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 (//؛ تاريخ القبول:  //)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

دراسة متعدّدة  الكتاب العظيم، حيتاج إىلإدراك ما حيتوي عليه هذا و كتناه املعاين الرفيعة للقرآن الكروا

علوم خاصة إلنتشاهلا من بني  حتتاج إىلو املخاطب العامى الرموز القرآنية قد ختتفي علو اجلوانب،ألنّ األسرار

من هذه األسرار، سرّ الوحدة املوضوعية يف السور القرآنية، خاصة السور و األلفاظ الرائعة.و املعاين الراقية

قصصاً التوجد عالقة وثيقة بني مضامينها يف و ظاهر السور الطوال واجهنا موضوعات نظرنا إىل الطوال. فإذا

ى املغزو هذه السور من نظرة الوحدة املوضوعيّة ميكننا متابعة اهلدف الرئيس لكن إذا نظرنا إىلو بادئ الرأي،

تسلسل املفاهيم يف السورة الواحدة من ى وعالقتها بالسور األخرو الواحد يف الصور املتعدّدة املطروحة يف  السورة،

 . ىبني السور متتابعة من جهة أخرو جهة

التحليلي، دراسة الوحدة املوضوعية يف سورة  -املنهج الوصفيى ومن هذا املنطلق، حياول هذا املقال بناءو عل

عالقة األجزاء و لرئيساحملور اى كيفية بناء أي جزء علو أجزاء يف داخل السورة،ى األعراف بواسطة تقسيمها عل

اخلامتة. ويشاهَد بأنّه  التناسق املوجودين فيها من حيث تنمية املوضوع، من املقدمة إىلو التناغمو فيما بينها

لزوم حتديد املوقف يف هذا و الشّرّو هو الصراع بني  اخلريو متحور املوضوعات حول احملور الرئيس،ى إضافة عل

تالمحاً يف و السمة اللغوية البارزة للسورة، الوحدة املوضوعية تسبّب انسجاماًى علالصراع، قد أثّر احملور الرئيس 

يذكرنا هذا األمر و التقابل،و كثرة عدد آياهتا. فنستننتج أنّ مستها البارزة هو التضادو السورة بالرغم من طوهلا

كامنة وراء املوضوعات املتعدّدة األحيان  بالصراع بني الطرفني املتخاصمني يف مضمون السورة. العالقة يف أكثر

 .ما بعدها من جانب املوضوع العامو املطروحة أنّها يف عالقة بسورة قبلها

 لمات الرئيسيةكال

 .القرآن الكرو، سورة األعراف، الوحدة املوضوعية، الصراع، التضاد
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 ةمقدم

مثيل له ومتفرّد خبصائص جتعله الكتاب املعجز  الشك أنّ القرآن الكرو كتاب معجز فريد ال

سراره على مرّ الزمن والتزال هناك أسرار كثرية مل يدركها أيعرف القدم وتنكشف  الذي ال

َذِلَك اْلِكتَاُب اَل رَْيَب ﴿ العقل البشري القاصر. عرّف اهلل تعاىل القرآن يف أول تعبري عنه ككتاب:
األخرى، فهو حيمل ، ولكنّه ليس كتاباً بسيطاً ميكن قياسه بالكتب (2 :)البقرة ﴾ِفيِه ُهًدى لِْلُمت ِقينَ 

ألنّه أكمل وأفضل وأرقى  ؛يف طياته  يع اخلصائص املثالية للكتب، بل يغلب عليها يف الكمال

  .كتاب، وبعبارة أخرى إنّه كتاب من جهة املادة ولكن ماهيته تغلب على  يع الكتب

 فيه النظم من البداية إىلى رأسه القرآن، أن يراعى علو من خصائص كلّ كتاب قيم

يوصله هذا اخليط  ينطلق وراءه حىتو أن يعطي املخاطب خيطاً فكرياً ليمسكهو نهايةال

سري  و اهلدف املقصود من الكتاب. فمن املفروض أن يكون لكل كتاب مقدمة الفكري إىل

 صلب املوضوع.و اخلامتة اليت تتناسق مع املقدمة األجزاء وصوالً إىلو منطقي يف الفصول

تميز كل فصل أو كل جزء من الكتاب بطرح قسم من املوضوع ، جيب أن يىمن جهة أخرو

يكون الكتاب يف ذروة  أن تتناسب جزئيات املوضوع املطروح يف ضمن كل فصل حىتو الرئيس

 التناسق.  و النظم

القرآن من هذا املنظار، كيف تكون العالقة بني أجزائها املختلفة؟ هل  فإذا نظرنا إىل

هنايته؟ كيف ميكن أن  املتعدّدة من بداية القرآن حىتميكن رصد نظم خاص بني السور 

 أساس طوهلا؟ هل ميكن أن جند سرياً فكرياًى هي رتّبت علو جند تناسباً خاصاً بني السور

 خاصة السور الطوال اليت قد تتجاوز عدد آيها املأتنيو موضوعياً خاصاً يف داخل السورو

املوضوع اخلاص للسورة، فهل يربز املوضوع يف إذا وجدنا و موضوعات متعدّدة؟ى تشتمل علو

 يف التعابري القرآنية؟ ى يتجلّو املفاهيم فقط أم تسانده اللغة أيضاً

حياول علم املناسبات
1
أمثاهلا عن طريق دراسة العالقات و اإلجابة عن هذه األسئلة 

 ن املقدمةعالقات األجزاء املتعدّدة يف سورة واحدة مو املوجودة بني سور القرآن من جهة

                                                      

الذي يربط بني سور القرآن العظيم وآياته  باملعىنلية واملسائل املتعلقة ك. جمموعة من األصول ال1

 .(28ص ،2002)بازمول، 
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يُبدي علم املناسبات إهتماماً خاصاً بالسور و .ىاخلامتة من جهة أخرو املوضوع الرئيسو

املوضوعات املختلفة يف سياق واحد، األمور اليت ى اشتماهلا علو الطوال بسبب طول نفسها

موضوعات متعددة قد تبدو ى ألنّها تشتمل عل س للسورة؛صعوبة كشف احملور الرئي تؤدي إىل

النظرة العابرة منقطعة الصلة بعضها بالبعض. فضرورة البحث عن الصلة بني األجزاء يف 

الحظنا أن و املختلفة للسورة جعلتنا نبحث عن الوحدة املوضوعية يف هذه السورة املباركة،

عالقتها و عالقة األجزاء مع البعض الكتب املرتبطة بالعلوم القرآنية قد تشري إىلو التفاسري

لكن مل نشاهد كتاباً أو مقالة يغوص يف أعماق و املتأخرة عنهاو تقدمة عليهامع السور امل

هذا، يبدو أنّ دراسة الوحدة املوضوعية ى السورة ليجد العالقات الكامنة يف اجلزئيات، فعل

 جديدة. و يف سورة األعراف دراسة قيمة

الستار عن يكشف و حياول هذا املقال أن يدرس الوحدة املوضوعية يف سورة األعراف

األجزاء و كيفية بروز هذا احملور يف األقسام املختلفة للسورة من املقدمةو حمورها الرئيس

عالقة السورة مبا قبلها و عالقة االسم باملوضوع الرئيسو وجه تسميتهاو اخلتام،و الداخلية

 ج إىل. تشري النتائىخرأخذ فيها كل حلقة برقاب أهنايات متسلسلة تو كما يصوّر لنا بدايات

يوجد العالقة بني أجزائها املختلفة و جيمع مشل موضوعات السورة رئيساً أنّ هناك موضوعاً

الوحدة املوضوعية، فهناك نوع آخر من التناسق يف السورة، إذ ى إضافة علو كخيط رئيس،

بارزاً اليت تلعب دورا و تربز الوجه الثاين للوحدة يف الثنائيات املذكورة يف التعبريات القرآنية

 غة فنية قوية.يف إعطاء السورة صب

 خلفية البحث

القدو الكشف عن وجوه عالقة السور بالبعض وأبدوا مبحاوالت يف حاول املفسرون منذ 

وابوالفضل اآللوسي « التفسري الكبري»تفاسريهم ومنهم الفخر الرازي يف تفسريه املسمى بـ

يف ظالل »هبذا األمر سيد قطب يف كتابه ، كما بادر «روح املعاين»البغدادي يف تفسريه 

ولكن حماوالت املفسرين كانت من خالل تفاسريهم ومل يكن بصورة كتب مستقلة «. القرآن

« علم املناسبات يف السور واآليات»للسيوطي و« أسرار ترتيب القرآن»كما نشاهد يف كتب مثل 

الوحدة »يازي وأمد علي ( حمل« )الصورة املتماسكة للقرآن»لبازمول و

لطه جابر العلواين، فهذه الكتب خمتصة بدراسة أسباب ترتيب « البنائية للقرآن اجمليد

القرآن ودراسة العالقات املوجودة بني السور وبني آيات سورة واحدة، وقد يشري املؤلّفون من 
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إشارات  خالل دراساهتم إىل الوحدة املوضوعية يف السور ومنها األعراف، ولكن بصورة

