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ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ٹ ٹ چ 

٣يوسف:چ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ٹ ٹ چ 

ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ    ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ ﮳   ﮴    ﮵  ﮶  

  ١٠٢-١٠١األعراف:چ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ 

ڄ    ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  
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ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ  ٹ ٹ چ 

١١١يوسف:چېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ   
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 اإلىداء

 

 صمى اهلل عميو وسمم.محمد  اهلل لمعالمين...  ة  م  ح  ر  و   ،إلى روح المصطفى األمين

 عمييم صموات اهلل وسالمو أجمعين. إلى روح أنبياء اهلل

 في سبيل اهلل. غاليةإلى روح كل شييد قدم روحو 

 إلى روح أمي... رحميا اهلل وغفر ليا وأسكنيا جنات النعيم.

 إلى والدي العزيز... أطال اهلل في عمره وغفر لو.

 معين وخير رفيق.و إلى زوجتي الغالية ... التي كانت وال زالت خير 

 القادم.... ولدي وفمذة كبدي براء جعمو اهلل من الصالحين.إلى بطمي 

من الصالحات الحافظات اهلل إلى حبيبات القمب وقرة العين وجسري إلى الجنة بناتي الغاليات... جعمين 
 لكتابو العزيز.

ألقاه يوم تبدل  مإلييم جميعيم أىدي بحثي المتواضع ىذا راجيًا من اهلل أن يجعمو في ميزان حسناتي يو 
 األرض غير األرض والسماوات ويقف الخمق جميعًا لمعرض أمام اهلل الواحد الديان.
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 الشكر والتقدير

في كتابو عماًل بيدي اهلل  ،وتستجاب الدعوات ،وتقضى الحاجات ،الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات

واقتداًء  ١٢لقمان:چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ             پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺٹ ٹ چ  الكريم 
 1بسنة النبي الكريم صمى اهلل عميو وسمم في قولو "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"

فإني أتوجو بجزيل الشكر واالمتنان إلى أساتذتي الكرام، وأخص بالذكر فضيمة الدكتور عطية صدقي  
 رزيمى ما أفادني وأعطاني من عممو الغوع األطرش عمى تكرمو عمي بقبول اإلشراف عمى ىذه الدراسة

 وجيده الكبير ووقتو الثمين سائاًل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتو يوم القيامة.

والشكر والتقدير واالمتنان إلى االستاذين الفاضمين أعضاء لجمة المناقشة فضيمة األستاذ الدكتور 
لتكرميما بقبول مناقشة  ر إسماعيل أمين نواىضةالدكتو األستاذ  وفضيمة ىارون كامل الشرباتي

رسالتي ىذه إلرشادي إلى ما فييا من عثرات وتصحيح ما وقعت فيو من أخطاء، فجزاىما اهلل عني 
 خير الجزاء.

والشكر موصول ليذا الصرح العممي الكبير جامعة الخميل، وأخص بالشكر واالمتنان كميتي كمية 
ميم الواسع ني بو من بحر عمو أساتذتيا كل باسمو ولقبو عمى ما أفادالشريعة ممثمة بعميدىا و 
 اىم اهلل عني خير الجزاء في الدنيا وآلخرة.وتوجيياتيم القيمة فجز 

 عرفان.إلى النور فميم مني كل الشكر والساندني وساعدني لتخرج ىذه الرسالة  منكما وأشكر كل 

  

                                                           
الترمذم: محمد بف عيسى أبك عيسى السممي، الجامع الصحيح سنف الترمذم، دار احياء التراث العربي، بيركت، حققو أحمد محمد  1

، صححو 1954، رقـ الحديث 339/ص4أجزاء، كتاب البر كالصمة، باب الشكر لمف أحسف إليؾ، ج ةشاكر كآخركف، ب.ط، خمس
 األلباني.
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 :البحث ممخص

 "مقارنة موضوعية دراسة" وىود األعراف سورتي بين القرآني القصص: البحث عنوان

 سنينةعطية موسى أبو  سعيد: الطالب إعداد

 إشراف: الدكتور عطية صدقي األطرش

كىكد فيما كرد في تيدؼ ىذه الدراسة إلى عرض أكجو الشبو كاالختبلؼ المكضكعي بيف سكرتي األعراؼ 
بيذه  كاف في قصصيـ عبرة الغرض الفريد ليذاف مف قصص قرآني لمكقكؼ عمى متيف الكريىاتيف السكرتي

 الكيفية كالترتيب مف خبلؿ الدراسة المكضكعية المقارنة.

 كقد اشتممت الرسالة عمى مقدمة كفصميف كخاتمة. 

الذم ىك عبارة عف فصؿ ييعنى بالتعريؼ بالمصطمحات التي يقكـ عمييا بدأت الرسالة بالفصؿ األكؿ 
كالفصؿ عبارة عف أربعة مباحث، كتحدثت في المبحث  .في البداية البحث كالتي ال بد مف تكضيحيا

األكؿ عف القصة في القرآف الكريـ كأىميتيا كخصائصيا كفي المبحث الثاني عف التفسير المكضكعي 
ف لث كالرابع عرفت بالسكرتيف الكريمتيف لمبحث، كفي المبحث الثايالزمك كالتفسير المقارف كمصطمحيف 

 أسباب النزكؿ كأىـ المكضكعات لمسكرتيف كأىـ الدركس المستفادة منيما.محؿ البحث مف حيث 

كؿ قصة مف لأما في الفصؿ الثاني كالذم جاء في ستة مباحث فقد تحدثت فيو عف مكجز مكضكعي 
، كمف ثـ المقارنة المتضمنة لمقكاسـ المشتركة كالفركؽ في كؿ القصص الكاردة في السكرتيف الكريمتيف

 .ي السكرتيف كؿه عمى حدةمف القصص فقصة 

 يمييا الفيارس كالمراجع. ،كبعد ذلؾ جاءت الخاتمة كفييا أىـ النتائج كالتكصيات

 كالحمد هلل رب العالميف
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Abstract: 

Research title: Qur’anic stories between Surat Al-A’raf and Hood “A 

comparative objective study” 

Prepared by the student: Saeed Attia Musa Abu Sneina 

Supervised by: Dr. Attia Sedky Al-Atrash 

This study aims to present the similarities and the objective differences between 

the two surahs of Al-Araf and Hud in what is mentioned in these two noble 

Qur’anic stories, in order to find out the unique presentation of these stories in 

this manner and arrangement through the objective comparative study. 

 The thesis included an introduction, two chapters and a conclusion. 

The thesis started with the first chapter, which is a chapter concerned with 

defining the terms on which the research is based, which must be clarified at the 

beginning. For research, and in the third and fourth chapters, I identified the two 

noble surahs in question in terms of the reasons for revelation, the most 

important topics of the two surahs, and the most important lessons learned from 

them. 

As for the second chapter, which came in six chapters, I talked about an 

objective summary of each of the stories contained in the two honorable surahs, 

and then the comparison that included the common denominators and 

differences in each of the stories in the two surahs separately. 

Then came the conclusion containing the most important results and 

recommendations, followed by indexes and references. 

and thank Allah the god of everything 
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 المقدمة:

ما شاء ربنا مف  ءما بينيما كمؿ ءاألرض كمؿ ءالسماكات كمؿ ءالحمد هلل رب العالميف حمدان كثيران مؿ
عبد اهلل  ان كأشيد أف ال إلو إال اهلل أنزؿ الكتاب عمى عبده بالحؽ بشيران كنذيرا، كأشيد أف محمد ،شيء بعد

كرة، فكاف خير ممبغو عف ربو عز كأتـ ص ،عمى أكمؿ كجو ا جاء مف ربوكرسكلو كصفيو كخميمو، بمغ م
كجؿ فصبلة اهلل كسبلمو عميو كعمى رسؿ اهلل أجمعيف، كعمى آليـ كعمى كؿ مف سار عمى طريؽ الحؽ 

 إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا كسمـ تسميمان كثيرا، كبعد.

بصيرة، ي القمكب، كعبرة كعظةن لكؿ ذم لبو ك فإف لمقصص القرآني تأثيران كبيران في النفكس، ككقعان عظيمان ف
لنا مشاىد حية لما حؿ باألقكاـ السابقة مف ىبلؾ كدمار، جعمت منيـ عبرة  فإف القرآف الكريـ قد عرض

كمشاؽ يتعرض ليا السائركف  معيقاتكؿ ما فيو مف القصص لنا طريؽ الدعكة ب اسـ ىذلمعالميف، كما كر 
 فيو مف حممة لكاء الحؽ المبيف.

ٹ القصص القرآني، فقد شغؿ حيزان كاسعان كعرضان مطكالن في كتاب اهلل عز كجؿ  ىمية العظيمة ليذاؤللك 

﮾   ﮿  ٹ چ  ﮽    ﮼   ﮻   ﮺   ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮵   ﮴       ﮲   ﮳  چۓ  ۓ 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ٹ ٹ چ  ك٣يوسف:

ہ  ہ  ھھ   ھ    ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺ ﮻   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چك ١٠٢-١٠١األعراف:چ﮼    

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  

كانطبلقان مما قدمت أضع بيف أيديكـ ىذه الدراسة القرآنية بعنكاف ١٠١–١٠٠هود:چڈ  ژ  ژ     
 القصص القرآني بيف سكرتي األعراؼ كىكد دراسة مكضكعية مقارنة.
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 موضوع البحث

يعنى ىذا البحث بدراسة قصص األنبياء السابقيف الكارد ذكرىـ بنفس الترتيب في السكرتيف األعراؼ كىكد 
الدراسة، مبينان أكجو التكامؿ التي جاءت بو اآليات في السكرتيف في سردىا لقصصيـ كمبينان مكضكع 

 لمقكاسـ المشتركة كالفركؽ بيف السكرتيف في كؿ قصة.

 أسباب اختيار الموضوع

إف أكؿ سبب دعاني الختيار ىذا المكضكع ىك لفتة نظر مف استاذم الكريـ الدكتكر عطية  .1
كاف مكضكع القصص في  ىامة مكضكعاتظرم كنظر زمبلئي لعدة صدقي األطرش، فقد لفت ن

سكرتي األعراؼ كىكد مف بينيا، كبعد بحث كتمحيص لمادة المكضكع شاء اهلل لي كمالت نفسي 
 نان لبحثي الستكماؿ متطمبات درجة الماجستير، راجيان مف اهلل التكفيؽ كالسداد.األف أجعمو عنك 

ف كاف مف حً  .2 ابقيف في القرآف الكريـ، التثبيت كالتسمية لقمب النبي صمى ـ ذكر قصص السكى إنو كا 
اهلل عميو كسمـ كىك المؤيد بالكحي مف اهلل تعالى، فإنو مف األجدر بنا نحف الحيارل كأخص نفسي 
بذلؾ التعمؽ في قصص أصحاب الصفكة مف السابقيف لنسير عمى ما ساركا عميو كنتجنب ما 

 فيو الفتف، كاهلل المستعاف. ابتعدكا عنو ال سيما في زمف تتبلطـ
ني لـ أجد بحثان مستقبلن يفرد ىذا المكضكع بالدراسة، عمى الرغـ مف أف سكرة األعراؼ كسكرة إ .3

نفس قصص األنبياء بنفس الترتيب في السكرتيف، كىذا لـ يتكرر في غيرىما مف سكر جاءت ىكد 
 القرآف الكريـ.

 أىداف البحث

كاالسترشاد بتجارب أنبياء اهلل الذيف  ،كما فييا مف تجارب حيةتسميط الضكء عمى القصة القرآنية  .1
 كجعؿ نيجيـ مثبلن يحتذل بو. ،ىـ صفكتو مف عباده

نما يبيف ما يريد بتكامؿ فريد. .2  ترسيخ فكرة أف القرآف ال تكرار فيو كا 
النظر عف كثب في تكظيؼ القرآف الكريـ ألساليب العرض القصصي المكضكعي إلعطاء القصة  .3

 ية طابع التشكيؽ كاإلثارة.القرآن
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اعطاء نظرة عامة عف كؿ مف سكرتي األعراؼ كىكد لمكقكؼ عمى مدل التناسب بيف مكضكعات  .4
 السكرتيف كالقصص الكارد فييما.

 أىمية البحث:

 تتجمى أىمية مكضكع البحث أكالن في تحقيؽ أىدافو آنفة الذكر. .1
ىؤالء الرسؿ المذككر قصصيـ ىـ خير خمؽ إجابتو عف سؤاؿ يتبادر إلى األذىاف كىك إذا كاف  .2

 تو مف عباده فمماذا كؿ ىذا االبتبلء مف اهلل ليـ كلمف سار عمى دربيـ؟ك اهلل كصف

 الدراسات السابقة:

يشغؿ مكضكع القصص القرآني جانبان كبيران مف كتاب اهلل تعالى، كىذا ما جعؿ الباحثيف يكلكنو اىتمامان 
ىذا المكضكع لـ يأخذ حقو مف البحث كالدراسة، أف بحكث، كلكني أظف صان، فكثرت فيو المؤلفات كالاخ

جكانبو المختمفة ما تحتاجو مف  تعطً  تقاص مف قيمتيا كقيمة أصحابيا لـكما أف المؤلفات فيو مف غير ان
، كقد آثرت عدـ الخكض في بجكانب أخرل أىمية في البحث، كىذه صفة عامة لغالبية ىذه المؤلفات

أتمسؾ كتفاء بما ذكرت مف إغفاؿ ىذه المؤلفات لجكانب كتناكليا ألخرل كىذا ما جعمني محتكياتيا كاال
براز صمة  بأف يككف مكضكع بحثي في ىاتيف السكرتيف كما كرد فييما مف قصص األنبياء كالمرسميف كا 

 كؿ سكرة باألخرل، مما يعطي بحثي االستقبللية عما سبقو مف الدراسات كاألبحاث.

 فأذكر بعض عناكيف الدراسات في المكضكع دكف التفصيؿ كما أسمفت:كأما اآلف 

 رسالة ماجستير بعنكاف: القصص القرآني في سكرة ىكد دراسة مكضكعية. .1
 عينة مقارنة مع كتب سماكية أخرل.لدراسات التي انفردت بتناكؿ قصة مكما أنو يكجد بعض ا .2

 منيجية البحث:

ؽ فير اغفاؿ لممنيجيف االستقرائي كاالستنباطي، كذلؾ ك اتبعت في ىذا البحث المنيج الكصفي مف غ
 الخطكات التالية: 

 عزك اآليات الكريمة إلى مكاقعيا في كتاب اهلل مف حيث اسـ السكرة كرقـ اآلية. .1
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ث الكاردة دياحاأل التكثيؽ الصحيح لؤلحاديث الكاردة في البحث مف غير البخارم كمسمـ كتخريج .2
 ا.مف سكاىما كالحكـ عميي

 التفاسير لمكقكؼ عمى آراء المفسريف ما استطعت إلى ذلؾ سبيبلن. بعض الرجكع إلى .3
العرض المكضكعي لمقصص القرآني في السكرتيف كالمقارنة المكضكعية في ىذه القصص في كؿ  .4

 .ابينيم كاالختبلؼمف السكرتيف إلبراز كجكه االتفاؽ 
ار لمبحث مف الكتب المعاصرة كالتي الرجكع إلى المصادر كالمراجع التي تعنى بالمكضكع المث .5

 تعنى بالقصة القرآنية.
 الرجكع إلى المعاجـ المغكية لبياف المعاني الغريبة. .6
 الترجمة لممبيميف مف األعبلـ الكارد ذكرىـ في سياؽ البحث. .7
 االستعانة بالشبكة العنكبكتية )االنترنت( كاالفادة منيا في إثراء البحث. .8
 كالمراجع كاألعبلـ كمحتكيات البحث.عمؿ فيارس لممصادر  .9

 حدود الدراسة:

عنكاف بحثي القصص القرآني بيف سكرتي األعراؼ كىكد، كىذا يعني أني سأقتصر عمى الخكض في 
مكضكع القصص الكارد في السكرتيف دكف الخكض في أم مف مكضكعات السكرتيف األخرل بشكؿ 

ت بشكؿ مكجز عند التعريؼ بكؿ منيما، كاألنبياء ف مف مكضكعايمي، كلكني سأذكر ما حكتو السكرتاتفص
الكارد ذكر قصصيـ في كمتا السكرتيف كالذيف ىـ محكر ىذا البحث ىـ، )نكح، ىكد، صالح، لكط، شعيب، 

 مكسى عمييـ السبلـ جميعان(.

 محتوى البحث:

 اشتممت خطة البحث عمى مقدمة كفصميف كخاتمة

 المقدمة: -

اشتممت عمى )عنكاف البحث، كمكضكعو، كأسباب اختياره، كأىدافو، كأىميتو، كالدراسات السابقة،  
 كمنيجية البحث، كحدكد الدراسة(.



 ك
 

 تعريف عام بمصطمحات البحث الفصل األول: -

 وفيو اربعة مباحث: 

  :صيائالقصة في القرآن مفيوميا وخصاالمبحث األول 

 كفيو مطمباف:

  القصة لغة كاصطبلحان المطمب األكؿ مفيـك 
  المطمب الثاني خصائص القصة في القرآف الكريـ 
 المبحث الثاني: التفسير المكضكعي كالتفسير المقارف 

 وفيو أربعة مطالب

 المطمب األكؿ تعريؼ التفسير المكضكعي 
 المطمب الثاني ميزاتو كأىميتو 
 المطمب الثالث تعريؼ التفسير المقارف 
  كأىميتو.المطمب الرابع ميزاتو 
 كرة األعراؼالمبحث الثالث: تعريؼ عاـ بس 

 مطالب أربعةوفيو 

 المطمب األكؿ اسـ السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا 
 الكريمة السكرة نزكؿ أغراضالمطمب الثاني 
 المطمب الثالث أىـ المكضكعات التي تناكلتيا السكرة 
  الحكـ كالدركس المستفادة مف السكرة الكريمة.المطمب الرابع 
 عميو السبلـ-كرة ىكد المبحث الرابع: تعريؼ عاـ بس- 

  



 ل
 

 مطالب أربعةوفيو 

 المطمب األكؿ اسـ السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا 
 أسباب نزكلياالمطمب الثاني 
  أىـ المكضكعات التي تناكلتيا السكرة الكريمةالمطمب الثالث 
  الحكـ كالدركس المستفادة مف السكرة الكريمة.المطمب الرابع 
 الفصل الثاني: العرض الموضوعي لمقصص في سورتي األعراف وىود  -

 وفيو تمييد وستة مباحث:

  التمييد 
  عميو السبلـ-المبحث األكؿ: قصة نكح- 

 وفيو ثالثة مطالب 

  مف سكرة األعراؼ -عميو السبلـ-المطمب األكؿ المعنى اإلجمالي لقصة نكح 
  مف سكرة ىكد -السبلـ عميو-المطمب الثاني المعنى اإلجمالي لقصة نكح 
  مف خبلؿ سكرتي األعراؼ كىكد. -عميو السبلـ-المطمب الثالث المقارنة المكضكعية لقصة نكح 
  عميو السبلـ-المبحث الثاني: قصة ىكد- 

 وفيو ثالثة مطالب

  مف سكرة األعراؼ -عميو السبلـ-المطمب األكؿ المعنى اإلجمالي لقصة ىكد 
 مف سكرة ىكد -عميو السبلـ-لقصة ىكد  المطمب الثاني المعنى اإلجمالي 
  مف خبلؿ سكرتي األعراؼ كىكد. -عميو السبلـ-المطمب الثالث المقارنة المكضكعية لقصة ىكد 
  عميو السبلـ-المبحث الثالث: قصة صالح- 

 وفيو ثالثة مطالب 
  مف سكرة األعراؼ -عميو السبلـ-المطمب األكؿ المعنى اإلجمالي لقصة صالح 



 م
 

  مف سكرة ىكد -عميو السبلـ-المطمب الثاني المعنى اإلجمالي لقصة صالح 
  مف خبلؿ سكرتي األعراؼ  -عميو السبلـ-المطمب الثالث المقارنة المكضكعية لقصة صالح

 كىكد.
  عميو السبلـ-المبحث الرابع: قصة لكط- 

 وفيو ثالثة مطالب 

  مف سكرة األعراؼ -عميو السبلـ-المطمب األكؿ المعنى اإلجمالي لقصة لكط 
  مف سكرة ىكد -عميو السبلـ-المطمب الثاني المعنى اإلجمالي لقصة لكط 
  مف خبلؿ سكرتي األعراؼ كىكد. -عميو السبلـ-المطمب الثالث المقارنة المكضكعية لقصة لكط 
  عميو السبلـ-المبحث الخامس: قصة شعيب- 

 وفيو ثالثة مطالب

  مف سكرة األعراؼ -عميو السبلـ-شعيب المطمب األكؿ المعنى اإلجمالي لقصة 
  مف سكرة ىكد -عميو السبلـ-المطمب الثاني المعنى اإلجمالي لقصة شعيب 
  مف خبلؿ سكرتي األعراؼ  -عميو السبلـ-المطمب الثالث المقارنة المكضكعية لقصة شعيب

 كىكد.
  عميو السبلـ-المبحث السادس: قصة كميـ اهلل مكسى- 

 مطالب أربعةوفيو 
 المطمب األكؿ المرحمة األكلى الكحي بالنبكة كالذىاب إلى فرعكف كقكمو باآليات التسع 
 المطمب الثاني مرحمة خركج بني إسرائيؿ كما كاكبيا مف أحداث حتى دخكؿ األرض المقدسة 
  مف سكرة ىكد -عميو السبلـ-المعنى اإلجمالي لقصة كميـ اهلل مكسى  الثالثالمطمب 
  مف خبلؿ سكرتي  -عميو السبلـ-نة المكضكعية لقصة كميـ اهلل مكسى المقار  الرابعالمطمب

 األعراؼ كىكد.
 .الخاتمة كفييا أىـ النتائج كالتكصيات 
 الفيارس 



 ن
 

 والحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات
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 الفصل األول

 تعريف عام بمصطمحات البحث

 

  صيائالقرآن مفيوميا وخصاالمبحث األول: القصة في 
 المبحث الثاني: التفسير الموضوعي والتفسير المقارن 
 ورة األعرافالمبحث الثالث: تعريف عام بس 
  عميو السالم-ورة ىود الرابع: تعريف عام بسالمبحث- 
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 الفصل األول

 المبحث االول: القصة في القرآن مفيوميا وخصائصيا

 مفيوم القصة لغة واصطالحا األول:المطمب 

  :القصة لغة

كىك تتبع األثر،  القص :، كمنو 1خبره يقصو قصان: أكرده عمي القصة: "الخبر، كىك القىصص، كقص
 . 2كالقىصص: األثر، كالقصص: األخبار المتتبعة

المصدر حتى صار أغمب عميو،  كالقىصص: جمع لؤلخبار المقصكصة، بالفتح، كضع مكضع 
 .3القاؼ: جمع القصة التي تكتب كالقصص، بكسر

 القصة اصطالحاً 

 .4ىي الخبر الطكيؿ الذم يتبع بعضو بعضان، حتى يتناكؿ األمر مف جميع جكانبو القصة:

"حكاية نثرية طكيمة تستمد مف الخياؿ أك الكاقع أك منيما معان، كتيبنى عمى قكاعد معينة مف الفف  كىي
  5."الكتابي

  

                                                           
 74 / 7ابف منظكر،  لساف العرب، 1
 671مفردات ألفاظ القرآف، ص ، الراغب األصفياني 2
 74- 73 / 7 ،بف منظكر،  لساف العرباانظر:  3
 .430ص،الفركؽ المغكية، انظر: أبي ىبلؿ العسكرم 4
 . 739 ، صإبراىيـ مصطفى كآخركف ، المعجـ الكسيط 5
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الحياة أك قطاع معيف مف الحياة يتناكؿ حادثة كاحدة أك عددان مف الحكادث بينيا كىي "كسيمة لمتعبير عف 
  1." ترابط سردم كيجب أف تككف ليا بداية كنياية

أك ىي "فف أدبي يتناكؿ حادثة أك مجمكعة حكادث تتعمؽ بشخصية أك مجمكعة مف الشخصيات اإلنسانية 
دؼ بينيت مف أجمو القصة بأسمكب أدبي ممتع، كما أنيا في بيئة زمانية كمكانية ما، تنتيي إلى غاية أك ى

 2." تجمع بيف الحقيقة كالخياؿ

أنباء كأخبار تاريخية عػف أحداث كقعت في القركف كاألزمنة  ىي:لكننا نجد أن تعريف القصة القرآنية  
ؿ القرآف الكريـ الماضية، كما تشمؿ النبكءات السابقة خبلؿ المسيرة اإلنسانية منذ بدء الخميقة، كحتى نزك 
 .3مف خبلؿ عرض مشكؽ مثير ال نظير لو في األسػاليب العربيػة المعيػكدة، كيرتكػز العمػؿ

 .4عميو كسمـ اهلل: أخبار األمـ الماضية كالنبكات السابقة كالحكادث التي حدثت في عيد النبي صمى ىيو 

بالفتح، كلعؿ في ذلؾ إشارة إلى تميز كمف الجدير مبلحظتو أف القرآف الكريـ لـ يستعمؿ لفظ القصص إال 
طريقة القرآف كأسمكبو في عرض ىذه األحداث كالكقائع التي تضمنتيا قصصو، كما تميز مف قبؿ بذكر 

 .5األحداث كاألخبار الصحيحة التي ال خياؿ فييا

  

                                                           
 9ـ. ص1970لبحكث العممية. .بيركت : دار ا 1المحامي، محمد كامؿ حسف : القرآف كالقصة الحديثة. ط 1
 11ـ. ص2007.عٌماف : دار يافا.  1أسرار القصة القرآنية. ط ،زايد، فيد 2
 40ـ، ص1956القػاىرة ، كمفيكمو والخطيب، القصص القرآني في منظكم عبدالكريـ: ينظر 3
 (.2011)القانكع، عبد المطيؼ، قضايا االمة كعبلجيا في القصص القرآني، الجامعة االسبلمية، غزة. 4
 .7/ 4 ىػ،1428ـ/2007 . عماف: دار الفضيمة 1الدقكر، سميماف محمد. القصص القرآني أىدافو كخصائصو كمنيجو. ط  5
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 خصائص القصة في القرآن الكريم المطمب الثاني: 

 :فمنيا الذاتية أما وفنية، ذاتية خصائص لو القرآني القصص

  تعالى فيو اهللتعالى، كىك الحؽ الذم قاؿ  اهللالقصص القرآني جزء مف كتاب. 
 القصص القرآني تعبير صادؽ، قائـ عمى الكاقعية، فيك يتفؽ مع اإلنساف فػي حقيقتػو ككاقعو 
 إال كيقصد مف كرائو ىدؼ  التسامي في اليدؼ، حيث ال يدعى في القصص القرآني إلى شيء

 .1جميمة إال ككاف لمنيي عنو حكمةه  غايتو، كال ينيى عف شيء نبيؿ في
  مكضكع القصص ىك اإلنساف المستخمؼ في األرض بما يدكر حكلو في الكػكف كمػا يحدث لو

كما ينبغي أف يككف عميو حالو، فيك قطب الرحى في القصة القرآنية مثمما ىك قطب الرحى في 
 .الككف الذم استيخمؼ فيو

 دارة حكادثػو كما ىك شأف  القصة القرآنية ليست عمبلن فنيان مستقبلن في مكضكعو كطريقة عرضو، كا 
نما ىي كسيمةه مف كسائؿ القرآف إلى إبراز األغػراض الدينية التي تكفؿ لئلنساف  القصة العادية، كا 

 .2فالسعادتي

  :ما عف الخصائص الفنيةأ

، بعد ذلؾ، كقصة أىؿ الكيؼ التفصيبلت تأتي ـث بممخصتبدأ القصة  : 3تنوع طريقة العرض -
  يكقصة مكسى ف األحداثر بتفصيؿ يفالس ايلالبدء مف أك  ـتبدأ بذكر عاقبة القصة كمغزاىا ث ثـ

ـ عند مكلد عيسى كقصة يالقصة دكف مقدمة كدكف تمخيص كقصة مر  تأتي ،سكرة القصص
ضمف  ايلا بكاسطة أبطاحديث القصة عف نفسي ـابتداء العرض ث ىذكر ألفاظ تنبو إل، سميماف

 .ـبلعمييما الس إسماعيؿالذم يصؼ رفع إبراىيـ لمقكاعد مف البيت مع ابنو  كالمشيدمثيميو ت
 :كذلؾ عمى كجكه : 4تنوع طريقة المفاجأة -

                                                           
 ،57- 39انظر: مريـ السباعي، القصة في القرآف الكريـ، ص 1
 25انظر: محمد قطب، القصة في القرآف، ص 2
 .121 - 106ينظر : سيد قطب : التصكير الفني في القرآف، ص   3
 .187-183ينظر : سيد قطب : التصكير الفني في القرآف، ص  4
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كتـ سر المفاجأة عف البطؿ كعف الناس، حتى يكشؼ ليـ معان في آف كاحد، كمثاؿ ذلؾ قصة . 1
 .السبلـ في سكرة الكيؼتساؤالت مكسى مع الخضر عمييما 

كشؼ السر لمناس، كترؾ أبطاؿ القصة في عماية عنو، كىؤالء يتصرفكف كىـ جاىمكف . 2
بالسر، كأكلئؾ يشاىدكف تصرفاتيـ عالميف، كأغمب ما يككف ذلؾ في معرض السخرية، كقد 

 .شاىدنا مثبلن مف ذلؾ في قصة أصحاب الجنة
اس في آف كاحد فقد فكجئنا مع السيدة العذراء مريـ انعداـ السر، ككشؼ المفاجأة لمبطؿ كالن. 3

 بالمخاض
 القرآنية، كغرض القصة في تككف ما أبرز ىي يالفن التصكير ظاىرة": القرآنية القصة في التصوير -
 .الكريـ القرآف في التعبير أغراض مف

ة بارزة مف مس اإلحياءقكة العرض ك "أف:  1الخالدمح عبد الفتاح بليرل ص: اإلحياءقوة العرض و  
فما يكاد القارئ يتمك نصكص قصة مف  القصة، كلكف ظاىرة مف ألكانو فييا، يات التصكير فمس

 ترتسـ أماـ عينيو مشاىد القصة كحكادثيا كمناظرىا معركضة عرضا فنيان  تىالقصص القرآنية، ح
ب دأبطاؿ القصة ت متذكقان  متأمبلن  متخيبلن  مستمتعان  المشاىدمع ىذه  بخيالو، كيذىب قكيان  متناسقان 
سكرة القمـ،  يف الجنةمثؿ قصة أصحاب المسرح،  خشبة عمى  القارئ أماـ كأنيـ ،الحياةفييـ 

 .2سكرة ىكد يالطكفاف ف يمشيد نكح كابنو ف يسكرة الكيؼ، كف يف الجنتيفصاحب ك 
العكاطؼ  خبللياي عرضت مف تبفضؿ طريقة التصكير ال: واالنفعاالت العواطف تصوير 
بارزة كاضحة، كشاخصة منظكرة، فعندما تتمك آيات القرآف  "القرآنيالقصص  يف االنفعاالتك 

البشر  ىؤالءكشخكصيا، ترل  أبطالياك  بحكادثياي ترسـ مشاىد قصة مف القصص تـ اليالكر 
صة مثؿ ق ،المختمفةكترل العكاطؼ  ،يعيشكف حياة شاخصة مممكسةيتحرككف حركة متجددة، ك 

 كفي، اآلنفةالسكرة  يح الكاردة فلسكرة الكيؼ، كمكسى مع العبد الصا يالكاردة ف الجنتيفصاحب 
 .3ـيسكرة مر  يالكاردة ف جبريؿـ مع يقصة مر 

                                                           
ماـ كخطيب أردني مف أصؿ فمسطيني مف مكاليد مدينة  1 عالـه ميسمـ، أكاديمي ميحاضر ميتخصص في التفسير كعمـك القرآف، مٌدرس كا 

 عامنا. 35ي زىاء جنيف، عمؿ في التدريس الجامع
 .111ص صبلح عبد الفتاح الخالدم : نظرية التصكير الفني عند سيد قطب، 2
 .116صصبلح عبد الفتاح الخالدم: نظرية التصكير الفني في القرآف،  3
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عميو -كيظير ىذا كاضحان في رسـ الشخصيات القرآنية، فشخصية مكسى : رسم الشخصيات 
عمراف التي  ابنةكشخصية مريـ  تظير بصكرة الرجؿ القكم الذم ككز الرجؿ فقتمو حاالن، -السبلـ

  .1كشخصية فرعكف تبدك متجبرةن خبيثةن مصرةن عمى الباطؿ امتازت بالعفة بدليؿ مكقفيا مف الممؾ،
  : وجود فجوات بين المشاىد القرآنية - 

الفجكات بيف المشيد تمؾ  "عرض القصة القرآنية كما يعتقد سيد قطب  يالفنية ف الخصائص يفمف ب
رح الحديث إنزاؿ الستار كفي د كقص المناظر، مما يؤديو في المسيتركيا تقسيـ المشاى كالمشيد، التي

السينما الحديثة انتقاؿ الحمقة، بحيث تترؾ بيف كؿ مشيديف أك حمقتيف فجكة يممؤىا الخياؿ، كيستمتع 
 .2بإقامة القنطرة بيف المشيد السابؽ كالمشيد البلحؽ

ظاىرة فنية ممحكظة في طريقة العرض القرآنية لمقصة، حتى كطريقة ترؾ الفجكات بيف المشاىد ىي 
 3-عميو السبلـ-تكشؾ أف تككف طريقة متبعة في جميع قصص القرآف الكريـ، كمثاؿ ذلؾ قصة يكسؼ

كمف نماذج القصص التي يقدميا القرآف الكريـ بأسمكب المسرح، كقصة ىكد كقصة صالح عميميا 
القرآف الكريـ بأسمكب السينما، كقصة يكسؼ كقصة مكسى  السبلـ، كمف نماذج القصص التي يقدميا

 .4عمييما السبلـ
 اشتمال القصة القرآنية عمى العناصر األساسية لمقصة الفنية

كالحكار كالحدث كالتشكيؽ  تشتمؿ القصة القرآنية عمى العناصر الفنية األساسية مف حيث الشخصيةي  
في قصة إدريس كأيكب  ا القصة: القصيرة، ماكالمكضكع، كمف ناحية الشكؿ أيضان فقد ظير نكع

كشعيب عمييـ السبلـ، كالطكيمة، كما في قصة مكسى كبني اسرائيؿ المجزأة في كثير مف سكر القرآف 
 .5الكريـ

  

                                                           
 .113- 111الجانب الفني في قصص القرآف الكريـ، ص، انظر: عمر باحاذؽ 1
 .121التصكير الفني في القرآف، ص  ،سيد قطب 2
 .100– 100الدراسة الفنية المعاصرة لمقصة القرآنية، ص ،العرابي لخضر :ينظر 3
 .11أنبياء اهلل، دار الشركؽ، بيركت، لبناف، ) د ت(، ص  ،ينظر : أحمد بيجت 4
 .200محمد الدالي، الكحدة الفنية في القصة القرآنية، ص ،34انظر: مريـ السباعي، القصة في القرآف الكريـ، ص 5
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 المبحث الثاني: التفسير الموضوعي والتفسير المقارن

