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 ادلقّدمة
 
 حيممحن الرّ بسم هللا الرّ 

احلمددددد   رع العددددادلالة والّسدددددىة والّسددددىم علدددد  أ دددددرف  
 ان زلّمدة وعل  آله وصحبه أمجعال وبعد:ادلرسلالة سّيد

فهذه الّدراسدة بعودوا : حمل حملداٌت يف إعجداز سدورة األعدراف حمل  
مستّلٌة من دراسة للّسورة الكرؽلة يف أكثر من سّتمائة صفة بعووا : 
حمل أتّمددددىٌت يف سددددورة األعددددرافحمل وردددددف إددددذه الّدراسددددة إ  إلقددددا  

الكرؽلددةة وعلدد  بعددئ  الّضددو  علدد  بعددئ ادلسددائق ادلتعّلقددة ابلّسددورة
مظاإر إعجاز الّسورة الكرؽلةة مع ضرع بعدئ األمثلدة.وبواً  علد  

 ذلك فإّ  إذه الّدراسة تتأّلف من  ّقتال اثوال.
أحدددعلا بعوددوا : مسددائق متعّلقددة بسددورة األعددراف. وآ رعلددا  

 بعووا : من مظاإر إعجاز سورة األعراف.
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أ  غلعلددده  السددداً وهللا تعدددا  أسدددأن أ  ذوفدددع ،دددذا العمدددقة و  
لوجهدده الكددّر جددّق وعددىة وأ  ذتقّبلددهة وأ  ذوفددع بددهة إنّدده عددّ  وجددّق 

 أكرم مسئون وأعظم مأمون.
وصدددلّ  هللا وسدددلم علددد  سددديدان زلّمدددد وعلددد  آلددده وصدددحبه أمجعدددال . 

 واحلمد   رّع العادلال.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مّكة ادلكّرمة
 صبيحة ذوم اجلمعة

 إدٗٔٗٔ/ٕٔ/ٖ 
 مٜٜٗٔ/٘/ٖٔادلوافق 

 كتبه الفقري إ  عفو ربّه
 د . حسن زلّمد اب جودة
 نيةأستاذ الّدراسات القرآنّية البيا
 جبامعة أّم القرى مبّكة ادلكّرمة
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 مسائق متعّلقٌة بسورة األعراف
ا. قالدده الّضددّحاري و ددريه. وقيددق إدد  سددورة األعددراف مّكيّددة كّلهدد -ٔ

مّكيّدددة إمخّ آددد  آ ٍت أو ايددداَب آ ٍت تبددددأ ابلذدددة الكرؽلدددة الثّالثدددة 
واسأذلم عن القرذدة الّدك كاند   : (ٔ)ائة. قان تعا دوالّستاّل بعد ادل

حاضدرة البحدر إذ ذعدددو  يف الّسدب  إذ أتتديهم حيتددابم ذدوم سددبتهم 
يهم . كذلك نبلدوإم مبدا كدانوا ذفسدقو  ُ رَّعاً وذوم مخ ذسبتو  مخ أتت

. وإذ قال  أّمٌة موهم ِلَ تَِعظو  قوماً هللا مهلكهم أو معدّذ،م عدذاابً 
فلّما نسوا ما ذّكروا به ذرًة إ  رّبكم ولعّلهم ذّتقو  . دذداً قالوا مع

بعدذاٍع بئديٍ   أصليوا اّلذذن ذوهدو  عدن الّسدو  وأ دذان الّدذذن  لمدوا
قدددردًة بددوا عوددده قلودددا ذلدددم كوندددوا فلّما عتدددوا عّمدددا مبددا كدددانوا ذفسدددقو .

القيامدة مدن ذسدومهم  وإذ أتّذ  رّبك ليبعثّن عليهم إ  ذوم اسئال. 
. وقطّعودداإم يف رحدديم  إّ  ربّددك لسددرذع العقدداع وإنّدده ل فددورٌ  سددو  العددذاع.
. مددددددوهم الّسدددددداحلو  ومددددددوهم دو  ذلددددددك . وبلددددددوانإم األرض أشلدددددداً 

ذرجعددو  . ففلددف مددن بعدددإم َ ْلددٌف  ابحلسددوات والّسددّيئات لعّلهددم
وإ  لوا ورثددوا الكتدداع ن ددذو  َعددَرض إددذا األدس وذقولددو  سددُي َفرُ 

نردددم َعدددَرٌض مثلددده ن دددذوه . أِل ذث دددذ علددديهم ميثدددا  الكتددداع أمخّ 

                                                 
 .ٓٚٔ-ٖٙٔسورة األعراف  (ٔ)
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ذقولو  عل  هللا إمخّ احلقَّ ودرسوا ما فيه . والّدار ال ر  رٌي لّلذذن 
كو  ابلكتداع وأقداموا الّسدىة أاّن دد. واّلذذن ؽُلَسِّ ذّتقو  أفى تعقلو  

مخ نضدديع أجددر ادلسددلحال 
ومددن البدداّل أّ  إددذه ال ت الّثمدداِبَ  (ٔ)

ّدث عدن بدإ إسدرائيق. وادلعدروف أّ  سدورة األعدراف حدالكرؽلات تت
لقددرآ  الكددّر حدددذثاً عددن بددإ إسددرائيق  ادلّكيّددة إددذه مددن أكثددر سددور

ادلوددّورة ولددي  بيئددة مّكددة  الّددذذن كددانوا ذسددكوو  آنددذاري بيئددة ادلدذوددة
ادلكّرمدددةة وادلعدددروف كدددذلك أّ  معرفدددة ادلّكدددّ  وادلددددبّ مدددن القدددرآ  

 جتهاداٍت  فسّية.مخ  ضع  أحياانّ 
عددددددُد آ ت الّسدددددورة الكرؽلدددددة مائتدددددا  وسدددددّ  آ ت. وعددددددُد   -ٕ

كلمارددددا ثىثددددة آمخف وثىاُيائددددة وآددددٌ  وع ددددرو  كلمددددة. وعدددددُد 
 .(ٕ)وع رة حروف حروفها أربعة ع ر ألفاً ومائتا 

أو  الّسور ادلّكّية يف ادلسحف الّ رذف سورة الفاحتة مثّ سورة  -ٖ
 األنعام مثّ سورة األعراف.

                                                 
واجلاللني  ٕٓٓ/ٕوتفسري ابن كثري  ٕٗٙ/ٗوالبحر احمليط  ٕٕٗ/٘انظر مثالً تفسري ابن عطّية  (ٔ)

 ٗٗ/ٕوتفسريريريريريريريري الّ سريريريريريريريف   ٚٛٔ/ٕوفريريريريريريريير القريريريريريريري  ر  ٕٗ/ٔواإلتقريريريريريريري ن  ٖٔٗ/ٔوتفسريريريريريريريري البي ريريريريريريري و  
وتفسريريريريري برالريريريري  القريريريرير ن وملب لريريريري   ٗٙٔ/ٖوزاد ارسريريريريري  ٕٔٗ/ٖوالريريريريّ مّل ار ثريريريري مل  ٖٛ٘/ٔوالكّشريريريري   

 .ٙ٘/ٛالفرق ن للّ يس ب مل  مطب ع هب مش الطرب  
 .ٙ٘/ٛتفسري برال  القر ن وملب ل  الفرق ن  (ٕ)
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والّسددبع الط ددون أّوذلددا  (ٔ)سددورة األعددراف إحدددى السَّددبع الط ددون -ٗ
وإدد  البقددرة وآن عمددرا  والّوسددا  وادلائدددة  (ٕ)البقددرة وآ رإددا بددرا ة

 واألنعام واألعراف وبرا ة.
مسّيددد  الّسدددورة الكرؽلدددة بسدددورة األعدددراف بسدددب  رلددد   إدددذه  -٘

الّلفظددة مددّرتال اثوتددال يف الّسددورة الكرؽلددة. يف الذددة الكرؽلددة الّسادسددة 
وبيوهمدددا حجددداع . وعلددد  األعدددراف رجددداٌ  واألربعدددال. قدددان تعدددا :

ذعرفو  كىًّ بسيماإم . وانَدْوا أصحاع اجلّوة أ  سدىٌم علديكم . ِل 
ويف الذدة الكرؽلدة الثّامودة واألربعدال. قدان  طمعو  وإم ذذد لوإا 

واندى أصددحاع األعددراف رجددامًخ ذعرفددوبم بسدديماإم قددالوا  تعددا :
 . ما أ ىن عوكم مجعكم وما كوتم تستكربو 

قددددددرأ يف ادل دددددرع ابألعدددددراف يف الددددددرّكعتال  ثبددددد  أّ  الوّدددددّ   -ٙ
 .(ٖ)مجيعاً 
وسددددورة  ادلدددد    تبدددددأ الّسددددورة الكرؽلددددة ابحلددددروف ادلقطّعددددة -ٚ

األعددددراف واحدددددٌة مددددن تسددددٍع وع ددددرذن سددددورًة تبدددددأ ،ددددذه احلددددروف 
مددن  ذدد   و   دده ادلقطّعددة ابعتبددار مطلعدد  سددور   دده وذدد  

                                                 
. أّم  ارفرد ارذّكر أليْط ل واجلمع األط ول. (1)  الطُّ ل مجع اسم تف يل ارؤّنث طُ َلي
(2)

 .ٕٕٓ/ٔاإلتق ن  
(3)

 .ٚٛٔ/ٕوفير الق  ر  ٕٔٗ/ٖالّ مّل ار ث مل   
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وادلعددروف أّ  كددّق الّسددور الّددك تبدددأ ،ددذه احلددروف  (ٔ)إددذه احلددروف
ادلقطّعة ن  فيها امخنتسار للقرآ  الكّر عل  الفور؛ وإو ال ال ة 

الّّتا  . وسورة األعراف من الّسور الكرؽلة اّلك جا  فيها أو عل  
امخنتسددددار للقددددرآ  الكددددّر علدددد  الفددددور. وإذا كددددا  يف أّون الّسددددورة 
الكرؽلدددة حددددذٌا عدددن القدددرآ  الكدددّر فدددإّ  يف آ دددر الّسدددورة الكدددّر 
حدذثاً عن القرآ  الكّر أذضاً. وأّ  احلدذا عدن القدرآ  الكدّر يف 

ة ويف آ رإدددا مدددن مظددداإر الدددّّتاب  بدددال أجددد ا  أّون الّسدددورة الكرؽلددد
 الّسورة الكرؽلة وإ  تباعدت.

