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 داءـــــــــاإله
 

  لى كالدم إلى ركح كالدتي  .. إلى مف أقكؿ ربّْ .حفظو اهلل زالعزيالغالية رحميا اهلل... كا 

، كزرعا فيَّ حب العمـ كالتعميـ، ة... إلى مف ربياني عمى الفضيمارحميما كما ربياني صغيران 

 فجزاىما اهلل عني خير الجزاء. ، ىذه ثمرة دعائيما الذم ال ينقطع

 الرسالة ىذه إلتماـ احة؛ر لا سبؿ لي كفَّرت التي الغالية إلى زكجتي. 

  أسأؿ اهلل أف يجعميـ ، كآالء كأفناف كشيماء كضحى كمحمكد فعبد الرحم/إلى أبنائي األعزاء

 ذخران لئلسبلـ كالمسمميف.

  .إلى إخكاني كأخكاتي كجميع األىؿ كاألحباب 

 ىي إلى كؿ الشيداء كاألسرل كالجرحى كالمرابطيف الذيف خدمكا ىذا الديف لتككف كممة اهلل 

 .العميا

  إلى أىؿ القرآف الذيف ىـ أىؿ اهلل كخاصتو الذيف يرغبكف في االىتداء بالقرآف العظيـ ليخرجيـ

 مف الظممات إلى النكر. 

 إلى عمكـ المؤمنيف كخصكصيـ ، إلى الدعاة المخمصيف كالمربيف الفضبلء كالكعاظ البمغاء

 .يزداد إيمانيـ بمعرفة الذكر الحكيـ. فالذي

 
 المتواضع عسى أن يكون صوابًا خالصًا لوجو اهلل الكريم وأن ينفع بو المسممين أىدي بحثي
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 وتقدير شكر
 [ َْ]النمؿ:  چھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ﮵          چ

 
نجاز ىذا العمؿ كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ الناس الخير إل الحمد هلل رب العالميف الذم كفقني     
 ..و بإحسافو إلى يكـ الديف أما بعدكمف تبع مدمح
كاعترافان بفضؿ أىؿ الفضؿ  (1))َمْن ََل َيْشُكْر النَّاَس ََل َيْشُكُر المَّوَ ( : النبي قكؿ مف انطبلقنا     

 بقبكلو تكـر الذم محمكد ىاشـ عنبر/ الدكتكر الفاضؿ اذمكأستفإني أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى شيخي 
            كجيياتػالت إسداء في جيدان  يأؿي  لـك  ،مكضكعيا إلى أرشدني التي الرسالة ىذه عمى إلشراؼا
 اهلل فأدعك، الكجو ىذا عمى الرسالة ىذه خرجت حتى كثيران  منيا استفدت التي كالنصائحمحكظات الم ك

 كالقادر ذلؾ كلي إنو، المسمميفاإلسبلـ ك  بو ينفع كأف، الثكاب كخير، الجزاء أفضؿ يويجز  أف تعالى
 .عميو
 بقبكؿ مشككريف تفضبل المذيف، المناقشة لجنة عضكمٌ ، الفاضميف ألستاذمٌ  شكرم عظيـ كأقدـ    

تقانان  تزيدىاس التي حكظاتالمم إلبداء، الرسالة ىذه مناقشة  :كىما، إحكامان كا 
 .اهلل حفظو.. .العامودي محمد : وليدكتورالد فضيمة

 .اهلل حفظو.. .العرابيدخميس : عبدالسميع الدكتوراألستاذ  فضيمةو 
أصكؿ الديف ممثمةن بعميدىا كىيئتيا األكاديمية  قدـ بخالص شكرم كعرفاني إلى كميةتكأكما     

 كما،  عني خير الجزاءكاإلدارية كأخص بالشكر أساتذتي في قسـ التفسير كعمكـ القرآف فجزاىـ اهلل
 يجزم أف  المكلى سائبلن ، العميا الدراسة إتماـ فرصة لي أتاحت التي، بغزة اإلسبلمية الجامعة كأشكر
 .خيران  عمييا القائميف
، كؿ مف أعاف في إعداد ىذه الرسالة سكاء بالمساعدة أك بالدعاء في ظير الغيب ٍكرى شي ال أنسى ك     

فميـ مني كؿ احتراـ كتقدير كدعاءو بأف يكفقيـ اهلل كيسدد ، الغفكر عبد مافذكر: عبداهلل سميكأخص بال
   .خطاىـ

                                                 

 أبك قاؿ، 1954 -4/339 –إليؾ أحسف لمف الشكر في جاء ما باب – كالصمة البر كتاب – الترمذم سنف ((1
 .صحيح حسف حديث ىذا :عيسى

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1065457
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 المقدمة
 

رضينا باهلًل ربنا ، حمدان يميؽي بجبلًؿ كجيًو الكريـ كعظيـً سمطانوً العالميف  ربّْ  هللً  الحمدي        
كىدل  رحمةن  المبعكثً ، األميف وً عمى رسكل كالسبلـي  كالصبلةي ، نبيان كرسكالن    كباإلسبلـ دينان كبمحمد

 أما بعد:، كعمى آلًو كصحبًو كتابعييـ بإحسافو إلى يكـ الديف، كنكران لمعالميف
 

 أصدؽً بو متعمؽ العمكـ كأشرفيا؛ ألنٌ  عمـ التفسير مف أعظـً شرؼ العمـ مف شرؼ المعمـك فإف 
فالقرآف ، عمـ فقد حاز العمـك كمياأف مف حاز ىذا ال ؾكال ش، أال كىك كبلـ اهلل سبحانو كتعالى، الحديث
 .كال يشبع منو العمماء، ال تنقضي عجائبو االكريـ 
 
فاإلنساف حينما يتأمؿ كيتبحر في القرآف ، مستكدع مف األسرار اإلليية كاإلشارات الربانية يكف
كالمنيج القرآني فيو إصبلح لمفرد ، لجميع مشكبلت ىذا العصر يجد فيو عبلجان شافيان ، الكريـ

فأرجك ، فمذلؾ كاف البد مف الكقكؼ عمى أىدافو كمقاصده كمراميو كاألمة بؿ كالعالـ بأسره، كالمجتمع
ن الكريم الحزب الثاني والثالثين من القرآ ) الدراسة التحميمية لمقاصد وأىدافأف تحقؽ ىذه الدارسة 

عممان بأٌف ، ف الكريـآآليات سكر القر  مف تمؾ األىداؼ كالمقاصد جانبان  "(135-1"سورة طو اآليات:
يشرؼ عمييا قسـ التفسير ، ىذا البحث ضمف سمسمة تبحث في أىداؼ كمقاصد سكر القرآف الكريـ

 كعمـك القرآف بكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية.
 

 كأف يككف عممي ىذا خالصان لكجيو الكريـ.، كجؿ أف يكفقني لما يحبو كيرضاه أسأؿ اهلل عزٌ ف
 الموضوع أوًَل: أىمية 

 . كىك القرآف الكريـ، كضكع الدراسة بأشرؼ الكتب كأجمياتعمؽ م -1
 .ألكليائو و كتسميتوكحفظاهلل تعالى البحث في سكرة طو يظير عناية  -2
 .يـ آيات اهلل تعالى فيمان دقيقان كتبني قدراتو في ف، باحثاسة التحميمية تصقؿ شخصية الالدر  -3
كحدة ك اـ السكرة ككماؿ نظمو كما يبيف نظ، بلغتوكضكع جماؿ القرآف الكريـ كبيبرز ىذا الم -4

 . بنائيا كترابطيا
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 :اختيار الموضوع ثانيًا: أسباب
 كتحقيؽ السعادة في، طبلع القارئ عمى معالـ الطريؽ المكصمة إلى مرضاة اهلل رب العالميفإ -1

 .الداريف
گ   گ   گ  ڳ   ک  گ  چ :التفكر كالتأمؿ في القرآف الكريـ لقكلو تعالىالرغبة في التدبر ك  -2

 .[ِْمحمد: ] چڳ  
في ثنايا النصكص الستخراج  صكالغك ، آياتوبكالتفكر كالتدبر ، تعميؽ النظر في كتاب اهلل تعالى  -3

 المكنكف فييا.
ف كاإلقباؿ عميو بالقرآ كالعناية، النفسبياف المقاصد كاألىداؼ لآليات يبعث عمى رسكخ اإليماف في  -4

 إليو.كالتحاكـ 
 البحث:أىداف  الثًا:ث

 البحث.اهلل سبحانو كتعالى أىـ ىدؼ كأسمى غاية أرجكىا مف  ابتغاء مرضاة   -1
  كآياتو.سكر القرآف الكريـ  في بياف مقاصد كأىداؼ سياـاإل -2
ظيار مقاصدىا العامة بياف  -3 المكضكعات األساسية لمحزب الثاني كالثبلثيف مف سكرة طو كا 

 اإلسبلمي.كأىدافيا لترسيخيا في المجتمع 
تـ طرحيا في ىذه كذلؾ مف خبلؿ المكضكعات التي ، آفاؽ جديدة أماـ الباحثيففتح  -4

 الباحث. إليياتكصؿ كالنتائج التي ، األطركحة
 أمكف.إبراز كجكه اإلعجاز كحقائقو أثناء الدراسة التحميمية ما  -5
 التفسير.إثراء المكتبة اإلسبلمية بيذا النكع مف  -6
 : الدراسات السابقة:رابعاً 

عبر شبكة  كالبحث، اإلسبلميةاالطبلع كالبحث في المكتبة المركزية في الجامعة  بعد      
كسؤاؿ اإلخكة المختصيف لـ ٍاعثر عمى أم رسالة عممية سكاء كانت رسالة ماجستير أك ، نترنتاإل

 دكتكراه قد تناكلت ىذا المكضكع.
سـ التفسير كعمـك ة األبحاث التي تـ اعتمادىا في قملسمس كقد جاء ىذا البحث استكماالن  

ؼ كالتي تتناكؿ الدراسة التحميمية لممقاصد كاألىدا اإلسبلميةف بكمية أصكؿ الديف في الجامعة آلقر ا
كاف نصيبي في ىذه الدراسة )الدراسة  شرفني أف دكق، الكريـف آالمتنكعة كالمختمفة آليات القر 

 .("135-1اآليات: طوسكرة  كريـ"ف الآمف القر  ثبلثيفكال انيالتحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب الث
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 خامسًا: منيج البحث: 
 :كذلؾ كفؽ الخطكات اآلتيةالمنيج التحميمي كالمكضكعي في التفسير  باحثتبع الا
، لكؿ مبحث آياتو المناسبة لو جاعبلن فصكؿ كمباحث  إلى ثبلثيفالك  الثانيالحزب  آيات تقسيـ -1

ما تحتكيو آيات كؿ  استنباطديد ك بتحالباحث ـ اققد ك ، نفسوحسب مكضكع آيات البحث 
ـ باالستشياد ليذه المقاصد كاألىداؼ بالمنيج اقكما ، كتحميميامبحث مف مقاصد كأىداؼ 

عجاز القرآف، كالسنة، التحميمي بما فيو مف أدكات متعددة تخدـ ىذا المنيج مف: عمـك القرآف ، كا 
 كغيرىا.، كالقراءات، كعمـك المغة

ركات كفؽ مصحؼ النكر أك المصحؼ المساعد مع عزك اآلية كتابة اآليات مضبكطة بالح -2
 .شي تجنبان إلثقاؿ الحكا في المتف بعدىا مباشرة

 عميقان. كالثبلثيف تحميبلن الثاني  تحميؿ مقاصد كأىداؼ الحزب -3
 خدمة البحث بالرجكع إلى المراجع األصمية كالمعتمدة مف كتب التفسير كغيرىا. -4
، لبحث تخريجان عمميان مع إيراد حكـ العمماء عمييا ما أمكففي ا كردتخريج األحاديث التي ت -5

 فإف كانت فييما أك في أحدىما اكتفيت بو.، ما لـ تكف في الصحيحيف
 الرجكع إلى المعاجـ المغكية مف أجؿ بياف معاني المفردات الغريبة. -6
 في البحث. اردك ك تراجـ لؤلعبلـ المغمكريف الذيف  إعداد -7
 صحابيا كذلؾ في مكاضع االقتباس كتكثيقيا حسب األصكؿ.عزك األقكاؿ المقتبسة أل -8
ذا كاف تشابو بيف ، كرقـ المجمد كالصفحة، كمؤلفو، اسـ الكتاب الباحث في التكثيؽ ذكر -9 كا 

 كباقي التكثيؽ في فيرس المراجع، ذكر اسـ المؤلؼ مختصران اكتفى الباحث بسماء الكتب أ
  .مصادركال

 :خطة البحث
 :كما يمي، أربعة فصكؿ كخاتمةك ، كتمييد، قدمةيتككف ىذا البحث مف م

 أما المقدمة فتشمل عمى:
 أكالن: أىمية المكضكع كأسباب اختياره.

 ثانيان: أىداؼ البحث.
 ثالثان: الدراسات السابقة.

 رابعان: منيج البحث.
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 خامسان: خطة البحث.
 

 الفصل التمييدي
 تعريف الدراسة التحميمية والمقاصد واألىداف وسورة طو 

 مباحث:  ثبلثةكفيو   
 التحميمية.التعريف بالدراسة  األول:المبحث 

 كفيو مطمباف:
  .المطمب األكؿ: المقصكد بالدراسة التحميمية
  .المطمب الثاني: متطمبات الدراسة التحميمية

 وأىميتيا.تعريف المقاصد واألىداف  الثاني:المبحث 
 مطالب: ستةكفيو 

 كاصطبلحان.كر لغةن تعريؼ مقاصد الس األكؿ:المطمب 
 تعريؼ األىداؼ لغةن كاصطبلحان. الثاني:المطمب 
 بينيما.الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ كالعبلقة  الثالث:المطمب 
 كاآليات. كأىداؼ السكرأىمية معرفة مقاصد  الرابع:المطمب 
 كاآليات. كأىداؼ السكرمعرفة مقاصد  الخامس: طرؽالمطمب 
 كاآليات.ات في مقاصد كأىداؼ السكر أىـ المصنف السادس:المطمب 
 طو. تعريف عام بسورة الثالث:المبحث 

 مطالب: عشرةكفيو 
 : أسماء السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.المطمب األكؿ
    : مكاف كزماف نزكؿ السكرة.المطمب الثاني
 : أسباب نزكؿ السكرة.المطمب الثالث
 : فضائؿ السكرة كجك نزكليا.المطمب الرابع

  .بيف اسـ السكرة كمكضكعيا األساس : العبلقةب الخامسالمطم
 : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.المطمب السادس
 : محكر السكرة كخطكطيا الرئيسة.المطمب السابع
 : مكضكعات السكرة.المطمب الثامف

 ساسية.: أىداؼ السكرة األتاسعالمطمب ال
 خاتمتيا.السكرة ك  فاتحة: المناسبة بيف المطمب العاشر
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 الفصل األول
 (41-1الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة طو اآليات )

   مباحث:كفيو ثبلثة 
 (8-1المبحث األول: اآليات )

 كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ: الػػقػػرآف إعػػػجػػاز كسعادة كخشية.

 .صفات الكماؿالمطمب الثاني: القرآف منزؿ مف المتصؼ ب
 (23-9ت )اآليا الثاني:المبحث 

 كفيو ثبلثة مطالب:
 .لمكسى اهلل كمؤانسة المطمب األكؿ: تثبيت فؤاد النبي

 .معجزة عصا مكسى الثاني:المطمب 
 .المطمب الثالث: معجزة اليد البيضاء لمكسى

 (41-24المبحث الثالث: اآليات )
 مطمباف:كفيو 

  .مف ربو مقكمات الدعكة المطمب األكؿ: طمب مكسى
  . لى عمى مػػػػػػػػػػػػكسػػػػػػػػىني: نعـ اهلل تعاالمطمب الثا

 
 الفصل الثاني

 (82-42الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة طو اآليات)
 كفيو ثبلثة مباحث:

 (56-42المبحث األول: اآليات)
 كفيو مطمباف:  

 في دعكة فرعكف.-عمييما السبلـ-لمكسى كىاركف اهلل تعالى المطمب األكؿ: تكجييات
 إلى فرعكف. -عمييما السبلـ-المطمب الثاني: ذىاب مكسى كىاركف

 (76-57المبحث الثاني: اآليات)
 كفيو أربعة مطالب: 

 بالسحر. المطمب األكؿ: اتياـ فرعكف لمكسى
 ليـ. المطمب الثاني: جمع فرعكف لمسحرة كتحذير مكسى

 كالسحرة يـك الزينة. المطمب الثالث: المبارزة بيف مكسى
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 .ككعيد فرعكف ب الرابع: إيماف السحرة بيف كعد اهلل تعالىالمطم
 (82-77المبحث الثالث: اآليات)

 كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ: استدراج اهلل تعالى لفرعكف إلىبلكو.

 .ـالمطمب الثاني: نجاة بني إسرائيؿ كنعـ اهلل تعالى عميي
 

 الفصل الثالث
 (104-83)آليات االدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة طو 

 كفيو مبحثاف: 
 (98-83المبحث األول: اآليات )

 مطالب:كفيو ثبلثة 
  .المطمب األكؿ: فتنة بني إسرائيؿ بالعجؿ
 .بعد شرؾ بني إسرائيؿ -عمييما السبلـ-المطمب الثاني: عتاب مكسى لياركف

 تألييو العجؿ. ىلمسامرم عم المطمب الثالث: زجر مكسى
 (104-99)المبحث الثاني 

 :افكفيو مطالب
 .المطمب األكؿ: العبرة مف القصص القرآني كجزاء المعرضيف عنو

 .المطمب الثاني: النفخ في الصكر
  

 الفصل الرابع
 (135-105الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة طو اآليات)

 مباحث:ثبلثة كفيو 
 (114-105المبحث األول: اآليات )

 كفيو أربعة مطالب:
 .: نسؼ الجباؿ يـك القيامةالمطمب األكؿ 
 .المطمب الثاني: اتباع الداع يـك القيامة كشفاعة الخمؽ 
  .الحساب يكـ تعالى هلل المطمب الثالث: الخضكع 
  بقراءتو.المطمب الرابع: نزكؿ القرآف عربي كعدـ التعجؿ  

 (123-115المبحث الثاني: اآليات )
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 مطالب:كفيو ثبلثة 
 لو. كسجكد المبلئكة الى آلدـالمطمب األكؿ: عيد اهلل تع

 .مف إبميس تحذير آدـ الثاني:المطمب 
ىباطو، في شراؾ إبميس كقكع آدـ الثالث:المطمب    .مف الجنة كا 

 (135-124المبحث الثالث: اآليات )
 مطالب:كفيو ثبلثة 

 .كاالعتبار بيبلؾ األمـ الماضية تعالى المطمب األكؿ: عاقبة المعرضيف عف ذكر اهلل 
 .طمب الثاني: الصبر عمى إيذاء المشركيف كاألمر بالصبلةالم

     .المطمب الثالث: طمب المشركيف المعجزات المادية
 التي تكصؿ إلييا الباحث .تممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات : كقد اشالخاتمة 
 : كتشتمؿ عمى :الفيارس

 .فيرس اآليات القرآنية  -1
 .فيرس األحاديث النبكية كاآلثار  -2
 .األعبلـ المترجـ ليـ فيرس -3
 .فيرس المصادر كالمراجع  -4
 .فيرس المحتكيات -5

 ممخص الرسالة 
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 الفصل التمهيدي

 
 

 مباحث: ثالثةوفيو 
 
 

 التحميمية.التعريف بالدراسة  األول:المبحث 
 
 
 

 وأىميتيا.لمقاصد واألىداف تعريف ا الثاني:المبحث 
 
 
 

 طو. عام بسورةتعريف  الثالث:المبحث 
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 المبحث األول

 التعريف بالدراسة التحليلية
 

 

 

 مطمبان:وفيو 
 
 
 

  .المقصود بالدراسة التحميمية األول:المطمب 
 
 
 

  .التحميمية متطمبات الدراسة الثاني:المطمب 
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 سة التحميميةالمقصود بالدرا: المطمب األول

 : سة لغةً : تعريف الدراأوَلً 
كلما كاف تناكؿ ، كدرست العمـ: تناكلت أثره بالحفظ، درس الكتابك دىرىسى  مصدر الفعؿ "الدراسة        

 كالسالؾ، قرأ كاف ما يتتبع الدارس أف "كذلؾ، (1)"بر عف إدامة القراءة بالدرسذلؾ بمداكمة القراءة عي 
 (3)"دارس كتب الييكد مدراس الييكد ك  منومدراس المكضع يدرس فيو كتاب اهلل ك ال"ك ، (2)"يتتبعو لمطريؽ

كأىصؿ الدّْراسىًة الرياضة  كيقاؿ درس يدرس درسان كدراسة ن  كتىدارىسيكا القرآف أىم اقرأيكه كتعيدكه لئبل تىٍنسىٍكهي "
 (4)."كالتَّعىيُّدي لمشيء

 : تعريف التحميمية لغة ً  ثانياً :

ؿُّ العيٍقدة فتََحها  َحل ا  يَُحلُّها الُعْقدة وَحل  حل "ا أصله           ؿُّ حى مٍَّت كالحى يا فاٍنحى العقدة حمؿ  "ك (5)"كنىقىضى
 . (6)"ؿ نفسية فبلف درسيا لكشؼ خباياىايقاؿ حمك  حمؿ الدـ عناصره يقاؿالشيء رجعو إلى حؿ حميا ك 

 (7)."عناصره عممية تقسيـ الكؿ إلى أجزائو كرد الشيء إلى" :والتحميمي

 ثالثًا: تعريف الدراسة التحميمية اصطالحًا: 
، كالعقائدية، كالفقيية المغكية، الجكانبتفكيؾ مفردات اآليات كتناكليا مف جميع  التحميمية:الدراسة      

 (8)كدالالت.ياف ما تتضمنو مف معافو كب كالقراءات

 

 

 
                                                 

 .(1/342الراغب األصفياني أبك القاسـ ) -مفردات ألفاظ القرآف  (1)
 (.2/268( معجـ مقاييس المغة )2)
 (.1/280الزيات كآخركف ) مصطفى، كأحمدإبراىيـ  –( المعجـ الكسيط 3)
بف محمد الجزرم  المبارؾ –النياية في غريب الحديث كاألثر ، (6/79بف منظكر ) ـبف مكر  محمد –لساف العرب  (4)

 .(113/ 2)ابف األثير 
 (.11/163( لساف العرب )(5
 (.1/194( المعجـ الكسيط )6)

 .(1/550أحمد مختار عمر ) –معجـ المغة العربية المعاصرة  (7)
 الدراسات في المصطمحات مشكمة - القرآف كعمـك لمتفسير العممي الممتقى- العاـ القسـ- التفسير أىؿ متقىانظر: م( 8)

خكانو المكضكعي التفسير..القرآنية ا كا   (.8/1804) ، د. مساعد الطيارأنمكذجن
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 هتطلبات الدراسة التحليلية: المطمب الثاني
نساف إلالتي يستطيع التككف دراسة ذات قيمة عممية ليا ثمرتيا ، متطمباتياؿ دراسة عممية إف لك    

الدراسات  كأعمؽ، الكتببنا كنحف نريد خكض غمار أشرؼ العمكـ كأفضؿ  فكيؼ، منيااالستفادة 
باط تنالتحميمية ألىداؼ كمقاصد القرآف الكريـ تحتاج لمتطمبات أساسية حتى يستطيع الباحث اس فالدراسة

 المتطمبات:كمف ىذه ، أسمى األىداؼ كأجؿ المقاصد
     : ذاتيةمتطمبات أوًَل:   

 كىي متطمبات مطمكبة مف صاحب الدراسة نفسو كتعتمد عمى :

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   چ :فقد قاؿ تعالى صحة المقصد فيما يقكؿ ليمقى التسديد     

نما يخمص لو ا [ ٩٧العنكبوت: ] چہ  ہ      لقصد إذا زىد في الدنيا ألنو إذا رغب فييا لـ يؤمف أف كا 
 :فالمتطمبات الذاتية ىي، (1)إلى عرض يصده عف صكاب قصده كيفسد عميو صحة عممو يصؿ
و لك  ،كيديف بوعتقده كما ي، صحة العقيدة ليا أثر كبير في نفس صاحبيا ألفٌ  ؛صحة العقيدة  - أ

 .اتو كأىدافو التي سيستنبطيا أثناء بحثوتبعات عمى سمككو كمسمكو العممي كالعممي كدراس
بالمكضكعية كاألمانة العممية في طرحو كال تسيطر عميو العكاطؼ أف يتحمى ب، التجرد مف اليكل - ب

احبو عف منيج اهلل ألنو يضؿ ص ؛فاتباع اليكل منيي عنو في شرعنا، كاألىكاء كالعصبيات
 .[ ٦٩ص: ] چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب      چ: حيث قاؿ تعالى

تبمغ اآلداب مبمغيا  فبل، متكاضعان كليف الجانب  مع العمـ كالعمماء حسف الخمؽ متأدبان أف يككف  - ت
 .الفضيمةك دب مثاالن يحتذل في الخمؽ ؤ في النفس إال إذا كاف الم

فإف العمـ يجد قبكالن مف العامميف أضعاؼ ما يجد مف سمك معارفو كدقة  بالعمؿ:االمتثاؿ  - ث
  باحثو. م

 .(2)جديدة تعالى كاستنباط معاني ييبيا اهلل لو يستطيع بيا فيـ مراد اهلل المكىبة التي - ج
 
 
 
 
 

                                                 

 .( 2276) جبلؿ الديف السيكطي-اإلتقاف في عمـك القرآفانظر: ( 1)
 )بتصرؼ(.   (321)مناع القطاف - فمباحث في عمـك القرآ  (2)
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 :يجب أن تتحقق في صاحب الدراسةعممية متطمبات  ثانيًا:

 :ي القرآف كالكشؼ عف معانيو كمنياىي جممة العمـك المساعدة في إبراز معان    
كتاب  يباهلل كاليكـ اآلخر أف يتكمـ ف ال يحؿ ألحد يؤمف " (1): قاؿ مجاىدالعمـ بالمغة العربية - أ

كالعمـ بالمغة مف حيث النحك كالبياف كالبديع كالصرؼ  (2)" بمغات العرب اهلل إذا لـ يكف عالمان 
فاعمـ أنو ال يرتقي مف عمـ التفسير ":(3)حياف األندلسي أبك يقكؿ ،مف عمـك المغةآخره  إلى

  في عمـ المساف مترقيان منو إلى رتبة كال يمتطي منو صيكتو إال مف كاف متبحران ، ذركتو
 .(4)" اإلحساف

، كمعرفة المكي كالمدني، كجمع القرآف كترتيبو، : أسباب النزكؿعمى مؿتتشك  معرفة عمكـ القرآف - ب
كىي مف أىـ العمكـ ، إلى غير ذلؾ مما لو صمة بالقرآف، كالمحكـ كالمتشابو، كالناسخ كالمنسكخ

ال يمكف لممفسر ، ؿ إف عمكـ القرآف بالنسبة لممفسر مفتاح لوب، التي ينبغي أف يعرفيا المفسر
 .االستغناء عنيا بحاؿ مف األحكاؿ

كذلؾ  العمـ باألحاديث النبكية المفسرة لآليات القرآنية كأقكاؿ الصحابة في تفسير القرآف الكريـ - ت
 .مف خبلؿ كتب الحديث

تنباط معنى يتفؽ مع نصكص أك اس، دقة الفيـ التي تمكف المفسر مف ترجيح معنى عمى آخر" - ث
  (5)"الشريعة

 .داء بأف يبدأ باألصكؿ ثـ الفركعحسف اإلعداد كطريقة األ - ج
رجح كعمـ القراءات؛ ألف بو يعرؼ كيفية النطؽ بالقرآف كيي ، العمـ بأصكؿ العمكـ المتصمة بالقرآف - ح

كصفاتو حتى ال يؤكؿ آيات الكتاب التي في حؽ اهلل ، كعمـ التكحيد، عمى بعض المعاني بعض

                                                 

: تابعي، مفسر مف أىؿ 104 - 21بف جبر ) ( مجاىد1) قاؿ الذىبي:  ،مكة ىػ(، أبك الحجاج المكٌي، مكلى بني مخزـك
 .أخذ التفسير عف ابف عباس، شيخ القراء كالمفسريف

 .(1/292) الزركشي بيادربف  اهلل بف عبد محمد( انظر: البرىاف في عمـك القرآف 2)
الغرناطي االندلسي الجيانى، النفزم، أثير الديف، بف يكسؼ ابف حياف  بف عمى بف يكسؼ محمد :األندلسي حياف أبك( (3

كلد في إحدل جيات غرناطة، مف كتبو ، : مف كبار العمماء بالعربية كالتفسير كالحديث كالتراجـ كالمغاتأبك حياف
، األعبلـ ق( 745 - 654)البحر المحيط( في تفسير القرآف، ثماني مجمدات ك)النير( اختصر بو البحر المحيط )

 .(7/152)الزركمي
 (.1/109حياف األندلسي) أبك –المحيط ( البحر 4)
 (.342ص: )( مباحث في عمـك القرآف 5)
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كأصكؿ التفسير خاصة مع التعمؽ في أبكابو التي ال ، كعمـ األصكؿ، تأكيبلن يتجاكز بو الحؽ
 (1).ذلؾ كنحك، كالناسخ كالمنسكخ، النزكؿ كمعرفة أسباب، يتضح المعنى كال يستقيـ المراد بدكنيا

مجتيديف فييا كاألخذ كآراء ال، يامحالّْ الشرعية العممية فيو كبيانيا في لمعرفة األحكاـ  ؛عمـ الفقو - خ
 (2).كتقىن  األحكط عقيدةن ك  بما ىك األقكل دليبلن 

 

                                                 

 (.342( انظر: المرجع السابؽ )ص: 1)
، (321القرآف )مباحث في عمـك ، (2276اإلتقاف في عمـك القرآف )، (1/292) في عمـك القرآف( انظر: البرىاف 2)

 الككيت.دار السبلسؿ  –( 13/97المكسكعة الككيتية )
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 المبحث الثاني 

 تعريف المقاصد واألىداف وأىميتيا
 

 

 مطالب: ستةوفيو 
 
 

 .واصطالحاً  السور لغةً : تعريف مقاصد المطمب األول

 واصطالحًا. : تعريف األىداف لغةً المطمب الثاني

 .مقاصد واألىداف والعالقة بينيمالالفرق بين ا: المطمب الثالث

 .فة مقاصد وأىداف السور واآلياتأىمية معر : المطمب الرابع

 السور واآليات. أىدافو  رفة مقاصد: طرق معالمطمب الخامس

 .تفي مقاصد وأىداف السور واآليا : أىم المصنفاتالمطمب السادس
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 تعريف المقاصد لغًة واصطالحاً : المطمب األول
دان ، جمع مقصد المقاصد" :ريف المقاصد لغةً : تعأوَلً   دى يىٍقًصدي قىٍصدان كمىٍقصى ترجع كممة "ك، يقاؿ: قىصى

يدؿُّ أحدىا عمى إتياًف  :القاؼ كالصاد كالداؿ أصكؿه ثبلثة: في أصميا إلى الجذر الثبلثي قصد مقاصد
 .(1)"عمى اكتنازو في الشيءلثاني كا، شيءو كأىمّْو

 فو عديدة:كالمقصد في المغة لو معا
د يىٍقًصدي قصدان فيك قاًصد :استقامة الطريؽ" -1           چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ :قكلو تعالىمنو ك  قىصى

                 .سفران قاصدان أىم غيرى شاؽ  ك ، كمنيا طريؽ غير قاصد[   ٧النحل: ]
 كالقصد في الحكـ العدؿ كلـ يمؿ ناحية.: العدؿ  -2
دىه يىقٍ  :االعتمادي كاألىُـّ  -3 دىني ًإليو األىمري كىك قىٍصديؾى كقىٍصدىؾى أىم تيجاىى قىصى دى لو كأىٍقصى ؾ ًصديه قىٍصدان كقىصى

 .كككنو اسمان أىكثر في كبلميـ
ٍدتيو كقصٍدتي لو كقصٍدتي ًإليو بمعنى: ًإتياف الشيء  -4 ٍدتى قىصادىةن كقاؿ قىطىٍعتي  كاحد تقكؿ قصى  .كقد قىصي
ًط كىك ما بيف اإًلسراؼ كالتقتير كالقصد في المعيشة أىف ال ء خبلؼي اإًلفرايفي الشالقصد : االعتداؿ -5

 .ييٍسًرؼى 
 .رى تكسٌ  :العكد أم دى صٌ قى كمنيا تى ، كسرتو يءقصدت الش: كمنيا الكسر -6
 (2) ."[٢٦التوبة: ] چٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      چ :كمنيا قكلو تعالى :القريب -7
 
  

                                                 

 .(5/96أحمد ابف فارس ) –مقاييس المغة معجـ ( 1)
 .(224(، مختار الصحاح لمرازم )2/738،انظر: المعجـ الكسيط ))بتصرؼ( (3/353(لساف العرب )2)
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 تعريف المقاصد اصطالحًا  :ثانياً 
 :دة تعريفات اصطالحية منيامقاصد علم    
 (2)"كىي أف كضع الشرائع إنما ىك لمصالح العباد في العاجؿ كاآلجؿ معا ":(1)تعريؼ الشاطبي -1
 .(3)"الغاية منيا كاألسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف االحكاـ  "تعريؼ عبلؿ الفاسي: -2
صبلح العباد في ، لتحقيؽ عبكديتو كاىيو" الًحكىـ التي أرادىا اهلل مف أكامره كن:(4)تعريؼ ابف تيمية -3 كا 

 .(5)"كالمعاد، المعاش
ني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا اىي المع" تعريؼ ابف عاشكر: -4

 .(6)"مبلحظاتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة  ربحيث ال تقتص
 .(7)"آيات سكرة ما المكضكعات التي تدكر عمييا" تعريؼ صالح آؿ الشيخ: -5

عريؼ المستخمص مف كبلـ ابف أف أعـ كأشمؿ ىذه التعاريؼ التيرل الباحث مف التعريفات السابقة ك  
م كَ حِ ال ) كىك كمف خبلؿ ىذا التعريؼ يمكف استنباط معنى اصطبلحي لمقاصد اآليات كالسكر، تيمية

صالح العلتحقيق عتي أرادىا اهلل من اآليات والسور ال  .(آلخرةباد في الدنيا ابوديتو وا 
 

 واَلصطالحي:العالقة بين المعنى المغوي 
 فالمعنى، بينيماالمغكية كاالصطبلحية نجد أف ىناؾ ارتباطان كثيقان رض المعاني ع بعد 

تياف الشيء ،كالعدؿ كاالعتماد،االصطبلحي متضمف االستقامة  أما بالنسبة ، كاالعتداؿ كالقرب ،كا 
لي عنؽ  التنطع أكك  بلحي مف الناحية السمبية مف خبلؿ إظيار التشددلمكسر يتضمف المعنى االصط

 .عف المنيج الرباني االنحراؼدم إلى األمر الذم يؤ تبعان لممصالح كاألىكاء  اآليات
 

                                                 

، بف محمد المخمي الغرناطي، أصكلي حافظ، مف أىؿ غرناطة، كاف مف أئمة المالكية بف مكسى ( الشاطبي: إبراىيـ(1
 (.75/ 1ـ، األعبلـ لمزركمي )1388 -ىػػ  790مف كتبو المكافقات، كاالعتصاـ في أصكؿ الفقو، ت 

 (.2/9) ( المكافقات2)
 (.7( مقاصد الشريعة كمكارميا )(3
بف أبي القاسـ الخضر النميرم الحراني الدمشقي الحنبمي، أبك  اهلل السبلـ ابف عبد بف عبد الحميـ بف عبد أحمد( (4

 (.1/144عبلـ لمزركمي )ق (، األ 728 - 661االماـ، شيخ االسبلـ. )ابف تيمية: العباس، تقي الديف 
 (.54د. يكسؼ محمد احمد البدكم ) -( مقاصد الشريعة عند ابف تيمية 5)
 (.51) ( مقاصد الشريعة 6)
 (.6( مقاصد السكر كأثر ذلؾ في فيـ التفسير )7)
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 تعريف األىداف لغة واصطالحاً : المطمب الثاني
  :تعريف األىداف لغةً : وَلً أ  

ٍيؿه يدالياء كالداؿ كالففاألىداؼ جمع ىدؼ ك"     كاليىدىؼ: كؿُّ شيء ، ؿُّ عمى انتصابو كارتفاعاء: أيصى
 :يقاؿ، "ٍىدىٍفت لي اإلىداؼي الدُّنك منؾ كاالستقباؿ لؾ كاالنتصابك. (1)"عظيـو مرتفع كاليىدىؼ: الغرض
 .(3)صدمطمب كالغرض يكجو إليو القالأم  :يدؼكال، (2)"أىٍىدؼ لي الشيءي فيك ميٍيًدؼه 

 ىداف اصطالحًا:تعريف األ ثانيًا:  
 : تعريف األصوليين  -1

المصالح التي تعكد إلى العباد في دنياىـ كآخرتيـ سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب  ىي "   
 (4)."المفاسدالمصالح أك درء 

  :التربويينتعريف  -2
 (5)."الغاية التي تسعى المدرسة لتحقيقيا ىك النيائية لمعممية التعميمية التربكية أك النتيجة"-أ
سكاء ، أك منيج، ألم مخطط، منذ نقطة البداية، ىي الغايات كالرغبات التي نسعى لتحقيقيا" - ب

 (6)."معمكمة أـ مجيكلة، كاضحة أـ خفية، كانت األىداؼ عاجمة أـ آجمة
أو ، ياتالغا): يمكف استنباط تعريؼ أىداؼ السكركمف خبلؿ التعريفات السابقة أنو  الباحث كيرل   

 .(يقيا لمعباد في دنياىم وأخراىماآليات لتحقالتي تسعى السور و  النتائج النيائية

                                                 

                                                                                    (.                                                                    6/39مقاييس المغة )معجـ:  (1)
 .(9/345( لساف العرب )2)
 (.4/2334) عمر الحميد عبد مختار أحمد .د، معجـ المغة المعاصرة :( انظر3)
 (.79يكسؼ حامد العمـ )-مقاصد الشريعة اإلسبلمية  (4)
 (.48ص:) د. داكد دركيش حمس، د. محمد أبكشقير –يس ( محاضرات في ميارات التدر 5)
 (.47ص:) عمي أحمد مدككر-مناىج التربية أسسيا كتطبيقاتيا (6)
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 الفرق بين المقاصد واألىداف والعالقة بينيما :المطمب الثالث
 :ىدافأوًَل: الفرق بين المقاصد واأل

 :بينيما ان النظر في تعريؼ كؿ مف المقاصد كاألىداؼ نجد أف ىناؾ فرقب     
 :داف عمى النحو التالياألىأوجو اَلختالف بين المقاصد و 

فاسد كدفع المضار المقصكد كدرء الم، تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة في العاجؿ كاآلجؿ-1
 كراء أم عمؿ. األساس

كتسعى األحكاـ ، المباحاتالمقاصد تحدد الغايات التي تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر كالنكاىي ك -2
 أفرادان كأسران كجماعات.، فيفالجزئية إلى تحقيقيا في حياة المكم

 المقاصد تظير المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع.-3
فإف تحققت األىداؼ أصبحت ، كالنتائج التي تسعى األىداؼ إلييا ئالمقاصد تعزز الًحكىـ كالمباد-4

 فاألعماؿ شرعت لمكصكؿ إلى المقاصد.، النتائج مقصكدة لذاتيا
، كالتزكية، لعميا تمثؿ القيـ التي مف أجميا ايٍستيخًمؼى اإلنساف عمى األرض كىي )التكحيدالمقاصد ا-5

 (1)كالعمراف(.
 

  :عمى النحو التالي عن المقاصد األىدافوأوجو اختالف     
 ف األىداؼ تككف قبؿ أم نتاج عممي؛ ألنيا قد تتحقؽ كقد ال تتحقؽ.إ-1
 تكل عمكميتو.يختمؼ تعريؼ اليدؼ تبعان لنكعية كمس-2
 اليدؼ الكاحد ينقسـ إلى عدة أىداؼ سمككية تطبيقية.-3
 اقع التطبيقي لمحياة قدر اإلمكاف.األىداؼ العامة كالخاصة البد مف ربطيا بالك -4
 (2)الكبرل كالعامة تيتـ كتعنى في صياغة القيـ كاالتجاىات كالتراث كاآلماؿ. األىداؼ-5
 
 
 
 
 

                                                 

 إعداد الطالب حسف عبداهلل الخطيب . -(59-57أىداؼ كمقاصد كمكضكعات سكرة التكبة دراسة تحميمية) (1)
 (.59-57المرجع السابؽ)( 2)
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 :ىدافواألبين المقاصد العالقة  ثانيًا:
تضاد اختبلؼ كلكف ىذه الفركؽ ليست ، بيف المعنييف ان فرق أف ىناؾ يتضح جميان مف خبلؿ ما سبؽ      

كمف العمماء مف يرل أف ، إليياكلكف اختبلؼ تنكع فاألىداؼ تككف سابقة لممقاصد كىي تسعى لمكصكؿ 
مقاصد  ي تتعرض لذكرالتفسير الت بعض كتب كحجتيـ في ذلؾ أفالمقاصد كاألىداؼ بمعنى كاحد 

، (1)األىداؼ كبعضيـ يذكر، المفسريف المقاصد اآليات كالسكر لـ تفرؽ في ذلؾ حيث يذكر بعض
 التطبيقية.مية مف الناحية امتك فبذلؾ تككف العبلقة، معان ـ يذكر المقاصد كاألىداؼ يكبعض

                                                 

 (. 9ص:مد عبداهلل الربيعة )مح –عمـ مقاصد السكر  ( انظر:1)



   

 سورة طو                                                                                               الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف القرآن الكريم    
 

- 13 - 

 

 أىمية معرفة مقاصد وأىداف السور واآليات: المطمب الرابع
 اصد وأىداف السور واآليات:أىمية معرفة مق

التدبر كاليداية كما  ف عمـ مقاصد السكر راجع إلى تحقيؽ المقصد مف إنزاؿ ىذا القرآف كمو كىكإ -1
فاهلل تعالى أمرنا ، [ ِٗص: ]   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ   چ قاؿ تعالى:

تدبر ىك النظر في عباراتو كألفاظو كليس المقصكد بال، كالعمؿ بو بالتدبر لمعرفة مراده تعالى مف كبلمو
 (1).دافوىكأ هدكف النظر لمقاصد

 ف مقصد السكرة ىك أصؿ معانييا التي ترجع إليو فيك أصؿ في فيـ معاني كبلـ اهلل تعالى.إ -2
كالتبحر في ، كيكصؿ إلى معرفة تفسير كبلـ اهلل، فيمان صحيحان  أف يعيف عمى فيـ كتاب اهلل -3

: "كغايتو: معرفة الحؽ مف تفسير كؿ آية في كبلمو عمى مقاصد السكر (2)ؿ البقاعيقا، ايتوداللتو كىد
 .(3)السكر" عتو: التبحر في عمـ التفسير كمعانيمف تمؾ السكر كمنف

ف معرفة مقصد السكرة الذم تنتظـ بو معانييا كآياتيا سبيؿ لمسبلمة مف الخطأ كتفسير كبلـ اهلل إ -4
 تعالى عمى غير مراده.

كاألبنية المتماسكة قد بنيت عمى أسس  تفسير القرآف باعتبار مقاصد السكر يجعؿ كبلـ اهلل فإ -5
تحس بتناكر األكضاع في التقسيـ  ال، يافو كاحد قد كضع رسمو مرة كاحدةكأصكؿ كحجرات كأفنية في بن

 (4).كالتنسيؽ
 التكفيؽ بيف خاصٌيتي األخذ بظاىر النص كااللتفات إلى ركحو كمدلكلو.  -6

آياتيا فتككف لحمة كاحدة يجمعيا  معرفة مقصد السكرة تنتظـ آيات السكرة كتظير المناسبات مفب -7
  (5).معنى كاحد

كذلؾ أف المتدبر في مقصد ، إفَّ عمـ مقاصد السكر مف أعظـ ما يتحقؽ بيا ربط اآليات بالكاقع -8
 السكرة تبعثو عمى التفاعؿ كالتطبيؽ.

 كقرار العيف كىذا مف ركائع ىذا العمـ. ، كزيادة نكر القمب، مافىذا العمـ يبعث عمى رسكخ اإلي -9
                                                 

 –الفكر المقاصدم عند محمد رشيد رضا  -(، أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه 13-11( انظر: عمـ مقاصد السكر) 1)
 (. 35-33منكبة برىاني، إشراؼ: مسعكد فمكسي )

مؤرخ ، ىػ( 885 - 809) بف أبي بكر البقاعي، أبك الحسف برىاف الديف بف عمي بف حسف الرباط بف عمر إبراىيـ (2)
أديب. أصمو مف البقاع في سكرية، كسكف دمشؽ كرحؿ إلى بيت المقدس كالقاىرة، كتكفي بدمشؽ. لو )عنكاف الزماف 

 (.56ص:. األعبلـ لمزركمي )في تراجـ الشيكخ كاألقراف(
 . (1/155)، البقاعيمصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر (3)
 .(155ص:)عبداهلل دراز محمد  –النبأ العظيـ انظر:  (4)

  . (1/155مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر)انظر:  (5)
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فبل ينشغمكف بما ال يفيد مف ، إدراؾ المقاصد يساعد الدعاة عمى تحقيؽ أىدافيـ كترشيد مسيرتيـ -10
تزداد حسنان حيف تحمى كتعزز بتعريؼ المخاطب بعمؿ  المكعظة تككف حسنة أكك ، المظاىر الجكفاء
 .(1)ف مصالح كمنافع أك مفاسد كمضاراالمكر كبما رأل م

كيصكف مف ، يساعد الباحثيف في العصر الحديث عمى الفيـ الصحيح الذم يحفظ مف الزلؿ -11
  (2).االعكجاج كالعمؿ

 (3)."معرفة المقاصد يعيف عمى إزالة االختبلؼ كالتقميؿ مف حدتو" -12
  

                                                 

(، مقاصد 165أحمد الريسكني ) –(، الفكر المقاصدم كقكاعده كفكائده 15 -11 ) عمـ مقاصد السكرانظر:  (1)
  . (19د. نكر الديف مختار الخاتمي ) -التشريع اإلسبلمي 

 (.77)  شريعة اإلسبلمية( انظر: المقاصد العامة لم2)
 (. 746/ 10) -18ـ-محمد رشيد رضا كآخركف -( مجمة المنار3)
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الكشف عن مقصد السورة ة طريقو طرق معرفة مقاصد السور واآليات : المطمب الخامس
 ليووالوصول إ

 لمكصكؿ إلى مقاصد السكر كاستنباطيا طرؽ كىي :
 .الصادؽ كالدعاء، تعالى اهلل كبلـ فيـ طمب في النية إخبلص -1
 ضبطو.الفيـ الصحيح لممقصد كحدة  -2
 فيو.بإدامة النظر كدقة التأمؿ  تعالى تدبر كبلـ اهلل -3
 كخصائصيا.يا مئمعرفة مقدمات السكرة مف أحكاؿ نزكليا كفضا -4
 سكرة.منيا في تحديد مقصد كؿ  كاالنطبلؽ، العامةمعرفة مقاصد القرآف  -5
معاف، أسمائياكرد مف  كما، السكرةالنظر في اسـ  -6  بينيما.النظر في الرابط  كا 
يككف منطمقان لتحديد  كما، السكرةبياف ما أنزلت فيو  في، السمؼاالطبلع عمى اآلثار الكاردة عف  -7

 مقاصدىا.
 بينيما.في افتتاحية السكرة كخاتمتيا كالتأمؿ في الربط  النظر -8
 فييا.النظرة الكمية لمسكرة كمراعاة سياقيا العاـ كالمناسبات كالركابط  -9

 كاألحرؼ.تكرر في السكرة مف األلفاظ  كما، فاظلألكاإمعاف النظر في دالالت الكممات  -10
 (1)لمسكرة.المعايشة الركحية الحية  -11

 

                                                 

 (.58-47عمـ مقاصد السكر )انظر: ( 1)
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 السورف المصنفات في مقاصد وأىداأىم : المطمب السادس
 

نكا ىذه كضمٌ ، عمى معاف جميمة تبصر المسمـ بمراد اهلل ميحتك  اعتنى العمماء بعمـ المقاصد لما
 :كركمف العمماء الذيف اعتنكا بذكر مقاصد كأىداؼ اآليات كالس، المقاصد في كتبيـ

 .لعزيز "لتمييز في لطائؼ الكتاب ا"بصائر ذكم ا الفيركز أبادم في كتابو -1
" نظـ الدرر في تناسب ك البقاعي في كتابيو " مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر" -2

 .لسكر "اآليات كا
 ".ابف عاشكر في كتابو "التحرير كالتنكير  -3
 ".سيد قطب في كتابو " في ظبلؿ القرآف  -4
 ".المنير و " التفسيرالزحيمي في كتاب كىبة -5
 التفاسير ". " أيسر م في كتابور أبك بكر الجزائ -6
  ".شحاتو في كتابو "أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ عبد اهلل -7
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  المبحث الثالث
 

 تعريف عام بسورة طو
 

 مطالب: عشرةوفيو 
 

 : أسماء السورة وعدد آياتيا وترتيبيا.المطمب األول
 : مكان وزمان نزول السورة.المطمب الثاني
 اب نزول السورة.: أسبالمطمب الثالث
 : فضائل السورة وجو نزوليا.المطمب الرابع

  .بين اسم السورة وموضوعيا األساس : العالقةالمطمب الخامس
 : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.المطمب السادس
 : محور السورة وخطوطيا الرئيسة.المطمب السابع
 : موضوعات السورة.المطمب الثامن

 ف السورة اَلساسية.: أىداتاسعالمطمب ال
 السورة وخاتمتيا. فاتحة: المناسبة بين المطمب العاشر
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 أسماء السورة وعدد آياتيا وترتيبيا: المطمب األول
 :لسكرة طو أسماء عدة وًَل: أسماء السورة:أ

سميت ك ، كالمشيكرة بو، في المصحؼ العثماني ةسكرة طو كىك االسـ التكقيفي لمسكرة المذككر " -1
  (1)"[ 2-1]طو  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      ڄ   چداء السكرة بالنداء بيا سكرة طو البت

رفىييقكؿ ابف عاشكر: "سيمّْيىٍت سيكرىةي )طىاىىا( بىاًسـً     نًف الالحى ًليى ا فًؽ بيمطيك مى ـى ال، اي أىكَّ ًس ٍرفىاًف كري حى
يًيمىا تىبىعنا ًلرىس النَّاًطؽي مف ًبصكرًتًيمىا ال بما يىنًطؽي بو ىك اسـ مف طو "  : "كقيؿ (2)"مصحؼال ـً اسمى

كليذا ابتدأت السكرة بمبلطفتو ، لفؤاده عما يمقاه مف صدكد كعناد كتسمية، ا لقمبوتطيبن  سمائو الشريفةأ
 .(3)بالنداء

 : منيا يذكر الباحثي معنى " طو " عمى عدة أقكاؿ اختمؼ المفسركف ف كقد
 كىذا ما رجحو الطبرم في تفسيره.، "أكالن: أنيا بمعنى "يا رجؿ " ك" يا إنساف 

 كقسـ أقسـ اهلل بو.، تعالى اسـ مف أسماء اهللأنيا ثانيان: 
 .اسـ مف أسماء النبيأنيا ثالثان: 

 رابعان: أنيا حركؼ ىجائية مقطعة في أكائؿ السكرة.
  .خامسان: أنيا مف المتشابو الذم ال يفيـ المراد بو

 سادسان: أنيا اسـ لمسكرة.
 طكبى لمف اىتدل.أنيا بمعنى سابعان: 
 طأ األرض يا محمد.بمعنى  أنياثامنان: 

كأنيما عمى معنى النداء بحذؼ حرؼ ، تاسعان: كقيؿ ىما حرفاف مقتضباف مف كممتي طاىر كىاد
 (4)النداء.

 الرأي الراجح في معنى طو:
ٍرفىاًف ماألقكاؿ كما يقكؿ ابف عاشكر " كىىذىاًف ال أرجح    كًؼ فكاتحى ًر ًمثؿ الـعب حً ف حيري ، يسك ، ض السُّكى
ًؼ بمىا فريسك  طّْ الميصحى كرىةً ي خى كًؼ التَّيىجّْي الًَّتي ىي صي ري الفكىاًتًح التي  ميعج سـر )ىىا( كك ميسىمَّى )طا( حي
كؼبال كؼي ًلتيبىكّْتى ، الميقىطَّعىةً  حيري ًة "مي عف ال الميعىاًنًديفى كتىسًجيبلن ًلعىجًزًىـىي كىٍكنييىا ًتٍمؾى الحيري عىارىضى

(5) 

                                                 

 .(16/174 كىبة الزحيمي )-( التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج1)
 .(16/179) بف عاشكر الطاىر-( التحرير كالتنكير2)
 (.2/178) حمد عمي الصابكنيم-التفاسيرصفكة  انظر: (3)
تفسير القرآف (، 11/166) القرطبي-الجامع ألحكاـ القرآف(، 18/266) أبك جعفر الطبرم-جامع البيافانظر: ( 4)

 (.5/270) ابف الجكزم-المسير(، زاد 4/486) الشككاني-القدير(، فتح 5/271) ابف كثير-العظيـ
 (.182/ 16)كالتنكير ( التحرير 5)
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ي ف عىةً وي مف الحركًؼ المقطٌ نٌ دم أاًؿ فيو عنك قيىري األظأ" : فقاؿ الشنقيطي اإلماـ قكؿرجح ىذا الك   
تىياءى الكاليؾ أىفَّ الطَّاءى ذللؿُّ يدك ، أىكاًئًؿ السُّكىرً  ًة ىًف فمىذكيكرى رى ال ي مى جاءىتىا ف، السُّكرىةً  هذي فىاًتحى كىاًضعى أيخى

كًؼ الفي أىنَّييمىا مف ال اييًنزىاعى ف    (1).ميقىطَّعىًة"حيري
عجاز كتحدم العرب أف يأتكا ؼ مقطعة في أكائؿ السكر لبياف اإليا حرك الباحث أنٌ  جحكير   

مف السكر التي ابتدأىا اهلل  اكسكرة طو كغيرى، في سكر أخرل ةلحركؼ أيضان مبتدأىذه ا ؛ كألفٌ بمثمو
 سبحانو بمثؿ ىذه الحركؼ.

كلعؿ سبب ذلؾ كثرة التكميـ بيف اهلل  كىك اسـ اجتيادم ؛(3)السخاكم: ذكره (2)"كميـسكرة ال" -1
 .تعالى كمكسى

 ، كىك اسـ اجتيادم.(4) "الشتماليا عمى قٌصتو مفٌصمة :سكرة مكسى" -2
كما أف ىذه األسماء الثبلثة  ،كىك سعادة اإلنساف ةمع مكضكع السكر كىذه األسماء الثبلثة متناسقة   

ىي لتثبيت إنما  كالمعجزات ياتاآلفيما بينيا، كتمتقي عمى تقرير حقيقة أف ما يبعثو اهلل مف متناسقة 
ىبلؾ عدكىـ، لتحقيؽ السعادة برضا اهلل تعالى  عباده المؤمنيف كتجدد فييـ األمؿ بنصر اهلل ليـ كا 

 عنيـ.
 :آياتيا: عدد ثانياً     

إال  مائة كخمس كثبلثكف آية أيديناداكلة بيف عدد آيات السكرة كما كرد في معظـ المصاحؼ المت    
 :آياتيا ذلؾ فعددكجد اختبلؼ عند العمماء في أنو ي

 .الحجازيّْيفك  مائة كأىربعكف عند الشاميّْيف -1
 .كخمس كثبلثكف عند الككفيّْيفمائة  -2
 (5).البصريّْيفعند  كأربعكف كثنتافمائة  -3

 
 ترتيبيا: ثالثًا:    
  األنبياء.كقبؿ سكرة ، مريـكتقع بعد سكرة ، ني السكرة العشركفترتيبيا في المصحؼ العثما   

                                                 

 (.4/3محمد األميف الشنقيطي )-ياف( أضكاء الب(1
 (.1/37) السخاكم الديف عمـ-( جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء2)
الصمد اليمداني المصرم السخاكم الشافعي، أبك الحسف، عمـ الديف: عالـ بالقراءات  بف عبد بف محمد ( عمي3)

مف كتبو " ، فييا، كدفف بقاسيكفأصمو مف صخا )بمصر( سكف دمشؽ، كتكفي ، كاألصكؿ كالمغة كالتفسير، كلو نظـ
 .(4/332عبلـ لمزركمي)األ –ء ككماؿ االقراء اجماؿ القر 

 (.2/267مصاعد النظر ) ، كانظر:(1/218) الفيركز آبادم-بصائر ذكم التمييز (4)
 (.183) أبك عمرك الداني-آم القرآف (، البياف في عدّْ 1/218بصائر ذكم التمييز )انظر: ( 5)
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 مكان وزمان نزول السورة وترتيبيا: المطمب الثاني
 مكان النزول: :أوَلً  

كىذا يتضح مف المضاميف التي تحمميا السكرة كتتميز ، (1)"كرً الجمي ؿكىي مًكٌيةه كميىا عمى قك "     
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کگ   گ   چ كاستثنى السيكطي منيا، بيا آياتيا

ينبغي أف يستثنى آية أخرل فقد أخرج  " كأضاؼ (2)[ َُّطو: ]چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    
فأرسمني إلى رجؿ مف الييكد: أف أسمفني  ضيفان  البزار كأبك يعمى عف أبي رافع قاؿ: أضاؼ النبي

في السماء ي ألميف أما كاهلل إنٌ )فأخبرتو فقاؿ:  فأتيت النبي ىفو رى دقيقا إلى ىبلؿ رجب فقاؿ: ال إال بً 
ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چمف عنده حتى نزلت ىذه اآلية:  جٍ فمـ أخري  (أميف في األرض 

  (4) (3)."[ُُّ]طو:  چۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  
 ذلؾ. لكجكد الييكد فييا كالقصة تؤكد ينةركاية البزار تدؿ عمى أف اآلية نزلت في المد  

كقد نزلت سكرة مريـ فيما بيف اليجرة إلى ، نزلت سكرة طو بعد سكرة مريـ" وقت نزوليا وترتيبيا:  ثانيًا:
أم بعد السنة السابعة مف البعثة ، فيككف نزكؿ سكرة طو في ذلؾ التاريخ أيضان ، الحبشة كحادثة اإلسراء

كركل البخارم عف ابف مسعكد أنو قاؿ في بني إسرائيؿ ، (5)" البعثةكقبؿ السنة الحادية عشرة مف 
 (8).(( 7)مف تبلدم كؿ كىفٌ األي  (6)مف العتاؽ يفٌ إنٌ )كالكيؼ كمريـ كطو كاألنبياء: 

                                                 

 . (1/43( االتقاف )1)
 .(1/61)المرجع السابؽ ( 2)
باب  -، مسند الركياني (989(، رقـ الحديث )1/331بف قسيط ) بف عبداهلل باب يزيد -( المعجـ الكبير لمطبراني 3)

 (.715(، رقـ الحديث )1/462حديث أبي رافع )
 .(1/61) في عمـك القرآف اإلتقاف( 4)
 .(242) ةعبداهلل محمكد شحات-( أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا5)
: جمع عتيؽ، كالعتيؽ القديـ، كأراد بالعتاؽ األكؿ السكر التي أنزلت أكالن بمكة، كأنيا مف أكؿ ما تعممو مف العتاق( 6)

بكسر العيف الميممة كتخفيؼ التاء المثناة مف فكؽ: جمع عتؽ،  "(، 3/179القرآف، النياية في غريب الحديث )
لما يتضمف مفتتح كؿ منيا بأمر غريب  كدة عتيقان، يريد تفضيؿ ىذه السكركالعرب تجعؿ كؿ شيء بمغ الغاية في الج

كقع في العالـ خارقان لمعادة، األكؿ: بضـ اليمزة كفتح الكاك المخففة، كاألكلية إما باعتبار حفظيا أك باعتبار نزكليا 
 (.19/19. عمدة القارم في شرح صحيح البخارم )"ألنيا مكية

لمثناة مف فكؽ كتخفيؼ البلـ، كىك ما كاف قديمان، يقاؿ: مالو طارؼ كال تالد، أم: ال حديث كال بكسر التاء ا :تالدي (7)
 (.19/19قديـ، كأراد بقكلو: )مف تبلدم( أم: مف محفكظاتي القديمة، )عمدة القارم في شرح صحيح البخارم )

 (.4708رقـ ح) –( 6/82باب مف انتظر حتى تدفف ) –الجمعة  كتاب-صحيح البخارم( 8)
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 نزلت، كؿً ز ترتيًب الني كفى فكىي الخامسةي كاألربعكىذه السكرة كالتي قبميا مف أقدـ السكر المكية      
  (1).ةً عًة الكاقبؿى سكر عد سكرًة مريـ كقب

 أسباب نزول السورة: المطمب الثالث
ف لـ يذكر ركايتعاب في بياف األسباب ك فيا صاحبا االستيضعٌ ، كرد في أسباب النزكؿ عدة ركايات 

 ا:ميحكما عميي
قاـ الميؿ كمو  چٱ  ٻ       چ لما نزؿ عمى النًَّبيٌ )عف عمي رضي اهلل عنو قاؿ:  الركاية األكلى:  
يعني: األرض   چڄ     چ :فيبط عميو جبريؿ فقاؿ كيضع رجبلن  ى تكرمت قدماه فجعؿ يرفع رجبلن حت

]المزمل:  چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ   چكأنزؿ    [ 2 :طو]چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چبقدميؾ يا محمد 

٦٢ ].)(2)
 

مف الميؿ يربط كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا قاـ  )عف ابف عباس قاؿ: :كالركاية الثانية    
 .(3)([2-1]طو چ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چنفسو بحبؿ كي ال يناـ فأنزؿ اهلل عميو 

قاـ ىك  لما نزؿ القرآف عمى النبي )ل ذكرىا الكاحدم عف الضحاؾ قاؿ: كىناؾ ركاية أخر     
أنزؿ اهلل ف، إال ليشقى بو اهلل تعالى ىذا القرآف عمى محمد فقاؿ كفار قريش: ما أنزؿ، كأصحابو فصمكا

 (4)(  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چيقكؿ: يا رجؿ  چڄ     چتعالى: 
 .النازؿ كاحدكلعؿ اختبلؼ الركايات في سبب النزكؿ مف باب تعدد األسباب ك الباحث:  يقكؿ    

 فضائل السورة وجو نزوليا: المطمب الرابع
: النًَّبيّْ  عف أىًبي أيمىامىةى عف    ـي المًَّو اأٍلىٍعظى  )قىاؿى ثو الٍ اٍس ابى ًفي سيكىرو ثىبلى بىقىرىًة كىآًؿ ـي الًَّذم ًإذىا ديًعيى ًبًو أىجى

 (5).(ًعٍمرىافى كىطو 
في بني إسرائيؿ كالكيؼ كمريـ  :)أنو قاؿ فعف ابف مسعكد نيا مف أكائؿ السكر نزكالن أكمف فضائميا 

 (6).(األكؿ كىف مف تبلدم كطو كاألنبياء: إنيف مف العتاؽ

                                                 

 (.16/180) كالتنكير التحرير، (5/230( البقاعي -نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرانظر: ( 1)
 ( كنسبيا البف مردكيو.10/141( ذكرىا السيكطي في الدر المنثكر )2)
 ( كنسبيا البف عساكر.10/140( ذكرىا السيكطي في الدر المنثكر )3)
 (.2/487كـ عمييا في االستيعاب لبياف األسباب بأنيا ضعيفة جدان )(، كحي 1/293)لمكاحدم -( أسباب النزكؿ 4)
 .)3856رقـ الحديث )( 1/505 )( مستدرؾ الحاكـ: كتاب الدعاء، باسـ اهلل االعظـ الذم إذا دعي بو أجاب5)
 . حسنو االلباني.3846رقـ الحديث .2/1267اسـ اهلل األعظـ   بابسنف ابف ماجو: كتاب الدعاء،  
 .(28ص) خريجو( سبؽ ت6)
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الذم كاف ، كىك الفاركؽ، الخطاببف  عظـ فضائميا سببان إلسبلـ عمرعي "أف مف أكذكر البقا    
فرغب في اإلسبلـ ، فعز بو المسممكف، إسبلمو فتحان أيد اهلل بو ىذا الديف ففرؽ بو بيف الحؽ كالباطؿ

 (1) ."كذلؾ ىك عيف مقصكدىا، قو اهلل لوبسبب ذلؾ كف
 موضوعيا األساسبين اسم السورة و  العالقة: المطمب الخامس

فإننا نبلحظ أنيا تقرأ ، اسـ السكرة عبارة عف حركؼ مقطعة كباقي فكاتح السكر بالرغـ مف أفٌ ك      
يشنؼ اآلذاف  لطيفان  بدكف ىمزة "طاىا " كأف معظـ آياتيا تنتيي بألؼ مقصكرة أك ممدكدة تعطي جرسان 

  .كخضكعان  كيزيد القمكب خشكعان 
ا عبلقة مباشرة بمكضكعات السكرة فالطاء مف صفاتيا االستعبلء كىك كلعؿ صفات الحركؼ كذلؾ لي   

بإيمانو في مكقؼ اعتراؼ  كاستعبلء مكسى ، كعمك درجاتيـ، يتناسب مع عمك الشريعة كارتفاع أىميا
]طو:  چىئ   ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   چالسحرة أف الفكز كالفبلح لمف استعمى 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ        چ :مجاؿ لمكىف كيؤكد ىذا المعنى قكلو تعالىكال سبيؿ لمخكؼ إذا كال  [ ْٔ

كسيفكز ، [ كذلؾ مف سمؾ ىذا الطريؽ كاتبع ىذا المنيج فسكؼ يناؿ الدرجات العالية ٩٦]طه:  چ
حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت   چ :بالنعيـ المقيـ كقد تأكد ىذا المعنى في قكلو تعالى

 .[٥٧]طه:  چىت       
كمف صفاتيا أيضا الجير كالشدة كلعمنا نجد ىذه الصفات منثكرة بيف ثنايا السكرة سكاء ما كاف مف    

ڱ   ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ         چكقد ظير ذلؾ في قكلو تعالى ، سماع اهلل المستكر كالمجيكر مف القكؿ

يذه شدة مرغكب فييا ف ف عمييما السبلـأخيو ىارك بكما كاف مف اشتداد أزر مكسى   [ٕ]طو:  چڻ  
 بخبلؼ الشدة التي أعمنيا فرعكف كجاىر بيا كفران  [ُّ]طو:  چۆئ  ۆئ  ۈئ     چ" كقد طمبيا مكسى 

 .كيكفي التعبير بمفظ طغى المشعرة بتجاكز الحد في اإللحاد، كعنادان  كاستكباران  ان لحادا  ك 
ك  خكؼ كالضعؼ كالحاجة،كالياء بما فييا مف صفات تشير إلى طبيعة البشر التي يبلصقيا ال     

ككذلؾ  ،مكاجية التحديات بجمد كصمتلالقدرة عمى تحمؿ أعباء الحياة بيدكء كركية   بالرغـ مف ذلؾ
 الياء يقكؿ البقاعي:" (2) الحكمة كالميف في تأليؼ قمكب الشارديف المعرضيف عف الصراط المستقيـ.