 الموضوعي  يف التفسيرالمطمب األول: تعر 

 لغة :

طو، لخفض لمشيء كحامف الكضع، قيؿ: )الكاك كالضاد كالعيف أصؿ كاحد يدؿ عمى  لغة:  الموضوع
 في كالتثبيت اإللقاء بمعنى أـ كالخفض، الحط بمعنى ذلؾ كاف سكاء  ما، مكاف في الشيء جعؿ: كالكضع
 .1المكاف

 أحد كىك كمكضكعان أيضان  كمكضعان  كضعان  عوكالمكضكعي مف كضع: )ككضع الشيء مف يده يض
 2مفعكؿ. كزف عمى جاءت التي المصادر

كاف ذلؾ بمعػػنػػى الحػػػط  سكاء ما مكاف في الشيء جعؿ كىككالمػػكضكع: يطمؽ لغة عمى الكضع  
 3 لقاء كالتثبيت، كالكضع أعـ مف الحطكالخػػػفض أك اال

 واصطالحًا:

 كمكضكع كؿ عمـ: محؿ الكضع المختص بو، كقيؿ ىك األمر المكجكد في الذىف،: "الموضوع اصطالحاً 
فإنو يبحث فيو عف أحكاليا مف حيث اإلعراب  كالكممات لعمـ النحك، ما يبحث فيو عف عكارضو الذاتية،

 4كالبناء

 بالدراسة كاحدان  هدفا ًاحدان، كك  مكضكعان  تعالج التي القرآنية اآليات إفراد هو :تعريف التفسير الموضوعي
متكاممة مع مراعاة  دراسة مكاطنيا، ألفاظيا كتعددت تنكعت ميما بعض، إلى ضياكالتفصيؿ، بعد ضـ بع

                                                           
 6/117معجـ مقاييس المغة، ، ابف فارس 1
 .8/396لساف العرب، ، رك ابف منظ 2
 .47ـ، ص1989-ىػ 1410مصطفى مسمـ، مباحث في التفسير المكضكعي، دار العمـ سكريا،  3
 15دار القمـ، ص  ،1مصطفى مسمـ، مباحث في التفسير المكضكعي، ط  4
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كأقكاؿ السمؼ الصالح المتعمقة  النبكية، كالسنة النزكؿ، بأسباب كاالستعانة منيا،المتقدـ كالمتأخر 
 .1بالمكضكع

 المطمب الثاني: مميزات التفسير الموضوعي وأىميتو

 :ىمية التـفسير الموضوعيأ

المكضكعي في أف كثيران مف عمماء التفسير المعاصريف اتفقكا عمى أىمية ىذا االتجاه تكمف أىمية التفسير 
: " إف 2المرجكة منو، كالحاجة الماسة إليو، يقكؿ الدكتكر مصطفى مسمـ في البحث، كقدركا الفكائد العظيمة

لعممية اريات تجدد حاجات المجتمعات كبركز أفكار جديدة عمى الساحة اإلنسانية، كانفتاح مياديف لمنظ
   3.إلى التفسير المكضكعي لمقرآف الكريـ الحديثة ال يمكف تغطيتيا كرؤية الحمكؿ الصحيحة ليا إال بالمجكء

كعمى ما تقدـ يمكف القكؿ بأف التفسير المكضكعي ىك تفسير العصر الذم نعيشو، كما ىك تفسير 
اصرة في أم مكاف كجدكا، كتقديـ المستقبؿ؛ ألف مف العكامؿ األساسية لحؿ معضبلت المسمميف المع

الحمكؿ ليا مف خبلؿ اليدايات القرآنية المتجددة عمى مر العصكر كاألزماف، إضافة إلى فكائد عديدة 
يحققيا لكؿ المسمميف مف حيث صمتيـ بالقرآف الكريـ كتعرفيـ عمى مبادئو كخصائصو، كمف حيث تشكيؿ 

إصبلح أخطائيـ كتككيف مجتمعاتيـ، كما يفيد في تصكراتيـ كتككيف ثقافاتيـ، كمف حيث عمميـ عمى 
 4.كالمخالفيف عرض القرآف الكريـ عمى اآلخريف كالكقكؼ أماـ األعداء 

 :5وتبرز أىمية التفسير الموضوعي في

 .حؿ مشكبلت المسمميف المعاصرة، كتقديـ الحمكؿ ليا، عمى أسس حث عمييا القرآف الكريـ .1

                                                           
 52المكضكعي، ص البداية في التفسير ، عبد الحي الفرماكم 1
ىك عالـ سكرم متخصص في التفسير مف مكاليد عيف العرب التابعة لمحافظة حمب. كالذم يعٌد مف العمماء البارزيف بعمـ التفسير،  2

 كالمشرؼ عمى مكسكعة التفسير المكضكعي.
 .30دار القمـ، ص ،1مصطفى مسمـ، مباحث في التفسير المكضكعي، ط  3
 .9سة القرآنية، دار المعارؼ، بيركت، صمحمد باقر الصدر، المدر  4
  . دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية1991الطبعة الثانية   50: 40 ،المدخؿ إلى التفسير المكضكعي، عبد الستار فتح اهلل سعيد 5
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براز عظمة ىذا القرآف، كحسف تقديـ القرآف الكريـ، تقديمان  .2 عمميان منيجيان إلنساف ىذا العصر، كا 
 .عرض مبادئو كمكضكعاتو

قناعو بأف القرآف  .3 لى اإلسبلـ خصكصان، كا  بياف مدل حاجة اإلنساف المعاصر إلى الديف عمكمان، كا 
 .ىك الذم يحقؽ لو حاجاتو

 .الكقكؼ أماـ أعداء اهلل كتفنيد آرائيـ كأفكار الجاىمية .4

عاد كمجاالت آفاؽ جديدة لمكضكعات القرآف، كىذه األبعاد تزيد إقباؿ المسمميف عمى عرض أب .5
 .القرآف

إظيار حيكية ككاقعية القرآف الكريـ، حيث إنو ميٍصًمح لكؿ زماف كمكاف فبل ينظر الباحثكف إلى  .6
نما يعرضكنيا في  مكضكعات القرآف عمى أنيا مكضكعات قديمة، نزلت قبؿ خمسة عشر قرنا، كا 

 .رة عممية كاقعية، تناقش قضايا كمشكبلت حيةصك 

 مميزات التفسير الموضوعي

آخر، كما أجمؿ  في قيد مكضع في أطمؽ ما البعض، بعضو يفسر كالقرآف بالقرآف، لمقرآف تفسير -
العمماء أف تفسير القرآف  قرر كقد التفسير، أنكاع أعمى كىكفي مكضع فصؿ في مكاف آخر، 

 التفسير. أصكؿ في ميمة بالقرآف قاعدة
المتعددة، ألف  النيرة كتشريعاتو المختمفة عوالكقكؼ عمى عظمة القرآف الكريـ مف خبلؿ مكاضي -

جمع اآليات الكريمة جمعان مكضكعيان مع التفسير كالدراسة المتأنية كاستقصاء المعاني يبيف عظمة 
 عصكرىا. مختمؼ في البشرية لحاجة توكتشريعا مومكافقة أحكا حيث مف الكريـ القرآفهذاً

 كببلغتو موإبراز كجكه جديدة مف إعجاز القرآف الكريـ، مف المعمكـ أف القرآف الكريـ أعجز بنظ -
المتكاثرة كالمتنكعة كالمتجددة. قاؿ  تالمكضكعا جميع كشمؿ كاآلخريف، األكليف أسمكبو كرصانة
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ًًكجعؿ مف معجزة : 1فيانيالراغب األص  الجـ، لممعنى متضمف الحجـ قمة مع نوالكتاب أهذا
 استيفائو.  عف الدنيكية كاآلالت ئو،إحصا عف البشرية األلباب تقصر كبحيث

جمع اآليات  طريؽ عف سميمان  تكجييان  ذلؾ كتكجيو الكريـ القرآف آيات بيف التعارض كىـإزالة ما ي -
 تكشؼ متكاممة تيا دراسةكدراس الكاحد، ليدؼالمتناثرة في القرآف الكريـ ذات المكضكع الكاحد كا

 اختبلؼ. كال تعارض نيابي ليس لفةآمت متكافقة الكريـ القرآف آيات أف عف
كالتخمؽ  المتنكعة المكاضيع خبلؿ مف الربانية اليداية أنكاع مف الكريـ القرآف نوبياف ما تضم -

 .زيادة اإليماف في التنكعهذاًبأخبلؽ القرآف كاالنتفاع مف 
المكضكع  شتات تجمع التي الدراسة مف النكع بيذاثان، كحدي قديمان  كالشيبو األىكاء هلالرد عمى أ -

 لغيره كاضعان  هليكامتبعان  برأيو فيو يقكؿ مف عمى بو لمرد كجكانبو فوالكاحد كتحيط بجميع أطرا
 2.كالضبلالت الشيبو

 المطمب الثالث: تعريف التفسير المقارن 

يضاحو : الفاء كالسيف كالراء كممة كاحدة تدؿ عمىالتفسير لغةلغة  صػة المعانػي بل، كخ3بياف شيء كا 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     چ  قاؿ اهلل تعالى: 4حػكؿ فمػؾ كاحػد، كىػك: الكشػؼ كالبيػاف رتػدك  (فسػر)المغكيػة لمػادة 

  ٣٣الفرقان:چٻ  پ  پ  پ    

 :ةكالمقارنة مشتؽ مف "قرف"، كيطمؽ في المغة عمى معافو ثبلث

 .5بالشيًء إذا كصمتو بوالكصؿ: يقاؿ: قىرٍنتي الشيءى 

 

                                                           
يؿ مف الكثير أنوي ىك الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ األصفياني )أك األصبياني( المعركؼ بالراغب، إختيًمؼ في مذىبو فق 1

مماء الشيعة بإنو شيعي م ممائف أعبلمييـ ككبراشيعي، كقاؿ الكثير أيضان بؿ ىيٌك مف المعتزلة، كييعٌده رىطه ًمف عي  ييـ كأعيانييـ.ئييـ كعي
 ـ.2014، 23سميرة المدني، اصكؿ التفسير المكضكعي، مجمة الشريعة كالقانكف كالدراسات االسبلمية، عدد 2
 .504،ص: 4 :ـ(، ج1979 –ىػ 1399ـ محمد ىاركف، )دار الفكر، أحمد بف فارس، معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ: عبد السبل 3
 .55،ص:  5،ج:  3ىػ)، ط 1414بيركت: دار صادر،  ينظر: محمد بف مكـر بف منظكر، لساف العرب( 4
 .336: 13لساف العرب البف منظكر، مادة ]قرف[،  5
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، كقرينة الرجؿ: امرأتو : المصاًحبي ٍبتيوي، كالقًريفي ٍنتيو ًقرىانان: أم صاحى  ، لمقارنتو اياىا.1المصاحبة: قارى

 واصطالحًا: 

يعػد ىػذا المصطمػح المركػب مػف المصطمحػات المعاصػرة التػي لػـ يتطػرؽ ليػا المتقدمػكف، كمػف أكائػؿ مػف 
القرآنيػة عمػى مػا كتبػو جمػع مػف المفسػريف  اآلياتىػك بيػاف )، قػاؿ: 2الككمي السيد أحمدعرفػو الدكتػكر 

كالبحػث عمػا عسػاه يكػكف مػف التكفيػؽ بيػف مػا ظاىػره  بمكازنػة آرائيػـ كالمقارنػة بيػف مختمػؼ اتجاىاتيػـ،
 )3األخرل، كمػا يكػكف ذلػؾ مؤتمفػا أك مختمفػا مػف الكتػب السػماكية كاألحاديثمختمػؼ مػف آيػات القػرآف 

ف التعريؼ الجامع لمتفسير المقارف: ىك مع زيادة كتفصيؿ حيث قاؿ: إ 4كعرفو مصطفى ابراىيـ المشني
الذم يعني بالمكازنة بيف آراء المفسريف كأقكاليـ في معاني اآليات القرآنية كمكضكعاتيا كدالالتيا، التفسير 

كالمقارنة بيف المفسريف في ضكء تبايف ثقافاتيـ كفنكنيـ كمعارفيـ، كاختبلؼ مناىجيـ كتعدد اتجاىاتيـ 
د الرأم الراجح استنادان إلى كطرائقيـ في التفسير، كمناقشة ذلؾ ضمف منيجية عممية مكضكعية، ثـ اعتما

 5االدلة المعتبرة في الترجيح.

 :ميزاتو وأىميتو المطمب الرابع :

 أىمية التفسير المقارن 

ال شؾ أف التفسير المقارف لو غايات تعكد أىميتيا عمى التفسير كالمفسريف في ىذا المكف مف التفسير كمف 
 :6أىميا

                                                           
 1979 -ىػ 1399دار الفكر ،  77، :5بف فارس بف زكرياء القزكيني، معجـ مقاييس المغة ، مادة ]قرف[،  الحسيف أحمد كأب 1
 ـ بمحافظة البحيرة في مصر 25/2/1912عمـ مف أعبلـ التفسير البارزيف، كلد في  2
 .17، ص  1ط ،ـ1982ىػ، 1402أحمد السيد الككمي، التفسير المكضكعي لمقرآف الكريـ، القاىرة: دار اليدل،  3
في مدينة القدس، عمؿ  محاضران في العديد مف الجامعات العربية منيا جامعة  1948أحد عمماء التفسير كعمـك القرآف كلد عاـ  4

 األماـ محمد بف سعكد، كجامعة الممؾ سعكد، كجامعة اإلمارات، كاليرمكؾ، كاألردنية، كالشارقة.
 -1427، ربيع األكؿ 148،ص:  26دراسة تأصيمية ، مجمة الشريعة كالقانكف، العدد:  مصطفى إبر اىيـ المشني، التفسير المقارف 5

 2006ىػ إبريؿ 
 -1427، ربيع األكؿ 150،ص:  26مصطفى إبر اىيـ المشني، التفسير المقارف دراسة تأصيمية ، مجمة الشريعة كالقانكف، العدد:  6

 2006ىػ إبريؿ 
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جممة العمكـ المختمفة كالمعارؼ المتنكعة مف لغة كمأثكر كنحك : إيجاد ممكة التفسير المتحصمة مف األولى
كببلغة، كغير ذلؾ مف الثقافات ذات الصمة، كاستثمار ذلؾ بحكمة كعناية بغية الكصكؿ إلى مراد اهلل 

 تعالى كالكقكؼ عمى كنكز القرآف كاستخراج معانيو كأحكامو كحكمو.

ة عمى القكاعد العممية الصحيحة المكصمة إلى معرفة أسباب تككيف ممكة المكازنة كالمقارنة القائم الثانية:
المفسريف، كمناحييـ في القكؿ كالكقكؼ عمى مناىجيـ كاتجاىاتيـ العقدية كالعممية،  دالخبلؼ عن

النحكية كالببلغية كالمؤثرات في تحصيؿ معارفيـ كفنكنيـ التي برعكا فييا كتقدمكا، كما التفاسير المغكية ك 
 مرة لتمؾ الفنكف كالمعارؼ.ثكالعقدية إال 

: بياف أكجو التماثؿ بيف المفسريف كالتمايز بينيـ المنبئ عف قكة الفكر كدقة النظر في حسف الثالثة
معالجة قضايا التفسير كمكضكعاتو كمناىجو كاتجاىاتو، كالقدرة عمى مخاطبة العقكؿ كالنفكس كتمبية 

الخالد، كاألخذ بالراجح كالكصية بكجكب اتباعو، كطرح  احتياجاتيا مف تكجييات ىذا القرآف، كتاب البشرية
 الضعيؼ كالتكصية باجتنابو.

تنقية التفسير مف ضعيؼ الركايات كمكضكعيا، كاالسرائيميات كاآلراء الفاسدة كاالتجاىات  الرابعة:
 المنحرفة التي تعارض صحيح المنقكؿ كالمعقكؿ. 

لقكل العقمية كالفكرية لدل الباحث في التفسير، كتزكيدىا تفسير المقارف يعمؿ عمى تنمية االف إ الخامسة:
بفنكف العمـ كالمعرفة كقكاعد المنطؽ الصحيح كأساليب الحجاج كفنكف المحاكرة، لتككف لديو القدرة عمى 
المكازنة اليادفة كالمكضكعية كالكصكؿ إلى النتائج الصحيحة، ثـ القدرة عمى الدفاع عف قضايا التفسير 

 د المقارنة بيف المفسريف، كالمقارنة بيف القراف الكريـ كغيره مف الكتب.كمكضكعاتو عن

براز أىميتيا مف خبلؿ البحث العممي اليادؼ  السادسة: إثراء عمكـ التفسير كالمعارؼ المتصمة بو، كا 
ف كالتأليؼ كالتصنيؼ، كمف ثـ إغناء المكتبة القرآنية بيذا المكف مف التفسير الذم ييدؼ إلى تفكؽ القرآ

 قيـ في فنكنيـ كتمايزىـ.فك الكريـ كتميز مكضكعاتو، كمف ثـ إبراز قيمة المفسريف العممية كت
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 المبحث الثالث: تعريف عام بسورة األعراف

 مطالب: أربعةوفيو 

 : اسـ السكرة كترتيبيا كعدد آياتياالمطمب األول

 سورة األعراف:

: تعالى بقكلو األعراؼ لفظ فييا ذيكر أف سبب تسمية سكرة األعراؼ بيذا االسـ "أٌنيا 1كيذكر ابف عاشكر 
ًىفًًىثيثًنثًمثًزثًرثًيتًنتىتًمتًزتًرتًًيبًىبًمبنبًزبًُّٱ

 أىؿ شأف فييا كألٌنو ذيكر القرآف، سكر مف غيرىا في ييذكر كلـ(  ٤ْألعراؼ: )اًَّيقًىقًيف
ًيئًىئًٱُّٱ :قكلو في( سيكر) بمفظ ذكر كلكٌنو الٌمفظ، بيذا الٌسكر مف غيرىا في يذكر كلـ اآلخرة، في األعراؼ

) ُّالحديد: )ًَّرثًيتًىتًًنتًمتًزتًرتًيبًىبًنبًمبًزبًرب
2. 

زمف النزكؿ يشمؿ المكاف كالزماف الٌمذىيف نزلت فييما السكرة، أما المكاف فقد نزلت سكرة األعراؼ في مكة 
 .3قبؿ اليجرة

بيف سكر القرآف الكريـ السكرة السابعة، بعد سكرة ص، كما قيؿ ألف الترتيب غير  وترتيب سورة األعراف 
 .(4)القرآف مؽ عميو كيذكر المفسركف تجاكزا آلمتف

 

                                                           
محمد الطاىر بف عاشكر: رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جامع الزيتكنة كفركعو بتكنس. مف أعضاء المجمعيف العربييف في  1

دمشؽ كالقاىرة. لو مصنفات مطبكعة، مف أشيرىا مقاصد الشريعة االسبلمية كأصكؿ النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ كالتحرير كالتنكير  
قؼ كآثاره في اإلسبلـ، ككاف لو رؤية حضارية شاممة تدرؾ التحكالت العميقة التي كاف يمر بيا المجتمع في تفسير القرآف، كالك 

أعضاء ممتقى أىؿ الحديث، المعجـ الجامع في تراجـ  ،ق1393اإلسبلمي كدكف آراءه ىذه في كتابو النفيس "أليس الصبح بقريب؟ ت
 (.6/174األعبلـ ) (، الزركمي،128العمماء ك طمبة العمـ المعاصريف.)ص

 (8/5ـ ) 1997ابف عاشكر، محمد الطاىر، التحرير كالتنكير، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع، تكنس،  2
ينظر السيكطي، عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف، اإلتقاف في عمـك القرآف، تحقيؽ: مركز الدراسات القرآنية، مجمع الممؾ فيد  3

 (.1/36ـ)2005لطباعة المصحؼ الشريؼ، السعكدية، 
  (.1/39ينظر المرجع نفسو، ) 4
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 سورة األعراف آيات عدد

 : قكالف العدد ألىؿ فييا

 .كالشامي البصرم العدد في كذلؾ آيات،( 205) أنيا: األكؿ"

 .كالككفي كالمكي، اآلخر، كالمدني األكؿ، المدني العدد في كذلؾ آيات،( 206) أنيا: الثاني

 : اآلتي النحك عمى كذلؾ ،آيات خمس في بينيـ كاالختبلؼ

 . الباقكف يعدىا كلـ الككفي عٌدىا ( ُألعراؼ: )اًَّخلًُّٱ

 .الباقكف يعدىا كلـ كالشامي البصرم عٌدىا ،( ٢ِ:األعراؼ) ًَّمفحقًخفًحفًًُّٱ

 .الباقكف يعدىا كلـ الككفي عٌدىا ،(٢ِ: األعراؼ)ً ًَّحكًجكًمقًًُّٱ

ًًمصًخصًُّٱ .الباقكف يعدىا كلـ كالمكي المدنياف عٌدىا ،( ٣ّ: )األعراؼ ًَّرئزئًًًُِّّّٰٱ

 .(1)الباقكف يعدىا كلـ كالمكي المدنياف عدىا ( ١ُّ: ألعراؼ) ًَّمضًخضًحضًجض

 (2) أغراض نزول السورة الكريمة: المطمب الثاني

القرآف الكريـ ىك  المقطعة التي ىي لكف مف ألكاف اإلعجاز؛ كأفافتتحت السكرة الكريمة بالحركؼ  -
 بيا العرب كالعجػـ عمػى أف يػأتكا بمثميػا فعجزكا اهللالمعجزة الخالدة التي تحدل 

بالتيسير كالتسييؿ ليبمغ القرآف لمناس  صمى اهلل عميو كسمـ جاءت االفتتاحية حافمة بالبشارة لمنبي -
 ى أحسف كجكه البياف كأكمميا شأنان، شأف جميع سكر القرآففكانت االفتتاحية عم. كافة

 اهللالنيي عف الشرؾ كاتخاذ الشركاء مف دكف  -
 إنذار كتحذير المشركيف مف سكء عاقبة الشرؾ في الداريف الدنيا كاآلخرة -

                                                           
 .155، 1تحقيؽ: غانـ قدكرم الحمد، ط القرآف، تفسيرالداني، أبك عمرك عثماف بف سعيد األمكم، البياف في  1
 .435-1/343صفكة التفاسير الصابكني، محمد عمي، انظر:  2
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 تصكر السكرة الكريمة مشاىد لما حؿَّ بالمشركيف كالذيف كذبكا بالرسػؿ، مػف سػكء العاقبة في الدنيا -
 كاآلخرة

كتمكيف النػكع اإلنػساني مػف خيراتيا، ثـ  تذكير النَّاس بنعمة خمؽ السمكات كاألرض كتسخيرىا، -
 بياف أفضمية آدـ عمى المخمكقات

 بياف ما نشأ مف عداكة جنس الشيطاف لمنكع البشرم -
 كما -اهللالتحذير مف مكر الشيطاف بكشؼ العكرات، كبياف السكءات، باتباعو كمخالفة أمػر  -

 .-عميو السبلـ- حصؿ مع أبينا آدـ
 كصؼ ألىكاؿ يـك الحساب كالجزاء لممشركيف كالمجرميف، ككراماتو لممتقيف -
 التذكير بالبعث، كتقريبو لؤلذىاف -
حيائيا، اهلل التذكير بنعمة األرض التي مف - كالتحذير مف  بيا عمينا، كالعمؿ عمى إصبلحيا كا 

 .إفسادىا
ييمؿ،  يميػؿ كال عز كجؿ اهلل سؿ مع أقػكاميـ المػشركيف، كأفاالستفاضة بالحديث عف أحكاؿ الر  -

 العذاب يأتييـ بغتة.  فبل يغرىـ اإلمياؿ ألف
عميو - مع فرعكف، كفػي تػصرفات بنػي إسػرائيؿ مػع مكسى القكؿ في قصة مكسى افاضة -

  -السبلـ
فػضؿ دينػو كبياف  البشارة بمجيء خاتـ النبييف محمد -عميو السبلـ- تضمنت قصة مكسى -

  .كصفات أمتو
اآليات  اهللأخذ العبرة كالعظة، كعدـ التقميد األعمى ألىؿ الشرؾ، كضرب المثؿ لمػف آتػاه   -

  .فكسكس لو الشيطاف فانسمخ عف اليدل؛ كغرؽ في الضبلؿ
الحديث عف المناظرة الحقيقية بػيف أىػؿ الضبلؿ  األسماء الحسنى كالصفات العبل، ثـ ول أف -

 .تخمي عنيـ مما ينافي األلكىيةكآليتيـ بال
 سورة األعراف: اىم الموضوعات التي تناولتيا المطمب الثالث

 قد أنزؿ ىذا القرآف عمػى رسػكلو  اهلل عز كجؿ لقد تميزت مقدمة األعراؼ بأف عمػى الرسكؿ كأف 
أنزلػو لينػذر الكػافريف كيبػشر  اهلل إببلغيا بغير حرج كاإلنذار بيا، كبياف أف صمى اهلل عميو كسمـ
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ًممًخمًحمًجمًيلًىلًُّٱٱ:التذكر قميؿ، كالغفمة كثيرة عارمة قاؿ تعالى المؤمنيف كيبيف أف

تضمنت التيديد كالكعيد ليؤالء  ثـ  ( ُ: ألعراؼ)ًَّىنًمنًخنًحنًًجنًيمًىم

عرض صكران مف ألكاف العذاب فأعقبيـ  مذكران بالعقاب في الدنيا كالعذاب األليـ في اآلخػرة ثـ الغافميف،
بخزم الدنيا مكصكالن بٌذؿ اآلخرة، فمف ىذه القرل مف جاءىا بأسو كنقمتو ليبلن، كمنيـ مف جاءىا بأسو 

فما كاف منيـ  -في كسط غفمة مف أمرىـ  -في قيمكلتيـ ككقت راحتيـ، ككبل الػكقتيف عمى حيف غرة 
الرسؿ كالمرسؿ إلييـ قاؿ  عز كجؿ اهللبيذا، كمف ثـ سؤاؿ  كفجدير إال االعتذار كاالعتػراؼ، بػأنَّيـ 

ًيهًىهًمهًجهًُّٱ:تعالى ًًًٌٍّّٰىًٰذٰرًييًىيًميًخيًحيًجيً ًَّ 

عف كؿ صغيرة ككبيرة، بؿ عف كؿ حقيرة كجميمة، فيك العالـ بخائنة األعيف كما  كيخبرىـ) 3عراؼاأل(
بكزف األعماؿ التي يتحدد بيا الفبلح كالخسراف، فالفبلح كؿ الفبلح  اهللتخفي الصدكر، كيكضح عدؿ 

بسبب ظمميـ ألنفسيـ مف خبلؿ  لمف ثقمػت مكازينػو، كالخسراف كؿ الخسراف لمف خفت مكازينو،
 1.اهللمكقفيـ مف آيػات 

  تزكيد ىذا الككف بخصائص كمكاصفات تسمح بحياة الجنس البشرم، كتمكنو مػف األرض كالسيطرة

 ًًَّمحًجحًمجًمثحجًهتًمتًختًحتًجتًًهبًمبًُّٱ: عمييا قاؿ تعالى

 2(10األعراؼ: )
  البشرية بخصائص كمكاصفات تسمح بمكاصػمة الحيػاة كالتمكػيف مػف االستمرار  عز كجؿ اهللتزكيد

 عمى األرض
  ،بطاقػات األرض كمقدراتيا لبلنتفاعتزكيد البشرية بالقدرة عمى التعرؼ إلى نكاميسو كتػسخيرىا  
  لى تكريـ  ليذا النػكع اإلنػساني ممػثبلن بأب البشر آدـ اهلللفت األنظار إلى نعمة خمقيـ مف أب كاحد، كا 

 .كأمر المبلئكة بالسجكد لو اهللالذم كرمو  -عميو السبلـ-
  

                                                           
 .4/1841 دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، مصر، ،في التفسير االساسسعيد حكل،  انظر: 1
 .4/1834انظر: نفس المرجع السابؽ  2
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 المطمب الرابع: الدروس والعبر المستفادة من سورة األعراف
 :1تمثمت الدركس كالعبر بما يمي

 المسمـ فيطمئف الماضي، الزمف خمت التي اهلل سنف مف سينة المفسديف إىبلؾ بأفَّ  المسمـ إدراؾ .1
ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ٹ ٹ چ  المصمحيف، لممؤمنيف تككف األمر نياية في العاقبة بأفَّ 

–٤األعراف:چڃ  ڃ    ڃ  چ   چ  چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ           ڎ  ڈ  

٥ 
، القيامة يكـ في ميزانو تجعؿ التي الصالحة األعماؿ مف اإلكثار عمى الحرص .2 ٹ ٹ  ثقيبلن

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ

 ٩–٨األعراف:چہ  ھ  ھ        ھ  ھ  ے  
 فالنعـ عميو -سبحانو- أنعمو ما جميع عمى شكره في -تعالى- اهلل حؽ يؤدم أف عمى الحرص(  .3

﮺  ﮻   ٹ ٹ چ  بالشكر، تدكـ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸   ﮹   چے  ۓ   ۓ  ﮲  

 ١٠األعراف:
 اهلل، رحمة مف إبميس بطرد كفيمة كانت الصفة فيذه التكٌبر، صفة يكتسب ال أف عمى الحرص  .4

﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁           ٹ ٹ چ اهلل عز كجؿ  إبميس عصى كألجميا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ                         

 ١٢–١١األعراف:چٺ  ٿ  ٿ  
 لضبلؿ نفسو سٌخر الذم الرجيـ لمشيطاف اتباع فيو الذم ىكاه يتٌبع الٌ كأ -تعالى- اهلل منيج اتٌباع  .5

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ       ڳ    ٹ ٹ چ  آدـ، بني

األعراف:چڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

٢٢ 

  

                                                           
1
15-9صوالتنوير،التحريرعاشور،ابن
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 -عميو السالم-المبحث الرابع: تعريف عام بسورة ىود 

 مطالب: أربعةوفيو 

 : اسـ السكرة كترتيبيا كعدد آياتياالمطمب األول

بيذا االسـ بتكقيؼ مف النبي، كال يعرؼ ليا  كسميتكتب التفسير،  يىكد في المصاحؼ، كف سميت سكرة
قاؿ: قاؿ  -عنيما  اهللرضي  - 2كقد كردت ىذه التسمية عف النبي في حديث ابف عباس، 1اسـ غير ذلؾ
ذا : )شيبتني ىكد كالكاقعة كالمرسبلت كعـ قد شبت؟ قاؿ اهلل: يا رسكؿ اهلل عف أبك بكر رضي يتساءلكف كا 
 .3الشمس ككرت(

اهلل كما ذكرت فييا قصة ىكد لجيكده الكريمة في الدعكة إلى  سكرة ىكد تخميدان ىذه السكرة الكريمة بسميت 
عميو -في تفسيره "سميت سكرة ىكد الشتماليا عمى قصة ىكد  4، كقاؿ الشيخ كىبة الزحيمي-عميو السبلـ-

دا عنيفا ( كىي كغيرىا مف قصص القرآف تمثؿ صراعا حا60-50مع قكمو: عاد في اآليات ) -السبلـ
  5ف قكمو الذيف دعاىـ إلى عبادة اهلل، كىجر عبادة األصناـ كاألكثاف" بيك  -عميو السبلـ-بيف ىكد 

 ترتيب سورة ىود 

، ف في ترتيب نزكؿ السكر المكية بعد سكرة يكنس كقبؿ سكرة يكسؼك سكرة ىكد ىي السكرة الثانية كالخمس
 6السكرة الحادية عشرة في ترتيب المصحؼ يتكافقف في المصحؼ كذلؾ، كىكقد 

                                                           
 العميـ عبدك  النجار عمي محمدتحقيق:،ل التمييز بمطائؼ الكتاب العزيزبصائر ذك ، الديف مجد الفيركزآبادم يعقكب بف محمدانظر:  1

 .5/12، التفسير المنيرالزحيمي، ، 112ص، 1996، اإلسبلمية لمشؤكف األعمى المجمس،الطحاكم
حديثنا عف النبي  1660ىك صحابي محدث كفقيو كحافظ كميفسِّر، كابف عـ النبي محمد، كأحد المكثريف لركاية الحديث، حيث ركل  2

 محمد.
كحسػنو، كصػححو األلباني مختصر  ، ٢١ِّحػديث رقػـ، 402/ 5ركاه الترمػذم، كتػاب تفسػير القػرآف، بػاب كمػف سػكرة الكاقعػة،  3

 .َّْْبرقـ  شمائؿ الترمذم، 
أحد أبرز عمماء أىؿ السنة كالجماعة مف سكريا في العصر الحديث، عضك المجامع الفقيية بصفة خبير في مكة كجدة كاليند  4

 كأمريكا كالسكداف. كرئيس قسـ الفقو اإلسبلمي كمذاىبو بجامعة دمشؽ
 .5،ص2محمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، )القاىرة: دار الصابكني، د.ت(، ج 5
 سعيد طو خضر، الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب الثالث كالعشريف مف القرآف الكريـ )الجامعة  االسبلمية، غزة(  6
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 آيات سورة ىود:عدد 

مائة كعشركف آية في العد المكي كالمدني اآلخر كالبصرم   -عميو السبلـ-عدد آيات سكرة ىكد  
العد  كعطاء، كمائة كاثنتاف كعشركف آية في عد المدني األكؿ ك الشامي، بينما عدد آيات سكرة ىكد في

 1 الككفي كأىؿ حمص فيك مائة كثبلث كعشركف آية

 أسباب نزولياالمطمب الثاني: 

في أصعب الفترات التي كاف يعيشيا المسممكف في مكة المكرمة،   -عميو السبلـ-نزلت سكرة ىكد 
فقد نزلت بعد كفاة عمو أبي طالب الذم كاف الحصف الذم احتمت بو الدعكة  اهلل خاصة عمى رسكؿ بك 

فقد كانت تحف عميو ساعة  -عنيا  اهللرضي  -خديجة  ةية مف ىجمات المشركيف، ككفاة زكجاإلسبلم
قمقو، كتؤازره في أحرج أكقاتو، كتعينو عمى إببلغ رسالتو، كتشاركو في مغاـر الجياد المر، كتكاسيو بنفسيا 

اإلسراء التي حدثت لمنبي خاصة بعد حادثة ببعد كفاتيما ناؿ منو المشرككف ما نالكا منو ك ف، 2كماليا
، كذلؾ ما كقع منيـ مف استيزاء 3األقصىكغرابتيا ليـ حيث أسرل بو مف المسجد الحراـ إلى المسجد

، كتجرأت قريش عمى الدعكة اإلسبلمية كمحاربتيا ليا مف ، كارتداد بعض مف أسممكا كسخرية منو
في اإلسبلـ مف مكة كما جاكرىا فجاءت  نو ال يكاد يدخؿ أحدإـ، مما أدل إلى تكقؼ الدعكة حتى قبمي