إ   سدورة األعددراف ادلّكيّدة إددذه الّددك قبدق إجددرة ادلسددطف   -ٛ
ادلدذوة ادلوّورة من أكثر سور القرآ  الكّر حددذثاً عدن بدإ إسدرائيق 
 اّلذذن كانوا ذسكوو  آنذاري موطقة ادلدذوة ادلوّورة. وإدذا مدن األدلّدة
علددد  عادليّدددة الدددّدعوة انسدددىمّية مودددذ فجرإدددا فدددإّ  حددددذا الّسدددورة 
الكرؽلددة ادلسددتفيئ عددن بددإ إسددرائيق كددا  قبددق احتكدداري ادلسددلمال 
ادلبا ر ابليهدود يف موطقدة ادلدذودة ادلودّورة بعدد اذلجدرة. وادلعدروف أّ  

رسدون  يف سورة األعراف الكرؽلة نّساً صدرػلاً علد  أّ  دلسدطف  
قق   أذّها الوّداس   (ٕ)الّواس مجيعاً. قان عّ  من قائق هللا تعا  إ 

                                                 
(1)

 .ٖٛ/ٔوتفسري ابن كثري  ٙٔ/ٔانظر مثاًل أتّمالت يف س ملة البقرة  
(2)

 .ٛ٘ٔس ملة األعرا   
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إّب رسددون هللا إلدديكم مجيعدداً الّددذي لدده ملددك الّسددماوات واألرض مخ 
إله إمّخ إو ػلىي وؽلي  فأمووا اب  ورسدوله الوّدّ  األّمدّ  الّدذي ذدثمن 

 .اب  وكلماته واتّبعوه لعّلكم رتدو  
علدددد  جهدددة الّتفسدددديق آ ت  ذََكدددَرت سدددورة األعددددراف وحددددإا -ٜ

موسددد  عليددده الّسدددىم الّتسدددع وإددد  العسدددا واليدددد والّسدددوو  ونقددد  
الّثمدددددرات والطوفدددددا  واجلدددددراد والّضدددددفاد  والدددددّدم. قدددددان عدددددّ  مدددددن 

وقدددان موسددد    فرعدددو  إّب رسدددوٌن مدددن رّع العدددادلال .  :(ٔ)قائدددق
كدم حقيٌق عل  أمّخ أقوَن عل  هللا إمخّ احلّق . قد جئتكم ببّيوٍة مدن ربّ 

فأرسددق معدد  بددإ إسددرائيق. قددان إ  كودد  جئدد   ذددٍة فددأت ،ددا إ   
كودد  مددن الّسددادقال . فددألق  عسدداه فددإذا إدد  ثعبدداٌ  مبددال . وندد   

ولقدد أ دذان آن  :(ٕ)وقدان تعدا  ذده فإذا إد  بيضدا  للوّدا رذن 
وقددددان  فرعددددو  ابلّسددددوال ونقددددٍ  مددددن الّثمددددرات لعّلهددددم ذددددذّكرو  

الّطوفددددا  واجلددددراد والقّمددددق والّضددددفاد  فأرسددددلوا علدددديهم  :(ٖ)تعددددا 
 .والّدم آ ٍت مفّسىٍت فاستكربوا وكانوا قوماً رلرمال 

يف    بددددإ آدم  جددددا  ندددددا  بددددإ آدم يف إددددذه الّسددددي ة:  -ٓٔ
الكّر كّله آ  مّراتة ِمْوها أربع مّراٍت يف سورة األعدراف القرآ  

                                                 
(1)

 .ٛٓٔ-ٗٓٔس ملة األعرا   
(2)

 .ٖٓٔس ملة األعرا   
(3)

 .ٖٖٔس ملة األعرا   
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قددددان  ٖ٘-ٖٔ-ٕٚ-ٕٙوحدددددإا وذلددددك يف ال ت الكرؽلددددات 
  بدددإ آدم قدددد أن لودددا علددديكم لباسددداً ذدددواري سدددو اتكم  : (ٗ)تعدددا 

ورذ ًا ولباس التقوى ذلك  ري ذلك مدن آ ت هللا لعّلهدم ذدذّكرو  
.   بإ آدم مخ ذفتوّوكم الّ يطا  كما أ رج أبوذكم من اجلوّدة ذود   
عوهما لباسهما لريذهما سو ارما إنّه ذراكم إو وقبيلده مدن حيدا مخ 

وقددددان  اّن جعلوددددا الّ دددديا ال أوليدددداَ  للّددددذذن مخ ذثموددددو  تددددروبم. إ
  بددددإ آدم  ددددذوا زذوددددتكم عوددددد كددددّق مسددددجٍد وكلددددوا  : (٘)تعددددا 

   : (ٙ)وقددان تعددا  وا ددربوا ومخ ُتْسددرفوا إنّدده مخ ػلددّ  ادلسددرفال 
بددإ آدم إّمددا نتيددّوكم رسددٌق مددوكم ذقّسددو  علدديكم آ   فمددن اتّقدد  

وادلدّرة اخلامسدة يف الذدة   إدم ػل ندو وأصلح فى  وٌف عليهم ومخ
أِل َأْعَهْد إليكم   بإ  الكرؽلة الّسّتال من سورة ذ  . قان تعا : 
 .آدم أمخّ تعبدوا الّ يطا  إنّه لكم عدوٌّ مبال 

يف  ددددري الوّدددددا  فقددددد جددددا ت يف  بددددإ آدم  وأّمددددا صددددي ة  
اف الكرؽلدددة القدددرآ  الكدددّر مدددّرتال اثوتدددالة إحدددداعلا يف سدددورة األعدددر 

وإذا أ ذ رّبك  : (ٔ)وأ راعلا يف سورة انسرا  الكرؽلة. قان تعا 
                                                 

(4)
 .ٕٚ-ٕٙس ملة األعرا   

(5)
 .ٖٔس ملة األعرا   

(6)
 .ٖ٘س ملة األعرا   

(1)
 .ٕٚٔس ملة األعرا   
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مددن بددإ آدم مددن  هددورإم ذرّذّددتهم وأ ددهدإم علدد  أنفسددهم ألسدد  
بدددرّبكم قدددالوا بلددد   دددهدان أ  تقولدددوا ذدددوم القيامدددة أاّن كوّدددا عدددن إدددذا 

ولقددد كّرمودا بددإ آدم ومحلوداإم يف الددرّب  : (ٕ)وقددان تعدا   دافلال 
البحدددر ورزقوددداإم مدددن الطّيبدددات وفّضدددلواإم علددد  كثدددرٍي شلّدددن  لقودددا و 

 .تفضيًى 
نستطيع أ  نستوتج مثّإىت الّداعية ومقّومدات الدّدعوة إ   -ٔٔ

هللا تعا  يف سورة األعراف شلّا جرى عل  لسا  نوٍح وإوٍد عليهمدا 
عليه نوٍح ا  دانية والّسّتال عل  لسدالّسىم. جا  يف الذة الكرؽلة الثّ 

أبّل كم رسدامخت رّي وأنسدح لكدم   ىم قوُن احلّق جّق وعى:دالسّ 
وجا  يف الذة الكرؽلة الثّاموة والّسّتال  وأعلم من هللا ما مخ تعلمو 

أبّل كدددم علددد  لسدددا  إدددوٍد عليددده الّسدددىم قدددون احلدددّق جدددّق وعدددى: 
إّ  إددددددذه ادلددددددثإىت أو  رسددددددامخت رّي وأان لكددددددم انصددددددٌح أمددددددال 

  : البىغ . والّوسح . والعلم . واألمانة .ادلقومات إ
وجه الّ به واضٌح بدال آ ت سدورة األعدراف وبعدئ ال ت  -ٕٔ

مددن سددوٍر أ ددر. وب ددأ  بعددئ الفددرو  بددال إددذه ال ت الكرؽلددات 
ذسّح أ  ذكو  ايّة زلاومخت لتبداّل احلكمدة ورا  تلدك الفرو .فعلد  

دلا  اّلذي ؼلرج من اس يف حّق اادلثان جا  الّوّ  عل  امخنبج سبيق
                                                 

(2)
 .ٓٚس ملة اإلسراء  
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احلجر بسب  ضرع موس  عليه الّسىم له بعساه وذلدك يف الذدة 
ان دراف ادلّكيّدة. قددالكرؽلة الّسّتال بعد ادلائة من ادلائة من سورة األع

وقطعواإم اثوك ع رة أسبا اً أشلاً . وأوحيوا إ  موسد  إذ  تعا : 
اثوتدددا  استسدددقاه قومددده َأٍ  اضدددرع بعسددداري احلجدددر فانبجسددد  موددده

وامخنبجددداس  دددروج ادلدددا  أّون األمدددر  فيفددداً بسدددب   ع دددرة عيوددداً 
ضدديق الّ ددقو  ابتددداً  . يف حددال جددا  الددّوّ  علدد  انفجددار ادلددا  يف 

وإذا  الذدة الكرؽلددة الّسددّتال مددن سدورة البقددرة ادلدنيّددة . قددان تعددا : 
اسَتْسق  موس  لقومده فقلودا اضدرع بعسداري احلجدر فدانفجرت موده 

وامخنفجار  روج ادلدا  آ در األمدر عويفداً بسدب   عيواً  اثوتا ع رة
سدورة اّتسا  الّ قو  آ دراً. وإكدذا ّّ د  امخنبجداس ادلتقدّدمة مدع 

األعددراف ادلّكيّددة ادلتقّدمددة ندد ومًخ قبددق اذلجددرةة كمددا ّّ دد  امخنفجددار 
 ادلتأّ رة مع سورة البقرة ادلدنّية ادلتأ رة ن ومًخ بعد اذلجرة.

از القرآ  الكّر يف رلدان اننبدا  ابل يد  مدا من مظاإر إعج -ٖٔ
نّس  عليه الذة الكرؽلة الثّاموة والّسدّتو  بعدد ادلائدة مدن تقطيدع هللا 

 إّ  إدذه احلقيقدة زادردا تعا  بإ إسرائيق يف األرض ُأشَلاً ومجاعدات.
وقطَّْعوددددداإم يف األرض أشلددددداً مدددددوهم  القددددرو  رسدددددو اً قدددددان تعددددا : 

ذلدك وبلدوانإم ابحلسدوات والّسدّيئات لعّلهدم  الّساحلو  ومدوهم دو 
 . ذرجعو  
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ذسدألونك كأنّدك حفد ٌّ عوهدا  ايّة بى ٌة ابحلذف يف القون:  -ٗٔ
  : مددن الذدددة الكرؽلددة الّسدددابعة والّثمددانال بعدددد ادلائددة. قدددان تعدددا 

ذسددألونك عددن الّسدداعة أّ   ُمْرسدداإا . قُددْق إظّلددا علمهددا عوددد رّي مخ 
مخّ إددو . ثَدُقلَددْ  يف الّسددماوات واألرض . مخ أتتدديكم غلليهددا لوقتهددا إ

ذسألونك كأّنك حف ٌّ عوها . قق إظّلا علمها عود هللا ولكدن  ب تةإمّخ 
ذسدألونك كأندك حفد ٌّ عوهدا  إّ  القدون: أكثر الّواس مخ ذعلمو  

   ب دددأ  القدددون: كدددأّ  أصدددله ذسدددألونك عوهدددا كأنّدددك حفددد ٌّ ،دددا . و
ق علدد  حددرف اجلددّر عددن يف صدددر الذددة ذسددألونك عوهدداة صلددد الددّدلي

وب دددأ  القددون: كأنّدددك  ذسدددألونك عددن الّسدداعة  الكرؽلددة ذارددا: 
عل  حرف اجلّر البا  يف قون احلّق جّق وعى حف ٌّ ،اة صلد الّدليق 

عل  لسا  إبدراإيم عليده السدىم  طداابً ألبيده الكدافر آزر يف سدورة 
 ّيا د إنّه كدا  ي حفدأست فر لك رّي دقان سىٌم عليك س : (ٔ)مّر