هناك نوع آخر من «. الوحدة البنائية للقرآن اجمليد»خاطفة وسريعة، كما نرى يف كتاب 

الدراسات اليت صبّت اهتمامها على فواتح السور بسبب أمهيتها اخلاصة وبوصفها أبوابا 

وأبو « فواتح سور القرآن»ترشدنا إىل داخل السور، مثل ما نراه عند احلسني نصّار يف كتابه 

واىل جانب هذه «. فواتح السور يف القرآن الكرو»ئم حممد ماضي يف كتابه املسمّى بـالعظا

األهداف العامة ى هو ركز اهتمامه علو خالد لعمرو« أهداف سور القرآن»الكتب، نرى كتاب 

 اجلزئيات.  للسور دون الدخول إىل

وأهلها يف  دراسة مفهوم األعراف»األعراف أحدمها بعنوان وهناك مقالتان حول سورة 

 كتبهما« سورة األعراف 143دراسة مفهوم الرؤية يف اآلية »واآلخر بعنوان « األقوال التفسريية

هناك و الوحدة املوضوعية. مل يتطرق الكاتب يف أية من هاتني املقالتني إىلو 

لكنها و عرافمنها األو الوحدة املوضوعية يف السور يف بعض املواقع اإللكترونية إشارات إىل

قيمة. و غري مكتملة، فيبدو أنّ دراسة السورة من هذا املنظار دراسة جديدةو بصورة ملخّصة

حلقات السلسلة اليت تأخذ بعضها برقاب و النهاياتو خاصة عندما نتحدث عن البدايات

 عن توظيف احلواس يف السورة.و البعض.

 الوحدة املوضوعية

بالتّايل تُطلق و أطراف املدينة، اجلدار الذي يبيناجلدار الفاصل أو  السورة مبعىن

احلقيقة  إطار طرحت فيه عدة مباحث حول موضوع واحد، فالسورة تنظر إىلى السورة عل

. (47ص ،1380يازي، أ) عات ترتبط هبذا املنظارعدة موضوى يشتمل علو من منظار خاص

 النتيجة،البحث و يكليةهى املقدمة وميكن القول بأن كل سورة هي مقال مستقل يشتمل عل

 اجلنةو موضوعات متشاهبة منها قصص األنبياء،ى بالرغم من أنّ السور قد حتتوي علو

هبا، تدور املوضوعات املطروحة  اخاص ااملعاد، إلّا أنّ لكلّ سورة حمورو التوحيدو اجلحيم،و

ة اشتمال كل من هنا ميكن التمييز بني السور املختلفة من جهو فيها حول هذا احملور الرئيس

فيستند  يع املوضوعات يف سورة . (48ص ،1380أيازي، ) ى املوضوعات اخلاصة هبامنها عل

تستجمع أطراف احلديث فيها، و هذا احملور الرئيس، فيعطي السورة وحدة فنيةى واحدة عل

ى يترامو أوله بآخره،و فالسورة مهما تعدّدت قضاياها فهي كالم واحد، يتعلّق آخره بأوله»

 أنّه الغىنو غرض واحد، كما تتعلّق اجلمل بعضها ببعض يف القضية الواحدة جبملته إىل
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 عن ذلك يف أجزاء القضية ملتفهّم نظم السورة عن استيفاء النظر يف  يعها، كما الغىن

 .(41ص ،2002)بازمول، « "الوحدة املوضوعية" يف السورةى بـهذا ما يسمّو

 عالقة اآليات ببعضهاو وحدة املوضوعية يف سور القرآنيقترح السيوطي منهجاً ملعرفة ال

يقول: األمر الكلي املفيد لعرفان مناسبات اآليات يف  يع القرآن هو أنك تنظر الغرض و

مراتب  تنظر إىلو تنظر ما حيتاج إليه ذلك الغرض من املقدماتو الذي سيقت له السورة،

ما  عند اجنرار الكالم يف املقدمات إىل تنظرو البعد من املطلوب،و تلك املقدمات يف القرب

اللوازم التابعة له اليت تقتضي البالغة و األحكام يستتبعه من استشراف نفس السامع إىل

ى الوقوف عليها، فهذا هو األمر الكلي املهيمن عل شفاء الغليل بدفع عناء اإلستشراف إىل

 ه النظم مفصالً بني كل آيةحكم الربط بني  يع أجزاء القرآن، فإذا عقلته تبيّن لك وج

 .(239، ص1987)السيوطي، آية يف كل سورة و

لكننا حناول أن نكمّل هذا املنهج و نافعو املنهج الذي اقترحه السيوطي منهج قيم

اليت بإمكاهنا أن تعطينا معلومات أكثر بالنسبة و للسورةى بواسطة التدقيق يف العتبات األخر

السورة، فنعرّفها ى املنطلق، يف البداية نُلقي نظرة خارجية علللموضوع الرئيس. فمن هذا 

عالقتها بالسور ماقبلها و وجه تسميتهاو الظروف اليت نزلت فيهاو أساس حمل نزوهلاى عل

املقدمة اليت و يف املصحف الشريف، مثّ ندرسها يف نطاقها الداخلي مبا فيه احملور الرئيس

كيفية ختم و اخلتام األفكار يف نص اآلية وصوالً إىل تسلسلو متهّد األرضية لطرح املوضوع،

 وحسن ختامها. السورة

 سورة األعراف

هي أطول سور القرآن الكرو بعد و  (206) عدد آياهتا و  سورة األعراف سورة مكية»

 التاسعةو هي السورة السابعة يف ترتيب املصحفو اإلطالق.ى وأطول السور املكية عل  البقرة

وجه تسميتها أنّها و قبل سورة اجلنّ،و ترتيب الزنول، نزلت بعد سورة الصادالثالثني يف و

نَ ُهَما ِحَجاب  َوَعَلى اأْلَْعَراِف رَِجال  ﴿ بقوله تعاىل« األعراف»ذكر فيها لفظ   (46 :)األعراف ﴾َوبَ ي ْ

 يف سورة 13يف اآلية « سور»لكنّه ذكر بلفظ و مل يذكر يف غريها من سور القرآن هبذا اللفظو

 بأمساء احلروف املقطعة اليت يف أوهلا )املص(ى "أطول الطوليني" كما تسمّى تسمّو احلديد.

سورة األعراف كالسور املكية . (7-5صص، 2000)ابن عاشور، « "امليثاق" أيضاًو "امليقات"ى تسمّو

 الوحي والرسالة. و البعث واجلزاءو تتحدث عن أصول الدعوة اإلسالمية من التوحيدى األخر
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 القة السورة مبا قبلهاع

دراك العالقة بني السور يعطينا خيطاً فكرياً منسجماً نستطيع باستمداد منها إدراك إ

أول من »و اإلنسجام املوجودين بني السور املختلفة كفصول هلذا الكتاب العظيم،و التناغم

 ،2002ار، )نص« خامتة السورة اليت قبلها كان األخفشو العالقة بني فاحتة السورة فطن إىل

ينحصر يف اآليات اخلتامية لسورة مع اآليات  الى األخرو املناسبة بني سورةو ،(208ص

مناسبة و النظام احلاكمني بني السورتنيو األبتدائية للسورة التالية، بل تدرس عالقة السياق

ا هذا، ميكن القول بأنّ عالقة سورة األعراف مبى املوضوعات املطروحة بينهما أحياناً. فعل

الثاين و نوعني: األوّل عالقة بداية سورة األعراف بنهاية سورة األنعام،ى قبلها سيكون عل

 واألعراف. العالقة العامة يف املوضوعات املطروحة يف سور  األنعام

من أبرز الّذين تطرّق إىل عالقة بداية سورة األعراف بنهاية سورة األنعام السيوطي، حيث 

فافتتح هذه  (155 :)األنعام ﴿َوَأن  َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَات ِبُعوُه﴾إنّه قد تقدّم هناك »يقول: 

َيُكن ِفي َصْدِرَك َحَرج  مِّْنُه لُِتنِذَر ِبِه ﴿ِكَتاب  أُنِزَل ِإلَْيَك َفاَل السورة باألمر باتّباع الكتاب يف قوله 
. وأيضاً ملّا تقدّم يف األنعام (3-2 :)األعراف ات ِبُعوْا َما أُنِزَل ِإلَْيُكم مِّن ر بُِّكْم﴾  َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنينَ 

َمْرِجُعكْم فَيَنبُِّئكْم ِبَما كْنُتْم ِفيِه ﴿ثُم  ِإَلى رَبِّكْم و (159 :)األنعام ﴿ثُم  يَنبِّئُ ُهْم ِبَما كانُوا يْفَعُلوَن﴾
 ﴿فَ َلَنْسأََلن  ال ِذيَن ُأْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلن  اْلُمْرَسِلينَ قال يف مفتتح هذه السورة  (164)األنعام ﴾َتْخَتِلُفونَ 