 مف الصبر كالتسمية، لو كلما يبلقيو مف قكمو قكيان  ان مدد  إلى نبيو عز كجؿ اهللىذه السكرة مددا مف عند 
 فذكر قصة نكح كىكد كصالح  ،ابتداء عمييـ السبلـ مع أقكاميـ كببلئيـ، فعرضت قصص األنبياء

، فكانت ىذه القصص بمثابة بمسـ لجراح الببلء تبشر كغيرىـ - عمييـ السبلـ -كلكط كشعيب كمكسى 
في تمؾ الفترة  ف ما يعانيو سيد الخمؽ أك  ، بقرب الفرج كتؤكد عمى الثبات عمى الحؽ، كتسمية لقمبو

                                                           
، العصرية المكتبة، األنصارم إبراىيـ بف اهلل دعب، تحقيؽ: البياف في فتح مقاصد القرآف، فتح صديؽ حسف خاف القنكجيانظر:  1

جماؿ القراء  ،الديف عمـ الحسف، أبك الشافعي، السخاكم المصرم اليمداني الصمد عبد بف محمد بف عمي السخاكم؛، 6/135، 1992
 بف الطاىر محمد عاشكر؛ ابف ، 1/293الثقافي،  الكتب مؤسسة، القاضي سيؼ الدايـ عبد الحؽ عبد، تحقيؽ: ككماؿ اإلقراء

 (.11/312التحرير كالتنكير )، لمنشر التكنسية الدار، عاشكر
 .1/92، 2003، بقطر اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة، الرحيؽ المختـك، المباركفكرم الرحمف صفيانظر:  2
 . 2/94، السيرة النبكيةابف كثير، انظر:  3
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 1 كبما أنو سيدىـ كخاتـ الرساالت تعددت في أمتو أصناؼ الجحكد كالنكراف ىك سنة كؿ الرسؿ كاألنبياء،

  الكريمة السكرة تناكلتيا التي المكضكعات أىـ: الثالث المطمب

الكشؼ عف مضمكف الكتاب الذم أنزؿ عمى النبي  -
ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ٹ ٹ چ ،  2

  ٢هود:چہ  ھ  

ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ٹ ٹ چ ، 3إثبات أف القرآف مف عند اهلل عز كجؿ -

 ١٣هود:چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   

ٹ ، 4كالمؤمنيف كصؼ المشركيف بإعراضيـ عف عبادة اهلل عز كجؿ كطاعتو كمعاداتيـ لمنبي  -

ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ        ی  ی  ی   ی  جئحئ  مئ     ىئ  ٹ چ 

  ٥هود:چحب    يئ  جب     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٹ ٹ چ ، 5بياف مظاىر كماؿ اهلل تعالى عممو كقدرتو تقريرا لما تضمنو -

  ٦هود:چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
و حيث طمب أف يأتكا بعشر سكر مثؿ متحدم اهلل عز كجؿ لمعرب بالقرآف الكريـ كبينات عجزىـ أما -

ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  ٹ ٹ چ سكر القرآف الكريـ، فأثبت عجزىـ كقياـ الحجة عمييـ،  قاؿ تعالى: 

 .١٣هود:چپ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   
ينذر بو الرسؿ عمييـ السبلـ أقكاميـ إف لـ يؤمنكا  الذماستعجاؿ طمب البشر لمخير كالنفع كالعذاب  -

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ     ٹ ٹ چ  بما جاؤكا بو،

  ٨هود:چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ  ڱ   

                                                           
 .12/94، في ظبلؿ القرآفسيد قطب، انظر:  1
 .1/221، 1976، لمكتاب العامة المصرية الييئة، أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا، شحاتة محمكد اهلل عبد انظر:  2
 . 4/310، تفسير ابف كثيرابف كثير، انظر:  3
، القرآفالجامع ألحكاـ ، القرطبي اهلل، عبد أبك األندلسي، الخزرجي األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد القرطبي؛ انظر: 4

 .6/9، 2006، الرسالة مؤسسة، التركي المحسف عبد بف اهلل عبدتحقيؽ: 
 .2/523، أيسر التفاسير لكبلـ العمى الكبير، بكر الجزائرم أبكانظر:  5
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ڱ  ں  ٹ ٹ چ ، 1المكازنة بيف فريؽ المؤمنيف كالكافريف في أحكاؿ الشدة كالرخاء باالبتبلء -

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  

﮵  ﮶  ﮷      ١٠-٩هود:چۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴   

ٹ ٹ چ ، 2مف النبي بالتكذيب كالسخرية كاإليذاء لو كلمقرآف الكريـإظيار مكقؼ المشركيف في مكة  -

ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ   ې  ې  ې  ې  ى  ى          ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        ۆئ 

  ١٢هود:چىئىئ  ی  ی  ی           ی  جئ  حئ   

ڃ  ڃ           ٹ ٹ چ كتكذيبيـ لو كىك تعمقيـ بالدنيا كزينتيا،   ذكر أسباب معارضة الكافريف لمنبي -

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       

 .١٦-١٥هود:چڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ        ڳ  
يكـ  عز كجؿ اهللالرد عمى المشركيف الذيف كانكا يعتقدكف كيزعمكف أف أصناميـ شفعاء ليـ عند  -

ې   ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ٹ ٹ چ ،عز كجؿ اهلليـ عمى القيامة، كىذا مف محض افترائ

ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

   ١٨هود:چی  
مع أقكاميـ بنكع مف التفصيؿ إلثبات عقيدة التكحيد  -إيراد قصص األنبياء السابقيف عمييـ السبلـ  -

لما يبلقيو مف أذل مف قريش كصدىـ عف  و كسمـصمى اهلل عمي كالبعث كالجزاء تسمية لقمب النبي

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ ٹ چ دعكتو، 

چڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

  ١٠١-١٠٠هود:

                                                           
 .2/523، أيسر التفاسير لكبلـ العمى الكبير، بكر الجزائرم أبكانظر:  1
 . 2/1025، 1997القاىرة،  كالتكزيع، كالنشر لمطباعة مصر نيضة دار،التفسير الكسيط، طنطاكم سيد محمدانظر:  2
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ٹ ٹ چ األمر لمرسكؿ كمف آمف معو باالستقامة عمى ىذا الديف في االعتقاد كاألعماؿ كاألخبلؽ،  -

 ١١٢هود:چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گ  ڳ  

ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ٹ ٹ چ األمر بإقامة الصبلة كالحفاظ عمييا في أكقاتيا ليبل كنيارا -

﮴﮵ ﮶  ﮷    ﮾  ﮿  ﯀   ﯁  ےۓ  ۓ   ﮲  ﮳   هود:چ﮸        ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    

١١٥-١١٤ . 

            ٹ ٹ چ ، محاربة أىؿ الفساد في األرض مف أجؿ الحفاظ عمى األمة كاألفراد مف اليبلؾ -

                                  ڭڭ  ڭ  ڭ    ۇ  

هود:چخب     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب

١١٢-١١٦   
كحده  اهللختمت السكرة ببياف الفائدة العممية مف قصص األنبياء مع أقكاميـ كىك األمر بعبادة  -

ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ٹ ٹ چ ،كاالتكاؿ عميو

  ١٢٠هود:چڇ  ڇ  ڇ  

 ىود سورة من وعبر دروس: الرابع المطمب

عامة المستفادة مف السكرة الكريمة ما اجتيدتي في ذكره فيما سيأتي سائبلن اهلل التكفيؽ في إف مف الدركس 
 ذلؾ:

كاألسمى كىذا ما  العظمىألنو الركيزة األساسية لكؿ دعكات األنبياء كىك كظيفتيـ  تعالى اهلل تكحيد - 1
خاصة في بداية كؿ قصص األنبياء المذككريف فييا كجاء في بداية السكرة، بأكدت عميو السكرة الكريمة ك 

هود:چگگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ٹ ٹ چ 

٢-١ 

ھ  ھ     ٹ ٹ چ ، فضمو مف التائب يزيد كتعالى سبحانو أنو اهلل إلى كالرجكع التكبة فضؿمف  -2

چھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸         ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                

 ٣هود:
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 اهلل كاالتعاظ بمصير السابقيف مف األمـ. عذاب مف التحذير -3

ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  ۈئ  ٹ ٹ چ  ،كاألرحاـ الصدكر تكف ماكيعمـ  ما نسر كما نعمف يعمـ اهلل -4

 . ٥هود:چېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ        ی  ی  ی   ی  جئحئ  مئ     ىئ  يئ  جب      حب   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ ، اهلل عمى رزقو مخمكؽ ككؿ دابة كؿ يرزؽ اهلل -5

 . ٦هود:چڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 .أياـ ستة في كاألرض السمكات خمؽ كتعالى سبحانو الخالؽ ىك اهلل -6

 .إال اهلل شيء يمنعو الإف كؿ شيء عند اهلل بأجؿ مسمى كعندما يأتي األجؿ  -7

كتعالى كقد تككف  سبحانو منو ابتبلء فيي المصائب عمى كحمده نعمو عمى اهلل شكر عمينا يجب -8
 المصائب في ظاىرىا نقمة كلكنيا في باطنيا رحمة كتمحيص كتكفير لمذنكب.

أننا ميما اقترفنا مف الذنكب كاآلثاـ فإف اهلل غفكر رحيـ كلكف ىذه المغفرة كالرحمة ال تتحقؽ إال  – 9
 بشركط.

ننا ميما حرصنا فإننا ال أننا ميما عممنا مف أعماؿ فاسدة أك صالحة فعند اهلل الجزاء العادؿ  -10 ، كا 
 نيدم مف نحب كلكف اهلل ييدم مف يشاء.

 .كذلؾ كما الصبر عمى الطاعة اهلل مف كالرضى الخير عاقبتو األذل عمى الصبر -11

 ىكتعال سبحانو إال قدره مف منجي كال ىك إال اهلل قضاء مف عاصـ ال -12

 هجزاؤ  ككاف باهلل أشرؾ أنو إال الناجيف مف يككف أف في كرغبتو البنو -عميو السبلـ- نكح حب رغـ -13
 .يماف كالتقكل ىك معيار التفاضؿ عند اهلل سبحانو كتعالىاإلكلـ ينفعو أنو ابف نبي ألف  اليبلؾ

 .العاقبةسكء  إلى النياية يف يؤدم عمييا كالتيكـ اهلل آيات تكذيب -14

 كيمنعو عمف يشاء فيك مالؾ الممؾ. يشاء مففضمو  يؤتي كاسع كفضمو كريـىك ال اهلل -15
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ف كصؿ بو القنك  عباده ينسى ال اهلل إف -16 إلى  طالمؤمنيف المكحديف فيك الذم ينجي العبد حتى كا 
 درجة اليأس فإف معية اهلل ال تفارقو.

ف الديف معامبلت فالمعامبلت ىي التي تظير مدل التزامؾ  – 17 بدينؾ أما إف العدؿ ىك أساس الممؾ كا 
 .فحسب عكد عميؾ دات فيي ذات نفع يالعبا

مف باب الترغيب كالترىيب كىك أسمكب قرآني  القيامة يكـ كأىكاؿ كالنار الجنة ذكرعمى  أتت السكرة -18
 تشكيقي فريد.

الناس شيئان كلكف الناس مف يظممكف أنفسيـ بأفعاليـ كعدـ التفاتيـ إلى السابقيف مف  يظمـ ال اهلل إف -19
 ظممكا أنفسيـ بأعماليـ فعاقبيـ اهلل عمى ذلؾ مف جنس أعماليـ.قبميـ الذيف 

 

 

 

  



25 
 

 الفصل الثاني

 لعرض الموضوعي لمقصص في سورتي األعراف وىودا

  التمييد 
  عميو السبلـ-المبحث األكؿ: قصة نكح- 
  عميو السبلـ-المبحث الثاني: قصة ىكد- 
  عميو السبلـ-المبحث الثالث: قصة صالح- 
  عميو السبلـ-المبحث الرابع: قصة لكط- 
  عميو السبلـ-المبحث الخامس: قصة شعيب- 
  عميو السبلـ-المبحث السادس: قصة كميـ اهلل مكسى- 
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 الفصل الثاني: 

 األعراف وىود يالعرض الموضوعي لمقصص في سورت

 تمييد:

معرفان كشارحان ليا ثـ انتقؿ بو زمة ليذه الدراسة، بلتحدث الباحث في الفصؿ السابؽ عف المصطمحات ال
البحث إلى التعريؼ بالسكرتيف الكريمتيف محؿ البحث، كفيما يمي ينتقؿ الباحث لمحديث عف القصص 

 الكاردة في كبل السكرتيف عمى النحك اآلتي:

 أكالن: بياف المعنى اإلجمالي المختصر لكؿ قصة مف كبل السكرتيف الكريمتيف.

بالقكاسـ المشتركة مف  أة المكضكعية بيف السكرتيف في كؿ قصة مف القصص بدالمقارن ثانيان: بياف كجكه
 ثـ عرض الفركؽ المكضكعية بيف السكرتيف لكؿ قصة.

  -عميو السالم-قصة نوح المبحث األول: 

مع قكمو في القرآف الكريـ كفي سكر كثيرة، كأساليب متعددة، منيا ما  -عميو السبلـ-تكررت قصة نكح 
كاف مكجزان بميغان كما جاء مفصبلن كمف السكر التي تناكلت الحديث عنو األعراؼ كيكنس كالمؤمنكف 
كالشعراء كالعنكبكت كالصافات كالقمر. كجاءت إشارات إلييا في سكرة األنبياء كالفرقاف كالذاريات كجاءت 

كقكمو كما قالو  -عميو السبلـ-قصت ما دار بيف نكح  -عميو السبلـ-قرآنية كاممة سميت باسـ نكح  سكرة
 لقكمو كما ردكا بو عميو.

بإيجاز سكرة األعراؼ  -عميو السبلـ-ككما يظير أف مف بيف ىذه اآليات القرآنية التي تناكلت قصة نكح 
 التي يكد الباحث التعميؽ عمييا مف ناحية مكضكعية. 
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 في سورة األعراف -عميو السالم-المطمب األول: المعنى اإلجمالي لقصة نوح 

ًًًٌٍّّٰىًٰرًٰذًييًىيًميًخيًحيًجيًٹٱٹٱُّٱ ًرئًًًًًَُِّّّّٰ

ًزثًرثًيتًًىتًنتًمتًزتًرتًيبًىبًنبًمبًزبًربًًيئًىئًنئًمئًزئ

ًملًيكًىكًمكًلكًاكًيقًىقًًيفًىفًيثًىثًنثًمث

ًىل ًريًٰىًينًىنًننًمنًزنًرنًممًامًيلً ًىيًنيًميًزيً

ًخئًحئًجئًيي ًجتًهبًمبًخبًحبًجبًهئًمئً ًمتًحتختً

ًمضحطًخضًحضًجضًمصًخصًحصًمسًخسًجسحسًًمخًجخًمحًجحًمجًحجًمثًهت

راف:  ًَّمعًًجعًمظ  ٥٦ - ٩٥األع

 أول من كذب من الرسل -عميو السالم- نوحأواًل: 

البشر الثاني، كأكؿ رسكؿ بعث إلى االرض كأمتو أصرت  كأبكىك آدـ األصغر،  -عميو السبلـ-نكح  
 .1عثو اهلل لدعكتيـ إلى تكحيد الحؽعمى تكذيبيا لو، كقد بى 

ًًًٌٍّّٰىًٰرًٰذًييًُّٱتفسير قكلو تعالى:  قاؿ الطبرم في ًرئًًًًًَُِّّّّٰ

قاؿ يا قكـ اعبدكا اهلل الذم لو العبادة كذلكا لو بالطاعة كاخضعكا لو أم  ًَّىئًنئًمئًزئ

عبكد يستكجب عميكـ العبادة غيره، مباالستكانة، كدعكا عبادة ما سكاه مف االنداد كاآللية، فإنو ليس لكـ 
 )عذاب يـك عظيـ( يعني عذاب يـك يعظـ فيو ببلؤكـ بمجيئو إياكـذلؾ ي أخاؼ عميكـ إف لـ تفعمكا نفإ

جاء تصكير ىذا اليـك الذم يقع فيو عذاب ىؤالء بأنو عظيـ، إمعانا في تخكفييـ ، كقد 2بسخط ربكـ
 كردعيـ عف باطميـ كتكذيبيـ ألنبيائيـ.

بالسفو  -عميو السبلـ-اتيمكا نبييـ نكحان في غييـ ككقاحتيـ إلى أنيـ  -عميو السبلـ-فقد تمادل قكـ نكح 
بأنو رسكؿ مف اهلل عز كجؿ لتبميغيـ رسالة  -عميو السبلـ-نكح  كالضبلؿ العظيـ، فجاء جكاب سيدنا

                                                           
 .81، ص 5ينظر: أبك حياف، البحر المحيط، ج 1
 .498، ص 12الطبرم، تفسير الطبرم، ج 2
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ة الصحيحة، كىذا مف سنة اهلل في إرساؿ رسكؿ مف قكمو، يدعكىـ بمسانيـ لمتيسير عمييـ يالدعكة الحقيق

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ٹ ٹ چ ، 1في التفاىـ كالتعارؼ

عميو -، كما كبيف ليـ أنو ٦٢-٦١األعراف:چ ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ 
، أك اعمـ بالكحي ما ال تعممكنو مف االمكر مف جية اهلل تعالى انو يعمـ بنكر اهلل كعممو أممؤيد  -السبلـ

تو القاىرة كبطشو الشديد كقكتو العظيمة عمى أعدائو كأف بأسو ال يرد عف القـك ر مف شؤكنو عز كجؿ كقد
 .2المجرميف

ليـ، أنو رسكؿ اهلل بعثو لدعكتيـ إلى ترؾ الشرؾ كعبادة اهلل الكاحد القيار،  -عميو السبلـ-بعد تقرير نكحو 
ًٹٱٹٱُّٱٱكبياف أنيـ لـ يقبمكا رسالتو المستقيمة، بؿ قالكا لو أنت في الضبلؿ المبيف، جاء قكلو تعالى:

ًمئًًخئًحئًجئًييًىيًنيًميًزيًًريًٰىًينًىنًننًمنًزن
 فقد، ٤٦ - ٣٦األعراف:  ًَّمجًحجًمثًهتًمتًحتختًًجتًهبًمبًخبًحبًجبًهئ
عميو - اآلية الكريمة باالستفياـ، لمرد عمى شبيتيـ الخبيثة، كرد الخطأ في نفكسيـ عمى سيدنا نكح تافتتح
: "أكعجبتـ اليمزة لئلنكار، كالكاك لمعطؼ، في ىذا االستفياـ الذم جاء في ، كما قاؿ الزمخشرم-السبلـ

.4فقد جعؿ ىذا االستفياـ بمعنى التقرير كالتكبيخ ، أما ابف عطية3كالمعطكؼ عميو محذكؼ"  

لو في سياؽ تفسيره لسكرة  -عميو السبلـ- تكذيب قـك نكحأكرد صاحب المنار في ذكر أسباب  كقد
إنيـ ما كذبكا إال لعمى في بصائرىـ حاؿ دكف اعتبارىـ كفيميـ لداللة تمؾ اآليات عمى األعراؼ قكلو: 

جمع عػـ،  الكاردة في اآليات عمكفكممة الرسؿ كحكمة ربكبيتو في ذلؾ، ك كقدرتو عمى إرساؿ  اهللتكحيد 
كىػك ذك العمػى، كأصمو عمي بكزف كتؼ. كقيؿ إنو خاص بعمى القمب كالبصيرة، كاألعمى يطمؽ عمى 

                                                           
 .185، ص 3ينظر: قطب، في ظبلؿ القرآف، ج 1
ر أبي السعكد(، دار إحياء التراث ق(، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ )تفسي982ينظر: أبك السعكد العمادم )ت  2

 .236، ص 3العربي، )د.ت(، ج
، كينظر: أبك سعكد، إرشاد 18، ص3، كينظر: البيضاكم، أنكار التنزيؿ كاسرار التأكيؿ، ج115، ص2الزمخشرم، الكشاؼ، ج 3

 .195، ص 8، كابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج236، ص3العقؿ السميـ، ج
 .416، ص 2ينظر: ابف عطية، المحرر الكجيز، ج 4
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قد آتى  اهللكلك ترككا العناد كالمجاج، كنظركا في الدليؿ لظير المقصكد، كتبيف أف  ،" 1الفاقد لكؿ منيما
 .2نكحان كمف معو الفضؿ عمى الذيف كفركا مف قكمو

 في سورة ىود -عميو السالم-: المعنى اإلجمالي لقصة نوح الثانيالمطمب 

 -عميو السبلـ-يث عنيا مف قصة نكح سكرة األعراؼ الحد عد النظر في األحداث التي ابتدأٍت كأجممتٍ ب
 ع سكرة ىكد.بشكؿ أكسع محديث عف أحداث ىذه القصة القرآنية أنتقؿ لم

 (44-25سورة ىود ) 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ٹ ٹ چ 

﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷        ﮸  ﮹  ﮺ ﮻   ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁          

ۈ                                 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ           ۇ  ۇ  ۆ  ۆ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  ۈ    ٴۇ    ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب               حب   

ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

گ          گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں       ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ

ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲       ﮳  ﮴     ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ    ەئ     ەئ  وئ   

ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ            يئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  جب  حب  خب  مب       ىب  يب   جت  حت  خت  متىت  يت     جث  مث   

پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    

ڇ  ڇ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

                                                           
 .8/494( 2مج( دار المعرفة )بيركت( ط12المنار. محمد رشيد رضا. تفسير القرآف الحكيـ الشيير بتفسير المنار)- 1
 .)17/213انظر: الرازم. التفسير الكبير) 2
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ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے   ے  ۓ  ۓ    ﮲   ﮳  ﮴  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    

ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ٱ  ٻ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   

ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ    ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ            

٤٩-٢٥هود:چں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھ   ھ     

دة عب المشركيف إلى قكمو عز كجؿ اهللأرسمو  دقأنو  -عميو السبلـ-تعالى عف نكح  اهلليخبر حيث 

إليكـ، أنذركـ عذابو كبأسو  اهللأم نذير مف ، ٢٥هود:چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ  :األصناـ فقاؿ لقكمو
إف أشركتـ بو، فبلً  تعبدكا غيره، فآمنكا برسكلو كأطيعكه فيما يأمركـ بو، فإني أخاؼ عميكـ كقكع العذاب 

كجاء رد  .1اهلل عز كجؿ العذاب؛ ما لكـ مف كلي كال نصير إالالقيامة، فإذا ما كقع ىذا  الشديد بكـ يـك
انت إال بشر مثمنا كما اتبعؾ إال  ـ ماـ مف األمأىؿ الكفر كالجحكد ردان كانكا فيو قدكة سيئة لمف جاء بعدى

عمينا بؿ ىـ  ليـ في الماؿ كالعطاء، أما ىـ فبل فضؿ عمييـ فقراؤىـ الذم لنا نحف الفضؿك ضعاؼ الناس 
ياؾ يا نكح بالكذب كالكفر بديف اآلبا متيمك عندن  ـ دينان جديدان.اء كالكذب بادعائكف كا 

   ٹ ٹ چ  تتحدث اآليةثـ  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷        ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁ 

عف قـك  ،٢٢هود:چ                                  
كجحدكا نبكة نبييـ  باهللكمكقفيـ مف دعكتو، فقاؿ كبراء قكمو كأشرافيـ الذيف كفركا  -عميو السبلـ-نكح 
: ما أنت إال بشر مثمنا في الخمؽ كالصكرة، كما تبعؾ إال الفقراء كالضعفاء دكف -عميو السبلـ-نكح 

ؿ كاالنحبلؿ الكبراء كاألشراؼ، كلكف ما تبعو إال األشراؼ كأىؿ العقكؿ الذيف اتبعكا الحؽ كترككا الضبل
                                                           

 (.12/55(، كالتفسير المنير )4/316انظر: تفسير ابف كثير ) 1
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عز  اهللالذم انغمر فيو قكميـ مف اتخاذىـ آلية مف الحجر كالشجر يتقربكف إلييا كيسجدكف ليا مف دكف 

فكذبكا كؿ آية جاء  ٢٢هود:چ         ٹ ٹ چ  ، كما قالكا لستـ أفضؿ منا فننقاد لكـ،كجؿ
 . 1مؤيدة لو -عميو السبلـ-بيا نكح 

  -عميو السالم-األسموب الدعوي عند نوح ثانيًا 

  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ           ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ    ۋ  جئ  حئ  مئ  چ  الكريمة اتبينت اآلي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ىئ  يئ  جب               حب   

 ٣٠-٢٨هود:چٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
مف قكمو، حيث كجو ليـ نداء ثانيا زيادة في التمطؼ معيـ، كطمعان في إثارة  -عميو السبلـ-مكقؼ نكح 

 أم ال أطمب منكـ شيئان  ٢٩هود:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    چ بقكلو  عز كجؿ كجدانيـ نحك الحؽ
تكىمكف بأنو تـ كـ مما يجعمكلئليماف بو، فيثقؿ ذلؾ عمي عز كجؿ اهللإلى  كةمف الماؿ مقابؿ التبميغ كالدع

 باهللفيجزيو عمى ذلؾ كمف تبعو مف قكمو الذيف آمنكا  اهللنما قاؿ ليـ بأف أجره كثكابو مف إمحب لمماؿ 
كميـ، فكصفيـ نكح ق مف طردىـ مف عز كجؿ اهللس بطارد أحد منيـ تعظيما لشأنيـ، كيجازم كحده كلي

كيا قكـ، ال أطمب منكـ عمى نصحي لكـ ماالن، أم آخذه  . 2بالجيالة الستيزائيـ منيـ -عميو السبلـ-
 . كفي اآلية 3ك ليس مف شأني طرد المؤمنيف كتنحيتيـ مف مجمسي اهلل عز كجؿنما أجرم عمى كا  منكـ، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  چ 

، عز كجؿ اهلللف أطردىـ؛ ألنيـ قد آمنكا بي، كألف مصيرىـ إلى يفسر بأنو  ٢٩هود:چٹ  ڤ  
ـ التي تدؿ عمى فيكتفي منيـ بظكاىر أعمالي -عميو السبلـ-فيحاسبيـ عمى سرىـ كعمنيـ، أما رسكلو نكح 

 4 .عز كجؿ صدؽ إيمانيـ، كشدة إخبلصيـ هلل

                                                           
 (.15/179(، كتفسير الطبرم )1/380ر السعدم )انظر: تفسي 1
 (.4/317انظر : تفسير ابف كثير، ) 2
 (.12/57انظر: التفسير المنير، ) 3
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ٹ ٹ چ 

عما  ،عز كجؿيخبر الحؽ ،  ٣١هود:چڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ          گ  ڳ  ڳ  
كأمكالو حتى  عز كجؿ، اهللقكمو حيث يبمغيـ، ال أقكؿ لكـ عندم خزائف رزؽ  -عميو السبلـ-أجاب نكح 

أف ىؤالء اتبعكني بادم  ، أك حتى أعمـجحدتـ فضمي، كال أقكؿ لكـ أنا أعمـ الغيب حتى تكذبكني استبعادا
عقد قمب، كال أقكؿ إني ممؾ حتى تقكلكا ما أنت إال بشر مثمنا، كال أقكؿ لمذيف ك الرأم مف غير بصيرة 

 عز كجؿ اهللخيرا؛ فإف ما أعده  اهللتزدرم أعينكـ كال أقكؿ في شأف مف استرذلتمكىـ لفقرىـ، لف يؤتييـ 
يت أية ادعإف أعمـ بما في أنفسيـ إني إذا لمف الظالميف؛  اهللليـ في اآلخرة خير مما آتاكـ في الدنيا، 

إف  اهلل ظالـ لمناس فأنزليـ غير ما أنزليـ،ك  اهلل دعكل مف ىذه الدعاكم. ظالـ لنفسي فأعرضيا لغضب،
 .1قمت شيئا مف ذلؾ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ٹ ٹ چ كقاؿ تعالى 

ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲       ﮳  ﮴     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  

هود:چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ    ەئ     ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   

بما  حتى تأتينالو قد: حاججتنا فأكثرت مف ذلؾ، كنحف ال نتبعؾ،  -عميو السبلـ- قاؿ قـك نكح ٣٥-٣٢
تعدنا بو مف العذاب المعجؿ في الدنيا، مستيزئيف كمنكريف بما يعدىـ، ككذلؾ متيمينو بعدـ الصدؽ في 

: إنما الذم -عميو السبلـ-قاؿ ليـ نكح ، 2ةيعذبنا عمى عصيانو في الدنيا قبؿ اآلخر  اهللدعكاه، بأف 
بكـ عاجبلن أك آجبلن ، فما أنتـ عاقالذم ال يعجزه شيء، إف شاء  عز كجؿ اهلليعجؿ تعذيبكـ يعاقبكـ ك 

كال بمستطيعي اليرب مف عذابو ألنكـ في قبضتو كممكو كسمطانو، كال يفيدكـ  اهللبمعجزيف أم بفائتي 
اد، كدماركـ الغي كالضبلؿ كالفس إغكاءكـ أم إيقاعكـ في اهللنصحي كاجتيادم في إيمانكـ، إف أراد 

ليو ترجعكف في كاكىبلككـ، ىك ربكـ أم خالقكـ كالمتصرؼ في أمكركـ، كالحاكـ العادؿ الذم ال يجكر، 
يدافع كينافح عف دعكتو  -عميو السبلـ-ما زاؿ نكح ، 3اآلخرة، فيجازيكـ بما كنتـ تعممكف مف خير أك شر

كبعد أف كصؿ ما كصؿ مف التقرب بالكعظ  فقد اتيمكه باالفتراء لكنو رد ذلؾ بعاقبة ىذا اإلجراـ عميو،

                                                           
 (.4/1875(، في ظبلؿ القرآف، )3/133انظر: تفسير البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ) 1
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 ءك براءة محمد مف نسبة افتراكالمحاججة أبمغيـ براءتو مف كؿ الذم يعبدكف، كاعتراضان في القصة ، كى
 . 1قكمو عميو

 ثالثًا مصير قوم نوح في سورة ىود

لقد كاف في استعجاؿ قـك نكح نزكؿ العذاب، كممميـ مف كثرة جداؿ نكح، داللة كاضػحة عمى أنيـ ال 
يزالكف مستمريف عمى تكذيب نكح، كاتيامو بكذب ما يعدىـ مف العذاب، كأنيـ لػـ يتزحزحكا عف كفرىـ 

مػف  اهللكضبلليـ مما أدخؿ األسى إلى قمب نػكح " كبعػد أف أيأسػو  " كقد تأكد ىذا اليأس مف  ، 2إيمانيـ
ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    ٹ ٹ چ إيماف قكمو بما اخبره اهلل بو بقكلو تعالى: 

يذائؾ ، ٣٦هود:چجئ  حئ  مئ  ىئ            يئ  جب   أم ال تحزف كال تغتـ بما كانكا يفعمكنو مف تكذيبؾ، كا 
يذاء مف آمػف بػؾ، )فأرح نفسؾ بعد اآلف مف  عراضيـ عف دعكتؾ، فقد حاف زمف االنتقاـ كا  جداليـ كا 

ًحمًجمًيلًىلًملًخلًٹٱٹٱُّٱ، ، فمما أخبره اهلل بذلؾ دعا نكح عمييـ بما أخبرنا اهلل بو3ـمػني
ًٰذًييًىيًميًخيًحيًًجيًيهًىهًمهًجهًينًىنًمنًخنًحنًيمجنًًىمًممًخم
.٩٣ - ٨٣هود:  ًًًًًٌٍََّّّّٰىًٰر  

 بالمؤمنين منجاةبصناعة السفينة ل -عميو السالم-نوح رابعًا: أمر اهلل ل

أف إىبلكيـ سيككف بالغرؽ كأمره بصنع السفينة ليركبيا ىك  -عميو السبلـ-كقد أخبر اهلل تعالى نبيو نكحا 

حب  خب  مب       ىب  يب   جت  حت  چ كالمؤمنكف لمنجاة بيا مف الغرؽ، قاؿ تعالى مخاطبا نبيو نكحا 

الكاحد كالجمع، كصار المؤل  ى، كالفمؾ ىك السفينة، كيطمؽ عم73هود:چخت  متىت  يت     جث  مث   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   چ مف قكمو يمركف عميو كيسخركف منو كيتيكمكف عميو 

ٹ يجيبيـ:  -عميو السبلـ-، ككاف نكح  ٣٨هود:چڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   

ٿ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٹ چ 

كصنع نكح السفينة .  ٣٩-٣٨هود:چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

                                                           
 (.2/65انظر: التفسير المنير ) 1
 (.6/184مج(، دار الفكر بيركت، ) 11ق(، البحر المحيط في التفسير )754األندلسي، أبك حياف، )ت  2
 (73/12) .الحكيـ ر. تفسير القرآف(، كالمنا 9/30(، القرطبي. الجامع ألحكاـ القرآف) 17/221انظر: كالرازم. التفسير الكبير) 3
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تعالى، ككؿ ما يتعمؽ بالسفينة مػبيـ فػي الكتػاب كالسنة، لـ تبينو كلـ تفصمو اآليات  اهللكما أمره 
معرفتيا كال يضرنا عدـ كاألحاديث الصحيحة. ككؿ ما كرد عف السػفينة ىػك مػف اإلسرائيميات، إذ ال ينفعنا 

العمـ بيا. جاء في البحر المحيط:" كاختمفػكا في ىيئتيا مف التربيع كالطكؿ، كفي مقدار مدة عمميا، كفي 
 .1المقدار الذم عممت فيػو، كمقػدار طكليا كعرضيا عمى أقكاؿ متعارضة لـ يصح منيا شيء

في بصائرىـ حاؿ دكف اعتبارىـ،  ال لعمىن كذبكا إما كعذبيـ اهلل بإغراقيـ في الطكفاف العظيـ، ألنيـ 
،كيقكؿ ابف 2كفيميـ لداللة اآليات عمى تكحيد اهلل كقدرتو عمى إرساؿ الرسؿ كحكمة ربكبيتو في ذلؾ

كقدـ اإلخبار باإلنجاء عمى اإلخبار  عاشكر سبب تقديـ اإلخبار باإلنجاء عمى اإلخبار باليبلؾ،
اإلخبار بإغراؽ المنكريف، فقدـ اإلنجاء لبلىتماـ بإنجاء  باإلغراؽ، مع أف مقتضى مقاـ العبرة تقديـ

المؤمنيف، كتعجيبل لمسرة السامعيف مف المؤمنيف بأف عادة اهلل إذا أىمؾ المشركيف أف ينجي الرسؿ 
ال فإف اإلغراؽ كقع قبؿ اإلنجاء، إذ  يظير تحقيؽ ال كالمؤمنيف، فمذلؾ التقديـ يفيد التعريض بالنذارة، كا 

، كالمقصد أف أىمية اإلنجاء تتجمى بعد 3عد حصكؿ العذاب لمف لـ يؤمنكا بوإال ب ومف معإنجاء نكح ك 
 .إىبلؾ الظالميف

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ٹ ٹ چ 

بو  لالسماء أقمعي نكديا بما ينادك األرض أف ابمعي ماءؾ  عز كجؿ اهللأمر ، ٤٤هود:چىئ    ی  
أكلك العمـ كأمرا بما يؤمركف بو، تمثيبل لكماؿ قدرتو كانقياده لما يشاء تككينو فييما باألمر المطاع الذم 