قدام فيده ابقتددار اجلداّر  ذسدألونك كأنّدك حفد ٌّ عوهدا  إّ  القون: 
واجملدددرور الواحدددد: حمل عوهددداحمل بسدددب  أتّ دددره ورليئددده يف موضدددع اجلددداّر 

امخثوددال معدداً. وشلّددا واجملددرور ال ددر: حمل ،ددا حمل بدددور اجلددارّذن واجملددرورذن 
يف القددددون : حمل سدددداعد علدددد  عدددددم رلدددد   اجلدددداّر واجملددددرور: حملعوهدددداحمل 

ذسدألونك عدن الّسداعة  ذسألونك حمل القون يف صدر الذة الكرؽلة: 
                                                 

(1)
 .ٚٗاآل ة  
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  وحيوما جا  اجلاّر واجملرور متأّ رذن كاان اجلاّر واجملدرور: حمل عوهدا حمل
الّلذذن قاما ابقتدار بدور جارّذن ورلرورذن اثودال: حمل عوهداحمل وذتعّلقدا  

      حفّ حمل .ابلقون: حمل ذسألونكحمل و: حمل،احمل وذتعّلقا  ابلقون : حمل
ومخ  يف الذددددة الكرؽلددددة الّسادسددددة واخلمسددددالة قددددان تعددددا : -٘ٔ

تفسدددوا يف األرض بعددد إصددىحها وادعددوه  وفدداً و معدداً . إّ  رمحددة 
غلدد   لفددي قرذددٌ  يف صددي ة التّددذكري ومخ  هللا قرذددٌ  مددن احملسددوال 

غل   يف صي ة التأنيا فدى ذقدان: إّ  رمحدة هللا قرذبدٌة مدن احملسدوال. 
ن البددداّل أّ  صدددي ة التأنيدددا الّدددك ِل أتت تقدددف عودددد معدددىن قدددرع ومددد

الّرمحددة ومخ تتعددّداه إ  مددا سددواه مددن معددىًن أو معددا . فددإذا حتّولوددا إ  
إّ  رمحدددة هللا قرذدددٌ  مدددن  صدددي ة التّدددذكري الّدددك جدددا ت يف القدددون: 

استطعوا أ  نتباّل من انحية أّ  رل   لفي قرذ  قد لّّب  احملسوال 
ف  الّدددك توتظدددر ب دددوٍ  معدددىن قدددرع رمحدددة هللا تعدددا  مدددن إتددداف الدددوّ 

احملسددوالة واسددتطعوا أ  نتبدداّل مددن انحيددٍة أ ددرى أّ  لفددي قرذدد  يف 
صدددي ة التّدددذكري قدددد راعددد  ادلعدددىن األإدددّم وإدددو قدددرع هللا تعدددا  مدددن 

وإذا سألك عبادي عدّإ فدإبّ  :(ٕ)احملسوال. وقد قان عّ  من قائق
دعددا  فْليسددتجيبوا ْ وْليثموددوا ي  قرذددٌ  أجيدد  دعددوة الددّداع  إذا

وحيوما تقّرر لفدي قرذد  يف صدي ة التّدذكري قدرع  لعّلهم ذَدْرُ دو  
                                                 

(2)
 .ٙٛٔس ملة البقرة  
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هللا تعددا  مددن عبدداده احملسددوال ذقددّرر بدمخلددة امخلتدد ام قددرع رمحددة هللا 
تعددا  الددرّب الددّرحيم ابحملسددوال . وبددذلك أفدداد لفددي قرذدد  يف صددي ة 

رع هللا تعددددا  مددددن عبدددداده التّددددذكري معويددددال اثوددددالة األإددددّم وإددددو قدددد
قرذبددة يف صددي ة الّتأنيددا احملسددوالة وإددذا ادلعددىن األإددّم تعجدد  لفظدده 

. وادلهددّم وإددو قددرع الّرمحددةة ذلددك القددرع الّددذي أفدداده عددن إفادتدده 
 .هللا  لفي قرذ  يف صي ة الّتذكري اّلك جا  فيها لفي اجلىلة: 

بعددد ادلائددة يف شلّددا ذلفدد  الّوظددر ب ددأ  الذددة الكرؽلددة الع ددرذن  -ٙٔ
رلددد   مجلدددة:  وأْ الّسدددحرة سددداجدذن  قدددون احلدددّق جدددّق وعدددى: 

وألقدد  حمل يف صددي ة ادلبددإ للمجهددون أو ادلفعددون. وكددأّ  قددّوًة  فيّددًة ´
بسب  وضوح آذة موس  عليه الّسىم وقّوة حّجته وأتّكد الّسدحرة 
 أّ  رّع العّ ة إو اّلذي ذثذد موسد  عليده السدىمة وكدأّ  قدّوًة  فيّدةً 
إدد  الّددك تُدْلِقدد  ابلّسددحرة سدداجدذن علدد  وجددوإهم   رّع العددادلال 

 تعبرياً فطرّ ً عن عميق امخقتوا  وقوّي انؽلا .
يف قون احلّق جّق وعى يف الذتال الكرؽلتال الّسابعة والثّامودة  -ٚٔ

. وند   فألق  عساه فدإذا إد  ثعبداٌ  مبدال  بعد ادلائةة قان تعا : 
اكتفاٌ  بذكر الّ ّق األّون لكقٍّ مدن  للّوا رذن  ذده فإذا إ  بيضا 

ادلعج تال . إّ  إلقا  العسا ذتلوه أ دُذ موسد  عليده الّسدىم ذلدا كد  
تعود عساً مّرًة أ رى. وإّ  ن   موس  عليه الّسدىم ذدده أوكّفده مدن 
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حتدد  إبطدده يف ادلددّرة األو  كدد  تكددو  بيضددا  للوّددا رذن ذتلددوه ن عهددا 
أدمددا  كمددا كاندد . ومددن البدداّل أّ  ندد   اليددد يف   مددّرًه أ ددرى كدد  تعددود

مددن ادلددّرتال ذسددبقه إد دداٌن ذلددا مددن جيدد  قميسدده والقطددع مددن  كددقًّ 
القمددي  الّددذي ذددد ق موسدد  عليدده الّسددىم فيدده رأسدده إذا أراد أ  
ذلب  القمي . وذستّمر موس  عليده الّسدىم يف كدقٍّ مدن ادلدّرتال يف 

ليهددا جبواحددهة وذودد ن ذددده حددّص تسددق إ  إبطددهة وذضدد   ع إد ددان
إّ  إد دان اليدد يف ادلدّرة األو  ذعقبده  روجهدا بيضدا   عليها جبانبه.

مضيئًة من  ري مرٍض ومخ بدر.. وإّ  إد دان اليدد يف ادلدّرة األ درى 
 ذعقبه  روجها أدما  كما كان  من ذي قبق.

قبددق سددورة األنعددام  –مددثًى  –سددورة األعددراف ادلّكيّددة ن لدد   -ٛٔ
وشلّا قدد ذتمّ د  مدع الوّد ون ادلتقدّدم  (ٔ)الّ عرا  ادلّكّية ادلّكّية وسورة

لسورة األعراف الكرؽلة اند ام جلملة ذّضّرعو  يف قدون احلدّق جدّق 
ومددا أرسددلوا يف قرذددٍة مددن نددّ  إمخّ أ ددذان أإلهددا ابلبأسددا   : (ٕ)وعددى

وشلّدددا قدددد ذتمّ ددد  مدددع الوّددد ون ادلتدددأّ ر  والّضدددّرا  لعّلهدددم ذّضدددّرعو  
ألنعددام فددّك الّتضددعيف جلملددة ذتضددّرعو  يف قددون احلددّق جددّق لسددورة ا

                                                 
(1)

 .ٖٗوٕٗ/ٔانظر اإلتق ن  
(2)

 .ٜٗس ملة األعرا   
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ولقدددد أرسدددلوا إ  أمدددٍم مدددن قبلدددك فأ دددذانإم ابلبأسدددا   : (ٖ)وعدددى
 .والّضّرا  لعّلهم ذتضّرعو  

وإذا اعتدددددربان اند دددددام أو الّتضدددددعيف ضدددددرابً مدددددن امخ تددددد ان  
استعمان اسم الّضمري ابلقياس إ  استعمان امخسم الظّاإر واعتربان 

ابً مدددن امخ تددد ان كدددذلك اسدددتطعوا أ  صلدددد الدددّدليق علددد  ذلدددك ضدددر 
 سورة األعراف ادلتقّدمة ند ومًخة ابدلقارنة بال آذتال كرؽلتال أومخعلا يف

جددا  يف سددورة األعددراف  (ٗ)وأ راعلددا يف سددورة الّومددق ادلتددأ رة ندد ومخً 
اسددددم الّضددددمري العائددددد إ  آن لددددوٍق عليدددده الّسددددىم. قددددان عددددّ  مددددن 

ا  جواع قومه إمّخ أ  قالوا أ رجوإم مدن قدرذتكم وما ك: (٘)قائق
يف حدددال جدددا  الدددّوّ  علددد  آن لدددوٍق عليددده   إّبدددم أانٌس ذتطهدددّرو 

فمدددا كدددا   : (ٙ)الّسدددىم يف قدددون احلدددّق جدددّق وعدددى يف سدددورة الّومدددق
جددواع قومدده إمخّ أ  قددالوا أ رجددوا آن لددوٍق مددن قددرذتكم إّبددم أانٌس 

 .ذتطّهرو  
مخ تدد ان حيومددا تددتّم ادلقارنددة بددال وذبددد وضددرٌع مددن ضددروع ا 

رلمددددوعتال مددددن ال ت الكرؽلددددات تتحددددّد   يف موضددددوٍ  واحددددد يف 
                                                 

(3)
 .ٕٗس ملة األنع م  

(4)
 .ٖٗوٕٗ/ٔانظر اإلتق ن  

(5)
 .ٕٛس ملة األعرا   

(6)
 .ٙ٘اآل ة  
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قددون احلددّق جددّق  (ٔ)سددورتال اثوتددال كددرؽلتال. جددا  يف سددورة األعددراف
قان ادلأل من قوم فرعو  إّ  إذا الساحٌر عليم . ذرذدد أ   وعى: 

وأرسددق يف  ؼلددرجكم مددن أرضددكم فمدداذا أتمددرو  . قددالوا أرجدده وأ دداه
وجا  الّسدحرة فرعدو  ادلدائن حا رذن . نتوري بكّق ساحٍر عليم . 