 ﴾يضا فلمّا قال يف وذلك شرح التنبئة املذكورة. وأ (7-6: )األعراف فَ َلنَ ُقص ن  َعَلْيِهم بِِعْلم

وذلك اليظهر إلّا يف امليزان، افتتح  (160 :)األنعام ﴿َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها﴾األنعام: 

مث ذكر من ثقلت موازينه  (8 :)األعراف ﴾قُّ حَ الْ  ذ  ئِ مَ وْ ي َ  نُ زْ وَ لْ ﴿اَ هذه السورة بذكر الوزن فقال: 

وهو من زادت حسناته على سيئاته، مث ذكر من خفّت موازينه وهو من زادت سيئاته على 

)السيوطي، « حسناته، مثّ ذكر بعد ذلك أصحاب األعراف وهم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم

قة سورة وكرّر اآللوسي قول السيوطي يف تفسريه املسمى بروح البيان، حول عال .(87ص ،2002

 .(74ص ،8ج، 1985)اآللوسي، قبلها  األعراف مبا

أما عن عالقة سورة األعراف العامة بسورة األنعام، فيعتقد السيوطي أنّ هناك مضامني 

كانّ سورة األعراف بيان يزيل اإلهبامات اليت و يف األعراف اجمملة يف األنعام جاء تفصيله

هذه السورة )أي األعراف( عقب سورة مناسبة وضع »جاءت يف سورة األنعام، فيقول: 

 ﴾ين  ن طِ مِّ  مْ كُ قَ لَ ي خَ ذِ ال   وَ ﴿هُ قال فيها: و األنعام، أنّ سورة األنعام ممّا كانت لبيان اخللق
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﴾ا ِمن قَبِلُكم مِّ نَ َلكْ أهْ  ﴿َكمْ قال يف بيان القرون: و (2 :)األنعام أشري فيها و (6 :)األنعام ن َقرن 

وجه اإل ال، هذه السورة ى كانت األمور الثالثة علو كثري منهم،تعداد و ذكر املرسلني إىل

ذلك تفصيل قوله و تفصيلها. فبسط فيها قصة خلق آدمو شرح األمور الثالثةى تشتمل عل

كيفية اهالكهم تفصيالً تاماً شافياً و أممهمو مثّ فصلت قصص املرسلني﴾ ِمن ِطين   ﴿َخَلَقُكمْ 

رسلهم، فكانت هذه السورة شرحاً لتلك اآليات و هلكةذلك بسط حال القرون املو مستوعباً

 (6 :)األنعام ﴾ضِ رْ ﴿ُهَو اَلِذي َجَعَلُكم َخالِئَف اأْلَ أيضاً يف هذه السورة تفصيل لقوله و الثالث.

هذا  هلذا صدَّر هذه السورة خبلق آدم الذي جعله اهلل يف األرض خليفة كما أشار إىلو

 َمَة﴾ِسِه الر حْ ى نَ فْ لَ ﴿َكَتَب رَب ُكم عَ فقد قال يف األنعام  أيضاًو مثود.و املوضوع يف قصة عاد

  ء  َفَسَأكُتبُ َها لِل ِذيَن يَ ت  ُقوَن...ُكل  َشيْ   َعتْ ﴿رَحَمِتي َوسِ بسطه هنا و هو موجزو (54 :)األنعام
 .(88ص ،2002)السيوطي، « (157-156 :)األعراف أولِئك ُهُم الُمفِلُحوَن﴾

النظر يف احملاور الرئيسة للسور الستّ قبل األعراف، نشاهد بأنّ هناك وإن أمعنّا 

تسلسال منطقيا بني السور، يبدأ من سورة الفاحتة كمقدمة ملخصة شاملة ترسم اخلطوط 

                                                                                                                                                                                                                                  هذا املنوال: ى بأهدافها الرئيسة على تتعاقبها السور األخرو العريضة للمنهج اإلهلي

 البقرة()نتم مسؤولون عن هذه األرض أيها املسلمون، وهذا هو منهجكم أ 

  آل عمرانأمهية الثبات على هذا املنهج() 

 )العدل شرط أساسي لضمان االستخالف )النساء  

 أمهية الوفاء باملنهج والعقود اليت قطعتموها لتطبيقه )املائدة( 

 )توحيد اهلل تعاىل يف االعتقاد والتطبيق أمران الزمان للمنهج )األنعام 

حىت يتبني هل يناسب احملور مع التسلسل فيجب اإلهتمام باحملور الرئيس لسورة األعراف 

 املذكور أم ال.

 احملور الرئيس

احملور الرئيس للسورة هو الصراع بني قوى اخلري والشر. اهلدف الذي تدور حوله أحداث  

السورة ومعانيها، هو ضرورة حتديد املوقف وسط الصراع، فنرى أنّ هذا احملور يتناسب مع 

ىل بعدما يرسم املنهج السوي والطريق املستقيم بشكل ملخص يف ألنّ اهلل تعا ؛احملاور األخرى

سورة الفاحتة، يفصّله يف سورة البقرة وحيمّل اإلنسان مسؤولية اعتناق هذا املنهج، مثّ يوكد 
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على أمهيته يف سورة آل عمران ويشرح خصائصه ومعامله يف سُور النساء واملائدة واألنعام، ويف 

م اختاذ هذا املنهج يف الصراع الدائم بني احلق والباطل، وهذا سورة األعراف يؤكد على لزو

 الصراع سنة كونية دائمة ما بقيت الدنيا.

لزوم اختاذ املوقف يف و الشرو قيل إنّ احملور الرئيس هلذه السورة هو الصراع بني اخلري

ينعكس على هذا الصراع وهذا احملور ملناسب جداً جلوّ الصحابة يف املرحلة املكية كما أنه 

الناس  يعاً يف كل زمان ومكان، ففي كل عصر سيعيش الناس مواقف صراع بني احلق 

 والباطل على مستوى الدول واألمم وعلى مستوى احلياة الشخصية أي بني اإلنسان ونفسه.

خلّفه و اإلسالم ليس حدثاً تارخيياً وقع مرة مثّ مضى التاريخ»هنا يربز قيمة اإلسالم، ألنّ و

هو يواجهها كما واجهها و يوم القيامة، ، إنّ اإلسالم مواجهة دائمة هلذه البشرية إىلوارءه

عندئذ يتقّدم اإلسالم و جاهليتها ترجع إىلى وأخرو أول مرة. إنّ البشرية تنتكس بني فترة

 «احلضارةو األخذ بيدها يف طريق التقدّمو ليؤدّي دوره يف انتشاهلا من الرجعيةى مرة أخر

 .(1255ص، 1980)قطب، 

 أقسام السورة
قيمته، حناول تقفّيه يف األقسام املختلفة للسورة و بعدما تبيّن احملور الرئيس للسورة

كيف أصبح هذا املوضوع العمود الفقري للسورة الذي تستند عليه املوضوعات العديدة ى لنر

املوضوعات أساس ى هذا اهلدف نقسّم السورة عل ألجل الوصول إىلو املطروحة فيها.

 خامتة، كما يلي:  و أربعة أجزاءو مقدمةى اجلزئية عل

-25)، اجلزء الثاين: الناس يف اآلخرة (25-11)، اجلزء األول: قصة آدم (10-1)املقدمة 

بين إسرائيل ى و، اجلزء الرابع: قصة موس(102-59)، اجلزء الثالث: قصص األنبياء (58

 . (206-172)اخلامتة و (103-171)

 (10-1) لسورةمقدمة ا

 داللتهاو هناك آراء كثرية حول هذه احلروفو تبدأ السورة باحلروف املقطعة )املص(

 السور املبدوئة هبا.عالقتها بو

يعتقد البعض أن معىن "املص"، "أن اهلل أفصل" أو "أنا اهلل أعلم وأفصل"، كما يعتقد البعض أنّ 

 (2 :)األعراف ﴾هُ نْ َحَرج  مِّ  ِركَ ي َصدْ يَُكن فِ  اَل ﴿فَ  بدليل قوله بعدها: ﴾َركَ َصدْ  كَ لَ  َرحْ َنشْ  ﴿أَلمْ معناها 
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. يبدي العلّامة الطباطبائي رأياً جديداً، إضافة على ما قاله (135-134صص ،2002)نصار، 

أو إشارات إىل أمساء اهلل  السابقون يف كون هذه احلروف رمزاً بني اهلل سبحانه والنيب 

إن تدبّرت بعض التدبّر يف هذه السور اليت تشترك يف احلروف املفتتحة هبا »تعاىل حيث يقول: 

مثل امليمات والراآت والطواسني واحلواميم، وجدت يف السور املشتركة يف احلروف من تشابه 

كن أن حيدس من ذلك أنّ املضامني وتناسب السياقات ما ليس بينها وبني غريها من السور. ومي

بني هذه احلروف املقطعة وبني مضامني السور املفتتحة هبا ارتباطاً خاصاً ويؤيد ذلك ما جند 

«. ، يف مضموهنا جامعة بني مضامني امليمات و"ص"«املص»أن سورة األعراف املصدّرة بـ 

أي خاص بشأن أمّا الدكتورة عائشة عبدالرمحن فلها ر  (8-7صص ،18ج، 1372الطباطبائي، )

نّها إ. 1»احلروف املقطعة، فهي أعلنت يف استقراء كامل جلميع السور املفتتحة هبذه احلروف: 

بدأت من أوائل الوحي الفتة إىل سرّ احلرف، فعرضت قضية التحدّي وظلت اآليات تعاجزهم 

ملرحلة اليت . أكثر السور املبدوئة باحلروف نزلت يف ا2وتتحداهم أن يأتوا مبثله أو بسورة منه. 