 ،يـ عقابو، كالبمع النشؼيأمر المنقاد لحكمو المبادر إلى امتثاؿ أمره، ميابة مف عظمتو كخشية مف أل
اء جنكانجز ما كعد مف إىبلؾ الكافريف كغار الماء في باطف األرض، كقضي األمر كأ .اإلمساؾ كاإلقبلع

 .4المؤمنيف، كاستقرت السفينة

ٱ  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ٹ ٹ چ قاؿ تعالى: 

ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

                                                           
 (6/150األندلسي. البحر المحيط ) 1
 .440، ص 8ينظر: رشيد رضا، تفسير المنار، ج 2
 .198-197، ص 8ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج  3
 (.3/136انظر: انكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ) 4
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،  ٤٢-٤٥هود:چڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
أف تنجيني كأىمي كىك سؤاؿ استعبلـ مف كعدتني فقاؿ: رب إنؾ  عز كجؿربو  -عميو السبلـ- كنادل نكحى 

ني بنجاة ، عف حاؿ كلده الذم غرؽ، فقاؿ يا: رب إف ابني ىك مف أىمي، كقد كعدت-عميو السبلـ-نكح 
أىمي، ككعدؾ حؽ ال يخمؼ، فكيؼ غرؽ، كأنت أحكـ الحاكميف، كحكمؾ يصدر عف كماؿ العمـ 

نكح إنو ليس مف أىمؾ الذيف كعدتؾ بإنجائيـ معؾ في السفينة، ألني  يا :قائبلن  عز كجؿ اهللكالحكمة، فرد 
بكفره قد انقطعت المكاالة بينؾ كبينو، كقد  ، إذ أنومنو ليس كعدتؾ بنجاة مف آمف مف أىمؾ. كابنؾ ىذا

ني أنياؾ أف تككف مف زمرًة مىف لؾ بو،  ان ال عمـ ثابتعمؿ أعماال غير صالحة، فبل تسألني عف شيء  كا 
لما عمـ ، ك 1ـأف يبطؿ حكمو، كتقديره في خمقو، استجابة لشيكاتيـ كأىكائي عز كجؿ اهللفيسألكف يجيمكف 

بادر إلى  ؛خالؼ لفيـ عقائدم، كأف دعاءه ناشئ عف كىـ كاف يتكىمومو بأف سؤال -عميو السبلـ-نكح 
عمـ لي بصحتو ال االعتراؼ بالخطأ كطمب المغفرة كالرحمة، فقاؿ رب إني أعكذ بؾ أف أطمب منؾ ما 

تغفر لي ذنب ما دعكت بو عمى غير عمـ مني، كترحمني برحمتؾ التي كسعت كؿ شيء  الكجكازه، كا
 .2أبدان ف الخاسريف في أعمالي فبل أربح فييا فتقبؿ تكبتي؛ أكف م

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ٹ ٹ چ قاؿ تعالى: 

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  

المغفرة، أجابو  عز كجؿمف ربو  -عميو السبلـ-بعد أف طمب نكح ، ٤٩-٤٨هود:چھ   ھ  
الرب تعالى باليبكط مف السفينة أنت كمف كمعؾ مف المؤمنيف بأمف منا كتحيات، كبركات عميؾ كعمى 
ذرية مف معؾ، فبل تخافكا جكعان كال شقاء، كأمـ مف ذرية مف معؾ سنمتعيـ متاع الحياة الدنيا باألرزاؽ ثـ 

عمى الشرؾ كالكفر. كىذا مف عمـ  كعاشكاانحرفكا عف اإلسبلـ  يمسيـ منا عذاب أليـ يكـ القيامة؛ ألنيـ
 -عميو السبلـ-فكاف كما أخبر فقد نشأت أجياؿ كأجياؿ مف ذرية نكح  ،بوعز كجؿ  اهللالغيب الذم أخبر 

بعد أف عـ الغرؽ جميع ، ك 3كيتـ فييـ كعده ككعيده اهللمنيـ الكافر كمنيـ المؤمف كفي الجميع ينفذ حكـ 
 ممكا أنو ليس في األرض شيء مما ينتفع بو مف النبات كالحيكاف ثـ  إنو تعالى لما كعد نكحااألرض، كع

                                                           
 (.1/226(، التفسير الميسر، )6/192انظر: فتح البياف في مقاصد القرآف، ) 1
 (.2/571انظر: فتح القدير لمشككاني، ) 2
 (.12/92(، التحرير كالتنكير، )2/549انظر: التفسير اإلجمالي: أيسر التفاسير لمجزائرم، ) 3
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كمف معو بالسبلمة، أردفو بأف كعدىـ بالبركة كىي عبارة عف الدكاـ كالبقاء كالثبات كنيؿ  -عميو السبلـ-
عطاء كا  العتبار، األمؿ. كذلؾ أخبرىـ عف أمكر غائبة عف الخمؽ، تككف بمثابة اإلنذار كاإلرىاب كا

األمثمة لمصبر الذم ىك مفتاح الفرج فكانت ىذه اآلية تبيف أف النبي كاف أميان ال يعرؼ القراءة كال الكتابة 
ليدلؿ عمى أنو رسكؿ مف  عز كجؿ اهللفكيؼ يككف ألمثالو أف يقص ىذه القصة، إال أف يككف بكحي مف 

 .1-عميو السبلـ-كـ نكح يكذبكه حتى ال يقع ما كقع بقربو، ليؤمنكا بو، كال 

 األعراف وىود من خالل سورتي -عميو السالم-لقصة نوح  : المقارنة الموضوعيةالمطمب الثالث

إذا أريد لمسكرة أف تكتمؿ بعد عرض مشاىدىا المختمفة مف خبلؿ السكرتيف فبل بد مف عرض ما تكافقت 
 اتفقت عميو السكرتاف. عميو السكرتاف كما انفردت بو كؿ سكرة عمى حدة كالبداية مع ما

  -عميو السالم-أواًل القواسم الموضوعية المشتركة بين السورتين في قصة نوح 

كاف التسمسؿ التاريخي ممفتان ككاضحان في كبل السكرتيف فقد عرضت السكرتاف ذكر النبي األكؿ  .1
 -عميو السبلـ-بعد قصة آدـ  -عميو السبلـ-كجكدان ثـ الذم يميو ثـ الذم يميو، فجاء ذكر نكح 
 في سكرة األعراؼ كجاء ذكره أكالن في سكرة ىكد.

مف  ان ر لى قكمو داعيان إلى التكحيد كمنذإ -عميو السبلـ-ف بمبعث نكح افتتحت القصة في السكرتي .2

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ ر اهلل بالعبادة كاأللكىية يعقاب اهلل لمف يشرؾ غ

ٹ ٹ چ  ٥٩األعراف:چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  

 ٢٦–٢٥هود:چ﮲   ﮳  
فراد اهلل في الربكبية  -عميو السبلـ-قكـ نكح  تاف ردَّ معرضت السكرتاف الكري .3 عمى رسالة التكحيد كا 

 كاتيامو بالضبلؿ كالكذب -عميو السبلـ-أللكىية بالتكذيب بؿ كالتشكيؾ في شخص النبي نكح اك 

﮴  ﮵  ٹ ٹ چ  ٦٠األعراف:چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ٹ ٹ چ 

                                                           
 (.12/82(، التفسير المنير، )4/1892انظر: في ظبلؿ القرآف، ) 1
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﮶  ﮷        ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                 

 ٢٢هود:چ                     
-ذكرت السكرتاف الكريمتاف تصدر المؤل )كبراء القكـ كقادتيـ( لمصد عف ديف اهلل كجداؿ نكح  .4

عف ديف اهلل كىذا  كالمؤمنيف معو -عميو السبلـ-في محاكلة يائسة منيـ لثني نكح  -عميو السبلـ
ف ظير في السكرتيف الكريمتيف إال أنو في سكرةالجداؿ يبدك كا ىكد  ضحان مف سياؽ اآليات كىك كا 

 جاء مفصبلن ليتكامؿ المشيد في السكرتيف.
كصفت السكرتاف الكريمتاف مف يرل آيات اهلل أمامو كاضحة جمية ثـ يعرض عنيا كيكذب بيا  .5

ف كاف سميـ البصر كلكف بصيرتو عمياء كتفكيره أعمى كقمبو كشعكره  كصفتو بالعمى حتى كا 

ۓ     ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓٹ ٹ چ  أعمى عف اإلحساس بالحؽ

﮸      ڭ  ڭ  ڭ  چ  كقاؿ تعالى عف ذلؾ ٦٤األعراف:چ﮲﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷ 

 ٢٨هود:چڭ           ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ    ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب               حب   
في تمقي دعكتو إلى فريقيف فريؽ كفر  -عميو السبلـ-ساـ فكـ نكح قذكرت السكرتاف الكريمتاف ان .6

ہ   ٹ ٹ چ ككذب كصد عف ديف اهلل كفريؽ آمف كاتبع اليدل كتحمؿ تبعات إيمانو 

األعراف:چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷ ﮸   

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ  ٦٤

 ٤٠هود:چژ  ڑ     ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
اهلل  قد أغرؽ اهلل الكفار كأىمكيـ كنجىريف فسكرتاف مصير كؿ مف المؤمنيف كالكافبينت لنا ال .7

ہ   ھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ المؤمنيف مع نبييـ ككاف حقان عمى اهلل أف ينجي المؤمنيف 

ٹ ٹ چ ك ٦٤األعراف:چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  

ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ            يئ  جب  حب  خب    ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

 ٣٢–٣٦هود:چمب       ىب  يب   جت  حت  خت  متىت  يت     جث  مث   
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  -عميو السالم-ثانيًا الفروق الموضوعية في قصة نوح 

يصكر ب اهلل تعالى يجد أنو جاء مجزأ المشاىد كلكنو في مجممو اإف الناظر في القصص القرآني في كت
لنا صكرة كاممة كاضحة المعالـ فما جاء جزء منو ىنا جاء ما يكممو ىناؾ كىذا ما يعطي القرآف ميزة 

كقد يعرض جزأيف متماثميف في مكاطف مختمفة في كتاب اهلل  ،خاصة في عرض التشكيؽ في القصص
العرض كىذا ما  إلى جماؿ االن كلكف سترل أنيما يختمفاف كيتفقاف في بعض األشياء كىذا ما يضيؼ جم

ث عف يأردت تكضيحو مف خبلؿ المقارنة المكضكعية بيف سكرتي األعراؼ كىكد كاآلف أنتقؿ إلى الحد
 الفركؽ في قصة نكح بيف السكرتيف:

بؿ أتت بالقصة  -عميو السبلـ-لـ تذكر سكرة األعراؼ شيئان عف تفصيؿ األحداث في قصة نكح  .1
عرض في مكاطف أخرل أكثر تفصيبلن كمنيا سكرة مجممة كمختصرة ككأنيا مكجز تشكيقي لما سي

 ىكد.
يثيركنيا مف القديـ إلى مبعث النبي صمى انفردت سكرة األعراؼ في ذكر شبو ما لبث أقكاـ األنبياء  .2

عميو -كقد جاء رد نكح  ،اهلل عميو كسمـ أال كىي أيبعث اهلل لنا رسكالن بشران مثمنا كلماذا لـ يبعث ممكان 
لما أميمكـ اهلل كألخذكـ بالعذاب أف لك كاف كما تطمبكف كعصيتمكه  فحمان قاطعان عمى قكمو م -السبلـ

كلكف مف رحمة اهلل بكـ أف أرسؿ لكـ رجبلن منكـ يحذركـ  كيسير عمى طريؽ اهلل مثمكـ ليككف حجة 

ک  ک  ک  گ  گ  ٹ ٹ چ كا بو كتفعمكا فعمو عميكـ كىذا أدعى كأكجب في أف تقتد

 ٦٢األعراف:چڱ    گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ
كالمؤل مف قكمو  -عميو السبلـ-لقد انفردت سكرة ىكد بمشاىد كثيرة مف القصة كمنيا الحكار بيف نكح  .3

المطكؿ المفصؿ عمييـ في شيبييـ كاتياماتيـ لو كأتباعو مف المؤمنيف كىك  -عميو السبلـ-كرد نكح 

﮽    ٹ چ ما جاء كاضحان جميان في اآليات مف قكلو  ﮷         ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮶   ﮴  ﮵ 

                               ﮾  ﮿  ﯀  ﯁ 

ې  ې  ىى   ائ  ائ    ەئ     ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ٹ چ كحتى قكلو  ٢٢هود:چ       

 كىذا ما لـ يرد في سكرة األعراؼ مثمو في ىذه القصة. ٣٥هود:چۇئ  ۆئ  ۆئ   
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في ىذه المرحمة مف  -عميو السبلـ-تفردت سكرة ىكد في عرض مشيد صنع السفينة كما عاناه نكح  .4
أذل كاستيزاء مف قكمو مما يعطي إشارة عمى أنو كاف يصنع السفينة في منطقة ليس فييا أك بعيدة 

ىك مف يية اهلل سبحانو كتعالى ىك المعية اإلل -عميو السبلـ-ان عف البحر كلكف ما كاف يثبت نكح
يكجيو في صنع السفينة كتفاصيميا كيخبره أف ىؤالء القكـ الذيف يسخركف منؾ اليكـ سيسخركف مف 
أنفسيـ كيندمكف عمى أنو لـ يتبعكؾ حيف يركف العذاب سيندمكف حيف ال ينفع الندـ فبل تحزف يا نكح 

ا يفعمكف مكف جزاء كال تطمب ليـ الفرصة كالميمة فقد أقيمت عمييـ الحجة كلكنيـ لـ يتعظكا سينال

ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  ٹ چ كىذا ما جاء في اآليات مف قكلو 

ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  ٹ ٹ چ إلى قكلو  ٣٦هود:چحئ  مئ  ىئ            يئ  جب  

 ٤١هود:چگگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  
في إقناع ابنو باإليماف كالنجاة بنفسو مع  -ميو السبلـع-عرضت سكرة ىكد المحاكرة األخيرة لنكح  .5

المؤمنيف في السفينة كلكف الًكبر كالجحكد كعمى البصيرة حاؿ بينو كبيف اإليماف عمى الرغـ مما يرل 
كقد بيف اهلل لنكح  ،مف كقكع العذاب كاليبلؾ لمناس حكلو فكاف مصيره مثؿ غيره مف الكفرة كالظالميف

ف لـ يكف بينيـ كبينو رابطة نسب كدـ، أما الكفرة فميسكا أىمو ىمو ىـ المؤمنك أف أ -عميو السبلـ- ف كا 

ف كانكا حتى أبناءه  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ كا 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ﮲ ﮳   ﮴  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

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

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   

ڃ   چ   چ  چ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  

 ٤٢–٤٢هود:چچ  ڇ  ڇ  ڇ  
كأتباعو بعد انحسار العذاب  -عميو السبلـ-مف ثـ انفردت السكرة أم سكرة ىكد بذكر التمكيف لنكح ك  .6

كليخرج اهلل مف أصبلبيـ مف شتى أصناؼ الناس مكحديف كغير ذلؾ  ،ليعيدكا دكرة الحياة في األرض
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ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  ٹ ٹ چ 

 ٤٨هود:چگ  گ  گ  
يعتبركا بو متؾ يا محمد صمى اهلل عميو كسمـ لذكرت سكرة ىكد أف ما حدث ليؤالء القكـ ىك مثاؿ أل .7

لتعمـ أنؾ لست كحدؾ مف كذب كاتيـ عمى طريؽ الحؽ كفي سبيمو كلكف الفكز كالفبلح لمصبر 

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ٹ چ  ٹ كالتقكل

 ٤٩هود:چہ  ھ   ھ  

 -عميو السالم- ىود قصة  المبحث الثاني

في األرض، كىـ عمى ما يظير أقدـ مف  كآثاران  مف أقدـ األمـ كجكدان  -عميو السبلـ- عاد قكـ ىكد أىؿ
مىفاءى ًمٍف بىٍعًد قىٍكـً  :بدليؿ قكلو تعالى إبراىيـ، لذا ناسب ذكرىا بعد قصة نكح مع قكمو، ـٍ خي عىمىكي كا ًإٍذ جى كىاٍذكيري

 :لذا كاف قكؿ ىكد لقكمو عاد نيكحو فأصبح الناس عمى عمـ بكاقعة قـك نكح العظيمة كىي الطكفاف العظيـ،
 .في ذلؾ الزماف تىتَّقيكفى إشارة إلى التخكيؼ بتمؾ الكاقعة المتقدمة المشيكرة في الدنيا أىفىبل

ماف إلى قبيمة عربية، كانت باليميف باألحقاؼ شماؿ حضرمكت، ككانكا قد تبسطكا في الدنيا ما بيف عي  فعاد
 -عميو السبلـ-، فبعث اهلل إلييـ ىكدان صداء كصمكد كاليتار  ككانت ليـ أصناـ يعبدكنيا حضرمكت،

 .1نبيان 

 

 في سورة األعراف -عميو السالم- ىودالمطمب األول: المعنى اإلجمالي لقصة 

﮺  ﮻  ﮼    ﮽﮾  ﮿ ﯀   ﯁                                              ٹ ٹ چ

    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

                                                           
، عبد العزيز صالح، تاريخ شبو الجزيرة العربية في 146-145ينظر: محمد بيكمي ميراف، دراسات في تاريخ العرب القديـ، ص 1

كما بعدىا، أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي، البداية كالنياية، ط ىجر،  138عصكرىا القديمة، ص
 احث.كما بعدىا، بتصرؼ مف الب 183ص
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  جب  حب   

ڄ  ٿٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ     

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

ٱ ٢٢-٦٥األعراف:چے  ےۓ  ۓ  ﮲     ﮳   ﮴  

 وتكذيبيم لو -عميو السالم-أواًل دعوة ىود 

عميو -ىكد كذلؾ لما في قصتو مف عبر كدركس فقد ظؿ ذكر ىكد في القرآف الكريـ سبع مرات، قد ل
طكؿ القامة كقكة مف  كيذكرىـ بقـك نكح كبنعـ اهلل تعالى عمييـ ينذر قكمو كيحذرىـ بأس اهلل، -السبلـ

، ثـ تكحيد اهلل غير اهللالبدف، كاإلقامة في أرض كثيرة الخير مف الزركع كالماشية، كيدعكىـ إلى نبذ عبادة 
 .تعالى، كالتكبة كاالستغفار مف الشرؾ في العبادة

فراد اهلل  تعالى كلكف أغمب القكـ كذبكه، ككصفكه بالسفاىة، لتركو ما كرثكه عف اآلباء مف عبادة األصناـ، كا 
 .بالعبادة

ثـ اشتطكا فاتيمكه بالجنكف كالخباؿ كالعتو، كأف آليتيـ مستة بسكء، فتبرأ مف تمؾ اآللية، كتحداىـ كسخر 
، كأعمف أف اهلل كحده ىك المؤثر اآلخذ بنكاصي كؿ ما عمى األرض مف دابة، كأنذرىـ  مف تأثيرىا المزعـك

 .كسيحؿ بيـ عذاب قريب بيدىـ كيستخمؼ قكما غيرىـ،أنو إف لـ يستمعكا لنصيحتو، فإف اهلل تعالى سي

كعتا قـك ىكد كتجبركا كعصكا ىكدا ككذبكه كجحدكا بآيات اهلل التي أيده اهلل بيا لتصديقو في أنو رسكؿ مف 
 يحذرىـ -عميو السبلـ-ربو. كمع ذلؾ ظؿ ىكد 
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ا ببلد حضرمكت، إلى أف كنجٌى اهلل ىكدا كالذيف آمنكا معو برحمة منو، كظؿ ىكد بعد ىبلؾ عاد ساكن
 .1تريـ مات، كدفف في شرقي ببلدىـ، عمى نحك مرحمتيف مف مدينة

  

                                                           
كما  281، ص 6، األلكسي، ركح المعاني، في تفسير القرآف الكريـ كالسبع المثاني، ج1/56عبد الكىاب النجار، قصص األنبياء،  1

 بعدىا، بتصرؼ مف الباحث.
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 من سورة ىود -عميو السالم-المطمب الثاني: المعنى اإلجمالي لقصة ىود 

ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ٹ ٹ چ 

ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب         مب  ىب    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   مث   يب        جت  حت  خت   مت  ىت  يت  جث  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  

ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ک  ک  کک  گ      گ  گ  گ         ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

﮲              ﮳   ﮴  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 ٦٠-٥٠هود:چۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ      ۉې  ې     ې  ې      ى  ى  ائ  

بالدعكة إلى العبادة  -عميو السبلـ-عمى اسمو  اةفي السكرة المسم -عميو السبلـ-افتتحت قصة ىكد 
 األسمى لمرسؿ عمييـ السبلـ.الكظيفة كالتكحيد كالتي ىي 

ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ٹ ٹ چ 

  ٥١-٥٠هود:چۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ   

و أحدان في العبادة، أفبل تتقكف عمو:  يا قـك افردكا العبادة هلل كال تشرككا ملقك  -عميو السبلـ- أم قاؿ ىكد
 .1ربكـ كتبتعدكف عما يسخطو مف الشرؾ كالمعاصي لتنجكا مف عقابو

 اهللكيبيف ليـ أف ىذا العمؿ الذم يقكـ بو بتكميؼ مف  ،يحثيـ عمى اليداية -عميو السبلـ-ما زاؿ ىكد ك 
األجر المادم منيـ، كما ىك مف مقتضى الشيء أف مف يعمـ الناس أك مف ، كىك ال يطمب عميو عز كجؿ

كيقرر ذلؾ بفاصمة ىذه اآلية، أفبل  اهلل عز كجؿ عمى  هلكف أجر  ، يسدم مصمحة ألحد يأخذ عمييا أجران 
تعقمكف أني أعمؿ كؿ ذلؾ كىذا فيو تعجب مف أمر ىؤالء الكفار كىـ يتصكركف كيزعمكف أف رسكالن مف 

                                                           
 (.8/193انظر: المراغي، تفسير المراغي، ) 1
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 عز كجؿ كاهلل، مف البشريطمب رزقان الضبلؿ جاء لدعكتيـ إلى الحؽ كابعادىـ عف  عز كجؿ اهللعند 
 .1رهالذم أرسمو ىك الرزاؽ لو كلغي

 قكمو نعـ اهلل عمييـ -عميو السبلـ-تذكير ىكد أكالن 

فأمرىـ يـ ينتفعكف بيذا النكع مف التذكير، عمييـ عمٌ  هللفضؿ ا قكمو يذكر ،-عميو السبلـ- أخذ ىكدلقد 
مف بعد قكـ نكح  األرضجعميـ خمفاء في  اهلل عز كجؿأف يذكركا في نفكسيـ أف  ،-عميو السبلـ-  ىكد

عامة  اهللأف يذكركا نعـ  كزادىـ سعة في الرزؽ كبسطة في الخمؽ، كسعة الممؾ كالحضارة، ثـ أعاد عمييـ
 2رجاء أف يفمحكا بذلؾ الذكر

، كأف يحفظ عمييـ حسف حاليـ كأحكاليـ، فمقد باإليمافالتذكير ك  ،اهلل عز كجؿإف ضركرة التذكير بنعـ 
، كزادىـ في الخمؽ بسطة األنيار خبللياعمييـ بأمكاؿ كبنيف كجنات كعيكف، كفجر  ،اهلل عز كجؿأنعـ 

 ،اهلل عز كجؿ عمييـ، كأف إيمانيـ يستتبع رضا -عميو السبلـ-نكح مف بعد قـك  األرضكجعميـ خمفاء في 
 سيزيدىـ ،اهلل عز كجؿ لماشيتيـ كأف  ؤللتسقي زركعيـ كبساتينيـ، فينبت الك مدرارا عمييـ السماء فيرسؿ

فكاف جكاب قـك عاد لو تكذيبو بما جاء بو، كاتيمو قكمو بأف آليتيـ مستو بالجنكف الذم  عزة إلى عزىـ، 
كالطعف  أحبلميـفيو أفقده صكابو كعقمو، عقابا لو عمى الخكض في حقيـ كالتقميؿ مف سمطتيـ كشأنيـ كتس

 3في آليتيـ

 :-عميو السالم-عراض قوم ىود إثانيًا 

ٱ  ٻ  ٻ  ىئ  يئ  جب  حب  خب         مب  ىب    يب        جت  حت  خت   مت  ىت  يت  جث  مث   ٹ ٹ چ 

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

  ٥٦-٥٣هود:چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  

                                                           
 (.4/578انظر: في ظبلؿ القرآف، ) 1
 (.1/19عالى، )انظر: العدكم، دعكة الرسؿ إلى اهلل ت 2
 (.1/56انظر: النجار، قصص االنبياء ) 3
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، كقد قالكا ذلؾ عنادا اهللما جئتنا بحجة كاضحة تدؿ عمى صحة دعكاؾ أنؾ مرسؿ مف عند  :قالكا يا ىكد
نة عميو، كما نحف بمصدقيف ما بيمنيـ كجحكدا لمحؽ، كما نحف بتاركي عبادة آليتنا بسبب قكلؾ الذم ال 

آليتنا أصابؾ بمس مف جنكف  ال  نجد مف قكؿ نقكلو فيؾ إال أف بعض :الرد كقالكا فيثـ بالغكا  بو جئت
الذم  اهللذكر رده عمييـ عمى طريؽ الحكاية أنو يشيد إيانا عف عبادتيا. ثـ  ؾأك خبؿ؛ إلنكارؾ ليا كصد

يثؽ أنو أرسمو، كيحمي ذاتو، كيحمي عقمو؛ كما أنو يشيد قكمو كيطالبيـ أف يرجعكا إلى الفطرة السميمة، 
 اهللال كيشيدىـ أيضا أنو برمء مف تمؾ اآللية التي يشرككف بعبادتيا مف دكف أـ  كيحكمكا: أىك مجنكف؟

في مكاجيتكـ، فانضمكا  اذا ت أمامكـ بكؿ قكة ككضكح أنى برمء مف شرككـ، كىا أنلقد أعمن عز كجؿ
إلى آليتكـ، كحاربكني بما شئتـ مف ألكاف المحاربة كاألذل بدكف تريث أك إمياؿ، فإني لف أكؼ عف 

 .1الباطؿ الذم أنتـ عميو، كىذا فيو قمة التحدم الجير بدعكتي، كلف أتراجع عف احتقار

 ىود لقوموتحدي ثالثًا 

  ٥٥هود:چٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ 

" إف صح ما  يبرىنكا عمى صدؽ اتياماتيـ كقدرة آليتيـ قائبلن:قكمو عمى أف  -عميو السبلـ-تحدل ىكد 
لكحتـ بو مف ككف آليتكـ يقدركف عمى إضرار مف يناؿ منيا، كيصد عف عبادتيا، كلك بطريؽ ضمني، 

تسامحكني في ذلؾ. فالفاء  التميمكني ك  الفإني برمء منيا، فككنكا أنتـ معيا جميعا، كباشركا كيدم ثـ 
عمى زعميـ مف قدرة آليتيـ عمى ما قالكا كعمى البراءة كمييما، كالخطاب لمقكـ كآليتيـ،  األمرلتفريع 

 األقكياء، كفيو نفي قدرة آليتيـ عمى ضره بطريؽ برىاني، فإف حسبـ بعض أنو لمقكـ فبلكيفيـ مف ك
مكما مف باب مع إذا لـ يقدركا مع اجتماعيـ كاحتشادىـ عمى الضر كاف عدـ قدرة الجمادات عميو كاألشداء

 .2ؿأكلى، كأيا ما كاف فذاؾ مف أعظـ المعجزات بناء عمى ما قي

  

                                                           
 (.7/226التفسير الكسيط لطنطاكم، )، طنطاكم سيد محمدانظر:  1
 (.6/281األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف الكريـ كالسبع المثاني، ) 2
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 سنة اهلل في االستخالف واالستبدالرابعًا 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ      گ  گ  گ         ڳ  ٹ ٹ چ 

  ٥٨-٥٢هود:چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

رسالتو في بياف كرفؽ، كلكنيـ أصركا عمى الكفر كالعصياف كاستعجمكا العذاب  -عميو السبلـ- أبمغ ىكد
 عز كجؿ اهللرىـ بعاقبة أمرىـ، كذلؾ بيف ليـ أف الذم كاف يذكرىـ بو أثناء تبميغ رسالة ربو، عندئذ ذكٌ 

غني  وألن عز كجؿ باهللة ال يمحؽ أم ضرر سكؼ يأتي بقـك غيرىـ، مع أف عنادىـ كعدـ قبكليـ الدعك 
 . 1عف العالميف 

يران لسنة إليية ثابتة كىي أف أصحاب الدعكات كحممة رايات الحؽ يجب أف يبذلكا كىنا تعطينا القصة تقر 
ف كانت النتائج غير مرضية ليـ ألنيـ يجب أف يكقنكا  كؿ ما لدييـ مف جيد في تبميغ دعكة اهلل حتى كا 

 أجياالن تتبلحؽ إف فشؿ جيؿ استبدؿ بالجيؿ الذم سيحقؽ النصر.حؽ مأف ل

 عاقبة اإلصرار عمى الضالل خامسًا 

  ٦٠هود:چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ      ۉې  ې     ې  ې      ى  ى  ائ  ٹ ٹ چ 

بعكا أمر كاتبينت اآليات السابقة سبب العقاب الذم حؿ بعاد، ذلؾ أنيـ كفركا بآيات ربيـ، كعصكا رسمو، 
إجراميـ فطردكا مف رحمة اهلل عز كجؿ رؤسائيـ الجبابرة الطغاة المعانديف. ناسب أف يقع ليـ جزاء 

عمييـ يـك القيامة عمى رؤكس  كلحقت بيـ لعنة اهلل في الدنيا، كلعنة عباده المؤمنيف كمما ذكركا كينادل
الخبلئؽ: أال إف عادان كفركا بربيـ كبنعمو، كجحدكا بآياتو ككذبكا رسمو، أال بعدان كطرادان مف رحمة اهلل لعاد 

 .2، فكاف جزاؤىـ بقدر عظـ ذنكبيـ، كعنادىـ، كاتباعيـ أمر أكابرىـ-عميو السبلـ-قكـ ىكد 

، أنيـ قد كاالىـ غضب اهلل عز كجؿ، كأتبعيـ بمعنتو -سبلـعميو ال-يشير المكلى عز كجؿ إلى قكـ ىكد 
كسخطو كطردىـ مف رحمتو في ىذه الدنيا، ككاف مظير المعنة ما نزؿ بيـ مف عقاب قطع دابرىـ، 

                                                           
 (.7/3720انظر: زىرة التفاسير، ) 1
 (.12/93انظر: التفسير المنير ) 2
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كتسجيؿ إثميـ كطغيانيـ كما أحسكا بو في ذات انفسيـ، كخركجيـ عف سنف الفطرة كاالتجاه إلى األذل 
ة العذاب في الجحيـ، كأف اهلل ال ينظر إلييـ كال يكمميـ، أال طردان كىبلكان ليـ كاإليذاء، كلعنتيـ في اآلخر 

مع ىذا الطرد كاإلبعاد مف رحمة اهلل عز كجؿ، فيـ يستحقكف ذلؾ ألف سبؿ اليداية كانت عندىـ، ذلؾ 
 . 1كىك مف قكميـ كبيف ظيكرىـ لكنيـ عصكه -عميو السبلـ-باتباعيـ ىكد 

 

 من خالل سورتي األعراف وىود -عميو السالم-المطمب الثالث: المقارنة الموضوعية لقصة ىود 

كرة أف تكتمؿ بعد عرض مشاىدىا المختمفة مف خبلؿ السكرتيف فبل بد مف عرض ما إذا أريد لمص
 تكافقت عميو السكرتاف كما انفردت بو كؿ سكرة عمى حدة كالبداية مع ما اتفقت عميو السكرتاف.

 :-عميو السالم-واًل القواسم الموضوعية المشتركة بين سورتي األعراف وىود في قصة ىود أ

مف القكاسـ المكضكعية المشتركة بيف السكرتيف في ىذه القصة كباقي القصص عمى السكاء الذكر  .1
 إلى آخر القصص المذككرة. -عميو السبلـ-التاريخي المتسمسؿ لمقصص مف نكح 

عند ذكره مع قكمو كىك لفظ ]أخاىـ ىكدان[  -عميو السبلـ-سكرتاف ىكد الكصؼ الذم كصفت بو ال .2
 يرشدكففقد جاء ىذا المفظ في كبل السكرتيف كأرل أنو ذكر بيذا المفظ مف باب التمطؼ بالقـك لعميـ 

﮼     ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁          ٹ ٹ چ كيككف ىذا التكدد كالتمطؼ سببان في ىدايتيـ ﮺  ﮻ 

ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ڭ  ٹ ٹ چ ك ٦٥األعراف:چ                

 .٥٠هود:چۇ  ۇ  ۆ       ۆۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ  
اتيامات ال تميؽ أف يتيـ بيا أم إنساف عادم عكضان  -عميو السبلـ-في السكرتيف اتيـ النبي ىكد  .3

ف كانت االتيامات مختمفة في السكرتيف إال أف القصد عمى أ ف يككف نبيان مرسبلن مف عند اهلل كا 
كاحد كىك محاكلة المجرحيف لتشكيو صكرة النبي القدكة أماـ أتباعو كمف سيحممكف أعباء الدعكة 

                        ڭ  ڭ    ڭ  ٹ ٹ چ معو، قاؿ تعالى عمى لساف القـك 

                                                           
 (.7/3721ة التفاسير، )انظر: زىر  1
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ چ كفي سكرة ىكد قكلو ٦٦األعراف:چۆ  ۆ   ڭ  ۇ  ۇ 

 .٥٤هود:چٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 -عميو السالم-ثانيًا الفروق الموضوعية بين السورتين في قصة ىود 

 لقد انفردت كؿ سكرة مف السكرتيف محؿ البحث بمشاىد معينة مف ىذه القصة منيا:

 -عميو السبلـ-شرافيـ قبؿ مجيء النبي القكـ كأ األعراؼ عمى ذكر المؤل كىـ عميوي ركزت سكرة  .1
تباع مف جية أخرل، كىذا لـ الء المؤل مف جية كبيف النبي كاإلة الصراع بيف ىؤ نيبى لدعكة قكمو مي 

ألنيا تركز عمى صدؽ نبكة األنبياء كبياف  -عميو السبلـ-يظير في القصة في سكرة ىكد 
 معجزاتيـ.

﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽﮾  ﮿  ﯀ ﯁           چ . في كسكرة األعراؼ جاء التعقيب عمى لساف ىكد بػ 2

كما حؿ بيـ لقرب  -عميو السبلـ-في إشارة لتخكيفيـ بقكـ نكح  ٦٥األعراف:چ              

﮲   ﮳   ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ٹ ٹ چ عيدىـ بيـ في حيف جاء التعقيب بػ  ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ 

مزاعـ قكمو  -عميو السبلـ-في سكرة ىكد في سياؽ رد ىكد  ٥٠هود:چۆۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ  
 عمى قدرة آليتيـ عمى النفع كالضر.