قدددالوا إّ  لودددا ألجدددراً إ  كوّدددا ضلدددن ال دددالبال . قدددان نَدَعدددم وإّنكدددم دلدددن 
قدون احلدّق جدّق  (ٕ)وجا  يف سورة الّ دعرا  ادلتدأّ رة ند ومخً  ادلقّربال 
أ   قدددان للمدددأل حولددده إّ  إدددذا السددداحٌر علددديم . ذرذدددد : (ٖ)وعدددى

ؼلدددرجكم مدددن أرضدددكم بسدددحره فمددداذا أتمدددرو  . قدددالوا أرجددده وأ ددداه 
وابعدددا يف ادلددددائن حا دددرذن . نتدددوري بكدددّق سدددّحاٍر علددديم . َفُجمدددع 
الّسحرة دليقات ذوٍم معلوم . وقيق للّواس إق أنتم رلتمعدو  . لعّلودا 

جدددا  الّسدددحرة قدددالوا نّتبدددع الّسدددحرة إ  كدددانوا إدددم ال دددالبال . فلّمدددا 
ا ألجرًا إ  كّوا ضلن ال البال . قان نعم وإّنكم إذاً دلدن لفرعو  أئّن لو

ب دأ   وذسّح أ  ندتلّم   داإرة امخ تد ان أو امخ تسدار ادلقّربال 
 آ ت سورة األعراف فيما ذل :

آ ت سددورة األعددراف سددّ . وآ ت سددورة الّ ددعرا  تسددعة أي  –أ 
 َفُجِمدددددعَ  بدددد  دة إدددددذه ال ت الكرؽلدددددات الددددّثىث. قدددددان تعدددددا : 

                                                 
(1)

 .ٗٔٔ-ٜٓٔاآلايت  
(2)

 .ٖٗ-ٕٗ/ٔتق ن انظر اإل 
(3)

 .ٕٗ-ٖٗس ملة الّشعراء  
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الّسحرة دليقات ذوٍم معلوم . وقيق للّواس إق أنتم رلتمعدو  . لعّلودا 
 .نّتبع الّسحرة إ  كانوا إم ال البال 

ذرذددددد أ  ؼلددددرجكم مددددن  جددددا  يف سددددورة األعددددراف القددددون:  –ع 
ذرذدد أ   : وجا  يف سورة الّ عرا  القدون أرضكم فماذا أتمرو  

البداّل ز دة آذدة ومدن  ؼلرجكم من أرضكم بسدحرة فمداذا أتمدرو  
 سورة الّ عرا  ابلقون: حمل بسحره حمل.

 نتدوري بكدّق سدحاٍر علديم  جا  يف سورة األعراف القون:  –ج 
ومدن  نتدوري بكدّق سدّحار علديم  وجا  يف سورة الّ عرا  القدون: 

الباّل أّ  حمل سّحارحمل يف آذة سورة الّ عرا  صي ة مبال دة وأّ  حمل سداحر 
فاعق. فف  لفظة: حملسدّحار حمل ز دٌة يف  حمل يف آذة سورة األعراف اسم

 ادلعىن.
وجدا  الّسددحرة فرعدو  قددالوا  جدا  يف سدورة األعددراف القدون:  -د

: وجدا  يف سدورة الّ دعرا  القدون إّ  لوا ألجرًا إ  كّوا ضلن ال البال 
 ا ألجدددراً إ  كوّدددا ضلدددن دفّلمدددا جدددا  الّسدددحرة قدددالوا لفرعدددو  أئدددّن لوددد

أئدّن   إّ  لوا أجراً  ارنة بال القولال: دوذّتضح من ادلق ال البال 
أّ  علد ة امخسدتفهام  داإرٌة يف آذدة سدورة الّ دعرا  بيومدا  لوا ألجرًا 

  مرٌة يف آذة سورة األعراف.إ  م
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قدان نعدم وإّنكدم دلدِن ادلقدّربال  جا  يف سورة األعراف القون:  -إد
  :وجدددا  يف سدددورة الّ دددعرا  القدددون ن قدددان نعدددم وإّنكدددم إذ  دلددد

 ومن الباّل ز دة آذة الّ عرا  ابلقون: حمل إذ  حمل. ادلقّربال 
اقدّت  ابمخ تدد ان يف سدورة األعددراف فتددوٌر يف عوا دف ادلددأل مددن  -و

قددوم فرعددو  أو بددروٌد يف ادل دداعر. ومددن البدداّل أّ  احلدددذا يف آ ت 
سدددورة ال دددعرا  دار بدددال فرعدددو  مدددن انحيدددة وبدددال ملئددده مدددن انحيدددٍة 

حلدددذا يف آ ت سددورة األعددراف بددال بعددئ أ ددرىة يف حددال دار ا
ادلدأل مدن انحيددة وبعضدهم ال در مددن انحيدٍة أ درى. ولددي  ادلدأل إوددا 

تدددبّر أو مدا مسعتدده آذابدا دو  سدوى البّب داوات الّددك تدرّدد هلسددوتها 
ّحددي . وإذا كددا  فتددور عوا ددف ادلددأل وبددرود م دداعرإم ذسددّح أ  

اف إ  امخ تد ان أو ذستوتج من اّّتاه احلدذا يف آ ت سورة األعر 
رلد    امخ تسار كما تباّل فإاّن نسدتطيع ورا  ذلدك أ  نسدتوتجه مدن
قددالوا  مجلدة حمل وأرسددق حمل علدد  لسددا  ادلددأل يف آذددة سددورة األعددراف: 

ورلدد   مجلددة حملوأبعدداحمل  أرجدده وأ دداه وأرسددق يف ادلدددائن حا ددرذن 
قدالوا أرجده وأ داه وابعدا  عل  لسا  ادلأل يف آذدة سدورة الّ دعرا  

وذّتضددددح الفتددددور يف العوا ددددف والددددربود يف   ادلدددددائن حا ددددرذن يف
ادل اعر ابدلقارنة بال ادلعاب ادلتعّلقة بكقٍّ مدن اجلملتدال. إّ  ادلدأل يف 
حددددذثهم ادلبا ددددر مدددع فرعددددو  الطّا يدددة جددددا  علددد  لسددددابم مجلددددة: 
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وفددرق  (ٔ)حملوابعدداحمل وادلعددروف أّ  البعددا ذقددّت  بدده ان رة والّتوجيدده
بعضهم ال در جدا  علد  ادلأل يف حدذا بعضهم مع احلماس. وإّ  

لسدابم مجلددة: حمل وأرسدقحمل وادلعددروف أّ  الرَّسدق ذفيددد امخنبعداث علدد  
فالرَّسددق: السَّددري الّسددهق. وانقددٌة َرْسددَلٌه: مخ تكّلفددك سددياقاً.  (ٕ)التّددثدة

وانقددٌة َرْسددَلٌة أذضدداً: لّيوددة ادلفاصددق. وَ ددْعٌر َرْسددق إذا كددا  مسّتِسددًى. 
وذلدك إذا أمدرت رسدولك  (ٖ)  ِرْسِلكة أي عل  ِإَيوِتكِ وتقون: عل

علمددداً هّ  لفدددي الّرسدددون ذفيدددد  (ٗ)ابمخنبعددداث علددد  التّدددثدة وابلّرفدددق
 سهولة امخنبعاث.

ذلددددم كاندددد  حددددرارة قددددوذلم مخ  ددددى  إّ  مددددأل فرعددددو  الّددددذذن  
لفرعددو  عاليددة حيومددا جددا  علدد  لسددابم مجلددة: حملوابعدداحمل يف حددال  

ر حدددذا بعضددهم لبعضددهم ال ددر حيومددا إثدد كاندد  م دداعرإم ابردة
. وذبددد وسددرعة حتددّون عوا ددف جددا  علدد  لسددابم مجلددة: حملوأرسددق حمل

ادلأل من احلرارة إ  الربودة حيومدا نقدار  بدال آ ت سدورة األعدراف 
وآ ت سورة الّ عرا  يف ضو  الفهم هّ  حدذا ادلأل كدا  لفرعدو  

 أّومًخ مثّ كا  حدذا بعئ ادلأل لبعضهم ال ر.
                                                 

(1)
 .ٕٙٙ/ٔومعجم مق  يس الّلغة: "بعث"  ٕ٘انظر مفردات الرّاب  األصفه ين: "بعث"  

(2)
 .ٜ٘ٔمفردات الرّاب  األصفه ين: "ملسل"  

(3)
 .ٕٜٖ/ٕمعجم مق  يس الّلغة: "ملسل"  

(4)
 .ٜ٘ٔمفردات الرّاب  األصفه ين: " ملسل"  
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تضّمو  سورة األنعام واألعراف وانسدرا  آ ٍت يف احلكمدة  -ٜٔ
م ددتملًة علدد  أحكددام  ددري قابلددٍة للّوسددّ يف سددائر الّ ددرائع. وإددذه 

ويف سدددورة  ٖ٘ٔ-ٔ٘ٔال ت الكرؽلدددات يف سدددورة األنعدددام إددد  
 (ٙ)ٖٖ-ٜٕويف سدددورة األعدددراف إددد   (٘)ٜٖ-ٕٕانسدددرا  إددد  

قدددق أمدددر ري  قدددان تعدددا :  (ٚ)وإدددذه إددد  آ ت سدددورة األعدددراف
لسددال لدده ابلقسدد . وأقيمددوا وجددوإكم عوددد كددّق مسددجٍد وادعددوه سل

ة ل. فرذقاً إدى وفرذقداً حدّق علديهم الّضدىالّدذن كما بدأكم تعودو 
من دو  هللا وػلسبو  أّبدم مهتددو . . إّبم اّّتذوا الّ يا ال أوليا  

ا   بإ آدم  ذوا زذوتكم عود كّق مسجٍد وكلوا وا ربوا ومخ تسرفو 
إنّدده مخ ػلددّ  ادلسدددرفال . قددق مدددن حددّرم زذوددة هللا الّدددك أ ددرج لعبدددادة 
والطّّيبات من الّرز  . قق إ  لّلذذن آمووا يف احلياة الدّدنيا  السدًة 
ذوم القيامة . كدذلك نفّسدق ال ت لقدوٍم ذعلمدو  قدق إظّلدا حدّرم رّي 
الفدددواحا مدددا  هدددر موهدددا ومدددا بطدددن وانمث والب ددد  ب دددري احلدددّق وأ  

ِل ذوّ ن به سلطاانً وأ  تقولدوا علد  هللا مدامخ تعلمدو   كوا اب  مات ر 
   ومددن البدداّل أّ  آ ددر آ ت احلكمددة حتسددد احملّرمددات فددى مكددا .