 مف فييا كبما ، كثير كتماد كبير ؿطك  مع المساف طرؼ مف بعده حد عمى الحمؽ أقصى مف بمخرجيا

                                                 

 (.2/279( نظـ الدرر )1)
لمباحث: محمكد  –أطركحة تفسير سكرة طو تفسيران مكضكعيان (، 4 -5/3)نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ( انظر:2)

 (.17)الكريـ الحسف عبد
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 ، عظيـ كخفاء كىدكء ، كبير كضعؼ مخافتو مع كالخفاء االستفاؿ ك كاالنفتاح كالرخاكة اليمس صفات
 .(1) "كاشتيار فخامة نكع مع ، كبار شدائد كمقاساة

 مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا : المطمب السادس
فبلبد مف كجو تناسب بيف ، البد لو مف أسرار كحكـ، ب التكقيفيإف ترتيب سكر القرآف بيذا الترتي    

  :ىذه السكر كيمكف استنباط التناسب بيف سكرة طو كما قبميا كما بعدىا
 قبميا:ما لأوًَل: مناسبة السورة 

 طو مف السكر المكية التي تتناكؿ نفس المضمكف في تقرير الكحدانية هللك  مريـ تيف سكر إ -1
 ـك اآلخر.كاإليماف بالي تعالى

كذكرت ، جزت الحديث في قصة مكسىأك يـ ذكرت قصص عدة أنبياء مبسكطة ك سكرة مر  -2
 . (2)كلقصة آدـ، اء التفصيؿ في سكرة طو لقصة مكسىفج، اسـ آدـ مجرد ذكر

كابتدئ ذكر ، لمتبشير كاإلنذار ذكر في آخر سكرة مريـ تيسر القرآف بمساف عربي لساف محمد" -3
 (3)."ا المعنىىذه السكرة لتأكيد ىذ

جاءت البشرل في سكرة طو بانتشار  مف ىبلؾ أمة محمدالخكؼ  لما كاف ختاـ سكرة مريـ-4
ج مخر  اكينتشر ذكره في الكجكد كىذه المعاني يدؿ عميي، دعكتو ككثرة أتباعو كاستعبلء أمره
كاف : "كذلؾ أنو لما كىذا ما أشار إليو البقاعي حيث قاؿ، حرؼ الطاء مف االستعبلء كالقكة

قبؿ ظيكر أمره الذم أمر اهلل بو  ختاـ سكرة مريـ حامبلن عمى الخكؼ مف أف تيمؾ أمتو
كعمكه ، كانتشاره هابتدأه سبحانو بالطاء إشارة إلى قكة أمر ، لقمة مف آمف بو منيـ، باشتيار دعكتو
 (4).مـ"جميع الكجكد كيقمقؿ سائر األ حتى يطبؽ، كينتشر ذكره، كأنو يستعمي أمره، ككثرة أتباعو
 :ما بعدىالثانيًا: مناسبة السورة 

 قضايا التكحيد كاإليماف باليـك اآلخر. افاألنبياء مكيتاف تقرر ك طو  تاسكر  " -1
ثـ جاءت سكرة االنبياء تقرر ما ، أكاخر سكرة طو كانت الدعكة إلى انتظار الساعة كالتربص بيا -2

لآلخرة كذلؾ باإلعراض عف ألزمتو سكرة طو كىي اقتراب الساعة كتبيف كسائؿ االستعداد 
 (5)."الدنيا

 
                                                 

 (.5/3)نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (1)
 (.108)السيكطي –أسرار ترتيب القرآف  (2)
 (.16/174لتفسير المنير )اانظر: ( 3)
 (.5/3نظـ الدرر) (4)
 (.110)أسرار ترتيب القرآف انظر: ( 5)
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 محور السورة وخطوطيا الرئيسة: المطمب السابع
كذلؾ مف خبلؿ تقرير ، سعادة العبادنزؿ ل فيك كتاب، المقصد مف نزكؿ القرآفسكرة طو تقرر     

 ٦: ]طه چڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ     چ :كىذا يتضح مف مطمع السكرة في قكلو تعالى، التكحيد
پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ :بقكلو تعالى  في تكميـ اهلل تعالى لمكسى  ذلؾكرد هلل تعالى كتقرير الكحدانية ، [

مت  ىت  يت  جث    چ :لفرعكف مكسى جكابكفي ، [٤٢]طه:  چڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

جؿ لبني إسرائيؿ عندما عبدكا الع كأيضان في مخاطبة ىاركف، [٧٢]طه:  چمث   ىث  يث  حج   مج  
كعتابو  كبعد عكدة مكسى، [ٗ]طو:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چكذلؾ بقكلو ليـ: 

جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب   چكطرده لمسامرم حيث قاؿ لبني إسرائيؿ مذكران ليـ:  لياركف

  ألنبيائو في دعكتيـ كيتمثؿ في قصة مكسى كأيضان عناية اهلل، [ٖٗ]طو:  چىب  يب   جت  حت     
فالنصر األكؿ ، بنصر المؤمنيف كتتجمى مظاىر السعادة في قصة مكسى، كاجية فرعكففي م

كالنصر اآلخر بالنصر عمى ، كجنتو لمسحرة الذيف آمنكا كثبتكا عمى مبادئيـ فكاف سعادتيـ بكعد اهلل
 عمى تعالى كأيضان تتجمى معاني السعادة كعدـ الشقاء في تكبة اهلل، كىبلكو كىبلؾ جنكده، فرعكف
عباد إنما ىك اختبار ليعكد مف لم الشقاءستخبلؼ المقصكد مف االميس ف، ف أزلو الشيطافأبعد  آدـ

 ثـ تختتـ السكرة بأسباب الشقاء المتمثمة باإلعراض عف ذكر اهلل، نجح فيو إلى دار السعادة األبدية
كيتمثؿ ، السعادة لمخمؽتحقيؽ  ؾ أف محكر السكرة األساسكيتقرر بذل، كعف ما جاء بو الرسؿ كاألنبياء

  كاتباع أنبيائو كاالستعداد لميـك اآلخر.، ذلؾ بتكحيد اهلل
نيا ، ببياف كظيفتو كحدكد تكاليفو لمرسكؿ تبدأ ىذه السكرة كتختـ خطابان  يقكؿ صاحب الظبلؿ:"      كا 

كأمر ، نذاركىي التبشير كاإل، إنما ىي الدعكة كالتذكرة، كليست عناء يعذب بو، ليست شقكة كتبت عميو
الخبير بظكاىر ، المييمف عمى ظاىر الككف كباطنو، الخمؽ بعد ذلؾ إلى الٌمو الكاحد الذم ال إلو غيره

فبل عمى الرسكؿ ممف ، كيرجع إليو الناس: طائعيـ كعاصييـ، الذم تعنك لو الجباه، القمكب كخكافييا
  (1)يكذب كيكفر كال يشقى ألنيـ يكذبكف كيكفركف".

 
 
 
 
 

                                                 

 (.4/2326) سيد قطب -( في ظبلؿ القرآف1)
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 موضوعات السورة : الثامنالمطمب 
 :منيا ىداؼ القرآف الكريـاصد كألتحقيؽ مق عرضت سكرة طو عدة مكضكعات

فبدأت بتحدم العرب ،  السكرة مف بدايتيا لتسمية النبي سعادة اإلنساف كىذا المكضكع عرضتو -1
حقؽ ثـ أكضحت أف السعادة ال تت، ثـ بينت اليدؼ مف إنزاؿ القرآف، أف يأتكا بمثؿ ىذا القرآف

  .إال باإليماف باهلل تعالى كبمكعكده
كؿ ع األفبدأت السكرة بالمقط، مع بني إسرائيؿ كقصة مكسى، فرعكفمع   قصة مكسى  -2

ثـ تيسير مقكمات الدعكة لتبميغ ، كتأييده بالمعجزاتلو  بمؤانسة اهلل مف قصة مكسى
كحكار ، إليو لذىابافي دعكة فرعكف ك  عمييما السبلـ مكسى كىاركفلكتكجييات ، الرسالة
يمانيـ معو مع السحرة مكسى حكار ثـ، ؿ الربكبيةك معو ح مكسى التي انتيت ك ، كا 

، ثـ بدأت بالمقطع الثاني كىك فتنة بني إسرائيؿ بالعجؿ، بيبلؾ فرعكف كنجاة بني إسرائيؿ
 . العجؿ وتألييلو كزجره لمسامرم ألخي كعتاب مكسى

  .معرضيف عف القرآفكجزاء ال، العبرة مف القصص القرآني -3
كشفاعة  يكاتباع الداع، كما فيو مف نسؼ الجباؿ كخضكع الخبلئؽ هلل، أحكاؿ الخمؽ يـك القيامة -4

 الخمؽ.
في  ثـ التحذير مف إبميس ككقكع آدـ، كسجكد المبلئكة لو، يد اهلل إليوكع قصة آدـ -5

  .شراكو كنزكلو مف الجنة
كبة المعرضيف عف ذكر اهلل كاالعتبار بيبلؾ فيو إظيار لعق، اإلعراض عف الشرؾ كالمشركيف -6

 (1)األمـ الماضية كالصبر عمى إيذاء المشركيف كاألمر بالصبلة كالزىد في متاع الدنيا.
 

 أىداف السورة األساسية: المطمب التاسع
 :أىداؼ سكرة طومف ، ك  ؼادسكرة مف سكر القرآف أىلكؿ 
  كتطمينان لقمبو الشريؼ. لمنبي ىتسمية اهلل تعال -1
 .ألنبيائو كيتضح ذلؾ مف قصة مكسىتعالى عناية اهلل  بياف -2
رساؿ الرسؿ كقبكؿ التكبة.إبراز  -3  رحمة اهلل بعباده بإنزاؿ القرآف كا 
  .كتكضيح جزاء مف أعرض عف القرآف، اإلشارة لفائدة القصص القرآني -4
كالحساب  ،كأكصاؼ المجرميف يكـ القيامة، كنسفيا الجباؿ دؾك ، بياف حالة الحشر الرىيبة  -5

  .العادؿ

                                                 

 (3340)سعيد حكل -األساس في التفسير، (16/175التفسير المنير ) :( انظر1)
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  .مف نسيانو رسكؿالالتأكيد عمى عربية القرآف كعصمة  -6
كالعمى في ، بالعيشة الضنؾ في الدنيا، بياف الجزاء في الدنيا كاآلخرة لمف أعرض عف القرآف  -7

 اآلخرة عف الحجة المنقذة مف العذاب.
ذاب المشركيف إلى يـك كحممو بتأخير ع اهلل ر بيبلؾ األمـ السابقة كبياف لطؼالعظة كاالعتبا  -8

 القيامة.
، الٌمو تعالى في الميؿ كالنيارتسبيح ك ، كأمتو في الصبر عمى األذل تكجييات ربانية لمنبي  -9

 (1)كأمر األىؿ بإقامة الصبلة كمتابعة التنفيذ.، كعدـ االفتتاف بزىرة الحياة الدنيا لدل اآلخريف
 

 يالسورة وخاتمتا فاتحةالمناسبة بين : المطمب العاشر
 تبدأ ىذه السكرة كتختـ خطابان كضكعات فمسكرة طو أتت في تركيب متناسؽ متناسب في عرض ال     

نيا ليست شقكة كتبت عميوك ، ببياف كظيفتو كحدكد تكاليفو لمرسكؿ إنما ىي ، كليست عناء يعذب بو، ا 
ىب  يب    حب  خبمب  يئ   جب   چكتنتيي بقكلو تعالى:   كىي التبشير كاإلنذار، الدعكة كالتذكرة

بدأت بنفي إرادة الشقاء عف بذلؾ تختـ السكرة التي [  ٤٣٧]طه: چجت  حت  خت  مت  ىت     
كالختاـ يتناسؽ مع [ ٣]طه:  چڇ   ڇ      ڇ    چ چ :كحددت كظيفة القرآف، مف تنزيؿ القرآف النبي

كالعاقبة ،  انتظار العاقبةبعد الببلغ إال كليس، تذكرة األخيرة لمف تنفعو التذكرةفيك ال، تناسقان تامان المطمع 
 .(2)بيد الٌمو
كنياية فرعكف تحقيقان ليذا المعنى كتأكيدان لفكز المؤمنيف كمصرع  كقد كانت قصة مكسى    

مة تككف السكرة أشبو بمكضكع لو مقدمة ثـ قصة تؤيد المقدف، كبذلؾ يتناسب المطمع كالختاـ، المكذبيف
شمكؿ فضؿ  ف بيف أجزاء السكرة كحدة فكرية خبلصتيا:أظير ككؿ ىذا أ، ثـ خاتمة تؤكد المكضكع

يقاع نقمتو كعذابو بالكافريف كالمكذبيف.، كرحمتو كعظمتو ألحبابو المؤمنيف اهلل  (3)كا 
 

 
 
 
 

                                                 

 (.2/187(، صفكة التفاسير )6/176المنير)التفسير  :( انظر1)
 (.2358-4/2326ظبلؿ القرآف )في  انظر: (2)
 (.235) كمقاصدىا كؿ سكرة أىداؼانظر: ( 3)
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 الفصل األول

 
 (41-1الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة طو اآليات )

 
 :مباحثوفيو ثالثة 

   
 (8-1المبحث األول: اآليات )

 
 

 (23-9: اآليات )المبحث الثاني
 
 

 (41-24المبحث الثالث: اآليات )
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 المبحث األول

 
 (8-1اآليات )
 

 
 بان:موفيو مط

 
 
 

 از وسعادة وخشية.ــجـــن إعرآــقــول: الالمطمب األ                   
 
 

 .صفات الكمالالمطمب الثاني: القرآن منزل من المتصف ب              
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 القرآن إعجاز وسعادة وخشيةالمطمب األول: 
ڇ   ڇ        چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      ڄ   چكيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:     

 [ّ– ُطو: ] چڇ    

  المقصد: بيان أن القرآن إعجاز وسعادة وخشية . 
 :دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط التالية 
 

 لما قبميا: ات: مناسبة اآليأوَلً 
جاءت البشرل في سكرة طو بانتشار  مريـ عف الخكؼ مف ىبلؾ أمة محمد لما كاف ختاـ سكرة   

مخرج حرؼ الطاء مف  ادعكتو ككثرة أتباعو كاستعبلء أمره كذكره في الكجكد كىذه المعاني يدؿ عميي
 (1)االستعبلء كالقكة.

 ثانيًا: معاني المفردات:
  أكائؿ في مقطعة حركؼ كيرل الباحث أنيا عمى أقكاؿفي معنى طو  ختمؼ المفسركف: اچ ڄ چ 

 سكر في مبتدأه أيضان  الحركؼ ىذه كألف بمثمو؛ يأتكا أف العرب كتحدم االعجاز لبياف السكر
 (2) .المفسريف مف كثير إليو ذىب لما يا رجؿ بمعنى تككف كقد، أخرل

  (3).النفس في غـ أك بعمؿ التعب كالشقاء: فرط، الٌسعادة ضدُّ : حبالفىت، كالشَّقاكةي  : الشَّقاءي چ چ چ 
  ٍشيىة: چڇ     چ ٍكؼ: الخى ًشيى ، الخى ؿي  خى ٍشية يىٍخشىى الرَّجي اؼى  أىم خى كىي تدؿ عمى خكؼ ، خى

(5)منو". يخشى بما عمـ عف ذلؾ يككف ما كأكثر، تعظيـ يشكبو "خكؼكىي: ، (4)كذعر
  

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
ردان عمى كفار قريش الذيف  كالخطاب لمنبي، الحركؼ المقطعة لئلعجاز أك تككف بمعنى يا رجؿ    

يناس مف اهلل بأف ىذا القرآف فجاء اإل، و في عبادتو هلل تعالىكبإفراطو كتعب كانكا يستيزءكف بالنبي
التزاـ أمره كىنا إنما ىك كتاب ىداية ييدم الناس إلى خالقيـ بطاعتو ك ، ليس لمشقاء كالتعب كالنصب

بالعيد الذم أخذه اهلل منيـ ة كتذكرة لمناس بما فطركا عميو ك تكمف السعادة الحقيقية فالقرآف جاء مكعظ

                                                 

 (.5/3نظـ الدرر): ( انظر1)
 .(17) : البحث( انظر2)
 (.16/184(، التحرير كالتنكير)14/438( انظر: لساف العرب )3)
 .(14/228(، لساف العرب )2/184مقاييس المغة )معجـ ( انظر: 4)
 (.1/283ف )( المفردات في غريب القرآ5)
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فيذه التذكرة يمتـز بيا مف يخاؼ اهلل  الفطرة في مستقر التكحيد فإف كىـ كالذر في ظير آدـ
(1).كيخشى عذابو 

 رابعًا: سبب النزول:
ميقىاًتؿه  قىاؿى      

ٍيؿو  أىبيك قىاؿى : (2) ذىًلؾى ، ًديًننىا ًبتىٍرؾً  لىشىًقيّّ  ًإنَّؾى ):  لمنبي الحارثبف  كىالنٍَّضري ، جى  رىأىيىاهي  ًلمىا كى
 (3).(اآٍليىةى  ىىًذهً  تىعىالىى المَّوي  فىأىٍنزىؿى  اٍجًتيىاًدهً  كشدة عبادتو طكؿ ًمفٍ 

 :خامسًا: القراءات
 الطاء مفتكحة( طىوى ) كيعقكب عاصـ عف بكر أبي عف كحفص عامر كابف كثيرو  ابف قرأ": چ ڄ چ

 نافع عف يعقكب كركل، بقطعيا( طو) نافع عف األصمعي كركل، كالكسر الفتح بيف نافع كقرأىا، كالياء
 بكر أبي عف ىيكيح كالكسائي حمزة كقرأ، الياء مكسكرة الطاء مفتكحة( طوً ) عمرك أبك كقرأ، كسرا( طىوً )
 (4)."اءكالي الطاء بكسر( ًطوً )

 سادسًا: تحقيق اليدف والمقصد من اآليات:
إذف: فما المقابؿ؟ ، التعب بسبب إنزاؿ القرآف عميو ينفي عف رسكلو كتعالى الحؽ سبحانو"    

كتسعد ، تسعد أكالن بأف اصطفاؾ ألف تككف أىىبلن لنزكؿ القرآف عميؾ، المقابؿ: أنزلنا عميؾ القرآف لتسعد
فالقرآف مصدر السعادة الحقيقية ، (5)"ؿ الخير كؿ الخيركًفع تعالى منيج اهللبأف تحمؿ نفسؾ أكالن عمى 

كبالرغـ مف ىذه الحقيقة فإف أعداء اإلسبلـ ال ، الذم أنزلو اهلل تعالى إلسعاد الناس في الدنيا كاآلخرة
كتارة  ،تكاليؼ ىذا الديف شاقة صعبة ال يستطيعيا اإلنسافقكف التيـ بو فتارة يقكلكف إف يزالكف يمص

اهلل تعالى يأبى إال أف يتـ نكره بأف يجعؿ ىذا القرآف مصدر  يقكلكف إف ىذا رجعية كتخمؼ ؛ كلكفٌ 
مف  كاليدايات ىداؼكيمكف استنباط أىـ األ، السعادة الحقيقي الذم يتناسب مع ما فطر عميو اإلنساف

 :اآليات
 ف القرآف الكريـ معجز في لفظو كمعناه.إ -1

                                                 

 (.11/128) لنخبة مف عمماء التفسير-( انظر: التفسير المنيجي1)
: مف أعبلـ المفسريف. أصمو مف بمخ ق( 150 ، )تبف بشير األزدم بالكالء، البمخي، أبك الحسف بف سميماف ( مقاتؿ2)

خ( جزء  -)التفسير الكبيرمف كتبو ، كاف متركؾ الحديث، كتكفي بالبصرة، انتقؿ إلى البصرة، كدخؿ بغداد فحٌدث بيا
منو، ك)نكادر التفسير( ك)الرد عمى القدرية( ك)متشابو القرآف( ك)الناسخ كالمنسكخ( ك)القراآت( ك)الكجكه 

 (.7/281األعبلـ لمزركمي )كالنظائر(.
 مرسؿ.يث أنو دكماؿ بسيكني زغمكؿ عمى الح المحقؽ: ذكر، (312) النزكؿ أسباب (3)
أبي السعكد -إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ كانظر: (،2/141األزىرم اليركم)معاني القراءات محمد  (4)

 (.6/2)العمادم 
 (.15/9211) لشعراكمتفسير ا (5)
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 .طو اسـ لمنبي  ، عمى قكؿ أفٌ ببالتحؼ في النداء ك د األمر التمطيستحب عن -2
 قمبو لمقياـ بالدعكة كعدـ االلتفات لمكائد الكافريف المعانديف.     كتثبيت القرآف جاء لتسمية النبي -3
 ف التكاليؼ الشرعية شاقة كمرىقة لمعبد.إ المقكلة القائمةإبطاؿ  -4
ثبات النبكة المحمدية. -5  (1)تقرير عقيدة الكحي كا 
 (2)كما سكاىـ كأنو ال كجكد ليـ.، شعكف ىـ الذيف ينتفعكف مف التذكرةالخا -6

 
 القرآن منزل من المتصف بصفات الكمال المطمب الثاني:

ڈ     ژ  ژ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:     

ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڑ  

 [ٖ – ْطو: ] چڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ   ڻ     ڻ     

  المقصد : بيان أن القرآن منزل من المتصف بصفات الكمال. 
 تحميمية من خالل النقاط التالية دراسة اليدف والمقصد دراسة: 

                                                                           :                                                          اأوًَل: مناسبة اآليات لما قبمي
 ىذا القرآف زكؿ القرآف بٌيف مصدرمقصد ن بعد أف بيف الحؽ، لمقرآف اإلضافي الشرؼ بياف اآليات    
في دعكتو  لمؤانسة النبيكذلؾ ، خمؽالبدائع  مف منزؿ مف عند خالؽ ىذا الككف كما يحتكمال

 (3)و.لقكم
 :ثانيًا: معاني المفردات

 كىك ، الكثرة معناه ألىفٌ  فعبلف عمى كزف، : مف رحـ كالرحمة الرقة كالتعطؼ كالمغفرةچ ڈ چ
 يطمؽ كال، الرَّاًحميف أرحـ كىك شيء كؿٌ  كسعت رحمتو ألفٌ  اسـ مف أسماء اهلل تعالى كذلؾ

 (4).لوإال  يصح ال معناه إفٌ  حيث مف تعالى اهلل عمى إال الرَّحمف
 كاالستكاء صفة مف صفات اهلل الخبرية الفعمية كلمناس في معناه ، (5)كعبل : ارتفعچڑ  چ

نما، جدان  كًثيرىة مقاالت  مف جاءت كما ًإمرارىا كىك الصاًلح السمىؼ مذىب المقاـ ىذا في سمؾيي  كاً 

                                                 

 (.3/339)أبكبكر الجزائرم -أيسر التفاسير انظر: (1)
 (.16/95) أحمد المراغي -( تفسير المراغي2)
 (.9/4704)رة محمد أبك زى –زىرة التفاسير انظر:  (3)
  .(1/347(، المفردات في غريب القرآف )1/126جامع البياف ))بتصرؼ(،كانظر:  (12/230لساف العرب ) (4)
 (.18/270( جامع البياف )5)
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ـ كالكيؼ االستكاء معمك "قاؿ اإلماـ مالؾ: ، كال تحريؼ (1)تعطيؿ كال تٍشبيو كال تىكييؼ غير
      كاإليماف بو كاجب. (2)."مجيكؿ كالسؤاؿ عنو بدعة

 ثـ، مبني شيء في ارتفاع عمى يدؿ، كاحد صحيح أصؿ كالشيف كالراء العيف": چ ژ چ 
 كىذا، الممؾ سرير: العرش: (3)الخميؿ قاؿ، مؾالمي  العرش ذلؾ مفك ، ذلؾ غير في يستعار
 .(5)الممؾ" سرير الرحمف ىك عرش في المقصكد كالمعنى" (4)"صحيح

 زبنا ًطيننا يىًصر لـ بيؿَّ  ًإذا الذم التُّرىابي  ىك: كقيؿ، النًَّدمّّ  التُّرىابي " :  چ   ڳ چ قىٍكليوي ، الى كجؿَّ  كى  :عزَّ
 .(6)"األىرض تىٍحتى  ام وأىنٌ  ؛  چڳ  ڳ  ڳ چ

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
ؿ مف أيف نيزّْ  كضحثـ ، نزؿ لسعادة البشرية كأنو، هلل تعالى الحكمة مف نزكؿ القرآفبعد أف بيف ا    
كبما فييا  كأرضيفمف ذلؾ الخالؽ العظيـ الذم خمؽ ىذا الككف بما فيو مف سماكات  ولك نز  كأف، القرآف

 فاهلل، مف دقائؽ األمكر التي منيا الثرل كما  تحتو مف عكالـ ككائنات تككف سببان في عمارة األرض
فالسر كالجير ، مكقات كحقيقتيا يعمـ كذلؾ ما تخفي النفس كما تعمفالخالؽ الذم يعمـ كنو ىذه المخ

نكاع يذه المعاني تتجمى فييا أف، الحسنى كالصفات العمىصاحب األسماء  فتعالى اهلل، عنده سكاء 
تدبير شؤكنيـ  يستمـز مف الخمؽ ليذا ك  فتكحيد الربكبية كما يتضمف مف عناية  لمخمؽ، التكحيد الثبلثة

 الحؽ ىي عبادتو كأف، تصؼ بأسماء الجبلؿ كصفات الكماؿ أف ال تصرؼ العبادة إال لوالخالؽ الم
 كالذؿ بالحب مألكه كال بحؽ معبكد ال أم :فقاؿ باطمة غيره كعبادة كالفطرة كالعقؿ الشرع يكجبو ذمال

 (7).ىك إال كالدعاء كاإلنابة كالمحبة كالرجاء كالخكؼ
 
 
 

                                                 

 (.427-3/426بف كثير )ال القرآف العظيـ ( انظر تفسير1)
 (.1/189) بف أحمد الذىبي محمد– ( العرش2)
ىػ(: مف أئمة المغة  170- 100الرحمف ) ميـ الفراىيدم األزدم اليحمدم، أبك عبدبف ت بف عمرك بف أحمد الخميؿ (3)

كلد كمات في ، كاألدب، ككاضع عمـ العركض، أخذه مف المكسيقى ككاف عارفا بيا. كىك أستاذ سيبكيو النحكمٌ 
 (.2/314.األعبلـ لمزركمي)خ( -( ك)معاني الحركؼ 2خ( في المغة ) -البصرة، لو كتاب )العيف 

 (.4/264س المغة )ييمقامعجـ ( 4)
 .(1/275( العرش )5)
 (.14/111لساف العرب) (6)
 (.501( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير الكريـ المناف )7)
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 :رابعًا: البالغة
 كالمقصكد،  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ قكلو : في القرآف مف نيةثا حاؿ" چ ڍ چ  -1

 ال المثابة بيذه عميؾ أنزلو الذم بأف الكناية إلى ذلؾ مف لينتقؿ بو كالعناية بالقرآف التنكيو منيا
 (1)."كتأييدؾ نصرؾ يترؾ

 كما الكبلـ في االفتناف عادة كفائدتو چژ  ڑ     ڈ     ژ چ: في قكلو تعالى (2)االلتفات" -2
 (3)."كالركعة الحسف مف طيويع

  (4)."لممبالغة في الخفاء چ أخفى چالنكرة في " -3
 :العممي لآليات خامسًا: اإلعجاز

 انطكل القرآف الكريـ عمى آيات بينات كثيرة فييا حقائؽ عممية غاية في األصالة كالمكضكعية   
ا مف دالئؿ عظمتو التقؼ عمى عصر مف العصكر أك عقؿ مف العقكؿ كىذ التي األسرار كالكنكزك 

عف  فيذه اآلية تعبر چ ڳ  ڳ  ڳ چ:مف ىذه الدالئؿ في قكلو تعالى سكرة طو تحمؿ جانبان ك كقدرتو 
 بإتماـ تقكـ التي البكتيريا مف المبلييف الثرل تحت، حقيقة كمكنكف مف مكنكنات ىذا الككف الفسيح

، كالنباتية الحيكانية لمبقايا كالمحممة كرلمصخ المفتتة الفطريات كمبلييف، بالتربة المرتبطة الحياة دكرات
، لمتربة المخصبة الطحالب كعشرات، الميكركبي لمحتكاىا كالمنظمة لمتربة الكائنات المخصبة كمبلييف

 المقمبة كالديداف، األكلية الحيكانات كنرل، التربة في األخرل الحية الكائنات ألعداد المنظمة كالفيركسات
 األرض سكاف مف ذلؾ كغير الدرنية كالجذكر األرضية كالسيقاف كالبذكر لحبكبا كنرل، لمتربة كالميكية
 الحديث العصر في إال تعرف ما كأيضان تحتكم عمى كنكزو كثركات ،كالجافة (6) كالغدقة (5)كالقاحمة الحية
 تنتظر رةن مطمك  الثَّرل تحت كميا، الثمينة كاألحجار كالمعادف البتركؿ فكجدنا، كالحفريات االكتشافات بعد
 لك بحيث، بالتساكم اهلل أرض في مكزعة الثركات ىذه أف العمماء أكضح كقد، بيا كينتفع عنيا يينقّْب مىفٍ 

 كىذه ماء بيا ىذه متساكية بيا الثركات أف لكجدتى  مختمفة أراض مف متساكية قطاعاتو  أخذتى 

                                                 

 (.16/186( التحرير كالتنكير )1)
ـً مف أسميكبو ًإلى آخرى أىعني مف المتكًمـً أك الخطاًب أى  ( أسمكب ببلغي يقصد بو: (2  ك الغيبًة ًإلى آخرى منيىا بعدنقؿ الكبلى

ؿ.   (.3/289) في عمـك القرآف االتقاف التَّعبيًر ًباألىكى
 (.3/151) الزمخشرم-الكشاؼ (3)
 (.6/166) محي الديف دركيش-( إعراب القرآف كبيانو4)
: يىًبسىت (5) مًت األرضي  (.3/1777. معجـ المغة المعاصرة)قحى
: أخصبت. (6)  (.2/1598)سابؽالمرجع ال أغدقًت األرضي
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 مف متساكية ًقطع إلى ياتقسم حيف بالبطيخة أشبو فيي كىكذا بتركؿ كىذه، معادف كىذه، مزركعات
 (1)المركز. إلى السطح

                                                                                                                                             اآليات:سادسًا: تحقيق المقصد واليدف من 
 بالمنيج المطمقة الثقة يستكجب الخالؽ بيذا تعريؼالك ، الخالؽ مف المعجز القرآف ىذا تقرير إنزاؿ   
 تحقؽ حتى بتعاليمو المطمؽ كااللتزاـ بو كاالعتزاز سبحانو لعباده شرعو الذم كبالشرع أنزلو الذم

 :اآليات مف كاليدايات ىداؼاأل أىـ استنباط كيمكف، السعادة
 العالميف.تقرير أف القرآف منزؿ مف عند رب  -1
 ثباتياإ بؿ تشبيو أك تعطيؿ أك تأكيؿ بدكف بيا اإليماف ككجكب كاالستكاء اإلليية الصفات إثبات -2

  .باهلل  يميؽ الذم الكجو عمى
  أف القرآف معجز متحدل بو. بياف -4
 القرآف الكريـ يحث عمى البحث عف مكنكنات ىذا الككف. -3
 تربية المسمـ عمى مراقبة اهلل تعالى في السر كالعمف.  -4
 تسبيح كاالستغفار يككف في السر كالعبلنية.الدعاء كال -5
  شيء. لكؿ اهلل ربكبية إثبات  -6
ثبات التكحيد تقرير -7  (2)العمى. كصفاتو الحسنى تعالى اهلل أسماء كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

مكقع (، 166د.عبدالسبلـ حمداف المكح) -، اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ(15/9219) الشعراكم تفسير انظر: (1)
 العطا.مقاؿ د. نظمي خميؿ أبك  –مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة 

 (.3/339أيسر التفاسير )(، 4/7أضىاء البيان ) :اوظر (2)
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 بحث الثانيمال
 
 (23-9اآليات )

 
 :وفيو ثالثة مطالب

 
 .لموسى اهلل ومؤانسة تثبيت فؤاد النبي المطمب األول:

 
 
 

 .الثاني: معجزة عصا موسى المطمب
 
 
 

 .لثالث: معجزة اليد البيضاء لموسىالمطمب ا
 

 
 



   

 سورة طو                                                                                               الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف القرآن الكريم    
 

- 36 - 

 

 ومؤانسة موسى تثبيت فؤاد النبيالمطمب األول: 
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ    ھ  ے  ے  ۓ   چ           :تعالىكيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو     

ائ       ې  ى  ى    ې   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ    ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

   [ُٔ – ٗطو: ] چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 

   :ؤاد النبي ـــــتثبيت ف المقصد. 
 حميمية من خالل النقاط التاليةدراسة اليدف والمقصد دراسة ت : 

 أوًَل: مناسبة اآليات لما قبميا:
 عميو أنزؿ كمف أنزلو مف إلى بالنسبة القرآف بشأف كالتنكيو التبميغ عمى الرسكؿ تثبيت " أعقب    
 لو كتسمية، المصاعب كمقاساة الرسالة أعباء تحمؿ عمى الصبر في بو ليتأسى؛  مكسى قصة بذكر
كبيذا التناسؽ بيف آيات القرآف مكعظة  (1)المكذبيف" مف سمفيـ مف جزاء جزاؤىـ سيككف كهكذب الذيف بأف

 .لحقيقة الصراع بيف الحؽ كالباطؿ كتذكرة لمدعاة لمتأسي بما فيو مف القصص المجمية
 :ثانيًا: معاني المفردات

     ره ءىانىسوي:": چ ۆ چ  (3)."بيف الذم ال شبية فيواإليناس: اإلبصار ال"ك(2)"ًإلىٍيوً  كنىظىرى  أىٍبصى

 كالجمرة مف مجمكع الجمر ، ما يؤخذ اشتعالو مف اشتعاؿ شيء كيقبس: اٍلقىبىسي " :چ ۋ چ
 (5)."كاليداية العمـ لطمب يستعار ثـ، ذلؾ طمب: ااًلٍقًتبىاسي ك "، (4)"كالفتيمة

 لطؼ بعثة كاآلخر ،لئلرشاد التقدـ أحدىما أصبلف: المعتؿ كالحرؼ كالداؿ الياء" :چ ې چ، 
 اآلخر كاألصؿ، ىاد لذلؾ متقدـ ككؿ، ألرشده تقدمتو أم، ىداية الطريؽ ىديتو: قكليـ فاألكؿ
 تدؿٌ  داللة "كالمعنى، (6)،"إىداء أىدم أىديت: يقاؿ مكدة ذم إلى لطؼ مف أىديت ما: اليدية

                                                 

 (.16/193تنكير )( التحرير كال1)
 (.15/415) محمد الحسيني، الزبيدم-القامكس جكاىر مف ( تاج العركس2)
 (.16/194كالتنكير) التحرير (3)
 .(16/194)المرجع السابؽ  (4)
 (.1/652( المفردات في غريب القرآف )5)
 .(6/42معجـ مقايس المغة) (6)
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ما، إليو ييدينا ىاد خبر مف إما، كأىمو أضمو مكسى الذم الطريؽ عمى  كعمـ بياف مف كا 
  (1)."كنعرفو بو نتبينو

 المَّوى  فَّ أل بذلؾ تٍ سيمي، يَّرىةي المط: دَّسىةي المق ضي كاألر ، ةي الطَّيار : سي كالقد، اٍلميطىيَّري  ":چ ۆئ چ 
 (2)."يفى ميٍؤمنالب امَّرىىعى ك  الكافريف امني جى أىخر 

 وي صرف فمف: ؼي ر ييص كال ؼي صر ي ـً الشَّاب عو مكض ـاسكىك  ىار ككس الطاء ْـّ بض ":چ ۈئ چ 
: ضيـعب كقاؿ ةن رفعم وي جعمك  ةن بيقعك  ةن بمد موي جع يىٍصًرٍفوي  لـ كمف، ةن ر كن وي معكج افو كمك ادو ك  ـى اس موي عج
ىك " :قاؿ الطبرم (4)"كأنو اسـ لمكادم أصح "، (3)"مثني أم قدس مرتيف ال ءي الٌشي ىك لطك 

 (.5)عندم اسـ الكادم"
 (6)" فتيمؾ: أم،أىمكو: اهلل داهرٍ كأ ،ىمؾ إذا،يردل ردم يقاؿ ،اليبلؾ كىك، الردل ":چ ڃ چ. 

 : ثالثًا: التفسير اإلجمالي
لتثبيت الخبر كتقريره في نفس المخاطب ىؿ بمغؾ  باالستفياـ  محمد خطابو لنبيو  بدأ اهلل      

رج مسافران مف مديف إلى لما خ، مظممةو  حيث رأل ناران ككانت رؤيتو النار في ليمةو ؟  خبر مكسى
 منيا أكفيكـ لعمي، بعيد مف ناران  رأيت إني، مكانكـ في امكثكا: ليـ مبشران  ألىمو مكسى فقاؿمصر 
، البرد بسبب كجكد بيا تستدفئكف لعمكـ -أخرل آية في كما -النار مف جذكة أك بشياب أك مضيئة بشعمة

، يةالحس كاليداية الحسي النكر مطمبو عمييا ككاف كيدلني الطريؽ إلى ييديني مف النار عند أجد أك
 الصراط ىداية الحقيقية كاليداية، كالقمكب األركاح بو تستنير الذم الكحي نكر المعنكم النكر فكجد

، فمما كصؿ النار، ببالو خطر كالحسابو  في يكف لـ أمر لو فحصؿ، النعيـ جنات إلى المكصمة المستقيـ
 كيمقي لذلؾ كييتـ، لمناجاتو كيتييأ يستعد أف كأمره، ربو أنو أخبرهك  اهلل ناداه، نكران  -الحقيقة في- ككانت
 كميمو لمناجاتو اختاره اهلل أفٌ  إال تقديسو مف يكف لـ كلك المعظـ المطير المقدس بالكادم وألنٌ  نعميو؛
، بيا يميؽ ما الشكر مف تقتضي مكسى عمي بيا اهلل أنعـ كمنة نعمة أكبر كىذه، لكفى مكسى
، بيا المتصؼ لكىيةلؤل المستحؽ فاهلل إليو يكحيو الذم بيف ثـ، إليؾ أكحي لمذم سمعؾ ألؽ: قاؿ كليذا
، العبادة أنكاع بجميع فأمره بالتعبد ، لو شريؾ ال الذم بأفعالو المنفرد، كصفاتو أسمائو في الكامؿ ألنو

 القمب عبكدية كتضمنيا، كشرفيا لفضميا بالذكر الصبلة خص ثـ، كفركعيا أصكليا، كباطنيا ظاىرىا
                                                 

 (.18/276جامع البياف ) (1)
  (.3/423فتح القدير ) (2)
 (.194) بف أبي بكر الرازم محمد-( مختار الصحاح3)
 . (5/277( تفسير ابف كثير )4)

 .(18/282( جامع البياف )5)
 (.2/86)السميف الحمبي –عمدة الحفاظ انظر: ك (، 2/506معجـ مقاييس المغة ) (6)



   

 سورة طو                                                                                               الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف القرآن الكريم    
 

- 38 - 

 

ثم أخبري عه ، الذكر كسائؿ مف كسيمة كأكمؿ، العبادة صكر مف صكرة أكمؿ الصبلةف، ارحكالجك  كالمساف

 في كتسير حسابو فتحسب النفكس إليو تتكجو الذم، العادؿ الكامؿ لمجزاء المرتقب المكعد انيأك  الساعت
 الناس فعمـ ،يخفييا يكاد كأنو، مجيئيا يؤكد سبحانو كاهلل، االنزالؽ كتخشى كتحاسب تراقب كىي الطريؽ

 أجؿ كأخفى  الساعة أخفى فاهلل، حكمتو يحقؽ ما بقدر أمرىا مف عميو يطمعيـ ما يتجاكز ال قميؿ بيا
 ادي أىكى  چ فقكلو تعالى:، لحظة كؿ المكت كيترقب، التكبة يؤخر كال، كنشاط بجد اإلنساف ليعمؿ، اإلنساف
 (1).ذلؾ تقتضي لحكمةو  أخفييا آتيةه  الساعة إفٌ  أم  چ أيٍخًفييا

 :رابعًا: البالغة
، لمتشكيؽ كالحث عمى اإلصغاء ماستفياـ تقرير  چ ھ  ے  ے  ۓ چ قكلو تعالى: -1

 .(2)في حقيقتو كليس مستعمبلن  مخبر مجازان ل كاالستفياـ مستعمؿ في التشكيؽ
و ألنٌ  ؛كخص ىذا الظرؼ بالذكر، لما مضى مف الزمافإذ ظرؼ ":  چ ڭ  ڭ  ڭ چ قكلو تعالى: -2

كرؤية النار تدؿ عمى ، كثيرة تحتمؿ أحكاالن  رؤية النار ألفٌ ، لى استعبلـ كنو الخبرإ يزيد تشكيقان 
 .(3)"  چ ڭ  ۇ  ۇ چ كأنو كاف بحاجة إلى النار كلذلؾ فرع عميو:، أف ذلؾ كاف بميؿ

 :خامسًا: القراءات
 (4)."كقرأ الباقكف بكسر الياء، -الضمير -قرأ حمزة بضـ الياء" :چ ۇ ۇ   چ قكلو تعالى: -1

 العالقة التفسيرية:
مع أىمو في تمؾ  ء ثقؿ الظرؼ الذم كاف يعيشو مكسىبضـ اليا": أفادت القراءة األكلى      

األمر كتيكينو عمييـ حيث ذكر مكسى  الثانية: تخفيؼكأفادت القراءة ، الميمة المظممة شديدة البرد
   (5)."ناران ألىمو أنو آنسى 

قرأ الباقكف   چ ائ چح ىمزة ابف كثير كأبك عمرك كأبك جعفر بفتقرأ  ":چەئ ائ     ەئ   چ قكلو تعالى: -2
  (6)."بكسرىا

 
 

                                                 

 (.502) السعدم-مفير تيسير الكريـ الرح(، تفس2/1512) لمزحيمي (، الكسيط4/2331( انظر: في ظبلؿ القرآف )1)
 (.16/193(، التحرير كالتنكير)16/186( انظر: المنير )2)
 (.16/194التحرير كالتنكير)انظر: ( 3)
 (.2/319ابف الجزرم)-النشر في القراءات العشر (4)
 (.7/32) آماؿ الفبلح-( تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر5)
 (.2/319)النشر في القراءات العشر (6)
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 العالقة التفسيرية:
نكدمى بأني أنا  تفيد تأكيد الخبر بأف مكسى چ ينٌ أى چبفتح اليمزة "أفادت القراءة األكلى      
فقد أفادت  چ نّْيإچأما القراءة الثانية ، (1)"أك ألجؿ أني أنا ربؾ، بأني أنا ربؾ اعمـأك ، ربؾ

 . (2)التحقيؽ كالتأكيد عمى االستئناؼ
 (3)."كقرأ الباقكف بدكف تنكيف، قرأ ابف عامر كالككفيكف بالتنكيف " :چ ۈئ چ  قكلو تعالى: -3

 العالقة التفسيرية:
طكل اسـ الكادم المذككر في القرآف كىك  أم إفٌ ، أفادت القراءة األكلى بالتنكيف عمى تأكيؿ المكاف    
كأما القراءة الثانية طكل بغير تنكيف عمى تأكيؿ البقعة التي كمـ اهلل فييا مكسى بالتحديد كىي ، نكرة

 .(4)معرفة بيذا المعنى
ة كألؼ النكف المفتكح چ اخترناؾ اأنٌ ك  چ شديد النكف فيتقرأ حمزة ب "چ ٻ   ٱ چ قكلو تعالى: -4

بتاء مضمكمة مف غير  چؾرتي تى اخٍ   انى أى ك  چالباقكف بتخفيؼ النكف في  كقرأ، بعدىا عمى لفظ الجمع
  (5)."ألؼ عمى لفظ الكاحد

 العالقة التفسيرية:
كأما ، (6)عمى لفظ الجمع في الكممتيف التعظيـ هلل تعالى چ اؾرنى تى ا اخٍ نٌ كأ چ أفادت القراءة األكلى    

كحده دكف أف يشرؾ  لمرسالة أفادت أف اهلل تعالى اختار مكسى فقد چ ؾرتي تى نا اخٍ كأى  چالقراءة الثانية 
 .(7)أحدان في اختياره

 حقيق المقصد واليدف من اآليات: سادسًا: ت
 األزماف مختمؼ في كالدعاة األنبياء مع مشاىدىا تكرر المختمفة مراحميا في اإلسبلمية الدعكة   

 صبركا فالذي السابقيف األنبياءقصص ب بعده مف كالدعاة النبي يؤانس تعالى فاهلل، كاألقكاـ كاألماكف
 اآليات:اليدايات اآلتية مف  أىـ األىداؼ ك كيمكف استنباط، إليو سبحانو الدعكة في

   كتثبيتو لمصبر عمى أذل المشركيف. كمؤانستو النبيمبلطفة  -1

                                                 

 (.16/168) األلكسي-كح المعانير  (1)
 (.16/196(، التحرير كالتنكير )02/531 ) ( انظر: الكشاؼ2)

 (2/97النشر في القراءات العشر) ((3
 (.7/37، تفسير القرآف بالقراءات بالقرآنية العشر )(أ11/175)انظر: الجامع ألحكاـ القرآف( 4)
 (.2/319( النشر)5)
 .(2/97الكشؼ )انظر:  (6)
 (.12/19فخر الديف الرازم )-، مفاتيح الغيب(291معاني القراءات ) ( انظر7)
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 لو كيمنحو شيئان أفضؿ منو. اهلل قد يسعى اإلنساف إلرادة شيء فيقدر -2
 يكحى إليو.إاٌل ممف  األخبار ال تصح إذ مثؿ ىذه الرسكؿ محمد صدؽ إثبات -3
قصص األنبياء  كضركرة تعمـ، لو نسة اهللؤاكتكميـ كم سىالبياف الجمي لقصة مك  -4

  .كاالطبلع عمييا لمعبرة كالعظة
 .الرجؿ مسؤكؿ عف أىؿ بيتو في تكفير احتياجاتيـ مف غذاء كمسكف -5
 اإلنس.مف  كأنيـ كانكا رجاالن ، إثبات بشرية األنبياء -6
 .ببل تكييؼ كال تعطيؿ كال تشبيو تعالى إثبات صفة الكبلـ هلل -7
و عالـ إلى أنٌ  فأشار اهلل، أكؿ ما يتعارؼ بو المتبلقكف أف يعرفكا أسماءىـ شارة إلى أفٌ اإل -8

 . كىك اهلل، اسمو وباسـ كميمو كعمم
 .مف اهللكاختيار  اصطفاءتبميغ الرسالة كالنبكة  -9

برؾ التماس البركة حسب بياف الرسكؿ كالت، مشركعية التبرؾ بما جعمو اهلل تعالى مباركان  -10
 كتعميمو. 

 .خضكع عند مناجاة الٌربالتأدب ك ال -11
فالصبلة أكمؿ صكرة مف صكر ، كجكب إقاـ الصبلة كبياف عمة ذلؾ كىك ذكر اهلل تعالى -12

الغاية كتتجرد مف كؿ المبلبسات  ؛ ألنيا تتمخض ليذهكسائؿ الذكرف كمؿ كسيمة مأالعبادة ك 
  . باهلل  لبلتصاؿالنفس ليذا الغرض كحده كتتجمع األخرل كتتييأ فييا 

 إخفاء الساعة مع كجكب إتيانيا كحتميتو. مفبياف الحكمة  -13
 .كأىميا الكحي المنزؿ مف عند اهلل، حسف االستماع كاجب مطمكب في األمكر الميمة -14
عمى أصميف في في الدعكة فقد اشتمؿ أكؿ الكحي عمى مكسى  بغرس العقيدةالبدء  -15

  بالساعة.كاإليماف ، كىما اإلقرار بتكحيد اهلل العقيدة
 بتنفيذ ما أمر اهلل تعالى كاجتناب ما نيى.، لمساعةاالستعداد  -16
أنزؿ اهلل؛ ألنو ال يخفى مكرىـ ككيدىـ عمى مف يدعك إلى  عما الحذر مف الصاديف -17

 .(1)اهلل
 

                                                 

المنير التفسير (، 3/344أيسر التفاسير )(، 4/2313في ظبلؿ القرآف )(، 16/199التحرير كالتنكير )انظر: ( 1)
 (.3/534(، التفسير المنيجي )16/1198)
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  موسى معجزة عصا: المطمب الثاني
ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  چ   چ  چ   چى: كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعال    

ک  ک  گ    ڑ  ڑ   ک    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 [21- ُٕ]طو:  چڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گ  گ  

 المقصد: تأييد اهلل ألنبيائو بالمعجزات تصديقًا ليم. 
 :دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط التالية 

 ة اآليات لما قبميا:أوًَل: مناسب
 ذلؾ بقمبالدليؿ عمى  أقاـ، الساعةكقياـ ،التكحيد ، لما قرر اهلل تعالى أصميف مف أيصكؿ العقيدة   

يذا برىاف مف اهلل تعالى ف بذلؾ ثباتان كيثبت مف يرسؿ إلييـ مكسى ليزداد لبياف قدرتو العصا حية 
كأنو ال ، أنو ال يقدر عمى مثؿ ىذا إال اهللداؿ عمى ، كخرؽ لمعادة باىر، كمعجزة عظيمة  لمكسى

 (1).يأتي بو إال نبي مرسؿ
 ثانيًا: معاني المفردات:

  كَّأى : چ ڇ چ مَّؿى : كاتَّكىأى  الشٍَّيءً  ىعم "تىكى كاعتمىدى" تىحى
كَّأى عمى العصا: اعتمد" (2)  .(3") كتشٌدد كتىكى

 يقارب اليٌز في ال" (4)" كًليفه  رىخاكىةه  فيو ام: ءو شىي كؿ مف كاليىًشيشي  "اليىشُّ : چ ڍ چ : يىشُّ
فأضرب الشجر "كالمعنى: (5")أم: خبطو بالعصا، كيقع عمى الشيء الٌمٌيف كىيىشّْ الكرؽ، الٌتحريؾ

 .(6)"اليابس ليسقط كرقيا فترعاهي غنمو
 فكؿٌ ، فرط الحاجة المقتضي لبلحتياؿ في دفعو "األرب:ك  ،(7)"الحاجةي : كاإًلٍربي  اإًلٍربىةي " :چڈ  چ 

كالمآرب "، (8)"أم: احتاج إليو حاجةن شديدة، كقد أىًربى إلى كذا، كليس كٌؿ حاجة أربان ، أربو حاجة
 (9)."يعني حكائج

                                                 

 (.5/278)العظيـ القرآف تفسير، (12/280نظـ الدرر)انظر:  (1)
 (.1/200( لساف العرب )2)
 (.883المفردات في غريب القرآف)ا/ (3)
 (.6/363( لساف العرب )4)
 (.1/842( المفردات في غريب القرآف الكريـ )5)
 (.2/177) لمفراء فآ( معاني القر 6)
 (.1/208( لساف العرب)7)
 .(1/72المفردات في غريب القرآف الكريـ) (8)
  .(2/177)لمفراء القرآف معاني (9)
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 اإلجمالي: تفسيرثالثًا: ال
عمى قدرتو بإظيار الدليؿ الحسي األكؿ  يبدأ اهلل تعالى شكطان جديدان في تثبيت فؤاد مكسى    

 فكاف الجكاب مف مكسى، عف ما في يده لمكسى هلل تعالىالسؤاؿ مف افكاف ، عالىسبحانو كت
يبيف مشيد تحكليا قكلو  -فتحكلت ىذه العصا اليابسة لحية مخيفة ، اإلطناب لؤنسو بكبلـ اهلل تعالىب

﮸      ھ  ھے   چ: تعالى ﮷  ﮵   ﮶  تككف معجزة لو كبرىاف ل -[٤٢النمل: ] چے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳    ﮴ 
عمى الثبات في مكاجية ىكؿ  عممي لمكسى كأخذىا تدريبقاء العصا عمى صدؽ رسالتو كفي إل
 .(1)ج إلى الثبات كالقكة كعدـ الخكؼكعدـ الخكؼ فالدعكة كتبميغ الرسالة تحتا، المشاىد الصعبة المخيفة

 :رابعًا: البالغة
  (2)."العصا بشأف كاالىتماـ التنبيو لمزيدالنداء  ريرتك" چ چ چقكلو تعالى: -1
 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ:قكلو تعالى -2

صام كلكنو استرسؿ تمذذان ىي عجكاب مكسى مقتضى ككاف عمى لساف مكسى(3)طناباإل"
 (4).مع ربو "بالخطاب

 بما عالـ سبحانو فإنو باالستفياـ كىك: (5)التقرير" چ ڃ  چ   چ  چ چ قكلو تعالى: -3
نما بيمينو في عصاه  اهلل يمنحو بما عممو كيزداد عصا ككنياب كيعترؼ مكسى يقر أف أراد كا 
 عميو ىيف كانو اهلل بقدرة كائف ذلؾ أف يعرؼ بؿ، ثعبانان  اهلل قمبيا إذا شؾ يعتريو فبل

 (6)."يسير
 خامسًا: تحقيق اليدف والمقصد من اآليات:

البد مف ، سبابقبؿ اإلقداـ عمى أم ميمة ميما كانت كبعد التككؿ عمى اهلل تعالى آخذان باأل     
باألدكات المناسبة التي  عمى درجة عالية مف الكفاءة متسمحان  المسمـ عداد الجيد حتى يككفالتدريب كاإل

التي أيد بيا  كىذا قد تمثؿ في معجزات اهلل، تمكنو مف تحقيؽ الميمة بشكؿ صحيح خاؿو مف األخطاء
 :اليدايات مف اآلياتاألىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ ، المرسميف
 .باليميف المستقذرة غير األشياء تناكؿ استحباب" -1
 .العصا حمؿ مشركعية -2

                                                 

 (.16/197( انظر: التفسير المنير)1)
 .(8/491ركح المعاني )انظر: ( 2)
 .(29) عبد القاىر الجرجاني-( ىك أسمكب ببلغي يعني: أداء المقصكد بأكثر مف العبارة المتعارفة. التعريفات3)
 (.16/357) محمكد صافي-اإلعراب( الجدكؿ في 4)
 (.56) أحمد البدكم-( مف ببلغة القرآف5)
 (.6/178راب القرآف الكريـ كبيانو )( إع6)
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فرعي الغنـ ميمة صعبة كشاقة حيث تحتاج إلى الدقة كالصبر كالجمد ، لؤلنبياء الغنـ رعي سنة -3
 .ككؿ ذلؾ فيو تربية لمنفس كتقكية لمشخصية، كغير ذلؾ

 الجيد قبؿ الخكض في أم مكاجية. التدريب مشركعية -4
 (1)."حية العصا انقبلب في مكسى آية -5
 مما بأكثر السؤاؿ عمى الجكاب ككف جكاز عمى دليؿ اآلية ىذه في مكسى جكاب في" -6

 . سئؿ
 (2)."نبيائو بالمعجزات تصديقان ليـأل تأييد اهلل -7

 
 معجزة اليد البيضاء لموسى  :المطمب الثالث

ۀ  ہ   ہ  ہ  ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   چكلو تعالى: كيدؿ عمى ىذا المقصد ق   

 [ 23-22 :طو] چھ   ھ  ھ  ے     ہ  

  : تعدد المعجزات لؤلنبياء تصديقًا ليمبيان المقصد. 
  :دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط التالية 

 
 لما قبميا: أوًَل: مناسبة اآلية

 أرادف، انقبلب العصا حية اآلفاؽ كىي بعض في آية مكسى تعالى  اهللي  في اآليات السابقة أرل   
قامة الحجة عمى فرعكف في كؿ ما يقكؿ ،نفسو كىي اليد البيضاء في آية يريو أف  . إمعانان في تأييده، كا 

 ثانيًا: معاني المفردات:
 كلذلؾ قيؿ لجناحي ، كاليد الجناح لككف، اليد عف كىي عبارة ،أصميا مف جنح ":چ ڻ چ

 (3)."الطائر يداه
 كقيؿ، أبيض لككنو بو سٌمي عرؽ: كاألىٍبيىض، السكاد ضدٌ  األلكاف في ضي البىيىا ك": چ ۀ چ :

 ىك: بمعاب يتدنس لـ لمف كقيؿ، أشكؿ كالصفرة، أجمؿ كالحمرة، أىكؿ كالسكاد، أفضؿ البياض
قابؿ لجميعيا كقد ندب الشرع إلى إذ ىك ، "كالبياض أشرؼ األلكاف كىك أصميا، (4)" المكف أبيض

                                                 

 (3/343التفاسير ) أيسر (1)

 (.16/198المنير )التفسير  (2)
 (.1/207( المفردات في غريب القرآف )3)
 (.1/154) مفردات في غريب القرآف( ال4)
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مىًع كاأللباسو في المجامع ك كالسكاد عف الغـ قاؿ ، عياد ككني بذلؾ عف السركر كالبشرالجي
بياضان  :بيضاء"كالمقصكد  ، (1)"[ َُٔآؿ عمراف: ] چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ   چ :تعالى

  .(2)"كالشمس تتعجب منو
 (4)"اٍلبىرىصً  عف بو كىنَّى، اٍلعىٍيبي  كىالسُّكءي  "،(3)"القبح باب مف ىي إنما": چ ہ چ 

 
 : التفسير اإلجمالي:ثالثاً 

ف اهلل تعالى لو بيَّ  كىي انقبلب العصا حيةمعجزة في اآلفاؽ  لمكسى بعد أف أظير اهلل    
 ميكسىى كىرىأىٍيتي ) كاف مكسى أسكد البشرة كما قاؿ النبيك  ،اليد معجزة معجزة ثانية في نفسو كىي