بلغ عتوّ املشركني أقصى املدى وأفحشوا يف محل الوحي على اإلفتراء والسحر والشعر والكهانة، 

 .(180-179صص ،1984)بنت الشاطئ، « فواجههم القرآن بالتحدّي

األفكار املطروحة يف »تور البستاين بأن كأما حول اآليات األخرى للمقدّمة، فيعتقد الد

يليتني: إحدامها تتصل بشخصية املبلّغ وهي اإللتزام بعملية التبليغ دون أي املقدّمة تتمثل يف عم

إحراج، ليكون منوذجاً للمؤمن يفيد منه يف سلوكه العبادي، واألخرى تتّصل بشخصية املبلَغني، 

)البستاين، « حيث طالبهم النصّ بأن يلزموا مببادئ اهلل وحذّرهم من أن يتّخذوا دونه ولياً

سلوب اخلطاب املباشر أىل اتّخاذ املوقف وامتثال أوامر اهلل، بإيّاهم إ مشجّعاً .(7ص ،2ج، 1380

ليه يف قوله تعاىل: إالذي ينطوي حتت القيمة اجلمالية وبعدها التأثريي على املتلقي واملرسل 

إذ جاء  (3 :)األعراف قَِلياًل م ا َتذَك ُروَن﴾ ﴿ات ِبُعوْا َما أُنِزَل ِإلَْيُكم مِّن ر بُِّكْم َواَل تَ ت ِبُعوْا ِمن ُدونِِه َأْولِيَاء

مث يعقبه  ﴿ات ِبُعوْا﴾ اهلل عزّ وجلّ يف بداية الطريق  قدصوّب السهم اىل غرض االرشاد بلفظ

 ﴾ونَ لُ ائِ قَ  مْ هُ  وْ أا اتً يَ ا ب َ نَ سُ أْ ا بَ هَ اءَ جَ ا فَ اهَ نَ كْ لَ هْ أَ  ة  يَ رْ ن ق َ م مِّ كَ ﴿وَ بغرض التقرير يف اآلية الرابعة: 
حىت يكون احلضّ  ﴾ينَ مِ الِ ا ظَ ن  ا كُ وا إن  الُ قَ   أنْ ال  إا نَ سُ أْ م بَ هُ اءَ جَ  ذْ إِ  مْ اهُ وَ عْ دَ  انَ ا كَ مَ ﴿فَ واخلامسة 

ما نرى نفس الغرض يف ك .والتشجيع واالرشاد اىل الطريقة املثلى أكثر نفاذا وأشدّ تأثرياً

ومن جهة أخرى ميكن أن نعترب هاتني اآليتني  ...﴾هُ ينُ ازِ وَ مَ  تْ ف  خَ  نْ مَ ... وَ هُ ينُ ازِ وَ مَ  تْ لَ قُ ن ث َ مَ ﴿فَ 

مقدمة جمملة أشارت إىل اخلطوط العريضة ملا ورد يف قصص األنبياء واملرسلني من كيفية 

 تعامل الناس بني املنكر واملؤمن. 



632   1436شتاء , العاشرة, العدد الرابعا, السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 (25-11قصة آدم ) اجلزء األول:

مدحوراً بسبب و ، الشيطان أصبح مطروداًآدم و بَطاَلن: الشيطان لقصة آدم  

التمرّد من و تكبّره واتّباع أمر اهلل تعاىلو عدم امتثالو احنرافه عن الصراط املستقيم

اتّباع دون و األرض بسبب عدم اتباع امر اهلل إىل ، كما هبط آدم السجدة أمام آدم 

باع يف املقدّمة من لزوم اتّ هذا املوضوع يرتبط مبا أمر به اهلل تعاىلو -اهلل أي الشيطان 

هي عالمة خاصة و يبدو أنّ هناك قيمة خاصة للسجدةو -عدم اإلتّباع من دونه و امر اهلل

 هذا، نشاهد أنّ الشيطان طُردى بناء علو األمور اإلهلية، حسم املوقف بالنسبة إىلو للقطعية

 .  هبط من مقامه بسبب عدم السجدة أمام آدم و

وعه حنو الشيطان يف الصراع بني هو نزو فضال عن املوضوع الرئيس يف قصة آدم 

وساوس الشيطان، هناك نكتة طريفة يف استعمال املفردات يف هذه  وامتثال امر اهلل تعاىل

يف  (22 :)األعراف ﴿َفَداّلُهما بُِغُرور ﴾ إذ قال اهلل تعاىل»القصة ترتبط مبوضوع السورة، 

مواقفهم كأهنم معلّقني و وصف اغراء الشيطان آلدم ليبني لنا أنّ الذين الحيسمون أمورهم

أنّه علينا أن حندّد موقفنا من الصراع ى ال هم ناجون، ممّا يؤكد علو يف البئر ال هم هالكون

 .(34ص دون تا،)خالد، « الباطلو بني احلقّ

قال يف املقدّمة عن  أنّ اهلل تعاىل»باملقدّمة،  ومن العالقات النّصيّة لقصة آدم 

 مْ هُ رُ ث َ كْ أَ  دُ جِ تَ  اَل ﴿وَ يف هذا املقطع يقول إبليس: و ﴾ونَ رُ كُ شْ ا تَ م  ياًل لِ ﴿قَ اآلدميني بأنّهم 
 التقط هذا القول من إبليس لكي جيانس مع مقدّمة السورة، إذاً هناك جتانسو ،﴾ينَ رِ اكِ شَ 

 .(11ص ،2ج، 1380)البستاين، « تالحم عضوي تتواشج من خالله موضوعات السورةو

ى بني اهلل املهلك للقرو ولياء،من دونه من األو املطلق جدلية بني الربّ كالويلى كما نر

 املرسل اليهمو بني اهللو الذين كانوا قائلني ظاملني، ى هل القرأو "نا"املتمثل يف ضمري 

 آدمو بني اهللو أبناءه،و آدمو بني اإلبليسو بليس،إو بني املالئكةوإبليس، و بني اهللو املرسلني،و

، ﴿خّفت﴾=﴿ثقلت﴾، ﴿ال تتبعوا﴾=﴿اتبعوا﴾الصفات: و فعاليف األ تقابالًى زوجته، كما نرو

﴿خلقتني من ، ﴿لم يكن من الساجدين﴾=﴿فسجدوا﴾، ﴿الخاسرون﴾=﴿المفلحون﴾
   .﴿تموتن﴾=﴿تحيون﴾، اسكن﴾﴿=﴾﴿اخرج، ﴿آتَي﴾=﴿جاء﴾، ﴿خلقته من طين﴾=نار﴾

لم؛ إذ كالت ىلإالغيبة  مث  ىلإلم كيف مسار استخدام الضمري من الت تغرياًى ما نرك
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يكشف الستار ى خرفعندما يرتبط باأل ،لفاظ ميتلك طاقة تعبريية كامنةالضمري من تلك األ

عن طاقته الترميزية الفاعلة. الضمري إناء يستوعب املعىن وباقي مكوّناته األخرى، حني 

يدخل الضمري يف بناء النص يكتسب موقعه من حركته وسياقه الذي يفرضه النص . تساهم 

الغائب مث و لمكفظة يف خلق تنوع املعىن وحركيته يف النص خاصة عندما تتراوح بني املتالل

نا" مازالت حمتفظة جبالله "و "لم. واملالحظ أن السمات واملالمح لضمري املتكلّم "أناكالت اىل

وعنفوانه وزهوه واستعالئه على الغري يف السياق القرآين مبثل ما نالحظ يف اآليات الشريفة: 

 ، ....﴿خلقناكم﴾، ﴿جعلنا﴾، ﴿مكّناكم﴾، ﴿بأسنا﴾، هلكنا﴾﴿أ

 (58-25اجلزء الثاين: الناس يف اآلخرة )