                                                 
(5)

 .ٔٛٔ-ٜٜكرمي ت يف كي ب: أتّمالت يف س ملة اإلسراء دملس   اآلايت ال 
(6)

 .ٖ/ٔانظر مثالً : اجل اب الّصحير رن بّ ل د ن ارسير البن تيمية  
(7)

 .ٖٖ-ٜٕاآلايت  
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 : (ٔ)دلبتدٍ  ومخ معتٍد ؼلالف قون احلّق جدّق وعدى يف سدورة ادلائددة
.    أذّها اّلذذن آمووا مخ حتّرموا  ّيبات مدا أحدّق هللا لكدم ومخ تعتددوا

 . إّ  هللا مخ ػلّ  ادلعتدذن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من مظاإر إعجاز سورة األعراف :
 تطّور الّدمخلة : -ٔ

                                                 
(1)

 .ٚٛاآل ة  



24 

من الّظواإر اّلك ُعِوَيْ  ،ا دراستوا ادلتأّملدة لسدورة األعدراف  
 اإرة تطّور الّدمخلة ب دأ  صدفة الّتطدرّي ولفظده  دائر الّلتدال جدا ت 

ادذدة والّثىثدال بعدد ادلائدة يف قدون ان ارة إليهما يف الذة الكرؽلة احل
فإذا جدا رم احلسدوة قدالوا لودا إدذه وإ  تسدبهم  احلّق جّق وعى: 

سدددّيئٌة ذطّدددرّيوا مبوسددد  ومدددن معددده . أمخ إظّلدددا  دددائرإم عودددد هللا ولكدددّن 
وادلعددىن أّ  فرعددو  ومددأله إذا جددا رم احلسددوة  أكثدرإم مخ ذعلمددو  

  وضلددن ٔلدديهم قددالوا لوددا  مددن هللا تعددا  ومددا أكثددر رلدد   احلسددوة إ
أإدددٌق ذلدددا ونسدددتحّقها . وإ  تسدددبهم الّسددديئة الفيودددة بعدددد الفيودددة ومخ 
ّتطئهم إبذ  هللا تعا  ذّطرّيوا مبوس  عليه الّسىم ومن معه من بدإ 

وذت دددا موا بوجدددودإم بدددال  هدددرانيهم . وذوسددد  القدددوم أّ   إسدددرائيق
حيومدا ّتيدئهم موس  عليه الّسىم ومن معه إم بال  هرانيهم أذضداً 

احلسددوات وتتددوا  علدديهم اخلددريات فلمدداذا مخ ذتفددا لو  ،ددم: وتبددادر 
الذددة الكرؽلددة إ  الددّرّد علدد  ادلت ددائمال وتعلددن هّ   ددائرإم عوددد هللا 
تعددا  وهّ  الّ ددثم إظّلددا حددّق ،ددم بسددب  كفددرإم فهددو عقدداٌع مددن هللا 

و  ذلدك تعا  حّق ،م وعذاٌع ن ن بساحتهم ولكّن الّواس مخ ذعلم
 ومخ ذفهمو  أّ  ذنو،م سب  البى  اّلذي حّق ،م.

إّ  كددىًّ مددن صددفة الّتطددرّي ولفظددة  ددائر يف مثددق إددذا الّسدديا   
من بدال  ّت   يف إذه الذة الكرؽلة ألّون مّرٍة يف ادلسحف اِلّ رذف
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ثدددىث مدددّرات جدددا ت فيهدددا صدددفة الّتطدددرّي ولفظدددة الطّدددائر. أّمدددا ادلدددّرة 
ففد  قولدده احلدّق جدّق وعددى  (ٔ)ترتيدد  ند ون الّسدورالثّانيدة بوداً  علد  

قدددالوا إاّن تطدددرّيان بكدددم لدددئن ِل توتهدددوا  : (ٕ)مدددن سدددورة ذددد  ادلّكيّدددة
لوددرمجّوكم وليمّسددّوكم موّددا عددذاٌع ألدديم . قددالوا  ددائركم معكددم . أئددن 

إّ  أإددق القرذددة ادل ددركال ذقولدددو   ذكددّرب بددق أنددتم قددوٌم مسدددرفو  
لددديهم: إاّن تطدددرّيان وت دددا موا بكدددم . لدددئن ِل لرسدددق هللا تعدددا  الثىثدددة إ

ّفددددوا عددددن الددددّدعوة إ  الّتوحيددددد ونبددددذ الّ ددددرري وتسددددفيه أحىموددددا تك
لوددرمجّوكم ابحلجددارة وليمّسددّوكم موّددا عددذاٌع ألدديم . قددان رسددون هللا 

أئدن ذّكدرب   ائركم و ثمكم معكم بسب  كفركم:  تعا  لقومهم:
 ق أندددددتم يف احلقيقدددددة قدددددوٌم بددددد (ٔ)أي إ  ذكدددددرانكم هللا تطدددددرّيب بودددددا

 مسرفو  متجاوزو  لكّق احلدود.
وأّما ادلّرة الثّالثة اّلك جا ت فيها صفة الّتطدرّي ولفظدة الطّدائر  
ففدد  احلددّق جددّق وعددى عددن صددا  عليدده  (ٕ)علدد  ترتيدد  كددذلك بوددا ً 

قددالوا ا ّددرّي  بددك ومبددن مّعددك  : (ٖ)يف سددورة الّومددقالّسددىم وقومدده 
                                                 

(1)
 .ٖٗ/ٔانظر اإلتق ن  

(2)
 .ٜٔ-ٛٔاآل ة  

(1)
 .ٕٓٔ/ٕٕتفسري الطرب   

(2)
 .ٖٗ/ٔانظر اإلتق ن  

(3)
 .ٚٗاآل ة  
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ومعدىن تفتودو : ّتتدربو   بدق أندتم قدوٌم تُدْفَتودو قان  ائركم عود هللا 
 ابخلري والّ ّر. 

وذلحددق ،ددذه ادلواضددع الّثىثددة موضددٌع رابددع يف سددورة انسددرا   
 : (٘)قدان عدّ  مدن قائدق (ٗ)اّلك أت ر ن وذلا عن ند ون سدورة الّومدق

وكقَّ إنساٍ  أل مواه  ائره يف عوقه وطلرج لده ذدوم القيامدة كتداابً ذلقداه 
 .مو وراً . إقرأ كتابك كف  بوفسك اليوم عليك حسيبا 

وب ددددأ  الّتطددددرّي أو الطّددددرية علدددد  وز  اخلِددددرية ة فقددددد  ضددددع  
 تطّور الّدمخلةة وكذلك احلان ب أ  لفظه الطّائر.لظاإرة 
الّتفدداؤن أو الّت ددداؤم بودداً  علددد   إّ  الّتطددرّي ذعددإ يف األسددداس 

اّّتدداه الطّددائر الّددذي ذسددتثريه اننسددا  وذإابدده ذات اليمددال أو ذات 
اليسددار. وذلحددق ابلطّددائر الظّبددا  ومددا إليهددا. وادلعددروف أّ  انسددىم 

 أبطق الّطرية مبعىن الّتطرّي وأثب  الفأن واستحسوه.
مددددة ذتفددددا ن ومخ ذتطددددرّي وأصددددق الفددددأن الكل وكددددا  الوّددددّ   

احلسددوة ذسددمعها عليددٌق فيتددأّون موهددا مددا ذدددّن علدد  برئددهة كددأ  مسددع 
 مواد ً اندى رجًى امسه ساِل وإو عليق فأوعله سىمته من عّلته.

                                                 
(4)

 .ٖٗ/ٔظر اإلتق ن ان 
(5)

 .ٗٔ-ٖٔس ملة اإلسراء  
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وب أ  العرع قبق انسىم كانوا ذتطدرّيو ة مبعدىن أّبدم كدانوا  
ذستثريو  الطّدري والظّبدا  ومدا يف حكمهمداة ويف ضدو  وجهدة الطّدائر 

ق أو ذكّفدو  عوده. إّ  الطّدائر إذا اّّتده مدن اليسدار إ  ذقومو  ابلعمد
اليمال تفا لوا ومّسوا إدذا الطّدائر ابلّسدانح. وإّ  الطّدائر إذا اّّتده مدن 
اليمال إ  اليسار ت ا موا ومّسوا إذا الطّائر ابلبدارح. وإكدذا ذتبداّل 

إّ  أّ  عمليّددة الّتطددرّي تعددإ يف إددذا ادلرحلددة الّتفددا ن والّت دداؤم معدداً. و 
ايّة لطيفًة ندوّد أ  ن دري إليهداة وإد  ذات َعىقدٍة ارفدة الّسديد الّدك 

انّض أّبدددا ِل تكدددن حرفدددًة حقدددرية كدددا  ؽلارسدددها بعدددئ العدددرع والّدددك 
 ىفددداً دلدددا ذإددد  إليددده بعضدددهمة ودليلودددا علددد  ذلدددك ت ل دددق حرفدددة 

يف أعمددا  معجددم الّل ددة العربيّددةة ومددن ذلددك لفظددة الّتطددرّي أو السدديد 
ولفظددة مكّلبددال ومددا إ  ذلددك. أّمددا الّلطيفددة  فظددة الطّددائرةالطّددرية ول

فإّبددا الّددك نسددتفيدإا مددن إ ددى  لفظددة الّسددانح علدد  الطّددائر الّددذي 
ذتفا ن به ألّ  الطّائر اّلذي ن  من اليسار إ  اليمدال ذسدهق علد  

وقد ترتّد  إدذه احلقيقدة إفدادة األصدق الّل دوي من ذرميه اصطياده. 
ة الّظهدور والّسدهولة. وموده قدوذلم مدن ْ ابلّسدانح سوح معويدال اثودال

بعددد البددارحة والقددون ادلعتدداد الّددذي غلددري علدد  ألسددوتوا: سددوح  ْ 
إ ددى  لفظددة فرصددة ومددا إ  ذلددك. كمددا نسددتفيد إددذه الّلطيفددة مددن 

البدددارح علددد  الطّدددائر الّدددذي ذت دددا م بددده ألّ  الطّدددائر الّدددذي ن  مدددن 
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ميه اصطياده وقد ترتّد  علد  اليمال إ  اليسار ذسع  عل  من ذر 
ذددددربح معويددددال اثوددددالة الّظهددددور  إددددذه احلقيقددددة إفددددادة األصددددق الّل ددددو

: والّسعوبة. ومن ذلك البارح اّلذي إو  دىف الّسدانحة والّتبدارذح
 .(ٔ)الُكْلفة وادل ّقة. وضربه ضرابً مرّبحاً 

وذبدو أّ  الّتطرّي مبرور الّ من أ ذ ذ ل  عليه الّت اؤمة وإنّده  
ظر إ  ال ت الكرؽلات من سورة األعراف وذ  والّومدق ذتبداّل ابلوّ 

أّ  الّتطرّي عل  ألسوة الكافرذن ذراد به الّت اؤم من وجود رسدق هللا 
تعا  بال  هراَنْيهم حيوما تسيبهم الّسدّيئة مدن جددٍع وفقدٍر ومدرٍض 

 وما إ  ذلك.
ِل  وإّ  القدرآ  الكددّر الّدذي ندد ن بلسدداٍ  عدريٍّ مبددالة والّددذي 

 ق علدد  ألسددوة الكددافرذن اجلمددق الددّك ذلددو لّل ددة العربيّددة عوقدداً ذسددتعم
تفيد الّتطرّي مبعىن الّت اؤم ابدلعىن اجلاإلّ  وفق  رائق عرع ما قبق 

 انسىم يف تعبريإم عن إذه ادلعاب.
وإكددذا ذتبدداّل تطددّور دمخلددة الّتطددرّي وحتّولدده مددن إفددادة الّتفدداؤن  

 الّت اؤم وحده  الباً.والّت اؤم معاً إ  إفادته 
وإّ  تطددّور دمخلددة لفظددة الطّددائر أقددرع تودداومًخ وأ ددّد وضددوحاً.  
ائر وتطدّور إدذا الّلفدي للفظة الطّ  ادلعاب ادلفتلفة أ  نتباّل طيع تونس

                                                 
 .ٕٓٗ/ٔمعجم مق  يس الّلغة: "برح"  (ٔ)
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عن  رذدق وضدع تسدّور لرحلدة إدذا الّلفدي يف ضدو  مدا نّسد  عليده 
سدّور لرحلدة ادلعاجم من معاٍ  سلتلفدة ذلدذا الّلفدي. وإّ  مثدق إدذا التّ 