ـى  ـى، -أسكد-أىٍسحى  بىٍيضاءى  تىٍخريجٍ  العضد تحت األيسر جنبو إلى ليمنىا يده كضع إذاف (5)(الشٍَّعر كىًثيرى  آدى
 مف بيضاء أخرجيا ثـ جيبو، في يده فأدخؿ آدـ، رجبل كاف السبلـ عميو مكسى أف ذكر "يقكؿ الطبرم:

 بياتيف ليريو ؛ (7)"لكنو عمى كانت كما فخرجت رٌدىا، ثـ الثمج، مثؿ برص، غير مف ،(6)سكء غير
 (8).كاأللكىية بالربكبية كانفراده، قدرتو عظيـ عمى الدالة، معجزاتو الكبرل بعض المعجزتيف

 
 : البالغة رابعاً 
 جنباه اإلنساف " كجناحاچ ں  ڻ   ڻ    ڻ چ: في قكلو تعالى: (9)االستعارة المكنية" -1

 كالمراد يميميا أم الطيراف عند جنحيمايى  ألنو فحاجنا سميا الطائر جناحا منو المستعار كاألصؿ
 (10)تخرج" قكلو ذلؾ عمى دؿ العضد تحت جنبؾ الى

 
 

                                                 

 (.1/246( عمدة الحفاظ )1)
 (.12/282( نظـ الدرر)2)
 (.3/113مقاييس المغة )معجـ ( 3)
 (.4/428) لمشككاني ( فتح القدير4)
 .(5/477)(3546( أخرجو أحمد)5)
 .ليؿ عميوأنيا بيضاء تشرؽ كتبرؽ كىذا كبلـ ال د ،ذكر في تفسير لبيد مرح لمحمد البنتكني (6)
 (.18/297( جامع البياف )7)
 (.9/98، الكسيط لسيد طنطاكم )(16/104تفسير المراغي )انظر: ( 8)
أحمد -ما حذؼ فييا المشبو بو كرمز إليو بشيء مف لكازمو. عمـك الببلغة :ي( أسمكب مف أساليب عمـ البياف كى9)

 (.271) المراغي
 (.6/184( إعراب القرآف الكريـ كبيانو )10)
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العكرة  عف كنى فكنى عف البرص بالسكء كما" چہ    ۀ ہ چ :في قكلو تعالى (1)الكناية" -2
 (2)."بالسكءة

 
 خامسًا: تحقيق المقصد واليدف من اآليات:

اني ا منيج ربكىذ، الخصكـ حاـإلفعمى الداعية التنكيع في األساليب كالتغيير في الحجج كالبراىيف     
 األىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ، بذلؾ كأشار اهلل تعالى لمكسى، مف قبؿ نبكم اتبعو إبراىيـ

 اليدايات مف اآليات:
  .أىمية التطبيؽ كالممارسة في التعمـ -1
 االستيبلؿ بالسؤاؿ بغرض التعميـ. -2
 تنكع أساليب االقناع. -3
 حرص المربي عمى المتعمـ. -4
 ؼ يربؾ المتعمـ.الرحمة كالعطؼ في التعميـ ألف الخك  -5
  حرص المتعمـ عمى طاعة المعمـ. -6
كتثبيتان ، عمى يد أنبيائو بمثابة حجج كبراىيف لمكافريف اآليات التي يظيرىا اهلل -7

 (3).لممؤمنيف
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ًضع لو في اصطبلح التخاطب لمٌداللة بو عمى معنى آخر  كىي:مف أساليب البياف  ب( أسمك 1) المفظ المستعمؿ فيما كي
-شاري بو عادةن إليو، لما بينيما مف المبلبسة بكجوو مف الكجكه. الببلغة العربيةالـز لو، أك مصاحبو لو، أك يي 

 (.2/135) بف حسف حبٌنكة الميداني عبدالرحمف
 (.6/185(، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )3/59) الكشاؼ(2)
فسير سكرة طو دراسة ت(، 16/198التفسير المنير )(، 2/367) السيكطي -في إعجاز القرآف معترؾ األقراف انظر:( 3)

 .(45مكضكعية )
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 المبحث الثالث

 
 (41-24اآليات )

 
 :وفيو مطمبان

 
 

  .من ربو مقومات الدعوة المطمب األول: طمب موسى
 
 

 .لى عمى مــــــــــــوســــــــىاهلل تعا نعمالمطمب الثاني: 
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 من ربو مقومات الدعوة المطمب األول: طمب موسى

  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۓ  ۓ    ﮲  ﮳   ﮴   چكيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:     

ۆئ    وئ   ۇئ     ائ  ەئ  ەئ     ى  ائ    ې  ې    ۅ  ۉ  ۉ   ې       ٴۇ  ۋ  ۋ  

 24طو: ] چ       حئ  مئ   ىئ    يئ    ی  ی          ىئ    ىئ   ی             ېئ  ېئ  ېئ    ۆئ  ۈئ  

– 35] 
  :بيان بعض من مقومات الدعوة إلى اهلل تعالىالمقصد. 
 :دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط التالية 

 
 :يات لما قبميااآل أوًَل: مناسبة

ا ك ًبالبتكميمو كأيده  مكسى اهلل مَّا آنىسى ل      يأىمىرىهي بالذَّىىاًب ًإل، المعجزاترىاهي أى ك ، البيضاء يىدً العىصى
كؿ ما يطمئنو عمى مكاجية ىذه  ربو فسأؿ ،يًغ الرّْسىالىةً ماإًلعانىةى لتب مكسى بى مطف، يدعكهكأف  فرعكف
   (1)الرسالة.قامة عمى طريؽ كيكفؿ لو االستالصعبة الميمة 

 
 ثانيًا: معاني المفردات:

 كثير بماء جاء إذا، السيؿ كطغى، طاغ ىك: العصياف كيقاؿ في الحد مجاكزة كىك": چ ﮴ چ ،
 .(2)"[ ُُ]الحاقة:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ: تعالى اهلل قاؿ

 جية مف كينةكس إليي بنكر بسطو: أم الٌصدر كشىٍرحي " (3)"كالبياف الفتح عمى يدؿ" :چ ۆ چ 
 (4)."منو كركح تعالى اهلل

 ٌؿ" نىًقيضي : العىٍقد" :چ ۉ چ  كبلمو في: أم، عقدة كبمسانو، احتبس: لسانو كعيًقدى " (5)الحى
 صغير كىك فيو في كضعيا التي الجمرة أثر مف رتة لسانو في كافو النطؽ ثقيؿ كاف (6)"حبسة

                                                 

 (.4/2333(، في ظبلؿ القرآف )11/192حكاـ القرآف )الجامع أل :انظر (1)
  .(3/412مقاييس المغة ) معجـ (2)
 .(3/269مقاييس المغة ) معجـ (3)
 .(449( المفردات في غريب القرآف )4)
 (.3/296لساف العرب ) (5)
 .(1/577المفردات في غريب القرآف ) (6)
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ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        چ :قاؿ أنو فرعكف عف إخباران  تعالى اهلل قاؿ" (1)فرعكف. بيت يف

 (2)[ أم ال يكاد يفصح بالكبلـ" ِٓالزخرؼ: ] چک  ک  ک    
 أي " :چ ائ چ مجى : المى ري ًر الجبؿي الم، الكىزى رككؿُّ مع، عي ًنيكأىصؿ الكىزى كالكزير سمي بو " (3)"ًقؿو كىزى

 (4)."ألنو يحمؿ الثقؿ عف صاحبو
 يقكن :األزر: القكة أم" (5)، "كاشتد قكم إذا: النبت تأزر: يقاؿ، كالشدة القكة كىك ":چ ۈئ چ 

 6) ) ."أمرمبو ظيرم أك  مقك ت أم:، كقيؿ: األزر: الظير، بو
 

 اإلجمالي:تفسير ثالثًا: ال
أمره بالذىاب إلى ذلؾ ، ؿ كالحجج عمى كحدانيتو كأيده بياالدالئ لمكسى بعد أف بيف اهلل      

أشياء لتؤىمو كتساعده لمكاجية  ربو فسأؿ مكسى، الطغياف كالتجبرالفرعكف الذم جاكز الحد في 
، كختميا ببياف عمة سؤاؿ تمؾ األشياء فبدأ بطمب انشراح الصدر، فسأؿ ربو ثمانية أمكر ، ذلؾ الطاغية

كأف يطمؽ لسانو ، مف تبميغ الرسالة، كيسٌيؿ لو القياـ بما كمفو بو، كأف يزيؿ عنو الضيؽ فيما بعثو بو
حٌميا: لكالعقدة التي دعا ، ليفيمكا قكلو ككبلمو بتبميغ الرسالة، كأف يزيؿ ما فيو مف العقدة كالعي، طؽبالن

فأخذ الجمرة كترؾ ، كىك صغير، حيف جٌربو فرعكف، ىي التي اعترتو مف الجمرة التي جعميا في فمو
ككذلؾ طمب أف يجعؿ لو ، ءكزالت العقدة بيذا الدعا، ةن نى كٍ فأحدثت فيو لى ، ككضعيا عمى لسانو، التمرة

فيبلزمو في   ىاركفأخكه ؽ لككنو عميو أشفؽ كىك عكنان كمساعدان في أمره مف أىؿ بيتو ألنو بو أكث
 اهلل كلكي ينزىو، ليتحمؿ معو أعباء الرسالة كنشر الديف؛ حتى يعمك ذكر اهلل ذكران كثيران ، جميع أكقاتو
عميمان ، إنؾ يا رب كنت بنا بصيران  :ثـ ختـ بقكلو، كثيران سبحو يك  مف الصفات كاألفعاؿ وبعما ال يميؽ 

عطائؾ إيانا النبكة، في اصطفائؾ لنا، بأحكالنا كأحكاؿ غيرنا كخبيران ببعثتؾ لنا إلى عدكؾ فرعكف ، كا 
، غاية سامية جؿألمف مطالبو الثمانية  لقد كانت غاية مكسىك ، الطاغية الجبار الذم ادعى األلكىية

كبسط ، سؤلو ىكذا أطاؿ مكسىك ، يحممو عمى كثرة العبادة كاالجتياد في أمر اهلل تعالىيمزمو ك  كسببان 

                                                 

 (.10/291) جعفر شرؼ الديف-(، المكسكعة القرآنية3/194)محمد عزة دركزة –التفسير الحديث انظر:  (1)
 (.5/282( تفسير القرآف العظيـ )2)
 .(5/282لساف العرب ) (3)
 (.6/108مقاييس المغة )معجـ  (4)
 (.1/102مقاييس المغة )معجـ  (5)
 (.867المفردات في غريب القرآف ) (6)
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كربو يسمع  فيك أكثر الناس تقديران ، كطمب العكف كالتيسير كاالتصاؿ الكثير، ككشؼ عف ضعفو، حاجتو
 (  1).،ناداه كناجاه، كىك ضعيؼ ، لو

 :رابعًا: البالغة
﮴  چ قكلو تعالى: -1 نما، إليو بالذىاب مرلؤل تعميؿ"   چ ﮳    ذىاب المراد ألف لمتعميؿ صمحت كا 

  (2)."اهلل غير عبادة مف عميو ىك عما تغييره مف إليو بإببلغو اهلل أمر ما إببلغ كىك، خاص
 ذلؾ ف؛ أللي قكلو دكف يصح المعنى أف معذكره )لي( " چٴۇ  ۋ   چ چۆ  ۆ چ قكلو تعالى:  -2

 (4)."العؿ معنى مف البلـ تفيده لما إلطنابسمؾ مسمؾ اك " ،(3)"لمرغبة كتحقيؽ تأكيد
 أم، لمتعظيـ چۉ       چ :في قكلو :(5)التنكير"   چ ې  ې  ۅ  ۉ  ۉ   ې      چ قكلو تعالى: -3

، لساني عقدة: يقكؿ أف عف كعدؿ، لعقدة صفة  چ ۉ   ې چتعالى:  قكلوك ، شديدة عقدة
 أىنَّوي  ىعم چ قىٍكًلي يىٍفقىييكا چ:ًبقىٍكًلوً  ؾى لذل وي تباعكىا ً ، شديدة عقدة بأنيا المشعر التنكير ليتأتى باإلضافة

ًميعً  ًإزىالىةى  يىسأىؿ ـل  مع ًموً كبل ـي في زىالىًتوً بإ صؿيىح مالَّذ ًضيىابع ةى الًإز  أىؿى س بؿ، عيقدً ال مف وً بًمسان ام جى
ري  اته آي وعمىي دلَّت ييكـي المف اكىذ، ايبعض اءً قب ٍنوي  تىعىالىى كقكلو، أيخى ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ: عى

[ ّْالقصص: ] چې  ې     
 مف كاحدة عقدة يحؿ أف ربو مكسى سأؿ: البصرم الحسف قاؿ "، (6)

 (7)."ألعطى ذلؾ مف أكثر سأؿ كلك، لسانو
 النطؽ عسر عمى أطمقت منو آخر ببعض الحبؿ أك الخيط بعض ربط مكضع العقدة":چۉ   چ -4

 االستعارة طريقة عمى بالكممة طؽالن عند المساف تصرؼ لعدـ الحركؼ ببعض أك بالكبلـ
 (8)."المكنية

                                                 

الكسيط لمزحيمي تفسير (، 2334-4/2333(، في ظبلؿ القرآف )283-5/281) القرآف العظيـتفسير ر: انظ( 1)
 (.504) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف(، 2/1518)

 (.16/210( التحرير كالتنكير )2)
 (.2/7) ابف جزم الغرناطي-( التسييؿ لعمـك التنزيؿ3)
 (.16/211( التحرير كالتنكير )4)
 (.246( النكرة: ما كضع لشيء ال بعينو، كرجؿ، كفرس، التعريفات )5)
( التحرير كالتنكير 6/187(، إعراب القرآف كبيانو )16/364الجدكؿ في اإلعراب )(، 5/276) العظيـ القرآف تفسير (6)

(16/212). 
 (.5/282) تفسير القرآف العظيـ (7)
 (.16/211التحرير كالتنكير ) (8)
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 خامسًا: القراءات: 
كقرأ الباقكف ، چ كوشرً أي  چبقطع اليمزة كفتحيا كبضـ ىمزة  چ داشدي  چقرأ ابف عامر  ":چ ېئ چ    

 (1)."چ وكٍ شرً كأى  چكابتدائيا بالضـ كبفتح ىمزة  چ شدداي  چ بكصؿ ىمزة
 :العالقة التفسيرية بين القراءات

 الخبر " بمعنى اهلل تعالى مف-عمييما السبلـ- تعميؿ طمب مكسى لياركف األكلى أفادت القراءة "   
أفادت الدعاء مف  "كالقراءة الثانية، (2)الدعاء " كجو عمى ال، ذلؾ يفعؿ أنو، نفسو عف مكسى مف

 (3)."كأف يشركو في أمره د أزره بياركفهلل تعالى أف يشد مكسى
 :والمقصد من اآليات: تحقيق اليدف سادساً 
بدكف شرح ف، دعا بيا مكسى التيعرؼ أىمية ىذه الدعكات  " مف عانى أمر الدعكة إلى اهلل    

كبدكف تيسير األمر ينكسر ، يائاكى كال أف يتحمؿ ألىٍ  الصدر ال يستطيع اإلنساف أف يقـك بالدعكة إلى اهلل
ؿ إلى المقصكد كبدكف أخ مؤات مؤازر في كبدكف طبلقة لساف ال تقكـ الحجة كال يكص، أمر الداعية

كلذلؾ فقد كرد أف رسكلنا دعا بيذه ، السراء كالضراء كتبث الشككل إليو يحس الداعية بغرابة ىائمة محزنة
 :اليدايات مف اآلياتأىـ األىداؼ ك يمكف استنباط ك ، (4)الدعكات."

 .العبد ييـ ما كؿ في تعالى اهلل إلى المجكء كجكب -1
لمسمـ عمى اربو أف يشرح صدره كييسر أمره كيحمؿ عقدة مف لسانو يدؿ مف  طمب مكسى -2

كلمداعية بشكؿ خاص كآكد في ، بو القياـ العبد كاالستعداد لما يعتـز باأليىبة األخذ مشركعية
 .تبميغو رسالة ربو

، الفرقة كاالختبلؼإلى و يؤدم ألنٌ  ؛ما تبتمى بو الدعكة مف أصحابيا التحاسد بيف الدعاة أشد -3
كغيرىا مف المصالح الرغبات مف حب الظيكر كاإلمارة إلى كعمى الدعاة أف ال ينظركا 

 . مخمصيف عمميـ هلل تعالى حرصيـ عمى مصمحة الدعكة كأف يجعمكا، الشخصية
 .كصفاتو اهلل بأسماء كالتكسؿ، كالذكر التسبيح فضيمة  -4
 الغايات. أحسف كتحقيقو بميمتو القياـ لمتيسير لمعبد، العبادة مف نكع الدعاء -5
، كغيره فرعكف كبأحكاؿ، -مييما السبلـع-كأخيو بمكسى عالـ، األمكر ايابخف عالـ تعالى اهلل إف -6

كىك قادر ، كممئو فرعكف عمى كنصره، إليو فأحسف، الصغر في مكسى لو تعرض ما مدرؾ
 .فعمى العبد أف يحسف الظف باهلل، كزماف عمى نصر عباده المستضعفيف في كؿ مكاف

                                                 

 (.2/320) القراءات العشر في ( النشر1)
 (.18/301( جامع البياف )2)
 (.2/178) لمفراء ( معاني القرآف3)
 (.7/3358) سعيد حكل-( األساس في التفسير4)
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كما يقـك ، منسجمان مع كظيفتواإلنساف  جعؿي، أمر محبب إليو مرغكب فيو انشراح الصدرإف  -7
 .بو مف األعماؿ

ال فماذا يممؾ اإلنساف بدكف ىذا ، لعباده بالتكفيؽ كالسداد ىك ضماف النجاح تيسير اهلل -8 كا 
 ؟التيسير مع قكاه كعممو المحدكد

ذا كاف كاجبان عمى الداعية أف يأخذ مف المغة ل ؛إف لمفصاحة في بياف الحؽ كتبميغو أىمية كبيرة -9
 كيعينو عمى بياف الحؽ الذم معو.، ما يقيـ بو لسانو

حبان منو ألخيو ما ، النبكةيشدد أزره بأخيو كأف يشركو في أمر أف  مف ربو طمب مكسى -10
كشعكران بأىمية أف يككف مف يعينو في ميمتو الصعبة فكمما كثر األنصار قكم ، أحب لنفسو

لذا االجتماع لنصرة الديف أمر الـز خاصة في اجتماع الباطؿ المنظـ  ؛جاء في بمكغ الغايةالر 
 يتـ تحقؽ سنة التدافع. يذاضد الحؽ كب

 (1)االستعانة بالمخمصيف األكفاء أمر مطمكب إلببلغ الدعكة. -11
 

 عمى موسى : منن اهللالمطمب الثاني
حت  خت  مت  ىت  يت    ىب  يب  مب  حب  خب  چكيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:       

   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ٿ    ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈژ   ژ            چڃڃ  چ  چ    چ  

  [ُْ – ّٔ]طو:  چڳ  ڳ      گ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  
 ورعايتو ليم من صغرىم المقصد: بيان نعم اهلل تعالى عمى األنبياء. 
 :دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط التالية 

 أوًَل: المناسبة:
عينو في دعكة مف دعكات ت وسأل فيما مكسى لرسكلو اهلل مف مناسبة اآليات لما قبميا أنيا إجابة   

حتى يقـك بما أمره عمى أبمغ  ككأنيا طمأنة مف اهلل تعالى لو (2)، عميو السالفة بنعمو لو ان كتذكير ، فرعكف
 .كجو

                                                 

نخبة مف -القرآف (، التفسير المكضكعي لسكر 3/346(، أيسر التفاسير )  16/205)  التفسير المنيرانظر:  (1)
 .(103فسيران مكضكعيان)، تفسير سكرة طو ت(4/539) العمماء

 (.5/283) القرآف العظيـتفسير  انظر: (2)
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 ثانيًا: معاني المفردات:
 كالقذؼ، اقذفيو كاطرحيو كالمعنى" (1)"رىمىى: أم فاٍنقىذىؼ قىٍذفان  يىٍقًذؼ ًبالشٍَّيءً  قذىؼى ": چ پ چ :

 (2)."الرمي
 الصندكؽ بمعنى التابكت، فاعكؿ كزنو بعرٌ مي  عجميأ اسـ:  لتابكتا" :چ ڀ چ 

 ألقتو حينمامكسى فيو كضع الذم الصندكؽ أك القفص عف كناية: كالتابكت"( 3)"المستطيؿ
 .(4)"البحر في أمو

 (5)، "يعكلوك  إنسانان  يكفؿ الذم: الضامف كالكافؿ كىك :الكفيؿ ":چ ڃ چ
غيرى  كفَّؿ " : الصَّ

(6)"عميو كأنفؽ عالو كفىمىو؛
 (7)."يرضعو أك بأكده يقكـ: كيكفمو"، 

 ٍنعي  :چ    ڤ چ ٍنعو  فكؿٌ ، الفعؿ إجادةي : الصُّ ٍنعان  فعؿ كؿٌ  كليس، ًفٍعؿه  صي  إلى ينسب كال، صي
 محٌبتي عمىك  ،مني بمرأل لتربي چ    ڤ چ، الفعؿ إلييا ينسب كما كالجمادات الحيكانات

 (8).فيؾ
 ييًحبُّوي  ام فَّ أل ؛القىرىارً  مف ميوي أىص: ًقيؿى ، جامدان  ثبكتا ثبت إذا، قىرىاران  ًقرُّ يى  مكانو في قىرَّ  :چڇ چ 

ْـّ  قيرّْ ال مف ميوي كقيؿ أىص، ًرهً غي ًإلىى ري تىنظ الك ، وً عمي نيوي عىي كيفي تىس سىافي ناإلً   كىك، البرد اٍلقىاًؼ ىك ًبضى
 (9)سيٌرت.: تىقىرُّ  عينو كقىرَّت، الٌسككف يقتضي

 ُـّ ا" :چ ڎ چ ـي : كمنو، الشيء ستر: لغى  كرب: أم كغيمَّةه ، الشمس لضكء ساتران  لككنو الغىمىا
  (10)."ككربة

 

                                                 

 (.9/276( لساف العرب )1)
 (.3/285)( عمدة الحفاظ 2)
 (.2/493( التحرير كالتنكير )3)
 (.3/194التفسير الحديث ) (4)
 (.5/187مقاييس المغة )معجـ  (5)
 (.3/1946معجـ المغة المعاصرة) (6)
 .(3/194التفسير الحديث ) (7)

 (.493) المفردات في غريب القرآف( 236انظر: غريب القرآف البف قتيبة )( (8
 (.4/11(، أضكاء البياف)663( انظر: المفردات في غريب القرآف )9)
 (.614( المفردات في غريب القرآف )10)
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 كالببلء الفتنة كجعمت، رداءتو مف جكدتو لتظير النار الٌذىب إدخاؿ: الفىٍتفً  أصؿ" :چ ڈ چ 
 كأكثر ان معن أظير الٌشٌدة في كىما، كرخاء شٌدة مف اإلنساف إليو يدفع فيما يستعمبلف أنيما في

 (2)."اختباران  اختبرناؾكالمعنى "، (1)"استعماالن 
 (3)، "إياؾ تىكًميمي مف قىدىرو  عمى كقيؿ، مىٍكًعدو  عمى: التفسير في قيؿ" :چ گ   چ

 في جئت "أم 
 (4)."لمجيئؾ المقدر الكقت

  :اإلجمالي تفسير: الثالثاً 
 كممة في كاحدة، مرة ىكذا ،لوالى جاءت إجابة اهلل تع، إياىا التي دعا ربو بعد مطالب مكسى    
 أعطيتو أعطيتو، سألتو ما كؿ تأجيؿ، كال كعد ال إنجاز كفييا التفصيؿ، عف يغني إجماؿ فييا كاحدة
يناس كتكريـ عطؼ اإلنجاز مع كفييا الستعطاه؟ ك تعطاه ال فعبلن، ـٌ  ميكسى، يا: باسمو بندائو كا  بيف ث

ىذه  اذكر يا مكسىف، منؾ سؤاؿ دكف أخرل بمنة عميؾ ناتفضم أف سبؽ نعـ أخرل بقكلو: اهلل تعالى
 سؤاؿ غير مف تكرُّمان  كالعطاء، بالسؤاؿ العطاء بيف ؾل ليجمع ؛، النبكة المنة الثانية التي نمنيا عميؾ قبؿ

طشو عندما قتؿ نعمتنا عميؾ كحفظنا لؾ في صغرؾ إذ نجيناؾ مف فرعكف كب -مكسى يا-فاذكر، 
لتابكت تطرحؾ في االمناـ أف تمقيؾ ك  في رأتيا رؤيا أكحينا إلى أمؾ بإليامنا أك إذ ؛إسرائيؿأطفاؿ بني 

فحفظناؾ في التابكت كحفظناؾ في اليـ ، الشاطئ بساحؿ نيرال فميمقو النيؿ نير كأف تقذؼ التابكت في
عمت لؾ محبة في نفكس مف في مف الغرؽ كحفظناؾ مف كيد فرعكف إذ تربيت في حجره ككنفو فج

كاذكر كيؼ رجعناؾ ألمؾ لترضعؾ كلتمتمس حنانيا إذا خافت  فتربيت في رعاية مف اهلل، القصر
 (5)نعمة اهلل تتجمى لؾ عندما قتمت "القبطي"ك ، دناؾ ليا حتى تسر بؾعميؾ كلكف بيقينيا كتككميا أع

ييا سنيف لبثت فك  (6)"مديف"فأصابؾ الغـ كاليـ بتآمر المؤل ليقتمكؾ فنجيناؾ منيـ كحفظناؾ فخرجت إلى 
عميو بالنعمة  كبعد كؿ ىذه النعـ يمف اهلل، فأكيناؾ كعممناؾ ثـ عدت عمى مكعد ككقت قدرناه لؾ

   ( 7)ه لو بالنبكة كالرسالة ليككف مبمغان عنو كمنذران لذلؾ الذم طغى كأفسد كتجبر.عظـ كىي اصطفاؤ األ
                                                 

 (.623( المفردات في غريب القرآف )1)
 (.3/357( معاني القرآف لمزجاج )2)
 .(3/357مزجاج )( معاني القرآف ل3)
 (.3/194)التفسير الحديث  (4)
ٍعنى األىٍصؿ يكنانية كممة( القبط) (5) المعجـ الكسيط انظر: -المصرييف مف نصارلال اليىٍكـ بيـ كيقصد مصر سكاف ًبمى

(2/711.) 
تبكؾ  محاذية لتبكؾ عمى نحك مف ست مراحؿ كىي أكبر مف -البحر األحمر-( قاؿ أبك زيد: مديف عمى بحر القمـز6)

 (.5/77. معجـ البمداف )كبيا البئر التي استقى منيا مكسى
- 15/9265تفسر الشعراكم )(، 16/208)تفسير المنير (، 4/8)(، أضكاء البياف 22/46( انظر: مفاتيح الغيب )7)

 (.2/216صفكة التفاسير ) (، 9271
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 رابعًا: البالغة:
 (1)."كالتيكيؿ عظيـلمت چٻ  پ چ :تعالى قكلو في بالمكصكؿ التعبير" -1
 كلكنو يعقؿ ال كىك اليـ لىإ اإللقاء أسند چ ٺ  ٺ  ٺ چ :تعالى قكلو في: العقمي المجاز" -2

رادتو اهلل مشيئة يمثؿ  في المقرر اإلفضاء ليوإ أسند، شيء عنيا يعزب كال تخطئ ال التي كا 
 (2)."رسمو كيمتثؿ األمر يطيع تمييز ذك كأنو المشيئة كدنيا الغيب عالـ

التعظيـ بذاتيا  مف تنكيرىا في لما، سبحانو ليوإ كأسندىا چ ڤ چ     :نكير في قكلو تعالىالت -3
 .(3)كأيضان تعظيمان إلضافتيا هلل تعالى

 الحفظ كفرط، الرعاية لشدة تمثيؿ  " چڤ  ڤ    ڦ   چ    :تعالى قكلو في :(4)التمثيمية االستعارة -4
، إليو النظر يديـ -الغالب في -لمشيء افظالح ألف، الناظر مف بمرأل يصنع بمف، كالكبلءة
(5)، "اآلخر  عيف عمى يصنع بمف لذلؾ فمٌثؿ

 لبلستعبلء منو عمى" چ ڤ    ڦ چ كقكلو 
 .(6)"المتمكنة المصاحبة أم، المجازم

 القرب مف بو خٌكلو ما شٌبو لقد" چ ڳ  ڳ چ تعالى: قكلو في :(7)التبعية االستعارة -5
 الحميدة الخبلؿ مف فيو لما، المنزلة كقرب لمكرامة أىبل الممؾ يراه مف بحاؿ كاالصطفاء
 (8)."لذلؾ اصطنع لفظ كاستعار، الجميمة ألمكره كيصطفيو لخٌمتو كيختاره، فيصطنعو

، إجادة الشيء :الصنع چ ڳ  ڳ چ           چ ڤ    ڦ   ڤ چالفرؽ بيف قكلو تعالى       -6
راد بةكمح مني لتربى كتغذل بمرأل فالتعبير األكؿ يعني: : كالتعبير الثاني المقصكد منو، ةكا 

 لرسالتي كاختياران ، لؾ مني اجتباء، المنف ىذه عميؾ كمننت، النعـ ىذه مكسى يا عميؾ أنعمت

                                                 

 (.9/102الكسيط لسيد طنطاكم )التفسير  (1)
 (.6/193( الجدكؿ في اإلعراب )2)
 .(6/193(، إعراب القرآف كبيانو )6/369الجدكؿ في اإلعراب )انظر: ( 3)
( عبدالرحمف حبنكة 2/235الببلغة العربية) .كىي اٌلتي يككف المٍَّفظي المستعار فييا كبلمان مركبان مف عٌدة ألفاظ مفردة (4)

 الميداني.
 .(6/370( الجدكؿ في اإلعراب )5)
 (.16/218( التحرير كالتنكير )6)
دراسات في  .فعبلن  ( االستعارة التبعية: ما كاف المفظ المستعار، أك المفظ الذم جرت فيو االستعارة اسمان مشتقان أك7)

 د. محمد شعباف عمكاف، كد. نعماف شعباف عمكاف. –( 222الببلغة العربية مف ببلغة القرآف)
 (.16/370( الجدكؿ في اإلعراب )8)
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لثاني في كاالصطناع ا، فالصنع األكؿ في مرحمة الطفكلة، كنييي بأمرم كالقياـ، عني كالببلغ
 (1) .مرحمة الرجكلة كالرسالة

 تمثيبلن ، التابكت في الكضع عمى ىنا كأطمؽ، الرمي أصمو: القذؼ چپ  پ چ :قكلو تعالى -7
 (2)كنحكه. حجران  يقذؼ مف كييئة يده مف كضعو يسرع فيك، عممو المخفي لييئة

 خامسًا: القراءات:
كقرأ الباقكف بكسر البلـ ، قرأ أبك جعفر بإسكاف البلـ كجـز العيف فيجب إدغاميا"      چ   ڤ چ -1

 .(3)"كالنصب
 ية:ة التفسير العالق
مر أقطع األفعاؿ إذ األ" (4)"فإف المأمكر غائب غير مخاطب " چ تصنعكلٍ  چالقراءة األكلى    

(6)لتصنع " فعؿ كبنصب كي الـ أنيا أما القراءة الثانية "عمى، (5)"كأكجبو
 كتصرفؾ عممؾ كليككف ":أم 

 (7)."منى عيف عمى
بعد ذلؾ عند  ان رعايتو أمر مازاؿ قائم كأفٌ  اضيمالتو في فبالجمع بيف القراءتيف يتبيف حفظ اهلل كرعاي    

 . كىك المقصد مف اآليات ذىابو لفرعكف كدعكتو لمتكحيد
كقرأ ، بياء ساكنة مبدلة عف اليمزة "ًجٍيتى "أبك جعفر ككقفان حمزة ك  يقرأ السكس " :چک چ -2

 (8)."الباقكف بيمزة ساكنة كسط الكممة
 العالقة التفسيرية:

 تعالى بتدبير أحكاؿ مكسى كتسييميا لو كىذه مف منف اهلل  راءة األكلى عناية اهللأفادت الق    
كىذا ما دلت عميو اليمزة الثقيمة التي تستعمؿ ، كأما القراءة الثانية صعكبة الظرؼ، عمى مكسى

 كىك المقصد مف اآليات. (9)،في الحاالت الثقيمة النادرة

                                                 

 سكرة تفسير ،(493)القرآف غريب في المفردات ،(695-1/694) لمكاحدم الكجيز ،(18/304) البياف جامع: انظر (1)
 (.67)مكضكعيان  تفسيران  طو
 (.16/216) كالتنكيرالتحرير انظر: ( 2)
 (.294)أبكبكر النيسابكرم-المبسكط في القراءات العشر كانظر: (،2/320) في القراءات العشر النشر (3)
 (.2/51) بف جني المكصمي عثماف- عنيا كاإليضاح القراءات شكاذ هكجك  تبييف في ( المحتسب4)
 (4/44)االندلسي المحاربي البف عطية -زالمحرر الكجي( 5)

 (16/218( التحرير كالتنكير )(6
 (.3/64( الكشاؼ )6)
 (.50-7/48تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر ) (8)
 (.57)د.فاضؿ السامرائي –ببلغة الكممة  انظر:( 9)
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 : فائدة:سادساً 
 يقدح في نبوتو؟موسى لمقبطي  ىل قتلُ 

 عمييـ كاألنبياء" أجمع اىؿ السنة عمى عصمة االنبياء مف الكبائر كاختمفكا في عصمتيـ مف الصغائر   
  .(1)كخطايا" زالت منيـ كانت كقد، كالقبائح كالكفر كالكبائر الصغائر عف منزىكف كالسبلـ الصبلة

 مف قتؿ القبطي بأمريف:  فعؿ مكسى كيجاب عف 
 [َِالشعراء: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     چ :كقتمو لمقبطي تبريره في قكلو أف فعؿ مكسى" -1

 ًميؼالتَّك زىاـًإل قبؿ فعمتيا لو يىقيكؿ أىنَّوي فك مكمفيفال رغىي الغافميف مف قىتمو دىمىاعن كاف أىنو بو فيعني
ذك   يكالنَّي مراألى  ثيبيكت بعد ًإالَّ  ةكالطَّاع الذَّنب قعي ال وي فإنٌ  ميٌ ع ًريبتىث فبل ميكىٌمؼ غير كنت اً 

فمىة ًبيىاءاألىن ضبلؿ أىف عمى يؿكالدَّل االِّ  ككجدؾ چ: لنبينا تىعىالىى لوقىك  جيؿ ال غى      چضى

 .(2)"[7الضحى:]
طىأن. ميوي قىت اف جاىبلن بأف ضربتو ستقتمو أك كافلـ يقصد قتمو فقد ك أف مكسى -2  (3)خى

 
 : تحقيق المقصد واليدف من اآليات: سابعاً 

، استعظمكه بآالئو ذكَّرتيـ إف، إليو الخمؽ حببت فقد كبببلئو، كبنعمائو، اهلل بآالء الخمؽ ذكَّرت إذا"      
ذا نؾ، أمره طبَّقكا استعظمكه كا  ذا، أحبُّكه بنعمائو ذكَّرتيـ إف كا  نؾ، أمره طبَّقكا أحبُّكه كا   بببلئو ذكَّرتيـ إف كا 
 عف يطيعكه أف إما، يطيعكه أف كىك، كاحد فاليدؼ، رهأم تطبيؽ عمى يحمميـ منو كخكفيـ، منو خافكا
ما، التعظيـ طريؽ ما، المحبَّة طريؽ عف يطيعكه أف كا   (4)"التخكيؼ طريؽ عف يطيعكه أف كا 
 :اليدايات مف اآلياتأىـ األىداؼ ك يمكف استنباط ك      
 مف خبلؿ: تتجمى   مكسى كرسكلو بعبده كلطفو تعالى اهلل إكراـ مظاىر -1

 في الصغر مف بطش فرعكف. سىنجاة مك  - أ
 .إلقاء المحبة مف اهلل - ب
 ربي بمرأل كرعاية كحفظ اهلل تعالى. - ت
 النجاة مف الغـ بعد قتمو القبطي. - ث
 التيسير لو في مديف. - ج

                                                 

 .(37) ألبي حنيفة النعماف-كبر( الفقو األ1)
 (.112)بف أحمد السبتي عمي-( تنزيو األنبياء عما نسب إلييـ حثالة األغبياء2)
 (.19/132المنير ) (، التفسير11/198الجامع ألحكاـ القرآف ) انظر: (3)
 .(10/289محمد راتب النابمسي)  –تفسير القرآف الكريـ ( 4)
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 االصطفاء لمرسالة. - ح
مف  في قصة مكسىيتجمى الدكر الحقيقي لممرأة الصالحة في المجتمع المسمـ كيظير ذلؾ  -2

 :خبلؿ
كمعو ، ي الصبر عمى ما يقدره اهلل تعالىكرباطة جأشيا ف مر اهللأل أـ مكسىامتثاؿ  - أ

نيا كحمايتو بعد عاطفة االمكمة كالحناف التي تييمف عمييا كما صاحبيا مف الخكؼ عمى اب
كاألخذ بأسباب النجاة لكلدىا فيذا نمكذج لممرأة الصالحة ، مكافبقدر اإل التككؿ عمى اهلل

زكجيا مع أكالدىا فيي  فدكر المرأة الرائد في بيت، جبات بيتياالممتزمة أمر ربيا المؤدية كا
 لمرجكلة. المصنع األساس

ككيؼ استطاعت بحنكة ، مف حس أمني لبلطمئناف عمى أخييا خت مكسىأ بو ما تمتعت - ب
 الخطيرة. مياـبعض القدرتيا عمى القياـ ب فيذا يبرز دكر المرأة في، أف ترده إلى حضف أمو

كما  بفطرتيا السميمة التي استطاعت اقناع زكجيا بعدـ قتمو لمطفؿ الصغيرآسيا امرأة فرعكف  - ت
ک  گ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک    چ :القصص في سكرة ىتعال في قكلو

 ا يخالؼ الفطر.فتظير إيجابية في نيييا عمٌ ، [ٗالقصص: ] چگ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ    
 ماك ألبييف عميو ليكرمو كداللتيف معاممتيما لمكسى ابنتا الشيخ الكبير كأخبلقيما العالية في - ث

ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ   چ :القصص في قكلو تعالى في سكرة

 چگ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ    

تتحمى بو نساء عمى أصؿ المرأة مف الحياء كالخمؽ الكريـ الذم يجب أف يدؿ  [ ِٓ]القصص: 
  .المسمميف

 إظيار أىمية الرضاعة الطبيعية لمطفؿ كاحتضاف أمو. -3
 .كسىفي قصة مكجكب األخذ باألسباب كىذا يتجمى كاقعان عمميان  -4
 .لخمقو تدبيره كحسف تعالى اهلل لطؼ مظاىر -5
 .عبدان ألقى محبتو في قمكب الناس إذا أحب اهلل -6
 .مكسى قصصك حداثاأل ىذه بمثؿ بإخباره محمد نبكة تقرير  -7
 عمى العبد تستكجب زيادة في اإلقباؿ عمى طاعتو كشكره كالسير عمى منيجو. ذكر نعـ اهلل -8
 أف يصدؽ أك يتصكر فمىفٍ ، غافمكف كىـ أعدائو يد عمى حتى كلك، قضاه شيئان  اهلل أراد إذا -9

 مكسى يوإل يضـ الذم ىك إسرائيؿ بني أكالد مف لمذككر كتقتيمو كعيتكه جبركتو في فرعكف
 .نفسو في قبكالن  لو كيجد كييحبو بؿ، بيتو في كيرعاه
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 .اً وٕان كان ظاهره شر ، به وشرعه وقدره هو الخير لهم تعليم للعباد بأن عاقبة ما أمر اهللا -10
  )1(دون تشبيه وال تمثيل وال تعطيل.  إثبات صفة العين هللا  -11

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، )540-4/539الموضوعي لسور القرآن ( التفسير)، 3/348(أيسر التفاسير )، 16/209(ير المنير التفسانظر:  )1(

.                                                              ) 61 )، التفسير الموضوعي لسورة طه ( 15/9268تفسير الشعراوي( 
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  الفصل الثاني
  

  )82-42لمقاصد وأهداف سورة طه اآليات( الدراسة التحليلية
  

  وفيه ثالثة مباحث:
  
  

  )56-42المبحث األول: اآليات(
  
  
  

  )76-57المبحث الثاني: اآليات(
  
  
  

  )82-77المبحث الثالث: اآليات(
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 المبحث األول
 

 ( 56- 42اآليات )
 

 :انبوفيو مطم
 
 
 

 في دعوة فرعون. -ا السالمعمييم-لموسى وىارون اهلل تعالى المطمب األول: توجييات
 
 
 
 

 عميو. جدال فرعون حول الربوبية وانتصار موسىالمطمب الثاني: 
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 في دعوة فرعون -عمييما السالم-لموسى وىارون اهلل تعالى المطمب األول: توجييات

ڻ  ڻ       ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڳ   چ    كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:                                         

ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ    ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے    ۀ   ۀ        ہ     

ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈ   

مئ      ی  ی  جئ  حئ   وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  

 [ْٖ – ِْطو: ] چىئ  يئ  جب  حب            خب     

  :َلمتثال أمرهورعايتو ليم  التوجييات الربانية لؤلنبياء في دعوتيمبيان المقصد. 

 :دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط التالية 
 أوًَل: المناسبة:

كاآليات  الذىاب إلى فرعكف -عمييما السبلـ-مف اهلل تعالى لمكسى كأخيو  أمرىذه اآليات فييا     
في دعكتو  رسكلوفاهلل تعالى يشد مف عـز  السابقة تتحدث عف رعاية اهلل تعالى كحفظو لمكسى 

 مف حفظتؾ كقد، فرعكف إلى " اذىبا يقكؿ صاحب الظبلؿ: لفرعكف فالذم رعاه مف قبؿ سيرعاه مف بعد 
 تضرؾ فمـ، بالساحؿ اليـ فألقاه، اليـ في التابكت فقذؼ، التابكت في قذفت كقد طفؿ كأنت، قبؿ مف شره
 مما نجكت كقد عميؾ فبل، أخكؾ كمعؾ، مييأ معد أنت فاآلف، المخاكؼ ىذه تؤذؾ كلـ، الخشكنة ىذه
 (2)."فعاد لممقصد بعد المحاكرة " (1)كأعنؼ." أسكأ ظركؼ في أشد ىك

 ثانيًا: معاني الكممات:
 يدؿ عمى كاإلنس البيائـ فيك ، التعب: كالكنى، كالفشؿ كالفتكر بمعنى الكمؿ الكني مف :چ ں چ 

 (3)القياـ. عند فتكر فييا كاف إذا :كناة كامرأة، كانية كناقة، أتعبتو: أكنيتو: يقاؿ، ضعؼ
 مف كغيره لمخمؽ يستعار ثـٌ ، األجساـ في ذلؾ كيستعمؿ، الخشكنة ضدٌ : المّْيفي ":چھ چ 

 بأف، االمتثاؿ كاستدعاء كالعرض الترغيب معاني عمى الداؿ الكبلـ: الميف كالقكؿ (4)"المعاني

                                                 

 (.4/2336( في ظبلؿ القرآف )1)
 (.16/223لتنكير )( التحرير كا2)
 (.8/507(، ركح المعاني )4/45الكجيز) (، المحرر6/146مقاييس المغة )معجـ ( انظر: 3)
 (.5/225)مقاييس المغة معجـ ( 4)
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 كالباطؿ الحؽ بيف بو كيميز الحؽ بو يتقبؿ ما الرأم سداد مف لو أف لممخاطب المتكمـ يظير
 (1)تجييمو. أك المخاطب رأم تسفيو عمى الكبلـ يشتمؿ أف تجنب مع

 ـي ال: الفاًرطي  :چ ۇ چ  الذم: كالفارط، كتقدَّـ أىسرؼ: ريطيىف ؿً ك القى  يف عميو كفرىط، السابؽي  ميتىقىدّْ
 (2)بعقكبتنا. كيعجؿ ييبىادر أىف: كيىٍعًني، لمشرب الحكض إلى الكاردة يسبؽ

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
 -عمييما السبلـ -لمكسى كأخيو ىاركف  ىذه جممة مف األكامر كالنكاىي الصادرة مف اهلل    

معجزاتي الدالة عمى كجكدم كقدرتي ك  فرعكف كقكمو بآياتي اذىب يا مكسى مع أخيؾ إلى مضمكنيا:
ال  رقيقان  لينان  فقكال لو كبلمان ، كالتجبر كالعصياف، ألنو تجاكز الحد في الكفر كالتمرد كالطغياف، ككحدانيتي
إننا نخاؼ مف ، فأجاب مكسى كىاركف بقكليما: يا ربنا، لعمو يتذكر حقيقتو أك يخشى ربو، خشكنة فيو
أف يشتط في الغضب كيمعف في عقكبتنا أك يتجاكز الحد ، طشو إف دعكناه لتكحيدؾ كعبادتؾفرعكف كب

: ال تخافا مف -عمييما السبلـ -لمكسى كىاركف قاؿ اهللف، كاألذل كاالعتداء، في التجبر كالطغياف
نني سميع لما يجرم بينكما كبينو، كالحفظ كالعكف، فإنني معكما بالنصر كالتأييد، فرعكف كلست بغافؿ ، كا 
 تعالى ثـ أمر اهلل ،مف ربو ما رسكالف إليوكفأعمماه أن، فأصرؼ شره عنكما، كأرل كؿ ما يقع، عنكما

قد كانت ف ،كيخرجيـ مف خدمة القبط، مكسى كىاركف بدعكة فرعكف إلى أف يبعث معيما بني إسرائيؿ
رساؿ بني ، كحدانيتوك  تضمنت شيئيف: الدعكة إلى اإليماف باهلل، دعكة مكسى كىاركف لفرعكف كاممة كا 

كالسبلمة كالتحية كاألمف مف سخط اهلل كعذابو عمى مف اتبع ىدل  ثـ ختمت بقكؿ مكسى، إسرائيؿ
كفي ىذا تكبيخ ، كاسترشد بآياتو الداعية إلى الحؽ كالخير كترؾ الظمـ كالضبلؿ، فآمف برسمو، ربو

شعار بأف فرعكف لـ يكف ميتديان ، لفرعكف كقكمو عمييما -ثـ ختمت اآليات بقكليما  ،ابإلى الصك  كا 
كبما ندعك إليو مف ، اهلل ب بآياتً العذاب الحؽ الخالص لمف كذٌ  إننا قد أكحي إلينا مف ربنا: أفٌ  -السبلـ
 (3).كتكلى عف طاعتو، تكحيده

 
 :البالغةرابعًا: 
 كلىاأل فكانت  چ ى     ى  ائ چ لجممة بياف فييا"  چ ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئېئ ۆئ   چ قكلو تعالى: -1

 عمى اهلل يظيره بما اهلل مف مرسميف ككنيما لتحقيؽ التعميؿ معنى كفييا، بيانان  كالثانية إجماالن 
 (4)."قبميا التي عف الجممة فصؿ يكجب الغرضيف ككبل، الصدؽ دالئؿ مف أحدىما يد

                                                 

 (.16/225التحرير كالتنكير)انظر: (1)
 (.16/227(، التحرير كالتنكير)3/332) منصكر المركزم السمعاني-تفسير السمعاني(، 366)لساف العرب :( انظر2)
 .(1524-2/1522)الزحيميلكسيط : ا( انظر3(
 (.16/229( التحرير كالتنكير )4)
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، العدـ مف أكجدؾ أف بعد تربيتؾ فأحسف رباؾ أم: الذم   چ ائ     ى     ى چقكلو تعالى:  -2
شارة إلى بالتمطؼ اإلضافة ىذه عرتفأش  تكذيبان  مرسميماك ، عبيدال جممة مف بأنو تحقيره الرباني كا 
 (1)الربكبية. ادعائو في لو

نما، التحية المقصكد ليس چ ىئ     ی ىئ    ىئ  ېئ   چقكلو تعالى:  -3  اليدل اتبع مف أف معناه كا 
 (2)كخطابو  لقاءو  ابتداءي  يسل أنو، سبلـ ليس أنو عمى كالدليؿ، كسخطو عذاب المَّو مف سمـ

 عميو حكـ الذم مف، كردت ثبلث مرات في سياؽ كصؼ فرعكف چ طىغىى چقكلو تعالى:  -4
مكانات قدرات يناسب طغياف فيك بالطغياف عميو أنت تحكـ حيف بالطغياف؟  أف أٌما، البشر كا 

 قمة كبمغ، الحدكد كؿ تجاكز أنو بيدَّ  فبل [43: طو] چ ىغى طى  ًإنَّوي  چ كتعالى تبارؾ الحؽ عنو يقكؿ
كطغيانو عمى ، فيدؿ ذلؾ عمى شدة طغيانو كتجبره في الكفر، يقكؿ الذم ىك فربُّنا، الطغياف
 (3)كطغيانو كجحكده عف النصح لممرسميف.، الخمؽ

ما،  فرعكف دعكة في اهلل بياف ألمر يامن المستفاد الترجي چھ چقكلو تعالى:  -5  يككف أف كا 
 (4)ذلؾ. يرجكا فبأ كفرعكف لمكسى إعبلمان 

 خامسًا: تحقيق المقصد واليدف:
فما القرآف ، في إرساؿ الرسؿ تعالى ما ىك استمرار لسنة اهللإنٌ  إنزاؿ اهلل تعالى القرآف عمى محمدو      

إال كحي اهلل الذم أنزلو عمى عبده كما أنزؿ كحيو عمى غيره مف الرسؿ فالرسؿ أمة كاحدة كاليدؼ كاحد 
كدعكة أصحاب السمطاف كالبطش كالنفكذ تحتاج لحكمة كحجة دامغة ، لواهلل  كالمؤمف يؤمف بكحي

 (5).اب حتى تصؿ رسالة الداعي بكؿ قكةكمنطؽ في الخط
 اليدايات اآلتية مف اآليات:أىـ األىداؼ ك كيمكف استنباط 

كتعدد األساليب بيف ترغيب كترىيب كىك ، ربيـ إلى الناس دعكة الحكمة في مراعاة كجكب -1
 قرآني أصيؿ عمى حسب ما يقتضيو الحاؿ فمكؿ مقاـ مقاؿ.منيج 

في  استحباب قكؿ السبلـ عمى مف اتبع اليدل عند دعكة القكـ الكافريف كما فعؿ النبي -2
 مراسمتو لمممكؾ. 

                                                 

 .(2/339أحمد الغرناطي )-(، مبلؾ التأكيؿ12/292نظـ الدرر) انظر: (1)
 (.3/358معاني القرآف لمزجاج )انظر: ( 2)
 (.15/9276) الشعراكم تفسير( انظر: 3)
 (.16/225التحرير كالتنكير)انظر: ( 4)
 (.7/3361في التفسير ) سانظر: األسا( 5)
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لدعكة فرعكف مع عمـ اهلل المسبؽ بكفره فيو إقامة الحجة عميو  أمر اهلل تعالى مكسى -3
 مؾ عف بينة.ليحيى مف حي عف بينة كييمؾ مف ى

 عمى الدعاة البدء بدعكة الناس باإليماف باهلل كبتكحيده كغرس العقيدة الصحيحة في قمكبيـ. -4
ألف مف كاف اهلل معو ، كتأييدىـ بنصرىـ عباده كصالح أكليائو مع تعالى اهلل معية تقرير -5

كليأمف السالككف طريؽ الدعكة إلى اهلل تعالى فيـ عمى ىدم ، أمف كاستغنى عمف سكاه
 .األنبياء ماضكف

ديدف الطغاة في الحفاظ عمى السمطة كالممؾ قير الناس كظمميـ بأشد أنكاع العذاب كال  -6
 يتكرعكف في استخداـ أم كسيمة مف أجؿ الحفاظ عمييا.

كالدعكة إلى الحرية لكافة الناس كعدـ تعبيدىـ ، كجكب رفع الظمـ عف المظمكميف كالمقيكريف -7
العمؿ عمى إطبلؽ سراح المأسكريف الذيف يتعرضكف إلى  ككذلؾ، كتكميفيـ ما ال يطيقكف

 .التنكيؿ كالتعذيب عمى يد أعداء اهلل
فيذا فرعكف  عف دينيـ فإف سنف اهلل ماضية المحالة، سإف الظممة ميما حاكلكا إبعاد النا -8

ككذلؾ ما يفعمو فكاف قدر اهلل الغالب،  ،في بني إسرائيؿ لمحفاظ عمى ممكوفعؿ  فعؿ ما
لف  كالمسجد األقصى كقتؿ كاختبلؽ األكاذيب كتغيير معالـ فمسطيفمف إبادة كظمـ الييكد 
 بإىبلكيـ كالنصر لممؤمنيف.اهلل الغالب حاجزان أماـ قدر  يقؼ

الخكؼ مف السمطاف ال يمنع الداعي مف أف يدؽ بابو كيقيـ عميو الحجج باألدلة كالبراىيف  -9
 الساطعة كيجادلو بالتي ىي أحسف.

 كتأييدىـ باآليات كالمعجزات. ، بياء مف اهلل تعالى كحدهالعصمة لؤلن -10
 .اليدل متبعي نصيب مف ىي كاآلخرة الدنيا عذاب مف السبلمة أف تقرير -11
 .أذاه عمى كالصبر كنييو كأمره الظالـ إتياف شرعية -12
 .أسبابو كجدت حيث الخكؼ عمى المؤاخذة عدـ -13
 البشر. يعةطب مف كفرعكف الجبابرة العتاة الظممة عدكاف مف الخكؼ -14
 (1).كبصيران  سميعان  تعالى ككنو كعمى، اإلليي العمـ عمى دليؿ في اآلية -15

 
 
 

                                                 

(، التفسير 16/218(، التفسير المنير) 3/352(، أيسر التفاسير ) 11/199انظر: الجامع ألحكاـ القرآف )  (1)
 (.102(، تفسير سكرة طو تفسيران مكضكعيان)543-4/541المكضكعي لنخبة مف العمماء ) 
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 عميو جدال فرعون حول الربوبية وانتصار موسىالمطمب الثاني: 
مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث    ىب  يب  جت  حت      چ      :كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى    

ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     مح  جخ  حخ  مخ      جس    حج   مج  

  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 [  ٔٓ – ْٗطو: ] چڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ    ڌ  
     الفاسدة المقصد: انتصار العقيدة الصحيحة عمى العقيدة. 
  تحميمية من خالل النقاط التالية دراسة اليدف والمقصد دراسة: 

 
 :قبمياأوًَل: مناسبة اآليات لما 

 إلى ككصكليما، اهلل ألمر امتثاالن  فرعكف إلى بالذىاب -عمييما السبلـ- كىاركف مكسى مبادرة بعد "  
، كتجبران  تكبران  لمرب إنكار سؤاؿ ليمافسأ، كبينيما بينو دار الذم الحكار تعالى اهلل كصؼ، فرعكف قصر
(1)"المخمكقات بأحكاؿ الصانع إثبات عمى مكسى فاستدؿ، ربان  نفسو أثبت أف بعد

  
 ثانيًا: معاني المفردات:

 ٍمؽً لا أىصؿ ":چ يث چ كديىا منو ام ديرً تىق تبارباع كفي، ًديري التَّق خى  ىعم لئًليجادً  ارً كبااًلعتب كجي
ٍمؽي  ،خالؽه  ًديرً التٌق فؽً ك  كيؿُّ : ًإليو ييسبؽ لـ ًمثاؿ ىعم الشٍَّيءً  ابًتداع: بً العر  ـً كبل ًفي كالخى  شىٍيءو  كى

مىى ميٍبتىًدئو فىييكى  المَّوي  خمىقو ٍمؽي  لىوي  أىال چ: ًإليو سيبؽ ًمثىاؿو  غىٍيرً  عى  (2) " [54األعراؼ:] چ كىاأٍلىٍمر اٍلخى
 ذا، منؾ انفمت كما كالفرس الناقة مثؿ ضاع إذا الشيء أضممت ":چ پ چ  الشيء أخطأت كا 

 (4)."ربي عمى يخفىال " أي:، (3)"كالمكاف الدار مثؿ مكضعو الثابت
 (6)"ًبسىاطنا: أىم"  (5) "لمشيء كتسييؿ تكطئة عمى تدؿ كممة ": چ ٿ چ 

 
                                                 

 (.16/222( التفسير المنير )1)
 (.10/58لساف العرب ) (2)
 .(3/359( معاني القرآف لمفراء )3)

 (.2/402)نصر السمرقندم–بحر العمـك  (4)
 .(5/280مقاييس المغة )معجـ  (5)
 (.3/117ابف أبي زمنيف ) -القرآف العزير ( تفسير6)



   

 سورة طو                                                                                               الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف القرآن الكريم    
 

- 66 - 

 

 چ ٹ چ:"  :  (1)".سيبيؿ كجمعو، سيكلة فيو الذم الٌطريؽالسًَّبيؿي
 لذكم العقكؿ مف  أم:، بيح الفعؿ كالجمع نيىألنو ينيى عف ق ؛كالنيية: العقؿ :چ چ چ

  (2)الناس.
 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

ألنو  ؛ كخص مكسى، إجابة عمى صيغة سؤاؿ كجو لمكسى،بعد أف رأل فرعكف اآليات     
 غاية في جكابب فيو رتة في المساف فأجاب مكسى صؿ الرسالة أك ألنو يعمـ أف مكسىأ

عر  الختصاره ؛الببلغة  بالذات القادر الغني أف عمى كداللتو، مراتبيا عمى بأسرىا المكجكدات عف ابوكا 
 كصفاتو ذاتو حد في عميو منعـ إليو مفتقر عداه ما جميع كأف تعالى اهلل ىك اإًلطبلؽ عمى المنعـ
ٍرؼى  ًإالَّ  ير فمـ فرعكف بيت لذلؾ، كأفعالو  فحمةجابو إجابة مفأ الماضيةبسؤالو عف األمـ  عنو الكبلـ صى

بصيغة العمكـ كأنو  عاد مبينان كمكمبلن إجابتو األكلىثـ  أف عمميا عند اهلل تعالى في المكح المحفكظ
عمييا  فرعكف ىك الذم سيؿ لمناس األرض لمعيش تسأؿ عنو يا الذم الربٌ في أف  يكجو اإلجابة لممؤل

ة فيذه عبرة كمكعظعاميـ ىـ كأن اي يتغذكف منيات التكأنبت ليـ مف مختمؼ النبات ـ طرقياليكسيؿ 
كلكف فرعكف قابؿ  ،ائح األمكلمف كاف لو عقؿ يفكر كلب ينيى عف قب كداللة عظيمة عمى ذلؾ الرب
  (3).ذلؾ بالكفر كالحجكد كالتكذيب

 :رابعًا: البالغة
 ألنو، الحصر عمييا يقع ال جمبلن  حذؼ ألنو ؛بميغ إيجاز "چحج   مج چ تعالى قكلو في :اإليجاز -1

  (4)."المخمكقات إحصاء حبالمتا ليس
 (5)."چڍ   چ             چ   ڇ   چالطباؽ: بيف " -2
، اإلخراج ىذا شأف عظـ عمى لمتنبيوالتكمـ  إلى الغيبة مف       چ ڤ چ في قكلو تعالى االلتفات: -3

 (6).الناس حياة في الكبير كأثره
 .دةكاإلعا الخمؽ كبيف كفييا منيا بيف قابؿ چ ڇ  ڇ ڇ   ڇ   چ المقابمة: -4

                                                 

 (.395( المفردات في غريب القرآف)1)

 .(2/402العمـك ) (، بحر5/359مقاييس المغة )معجـ  انظر: (2)
(، 16/234التحرير كالتنكير )(، 4/29)البيضاكم- ، أنكار التنزيؿ كأسرار التاكيؿ(81/319) : جامع البياف( انظر3)

 .(2/217، صفكة التفاسير )(9/4734زىرة التفاسير )
 (.6/201) ( إعراب القرآف كبيانو4)
 (.16/221المنير ) ( التفسير5)
 .(9/115، التفسير الكسيط لمطنطاكم )(16/221ر)(، التفسير المني16/227التحرير كالتنكير ) انظر: (6)
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 في مستعمؿ( قد)ك القسـ ببلـ الكبلـ تأكيد  چ ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ چ في قكلو تعالى: -5
 لمكسى أف كبياف، كفره في شدتو بياف منيا كقصد، عناده في فرعكف تصمب مف التعجيب

 ألف، تفصؿ فمـ كعممت كأجممت، إيمانو في تجد فمـ لفرعكف تعالى اهلل أظيرىا كثيرة آيات
 . كفره في تصمبو شدة بياف ىنا المقصكد

 باإلضافة الجمع تعريؼ فإف، معيكدة آليات تعريفان  يفيد الجبللة ضمير إلى چ ڈ چ إضافة -6
 .لمعيد يككف بالبلـ التعريؼ لو يأتي لما يأتي

 (1).عناده مف التعجيب لزيادة كميا التككيد بأداة چڈ  ژ چ اآليات تأكيد -7
 خامسًا: القراءات: 

 مثؿ المميكد بمعنى اسـ كىك، الياء بعد كألؼ الميـ بكسر چ يادان مً چ الجميكر قرأ:  چ ٿ چ   
، فيو كيحمؿ عميو يكضع أم، لمصبي يميد لما اسـ كىك، ميد جمع يككف أف كيجكز، كالمباس الفراش
 يميد الذم كالميد أم، چ ٿ چ الياء كسككف الميـ بفتح كخمؼ، كالكسائي، كحمزة، عاصـ كقرأ

 (2).المفعكؿ بمعنى المصدر أف عمى، ميده بمصدر اسـ كىك، لمصبي
 العالقة التفسيرية

كأفادت القراءة الثانية ، المكضع كيدؿ عمى الثبكت كاالستقرار اسـ چ يادان مً  چأفادت القراءة األكلى    
ٍيدنا چ  (3)لتككف صالحة لحياة اإلنساف عمييا. ميدان  األرض لكـ ميد الذم: بمعنى چ مى

 من اآليات: ليدف والمقصداسادسًا: تحقيق 
ألنو  ؛كجؿ ضحؾ فرعكف منو ضحؾ استيزاء كاستيتار كدعاه إلى اهلل عزٌ  " لما تكمـ مكسى     

أخذ ينظر ، كال قيمةال يقيـ لممثؿ كزنان ، عؿ المرآة خمؼ ظيرهيدكس التاريخ بقدميو يج، مستخؼ بالقيـ
أتى مف الصحراء حيث ال حضارة كال عمى أنو راعي غنـ يحمؿ عصاه عمى كتفو كأنو  إلى مكسى

ال يؤمنكف  يكـ، الطغاةحاؿ  كىذا، كصمفان  كبران  فيزداد، قدميول الدنيا تحت ينظر إلى نفسو فير  ثـ، تقدـ
 اآليات:اليدايات مف ك  األىداؼىـ كيمكف استنباط أ .(4)"باهلل كال باليـك اآلخر

كزي ي" -1  . (5)"كالمبطؿ الكافر ـً كبل نقؿ جي
 .ة استماع كبلـ المبطؿ حتى ينتيي كالرد عميو بأدلة مفحمةمف المكضكعي" -2

                                                 

 (.16/221التفسير المنير )(، 16/244انظر: التحرير كالتنكير )( 1)
 (.6/201) كبيانو القرآف إعراب، (16/236(، التحرير كالتنكير ) 2/32) ر شر في القراءات العشنال انظر: (2)
 (.7/50اءات العشر )(، تفسير القرآف بالقر 18/320) انظر: جامع البياف( 3)
 .(202)عائض القرني-( المسؾ كالعنبر في خطب المنبر4)
 .(22/569الغيب ) ( مفاتيح5)
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 .النافع الصحيح بالعمـ السائؿ إجابة -3
 .كالمستقبؿ كالحاضر الماضي في الغيب بعمـ المختص ىك اهلل -4
 .(1)"كالنسياف الغمط مف اآلفات تعتريو قد الحفظ فإف تنسى، لئبل ككتبيا العمكـ تدكيف -5

 

 .يعنيو ال ما تركو رءالم إسبلـ حسف مف مبدأ تقرير" -6
 .كالنسياف الخطأ عف تعالى اهلل تنزه -7
 .كألكىيتو كقدرتو كجؿ عزٌ  الخالؽ عمى الككنية باآليات االستدالؿ -8
 .(2)"كالشر الباطؿ دكف صاحبيا تعقؿ ألنيا ؛كتقديرىا العقكؿ احتراـ -9

 أك رضاأل في شقان  كاف سكاء المكتى لمكاراة الشرعية الطريقة ىك األرض في األمكات دفف -10
 .لحدان 

ليس عمى الداعية إال الببلغ فمف أنذر فقد أعذر كال يشغمف نفسو كثيران بالنتائج كليترؾ أمرىا  -11
  إلى اهلل فيك سبحانو يحققيا كيؼ يشاء كمتى شاء.