منها تذكري اإلنسان من عدم اتّباع  ،هذا اجلزء من السورة يتحدّث عن موضوعات عدة

أحوال ى لكن القسط األكرب منه يشتمل علو تذكري نعمات اهللو عاقبة اإلنسانو الشيطان

ى املختلفة يف اآلخرة فنطلق عليها عنوان قصص اآلخرة. ينقسم هذا اجلزء علاإلنسان 

هنايات يف سلسلة داللية تاخذ كل حلقة فيها برقاب  بدايات تنتهي اىلى تدلّ على أجزاء أخر

 ﴿َما َمنَ َعك أاّل َتسُجَد إذ أَمرُتك﴾ :سلوب االستفهام قائالًأبليس بإتبدأ السلسلة بتوبيخ  :ىخرأ
وبذكر  (12) ﴿أنَا َخير  ِمنُه﴾: آدم قائالًى بليس بذكر فضله علإ ؤجترّ ىلإري اهلل فيش (12)

خراجه مما كان فيه: إوذكر عاقبة التكبّر  وهي  (13) ﴿َفَما َيُكوُن لك أن تَ َتَكب  َر﴾تكبّره 

ََ  ُرجْ اخْ ﴿فَ ، (13) ﴾ِبطْ اهْ ﴿فَ  هو و بطلب جديديأ  و بليسإ، مث يرجع (13) ِمَن الص اِغرِيَن﴾ كَ إن 

ما منّ اهلل به عليه من ى لكنه سرعان ما ينس (14) ﴾َعُثونَ يُ ب ْ  مِ وْ ى ي َ لَ إي نِ رْ ظِ نْ أ الَ ﴿قَ  االستمهال

 (16) ﴾يمِ قِ تَ سْ المُ  كَ اطَ رَ صِ  مْ هُ لَ  ن  دَ عُ ق ْ ﴿أَلَ فقام بالتهديد (15) ﴿قَاَل إّنك ِمن المنظرين﴾مهال اإل
لكنهما سرعان ما نسيا ما منّ  (19) و...﴾ ةَ ن  جَ الْ  كَ وجُ زَ َت وَ نْ أَ  ُكنْ ُم اسْ ا آدَ ﴿يَ  فبشّر اهلل آدم:

 اهلل به من رغد العيش فامتثال وساوس الشيطان ولكن مل يكن هلما اال اتباع الشيطان

 ؛صبحا حمرومني من النعمأف (23)ا...﴾ نَ سَ فُ ن ْ أَ ا نَ مْ لَ ا ظَ نَ ب    رَ ااَل ﴿قَ اخلجل عند ربّهما بداللة و

                                                             (.24) ...﴾و  دُ عَ  ض  عْ ب َ لِ  مْ كُ ضُ عْ وا ب َ طُ بِ اهْ  الَ ﴿قَ إذ 

 (25-34إرشاده )و حتذير اإلنسان

أنّه  يذكر قصة آدم و يف هذه اآليات اإلنسانَ من تبعية الشيطان حيذّر اهلل تعاىل

هذين املوضوعني  السوي، كما أشار إىليرشد اإلنسان حنو السبيل و كيف خدعه الشيطان،
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من و عدم اتّباع دون اهلل.و تّباع اهللا يف املقدّمة بصورة جمملة يف دعوة اإلنسان إىل

 ﴾ونَ رُ ك  ذَ ا تَ ياًل مَ لِ ﴿قَ طُرحت يف املقدّمة مقولة »املقدّمة أنه و بني هذا القسمى العالقات األخر
ى ننس الو ،﴾ونَ رُ ك  ذ  يَ  مْ هُ ل  عَ ﴿لَ  مقولة جديدة هي بنيو ها هو النصّ اآلن يربط بني هذه املقولةو

بأنّ  املتجانسة، توحيو ، فكلّ هذه املقوالت املتشابكة﴾ينَ رِ اكِ شَ  مْ هُ رَ ث َ كْ أَ  دُ جِ تَ  ﴿القول الشيطان 

 «ة الناس مسة السلبسوف تكتسب عند غالبي ةاجلديد ستواجه البيئة ة اليتالتجربة البشري

 .(14-13صص ،2ج، 1380)البستاين، 

 (35-45)املؤمنني و عاقبة املكذبني 

اتّباع  املؤمنني قبال دعوة األنبياء إىلو يف هذا اجلزء مصري املكذّبني يوضّح اهلل تعاىل

مصري  يشري إىلو الباطلو الصراع الدائر بني احلقى الصراط املستقيم، فيطرح مرة أخر

قد خاطب اإلنسان يف املقدمة بأنكم  مبا أن اهلل تعاىلو الضاللة،ى وكل من الفريقني اهلد

يف قصص األنبياء أن أغلبية الناس ى كما سنرو ﴾ونَ رُ كُ شْ ا تَ ياًل م  لِ ﴿قَ و ﴾ونَ رُ ك  ذَ ا تَ ياًل م  لِ ﴿قَ 

أهل اجلحيم و عاقبة املكذّبني كانوا يكذبون النبيني، قد تطرّق إىلو سبيل الضاللةى كانوا عل

 النفوس. أنفذ يف ى والتحذير أقو أهل اجلنّة، ليكونو نينأكثر من املؤم

 (46-49)ذكر حال األعراف  

أتى ذكر أهل األعراف ألول مرة يف هذه السورة وقيل أهنم قوم استوت حسناهتم »

، فهم مل حيسموا مواقفهم وأعماهلم يف احلياة، فقعدت (109، ص2000)ابن عاشور،  «وسيئاهتم

عن دخول النار، فهم يوم القيامة  هبم سيئاهتم عن دخول اجلنة وختلفت هبم حسناهتم

فجعل »حيبسون يف مكان عالٍ يسمّى باألعراف بني اجلنة والنار، ليشرفوا على املكانني. 

األعراف مكاناً يوقف به من جعله اهلل من أهل اجلنة قبل دخوله إياها وذلك ضرب من 

 .(109، ص2000، ابن عاشور) «العقاب خفيف، فجعل الداخلني إىل اجلنة متفاوتني يف السبق

أما العالمة الطباطبائي فريفض هذا القول ويعتقد بأنّه الريب أنّ ذلك مزنلة رفيعة 

خيتصون هبا من بني الناس، وليست مشاهدة  يع الناس يوم القيامة وخاصة بعد دخول 

هل اجلنة والنار أمراً عاماً موجوداً عند اجلميع. وبعد أن يدرس اجلوانب املتعدّدة يف مقدرات أ

تُبقي  هذه اخلصوصيات اليت تنكشف واحدة بعد واحدة من هذه اآليات، ال»األعراف يقول: 

 ع  ﴾ال  جَ رِ  افِ رَ عْ ى اأْلَ لَ عَ ﴿وَ ريباً للمتدبّر يف أنّ هؤالء الذين أخرب اهلل سبحانه عنهم يف قوله 



  635 الوحدة الموضوعية في سورة األعراف

 

من عباد اهلل املخلصني من غري املالئكة، هم أرفع مقاماً وأعلى مزنلة من سائر أهل اجلمع، 

يعرفون عامة الفريقني، هلم أن يتكلموا باحلق يوم القيامة وهلم أن يشهدوا، وهلم أن يشفعوا 

يبدو أنّ رأي العالمة،  .(126-125صص ،8ج، 1372)الطباطبائي، « وهلم أن يأمروا ويقضوا

الالته القوية املستخرجة من النص القرآين، أقرب إىل الصواب. فإذا نعتربه األصح يف باستد

معىن األعراف، ميكن القول بأنّ اهلل تعاىل قد عرّف منوذجاً حقيقياً للذين امتثلوا أوامر اهلل 

يف الصراع الكوين الدائم وبلغوا إىل املنازل الرفيعة. ومبا أنّهم أعلى درجة من الناس ودون 

 املالئكة، مسّيت السورة باسم موقفهم يف القيامة وهو من نوع اجملاز بالعالقة احمللية.

وإذا نعترب كالم اآلخرين يف هذا الصدد وهو كوهنم من الذين استوت حسناهتم وسيئاهتم، 

نستطيع القول بأن هذه التسمية هلا عالقة وطيدة مبقدمة السورة حيث تتحدّث عن امليزان 

والدقة يف احلساب، ألنّ التساوي يف وجود اخلري والشر فيهم، قد أدّى إىل متايزهم من أهل 

اجلحيم. ومن جهة أخرى ميكن إعتبار األعراف من األلفاظ اليت تلمح إىل معىن اجلنة وأهل 

الصراع الذي هو من املدلوالت األكثر تكراراً يف السورة. وللفظ األعراف يف هذه احلالة داللة مثل 

، فحينما يسمع اإلنسان لفظ الوسيط، يتبادر إىل ذهنه طرفني متباعدين أو «الوسيط»داللة لفظ 

، فكذلك لفظ األعراف يبادر إىل الذهن طرفني اخلاسر والفائز، أهل اجلنة وأهل متخاصمني

 اجلحيم، فيشري بصورة غري مباشرة إىل الصراع القائم بني احلق والباطل. 