إددذا الّلفددي ذددوم   إ  ادلعجددم الّل ددوي التددأرؼلّ  الّددذي ذرصددد تطددّور 
 دمخلة كّق لفي واّلذي ّتلو موه ادلكتبة العربّية حّص ذوم الّواس إذا.
إّ  لفظددددة الطّددددائر تطلددددق أساسدددداً علدددد  الطّددددائر الّددددذي ذطددددري 
ر جبواحيددده يف اذلدددوا . ودلّدددا كدددا  العدددرّي قبدددق انسدددىم ذسدددتثري الطّدددائ

اّّتاإه حيومدا ذطدرية فدإ  كدا  بقسد أ  ذتفا ن أو ذت ا م يف ضو  
ساضلًا تفا ن وإ  كا  ابرحاً ت ا م فإّ  لفظة الطّائر أصبح  تددّن 
علدد  الّتفدداؤن وعلدد  الت دداؤم. ودلّددا كددا  العددرّي يف ضددو  تفاؤلدده أو 
ت دددداؤمه مبعددددىن يف عملدددده أو ذقددددوم بعمددددق آ ددددر فددددإّ  لفظددددة الطّددددائر 

 العمددق. ودلّددا كددا  إددذا الّددذي ذعمددق قددد ذددوجح أصددبح  تدددن علدد 
وقد ذف ق فإّ  لفظة الطّائر أصبح  تّدن عل  احلّية وعل  اخلري 

 .أو الّ ّر 
ومدددن البددداّل أّ  إدددذا احلدددّي أو اخلدددري والّ دددّر إظّلدددا إدددو مبقيددداس 

 القوم وبوظررم اجلاإلّية.
ومن ابع ادل اكلة أو مراعاة الّوظري غل   علد  ألسدوة رسدق 

يف آذدة سدورة ذد  الكرؽلدة وآذدة سدورة الّومدق الكرؽلدة لفدي  تعا هللا 
الطّددائرة وكددذلك غلدد   يف آذددة سددورة األعددراف الكرؽلددة رّداً علدد  آن 
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فرعددو  ادلت ددائمال. ومددن البدداّل أّ  الكددافرذن ذفهمددو  مددن اسددتعمان 
لفي الطّدائر معدىن الّت داؤم ابلّطرذقدة اجلاإليّدة الّدك ذعرفدو ة يف حدال 

ت الكرؽلددات ابسددتعمان لفددي الطّددائر علدد  جهددة ادل دداكلة ترذددد ال 
،دم مدن عدذاع  ر إسىمّياً  وإو أّ  ما حّق ىًن آومراعاة الّوظري مع

 دذد إظّلدا إدو مدن هللا تعدا  بسدب  كفدرإم وصدّدإم عدن سدبيق هللا 
تعا  وإتيا  الّذنوع ويف مقدّدمتها الدّذن  الّدذي مخ ذ فدره هللا تعدا  

ادلعدددىن انسدددىمّ  اجلدذدددد ذتّوجددده رلددد   لفدددي وإدددو الّ دددرري. وإدددذا 
وكددقَّ إنسدداٍ  الطّددائر يف قددون احلددّق جددّق وعددى مددن سددورة انسددرا : 

إّ   أل مواه  ائره يف عوقه وطلرج له ذوم القيامة كتاابً ذلقاه مو ورا 
ادلراد ابلطّائر أعمان اننسا  اّلك قّلدإا. فإ  كاند  حسدوًة كاند  

 ِذن جيددد احلمامددة ادلطوقددة. وإ  كاندد  سددّيئًة  مبثابددة الطّددو  الّددذي ذَدد
ذ ّد بطبعدة اليددذن إ  العودق  دّداًة ومبثابدة كان  مبثابة الُ ّق اّلذي 

 ال ّر اّلذي ؽلسك خبوا   رؽلة.
وإكذا ذتبداّل تطدّور دمخلدة مدن الّتطدرّي والطّدائرة كمدا ذتبداّل أّ  

جدذدداًة لفظة الطّدائر قدد اسدتعمل  يف ال ت الكرؽلدات اسدتعمامًخ 
وقد ّتلّ  استعمان إدذه الّلفظدة يف آذدة سدورة انسدرا  فرذدداً. ومدن 
البدداّل أّ  إددذا ادلسددتوى الّرفيددع مددن الّدمخلددة مددا كاندد  لفظددة الطّددائر 
لّتق  إليه لومخ دذن انسدىم الّدذي بعدا هللا تعدا  بده  داب األنبيدا  
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لوددا  ة والّددذي أكملدده هللا تعددا  ورضدديه وأ ددرف ادلرسددلال زلّمددداً 
وأّب بده الّوعمدة عليودداة ولدومخ إددذا الكتداع الع ذد  الّددذي ند ن بلسددا  

ة واّلذي تكّفق هللا تعا  افظه إ  ذوم الدّدذنة والّدذي مخ عرّي مبال
 نتيه البا ق من بال ذدذه ومخ من  لفه تو ذٌق من حكيم محيد. 

 
 أإّم سبٍ  يف قيام احلضارات ويف دمارإا : -ٕ

األعددراف مددن أكثددر سددور القددرآ  الكددّر سددورة تكدداد تكددو   
نّساً عل  الّدروس ادلستفادة من إ وا  الّ يطا  الدّرجيم أبوذودا آدم 
وحّوا  عليهما الّسىم ابألكق من الّ جرة اّلك باعلا هللا تعا  عن 

ال ت الكرؽلدات الّدك امخقّتاع موهدا. ونسدتطيع أ  نقدون إّ   رلّرد
ع مددددن الّ ددددجرة وإ ددددوا  الّلعددددال تتحددددّدث يف الّوهدددد  عددددن امخقددددّتا

 تبدأ ابلذة الكرؽلة الّتاسعة ع رة. قان تعا :والّدروس ادلستفادة 
و  آدم اسكن أن  وزوجك اجلّوة فكى من حيا  دئتما ومخ تقدراب 

وتوتهدد  ابلذددة الكرؽلددة الثّالثددة  إددذه الّ ددجرة فتكددو  مددن الظّددادلال 
 الفواحا ما  هر موها وما قق إظّلا حّرم رّي  والّثىثال. قان تعا :

ِل ذوّ ن بده سدلطاانً  بطن وانمث والب   ب ري احلّق وأ  ت ركوا اب  ما
 .وأ  تقولوا عل  هللا مامخ تعلمو  
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ومن بال الّدروس الكثدرية ادلسدتفادة ضلدن ادلسدتفادة ضلدن ندوّر  
أ  نقدددف عودددد درٍس عظددديٍم ذي  دددّقال. وذبددداّل أحدددد الّ دددّقال أإدددّم 

الّطوذلددة العمددرة وبدداّل آ ددر الّ ددقال أإددّم ام احلضددارات سددبٍ  يف قيدد
 سبٍ  يف دمار احلضارات.

أّما أإّم سبٍ  يف قيام احلضارات الّطوذلة العمدر فإنّده عفداف  
اجلوسال و هرعلا. وإ  إذا الّسب  أ دار قدون احلدّق جدّق وعدى يف 

فلّمددا ذا  الّ ددجرة بدددت ذلمددا  الذددة الكرؽلددة الثّانيددة والع ددرذن: 
وأّمدا أإدّم سدبٍ   و ارما و فقا ؼلسفا  عليهما مدن ور  اجلوّدة س

اجلوسددددال وعهدددددعلا. وإ  إددددذا فإنّدددده فجددددور  يف دمددددار احلضددددارات
 رذن: دب  أ ددار قددون احلددّق جددّق وعددى يف الذددة الكرؽلددة الع دددالّسدد

 فوسوس ذلما الّ يطا  ليبدي ذلما ما ووري عوهما من سدو ارما 
  بددددإ آدم مخ ذفتتددددّوكم  بعة والع ددددرذن: ويف الذددددة الكرؽلددددة السددددا

ج أبددوكم مددن اجلوّددة ذودد   عوهمددا لباسددهما لريذهمددا الّ دديطا  كمددا أ ددر 
سددددو ارما إنّدددده ذددددراكم إددددو وقبيلدددده مددددن حيددددا مخ تددددروبم إاّن جعلوددددا 

 . الّ يا ال أوليا  لّلذذن مخ ذثموو  
وإّ  أإددددّم سددددبٍ  يف قيددددام احلضددددارات وبقائهددددا أ ددددارات إليدددده الذددددة 

كرؽلددة قددد  ددّدت مددن أزره كرؽلددة الثّانيددة والع ددرو  مددن الّسددورة الال
 آ ٌت كرؽلات. وإذه الذة الكرؽلة الثّانية والع رو . قان تعدا : 
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فددددمّخعلا ب دددرور فلّمدددا ذاقدددا الّ دددجرة بددددت ذلمدددا سدددو ارما و فقدددا 
وانداعلا رّ،ما أِل أبكما عدن تلكمدا  ؼلسفا  عليهما من ور  اجلّوة

إّ  الذدددة  إّ  الّ ددديطا  لكمدددا عددددوٌّ مبدددال أقدددق لكمدددا الّ دددجرِة و 
الكرؽلدددة تقدددّرر أّ  الّ ددديطا  الدددّرجيم الّدددذي كدددذع علددد  آدم وحدددّوا  
عليهمددا الّسددىم وزعددم أّ  رّ،مددا جددّق وعددى مددا باعلددا عددن امخقددّتاع 
مددن الّ ددجرة إمخّ أ  ذكددوان ملكددال أو ذكددوان مددن اخلالدددذنة والّددذي 

نّددده ذلمدددا دلدددن الّواصدددحال ادلفلسدددال قدددد أقسدددم ذلمدددا اب  العظددديم ه
مدن اجلوّدة خبداعده. فلّمدا ذاقدا الّ دجرة بددت دمّخعلا ب روره وأن ذلمدا 

ذلما سو ارما و هدرت لكدّق واحدٍد موهمدا عدودة ال در الّدك ذسدو  
صاحبها الّسدوّي انك دافها و هورإدا. ومدع أّ  آدم وحدّوا  عليهمدا 

ق دذددن انسددىم   رّع الّسددىم زوجددا  فددإّ  احليددا  الّددذي إددو  لدد
العددادلال وادلركددوٌز يف  باعهمددا والّراسددّ يف أعماقهمددا ػلملهمددا علدد  

ور  عورتيهمددا مددن أ  ذبددادرا إ  أ  ذلسددقا عليهمددا وؼلسددفا علدد  
 اجلّوة.
وإّ  إددذا الددّدرس يف احليددا  والعّفددة والّطهددر ذّعمقدده إددذه الذددة  

بإ آدم مخ ذفتودّوكم    : (ٔ)الكرؽلة من الّسورة الكرؽلة. قان تعا 
ال يطا  كما أ رج أبوذكم من اجلوّدة ذود   عوهمدا لباسدهما لريذهمدا 

                                                 
 .ٕٚٔس ملة األعرا  : (ٔ)
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سددددو ارما إنّدددده ذددددراكم إددددو وقبيلدددده مددددن حيددددا مخ تددددروبم إاّن جعلوددددا 
إّ  رّع العددّ ة ػلددّذر بددإ آدم   الّ دديا ال أوليددا  للّددذذن مخ ذثموددو  