شبو الجاحديف الذيف يتكرركف  عمى الدعاة أف يككنكا دائمان عمى أتـ االستعداد لئلجابة عف -12
 األزمنة.عبر 

اة كالمستكبريف إذا عجزكا عف رد الحؽ أف يشاغبكا كيمفقكا التيـ كاألكاذيب كيحاكلكا ديدف الطغ -13
 (3) استثارة العامة.

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

                                                 

 (.16/226( التفسير المنير )1)
 (.3/355أيسر التفاسير ) (2)

 (.556- 4/559التفسير المكضكعي لنخبة مف العمماء ) (3)
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 المبحث الثاني
 
 (76-57اآليات )

 
 أربعة مطالب:وفيو 

 
 بالسحر. المطمب األول: اتيام فرعون لموسى

 
 

 ليم. المطمب الثاني: جمع فرعون لمسحرة وتحذير موسى
 
 

 والسحرة يوم الزينة.  المطمب الثالث: المبارزة بين موسى 
 
 

 وعيد فرعون.تعالى و  اهلل وعدالمطمب الرابع: إيمان السحرة بين 
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 بالسحر المطمب األول: اتيام فرعون لموسى
  ک  ک  ک     ک  گ  گ    گ   چ :كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى     

ۀ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ڳ  ڳ         ڳ    ڳ 

 [َٔ-ٕٓ :طو]   چ ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ   

  :إلصاق التيم بالدعاة وتشويو صورتيم لدى الناسالمقصد. 
 :دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط اآلتية 
 

 أوًَل: مناسبة اآليات لما قبميا:
لما عجز فرعكف عف الرد عمى مكسى عميو السبلـ لجأ إلى أسمكب آخر كذلؾ بتمفيؽ التيـ       

 .(1) تشبو في طبيعتيا السحركاألكاذيب فاتيـ مكسى بالسحر ألف معجزتو 
 ثانيًا: معاني المفردات:

 (2)"الخديعة ككى، الحؽ صكرة في الباطؿ إخراج" ىكك ، كشبيو خدعال :السحر:       چ گ چ ،
 لخٌفة يفعمو عٌما األبصار بصرؼ ذالمشعك  يفعمو ما نحك، ليا حقيقة ال بلتكتخيٌ  خداع ىيك "
 (3)."يد

 مستكم مكافىك  كأ، منو كالخركج فيو الدخكؿ القكـ عمـ قد معمـ أم، سكل مكاف: چ   ڻ چ 
 سيككف ألنو، لمطرفيف كتسكية إنصاؼ فيو مكاف أكالنظارة  يستر بحيث كىاد كال فيو جباؿ ال
 سكاء  أك، أحد عف الرؤية تحجب ال بحيث، النظارة مرائي فيو فتستكم جميعان  لمناس شيدان م

 (4).أنت كال أتعب أنا ال، الطريؽ منتصؼ في نمتقي: نقكؿ كما، كلؾ لنا بالنسبة
 (5)"كتحسينو الشيء حسف عمى يدؿ صحيح أصؿ كالنكف كالياء الزام" زيف: چہ    ہ چ،" 

 (6).فيو كيجتمعكف، العمؿ عف كيقعدكف، المباس بأفخر فيو زينكفيت عيد يكـ :كيـك الزينة

                                                 

 (.4/2340في ظبلؿ القرآف )انظر: ( 1)
 (.3/138لمغة )معجـ مقاييس ا (2)
 .(400المفردات في غريب القرآف ) (3)
 (.15/9303(، تفسير الشعراكم)3/197(، التفسير الحديث )3/112مقاييس المغة )انظر: معجـ  (4)
 .(3/41( معجـ مقاييس المغة )5)
محمكد -، التفسير الكاضح(390القرآف)المفردات في غريب (، 237غريب القرآف البف قتيبة )انظر:  (6)

 .(3/356(، أيسر التفاسير )2/493حجازم)
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 كقد، االحتياؿ مف ضرب: دي الكىيو، بشدة لشيء معالجة عمى يدؿ صحيح أصؿ :چ ۓ چ 

ف، ممدكحان ك  مذمكمان  يككف  إلى الضر بو ما إخفاء: الكيدك  ،أكثر المذمكـ في يستعمؿ كاف كا 
ٍصـ الخفي التدبير كىك، فعمو كقت ٍعؼ. دليؿ بؿ، قكة دليؿى  ليس ىنا الخفيٌ  لتدبيركا، لمخى  (1)ضى

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
، إليو ىربت الذم المكاف مف أجئتنا مكسى يا: كالكعيد التيديد سبيؿ عمى لمكسى فرعكف قاؿ      
 ثـ، يد كخفة سحر مف أمامنا أظيرتو ما بسبب -مصر أرض - فييا عشنا التي أرضنا مف تخرجنا لكي
 سحران  عندنا فإف، كالمعارضة بالسحر ذلؾ بالتحدمك  ،آخر تيديدان  لمكسى تيديده إلى فرعكف اؼأض
، كأنت نحف فيو نجتمع، معمكمان  كمكانان  معمكمان  يكمان  لنا فحدد، فيو أنت ما ؾنٌ يغر يي  فبل سحرؾ مثؿ

 االجتماع عدمك : فقاؿ  مكسى فرد، الكعد ذلؾ نخمؼ ال، السحر مف عندنا بما بو جئت ما فنعارض
 اهلل بنصر تامة ثقة عمى كاف  مكسى ألفٌ  بالذات؛ اليكـ ىذا مكسى اختارك  -ىـعيد يكـ -الزينة يكـ
 يضيعيا ال فرصة التجمع ىذا فًمٍثؿ، الجمع ىذا ككسط، المؤل عمى فرعكف فضيحة تككف أف كيريد، لو

 كيجتمعكف، أعماليـ مف الناس فيو يفرغ يكـ في، ان عامٌ  االجتماع ليككف، الضحى كقت كفي،  مكسى
، المجمس مف انصرؼ، مكسى إلى فرعكف استمع أف كبعد، األنبياء معجزات عمى كيتعرفكا، جميعان 
 ليتحدل، المحدد المكعد في بيـ أىتى ثيَـّ  مممكتو أطراؼ مف سحرتو كبار فجمع شأنو لييدبّْر مدبران  ككلى
 .(2)مكسى

  :رابعًا: البالغة
           فقاؿ: كلذلؾ فرع عميو القسـ عمى أف يأتيو بسحر مثمو  چک   چ الستفياـ إنكارما"-1

  .كالقسـ مف أساليب إظيار الغضب،   چڳ  ڳ         ڳ   چ
 سماه الذم ىذا شأف تحقير منيا قصد مكسى ضمير إلى السحرإضافة  چگ  چ-2

 .سحران 

                                                 

 (، تفسير16/248(، التحرير كالتنكير)728المفردات في غريب القرآف )(، 5/149مقاييس المغة )معجـ  انظر: (1)
 (.15/9303الشعراكم )

الكسيط (، 304 – 15/9303تفسير الشعراكم )(، 7/289أبك منصكر الماتريدم )-انظر: تأكيبلت أىؿ السنة (2)
 (.9/120) (، الكسيط لمطنطاكم2/1529)  يحيملمز 
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 إتيانو كمعنى، لشأنو تعظيما نفسو ضمير إلى مثمو بسحر اإلتياف أسند       چڳ  ڳ   چ-3
 السحر إذ، بالسحر يأتكا أف شأنيـ ممف بسحر فمنأتينؾ أم، يديو بيف السحرة إحضار بالسحر

 (1)."ساحر مف لو بد ال
 إليو يسارع لـ أنو إلى إيماء ( ثـٌ  ) التراخي كممة كفي، جمعو ما كمعو المكعد أم :چ ﮲  ﮳   چ-4

 (2)كتمعثـ. بطء بعد أتاه بؿ
 ت: خامسًا: القراءا

 (3)."فومً خٍ ني  مف الفاء بجـزال نيخمٍفو  جعفر أبك كقرأ، بالرفع الجميكرة قراء" في چں ڱ   چ -1
 :العالقة التفسيرية

 كالنيي، ناىية كالقراءة الجـز عمى أف ال، المصدرم معناه باعتبار چ مكعدان  چ ػل صفةة الرفع قراء
 (4)إخبلفو. مف تحذير

 كابف، كحمزة عاصـ كقرأه، السيف بكسر كالكسائي، عمرك كأبك، كثير كابف، نافع قرأه "    چڻ  چ -2
 (5)."فعؿ بكزف فالكسر، لغتاف كىما السيف بضـ كخمؼ، كيعقكب، عامر
 التفسيرية:العالقة 
فتككف مسافة  كالمعنى مكاف تستكم فيو المسافة عمى الفريقيف، التسكيةًسكل كسيكل ىما فعبلف مف "     

أيضان مكاف كسط بيف الفريقيف كىك مف االستكاء؛ ألٌف المسافة مف  معنىالك ، كؿ فريؽ كمسافة اآلخر
 (6)."مكانان كسطان مستكيان حتى يشيده كؿ الحاضريف أم، مستكيةالكسط إلى الطرفيف 

 كقد، العرب في مشيكرتاف" سكل" مف السيف في كالضـ الكسر أعني، لغتاف أنيما"  الطبرم:يقكؿ    
 (7)".معنيييما اتفاؽ مع، القٌراء مف ماءعم منيما كاحدة بكؿ رأتقي 

  من اآليات:اليدف والمقصد تحقيق سادسًا: 

كفي سبيؿ الممؾ ، ىـ كغمبتيـمف تكاثر  خكفان  يظير أف استعباد بني إسرائيؿ كاف إجراء سياسيان "
نسانية كالحكـ ال يتحرج الطغاة مف ارتكاب أشد الجرائـ كحشية كأشنعيا بربرية كأبعدىا عف كؿ معاني اإل

، كمف ثـ كاف فرعكف يستأصؿ بني إسرائيؿ كيذليـ بقتؿ المكاليد الذككر، كعف الخمؽ كالشرؼ كالضمير
                                                 

 (.245-16/244التحرير كالتنكير ) (1)
 (.16/248)لتحرير كالتنكير (، ا3/147محمد الكرغمي )-(، تفسير ابف عرفة8/532ركح المعاني )( انظر: 2)
 (.2/320)( النشر في القراءات العشر 3)
 (.16/345)التحرير كالتنكير انظر: ( 4)
 (.2/320ي القراءات العشر )( النشر ف5)
 (.56تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر) (6)
 (.18/322) جامع البياف( 7)
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المصمحكف كفي المقابؿ إذا قاـ الدعاة  (1)"كاستبقاء اإلناث كتسخير الكبار في الشاؽ الميمؾ مف األعماؿ
صبلح الفسادك  المخمصكف باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كا بالتيـ المختمفة لصرؼ انظار أتيم، ا 

 إنما العقائد أصحاب دعكل أف كفيفيم الناس عنيـ كتشكيو صكرتيـ أماـ الجماىير كىذا منطؽ الطغاة 
 مع يركف ىـ ثـٌ ، كالحكـ لمممؾ ستار سكل ليست كأنيا األرض ىذه أىداؼ مف ىدفان  كراءىا تخفي

ما، مكسى كآيات خارقة إما، آيات الدعكات أصحاب ف قمكبيـ إلى طريقيا تأخذ الناس في ؤثرةم كا   كا 
 بكبلـ نأتي كبلـ! مثمو بسحر نأتي سحر، ظاىريان  يماثميا بما يقابمكنيا الطغاةب فإذا، الخكارؽ مف تكف لـ
 مف رصيدان  لمعقائد أف يدرككف كال! طيب بعمؿ نرائي طيب عمؿ! بالصبلح نتظاىر صبلح! نكعو مف

  (2)!كاألشكاؿ بالظكاىر ال، كبذاؾ بيذا تغمب ييف اهلل عكف مف كرصيدان ، اإليماف
 اليدايات التالية: أىـ األىداؼ ك مف اآلياتيستنبط يمكف أف ك       
 .كالغركر كالطغيافب كاالمتناع بسبب التكذيب كالكبر باآليات إلى التكذي انقبلب االنتفاع -1
ـ هلل تعالى حتى يحققكا مقصدىـ كيخمصكا نكاياى، ئؿيمتفتكا إلى متاع الدنيا الزا أالٌ عمى الدعاة  -2

 مف الدعكة.
كيتضح مف ، لتأليبيـ عميو كحتى ال يكشؼ أمرهبالسحر أماـ المؤل  اتياـ فرعكف مكسى  -3

 خبلؿ ىذه التيمة ما يمي: 
 إذا عجز الطغاة عف اتياف الحجة كالبرىاف لجأكا إلى أسمكب االتياـ كالكذب. -1
كلكف  بالحجة؛قكياء لكاجيكا الحجة أىؿ الباطؿ أ كلك كافإلصاؽ التيـ باآلخريف دليؿ الضعؼ   -2

 يصركف عمى باطميـ كي ال يسقط عنو الكبرياء كالتجبر. 
 .كيعممكنو يحذقكنو كرجاؿ فييا يتعمـ مدارس كلو آثار لمسحر  -4
 رأيو.تأثير أىؿ الباطؿ في المتردد أكثر مف المتمكف في   -5
بطاؿ الحؽ إلظيار كالمباراة المبارزة مشركعية   -6  .الباطؿ كا 
 (3)كنحكىما. كالمباراة لمقتاؿ البلئؽ كالزماف المكاف اختيار مشركعية  -7
 
 
 
 

                                                 

 (.4/2340( في ظبلؿ القرآف )1)
 (.   4/2340في ظبلؿ القرآف )(، 88، تفسير سكرة طو تفسيران مكضكعيان)(9/120التفسير الكسيط لطنطاكم )انظر: ( 2)
(، تفسير سكرة طو تفسيران 11/151لنخبة مف العمماء ) –، التفسير المنيجي (3/357ر )أيسر التفاسيانظر: ( 3)

 .(87مكضكعيان)
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 مع فرعون لمسحرة وتحذير موسى ليمالمطمب الثاني: ج
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ڭ چ تعالى:عمى ىذا المقصد قكلو كيدؿ       

ەئ  وئ  وئ    ې  ى  ى    ائ   ائ   ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ۋ  ۅ

ىئ   ی  ی  ی    ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ

 [ 64 - 61] چیجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    
 المقصد: استعانة الداعية باهلل وتذكير المدعوين بو. 
 :دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط اآلتية 

  أوًَل: مناسبة اآليات لما قبميا:

كأتى ، عف المجمس مف أمر السحرة كآالت السحر ما دبره فرعكف بعد انصرافو أف بيفبعد 
أكعدىـ كحذرىـ مف عذاب ال قبؿ ليـ بو إف أقدمكا عمى ما ىـ عازمكف  ذكر أف مكسى، بجميع ذلؾ

 شيئا أمره مف يممؾ الى  الذم فرعكف رىبة، القادر تعالى اهلل برىبة ليزيؿ، تعالى اهلل قدرة ببيافذلؾ  عميو
نما ثـ بيف أف السحرة حيف سمعكا كبلـ ، الناس مف كغيره ضعيؼ ذاتو في كىك، ككىـ تخيؿ قكتو كا 

 (1)إخفاء ما يريدكف يكبالغكا ف، مكسى تنازعكا أمرىـ كتشاكركا ماذا يفعمكف
 ثانيًا: معاني المفردات:

 كسحقو استأصمو إذا، بعذاب الكافر اهلل سحتاستئصالو ، ك  الشيء سحت  :چۋ  چ ،
 (2).سحقكـكيييمككـ ك كالمراد يستأصمكـ 

 ٍفرىاءي ، كاإلصبلح لمخرز الجمدكىك قطع  قطعال الفرم: :چې چ ، فييما كااًلٍفًترىاءي ، لئلفساد كاإٍلً
 مىًف اختمؽ خسر: المرادك ، كالٌظمـ كالٌشرؾ الكذب في القرآف في استعمؿ ك، أكثر اإلفساد كفي
 (3)أحدان. كأشرؾ بو كذبان  اهلل عمى

 كممكا فيما بينيـ سران ككتمكا حديثيـ عف كالمعنى:  ،ثرأك أك (4)"اثنيف بيف السر" :چائ چ
 (5).فرعكف

                                                 

 (.9/4744زىرة التفاسير )، (16/123تفسير المراغي ) انظر:( 1)
عرابو لمزجاج ) انظر: (2) (، 399(، المفردات في غريب القرآف )3/143مقاييس المغة )معجـ (، 3/361معاني القرآف كا 

 (.3/198لتفسير الحديث )ا
 (.634(، المفردات في غريب القرآف )1/698(، االكجيز لمكاحدم )2/403بحر العمـك لمسمرقندم) انظر: (3)
 (.5/398( معجـ مقاييس المغة )4)
 (.16/123(، تفسير المراغي)1/698(، الكجيز لمكاحدم )2/403بحر العمـك لمسمرقندم) انظر: (5)
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 األمثؿ كالمثمى معنى " ذكي الفضؿ " الذم يستحؽ أف يقاؿ  ،األمثؿ تأنيث كالمثمى " :چىئ    چ
 .(1)" بأشرافكـ كالمعنى ،فيو ىذا أمثؿ قىٍكًمو

 حي  :چ مئ چ دراؾ الظَّفىري  ككالفكز البقاء: الفىبلى  (2).غمب مف اليكـ سعد قد :كالمعنى، بغية كا 
 

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

 ليـ عيد يكـ كىك فيو يجتمعاف مكعد عمى اتفقا كفرعكف مكسى أف سبحانو ذكر أف بعد"
 بجميع كأتى، السحر كآالت السحرة أمر مف المجمس عف انصرافو بعد فرعكف دبره ما ذكر ذلؾ أردؼ
 عازمكف ىـ ما عمى أقدمكا إف بو ليـ قبؿ ال عذاب مف كحذرىـ أكعدىـ مكسى أف ذكر ثـ، ذلؾ
 يف كبالغكا، يفعمكف ماذا كتشاكركا أمرىـ تنازعكا مكسى كبلـ سمعكا حيف السحرة أف بيف ثـ، عميو
 كيرجكاف دياركـ مف كيخرجاكـ يغمباكـ أف يريداف ساحراف إال كىركف مكسى ما كقالكا، يريدكف ما إخفاء
 أحد منكـ يتخمففٌ  كال ذلؾ تفعمكا أف فحذار، دينيما لتعتنقكا كأفضميا األدياف أمثؿ كىك دينكـ تترككا أف
 (3)."غمب مف بالمطمكب فاز كقد كاحدان  صفان  ائتكاك 

 :البالغة رابعًا:

 ألقاىا التي الييبة "يتضح مف ىذه اآلية چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چقكلو تعالى :   
 تكقع كاحدة جممة جعمت التي كذلؾ كىي، كيرل يسمع معيما كىك كىاركف مكسى عمى تعالى اهلل

لى سران  التناجي إلى فتحكجيـ، المدربيف السحرة صفكؼ في االرتباؾ ، اليمـ كاستثارة، الخطر تجسيـ كا 
 ليا كقعيا في نفكس السحرة: قاليا مكسى فكاف لكؿ كممة (4)"كالثبات كالترابط التجمع إلى كالدعكة
 كاليبلؾ.بالكيؿ  أسمكب ترىيب كتيديد چ ۆ چ -1
 نيي.أسمكب  چتفتركا  ال چ -2
 اآلخرة.فييا تيديد بالعذاب في الدنيا قبؿ  چ ۋ   چ -3
 (5)عمييـ. جاءت نكرة لتيكيؿ األمر چ ۅ چ -4

 
 

                                                 

عرابو لمزجاج ) ( معاني غريب القرآف1)  .(3/364كا 
 (.644(، المفردات في غريب القرآف )1/699الكجيز لمكاحدم)(، 4/450مقاييس المغة )معجـ انظر:  (2)
 (.16/123( تفسير المراغي )3)
 .(4/2341( في ظبلؿ القرآف )4)
 .(8/161) بف حبنكة الميداني عبدالرحمف-( انظر: معارج التفكر5)
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 خامسًا: القراءات: 
ٍمزىةي  قىرىأى   ":چ   ۋ چ -1 مىؼه  كىاٍلًكسىاًئيُّ  حى ٍفصه  كىخى ٍيسه  كىحى كى ْـّ  كىري كىٍسرً  اٍليىاءً  ًبضى اءً  كى قىرىأى ، اٍلحى  كى

 (1)."ًبفىٍتًحًيمىا اٍلبىاقيكفى 
 

 العالقة التفسيرية:
   كالقراءة، ي تدؿ عمى المبالغة في االستئصاؿكى، زةأسحتو مف المزيد الثبلثي باليم "القراءة األكلى   

بلثي كىي تدؿ عمى السرعة في االستئصاؿ كالقراءتاف بمعنى الثانية مضارع سحتو مف المجرد الث
 (2)."اإلعداـ

ف كىًثيرو  ابفي  فىقىرىأى  "چ ًإفٍ  قىاليكا چ -2 قىرىأى ، النُّكفً  ًفيؼً ًبتىخ صه كىحى  (3)."ًديًدىىاًبتىش بىاقيكفى ال كى
 العالقة التفسيرية:

 ساحراف -عمييما السبلـ-تأكيد عمى أف مكسى كىاركفالقراءة األكلى بتخفيؼ النكف ال أفادت    
تأكيد كىي عاممة عمى لغة مف يرفعكف لم إفٌ  فيبتشديد النكف القراءة الثانية  كأفادت، عاممة كىي غير

                                  (4)مكضع.ثنيف في كؿ اال
كعىم أىبيك قىرىأى " چ ىىذىافً  چ -3 قىرىأى ، يىاءً ًبال چ ىىذىٍيفً چ رو مىى كىًثيرو  في كىاب، ًلؼً ًباألى  اٍلبىاقيكفى  كى  ًفي ًموً أىص عى

 (5)."النُّكفً  تىٍشًديدً 
 العالقة التفسيرية:

كالقراءة الثانية سبقتيا إف الغير عاممة فاسـ ، العاممةالقراءة األكلى منصكبة بالياء ألف سابقيا إٌف     
 (6)التككيد.كتشديد نكف ىذاف لزيادة ، اإلشارة يككف مبتدأ

قىرىأى ، ًميـً ال حً كفىت زىةً اليىم ؿً ًبكىص رى عم أىبيك قىرىأى ف"   چ ىئ   ی چ -4 كىس عً ًبالقىط اقيكفى بى ال كى  رً كى
 (7)."اٍلًميـً 

  العالقة التفسيرية:

                                                 

 (.320/ 2لعشر )( النشر في القراءات ا1)
 (.7/59( تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر )2)
 (.2/320)  ( النشر في القراءات العشر3)
(، تفسير القرآف بالقراءات القرآنية 16/252(، التحرير كالتنكير )242)ابف خالكيو-السبعالحجة في القراءات  انظر:( 4)

 (.63-7/60العشر )
 (.321/ 2)ر ( النشر في القراءات العش5)
(، تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر 16/252التحرير كالتنكير )(، 242)السبع الحجة في القراءات انظر:( 6)

(7/60-63.) 
 (.2/321)( النشر في القراءات العشر 7)
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حكاـ أمرىـ كأما القراءة الثانية تفيد ا، سحرىـالقراءة األكلى تفيد جمع السحرة لمكيد ليبالغكا في    
 (1)يتخمؼ منيـ أحد. الف يجعمكه مجمعان عميو بحيث ككيدىـ كأ

 المقصد من اآليات:و  اليدفسادسًا: تحقيق 
 أنو كيدرم يدرم مف الناس مفف، صكاب عمى أنؾ كتتكىَّـ، كبير خطأو  عمى تككف أف البعيد بلؿالض"
 يدرم ال مف كمنيـ، فعٌممكه جاىؿه  فيذا يدرم ال أنو كيدرم يدرم ال مف كمنيـ، فاتبعكه عالـه  فيذا يدرم
، بديع شيءو  كعمى، ميثمى ةو طريق عمى أنَّيـ ظنكا فيؤالء "،(2)"فاحذركه شيطافه  فيذا يدرم ال أنو يدرم كال

، فرعكف محؿ كقكميما كأخكه ىك يحؿ أف يريد مادية أىداؼ لو مكسى كأف، مستقيـ صراطو  كعمى
أىـ األىداؼ ك كيمكف استنباط  (3)" األرضية المكاسب كطابع، المادم الطابع دعكتو عمى أسقطكا

 اليدايات التالية مف اآليات:
ألشد كحتى ، صركا في الكعظ في كؿ حاؿأال يق لمدعاةدرس بميغ  مكسى تحذيرفي  -1

 أنصار الظالميف.
كالترغيب  كالترىيبدكف التصريح كاستخداـ أسمكب التعريض ، سااستعماؿ الميف في دعكة الن -2

 .مف عكامؿ التأثير لتحبيب الناس بالديف عمى حسب الحاؿ
 عميو.كاف يعمـ ذلؾ ال يقدـ  كمف، كذبان بياف عظيـ خيبة مف افترل  -3
كاألفضؿ عمى أف النظاـ القائـ ىك األصمح  في التأكيد تباع المنتفعيف يتأسكف بمتبكعييـاألإف  -4

 كأف الخركج عميو شطط عف الحؽ يجب الكقكؼ أمامو كمكاجيتو.
نو، تعالى اهلل عمى الكذب حرمة" -5  .كخسرانو الكاذب دمار يسبب عظيـ ذنب كا 
 عمى التأثير مف خكفان  سياسة إلى حتةالب الدينية القضية يحكؿ أف كخداعو اإلنساف مكر مف -6

 .(4)"الحؽ إلى كتيتدم فتؤمف النفكس
 إف اإلتياف صفان يشير إلى أىمية تكحيد الجيكد كأنو ذك أثر قكم في تحقيؽ النصر. -7
مف أجؿ ثنييـ عف ديف اهلل أك ت كالجكائز كالعطايا فآشأف المتسمطيف يمنكف أنصارىـ بالمكا -8

 (5)بالمؤمنيف.مف أجؿ التربص 

                                                 

ير القرآف ، تفس(2/25) محمد سالـ محيسف -في تكجيو القراءات العشر المغني(، 18/333انظر: جامع البياف )( 1)
 .(7/65بالقراءات القرآنية العشر)

 (.1/59( إحياء عمـك الديف ألبي حامد الغزالي)2)
 .(10/316تفسير القرآف الكريـ لمنابمسي )  (3)
 .(3/360التفاسير )( أيسر 4)
ريـ التفسير المكضكعي لسكر القرآف الك(، 7/3370األساس في التفسير )،  (16/256التحرير كالتنكير) انظر: (5)

(4/568.) 
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 رزة بين موسى والسحرة يوم الزينةالمطمب الثالث: المبا

ڀ   ٺ     ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ :كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى    

ڦ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

 چڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ      ڍڌ     ڇ   ڇ   ڍ      ڇڇ  چڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڄ       ڄ  ڃ     

   [69-65: طو]
 المقصد: المبارزة والتحدي لمدعاة مع أقواميم. 
 :دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط اآلتية 

  أوًَل: مناسبة اآليات لما قبميا:

جزة لما كاف بيف كقد احتكت حكاية مك  ،قصة مكسىسمسمة اآليات حمقة أخرل مف حمقات        
كبعد أف أجمع السحرة أمرىـ كأتمكا استعدادىـ ، الزينة يـك كىك المكعد تحديد بعدف كالسحرة مكسى

كىذا التخيير منيـ إظيار لمقكة كالثقة باالنتصار عميو ، ىـا ك أك يبدأ، أف يبدأ ىكبيف   سىخيركا مك 
 (1).الثانية فاختارسكاء أف تقدـ أك تأخر 

 المفردات:ثانيًا: معاني 
 (2)."تمكف في حركة عمى يدؿ كاحد أصؿ ":چ   ٿ   چ 
 اإلخفاء: فاإليجاس"، "لو عو مُّ سى كتى  بشيءو  إحساس عمى تدؿ كممة ىي" :چڤ  چ 

 (4)."خكفان  أضمر" كالمعنى، (3)"كاإلضمار
 كخفة كمعنى تمقؼ في األصؿ األخذ بسرعة، عممكا كتبتمع مايعني: تمقـ كتمتيـ  :چ   چ چ ،

 (5)الفـ. أك باليد كحذؽ بسرعة تناكلو إذا، كلقفانان  لقفان  يمقفو فبلف قؼل: يقاؿ
 
 

                                                 

 (.11/152التفسير المنيجي )(، 3/199، التفسير الحديث )(16/127( انظر: تفسير المراغي )1)
 .(9/124التفسير الكسيط لطنطاكم ) : انظرو ،(2/235مقاييس المغة )معجـ  (2)
 .(6/87مقاييس المغة )معجـ  (3)

 (.1/238غريب القرآف البف قتيبة ) (4)
 الثعمبي إبراىيـبف  محمدبف  أحمد -القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ، (2/405مسمرقندم )( انظر: بحر العمـك ل5)

 .(9/125(، التفسير الكسيط لطنطاكم)3/198، التفسير الحديث)(6/252)



   

 سورة طو                                                                                               الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف القرآن الكريم    
 

- 79 - 

 

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
كما معو  بالبدء ككأنيـ مستيينيف بمكسى خير السحرة مكسىبعد أف كقؼ الفريقاف لممبارزة     

كليعرؼ أقصى ، ـليظير ليـ عدـ اكتراثو بسحرىخر في اإللقاء أف يتأ مف معجزات فاختار مكسى
، مكسى يمقييا حيف ميمة لمعصا كانت ًسٍحرىـ ألقكا إفٍ  كألنيـ، ما عندىـ مف كسائؿ التمكيو كالخداع

ال، جاف أك حية أك ثعباف إلى تنقمب أف بعد حركة لمعصا يككف أف فأراد  فماذا، أكالن  ىك ألقى لك كا 
 خكفان  فأضمر مكسى، بو الناس كباطؿ ليخدعكا فألقى السحرة ما عندىـ مف سحرعمميا؟  سيككف

ال، البشرية الطبيعة مقتضى ىك مما رأل كما  ت اهلل تعالى مكسىفثبَّ ، كنصره اهلل بكعد جاـز فيك كا 
أظيرت معجزتو التي  ثقة بنصر اهللبك بيقيف  العصا لقى مكسىعندما ألو ف كدهكطمأنو بالنصر كبمكع

فجعمت تتبع تمؾ الحباؿ كالعصي ،عظيـو  إلى ثعبافو  بسةاكتحكلت العصا اليإفكيـ تعالى اهلل  مف عند
، نياران ضحكةن  حتى لـ يتبؽ منيا شيئان إال تمقفتو كابتمعتو كالسحرة كالناس ينظركف إلى ذلؾ عيانان جيرةن 

 (1).كاتضح البرىاف ككقع الحؽ كبطؿ السحر فقامت المعجزة
 :رابعًا: البالغة

ڃ   چ كقكلو، حباليـ فإذا فألقكا أم، بالحذؼ إيجاز وفي"  چ ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ چ  قكلو تعالى: -1

، عصاه مكسى فألقى: كىك، بالحذؼ إيجاز فيو  چژ   ڑ   ڑ  چ: قاؿ ثـ  چ ڃ  چ  چ
 المعنى لداللة المكضعيف في الحذؼ كحسف، سجدا السحرة فألقي، السحر مف صنعكا ما فتمقفت
 (2)."عميو

يـك  - بما شاىده منيالو  ا المكصكلة تذكيران مب عبر عف العصا " چڃ  ڃ   چقكلو تعالى:  -2
ليحصؿ لو االطمئناف بأنيا صائرة إلى الحالة التي صارت إلييا يكمئذ كلذلؾ لـ يقؿ  -التكميـ

كألؽ ، ال تباؿ بكثرة حباليـ كعصييـ ":أك عمى سبيؿ التصغير ليا أم، (3)"لو: كألؽ عصاؾ
كصغره ، بقدرة اهلل يتمقفيا عمى كحدتو ككثرتيا فإنو، العكيد الفرد الصغير الجـر الذم في يمينؾ

: ال تحتفؿ بيذه األجراـ الكبيرة أمتعظيما ليا  أك عمى سبيؿ التيكيؿ مف شأنيا، كعظميا
لقو يتمقفيا بإذف اهلل كىذه عمى كثرتيا أقؿ شيء فأ، فإف في يمينؾ شيئا أعظـ منيا كميا، الكثيرة

 . (4)"كيمحقيا

                                                 

(، 16/2396الشيخ عبدالحميد كشؾ )-(، في رحاب التفسير508) تيسير الكريـ الرحمف في كبلـ المناف انظر:( 1)
 (.11/153التفسير المنيجي )(، 15/9311م)تفسير الشعراك 

 (.16/239( التفسير المنير )2)
 (.16/261التحرير كالتنكير )( 3)
 (.3/74( الكشاؼ )4)
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 ال أم، المعركؼ الجنس لقصد الجنس تعريؼ الساحر تعريؼ"     چ      ڌ   ڎ  ڎ چ   قكلو تعالى: -3
 في الساحر عف الفبلح نفي أف يقتضي الساحر بكصؼ الحكـ كتعميؽ، ساحر كؿ بيا يفمح
، النفي سياؽ في النكرة كقكع مف المستفاد لمعمـك تأكيد كىذا، غيرىا أك تجارة في ال السحر أمكر
 .(1)"فييا تقع التي األمكنة كـعم يستمـز األشياء عمكـ ألف

 

 معظـ ككف لمراعاة، حؿ حيث أك، كاف حيث: نحك دكف أتى فعؿ كاختير" چڈ    چ   قكلو تعالى: -4
 حرؼ عمى الكاقعة اآليات فكاصؿ عمى كلمرعاية، مصر جيات مف مجمكبكف السحرة أكلئؾ
 (2)."هبسحر  أم، يحضرىا التي األمكنة لعمكـ أتى حيث كتعميـ، المقصكرة األلؼ

- المضاؼ تنكير أجؿ الساحر مف نكر    چ ڌ   ڎ  ڎ   ڇ   ڇ   ڍ        ڍڌ  چ  قكلو تعالى: -5
 (3).نفسو في تنكيره أجؿ ثانيان مف وكعرف -كيد

 خامسًا: القراءات: 
 (4)."كقرأ الباقكف بالياء عمى التذكير، ف ذككاف كركح بالتاء عمى التأنيثقرأ اب" چ   ٿ   چ -1

 :يةالعالقة التفسير 
كلكف قراءة تخيؿ بتاء التأنيث حمبلن عمى معنى تخيؿ الحباؿ ، القراءتاف عمى البناء لممفعكؿ "   

 (5)."بلن عمى معنى يخيؿ ليـ السحرفي حيف أف القراءة يخيؿ بياء التذكير حم، كالعصي
، كقرأ حفص بإسكاف البلـ مع تخفيؼ القاؼ، قرأ ابف ذككاف تمقؼ برفع الفاء ":چ   چ چ -2

        كقرأ الباقكف، بالجـز كالتشديد كعمى أصمو في تشديد التاء أصبلن  چ ٌتمقؼٍ  چأ البزم يمينؾ كقر 

 .(6)"التشديدبالجـز ك  چ تمٌقؼ چ
 :العالقة التفسيرية

كىاب يككف فىاء فأضمرى  تىٍقببلن ميس فعبلن  جعمو، تىتىمىقَّؼي  فىًإنَّيىا يرً تىقد ىعم" چ ؼي مقى تى  چكلى األالقراءة      جى
اؿال معنى عمى الٌرٍفع يجكزك " :الٌزجاج قىاؿ (7)"تمقؼ فىًإنَّيىا عصاؾ ألؽ ًديرالتَّق أىنَّوي ك مراألى   قىاؿ أىنَّوي ك حى

                                                 

 (.16/261التحرير كالتنكير ) (1)
 (.16/261) التحرير كالتنكير (2)
 (.16/261(، التحرير كالتنكير )3/74( الكشاؼ )3)
 (.2/321( النشر في القراءات العشر)4)
 (.7/69ت القرآنية العشر )ا( تفسير القرآف بالقراء5)
 (.2/321( النشر في القراءات العشر)6)
 (.3/443( فتح القدير )7)
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اؿ عمى ممقفة ألقيا كتقتمع ، صنعكا بسرعة حيث تمتيـ ما، كثرتوأفادت سرعة التمقؼ ك ك "، (1)"متكقعة حى
 .مادة الخكؼ مف نفس مكسى

 .ار حقيقة الصكرة دكف مبالغة فيياكاستحض، أفادت إثبات أصؿ الحدث چ تمقؼٍ  چ أما القراءة الثانية  
يمـز االبتداء لئبل ، كلى في الثانية في حالة الكصؿإدغاـ التاء األ چ ٌتمقؼ چ القراءة الثالثةأما   

 .بالساكف
ي النطؽ مما يكحي في كال يخفى ما في ىذه القراءة مف الشدة كالسرعة ف چ تمٌقؼٍ  چ أما القراءة الرابعة  

 (2)."كالسرعة في الحدثالشدة 
سكاف الحاء بغير ألؼسبكسر ال چ رحٍ سً  چ قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ ":چ ڍڌ چ -3 ، يف كا 

  (3)."حابألؼ بفتح السيف ككسر ال چ راحً سى  چكقرأ الباقكف 
 :العالقة التفسيرية

بينما أفادت ، نت الكيديٌ بكما ، حر بعينوالس يـكأنٌ تكغؿ السحرة في السحر "كلى أفادت القراءة األ    
 (4)."لقراءة الثانية تحقير كيد السحرةا

 ىك الكيد أف كذلؾ، المعنى متقاربتا مشيكرتاف قراءتاف أنيما عندم ذلؾ في كالقكؿيقكؿ الطبرم: "     
، المسحكر إلى تخيمو: كخدعتو السحر كمكر، يسحر سحر مف كخدعتو مكره فالساحر، كالخدعة المكر
 أضفت أييما فإلى، بالتخييؿ كائد كالسحر، بالسحر كائد فالساحر، حقيقتو في بو ىك ما خبلؼ عمى
 (5)صكاب." فيك الكيد
 

 :حكام الفقييةسادسًا: األ
 :بالسحر العمل حكم أوًَل:
 التحريـ؟ ىذا درجة ما كلكف العمـ أىؿ بيف خبلؼ ببل كالسنة بالكتاب محـر   

 غيرىا أك السبعة الككاكب أف اعتقاد: مثؿ الكفر يقتضي فعؿ أك ؿقك  أك اعتقاد فيو كاف إف -1
 تقربان  تضمف أك مباح فعمو أف اعتقد أك األجساـ خمؽ عمى قادر الساحر أف أك، اهلل مع مدبرة
 .كفر فيك ذلؾ كنحك ليا الذبح أك، الكفرية األكراد مف بشيء الشياطيف إلى

 

                                                 

 (.3/367( معاني القرآف لمزجاج)1)

 ( )بتصرؼ(.72-7/71لقراءات القرآنية العشر)تفسير القرآف با (2)
 (.2/321( النشر في القراءات العشر )3)
 (.7/73قرآف بالقراءات القرآنية العشر)( تفسير ال4)
 (.18/237( جامع البياف )5)
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 باألدكية السحر: مثؿ المجازم بالسحر يسمى ما كىك ذلؾ مف شيء فيو يكف لـ إذا أما – 2
نما فميس بكفر ذلؾ كنحك الخفية بالحركات أك، يضر شيء كسقيا، كالتدخيف (1) .فسؽ ىك كا 

 

 كسمـ عميو اهلل صمى النبي عده كقد، باإلجماع الكبائر مف كىك حراـ السحر عمـ: "(2)النككم يقكؿ      
 أك قكؿ فيو كاف فإف، كبيرة معصية بؿ، كفران  يككف ال ما كمنو كفران  يككف ما كمنو، المكبقات السبع مف
ال، كافر فيك الكفر يقتضي فعؿ  (3)"فبل كا 
ڇڇ  ڇ     چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چينفي فبلح الساحر أينما حٌؿ كحيثما ذىب فيقكؿ سبحانو:  كاهلل     

  .[  69طو:]چڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ    ڇ   ڍ        ڍڌ 
 يىا: قىاليكا اٍلميكًبقىاتً  السٍَّبعى  اٍجتىًنبيكا):  أف السحر مف المكبقات السبع حيث يقكؿ النًَّبيّْ  كما يؤكد   

ا المَّوً  رىسيكؿى  مى ؟ كى قىٍتؿي ، كىالسٍّْحري ، ًبالمَّوً  الشٍّْرؾي ": قىاؿى  ىيفَّ ـى  الًَّتي النٍَّفسً  كى رَّ ؽّْ  ًإالَّ  المَّوي  حى بىا كىأىٍكؿي ، ًبالحى  ٍكؿي كىأى ، الرّْ
لّْي، اليىًتيـً  مىاؿً  قىٍذؼي ، الزٍَّحؼً  يىٍكـى  كىالتَّكى نىاتً  كى  (4).(الغىاًفبلىتً  الميٍؤًمنىاتً  الميٍحصى

 ثانيًا: عقوبة الساحر:
 :قكليف عمى الساحر عقكبة في العمماء اختمؼ لذا ؛السحر أنكاع لتعدد نظران  
 كركاية األمصار كفقياء كالتابعيف الصحابة مف السنة أىؿ جميكر إليو ذىب ما كىك: األكؿ القكؿ -   

 غير مف مطمقان  قتمو كجب بٌينو أك بإقرار إنساف بحؽ السحر جريمة ثبتت ما متى أنو الشافعي اإلماـ عف
 .عميو يقدر أف قبؿ تائبان  يأتي أف إال استتابة

 إذا الساحر أف أحمد ـاإلما عف ثانية ايةك كر  المنذر كابف الشافعي اإلماـ مذىب كىك: الثاني القكؿ -   
، قصاصان  قتؿ نفسان  كقتؿ الكفر يبمغ لـ إذا أما االستتابة بعد كفران  قتمو كجب الكفر يبمغ ما بسحره عمؿ
 (5).ريعز  ذلؾ سكل كما
 
 

                                                 

  (.171) كالسنة الكتاب في كحكمو السحر ، حقيقة(24/263المكسكعة الفقيية الككيتية )انظر: ( 1)
ىػ( الشافعٌي، أبك زكريا، محيي الديف:  676 - 631يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحزامي الحكراني، النككم، )( 2)

عبلمة بالفقو كالحديث. مكلده ككفاتو في نكا )مف قرل حكراف، بسكرية( كالييا نسبتو. تعمـ في دمشؽ، كأقاـ بيا زمنا 
" ك " منياج الطالبيف ك " المنياج في شرح صحيح مسمـ. األعبلـ لمزركمي  -طكيبل. مف كتبو " تيذيب األسماء كالمغات 

(8/149). 
 (.14/176) لئلماـ النككم –حجاج بف ال المنياج شرح صحيح مسمـ (3)
باب بياف  –(، كأخرجو صحيح مسمـ 6857( رقـ الحديث )8/175باب رمي المحصنات ) –( صحيح البخارم 4)

 (.145رقـ الحديث ) (1/92كأكبرىا ) الكبائر
 (.171) المعتؽ اهلل بف عبد عكاد .د -حقيقة السحر كحكمو في الكتاب كالسنةانظر: ( 5)
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 :: تحقيق المقصد واليدف من اآلياتسابعاً 
 ليـ ذفاإل إذ مكسى تصرفات في تجمت عمييما السبلـ كىاركف لمكسى تعالى اهلل معية "    

 كالكممة األخير المشيد ىك كالنظارة المتفرجيف نفكس في يبقى الذم أف كذلؾ الحكمة مف أكال باإللقاء
  (1)"كيذا مكقؼ في السيما تقاؿ التي األخيرة

 :اليدايات مف اآليات األىداؼ ك ىـكيمكف استنباط أ
 .(2)"كاآلخرة الدنيا في فيدي الحسف دباأل" -1
 .كال يقدح في صحة اإليماف إذا لـ يتعارض مع ثكابت الديفالخكؼ مف نكازع البشر " -2
  .كتضميؿ كتزكير خداع ألنو السحر حرمة -3
فساحو المجاؿ لآلخريف حتى يتضح ما عندىـ -4  يبطمو.ف، ثقة الداعي إلى اهلل بنفسو كا 
  .لو حقيقة ال تخييؿ مجرد ىك إنما آخر إلى الشيء تحكيؿ مف السحرة يظيره ما -5
  .كالسحر اآلية بيف الفرؽ مف ليـ ظير لما السحرة نفس في المعجزة تأثير قكة -6
بصمب، كالثبات عمى اإليماف ميما عظمت المغريات  كال بقتؿ خكؼ يرىبيا ال المؤمف شجاعة -7

 .(3)"أك التيديدات
 

 

 كما كقع مع السحرة. عند رؤية آيات اهلل تعالى قد يتحكؿ أعتى الناس كفران إلى اإليماف" -8
 يير الحقائؽ كالتمبيس عمى الناس لصرفيـ عف اإليماف.محاكلة الطاغية تغ -9

 

 تكبة الساحر مقبكلة إذا كانت صادقة. -10
 

 (4)."الصراعلو عبث ال يثبت في مجاؿ  مصارعتولمحؽ ك  باطؿإف مكاجية ال -11
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.3/360اسير )( أيسر التف1)
 (.16/248( التفسير المنير لمزحيمي)2)
 .(3/362التفاسير ) أيسر (3)

 (.11/154التفسير المنيجي ) (4)
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 رعونوعيد فوعد اهلل تعالى و المطمب الرابع: إيمان السحرة بين 
گ  گ    ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ   چ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:    

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ۈ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  

ى  ى  ائ  ائ          ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      

حب  خب   مب  ىب     ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ      ېئ  ىئ  ىئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  

جث  مث   ىث  يث  حج  مج           جح  محجخ  حخ  مخ  جس    يب  جت   حت  خت  مت  ىت       

   [76-70: طو] چحس  
 المقصد: اإليمان يصنع المعجزات وَل يبالي باَلبتالءات. 
 :دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط اآلتية 

   أوًَل: مناسبة اآليات لما قبميا:
 فيـ كاجية كالمبارزةلمم جاءكا الذيف السحرة نفكس في بكقعيا المفاجأة ضخامة يصكر السياؽ "    

، بعضان  بعضيـ كيدفع بعضان  بعضيـ حمسيي  لحظة منذ كانكا كالذيف، فييا الفكز عمى الناس أحرص
 في المفاجأة كقع، مكسى خيفة نفسو في سيكج أف حد إلى فنيـ في البراعة بيـ بمغت كالذيف
 النطؽ يكفي كال عنو لمتعبير الكبلـ يسعفيـ ال، ككجدانيـ مشاعرىـ في كامؿ تحكؿ صكرة في نفكسيـ
عبلؿ الخضكع هلل رب العالميف بو لئلفضاء  (1)."بؿ المسارعة الى السجكد كا 

 ألقكا ثـ كالجحكد لمكفر كعصييـ باليـح ألقكا قد، أمرىـ أعجب ما اهلل سبحاف" يقكؿ الزمخشرم:       
 (2)"اإللقاءيف بيف الفرؽ أعظـ فما، كالسجكد لمشكر ساعة بعد رؤكسيـ

 ثانيًا: معاني المفردات:
 ٍمؼي صميا "أ: چ ہ چ  (3)."آخر جانب مف كاألخرل جانب مف إحداىما :القيدَّاـ ضدٌ : خى
 ٍمؽى الٍ  المَّوي  فىطىرى ، طكالن  الٌشؽُّ : الفىٍطرً  أصؿ: چ ۈ چ مىقىييـٍ : يىٍفطيريىـ خى  إيجاده كىك كبدأىىـ خى

بداعو الشيء  (4).أكجدنان ك  أبدعنان : كالمعنى، األفعاؿ مف لفعؿ مترٌشحة ىيئة عمى كا 
                                                 

 .(4/2342( في ظبلؿ القرآف)1)
 (.3/75( الكشاؼ )2)
 (.11/152(، التفسير المنيجي )294( انظر: المفردات في غريب القرآف )3)
 .(5/56لساف العرب)  انظر:ك  ،(640المفردات في غريب القرآف ) (4)
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 كأجـر، منواـ الردمء رى كالثمر جريـ كالجي ، أصؿ الجـر قطع الثمر عف الشجر": چی    چ 
 كىي، الجريمة فاعؿ": كالمجـر (1)"، إال أنو غمب في المكركه، صار ذك جـر لكؿ اكتساب

مكتسبان جـر "كالمعنى  (2)"الكافر ىك القرآف اصطبلح في كالمجـر، الخبيث كالفعؿ المعصية
 (3)."الكفر

 ٍدنان ك  اإلقامة عمى يدؿ صحيح أصؿ ":چ مث چ ـى : كعيديكنان  عى نَّاتي ": أىم، (4)"أىقىا  لمىكافً  ًإقىامىةو  جى
ٍمدً    (5)."دائمة إقامة أك الخي

 لثًا: التفسير اإلجمالي:ثا
ما كاف منيـ إال أف يخركا ساجديف  ل السحرة اآليات البينات الدالة عمى صدؽ مكسىف رأبعد أ   

استعمؿ كؿ ك  لقد ىدد كأكعد،  لقد جف جنكنو كثارت ثكرتوفكانت صدمة فرعكف بإيمانيـ  لرب العالميف
كمف لـ يستأذنو فيك خارج عف حدكد الطاعة ، عميو كأف اإليماف حكران ت التنكيؿ منكران عمييـ إيمانيـ آال

فاتياميـ ليـ بتمفيؽ التيـ  كيف الفراعنة المجرميف ااألف فسارع كعادة، ، فمو الكيؿ كالثبكر كعظائـ األمكر
ف يقطع أيدييـ كأرجميـ مف خبلؼ كيصمبيـ في جذكع النخؿ بأنيـ أتباع مكسى في السحر كتكعدىـ بأ

 أنا، بكـ اليبلؾ إنزاؿ في كأبقى، لكـ تعذيبان  أشدُّ  ناأيُّ  السحرة أييا لتعممفَّ  :كأقسـ، نكا عبرة لغيرىـك حتى يك
عؿ بيـ بعد أف اتبعكا يـ غير مباليف بما يفرسخ في قمكبيـ اإليماف بأنٌ  ففكاف جكاب الذي، كربو مكسى أـ

الباطمة التي تعمؿ سحر الذنكبيـ كما فعمكه مف أعماؿ كغايتيـ مغفرة اهلل ليـ  ـفيـ ىدفي، طريؽ الحؽ
نٌ ك ، مكرىيف عمييا مف أجؿ فرعكفضد الحؽ   البيا  ييعىذَّب جينـ نار لو فإفٌ  بو كافرنا ربو يأت مف وا 

 فمو الصالحة األعماؿ عمؿ قد بو مؤمننا ربو يأت كمف، بيا يتمذذ حياة يحيا كال فيستريح فييا يمكت
 النعيـ كذلؾ، أبدنا فييا ماكثيف األنيار أشجارىا تحت فم تجرم، الدائمة اإلقامة جنات في العالية المنازؿ
 كاجتنب فأطاعو كحده اهللى  دى بى كعى ، كالشرؾ كالخبث الدنس مف نفسو طيَّر لمف اهلل مف ثكاب المقيـ

 (6).خمقو مف أحدنا بعبادتو يشرؾ ال وي ربٌ  كلقيى ، معاصيو

                                                 

 .(1/321( عمدة الحفاظ )1)
 .(16/268التحرير كالتنكير ) (2)

 (.210حسف عكض اهلل شحاتة، كائؿ حسف شحاتو )، يضاحا  ك  مف كممات القرآف تفسير (3)
 (.4/248( معجـ مقاييس المغة)4)
يضاح)، مف كممات القرآف (203مختار الصحاح ) كانظر: (،25/381تاج العركس ) (5)  .(210تفسير كا 
 (. 9/128) لطنطاكم الكسيط (، التفسير16/2398(، في رحاب التفسير )317( انظر: التفسير الميسر )6)
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 :رابعًا: البالغة
 الجذع في المصمكب تمكف شبو يثح چ ہ  ہ  ہ  ھ چ تعالى قكلو في :التشبيو" -1

ذيكعً  ًفي چ قيؿ فمذلؾ، كعائو في المكعى الشيء بتمكف  (1)."چ النٍَّخؿً  جي
 ضركب مف ضرب ىك، فرعكف لساف عمى تعالى أكرده الذم الكبلـ في، المؤكدات كثرة -2

يغاليـ الفراعنة كتجبر تكبر عمى يدؿ فإنما، شيء عمى دؿٌ  إف فيك، القرآنية الببلغة  في كا 
ـي  ًإنَّوي  چ :نحك، كالربكبية الكفر يقىطّْعىفَّ  چ  چ  لىكىًبيريكي ـٍ  چ، چ فىؤلى مّْبىنَّكي يصى لىتىٍعمىميفَّ  چ، چ ألى  چ كى

 (2).كالتشديد في األفعاؿ لمداللة عمى العنؼ في التعذيب
و ممؽ قد ألقاىـ نٌ ؿ لممجيكؿ ليشعر بقكة المعجزة ككأني الفعبي " چ ژ   ڑ چ قكلو تعالى: -3

ا عرفكا الحؽ فمـ لمٌ  عمييما السبلـ ليعمنكا إيمانيـ عمى الفكر برب مكسى كىاركف سجدان 
 (3)."يتنازعكا كما فعمكا مف قبؿ

- إضافة لياركف كمكسى عف الرب السحرة تعبير"    چ ک  ک      ک  گ چقكلو تعالى:  -4
 (4)."ألف اهلل لـ يكف يعرؼ إلييـ إال بيذه النسبة ؛-عمييما السبلـ

 
 أمر ما يحب أنو: يعني بالشيء أمر، كأذف أمر بيف فىٍرؽ" چڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ چعالى: قكلو ت -5

 يأذف؛ اآلف فيك، يريده كال يحبو ال أمر في يككف فقد اإلذف أما، التنفيذ أنت عميؾ كيجب، بو
 (5)."األمر عمى يقدر ال ألنو

 ياألصم معناىاكىك ، عمىبمعنى  ىنا( في)" چہ  ہ  ہ  ھ    چ قكلو تعالى: -6
ٍمب في المبالغة عمى لمداللة  كأنو، فيو المصمكب في المصمكب يدخؿ بحيث، قكيان  تصميبان  الصَّ
 (6)."فيو داخؿ بؿ، عميو ليس

 خامسًا: القراءات: 
كقرأ نافع كأبك جعفر كابف كثير كأبك عمرك ، قرأ حفص كركيس عمى لفظ الخبر" چگ  ڳ    چ -1

نتـي  چ كابف عامر كقرأ حمزة  ،زتيف األكلى محققة كالثانية بيف بيفعمى االستفياـ بيم چأآمى
                                                 

 (.16/394( الجدكؿ في اإلعراب )1)
 (.94(، تفسير سكرة طو تفسيران مكضكعيان)16/394الجدكؿ في إعراب القرآف ) انظر: (2)
 (.4/570) لسكر القرآف ( التفسير المكضكعي3)
 (.16/261( التحرير كالتنكير )4)
 (.15/9326تفسير الشعراكم ) (5)
 (.15/9326) تفسير الشعراكم (6)
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نتيـٍ لو چ       كالكسائي كخمؼ كأبك بكر عف عاصـ كركح زتيف ماالستفياـ بي عمى چأءامى
 (1)."محققتيف
 :العالقة التفسيرية

رب فرعكف يخبر السحرة باستفيامو التكبيخي استنكاره إليمانيـ ب بالجمع بيف القراءات يتبيف أفٌ "  
ٌف ىذا اإليماف ال يعتد بو مكسى لذلؾ فعمتيـ شديدة مستثقمة كيستحقكف  ؛بيذه السيكلة بدكف إذف كا 

بؿ يكد أف يدخميـ في جذكع النخؿ ، سينتقـ منيـ انتقامان ال يسبؽ إليو بعد ليذا ؛في نظره العقاب الشديد
 (2)."كيحشرىـ فييا كاهلل أعمـ

 نؤًثرؾچ   كقرأ الباقكف، چ ؾرى كثً ني  چحمزة السكسي كأبك جعفر ككقفان ك  قرأ كرش": چڭ   چ -2

 (3)."چ
 :العالقة التفسيرية

لدنيا ميما الحياة ا أفادت القراءة األكلى تخفيؼ أمر فرعكف كتيكيف كعيده بتعذيب السحرة كذلؾ أفٌ     
يفية أفادت شدة الكعيد مف فرعكف بكفقد لذا فإف ضررىا ىيف أما القراءة الثانية طالت فيي فانية زائمة؛ 

أمر ثقيؿ  لـ يسبؽ إلييا أحد كعمى رغـ ذلؾ فإف تفضيؿ فرعكف كاتباع أمره كترؾ ما جاء بو مكسى
 (4)صعب كىك أمر مستبعد لدييـ عمى رغـ عمميـ بشدة العذاب الذم يتكعدىـ بو فرعكف.