. ذكٌرىـ في األعراؼ باالستخبلؼ كاستبداليـ بقكـ آخريف في حاؿ كفرىـ كصدىـ عف ذكر اهلل كىك 3

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ خطاب يتناسب مع التركيز عمى المؤل 

ٿٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

في حيف تركز قصة ىكد عمى ذكر الًنعـ التي تؤيد صدؽ الرسؿ كمعجزاتيـ  ٦٩األعراف:چڄ   ڃ  
 بالتفصيؿ.
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 -السالمعميو -قصة صالح  المبحث الثالث

عميو -يسكقنا التسمؿ التاريخي إلى قصة صالح   -السبلـ امعميي-يينا مف قصة نكح كىكد بعد أف أن
الذم كركد ذكره بعد نكح كىكد عمييما السبلـ في السكرتيف الكريمتيف ككانت قصتو عمى النحك  -السبلـ
 التالي

 

 في سورة األعراف -عميو السالم-المطمب األول: المعنى اإلجمالي لقصة صالح 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى    ٹ ٹ چ 

ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی   

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

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  

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

 ٢٩-٢٣األعراف:چھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  

في سكرة األعراؼ بأعظـ مقاصد بعث الرسؿ كىك عبادة اهلل  -عميو السبلـ-افتتحت قصة نبي اهلل صالح 
شرح المعنى اإلجمالي لمقصة  إلىقبؿ االنتقاؿ ك في ىذه السكرة  كافة عز كجؿ كذلؾ يبلحظ في القصص

حدثت معيـ أحداث ىذه القصة التي خمدىا اهلل في كتابو الكريـ  فال بد مف التعرؼ عمى ىؤالء القكـ الذي
 أٌكؿ في اهلل ذكر أف بعد، -عميو السبلـ-في قرآف يتمى إلى قياـ الساعة فمف ىـ ثمكد قكـ نبي اهلل صالح 

 المكت، بعد البعث صٌحة عمى الٌدامغة األدٌلة كأقاـ كربكبيتو، كتكحيده قدرتو عمى الٌدالة آدـ قصة الٌسكرة
 صالح قصة ثـ ىكد، قصة ثـٌ  نكح قصة فذكر ليـ، المعانديف أقكاميـ كمكقؼ األنبياء بقصص ذلؾ أتبع
 كما األمـ، بيف كالٌظيكر الكجكد في عاد قكـ يتمكف -عميو السبلـ- صالح قكـ ثمكد ككاف ،-عميو السبلـ-
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ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ : -عميو السبلـ- صالح لساف عمى تعالى قكلو ذلؾ كضح

 .٦٩األعراف:چڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  

-ثمكد بف عاثر بف إـر بف نكح، مف العرب العاربة البائدة قبؿ إبراىيـ الخميؿ كىـ قـك ينتسبكف إلى فثمكد 
بعد عاد، كرثكا أرضيـ كديارىـ، ككانت مساكنيـ بالحجر بيف  -قكـ صالح -ككانت ثمكد، -عميو السبلـ

 .1(فٌج الٌناقة(الحجاز كالٌشاـ، إلى كادم القرل كما حكلو. كمدائف صالح ظاىرة إلى اليكـ، تعرؼ ب 

 إلى التوحيد  -عميو السالم-دعوة صالح أواًل: 

األصناـ يشرككنيا مع اهلل  يعبدكف كىكد عمييما السبلـمثؿ قكـ نكح مف القبائؿ المشركة كانت قبيمة ثمكد 
 -عميو السبلـ-، فأرسؿ اهلل إلييـ صالحا عمييـ بيا اهلل فٌ مى  التي النعـ كؿ مف الرغـ عمىفي العبادة، 

إفراده بالعبادة كاعظا ليـ كمذٌكرا ليـ بنعـ اهلل كآياتو الٌدالة عمى تكحيده كأنو ال شريؾ لو، كأنو يجب ك ، نبيان 
 .دكف سكاه

كلـ  )الٌسادة كاألشراؼ كالقادة( ، ككفر المؤلكىـ أتباع األنبياء ف مف قكمويالمستضعفمف  ثمةبو  فآمف
فأٌيده اهلل بالٌناقة ، فكانت  منو آية عمى صدقو، كاكأنكركا نبكتو كطمب يؤمنكا بو، كعصكا كتكبركا ككفركا،

 .كا فبل ينضب حميبياءليـك التالي، كيحمبكف منيا ما شاا ماء في يكـ، كيشربكف منو فيالتشرب 

قصارل جيده في  -عميو السبلـ-كأمرىـ أال يمٌسكىا بسكء، كأف يذركىا تأكؿ في أرض اهلل، كبذؿ صالح 
 .2بكفرىـ بربيـ كمحاربة دينو تذكير قكمو بنعـ اهلل تعالى عمييـ، كنياىـ عف أف يعثكا في األرض مفسديف

 ثمود من النبي صالح وىالكيم المحتومموقف ثانيًا 

عف اإليماف بو، كاستخٌفكا بو، كعاندكه، كعتكا عف أمر رٌبيـ، كعقركا  -عميو السبلـ-لقد تكبر قكـ صالح 
المستكبريف  بأمر ككاف ذلؾ سفيييـ الذم لـ ينص القرآف عمى ذكره تحقيران لو كاستنكاران لفعموعقرىا  الٌناقة،

)الكاقعة الشديدة مف صكت الٌرعد، المصحكبة بقطعة مف  العذاب عذاب الٌرجفة ، ثـ نزؿ عمييـمف قكمو
                                                           

، بتصرؼ 146كما بعدىا، محمد بيكمي ميراف، دراسات في تاريخ العرب القديـ، ص  284ابف كثير، البداية كالنياية، ط ىجر، ص 1
 مف الباحث.

 ، بتصرؼ مف الباحث.3/234، ابف كثير، تفسير ابف كثير، 1/1029أسعد محمكد حكمد، أيسر التفاسير،  2
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كعٌبر تعالى عنيا أيضا بالصاعقة، كتارة بالطاغية. ككٌؿ  أك عذاب الصيحة، نار تحرؽ ما أتت عميو(
ذلؾ صحيح ألف الصاعقة تككف مصحكبة بصكت شديد، كقد تصحب برجفة أشبو بالٌزلزاؿ، كقد تككف في 

 .طغى تأثيرىا إلى مكاف آخرمكاف كي

كجعؿ ما حؿ بثمكد سنة لؤلقكاـ الذيف جاءكا بعدىـ كما كنٌجى اهلل صالحا كالذيف آمنكا معو مف العذاب، 
العاقبة كمختمفيف متشابييف في نيـ لـ يتعظكا بما حؿ قبميـ فكانكا مثميـ ت األقكاـ السالفة ليـ مثبلن كلككان

 .1في العقاب

 من سورة ىود  -عميو السالم-قصة صالح المطمب الثاني 

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ   ٹ ٹ چ

حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  جت  حت  خت  مت           ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج    مج  جح  مح  جخ  

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ حخ  مخ  جس  حس  خس   مس       حص  مص   

ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  

ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ    

 ٦٨-٦١هود:چ﮲  ﮳  

يف ظيرانييـ، يعرفكنو حؽ بمف  رسكالن ثمكد  إلى قكـ -عميو السبلـ-ان صالح نو بعثأ لقد بيف اهلل لنا
، فأمرىـ بعبادة اهلل عز كجؿ كحده ال شريؾ لو، كأخبرىـ بأنو المستحؽ لمعبادة كليس األصناـ، كال المعرفة

أمرىـ أف يسألكه أف يغفر ليـ ماران ليا، فـ عي يمف األرض، كجعم يـيعبدكنيا، فاهلل الذم خمقاآللية التي 
 .2دعاءه كيقبؿ تكبتوناب إليو يجيب أإليو بالتكبة النصكح، إنو قريب ممف  كأف يرجعكاـ ذنكبي

                                                           
 كما بعدىا، بتصرؼ مف الباحث. 2/558التفاسير، الجزائرم، أيسر  1
 (.3/239انظر: تفسير ابف كثير، ) 2
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كجؿ تتميز ىذه القصة عف غيرىا مف قصص ىذه السكرة إلى أنيا قرنت الدعكة إلى تكحيد اهلل عز 
بالتذكير بنعـ اهلل عمى ىؤالء القكـ مبينان ليـ أنيـ كميما تمادكا في الغي كالضبلؿ سكاء سران أك جيران فإف 
التكبة كاالستغفار كالعكدة إلى اهلل كفيبلف عمى أف ينجكا مف العذاب بؿ إلى االستغفار كفيؿ عمى رفع 

 درجة العبد عند ربو.

  طمبوه عمى صدق نبييمأواًل قوم ثمود يكفرون حتى بالدليل الذي 

ليـ بقكليـ لو: كنا نأمؿ فيؾ الخير كنرجك أف تككف سيدان  -عميو السبلـ-عمى دعكة صالح رد قكـ ثمكد 
كىذا أسمكب خبيث مف قكـ كؿ ىميـ إفساد الديف  فينا حتى فاجأتنا بما تدعكنا إليو مف ترؾ آليتنا إلليؾ
أنيـ غير  لنبييـ بكقاحةقالكا ، دس السـ في العسؿ كاعمى أىمو مرة بالترغيب كمرة بالترىيب فبعد أف حاكل

كذلؾ بو،  ىــ إلى ما أخبر كعدـ سككنيمطمئنيف إلى صحة ما يدعكىـ إليو مف تكحيد اهلل عز كجؿ، 
رغبة منو في إقامة الحجة عمييـ لعميـ  ،في دعكتو ليـ رفيعال -السبلـ عميو-صالح بالرغـ مف أسمكب 

يؤمنكف كيكحدكف اهلل عز كجؿ، إذ قاؿ كاثقان بما أخبره اهلل عز كجؿ: إنني عمى عمـ يقيني باإليماف بربي 
ما  ككجكب عبادتو كتكحيده كآتاني منو رحمة كىي النبكة كالرسالة، فمف ينصرني مف اهلل إف عصيتو، فإنكـ

تزيدكنني إف أنا أطعتكـ في ترؾ عبادة ربي كالرضا بعبادة آليتكـ إال خساران كضبلالن في ىذه الحياة 
 .1كاآلخرة

يـ إلى طريؽ الضبلؿ كالغكاية جعبتيـ مف سياـ الشيطاف الذم يسكسكىنا رمى القكـ بآخر سيـ في 
لتعجيزه لجيميـ بقدرة اهلل الذم  دليبلن عمى صدؽ دعكتو ليـ محاكليف -عميو السبلـ-فطمبكا مف صالح 

جت  حت  خت  مت           ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  ٹ ٹ چ أرسمو ليـ ليدايتيـ 

يخرج لكـ الناقة مف س: بأف اهلل عز كجؿ -عميو السبلـ- ، فأجابيـ٦٢هود:چحس  خس   مس       حص  مص   
بو، كفييا حجة، كعبلمة، كداللة عمى حقيقة ما أدعككـ إليو، فاترككىا تأكؿ مف  يؤمنكا جبؿ عمى أفٌ ال

ييا لخشاش األرض، فميس عميكـ رزقيا كال مئكنتيا، ككؿ ما ىك مطمكب منكـ أال تقتمكىا كال تتعرضكا إ
 .2بأم أذل فإنكـ إف تمسكىا بسكء يأخذكـ عذاب مف اهلل عز كجؿ غير بعيد فييمككـ

                                                           
 (.2/558أنظر أيسر التفاسير لمجزائرم، ) 1
 (.9/60(، تفسير القرطبي، )15/371انظر: الطبرم، جامع البياف، ) 2



53 
 

 :عمى قتل الناقة وعقاب اهلل ليمتآمرىم ثانيًا 

كتمادكا في غييـ كضبلليـ كعنادىـ كتعدكا بما حذرىـ منو نبييـ،  -عميو السبلـ- ـ يمتـز قكـ صالح ل
رزقان مف ا عمى قتؿ الناقة التي كانت ليـ مرك اهلل بو عمييـ مف نعمة كفضؿ كتآ بالفعؿ اآلثـ عمى ما مفٌ 

أيف  -عميو السبلـ-نبييـ صالح لنبييـ بؿ كصمت بيـ الكقاحة بعد ذلؾ أنيـ قالكا  ؽاهلل كدليبلن عمى صد
: تمتعكا بأمر مف اهلل -عميو السبلـ-فقاؿ ليـ صالح  ،منو ذلؾ العذاب الذم ما لبثت تتكعدنا بو كتحذرنا
، فمما كقعت الكاقعة، كنزلت عز كجؿ اهللألنو كعد مف  في داركـ ثبلثة أياـ، ذلؾ كعد غير مكذكب،

كنجاىـ مف خزم ذلؾ  ،منو كالذيف آمنكا معو برحمة -عميو السبلـ- صالحان  عز كجؿ  اهللالصاعقة نجى 
 ، ، كأنيـ لـ يقيمكا في يـلثكـ الطير عمى األرض ال حراؾ في ديارىـ جاثميف ج كأصبح قكـ ثمكداليـك

عمى أشد أنكاع الكفر؛ أال كىك الكفر بربيـ فاستحقكا عقابو ثمكد كانكا  أفكصفو ليـ،  اهلل ديارىـ، ثـ يكمؿ
 ،  .1كالطرد مف رحمة اهلل كالبعد عف رضكانو كعفكهالصاـر

 من خالل سورتي األعراف وىود -عميو السالم-المطمب الثالث: المقارنة الموضوعية لقصة صالح 

السكرتيف فبل بد مف عرض ما تكافقت كرة أف تكتمؿ بعد عرض مشاىدىا المختمفة مف خبلؿ إذا أريد لمص
 عميو السكرتاف كما انفردت بو كؿ سكرة عمى حدة كالبداية مع ما اتفقت عميو السكرتاف.

 :-عميو السالم-أواًل القواسم الموضوعية المشتركة بين سورتي األعراف وىود في قصة صالح 

بو ألنو ىك اهلل المستحؽ لمعبادة  افتتحت القصة في السكرتيف بالدعكة إلى عبادة اهلل كعدـ اإلشراؾ .1

چڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې    ٹ ٹ چ كال معبكد غيره 

هود:چەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ    ٹ ٹ چ ك   ٢٣األعراف:

٦١ 
كالنعـ ما السكرتاف تكممتا عف استعماؿ اهلل لقكـ ثمكد عف إعمار األرض كىيأ ليـ مف الظركؼ  .2

يساعدىـ عمى إعمارىا عمى أف المقصد مف ىذا التمكيف ليـ ىك استخبلفيـ بعد األقكاـ التي 
 اىمكت قبميـ ليعبدكا اهلل كيقيمكا دينو كيحممكا دعكة األنبياء الذيف يرسمكف إلييـ ليدايتيـ إلى طريؽ

                                                           
 (.15/375(، الطبرم، جامع البياف، )2/133انظر: التفسير الكاضح، ) 1
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ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٹ ٹ چ اهلل، 

 ك٢٤األعراف:چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ٺ  ٺ   ٺ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی        ٹ ٹ چ 

 ٦١هود:چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  
أنيـ السكرتاف الكريمتاف كثقتا طمب المعجزة كالدليؿ مف قبؿ المستكبريف مف قكـ ثمكد ظنان منيـ  .3

ف قد كما أف السكرتي -عميو السبلـ-صالح  حدان لدعكة التكحيد التي جاء بيا النبي فبذلؾ سيضعك 
ليـ بالمساس بالناقة التي كانت ىي  -عميو السبلـ-كثقتا بصريح القكؿ تحذير النبي صالح 

ې  ې  ې  ې  ى    ىائ  ائ  ەئ  ەئ  ٹ ٹ چ الدليؿ عمى صدؽ النبكة بالنسبة ليـ، 

 ك٢٣األعراف:چۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی   وئ  وئۇئ  ۇئ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ٹ ٹ چ 

 ٦٤هود:چڃ  ڃ  چ  
عميو -أكضحت السكرتاف الكريمتاف مدل الصمؼ كالعناد كالكقاحة التي تعامؿ بيا قـك صالح  .4

معو في عدـ التفاتيـ إلى تحذيره ليـ مف المساس بالناقة فكاف أف تآمركا عمى قتميا  -السبلـ
جاىميف أنيـ بذلؾ يتحدكف اهلل الذم أرسؿ ليـ النبي كخمؽ أماميـ ىذه الناقة المعجزة مف الصخر 

ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  چ األصـ لعميـ يرشدكف، قاؿ اهلل تعالى عف ذلؾ 

چ  چ  چ  ڇ  ٹ ٹ چ  ك٢٢األعراف:چڱ     ڱ   ڱ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    

 ٦٥هود:چڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
حيف طمبكا  -عميو السبلـ-السكرتاف ذكرتا مدل الكبر كالجحكد الذم كصؿ إليو قـك النبي صالح  .5

 ٹ ٹ چمف نبييـ أف يأتي ليـ بالعذاب الذم كعدىـ بو إف قتمكا الناقة كبقكا عمى كفرىـ، 

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

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  

چ  چ  چ  ڇ  ٹ ٹ چ  ك٢٩–٢٢األعراف:چے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  
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ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 ٦٢–٦٥هود:چڻ  ڻ   ۀ  
ذكرت السكرتاف حاؿ قـك ثمكد بعد كقكع العذاب عمييـ أنيـ أصبحكا جاثميف مف ىكؿ ما القكه  .6

چ قاؿ اهلل تعالى عف ذلؾ ـ تكف تحيا قبؿ ذلؾ، مف العذاب ال حراؾ ليـ كأنيـ جمادات ل

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

ڱ   ڱ  ٹ ٹ چ  ك٢٩–٢٨األعراف:چھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ   ﮲   

 ٦٨–٦٢هود:چ﮳  

 في سورتي األعراف وىود -عميو السالم-ثانيًا الفروق الموضوعية في قصة صالح 

مف سخرية  -عميو السبلـ-انفردت سكرة األعراؼ بذكر ما تعرض لو أتباع النبي صالح  .1
ت عمييـ كعمى دينيـ مف أىؿ الكفر كالضبلؿ كمحاكلة عتاة الكفر صدىـ عف اكمضايقات كتعدي

في حيف لـ يذكر ذلؾ في سكرة  -عميو السبلـ-دينيـ بتشكيكيـ بيذا الديف كبحاممو كىك صالح 

چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ٹ ٹ چ ىكد بيذا الكضكح، 

 ٢٦–٢٥هود:چڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ذلؾ بذخ العيش الذم كانكا ظيـ نعـ اهلل عمى ثمكد كذكرت مف أكضحت سكرة األعراؼ ع .2

ف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في يف النعمتذكرت ىاتيكذكرت القصكر كنحت الجباؿ ك  ،يعيشكنو

ٱ  ٻ   ٻ   ٹ ٹ چ رت لذلؾ في سكرة ىكد في السياؽ دكف تكضيح ذلؾ، احيف أش

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  

 ٢٤األعراف:چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  
قد نصح لقكمو بكؿ الكسائؿ كما زاؿ ناصحان  -عميو السبلـ- ان أكضحت سكرة األعراؼ أف صالح .3

 كلكنو ادخر ليـ عمى الرغـ مف عممو بعدـ حبيـ كعدـ رضاىـ عنو كعما جاء بو مف عند اهلل
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عراضيـ كاستيزاءصدىـ  ٹ ٹ چ كلـ يرد ذلؾ شيء في سكرة ىكد،  ،ىـ رصيدان ليـ عند ربوكا 

﮳    چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  

  ٢٩األعراف:
كىذا إف دؿ فإنما  ،انفردت سكرة ىكد في حث صالح لقكمو عمى االستغفار كالعكدة عف عصيانيـ .4

يدؿ عمى مدل تمطؼ نبي اهلل بيـ كمدل امياؿ اهلل لمعاصيف مف العباد فكيؼ بالمؤمنيف كلـ يأت 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ٹ ٹ چ بمثؿ ىذا في سكرة األعراؼ، 

  ٦١هود:چىئىئ  ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  
ف مف قـك ثمكد كما زاؿ اليب الخبيثة التي اتبعيا المجرمك اآليات في سكرة ىكد إلى األس أشارت .5

المجرمكف يتبعكنيا إلى يكمنا ىذا مف ترغيب كترىيب في الصد عف ديف اهلل كليس مثؿ ىذا في 

جت  حت  خت  مت           ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج    مج  جح  چ سكرة األعراؼ، قاؿ اهلل تعالى عف ذلؾ: 

 ٦٢هود:چجخ  حخ  مخ  جس  حس  خس   مس       حص  مص   مح  
كفطنتو في الرد عمى المغريات التي  -عميو السبلـ-أشارت سكرة ىكد إلى مدل حنكة صالح  .6

عرضت عميو بقكلو ليـ أنو يريد ليـ الخير كىـ يدعكنو إلى الخسراف المبيف، قاؿ اهلل عف ذلؾ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  چ  -عميو السبلـ-عمى لساف صالح 

 ٦٣هود:چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  
العبلمات التي سبقت كقكع العذاب كالتي ىي بحد ذاتيا تعد عذابان لـ تذكر إال في سكرة ىكد، قاؿ  .7

چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ تعالى عف ذلؾ: 

 ٦٥هود:
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 -عميو السالم-قصة لوط  المبحث الرابع

لى مف أرسؿ؟ ؟-عميو السبلـ-لكط مف ىك  بف تارح كىكآزر، كىك ابف أخ ابراىيـ  ىك لكط بف ىاراف كا 
كلد في بابؿ في العراؽ، ىاجر منيا مع عمو إبراىيـ الخميؿ عمييما السبلـ حيث  ،-عميو السبلـ-الخميؿ 

إلى أىؿ ىذه القرية كما حكليا  -عميو السبلـ-أسكنو عمو في قرية في الشاـ تسمى سدـك كقد بعث لكط 
ال أ ياف كارتكاب ألبشع أنكع الفكاحشمف القرل ليبمغيـ دعكة اهلل كينياىـ عما كانكا عميو مف كفر كعص

تياف الرجاؿ شيكة مف دكف النساء مخالفيف بذلؾ فطرة اهلل التي خمؽ عمييا الناس قبؿ اف يخالفكا إكىي 
 .1أمر النبي المرسؿ مف ربيـ جؿ كعبل

 من سورة األعراف -عميو السالم-لقصة لوط األول: المعنى اإلجمالي  المطمب

ًجخًمحًجحًمجًحجًمثًهتًمتًٹٱٹٱُّٱ ًحصًمسًخسًحسًجسًمخً

ًىلًملًخلًًجفًمغًجغًمعًجعًحطمظًمضًخضًحضًًجضًمصًخص

ًىمًممًخمًحمًجمًيل ًًجهًينًىنًمنًخنًحنًيمجنً

ًىيًميًخيًحيًجيًيهًىهًمه ًًًٌٍّّٰىًٰرًييٰذً

راف:  ًًًََُّّّ  ٤٨ - ٠٨األع

األعراؼ مف غير مقدمة فقد اقتصرت السكرة الكريمة عمى  ةفي سكر  -عميو السبلـ-لقد جاءت قصة لكط 
أنيـ  ما قد يتصؼ بو احد مف الناس، إذ ذكر ما كاف عميو ىؤالء القكـ مف تصرفات تعد مف أقبح كأبشع

كانكا يعيشكف حياة تأبى حتى البيائـ التي خمقيا اهلل ذاكرة مكحدة أف تعيش مثميا فقد كانكا يخالفكف كؿ ما 
إنسانية فكانت غرائزىـ كميكليـ مشكىة خبيثة تنـ عما اإلنساف في صفات غريزية كمشاعر يو فطر اهلل عم

خبلؽ لـ يأت بيا أحد قبميـ تكا بقذارات مف التصرفات كاألالمعدف إذ أنيـ قد أبيـ مف مرض القمب كرداءة 
مؤل إلى غير ذلؾ مف مف  اكتفاء الرجاؿ بالرجاؿ كالنساء بالنساء كالمجاىرة بالمعصية كالفاحشة عمى ال

مران بالمعركؼ ناىيان تيمكا نبييـ الذم بعثو اهلل ليـ آقبائح األعماؿ بؿ كتجاكزكا الحد في الغي إلى أنيـ ا
                                                           

، دار الفكر لمطباعة كالنشر 50/360ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر، تاريخ دمشؽ،  1
 ، بتصرؼ مف الباحث.142ـ، ابف كثير، قصص األنبياء، ص1995ىػ/1415كالتكزيع، تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمكرم، ط



58 
 

كىي  أالإلى طريؽ الحؽ بتيـ عجيبة استحؽ عمييا النفي كالتيجير في نظرىـ  إياىـعف المنكر كداعيان 
فاحشة اتياف الذككر كىذه يتطيركف مما عميو القكـ مف )أم إنو كمف اتبعو عمى دينو كمنيجو يتطيركف 

بمستغربة مف أناس فسدت فييـ بؿ انتفت كؿ منابع الرشد مف قمكب كعقكؿ فكانت نيايتيـ ليست التيمة 
 ـمثؿ أخبلقيـ قبيحة شنيعة بقدر شناعة أفعاليـ كغير مسبكقة مف أم مف األمـ قبميـ فقد اجتمع عميي

كبعد كصؼ اآليات  ،ح أفعاليـ التي كاف كؿ فعؿ منيا أقبح مف اآلخرعدة أصناؼ مف العذاب لقب
عميو -اهلل بو عمى عبده كنبيو لكط  لمعذاب كالعقاب الذم حؿ بتمؾ القرل كاف ال بد مف ذكر ما مفٌ 

اه كأىمو مف ىؤالء القكـ المجرميف بالرغـ مف أف زكجتو كانت مف اليالكيف ألنيا مف أنو قد نجٌ  -السبلـ
 .1كفرىا بدعكتو كنقؿ أسراره  إلى قكميا الكفرة المجرميفخانتو ب

 ىودفي سورة  -عميو السالم-: المعنى اإلجمالي لقصة لوط الثاني المطمب

ًىكًٹٱٹٱُّٱ ًننًمنًزنًرنًممًامًيلًىلًملًيكً ًريًٰىًينًىنً

ًمتًختًًجتحتًهبًمبًخبًحبًجبًهئًخئمئًحئًًجئًييًىيًنيًميًزي

ًجعًمظًحطًمضًخضًحضًجضًمصًخصًحصًمسًخسًحسًًجسًمخًجخًمحًمججحًحجًمثًهت

ًحمًجمًهلًملًخلًحلًًجلًمكًلكًخكًحكًجكًمقًحقًمفًخفًحفًجفًمغًجغًًمع

ًمتًمبهبًهئًًمئًهيًخيميًحيًجيًٰهًمهًجهًهنًمنًًخنًحنًجنًخممم

ًهشًمشًهسًمسًمثهثًهت ًًممًخمًحمًجمًيلًىلًملًخلً

 ٧٧هود:  ًَّخيًحيًجيًيهًىهًمهًًينجهًىنًمنًخنًحنًجنًيمًىم

- ٣٨ 

 -عميو السالم-مقدمة القصة زيارة المالئكة إلبراىيم الخميل أواًل 

في سكرة ىكد بقصة الزيارة التي قاـ بيا المبلئكة المككمكف بإىبلؾ قكـ  -عميو السبلـ-استبقت قصة لكط 
كىذه القصة تكاد ال تنفؾ عف قصة  -عميو السبلـ-بأمر مف اهلل عز كجؿ إلبراىيـ  -عميو السبلـ-لكط 

                                                           
، 5ـ، ط1999ىػ/1420ؽ عبد الرحمف البلذقي، محمد غازم بيضكف، بيركت، دار المعرفة، ابف كثير، البداية كالنياية، عناية كتكثي 1
 ، بتصرؼ مف الباحث.770، ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ص8/230، ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 1/198
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بعد أف حممكا لو البشرل بالكلد أنيـ  -عميو السبلـ-فقد أخبرت المبلئكة إبراىيـ  -عميو السبلـ-لكط 
إلىبلكيـ كتدميرىـ  عقابان بأمر مف اهلل عمى أفعاليـ ككفرىـ  -عميو السبلـ-مرسمكف إلى قـك لكط 

شفاقان كتكذيبيـ كقد قصت اآليات كيؼ أف إبراىيـ  كرغبة منو في أف ييتدكا جادؿ  عمييـ مف العذاب، كا 
كقد قاؿ  المبلئكة في مسألة اىبلكيـ كلكف أمر اهلل قد نفذ كأف القكـ ميمككف ال محالة بقرار إليي محتكـ

﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      چاهلل عف ذلؾ في سكرة ىكد 

چوئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ىئ    ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ    ڇ  ٹ ٹ چ  ك  ٢٠-٦٩هود:

 .٢٦1-٢٤هود:چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

 عندما نزل المالئكة ضيوفًا عميو -عميو السالم-محنة لوط ثانيًا 

تصؼ اآليات  -عميو السبلـ-بعد الحكار الذم دار بيف إبراىيـ كالمبلئكة فيما يتعمؽ بإىبلؾ قكـ لكط 
دكف أف يعمـ أف ىؤالء  ،شباب حسافعندما جاءه المبلئكة عمى صكرة  -عميو السبلـ-الكريمة حاؿ لكط 

لما رأل ىؤالء الشباب كذلؾ لعممو بأخبلؽ قكمو كما ىـ  ءالسك  -عميو السبلـ-مبلئكة كقد استشعر لكط 
 -عميو السبلـ-قذرة بمقدار قذارة أخبلقيـ كىذا ما جعؿ لكطان  يو مع ضيكفيـ مف سكء أخبلؽ كضيافةعم

يشعر بالضيؽ كالحرج الشديد ألنو ال طاقة لو كال لضيكفو بيؤالء القكـ الذيف ال ديف كال إيماف كال حتى 
 .2دعيـ عف ما ىـ عميو مف المنكررشد أك عقؿ ير 

 لو في ضيوفو -عميو السالم-جدال قوم لوط ثالثًا 

بعد  -عميو السبلـ-قكـ لكط بياف مدل السكء كاالنحبلؿ الذم كاف عميو لاآليات الكريمة  تنتقؿ كىنا
يأس مف ذلؾ،  لكنو لقرية بشكؿ غير مباشرلثني ضيكفو عف دخكؿ ا -عميو السبلـ-مف لكط  محاكالت

لبيتو خمسة مف غير أف يراه أحد مف قكمو بعد أف حذرىـ مف القـك  -عميو السبلـ-فأخذىـ نبي اهلل لكط 
أنيـ مبلئكة مرسمكف مف عند  -عميو السبلـ-كما ىـ عميو مف فاحشة كمعصية هلل تعالى كلـ يعمـ لكط 

خبر ضيكؼ زكجيا لتشتد اهلل تعالى كلكف زكجتو التي كانت عمى ديف قكميا عمدت إلى قكميا فأخبرتيـ ب
                                                           

 صرؼ مف الباحث.كما بعدىا بت 148كما بعدىا، ابف كثير، قصص األنبياء، ص 12/549الطبرم، جامع البياف،  1
 المصادر السابقة نفسيا. 2



61 
 

فقكمو ال يتكرعكف عف اتياف أحد مف ضيكؼ قريتيـ، فيـ   -عميو السبلـ-المحنة عمى نبي اهلل لكط 
ف إلى بيتو منيا حرجا، كىنا جاءه قكمو مسرعي خبثاء فاسدكف ال يتكرعكف عف فعؿ الفاحشة كال يجدكف

ـ ضيكفو كال ليمكف القكـ منيـ، فحاؿ بيف سمً لـ يكف ليي  -عميو السبلـ- ان يريدكف أخذ ضيكفو، لكف لكط
قكمو كضيكفو، ككاف يعمـ مدل خطكرة ىذا المكقؼ فحاصر قكمو بيتو يبتغكف فعؿ الفاحشة دكف حياء، 

يجادليـ كيخاصميـ كيحثيـ عمى اتياف نسائيـ كما أحمو اهلل ليـ، كعدـ  -عميو السبلـ-كقد أخذ لكط 

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  -عميو السبلـ-ساف لكط فضحو أماـ ضيكفو، قاؿ اهلل تعالى عمى ل

 -عميو السبلـ-لكف قكمو رفضكا ذلؾ كقالكا لمكط  ٢٢هود:چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

﯁                            چ  بعد ىذا المكقؼ العصيب عمى نبي اهلل  ٢٩هود:چ﮿  ﯀ 

ٹ ، -عميو السبلـ-لو قكة كما ذكر القرآف عمى لسانو  أف جاء رده عمييـ بالقكؿ لك -عميو السبلـ-لكط 

عندىا تدخمت العناية اإلليية فأخبر    ٨٠هود:چوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ٹ چ 
ذ عقابو بيؤالء القكـ عقابان يستحقكنو يأنيـ مرسمكف مف عند اهلل لتنف -عميو السبلـ-المبلئكة نبي اهلل لكط 

ىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ٹ ٹ چعمى الفكاحش التي ارتكبكىا كأخبره أف مكعدىـ الصبح، 

ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ختمت  ىت  يت    جث  مثىث  يث  حج  مججح  مح  

إلى ركف شديد ىك ركف اهلل كيعمـ أنو قد آكل  -عميو السبلـ-كىنا يطمئف لكط  ٨١هود:چجخ  حخ     
لى ضيكفو فقد جاء في الحديث الصحيح عف أبي  .1عز كجؿ الذم أيده كمنع قكمو مف الكصكؿ إليو كا 

ىريرة رضي اهلل عنو، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )... كيرحـ اهلل لكطان قد كاف يأكم إلى ركف 
 .2شديد...(

  

                                                           
كما بعدىا، بتصرؼ مف  148كما بعدىا، ابف كثير قصص األنبياء،  12/549كما بعدىا،  15/408الطبرم، جامع البياف،  1

 الباحث.
البخارم، محمد بف اسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  2

، 1، تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، ط3372، برقـ: 4/147كسمـ كسننو كأيامو )صحيح البخارم(، 
حسف القشير النيسابكرم، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل ىػ، مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك ال1422

 صمى اهلل عميو كسمـ )صحيح مسمـ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت.
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 رابعًا عقوبة رفض أوامر اهلل

الذيف عند استضافتو لممبلئكة  -عميو السبلـ-بدأ التحضير لمعقاب اإلليي بعد المحنة التي مر بيا لكط 
رىـ لو بأنيـ رسكؿ اهلل لعقاب قكمو عمى الفكاحش كالمعاصي التي اخبأتكا عمى ىيئة رجاؿ حساف كا  

كطمب  ،الفاحشة يبغكف -عميو السبلـ-ارتكبكىا فأعمى اهلل أبصار القكـ الذيف حاصركا بيت لكط 
الخركج مف القرية ليبلن ىك كمف آمف معو كال يمتفتكا لما سيحصؿ في  -عميو السبلـ-المبلئكة مف لكط 

القرية كلـ يؤمف بمكط إال أىمو فخرجكا منيا ليبلن منتظريف ما سيحؿ بالقكـ عند ساعة الصفر كعند شركؽ 
ثـ قمبيا رأسان عمى  -عميو السبلـ-قرل لكط  الشمس حاف كقت القصاص كالعقاب فأمر اهلل المبلئكة برفع

عقب فجعمكا عالييا سافميا ثـ أمطر اهلل عمييـ حجارة مف سجيؿ متتابعة يمحؽ بعضيا بعضان تدمغيـ 
عميو -كتمحؽ بيـ أشد العذاب كالعقاب عمى الجرائـ التي اقترفكىا ككاف مف بيف القكـ امرأة نبي اهلل لكط 

فأصابيا ما أصاب القكـ مف العذاب ألنيا كانت عمى دينيـ كلـ تؤمف باهلل تعالى، فكاف ىبلكيـ  -السبلـ

ٱ  ٻ  ٻ  چ عبرة كعظة كآية عمى قدرة اهلل تعالى عمى إىبلؾ العصاة كالظالميف، قاؿ اهلل تعالى 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

سنة اهلل في األقكاـ التي تكذب رسؿ اهلل ليـ كلـ تكحد اهلل كتؤمف بو ىذه  ٨٣–٨٢هود:چٹ  ٹ  
 .1عبرة كعظة لمف بعدىـ مف األقكاـ كقميؿه مف ىـ المعتبركف -عميو السبلـ-فكانت قصة لكط 

 من خالل سورتي األعراف وىود -عميو السالم-المطمب الثالث: المقارنة الموضوعية لقصة لوط 

تكتمؿ بعد عرض مشاىدىا المختمفة مف خبلؿ السكرتيف فبل بد مف عرض ما تكافقت كرة أف إذا أريد لمص
 عميو السكرتاف كما انفردت بو كؿ سكرة عمى حدة كالبداية مع ما اتفقت عميو السكرتاف.