ّوا  عليهمددا مدن فتوددة الّ ديطا  الددّرجيم ذلددم كمدا فددم أبدوذهم آدم وحدد
الّسىم وأ رجهما من اجلّوة. إّ  الّلعال ذو   عوهمدا لباسدهما الّدذي 
ذسدددّت عورارمدددا وؼللدددع بوقاحدددٍة وقباحدددٍة وجدددرا ٍة وعودددف مىبسدددهما 
الّدا ليّددة لددريي كددقَّ واحددٍد مددن اجلوسددال عددورة ال ددر يف احلددرام. إّ  

ن مثّ ومدالّ يطا  الّرجيم ذراان إو وقبيله وجوده من حيدا مخ ندراإم 
فو   الّلعال لباس كقٍّ من اجلوسال لي  من أجلده ومدن أجدق جودده 
ألّبددم ذرونوددا مددن حيددا مخ نددراإمة ولكددن مددن أجددق أ  ذقضدد  علدد  
احليددا  والفضدديلة والعفدداف لدددى كددقٍّ مددن اجلوسددال. إّ  هللا سددبحانه 
وتعا  جعق الّ يا ال أوليا  لّلذذن مخ ذثموو  أّما ادلثمودو  فدإّ  هللا 

 وتعا  إو مومخإم. سبحانه
إّ  علد  ادلسددلمال أ  ذعلمددوا جيّددداً هّ  انسددىم ذقددّدم احلددّق  

واخلري عل  اجلمان. وكذلك ذفعق كّق دذدٍن مسداوّي. أّمدا احلضدارات 
فإّبا تتقل  فيها ادلوازذن وتضطرع فيهدا ادلقداذي . الب رذّة الّ ائفة 

لفجدور والعهدر إّبا تقّدم اجلمان عل  احلّق واخلري وإذا إدو سدب  ا
مددن تقددف يف  يف تلددك اجملتمعددات وحيومددا نسددمع هّ  مددن ادلسددلمات

 به عارذة فذلك معواه أّ  ادلقداذي  انسدىمّية  وا ئ امخستحمام 
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قد اضطرب  لدى إذا الفرذق من الوّداس لدذا وجد  تسدحيح إدذه 
 ادلفاإيم اخلا ئة الاية.

والّطهدددر  وإّ  إدددذا الدددّدرس القدددرآبّ العظددديم يف احليدددا  والعفدددة
ذّعمقه كذلك الذة الكرؽلة الّسادسة والع رو  من الّسورة الكرؽلة. 

 بددإ آدم قددد أن لوددا علدديكم لباسدداً ذددواري سددو اتكم  قددان تعددا : 
ورذ ًا ولباس الّتقوى ذلك  ري ذلك مدن آ ت هللا لعّلهدم ذدذّّكرو  

   ن إّ  رّع العّ ة ذودادي بدإ آدم وؼلدا بهم هنّده جدّق وعدى قدد أند
ذددددواري سددددوارم وإددددو لبدددداس اجلددددىن الّددددذي ذددددواري علدددديهم لباسدددداً 

العوراتة وأن ن رذ ًا ولباساً ذتجّمق به الّواس وذت ذّودو  وإدو لبداس 
إّ  الّلبدداس الّددذي ذددواري الّسددو ة وذسددّت اجلسددد إددو لبدداس اجلمددان 

اجلدىن. إّ  الّلبداس الّددذي ذد ّذن اجلسددد يف دائدرة احلدددود الّدك ّتعددق 
وادلددرأة امددرأة إددو لبدداس اجلمددان. وإّ  كددىًّ مددن لبدداس  الّرجددق رجددىً 

اجلددىن واجلمددان مددن آ ت هللا تعددا  الّدالّددة علدد  قدرتدده جددّق وعددى 
لعّلوددا نتددذّكر وذددّتعي ونقددوم مبددا غلدد  عليوددا مددن  ددكر   تعددا  علدد  

 نعمه العظيمة وآمخئه اجلسيمة.
وإذا الّلباس . وإّ  ايّة لباساً  لثاً  رياً من الّلباسال الّسابقال

الثّالددا واأل ددري إددو لبدداس الّتقددوى ادلعوددوّي والّددذي ذسددّح أ  نطلددق 
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عليدده هنّدده لبدداس الكمددان. والّلطيددف أنّوددا مددأمورو  ه ددذ زذوتوددا عوددد 
 .(ٔ)ارتياد كّق مسجد

أ  ذرتدددى لبدداس إّ  ادلددثمن وادلثموددة مطلددوٌع مددن كددقٍّ موهمددا 
ي الّسو اتة والّلباس اجلىن واجلمان والكمانة الّلباس اّلذي ذوار 

الّدددذي ذتجّمدددق بددده كدددقٌّ مدددن اجلوسدددال ضدددمن احلددددود الّدددك أذ  ،دددا 
 احلكيمة ولباس الّتقوى ادلعووّي اّلذي إو  ري.الّ ار  

إّ  إددذه األنددوا  الّثىثددة مددن األلبسددة إدد  الّّتمجددة الّسددحيحة 
ة احليددددا  أو الّطهددددر الظّدددداإرة خللددددق دذددددن انسددددىم   رّع العددددادلال

 .والعفاف
وإّ  أإددّم سددبٍ  يف دمددار احلضددارات إددو التفلّدد  عددن احليددا  
والددّتفّل  مددن مظدداإر ومقّوماتدده وإّ  إددذا الّسددب  أومددأ إليدده قددون 
 احلددّق جددّق وعددى يف الذددة الكرؽلددة الع ددرذن مددن سددورة األعددراف: 

  ارما فوسوس ذلما الّ يطا  ليبدي ذلما ما ووري عوهما من سدو 
   عة والّثىثال من سورة األعراف كذلك. ويف الذة الكرؽلة الّساب

بددإ آدم مخ ذفتودددّوكم الّ دديطا  كمدددا أ ددرج أبدددوذكم مددن اجلوّدددة ذوددد   
  لباسهما لريذهما سو ارما عوهما 

                                                 
 .ٖٔس ملة األعرا :  (ٔ)
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إّ  علدددد  ادلسددددلمال أ  ذعددددوا إددددذه الددددّدروس جيّددددداً . واب  
      التوفيق ..

 
 مسئولّية الّراع  والّرعّية : -ٖ

ة الّتاسدعة والّتسدعال بعدد ادلائدة مدن سدورة جا  يف الذة الكرؽلد 
 دذ  أساساً قون احلّق جّق وعى:  األعراف  طاابً للمسطف  

ومدن البداّل أنّودا بسددد  العفو وأمر ابلُعْرف وأعدرض عدن اجلداإلال 
ثىثدددة أوامدددر يف الذدددة الكرؽلدددة ذوّجههدددا رّع العدددّ ة إ   ددداب الّوبيددداّل 

قائدددد إدددذه األّمدددة ادلسدددلمة   رّع  وأ دددرف ادلرسدددلال وإمدددام ادلّتقدددال
وكأنّودددا بسددددد ثىثدددة نعدددوٍت أو  دددروٍق ذوب ددد   العدددادلال وزعيمهدددا 

توافرإدددا يف القيدددادة ادلسدددلمة الّواجحدددة إبذ  هللا تعدددا . وأّون إدددذه 
أ   مددن ادلسددطف  الّوعددوت يف القددون: حمل  ددذ العفددو حمل فددادلطلوع 

العفددددو مددددن  ن دددذ مددددن الّسددددحابة رضدددوا  هللا تعددددا  علدددديهم وذقبدددق
والّسمح من صفارم ومدا جدا ت بده نفوسدهم ومسحد  بده أ ىقهم 

 بدداعهم مددن  ددري حددرٍ. علدد  الّتقّسدد . ومددن البدداّل أّ  دور القيددادة 
 إوا الّتلّق  .

فددادلطلوع  وأمددر ابلعددرف  و ب إددذه الّوعددوت يف القددون:  
أ  نمدددر ابلُعدددْرفة أي ابدلعدددروف  دددرعاً وعقدددًى.  مدددن ادلسدددطف  
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باّل أّ  دور القيادة إوا إذتا  ادلعدروف وإعطدا  اخلدري. و لدا ومن ال
إددددذه الّوعددددوت يف القددددون: حمل وأعددددرض عددددن اجلدددداإلال حمل واجلدددداإلو  
صددوفا .اجلاإلو   ددري العددادلال مددن اجلهددق ضددّد العلددمة واجلددداإلو  

احللما  من اجلهق ضّد احللم. وذوب د  أ  نسدتذكر أّ  الّسفها   ري 
ّ  مدن القدرآ  الّدذي ند ن قبدق اذلجدرة وقبدق الّسورة الكرؽلة من ادلّكد

انذ  ابلقتلدد . ويف كددّق األحددوان ذظددّق انعددراض عددن اجلدداإلال مددن 
قيدادةة ذلدك احللدم الّدذي وجددانه يف أ دذ أبلد  األدلّدة علد  حلدم ال

القيادة العفدو والسَّدْمع مدن الوّداسة ويف أمرإدا ابدلعدروف وبيهدا عدن 
 . ادلوكر
ّتا دد  الّراعدد  وتبدداّل أإددّم نعددوت  وإذا كاندد  الذددة الكرؽلددة 

 فددإّ  يف انمكددا  أ  نتحددّون إ  ال ت الكرؽلددات القيددادة الّواجحددة
الّثىث األ دريات يف الّسدورة الكرؽلدة والّدك تتحدّدث عدن الّرعيّدة يف 
ادلقدام األّون. وإّ  مدن ألطددف مدا ذوب دد  ان دارة إليدده والّتووذده بدده أّ   

ىث علدد  التّددوْ تتمّ دد  مددع صددفٍة كددىًّ مددن ال ت الكرؽلددات الددثّ 
واحددددٍة مدددن الّسدددفات الدددّثىث علددد  التّدددواْ يف الذدددة الكرؽلدددة الّدددك 

(ٔ)تتحّدث عن الّراع . وإذه إ  ال ت الكرؽلدات . قدان تعدا 
 
وإذا قددرى  القددرآُ  فاسددتمعوا لدده وأنسددتوا لعّلكددم تُدْرمَحددو . واذكددر 

                                                 
 .ٕٙٓ-ٕٗٓس ملة األعرا   (ٔ)
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مدددن القددددون ابل دددددّو ربّدددك يف نفسددددك َتَضدددر عاً و يفددددًة ودو  اجلهددددر 
والصان ومخ تكن من ال افلال . إّ  اّلذذن عود رّبك مخ ذسدتكربو  

 .عن عبادته وذسّبحونه وله ذسجدو  
وإذا قددرى  القددرآُ  فاسددتمعوا لدده  إّ  الذددة الكرؽلددة األو :  

تتمّ د  مدع قدون احلدّق جدّق وعدى:حمل  دذ  وأنستوا لعّلكم تُدْرمَحو  
واحددٌد مددن الّددذذن ذسددتمعو  القددرآ  الكددّر  العفددو حمل إّ  الّراعدد  إوددا

اّلذي ترتّله األّمة مجعا  ترتيىً .وحيوما ذسمع الّراع  القرآ  الكّر 
متلّوًا فذلك معواه أّ  ايّة ّتداوزًا لسدفٍة حتميّدة يف القيدادة أو الّراعد  
األسدددوة احلسدددوة للّرعيّدددة. وإدددذه الّسدددفة إددد  تدددىوة الّراعددد  القدددرآ  