مىف يأًتوً  چقرأ ركيس كقالكف بخمؼ عنو ": چحب  خب چ  -3 كقرأ السكسي ، مف غير صمة چ كى
بداؿ اليمزة ألفان  چكمىف يأتٍو  چبالسككف  كىك الكجو الثاني ، الصمةكقرأ الباقكف بالكسر مع ، كا 

 (5)."لقالكف
 :التفسيرية العالقة

كلى أف مف يأت ربو مؤمنان قد عمؿ الصالحات فيك مستحؽ لمدرجات العمى في أفادت القراءة األ     
انية أما القراءة الث، ي ما تدؿ عميو مف المعانيالجنة كىذا ما دلت عميو اليمزة في ثقؿ في النطؽ بيا كف

تخفيؼ عف البدلت بالسككف كفي ىذا داللة عمى لؼ كما خففت الكسرة كأففييا خففت اليمزة كابدلت بأ
اهلل تعالى جعؿ ليـ في  ألفٌ  ؛ت أقداميـ كىـ في طريؽ اإليماف فارتكبكا المعاصيالمؤمنيف الذيف زلَّ 

كىي قراءة أما القراءة الثالثة ، لف يحرمكا الجنة بإذف اهلل تعالىيـ نٌ عمى كأالجنة درجات دكف الدرجات ال

                                                 

 (.2/321( انظر: النشر )1)
 (.77-7/76) القرآنية العشرتفسير القرآف بالقراءات انظر: ( 2)
 (.1/390) القرآنية العشرانظر: النشر في القراءات  (3)
 (.7/78) ف بالقراءات القرآنية العشرانظر: تفسير القرآ( 4)
 (.1/390) في القراءات العشر انظر: النشر (5)
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فقد أفادت أف السحرة في حالة  كف بإشباع الكسرة حتى تصبح ياءن الصمة كذلؾ يكالجميكر بالكسر مع 
 (1).كخكؼ كخشية جعمتيـ يمتصقكف بمف يحمييـ كيمتجئكف إلى مف ينصرىـ التجاء

 واليدف من اآليات:سادسًا: تحقيق المقصد 
 سمطت فقد، اإلنسانية كتاريخ األنبياء تاريخ في حاسـ يكـ كالسحرة مكسى بيف المبارزة يكـ إف "   

، ربو إلى كدعكتو مكسى محاكالت تنتيي أف األشراؼ كممؤه فرعكف كانتظر، اليكـ ىذا عمى األضكاء
 فانقمبت، أمره عمى غالب اهلل كلكف، السحرة (2)أساطيف فرعكف جمع حيث، المعجزة عمى السحر كيتفكؽ
 (3)."المبطمكف ىناؾ كخسر، كالحؽ اهلل أمر كظير، كاالحتماالت كالحسابات المعايير

 اليدايات مف اآليات:  األىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ 
  .جاىؿ أحمؽ إالٌ  الصحيح الديف عمى كالخرافة الحؽ عمى كالباطؿ اإليماف عمى الكفر يؤثر ال" -1
 .اآلخرة عذاب إلى بالنظر عميو كيصبر يتحمؿ الدنيا عذاب أفٌ  بدأم تقرير -2
 كمطالبة تيديد لمجرد كاف كما لصاحبو يغفر يطاؽ ال الذم بالضرب كاف ما: نكعاف اإلكراه -3

كراه الصادقة بالتكبة إالٌ  يغفر ال فإنو  .اآلخر النكع مف كاف السحرة كا 
 .(4)"اآلخرة الدار في الصالح مؿكالع كاإليماف كالمعاصي، الكفر مف كؿ جزاء بياف -4
 .(5)"مشركعية الرد عمى مف يزعـ لنفسو شيئان مف صفات الرب بما يبطؿ دعكاه كيردىا" -5
 المؤمف الحؽ ال يبالي بالتيديد كالكعيد كيثبت عمى إيمانو ميما عظمت التيديدات كالمغريات." -6
كقد كاف مف قبؿ تثبيت ، إف إيماف السحرة كثباتيـ عمى الحؽ درس بميغ لمدعاة في الثبات -7

 كقت نزكؿ ىذه السكرة. لممؤمنيف في عيد النبي
ثارة االشاعات كتمفيؽ التيـ كاألكاذيب ىذه شنشنة مف قديـ الزماف كمف ىذا القبيؿ  -8 التشكيؾ كا 

اتياـ المحككـ عمييـ الحاكميف باالرتشاء كاتياـ الدكؿ المغمكبة في الحركب قكاد الجيكش 
 .(6)"ر عمى الفساد كاسكات الرأم العاـالفداء مف أجؿ التست بالخيانة أك تقديـ كبش

إلى  كاح كعف إقناع الناس بباطميـ يمجؤكففعؿ الطغاة حيف يعجزكف عف قير القمكب كاألر " -9
 (7). "بدافد بالعذاب الغميظ عمى الجسكـ كاألالتيدي

                                                 

 (.81-7/80تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر ) :( انظر1)
 (.18، كمفردىا أسطكف. المعجـ الكسيط )( الثّْقىات المبرزكف ًفيوً 2)
 (.2/1529( التفسير الكسيط لمزحيمي )3)
 (.3/364) أيسر التفاسير (4)
 (.7/159يجي )نم( التفسير ال5)
 .(264-16/263التحرير كالتنكير))بتصرؼ(، كانظر:(570-4/569المكضكعي ) ( التفسير6)
 .(4/2343في ظبلؿ القرآف ) (7)
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 المبحث الثالث

 
 (82-77مقاصد وأىداف سورة طو اآليات )

 
 وفيو مطمبان:

 
 
 لمطمب األول: استدراج اهلل تعالى لفرعون إلىالكو.ا
 
 
 
 

 .مالمطمب الثاني: نجاة بني إسرائيل ونعم اهلل تعالى عميي
 
 

 
 
 



   

 سورة طو                                                                                               الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف القرآن الكريم    
 

- 91 - 

 

 تدراج اهلل تعالى لفرعون إلىالكومطمب األول: اسال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   چ:كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى   

ڤ  ڦ    ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 [٥٧ – ٥٥طه: ] چڦ   ڦ  ڦ 
  :بيان عاقبة المكذبين والمعاندينالمقصد. 
 دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط التالية: 

 أوًَل: المناسبة 
 السحرة أفك ، عمييـ ةالغمب لو تـٌ  كأنو، فرعكف سحرة مع مكسى قصص سبحانو ذكر أف بعد     
، الرشاد سبيؿ عف كاإلعراض العناد في كقكمو ىك كتمادل، لمحؽ يذعف أف أبى فرعكف كأف، بو آمنكا
 لما بو لمحاؽ مكسى تبعكا حيف البحر في الغرؽ مف كقكمو فرعكف أمر إليو آؿ ما ذكر ذلؾ أردؼ
 (1)الطكر. إلى ذاىبا مصر مف خرج

 ثانيًا: معاني المفردات 
 (3)."لىٍيبلن  رسً أم "، (2)"السير؛ ألنو أستر لمسائر كىك، راء ليبلن مف اإلس" :چ پ چ 
 المكاف: الباء بفتح كاليبس، جفاؼ عمى يدؿ صحيح أصؿ: كالسيف كالباء الياء يبس ":چ ڀ چ 

 بمؿ ال يابسة أرضان  ":كالمعنى، (4)"اكنداى ماؤىا ذىب: األرض يبست كيقاؿ، فييبس الماء يفارقو
 (5)."فييا

 أم، (6)"ك لحكؽ الشيء بالشيء ككصكلو إليوكىاإلدراؾ  بمعنى مصدر اسـ: الدرؾ ":چ ٺ   چ :
 (7(."عوتبيك  وى ييدًرك"

 

                                                 

 (.16/134تفسير المراغي ) انظر: (1)
 (.15/9337تفسير الشعراكم)( 2)

  .(147الصحاح ) مختار (3)
 .(6/154س المغة )يمقاي معجـ (4)

 .(3/199التفسير الحديث) (5)
 .( 10/419لساف العرب ) (6)

 .(15/9338تفسير الشعراكم ) (7(
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 بو يغٌطى ما: كاٍلًغشىاكىةي ، ستره: أم، غىًشيىوي  قد ما إتياف أتاه: كًغشىاءن  ًغشىاكىةن  غىًشيىوي " :چ ٹ چ 
 (2)." كغمرىـ فعبلىـ": أم، (1)"الشيء

 ي:لثالثًا: التفسير اإلجما
 ببنى يخرج أف مكسى رسكلو إلى تعالى اهلل كأكحى، كفرعكف مكسى بيف األحداث تتابعت    

 يف يبسان  الطريؽ لو يفتح إذ، أخرل معجزة فتحدث بعصاه البحر يضرب كأف، ليبلن  مصر مف إسرائيؿ
، رائيؿإس ببني مكسى فأسرل الماء يغرقيـ أف كال، ليـ فرعكف إدراؾ مف يخاؼ أال كطمأنو، الماء
 فغرقكا، اهلل إال كنيو يعمـ ال ما الماء مف فغمرىـ، بجنكده فرعكف فأتبعيـ، البحر في طريقنا بيـ كعبر
  طريؽى  بيـ سمؾ كما،كالتكذيب الكفر مف ليـ زيَّنو بما قكمو فرعكف كأضؿَّ  كقكمو مكسى كنجا جميعنا

 (3).ليدايةا
 البالغة:  رابعًا: 

 يبسان  تعالى اهلل خاطبو حيف يكف لـ وألنٌ  چ ڀ چتعالى:  قكلو في كذلؾ :(4)المرسؿ المجاز" -1
 (5)."ليوإ يؤكؿ ما باعتبار كلكف

 تستقؿ التي الكمـ جكامع كمف، االختصار باب مف چٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ     چ :قكلو تعالى  -2
 اهلل إال كنيو يعمـ ال ما البحر ماء مف كغمرىـ عبلىـك  غشييـ: مأ، الكثيرة بالمعاني قمتيا مع

 (6).كتيكيمو غشييـ ما تعظيـ ذلؾ عمى كيدؿ أمكاجو طيات في جميعان  صاركا بحيث تعالى
ؿَّ چ بيف الطباؽ" -3 ا چ چ كىأىضى مى  (7) "چ دلىى  كى
 كالمقصكد بعبارة المتكمـ يأتي أف ىك التيكـ أف كالمعركؼ چ ڦ     ڦ چ   :قكلو في: التيكـ" -4

ـي  ألنتى  ؾإنٌ  چ :تعالى كقكلو معناىا عكس  ىذيف بضد كصفو كغرضيـ [87]ىكد: چ شيدالرٌ  الحمي
ما چ :تعالى قكلو كأما الكصفيف  (8)."مجرد حينئذ فيك الكاقع ىك فمضمكنو چىىدل كى

                                                 

 (.607المفردات في غريب القرآف ) (1)

 (.9/132التفسير الكسيط لطنطاكم ) (2)
 (.317التفسير الميسر)(، 464المنتخب )انظر: ( 3)
لمعنى المجازم الذم استعمؿ المفظ لمداللة بو عميو أمران غير المشابية، الذم تككف العبلقة فيو بيف المعنى الحقيقٌي كا (4)

 (.2/271ابف حبنكة)-الببلغة العربية أك قائمان عمى التكسع في الٌمغة دكف ضابطو معٌيف.
 (.6/227( إعراب القرآف كبيانو )5)
 (.9/132التفسير الكسيط لطنطاكم )(، 3/78الكشاؼ ) انظر: (6)
 (.2/225ر )صفكة التفاسي (7)
 (.6/227( إعراب القرآف كبيانو )8)
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 القراءات: خامسًا:
م فىقىرىأى  "چ ٺ   ٺ  ٺ چ  .(1)"عفبالر  اقكفالب قرأك ، ـز بالج چ تىخىؼٍ  چ زىةي حى

 العالقة التفسيرية:
أفادت ك ، ي عف الخكؼ كالجـز عمى جكاب األمرفقد أفادت الني چ ؼٍ خى تى  ال چكلى القراءة األأفادت    

كىك يضرب ليـ طريقان يبسان في البحر حالو غير خائؼ مف فرعكف   أف مكسى چ تخاؼي ال  چقراءة 
 (2).كال خاشن مف الغرؽ

 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلياتسادسًا: 
فكاف ، لفرعكف الطاغية الذم ادعى الربكبية كاأللكىية إف أكبر عظة لممتغطرسيف المتألييف: ما حدث   

نجاؤه بجسده، مصيره اإلغراؽ ىك كجنكده في البحر ككاف ، كيككف لمف خمفو عبرة كعظة، ليراه الناس، كا 
نما تـ استدراجو بطريؽ يبس أكجده اهلل، كال بدحر جيش، لـ يكف بإغراؽ باخرة، عجبان  اإلغراؽ حدثان   كا 

، كىذا ىك جميعان فأطبؽ عمييـ الماء كىمككا ، فتبعيـ فرعكف كجنكده فيو، و فنجكاكقكم لمكسى تعالى
  (3).مصير كؿ طاغية معاند

 يات مف اآليات:االيداألىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ 
 إالٌ  معرفتو إلى سبيؿ ال إذ إليو بكحي إالٌ  يقصو ال القصص ىذا مثؿ إذ المحمدية النبكة تقرير-1

 .ياإللي الكحي طريؽ مف
 .بفرعكف كجنكده أخذ العبرة بما حؿٌ -2
القبط كأنيـ ليسكا عبيدان لتشريفيـ كتخميصيـ مف استعباد  چ عبادمب چاإلضافة في قكلو  إفٌ -3

 .لفرعكف
 تعالى اهلل جكدك  عمى دالة، اجتازكه حتى إسرائيؿ لبني فيو يابس طريؽ ككجكد البحر انفبلؽ آية-4

 .كحكمتو كرحمتو كعممو كقدرتو
 القكل حقيقة مف أقكل فتصبحا القمب في الحؽ كحقيقة النفس في اإليماف حقيقة قؽتتح أف يجب-5

 الطغياف. بيا كيصكؿ الباطؿ بيا يستعمي التي المادية
 لـ نساءىـ كيستحيي أبناءىـ يقتؿ كىك لفرعكف الذؿ ضريبة يؤدكف إسرائيؿ بنك كاف حيف وإنٌ -6

، كخكفان  كاستكانة ذالن  إالٌ  الضريبة ىذه يؤدكف نكايكك  لـ فيـ، المعركة إلدارة اهلل تعالى معية تتدخؿ
 كىـ التعذيب الحتماؿ كاستعدكا   بمكسى آمنكا الذيف قمكب في اإليماف فى عمى استى  حيف افأمٌ 

                                                 

 (.2/321( النشر في القراءات العشر )1)
 (.85-7/83، تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر)(5/239الحجة في القراءات السبع )انظر: ( 2)
 (.2/1538) يالكسيط لمزحيمانظر:  (4)
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 اتقاء كدكف، تحرج كدكف تمجمج دكف فرعكف كجو في اإليماف بكممة يجيركف الرؤكس مرفكعك
عبلف، المعركة إلدارة ىمعية اهلل تعال تدخمت فقد ذلؾ عند، لمتعذيب  ذلؾ قبؿ تـ الذم النصر كا 

 .كالقمكب األركاح في
 .ا نجى بني إسرائيؿ كفمؽ ليـ البحرلمصالحيف بخرؽ العادات كم تعالى إكراـ اهلل-7
 فيتكبكف يشكركف لعميـ سمفيـ عمى تعالى اهلل بإنعاـ اإلسبلمية لمدعكة المعاصريف الييكد تذكير-8

 .فيسممكف
كدىـ إلى البكار كالخسراف مف يحمؿ المسؤكلية فيبغي الفساد يقكد مف يق الممؾ الطاغي ككؿ-9

 (1)المبيف.
 المطمب الثاني: نجاة بني إسرائيل ونعم اهلل عمييم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ       چ :كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى    

ک   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک   ڇ  ڇ  ڇ    چ

 [٦٦ – ٦٢طه: ] چگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      ک  ک  گ  گ  
 المقصد: رعاية اهلل تعالى لممخمصين المؤمنين ونجاتيم. 
 تحميمية من خالل النقاط التالية دراسة اليدف والمقصد دراسة: 
 

 مناسبة اآليات لما قبمياأوًَل: 
 بجانب لمكسى كمكاعدتو، عدكىـ بإىبلؾ عمييـ ظيمةالع منتو إسرائيؿ بني تعالى اهللي  كري ذٌ يي "     

 النعمة عمييـ فتتـ، الجميمة كاألخبار، الجميمة األحكاـ فيو الذم، الكتاب عميو لينزؿ، األيمف الطكر
 اليني الرغد كالرزؽ، كالسمكل المف بإنزاؿ، التيو في عمييـ أيضا منتو كيذكر، الدنيكية النعمة بعد، الدينية
 (2)"مشقة ببل ـلي يحصؿ الذم

 ثانيًا: معاني المفردات 
 اءً ال ثىري كأىك"، (3)"الشجر عمى يسقط حبلكة فيو كالٌطؿٌ  شيء المفٌ " :چڇ چ : مىفَّ ال أىفَّ  ىعم عيمىمى

ن ًبيفي التَّرى كؿً  السَّمىاءً  ًمفى  ًزؿي يىن ءه شىي كىك، جى مَّدي  ثيَـّ  النَّدىل كىنيزي  (4)."ٍبيىضى األى  عىسىؿى ال ًبوي ييش كىك، يىتىجى

                                                 

 (.4/576(، التفسير المكضكعي )3/367(، أيسر التفاسير )4/234في ظبلؿ القرآف ) انظر: (1)
 (.510) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف( 2)
 .(778( المفردات في غريب القرآف)3)
 .(4/74أضكاء البياف) (4)
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 ٍمكىاةه  كاحدتيو، السُّمانىى مثؿي  أىبيضي  طائره : ًقيؿى ك ، طاًئره  ":چڇچ  (1)." سى
 أم، (2)"يقاؿ: حؿ أمر اهلل عمى فبلف يحؿ حبلال بمعنى كجب، بمعنى يجب" :چژ چ" 

مىيكيـ  (3)."فيىًجب عى
 بفتح الكاك -يقاؿ: ىكل فبلف، أصمو السقكط مف مكاف مرتفع كجبؿ كنحكه" :چ گ چ- 

إلى  ىىمؾى كصار"أم ، (4)"ثـ استعمؿ في اليبلؾ لمزكمو لو، إذا سقط إلى أسفؿ -بكسرىا -ييكل
ـى ، الياًكيةً  ينَّ  (5)."كىي قىٍعري نار جى

  اإلجمالي:ثالثًا: التفسير 

بدكرىا نقاطا عديدة فييا العبرة كالعظة كالتذكير كالتطابؽ مع تقريرات القرآف  ياتاحتكت اآل
رساؿ المٌف  ر بني إسرائيؿ بما كاف مف عناية اهللفمف ذلؾ تذكي، المتكررة نقاذىـ مف عدكىـ كا  بيـ كا 

باحة الطيبات ليـ جزاء ما كاف مف إيمانيـ كاتباعيـ مكسى كالسمكل طعامان  كتحذيرىـ مف  ، ليـ كا 
 ،يا بنى إسرائيؿ الخطاب المكجو إلييـ فبدأ، حتى ال يحٌؿ عمييـ غضبو فييمككف تعالى تجاكز حدكد اهلل

أف تصمكا آمنيف إلى  ككاعدناكـ بالنجاة مف عدككـ عمى لساف مكسى، قد أنجيناكـ مف عدككـ فرعكف
كمكا مف ىذه الطيبات ، الشييكنٌزلنا عميكـ المف كالسمكل رزقان طيبان مف الحمك كلحـ الطير ، جانب الطكر

حتى ال ينزؿ بكـ ، العيش الرغيدىذا  فيمعصية اهلل  ترتكبكا كال، كال تظممكا، رزقتـ بيا دكف مجيكد التي
نيك ، تعالى فإف مف ينزؿ عميو غضبى ينحدر إلى أسفؿ الطبقات مف عذاب اهلل، غضبى عظيـ الغفراف  ا 

 (6).تعالى اهللكاستمر عمى ذلؾ حتى يمقى ، كأصمح العمؿ، كأحسف اإليماف، لمف رجع عف كفره
 رابعًا: البالغة:

مكو  مف السقكط كىك اليكل ظلف استعار چ كلىى  فىقىدٍ  چ االستعارة" -1  .كالدمار لميبلؾ سيفؿ إلى عي
نّْي چ المبالغة صيغة -2  (7)."لمذنكب المغفرة كثير أم چ لىغىفَّاره  كىاً 

                                                 

 .(14/395لساف العرب ) (1)
 (.11/170( لساف العرب )2)
 .(9/134التفسير الكسيط لطنطاكم) (3)
 .(3/370معاني القرآف لمزجاج ) (4)

 .(9/135التفسير الكسيط لطنطاكم) (5)

 .(3/204، التفسير الحديث)(317التفسير الميسر)(، 464) لجنة عمماء األزىر-المنتخب انظر: (6)
 (.2/225( صفكة التفاسير )7)
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 الطغياف مبلبسة شبو ،تبعية استعارة الظرفية( في) حرؼ"   چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ چقكلو تعالى: -3
 طريقة عمى عميو بالمنعـ المحيط بالكعاء الكثيرة لمنعمة تشبييان  فييا الطغياف بحمكؿ لمنعمة
 .(1)" قرينتيا الظرفية كحرؼ، المكنية

 خامسًا: القراءات 
، چ ـكي يتي نجى أى چقرأ حمزة كالكسائي كخمؼ " چ ڎ چ  چ ڃ چ          چ      ڃ  چ -1

كقرأ ، عمى لفظ كاحد مف غير ألؼ في الثبلثةمضمكمة بتاء   چ ـكي تي قٍ زى رى كى  چ، چ ـكي دتٌ اعى كى كى  چ
كقرأ ، بالنكف مفتكحة كألؼ بعدىا فييف چ ڎ چ  چ ڃ چ          چ      ڃ  چ الباقكف

 (2)."چ كاعدناكـچبحذؼ االلؼ مف  چ ـاكي دنى عى كى  چأبكجعفر كالبصرياف 
 العالقة التفسيرية:

لؼ بعدىا أك  كقد أفادت القراءة الثانية بنكف مفتكحة ،إخبار اهلل تعالى عف نفسو"كلى فادت القراءة األأ    
فإنيا أفادت  چ كاعدناكـچأما القراءة الثالثة بحذؼ األلؼ مف ، اهلل تعالى عف نفسو بمفظ التعظيـإخبار 

 (3)."كأنو تعالى كحده منفرد بالكعد كالكعيد  تعالى لمكسىأف الكعد كاف مف اهلل
ؿَّ ) مف اءً الح ْـّ بض اٍلًكسىاًئيُّ  فىقىرىأى "  چک  ک   چ    چ ژ ژ   چ -2  قىرىأىك ، (يىٍحميؿٍ ) مف ـً البلَّ ك ( فىيىحي

اءً ال رً ًبكىس البىاقيكفى  ـً ك  حى اًمن البلَّ اءً ال كسر ىعم اتَّفىقيكاك  ،ييمى  چ عميكيـ يىًحؿَّ  أىف تيـٍ أىرىد أىـ چ ًلوً قك  مف حى
كىابي  ًبوً  اٍلميرىادى  أًلىفَّ  كؿي  الى  اٍلجى  (4)."النُّزي

 العالقة التفسيرية:
 نزؿ): أراد أنو: كسر لمف كأفادت القراءة الثانية، (كجب) أراد أنو": ضـ القراءة األكلى لمفأفادت     

 .قراءتيف أف الغضب ال يقع حتى يجبكبالجمع بيف ال، (5)"(ككقع
 

  :سادسًا: تحقيق اليدف والمقصد من اآليات
ًرفىت بفضؿ اهلل كنعمتو ال ينبغي ، رّْب مف اهلل عزَّ كجؿ فإذا جاءتربما تأتي المصيبة لتق" ثـ صي

ذا نسي في الثانية جاءتو ثالثة، فإذا نسي جاءتو أخرل، رجؿ المؤمف أف ينسى فضؿ اهلل عميولم فكأف ، كا 
أنو إذا الح شبح مصيبة فاليدؼ ، أف يذكّْر المؤمنيف عمى الدكاـات اهلل سبحانو كتعالى أراد مف ىذه اآلي

                                                 

 (.16/275( التحرير كالتنكير )1)
 (.2/321( النشر في القراءات العشر )2)
 .(245( الحجة في القراءات السبع )3)
 (.2/321) النشر في القراءات العشر( 4)
 (.245)السبع ( الحجة في القراءات 5)
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فإذا ، أف تطيرؾ مف أدرانؾ، كبةاليدؼ الكبير أف تحممؾ عمى الت، الكبير أف تقرّْبؾ مف اهلل عزَّ كجؿ
ًرفىت بفضؿ اهلل كنعمتو ال ينبغي إذا ذىبت ، ال ينبغي أف ييٍعًرض، ال ينبغي لممرء أف ينسى، جاءت ثـ صي

مف لـ تحدث المصيبة في نفسو مكعظةن فمصيبتو  :لذلؾ قيؿ، عنو المصيبة أف يعكد إلى ما كاف عميو
   (1)في نفسو أكبر "

 اليدايات مف اآليات:ىداؼ ك األ اط أىـبكيمكف استن
 .النعـ ككفر، كالظمـ اإلسراؼ تحريـ " -1
 .(2)"المحدثيف كصفات ال ككمالو بجبللو ذلؾ يميؽ كما تعالى هلل صفة الغضب -3
 (3)."إف الفرج بعد الشدة غير مقصكر عمى األفراد بؿ يشمؿ الجماعات المسممة أيضان " -2
  (4)."لمظمـ كالقتؿ كالقير كالتعرض، العباداتء مف الديار عند عدـ التمكف مف أدا جكاز اليجرة" -3

4-  
 كنقمتو كعقابو اهلل غضب بو نزؿ كمف، كنزكلو اهلل غضب حمكؿ يكجب النعمة جحكد إف" -5

 (5)."النار قعر كىي الياكية إلى صار أم، كىكل كىمؾ شقي فقد، كعذابو
   (6)."إلييا لمكصكؿ كعمؿ ليا سعى مف يستحقيا اهلل مغفرة" -6

 
 

                                                 

 .(10/335تفسير القرآف الكريـ لمنابمسي) (1)
 (.3/367أيسر التفاسير ) (2)
 (.101سكرة طو تفسيران مكضكعيان) تفسير (3)

 (.29ح الديف سمطاف )د. صبل –الكيؼ منيجيات في اإلصبلح كالتغيير دراسة تأصيمية تطبيقية  ( سكرة4)
 .(16/259المنير ) التفسير (5)

  (.159التفسير المنيجي ) (6)
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 الثالث الفصل 
 

 (104-83الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة طو )اآليات
 
 

 وفيو مبحثان:
 
 
 (98-83المبحث األول: اآليات ) 

 
 
 

 (104-99):المبحث الثاني
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 المبحث األول

 
 (98-83اآليات )

 
 :وفيو ثالثة مطالب

 
 

 .: فتنة بني إسرائيل بالعجلالمطمب األول
 
 

 .بعد شرك بني إسرائيل عمييما السالم ليارون : عتاب موسىالمطمب الثاني
 
 

 .تألييو العجل ىلمسامري عم جر موسىالمطمب الثالث: ز 
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 : فتنة بني إسرائيل بالعجلالمطمب األول
ہ  ہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    چ: كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى  

ۈ  ۈ      ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸ ھ  ھ  ھ         ھ  ے  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ی  جئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ          حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

 [ ٖٗ – ّٖطو: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڀ  ڀ  ڀ  
 :تكميم اهلل تعالى لموسىيان ب -1المقصد. 

 .فتنة بني إسرائيل وعدم تمكين اإليمان في قموبيم -2      
 تحميمية مف خبلؿ النقاط التالية دراسة اليدؼ كالمقصد دراسة: 

 :اآليات لما قبميا مناسبةأوًَل: 
 كبيف تعالى بينو جرل الذم الكبلـ بقصة ىذا أردؼ، إسرائيؿ بني عمى النعـ تعداد بعد       
 لبني السامرم فتنة ببياف أعقبو ثـ، سابقان  ربو بيا كاعده التي المكاعدة بحسب الميقات في مكسى
 التراب فتحرؾ، معينة رياح تيب حينما صكتان  يصدر، إليان  كجعمو، الذىب مف العجؿ باختراع إسرائيؿ
 كال ضران  ليـ يممؾ كال، وسائم يجيب ال جعمكه إليان الذل  العجؿ ىذا بأف اهلل فكبخيـ، فمو في الذم
، المصرييف مخالطة الكثنية أثناء إلى ميميـ مف نابع كعبادتو العجؿ تأليو في إسرائيؿ بني كتجاكب، نفعان 
 (1).ليعبدكه تمثاالن  ليـ يصنع أف نفسو مكسى مف طمبكا، فرعكف طغياف مف اهلل نجاىـ لما أنو بدليؿ

 ثانيًا: معاني المفردات:
 اإلسراع بو األمر في كالعجمة (2)"عمى اإلسراعيدؿ "عجؿ : چ ڻ چ :. 
 يقاؿ، ذلؾ أشبو كما كالتميؼ الفكت عمى يدؿ كاحد أصؿ كالفاء كالسيف اليمزة": چۅچ :

، الحزيف أك، الغضب الغضباف شديد كاألسؼ"، (3)"تميؼ مثؿ أسفان  يأسؼ الشيء عمى أسؼ

                                                 

 (.16/262التفسير المنير ) (1)
 (4/237معجـ مقاييس المغة ) (2)
 (1/103معجـ مقاييس المغة ) (3)
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 يحزنيا ما إدراؾ مف ينشأ لمنفس انفعاؿ": كاألسؼ، (1)"المتحسر أك، المتندـ أك، الجزع أك
 (2)."الخاطر انكسار مع تكرىو كما

 ٍتوي  ما كالًمٍمؾ، كالقدرة السمطاف الممؾ أصؿ" :چ ی چ كى : تقكؿ، المصدىري  كالمىٍمؾ، اليىدي  حى
ٍمكان  أمًمكو الشيء ممكت مىٍكنىا بأفٍ  مىٍكًعدىؾ أخمىٍفنىا ما: التفسير بعض في كقيؿ، مى ، الصكابى  مى
 (3)."قدرة كال لنا كاف بسمطافو  مكعدؾ أخمفنا ما يككف أف كجائز

 الذنب سمي كلذلؾ، كحممو المتاع فيو فجعؿ ثكبو بسط إذا الرجؿ مؿي حً : الكزر": چ ی چ 
 (5)."أثقاالن كآثامان كتبعاتك"( 4)"كزرا

 جسد ذلؾ مف، كاشتداده الشيء تجمع عمى يدؿ كالداؿ كالسيف الجيـ": چ ٻ چ 
سى كال ،(6)"اإلنساف سَّدى ) منو قكؿي ت البىدىفي  دجى ـى  ـً الًجس مف تقكؿ اكم( تىجى سَّ  كالجسـ كالجسد، تىجى

 يتجسد ما األشياء كؿ عمى يقاؿ فالجسـ، الجسـ بو يختص كمعنى، فيو يشتركاف معنى ليما
 يف يؿى قك ، جسد لو يقاؿ ال كلكف جسـ الماء إف :فيقاؿ يصكر كال يتجسد ال كما، كيصكر

سىدنا ٍجبلن ع چ: تىعىالىى قكلو   (7).ذىىىبو  مف مىرى أىح أىم[ 148: األعراؼ] چ جى
 كىاري : چ پ چ  (8).صكتو كذلؾ، يخكر الثكر خار قكليـ، لمبقىرً  الخي
 

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
 حبان  ربو ميقات إلى الذىاب مكسى تعجؿ، فرعكف ىبلؾ بعد إسرائيؿ ببني  مكسى سار لما    
عطائو مكالمتو في عف سبب : ربو فسألو، الميمة ليذه صحبيـ الذيف رجبلن  السبعيف كسبؽ، احاأللك  كا 

 العناية عدـ مف فييا لما، ذاتيا في لمعجمة إنكار مكسى لعجمة تعالى اهلل مف اإلنكار كىذا، عجمتو
: قائبلن  مكسى فأجاب،  قدرىا لمصمحة نتياءكاال االبتداء ان محٌدد ميقاتا قدر تعالى اهلل ككذلؾ، بصحبو

 إليؾ كسارعت، يسيرة بخطى إال تقدمتيـ كما، بعدم كاصمكف، مني بالقرب المختاركف النقباء أم ىـ
 كقد، لقائؾ إلى كشكقان ، ألمرؾ امتثاالن ، المكعد مكاف إلى الكصكؿ إلى بمسارعتي، رضا عني لتزداد ربي

                                                 

 .(2/308السبلـ) بف عبد ( تفسير القرآف لمعز1)
 .(16/281التحرير كالتنكير) (2)
 (.3/371ف لمزجاج )( معاني القرآ3)

 .(6/108معجـ مقاييس المغة ) (4)

 (.184) حسنيف محمد مخمكؼ -كممات القرآف تفسير كبياف (5)
 (.1/457( معجـ مقاييس المغة )6)
 (.9/4771(، زىرة التفاسير )58(، مختار الصحاح )196( انظر: المفردات في غريب القرآف )7)

 (.1/151) عالبيعبدالممؾ الث-( فقو المغة كسر العربية8)
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- إليا ذىب مف ؿالعج باتخاذىـ السامرم كأضميـ، بافتتاف قكمو  تعجمو مغبَّة إلى سبحانو نبيو
 بعد قكمو إلى  مكسى فعاد - كالتصكير النحت يجيد كاف، مصر مف معيـ انتقؿ شخص كالسامرم
 كؿ لساني عمى ربكـ كعدكـ أما قـك يا: ليـ قاؿف، كالحزف كاألسؼ الغضب شديد، ليمة أربعيف انقضاء
 ذلؾ عمى يمض كلـ، نعمو فكنسيا اهلل كعد انتظار في الزماف عميكـ طاؿ ىؿ، كاآلخرة الدنيا في خير
 ربكـ؟ مف كعقكبة كنقمة غضب عميكـ ينزؿ أف ىذا بصنيعكـ أردتـ بؿ ؟يكمان  أربعيف غير العيد مف

رادتنا باختيارنا، ككعدؾ عيدؾ أخمفنا ما: قائميف أجابكهف، مكعدم فأخمفتـ  إلى مضطريف كنا بؿ، كا 
 فأخرج ، معؾ مصر مف خرجنا حيف، ييفالمصر  األقباط زينة مف أثقاالن  حٌممنا أننا كذلؾ، الخطأ

 خكار لو، فيو حياة كال ركح ال، عجؿ جسد النار في الممقى الذىب حمي مف إسرائيؿ لبني السامرم
 كضعوك  ،األميف جبريؿ أثر مف رمبلن  فيو كألقى، خركقا فيو عمؿ حيث، فنية بطريقة بتصنيعو، العجكؿ

 ىذا: إسرائيؿ بنيمف  بو فتف مفل السامرم فقاؿ، خار جكفو في الريح دخمت إذا فكاف، الرياح ميب في
لو إليكـ ىك ثـ ختـ اهلل تعالى ، إليكـ ىذا أف يخبركـ أف نسي مكسى كلكف، فاعبدكه، مكسى كا 

 إذا يجيبيـ الفي ىذا العجؿ الذم  كال يتفكركفبالتقريع كالتكبيخ عمى ىؤالء الذيف ال يعتبركف  اآليات
 (1)!إلو؟ أنو يتكىـ فكيؼ، نفعا ليـ يجمب أك، ضررا عنيـ يدفع أف يقدر كال، مكهكم إذا يكمميـ كال، سألكه
 

 :غةرابعًا: البال
 المعرفة الستدعاء يقع ال تعالى اهلل مف االستفياـ  چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ قكلو تعالى: -1

 ىنا السؤاؿ أفاد كقد الكبلـ سياؽ مف تدرؾ لأخر  ألغراض األصمي معناه عف يخرج كلكنو
 :يمي فيما تكجز اضان أغر 
 كانكا انيـ قيؿ فقد قكمو بفتنة تعريفو سبحانو أراد كقد أمكر مف يجيمو بما كؿالمسؤ  تعريؼ -آ

 .ألفا عشر اثنا إال العجؿ عبادة مف منيـ نجا ما نفس ألؼ ستمائة نحك
 المجاؿ فساحكا   القكـ ترؾ مف بو جاء ما خطأ لىإ كتنبييو كتفييمو كؿالمسؤ  تبكيت -ب

 .اإلضبلؿ في كماىر الضبللة في مغرؽ ألنو يضميـ كي رملمسام
 المسير في عنيـ يتأخر أف القكـ رئيس عمى ينبغي نوأ: كىي السفر آداب كؿالمسؤ  تعميـ - ح

 تتسرب قد فتنة كؿ عمى الطريؽ كقاطعان ، عمييـ كمييمنان  فييـ كنافذان  بيـ محيطان  نظره ليككف
 (2).صفكفيـ الى

                                                 

 (.4773-9/4766(، زىرة التفاسير )2/1541الكسيط لمزحيمي ) (،18/357جامع البياف) انظر: (1)
 (.6/230إعراب القرآف كبيانو )انظر: ( 2)
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 كعدان  يعدىـ لـ اهلل أف زعـ مف منزلة نزلكا إنكارم چ ـكي بُّ رى  ـعدكي يى  ألـٍ  چ قكلو تعالى: في االستفياـ -2
 يككف أف كيجكز، زعميـ عمييـ فأنكر، ذلؾ يزعـ مف حاؿ عمى أعماليـ أجركا يـألنٌ  حسنان 
 (1).النفي فرض عمى يككف أف كشأنو، تقريريان 

 چ ەئ چك كاركاإلن لمنفي چ  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ چ تعالى قكلو في االستفياـك   -3
 تنسكا حتى يطؿ لـ إنو ال فيو؟ فارقتكـ الذم الزماف عميكـ أفطاؿ كالمعنى:، بؿ بمعنى منقطعة

 كعدتمكنى الذم مكعدم فأخمفتـ، ربكـ مف غضب عميكـ يحؿ أف أردتـ إنكـ بؿ، بو أمرتكـ ما
 (2)تعالى.هلل  العبادة إخبلص عمى تثبتكا أف كىك إياه

[ 86: طو] چ ـكي بّْ رى  فمً  غضبه  ـميكي عى  ؿَّ حً يى  فأى  دتـرى أى  ـٍ أى  چ قكلو في أـ بعد المقدر الستفياـا"ك -4
 (3)."إنكارم

ٌران  چ الطباؽ" -5  (4)."چ نىٍفعان  كىالى  ضى
 خامسًا: القراءات

 چ ھ چاء كقرأ الباقكف ثبكسر اليمزة كاسكاف ال چ رمثٍ إً  چقرأ ركيس " :چھ چ -1
 (5)."بفتحيما

 التفسيرية:العالقة 
كىكذا تفيد القراءتاف معنىن كاحدان كىك أف قـك سركف أنيما لغتاف بمعنى بعدم المف"ذكر     

 (6)."قصيرةقريبكف منو كىـ يأتكف بعده يتبعكنو كليس بينو كبينيـ إال مسافة   مكسى
الكسائي  بفتح الميـ كقرأ حمزة چی چقرأ المدنياف نافع كأبك جعفر كعاصـ  ":چی چ  -2

  (7)."بكسرىا چ بًممكنا چالباقكف كقرأ بضميا  چ بميمكنا چكخمؼ 
 التفسيرية:العالقة 

القراءة  كأفادت، بالخطأبممكيـ الصكاب بؿ  أفادت القراءة األكلى أنيـ ما أخمفكا مكعد مكسى   
كلـ يكف ليـ ممؾ  الثانية بضـ الميـ أف القـك كانكا مستضعفيف في إخبلفيـ مكعد مكسى

                                                 

 (.16/282التحرير كالتنكير)انظر:   (1)
 (.9/138(، الكسيط لطنطاكم )6/230إعراب القرآف كبيانو )انظر: ( 2)
 (.16/283كير)التحرير كالتن (3)

 (.2/225( صفكة التفاسير )4)
 .(223-2/221النشر في القراءات العشر ) (5)

 (.16/278) ( التحرير كالتنكير(6
 .(223-2/221في القراءات العشر ) (النشر7)
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أخمفكا مكعده بما  كما، قكةبكسر الميـ أنيـ لـ تكف ليـ لثة القراءة الثا كأفادت، ذلؾكسمطاف في 
بيف القراءات الثبلث يتبيف أف حجتيـ في إخبلؼ المكعد أنو لـ يكف بإرادتيـ  كبالجمع، أيدييـممكت 

 (1)فيو.كىذا مف تبريرىـ لمخطأ كالزلؿ كالتمادم 
بفتح الحاء  چ ممناحى  چقرأ أبك عمرك كحمزة كالكسائي كخمؼ كأبك بكر كركح " :چیچ -3

  (2)."مشددةبضـ الحاء ككسر الميـ  چ ی چكقرأ الباقكف ، مخففةبميـ ك 
 

 التفسيرية:العالقة 
القراءة الثانية  كأفادت، بإرادتيـبفتح الحاء أنيـ حممكا ما معيـ مف الحمي  ىاألكل القراءةأفادت     

 (3).بضـ الحاء أف القـك أمركا بحمؿ الحمي كحمميـ غيرىـ عمى حمميا
 ألف المعنى؛ متقاربتا مشيكرتاف قراءتاف أنيما ذلؾ تأكيؿ في عندم كالقكؿ" الطبرم:قاؿ اإلماـ    

 (4)"الصكاب فمصيب القارئ قرأ فبأيتيما، بحممو أمرىـ قد مكسى كأف، حممكا القكـ
 :سادسًا: تحقيق اليدف والمقصد من اآليات

 :التكاليؼ لتمقي يكمان  أربعيف بعد ليمقاه لو ضربو ميعادان  الجبؿ عمى مكسى تعالى اهلل كاعد لقد    
، لمتمقي كاستعداد نفسي تييؤ مف بد كال، تكاليفيا كلمعقيدة، تكاليفو كلمنصر، اليزيمة بعد النصر تكاليؼ
 الشكؽ غمب لقد عنو نائبان  ىاركف عمييـ كترؾ، أسفمو في قكمو كترؾ، الجبؿ إلى مكسى كصعد
 مشتاؽ إلييا فيك، قبؿ مف حبلكتيا ذاؽ كقد، يديو بيف كالكقكؼ، ورب مناجاة إلى مكسى عمى

 أسفؿ في تركيـ حيف بعده القكـ أحدث ما كال، كراءه ما يعمـ ال كىك، همكال حضرة في ككقؼ، عجكؿ
 ما كالتي الطريؽ عف تمتكم حتى خطكة تستقيـ تكاد ما التي إسرائيؿ بني طبيعة كىنا تتكشؼ، الجبؿ
 التكجيو عنيا فتر كمما انتكاسيا يسيؿ كالتي كاالعتقاد التصكر في الحسية الرؤية لمد عف ترتفع تكاد

 كالتغير لمحقائؽ صناعتيـ كخمؼ المكعدفالتحريؼ كالتبديؿ ، عنيـالذم ال ينفؾ كىذا ديدنيـ  كالتسديد
 تراىـ كىذا مشاىد في كاقع الييكد فكـ كعدكا أىؿ فمسطيف بكعكد براقة  كمنكىـ باألماني ثـخمقيـ 

 :اليدايات الػتاليةأىـ األىداؼ ك كمف ىنا يستنبط  (5).يخمفكف الميعاد
ارة آثارىا كبياف العجمة ذـ -1  أمر في سببان  كاف كراءه قكمو كتركو المكعد مكسى فاستعجاؿ، الضَّ

ف العجمة إفٌ  ثـٌ ، جساـ آثار مف عمييا بتتر  كما العجؿ عبادة كىك عظيـ  الجممة في كانت كا 
                                                 

 .(16/284(، التحرير كالتنكير)352-18/351جامع البياف)انظر:  (1)
 (.223-2/221النشر في القراءات العشر ) (2)
 (.96-91(، تفسير القرآف بالقراءات العشر المتكاترة )284-16/278التحرير كالتنكير )انظر:  (3)
 (.18/354جامع البياف) (4)

 .(113(، تفسير سكرة طو تفسيران مكضكعيان)4/2348، )(3/1373في ظبلؿ القرآف )انظر: ( (5
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      چ: تعالى قاؿ، الديف في ممدكحة فيي، مذمكمة

 [ُّّآؿ عمراف: ] چپ  ڀ  ڀ  ڀ    
  .إليو بو يتقرب أف يحب بما كلكف تعالى اهلل رضا طمب مشركعية" -2
 .كنييو أمره بمخالفة عبادتو ترؾ عمى كالحزف تعالى هلل الغضب مشركعية -3
 .بالباطؿ كأخذىا جحدىا كالزينة، كحرمة لمنساء الحمي استعارة مشركعية -4
 .(1)"كالشر كالخير كالباطؿ، الحؽ بيف لمتمييز الفكر كاستخداـ العقؿ استعماؿ كجكب -5

 ذ

 عمييـ لعميـ يرجعكا تائبيف.  تعالى تذكير العصاة بنعـ اهلل -6
كما اختبر بني إسرائيؿ في عبادة ، اهلل تعالى يختبر عباده كيبتمييـ ليميز الخبيث مف الطيب" -7

 العجؿ.
ف كاف فييـ أنبياء. بمية البشر لمشرؾ كعبادة غير اهللقا -8  كا 
 عبادة األصناـ مف أعظـ الضبلؿ الذم يكاجيو البشر. -9

 االنشغاؿ مف كالتحذير األخرل، بالكاجبات اخبلؿ دكف الخيرات فعؿ في المسارعة استحباب -10
 .مباالة دكف كبائرىا في كالخكض األمكر صغائر عف التكرع في

 .العقؿ خفة عمى دليؿ ذلؾ كفي األمكر أقبح مف الغير عمى المكـ بإلقاء االعتذار -11
ف المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر كجكب -12  .المخاطبكف يستجب لـ كا 
 ال يثبت في الفتف كاالبتبلءات إال أصحاب اإليماف الراسخ القكم -13
 (2)"في مكاجية االنحراؼ كتأديب المخالفيف. قكة مكسى -14
في المسير ليككف نظره محيطان بطائفتو كنافذان فييـ كمييمنان  رهيفضؿ لمقائد تأخره عف عناص -15

 (3)في اليجرة إلى المدينة.عمييـ، كىذا مف ىدم النبي
 

 :يتضح مف اآليات بعض صفات الييكد -16
كا بأعينيـ ما حٌؿ بو مف ى مف بطش فرعكف كرأالييكد أىؿ جحكد لمنعـ فقد نجاىـ اهلل تعال" - أ

كما كادكا يخرجكف إلى شاطئ األماف حتى ، ة انفبلؽ البحرعينيـ معجز أاالنتقاـ كرأكا ب
  .عبدكا العجؿ

 غالبان.مكرىـ إف الييكد يتعجمكف في أ - ب
 الجحكد كقسكة القمب مف طبائعيـ. - ت

                                                 

 (.3/371التفاسير ) أيسر (1)
 .(11/164المنيجي ) ( التفسير2)

 (.110انظر: تفسير سكرة طو تفسيران مكضكعيان)( 3)
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 خمؼ المكعد كنقد المكاثيؽ كالعيكد مف صفاتيـ. - ث
 (1)الغمكؿ.الييكد كاف عندىـ  - ج
 سرعة كقكع بني إسرائيؿ في الخطيئة. - ح
 .في شرؾ الحمكؿ كقكع بني إسرائيؿ - خ
 باألنبياءكاالستخفاؼ  قبكليـ النصيحة كالتمادم في الغيسخافة عقكؿ الييكد كعدـ  - د

 .(2)"التيـكاتياميـ بأشنع 
17-  

18-  

 
 

 

                                                 

 (.229كغيرىا، مختار الصحاح )الخيانة في الغنيمة  الغمكؿ:( 1)
 .)بتصرؼ((114- 112سكرة طو تفسيران مكضكعيان) ( تفسير2)
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 بعد شرك بني إسرائيل عمييما السالم عتاب موسى ليارون الثاني:المطمب 
ڄڄ  ڃ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ :كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى    

ڎ  ڈ    ڈ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ   ڱ    ک  کک   گ  گ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  

 [  ٧٢ – ٧٢طه: ] چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
  :يجب تقديم النصيحة عمى كل حال -1المقصد. 

 .عجال الداعية في الحكم عمى األشياءعدم است-2                 
  التالية:دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط 

 
 :اآليات لما قبميا مناسبة: أوَلً 
خير مف أحداث مع بني إسرائيؿ كىذا المشيد قبؿ األ تستمر اآليات الكريمة في بياف قصة مكسى   

 يدفع كال سائمو يجيب ال وألنٌ  العقؿ مبادئ ألبسط العجؿ ةعباد مخالفة تعالى اهلل ذكر أف بعدف، القصة
 ثـ، فعميـ خطأ إلى نبييـ الذم الرسكؿى  عصكا أيضان  إسرائيؿ بني أف ذكر، نفعان  لو يجمب كال ضران  عنو

كتبرير ، العجؿ عبادتيـ في إسرائيؿ بني عمى سككتو عمى ىاركف ألخيو مكسى معاتبة أكضح
 (1).لبقائو معيـ ىاركف

 :المفردات معاني: ياً ثان
 قىوك  غادره: المكاف مف برح": چ ڇ چ  (2) ."كرحؿ تركو، عنو زاؿ، فارى
 اإلقامة :كالمعنى لو الٌتعظيـ سبيؿ عمى كمبلزمتو الشيء عمى اإلقباؿ: العيكيكؼي : چ ڇ چ 

   (3).لمعبادة
 اال ":چ ہ   ہ چ : قُّبي  " ،(4)"قىٍكًلي تىنتىًظر لـ چہ   ہ    ۀ چ ًتقابي كذىلؾى االر ك ، نًتظىاري التَّرى

 (5)."كتحفظو قكلي تنظر كلـ

                                                 

 (.16/269التفسير المنير )انظر: ( 1)
 (.1/183( معجـ المغة العربية المعاصر )2)
 (.9/4774زىرة التفاسير )، (579ألفاظ القرآف الكريـ ) المفردات في غريبانظر: ( 3)
 (.1/425لساف العرب) معجـ (4)

  (.18/360جامع البياف) (5)
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 :اإلجمالي التفسير: ثالثاً 
ٍيبتو في ألخيو خميفة  ىاركف كاف      لبني إسرائيؿ مف قبؿ رجكع مكسى قاؿ ىاركفف، غى
ف ربكـ الرحمف ، : يا قكـ إنما اختيبرتـ بيذا العجؿ؛ ليظير المؤمف منكـ مف الكافرناصحان ليـ إلييـ ال كا 

 النصيحة ىذه كلكف، كأطيعكا أمرم في اتباع شرعو، غيره فاتبعكني فيما أدعككـ إليو مف عبادة اهلل
 ىـ ما عمى كالتصميـ باالستخفاؼ نصيحتو قابمكا بؿ، صاغية أذنان  تجد لـ ليـ ىاركف مف الحكيمة

، يرجع إلينا مكسىعيبَّاد العجؿ منيـ: لف نزاؿ مقيميف عمى عبادة العجؿ حتى  قاؿف، ضبلؿ مف فيو
 : أمُّ شيء منعؾ حيف رأيتيـ ضمُّكا عف دينيـ أفقاؿ ألخيو ىاركفمف الميقات  فمما رجع مكسى

فتمحؽ بي كتتركيـ؟ أفعصيت أمرم فيما أمرتؾ بو مف خبلفتي كاإلصبلح بعدم؟ ثـ أخذ ، ال تتبعني
، ال تمسؾ بمحيتي كال بشعر رأسي: يا ابف أمي فقاؿ لو ىاركف، مكسى بمحية ىاركف كرأسو يجرُّه إليو

 كلـ تحفظ كصيتي بحسف رعايتيـ، أف تقكؿ: فرَّقت بيف بني إسرائيؿ إف تركتيـ كلحقت بؾإني خفتي 
 (1).كالبقاء فييـ

 البالغة:: رابعاً 
 فمما أم حذؼه  الكبلـ في چڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ   ڎ   چ في قكلو تعالى:بالحذؼ  االيجاز" -1

 (2)"العجؿ عبادة عمى كفيفعا ككجدىـ مكسى رجع
ٍيتى  چ: تعالى قكلو في االستفياـ" -2  (3)."لئلنكار چ أىٍمًرم أىفىعىصى
  :القراءات: خامساً 
ابف كثير  كقرأ، كصبلن بإثبات ياء المتكمـ ساكنة  چ ينعى بً تٌ تى  چقرأ نافع كأبك عمرك  "چ ک چ-1

 چ نيعى بً تٌ تى  چجعفر  أبك قرأك ، ككقفان  كصبلن بإثبات ياء المتكمـ ساكنة  چ نيعى تبً تى  چكيعقكب 
بحذؼ   چ ک چ ، كقرأ الباقكفمفتكحة كصبلن  چ نيى عى بً تٌ كتى  چبإثبات ياء المتكمـ ساكنة كقفان 

 (4)."ياء المتكمـ كصبلن ككقفان 
 :العالقة التفسيرية

خيو أراد مف أ بإثبات ياء المتكمـ الساكنة أف مكسى  چ نيعى بً تٌ تى  چ األكلى قراءةالأفات     
أف يذكر لو تفاصيؿ ما حدث منو كسبب عدـ اتباعو في الغضب هلل تعالى كمقاتمتو الكفار  كفىار 

يستنكر عمى أخيو عدـ  بفتح ياء المتكمـ أف مكسى چ تبعنيى تى  چ الثانية قراءةالكأفادت ، عبدة العجؿ
                                                 

 (.318التفسير الميسر)(، 9/141(، التفسير الكسيط لطنطاكم )15/363تفسير الشعراكم) ( انظر:1)
 (.2/2صفكة التفاسير ) انظر: (2)
 (.9/143( التفسير الكسيط لطنطاكم )3)

 (.2/323( النشر في القراءات العشر )4)
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القصيرة خمؼ الياء ذلؾ أف الحركة ، االسراع في الغضب هلل تعالى كمقاتمتو الذيف كفركا التباعيـ العجؿ
 تتبعف چتفيد السرعة كأقصر استمرارية مف الحركة الطكيمة كالتي ىي ىنا الياء الساكنة المدية أما قراءة 

في حالة   كذلؾ أف مكسى، ا فإنيا تفيد االجتزاء في الكبلـبحذؼ الياء كاالجتزاء بالكسرة عني چ 
 ـى مً فى ، ر الكقت كأسرعو كما حدث كما سببوقصتتطمب ذلؾ حيث كاف غضباف أسفا فكاف يريد أف يعمـ بأ
 (1)؟لما عبدكا العجؿ لـ يقاتميـ ىاركف كبقي منتظران عكدتو ىك

 كقرأ، المشددةبكسر الميـ  چؤْـّ بنى يى  چ قرأ ابف عامر كشعبة كحمزة كالكسائي كخمؼ" چ ڳ چ -2
 (2)."الميـبفتح  چ ؤـٌ بنى يى  چالباقكف 

 :العالقة التفسيرية
مي كقد حذفت ؤ كالمعنى يبن استعطافان كترقيقان لقمب مكسى چ يبنؤْـّ  چاءة األكلى أفادت القر    

شعاران  چ يبنؤَـّ  چفي حيف أفادت القراءة الثانية ، بالكسرة منيا ياء المتكمـ اجتزاءن  رقة في النداء كا 
ت خؼ الحركاف اختيار الفتحة كىي أأكما ، عطاؼبالحنك نستشعره في الترخيـ بما يكحي االست

 (3)كرأسو.يكحي بخفة النطؽ كالسرعة في طمبو مف أخيو عدـ األخذ بمحيتو 
إني بفتح الياء مع إبداؿ اليمزة  چ يى أسً رى بً  چعمرك كأبك جعفر  نافع كأبك قرأ"  چ ڱڱ   ڱ چ -3

 (4)."بالمدإني  چ يأسً رى بً  چالباقكف  كقرأ، كالسكسيألبي جعفر 
  :العالقة التفسيرية

 في ذكر العذر لمكسى السرعة مف ىاركف چ إني يى أسً رى بً  چ األكلى ةالقراءقد ناسبت "   
ما يكحي اختيار الفتحة كىي أخؼ الحركات لبلجتزاء  كىك، الكبلـكذلؾ يتضح لنا في السرعة في 

    القراءة الثانيةكأما ، بيا عف الياء كىي الكسرة الطكيمة التي تستغرؽ كقتان أطكؿ كما ىك معمكـ

 (5)."بيدهلينصره كيأخذ  -عمييما السبلـ-ىاركف لمكسى التجاءت دبالمد فقد أفا چي إنيأسً رى بً چ
 :اآليات من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً 

 كىذا مكسى، ينصح قكموىاركففيذا  كحؽ مف حقكقيـ  النصيحة ىامة في حياة المسمميف   
جعؿ   النبيك ، بعد نصيحتيـ عمى عدـ الحـز مع الذيف عبدكا العجؿ مف بني إسرائيؿيعاتب أخاه 

عمى  بايعت رسكؿ اهلل  )قاؿ:  عبداهلل بف  النصيحة مف أركاف البيعة كمف ذلؾ ما ركم عف جرير
                                                 

  .(98-7/97، تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر)(80) فاضؿ السامرائي-التعبير القرآنيانظر: ( 1)

 (.2/372( النشر في القراءات العشر )2)
 .(7/100)(، تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر247الحجة في القراءات السبع )انظر: ( 3)
 (.2/323) في القراءات العشر ( النشر4)
 (،.247الحجة في القراءات السبع )انظر: (، ك 7/101)تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر (5)
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يتاء الزكاة كالنصح لكؿ مسمـ  فٌ ك  (1)(إقاـ الصبلة كا  كب طالنصيحة مع الحـز في التعامؿ مع الخ ا 
 سامةنصار رجبلن أقدـ سنان مف أبت األمعندما ط كاألزمات ىدم سمفنا الصالح كما فعؿ أبك بكر

: فإف األنصار ليحدث الصديؽ في ذلؾ فقاؿ عمر الخطاببف  رسؿ عمركأي ، يتكلى أمر الجيش
ثكمتؾ أمؾ  كقاؿ لو ككاف جالسان فأخذ بمحية عمر بكرك تطمب رجبلن أقدـ سنان مف أسامة فكثب أب

إلى الناس فقالكا ما  أف أنزعو فخرج عمر كتأمرني استعممو رسكؿ اهلل !كعدمتؾ يا ابف الخطاب
 ىذه يحمؿ بعض العمماء "امضكا ثكمتكـ أمياتكـ ما لقيت في سببكـ خميفة رسكؿ اهلل فقاؿ:صنعت؟ 
ة  عزيمة يضعضع أف أراد إليو يجرُّه أخيو برأس أخذ حينما مكسى سيدنا مكقؼ عمى القصَّ

 كأخكه، الحؽ مركز يقكم أف أراد إنما أخاه يييف أف بيذا دأرا ما فمذلؾ، كأشرككا فيًتنكا الذيف الميعارضيف
  .الحؽ سبيؿ في نشاء ما لنفعؿ، ذلؾ لو غفر كقد، ذلؾ يعرؼ

، ف تحد كبيركأعمنكا ع، غييـ بؿ أمعنكا في، كمف الميـ أف عبدة العجؿ لـ يستجيبكا لنصح ىاركف    
بأنبيائيـ إضافة لبلنعداـ السمع كالطاعة  كىذا دليؿ كاضح عمى عدـ ثقة الييكد، غير ميتميف لخميفتيـ

ذا كانكا كذلؾ مع أنبيائيـ فيـ مف باب أكلى فيما بينيـ كىذه الصفة مبلزمة في كثير مف األحياف ، ليـ كا 
  (2).كقد سجميا عمييـ القرآف الكريـ في عدة آيات

 الية مف اآليات:اليدايات التأىـ األىداؼ ك كيمكف استنباط 
أكلى ال يكفكف بالعيكد مع بقية الناس أنيـ يكفكف بعيكد أنبيائيـ فمف باب  إذا كاف الييكد ال -1

 كباألخص المسمميف. 
 .كدنياه دينو في العاصي فتنة إلى تؤدم الرسكؿ عصيةم" -2

 

 .إليو بو عيد فيما تقصيره عند لمحبيب كالعتاب ؿز الع جكاز -3
 .بالتقصير اتيـ مف اعتذارقبكؿ  جكاز -4
 .(3)"يصيب كقد ادهاجتي في المجتيد يخطئ قد -5
 الميالؾ.يقكد إلى  كاالغترار بالنفساتباع اليكل " -6
 (4)."اختبلؼ منيج اإلصبلح بيف الدعاة بسبب اختبلؼ طبائعيـ كتقديرىـ لممكاقؼ -7

 

 .(5)عمييـ كسبلمو اهلل صمكات الكراـ الرسؿ سمت مف المحية إعفاء فٌ إ -8

                                                 

 .(1/54 ( )56رقـ ) اإلمارة باب النصيحة مف الديف صحيحو: كتاب( أخرجو مسمـ في 1)
(  تاريخ الخمفاء 208) اليكبي جماؿ/د مكسى قصة في يمانياإل الصراع معالـ(، 3/226( انظر: تاريخ الطبرم )2)

 (.180لصبلبي )عمي محمد ا-الراشديف أبك بكر الصديؽ
 .(3/373التفاسير ) ( أيسر3)

 (.11/170التفسير المنيجي ) (4)
 (.4/92( انظر: أضكاء البياف )5)
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 (1)التأثير.خاطب طمعان في أىمية استخداـ األلفاظ المؤثرة المناسبة في كقتيا لمم -9
 ر موسى لمسامري عل تألييو العجل : زجالمطمب الثالث

ے  ے   ۓ  ۓ    ہ  ھ  ھ  ھ   چ :كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى    

ۅ     ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸    ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب    ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ۈئ  ېئ   ېئېئ  ىئ 

 [ٖٗ – ٓٗطو:  ] چىب  يب   جت  حت     
 ظيار القوة في الحق  .المقصد:عدم التياون في الدعوة وا 

  التالية:دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط 
 

 المناسبة:: أوَلً 
 رأس كاف إذ اليدل عمى كحفظو بنصيحتو كأحقيـ ليوإ الناس أقرب نصيحة مف مكسى فرغ لما   

 أىؿ لرأس مكسىعمى لساف  بقكلو ذكره تعالى فاستأنؼ، غيره مف كاف ما إلى السامع تشكؽ، اليداة
نما، عذره قبكؿ بعد أخيو عف معرضان  السامرم الضبلؿ  ىـ القكـ ألفٌ  ؛البدء منذ إليو يتكجو لـ كا 

 كىك بذلؾ ىمكا إذا اتباعو كبيف بينيـ يحكؿ أف المسئكؿ ىك ىاركفك ، ناعؽ كؿ يتبعكا أال المسئكلكف
 عمى يضرب كلـ، بالقكة يفتنيـ لـ ألنو ؛متأخران  يجيء فذنبو السامرم فأما، عمييـ المؤتمف قائدىـ
 فالتبعة، أخيو ىاركف حكنص نبييـ ىدل عمى يثبتكا أف يممككف ككانكا، فغككا أغكاىـ إنما، عقكليـ
 (2).أخيران  كالغكاية الفتنة صاحب عمى ثـ، ذلؾ بعد راعييـ عمىك  أكالن  عمييـ
 :المفردات معاني: ثانياً 
 طىبى ال": چ ھ چ ٍطبي ، خى شأنؾ  :"أم، (3)"التخاطب فيو يكثر الذم "العظيـ األمر: كالخى

ٍطبك ، (4)"الخطير  الحدث ىك فميس، الجمىؿ الحدىث ييسمُّكنو الذم الميـ الحٌدث في ييقاؿ ":الخى

                                                 

 (.4/590التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ )انظر: ( 1)
 .(4/2348(، في ظبلؿ القراف)12/335ظـ الدرر)نانظر: ( 2)
 .(286المفردات في غريب القرآف ) (3)

 .(184كممات القرآف تفسير كبياف ) (4)
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 :قاؿ فكأنو المكاره في مستعمؿ الخطب ألف ؛انتياران  تقتضيو" ،(1)"أحد عنده يقؼ ال الذم برالعا
  (2)."قبمؾ مف جاء الذم الخطب ىذا كما شؤمؾ كما نحسؾ ما

 ر كجمع بىًصيرىة :المدركة القمب لقكة كيقاؿالناظرة  لمجارحة يقاؿ البىصىر": چ ے چ  كبىصى
اًئر كالال البصيرة  أبصرتو: الثاني كمف، أبصرت: األٌكؿ مف كيقاؿ، بصيرة لمجارحة يقاؿ يكاد بىصى
 عمىبصرت  "كالمقصكد، (3)"القمب رؤية تضاٌمو لـ إذا الحاسة في بصرت يقاؿ كقٌمما، بو كبصرت
ًمٍمتيوي  معرفة  قىمَّدكني كىـ فعمتي  فأنا، بو مقتنعيف غير ىـ بأمر اقتنعتي  ":كالمعنى، (4)"كتحقؽ أك عى
 (5)."الًعٍجؿ مسألة مف فعمتي  فيما

 بعد جمعيا الشيء عمى اليد فىقىٍبضي ، الكؼٌ  بجميع الشيء تناكؿ: القىٍبضي ":چ﮴  چ 
 (6)."تناكلو

 جبريؿ فرس مكطيء تراب مف" :چ﮸   ﮷ چ."  (7) 
 (9)."بو االعتداد لقٌمة "،(8)"رىاءىؾى ك  أىك أىمامؾ يىًدؾى  مف ءى الشَّي حيؾى طىر : ذي النَّب": چ ﮹ چ 

 (10)"الحسف بصكرة منو القبيح كتصكير، عميو تحرص لما الٌنفس تزييف: ٍسًكيؿي التَّ ": چ ﮻ چ ،
 (11)"كذلؾ ذلؾ يككف أف نفسي لي "زينت :يقكؿ اإلماـ الطبرم

 ؿى ك ، أىمىسي  كال أيمىٌس  ال" أم: چى  ىائ    چ  كال يخالطكهي  كال يؤاكمكهي  أال أمرىـ مكسى أف ذىًلؾى  أيكّْ
 (13)."أحدان  يماٌس  ال، خكفا البرارم في كتكحش ٌسامرمٌ ال ىرب: كقيؿ"، (12) "يبايعكه

 

                                                 

 .(15/9367تفسير الشعراكم) (1)