 :-عميو السالم-أواًل القواسم الموضوعية المشتركة بين سورتي األعراف وىود في قصة لوط 

رابطة األخكة اإلنسانية كالنسب  -عميو السبلـ-ط ك السابقة لقصة ل ذكرت السكرتاف في القصص .1
فمـ تشر اآليات إلى تمؾ الرابطة كىذا دليؿ  -عميو السبلـ-بيف كؿ نبي كقكمو أما في قصة لكط 

                                                           
كما بعدىا، الزحيمي، التفسير  151كما بعدىا، ابف كثير، قصص األنبياء،  15/430كما بعدىا،  12/551الطبرم، جامع البياف،  1

 ، بتصرؼ مف الباحث.283، 8/282المنير، 
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لـ يكف مف أىؿ تمؾ القرل بؿ كاف كافدان إلييـ مف مكاف آخر كلـ  -عميو السبلـ-عمى أف لكط 

﮴  ٹ ٹ چ ل أنو رسكؿ اهلل إلييـ لييدييـ إلى طريؽ اهلل كىديو، تكف تربطو بيـ رابطة سك 

 ٨٠األعراف:چڭ  ۇ  ۇ
أال كىك  -عميو السبلـ-اشتركت السكرتاف في ذكر نكع مف أنكاع العذاب الذم حؿ بقكـ لكط  .2

ٹ  ٹ   ڤڤ  ٹ ٹ چ امطارىـ بأحجار السجيؿ أم أحجار الطيف المطبكخ في النار، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ  ، ك٨٤األعراف:چڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ   

 ٨٢هود:چٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
قد اشتركت مع قكميا في العذاب  -عميو السبلـ-أة لكط كرتاف الكريمتاف تكممتا عف أف امر الس .3

، -عميو السبلـ-فناليا ما ناليـ مف العقاب كذلؾ الشتراكيا معيـ في عدـ اإليماف بنبي اهلل لكط 

كقاؿ  ٨٣األعراف:چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ قاؿ تعالى عف ذلؾ 

ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ٹ ٹ چ عف ذلؾ أيضان في سكرة ىكد 

 ٨١هود:چيت    جث  مثىث  يث  حج  مججح  مح  جخ  حخ  مخ     ختمت  ىت
كلكنيا ذكرت  -عميو السبلـ-السكرتاف الكريمتاف ذكرتا المعصية التي كاف عمييا قكـ لكط  .4

صراحة في سكرة األعراؼ كبشكؿ غير مباشر في سكرة ىكد، فأما في األعراؼ فقد قاؿ اهلل تعالى 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ﮴  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋٹ ٹ چ 

، كأما في سكرة ٨١–٨٠األعراف:چې     ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   

ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺ ﮻   ﮼  ٹ ٹ چ ىكد 

 ٢٨هود:چ﮽   ﮾  

  -عميو السالم-قصة لوط  ثانيًا الفروق الموضوعية بين سورتي األعراف وىود في

الحديث فييا عمى في مكجزة اقتصر اهلل  -عميو السبلـ-في سكرة األعراؼ جاءت قصة لكط  .1
معصيتيـ كمآليـ، أما في سكرة ىكد فقد فصمت القصة كعرضت عدة مشاىد مما حدث بيف لكط 

 كقكمو.
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ٹ ٹ چ يـك القيامة،  -عميو السبلـ-انفردت سكرة األعراؼ في كصؼ عاقبة امرأة لكط  .2

أما في سكرة ىكد فمـ يفصؿ  ٨٣األعراف:چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ، ىئ  يئ  جب        حب  خب  ٹ ٹ چ ذلؾ بؿ ذكرت السكرة أنو أصابيا العذاب مع جممة القـك

 ٨١هود:چمب  ىب  يب  جت  حت   ختمت  ىت  يت    جث  مث 
تكف في األمـ  ذكرت سكرة األعراؼ أف الفاحشة التي كاف عمييا قكـ لكط مف إتياف الذككر لـ .3

مف اقترفيا كأنيـ بمغكا في اقترافيا حدان كبيران مف الطغياف كاالنحبلؿ  ؿالتي سبقتيـ بؿ ىـ أك 
 -عميو السبلـ-كلذلؾ لـ يذكر في سكرة ىكد بؿ أشير إلى تمؾ المعصية في مشيد مراكدة لكط 

 عف ضيكفو.
د بؿ جاءت في تفصيؿ لـ تذكر سكرة األعراؼ الخسؼ الذم حؿ بالقـك في حيف أف سكرة ىك  .4

المشيد ككيؼ أف اهلل قد أمر المبلئكة أف تقمب تمؾ القرل رأسان عمى عقب ثـ أتبعيـ بحجارة 
السجيؿ جزاءن عمى ما اقترفت أيدييـ مف فجكر كانحبلؿ، قاؿ تعالى عف ىذا المشيد في سكرة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ ىكد 

 . ٨٣-٨٢هود:چٹ  ٹ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
في حيف أف  -عميو السبلـ-لـ تتعرض سكرة األعراؼ إلى مشيد المبلئكة الذيف نزلكا عمى لكط  .5

قد  -عميو السبلـ-ىذا المشيد قد جاء في سكرة ىكد مفصبلن حيث ذكرت السكرة كيؼ أف لكط 
 -عميو السبلـ-كلكط  ،سافخاصة أنيـ جاءكا عمى ىيئة شباب حً بساءه حضكر ىؤالء الضيكؼ ك 

يعمـ أنيـ مبلئكة جاءكا ليقيمكا الحجة الدامغة عمى ىؤالء القكـ ثـ لينفذكا القرار اإلليي في اىبلؾ 

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ٹ ٹ چ  ،ىؤالء القكـ المجرميف

 .٢٢هود:چں    
-في سكرة ىكد بما سبقت بو القصة مف ذكر إلبراىيـ الخميؿ  -عميو السبلـ-تميزت قصة لكط  .6

ليـ  -عميو السبلـ-تو لممبلئكة الذيف جاءكا إلىبلؾ قـك لكط كجداؿ إبراىيـ داك ر كم -عميو السبلـ
رحمة منو بالقكـ لما يعمـ مف اهلل عز كجؿ كلعؿ القكـ يرشدكف كييتدكف كىذا ما بينتو في مقدمة 

 المبحث.
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كأىمو التي حمميا المبلئكة حيف  -عميو السبلـ-د بذكر التكصيات اإلليية لمكط انفردت سكرة ىك  .7
مف العذاب  أخبره بالخركج مف القرية في جنح الظبلـ دكف االلتفات إلى تمؾ القرل كما سيحؿ بيا

خاصة إف كاف ىذا بكأف اهلل عز كجؿ يعممنا بيذه الكصية أف ال يمتفت اإلنساف إلى الماضي ك 
كلكف ال بد اف يتعمـ منو حتى  ،رضي اهلل كأف ال يجعمو مؤثران عمى مستقبؿ حياتوالماضي ال ي

ف كانت التجربة فيو قاسية، ىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب        ٹ ٹ چ  كا 

مح  جخ  حخ   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ختمت  ىت  يت    جث  مثىث  يث  حج  مججح

 ٨١هود:چ
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  -السالمعميو -قصة شعيب المبحث الخامس 

 ؼ بيذا النبي الكريـ كبقكمونعرٌ  -عميو السبلـ-قبؿ البدء بقصة شعيب 

لى من أرسل  -عميو السالم-نبي اهلل شعيب   من ىو وا 

مف خبلؿ سكرتي األعراؼ  -عميو السبلـ-قبؿ البدء في الحديث عف المعنى اإلجمالي لقصة شعيب 
فمف  -عميو السبلـ-كىكد رأيت أنو البد مف تعريؼ كلك بسيط عف صاحب القصة كىك نبي اهلل شعيب 

 ىؿ مديفىك كمف ىـ قكمو أ

كأمو بنت نبي اهلل لكط  ،-عميو السبلـ-بف مديف أحد أكالد إبراىيـ الخميؿ  ميكيؿ بف يشجرىك شعيب بف 
كقد  ،كقد لقب بخطيب األنبياء لببلغتو كطبلقة لسانو كقكة حجتو كقدرتو عمى االقناع ،-عميو السبلـ-

سألو النسب ليست محؿ مك  ،-عميو السبلـ-أرسمو اهلل إلى أىؿ مديف نسبة إلى مديف بف خميؿ اهلل إبراىيـ 
 .1-عميو السبلـ-إلى إبراىيـ  كصؿ نسبوبكؿ األقكاؿ كلكف  ،بؿ فييا بعض الخبلؼ ؽاتفا

 المعنى االجمالي لمقصة في سورة األعراف لمطمب األول ا

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ٹ ٹ چ 

ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   

گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ﮲  

﯀   ﯁     ﮳                ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸           ﮹   ﮺ ﮻   ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ    ې  ې  ېى  ى  ائ     ائ  ەئ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

ک  ک  گ      ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ        ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  
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﮴  ڭ           ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲﮳  

األعراف:چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ى  ائ  ائ           

٩٣-٨٥ 

 ى توحيد اهلل عز وجل والتزام أمره ونييودعوتو إلأواًل 

خبلقيـ كمعامبلتيـ مع الناس كمع بعضيـ نعكس ذلؾ عمى أاباهلل عز كجؿ كقد  لـ يكف قكـ مديف يؤمنكف
داعيان  -عميو السبلـ-كيفسدكف في األرض فبعث اهلل إلييـ شعيبان  ،فكانكا يأكمكف حقكؽ الناس بغير حؽ

كالعمؿ بما يستكجبو ىذا االيماف باهلل عز كجؿ مف عبادة هلل كحده ال شريؾ  ،ليـ إلى تكحيد اهلل عز كجؿ
كعدـ االفساد باألرض كاالنتياء عما نيى اهلل عنو مف  ،لو كااللتزاـ بأكامره مف حسف أخبلؽ كمعامبلت

اد ان ليـ ما ىـ عميو فسنمبي -عميو السبلـ-كقد دعاىـ شعيبن  ،الصد عف ديف اهلل كغير ذلؾ مثؿنكاىي 
ف عدـ ، فقاؿ ليـ إكبما أتاه اهلل مف الببلغة كقكة البرىاف ،في العقيدة كالتصرفات كذلؾ بالحجة كالبينة

نما ىك غش كخداع  إيفاء الناس حقكقيـ عف طريؽ التطفيؼ بالكيؿ كالميزاف ليس حنكة تجارية أك ميارة كا 
كمو فآمف بو قمة مف ق ،الناسيجمب غضب اهلل عز كجؿ كيسبب الفساد فساد التعامؿ كالعبلقات بيف 

 . 1أىؿ الحؽ عمى يد أىؿ الباطؿ عمى مر العصكر عانكا معو مف قكميـ ما يعانيو

 في سبيل اهلل  لألذى تحممو وأتباعوثانيًا 

عماليـ أعماؿ جة في أنيـ عمى طريؽ الضبلؿ، كأف أقكمو الح عمى -عميو السبلـ-بعدما أقاـ شعيب 
رأكا أنو قد أصبح قد  ـخاصة أنيبذلؾ عمى المؤل مف قكمو ك  كقد كبرخاطئة ال ترضي اهلل عز كجؿ 

كاتبعكا سنة الباطؿ في الصد عف ديف  ،أتباع يؤيدكف دعكتو فزاد ذلؾ مف عنادىـ -عميو السبلـ-لشعيب 
، كثني عباد اهلل مف عاقبة الكفر كالعناد كالصد عف ديف اهلل -عميو السبلـ-يب عاهلل بكؿ السبؿ فحذرىـ ش

عمى الكفر فميصبركا حتى يركا عقاب اهلل كانتقامو مف  كانيـ إف كانكا قد كفركا باهلل كبقااليماف بو فإعف 
  .2الكافريف
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  -عميو السالم-اشتداد المحنة عمى شعيب ثالثًا 

المؤل المجرمكف  حسـقكمو مف عاقبة االفساد كالصد عف ديف اهلل ىنا  -عميو السبلـ-ف حذر شعيب بعد أ
مف قكمو أمرىـ في اتباع نيج الترىيب الذم يمجأ إليو الطغاة عادة عندما ينيزمكف اماـ حجة الحؽ 

راج أك الطرد مف خ، كمف معو مف أصحاب االيماف باإلفيددكا نبييـ المبعكث مف اهلل ليدايتيـ ،الدامغة
ان إال اف شعيب ،قساكة العقكبة كشدة الظمـ كالقيرغـ مف ر كىنا كبال ،رض كالبمد كىذا ديدف كؿ الظالميفاأل

 1النيـ يعممكف اف العاقبة لممتقيف.سبلـ كاتباعو قد ثبتكا عمى مبدأىـ كعقيدتيـ عميو إ

 عمييم  -عميو السالم-عاقبة القوم بعد دعاء شعيب رابعًا 

-إلى طريؽ الحؽ كالصكاب فكاف  لقكمو كؿ حجة كدليؿ لعميـ يعكدكف -عميو السبلـ-ـ شعيب دلقد ق
يأخذىـ مرة بالميف كمرة يحذرىـ عاقبة ما ىـ عميو إلى أف أجمع المؤل المفسدكف مف أىؿ  -عميو السبلـ

إف اتبعكه فإنيـ سيككنكف خاسريف لكؿ ما ىـ فيو مف  أنيـالكفر رأييـ عمى الكفر بو كبدعكتو مدعيف 
أس كاتباعو كي -عميو السبلـ-يب بعد أف اشتد األمر عمى شعكىنا  ،ترؼ كلف يزدادكا بإتباعو إال خساران 

كامره معو إلى اهلل ليبيف ليؤالء مف  ـمرى، كاف يككؿ أيماف قكمو دعا عمييـ باف يحكـ اهلل بينو كبينيـمف إ
كنزؿ عقاب اهلل ليحقؽ  ،-عميو السبلـ-كاستجاب اهلل لدعاء نبيو  ،ىك عمى الحؽ كمف ىك عمى الباطؿ

ليسطر  -عميو السبلـ- كأف لـ يككنكا مف قبؿ ككقؼ شعيبقكـ الكافريف فأصبح القكـ عدمان سنتو في ال
لكنيا مكثكقة فإف فات كقتيا فإف التحسر عمييا ال يجدم نفعان كال برة أف النصيحة كالمكعظة ثمينة ك لنا ع

. 2يدفع ضرا  ًن

 المعنى االجمالي لمقصة من سورة ىود المطمب الثاني 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ    ٹ ٹ چ

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  

ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ   
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ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳﮴   

﮶   ﮷    ﮸  ﮹  ﮺   ﮽      ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                   ﮵     ﮻  ﮼ 

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

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  

چ  چ  چ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ 

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  

گگ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  

ەئ  وئ            ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې        ې   ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   

 ٩٥-٨٤هود:چوئ  

 يأمر قومو بالمعروف وبنياىم عن المنكر  -عميو السالم-شعيب أواًل 

بدأت اآليات الكريمة مف سكرة ىكد كقصة شعيب مثمما بدأت سابقاتيا مف قصص األنبياء كذلؾ بالدعكة 
كبيف اف شعيب قد حمؿ إلى  ،كعبادتو ذاكرة االخكة االنسانية ال الدينية بيف ىذا النبي كقكمو إلى تكحيد اهلل

قكاؿ كالعقائد ير مف األفعاؿ كاألقكمو رسالة التكحيد كاخذ بمقتضى ىذه الرسالة يأمر قكمو بالمعركؼ كالخ
كاؿ كالميزاف كاالفساد الميعمى حياتيـ كمجتمعيـ مف انقاص  تكما كنياىـ عف المنكرات التي كانت طغ

اس مبينان ليـ أنيـ اف التزمكا أمر اهلل كأدكا لمناس حقكقيـ فإف بركة ىذا العمؿ في األرض كاالفساد بيف الن
ىـ عمى عنادىـ اياىـ مف أف بقاءسيجدكنيا إما عاجبلن في الدنيا أك مدخرة عند اهلل يـك القيامة محذران 

عالـ خبير بيـ كبما يسركف  ألف اهلل جؿ كعبل ؛ عمييـفعاليـ الدنيئة سيكصميـ إلى غضب اهللكأ
 .1كيعمنكف
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 لو وسخريتيم منو  -عميو السالم-جدال قوم شعيب ثانيًا 

صكرة كاضحة لقكمو عف ديف اهلل كأكامره كنكاىيو ككضع اماميـ كؿ  -عميو السبلـ-بعد أف رسـ شعيب 
بطاؿ دعكتو مف خبلؿ اكلكف إأخذ القـك يح ،د ربو عز كجؿنعمى صدؽ ما جاءىـ بو مف ع كبرىافحجة 

)مثؿ أصبلتؾ  كذلؾ مف خبلؿ كصفو بأكصاؼ تدؿ عمى التيكـ ،التيكيف كالتحقير لشأنو كشأف دعكتو
ىة كلكف بأسمكب آخر حتى إذا عاب عمييـ ما قالكا  انكركا كاحتجكا ابالسف يـ يريدكف كصفوأم ان تأمرؾ(

المؤيد بمدد مف اهلل  -عميو السبلـ-كلكف شعيب  ،كقساكة قمكبيـ انيـ قالكا الخير كىذا مف خبث نفكسكـ
فحيف نياىـ عف التبلعب بالميكاؿ كالميزاف  ،أقاـ عمييـ الحجة بؿ الحجج عمى كؿ ما طرحكه جؿ كعبل

نكـ عندما تتعاممكف مع اآلخريف كما أ نفسكـ ال تقبمكنوة إلى أف ما تفعمكنو محـر فأنتـ أقاؿ ليـ إضاف
 ان يسد حاجتكـ كحتى لكئ ال تعانكف فقران أك عكزان حتى تتبلعبكا بالميكاؿ كالميزاف لتربحكا شيكبفضؿ اهلل

ف كنتـ لماؿ اذا كاف في شيء مف الحراـ، كا  كنتـ محتاجيف فيذا ال يبرر فعمكـ ألف اهلل يمحؽ بركة ا
كاهلل تعالى يبارؾ  ،بؿ سترضكف بما قسـ اهلل لكـ ،ي امكالكـ ماؿ خبيثمؤمنيف فإنكـ لف تقبمكا اف يككف ف

اآلباء كالتي ىي ديدف اجيـ بحجة مكركث جسخرية المؤل كاحتما سب الحبلؿ حتى كاف كاف قميبلن. كأالك
-كما يحمك لو فقد قابمو شعيب  ،أىؿ الضبلؿ كالمناداة بأف لئلنساف حريتو في التصرؼ بمالو كمكركثاتو

ديف لكـ مكركث عف آبائكـ فإني ادعككـ لديف ىك مف  ونعكف أف تمسككـ بما تدٌ نو إف كاأب -عميو السبلـ
كمحامد مانة الدعكة إلى التكحيد ذم شرفني بأف رزقني حمؿ األمانة أعند اهلل ربكـ كرب آبائكـ ىك ال

 عمي فإف اىتديتـ فبفضؿ اهلل ،كاف دعكتي اياكـ ىي دعكة لي كالتزاـ مني مثمما ىي لكـ ،فعاؿ كاالقكاؿاأل
ف تجعمكا أم امر كخصكمة بيني مف قبؿ كمف بعد، كلكنني أحذركـ أ فاألمر هلل ،كعميكـ كاف اعرضتـ

مـ اليالكة قكـ نكح كىكد كاتعظكا بمف كاف قبمكـ مف األ بينكـ كبيف االيماف باهلل جؿ كعبلكبينكـ تحكؿ 
كىنا نضحت نفكسيـ بما فييـ  ،نبياء اهللفقد خسركا لما عادكا ديف اهلل كا ،صالح كاقربيـ لكـ زمانان قـك لكط

رد  فجاءىـكىددكه بالقتؿ كغير ذلؾ مف االذل  ،-عميو السبلـ-كتطاكلكا عمى نبي اهلل  ،مف سـ كحقد
، ينخافكا منو ىك ناصرم كىك سندم كحاميف اهلل الذم خفتـ مف عباده كلـ تألمتككؿ عميو االكاثؽ بربو ك 
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مف يمتجأ إلى عبد  ان،إف بقيتـ عمى ضبللكـ فستركف مآؿ كعاقبة مف ستككف خير  فأركني مف يعصمكـ منو
 .1ثمو أـ مف يسمـ أمره لربو كخالقوم

 حقق في قوم شعيب تسنة اهلل تثالثًا 

كمحـر بحؽ ديف  مقدسإلى حافة اليأس كبعد أف تجاكز القكـ كؿ  -عميو السبلـ-ف كصؿ شعيب بعد أ
جاء لمقكـ ما كانكا يستعجمكف مف نقمة اهلل كعذابو الذم أىمكيـ كما أىمؾ  فقداهلل كنبيو كاتباع ىذا الديف 
طرد مف رحمة اهلل فيؿ مف العذاب كالفي كمنيـ ثمكد فاشترككا مع بعضيـ  ،أممان مف قبميـ بيذا العذاب

  .2ايامنا ىذهخبلقان في أمف ىك أشد منيـ ضبلالن كأسكأ معتبر ب

 من خالل سورتي األعراف وىود -عميو السالم-المطمب الثالث المقارنة الموضوعية لقصة شعيب 

كرة أف تكتمؿ بعد عرض مشاىدىا المختمفة مف خبلؿ السكرتيف فبل بد مف عرض ما تكافقت صإذا أريد لم
 يو السكرتاف.عميو السكرتاف كما انفردت بو كؿ سكرة عمى حدة كالبداية مع ما اتفقت عم

 -عميو السالم-في قصة شعيب  الموضوعية المشتركة بين سورتي األعراف وىود القواسمأواًل 

السكرتيف فحسب بؿ بقاسـ افتتحت القصة في السكرتيف بقاسـ مشترؾ ليس بيف القصص في   .1

 ٹ ٹ، كال معبكد إال ىك شريؾ كؿ االنبياء كىك الدعكة إلى عبكدية اهلل كحده ال رؾ بيفتمش

 ٨٥األعراف:چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ    چ

 .٨٤هود:چٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ     ٹ ٹ چك
-عصية األبرز مف معاصي قـك شعيب مالسكرتاف الكريمتاف ركزتا كبشكؿ كاضح عمى بياف ال .2

الكسب كالربح بغض النظر إف كاف ؼ دأال كىي التبلعب في الميكاؿ كالميزاف بي -عميو السبلـ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ٹ ٹ چ ، ىذا الربح أك الكسب حبلالن أـ حرامان 

                                                           
لحسف بف محمد الراغب األصفياني، المفردات في غريب القرآف، تحقيؽ: محمد خميؿ عيتاني، دار المعرفة، األصفياني، أبك القاسـ ا 1
كما بعدىا، الكرماني، محمكد بف حمزة، البرىاف في متشابو  35، صبلح الخالدم، القصص القرآني، ص344ـ، ص1999، 2ط

 ، بتصرؼ مف الباحث.85ـ، ص1978، 3القرآف، دار االعتصاـ، ط
 لمصدر السابؽ نفسو، بتصرؼ مف الباحث.ا 2
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ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  

ڃ  ڃ  چ  ٹ ٹ چ  ك ٨٥األعراف:چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

-٨٤هود:چژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   

٨٥ 
كاضح البيف أـ سكاء باألسمكب ال -عميو السبلـ-في السكرتيف جاء التيديد لمقكـ مف قبؿ شعيب  .3

األعراف:چ﮵  ﮶   ۓ   ﮲  ﮳                ﮴ ٹ ٹ چ  مباشرالغير سمكب الكبلـ أب

هود:چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ٹ ٹ چ كقكلو تعالى  ٨٦

 .٨٦هود:چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ  ٨٤
 ،ذكر البينة كالتي تعني المعجزة كالحجة عمى صدؽ النبي المرسؿ فكردت السكرتاف الكريماأ .4

ف كاف القرآف لـ  ،كلكف القرآف الكريـ قد سكت عف ذكر ما ىية ىذه المعجزة بحكمة ما كلكف كا 
فإف أىؿ ذلؾ الزماف كانكا يعرفكنيا كيؼ ال كقد  -عميو السبلـ-يذكر لنا ما ىية معجزة شعيب 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ٹ ٹ چ يـ فإذف ال ضير إف لـ نعرفيا نحف، جاءت لتككف دليبلن ل

چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   

ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  

﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ٹ ٹ چ  ك٨٥األعراف:چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

 ٨٨هود:چ﮾  ﮿  ﯀  ﯁            
كىك يرقؽ قمكب ىؤالء القـك  -عميو السبلـ-ف مشيد شعيب يف الكريمتيعرضت اآليات في السكرت .5

ـ بيا عمييـ مكضحان ليـ أف مف سمؾ طريؽ اهلل كالتـز أكامره لـ يكف عـ اهلل التي أنعنبتذكيرىـ ب
ابو مف ربو العميـ عق فمينتظر مصيٍر  أكمؿ مما ىك فيو كمف عصى كأبىأحد في نعمة أكبر كال 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ ٹ چ ، ده كما يعمنكنو فعممو محيط بيـاببما في قمكب ع

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  

ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ  ك ٨٦األعراف:چےۓ  ۓ  ﮲   ﮳                ﮴ ﮵   ﮶  
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

﮴   ﮵    ﮶   ﮷   ﮸   ﮹  ﮺  ﮻ ﮼   ﮽    ﮾    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳ 

                   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ   ﮿  ﯀  ﯁   

   ٨٨-٨٦هود:چېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
صكرت لنا السكرتاف مشاىد الجداؿ بيف شعيب كأتباعو مف أىؿ اإليماف كبيف أىؿ الكفر  .6

كىذا ما سأكضحو  ،ف كانت كؿ سكرة قد صكرت جانبان مختمفان مف المحاكرة الجدليةا  ك  ،كالضبلؿ
كىذا كاضح  في الفركؽ إال أف مشيد ىذه المحاكر الجدلية كاف حاضران كبقكة في كبل السكرتيف

 مف سياؽ اآليات.
 -عميو السبلـ-جاء في السكرتيف تصكير لما تعرض النبي شعيب  دككما في النقطة السابقة فق .7

فذكرت لنا كؿ سكرة نكعان مف انكاع التيديد لمنبي كالمؤمنيف  ،مف تيديد لو كمف معو مف المؤمنيف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٹ ٹ چ ، معو

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  ٹ ٹ چ  ك٨٨األعراف:چٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ  

 ٩١هود:چچ   چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڈ  
جسادىـ ككأنيا ، حيث أصبحت ألنا حاؿ القـك بعد كقكع عقاب اهلل عمييـ ان كرتاف الكريمتاف بينتالس .8

حجارة ال حياة فييا ككأف ىؤالء القكـ لـ يخمقكا كيعيشكا في ىذه الحياة الدنيا فكاف مصيرىـ 
 الخسراف كما خسر كىمؾ بالعذاب مف قبميـ مف االمـ فكانكا ىـ عبرة لمف بعدىـ بعد أف لـ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے    ٹ ٹ چ ، مف قبميـبيعتبركا 

ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ڭ           ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  

ٹ ٹ چ  ك٩٣–٩١األعراف:چۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ى  ائ  ائ         ەئ  

﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۓ  ۓ    ﮲  ﮳ 

 ٩٥-٩٤هود:چۉ  ۉ   ې        ې   ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ             ەئ  وئ  وئ  
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 -عميو السالم-ثانيًا الفروق الموضوعية بين سورتي األعراف وىود في قصة شعيب 

لمطريؽ  -عميو السبلـ-عيب انفردت سكرة االعراؼ في ذكر بعض المعاصي مثؿ قطع قكـ ش  .1
فة ليست مستنكرة عمى مف ىذا لـ يذكر في سكرة ىكد كىذه اآليف فييا ك لككاعتدائيـ عمى السا

ف أيسرؽ الناس في الميكاؿ كالميزاف فإف مف يسرؽ الناس عينان دكف اف يشعركا فميس غريبان عميو 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ ، يأخذ أمكاليـ جبران بالقكة

كأما في سكرة ىكد فقد ذكر االفساد في   ٨٦األعراف:چۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ     
 .االرض كالتبلعب في الميكاؿ كالميزاف ىذا كقد ذكر في سكرة االعراؼ ايضان 

المحاكرة الجدلية التي اشرت إلييا في القكاسـ المشتركة جاء منيا في سكرة االعراؼ المشيد  .2
كرأل منيـ العناد  ،ما جاء بو مف عند ربو عمى القكـ -عميو السبلـ-تالي: بعد عرض شعيب ال

انا  -عميو السبلـ-اطؿ اشتط أىؿ الباطؿ فقالكا شعيب كالمكابرة كتمايز أىؿ الحؽ كأىؿ الب
ما خيرؾ بيف ترؾ دينؾ كالكؼ عما تدعك إليو أنت كمف معؾ كالعكدة إلى ديف آبائؾ كقكمؾن ، كا 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٹ ٹ چ، د ممتنايمف ديارنا فبل نريد مف ال ير  معؾنت كمف أ نطردؾ

پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ        ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ         

ڱ       ڱ    ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ

كىكذا أىؿ الكفر في كؿ   ٩٠-٨٨األعراف:چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  
نبياء اف لـ يكف كميـ كخير مثاؿ ما فعمو أىؿ قريش مع جؿ األ معذلؾ زماف كمكاف فقد حدث 

 ـ أجبركه عمى اليجرة مف كطنو فاران كه في الشعب ثعنبينا محمد صمى اهلل عيو كسمـ حيف قاط
ىك كالصحابة عمييـ رضكاف اهلل كىذا ليس مقتصرا عمى االنبياء بؿ عمى كؿ حامؿ لمكاء بدينو 

كبمدنا كما نحف فيو أكبر دليؿ عمى ذلؾ كىذا الذكر لمطرد كاالبعاد لـ يرد في  ،الحؽ كااليماف
 سكرة ىكد 

لكارد في التيديد بالقتؿ في محاكرتو مع المؤل الذيف يخططكف كيدبركف ألىؿ الباطؿ كىك الجزء ا .3

ٹ ٹ چ ، مشيد المجاكر في سكرة ىكد ليكمؿ الصكرة لمتيديد بالطرد في سكرة األعراؼال
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ڭ           ۇ   

 .٩٢-٩١األعراف:چۇ     ۆ  ۆ  ۈ  
يركف إلى قكة  -السبلـ عميو-تطاكؿ أىؿ الضبلؿ عمى اهلل حيف ىددكا شعيبان بالقتؿ ظانيف أنو  .4

عشيرتو أك عصبتو سكاء مف النسب أك مف أم صفة كانت كىذا يظير مدل سفاىة كجيالة أىؿ 
ألف ضبلليـ قد أعمى بصيرتيـ قبؿ كذلؾ  ،كعدـ معرفتيـ بقدرة جبار األرض كالسماء ،الضبلؿ

﮴   ڭ           ۇ   ۇ     ۆ  ۆٹ ٹ چ ، ىـأبصار    ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲﮳ 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ى  ائ  ائ         

 .٩٣-٩٢األعراف:چەئ  
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  -عميو السالم- موسىكميم اهلل قصة  المبحث السادس 

في سكرة األعراؼ قد عرضت عرضان مطكالن كعند  -عميو السبلـ-مف المبلحظ أف قصة كميـ اهلل مكسى 
قد في سكرة األعراؼ يرل الناظر أف أحداث القصة ، التأمؿ في ىذا العرض القرآني لمقصة كأحداثيا

بحسب تسمسؿ اآليات كاألحداث كيمكننا اعطاء كؿ مرحمة مف ىاتيف  رئيستيف انقسمت إلى مرحمتيف
التي تعرض االحداث بشكؿ مكضكعي مكجز  فرعيةض العناكيف الالمرحمتيف عنكانان رئيسان يندرج تحتو بع

 كىاتاف المرحمتاف ىما: 

 .التسع كالذىاب إلى فرعكف كقكمو باآلياتالمرحمة األكلى: الكحي بالنبكة 

 اآلتي:يميا إلى عدة عناكيف مكضكعية ىي كحتى يتـ فيـ ىذه المرحمة بشكؿ جيد كاف ال بد لي مف تقس

 .-عميو السبلـ-حكمة مبعث مكسى - أ
 مكسى يدعك إلى اهلل كيبرىف عمى صدؽ دعكتو.- ب
 فرعكف كسحرتو. في مكاجية -عميو السبلـ-مكسى - ت
 نة.كاتباعو يثبتكف في كجو المح -عميو السبلـ-مكسى - ث
 كال معتبر.  وئمبلك آيات اهلل لفرعكف - ج
 اسرائيؿ بيف االستبداؿ كاالستخبلؼ. كبنك فرعكف - ح

: خركج بني اسرائيؿ مف مصر كما كاكبيا مف أحداث حتى دخكؿ األرض المقدسة ككما في المرحمة الثانية
 المرحمة السابقة كاف ال بد لي مف تقسيـ األحداث إلى عناكيف مكضكعية كما يمي: 

 ليـ.  -عميو السبلـ-جحكد بني اسرائيؿ كمكعظة مكسى - أ
 بو كنزكؿ التكراة.ر  لمقاء -عميو السبلـ-رحيؿ مكسى - ب
 بني اسرائيؿ لمعجؿ.عبادة - ت
 مف ميقات ربو كمكقفو مف فعؿ بني اسرائيؿ. -عميو السبلـ-رجكع مكسى - ث
 مميقات كىبلكيـ بالرجفة.لالنقباء  -عميو السبلـ-مكسى  اختيار- ج
 كطمعو في كـر اهلل. -عميو السبلـ- النبيدعاء - ح
 اعبلف عمـك رسالة النبي محمد - خ
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 خركج بني اسرائيؿ إلى الصحراء كدخكؿ األرض المقدسة. - د
 مف سكرة ىكد  -عميو السبلـ-المعنى االجمالي لقصة مكسى 