من الباّل أّ  الّراع  إوا اّلذي ذستمع القرآ  الكّر الكّر ترتيًى. و 
ذقددوم بدددور ال ددذ ّّ ددياً مددع القددون: حمل  ددذ العفددوحمل وأّي  ددرٍي أكددرب 
. وب ددأ  مددن ذُدْقددرأ القددرآ  الكددّر  مددن أ ددذ الّراعدد  القددرآ  الكددّر
عليهم عليهم أ  ذستمعوا له استماعاً وُذْس وا له إصد اً  فبدي  ايّدة 

. بق مخ بّد ّرداًة ولي  ايّة اكتفاٌ  ابلّسما  الواع اكتفاٌ  ابلّسما  رل
 مدددن امخسدددتما  وبدددذن أقسددد  درجدددات امخإتمدددام وامخنتبددداه للقدددرآ  
. بق إّ  مرحلة امخستما  وانصد ا  للقدرآ  الكدّر بدق مخ بدد  الكّر
مددددن اننسددددات والتّدددددبّر والتأمددددق لعددددّق رمحددددة الددددرّب الددددّرحيم ت ددددمق 

 تال له.ادلستمعال للقرآ  الكّر ادلوس
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واذكددر ربّددك يف نفسددك تضددّرعاً  وأ  الذددة الكرؽلددة الثّانيددة:  
و يفددددًة ودو  اجلهددددر مددددن القددددون ابل دددددّو والصددددان ومخ تكددددن مددددن 

حمل وأمر ابلُعدْرف حمل وأّي وعى: تتمّ   مع قون احلّق جّق  ال افلال 
ف وابخلري أكرب من ذكر ادلر  ربّده ذكدراً كثدرياً. وادلعدروف عرو دلأمٍر اب
لدذّكر إددو الّ ددعرية الوحيدددة الّددك ِل ذسددوع الّ ددار  احلكدديم باذددًة أ  ا

ذلا لسهولة الذّكر يف كّق األوقات واألحوان. وإذا كاند  امخسدتما  
للقددرآ  الكددّر الّددذي جددا  األمددر بدده يف الذددة الكرؽلددة الّسددابقة ذعددإ 
رفددع الّسددوتة فددإّ  الّسددوت إوددا مددع الددذّكر  ددري مسددمو  أو  ددري 

ادلسددلم يف ذكددره ربّدده جددّق وعددى ذكددراً كثددرياً ذوب دد   مرفددو ة كمددا أ ّ 
عليه أ  ذكو   ائفاً  ا عاً وجًى. ومدن البداّل مجيدق ادلعدىن وجليدق 
ادلبددىن يف الذددة الكرؽلددة. إّ  ذكددر هللا تعددا  ذكددو  يف الددّوف  ودو  

وإّ  اجلهر من القدون. وإدا   احلالتدا  رمدٌ  لسدواعلا مدن احلدامخت. 
و  تضدّرعاً و يفدة. وإدا   احلالتدا  رمدٌ  لسدواعلا ذكر هللا تعدا  ذكد

من احلامخت. وإّ  ذكر ال دّو والصانة أوائق الّوهدار وأوا دره رمدٌ  
لسواعلا من األوقات. وإكذا تتجلّد  الثّوائيّدة يف الذدة الكرؽلدة الّدك 

 تتّوج ابلّوه  عن ال فلة.
إّ   ؽلدة: وإّ  الذة الكرؽلدة الثّالثدة واأل درية يف الّسدورة الكر  

اّلذذن عود رّبك مخ ذستكربو  عن عبادته وذسّبحونه وله ذسدجدو  
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  تتمّ   مع قون احلّق جّق وعى: حمل وأعرض عدن اجلداإلال حمل وأّي
. وإق ايّدة مدن جهدٍق  من امخستكبار عن عبادة هللا تعا  جهٍق أكرب

وسفه ذفو  جهق ادلستكربذن عن عبادة هللا تعدا  وسدفههم. ألدي  
دلسددتكربو  عددن عبددادة هللا تعددا  إددم َأْو  الوّدداس ابنعددراض إددثمخ  ا

عددوهم. إّ  الذددة الكرؽلددة أّ  ادلىئكددة ادلقددّربال الّددذذن عوددد ر،ددم جددّق 
وذسدددّبحونه عدددّ  وجدددّق  وعدددى مخ ذسدددتكربو  عدددن عبادتددده جدددّق وعدددى

وذقولو : سبحا  هللا وذسجدو  لده جدّق وعدى يف الّسدىة ويف  دري 
م الّراعدد  والّرعيّددة أ  ذتحلّددوا ،ددذه الّسددفات  الّسددىة. إّ  علدد  كددقّ 

 .البهّية
  اّة
 

مددن الّسددفحات الّسددابقة وحتدد  عوددوا : حمل حملدداٌت يف إعجدداز  
 سورة األعرافحمل 

قموا ابستىم إذه الّدراسدة مدن كتابودا: أتّمدىٌت يف سدورة األعدرافة 
ي ذقع سلطو ه فيما ذ ذد عل  الّسّتمائة صفحة. وإذه الّدراسة اّلذ
لفدددد  مددددن  ددددّقال. األّون حتدددد  عوددددوا : مسددددائق متعّلقددددة بسددددورة أت

األعدراف. والثّداب حتدد  عودوا : مدن مظدداإر إعجداز سدورة األعددراف 
وإددو ذ ددمق تطددّور الّدمخلددة للفظددك الّتطددرّي والطّددائرة وأإددم سددبٍ  يف 



42 

أإدددّم سدددبٍ  يف قيدددام احلضدددارات قيدددام احلضدددارات ويف دمارإدددا. أّمدددا 
و هرعلددا. وأّمددا أإددّم دمددار احلضددارات  اجلوسددال قائهددا فإنّدده عفددافوب

وفوائها فإنّه فجدور اجلوسدال وعهرعلداة كمدا ذ دمق مسدئولّية الّراعد  
 والّرعّية.
أسدددأن هللا تعدددا  أ  ذتفّضدددق بقبدددون إدددذا العمدددقة وأ  غلعلددده  

ة وأ  ذوفددددع بددددهة وأ  ذعفددددو عّمددددا بدددددر مددددن   السدددداً لوجهدددده الكددددّر
ّق وعدددى قرذدددٌ  رليددد  . الّتقسدددرية وأمخّ ػلرمودددا مدددن األجدددرة إنّددده جددد

وصددّل  هللا وسددّلم علدد  سددّيدان زلّمددد وعلدد  آلدده وصددحبه أمجعددال . 
 واحلمد   رّع العادلال .  

 فهرس  ادلسادر وادلراجع
 

القددددددددددددددددددددرآ  
 الكّر

 

)أمحد بن عبداحلليم( اجلواع الّسحيح دلن بّدن دذن  ابن تيمية
 ادلسيح القاإرة بدو   رذّ.

بددالّرمحن( زاد ادلسدري يف علدم الّتفسدري. )أبو الفدرج ع ابن اجلوزي
م دلكتد  انسدىم  ٜٗٙٔإد/ٖٗٛٔالطبعة األو  

 للطباعة والّو ر. دم ق. بريوت.



43 

)أبو زلّمد عبداحلّق( احملّرر الوجي  يف تفسدري الكتداع  ابن عطّية
الع ذدد . حتقيددق وتعليددق الّرّحدداْ الفدداروق ة عبدددهللا بددن 

لعان الّسدّيد إبدراإيمة إبدراإيم األنسدارية الّسدّيد عبددا
زلّمدددد الّ دددافع  صددداد  العوددداب. الطبعدددة األو  قطدددر 

 م.ٜٚٚٔإد/ٜٖٛٔ
)أبدددو احلسدددال أمحدددد( مقددداذي  الّل دددة. حتقيدددق وضدددب   ابن فارس

عبدالّسدددددددددددىم زلّمدددددددددددد إدددددددددددارو . الطّبعدددددددددددة الثّانيدددددددددددة 
 م حل  مسر.ٜٓٚٔإد/ٜٖٓٔ

 )احلدددافي عمدددار الدددّدذن أبدددو الفددددا  إمساعيدددق( تفسدددري ابن كثري
حيدددددا  الدددددّّتاث العدددددري بدددددريوت إالقددددرآ  العظددددديم دار 

 مٜٜٙٔإد/ٖٛٛٔ
)دمحم بن ذوسف بن علّ  بن ذوسف بن حّيا ( البحدر  أبو حيا 

 احملي . بريوت نسفة مسّورة.
)حسددددن زلّمددددد( أتّمددددىت يف سددددورة انسددددرا  القدددداإرة  ابجودة

 مٕٜٜٔم أتّمىت يف سورة البقرة القاإرة ٜٛٚٔ
 عبددددهللا بدددن عمدددر( أندددوار الّتو ذدددق وأسدددرار )أبدددو اخلدددري البيضاوي

م حلددد  ٜٛٙٔإدددد/ٖٛٛٔالثانيدددة  التأوذدددق. الطبعدددة
 مسر.
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الّرا ددددددددددددددددد  
 األصفهاب

)أبددو القاسددم احلسددال بددن زلّمددد( ادلفددردات يف  رذدد  
القددددرآ . حتقيددددق زلّمددددد سددددّيد الكدددديىب. دار ادلعرفددددة 

 بريوت. بدو   رذّ.
بدددن عمدددر( الكّ ددداف. أبدددو القاسدددم جدددار هللا زلمدددود ) الّ سل ري

 م.ٜٛٗٔإد/ٖٚٙٔحل 
)جددىن الددّدذن عبدددالّرمحن( انتقددا  يف علددوم القددرآ .  الّسيو  

م ٜٗٚٔحتقيددددق دمحم أبددددو الفضددددق إبددددراإيم. القدددداإرة 
تفسري اجلىلال. الّدر ادلوثور يف الّتفسري ابدلدأثور. دار 

 م.ٖٜٛٔإد/ٖٓٗٔالفكر. بريوت الطبعة األو  
علددد  بدددن زلّمدددد( فدددتح القددددذر. حلددد  . )زلّمدددد بدددن  الّ وكاب

 تسوذر بريوت.
)أبدددو الربكدددات عبددددهللا بدددن أمحدددد بدددن زلمدددود( تفسدددري  الّوسف 

الّوسدددف . دار إحيدددا  الكتددد  العربيّدددة حلددد . نسدددفة 
 مسّورة بدو   رذّ.

)احلسن بن زلّمد بن حسدال ( تفسدري  رائد  القدرآ   الّويسابوري
الطّددددربي ور ائدددد  الفرقددددا . مطبددددو  ،دددداما تفسددددري 

 .إدٜٕٖٔبومخ  
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 فهرس  ادلوضوعات
 

 رقم السفحة ادلوضو 
 ٖ ادلقّدمة

 ٗ مسائق متعّلقة بسورة األعراف
 ٛٔ من مظاإر إعجاز سورة األعراف

 ٛٔ تطّور الّدمخلة -ٔ
 ٕٗ أإّم سبٍ  يف قيام احلضارات ويف دمارإا -ٕ
 ٕٛ مسئولّية الّراع  والّرعّية. -ٖ

 ٖٔ  اّة
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 ٕٖ فهرس  ادلسادر وادلراجع
 ٖٗ فهرس  ادلوضوعات

 
 
 
 
 