  .(4/61المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز) (2)
 (.127( المفردات في غريب القرآف )3)
 (.4/65( لساف العرب )4)

   .(15/9367)ير الشعراكم تفس( (5

 (.652( المفردات في غريب القرآف )6)
 (.239( غريب القرآف البف قتيبة )7)
 (.2/511( لساف العرب )8)
  .(788)(المفردات في غريب القرآف 9)
 (.427( المفردات في غريب القرآف)10)
 .(18/363جامع البياف) (11)
 (.2/190( معاني القرآف لمفراء )12)
 .(2/553محمكد النيسابكرم )-لبياف عف معاني القرآفإيجاز ا (13)
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 في الٌرماد ذلؾ كأ البرادة تمؾ لنطٌيرفٌ  "أم، (1)"اقتمعٍتو: الشٍَّيءى  الرّْيحي  نىسىفىتً ": چىئ چ 
 (2)."البحر

 :اإلجمالي التفسير: ثالثاً 
 رأيت: السامرم قاؿ فعمتو؟ ما إلى دعاؾ الذم كما سامرم؟ يا شأنؾ فما: لمسامرم مكسى قاؿ     
 فأخذتي  -كجنكده فرعكف كغرؽ البحر مف خركجيـ كقت، فرس عمى  جبريؿأم رأل  -يركه لـ ما

 جسدنا عجبلن  فكاف، العجؿ امني صنعت يتال الحميّْ  عمى فألقيتو، جبريؿ فرس حافر أثر مف ترابا بكفي
 فإف فاذىب: فان نّْ عى مي  مكسىو عمي فرد، الصنيع ىذا بالسكء األمَّارة نفسي لي زيَّنت ككذلؾ، خكار لو

ف، أيمىسُّ  كال أىمىسُّ  ال: أحد لكؿ تقكؿ منبكذنا تعيش أف الدنيا الحياة في عقكبتؾ  لعذابؾ مكعدان  لؾ كا 
، بالنار لنيحرقنَّو عبادتو عمى أقمت الذم معبكدؾ إلى كانظر، تمقاه كسكؼ، إياه اهلل ييٍخمفؾ لف كعقابؾ

عبادة  بطبلف لبني إسرائيؿ تبيف فمما، أثر منو يبقى ال حتى الريح؛ بو لتذىب ذركا البحر في لنيذركنَّو ثـ
، يؤلو فبل، الكريـ كجيو إال معبكد الك  لو شريؾ ال كحده العبادة يستحؽ بمف مكسى أخبرىـ، العجؿ

 كالصفات، الحسنى األسماء لو الذم الكامؿ ألنو، ىك إال يدعى كال، يخاؼ كال يرجى كال، يحب كال
 إلو فبل، ىك إال السكء يدفع كال، منو إال بالعباد نعمة مف ما الذم، األشياء بجميع عممو المحيط، ىالعم
 (3).سكاه معبكد كال، ىك إال

 :القراءات: خامساً 
 بو ركابصي يى  چ بالخطاب كقرأ الباقكف چ بو ركابصي تى  چقرأ حمزة كالكسائي كخمؼ "      چ﮲  ﮳ چ -1

 (4)."وبالغيب چ
 رية:العالقة التفسي

كقكمو كأنو عمـ  أف الخطاب كاف مف السامرم لمكسى      چ بو ركابصي تى  چأفادت القراءة األكلى    
كقد أفادت القراءة الثانية ، لذا فعؿ ما فعموما ال يعممو مكسى  حيف رأل فرس جبريؿ

 (5)إسرائيؿ.بالغيبة أف السامرم يقصد بكبلمو بني  چ بو ركابصي يى  چ

                                                 

 (.802المفردات في غريب القرآف ) (1)
 (.18/366جامع البياف) كانظر:(، 239القرآف البف قتيبة ) غريب (2)
، التفسير الميسر (1/512)(، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف2/13انظر: التسييؿ في عمـك التنزيؿ ) (3)

(318). 
 (.2/322في القراءات العشر ) ( النشر(4
 (.7/103(، تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر )16/295كالتنكير) (، التحرير18/362جامع البياف)انظر: ( 5)
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بإدغاـ  چ ياذتي بى نى فى  چمرك كحمزة كالكسائي كخمؼ كىشاـ بخمؼ عنو ع قرأ أبك" چ ﮹ چ -2
 (1)."ليشاـكقرأ الباقكف باإلظيار كىك الكجو الثاني ، التاءالذاؿ في 

 العالقة التفسيرية:
بإدغاـ الذاؿ في التاء سرعة االلقاء لما قبضو مف أثر  چ ياذتي بى نى فى  چ األكلىقراءة الأفادت "   

كما أفادت قراءة اإلظيار أف السامرم ألقى ما ، مف سرعة النطؽ في اإلدغاـ يتضح كىذا، الرسكؿ
 (2)."الحميفيما ألقاه القـك مف  قبضو مف أثر فرس جبريؿ

 فاذىب فإفٌ  چعنيما  مؼو خي مف ىشاـ كخبلد بً  ككؿ عمرك كالكسائي قرأ أبك" چۅ  ۉ چ -3

اإلظيار كىك الكجو الثاني ليشاـ ب چ ب فإفٌ اذىى فى  چالباقكف  كقرأ، الفاءبإدغاـ الباء في  چ
 (3)."كخبلد

 العالقة التفسيرية:
لمسامرم بأف يذىب مف بينيـ لما  أفادت قراءة اإلدغاـ السرعة في إصدار األمر مف مكسى   

ظيار ا، في النطؽفي اإلدغاـ مف السرعة كالخفة  لجـر الذم أجرمو كالقراءة الثانية تفيد إعبلف كا 
 (4).رد كالعزؿ عقكبة لوف الطالسامرم كمف ثـ إ

بكسر البلـ كقرأ  چ فوخمً لف تي  چقرأ ابف كثير كالبصرياف أبكعمرك كيعقكب " چوئ  وئ  چ -4
 (5)."البلـبفتح  چفو خمى لف تي  چالباقكف 
 التفسيرية:العالقة 

لف  چكأفادت قراءة ، عدـ اخبلؼ السامرم لممكعد كعدـ غيابو عنو چ لف تيخًمفو چأفادت قراءة  "  
 (6)."إياهكلكف يذيقو ، ف اهلل تعالى لف يخمؼ السامرم مكعد عذابو كعقكبتوأ چو تيخمىف

ٍعفىر براكية ابف كرداف عنو أىبيك قىرىأى " چ ىئ  چ -5 بفتح النكف كاسكاف الحاء  چ قنولنىحري  چ جى
بضـ النكف  چ قنوحرً لني  چجعفر بركاية ابف جماز عنو  كقرأ أبك، كتخفيؼ الراء مع ضميا

                                                 

 (.2/322( النشر في القراءات العشر )1)
 (.7/104)العشر( تفسير القرآف بالقراءات القرآنية 2)

 .(2/322ر )( النشر في القراءات العش(3
 .(7/106شر )عالقرآف بالقراءات القرآنية ال ( تفسير(4
 (.2/322( النشر في القراءات العشر)5)
 (.7/107) العشر (، تفسير القرآف بالقراءات القرآنية18/364جامع البياف)انظر:  (6)
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بضـ النكف كفتح الحاء  چ قنورّْ حى لني  چ الباقكف كقرأ، كسرىاكتخفيؼ الراء مع كاسكاف الحاء 
 (1)."ككسرىاكتشديد الراء 

 التفسيرية:العالقة   
د في حيف أف القراءة الثانية أفادت احراؽ العجؿ بالنار برى العجؿ بالمً  دي رٍ القراءة األكلى بى أفادت  "  

 (2)."ه أك إحراقو بالناركأفادت القراءة الثالثة المبالغة في برد
 اآليات من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً 

ٍيفي  يىا) :لو قاؿ اهلل رسكؿ أف عبيدبف  عف حيصيف    ـٍ ، حيصى  األٍرضً  في ًستَّةه ، سىٍبعىةه : قاؿ تىٍعبيدي؟ كى
كىاًحده  ؟ ًلرىٍغبىًتؾى  تيًعدُّ  الًَّذل فىمفً : قاؿى ، السَّماءً  في كى تَّى أىٍسًمـٍ : قاؿى . السَّماءً  في ًذلالَّ : قاؿى  كىرىٍىبىًتؾى ٌممىؾى  حى  أيعى
ـى ، بيىا اهللي  يىٍنفىعيؾى  كىممىاتو  ًقًنى، رشدم أليمني المييَـّ : قيؿً : فىقىاؿى . فأىٍسمى  (3)(نىٍفًسى شىرَّ  كى

 كمف، األعماؿ مف منيا يتكلد ما شر كمف، عمكمان  -النفس -شرىا مف رسكؿ اهلل استعاذ كقد"     
، األعماؿ كسيئات النفس شر مف ةاالستعاذ بيف كجمع، كالعقكبات المكاره مف ذلؾ عمى تبيتر  ما شر
 كبيف القمب بيف قاطعة النفس أف عمى سمككيـ كتبايف، طرقيـ اختبلؼ عمى اهلل إلى السالككف اتفؽ كقد

 كالظفر خالفتيابم كتركيا إماتتيا بعد إال إليو كصؿيي  كال سبحانو عميو دخؿيي  ال كأنو، الرب إلى الكصكؿ
 كقسـ، أكامرىا تحت ليا طكعان  كصار كأىمكتو فممكتو نفسو بو ظفرت قسـ: قسميف عمى الناس فإف، بيا

(4)."ألكامرىـ منقادة ليـ طكعان  فصارت، فقيركىا بنفكسيـ ظفركا
  

 :اآليات مف التالية اليدايات أىـ األىداؼ استنباط كيمكف   
 .لو جكابكاالست لممتيـ االستنطاؽ مشركعية" -1
 .لو سكلتو بما عمؿ ىك إف فيو تكرط إالٌ  شيئا لو زينت كال ألحد النفس سكلت ما -2
 (5)."اآلخرة كعذاب الدنيا عذاب بيف العظيـ الذنب صاحب لمعبد تعالى اهلل يجمع قد -3
ذلؾ مف الذيف ال  كيقع، الردلاستغبلؿ سذاجة الشعكب كاالستخفاؼ بيـ كاقحاميـ في مياكم " -4

 كالمنافقكف غششة. المسممكف نصحةه ف، ىذا غش كخداع فإفٌ ، ران يرجكف هلل كقا
 أف الحؽ ألىؿ فبلبد الرعاع بيا ليضمكا الخفية كالطرؽ الماكرة الحيؿ يستخدمكف الباطؿ أىؿ -5

 (6)."لمماكريف فريسة كيقعكف يخدعكا ال حتى الحيؿ ىذه لمثؿ يفطنكا
 

                                                 

 (.2/322( النشر في القراءات القرآنية العشر )1)
 (.366-18/365كانظر: جامع البياف)(.7/107ة العشر )تفسير القرآف بالقراءات القرآني (2)

 .(3483رقـ الحديث) (5/519)أبكاب الدعكات -( سنف الترمذم 3)
 (.1/75) ابف قيـ الجكزية-( إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف4)
 (.3/376التفاسير ) ( أيسر5)

 .(120تفسير سكرة طو تفسيران مكضكعيان) (6)
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خاصة في حيف ال يكجد فييا مف ، بشرفي تصرفات ال ان إف لنكازع الشر في النفس البشرية أثر  -6
 ."التقكلاإليماف ك 

 

 

؛ إلى المشاىدةيحتاج إال  الذم الاالستدالؿ عمى بطبلف العقائد الفاسدة كزيغيا بالدليؿ الحسي  -7
 (1) داللة المحسكسات أكضح مف داللة المعقكالت. ألفٌ 

 البدع أىؿ نفي في ؿأص اآلية ىذه": القرطبي قاؿ، ىجر المفسد الضاؿ كطرده كنفيومشركعية  -8
 مالؾبف  بكعب ذلؾ كسمـ كآلو عميو اهلل صمى النبي فعؿ كقد، يخالطكا كأال كىجرانيـ كالمعاصي
 .(2)"خمفكا الذيف كصاحبيو

 الميك كآالت كالصكر كاألكثاف األصناـ كسر كمف ذلؾ، تغيير المنكر باليد عند القدرة كجكب -9
 (3).تعالى اهلل عباد عف الصارفة كالباطؿ
 

 
 

                                                 

 .(4/591عي لسكر القرآف الكريـ )التفسير المكضك انظر:  (1)

 (.11/241) الجامع ألحكاـ القرآف( 2)
  .(11/169التفسير المنيجي )انظر: ( 3)
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 المبحث الثاني

 
 

 (104-99)اآليات 
 
 

 :مطمبانوفيو 
 

 
 

 .وجزاء المعرضين عنو المطمب األول: العبرة من القصص القرآني
 

 
 الصور.: النفخ في المطمب الثاني

 



   

 سورة طو                                                                                               الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف القرآن الكريم    
 

- 117 - 

 

 المطمب األول: العبرة من القصص القرآني
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ   ٱ        ٻ   چ :كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى     

   چٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ڦ      ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٺ  

 [١٠١ – ٩٩طً: ]
 بيان العبرة من القصص القرآني  لمقصد:ا 
  التالية:دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط 
 

 :اآليات لما قبميا مناسبة: أوَلً 
 التي القصة مف اليدؼ أف عمى الصريح الدليؿ تحمؿل، مكسىقصة  عمى معقبة جاءت اآليات   

 القصص ىذا أفَّ  بذكر أعقبيا، بالتفصيؿ مكسى قصة لىاتع ذكر مماف، كالعظة التذكير ىك احتكتيا
 أكحى تعالى اهلل أف لكال العجيبة كاألنباء األخبار بيذه عمـ لو كاف ما محمدان  كأف، اهلل مف كحيه 
 كتأكيدا، دينيـ في لممستبصريف كتذكيران ، بان لحزنواكذى لمنبي لقصص فييا تسميةكما أف ىذه ا، إليو

 (1).الرسالة صدؽ عمى كالبراىيف الدالئؿ أكبر مف ىيك ، غيرىـ مف ككابر عاند مف عمى لمحجة
 :المفردات معاني: ثانياً 
 الذنكب مف أك حمبلن ، ذلؾ اإلثـ العظيـىك ك  ثقيبلن  يحمؿ حمبلن  أم:، الكزر الحمؿ :چ ٹ چ ،

يريد " :يقكؿ الزمخشرم (2)، عنو العقاب مفك ، اإلثـ جراء مف المشقة لمبلقاة تمثيؿ محمكالن  كجعؿ
عكبة احتماليا في ثقميا عمى المعاقب كص تشبييان  سماىا كزران ، بالكزر: العقكبة الثقيمة الباىظة

 (3)ء الكزر كىك اإلثـ"كيمقى عميو بيره أك ألنيا جزا، كبنقض ظيره، لحامؿبالحمؿ الذم يفدح 
   :اإلجمالي التفسير: ثالثاً 

كما جرل لو مع فرعكف  عميو خبر مكسى ف لو أنو كما قٌص كبيٌ ، خاطب اهلل تعالى نبيو      
كجنكده عمى ىذا األسمكب الرائع كالمسمؾ البديع يقص عميو أخبار الحكادث التي جرت عمى األمـ 

، ألنو ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو ؛بالتذكر بو جديران  ان كقد أعطيناؾ مف لدنا كتاب  ،الخالية
يؤدم  سكؼ، كزره كساء ذلؾ مف كزر فمف أعرض عنو كلـ ينتفع بو فإنو يأتي يكـ القيامة حامبلن 

، كقد يقكؿ قائؿ: كيؼ يككف القرآف ذكران كشرفان لمعرب كقد أباف عجزىـ"، (4)ربصاحبو إلى الخمكد في النا
                                                 

 (.3/205(، التفسير الحديث)2/226(، صفكة التفاسير )16/148انظر: تفسير المراغي ) (1)
 (.16/303(، التحرير كالتنكير )3/411(، بحر العمـك )18/368جامع البياف ) انظر: (2(

 .(3/86الكشاؼ )( (3
 (.3/205)الحديث التفسير (، ، 16/302(، التحرير كالتنكير )16/148تفسير المراغي )انظر:  ((4
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؟ كىؿ يككف لممغمكب ًصيت كأظي نقكؿ: ككنيـ مغمكبيف لمحؽ شيادة بأنيـ ، كشىرؼر ما فييـ مف ًعي 
كالحؽ سبحانو كتعالى حيف يتحدل ال ، فالقرآف أعجز العرب كىـ أمة فصاحة كببلغة كبياف، أقكياء

في أف  لكف أٌم فخر، كمف الفخر أف تقكؿ: غمبت البطؿ الفبلني، إنما يتحدل القكم، يتحدل الضعيؼ
 (1)؟"عادمتقكؿ: غمبت أٌم إنساف 

 البالغة:: رابعاً 
 أراد كلكف فيو يقاـ ال كالكزر، الكزر في أم چ ًفيوً  خاًلًديفى  چ تعالى: قكلو في المرسؿ المجاز" -1

 عذابو؛ كأريد الكزر كرفذ، السببية فيو فالعبلقة، كالعذاب كالجحيـ الكزر عف المتسبب العقاب
  (2)الثقؿ. مف قدره عمى يككف ألنو

 كؿ ألفٌ  معنى؛ لو كىذا ًذٍكران  آتيناؾ: مثبلن  يىقيؿٍ  فمـ، عندنا مف: أم  چ ڀ  ڀ چ بأنو اإلتياف أكدٌ " -2
كيتٍ  نزلت السابقيف الرسؿ عمى نزلت التي الكتب  مف بألفاظ أصحابيا صاغيا ثـ، بالمعنى كري
: أم چ ڀ  ڀ چ قاؿ لذلؾ ه؛كمعنا بمفظو نزؿ الذم الكحيد الكتاب فيك القرآف أمَّا، أنفسيـ عند

 ".(3)لرسكلو تعالى اهلل مف مباشرة
 .لمتعظيـ چ ٺ چكتنكير " -3
 كتبصرىا، معانيو فيـ عف اإلعراض ألف ؛" كفر"  يقؿ كلـ چ أىٍعرىضى  چ كتعالى سبحانو قاؿ -4

دراؾ ، كاآلخرة الدنيا خيرم مف عميو اشتمؿ لما، الجحكد إلى يؤدم إعجازه ككجكه، ببلغتو كا 
 شأف لتعظيـ كذلؾ، سببو بذكر الجحكد كأراد، الجحكد سبب ىك الذم باإلعراض حانوسب فعبر

 ، أضرار مف إليو يؤدم كما، كخطره اإلعراض
ثـ، خطير كزر أنو كبياف لمتيكيؿ چ كزرنا چ كتعالى سبحانو نكر -5  (4)."أليـ كعذابو، عظيـ كا 
 :اآليات من والمقصد اليدف تحقيق: خامساً 

، فؤاده كتثبيت، معجزاتو كتكثير، عممو زيادة: السابقيف أنباء مف عميو اهلل تعالى وقص ما فكائد مف "   
(5)كيتعظكا" ليعتبركا السابقة األمـ تمؾ بأحكاؿ المؤمنيف كتذكير، قكمو سفياء مف أصابو عما كتسميتو

 

 اليدايات مف اآليات:األىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ   

                                                 

 (.15/9381)الشعراكم  ( تفسير1)

 (.9/4783(، زىرة التفاسير)6/246إعراب القرآف كبيانو)انظر: ( 2)
 (.15/9380( تفسير الشعراكم )3)
 (.9/4783زىرة التفاسير ) (4)
 (.9/149( التفسير الكسيط لطنطاكم )5)
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التي ال يعمميا إال  سبؽ قد ما أخبار كقصص عميو قصيفاهلل تعالى  محمد نبكة تقرير"  -1
 ".(1 )ىك

 (2)."لكؿ شيء عمـ اهللشمكؿ " -2
 كفي": الرازم الفخر قاؿ، كالبراىيف كالدالئؿ الحجج مف يحمؿ لما لمذاكريف ذكران  القرآف ككف -3

 :كجكه بالذكر القرآف تسمية
 .كدنياىـ دينيـ أمر مف الناس إليو يحتاج ما ذكر فيو كتاب أنو: أحدىا
 .كالكعظ التذكير ففيو، الناس عمى كنعمائو اهلل آالء أنكاع يذكر أنو: كثانييا
نَّوي چ: تعالى قاؿ كما، كلقكمؾ لؾ كالشرؼ الذكر فيو أنو: كثالثيا ًلقىٍكًمؾى  لىؾى  لىًذٍكره  كاً  سىٍكؼى  كى  كى

 (3).[  44:]الزخرؼ چ تيٍسئىميكفى 
 العقبلء يتعظ أك بيا يستعبر، كعظة عبرة ليـكأحكا األمـ أخبار مف القرآف قصص في إف" -4

 (4)."معجزاتو في كزيادة، صدقو عمى كدليؿ، لمنبي كسمكة، المكمفكف
 في اآليات إثبات لكقكع القيامة كالجزاء كالنفخ في الصكر كالحشر. -5
 التي منيا:ك أحكاؿ األشقياء المعرضيف عف ذكر اهلل  سكء الترىيب مف -6

  .القيامةحمؿ أكزارىـ يـك -أ 
 (5)جينـ.في خمكدىـ -ب 

                                                 

 .(3/378التفاسير ) أيسر (1)

 (.11/173(  التفسير المنيجي )2)
 (.22/97مفاتيح الغيب ) انظر: (3)
  (.16/281التفسير المنير )( 4)
 (.3/454)فتح القدير انظر: (5)
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 المطمب الثاني: النفخ في الصور
  ڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ   چ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:     

ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇ    ڇ  ڇ   ڇ    چچ   

 [١٠١ – ١٠٢طً: ] چک
  فار يوم القيامةحشر الك ومظاىرالمقصد: بيان النفخ في الصور.  
  التالية:دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط 
 :اآليات لما قبميا مناسبة: أوَلً 
يؤكد المكلى  عف كتابو لو العذاب كالنكاؿ كفي ىذه اآليات بعد أف بيف عزكجؿ أف كؿ مف أعرض   
  اآليات تصكر ذلؾ " ظبلؿ:كيقكؿ صاحب ال ،ـ الذم يجازل فيو المعرض المعاندصدؽ ذلؾ اليك
 مشاىد مف مشيد في العاقبة ىذه ذكره كيرسـعف مف أعرض ليكـ الذم يتكعد اهلل تعالى فيو ا

 (1)."القيامة
 :المفردات معاني: ثانياً 
 ٍرقىةي ": چ چ چ ، (2)"ليا نكر ال عيكنيـ عميان : أم،  السماء كمكف كالسكاد البياض بيفلكف : الزُّ

 لكف يشبو ألنو ؛المنظر قبيح اإلنساف جمد في كىك، الزرقة لكنو لذما كىك، أزرؽ جمع ىي كأ"
 (3)."رنا حرؽ أصابو ما

 افت ىينا السّْرار، أصؿ الخفكت في المغة السككف" :چچ چ  أنيـ"فالمعنى ،  (4)"كالتخى
كفى بىينىييـ  (6)."اليكـ ذلؾ ىكؿ مف صدكرىـ يمؤل ما ألجؿ كتخافتيـ "،(5)"يىتىسىارُّ

 الحاؿ إلى كأقربيـ "،(8)"كعندىـ نفسو يف قكالن  كأجكدىـ"، (7)"عقبلن  أكفاىـ": چڈ  ژ   چ 
 (9)."أنفسيـ في يجدكنيا التي

                                                 

 (.4/2351في ظبلؿ القرآف ) (1)
 .(379المفردات في غريب القرآف ) (2)
 .(15/9384تفسير الشعراكم ) انظر:ك (، 16/304التحرير كالتنكير) (3)
عرابو لمزجاج )4)  (.3/376( معاني القراف كا 
 (.3/425( النكت كالعيكف)5)

 .(16/304التحرير كالتنكير) (6)
 (.18/370( جامع البياف )7)
 (.2/191( معاني القرآف لمفراء )8)

 .(8/826التفسير القرآني لمقرآف) (9)
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  :اإلجمالي التفسير: ثالثاً 
 األكلى القرف النفخة فيإسرافيؿ  الممىؾي  يىنفيخ عف مشيد يكـ القيامة في ذلؾ اليكـيخبر اهلل تعالى     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   چ: ىتعال قكلو في جاء كما، كالثانية

، زرؽ كىـ اليكـ ذلكـ فالكافرك  كيساؽ، البعث لصيحة[ ٩٦الزمر: ]چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     
 كتجمده الدـ انحباس عمى الدالالت أكلى كالزرقة - كاألىكاؿ األحداث شدة مف كعيكنيـ ألكانيـ تغيَّرت

 شيء بسبب لكنو كازرؽَّ ، كجيو احتقف شخصان  ترل كما !كببلء ضيؽ مف عانىي مما، اإلنساف كياف في
 يظير داخمي انفعاؿ فيك، الداخؿ مف الجسـ كيماكية في كاالنسجاـ السبلـ عدـعنو  جنتك  ،لو تعرَّض

 يقكؿ، بينيـ يتيامسكفك  الزرقة ىذه ليـ تيحًدث كأحداثيا القيامة ىىٍكؿى  فكأفٌ -الخارجية البشرة عمى أثره
فاهلل يعمـ سرىـ كنجكاىـ كيعمـ ، أك عشر ساعات أياـ عشرة إال الدنيا الحياة في لبثتـ ما: لبعض بعضيـ

كف يقكلكف ما ر كاحدنا يكمنا إال لبثتـ ما عقبل كأكفاىـ أعمميـ يقكؿ حيف كييًسرُّ  اعتقادىـ في الدنيا مدة لًقصى
نما القيامة يكـ  إال عنو يعبر ال المكاضع ىذه أمثاؿ في القميؿ ألف بالذكر الكاحد كاليكـ العشرة خص كا 

 إال القيامة يكـ ألىميا تبدك ال، كسمطانيا، نعيميا مف، أىميا فيو تقٌمب كما الدنيا فيذه، الكاحدك  بالعشرة
 (1).غربت ثـ، شمسو طمعت، بيكـ أشبو
 :القراءات: رابعاً 
  كقرأ الباقكف، الفاءبالنكف كفتحيا كضـ           چ رالصُّك  ًفي نفىخي ن     چ  عمرك قرأ أبك" چڄ     ڄ  ڄڃ   چ   

كرً  ًفي يينفىخي  چ  (2)."بالياء كفتح الفاء چ الصُّ
 :العالقة التفسيرية

كر ًفي ننفىخي      چ أفادت القراءة األكلى"     أسند النفخ في الصكر لنفسو كىك اآلمر أف اهلل تعالى           چ الصُّ
كرً  ًفي يينفىخي  چ بينما أفادت القراءة الثانية، ر بالنفخ كىك إسرافيؿبالنفخ كذلؾ لتعظيـ المأمك   چ الصُّ

 (3)."بالبناء لممجيكؿ أىمية ذلؾ الحدث كىك النفخ في الصكر
   :اآليات من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً 
- كرالنفخ في الصيكـ –العصيب  اليكـ ىذا في بينيـ فيما يتيامسكف كىـ المجرميف يتضح حاؿ    
 عف ذىمكا األىكاؿ تمؾ عاينكا لما أنيـ ذاؾ، أياـ عشرة إال الدنيا في لبثتـ ما: لبعض بعضيـ يقكؿف

                                                 

(، التفسير القرآني 16/281تفسير المنير )(، 16/304(، التحرير كالتنكير)3/456انظر: فتح القدير ) (1)
 (.319التفسير الميسر )(، 9/150تفسير الكسيط لطنطاكم)(، 15/9384تفسير الشعراكم )(، 8/826مقرآف)ل

 (.2/322النشر في القراءات العشر) (2)
(، 3/274الحسيف البغكم)-معالـ التنزيؿ في تفسير القراف انظر:،ك (7/109لعشر )القراءات القرآنية اتفسير القرآف ب (3)

 .(16/304التحرير كالتنكير)
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 تمؾ كىكذا تنزكم، القبلئؿ األياـ تمؾ إال عشنا ما فقالكا القميؿ إال يذكركا كلـ، الدنيا في عمرىـ مقدار
 كجيزة فترة كمو ذلؾ كيبدك يامكمكى الحياة متاع كيتضاءؿ كتنطكم األرض عمى عاشكىا التي األعمار

 ليمة قيمة كما كبالمتاع؟ كميا بالمذائذ حفمت كلك لياؿ عشر قيمة فما، القيمة في ضئيبلن  كشيئان ، الزماف في
 نياية ال التي اآلماد جانب إلى تمؾ أك ىذه قيمة ما، كالمسرة بالسعادة مميئة كلحظاتو دقائقيا كانت كلك
 (1)!انقطاع؟ ببل بيـ كتمتد شرالح بعد تنتظرىـ كالتي، ليا

 اليدايات مف اآليات: األىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ
: عميان، أك منيا ، كقد قيؿ في معناىا عدة أقكاؿزرقان  القيامة يكـ المجرميف حشرمف الترىيب  -1

 (2).عطشان، أك مشكىيف، أك خائبيف أك شاخصة أبصارىـ أك مزرقة جمكدىـ
، (3)"األعكاـ آالؼ ىي التي الدنيا الحياة مدة المرء معيا يتقاؿ حتى القيامة يكـ أىكاؿ عظـ" -2

نما يقكؿ الطبرم:  أىؿ أف عباده إعبلـ، يكمئذ القكؿ ىذا قكليـ عف بالخبر ثناؤه جؿٌ  عنى "كا 
 يردكف ما عظيـ مف جزعيـ كشٌدة، القيامة يكـ ىكؿ مف يعاينكف ما عظيـ مف ينسكف بو الكفر
 يخيؿ حتى، األزماف مف فييا عاشكا ما كمبمغ، كالمٌذات النعيـ مف االدني في فيو كانكا ما عميو
 (4)"يكمان  إال فييا يعيشكا لـ أنيـ كأفيميـ كأذكرىـ، فييـ أعقميـ إلى

 .(5)"أف مدة لبثو في البرزخ أيامان أك يكمان  يظف المرء بعد بعثو" -3
ي أمكر كاف الكفار في اآليات إثبات كقكع القيامة كالجزاء كالنفخ في الصكر كالحشر كى" -4

  (6)."ينكركنيا كقت نزكؿ ىذه السكرة
 
 
 

                                                 

 (.9/150(، التفسير الكسيط لطنطاكم)4/2352في ظبلؿ القرآف )، (16/149تفسير المراغي )انظر: ( 1)
(، 3/455(، فتح القدير )3/424ف)انظر: النكت كالعيك  ك)بتصرؼ(. (127تفسير سكرة طو تفسيران مكضكعيان) (2)

 .(315-8/314) (3/378التفاسير ) معارج التفكر أيسر
 .(3/378التفاسير ) ( أيسر3)

 (.18/370( جامع البياف )4)
 .(11/173المنيجي ) ( التفسير5)

 .(4/595( التفسير المكضكعي لسكر القرآف )6)
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 المبحث األول

 
 (114-105اآليات ) 

 
 مطالب: وفيو أربعة

 
 

 .يوم القيامةالمطمب األول: نسف الجبال        
 
 

 .وشفاعة الخمقاتباع الداع يوم القيامة  الثاني:المطمب        
 
 
  .الحساب يوم تعالى هلل الخضوع الثالث:المطمب        
 
 

  .ةتبي وعدم التعجل بقراءالمطمب الرابع: نزول القرآن عر        
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 يوم القيامةالمطمب األول: نسف الجبال 
ڳ  ڳ    ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   چ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:   

 [َُٕ – َُٓطو: ] چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڱ  

 ير معالم الكون ومنيا نسف الجبال.: بيان تغيالمقصد 

  التاليةاسة تحميمية من خالل النقاط دراسة اليدف والمقصد در: 
 
 :اآليات لما قبميا مناسبة: أوَلً 
، الجباؿ مصير عف بالحشر يؤمف لـ مف سؤاؿ حكى، القيامة يكـ أىكاؿ تعالى اهلل كصؼ أف بعد    
 حينئذ. األرض حالة بياف إليو ضـ ثـ

 ىذا عف المعرضيف كاؿأح مف يأتي ما بعض عف ثـ سبؽ ما بعض عف أخبر البقاعي: "لمايقكؿ     
 بعض عف أخبر، الدار ىذه في ـيلبث مدة باستقصارىـ ذلؾ كختـ، عنو إعراضيـ ليـ ينتجو فيما الذكر

 في منيـ شكا الصكر؟ في فخين يكـ حاليا يككف ما چک  ک  گ    چ :فقاؿ اإلعراض في أحكاليـ
 (1)"البعث
 شبيتيـ في خطئيـ مف أنكركه لمذيف شؼسينك ما ككصؼ البعث ذكر جرل لمايقكؿ ابف عاشكر " ك     

 سؤاؿ النبي بيا يسألكف كانكا شبياتيـ مف شبية أيضان  ذكرت أجزائيا تفرؽ بعد األجساـ إعادة بتعذر
 (2)"نراىا التي الجباؿ ىذه تككف فأٍيف كيقكلكف: العالـ ىذا انقضاء يحيمكف فكانكا، استيداء سؤاؿ ال تعنت
 : النزول سبب ثانيًا:
 يـك الجباؿ بيذه ربؾ يفعؿ كيؼ، محمد يا: قريش قالت: قاؿ جريج ابف عف المنذر ابف أخرج -     

(3).چک  ک  گ    چ :فنزلت القيامة؟
 

 يـك الجباؿ مصير عف  اهلل رسكؿ سأؿ ثقيؼ مف رجبلن  أف عباس ابف عف البغكم ركل  -    
 منسجمتاف أنيما مع لحدتيما نزلتا اآليتاف فتكك  أف الركاية كتقتضي" (4)، ةياآل تعالى اهلل فأنزؿ القيامة
 سأؿ كاحد يككف أف يمنع ال ىذا أف عمى كمكضكعان  نظمان  كالبلحقة السابقة اآليات مع تامان  انسجامان 
 عميو كاإلجابة ذلؾ إلى كاإلشارة التنزيؿ حكمة فاقتضت اآليات نزكؿ قبيؿ ما ظرؼ في ذلؾ  النبي

                                                 

 (.12/344( نظـ الدرر)1)
 (.16/306( التحرير كالتنكير )2)
 (.5/598)الدر المنثكر( 3)

 .(3/275( معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف)4)
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 التي العظيمة الطبيعة مشاىد مف نمكذجا السامعيف أذىاف يف تمثؿ كانت فالجباؿ حاؿ كؿ كعمى
 (1)."مصيرىا عف سؤاؿ لباليـ يرد أف يمكف كالتي كيشاىدكنيا يحسكنيا

 :المفردات معاني: ثانياً    
 (2)."أرضان ممساء ال نبات فييا كال بناء ":چ ڳ چ 
 الصفصؼف، المتراًدؼً  مف قريباف فيما، المستكية: كقيؿ، المىٍمساء األرض :چڱ چ 

 (3)األممس. المستكم
 اق افى ك ًفيمىا ًعطىاؼي ناال": چں چ اًئطً كال حً كالرُّم فماؿى  اًئمن  ال أىف: األىرض يف كالًعكىجي ، حى

 (4)."تىًكمى تىس
 ًفييىا ًخفىاضى ان الى " أىم ،(5)الشيءً  ًفي كاالختبلؼي ، كاالٍرتفاعي ، خفاضي االن: تي األىم": چ ڻ چ ،

  (7)."اليسير النتكء "أك (6)"اٍرتفاعى  كىالى 
 :اإلجمالي التفسير: ثالثاً 
 اهلل بأف، فجاءت اآليات لمرد عمييـ، القيامة يكـ الجباؿ مصير عف لمبعث النبي المنكركف يسأؿ    

مستكية  ممساء نسفيا بعد األرض مف أماكنيا فيدع  ىباء فتككف بالرياح يطيّْرىا ثـ، كالرمؿ يفتّْتياتعالى 
  چ فىيىذىريىىا چ في فالضمير، قبؿ مف معمكرة تكف لـ كأنيا، ارتفاعان  كال انخفاضان  األرض في تبصر ال

 فتصير الجباؿ مكاف األرض أٌما، صفصفان  قاعان  تككف ال الجباؿ ألف الجباؿ؛ عمى ال األرض عمى يعكد
الذكر؛ خص الجباؿ بو ،رآخ شيء فكقيا كالجباؿ شيءه  فاألرض، جباؿ كال فييا بناءى  ال، مستكية ممساء
 فيرل، نبات أك حيكاف مف يخدمو ًممَّا حكلو فيما أغيار كابف، ذاتو في أغيار في اب أنو يرل اإلنساف ألفٌ 

 ما كؿ: إذف، كينتيي يمكت نفسو كاإلنساف، كيتفتَّت يجؼٌ  ثـ يذبؿ النبات كيرل، ييذبىح أك يمكت الحيكاف
 مرّْ  عمى ظاىر تغيير يمحقيا ال، ثابتة راسية ايراى الجباؿ إال، كاالنتياء التغيير فيو بيّْف حكلو يراه

                                                 

 (.3/207التفسير الحديث ) (1)
 (.185كممات القرآف تفسير كبياف) انظر:ك (، 11/275الجامع ألحكاـ القرآف) (2)
كتاب (، الدر المصكف في عمـك ال11/246، الجامع ألحكاـ القرآف)(486المفردات غريب القرآف) انظر:(3)

     .(8/105المكنكف)
  (.332-2/331( لساف العرب )4)
 (.2/5( لساف العرب )5)
 (.11/246( تفسير الجامع ألحكاـ القرآف)6)

 .(4/39أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ) (7)
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 اهلل سيفعؿ ماذا، المستقر الثابت ؽالخم ىذا عف اإلنساف يتساءؿ فقد، لمثبات مظير فالجباؿ، العصكر
 (1)بو؟

 :رابعًا: البالغة
 ىي لطيفة ببلغية نكتة اآلية ىذه في چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     چ :تعالى قكلو في (2)التنكيت فف     
 أما، المعنكية لمشؤكف يككف العيف بكسر كجالعً  أف فالمغكيك  ذكر فقد، المكيف عجازهكا  ، القرآف لطائؼ مف
 لؤلمكر ىك ما يضع سبحانو نجدهاآلية  ىذه في لكف، المادية الشؤكف لكصؼ فيككف، العيف بفتح كجالعى 

 ؛تضاريس أك نتكء أم افيي ترل ال التي المنبسطة األرض صفات كىي، المادية لؤلمكر يضعو المعنكية
 أك، دؽ ميما نتكء أم كجكد عدـ مبلحظة مف، االستعماؿ ىذا إليو يرنك ما إدراؾ في تعمؽال عند كلكف

 سبحانو عبر لذلؾ، الحديثة العمـ كسائؿ تدركو كلكف، الباصرة العيف تدركو ال الذم قؿٌ  ميما انخفاض
 (3).المادية األجراـ صفات فم ىي التي األمكر عف، لممعاني المكضكع بالمفظ كتعالى
 :اآليات من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً    
تتجمى قدرة اهلل تعالى أماـ الخبلئؽ يـك المشيد العظيـ بنسؼ الجباؿ لتكسر قمكب المتكبريف     

 يقفكف حائريف خائفيف نادميف عمى جحكدىـ كتكبرىـ في الدنيا. يـفتجعمآلياتو الجاحديف 
 اليدايات مف اآليات: األىداؼ ك ـكيمكف استنباط أى

 (4)."الجباؿ عف سؤاليـ في المشركيف جيؿ بياف" -1
إف التعبير بالنسؼ بعد التعبير بنسؼ العجؿ داللة عمى قدرة اهلل تعالى الذم ينسؼ الجباؿ " -2

عمى استحقاؽ اهلل  فكانت ىذه القدرة كذلؾ العجز دليبلن ، عجز العجؿ عف النسؼ عنونسفان ك 
 (5)."ية كامتناعيا عف العجؿتعالى األلكى

 (6)صفصفان.كجعؿ األرض قاعان ، كفي نسؼ الجباؿ، عظـ أىكاؿ يـك القيامة في حشر الناس" -3
 

                                                 

 .(9391-15/9390(، تفسير الشعراكم)467المنتخب ) انظر: (1)

مجيئو عمى  ا يسيدُّ مىسىدَّه، ألجؿ نكتىة في المذككر تيرىجحكر دكف غيره ممٌ ـ إلى كممة أك كبلـو بالذىك أف يقصد المتكم (2)
 (.2/478. الببلغة العربية )سكاه

 (.616/424) الجدكؿ في اإلعراب (3/88انظر: الكشاؼ ) (3)
 .(3/380( أيسر التفاسير )4)
 (.4/600المكضكعي لسكر القرآف ) ( التفسير5)

 .(11/173التفسير المنيجي ) (6)
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 وشفاعة الخمقاتباع الداع يوم القيامة  الثاني:المطمب 
ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ    چ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:   

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ڭ  ڭ  ڭ    ھ  ے  ے    ۓ   

 [َُُ – َُٖ]طو:  چې  ې  ې    ې   ى      ى    
  المقصد: بيان أحوال الناس يوم القيامة. 
  التالية:دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط 
 :اآليات لما قبميا مناسبة: أوَلً 
 الجباؿ بالحشر عف يؤمف لـ مف سؤاؿ بذكر كقفى األىكاؿ مف فيو كما مةالقيا يكـ ذكر اهلللما       

القيامة  يكـ الناس أحكاؿ بيف ثـ، كأىكالو اليكـ ىذا شؤكف تشرح أخر أمكران  الجكاب إلى كضـ كأحكاليا
 أذف إذا إال الشافعيف شفاعة تنفعيـ كال، ىمس إال كبلـ ليـ يسمع كال، الداعي إجابة إلى يسرعكف حيث
 ال كىـ، شر أك خير مف أصابكا بما العميـ ىك اهلل أف ذكر ثـ، قكالن  لو لممشفكع كرضى الرحمف ـلي

 (1).عممان  بو يحيطكف

 :المفردات معاني: ثانياً 
 خشع يقاؿ"، (2)"التطامف عمى يدؿ كاحد أصؿ كالعيف كالشيف الخاء :خشع": چ ھ چ 

 مف المعنى قريب كىك خشكعان  يخشعك "، (3)""صكتو كانخفض كسكف كرمى ببصره نحك األرض
 (5)."كالبصر الصكت في كالخشكع"، (4)"باالستخذاء" كاإلقرار البدف في الخضكع أف إال، الخضكع

 أك"، (7)"يسمع يكاد ال الذم" (6)"الخفي الصكت: اليمس منوك ، حس صكتال خفاء": چ ۓ چ 
 (9)."النَّبىاتً  يىاًبسي  في هاوطي تحريكيا كىك" (8)"كنقميا األقداـ رفع أك، كالمساف الشفة تحريؾ

                                                 

 .(9/153(، تفسير الكسيط لطنطاكم)16/151تفسير المراغي )انظر: ( 1)
 (.2/182معجـ مقاييس المغة ) (2)
 (.235المعجـ الكسيط ) (3)
 (.223المعجـ الكسيط): ( أصميا خذم كىي بمعنى خضع كذؿ. انظر4)
 .(2/182مقاييس المغة ) معجـ (5)
 (.6/66( معجـ مقاييس المغة )6)
 (.7/310الماتريدم ) -لسنة تأكيبلت أىؿ ا (7)
 (.2/313السبلـ) ( تفسير العز ابف عبد8)

 .(4/100أضكاء البياف) (9)
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 كسائبلن  لو ناصران  آخر إلى االنضماـ: الشَّفىاعىةي ، مثمو إلى الشيء ضـٌ : الشٍَّفعي " :چڭ  چ 
كىي "،  (1)"أدنى ىك مف إلى كمرتبة حرمة أعمى ىك مف انضماـ في يستعمؿ ما كأكثر، عنو

 (2)"كبلـ الشفيع لمممؾ في حاجة يسأليا لغيره
   :اإلجمالي التفسير: ثالثاً 
 إسرافيؿ كىك-الداعي إلى مسارعيف يستجيبكف، األىكاؿ يكـ القيامة ىذه يرل المنكركف لمبعث يكـ     
 كال! اعواتب عف ليـ فرم كال، تمكؤ كال عكج كال زكغاف فيو ليس تاٌمان  اتباعان -الصكر في ينفخ الذم

 الدنيا في ىذا كاف كلك، إليو بادركا اأمرك  حيثما، عنو يحيدكف كال إليو يسرعكف بؿ طمبو عف ينحرفكف
 فبل كسكنت األصكات كخشعت، ان جميع يدعكىـ بؿ، أحد عف ًبديعائو ًدؿي عيى  ال: ًقيؿى ك ، ليـ أنفع لكاف
 كيكمئذ، أخيو كبلـ عف يغنيو شأف لو امرئ كؿ إذ فقط األقداـ كقع إال تسمع كال، خافتان  صكتان  إال تسمع

 في المتصرؼ المالؾ ىك اهلل إذ، قكالن  لو كرضى الرحمف لو أذف مف عةشفا إال أحدان  الشفاعة تنفع ال
 بو يحيط أحد كال الدنيا أمكر مف خمفيـ كما، القيامة أحكاؿ مف أيدييـ بيف ما العالـ جميعان  الخمؽ
  (3).عممان 

  البالغة: :رابعاً 
 كأمر الدنيا أمر عف كناية     چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ىچ :في قكلو تعالى الكناية"  

 (4)."اآلخرة

 :اآليات من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً 
 حؽ الجزاء يعمـ سبحانو فاهلل، ثكاب في زيادةن  أك، لعقاب استنزاالن  كليست لمشافع تكريـه  الشفاعة     
نٌ  العمـ  قدره كما تقديران  فقدره شيء كؿ عمـ الذم، الحكيـ العزيز اهلل عند الكرماء لكرامة إظيار ىي ماكا 
 بيا اختص لشفاعة استجابة أنو عمى كتب ما كقع شفيع بشفاعة كاف فإف، محالة الى  كاقع عممو في

 (5)مكرمان. كريمان 
 اليدايات مف اآليات:األىداؼ ك  كيمكف استنباط أىـ

إف التعبير بنفي العكج عف اتباع الداعي يذكرىـ باعكجاج أنفسيـ عف اتباع داعي الحؽ فكأف " -1
 تباع الداعي ببل اعكجاج في اآلخرة جزاءن المتناعيـ عف اتباع داعي الحؽ في الدنيا.ا

                                                 

 (.457( المفردات في غريب القرآف )1)
 (.130( تفسير سكرة طو تفسيران مكضكعيان)2)
 (.3/206التفسير الحديث)(، 4/100(، أضكاء البياف)5/316تفسير القرآف العظيـ) انظر: (3)
 (.2/231التفاسير )( صفكة 4)
 (.9/4789زىرة التفاسير ) انظر: (5)
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 (1)"أحاط اهلل بكؿ شيء عممان، كاالمتناع مف أف يحيط بو عممان  -2
 :كمف شركط الشفاعة، لمشرؾ ييشفع كال، مشرؾ يشفع فبل التكحيد أىؿ لغير شفاعة ال -3
 .رضى اهلل عف الشافع - أ
ذف اهلل لمشافع بالشف - ب  (2) .اعةكا 

 
 ساعة الحساب:   الخضوع هلل الثالث:المطمب   
  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   وئۇئ     وئ ەئ   ەئ     چ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:    

 [ُُِ – ُُُطو: ] چېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  جئ   حئ    
 المقصد: بيان نتيجة العمل في الدنيا. 
 التالية:حميمية من خالل النقاط دراسة اليدف والمقصد دراسة ت 
  :اآليات لما قبميا مناسبة: أوَلً 
 خسر كقد، الدياف لمكاحد كتخضع الكجكه تذؿ اليكـ ذلؾ ففي اليزاؿ الحديث عف أىكاؿ يكـ القيامة"   

 ال فإنيـ المتقكف أما، كنكاىيو أكامره كعصى، سكاه معو كعبد، غيره اهلل مع فأشرؾ، نفسو ظمـ مف حينئذ
 خشكع مف قبمو لما كمقرر مؤكدفالسياؽ " (3) "،حسناتيـ مف ينقص كال، سيئاتيـ في يزاد فبل، مكفيظم

 (4)."تعالى بإذنو إال ألحد الشفاعة عدـ كمف، لمرحمف القيامة يكـ األصكات
 :المفردات معاني: ثانياً 
 (5)."يمكت ال الذم الحي لجبارىا الخبلئؽ كاستسممت كخضعت ذٌلت" :چەئچ 
 يىاةً  ميتًَّصؼي الٍ " :چوئچ  (6)  ."دناأىب كتي يم ال الدائمة ًباٍلحى
 فيك، كيحفظو يدبره، شيء كؿ عمى قيـ كىك، يناـ ال الذمغىةو مبال يغىةي ص قىيُّكـي ال: چوئچ 

 اًبم سو نىف ؿّْ ك ىعم ـي القائ كىك بو إال لو قكاـ ال، إليو فقير شيء كؿ الذم، نفسو في الكامؿ
ًقيؿى ، كىسىبىت ـي  قىيُّكـي ال: كى كؿي  الى  الًَّذم الدَّاًئ  (7(.يىزي

                                                 

 (.4/600المكضكعي لسكر القرآف ) التفسير (1)

 (.16/152انظر: تفسير المراغي )( 2)
 (.16/151( تفسير المراغي)3)
 (.9/154( التفسير الكسيط لطنطاكم)4)
 .(589المفردات في غريب القرآف) انظر:ك  .(5/318تفسير القرآف العظيـ ) (5)

 (.9/154)التفسير الكسيط لطنطاكم كانظر: (،4/102أضكاء البياف ) (6)
 (.4/102(، أضكاء البياف)5/318تفسير القراف العظيـ) انظر: (7)
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 قي ييضمني فبلف يقاؿ، صي النَّق: اليٍضـي  ":چ حئ چ ًني أم حى  ـي اليىض استعيرك"، (1)"يٍنقيصي
 (4)."مكـه مظ: ـه ضتمي يـه ىض ؿه كرج"، (3)"كنقصانيا كبخسيا، الحقكؽ عمى الجكر فيك"، (2)"لمٌظمـ

 :اإلجمالي التفسير: ثالثاً 
 كخضعت الناس كجكه ذٌلتيـك القيامة تأتي اآليات لتصكر كيؼ حاؿ العباد كقد  بعد تصكير أىكاؿ     
، يناـ ال الذم القيكـ، يمكت ال الذم الحي األحد لئللو كميا كالخبلئؽ النفكس كاستسممت، اليكـ ىذا في
 الذم كىك،  شيء كأكـر أشرؼ الكجو ألف، بالذكر الكجكه كخص، كيحفظو يدبره شيء كؿ عمى قٌيـ كىك

 بالكجكه المراد أف العمماء بعض كيرل، يظير كفييا، يبيف بيا الخضكعالمميزة ك  ًسمىتو الشخص ييعًطي
 كجكه كخضعت ذلَّت: أم كيرل بعضيـ، كالفاسقيف الكفار كجكه، اليكـ ىذا في كخشعت ذلت التي

 الذُّؿ المراد فَّ أ مىع ؿُّ يد القرآف ري كظاى، كالرككع، بالسجكد كذلؾ، االدني دار يف لٌمو  المٍؤمنيف
 كعً كالخض الذُّؿ عبلمات اليكـ ذلؾ يف عمييـ رتظي كميا الخبلئؽ ككذلؾ، القيامة يكـ لمَّو كالخضكع

 فاأللؼ، لقضائو كمستسمـ تعالى هلل خاضع القيامة يكـ فالكؿ، لغيرىـ أـ لممؤمنيف أكانت سكاء، مَّول
 .لبلستغراؽ كالبلـ
 مف كغيره، الشرؾ يعـكالظمـ ، كالشرؾ الظمـ مف شيئان  حمؿ مف في ذلؾ اليكـ خسر كقد         

 المؤمنكف كأما، الجاحديف الظالميف حاؿ فيذا، الظمـ مف حمؿ ام بقدر ظالـ كؿ كخيبة يالمعاص
 يقرنكف كىـ، المشركعة كالكاجبات المطمكبة الفرائض مف الصالحة األعماؿ يعممكف الذيف المكحدكف
، ذنب بغير يعاقبكا بأف سيئاتيـ في يزاد فبل، لحقكقيـ ىضما كال ظمما يخشكف ال ىؤالء،  اإليماف بعمميـ

: كاليضـ، كمو الحؽ مف المنع الظمـ بأف :كاليضـ الظمـ بيف الفرؽك ، حسناتيـ ثكاب مف ينقص كال
 قد حسنة لو تبطؿ كال، يعممو لـ بذنب العبد يؤاخذ ال إنو ذلؾ كخبلصة، الحؽ بعض مف كالمنع النقص
(5).اعممي

  
 :القراءات: خامساً   

 (6)."بالرفع چ يىخاؼي  فىبل چ بالجـز كقرأ الباقكف چ يىخؼٍ  فىبل چ قرأ ابف كثير":: چ ی   ی چ
 :العالقة التفسيرية

                                                 

 (.3/377( معاني القرآف لمزجاج )1)
 (.842( المفردات في غريب القرآف )2)

  .(8/829التفسير القرآني لمقرآف) (3)
 .(12/614لساف العرب ) (4)
-4/101(، أضكاء البياف)2/1551) تفسير الكسيط لمزحيمي(، 16/154(، تفسير المراغي)3/89الكشاؼ) انظر: (5)

 .(9/154(، التفسير الكسيط لطنطاكم )102
 (.2/322( النشر في القراءات العشر )6)
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فقد أفادت  چ يىخاؼي  فىبل چأما القراءة الثانية ، النيي عف الخكؼ چ يىخؼٍ  فىبل چ أفادت القراءة األكلى   
 (1)ذم يعمؿ الصالحات بأنو ال يخاؼ ظممان كال ىضمان.االخبار عف المؤمف ال

 في أم، كاليضـ الظمـ مف أمنو حصكؿ في التردد عدـ تفيد كثير ابف عاشكر "قراءةبف  يقكؿ الطاىر   
 (2)".معنكية خصكصية كثير ابف قراءة كفي لفظية خصكصية الجميكر قراءة

  اآليات من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً 
 يككف أف يجب الذم ىك اآلخرة في المصير سكء مف كينجيو صاحبو يفيد الذم الصالح مؿالع فٌ إ"  

 كالحكمة الحسنات كقىبكؿ الطاعاتً  صحة في شرطه  اإليماف فإف، اآلخر كاليكـ باهلل إيماف عف صادران 
 مف خالصان  يككف ال مؤمنان  صاحبو يككف ال الذم الصالح العمؿ أف عمى التنبيو ىي ىذا مف المتبادرة

 صاحبو يحفز الذم ىك فقط اإليماف أف كعمى، كاالنقطاع لبلنتكاس معرضان  كيككف، كمأرب شائبة كؿ
 (3)"كالمآرب الشكائب مف الخالص الصالح العمؿ عمى

 اليدايات مف اآليات: االىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ
 (4)."القيامة يكـ المكحديف كفكز المشركيف خيبة بياف" -1
 كسائؿ الدعكة بيف الترغيب كالترىيب.أىمية التنكع في " -2
 (5)."المسمـ بعيد عف الظمـ بصكره كأشكالو كافة" -3
 (6)المؤمنكف مطمئنكف إلى عدؿ اهلل تعالى فبل يخافكف ظممان كال ىضمان. -4

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.113-7/112تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر)(، 11/249الجامع ألحكاـ القرآف) انظر: (1)
 (.16/313( التحرير كالتنكير)2)

 (.3/208التفسير الحديث) (3)
 .(3/380التفاسير ) (أيسر4)

 .(11/147المنيجي لسكر القرآف ) (التفسير5)

 (.4/601) القرآف الكريـ التفسير المكضكعي لسكرانظر: ( 6)



   

 سورة طو                                                                                               الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف القرآن الكريم    
 

- 133 - 

 

 ة تعدم التعجل بقراءنزول القرآن عربي و : المطمب الرابع
حب   خب  مب  ىب  يب  جت   جب  يئ     ىئ چ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     حت  خت  مت  ىت  يت  

 [ ُُْ – ُُّطو: ] چٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    
 المقصد: بيان عربية القرآن ومقصده وكيفية قراءتو. 
  التالية:دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط 
 المناسبة:: أوَلً 
اآليات تكمؿ النسؽ فتبيف  فيذه، كعيدء بعد الحديث عف مشاىد اآلخرة كما فييا مف نسؽ اآليات جا    

 فييا كذلؾىكاؿ كيقي نفسو مف تمؾ المشاىد كاأل ليا كيستعد الكسيمة التي تجعؿ العبد دائمان يذكر اآلخرة
 (1)الكريـ.لقرآف با

 :المفردات معاني: ثانياً 
 ٍرؼي ": چ خب چ  عمى الكعيد مف ألكانا فيو كنكعنا كررنا" :أم، (2)"وً يً كج عف ءً الشَّي دُّ ر : الصَّ

 (3)."كالتيديد التخكيؼ سبيؿ
 أسباب النزول :ثالثاً 
 في نفسو أتعب بالقرآف جبريؿ عميو نزؿ إذا النبي كاف ):قاؿ السدم عف حاتـ أبي ابف أخرج   

پ  پ  پ         چ          اهلل فأنزؿ يحفظو كلـ جبريؿ يصعد أف فيخاؼ نفسو عمى يشؽ حتى حفظو

 (4) .(چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    
 :اإلجمالي التفسير رابعًا:

 القيامة أحكاؿ مف سيحدث بما المنبئة الكعيد عمى المشتممة اآليات أنزؿ كما أنو سبحانو ذكر      
 النظـ مف فيو ما عمى كاكيقف العرب ليفيمو عربيان  قرآنان  كاحد نمط عمى كذلؾ كمو القرآف أنزؿ، كأىكاليا
 أبمغ العربية المغة ألفٌ  ؛المدح يفيد كصؼ كىذا، البشر طكؽ عف الخارج العجيب كاألسمكب، البديع
 حيث منيـ لممشركيف كتحميؽ، العرب عمى باالمتناف تعريض كفيو، كانسجامان  فصاحة كأحسنيا المغات
، الكماؿ بصفات مكصكؼ سبحانو كأنو، عبادهل القرآف ىذا نفع اسمو عزٌ  بيف ثـ، بو ككذبكا عنو أعرضكا

                                                 

 (.4/2351في ظبلؿ القرآف ) انظر:( 1)
 .(9/189لساف العرب )( 2)
 .(9/156الكسيط الطنطاكم)التفسير  (3)
 (.132) السيكطي-( لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ4)
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 ممؾ كؿ سمطانو قير الذم الممؾ، خمقو جميع مف العبادة لو الذم فارتفع، النقص صفات عف منزه
 أمر في كالنسياف السيك عف رسكلو يصكف كأنو، خمقو مف المشرككف بو يصفو عما الحؽ، كجبار
 عميو كحرصو لمعمـ التامة محبتو عمى تدؿ إليو كمبادرتو الكحي تمقؼ عمى عجمتو كانت كلما الكحي،
 إلييا كالطريؽ اهلل مف كىي مطمكبة الخير ككثرة خير العمـ فإف العمـ زيادة يسألو أف تعالى اهلل أمره

 كاف النبي أف ركمك ، كقت كؿ في إليو كاالفتقار بو كاالستعانة اهلل كسؤاؿ لمعمـ كالشكؽ االجتياد
 عف فنيى، النسياف مخافة إياه جبريؿ استتماـ قبؿ بقراءتو فيعجؿ ريؿجب مف القرآف أخذ عمى يحرص
 يزيدؾ أف ربؾ كادع، كسككف تثبت عف إياه أخذؾ فيككف كحيو يستتـ أف إلى بو تعجؿ ال: لو كقيؿ ذلؾ
 (1).كعممان  فيمان 
   :البالغة: رابعاً 
 ككأف، عاؿو  شيء مف نزاؿفاإل، عميو المينزَّؿ مف أعمى المينزَّؿ أف چ يئ   چ كممة مف يتبيف" -1

 األرض؛ تشريع مستكل إلى تيبطكا ال: فيقكؿ، ىممنا يستنيضك  أنظارنا يمفت كتعالى تبارؾ الحؽ
 إلى فيحتاج أشياء عنو فتغيب اليكل فيو كيتحكـ، المستقبؿ كيجيؿ لمحاضر ييقنّْف ألنو

 (2)."استدراؾ
 أنزؿ قد كاف إذا: قديرهت مقدر شرط عف لئلفصاح الفاء" چٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ قكلو تعالى -2

 ككماؿ عمكه عمى يدؿ ىذا فإف، يتعظ لـ مف كلينذر يتقي مف ليتقي الكعيد مف كصرؼ القرآف
 (3)."حكمتو

     :القراءات: خامساً 
بالنكف المفتكحة ككسر الضاد كفتح الياء نصبان عمى تسمية  چيقضً نى    چقرأ يعقكب ": چ ڀچ  

 (4)."بالياء المضمكمة كفتح الضاد كرفع كحيو چ ييٍقضىى   چكقرأ الباقكف الفاعؿ كحيو بالنصب 
 
 
 

                                                 

، تفسير تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ (16/154تفسير المراغي) (18/382جامع البياف ) انظر: (1)
 .(16/314التحرير كالتنكير)(، 514المناف)

 (.15/9401( تفسير الشعراكم)2)
 (.9/4794( زىرة التفاسير)3)
 (.2/322( النشر في القراءات العشر )4)
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 العالقة التفسيرية:
القراءة األكلى عمى أف الفعؿ مبني لممعمكـ مسند إلى ضمير العظمة مما يفيد تعظيـ أمر أفادت    

 .(1)القراءة الثانية فعمى اسناد الفعؿ لممجيكؿ كالمقصكد مف ينزؿ بالكحي كىك جبريؿ أما، المنزؿ
 : اآليات من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً 

ا القرآف في يجد الكؿ، الفكر كمتكسط كالجاىؿ العالـف أجمعيف يسر القرآف لمناس اهلل       يناسبو؛ مى
 ليقنع الممكات ألكاف لكؿ تصريؼه  القرآف في يككف أف بدٌ  فبل، اميّْ معى كلً  لمفيمسكؼ، لمجميع ييشرّْع ألنو

 بالقكة ينزعو بأف يأتي بالخير باإلغراء يىٍأتً  لـ كمف، أٍىؿ منيما فمكؿ، ككعيد كىٍعد فالقرآ كفي، الجميع
 (2) .كجو مف كجكه إعجازه كىذا، كالجبركت

 اليدايات مف اآليات: ك األىداؼ أىـ كيمكف استنباط
 .فيو الكعيد كتصريؼ العربي بالمساف القرآف إنزاؿ مف الحكمة بياف" -1
 بو يصفو نقص ككؿ كالشريؾ الكلد عف كتنزىو ليـ كممكو لعباده قيرهك  تعالى اهلل عمك إثبات -2

 (3)."المبطمكف
 

بدء  ألفٌ  ؛كخصو بككنو قرآنان عربيان ، األبد إلى ليـ كشرؼ فخر فيك، العرب بمغة القرآف نزؿ" -3
 .ألمة العربية التي تستقبؿ أكؿ الدعكة فبل بد أف تأتي المعجزة بمسانيانزكؿ الرسالة كاف في ا

 التخكيؼ مف كاألشرار، األخيار البشر، مستكيات لجميع كفاية فيو ما عمى القرآف مؿاشت -4
 كيحذركا معاصيو، فيجتنبكا ربيـ، الناس يخاؼ حتى كالعظة، كالعبرة كالعقاب، كالثكاب كالتيديد،
 .عقابو

 في المتصرؼ الممؾ ذلؾ، فيك عف اهلل كاألنداد، جؿ األكالد عف نزه اهلل سبحانو كتعالى نفسو -5
 حؽ، ككعيده يتغير، ككعده ال دائـ ثابت حؽ ىك ألنو الحؽ، كتقدس ذك األككاف، الحؽ، أم

ٱ  ٻ   چ " كجممة، يقكؿ ابف عاشكر: (4)"حؽ منو شيء حؽ، ككؿ حؽ، كالجنة حؽ، كرسمو

 كىذا  چپ  پ  پ چ جممة كبيف      چيئ   ىئ چ جممة بيف معترضة چٻ ٻ  ٻ
 مف لعباده بيف ما عمى لشكره القرآف، كتمقيف ىذا منة كعمى فالقرآ منزؿ اهلل عمى ثناء إنشاء
 (5)أسمكب" كأحسف كبلـ بأبمغ إلييـ كتكجييو كالترىيب بالترغيب عميو كحمميـ اإلصبلح كسائؿ

                                                 

 (، تفسير القرآف بالقراءات القرآنية16/317(، التحرير كالتنكير)11/250)الجامع ألحكاـ القرآف  انظر: (1)
 (.7/115/116العشر)

 (.15/9403) تفسير الشعراكمانظر: ( 2)
 (.3/383التفاسير ) أيسر (3)
 (.16/291( التفسير المنير )4)
 (.16/315تحرير كالتنكير )( ال5)
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اإلعجاز كىك أسمكبو  نزكؿ القرآف بمساف عربي ال يقصر إعجازه عمى كجو كاحد مف كجكه" -6
 (1)."بيـ العرب كغيرىـ ييتحدل، كثيرةعجاز في القرآف ه البياني إنما كجكه اإلالعربي كأداؤ 

، الداريف صبلح فييا، إليية سياسات كزكاجره قكارعو أف كبياف القرآف دراسة عمى اإلقباؿ طمب" -7
 .(2)"كمو حؽ كالكعيد الكعد مف تضمنو ما كأف، اهلل خذلو مف إال عنيا يحيد ال

صدار رهكتفسي القرآف قراءة في كالتأني التريث استحباب" -8  (3)."منو كالفتيا الحكـ كا 
 حتى كيصبر يتأنى أف لو ينبغي لمعمـ المستمع كأف العمـ تمقي في األدب " السعدم: يقكؿ     
 كال سؤاؿ عنده كاف إف سأؿ منو فرغ فإذا ببعض بعضو المتصؿ كبلمو مف كالمعمـ المممي يفرغ
 يستممي أف لو ينبغي المسئكؿ ككذلؾ، لمحرماف سبب فإنو العمـ ممقي كبلـ كقطع بالسؤاؿ يبادر
 (4)".الصكاب إلصابة سبب ذلؾ فإف ؛الجكاب قبؿ منو المقصكد كيعرؼ السائؿ سؤاؿ

شعار العممي التحصيؿ مف كالمزيد العمـ طمب في الترغيب" -9  إلى كالحاجة بالجيؿ النفس كا 
 يرغبو الذم التعجؿ عف نييو أتبع إذ النبي مع تمطؼ يقكؿ ابف عاشكر" كفيو .(5)"العمـ

 بغيره أـ القرآف بإنزاؿ كانت سكاء زيادة كؿ مجمع ذلؾ فإف، العمـ مف الزيادة بسؤاؿ لو باإلذف
صالحة  رغبة التعجؿ في رغبتو أف إلى إيماء، كفيمان  تشريعان  االجتياد إلى كاإللياـ الكحي مف
"(6) 
صبلح أحكاؿ متبعيو  كما جاء بو ىك السياسة الكاممة الضامنة  القرآف قانكف ذلؾ الممؾ " -10

 في الدنيا كاآلخرة.
ماء إلى أف ممؾ غيره المتسميف بالممكؾ ال يخمك مف يؾ الحؽ إمإف كصفو سبحانو بأنو الم -11

 (7)."الدنيانقص كانتفاء أم منازع لو في ممكو سبحانو يـك القيامة كقد كانكا يدعكف الممؾ في 
 عمـ ما عند لو كالشكر تعالى هلل لمتكاضع فمتضم" چ ًعٍممان  ًزٍدًني رىبّْ  وقلچ   :تعالى كقكلو -12

 فزدني، عندم كاف ما جميبلن  كأدبان  التعمـ باب في لطيفة رب يا عممتني أم، التعمـ ترتيب مف
  (8)."كعممان  حكمة شيء كؿ في لؾ فإفٌ ، عمـ إلى عممان 

                                                 

 .)بتصرؼ((9402-15/9401) الشعراكم ( تفسير1)

 (.9/156( تفسير المراغي)2)

 (.11/177المنيجي لسكر القرآف) التفسير (3)

 (.514)تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف (4)
 (.3/383التفاسير ) (  أيسر5)

 (.16/315( التحرير كالتنكير )6)
 .(4/604المكضكعي لسكر القرآف) التفسير (7)

 .(3/90الكشاؼ) (8)
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 المبحث الثاني
 

 (123-115)اآليات 
 

 :وفيو ثالثة مطالب
 
 
 

 لو. وسجود المالئكة لى آلدمتعا المطمب األول: عيد اهلل
 

                   
 

 .من إبميس المطمب الثاني: تحذير آدم
 

 
   

ىباطو من الجنة، في شراك إبميس المطمب الثالث: وقوع آدم   .وا 
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 لو وسجود المالئكة  المطمب األول: عيد اهلل تعالى آلدم 
  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٿ  ٹ   چ تعالى:كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو       

  [ُُٔ - ُُٓطو: ] چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   
         :بيان مكانة آدم  المقصد عند اهلل تعالى. 