 -عميو السبلـ-القكاسـ المكضكعية المشتركة بيف السكرتيف في قصة مكسى 
 -عميو السبلـ-الفركؽ المكضكعية بيف السكرتيف في قصة مكسى 

 كحي بالنبكة كالذىاب إلى فرعكف كقكمو باآليات التسع.ال المطمب األول المرحمة األولى

 كحتى يتـ فيـ ىذه المرحمة بشكؿ جيد كاف ال بد لي مف تقسيميا إلى عدة عناكيف مكضكعية ىي اآلتي:

  -عميو السالم-حكمة مبعث موسى  - أ

﮾  ﮿  ﯀  ﯁                                                   ٹ ٹ چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ         ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

  ١٠٥-١٠٣األعراف:چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
رىط كريـ مف األنبياء منيـ نكح و بعد كمبلئ إلى فرعكف -عميو السبلـ-مكسى  أنو بعث ىأخبرنا اهلل تعال

، كفييا مف اإليضاح كالبياف ما ـ كقد امتازت قصتو في ىذه السكرةكىكد كصالح كلكط كشعيب عمييـ السبل
ألف معجزات مكسى كانت أقكل مف معجزات األنبياء السابقيف، كجيؿ ، لـ يذكر في غيرىا مف القصص

 جيؿ سائر األقكاـ.قـك فرعكف الذيف أرسؿ إلييـ كاف أعظـ كأفحش مف 
مكسى، باآليات أم الحجج كالدالئؿ البينة كالمعجزات الدالة عمى صدقو فيذكر اهلل تعالى أنو بعث 

و أم قكمو، فجحدكا ككفركا بيا، ظمما منيـ ئكىك ممؾ مصر في زمف مكسى، كمبل :إلى فرعكف كرسالتو،
كيؼ كاف مصير المفسديف في األرض بالظمـ كاستعباد البشر،   محمد) كعنادا، فانظر أييا الرسكؿ

كيؼ فعمنا بيـ، كأغرقناىـ عف آخرىـ بمرأل مف مكسى كقكمو،  انظر يا محمدك عف سبيؿ اهلل الصد 
 .1مكسى كقكمو المؤمنيف بو :كأشفى لقمكب أكلياء اهلل كىذا أبمغ في النكاؿ بفرعكف كقكمو،

  عميو تحتكم كألمتو مف بعده كذلؾ  ًلما ميمة  لمحمد -  -كمف ىنا كاف الحديث عف قصة مكسى
 كأرسؿ ، اإلسبلـ شريعة يدم بيف شريعة بأعظـ جاءت رسالتو كألف القيمة، كاألنباء العظيمة، الحكادث مف

                                                           
 (.2/214الجزائرم، أيسر التفاسير، ) 1
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 بحاؿ قكـ مكسى شبيو حاؿ كألف ، بعدىا تككف منيا أعظـ ألمة تأتي لشريعة تمييدان  كشارعان  ىاديان  رسكليا
 محمدان  اتٌبع كما ، اآلخر بو ككفىر مكسى أحدىـ اتىبع كثيرٍيف فريقٍيف كانكا فإنيـ  محمد إلييـ أرسؿ مف

 .1آمف مف كنصر كفر مف اهلل فأىمؾ ، كثير فريؽ بو ككفر عظيـ جمع -عميو السبلـ-

 برىن عمى صدق نبوتوييدعو اهلل و  -عميو السالم-موسى  - ب

ًخمًحمًجمًيلًىلًملًخلًًمكًلكًخكًحكًجكًمقًحقًمفًخفًُّٱ قاؿ تعالى:

ًىيًميًًخيًحيًجيًيهًىهًمهًجهًينًىنًمنًخنًًحنًجنًىميمًمم

ًًًًًٌٍَُّّّّٰىًٰرًٰذًيي ًزبًربًيئًىئًنئًمئًزئًرئًًًِّّٰ

ًمب ًرثًيتًىتًنتًمتًزتًرتًيبًىبًنبً ًىفًيثًىثًنثًمثًزثً

ًلكًاكًيقًيفىق ًرنًممًامًيلًىلًملًيكًىكًمكً ًمنًزنً

 (112 – 104ألعراؼ: )ا ًَّنن

 -عميو السبلـ-و مف جية كبيف مكسى دأ المكاجية بيف فرعكف كمبلئبيخبرنا اهلل تعالى في اآليات عف 
ظياره  دعكتو -عميو السبلـ-ف جية أخرل، فعرض مكسى اهلل تعالى ممف مؤيدان  بالحجة كالمنطؽ، كا 

فرعكف، إني رسكؿ مف رب العالميف، مالؾ كؿ ل قاؿ مكسى. فاآليات البٌينات في مجمس فرعكف كقكمو 
 .حؽ كصدؽ لما أعمـ مف جبللو كعظيـ شأنوشيء كخالقو كمدبره، ال أخبر عف اهلل إال بما ىك 

عميو -التي ىي كظيفة األنبياء األكلى كالكبرل، كقد بيف مكسى  كىاتاف الجممتاف تتضمناف عقيدة التكحيد
 ودليبل كشاىدا عمى صدقه إياىا ببرىاف كحجة قاطعة مف اهلل أعطالفرعكف كقكمو أنو قد أتاىـ  -السبلـ
 الذيف استعبدىـبني إسرائيؿ ل السماحطمب مكسى مف فرعكف ، كمف ثـ يخبر عف ربو جؿ كعبلفيما 
، ليتفرغكا اهلل ليحممكا ديف اهلل إلى عبادهليختاركا ألنفسيـ الديف الحؽ كليسيركا معو حيث أمرىـ ، ـكقيرى

 . 2إلى عبادة ربيـ كربو

                                                           
 . 9/34ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  1
، بتصرؼ مف 407، الكاحدم، الكجيز، ص3/1349كما بعدىا، سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،  9/44الزحيمي، التفسير المنير،  2

 الباحث.
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مكسى  فألقىالنبي الكريـ طالبان دليبلن عمى صدؽ نبكتو كدعكاه  ا رد فرعكف في كبر كتبجح عمى مكسىكىن
مبيف، أم ظاىر  (ذكر الحيات) عصاه مف يمينو عمى األرض أماـ فرعكف فإذا ىي ثعباف -عميو السبلـ-

أخرج يده مف جيب قميصو بعد ما أدخميا فيو، فإذا ىي ثـ اتبع ذلؾ ببرىاف كمعجزة أخرل، فكاضح حقيقي 
كىنا بيت الذم كفر إال أف كبره كعناده لـ يقفا  مف غير برص كال مرض، كالشمس المضيئةبيضاء تتؤلأل 

عند ىذا الحد بؿ جمع أعكانو مف المنتفعيف لمكاجية الحؽ كأىمو في محاكلة إلبطاؿ الحؽ الذم يمثمو 
 .-عميو السبلـ-مكسى 

 في موجية فرعون وسحرتو -عميو السالم-موسى  - ت

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گ  ٹ ٹ چ 

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

﮵   ﮶  ﮷   ﮸  ﮹   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

﮺  ﮻  ﮼  ﮽﮾  ﮿  ﯀ ﯁                          

  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ   جئ  حئ             

-١٠٩األعراف:چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب   

١٢٢  

عكانو مف أىؿ الباطؿ كبيف حرب الحجج كالبراىيف بيف فرعكف كأكىنا يقص اهلل عمينا في نقؿ حي لمشيد 
يحرضكنو أىؿ مشكرة فرعكف حيث بدأ المنتفعكف مف أىؿ الباطؿ كىـ  -عميو السبلـ-الحؽ ممثبلن بمكسى 

سحره، فيككف ذلؾ سببا قد يستميؿ الناس ب الذم -عميو السبلـ-كنو مف خطر ىذا الساحر مكسى كيخكف
خراجيـ، كنزع ممكيـلغمبتو عمي عميو -ف يستعيف عمى مكسى أفأشاركا عميو بسحره،  يـمف أرض يـ، كا 

-أف ما جاء بو مكسى  تككف لو الغمبة كالنصر متكىميف  ىحرة في مدائف ممكو حتبأمير الس -السبلـ
  .1اليدؼ الغمبة كالتفكؽك  ،مف قبيؿ شعكذة الساحريف، فجمعكا لو السحرة، ليعارضكه -عميو السبلـ

السحرة ىؤالء  -عميو السبلـ- لقاء الغمبة عمى مكسىجر كقد كعدكا باأل جاء السحرة مف كؿ مكاف،لما ك 
 .الفئة

                                                           
، بتصرؼ مف 407، الكاحدم، الكجيز، ص3/1349كما بعدىا، سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،  9/44الزحيمي، التفسير المنير،  1

 الباحث.
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 ىك كاألجر! كالكيانة السحر يحترفكف...  محترفكف ىؤالء السحرة "إنيـ يـسيد قطب عن يف يقكؿذال
فرعكف صاحب الباطؿ ألنيـ ىـ مف  كافأىـ كقد الغالب كالطاغكت الباطؿ السمطاف كخدمة ىذا في اليدؼ

 عمى مأجكركف أنيـ فرعكف ليـ أكد كلقد! المقربيف مف كيجعميـ الماؿ يعطييـ كىك سمطانو يثبت دعائـ

 .1الجيد" غاية بذؿ عمى لقاء ذلؾ كيغرييـ بذلؾ تشجيعان  ككعدىـ حرفتيـ،

ة يكتجمت عنجي -عميو السبلـ-كلما جاء السحرة مف كؿ مكاف كقد كعدكا باألجر لقاء الغمبة عمى مكسى 
حجتيـ كبرل ذلؾ جميان حيف  ةاعماىـ كبرىـ كطغيانيـ عف ضعؼ مكقفيـ كتفاى فمو الذيالباطؿ كًكبىر أى

أف يعرض حجتو أك أف يعرضكا ىـ ما لدييـ ليظيركا بذلؾ ثقة زائفة  -عميو السبلـ-خير السحرة كميـ اهلل 
كتكىيف حجتو كلكف  -عميو السبلـ-بالنصر كالغمبة محاكليف بذلؾ اضعاؼ مكقؼ مكسى  ان كاذب ان كيقين

 ،ييات اف يفت ذلؾ في ثقة نبي كريـ كعارؼ باهلل مؤيد بمدد مف أعظـ قكة في الكجكد اهلل عز كجؿى
المطمقة كيقينو القاطع بأف  توليظير ليـ عدـ اكتراثو بما سيعرضكف كثق -عميو السبلـ-فجاء رد مكسى 

لباطؿ كسحرتو مف ااهلل مؤيده كناصره ككاف لو ما كعده ربو فقد سحقت حجتو كمعجزتو كؿ ما أتى بو 
الحؽ بؿ أف كؿ مف أتى بيـ الباطؿ ليككنكا حجة لو مالة الناس كصدىـ عف تبو اس إفؾ كفراغ حاكلكا

رأكا الحجة الدامغة كالحؽ الساطع في مكقؼ إيماني رىيب سجمو اهلل في آمنكا كانحازكا إلى الحؽ بعد أف 
 ان ضعيفحؽ يعمك عمى الرغـ مف أنو قد يبدك لمناظر تتمى إلى يـك القيامة ليقرر اهلل سنتو في أف الآيات أنو 

 .2أكج قكتو كعنفكانوفي كاف الباطؿ يندحر كيتبلشى عمى الرغـ مف أنو قد يبدك لمناظر أنو 

 وأتباعو يثبتون في وجو المحنة  -عميو السالم-موسى  - ث

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤڤ  ڤ  ڦ  ٹ ٹ چ 

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ        چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       

 ١٢٦-١٢٣األعراف:چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ        ڑ  ک  ک   ک  

                                                           
 (.3/1349قطب، ، في ظبلؿ القرآف، ) 1
دؿ، أبك ،  ابف عا407، الكاحدم، الكجيز، ص3/1349كما بعدىا، سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،  9/44الزحيمي، التفسير المنير،  2

حفص عمر بف عمي، المباب في عمـك الكتاب، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض، دار الكتب العممية، بيركت، 
 ، بتصرؼ مف الباحث.5/252، طنطاكم، الكسيط، 2/132، الزمخشرم، الكشاؼ، 9/260
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نيـ سيككنكف سببان أو ظف فرعكف كمبلئف كاف يالمؤل كآمف مبعد أف نصر اهلل الحؽ كأزىؽ الباطؿ عمى 
كانقمب سحر  -عميو السبلـ-أصبحكا سندان مؤيدان لصدؽ دعكة مكسى  -عميو السبلـ-في ىزيمة مكسى 

نكارىـ لمبراىيفي  الحجج الدامغة كىنا ك  فرعكف عميو كىنا تبيف لنا اآليات الكريمة عناد كجحكد أىؿ الباطؿ كا 
تيميـ بالتآمر مع مكسى عمى ااهلل تعالى كيؼ تكعد فرعكف السحرة بعد أف امنكا باهلل كسجدكا لو ف نايخبر 

خيانتو كااليقاع بو فتكعدىـ بالعذاب الشديد كلكنيـ بإيمانيـ الصادؽ النابع مف معرفة بصدؽ معجزة 
كف مع عمميـ أىؿ السحر ثبتكا في كجو فرع منيـ كاف ما جاء بو ليس بسحر -عميو السبلـ-مكسى 

هلل، بؿ مرحبان بيا كبالمكت في سبيؿ ابعاقبة كعقكبة فرعكف ليـ كلكف العقكبة اذا كانت في اهلل فبل ضير 
 ف يضيعنا كسكؼ نمقى عنده الجزاء األكفى في اآلخرة. الذم أيد رسكلو كلف يضيع دينو إاهلل

نو بتحريض رأس الباطؿ فرعكف عمى ف مبعد أف قاـ أتباع الباطؿ المنتفعك كاشتدت المحنة عمى أىؿ الحؽ 
يصبر أتباعو  -عميو السبلـ-كمف معو حتى تتضرر مصالحيـ كىنا أخذ مكسى  -عميو السبلـ-نبي اهلل 

يماف فكاف ردىـ حازمان يدؿ عمى هلل كسنتو بنصر أتباعو مف أىؿ اإلمف أىؿ الحؽ كاعدان إياىـ بكعد ا
مجبريف فكيؼ بنا اليكـ كقد اليكاف قبؿ اإليماف ككنا نصبر قالكا لنبييـ أننا كنا نعاني  أفصدؽ اإليماف 

شدة الخكؼ كاليمع  عرفنا حبلكة الصبر عمى األذل في سبيؿ اهلل )كأنا أظف أف ىذا أقرب مف ككنيـ مف
ليـ أف اهلل  -عميو السبلـ-اف قبؿ مجيئؾ كبعده كاهلل أعمى كأعمـ( فقاؿ مكسى ف األمر سيٌ قالكا لنبييـ إ

 .1ناصرىـ ال محالة كأف عاقبة الكفار كأمرىـ إلى اهلل تعالى

 آيات اهلل لفرعون وآلو وال معتبر - ج

ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى     ﮳   ﮴  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

                                                           
 ، بتصرؼ مف الباحث.1356-3/1349سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،  1
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ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

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

﮴      ١٣٦-١٢٢األعراف:چھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  

مف مقتضاه استبداؿ القكـ الظالميف  كالذم ،قكمو بالتمكيف في األرض -عميو السبلـ-بعد أف بشر مكسى 
قاب الذم جاء عتنكيؿ اهلل سبحانو كتعالى بأىؿ الباطؿ كعقابو ليـ كىذا الكاىبلكيـ تصكر اآليات الكريمة 

ىذه المرة عمى دفعات الكاحدة بعد األخرل كفي ىذا نكع مف التحذير لفرعكف كأتباعو مف أىؿ الباطؿ لعمو 
نادىـ كصدىـ عف ديف اهلل ككأف اهلل يعطييـ الفرصة تمك األخرل لعميـ يككف سببان في أف يرجعكا عف ع

 يرشدكف كذلؾ مصداقان لما جاء في تذييؿ اآلية الكريمة )لعميـ يذكركف(.

اع الجكع كقد بدأ التأديب اإلليي ليـ بالجدب كالقحط المفضي إلى نقص األمكاؿ كالثمرات الذم أش
األنفس ككأنيا السنة اإلليية في استبداؿ ىذا الجيؿ الفاسد المعاند لديف اهلل  كالمرض مما أدل إلى ىبلؾ

العبد بربو عز كجؿ، فكاف ال بد مف  حة التي ترقؽ القمكب كتقكم صمةنلما نة،حٍ المً  مفكىديو بجيؿ يصنع 
مثؿ ىؤالء يركف كؿ ىذا التمحيص كالمعجزات ثـ يعاندكف فإذا اختبرىـ اهلل ببعض  سان ااالستبداؿ ألف أن

السعة يقكلكف لقد حصدنا مجيكداتنا كأما إذا أعاد اهلل عمييـ الكرة مف العذاب ليتذكركا كيرشدكا قالكا لمنبي 
-كف مف مكسى مب أف ما نعانيو ىك بسببؾ أم يتشاءبكؿ كقاحة كقمة تيذي -عميو السبلـ-الكريـ مكسى 
 كأتباعو. -عميو السبلـ

تعده آيات نا بما تيما أتيأنؾ م -عميو السبلـ-يو لمنبي مكسى كىنا زاد العناد كالجحكد لمحد الذم  قالكا ف
في  ف لؾ كلف نصدقؾ ألف كؿ ىذا ما ىك إال سحر تريد أف تخدعنا بو، يا ليا مف قمكب قاسيةفمف نؤم
اؿ ما تستحؽ مف الجزاء القاسي بمقدار قساكتيا كلعؿ ىذه القسكة تدفعيا جاحدة ال بد ليا مف أف تن العقكبة

ربت االرض فمكثت فييـ مدة مف مكت المزارع كخإلى اإليماف فكاف الطكفاف كىك االمطار الغزيرة التي اى
الزمف ثـ ابتمكا بالجراد الذم أكؿ كؿ شيء في طريقو مف زركع كثمار كطعاـ كغير ذلؾ ثـ بعد ذلؾ القمؿ 

ك حشرة القمؿ أك كؿ ذلؾ ثـ الضفادع التي مؤلت عمييـ الدكد الذم يأكؿ الزرع كيتمفو أ كىك السكس أك



82 
 

ف يتكمـ تقفز الضفادع إلى فمو ثـ كاف الدـ الذم إف أحدىـ إذا أراد أ حتى الحرفي بالمعنىكؿ شيء 
 ا العذابكالمؤمنيف شيء مف ىذ -عميو السبلـ-الماء إليو كؿ ىذا دكف أف يمس مكسى  ؿتحك 

مستنجديف كلكف حتى  -عميو السبلـ-ر عند كقكع كؿ عقكبة يأتكف إلى مكسى االم ؿككانكا بعد استفحا
كبتكجيو مف اهلل  ـكمكسى النبي الكري ،إلى اهلل استغاثتيـ كانت بكقاحة فكانكا يتعيدكف بالتكبة كالعكدة

ياؿ مف اهلل عز كؿ ىذه اآليات االمـ الحجج كبعد كيقيـ عميي الفرصاألعز األكـر يممي ليـ كيعطييـ 

چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  كجؿ كاف ردىـ اإليماف ال بؿ ، أم زاد بعدىـ عف ١٣٣األعراف:
 دكا مف آيات االنتقاـ االليي كتجاكزا حد العناد كالكبر إلى الصبما رأاإليماف كلـ يتعظكا بما حؿ بيـ ك 
كقتميـ كنقضيـ لما أعطكا مف عيكد كمكاثيؽ هلل العمؿ عمى ايذائيـ ك كالتنكر لمديف كالرسكؿ كالمؤمنيف 

كالرسكؿ فجاء األمر االليي باالنتقاـ فأغرؽ اهلل رأس الباطؿ فرعكف كمف تأمر معو مف أصحاب المنافع 
 .1ليككف عبرة دالة عمى مصير كؿ الطغاة كالمفسديف في األرض

 اسرائيل بين االستبدال واالستخالف  فرعون وبنو - ح

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھ  ھ   ڱ  ں  ں  ڻ ٹ ٹ چ 

ے  ے           ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ          وئ  

  ١٣٢-١٣٥األعراف:چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

بعد أف أىمؾ اهلل القكـ المجرميف مف فرعكف كقكمو كتحقؽ الكعد الرباني لممؤمنيف الذم جاء عمى لساف 
فيما سبؽ )عسى ربكـ ...( تحققت سنة اهلل التي ال تتبدؿ كال تتغير في استخبلؼ  -عميو السبلـ-مكسى 

كدينو فصاركا بذلؾ كرثة  بربيـأىؿ الحؽ كالتمكيف ليـ جزاءن عمى صبرىـ كثباتيـ النابع مف االيماف 
كىذا ما تـ لبني اسرائيؿ الذيف كانكا عبيدان لدل فرعكف يسكميـ  ءرثيا مف يشااهلل التي يك  ارض ،رضاأل

                                                           
، بتصرؼ مف 407، الكاحدم، الكجيز، ص3/1349كما بعدىا، سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،  9/44، التفسير المنير، الزحيمي 1

 الباحث.
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ما كاف  كيغنمكفيرثكف أكالء ىـ فيا نو كاف يتحكـ بحياتيـ مف يبقيو كمف يفنيو العذاب كاليكاف حتى إ
 .1المبنية عمى الكفر كالطغياف كاستعباد خمؽ اهلل كدمر اهلل عركش الظالميف ،تحت سمطانو كزيادة

  

                                                           
 ، بتصرؼ مف الباحث.7/4321الشعراكم، خكاطر الشيخ الشعراكم،  1
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 مرحمة خروج بني إسرائيل وما واكبيا من أحداث حتى دخول األرض المقدسة المطمب الثاني

ذلك تقسيم من ومثل المرحمة التي سبقتيا حتى يتسنى لنا فيم ىذه المرحمة بشكل جيد كان البد لي 
 إلى عدة عناوين موضوعية ىي اآلتي:

 ليم  -عميو السالم-جحود بني اسرائيل وموعظة موسى  - أ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٹ ٹ چ 

ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ             ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  

  ١٤١-١٣٨األعراف:چژ  ڑڑ  ک  ک  ک      ک   گ  گ  گ  

بذكر  أتبع ذلؾ بعد أف بٌيف اهلل تعالى نعمو عمى بني إسرائيؿ، بأف أىمؾ عدكىـ، كأكرثيـ أرضيـ كديارىـ،
جيمكا ما كاف منيـ إال أف ثـ سالميف غانميف مف فضؿ اهلل عمييـ أف جاكز بيـ البحر ب النعمة العظمى

البحر آمنيف بالسير  تـو، فعبر ئفرعكف كمبلمف كيد أبعد أف أنقذكـ اهلل كطمبكا مف مكسى عبادة األصناـ. 
مف آيات اهلل كعظيـ سمطانو ما  أمامكـ كبعد أف رأيتـفي أرضو دكف سفف، ثـ أغرؽ اهلل فرعكف كقكمو 

ككاف ذلؾ اتخاذ إلو مف األصناـ،  النبي المبمغ عف اهلل مف مكسى تطمبكف بجيالة ككقاحة كجحكد، يتـرأ
 ف عبدة األكثاف فأصابيـ الحنيف لمعبكدية لغير اهلل كيا لمعجب.بعد أف مركا عمى بعض المشركيف م

بل جيؿ أعظـ مما رأل منيـ كال أشنع، فتعجبا مف قكليـ فكصفيـ بالجيؿ  -عميو السبلـ- فأجابيـ مكسى
فإنيـ جيمكا مقاـ التكحيد، كما يجب مف إفراد اهلل بالعبادة ببل كاسطة مف إنساف أك مادة، جيمكا عظمة اهلل 

 .1لو كما يجب أف ينزه عنو مف الشريؾ كالمثيؿكجبل

كاتخاذ الكاسطة إلى اهلل بيذه األصناـ كفر فقد أجمع كؿ األنبياء عمييـ السبلـ عمى أف عبادة غير اهلل 
تعالى كفر، سكاء اعتقد في ذلؾ الغير ككنو إليا لمعالـ، أك اعتقدكا أف عبادتو تقربيـ إلى اهلل تعالى ألف 

                                                           
ـ، 1997، 1الشركؽ، ط، طنطاكم، محمد سيد، بنك اسرائيؿ في القرآف كالسنة، دار 1/2047الرازم، تفسير الفخر الرازم،  1

 ، بتصرؼ مف الباحث.2/141، الزمخشرم، الكشاؼ، 497ص
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. كىذه طريقة  لتعظيـ، كنياية التعظيـ ال تميؽ إال بمف يصدر عنو نياية اإلنعاـ كاإلكراـالعبادة نياية ا
ـٍ آًليىةه، إنكـ تركبكف سنف مف قبمكـ :السٌذج كالجيمة قالت بنك إسرائيؿ لمكسى  اٍجعىٍؿ لىنا ًإليان كىما لىيي

كانكا يعممكف مف عبادتيا فيما ، كزائؿ ما محبطإف ىؤالء يعني عبدة تمؾ التماثيؿ  :مكسى كقد بيف ليـ
ف كاف في زعميـ تقربا إلى اهلل، ثـ قاؿ ليـ  سمؼ، فكؿ ما عممكه ال ينتفعكف بو، بؿ يعاقبكف عميو، كا 

  1أغير اهلل خالؽ السمكات كاألرض المنعـ عميكـ بالنعـ أطمب لكـ معبكدا؟ :مكسى

ـٌ ذٌكرىـ  مف أسر فرعكف كقيره كما كانكا فيو مف  نعـ اهلل العظمى عمييـ، مف إنقاذىـ -عميو السبلـ-ث
يسكمكـ عدككـ اليكاف كالذلة، كما صاركا إليو مف العٌزة كالسيادة كخبلفة الممؾ كالسمطاف، بعد أف كاف 

عميو اليكـ نعمة مذكران  كأف ما أنتـسكء العذاب، بتقتيؿ أبنائكـ، كترؾ نسائكـ أحياء، كتسخيركـ لمخدمة. 
ميـ جدا، فأنتـ أجدر الناس بعبادة ربكـ الذم منحكـ نعمة الحياة كاإلنقاذ  النعمة اختبار ليـ أف ىذه

 .2كالعزة، كأكلى مف غيركـ بشكر تمؾ النعـ الجميمة

 ل التوراةوز لمقاء ربو ون -عميو السالم-ل موسى رحي - ب

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ 

﮳    ﮴  ڭ  ۇ  ۇ   ﮲   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی   

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

                                                           
ـ، 1997، 1، طنطاكم، محمد سيد، بنك اسرائيؿ في القرآف كالسنة، دار الشركؽ، ط1/2047الرازم، تفسير الفخر الرازم،   1

 .، بتصرؼ مف الباحث2/141، الزمخشرم، الكشاؼ، 497ص
 مف الباحث. المصادر السابقة نفسيا، بتصرؼ  2
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ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  

  ١٤٢-١٤٢األعراف:چہ  ھ               ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

كمف معو مف  -عميو السبلـ-بعد ىبلؾ فرعكف كنجاتو  -عميو السبلـ-بعد اف استقر األمر لمكسى 
خاصة بعد بزرع اساسات العقيدة في نفكس المؤمنيف مف بني اسرائيؿ ك  -عميو السبلـ-العذاب بدأ مكسى 

طمبكا منو أف يتخذكا أصنامان يعبدكنيا تقربان إلى اهلل كما يزعـ ميـ باهلل المعبكد عندما يأف رأل مف ج
طكة فرعكف يـ قد عاشكا ردحان مف الزمف تحت سخاصة أنبالمشرككف فكاف يربييـ عمى العقيدة الصحيحة ك 

 كعبادة غير اهلل كما كاف يعبده المصريكف في ذلؾ الكقت.

كعبادتو لبى ميعاد ربو جؿ كعبل بعد أف استخمؼ  لما زرعو فييـ مف حب هلل -عميو السبلـ-كلما إطمأف  
كأكصاه أف يصمح ما يعكج مف افعاؿ القكـ العقيدية كغيرىا  -عميو السبلـ-عمى القكـ النبي الكريـ ىاركف 

كىذه الكصية مف كميـ اهلل لعممو بطبائع  ،كاف ال يسمح ألصحاب القمكب الفاسدة بالعبث بعقكؿ الناس
ا المقاء الذم ميد لو بأربعيف ذى ،د لقاء اهلل الكريـ بالنبي الكريـؿ اآليات إلى مشيتفمتيـ كىنا تنتققكمو ك 

ره ربو مف العبادة كالتقديس كالتنزيو ليككف مييأ لما ىك اعظـ فيما أم -عميو السبلـ-ة قضاىا مكسى ليم
و مف غير ما مف مجرد العبادة بؿ لمقاء المعبكد سبحانو كتعالى كتكميمو مف غير ما كاسطة كيطمب من

كاسطة أيضان اف يناؿ شرؼ رؤية الكاحد األحد فيحمـ عميو ربو كيخبره أنؾ كانت بيذه القكة البسيطة في 
كيبيف لو اهلل تعالى اف انظر إلى الجبؿ القكم حيف يتجمى لو جبار األرض  ،الدنيا لف تستطيع أف تراني

 دؾٌ  أنو قدٌ جبؿ العظيـ الخمؽ ترابان ككصبح الانو كتعالى لمجبؿ فيكالسماء ما سيحؿ بو فيتجمى سبح
فاؽ مف ىكؿ المكقؼ استرجع كتاب إلى مف ىكؿ المكقؼ فمما آ -عميو السبلـ-كيصعؽ مكسى  ،كطيحف

اهلل مف طمبو فبيف اهلل لو مكانتو منو كانو اصطفاه ككممو مف دكف الخمؽ في ذلؾ الزمف كأنو يجب أف 
طاه مف دكف الناس كمف جممة ىذه الميزات أف اهلل قد أع يكثر مف الشكر عمى نعـ اهلل التي خصو بيا

ألف اتباعيا طاعة هلل ال  ؛نيـكما يريد اهلل تعالى م ،جان يسيركف عميواة كمنيالتكراة لتككف لو كلقكمو شريع
كانكا يرشدكف لك ف الذيف ال رشد كال عقؿ عندىـ إذ يرفضيا إال المعاندكف الفاسقك يا إال المؤمنكف كال يمبي
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فأحبط اهلل أعماليـ  -عميو السبلـ-تاىـ مف اهلل عمى يد مكسى كلكنيـ كذبكا بما آتبعكا طريؽ الرشاد ال
 . 1ىـ عند اهلل يـك القيامةءكسيمقكف جزا

  :اسرائيل لمعجل بنيعبادة  - ت

﮲     ﮳  ﮴  ڭۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋۅ  ٹ ٹ چ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

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

  ١٤٩-١٤٨األعراف:چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

نو كيعينيـ عمى ييرجع إلى المؤمنيف بما يع حتىبعد أف ذىب مكسى إلى ميقات ربو متعبدان متذلبلن إليو 
عميو -أكصى بو المؤمنيف مف عبادة اهلل كالبقاء عمى العيد كالطاعة هلل كلمنبي ىاركف  ماأمر دينيـ كبعد 

كبعد كقت ليس بطكيؿ عمى مكعظة مكسى ليـ قبؿ ذلؾ حيف طمبكا عبادة األصناـ بعد ذلؾ كمو  -السبلـ
يخمدكف إلى الكحؿ أكالء يـ مف جديد فيا ىـ ى عميني اسرائيؿ المتمردة المعاندة تطغطبيعة بذا ىا ىي 

تي تربت عمى كحؿ المادة المحسكسة كذلؾ بعد أف رفعيـ اهلل عمى عالـ زمانيـ كلكف نفكسيـ المريضة ال
اؿ كاشخاص كاكثاف كانت تجذبيـ إلى ذلؾ الكحؿ كحؿ الشرؾ فبعد غياب مكسى عبكدية غير اهلل مف م

 -عميو السبلـ-بغياب أخيو مكسى  -عميو السبلـ-ىاركف  قؼك استغؿ القكـ ضعؼ م -عميو السبلـ-
عبده القكـ عمى  باهللفصنع أشقاىـ مف الحمي جسد عجؿ مف الذىب كالفضة كلضعؼ اإليماف كالجيؿ 

 . 2كمعارضتو -عميو السبلـ- الرغـ مف نيي ىاركف

يـ الذم صاغ ف شقيإال أف جيالة قمكبيـ صدتيـ عف رؤية ما كقعكا فيو مف شرؾ كغكاية كبالرغـ مف أ
كؼ يدخؿ اليكاء مف قبمو كيخرج مف دبره فيخرج صكتان كالخكار إال أنو يبقى صنمان ليـ العجؿ قد جعمو أج

ال يممؾ النفع كال الضر ألحد أك حتى لنفسو فكيؼ يتخذ إليان يدبر امكر العباد كيسير شؤكنيـ كقد عاب 
كـ أجكؼ كعندما أدرؾ ىؤالء القكـ أنيـ قد ضمكا اهلل عمييـ سفاىتيـ في عبادتيـ صنمان صنعكه أصـ أب

                                                           
ـ، 1997، 1، طنطاكم، محمد سيد، بنك اسرائيؿ في القرآف كالسنة، دار الشركؽ، ط1/2047الرازم، تفسير الفخر الرازم،   1

 ، بتصرؼ مف الباحث.2/141، الزمخشرم، الكشاؼ، 497ص
، الشعراكم، 9/85ي، ركح المعاني، ، األلكس2/544، ابف عجيبة، البحر المديد، 13/117الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف،   2

، 1375-3/1374، سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، 3/475، ابف كثير، تفسير ابف كثير، 4362-7/4359تفسير خكتطر الشعراكم، 
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ال لما اختارىـ اهلل لبلستخبلؼ  كحادكا عف اإليماف كالعقيدة الحقة ككاف ال يزاؿ فييـ مسحة مف خير كا 
 .1فندمكا عمى فعميـ كطمبكا العفك كالمغفرة مف اهلل كمف يغفر الذنكب إال اهلل

 من ميقات ربو وموقفو من فعل قومو -عميو السالم-رجوع موسى   - ث

ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ 

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

ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

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

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ﮲  ﮳  

  ١٥٤-١٥٠األعراف:چ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

عطاه لو كلممؤمنيف معو ما يككف ليـ كأ -عميو السبلـ- فييا نبيو مكسى بعد رحمة ربانية ركحانية كـر اهلل
أطمع اهلل نبيو عمى ما أقدـ عميو قكمو مف فعؿ منكر شنيع بإتخاذىـ  ،كالدنيا ،عكنان عمى أمكر الديف

إلى كـر أكـر األكرميف كرحمتو بو كبقكمو  -عميو السبلـ-لمعجؿ معبكدان مف دكف اهلل كىنا ينظر مكسى 
ككيؼ نجاىـ كاعطاىـ ككيؼ أف قكمو قد قابمكا كـر اهلل كرحمتو كعطاءه بالكفر كاالنحطاط في االقكاؿ 

عاؿ فاستحيا مف ربو كعاد مف ميقات ربو كقد تممكو الغضب الممزكج بالحزف كاألسى فيك غاضب كاالف
كحزيف عمى قكمو مف فعميـ ألف اهلل غني عف عبادة كؿ العباد  ،ألف حرمات اهلل قد انتيكت كاستبيح دينو