 (50-58)تذكري بنعمات اهلل و ذكر حال أصحاب النار

، تأكيداً ىمصري اجلانب اخلاسر يف الصراع الكوين الدائم مرة أخر يذكر اهلل تعاىل

لزوم اإلجتناب من إتّخاذ موقفهم يف ثالث آيات، مثّ يربط هذا القسم باملقدّمة حيث ى عل

يشجّعهم و الناسَ ببعض نعماته يذكر اهلل تعاىلو .﴿لقوم يشكرون﴾و ﴿لعّلكم تذّكرون﴾يقول: 

 لصحيح يف حياهتم. ق ااتّخاذ الطريى عل

 (103-59)قصص األنبياء  اجلزء الثالث:

، (72-65)، وهود (64-59)قصص موجزة من مخسة أنبياء: نوح ى ذا القسم عليشتمل ه

توضيح للظروف و تذييل هلذه القصصو ،(93-85)وشعيب  (84-80)، ولوط (78-73)وصاحل 

 . (103-94)املكذّبني ى اليت نزلت فيها العذاب عل

القصص يف القرآن التتبع دائماً اخلط التارخيي ولكنّه يف هذه السورة تتبع هذا اخلط. »

ذلك أنّه يعرض سري الركب البشري منذ النشأة األوىل ويعرض موكب اإلميان وهو حياول 



636   1436شتاء , العاشرة, العدد الرابعا, السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ففي هذه القصص عالوة على التسلسل  .(1304ص، 1980)قطب، « هداية الركب واستنقاذه

كيفية حماولة الرهط »ناسقاً تاماً من حيث وحدة املوضوع وهو ترسيم الزمين التارخيي، نرى ت

الكرو للنبيني إلنقاذ الركب البشري من اهلاوية اليت يقوده إليها الشياطني وأعوانه من 

شياطني اإلنس املستكربين عن احلق يف كل زمان. كما نشهد الصراع بني اهلدي والضالل 

رام وشياطني اجلن واإلنس، مثّ نشهد صراع املكذبني يف وبني احلق والباطل وبني الرسل الك

ويربز هذا  .(1304، ص1980قطب، )« هناية كل مرحلة وجناة املومنني بعد اإلنذار والتذكري

والرفض من جانب  ﴾هُ رُ ي ْ غَ  ه  لَ إِ  نْ مِ  مْ كُ ا لَ مَ  وا اهللَ دُ بُ ﴿اعْ الصراع يف توافق اللغة املبلّغة لرسالة اهلل 

فنشأ  .(36ص ،2ج، 1380)البستاين، األقوام وردّ األنبياء على أقواهلم وإبادة املكذّبني من األقوام 

عن خضوع القصص هلذا الغرض أن يعرض شريط األنبياء والرسل الداعني إىل اإلميان بدين 

لشريط خييل للمتأمّل واحد واإلنسانية املكذّبة هلذا الدين الواحد مرات متعدّدة، وعرض هذا ا

أنه نيب واحد وأنّها إنسانية واحدة، فكلّ نيب ميرّ ويقول الكلمة اهلادية على مرّ العصور فتكذّبه 

 .(171ص ،2002)قطب، اإلنسانية الضالّة وتستمرّ هذه القصة 

لوط التشارك يف القصص   هي أنّ قصةو ظريفة يف ذكر قصص األنبياء،  وهناك نكتة»

لعلّ لتفرّد السلوك الذي عرضه النص و  الداللة إلّا يف جانب حمدود،و اللغةمن حيث ى األخر

باستقالل هذه القصة نسبياً عن سائر القصص، بدليل أنّ النص   عن اجملتمع املذكور صلة

بينما كان الشذوذ  َسبَ َقُكم ِبَها ِمن أَحد  ِمَن الَعاَلِميَن﴾ ﴿َماشذوذ السلوك بقوله  نفسه أشار إىل

 هو التكذيب برساالت السماء.و كل اجملتمعات اليت عرضتها القصص متماثالًى لد الفكري

السلبية اليت   ماسبقها من حيث اإلستجابةو  لكن مع ذلك، مثة جتانس فين بني هذه القصةو

هو جناة و ذلكى من حيث اجلزاء الذي رتّبه اهلل علو صدرت عن اجملتمع املنحرف املذكور،

 .(41-40صص ،2ج، 1380)البستاين، « خرينإبادة اآلو أهلهو لوط

الشر يف و اخلريى قد رسم شريط الصراع الدائم بني قو القول أنّ اهلل تعاىل  وخالصة

 الطريق الصحيح  لزوم تبعيةى قد أكّد علو من السورة من خالل قصص األنبياء  هذا اجلزء

 هلذا املقصود صلة واضحةو  املكذّبني،و ومنني  كلّ من امل  ذكر عاقبة  طريق احلق بواسطةو

عاقبة املكذّبني، و لذكر قصص األنبياء»قوية باحملور الرئيس للسورة، كما ميكن القول بأنّ و

هناك و .(144ص، 2000)ابن عاشور،  ا﴾اهَ نَ كْ لَ هْ أَ  ة  يَ رْ ن ق َ مِ  مْ كَ وَ ﴿ اتصاال بقوله يف أوائل السورة:

 يعذّب املكذبني فور تكذيبهم، فأمهلهممل  أنّ اهلل تعاىلى تذييل عقب هذه القصص يؤكد عل

 رمحة اخلالق للمخلوق. ى هذا يؤكد علو الصواب، الرجوع إىلو فتح طرق التوبةو
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 (171-103)بين إسرائيل ى وقصة موس 

)قطب، وتستغرق قصة موسى يف سورة األعراف أكرب مساحة استغرقتها يف سورة قرآنية 

وسبب »أنّها أكرب أقسام السورة حسب الترتيب الذي اعتربناه هلا.  كما .(1251ص، 1980

ختصيصها بالتفصيل من بني سائر القصص، أنّها حتتوي على احلوادث العظيمة واألنباء 

وألنّ رسالة موسى أعظم شريعة بني يدي شريعة اإلسالم وأرسل رسوهلا هادياً وشارعاً  ؛القيمة

منها تكون بعدها، وألنّ حال املرسل إليهم أشبه حبال من متهيداً لشريعة تأ  ألمّة أعظم 

فإنّهم كانوا فريقني كثريين اتّبع أحدهم موسى وكفر به اآلخر، كما  ،أرسل إليهم حممد 

 .(221ص، 2000)ابن عاشور، «  ع غفري وكفر به فريق كثري اتّبع حممداً 

والعالقة الوطيدة بني قصة بين إسرائيل واحملور الرئيس للسورة، تظهر يف كوهنم منوذجاً 

﴿اْسَتِعيُنوْا بِاهلل َوٱاْصِبُروْا ِإن  للتردّد وعدم حسم املوقف يف حياهتم، فعندما قال هلم نبيّهم 
﴿ُأوِذيَنا ِمن قَ ْبِل َأن ، كان جواهبم (128) ِقيَن﴾يُورِثُ َها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوٱاْلَع ٰاِقَبُة لِْلُمت   ٱاالْرَض هلل

َنا َوِمن بَ ْعدِ   فردّ عليهم موسى ليعلمهم حسن الظنّ باهلل والذي هو أمر (129) َما ِجْئتَ َنا﴾ تَْأتِي َ

فَ َينظَُر  َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي ااْلْرضِ  ﴿قَاَل َعَسٰى رَبُُّكْم َأن يُ ْهِلَك َعُدو ُكمْ  :أساسي من متطلبات احلسم
 أمران تؤكّدان على أنّ احلزم وعدم التردد (129و  128)فاآليتان  .(129) َكْيَف تَ ْعَمُلوَن﴾

 أساسيان يف امتحان االستخالف على األرض، وهذا ما مل يفهمه بنو إسرائيل.