  التالية:دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط 
 

 :اآليات لما قبميا مناسبة :أوَلً 
 زءان جي  ىذه اآليات في كلقد ابتدأ اهلل، يات كالكعيدفيو مف اآل كما ف القرآفيات السابقة تتحدث عاآل    

 بميسإمف حذر الناس يي  تعالى اهللكأٌف ، كيؼ بدت عداكة إبميس كنسييا آدـ يصكر مف قصة آدـ
، بييـ مف قبؿكما فعؿ مع أ بكسكستو ليـ يات اهللآف كعف آسبب في صرؼ الناس عف القر  وألنٌ 
 (1).كاستحقاقو الكعيد ب في نسيانوببميس سكما أف إ، النسيافينافيو عمـ الزيادة مف الطمب ك 
 :المفردات معاني: ثانياً   

 في ركزه بما يككف تارة اهللً  كعىٍيدي ، حاؿ بعد حاال كمراعاتو الشيء حفظ: العيد" :چٹ    چ 
 أصؿ في ببلـز سكلي نمتزمو بما كتارة، رسمو كبالٌسٌنة بالكتاب بو أمرنا بما يككف كتارة، عقكلنا
 (2)."مجراىا يجرم كما كالٌنذكر الٌشرع

 أمر ما عمى المحافظة كالمقصكد، األمر إمضاء عمى القمب عقد: كالعىًزيمىةي  العىٍزـي  ":چ ڦ   چ 
 (3)."القياـ عمى كعىًزيمىةن  بو

  :اإلجمالي التفسير :ثالثاً 
 سيفن، ذلؾ األمر كأال يخالؼ ةالشَّجر  تمؾ يقرب أىالَّ   أمره حيف يخبر اهلل تعالى عف قصة آدـ     

 يتسمؿك  ،يغٌره أف استطاع كلما الشيطاف أزٌلو لما، كذلؾ كاف لك إذ، حفظو في تصميمان  لو ًجدي لـك العيد 
 الى  اهلل مف بشرع ذكَّرتي  لـ فإ كأنيا، تنسى أنيا اإلنسانية لمطبيعة  اهلل كصؼ ىذاك ، بكسكستو إلى نفسو

 أما، سمبي كالثاني، إيجابي أحدىما آلدـ كصفيف كتعالى سبحانو ذكر لقدك ، عزيمة لئلنساف تككف
 عمى غضاضة ذلؾ في كليس، منو حذره الذم المحظكر في ككقع، العيد النسياف فنسي فيك األكؿ
 في يقع كما، الغفمة لو كتعرض النسياف لو يعرض كأنو، اإلنساني الطبع يصؼ تعالى اهلل ألفٌ  ؛آدـ

                                                 

 (.9/4797(، زىرة التفاسير )2/386)عبداهلل النسفي-(، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ3/91الكشاؼ ) :( انظر1)
 (.592المفردات في غريب القرآف ) (2)
 (.565) انظر: المرجع السابؽ( 3)
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ڤ  ڤ  ڦ   چ :بقكلو كتعالى سبحانو ذكره السمبي كىك الثاني األمر، غافؿ ناسو  كىك إال عنو ينيى ما

آدـ  كريـحيف أمر اهلل المبلئكة بت  ثـ يخبر اهلل، كتقطعيا أمكره تحـز صادقة عزيمة :أم  چ ڦ
 ًردفأخرج كطي ، خالؼ كامتنعك  ،يفى لسَّاجدا مع يككف أف ىأبعمى كجو أراده سبحانو فامتثمكا لكف إبميس 

و ألنٌ  ؛عممان أف إبميس ليس مف المبلئكة كىك مف الجف كما في آية أخرل كدخؿ في األمر مع المبلئكة
 (1)!معيـ فاالستثناء في اآلية منقطع  كاف يصحبيـ كيعبد اهلل

 القراءات:    : رابعاً 
بإخبلص  چًة ًلٍممىبلًئكى  چكقرأ الباقكف ، بضـ التاء چًلٍممىبلًئكىةي  چ قرأ ابك جعفر": چ ڄ چ

 (2)."كسر التاء
  العالقة التفسيرية:

، ىذا األمر حيث أف المبلئكة استعظمكامر كثقمو عمى المبلئكة ناسبت القراءة األكلى عظـ األ"   
ف المبلئكة فطركا عمى الطاعة ميما كاف االمر الذم حيث إ كالقراءة الثانية تفيد التخفيؼ مف ثقؿ األمر

  (3)."متثاالن ألمر اهلل تعالى كطاعةن لوأمركا بو فإنيـ يفعمكه ا
 اآليات:  من والمقصد اليدف تحقيق: خامساً 
 سمـ في أعمى كانت عمييا كاالستعبلء فييا كالتحكـ رغائبيا ضبط عمى أقدر النفس كانت "كمما       
لى البييمية إلى أقرب كانت كتياكت الرغبة أماـ ضعفت ككمما، البشرم الرقي  مف، لىاألك  المدارج كا 
، إرادتو باختبار األرض لخبلفة تعده أف اإلنساني الكائف ىذا ترعى التي اإلليية العناية شاءت ذلؾ أجؿ
رادتو، الشيطاف يزينيا التي الرغائب بيف صراع مف ينتظره ما عمى عينيو كفتح، فيو المقاكمة قكة كتنبيو  كا 

 (4)"لمرحمف كعيده
 ات مف اآليات:اليداي األىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ   

 (5)."الشيطاني اإلغراء أماـ قمبو كضعؼ ونسيانك   قصة آدـ مف خبلؿ  لمنبي التسمية" -1
إف اهلل ) النسياف قاؿ عمينا عدـ المؤاخذة عمى النسياف مف طبيعة البشر لذا مف رحمة اهلل -2

  .(6) (عميو استكرىكا كما كالنسياف الخطأ أمتي عف تجاكز قد

                                                 

 .(11/176، التفسير المنيجي)(1/468(، المنتخب )4/106أضكاء البياف)انظر: ( 1)
 (.322-2/210( النشر في القراءات العشر )2)

 (.7/117( تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر )(3
 (.4/2353( في ظبلؿ القرآف )4)
 (.3/383التفاسير ) أيسر (5)

 .(2043كتاب الطبلؽ ،باب طبلؽ المكره كالناسي رقـ الحديث ) ( ،659( سنف ابف ماجو)6)
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كيقترؼ ي مف الكرامة كالتفضيؿ ففي طبعو الضعؼ فيك عرضة ألف ينسى تك إف اإلنساف ميما أي  -3
 (1)كصية اهلل تعالى. ما ال يأتي مع ىذا اإلكراـ كما في نسياف آدـ

 كأمر المبلئكة السجكد لو. آلدـ  تكريـ اهلل" -4
 المعصيةالتكبر كالغركر مف األسباب المؤدية إلى  -5
عف السجكد تكبران كغركران كحسدان عمى ىذا التكريـ  كامتناعو (2)"أسباب عداء الشيطاف لئلنساف -6

 .لظنو أنو أفضؿ مف آدـ
 
 من إبميس تحذير آدم  الثاني:المطمب 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ     چ   چ   چ چ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:    

ڳ    ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڌ  ڎ  

 [٤٦٢ – ٤٤٥طه: ] چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ      ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 المقصد : بيان عداوة إبميس آلدم ولذريتو من بعده. 
  التالية:دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط 

 
 :اآليات لما قبميا مناسبة: أوَلً 
دـ عند الو تعالى مكانة آ بعد بيافف آدـض حمقة جديدة مف حمقات قصة مازالت اآليات تعر      

ذلؾ  فٌ ؛ ألمف اتباع سبمو ككساكسو آدـلو كتحذير عداكة الشيطاف  كسجكد المبلئكة بينت ىذه اآليات
 .يكقع في الشقاء

 :المفردات معاني: ثانياً 
 يىٍعرىل ثكبو مف عىًرمى ك ، (3)"العرياف ذلؾ كمف، الشيء مف الشيء خمك عىٍركىل" :چ ک   چ

(4) ،
 (5)."فييا أبدان  معدة نياأل المبلبس تخمك مف"أم 

                                                 

 .(16/200المنير ) ( انظر: التفسير1)

 (.11/177نيجي )مالتفسير ال (2)

 .(4/295( معجـ مقاييس المغة )3)
 .(562( المفردات في غريب القرآف)4)

 .(2/387مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ) (5)
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 مىى ًمثىاًؿ العىًشيَّة: اٍرًتفاعي النَّيىار كالضحكة الضَّحك" :چ گ چ ًحيَّةي عى ضحى يدؿ عمى و، كالضَّ
ٍكءيىا فىيىٍصفك الشٍَّمسي  تىٍطميعي  حيفى : الشيء كالضحىبركز   اٍرتىفىعى  ًإذا، كىاٍلمىدّْ  ًباٍلفىٍتحً ، كالضَّحاء. ضى
ٍقعي  كاٍشتىدَّ  النَّياري   (2)."مؤذيةال تيصيبؾ شمس  "أم: كالمعنى، (1)"الشٍَّمسً  كى

 ءن  ًبمنى الثكب بىًميى " :چڻ  چ  (4)."يفنى ال": أم، (3)"خمؽ: أم كبىبلى
 :اإلجمالي التفسير :ثالثاً 
مف عدكه الذم سيصده كينسيو ذكر ربو كيريد لو  في ىذه اآليات تحذير مف اهلل تعالى آلدـ   

، بمعصيتي تطيعاه كالمنو  فاحذرا، كلزكجتؾ لؾ عدك ىذا إبميس إف آدـ يا: تعالىالشقاء فقاؿ اهلل 
ذاك ، كاالكًتساب الكدب ةً عيشمال بطم ًفي عبي فتت (5)" الجنة" مف فيخرجكما  في آدـ يا لؾ منيا إف لـ تخرج ا 

 حر صيبؾي كال الجنة ىذه في تعطش أال لؾ كأف، تىٍعرل فبل تىٍمبىس كأف، تجكع فبل تأكؿ أف الجنة
ألٌف في ضمف  ؛كحده فعؿ الشقاء دكف حٌكاء بعد إشراكيما في الخركج ما أسند إلى آدـنٌ ا  ك  ،الشمس

تصر الكبلـ بإسناده فاخ، كما أٌف في ضمف سعادتو سعادتيـ، شقاء الرجؿ كىك قيـ أىمو كأميرىـ شقاءىـ
مّْدتى  منيا تأكم إف، شجرة عمى أدلؾ ىؿ: لو كقاؿ آلدـ الشيطاف فكسكس ،إليو دكنيا ، تمت فمـ خي
 (6).ينقطع؟ كال ينقضي ال مكنام كممكت
  البالغة:: رابعاً 

 ةً اآلي هذى يف ًإفَّ "  چ ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   چقكلو تعالى     
 يؽي تحق عكـً ز مال رً النًَّظي عف النًَّظيرً  طعً ق مف رضى الغ فى أك ، النًَّظيرً  عف النًَّظيرً  عى قط مَّىييس ام ةً ذككر مال
 مىأى الظ عطق يذاكل، دةه احك  ةعمن اتعدكدمال فَّ أ ـى كىأل ًبنىًظيًرهً  النًَّظيرى  قرف كل نَّوأل ؛اثيرىتىكك  النّْعىـً ه ذى دادً تع
 اإلنساني األساسي المطمب فذكر "،(7)، "التنىاسب مف ؾذل فبي ام مع، كةً سكال عف كى كالضَّح، الجكع عف

 (8)."كالمأكل كالشراب كالكسكة األكؿ لو أفٌ  مؤكدان  چ لىؾى  ًإفَّ  چ

                                                 

 (.502القرآف ) (، المفردات في غريب3/391(،كانظر : معجـ مقاييس المغة )()بتصرؼ14/474) لساف العرب (1)

 (.2/194معاني القرآف لمفراء ) (2)
 (.145المفردات في غريب القرآف ) (3)

 .(2/387مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ) (4)
( اختمؼ العمماء في الجنة التي أسكنيا آدـ كأىبط نيا ىؿ ىي جنة الخمد التي أعدت لممتقيف أك جنة غيرىا في 5)

(، تفسير القرآف 1/25)_ابف القيـ الجميكر كىي جنة الخمد. مفتاح دار السعادة  مكضع عاؿ مف األرض؟ الراجح رأم
 (.1/233العظيـ )

 (.320(، التفسير الميسر)4/107(، أضكاء البياف)3/92) الكشاؼانظر: ( 6)
 (.109-4/108أضكاء البياف) (7)
 (.9/4800( زىرة التفاسير)8)
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 القراءات:    : خامساً 
 (1)."بفتح اليمزة چ كىأىنَّؾى  چكقرأ الباقكف ، بكسر اليمزة چ ًإنَّؾى  چقرأ نافع كأبكبكر " چ ک چ  

 :العالقة التفسيرية
كتعالى  اهلل سبحانو لو كعده مف التأكيد عمى أٌف آدـ چ إفّْ  چأفادت القراءة األكلى بكسر ىمزة "    

حيث ، عدـ الجكع في الجنة كعدـ العرم الظمأ كأفادت القراءة الثانية أٌف آلدـ، بأال يظمأ كال يضحى
فردات الذم يكحي بانتفاء جميع تمؾ اآلالـ في الكقت نفسو بالدرجة كالكيفية إنيا مف عطؼ الم

 (2)."نفسيا
 اآليات:  من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً 
 كعدؿ حؽ الجزاء كأف، معصية غيره مف أك اهلل مف الكاجب األمر مخالفة أف فيو شؾ ال مام    
رادة كتدبير بترتيب، خاص نكع مف آدـ معصية لكف، المعصية عمى  .اهلل مف كا 
ـي  اٍحتىجَّ  ): قاؿ  النبي عف،  ىريرة أبي مف طريؽ  -رحميما اهلل- كمسمـ البخارم ركل      آدى

ميكسىى مى  كى ـي  ٍيًيمىاعى ا ًعٍندى  السَّبلى بًّْيمى جَّ ، رى ـي  فىحى ـي  أىٍنتى : ميكسىى قىاؿى ، ميكسىى آدى مىقىؾى  الًَّذم آدى نىفىخى  ًبيىًدهً  اهللي  خى  ًفيؾى  كى
كًحوً  ًمفٍ  دى ، ري ًئكىتىوي  لىؾى  كىأىٍسجى نًَّتوً  ًفي كىأىٍسكىنىؾى ، مىبلى ًطيئىًتؾى  النَّاسى  أىٍىبىٍطتى  ثيَـّ ، جى ـي  فىقىاؿى ، ٍرضً اأٍلى  ًإلىى ًبخى : آدى
ًموً  ًبًرسىالىًتوً  اهللي  اٍصطىفىاؾى  الًَّذم ميكسىى أىٍنتى  ًبكىبلى قىرَّبىؾى  شىٍيءو  كيؿّْ  ًتٍبيىافي  ًفييىا اأٍلىٍلكىاحى  كىأىٍعطىاؾى  كى  فىًبكىـٍ ، نىًجيِّا كى

ٍدتى  ا ًعيفى ًبأىٍربى : ميكسىى قىاؿى ، أيٍخمىؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  التٍَّكرىاةى  كىتىبى  اهللى  كىجى ـي  قىاؿى ، عىامن ٍدتى  فىيىؿٍ : آدى ى ًفييىا كىجى ـي  كىعىصى  آدى
بَّوي  مىى أىفىتىميكميًني: قىاؿى ، نىعىـٍ : قىاؿى ، فىغىكىل رى ًمٍمتي  أىفٍ  عى مىيَّ  اهللي  كىتىبىوي  عىمىبلن  عى مىوي  أىفٍ  عى  يىٍخميقىًني أىفٍ  قىٍبؿى  أىٍعمى

مَّ  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى "  سىنىةن؟ ًبأىٍربىًعيفى  مىٍيوً  اهللي  ىصى مَّـى  عى سى جَّ : كى ـي  فىحى  .(3)(ميكسىى آدى
نما، كعـز بتصميـ تكف لـ، الرشد عف بعدهك  ،كغكايتو آدـ معصية إف        حاؿ في منو صدرت كا 
 (4).بالناس الككف كعمارة، البشرية كتكالد، الجنة مف اإلخراج ذلؾ عمى ليترتب، اإلليي لؤلمر النسياف

 اليدايات مف اآليات: األىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ
 .اإلليي بالكحي إالٌ  عمـت ال التي القصص ىذا مثؿ بذكر المحمدية النبكة تقرير" -1
 .آدـ لبني إبميس عداكة تقرير -2
 .تعب، مما نجد في الحياة الدنيا كال فييا نصب ال الجنة أف بياف -3

 
                                                 

 (.2/322( النشر في القراءات العشر )1)
 (.4/108(، أضكاء البياف)11/254)الجامع ألحكاـ القرآف انظر:(، ك 7/120سير القرآف بالقراءات العشر )تف (2)
(: 4/2042(، صحيح مسمـ)4738(: كتاب التفسير، باب قكلو فبل يخرجنكما مف الجنة )6/96( صحيح البخارم )3)

 (.2652القدر، باب حجاج آدـ مكسى ) كتاب
 (.1556-2/1555) زحيميالتفسير الكسيط لمانظر: ( 4)
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 (1)."صاحبيا تيٍردل فإنيا إبميس لكسكسة االستجابة أخطار مف التحذير -4
 

بميس، يتمنى ما ناحية مف يؤتى اإلنساف ف"إ -5  أمانيو. ناحية مف يأتكف كذريتو كا 
 (2)."الشيطاف كسكسة تقاكـ أك تمنع التي كىي، الصادؽ العـز ىي القكية اإلرادة فإ -6
كج نفقة كجكب -7 : قيافشفت يقؿ ـكل قىاءالش ربذك وخص انما ً ك  "قاؿ القرطبي:، اًجيى زك  مىع ةً الزَّ

 ةقفن كانت مَّافم، اجك ز األى  ىعم اءالنّْس قةنف جرت ئذو يكم فمف، الٌزكج ىعم الزكجة نفقىة فَّ أ نىايعمم
كجي ؽحب آدـى  يبن ىعم يىابنات اتي قفن كذلؾ ـآد ىعم كَّاءى ح  (3)"ةً الزَّ

 (4)."معصية اهلل تعالى تكقع اإلنساف في الشقاء كالببلء" -8
 

 (5)."أسمكب الشيطاف قائـ عمى تزييف المعاصي" -9
 

ىباطو من الجنة ، في شراك إبميس وقوع آدم الثالث:طمب الم   وا 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   چ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:

ۋ  ۋ  ۅ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  

طه: ] چى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى 

٤٦٣ – ٤٦٤] 
وبيان نتيجة المعاصي دم في الخطيئةالمقصد: بيان وقوع آ. 
  التالية:دراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط 
 :اآليات لما قبميا مناسبة :أوَلً 
 ككيفية، السابقةتسرد نتيجة لسبب المعصية كالكقكع في المحذكر الذم حذرت منو اآليات  ياتاآل   

 معالجتو.
 :المفردات معاني: ثانياً 
 (6) ."عكراتيما" :چ ہ چ 

 
                                                 

 (.3/386التفاسير ) (أيسر1)

 .(9/4801التفاسير) زىرة (2)

 (.11/253)لجامع ألحكاـ القرآف( تفسير ا3)
 (.177 /11المنيجي ) التفسير (4)
 (.180 /11) ( التفسير المنيجي5)

 (.186( كممات القرآف تفسير كبياف )6)
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 (2)."اآلمر أكؿ يف، فعاؿ الشركعكىي مف أ"، (1)"شرعا "أم :چ ھ چ 
 فىةن  عمييما يجعبلف" :چھ  چ و طيكًرؽى  مىا ككؿُّ "، (3)"خىصى  ،خيًصؼى  دقف، بىٍعضو  ىعم بعضي

قىو كصمىو: يٍخًصفيو الشيءى  نفًسو ىعم العيٍريافي  خىصىؼى ك  تىيما وً ب تيراليس كأىلزى  بعضى  قافييطاب أىم عكرى
 (5)."لمتستر بسكأتيما الكرؽ يمزمافك  "(4)"عضو ب ىعم كىرىؽً ال

 ضؿ " :والمعىى ،(6)"الباطؿ  في كاالنيماؾ، باألمر الجيؿىك ك ، الرشد خبلؼ ىك الغىيُّ " :چ ﮴ چ
كىابطىًريًؽ  عفكذىب "(7) "الرأم  (8)."الصَّ

 بد: تخصيصو إياه بفيض اجتباء اهلل العك ، االجتباء: الجمع عمى طريؽ االصطفاء" :چ ۇ چ
كذلؾ لؤلنبياء كبعض مف يقاربيـ مف ، إليٌي يتحصؿ لو منو أنكاع مف النعـ ببل سعي مف العبد

 (10)."كاصطفاه إليو أم قربو، (9)"الصديقيف كالشيداء
 

 :اإلجمالي التفسير رابعًا:
غكائو آلدـ    مف الشجرة  يماأكمب المعصية ماكزكجو كتزيينو لي اآليات تبيف نتيجة كسكسة إبميس كا 

بَّيي  اعيطً ي كلـ، منيا تعالى التي منعيما اهلل كاب يؽى طر  ءافأخطا مارى  المَّوى  أىفَّ ف، ةالطَّاع ـً عد ببسب الصَّ
 ؿيز  فمـ، اىر شج مف ةن ينعم ةن شجر  اقربى ي فأ مىااىيكن، اءاش ثي حي دنارغ ةً الجنى  مف بلكيىأ أىفٍ  مايل احى أىب
نَّيم، حه لناص مالي ًإنَّو المَّوً ب اميل حًمؼي كي اليم كسي يكس يطافي الش  مالَّذ ؾى ممكال كدى الخم نىاالى  ايمن أىكبل ًإف اكاً 
االذم ، كسقط عنيما لباسيما، فانكشفت عكرتيما، لؾى بذ يمىاعدفخ، مىىيب ال فشرعا   بو تعالى المَّوي  يىٍستيريىيمى

أمر  آدـخالؼ بذلؾ ، تيمااكر عفيجعبلنو عمى ، يمصقاف عمييما مف كرؽ الجنة مما ىك كبير الكرؽ
كمما ال شؾ ، كفسد عميو عيشو، فضٌؿ عف الصكاب، باألكؿ مف الشجرة المنيي عف األكؿ منيا، ربو

                                                 

 .(2/409الحفاظ ) عمدة (1)

 (.2/387)حقائؽ التأكيؿ مدارؾ التنزيؿ ك  (2)
 .(284) في غريب القرآف ( المفردات3)
 (.72-9/71لساف العرب) (4)

 .(2/387مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ) (5)
 .(4/399) ( معجـ مقاييس المغة6)

 (.2/387( مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ)7)
 .(4/116أضكاء البياف) (8)

 (.186المفردات في غريب القرآف ) (9)
 (.2/388مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ) (10)
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لكف معصية ، كأف الجزاء حؽ كعدؿ عمى المعصية، معصية تعالى فيو أف مخالفة األمر الكاجب مف اهلل
رادة مف اهلل ، آدـ مف نكع خاص  كىداه، تكبتو كقىًبؿ كقرَّبو آدـ اهلل اصطفى ثـ، بترتيب كتدبير كا 

 إلى الجنة مف اىبطا: كحكاء آلدـ تعالى اهلل قاؿف ،ىباطككاف اإل، كاالستغفار االعتذار إلى، رشده
 كعمؿ كبياني ىدام اتبع فمف كبياف ىدل مني يأتكـ فإف، أعداء كىك فأنتما، إبميس مع جميعنا األرض
 (1).اهلل بعقاب اآلخرة في يشقى كال، دمكييت، الدنيا في يرشد فإنو بيما

 اآليات:  من والمقصد اليدف تحقيق: رابعاً 
 بالسكء إياه أمره حيف لىوي  كليقؿ الحذر أشد ًمٍنوي  يحذر أف فينبغي أمران  لئلنساف ]الشيطاف[ؿى سكٌ  متى"   
 !؟نفسو نصحي ال لمف لمغير النصح صكاب يتضح يؼى كك، شيكتي ببمكغي نصحي بو تأمر بما تريد إنما
مىى يحث ألنو بالنفس يستعيف وأنٌ  إال يبقى فبل، منفذ لقكلؾ يٌ ف فما ؼرً صى فانٍ ، !عدك بنصيحة أثؽ كيؼ  عى
 فييـز عزيمتو جند يبعث تكفيؽ مددى  لعؿ، الذنب عكاقب ًفي الفكر بيت ًإلىى العقؿ فميستحضر، ىكاىا
 (2)."كالنفس اليكل عسكر

 ايات مف اآليات:اليد األىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ
 أك الكريـ القرآف في المذككر بالقدر إال -عمييـ السبلـ-األنبياء ذنكب عف الحديث يجكز ال" -1

 (3)."الثابتة النبكية السنة
لـ تكف ىي السبب  إذ، بالذكر يااإلغكاء كلـ يخص مسؤكليةالمرأة  حمؿيإف القرآف الكريـ لـ  -2

نما آدـ ىك المسئكؿ أكالن بمصايد الشيطاف الذم أدل إلى اإل االرتماءفي  خراج مف الجنة كا 
 (4).تثنية في اآلياتكأخيران أك أنيما مشتركاف في المسئكلية بداللة ال

 .األحكاؿ مف بحاؿ تستقؿ أف ليا كليس لمرجؿ تابعة المرأة ككف" -3
 .العكرة ككشؼ المعاصي بيف كاالرتباط سترىا ككجكب العكرات كشؼ حرمة -4
 (5)."مكارىو كترؾ بمحابة العمؿ إلى كىدايتو منو كقبكليا عميو اهلل كتكبة آدـ نبكة إثبات -5
 (6)".كجكب التكبة فكران مف جميع المعاصي كالسيئات" -6
 .رحيـ غفكر تعالى كاهلل الميدييف خمؽ كالتكبة، اإلنساف طبيعة في الخطأ فإ -7

                                                 

 (.320)رالتفسير الميس(، 2/1551التفسير الكسيط لمزحيمي )(، 4/116أضكاء البياف) انظر: (1)
 (.24)ابف الجكزم-( تمبيس إبميس2)
 .(16/300( التفسير المنير)3)
 (.44أحمد بيجت )-(، أنبياء اهلل62)فضؿ عباس –القرآني  القصصانظر:( 4)

 (.3/386التفاسير ) أيسر (5)
 (.11/180( التفسير المنيجي )6)
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 المبحث الثالث

 
 (135-124)اآليات 

 
 :وفيو ثالثة مطالب

 
 

 .األمم الماضية واَلعتبار بيالكة المعرضين عن ذكر اهلل المطمب األول: عاقب
                   

 
 .الصبر عمى إيذاء المشركين واألمر بالصالة الثاني:المطمب 

     
 

 .طمب المشركين المعجزات المادية الثالث:المطمب 
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 واَلعتبار بيالك األمم الماضيةالمطمب األول: عاقبة المعرضين عن ذكر اهلل 
ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ   چ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:    

ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ     جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب     ی  ی      ی  

ٹ  ڤ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ    پ  پ     پ  

ڇ            چچ    ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    ڤ  ڤ         ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    

 [ُِٗ – ُِْ]طو:  چڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    
 المقصد: بيان عاقبة المعرضين. 
 تحميمية من خالل النقاط التالية دراسة اليدف والمقصد دراسة: 

 
 :اآليات لما قبميا مناسبة: أوَلً 
 فذلؾ، األعمى المؤل في ختاميا في عنو أعمف فقد، امني جزء كأنو القصة بعد المشيد ىذا يجيء "    
 (1)."تعديؿ كال فيو رجعة كال بعيد منذ فيو قضي إذف أمر

 :المفردات معاني: ثانياً 
 اؽى  كضنككة ضناكة ":چ ىئ   چ نيؾى  كقد، ضٌيقا ضى  (2)."شىٍيء كؿ مف الٌضيؽ :عيشيوي  ضى
 (3)."القركف مف قبميـ مف بإىبلؾ األٍمري  لىييـ ييبىيَّفٍ  أفمـ" :چ ڤ ڤ    ٹ  چ 
 (4)."يفارؽ ال مبلزما" :أم :چ ڍ چ 

 ـي العذابى يكـى القيامىةً " :چڍ  ڌ    چ  (5) ."أف اهلل كعىدىىي
 :اإلجمالي التفسير :ثالثاً 
 وي فعيش ،شاقة ضيّْقة معيشة األكلى الحياة في لو فإفذكره  عف تكلَّى مفيخبر اهلل تعالى عف عاقبة      
ف ،هر فك بً بسب ةى مسكنكال، الذّْلَّةى  يوً مع المَّوي  بى ضر  مف كىفىرىةً ال كمف، ًممىةه ظمي  وي حالك ، ؾه ضن  مف وأنٌ  ظير كا 

                                                 

 .(4/2355في ظبلؿ القرآف ) (1)
 .(545المعجـ الكسيط) (2)
 (.3/379( معاني القرآف لمزجاج )3)
 (.241( غريب القرآف البف قتيبة )4)
 (.3/380( معاني القرآف لمزجاج )5)
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ًديثً  مف النًَّبيّْ  عف جاء دكق، فيو كيعذَّب عميو قبره ييضيَّؽحتى بعد المكت ك ،  الفضؿ أىؿ  أىًبي حى
ٍيرىةى  ٍنؾى  اٍلمىًعيشىةى  أىفَّ ): ىيرى  كعف الرؤية عف أعمى القيامة يكـ كنحشره (1)(اٍلقىٍبرً  عىذىابي : اآٍليىةً  ًفي الضَّ
نؾً  يشىةً معال كؿي شم ًلؾى ذ يينىاًفي الك ، الحجة ًريعً  اـً طعك ، نيىاالد يف وً عيشتلم الضَّ  كفي فتك، الزَّقُّكـً ك ، الضَّ
كسؤالو  المعًرض ثـ يخبر اهلل تعالى عف حاؿ، المَّوً ب اذي عيكال، ةً خر كاآل، خً برز كال، االدني يف كناضن وي معيشت

ـى  ربّْ  :هلل شىٍرتني ًل  كقد، كبارئو خالقو بأنو معترفا( رىبّْ ) بػ نادل الدنيا؟ في بصيرنا كنت كقد، أعمى حى
 اهلل بإلياـ أك المبلئكة بمساف تعالى اهلل فيًرد، بعيدان  ضبلالن  كيضؿ، العبادة في بربو يشرؾ قبؿ مف كاف
 تركتىيا ككما، بيا تؤمف كلـ، عنيا فأعرضت، البينات آياتي أتتؾ ألنؾ ؛أعمى حشرتؾ :لو الحؽ تعالى
 بآياتو يؤمف كلـ، ربو فعصى نفسو عمى أسرؼ مىف نعاقب كىكذا، النار في تيترؾ اليـك فكذلؾ الدنيا في

 .ينقضي كال ينقطع ال ألنو كأثبت كأدكـ ألمنا أشد ليـ المعدُّ  اآلخرة كلىعذاب، الدنيا في بعقكبات
 قبميـ المكذبة األمـىبلؾ  كثرةمف  كايعتبر  أفمـ، عف الكافريف تقريعان ليـ تعالى نبيو كيخاطب اهلل   
 ألىؿ كعظاتو  لىعبرنا عذابيـ كآثار األمـ تمؾ كثرة إف ىبلكيـ؟ آثار كيركف، ديارىـ في يمشكف كىـ

 ألنيـ، عاجبلن  اليبلؾ لبلزميـ العذاب يكـ القيامةبأف يؤجؿ ليـ  ما قدر اهلل  كلكال، الكاعية العقكؿ
، كقتيا إباف إلى العقكبة عنيـ أخر الذم ىك، اهلل كممة كنفكذ المسمى فاألجؿ، كفرىـ بسبب يستحقكنو؛

(2).الكممة عمييـ تحؽ لـ إذا، العقكبة عنيـ كيرفع، عمييـ فيتكب، اهلل أمر يراجعكف كلعميـ
 

       
 البالغة:: رابعاً 

 القركف ذكر فقد چ ڤ         ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ڤ  ڤچ: في قكلو تعالى المرسؿ المجاز -1
 التكبيخي إنكارم ىنا االستفياـك ، البائدة األمـ بآثار كاالعتبار عبرىا تعيش التي األمـ كأراد

، آثارىـ يشاىدكف كىـ، الكثير عددىـ في أىمكناىـ بمف يعتبركا لـ أم، الكاقع إنكار بمعنى
  النبي مر كلقد، منو كالعكدة الشاـ إلى رحبلتيـ في عمييا يمركف، مساكنيـ في كيمشكف
 (3)تبكؾ. غزكة في مار كىك ثمكد بمساكف

 (4)."چ خب چچ  ی    چ بيف الطباؽ" -2
 

                                                 

 (.5/608جبلؿ الديف السيكطي ) –( الدر المنثكر 1)
، (516) ، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف(4/127(، أضكاء البياف )9/4806التفاسير) انظر: زىرة (2)

 .(321نخبة مف أساتذة التفسير)-التفسير الميسر
 .(9/166(، التفسير الكسيط لطنطاكم)9/4808، زىرة التفاسير)(6/271إعراب القرآف كبيانو )انظر: ( 3)

 (.2/231)( صفكة التفاسير 4)
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 :خامسًا: القراءات
الباقكف  كقرأ، الياءبفتح  چ عمىىنيى أى رتى شى حى چقرأ نافع كابف كثير كأبكجعفر" چىئ  يئ چ  

 (1)."الياءبمد  چ ىعمى ني أى رتى شى حى  چ
 لتفسيرية:العالقة ا

عف سبب ككنو تفيد القراءة األكلى بفتح ياء المتكمـ كبغير مد السرعة في طرح السؤاؿ كاالستفسار "   
شىرتىني أىعمىى چكتفيد القراءة الثانية ، أعمى كقد كاف بصيران  كر الكافر بالضرر كذلؾ بمد الياء شع چ حى

 (2)."وعنسائمة ربو كطمب دفع الضرر مي أنو أصبح أعمى مما دفعو لً 
 اآليات:  من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً 

سكاء كاف ىذا المحـر مكسيقى أك زنى أك خمر ، عميو تعالى "ميما ظف ظاف أف سعادتو فيما حـر اهلل   
ذا عنت السعادة اآلنية فإنيا تعني الشقاء ، أك غيبة أك نميمة أك غير ذلؾ إف المذة ال تعني السعادة كا 

 (3)المضاعؼ البعيد "
 اليدايات مف اآليات: األىداؼ ك ىـكيمكف استنباط أ

 

 ككجكب كقدرتو اهلل كحدانية إثبات عمى كالدالئؿ اآليات أتتو أف بعد القيامة يكـ لمكافر عذر ال" -1
 .(4)"جينـ في العذاب في ترؾ، فييا ينظر كلـ تركيا ما فإذا، بشرعو العمؿ

 .آخرتو في يشقى كال حياتو في يضؿ ال أف فيو بما كعمؿ بالقرآف آمف لمف تعالى اهلل ةد"ع -2
: أكالىما :لو عقكبتيف تعالى اهلل ذكر كقد، (5)"كاآلخرة الدنيا في القرآف عف أعرض مف جزاء بياف -3

 الحشر أعمى.ثانييما: ك ، الضنؾ المعيشة
مكر المادية كيبقى يشعر بنكد تتكفر األ نساف فقديف اإلالنفسية ليا دكرىا في تكك الحالة الركحية ك  -4

 (6)العيش.
 .ذلؾ جزاء كبياف، تعالى اهلل بآيات الكفر مع كالمعاصي الذنكب في باإلسراؼ التنديد" -5
 .(7)"بغيره اعتبر مف العاقؿ مبدأ تقريرك  ،بو كانتفاعو صاحبو كشرؼ العقؿ فضيمة بياف -6

                                                 

 .(320) بف محمد بمفيقة عمكم-( في ىامش القرآف الكريـ1)
 (.18/296جامع البياف )انظر: ك  ،(7/121تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر ) (2)
 (.7/3411( األساس في التفسير )3)
 (.16/302( التفسير المنير)4)
 .(3/388التفاسير ) ( أيسر5)

 (.9/4808زىرة التفاسير) :( انظر6)

 .(3/388التفاسير ) ( أيسر7)
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 مربماف، الرسؿ لتكذيبيـ أىمكيـ الذيف الماضية األمـ بأحكاؿ يعتبركا بأف الكفار تعالى اهلل يعظ" -7
 .قبميـ بالكفار حؿ مثمما العذاب مف بيـ حؿ

 لكاف، القيامة يكـ إلى محمد أمة عذاب بتأخير األزؿ في تعالى اهلل مف السابؽ الحكـ لكال -8
 (1)."تعالى اهلل آيات عف كأعرض كفر لمف الحاؿ في الزمان  العذاب

 الصبر عمى إيذاء المشركين واألمر بالصالة   المطمب الثاني:

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     چ ؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:كيد   

ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ک     کگ   گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴﮵  ﮶    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 [٤٣٦ – ٤٣٢طه: ] چ﮷  ﮸﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾      
 لصبر والصالة عمى أداء العبادة واحتمال األذى المقصد: بيان ا 
 اط التاليةدراسة اليدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النق: 
 :اآليات لما قبميا مناسبة: أوَلً 
بعرض أحكاؿ األمـ السابقة كىبلؾ مف أعرض عف ذكره كبياف حالو يكـ القيامة  بعد تسمية النبي    

 كيستعيف، يـعنيعرض  أف كأمره، أذية قكمو عمى بالصبر رسكلو لىتعا اهلل أمر، بما فيو مف أىكاؿ
 أطراؼ كفي، كغركبيا الشمس طمكع قبؿ، الفاضمة األكقات ىذه في ه تعالىبحمد بالتسبيح عمى ذلؾ

، أذيتيـ عف بيا تسمىكي، ورب بعبادة عينو كتقرٌ ، وقمب ليطمئف، كساعاتو الميؿ كأكقات، كآخره أكلو، النيار
 (2).الصبر وعمي ذحينئ فيخؼ

 
 :المفردات معاني: ثانياً 

 نىن  ًإٍنيه : الكاحد، ساعاتو" :چ گ   چ (3)"أىنان ك كا 
 في حمدهكا تعالى اهلل نزه أم، كقت معناىاك "، 

 (5).:"كآخره كأكسطو أكلو "(4)"الميؿ أكقات كؿ

                                                 

 (.16/308التفسير المنير) (1)
 (.16/304(، التفسير المنير لمزحيمي)1/516أضكاء البياف)انظر: ( 2)
 .(96في غريب القرآف) المفردات (3)

 (.9/4811زىرة التفاسير) (4)
 .(7/4718)بف أبي طالب مكي-بمكغ النياية إلىاليداية  (5)
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 أك (2)"كبيرة متقابمة أشباىاكالمعنى " (1)"لشيء شيء مقارنة عمى يدؿ أصؿ زكج" :چ ڻ چ 
 (3)."كأشكاالن  أصنافان "
 (5).""كزينةزىرة  الدنيا الحياة ليـ جعمنا أم، (4)"وحسنة النبات زىرة" :چۀ  چ

  
 :ثالثًا: سبب النزول

 ىبلؿ إلى دقيقان  أسمفني أف :الييكد مف رجؿ إلى فأرسمني ضيفان  النبي أضاؼ :قاؿ رافع أبي عف   
 األرض في أميف السماء في ألميف إني كاهلل أما) :فقاؿ برتوفأخ  النبي فأتيت ىفو رى بً  إال ال :فقاؿ رجب
ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ    چ        :نزلت حتى عنده مف أخرج فمـ

 (6)(چ ہھ  ھ  ھ  ھ  ے
 :اإلجمالي التفسير رابعًا:
، كأباطيؿ أكصاؼ مف لو بكفالمكذ يقكلو مابما يعينو عمى  في ىذه اآليات يمنح اهلل تعالى نبيو    

، غركبيا قبؿ العصر صبلة كفي، الشمس طمكع قبؿ الفجر صبلة في ربو بحمد حيً سبٌ التك  بالصبركذلؾ 
 األكؿ النصؼ طرؼ كقتيا إذ الظير صبلة في النيار أطراؼك ، الميؿ ساعات في العشاء صبلة كفي

 ما إلى بأف ال يمتفت يأمرهك  ،بو ضىرٍ يى  بما األعماؿ ىذه عمى ابيث كي، النيار مف الثاني كالنصؼ
تٍَّعنا  بيا متعناىـ، الدنيا الحياة ىذه في زائمة زينة فإنيا، المتع أنكاع مف كأمثاليـ المشركيف ىؤالء بو مى

 عف كالتعبير،  نفاد كال لو انقطاع ال حيث كأدكـ بو متعناىـ مما خير كثكابو اهلل كرزؽ، بيا لنبتمييـ
 كالزىرة، كالزىرة أنيا :أحدىما أمريف عمى تدؿ( زىٍىرىةى ) بػ الظاىرة القكة أسباب فم كغيرىا، الزخارؼ ىذه

 فيي، حقيقية قكة بعده يككف الى  بريؽ الدنيا متعة أف اإلشارة :كالثاني، طكيبلن  تبقى الى  فيي، قصير عمرىا
ف، أبدان  نكره ينطفئ الى  محمد يا عميو أنت كما، ينطفئ ما سرعاف المزىر كالسراج متع  ىذه غاية كا 

 عمى هر اكاصطب، بالصبلة ألىمو النبي ثـ تختـ اآليات أمر، ليـ اختبار كىي انطفاء إلى الزىرات
كألمتو بضماف الرزؽ كعدـ مطالبتيـ بو  لو كطمأنة، لما فييا االستعانة عمى ببليا ىذه الدنيا أدائيا

  (7).التقكل ألىؿ رةكاآلخ الدنيا في الصالحة كالعاقبة، فاهلل ىك الرزاؽ المتيف
                                                 

 .(3/35مغة )مقاييس ال ( معجـ1)

 .(9/4812التفاسير) ( زىرة2)

 .(16/304التفسير المنير) (3)
 .(1/241) القرآف البف قتبية غريب (4)

 (.3/380معاني القرآف لمزجاج ) (5)
 (.133لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ)(، 989( رقـ الحديث )1/313المعجـ الكبير لمطبراني) (6)

 .(321، التفسير الميسر)(4813-9/4812زىرة التفاسير)انظر:  (7)
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 البالغة:: رابعاً 
 لمزيد كذلؾ،  بالفاء بينيما كربط الفعؿ عمى الزماف قدـ" چڳ گ  گ  گ چ :تعالى قكلو -1

 (1)."كحده باهلل كاالتصاؿ، كالسككف اليدأة كقت فإنو بالكقت العناية
 ألف، النكار كىك ،بالزىر الدنيا لنعـ مٌثؿ چۀ  ہ   ہ     چ في قكلو تعالى التمثيمي التشبيو" -2

 (2)."الدنيا نعيـ ككذلؾ، كيضمحؿ يذبؿ ثـ، حسف منظر لو الزىر
 :خامسًا: القراءات

بفتح  چ تىٍرضىى چالباقكف  كقرأ، التاءبضـ  چ تيٍرضىى چقرأ الكسائي كأبك بكر " چ ڱ چ -1
 (3)."التاء

 العالقة التفسيرية:
الدرجة  ييعطاه مفبما  يرضى مف اهلل  ان حمدبضـ التاء أف م چ تيٍرضىى چاألكلى أفادت القراءة "    

 (4)."كالعبادة كالمعاد الثكابترضى  بفتح التاء  چ ترضى چكأفادت القراءة الثانية ، الرفيعة

يىاةً  زىىىرىةى  چقرأ يعقكب "  چ   ۀ  ہ چ  -2 يىاةً  زىٍىرىةى  چبفتح الياء كقرأ الباقكف  چ اٍلحى  چ اٍلحى
 (5)."بإسكانيا
 :  العالقة التفسيرية

يىاةً  زىىىرىةى  چأفادت القراءة األكلى     بفتح الياء قصر المدة التي يتمتع بيا ىؤالء األزكاج في الحياة  چ اٍلحى
يمكث إال مدة  ة كما أف نكار النبات حيف يزىر اللتي يتمتع بيا ىؤالء ىي مدة قصير الدنيا أم أف المدة ا

يىاةً  زىٍىرىةى  چفي حيف أفادت القراءة الثانية ، قصيرة بإسكاف الياء أف ما يتمتع بو ىؤالء الكفار ال  چ اٍلحى
كما يحتمؿ أف تككف عمى ، رةكيحتمؿ ىنا أزكاجان ذكم زى، يتعدل ككنو زينة ليـ في ىذه الحياة الدنيا
عمكا نفس الزىرة.  (6)المبالغة في المتعة حتى جي

                                                 

 (.9/4811زىرة التفاسير) (1)
 (.445-16/444الجدكؿ في إعراب القرآف ) انظر: (2)
 (.2/322( النشر في القراءات العشر )3)
 (.278)محمكد الكرماني-( مفاتيح األغاني في القراءات كالمعاني4)
 (.2/322( النشر في القراءات العشر )5)
(، تفسير القرآف بالقراءات القرآنية 8/122، الدر المصكف )(4/71(، المحرر الكجيز )278ني )مفاتيح األغاانظر: ( 6)

 .(125-124العشر )
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 چ كىٍأميٍر  چالباقكف  كقرأ چ كىامر أىمؾ چالسكسي ككقفان حمزة ك  قرأ كرش"     چ ۓ  ۓ چ -3
 (1)".باليمزة

 العالقة التفسيرية:
أفادت القراءة األكلى بإبداؿ اليمزة ألفان أف األمر يككف بالميف كالمكعظة الحسنة كأف يتسع ليـ الصدر  "  

كأما القراءة ، كاأللؼ حرؼ يخرج مف الجكؼ ببل عناءو كال مشقة، كذلؾ أف اليمزة حرؼ مثقؿ، حانيان 
 (2)."عزيمةالقكةن ك الليمزة فقد أكحت بثقؿ األمر عمى النفس كذلؾ أف النفس تميؿ إلى الراحة ك الثانية با
 اآليات:  من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً 
الصبر كالتسبيح كالزىد بعدة كصايا تعينو عمى أعباء الدعكة منيا  خطابو لمنبييختـ اهلل تعالى     

طريقو في ىذه الحياة فيصمد أماـ الكفر كمغرياتو كادعاءات  كاألمر بالصبلة يشؽ المسمـ، كالصبلة
 (3)اهللعمى اليدم كعمى شرع  كيستمر، أىمو
 اليدايات مف اآليات:األىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ  

 .بالصبلة ذلؾ عمى كاالستعانة تعالى اهلل دعكة عمى الصبر كجكب" -1
 .ئيا عمى الكجو المشركعبأدا النفس رضى عمى كالحصكؿ الخمس الصمكات أكقات بياف -2
 .بو ممتحنكف ألنيـ كمتاع ماؿ مف الكفر أىؿ عند بما النفس تعمؽ عدـ كجكب -3
 .الباقي الخالد اآلخرة لرزؽ انتظاران  رزؽ مف لمعبد تعالى اهلل قسـ بما الرضا كجكب -4
 (4)"ذلؾ عمى كالصبر كالمسمميف كاألكالد األىؿ بيف بالصبلة األمر كجكب -5
مىى راعو  كالرجؿ :) عاية أسرتو كحضيـ عمى طاعة اهلل تعالى كما قاؿ لية الرجؿ في ر ك مسؤ  -6  عى

 .(5)الحديث(.. عنيـ مسئكؿ كىك بيتو أىؿ
 .كاآلخرة الدنيا في العاقبة بحسف كفكزىـ أصحابيا ككرامة التقكل فضؿ" -7
 .(6)"عمييـ كتكسعتو، الرزؽ أسباب بو تعالى اهلل ييسر المسممة األسرة أفراد بيف الصبلة إقاـ -8
 :مف مقكمات نيؿ السعادة كما ذكرتيا اآليات" -9
 .التقكل - أ

                                                 

 (.1/390( النشر في القراءات العشر )1)
 (.128-7/127العشر)( انظر: القراءات القرآنية 2)
 (.7/3417ساس في التفسير )األانظر: ( 3)
 .(3/391التفاسير ) ( أيسر4)

(،كتاب 3/1459،صحيح مسمـ )(7138)( ، كتاب األحكاـ باب قكلو تعالى }كأطيعكا { 9/63يح البخارم)صح (5)
 (.1829اإلمارة باب فضيمة اإلماـ العادؿ )

 (.3/391)أيسر التفاسير ( 6)
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  .مـ السابقةىبلؾ األاالعتبار مف  - ب
  .الصبر - ت
 .لتسبيح آناء الميؿ كأطراؼ النيارا - ث
  .غترار بزينة الدنيا كزىرتياعدـ اإل - ج
 (1)."مر بالصبلة لؤلىؿ كعدـ االكتراث كثيران بالرزؽاأل - ح
ى لىعىمَّؾى  چ: تعالى قكلو أف" -10  ىك كحده اهلل فإف، اهلل مف الى  النبي مف فييا الرجاء چ تىٍرضى

ف، الخبير كالعميـ، يريد لما الفعاؿ  إلى يمجئكا أف النبي ألتباع تعميمان  السامي النص ىذا في كا 
           (2)."محفال تشتد عندما اهلل

 
 : طمب المشركين المعجزات الماديةالثالثالمطمب 
ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ېې  ى               ى  ائ  ائ  ەئ     چ لو تعالى:كيدؿ عمى ىذا المقصد قك       

ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی    ەئ   وئ  

يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت    ی  ی    ی  جئ  حئ  مئ  

 [       ٤٣٧ – ٤٣٣طه: ] چخت  مت  ىت     
 المقصد: بيان تعنت الكفار وطمبيم لممعجزات. 
 التالية:يدف والمقصد دراسة تحميمية من خالل النقاط دراسة ال 

 
   :اآليات لما قبميا مناسبة: أوَلً 
 قريش أمر مف بذلؾ مبكتان ، الماضيف كأخبار األكليف قصص مف ذكر ما السكرة ىذه في قدـ لما     

 كغرائب، لحكـا ببدائع كخممو، إليو طعف تكجيو كال منو شيء إنكار عمى يقدركا فمـ، الييكد مف بالتعنت
 الذيف، المكذبيف الميمىتعيف الكبراء أكلئؾ إلى بالحديث يعكد السكرة ختاـ كقرب، الكمـ أرشؽ في المكاعظ
 كيكضح يبيف الذم القرآف ىذا ،ربو مف بآية يأتييـ أف القرآف بيذا جاءىـ ما بعد الرسكؿ إلى يطمبكف

                                                 

 .(158سكرة طو تفسيران مكضكعيان) ( تفسير1)

 (.9/4811زىرة التفاسير) (2)
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 خكفان  أك، بالباطؿ المجاىرة مف أنفة لمحؽ كفيذعن ال ككنيـ في منيـ عجب، قبمو الرساالت بو جاءت ما
 (1)العكاقب. سكء مف

 :المفردات معاني: ثانياً 
 ًزمى " :چ مئ چ قىدٍ ، اليىكاف: كالًخٍزمي "، (2)"انكسار لحقو: الٌرجؿ خى  أىىانىو أىم المَّوي  أىٍخزىاهي  كى

 (3)."المَّوي 
 أمران  "أك، بالشيء اراالنتظ: كالٌترٌبص (4)"االنتظار عمى يدؿ كاحد أصؿربص " :چ حب چ 

 (5)."حصكلو أك زكالو ينتظر
 :اإلجمالي التفسير ًا:ثالث
 مف مكفال ىذاتبيف ف، الذيف طمبكا اآليات الدالة عمي صدؽ النبي قريش ترد عمى مشركياآليات    

 بو ييـتحد مف الرغـ عمى، الساطعة الخالدة، المعجزة بالقرآف كذبكا فإنيـ، الفارغة كأقاكيميـ قريش أباطيؿ
 كطالبكا، محمد نبكة صدؽ عمى تدؿ معجزة كال بحجة ليس القرآف أف فزعمكا، لو معارضتيـ كطمب

 لما المصدؽ القرآف ىذا يأتيـ لـ أك، صدقؾ عمى تدؿُّ  ربؾ مف بعبلمة أتيتنا ىبل:قائميف، أخرل بمعجزات
 كننزؿ رسكال إلييـ نرسؿ أف قبؿ مف بعذاب المكذبيف ىؤالء أىمكنا أنَّا كلك  الحؽ؟ مف السابقة الكتب في

 نىذؿَّ  أف قبؿ ًمف كشرعؾ آياتؾ كنتبع، فنصدقو عندؾ مف رسكالن  إلينا أرسمت ىبل ربنا: لقالكا كتابنا عمييـ
 كمنكـ منا كؿ: باهلل المشركيف الرسكؿ ليؤالء أييا قؿ فيقكؿ: نبيو اهلل تعالى فيأمر، بعذابؾ كنىخزل
 كمىف، المستقيـ الطريؽ أىؿ مىف: فستعممكف، فانتظركا كالفبلح النصر فيكك  كلمف، الزماف دكائر منتظر
، القرآف تنزيؿ مف النبي عف الشقاء إرادة بنفي بدأت التي السكرة كبذلؾ تختـ كمنكـ؟ منا لمحؽ الميتدم
، التناسؽ كؿ المطمع مع يتناسؽ كالختاـ چ يىٍخشى ًلمىفٍ  تىٍذًكرىةن  ًإالَّ  چ: بقكلو تعالى القرآف كظيفة كحددت

 (6)تعالى. اهلل بيد كالعاقبة، العاقبة انتظار إال الببلغ بعد كليس، التذكرة تنفعو لمف األخيرة التذكرة فيك
  البالغة:: رابعاً 

  .كتيديد كعيد چ خب چ" -1

                                                 

 .(4/2357، في ظبلؿ القرآف )(12/374يات كالسكر)نظـ الدرر في تناسب اآل انظر: (1)
 .(281في غريب القرآف) (المفردات2)

 .(14/226لساف العرب ) (3)
  .(2/477مقاييس المغة) معجـ (4)

  .(338( المفردات في غريب القرآف)5)

 (.321(، التفسير الميسر)4/2358(، في ظبلؿ القرآف )  2/1562)( انظر: التفسير الكسيط لمزحيمي6)
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 (2)."(1) اشتقاؽ جناس    چېئ  ىئ  ىئ   ىئ چ -2
   :خامسًا: القراءات

بإشماـ الصاد زايان كقرأ  چ الزراط چعف حمزة خمؼ بالسيف كقرأ  چالصراط  چقرأ قنبؿ كركيس "
  .(3)"بالصاد چ الصراط چالباقكف 

 قة التفسيرية:لعالا
 كقرأ القراء جميكر( بالصاد) الفصحى بالمغة قرأ كقد، الثبلث مف ليجات العرب المشيكرة القراءات"    

 الراجحة ىي بالصاد كالقراءة، خالصة زايان  السيف قمب مف العرب كمف، قنبؿ ركاية في كثير ابف بالسيف
 كقرأىا بالصاد المصحؼ في كتبت كيؼ قيؿ فإف، الفصحى المغة كككنيا المصحؼ رسـ لمكافقتيا
 بمغة يكتبكف ألنيـ، فييا األفصح عمى تنبييا بالصاد كتبكىا الصحابة إف :قمت بالسيف؟ القراء بعض
 بيا لمعمـ السيف لغة يترككا لـ الصحابة أفٌ  تأكلكا بالسيف قرأكا فالذيف العرب عمـ عمى كاعتمدكا قريش
 (4)."عنو العدكؿ جكاز عدـ الناس لتكىـ األصؿ أنيا مع بالسيف كتبكىا كلك باألصؿ األفصح فعادلكا
 اآليات:  من والمقصد اليدف تحقيق: سادساً 
 حرص كرغـ، الطكيؿ البشرية تاريخ مدل عمى متبعة خطة ىي كالمعجزات الخكارؽ طمب عممية "إف    
 النبكم كاألدب، ربو مف تمقاىا التي الربانية التربية لكف ؛ذلؾ في كتفانيو، قكمو إيماف عمى  النبي
 (5)المعجزة" طمب يرفض جعمو، عميو تأدب الذم

 اليدايات مف اآليات: األىداؼ ك كيمكف استنباط أىـ
 .كىدايتو لمعقؿ ركتتنك الحؽ عف تعرض عندما كالشعكب لؤلمـ متبعة سنة باآليات المطالبة" -1
 فرطكا لما القيامة يكـ -بلـعمييـ الس -المعانديف ألمر الرسؿالمشركيف ك  تصيب كالخزم الذلة -2

 (6)."الصالح كالعمؿ اإليماف مف فيو
 المؤمنيف مف فريؽ كؿ كاف فإف، أمرىـ إليو يؤكؿ كما العذاب مف ينتظرىـ بما الكفار اهلل ىدد" -3

 لمف سيككف النصر أف الكفار فسيعمـ، النصر يككف كلمف الزماف دكائر منتظران  كالكافريف
 (7)."الحؽ ديف إلى اىتدل

                                                 

 (.2/498( أف يجمع بيف المَّفظيف االشتقاؽ. الببلغة العربية )1)
 (.16/311( التفسير المنير )2)
 (.1/190( التحرير كالتنكير)3)
 بتصرؼ يسير. (1/190)المرجع السابؽ( 4)
 (.178يؿ أحداث)م( السيرة النبكية عرض كقائع كتح5)
 .(16/315المنير ) ( التفسير6)

 .(3/393التفاسير ) أيسر (7)
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 الخاتمة
خاتـ النبكات  اهلل بف عبد كالصبلة كالسبلـ عمى محمد، الصالحاتتتـ  وتبنعم الحمد هلل الذم    

  و كسمـ تسميمان كثيران.بحكصكالرساالت كعمى آلو 
ككفقني ، ى اختيار مكضكع مف مكضكعات كتابو العزيزي أحمدي اهلل تعالى أف أعانني عمفإنٌ  

سكرة طو ، الكريـبعد دراسة ممتعة آليات الحزب الثاني كالثبلثيف مف القرآف ىذا البحث كيسر لي إتماـ 
فممو ، ىداؼ كاستنباط أىـ اليدايات منياكاستخبلص كبياف ما فييا مف المقاصد كاأل (135-1 )اآليات

 كلو الثناء مف قبؿ كمف بعد. خرةاألكلى كاآل الحمد في
خرج الباحث ، دركس كعبر مف فيو ما عمى كالكقكؼ، ليذا الحزب الدارسة ىذه خبلؿ كمف

 :اآلتية كالتكصيات بالنتائج
 النتائج أوًَل:
بطاؿ ك ، عادة البشرية في الدنيا كاآلخرةأنزؿ اهلل تعالى القرآف لس -1  أف التكاليؼ الشرعية مقكلةا 

 إلعراض عنو شقاء كمصارعتو عبث ال يثبت في ساحة الصراع.فاشاقة كمرىقة لمعبد، 
كدراسة آياتو يظير مدل عجز العقكؿ البشرية ميما بمغت أماـ القرآف الكريـ إف التفكر في  -2

كىك فخر كشرؼ ، لجف عمى مدل الزماف كالمكافيك تحدم لئلنس كاف، إعجاز القرآف كفصاحتو
 لمعرب إلى األبد.