يغضب كحؽ لو أف يغضب فإذا لـ  -عميو السبلـ-كالعباد ىـ المحتاجكف هلل في كؿ شيء فغضب 
ماذا يغضب كمف ىكؿ المكقؼ ألقى األلكاح ألكاح التكراة كممات اهلل ليس اىانة ليا  ماى لحرمات اهلل فإل

-كلكف لشدة غضبو هلل كلذا فإف اهلل تعالى لـ يعاتبو كلـ يرد في اآليات الكريمة ما يشير إلى لكـ مكسى 
عميو -د كليس مذمكمان كأخذ مكسى عمى فعمو بؿ اف الغضب هلل كلحرماتو كدينو محمك  -عميو السبلـ

عميو -يكبخ القكـ كيمكميـ كيبيف ليـ سكء عاقبة فعميـ كىنا يبمغ الغضب ذركتو حيف أخذ مكسى  -السبلـ

                                                           
، الشعراكم، 9/85 ، األلكسي، ركح المعاني،2/544، ابف عجيبة، البحر المديد، 13/117الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف،   1
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كحزنو إلى ما  -عميو السبلـ-في مشيد يظير مدل غضب مكسى  فيعنفوبرأس أخيو يجره إليو  -السبلـ
ـ مف اهلل بيذا الشكؿ العنيؼ ألف ىاركف يعم -ميو السبلـع-آؿ إليو حاؿ القكـ كقد  كاف تعنيفو لياركف 

أنو لـ يتخذ المكقؼ البلـز عندما انتكس القكـ لعممو  -عميو السبلـ-مكسى  ما ال يعممو القكـ كلظف
ياركف النبي أف يسكت عمى انتياؾ حرمات اهلل كلكف القـك لكلكف ما كاف  -عميو السبلـ-بطباع ىاركف 

 -عميو السبلـ-بي الكريـ فمما عمـ مكسى نعمى محاكلة االعتداء عمى حياة ىذا القد كصمت بيـ الجرأة 
رابطة االخكة كانيـ مف أـ كرحـ كاحدة بقد استعطفو  -عميو السبلـ-مف أخيو حقيقة األمر ككاف ىاركف 

 فكيكجو ىذا الغضب في مساره األصح كال يسمح لم -عميو السبلـ-يدأ مف شدة غضب مكسى حتى يي 
يذا الضبلؿ أف يفمت مف العقاب كيفرح بما ظنو صفعة لمكسى كىاركف عمييما السبلـ كحتى يقطع قاـ ب

-ؾ معيـ في الفعؿ كىنا يستدرؾ مكسى يكا اف ىاركف كاف مع القكـ كىك شر ر الطريؽ عمى ىؤالء فبل يبر 
ذيف اتخذكا العجؿ كيدعك لو كألخيو ىاركف بالمغفرة كالرحمة كيخبرنا اهلل في اآليات اف ال -عميو السبلـ

معبكدان مف دكف اهلل كمف يفعؿ مثميـ سيعرضكف أنفسيـ لغضب اهلل في الدنيا كلغضبو كعقكبتو في اآلخرة 
باب التكبة كالرجكع بؿ جعؿ اهلل الباب مفتكحان  غمؽتي يكـ الجزاء العادؿ عمى كؿ قكؿ كفعؿ كلكف اآليات لـ 

عمى مصراعيو لكؿ مف يرجع نادمان تائبان إلى ربو راجيان رحمتو فإنو يقبؿ التكبة برحمتو كيغفر الذنكب 
فبعدما تبيف لو المكقؼ عمى  -عميو السبلـ-جميعان إنو ىك الغفكر الرحيـ كتعكد الصكرة إلى مكسى 

أخذ مكسى لندـ بعد كقكع ىذا اإلثـ الكبير يلقكمو كشعكر القكـ با -و السبلـعمي-حقيقتو مف كعظ ىاركف 
فيو مف  يبيف ليـ كيؼ يعالجكف ما قد يقعكفما  لكاح التي فييا مف التكجيو كاليدلاأل -عميو السبلـ-

 .1اخطاء المستقبؿ كفييا أم األلكاح رسـ لمطريؽ القكيـ الذم اف اتبعكه يرشدكا كييتدكا

 لمنقباء وىالكيم بالرجفة -عميو السالم-ار موسى ياخت - ج

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  ٹ ٹ چ 

وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  

  ١٥٥األعراف:چمب  ىب   

                                                           
، 9/208، محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 7/4365، الشعراكيػ تفسير خكاطر الشعراكم، 3/1374سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،   1
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ـ كالحزف عييصن مف اة ككاف ما بيف الغضبإلى قكمو كمعو التكر  -عميو السبلـ-بعد اف رجع مكسى 
رجبلن سبعيف  -عميو السبلـ- كبعد تكبيخيـ كتعنيفيـ عمى ما فعمكه اختار كالخكؼ عمييـ مف غضب اهلل

كلكف مخالفة األكامر  مف بينيـ ليذىب بيـ إلى ميقات ربو مبتيميف معتذريف تائبيف نادميف عمى ما فعمكا
رديف عمى اكامر اهلل معمييـ أف يطبؽ اهلل فييـ سنتو في إىبلؾ المت يدف ىؤالء القكـ فحؽكانت نيج كد

األرض كال السماكات ك غفار قراره هلل بأنو إ -عميو السبلـ-فأخذتيـ الرجفة كماتكا جميعان كىنا يسجؿ مكسى 
فيك المسبؽ  األزلي كمع عممو ،فقد عفى عف ىؤالء مرة كمرة كمرة ،اهلل لعباد إالغفار لمذنكب كال يميؿ ا

عبلـ الغيكب بأنيـ ال رجاء منيـ كلكف ليقيـ الحجة عمى العباد كأنو لك شاء أىمكيـ مف أكؿ معصية 
دؿ الستار كارحـ الراحميف كىنا يس يفكالعذاب يعـ كلكف اهلل خير الغافر  ،كأىمكو معيـ ألف الرحمة تخص

 .1عمى مشيد عبادة العجؿ في اآليات

 وطمعو في كرم اهلل تعالى  -عميو السالم-دعاء موسى  - ح

ٱ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب    ٹ ٹ چ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ           

بعد  ١٥٦-١٥٥األعراف:چٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
هلل بالرحمة كالمغفرة يدعك ربو سبحانو كتعالى بخيرم الدنيا كاآلخرة كىنا  -بلـعميو الس-اقرار مكسى 

رأل مكسى منيا إال مقدار حبة مف خردؿ قد كسعت كؿ ما يجيبو الكريـ عز كجؿ إلى أف رحمتو التي 
الرحمات ف الذيف يطيعكف اكامر اهلل فميـ مف اة كالكفرة كالظالميف اما المؤمنك الخبلئؽ كاما العذاب فممعص

اف  -عميو السبلـ-اهلل سبحانو لمكسى  يفكالغفراف ما ال يعممو إال ارحـ الراحميف كخير الغافريف كىنا يب
 كصفاتو:  مف يبقى مف بني اسرائيؿ إلى زمف مبعث الني األمي أم محمد 

 يأمرىـ بالمعركؼ كينياىـ عف المنكر  .1
 تشديدىـ عمى انفسيـيحؿ ليـ ما حـر عمييـ مف الطيبات التي حرمت بسبب  .2
 يحـر عمييـ الخبائث التي اباحكىا ألنفسيـ كافتركىا عمى اهلل  .3

                                                           
، 2/528ابف عطية األندلسي، المحرر الكجيز،   1 ، سيد 1/2065، الرازم، تفسيرالفخر الرازم، 1/568، السمرقندم، بحر العمـك
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فمف آمف بو مف بني اسرائيؿ كنصر كيخفؼ عنيـ ما شؽ عمييـ مف اكامر اهلل في العبادة كغيرىا  .4
 دعكتو كاطاع اكامر اهلل التي جاء بيا فسيناؿ الفبلح في الدنيا كاآلخرة.

 محمد اعالن عموم رسالة النبي - خ

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

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

ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ﮲        ﮳  ﮴  ڭۇ   

چۉ  ۉ  ې   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

  ١٥٨-١٥٢األعراف:
كتنتقؿ اآليات إلى مشيد آخر كزماف آخر كنبي آخر عميو كعمى أنبياء اهلل الصبلة كالسبلـ كيطمب اهلل 

نو ىك الرسكؿ لكؿ مف عمى االرض مف الناس مف مبعثو  إلى قياـ أ إعبلفمف ىذا النبي كىك محمد 
مف الخبلئؽ يؤتي الفضؿ مف يشاء مف  رض كمف فييفف لو ممؾ السمكات كاالالساعة كىذا بتكميؼ مم
كـ  تيتدكف كتفكزكف بما عند مبرسالتي لعك ادعككـ باسـ اهلل اف تؤمنكا بي  اني عباده قؿ ليـ يا محمد 

  .1كالثكاب كالجناف التي اعدت لممتقيف ةاهلل مف اآلخر 
 خروج بني اسرائيل إلى الصحراء ودخول األرض المقدسة  - د

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   ٹ ٹ چ 

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ   چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ   ڱ  ڱ 

  ١٦٢-١٥٩األعراف:
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بيف لمقاصي بالرسالة االسبلمية لي -عميو السبلـ- كسىربط الحؽ جؿ في عبله احداث دعكة مكبعد اف 
يصنؼ الحؽ بني اسرائيؿ إلى  ىنا كالداني اف جميع دعكات الرسؿ ما ىي إال حمقات في سمسمة كاحدة

اليداية فيك قد اىتدل فمف العدؿ أف  إلى طريؽ تدم الذم يدعكيصنفيف األكؿ ىك الصنؼ الصالح الم
يبذؿ الجيد في ىداية غيره كاف ال يعدؿ بدينو أم ديف كام شيء ميما كانت االسباب كالمغريات، ثـ 

بلؼ المبني عمى عدـ الكد بينيـ فيـ ال يتفقكف كشفت لنا اآليات مرضان آخر في بني اسرائيؿ كىك االخت
 .فيذا صنؼ آخر حتى في المأكؿ كالمشرب أما في السكء كالصد عف ديف اهلل فيـ عمى قمب رجؿ كاحد

اف يضرب  -عميو السبلـ-كألف اهلل عميـ بطبيعة القكـ فيك سبحانو عبلـ الغيكب فقد اكحى لنبيو مكسى 
سمع مف بني اسرائيؿ كلتككف آية ممنو اثنتا عشرة عينان عمى مرأل ك بعصاه الحجر ليتفجر الحجر كتخرج 

ف في ىذه النعـ التي انعميا عمييـ ككأف اهلل سبحانو كتعالى يعالج ما في نفكسيـ مف كا متساكيليـ كليككن
إلى مرحمة أعظـ كىي مرحمة دخكؿ األرض المقدسة كذلؾ بنزع كؿ ما قد  ليعدىـأمراض الحقد كالحسد 

ا مف رحمة اهلل الذم يميميـ كيعطييـ مف الفرص لعميـ يشكركف ذيؤدم إلى االختبلؼ فيما بينيـ كى
كييتدكف كلكف مع ىذه اآليات المعجزة التي حصمت ليـ كرأكىا بأعينيـ كانت نزعة التمرد كالعصياف ىي 

ىكل نفكسيـ ىك المصيطر عمييـ عندما امرىـ اهلل بدخكؿ االرض ك ى عقكليـ كقمكبيـ الطاغية عم
اهلل فييا مف المصالح ليـ الكثير فإف دخمكىا  أكامر المقدسة التي ىي ارض التمكيف ليـ كدخمكىا كفؽ

 ،ذلؾ ذنكب كزادىـ ثكابان فكؽال اقترفت أيدىـ مفكما امر اهلل خاضعيف متذلميف هلل غفر اهلل ليـ ما 
كا بالكعد اإلليي بالمغفرة كاالحساف كأما الذيف رسكلو فالذيف أطاعكا أمر اهلل فاز كلكنيـ عصكا أمر اهلل ك 

ص اهلل منيـ في الدنيا قبؿ اآلخرة كىنا دليؿ آخر عمى كضكح الخبلؼ تبيـ فقد اقر  ألكامرتنكركا 
ا انفسيـ بعصيانيـ فكاف حقا عمى اهلل ؿ كعبل فظممك ى في تنفيذ أكامر اهلل عز كجالمتغمغؿ فيما بينيـ حت

 .1اف يعاقبيـ تحقيقان لمعدؿ الرباني ألف اهلل ال يظمـ الناس شيئان كلكف الناس أنفسيـ يظممكف

  

                                                           
 ، بتصرؼ مف الباحث.4372-7/4366الشعراكم، تفسير خكاطر الشعراكم،   1
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 من سورة ىود -عميو السالم-المعنى اإلجمالي لقصة موسى  الثالثالمطمب 

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  ٹ ٹ چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  حئ    مئ   

  ٩٩-٩٦هود:چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

مف القصص التي ذكرىا اهلل تعالى في ىذه السكرة، كىي آخر قصة في ىذه  السادسةىذه ىي القصة 
و في مكاضع كثيرة مف القرآف الكريـ، ئمع فرعكف كمبل -عميو السبلـ-مكسى  السكرة، كقد ذكرت قصة

ذلؾ أىؿ  كلك كرهاؽ الحؽ كابطاؿ الباطؿ قبياف سنة اهلل في رفع كممتو كاحكالعبرة منيا كاضحة كىي 
جعؿ ىمؾ فرعكف كأشراؼ قكمو، ك أكمف آمف معو، ك  -عميو السبلـ-مكسى اهلل  فقد نٌجىالكفر كالضبلؿ 

كفار أكلئؾ األقكاـ الظالميف الذيف أعرضكا عف دعكة أنبيائيـ، ك كجعميـ  ،المعنة عمييـ في الدنيا كاآلخرة
فقد  ،ف اختمؼ العذاب إال أف العاقبة كاحدة، كا  مثاالن لكؿ الطغاة كالظالميف في كؿ زماف كمكاف ـدً قى كما تي 
ى مصير كاحد في قبمو كلكنيـ جميعان إلمـ كقد تنكعت عذابات األ ،ىك الغرؽ وئعذاب فرعكف كمبل كاف 
 .مف عذاب في اآلخرة في الدنيا كبئس ما ىـ كافدكف إليو كما اليبلؾ ،اآلخرة

 من خالل السورتين األعراف وىود -عميو السالم-: المقارنة الموضوعية لقصة موسى الرابعالمطمب 

كرتيف فبل بد مف عرض ما تكافقت كرة أف تكتمؿ بعد عرض مشاىدىا المختمفة مف خبلؿ السإذا أريد لمص
 عميو السكرتاف كما انفردت بو كؿ سكرة عمى حدة كالبداية مع ما اتفقت عميو السكرتاف.

  -عميو السالم-القواسم الموضوعية المشتركة بين السورتين في قصة موسى أواًل: 

بعض  ؾأف ىنا ممت في سكرة ىكد إالفصمت مطكالن في سكرة األعراؼ كأج عمى الرغـ مف أف القصة
 المشتركات بيف القصة في السكرتيف

عمى الترتيب الزماني كليس في ىذه القصة بالذات كلكف المبني الترتيب التسمسمي لكركد القصة   .1
إذ أنو قد  ان تميز  -عميو السبلـ-في كؿ القصص الكاردة في السكرتيف كلكف لعؿ في قصة مكسى 
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عندما أتاه كىك  -عميو السبلـ-مكسى  في تثبيت ككاف لؤلخير دكر -عميو السبلـ-التقى شعيبان 
 ال تخؼ نجكت مف القـك الظالميف". خائؼ طريد فآكاه كقاؿ لو "

السكرتاف ذكرتا مبعث مكسى إلى فرعكف كقكمو بالحجج كاآليات كذكر فرعكف كقكمو ابتداءن عمى  .2
ألنيـ كانكا المتحكميف في الببلد  كلكف خصيـ بالذكر ،الرغـ مف أف الدعكة كانت ليـ كلغيرىـ

ىـ فكانكا بذلؾ كاتبعكا أىكاءالرشد  كثير ممف ىـ دكنيـ كلكنيـ جانبكاقتدل بيـ كألنيـ لك آمنكا ال

      ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ٹ ٹ چ ، يـ كلمف ىـ تحت سمطانيـسظالميف ألنف

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ٹ ٹ چ  ك١٠٤األعراف:چۇ   

 ٩٢–٩٦هود:چىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ    مئ   
، كجزاء عادؿ عمى طغيانو في الدنيا فرعكف كقكمو في اآلخرة كىي النار لنا عاقبة االسكرتاف بينت .3

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ڭ  ۇ  ٹ ٹ چ 

ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

چې  ى   ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ      ڀ  ٹ ٹ چ ، ١٣٢–١٣٦األعراف:

 ٩٩–٩٨هود:چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
قد جاء باآليات كالمعجزات لتككف دليبلن دامغان ال  -عميو السبلـ-السكرتاف ركزتا عمى اف مكسى  .4

 .يقبؿ الشؾ كالمراء كالتكذيب
ف يمثبلف الحؽ كالباطؿ كالمذي ،السكرتاف ركزتا عمى الشخصيتيف الرئيستيف البارزتيف في القصة .5

 ممثبلن لمحؽ كأىمو كفرعكف ممثبلن لمباطؿ كأىمو. -عميو السبلـ-كىما مكسى 

  -عميو السالم-في قصة موسى  موضوعية بين سورتي األعراف وىودالفروق الثانيًا 

في ىذه القصة تختمؼ عف غيرىا مف القصص التي سبقتيا كذلؾ الف القصة في  السكرتيفالفركؽ بيف 
 ئع ككأف القارئ لآليات يرل المشيدصكرة لمكقامفصمة لؤلحداث كمكردة لؤلقكاؿ كم سكرة األعراؼ جاءت

مف  خبار بأنو كبعد ىبلؾمف قبيؿ اإل -عميو السبلـ-فقد جاءت قصة مكسى  ،ىكد سكرةعيانان أما في 
ممف ظممكا أنفسيـ إال أنو قد جاء  -عميو السبلـ-إلى قكـ شعيب  -عميو السبلـ-مـ مف قكـ نكح ذكر األ
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رسؿ اسرائيؿ كىؤالء مف أ كقكمو كبنك فكانكا أظمـ منيـ كأطغى كىـ فرعكف ،بعدىـ مف لـ يعتبر بيبلكيـ
ك طكؿ العرض في سكرة كىذا يبيف لنا أف الفرؽ البارز في القصة ى ،-عميو السبلـ-إلييـ مكسى 

في سكرة ىكد ككأف القصة في سكرة ىكد جاءت تعقيبان مكجزان لما كرد في سكرة األعراؼ  كقصره ،األعراؼ
 كاهلل أعمى كأعمـ.
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 الخاتمة:

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كتقضى الحاجات، كتستجاب الدعكات، الحمد هلل فاتحة كؿ خير 
كتماـ كؿ نعمة، الحمد هلل الذم أعانني عمى إتماـ ىذه الدراسة المتكاضعة، الحمد هلل الذم كفقني عمى 

خبلؿ ىذه الدراسة التي حاكلت تابو الكريـ كجعمني خادمان لكتابو مف كالكتابة في ىذا الجانب الميـ لفيـ 
فييا تكضيح بعض معاني تكامؿ القصص في القرآف الكريـ مف خبلؿ المقارنة المكضكعية بيف القصص 
الكاردة في سكرتي األعراؼ كىكد راجيان مف اهلل أف أككف قد كفقت في ذلؾ، فإف أصبت فيما طرحت فمف 

ف أخطأت فم ف أىـ النتائج التي خمصت إلييا في  ف نفسي كالشيطاف كاهلل كرسكلو منواهلل كا  بريئاف، كا 
 بحثي ىذا بعد تكفيؽ اهلل ما يمي:

فإف  ةفي سمسمة كاحد كمتكصمة أنو ككما أف دعكة األنبياء تكاممية فيـ عبارة عف حمقات متراصة .1
كذلؾ تعرض كؿ سكرة كردت فييا القصة  ،القصص الكاردة في القرآف كالذيف ىـ أبطاليا تكاممية

يشعر القارئ لكتاب اهلل ككانو  ،مف المشيد في عرض تشكيقي فريد صكرةيدان معينان أك نفسيا مش
 يعيش صكة حية لمحدث الكارد في القصة.

إف الدركس كالعبر المستفادة مف القصص القرآني دركس كعبر متجددة تصمح ألف تسقط عمى  .2
ف ىذا التجدد ىك الذم يعطييا ىذا  الزخـ كالتأثير الكبير. الكقائع في األزمنة المتبلحقة كا 

إف القرآف الكريـ في عرضو لمقصص القرآني قد راعى قدرات الناس عمى الفيـ كاإلحساس فجاء  .3
باألحاسيس كالمشاعر  كبألفاظ مبسطة كجاء في بعضو مميئان  ؤلفياـالعرض القصصي مناسبان ل

ب عقكليـ التي تناسب ذكم اإلحساس المرىؼ كفي بعضو اآلخر ليس كذلؾ ليناسب مف تغم
 عكاطفيـ.

ظيار أف الدعكة ليا كجو كاحد حسف كليس كما باقي طف عمى حممة لكاء الدعكة التمإ .4 ؼ بالناس كا 
ما يدعى إليو مف مبادئ ليا أكجو  قد يككف منيا القبيح كالحسف، أما دعكة اهلل فإنيا تفكؽ في 

 حسنيا الحسف ذاتو ألف منبعيا خارؽ الحسف كمو كىك اهلل عز كجؿ.
كىك  ،منبع ذلؾ الحؽ فييا أف مكقفيـ كحجتيـ دائمان قكية مى أىؿ الحؽ كدعاتو أف يتيقنك ف عإ .5

ف بدت لمناظر إلييا أنيا ضعيفة كأف قكة الباطؿ كاىية تعصؼ بيا  الحؽ سبحانو كتعالى حتى كا 
 نسمات اليكاء العميؿ كأنو إنما تظير القكة أك تتبلشى بقكة اإليماف كالعقيدة الحقة.



97 
 

اهلل في االستبداؿ كاالستخبلؼ باقية متجددة ما بقي الميؿ كالنيار كأنيا تتحقؽ في حاؿ ف سنة إ .6
بيف الحؽ كالباطؿ فإف اهلل سبحانو كتعالى سيستبدؿ  ان تحقؽ شركطيا كطالما أف ىناؾ صراع

ف ساركا عمى طريؽ الحؽ  الظالميف كيمكف لممؤمنيف كيستخمفيـ ليختبرىـ فينظر كيؼ يعممكف، كا 
ال عادت سنة اهلل في االستبداؿ كاالستخبلؼ إلى التحقؽ مف جديد.كالعدؿ   كا 

ف أىؿ الحؽ عرضة لمفتنة كاالختبار القاسي الشديد المزلزؿ الذم تعرض لو أكـر خمؽ اهلل عمى إ .7
فتتاف يجب أف يزيد مف صبلة اإليماف كلمعانو فاإليماف كمعدف الذىب اهلل كأتقاىـ لو كلكف ىذا اال

 ه كلمعانو.ة كالطرؽ كالنار زاد نقاؤ رض لمفتنكمما تع
أف األمـ السابقة لـ يعتبر بعضيا بمصير بعض فكقعكا في المحذكر كتسببكا ألنفسيـ باليبلؾ  .8

كلذلؾ فميحذر الظالمكف كالمعاندكف كالطغاة كالذيف يظنكف أنيـ خالدكف ال حساب كال عقاب 
سبقكىـ فإنيـ ما منكر كال محذكر  عتاظ مف مصير ىؤالء الذيفتفميحذر ىؤالء اليكـ مف عدـ اال

ٺ  ٺ  چ يف عف قكؿ اهلل تعالى مإال كفعمو شياطيف ىذا الزماف مف اإلنس، غافميف أك متغاف

ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ٹ چ  كقكلو  ٨٣هود:چٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ٩٩األعراف:چڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  
ف إف أتباع الحؽ ك المؤمني .9 لـ تكف بينيـ ركابط نسب أك مصاىرة ألف رابطة ف ىـ أخكة كأىؿ كا 

اإليماف أقكل كأعمؽ كأف أبناءىـ مف النسب مف غير المؤمنيف ليسكا مف أىميـ كذلؾ ألف 
كأكضح دليؿ عمى عدـ صبلح رابطة النسب بيف مؤمف  ،اختبلؼ العقيدة قد أفسد رابطة النسب

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ٹ چ و ككافر ما تحدث عنو القرآف في قصة نكح في اآليات مف قكل

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   

 ٤٦–٤٥هود:چٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
ف ف الماضي يمر بحمكه كمره كأف التجارب التي ال ترضي اهلل يجب أف ال يمتفت إلييا اإلنساإ .10

ميما كانت قاسية ميما خربت كدمرت عمى أف يعتبر مف ىذه التجارب ليرسـ طريقان أكضح 
عميو -لممستقبؿ يككف مبنيان عمى رضى اهلل عز كجؿ، فاهلل سبحانو كتعالى قد أكصى لكطان 

ٹ عمى لساف مبلئكتو أف ال يمتفت إلى الخمؼ في إشارة إلى التجربة القاسية الماضية،  -السبلـ

 ٨١هود:چيئ  جب        حب  خب  مب  ىب  يب  جت ىئ  ٹ چ 
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 ىذا أىـ ما خمصت إليو مف نتائج في دراستي ىذه كأما فيما يتعمؽ بالتكصيات فيي ما يمي:

خكاني ككؿ مف يصؿ إليو قكلي ىذا تقكل اهلل في السر كالعمف فيك ك أكؿ ما أ .1 صي بو نفسي كا 

ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ٹ ٹ چ خير كصية أكصى اهلل بيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ كمف قبمو، 

ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺   ﮻     ١٣١النساء:چ﮲  ﮳ ﮴  ﮵ 
ة الخاصة بالقرآف الكريـ عمى ما يخدـ القضايا العصرية التي يالتركيز في المكضكعات البحث .2

خاصة كحدة المسمميف كسبؿ تحرر األمة مف التبعية ألعدائيا مف خبلؿ بتشغؿ األمة اليكـ ك 
رة ياض الطاقات الكامنة في أبناء األمة لتعكد بإذف اهلل إلى صدانتكظيؼ العمـك القرآنية الست

 األمـ.
تكجيو البحكث الخاصة بالقرآف كعمكمو نحك إخراج ما ىك ميجكر مف مخطكطات التفسير كعمـك  .3

 القرآف حتى ترل ىذه المخطكطات النكر كينتفع بيا الناس عامة كطبلب العمـ خاصة.
الدراسات القرآنية عمى كاقع األمة الحالي لرسـ خارطة طريؽ تعبر بيا  تطبيؽتكجيو البحث نحك  .4

 مة مما ىي فيو إلى بر األماف.األ
عي زكران كبيتانان انتسابيا تدٌ كىة كاألبكاؽ الناعقة التي بالمش الحذر مف بعض الدراسات كالبحكث .5

جياؿ القادمة اسبلمان يناسب كاأل ساس السـ في العسؿ كحتى يخرجكا لمنلمقرآف في محاكلة لد
 ىـ كمصالحيـ.ءاأىك 

ـ كأبارؾ عمى سيدنا محمد اهلل الذم بفضمو كنعمتو تتـ الصالحات كأصمي كأسم دي مى كفي الختاـ أحى 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ كصحبو أجمعيف،  كعمى آلو

 ١٨٢-١٨٠الصافات:چخب  مب  ىب   
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تحقيؽ: مصطفى قصص األنبياء،  الدمشقي، القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبكابف كثير، 
 .1988عبد الكاحد، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، 

 ىػ. 1414محمد بف مكـر بف منظكر، لساف العرب، بيركت: دار صادر، ابف منظكر، 
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، مكتبة 3، طالكبير يكبلـ العمأيسر التفاسير ل الجزائرم، بكر أبك مكسى بف جابرأبك بكر الجزائرم،
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 ، حققوالفركؽ المغكية العسكرم، ميراف بف يحيى بف سعيد بف سيؿ بف اهلل عبد بف الحسف ىبلؿ أبك
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 أحمد بيجت، أنبياء اهلل، دار الشركؽ، بيركت، لبناف، ) د ت(
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 بيركت ،دار الفكر، ألندلسي، أبك حياف، البحر المحيط في التفسيرا
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اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو )صحيح البخارم(، تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر، رسكؿ 

 ىػ1422، 1دار طكؽ النجاة، ط

 ،أنكار التنزيؿ كاسرار التأكيؿ الشيرازم محمد بف عمر بف اهلل عبد سعيد أبك الديف اصرنالبيضاكم، 
 – األكلى: الطبعة بيركت - العربي التراث إحياء دار: الناشر المرعشمي الرحمف عبد محمد: المحقؽ
1418 
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 .2009الشامية،  داككدم، الدار عدناف ، تحقيؽ: صفكافالراغب األصفياني، مفردات ألفاظ القرآف

 ـ2007.عٌماف : دار يافا.  1فيد، أسرار القصة القرآنية. طزايد، 

 ، الثانية:  الطبعة دمشؽ - المعاصر الفكر ، دارالتفسير المنير الزحيمي مصطفى بف كىبةالزحيمي، 
  ىػ 1418

 العمـ ، داراألعبلـ الدمشقي، الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خيرالزركمي،
 ـ 2002 مايك/  أيار - عشر الخامسة: عةالطب لممبلييف

 - العربي الكتاب دارالكشاؼ،  اهلل جار الزمخشرم أحمد، بف عمرك بف محمكد القاسـ أبكالزمخشرم، 
  ق 1407 - الثالثة: الطبعة بيركت

السخاكم؛ عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني المصرم السخاكم الشافعي، أبك الحسف، عمـ الديف، 
 القراء ككماؿ اإلقراء، تحقيؽ: عبد الحؽ عبد الدايـ سيؼ القاضي، مؤسسة الكتب الثقافيجماؿ 
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 ـ.2014

 ىػ1412دار الشركؽ، بيركت، في ظبلؿ القرآف،  إبراىيـ حسيف الشاربي، سيد قطب،

 ، دار الشركؽ.التصكير الفني في القرآف ،سيد قطب

القرآف، تحقيؽ: مركز الدراسات القرآنية،  السيكطي، عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف، اإلتقاف في عمكـ
 ـ2005مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، السعكدية، 

، طر الشعراكم، اتفسير خك  محمد متكلي، الشعراكم،  1991مطابع أخبار اليـك

 الكمـ دار كثير، ابف ، دارفتح القديراليمني،  الشككاني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف الشككاني، محمد
 ىػ 1414 - األكلى: الطبعة بيركت دمشؽ، - الطيب

 محمد عمي، صفكة التفاسير، القاىرة: دار الصابكني، د.ت، الصابكني

صديؽ حسف خاف القنكجي، فتح البياف في فتح مقاصد القرآف، تحقيؽ: عبد اهلل بف إبراىيـ األنصارم،  
 المكتبة العصرية 

 2003كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بقطر، صفي الرحمف المباركفكرم، الرحيؽ المختكـ، 

 ـ.2007ق،/1427كالنشر،  لمطباعة القمـ دارصبلح الخالدم، القصص القرآني، 
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 لمنشر الفرقاف قطب، دار سيد عند الكريـ القرآف في الفني التصكير نظرية ،صبلح عبد الفتاح الخالدم
 1983كالتكزيع، 

جامع البياف في تأكيؿ الطبرم،  جعفر أبك اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمدالطبرم،
   ـ 2000 - ىػ 1420 األكلى،: الطبعة الرسالة مؤسسة: الناشر شاكر محمد أحمد: المحقؽالقرآف، 

 ـ، 1997، 1طنطاكم، محمد سيد، بنك اسرائيؿ في القرآف كالسنة، دار الشركؽ، ط

 1977 العربية، مصر، الحضارة ، مطبعةالمكضكعيعبد الحي الفرماكم، البداية في التفسير 

. دار التكزيع كالنشر 1991عبد الستار فتح اهلل سعيد، المدخؿ إلى التفسير المكضكعي، الطبعة الثانية 
 اإلسبلمية 

 مكتبة االنجمك المصرية.عبد العزيز صالح، تاريخ شبو الجزيرة العربية في عصكرىا القديمة، 

 1976أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا، الييئة المصرية العامة لمكتاب، عبد اهلل محمكد شحاتة، 

 العممية الكتب دارعبد الكىاب النجار، قصص األنبياء، 

 ـ1956كمفيكمو، القػاىرة  والخطيب، القصص القرآني في منظكم عبدالكريـ

 شبكة اإلسبلمية.مكقع الدعكة الرسؿ إلى اهلل تعالى،  أبك عبد اهلل مصطفى بف العدكم شمباية، العدكم، 

 .2005دار الغرب لمنشر كالتكزيع، الجزائر، العرابي لخضر، الدراسة الفنية المعاصرة لمقصة القرآنية، 

، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، المدينة عمر باحاذؽ، الجانب الفني في قصص القرآف الكريـ
 المنكرة.

 2011، صص القرآني، الجامعة االسبلمية، غزةالقانكع، عبد المطيؼ، قضايا االمة كعبلجيا في الق

القرطبي؛ محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي األندلسي، أبك عبد اهلل، القرطبي، 
 2006الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، 

 ـ1978، 3القرآف، دار االعتصاـ، طالكرماني، محمكد بف حمزة، البرىاف في متشابو 
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 محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية، دار المعارؼ، بيركت

  العربي الفكر دار زىرة التفاسير،زىرة،  بأبي المعركؼ أحمد بف مصطفى بف أحمد بف محمد

د محمد بف يعقكب الفيركزآبادم مجد الديف، بصائر ذكل التمييز بمطائؼ الكتاب العزيز، تحقيؽ: محم
  1996عمي النجار كعبد العميـ الطحاكم، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية، 

 الجامعية المعرفة ، دارمحمد بيكمي ميراف، دراسات في تاريخ العرب القديـ

 .بيركت ،دار المعرفة، 2، طمحمد رشيد رضا. تفسير القرآف الحكيـ الشيير بتفسير المنار

  1997ار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، محمد سيد طنطاكم، التفسير الكسيط، د

 .2002 التكزيع، ك النشر ك لمطباعة قباء دار:  ، القاىرةمحمد قطب، القصة في القرآف

 ـ1970.بيركت : دار البحكث العممية.  1محمد كامؿ حسف : القرآف كالقصة الحديثة. ط

 .1946بمصر،  الحمبي البابي مصطفىتفسير المراغي،  مصطفى، أحمدالمراغي،

 ـ.1984، جامعة أـ القرل، مريـ السباعي، القصة في القرآف الكريـ

مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشير النيسابكرم، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ 
ء التراث إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ )صحيح مسمـ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيا

 العربي، بيركت.

ربيع  26، مجمة الشريعة كالقانكف، العدد: ، التفسير المقارف دراسة تأصيميةمصطفى إبراىيـ المشني
 2006ىػ إبريؿ  -1427األكؿ

 ـ1989-ىػ 1410مصطفى مسمـ، مباحث في التفسير المكضكعي، دار العمـ سكريا، 

: تحقيؽالكجيز، الشافعي،  النيسابكرم، الكاحدم، عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبكالكاحدم، 
 1415 األكلى،: الطبعة بيركت دمشؽ، - الشامية الدار،  القمـ دار: النشر دار داككدم عدناف صفكاف

  .ىػ
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