ويظهر يف مواقف أخرى من قصة بين اسرائيل بأنّهم كانوا يعيشون بال غاية وال هدى 

موسى:  جنوده، طلبوا منو أجناهم من فرعونو دة. فبعدما جاوزهم اهلل البحرَحىت يف العقي

 هذا السؤال الذي ينمّ عن قمة اجلهل قد ذُكر يف نفس (138) ﴿اْجَعْل ل َنا ِإلَٰ ًها َكَما َلُهْم ءاِلَهة ﴾

 عندهم.  اآلية اليت حتكي قصة جناهتم ليُرينا اهلل تعاىل حالة التردد وعدم الثبات

ففي اآلية: . ودينه بقوة أغلب أوامر اهلل لبين إسرائيل حتثّ على تطبيق أمر اهلل وكان

ة  َوْأُمْر قَ ْوَمكَ  َناُكم ﴿ُخُذوْا َماو (145) يَْأُخُذوْا بَِأْحَسِنَها﴾ ﴿َفُخْذَها بُِقو  تدعوهم  (171) بُِقو ة﴾ ءاتَ ي ْ

العجل إهلاً، بعدما ذهب  لكن ردّة فعلهم كانت اختاذو وضوحو اتّخاذ املوقف بصراحة اىل

 للقاء ربّه.ى موس

حسم موقف السحرة يف القصة، يف ذروة القوة والشدّة، ويكشف عن  ويف املقابل، يكون

تنطلق  حقيقة عبادية عامة هي أنّ األشخاص املخلصني يف تفكريهم )أي األشخاص الذين ال

سرائيل وأمثاهلم(، سوف إمواقفهم من مصلحة ذاتية أو شذوذ نفسية أو عقلية كبين 
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ينصاعون لرسالة السماء. يرى الدكتور السامرائي أنّ بني املعرفة احلقيقية واإلميان احلقيقي 

مغزى قصة موسى يف سورة »عالقة وثيقة ميكن تتبّعها يف أحداث قصة بين إسرائيل، ويقول: 

منت به، وأنّه ليس األعراف بيان أنّ احلق له السلطان األعظم على النفوس إذا ما عرفته وآ

بوسع أحد، أي أحد أن حيول بينها وبينه مهما اتّخذ من وسائل إغراء أو هتديد، ويبدو ذلك يف 

 .(284-283صص ،1387)السامرائي، « إميان السحرة وامرأة فرعون مبوسى

وإنّ اهلل تعاىل يقدّم يف هذه القصة منوذجني خمتلفي الزنعة يف الصراع بني احلق والباطل، 

ا مييل إىل الباطل والسلبية والتردّد واآلخر مييل إىل احلق دون أي تردّد وشك، وهلذا أحدمه

كذلك يرتبط هذا القسم من السورة باملقدمة يف طرح »األمر صلة وثيقة مبحور السورة الرئيس. 

ْم ﴿لََعل هُ  وهنا قال اهلل تعاىل ﴿قلياًل ما َتذَك ُرون﴾مفهوم التذكر، ففي املقدمة وردت قضية 
 .(55ص ،2ج، 1380)البستاين، « ليتالحم النص هندسياً وتتواشج أقسامه  (130) يَذ ك ُروَن﴾

الذي يدلّ على  (116) ﴿َسَحُروا أعُيَن الن اِس﴾من التعابري امللفت للنظر يف القصة، تعبري 

اعتماد السحرة على خداع العيون وكون سحرهم سحراً ظاهرياً يعتمد على خطأ العني، القوة 

وصعوبة تلفظها، داللة جانبية على  ﴿اسَترَهُبوُهم﴾ إهلية كما لدى موسى. ويف طول مفردة

لسحرة مل احملاولة املضنية للسحرة إلرعاب الناس بواسطة سحرهم، ولكنّ اآلية تدلّ على أنّ ا

خيطوا خطوة حنو القلوب وكان سحراً ظاهرياً يقع يف العيون فقط، على عكس ما أتى به 

موسى من خارق للقلوب نافذ فيها بسبب كونه مأخوذاً من اهلل تعاىل. وهبذا السبب مالت 

قلوب السحرة ميالً شديداً حنو قدرة احلق وغريوا مصريهم يف حلظات. وربّما يف قصر 

﴿قَاُلوا ، يَن﴾مِ ﴿َوقَاُلوا آَمّنا بَِربِّ الَعالَ ، ِقَي الس َحَرُة َساِجِديَن﴾لْ ﴿وأُ تدلّ على أقواهلم: اآليات اليت 
، إشارة إىل سرعة انتقاهلم من حالة إىل أخرى وعدم تلكؤهم يف حسم إنّا إلى رَبّ َنا ُمنَقِلُبوَن﴾

املوقف السديد بعد رؤية معجزة موسى، كما ينبو عن حتمّسهم وقطعية رأيهم، هكذا يشري اهلل 

 تعاىل إىل منوذج ممتاز من حسم املوقف وعدم التردّد فيه. 

 (206-172) خامتة السورة

 (172)« ألست»عهد 

، املشار إليه «ألست»ورة عن عدّة موضوعات ومن أمهّها العهد املسمّى بـتتحدث خامتة الس

، الذي أخذه اهلل من اإلنسان بعد أن خلقه، وحدّد اإلنسان موقفه يف الصراع بني 172يف اآلية 

 النفس والفطرة، وتقبّل عبودية اهلل. 
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  (173-186)املومنني و الكافرين 

خيصّ عدداً أكرب من و الضالّني يف هذا القسمو فئة املهتدين إىل يشري اهلل تعاىلو

 الضالني بسبب كوهنم األكثر يف واقع احلياة.  اآليات إىل

 (187-206)خطاب املشركني و خطاب النيب

 كما تتخلّل هذه اآليات، خطاب يف توبيخ خياطب اهلل يف هذه اآليات الرسول 

 تقريع املشركني ألجل عبادهتم األصنام اليت ال متلك أي قوة. و

كما ابتدأت  أما القسم األعظم من اآليات اخلتامية للسورة ختتصّ خبطاب الرسول 

السورة خبطابه، وهذا نوع من ردّ العجز على الصدر، والنقطة النهائية للسورة ذكر العبادة 

اليت من أبرز عالمات حسم املوقف مرة أخرى  والتسبيح والسجدة، لتؤكد على قيمة السجدة

كما ذكرها يف طيات السورة أيضاً ومنها موضع سجدة السحرة. فعلى هذا، خطاب الرسول 

وذكر السجدة يف هناية السورة، حسن اخلتام البارع الذي يتالئم املضامني املذكورة فيها. 

ين، وجلمال التعبري فيهما أثر وللمقدمّة واخلتام أمهية بالغة يف كل نص ومنها النص القرآ

كبري على نفس املتلّقي كما هلما دور كبري من حيث عرض املضامني واجياد العالقة بينهما من 

جانب واحد وكيفية تنمية املضامني، بدءاً من املقدمة ووصوالً إىل اخلامتة. فللبحث عن هذه 

 حلقيقية للسورة. العالقات دور كبري يف الوصول إىل املغزى املقصود والرسالة ا

يلخّص سيد قطب رسالة السورة يف املعركة بني اإلنسان والشيطان ويرى يف عالقة األقسام 

لقد كانت السورة معرضاً للمعركة بني اإلنسان »املختلفة للسورة مع البعض من حيث املضمون: 

تعترض والشيطان يف أوائلها، وظلّ سياقها يعرض موكب اإلميان، وشياطني اجلنّ واإلنس 

طريقه، كما ذكر الشيطان يف النبأ الذي آتاه اهلل آياته فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من 

الغاوين. وكما ذكر يف أواخرها نزع الشيطان واإلستعاذة منه باهلل السميع العليم، وهو سياق 

 .(1428ص، 1980)قطب، « متصل ينتهي بالتوجيه إىل ذكر اهلل تضرّعاً وخفيةً والنهي عن الغفلة

يكتفي بتشاهبها من حيث و اخلتاميةو ويذكر بازمول عدّة مناسبات بني اآليات البدائية

  املضمون: و اللفظ

  (201) ﴿تذكروا فإذا هم مبصرون﴾ ←(  2) ﴿ذكرى للمومنين﴾

 (203) ﴿قل إنما اتّبع ما يوحى إلّي من رّبي﴾ ← (3) ﴿اتّبعوا ما أنزل إليكم من رّبكم﴾
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 اَل  م  ثُ  يِّ غَ ي الْ فِ  مْ هُ ون َ دُّ مُ يَ  مْ هُ ان ُ وَ خْ إِ ﴿وَ  ←(3) ما تذّكرون﴾ من دونه أولياء قليالً تّتبعوا  ﴿وال
 ( 202) ﴾ونَ صرُ قْ ي َ 

 يستكربون  ختم السورة بوصف املالئكة بأهنم ال  ←استكبار إبليس يف بداية السورة 

 ( 205) ﴿واذكر رّبك تضّرعاً وخفيًة﴾ ←( 55) ﴿ادعوا رّبكم تضّرعاً وخفيًة﴾

 الثنائيات

السمة البارزة اليت ميكن تتبّعه يف سورة األعراف، مسة اجلدلية يف األقسام املختلفة للسورة. 