 في تعالى اهلل مراقبة كترسيخ المؤمنيف قمكب في اإليماف ترسيخ في ادكرى ليا يدةالعق صبلح -3
ينتج عنو شجاعة ال يرىبيا تخكيؼ بقتؿ كال بصمب ميما عظمت المغريات ف، كالعمف السر

 .كالتيديدات
مف األذل ميما كاف نكعو مف  اهلل ما تحممكا في سبيؿ الدعكة إلىباألنبياء كالرسؿ في يأسالتٌ  -4

بالدعكة كعدـ  فؤاده لمقياـكتثبيت  تسمية النبيجاء لف قصص األنبياء الذم خبلؿ ما ذيكر م
 العقبلء يتعظ كعظة عبرة كأحكاليـ األمـ أخبار في فإف، لتفات لمكايد الكافريف المعانديفاال

  معجزاتو.  في كزيادة، صدقو عمى كدليبلن ، المكمفكف
قامة ك ، بالصبركاالستعانة عمى ذلؾ  زنويحك  المؤمف ُـّ يي المجكء إلى اهلل تعالى في كؿ ما يى  -5 ا 

 .كغيرىا مف العبادات كالطاعات، كاالستغفار، كالتسبيح، الدعاءك ، الصبلة
 كىي نسؼ لمجباؿك  كالحشر الصكر في النفخمف ، فيو مف أىكاؿ كما القيامةيـك  كقكع إثبات -6

كجكب ك الساعة  في إخفاء بياف الحكمةالسكرة مع  ىذه نزكؿ كقت ينكركنيا الكفار كاف أمكر
  ليا.كاالستعداد ، إتيانيا كحتميتو
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نو لمف الحكمة أف يتنقؿ كا  ، اإلقناعكتنكيع أساليب ، كجكب مراعاة الحكمة في دعكة الناس -7
 الداعية مف دليؿ آلخر كمف أسمكب آلخر كفقان لما يقتضيو الحاؿ.

الخالؽ كقدرتو  كجكد عمى اآليات التي يظيرىا اهلل عمى يد أنبيائواالستدالؿ باآليات الككنية ك  -8
 العقؿ مف استعماؿ فبل بد بمثابة حجج كبراىيف لمكافريف كتثبيتان لممؤمنيف كىي، كألكىيتو
 .كالشر كالخير، كالباطؿ الحؽ بيف لمتمييز الفكر كاستخداـ

إف اهلل تعالى عالـ بخفيات األمكر كىك القادر عمى نصر عباده المؤمنيف المستضعفيف في كؿ  -9
 .فيكأف معيتو تعالى مع أكليائو الصالح، العبد أف يحسف الظف باهللمكاف فعمى 

 أف ليا كليس لمرجؿ تابعةنيا كك ، المسمـالصالحة في المجتمع ممرأة ل الحقيقي دكراليتجمى  -10
 .األحكاؿ مف بحاؿ تستقؿ

 تياف الظالـ كأمره كنييو مع ضركرة رفع الظمـ عف المظمكميف.إ كجكب -11
 استثارة كيحاكلكاكاالكاذيب  التيـ كيمفقكا يشاغبكا أف الحؽ رد عف جزكاعى  إذا الطغاةديدف  -12

فإذا ، كاالستخفاؼ بيـ كاقحاميـ في مياكم الردل كالجماىير كاستغبلؿ سذاجة الشعكب، العامة
كحؿ أخير في  أنكاع العذاب بأشد كىـالناس كظمم كافي الحفاظ عمى السمطة كالممؾ قير  عجزكا

 عمييا.رعكف باستخداـ أم كسيمة مف أجؿ الحفاظ ال يتك فيـ ، مكاجية الحؽ
 عمى الداعية الببلغ فمف أنذر فقد أعذر كال يشغمف نفسو كثيران بالنتائج كليترؾ أمرىا إلى اهلل -13

، ناس كحتى لك كانكا كأمثاؿ السحرةكعدـ اليأس مف إيماف ال، كيؼ يشاء كمتى شاء يحققيا
كيخمصكا نكاياىـ هلل تعالى حتى يحققكا ا الزائؿ عمى الدعاة أف ال يمتفتكا إلى متاع الدنيك 

 الدعكة.مقصدىـ مف 
 إمعات ال رأم لياكبطانة كنحك ذلؾ يمثمكف  أعكاف الطكاغيت مف مؤل تباع المنتفعيفاأل إف -14

فضؿ أف النظاـ القائـ ىك األصمح كاأل في بمتبًعييـيتأسكف كمكقفيـ مكرر عمى مر األزماف 
كذلؾ لرغبتيـ الجامحة في  كاجيتوؽ يجب الكقكؼ أمامو كمكأف الخركج عميو شطط عف الح

  .المحافظة عمى مركزىـ
  .الطيب مف الخبيث ليميز كيبتمييـ عباده يختبر تعالى اهلل -15
شعار العممي التحصيؿ مف كالمزيد العمـ طمب في الترغيب -16  إلى كالحاجة بالجيؿ النفس كا 

فيما أتاه اهلل كعٌممو كفضمو عمى  كالتكاضع، يـالتعم في كالممارسة التطبيؽ مع بياف أىمية، العمـ
  .كشكر اهلل عمى ذلؾ، كثير مف الناس

خاصة في حيف ال يكجد فييا مف ، في تصرفات البشر ان إف لنكازع الشر في النفس البشرية أثر  -17
 اإليماف كالتقكل.
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ىبلؾ عدكىـسكرة طو تجدد األمؿ في نفكس المؤمنيف بنصر اهلل ليـ  -18 مف خبلؿ ضرب  كا 
  كأتباعو مف المؤمنيف. لفرعكف كجنده كرعايتو كنصره لمكسى ألمثمة إلىبلؾ اهللا
ني كتطبيؽ ما فيو مف المقاصد كاألىداؼ إلقامة شرع حاجة األمة اإًلسبلمية لفيـ منيجيا الربا -19

 في األرض.  اهلل
 ثانيًا: التوصيات:

معالـ الطريؽ المستقيـ عمى  باالىتماـ بيذا النكع مف الدراسات التي تبرزأكصي طمبة العمـ  -1
 .خطى األنبياء كالمرسميف

 بما فيو مف عبر كعظات.، أكصي الدعاة باالستفادة مف القصص التي كردت في ىذه السكرة -2
فيك أفضؿ الطرؽ ، أك االجتماعي، ياسيسكاء في الجانب الس ؼالحكار الياد بأسمك  استخداـ -3

 إلقناع الخصـ.
الضابط  فيك، التفسير التحميمي لمقرآف الكريـ بعمـ امك ييت بأف، الشرعي العمـ طبلب أكصي -4

 كأىداؼ كمقاصد. كمدلكالت أحكاـ إلى يرشد بما، القرآنية اآليات تفسير لمعرفة
 مصير ألف، الصالحة كاألعماؿ بالطاعات كالجزاء البعث ليـك االستعداد إلى اإلسراع ضركرة -5

 .العمؿ جنس مف كالجزاء، بعممو مرىكف اإلنساف
فبل بد لمعمماء كالدعاة  ،ا عمى الرفكؼىدار ىذه الدراسات كالجيكد كذلؾ بكضعيير مف إالتحذ -6

 .يات بيف الناس كأف يتمثمكا بيدم النبيادبنشر ىذه التعميمات كاليمف كضع آلية 
 

قد أيديكـ راكأخيران فيذا جيد متكاضع أضعو بيف أ     بالمكضكع حطت جيان مف العمي القدير أف أككف ه
نبو المرجكة ككفقت في جمع شتاتو كلـ شمؿ أفكاره فإف كنت قد كفقت في ذلؾ فما تكفيقي إال مف جكا

ف كنت قد قصرت في ش، كاآلخرةباهلل كلو الفضؿ كالمنة في األكلى  يء فأستغفر اهلل العظيـ مف كا 
ي جبللو أف ينفعني بيذا البحث كطبلب العمـ ف كما كأسألو جؿٌ ، زلؿمف كؿ تكب إليو كؿ خمؿ كأ

 الحياة الدنيا كأف يبقي ثكابو بعد الممات 
ياكـ أكصي ك كما      مقرآفل كاالحتكاـ، كالنجاة الحؽ طريؽ عمى كالثبات، تعالى اهلل بتقكل نفسي كا 

  .كالصبلح الرشاد فيو اهلل فكتاب، معانيو دبركت كتبلكتو الكريـ
 كالحمد هلل رب العالميف ، كسبلـ عمى المرسميف،العزة عما يصفكف ؾ ربّْ رب حافسب       

 
 رالغفك  عبد ؼك الرؤ  عبد منير محمكد الباحث:                                            
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 الفيارس العامة

 
 وتشتمل عمى اآلتي:

 
 

 .رآنيةــــــــات القـــــــــــــرس اآليـــــيـأوًَل: ف

 

 .واآلثار ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية

 

 .ليمترجم ــــمــالم الــــرس األعثالثًا: في

 

 .صادر والمراجعــــــمـــرس الــــيــرابعًا: ف

 

 .وضوعاتـــــمــــــــــرس الــــــيـــخامسًا: ف
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 أوًَل: فيرس اآليات القرآنية   

 (135-1) سورة طو فيرس آيات الدراسة الحزب الثاني والثالثين
 
 

 الصفحة رقن اآلية طرف اآلية الرقن
 1   چ ڄ چ .1

 
29 

 29 2     چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ .2
 29 3   چ ڇ   ڇ      ڇ  چ چ .3
 31 4    چ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ .4
 31 5  چڈ     ژ  ژ  ڑ   چ .5
 31 6   چ ...ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  چ .6
 31 7  چڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ   چ .7
 31 8 چ ھ   ھ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ   چ .8
 36 9   چھ  ے  ے  ۓ   چ .9
 36 10 چ ...ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ چ .10
 36 11     چې  ې  ى  ى  چ .11
 36 .12   چ ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ چ .12
 36 13   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     چ .13
 36 14  چ  ..ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ چ .14
 36 15   چ ..ٺٹ   ٹٿ  ٿ  ٿ    چ .15
 36 16   چ ..ٺڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ .16
 41 17   چ ڃ  چ   چ  چ چ .17
 41 18    چ  ..ٺڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ .18
 41 19  چڑ  ڑ   ک  چ .19
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 الصفحة رقن اآلية طرف اآلية الرقن
 41 20  چک  ک  گ  گ  گ   چ .20
 41 21  چڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ .21
 43 22    چ  ..ٺں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ چ .22
 43 23      چ ھ   ھ  ھ  ے چ 23
 47 24  چۓ  ۓ   ﮲   ﮳   ﮴   چ 24
 47 25  چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ 25
 47 26 چ ٴۇ  ۋ  ۋ      چ 26
 47 27   چۅ  ۉ  ۉ   ې    چ 27
 47 28  چې  ې    چ 28
 47 29    چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ 29
 47 30  چوئ   ۇئ     چ 30
 47 31   چ ۆئ  ۆئ  ۈئ چ 31
 47 32     چ ېئ  ېئ  ېئ  چ 32
 47 33      چىئ    ىئ   ی       چ 33
 47 34   چی  ی         چ 34
 47 35   چحئ  مئ   ىئ    يئ  چ 35
 51 36     چ حب  خب   مب  ىب  يب چ 36
 51 37      چ حت  خت  مت  ىت  يت چ 37
 51 38     چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ چ 38
 51 39   چ ..ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ چ 39
 51 40   چ  ..ٺڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ چ 40
 51 41  چڳ  ڳ      چ 41
 61 42     چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ چ 42
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 الصفحة رقن اآلية طرف اآلية الرقن
 61 43   چڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ      چ 43
 61 44 چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے   چ 44
 61 45   چۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ     چ 45
 61 46  چ ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې چ 46
 61 47   چ   ..ٺې  ې  ى     ى  ائ چ 47
 61 48   چی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جب  حب            خب  چ 48
 65 49    چىب  يب  جت  حت    چ 49
 65 50  چمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج   چ 50
 65 51   چ مح  جخ  حخ  مخ      جس چ 51
 65 52   چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ   چ 52
 65 53   چ ..ٺٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ 53
 65 54  چڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ 54
 65 55   چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ 55
 65 56  چڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ   چ 56
 70 57 چک  ک  ک     ک  گ  گ    گ   چ 57
 70 58  چ ..ٺڳ      ڳ  ڳ    چ 58
 70 59   چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ     چ 59
 70 60  چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ 60
 74 61   چ  ..ٺڭ  ۇ   ۇ  ۆ چ 61
 74 62   چ ې  ى  ى    ائ   ائ چ 62
 74 63    چ ..ٺەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ 63
 74 64   چ  ..ٺىئ   ی  ی  ی  یجئ چ 64
 78 65   چ ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀٱ     چ 65
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 الصفحة رقن اآلية طرف اآلية الرقن
 78 66   چ ..ٺڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ 66
 78 67  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ 67
 78 68     چڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ    چ 68
 78 69  چ   ..ٺڇڇ  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 69
 83 70  چژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ   چ 70
 83 71   چ  ..ٺڳ  ڳ  ڳ   ڱڱگ  گ  ڳ    چ 71
 83 72    چ ..ٺۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ 72
 83 73   چ ..ٺى  ى  ائ  ائ          ەئ  ەئ چ 73
 83 74      چ ..ٺېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  چ 74
 83 75  چ ..ٺحب  خب   مب  ىب   يب  جت چ 75
 83 76  چ   ..ٺجث  مث   ىث  يث  حج  مج      چ 76
 90 77  چ   ..ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ 77
 90 78   چٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ 78

 90 79   چ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ چ 79
 93 80  چ   ..ٺڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ چ 80
 93 81  چ ..ٺڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ 81
 93 82   چ گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ 82
 99 83   چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      چ 83
 99 84   چہ  ہ  ھ  ھ  ھ         ھ  ے    ہ  ہ چ 84
 99 85  چۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸   چ 85
 99 86  چ ..ٺۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  چ 86
 99 87    چ   ..ٺېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی چ 87
 99 88   چ ..ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ 88
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 الصفحة رقن اآلية طرف اآلية الرقن
 99 89  چ ..ٺٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ چ 89
 106 90   چ   ..ٺڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ چ 90
 106 91   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     چ چ 91
 106 92  چ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ چ 92
 106 93  چک  کک   گ  گ   چ 93
 106 94     چ ..ٺگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ چ 94
 110 95   چہ  ھ  ھ  ھ   چ 95
 110 96  چ  ..ٺے  ے   ۓ  ۓ ﮲   ﮳ چ 96
 110 97   چ  ..ٺۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ 97
 110 98  چ ..ٺجئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  چ 98
 117 99     چ  ..ٺٱ        ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ   چ 99
 117 100    چ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ 100
 117 101  چٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ڦ   چ 101
 120 102  چڃ    ڃ  ڃ   چ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ چ 102
 120 103   چ ڇ    ڇ  ڇ   ڇ  چچ    چ 103
 120 104   چ ..ٺڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ چ 104
 125 105   چ ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ چ 105
 125 106  چڳ  ڳ  ڱ  چ 106
 125 107  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ 107
 128 108   چ ..ٺڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  چ 108
 128 109   چ ..ٺڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ چ 109
 128 110   چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى چ 110
 130 111  چ ..ٺەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  چ 111
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 الصفحة رقن اآلية طرف اآلية الرقن
 130 112     چ  ..ٺېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی چ 112
 133 113      چ .ٺىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب چ 113
 133 114  چ   ..ٺٻٻ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ   چ 114
 138 115  چ  ..ٺٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ 115
 138 116    چ ..ٺڦ  ڄ   ڄ چ 116
 140 117   چ   ..ٺڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ   چ 117
 140 118   چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   چ 118
 140 119     چ ک  ک  گ  گ  گ  گ چ 119
 140 120   چ  ..ٺڳ  ڳ      ڳ چ 120
 143 121   چ  ..ٺۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ 121
 143 122     چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ 122
 143 123   چ  ..ٺۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې چ 123
 147 124     چ  ..ٺۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ چ 124
 147 125       چ جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب چ 125
 147 126  چٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ        ٱ  ٻ       چ 126
 147 127   چ ..ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ چ 127
 147 128   چ  ..ٺٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ  ڦ چ 128
 147 129  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ            چچ   چ 129
 150 130     چ  ..ٺڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ چ   130
 150 131  چ   ..ٺں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڱ   ڱ  ں چ 131
 150 132       چ ..ٺۓ  ۓ     ﮲     ﮳ چ 132
 154 133  چ ..ٺۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ېې چ 133
 154 134   چ   ..ٺۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ 134
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 المستشيد بيافيرس اآليات 
 

 الصفحة رقم اآلية  السورة طرف اآلية ـ
 44 106 آل عمران  چ ..ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ ۇ   چ  .1
 104 133 آل عمران  چ..ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٻ چ  .2
 118 164 النساء  چ  ..ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ  .3
ٍمؽي  لىوي  أىال چ  .4  65 54 األعراف  چ ...كىاأٍلىٍمر اٍلخى
 100 148 األعراف  چ..ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ چ  .5
 8 42 التوبة:  چ..ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ  .6
 91 87 هود  چ    ..ہۀ  ۀ   چ  .7
 8 9 النحل  چ..ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ چ  .8
 56 20 الشعراء چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ  .9
 42 10 لنمل ا  چ     ..ے  ۓ  ۓ     ےھ  ھ  چ  .10
 57 9 القصص  چ    ..ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ  .11
 57 25 القصص  چ    ..ڑ  ڑ         ک  ک  ک چ  .12
 49 34 القصص  چ  ..ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې چ  .13
 4 26 ص  چ     ...ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی چ  .14
 13 29 ص چ..ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ چ  .15
 120 68 الزمر  چ    ..ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ   .16
 119 44 الزخرف چڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ   چ  .17
 47  52 الزخرؼ:   چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک    چ   .18
 47 11 الحاقة  چٿ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ  .19

 21 20 المزمل  چ..ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ چ  .20

االِّ  ؾى دى جى كى كى  چ  .21  56 7 الضحى              چ...ضى
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 فيرس األحاديث النبوية واآلثارثانيًا: 
 
 الصفحة الحكم الراوي طرف الحديث ومتنو ـ

ا المَّوً  رىسيكؿى  يىا :اٍلميكًبقىاًت قىاليكا السٍَّبعى  اٍجتىًنبيكا) 1 مى البخاري  ..(ىيفَّ  كى
 ومسمم

 82 صحيح

ابى ) 2 ـي الًَّذم ًإذىا ديًعيى ًبًو أىجى ـي المًَّو اأٍلىٍعظى  21 حسن الحاكم ..(اٍس

السيوطي  ...( أسمفني أف الييكد مف رجؿ إلى فأرسمني ضيفان   النبي أضاؼ) 4
 والطبراني

 151 

 21 ضعيف السيوطي ..(الميؿ يربط نفسو بحبؿ كي ال يناـ  إذا قاـ مفكاف رسكؿ اهلل ) 7

 21 ضعيف الواحدي   ..(قاـ ىك كأصحابو فصمكا لما نزؿ القرآف عمى النبي ) 8

 ..(قاـ الميؿ كمو چٱ  ٻ       چ لما نزؿ عمى النًَّبٌي ) 9

 

 21  السيوطي

ـٍ  يىا" :لو قاؿ  اهلل رسكؿ أف 6 ، كى ٍيفي  الترمذي سىٍبعىةه...(: ؿقا تىٍعبيدي؟ حيصى
 وأحمد

 114 ضعيف

 20  البخاري ..(أنو قاؿ في بني إسرائيؿ كالكيؼ  )عف ابف مسعكد 3

ـي  اٍحتىجَّ  ): قاؿ  النبي عف 5 ميكسىى آدى مىٍيًيمىا كى ـي  عى البخاري  (.. السَّبلى
 ومسمم

 142 صحيح

 148  السيوطي (قبرال عذاب ):قاؿ چ ضنكا معيشة لو فإف چ: قكلو في  النبي عف 12

 108 صحيح مسمم عف جريج بف عبداهلل قاؿ:) بايعت رسكؿ..( 10

متفق  : ) أال كمكـ راعو ..(قاؿ  13
 عميو

 153 صحيح

 139 صحيح ابن ماجو ..(أمتي عف تجاكزقد  اهلل إف: )قاؿ  11

 ب حسن الترمذي المَّوى  يىٍشكيري  الى  النَّاسى  يىٍشكيٍر  الى  مىفٍ قاؿ  14

ـى  ميكسىى كىرىأىٍيتي :) قاؿ النبي 15 ، أىٍسحى ـى   صحيح أحمد (الشٍَّعر كىًثيرى  آدى

 



   

 سورة طو                                                                                               الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف القرآن الكريم    
 

- 169 - 

 

 األعالم المترجم ليمثالثًا: 
 

 الصفحة اَلسم م.
 9 ابف تيمية  .1
 5 أبك حياف األندلسي  .2
 13 البقاعي  .3
 32 بف أحمد الخميؿ  .4
 19 السخاكم  .5
 9 الشاطبي  .6
 30 مقاتؿ  .7
 82 النككم  .8
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 المراجعمصادر و يرس الف

  

 بف عمي، دار أحمد :السيكطي، تحقيؽ الرحمف الديف عبد جبلؿ الحافظالقرآف، اإلتقاف في عمكـ  -1
 ـ.2004 -ىػ 1425مصر،  – الحديث، القاىرة

 .ركتبي -ق(، دار المعارؼ505إحياء عمـك الديف ،أبي حامد الغزالي )ت -2
بف  محمدبف  محمد العمادم السعكد أبك: الكريـ، المؤلؼ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد -3

 .بيركت – العربي التراث إحياء دار: ، الناشر(ىػ982: المتكفى) مصطفى
بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي  بف محمد بف أحمد أسباب نزكؿ القرآف، أبك الحسف عمي -4

الدماـ،  –صبلح المحسف الحميداف الناشر: دار اإل بف عبد ىػ(، المحقؽ: عصاـ468)المتكفى: 
 .ـ 1992 -ىػ  1412الطبعة: الثانية، 

بف مكسى آؿ نصر، دار ابف  اليادم كمحمد بف عبد االستيعاب في بياف األسباب، سميماف -5
 الجكزية.

دار ىػ(، 911: المتكفى) السيكطي الديف بكر، جبلؿ أبيبف  الرحمف ، عبدالقرآفأسرار ترتيب  -6
 الفضيمة لمنشر كالتكزيع.

 الجكني القادر بف عبد المختار محمدبف  األميف محمد-بالقرآف القرآف إيضاح في فأضكاء البيا -7
، لبناف – بيركت التكزيعك  النشرك  لمطباعة الفكر دار: الناشر- (ىػ1393: المتكفى) الشنقيطي
 .مػ 1995 - ىػ 1415

شر كالتكزيع آفاؽ لمطباعة كالن–السبلـ حمداف المكح  د. عبد–اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ  -8
 ـ.2002-ىػ1423، 2ط

 دار: الناشر (ىػ1403: المتكفى) دركيش مصطفى أحمدبف  الديف محيي-كبيانو القرآف إعراب -9
 كثير ابف دار(، ) بيركت - دمشؽ - اليمامة دار، )سكرية - حمص - الجامعية لمشئكف اإلرشاد

 .10: المجمدات عدد-ىػ 1415، الرابعة: الطبعة -(بيركت - دمشؽ -

السبلـ إبراىيـ، دار الكتب العممية  تحقيؽ: محمد عبد ، البف القيـ،عبلـ المكقعيف عف رب العالميفإ -10
 .ـ1991 -ىػ 1411 (1ط)ييركت،  –

 .ـ1980، 5لممبلييف، بيركت، ط العمـ ، داراألعبلـ لمزركمي -11
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ـ بف سعد شمس الديف ابف قي بف أيكب بف أبي بكر إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف، محمد -12
ىػ(، المحقؽ: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارؼ، الرياض، 751الجكزية )المتكفى: 

 . 2المممكة العربية السعكدية، عدد األجزاء: 
 ـ.2003 -ق1424دار الشركؽ،  –أحمد بيجت  –أنبياء اهلل  -13
إحياء التراث الرحمف المرعشمي، دار  ؽ: محمد عبديحقت ، لمبيضاكم،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ -14

 ىػ. 1418 1طبيركت،  –العربي 
 ـ.1976عبداهلل محمكد شحاتة، الييئة العامة المصرية لمكتاب، طأىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا،  -15
بف الحسيف النيسابكرم أبك القاسـ، نجـ  بف أبى الحسف إيجاز البياف عف معاني القرآف، محمكد -16

بف حسف القاسمي، الناشر: دار الغرب  يؼىػ(، المحقؽ: الدكتكر حن550الديف )المتكفى: نحك 
 ىػ. 1415 - 1طبيركت،  –اإلسبلمي 

المنكرة،  العمـك كالحكـ، المدينة العصرية، مكتبة الجزائرم، المكتبة بكر أبكأيسر التفاسير لمجزائرم:  -17
 ـ.2001 -ق1422، 2بيركت، ط

 ق(.373م)تبف إبراىيـ السمرقند بف أحمد بف محمد أبك الميث نصربحر العمكـ:  -18
بف حياف أثير الديف  بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ أبك حياف محمد، البحر المحيط  في التفسير -19

 ىػ. 1420بيركت، الطبعة:  –دار الفكر  : صدقي محمد جميؿتحقيؽاألندلسي، 
 بيادربف  اهلل بف عبد محمد الديف بدر اهلل عبد أبك -القرآف عمكـ في لبرىاف البرىاف في عمـك القرآف -20

 الكتب إحياء دار: الناشر -إبراىيـ الفضؿ أبك محمد: المحقؽ -(ىػ794: المتكفى) شيالزرك
 .ـ 1957 - ىػ 1376، 1، طالعربية

محمد عمي النجار، المجمس  تحقيؽ:آبادل،  مفيركز، لبصائر ذكل التمييز بمطائؼ الكتاب العزيز -21
 لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة. -األعمى لمشئكف اإلسبلمية 

بىنَّكىة الميداني الدمشقي الرحمف الببلغة العربية، عبد -22  .بف حسف حى
 .2006مصر،  –القاىرة  –شركة العاتؾ  –أ.د. فاضؿ السامرائي –ببلغة الكممة  -23
بف عمر أبك عمرك الداني )المتكفى:  بف عثماف بف سعيد البياف في عٌد آم القرآف، عثماف -24

، 1طالككيت،  –ر: مركز المخطكطات كالتراث ىػ(، المحقؽ: غانـ قدكرم الحمد، الناش444
 .1ـ، عدد األجزاء: 1994 -ىػ1414

الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى،  بف عبد بف محٌمد تاج العركس: المؤلؼ: محٌمد -25
 .ؽ: مجمكعة مف المحققيف دار اليدايةيحقتالزَّبيدم 

  .مد الصبلبيبف مح اشديف)أبكبكر الصديؽ (، عمير تاريخ الخبلفاء ال -26
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بف  بف كثير بف يزيد بف جرير تاريخ الطبرم = تاريخ الرسؿ كالممكؾ، كصمة تاريخ الطبرم، محمد -27
بف سعد  ىػ(، )صمة تاريخ الطبرم لعريب310غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: 

ػ، عدد ى 1387 -بيركت، الطبعة: الثانية  –ىػ(، الناشر: دار التراث 369القرطبي، المتكفى: 
 .11األجزاء: 

بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم، المحقؽ: د. مجدم  بف محمد تأكيبلت أىؿ السنة: محمد -28
 .ـ 2005 -ىػ  1426، (1ط)بيركت، لبناف،  -باسمكـ، دار الكتب العممية 

: األجزاء عدد ىػ 1984، تكنس – لمنشر التكنسية لدار اعاشكر،  ابف مطاىرل، التحرير كالتنكير -29
30 

 الكمبي جزم اهلل، ابف بف عبد محمدبف  أحمدبف  القاسـ، محمد بك -التسييؿ في عمكـ التنزيؿ   -30
 أبيبف  األرقـ دار شركة: الناشر- الخالدم اهلل عبد الدكتكر: المحقؽ(ىػ741: المتكفى) الغرناطي

 .ىػ 1416 - األكلى: الطبعة، بيركت – األرقـ

 .1998-1ط-عٌماف –عمار  دار-التعبير القرآني، د. فاضؿ السامرائي -31
ىػ(، المحقؽ: 816بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى:  بف محمد المؤلؼ: عميالتعريفات:  -32

لبناف،  –ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، الناشر: دار الكتب العممية بيركت 
 .1ـ، عدد األجزاء: 1983-ىػ 1403، 1ط

بف  بف إدريس بف محمد الرحمف : المؤلؼ: أبك محمد عبدمخرجان  –تفسير ابف أبي حاتـ، األصيؿ  -33
المممكة العربية  -مكتبة نزار مصطفى الباز  أسعد محمد الطيب تحقيؽ:المنذر التميمي، 

 .ىػ 1419 - (3ط)السعكدية، 
بف محمد ابف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي، أبك  محمد، تفسير ابف عرفة النسخة الكاممة -34

 .ـ 2008، 1، طلبناف –ؽ: جبلؿ األسيكطي، دار الكتب العممية، بيركت يحقتاهلل،  عبد
 1383: الطبعة، القاىرة – العربية الكتب إحياء دار: الناشر-دركزة  عزت محمد -التفسير الحديث -35

 .ىػ

اهلل السعدم، المحقؽ:  بف عبد بف ناصر الرحمف تفسير السعدم = تيسير الكريـ الرحمف: عبد -36
 .ـ 2000-ىػ 1420(1ط)معبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، بف  الرحمف عبد

السمعاني  مالجبار ابف أحمد المركز  بف عبد بف محمد تفسير السمعاني: أبك المظفر، منصكر -37
دار الكطف،  بف غنيـ بف عباس بف إبراىيـ كغنيـ المحقؽ: ياسر ،التميمي الحنفي ثـ الشافعي

 .ـ1997 -ىػ1418، 1طالسعكدية،  –الرياض 
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 .ير الشعراكم: محمد متكلي الشعراكم، مطابع أخبار اليكـتفس -38
بف محمد المرم، اإللبيرم المعركؼ  بف عيسى اهلل بف عبد اهلل محمد تفسير القرآف العزيز، أبك عبد -39

ًنيف المالكي )المتكفى:  مى بف  محمد -بف عكاشة  اهلل حسيف ىػ(، المحقؽ: أبك عبد399بابف أبي زى
ـ، عدد 2002 -ىػ 1423، 1طمصر/القاىرة،  -فاركؽ الحديثة مصطفى الكنز، الناشر: ال

 .5األجزاء: 
بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي، المحقؽ:  بف عمر تفسير القرآف العظيـ: أبك الفداء إسماعيؿ -40

 .ـ 1999 -ىػ 1420، 2طبف محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع،  سامي
 –ىػ(، الناشر: دار الفكر العربي 1390 تكنس الخطيب )الكريـ ي عبد -التفسير القرآني لمقرآف -41

 القاىرة.
 بدكف ناشر . –د. محمد راتب النابمسي  –تفسير القرآف الكريـ  -42

بف مصطفى المراغي، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده  تفسير المراغي: أحمد -43
 .ـ 1946 -ىػ  1365، 1طبمصر، 

 .1لعمماء، دار المنيؿ، طالتفسير المنيجي، لنخبة مف ا -44
بف مصطفى الزحيمي، الناشر: دار  التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، المؤلؼ: د. كىبة -45

 ىػ. 1418، 2طدمشؽ،  –الفكر المعاصر 
التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لنخبة مف عمماء التفسير كالقرآف، إشراؼ د. مصطفى  -46

 .2010-1431مسمـ، 
السعكدية،  –ر الميسر: نخبة مف أساتذة التفسير، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ التفسي -47

 ـ. 2009 -ىػ 1430، 2ط
 .ىػ 1413، 10بيركت، ط –، دار الجيؿ الجديد حجازم محمد محمكد، التفسير الكاضح -48
 – كالتكزيع، الفجالة لمطباعة كالنشر مصر نيضة طنطاكم، دار سيد محمد التفسير الكسيط: -49

 ـ.1998، 1القاىرة، ط
الكريـ المشيدم، أطركحة لنيؿ درجة الماجستير  تفسير سكرة طو تفسيران مكضكعيان، محمكد عبد -50

 ـ.2004  -ىػ 1425 -إشراؼ:محمد أبك زكر
ىػ(، 597بف محمد الجكزم )المتكفى:  بف عمي الرحمف الديف أبك الفرج عبد إبميس، جماؿتمبيس  -51

 .1ـ، عدد األجزاء: 2001 -ق1421، 1طالنشر، بيرزت، لبناف، الناشر: دار الفكر لمطباعة ك 



   

 سورة طو                                                                                               الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف القرآن الكريم    
 

- 174 - 

 

بف أحمد السبتي األمكم المعركؼ بػ  الحسف عمي األغبياء، أبكتنزيو األنبياء عما نسب إلييـ حثالة  -52
 –ىػ(، المحقؽ: محمد رضكاف الداية، الناشر: دار الفكر المعاصر 614)المتكفى: « ابف خمير»

 .1، عدد األجزاء: ـ1990 -ىػ 1411، 1طلبناف، 
كالنشر كالتكزيع،  لمطباعة الفكر الطبرم، دار جرير ابف اإلماـ جامع البياف في تأكيؿ القرآف: -53

 ـ.2001 -ق1421، 1لبناف، ط – بيركت
 كالنشر الفكر لمطباعة القرطبي، دار األنصارم بف أحمد محمد اهلل أبك عبد الجامع ألحكاـ القرآف: -54

 ـ.2003 -ق1424لبناف،  – كالتكزيع، بيركت
مؤسسة اإليماف،  -الرحيـ صافي، دار الرشيد، دمشؽ  بف عبد محمكد الجدكؿ في إعراب القرآف: -55

 ىػ.1418، 4بيركت، ط
 الشافعي، أبك المصرم اليمداني الصمد بف عبد محمدبف  عمي -جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء -56

 -القاضي سيؼ الدايـ عبد الحؽ : عبدكتحقيؽ دراسة -(ىػ643: ت) السخاكم الديف الحسف، عمـ
 .ـ 1999 - ىػ 1419، 1ط – 2: األجزاء عدد، بيركت – الثقافية الكتب مؤسسة: الناشر

: ت) الثعالبي مخمكؼبف  محمدبف  الرحمف عبد زيد ، أبكالجكاىر الحساف في تفسير القرآف -57
التراث المكجكد، دار إحياء  ؽ: الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبديحقت( ىػ875

 .ىػ 1418 - 1طبيركت،  –العربي 
. د: المحقؽ -(ىػ370: ت) اهلل عبد خالكيو، أبكبف  أحمدبف  الحسيف -السبع القراءات في الحجة -58

، األستاذ سالـ العاؿ عبد  – الشركؽ دار: الناشر-الككيت جامعة - اآلداب بكمية المساعد مكـر
 .1: األجزاء عدد، ىػ 1401، 1، طبيركت

المحقؽ: بدر  الغفار الفارسٌي األصؿ، أبك عمي بف عبد بف أحمد اء السبعة: الحسفالحجة لمقر  -59
دار  أحمد يكسؼ الدقاؽ -العزيز رباح  بشير جكيجابي، راجعو كدققو: عبد -الديف قيكجي 
 .ـ1993 -ىػ  1413، 2طدمشؽ /بيركت،  -المأمكف لمتراث 

 اإلسبلمية الجامعة: الناشر-المعتؽ اهلل بف عبد عكاد .د -كالسنة الكتاب في كحكمو السحر حقيقة -60
 .1: األجزاء عدد، ـ2002/ىػ 1422 - 34 السنة: الطبعة، المنكرة بالمدينة

الدائـ  بف عبد بف يكسؼ الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف، أبك العباس، شياب الديف، أحمد -61
محمد الخراط، الناشر: دار ىػ(، المحقؽ: الدكتكر أحمد 756المعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: 

 .11القمـ، دمشؽ، عدد األجزاء: 
 –بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي، دار الفكر  الرحمف الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر عبد -62

 بيركت.
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 -عمكاف شعباف نعماف.د، ك عمكاف شعباف محمد.د – القرآف ببلغة مف العربية الببلغة في دراسات -63
 ـ.1998، 2ط -كالتكزيع الدار العربية لمنشر 

 -اهلل األصبياني المعركؼ بالخطيب اإلسكافي بف عبد اهلل محمد درة التنزيؿ كغرة التأكيؿ: أبك عبد -64
جامعة أـ القرل، كزارة التعميـ العالي سمسمة  دراسة كتحقيؽ كتعميؽ: د/محمد مصطفى آيديف

 2001 -ىػ  1422(1ط)كرمة، ( معيد البحكث العممية مكة الم30الرسائؿ العممية المكصى بيا )
 .ـ

، إشراؼ: عبدالكريـ رسالة ماجستير بعنكاف أىداؼ كمقاصد مكضكعات سكرة التكبة "دراسة تحميمية -65
 الدىشاف.

 -بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي، المكلى أبك الفداء، دار الفكر ركح البياف: إسماعيؿ حقي -66
  بيركت.

 اهلل بف عبد محمكد الديف شياب: المثاني، المؤلؼ كالسبع ـالعظي القرآف تفسير في المعاني ركح -67
 الكتب دار: عطية، الناشر البارم عبد عمي: ، المحقؽ(ىػ1270: المتكفى) األلكسي الحسيني
 .ىػ 1415األكلى، : بيركت، الطبعة – العممية

 ربي.دار الفكر الع، بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة بف مصطفى بف أحمد زىرة التفاسير: محمد -68
بف عمرك األزدم  بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف -69

 بيركت. –الحميد، المكتبة العصرية، صيدا  السًّْجٍستاني، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد
شاكر كآخركف،  محمد أحمد :السممي، تحقيؽ الترمذم بف عيسى محمد عيسى أبك الترمذم: سنف -70

  .العربي، بيركت التراث إحياء دار
 .2008-د.صبلح سمطاف –سكرة الكيؼ منيجيات في اإلصبلح كالتغيير  -71
مي محمد محمد الصَّبلَّبي، الناشر: دار المعرفة  -السّْيرةي الٌنبكية  -72 تحميؿ أحدىاث، عى عرضي كقائع كى

 .1ـ، عدد األجزاء:  2008 -ىػ  1429، 7طلبناف،  –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
 ناصربف  زىير محمد: المحقؽ، الجعفي البخارم عبداهلل أبك إسماعيؿبف  محمدصحيح البخارم:  -73

 .9: األجزاء عدد، ىػ1422األكلى، : الطبعة، النجاة طكؽ دار: الناشر، الناصر
 .(ىػ261: ت) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاجبف  مسمـصحيح مسمـ:  -74
، 1طالقاىرة،  –، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع صفكة التفاسير محمد عمي الصابكني -75

 ـ. 1997 -ىػ  1417
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ىػ(، 748بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:  بف عثماف بف أحمد اهلل محمد العرش، شمس الديف أبك عبد -76
بف عمي التميمي، الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية،  بف خميفة المحقؽ: محمد

 .2ـ، عدد األجزاء: 2003ىػ/1424منكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: الثانية، المدينة ال
 .ـ2001 -ىػ1421(1ط) بف مختار الخادمي، مكتبة العبيكاف عمـ المقاصد الشرعية: نكر الديف -77
 .2011-ىػ 1423، 1عمـ مقاصد السكر محمد، عبداهلل ربيعة، ط -78
 .بف مصطفى المراغي أحمدعمـك الببلغة البياف، المعاني، البديع:  -79
ىػ( تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف 756عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ، السميف الحمبي )ت -80

 .4ـ، ج1996 -ىػ 1417العممية،  بالسكد، دار الكت
بف حسيف  بف أحمد بف مكسى بف أحمد محمد محمكد البخارم أبكعمدة القارم شرح صحيح  -81

بيركت، عدد  –ىػ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 855: تى )الغيتابى الحنفى بدر الديف العين
 .12×  25األجزاء: 

بف حسيف القمي النيسابكرم، المحقؽ:  بف محمد غرائب القرآف كرغائب الفرقاف: نظاـ الديف الحسف -82
 .ىػ 1416 -(1ط)، بيركت – ةالشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العممي

، 1379بيركت،  -ر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي، دار المعرفة بف حج بف عمي فتح البارم: أحمد -83
الباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب  رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد
 .بف باز اهلل بف عبد العزيز الديف الخطيب، عميو تعميقات العبلمة: عبد

بف عمي ابف لطؼ اهلل  بف حسف صديؽ خاففتحي البياف في مقاصد القرآف: أبك الطيب محمد  -84
ارم اهلل ، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عبديالحسيني البخارم الًقنَّكج  بف إبراىيـ األنصى

يدىا   .ـ 1992 -ىػ  1412بىيركت، عاـ النشر:  –المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى
إبراىيـ،  سيد (، تحقيؽ:ىػ1250)تالشككاني  بف محمد بف عمي محمد اإلماـفتح القدير لمشككاني:  -85

 ـ.1997 -ق1418، 3الحديث، القاىرة، ط دار
: الناشر(ىػ150: المتكفى) ماهبف  زكطيبف  ثابتبف  النعماف حنيفة ألبي ينسب -الفقو األكبر -86

 .ـ1999 - ىػ1419األكلى، : الطبعة، العربية اإلمارات - الفرقاف مكتبة
ىػ(، 429بف إسماعيؿ أبك منصكر الثعالبي )المتكفى:  بف محمد الممؾ ربية، عبدفقو المغة كسر الع -87

 -ىػ 1422الرزاؽ الميدم، الناشر: إحياء التراث العربي، الطبعة: الطبعة األكلى  المحقؽ: عبد
 .1، عدد األجزاء: 2002

 .2006-2007، منكبة برىاني، هالفكر المقاصدم عند محمد رشيد رضا، أطركحة لنيؿ الدكتكرا -88
 ـ. 1999الفكر المقاصدم كفكائده، أحمد الريسكني، منشكرات جريدة الزمف،  -89
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 ركابي عمكاف، دار بالشيخ النخجكاني، كيعرؼ بف محمكد اهلل نعمةالفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية:  -90
 ـ.1999 -ق1419، 1مصر، ط - الغكرية – لمنشر

  .في رحاب التفسير، الشيخ عبدالحميد كشؾ -91

 (17ط)القاىرة،  -بيركت -القرآف: المؤلؼ: سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي دار الشركؽ  في ظبلؿ -92
 .ىػ 1412 -

بف أحمد بمفيقة،  بف محمد في ىامش القرآف الكريـ القراءات العشر المتكاترة، فكرة كتنفيذ: عمكم -93
 ـ.2004 -ىػ1425، 4ط-إشراؼ: ممد كريـ راجح، دار المياجر لمنشر كالتكزيع

بف يعقكب الفيركزآبادل تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث  س المحيط: مجد الديف أبك طاىر محمدالقامك  -94
في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

 .ـ 2005 -ىػ  1426 (8ط)لبناف،  –بيركت 
ىػ(، المحقؽ: 816جرجاني )المتكفى: بف عمي الزيف الشريؼ ال بف محمد كتاب التعريفات، عمي -95

لبناف، –ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، الناشر: دار الكتب العممية بيركت 
 ـ.1983-ىػ 1403الطبعة: األكلى 

بف أحمد، الزمخشرم  بف عمرك الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، المؤلؼ: أبك القاسـ محمكد -96
 ىػ. 1407-بيركت، الطبعة: الثالثة –لناشر: دار الكتاب العربي ىػ(، ا538جار اهلل )المتكفى: 

: ت) إسحاؽ الثعمبي، أبك إبراىيـبف  محمدبف  أحمد: المؤلؼ -القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ -97
: الناشر -الساعدم نظير األستاذ: كتدقيؽ مراجعة -عاشكربف  محمد أبي اإلماـ: تحقيؽ-(ىػ427
 .10: األجزاء عدد، ـ 2002 - ، ىػ1422، 1، طلبناف - يركتالعربي، ب التراث إحياء دار

بف عمي المحسف،  بف إبراىيـ الفقيو دراسة كتحقيؽ: د/صالح بف سميماف بف حسيف الكشؼ: محمد -98
ـ، أصؿ الكتاب:  2002 -ىػ  1422(1ط) الرياض –بف سالـ شياؿ، دار الفضيمة  د/أبك بكر

 .رسالة مف المحققىٍيف لنيؿ درجة الماجستير
 .1997-ىػ 1418كممات القرآف تفسير كبياف، حسنيف محمد مخمكؼ، المكتبة العصرية،  -99
بف عمر الشيحي  بف إبراىيـ بف محمد لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، المؤلؼ: عبلء الديف عمي -100

ىػ(، المحقؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف، الناشر: دار 741: تأبك الحسف، المعركؼ بالخازف )
 ىػ. 1415 -بيركت، الطبعة: األكلى  –ية الكتب العمم

بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  الرحمف لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ، عبد -101
 لبناف.  –الشافي، الناشر: دار الكتب العممية بيركت  ىػ(، ضبطو كصححو: االستاذ أحمد عبد911
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بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني  ميبف ع المباب في عمكـ الكتاب: أبك حفص سراج الديف عمر -102
بيركت  -دار الكتب العممية  المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض المحقؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد

 .ـ1998-ىػ  1419، 1ط/لبناف، 
بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى  بف مكـر لساف العرب: محمد -103

 .ىػ 1414 - 3طبيركت،  –دار صادر  ق(711)ت اإلفريقى
المحقؽ: إبراىيـ  الممؾ القشيرم بف عبد بف ىكازف الكريـ لطائؼ اإلشارات = تفسير القشيرم: عبد -104

 (.3ط)مصر،  –البسيكني، الييئة المصرية العامة لمكتاب 
لطائؼ قرآنية لمشيخ محمكد غريب: محمكد محمد غريب: مف عمماء األزىر الشريؼ كالمكجو الديني  -105

 .جامعة القاىرةلشباب 
 -ىػ1421، 3طبف خميؿ القطاف مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع،  مباحث في عمكـ القرآف: مناع -106

 .ـ2000
 -(ىػ381: المتكفى) بكر النيسابكرٌل، أبك ًمٍيرافبف  الحسيفبف  أحمد-العشر القراءات في المبسكط -107

 .1: األجزاء عدد ـ 1981 ،دمشؽ – العربية المغة مجمع: الناشر -حاكيمي حمزة سبيع: تحقيؽ
بف عمي رضا  مجمدا(، مجمكعة مف المؤلفيف، محمد رشيد 35مجمة المنار، مجمة المنار )كاممة  -108

 ىػ( كغيره مف كتاب المجمة.1354)المتكفى: 

بف قاسـ الحبلؽ القاسمي، المحقؽ: محمد  بف محمد سعيد محاسف التأكيؿ: محمد جماؿ الديف -109
 ىػ. 1418 -(1ط) بيركت –العممية باسؿ عيكف السكد، دار الكتب 

 داكد حمس كد.محمد أبك شقير.د.محاضرات في ميارات التدريس،  -110
المحتسب في تبييف شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا، البف جني، تحقيؽ: عمي النجدم ناصؼ  -111

 ـ.1969 -ىػ 1389كد.عبدالفتاح شمبي، بدكف ناشر، 
بف  بف غالب الحؽ : أبك محمد عبدالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلؼ -112

السبلـ  ىػ(، المحقؽ: عبد542بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى:  بف تماـ الرحمف عبد
: المحقؽ، ىػ 1422 -بيركت، الطبعة: األكلى  –الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العممية  عبد

 .5: األجزاء عدد، يركتب – العربي التراث إحياء دار: الناشر، الباقي عبد فؤاد محمد
القادر الحنفي الرازم )المتكفى:  بف عبد بف أبي بكر اهلل محمد مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد -113

 –الدار النمكذجية، بيركت  -ىػ(، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية 666
 .1ـ، عدد األجزاء: 1999ىػ /1420صيدا، الطبعة: الخامسة، 
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بف محمكد حافظ الديف  بف أحمد اهلل التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ: أبك البركات عبد مدارؾ -114
، حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم، راجعو كقدـ لو: محيي الديف ديب ق(710)تالنسفي
 .ـ 1998 -ىػ  1419، (1ط)دار الكمـ الطيب، بيركت،  مستك

 تكم الجاكم البنتني إقميما، التنارم بمدا )بف عمر نك  مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد، محمد -115
 ىػ. 1417، 1طبيركت،  –ىػ(، المحقؽ: محمد أميف الصناكم، الناشر: دار الكتب العممية 1316

بف  بف حمدكيو بف محمد اهلل بف عبد اهلل الحاكـ محمد المستدرؾ عمى الصحيحيف، أبك عبد -116
ىػ(، تحقيؽ: مصطفى 405 تبابف البيع )بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ  نيعيـ
، عدد 1990 – 1411بيركت، الطبعة: األكلى،  –القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية  عبد

 .4األجزاء: 
 ـ.2007-ىػ 1428، 3المسؾ كالعنبر في خطب المنبر، عائض القرني، مكتبة العبيكات، ط -117

بف أبي بكر  بف عمي بف حسف الرباط عمربف  مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر: إبراىيـ -118
 .ـ 1987 -ىػ  1408، 1طالرياض،  –البقاعي دار النشر: مكتبة المعارؼ 

بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس  بف محمد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير أحمد -119
 بيركت. –المكتبة العممية 

، 2007-1428دمشؽ، -اشرؾ دار القمـ صبلح الخالدم، النالقرآف، مع قصص السابقيف في  -120
 .1ط

، عدد 1ىػ، ط1420بف حبنكة الميداني، الناشر:دار القمـ دمشؽ،  معارج التفكر، عبدالرحمف -121
 .3األجزاء 

 الشافعي البغكم الفراءبف  محمدبف  مسعكدبف  الحسيف محمد أبك، القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ -122
: بيركت الطبعة – العربي التراث إحياء دار: الناشر الميدم، الرزاؽ : عبد، المحقؽ(ىػ510 ت)

 .5:األجزاء عدد، 1420، األكلى
 .1987-1907د. جماؿ اليكبي، ، معالـ الصراع اإليماني في قصة مكسى )رسالة دكتكراه( -123
: الناشر - (ىػ370: ت) منصكر اليركم، أبك األزىرمبف  أحمدبف  محمد لؤلزىرم القراءات معاني -124

 عدد -ـ 1991 - ىػ 1412، 1ط  – سعكد الممؾ جامعة - اآلداب كمية في البحكث مركز
 3: األجزاء

مركز البحكث في كمية  بف األزىرم اليركم، أبك منصكر بف أحمد معاني القراءات لؤلزىرم: محمد -125
 .ـ 1991 -ىػ  1412(1ط) جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية -اآلداب 
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المحقؽ: محمد عمي الصابكني، جامعة أـ  بف محمد جعفر النحاس أحمد معاني القرآف لمنحاس: أبك -126
 .1409، 1طمكة المرمة،  -القرل 

عرابو، المؤلؼ: إبراىيـ -127 ىػ(، 311بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى:  بف السرم معاني القرآف كا 
ـ،  1988 -ىػ  1408، 1طبيركت،  –الجميؿ عبده شمبي، الناشر: عالـ الكتب  المحقؽ: عبد
 .5عدد األجزاء: 

ىػ(، 207بف منظكر الديممي الفراء )المتكفى:  اهلل بف عبد بف زياد معاني القرآف، أبك زكريا يحيى -128
المحقؽ: أحمد يكسؼ النجاتي /محمد عمي النجار /عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، الناشر: دار 

 .1طمصر،  –المصرية لمتأليؼ كالترجمة 

دار النشر: دار  بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي  الرحمف لقرآف: عبدمعترؾ األقراف في إعجاز ا -129
 .ـ 1988 -ىػ  1408، 1طلبناف،  –بيركت  -الكتب العممية 

: المتكفى) الحمكم الركمي اهلل بف عبد ياقكت اهلل عبد أبك الديف شياب: البمداف، المؤلؼ معجـ -130
 .ـ 1995، 2صادر، بيركت، ط دار: ، الناشر(ىػ626

الحميد عمر بمساعدة فريؽ عمؿ، عالـ الكتب،  د أحمد مختار عبدالمغة العربية المعاصرة معجـ  -131
 ـ. 2008 -ىػ  1429، 1ط

القادر،  مجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبدالمعجـ الكسيط  -132
 .محمد النجار(، دار الدعكة

 النفائس دار: قنيبي، الناشر صادؽ عجي، حامدقم ركاس محمد: الفقياء، المؤلؼ لغة معجـ -133
 .ـ 1988 - ىػ 1408، 1كالتكزيع، ط كالنشر لمطباعة

السبلـ  بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف المحقؽ: عبد بف فارس مقاييس المغة: أحمدمعجـ  -134
 ـ.1979 -ىػ 1399محمد ىاركف، دار الفكر، عاـ النشر: 

، 2شر المتكاترة، د. محمد سمـ محيسف، دار الجيؿ بيركت، طالمغني في تكجية القراءات الع -135
 ـ. 1988-ىػ1408

بف أبي  بف أبي الفتح محمد بف أبي المحاسف محمكد مفاتيح األغاني في القراءات كالمعاني، محمد -136
الكريـ  ىػ(، دراسة كتحقيؽ: عبد563شجاع أحمد الكرماني، أبك العبلء الحنفي )المتكفى: بعد 

ىػ  1422، 1طلبناف،  –ناشر: دار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت مصطفى مدلج، ال
 .1ـ، عدد األجزاء:  2001 -
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بف الحسيف التيمي  بف الحسف بف عمر اهلل محمد مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، المؤلؼ: أبك عبد -137
إحياء التراث  ىػ(، الناشر: دار606الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: 

 ىػ. 1420 - 1طبيركت،  –العربي 
بف سعد شمس الديف  بف أيكب بف أبي بكر مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة، محمد -138

 .1×  2بيركت، عدد األجزاء:  –ىػ(، الناشر: دار الكتب العممية 751 تابف قيـ الجكزية )
المحقؽ:  ،بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى المفردات في غريب القرآف: أبك القاسـ الحسيف -139

 .ىػ 1412 - 1ط دمشؽ بيركت -دار القمـ، الدار الشامية  صفكاف عدناف الداكدم
 مقاصد التشريع اإلسبلمي، د. يكسؼ الشبيمي. -140
 مقاصد السكر كأثر ذلؾ في التفسير، الشيخ صالح آؿ الشيخ، بدكف ناشر. -141
الكاحد الفاسي، الكتاب منشكر عمى مكقع كزارة األكقاؼ  مقاصد الشريعة اإلسبلمية: عبلؿ عبد -142

 .السعكدية بدكف بيانات
 مقاصد الشريعة عند ابف تيمية، يكسؼ محمد أحمد البدكم، دار النفائس. -143
 بف عاشكر، تحقيؽ محمد الطاىر الميساكم، دار النفائس. مقاصد الشريعة لمطاىر -144
عالـ، الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي، ، يكسؼ أحمد الالمقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية -145

 .1993-ق1413ط
بف  أحمد -التنزيؿ آم مف المفظ المتشابو تكجيو في كالتعطيؿ اإللحاد بذكم القاطع التأكيؿ مبلؾ -146

 العممية، بيركت الكتب دار: الناشر - (ىػ708 ت) جعفر الغرناطي، أبك الثقفي الزبيربف  إبراىيـ
 .2: األجزاء عدد، لبناف –

 –ىػ(، الناشر: نيضو مصر 1384اهلل البيمي البدكم )المتكفى:  ببلغة القرآف، أحمد أحمد عبد مف -147
 .1، عدد األجزاء: 2005القاىرة، عاـ النشر: 

يضاح، حسف عكض اهلل شحاتو، بدكف ناشر. -148  مف كممات القرآف تفسير كا 
 -ىػ 1421لطبعة: مناىج التربية أسسيا كتطبيقاتيا: عمى أحمد مدككر، دار الفكر العربي، ا -149

 .ـ2001
المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، المؤلؼ: لجنة مف عمماء األزىر، الناشر: المجمس األعمى  -150

 ـ. 1995 -ىػ  1416مصر، طبع مؤسسة األىراـ، الطبعة: الثامنة عشر،  -لمشئكف اإلسبلمية 
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ىػ(، 790)المتكفى: بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي  بف مكسى المكافقات، إبراىيـ -151
ـ، 1997ىػ/1417، 1طبف حسف آؿ سمماف، الناشر: دار ابف عفاف،  المحقؽ: أبك عبيدة مشيكر

 7عدد األجزاء: 
، جزءان  45الككيت، عدد األجزاء:  –المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  -152

األجزاء  الككيت. -السبلسؿ  دار، 2ط: 23 - 1ىػ(، .األجزاء  1427 - 1404الطبعة: )مف 
: الطبعة الثانية، طبع 45 - 39األجزاء  مصر. -: الطبعة األكلى، مطابع دار الصفكة 38 - 24

 .الكزارة
المجمس األعمى لمشئكف  المكسكعة القرآنية المتخصصة: مجمكعة مف األساتذة كالعمماء المتخصصيف -153

 -1طبيركت،  –دار إحياء التراث العربي ، ـ 2002 -ىػ  1423اإلسبلمية، مصر، عاـ النشر: 
 . ىػ 1418

العظيـ إبراىيـ  قدـ لو: أ.د.عبد اهلل دراز اعتنى بو: أحمد مصطفى فضمية بف عبد النبأ العظيـ: محمد -154
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 ممخص الرسالة
 

تـ بحمد اهلل كتكفيقو إتماـ ىذه الرسالة كالتي بعنكاف الدراسة التحميمية لمقاصد القرآف الكريـ الحزب      
 .( المككنة مف مقدمة كفصؿ تمييدم كأربعة فصكؿ كخاتمة135-1يات الثاني كالثبلثيف ) سكرة طو اآل

التعريؼ  كأيضان ، التحميميةتعريؼ المقاصد كاالىداؼ كالدراسة تحدث الباحث في التمييد عف      
ف مف تحدث الباحث في الفصكؿ األربعة عف المقاصد كاألىداؼ في الحزب الثاني كالثبلثي ثـ، بالسكرة

ان مف فأك ىد ان مقصدكؿ مطمب يحمؿ ، بالمتضمنة مط، مباحثلى ذه الفصكؿ إسكرة طو مقسمان ى
 ليدايات مف ىذه المقاصد كاألىداؼ.كاستنباط أىـ ا، ىداؼ القرآف الكريـمقاصد كأ

حيث تناكؿ الباحث في كؿ ، التفسيرفي  المكضكعي كقد سمؾ الباحث خبلؿ بحثو المنيج التحميمي     
عناكيف أكجز في كتابتيا  عدة، منيار اآلية المراد إبراز اليدؼ كالمقصد ذك كبعد، المطالبمطمب مف 

، سبقو : مناسبة المقصد لماكىي عمى الترتيب، ارئ إيجاد معمكمة بشكؿ سيؿ كمريحلتسيؿ عمى الق
رات كالصكر الببلغية أك التعبي، كسبب النزكؿ إف كجد، كالتفسير اإلجمالي لآلية، كبياف معاني المفردات

مستنبطان منيا أىـ اليدايات ، يدؼ كالمقصد في اآلياتكأخيران تحقيؽ ال، كالقراءات، غية إف كجدتالببل
 كالعبر. 

 
ثـ ذكر ، إلييا خبلؿ البحثكفي نياية الرسالة ذكر الباحث أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ    

 مجمكعة فيارس تسيؿ الكصكؿ لممعمكمة بأقؿ جيد ممكف.
 

 
 

يقواهلل ولي التوف  
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Abstract 

 
      The thesis was completed with the God's speed and His praise, which 

entitled the analytical study for the purposes of the Koran thirty-second 

Part (Surah Taha verses 1-135), consisting of an introduction, an 

introductory chapter , four chapters and a conclusion. 

 

      The researcher talked in the introduction about purposes' definition , 

goals and analytical study, also the definition of surah, then in the four 

chapters talked about the purposes and goals in the second part and the 

thirtieth of Surat Taha divided these chapters on themes, including 

demands, each demand has a purpose or goal of the purposes and 

objectives of the Holy Quran, and devised the most important guidance of 

these purposes and goals. 

 

      The researcher followed through his research the analytical method 

of interpretation, where the researcher dealt in every demand of his 

demands, and after mentioning the verse meant to highlight the object and 

purpose of which, several addresses outlined in writing to make it easier 

for the reader to find information is easy and convenient, which is on the 

order: suitability of the purpose for the previous , and the statement of the 

meanings of vocabulary, and overall interpretation of the verse, and the 

reason to revelation, if any, figures or rhetorical expressions, if any, and 

readings, and finally achieve the goal and the purpose in the verses, 

devising the most important guidance and lessons. 

 

    At the end of the thesis, the researcher mentioned the most important 

findings and recommendations reached during the search, then he 

mentioned appendices facilitate access to information with minimal 

effort. . 

 