فمنذ بدايتها نرى جدلية بني الربّ كالويل املطلق ومن دونه من االولياء، وبني اهلل املهلك للقرى 

وبني اهلل واملرسل اليهم واملرسلني،  املتمثل يف ضمري "نا" واهل القرى  الذين كانوا قائلني ظاملني،

وبني اهلل وإبليس،  وبني املالئكة وابليس، وبني اإلبليس وآدم وأبناءه، وبني اهلل وآدم وزوجته، كما 

مل /اخلاسرون، فسجدوا/خفّت، املفلحون/ال تتبعوا، ثقلت/يف االفعال والصفات: اتبعوا نرى تقابالً

   متوتن./اسكن، حتيون/آ َ، اخرج/ه من طني، جاءخلقت/يكن من الساجدين، خلقتين من نار

ويف القسم التايل يصف اهلل تعاىل التقابل يف مصري اإلنسان، ويوضّح أحوال أهل اجلحيم 

وأهل اجلنّة ويدخل يف شرح نفسيات كل من الفريقني. فيربز التقابل يف أصحاب النار بأنّهم 

ن اهلل تعاىل أن يضاعف العذاب على اآلخر، كل فريق يطلب م»ينقسمون إيل الروساء واألتباع و

وهكذا يرسم النص أهل اجلحيم يف قمّة احلقد الذي يكنّه بعضهم لآلخر، وهذا على العكس 

متاماً من أصحاب اجلنّة حيث رمسهم يف قمّة احلبّ قائالً عنهم "نزعنا ما يف صدورهم من 

« اع الفنّي من حيث عمارة النصّغلّ"، فجاء يف هذا الوصف تقابالً فنياً  يشكل قمّة اإلمت

 .(25ص ،2ج، 1380)البستاين، 

تقابل و والقصص امللخّصة لألنبياء مناذج واضحة من تقابل ردّ فعل الناس قبال األنبياء

بين و كذلك يتبني لنا يف قصة موسيو التعذيب للمكذّبني.و مصائرهم يف الفوز للمومنني

 سرائيل. إبين و كل من السحرة إسرائيل تقابل اختاذ املواقف بالنسبة إيل

التقابل من أهمّ مسات التعبري القرآين الذي، يضفي  االً فنياً خاصاً على التعبري ومنشأ 

هذا اجلمال وجود الصور املتقابلة واأللوان املتباينة، والنماذج البشرية املختلفة، واحلقائق 

ئعها وأشكاهلا. ومن الغايات الفنية الدينية املتناقضة، وغري ذلك من األشياء املتضادة يف طبا

إليها التقابل توفري التناسق الفين بني أجزاء التعبري، والتناسق هو نوع من  ىسعياليت 

اإلنسجام التام واإلرتباط الوثيق بني األلفاظ والعبارات والصور، حبيث يبدو التعبري مثل 
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ء اجلميل الذي تترابط  يع الصورة املكتملة يف أجزائها، املتناسقة يف ألواهنا، وكالشي

 ،2000)باطاهر، « عناصره لتكون يف النهاية منظراً رائعاً مؤثراً  تتملّاه العيون وتتجاذبه النفوس

والتقابل والتضاد املوجودين يف السورة الينحصران يف اإلطار العام فقط، بل  .(230-228صص

أي وجود صور التضاد ــ ا األمر نشاهد مالحمهما يف مواضع عدّة من خالل اآليات، ويؤدّي هذ

جياد التناسق والتناغم يف نص السورة، ونذكر هنا مناذج إإىل  ــوالتقابل يف املفاهيم واأللفاظ 

 عدّة من هذه الظاهرة يف اجلدول التايل:  

 الثنائيات

 ولياءمن دونه من األ الربّ كالويل املطلق

 لني ظاملنيتهل القرى الذين كانوا قاأ اهلل املهلك للقرى

 ليهم واملرسلنيإاملرسل  اهلل

 إبليس اهلل

 بليسإ املالئكة

 آدم وأبناءه بليسإ

 آدم وزوجته اهلل

 

 يستخلف ≠يهلك  بطن ما ≠ظهر  ما

 مييت ≠حييي  أوالهم )مرّتني( ≠أخراهم 

 سوف تراين ≠لن تراين  )أربع مرات(احلسنات  احلسنة، ≠السيئة، السيئات 

 من خفّت موازينه ≠من ثقلت موازينه  ضرراً ≠نفعاً 

 بطل ≠فوقع احلقّ  هتدي ≠من يضل/ تضلّ  ≠من يهدِ

 ينهي ≠يأمر  رمحيت ≠عذايب 

 الذي خبث ≠البلد الطيب  كافرون ≠منون ؤم

 يستقدمون ال ≠يستأخرون  ال متوتون ≠حتيون 

 مغارب ≠مشارق  مرّات( 4) أصحاب النار ≠أصحاب اجلنّة 

 املنكر ≠املعروف  أغرقنا ≠أجنينا 

 مرات( 4اآلخرة ) ≠الدنيا  يستحيون ≠يقتّلون 

 



642   1436شتاء , العاشرة, العدد الرابعا, السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 قطعنا دابر الذين كذّبوا ≠فأجنيناه والذين معه  خيرج الذي خبث ال ≠البلد الطيب خيرج نباته 

       ≠يتخذوه سبيالً  إن يروا سبيل الرشد ال

 إن يروا سبيل الغي يتّخذوه سبيالً 

 حيرّم عليهم اخلبائث ≠حيلّ هلم الطيبات 

 تعلمون ال ≠أعلم  تتّبعوا ال ≠اتّبعوا 

 الذين استضعفوا ≠الذين استكربوا  خيرج ال ≠خيرج 

 تروهنم ال ≠يراكم هو وقبيله  من خلفهم ≠من بني أيديهم 

 عن مشائلهم ≠عن أمياهنم  فريقاً حقّ عليهم الضاللة ≠ ىفريقاً هد

 

 النتيجة

سردها و تعدّد موضوعاهتا وقصصهاو بالرغم من طوهلاتتمتّع سورة األعراف،  (أ 

هو لزوم اتّخاذ و هدف رئيس،و أهل اجلحيم، خبيط مركزيو ألحوال أهل اجلنّة

الباطل، كما أنّها يف عالقة بسورة ما و الشرّ، او احلقو املوقف عند صراع اخلري

 ما بعدها من جانب املوضوع العامّ. و قبلها

الشرّ يف و زوم اختاذ املوقف يف الصراع بني اخلريتربز املوضوع الرئيس أي ل (ب 

لكنّه بكيفيّة خمتلفة يف أي قسم من هذه األقسام، و األقسام املتعدّدة للسورة

 تالمحاً يف السورة بدءاً من املقدّمة إىلو تسبّبت هذه الوحدة املوضوعية انسجاماً

 كثرة عدد آياهتا. و اخلامتة بالرغم من طوهلا

تظهر يف و إيل اجلانب اللّغويى لسورة يف املوضوعات بل تتعدّال تنحصر وحدة ا (ج 

 املفردات، فنشاهد عدداً ملفتاً للنظر من الثنائيات او التقابالت يف ألفاظو األلفاظ

جانيب الصراع الكوين أي ى تعابريها الّيت تدلّ بشكل ضمين علو مفردات السورةو

انسجاماً من اجلانب اللّغوي أيضاً و بالتّايل تُعطي السورة وحدةو الشرّ،و اخلري

 اجلانب املوضوعيى إضافةً عل

ى بني اهلل املهلك للقرو من دونه من االولياء،و جدلية بني الربّ كالويل املطلقى نر (د 

املرسل و بني اهللو الذين كانوا قائلني ظاملني، ى اهل القرو "نااملتمثل يف ضمري "
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 آدمو بني اإلبليسو ابليس،و املالئكة بنيوإبليس، و بني اهللو املرسلني،و اليهم

 انسجاماً.و زوجته، اليت تُعطي السورة وحدةو آدمو بني اهللو أبناءه،و

اخلاسرون، /خفّت، املفلحون/ال تتبعوا، ثقلت/اتبعواالصفات: و تقابال يف االفعالى نر (ه 

آ َ، /خلقته من طني، جاء/مل يكن من الساجدين، خلقتين من نار/فسجدوا

 انسجاماً.و تُعطي السورة وحدة الذي ... ،متوتن/حتيون اسكن،/اخرج

لم؛ كالت الغيبة  مث اىل لم اىلكتغريا يف مسار استخدام الضمري من التى ما نرك (و 

إذتساهم اللفظة يف خلق تنوع املعىن وحركيته يف النص خاصة عندما تتراوح بني 

 لضمري املتكلّم " أنا لم. واملالحظ أن السمات واملالمحكالت الغائب مث اىلو لمكاملت

نا " مازالت حمتفظة جبالله وعنفوانه وزهوه واستعالئه على الغري يف السياق و

، ﴾مْ اكُ ن  ك  ﴿مَ ، ا﴾نَ سُ أْ ﴿بَ ، ا﴾نَ كْ لَ هْ ﴿أَ القرآين مبثل ما نالحظ يف اآليات الشريفة: 
 انسجاماً.و تُعطي السورة وحدة اليت ، ...م﴾اكُ نَ قْ لَ ﴿خَ ، ا﴾نَ لْ عَ ﴿جَ 

رشاد مث التقرير مث التوبيخ  السورة تبتدئ باإلى هنايات مبثل ما نرو بدايات كهنا (ز 

ظلمه مث و مث بيان وقاحة الشيطان مث بيان إعادة الشيطان لوقاحته مث خجل آدم

 و... خراجه مما كان فيه.إو فقده النعم
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