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  الفصل الثاين
  الطباق واملقابلة: املبحث األول 

  
 النفس يف هلا فصيحة، صحيحة بعبارة واضحا اجلليل املعىن تأدية هي البالغة    

 ٧.خياطبون الذي واألشخاص فيه، يقال الذي للمواطن كالم كل مالئمة مع أثرخالب،
  :هي البالغة العلوم من وأنواع
 البيان العلم -
 املعاىنالعلم  -
  .البديع العلم -

 تتناول ال البالغة نواحي من أخرى ناحية هناك البالغة، علم يف البديع العلم    
 األلفاظ تزيني تتعدي ال دراسة ولكنها املعاين، علم مسائل يف وتنظر البيان، علم مباحث

 املباحث هلذه اجلامع العلم يسمى و معنوي، أو اللفظي اجلمال من بديعة بألوان املعاين أو
  : على البديع علم يف و أشرنا كما يشتمل ٨.البديع بعلم

  لفظيةال سناتاحمل -
 املعنوية سناتاحمل -

سنات احملأما  .، وغريهاالسجع اإلقتباس، اجلناس، عن تبحث لفظيةال سناتاحمل
 . وغريها املقابلة، و الطباق، و التورية، يف تبحثاملعنوية 

  سنات املعنوي احملمن علم البديع يف  الطباق واملقابلة هي   
 
    

                                                             
 ١٠ .) ٢٠٠٧ فريس، روضة: جاكرتا( الواضحة البالغة، أمني مصطفي و اجلارم علي .٧

  ٢٨١ .جع،رامل نفس . ٨

٧ 



٨ 

 

 مفهوم الطباق   . أ
معرفة الطباق فاختلف البالغيون يف بيانه، منهم من بينها بيانا واسعا مع عن 

ذكر تلك األقسام منها يذكر عند بعضهم ذلك أنه وقع اخلالف أيضا بينهم يف 
  .واليذكره االخر

ورد الباحثة معرفة الطباق و  أقسامه، يف كتابة البالغة تويف هذا الفصل س  
الواضحة، جواهر البالغة، جوهر املكنون، فنون البالغة،و غري ذلك وجتد معرفة 

  :الطباق و أقسامه كما يلى 
ق معناه خالف انفتح وانبسط أو أن الطباق يؤخد من الفعل املاض هو طاب

  ٩.مطابق يقال هذا طباق داك أى يطابقه ويوافقه
أن الكالم الذي قد مجع فيه بني الضدين حيسن أن يسمى مطابق، ألن املتكلم 
به قد طابق فيه بني الضدين، وهذا ما ورد من معناها اللغوى يف أكثر كتب اللغة، 

لديهم لنقف على مدى صلة املعىن وسوف نتتبع البالغيني ومعناها االصطالحى 
  ١٠.اللغوى باملعىن االصطالحى

وتسمى الطباق والتضاد أيضا، وهي اجلمع بني املتضادين أى معنيني متقابلني 
امسني، كقوله تعاىل : يف اجلملة ، ويكون ذلك إما بلفظني من نوع واحد 

)دقُور مهقَاظَا وأَي مهبسحت(تعاىل  ، أو فعلني، كقوله)و زِعنتاُء وشت نم ى املُلْكتؤت
لَها ماكَسبت وعلَيها (، أو حرفني، كقوله تعاىل )املُلْك ممن تشاُء وتذلُ من تشاُء

تبسااكْت١١).م   

                                                             
 ٤٦ .املنجد ، معلوف لويس .٩

  ٧٣ .)١٩٦٦مكتبة الشباب،  : القاهره(  الصور البديعية ، حفىن حممد شرف.  ١٠
  ٧ -٤ .)دون سنة املطبعة النموزجية، :بدون مكان(بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح ىف علوم البالغة  ، الصعيدىعبد املتعال .  ١١



٩ 

 

قال حفىن بك ناصف يف كتاب قواعد اللغة العربية إنّ الطباق هو اجلمع بني معنيني 
  .متقابلني

  ١٢.ني اثنني متقابلني يف كالم واحدلطباق حمسن معنوى، وهو اجلمع بني معنيا
الطباق لغة هو اجلمع بني شيئني، و اصطالحا هو اجلمع بني معنيني متقابلني، 
سواء أكان ذلك التقابل تقابل التضاد أو اإلجياب والسلب أوعدم وامللكة أو تضايف، 

 ١٣.يقيا أو جمازياكان ذلك املعىن حقأو ما شابه ذلك، وسواء 
تسمى الطباق والتضاد والتكافؤ وهى اجلمع بني متقابلني يف اجلملة اى   

 من نوع امسني، سواء كان تقابل الضدين أو نقيضني او عدم وملكة ويكون بلفظني
  ١٤.فعلني، و حرفني

وقال أمحد مطلوب يف كتاب فنون البالغية البيان و البديع إن يسمى   
والتكافؤ والتضاد، وهي الفن الثالث من بديع ابن املعتز، و قد قال الطباق والتطبيق 

طابقة بني الشيئني إذا مجعتهما على حذو :قال اخلليل رمحه اهللا يقال : عنها 
ومن نعوت املعاين التكافؤ وهو أن : ومساه قدامة التكافؤ، و قال يف تعريفه .واحد

ما، أى معىن كان فيأيت مبعنيني يصف الشاعر شيئا أو يذمه أو يتكلّم فيه مبعىن 
متقاومان اما من جهة املضادة أو السلب : يف هذا املوضع " متكافئني. "متكافئني

  :واإلجياب أو غريمها من أقسام التقابل، مثل قول أيب الشغب العبسي 
  ١٥حيمي الذمار صبيحة االرهاق*     حلو الشمائل وهو مر باسل     

  .تكافؤ" مر"و " حلو: "فقوله 
                                                             

  ٧٨ -٧٩. )معهد العاىل للتدريس لالدب وعلم التربية، دون سنة: ماجل(مذكر بالغة التطبيق . األزهر الشريف.  ١٢
  ٣٢٠.)دار الكتب العلمية، دون السنة: لبنان(  والبديع علوم البالغة البيان واملعاين ،أمحد مصطفى املراغي . ١٣
-١٦١ . )املعهد اإلسالمي السلفي، دون السنة: جاوا الشرقية توبان،(  اجلوهر املكنون ،الشيح عبد الرمحن بن حممد األحضرى.  ١٤

١٦٠  
  ٢٦٩. )١٩٧٥دار البحوث العلمية ، : الكويت(البديع  –فنون البالغية البيان  ،أمحد مطلوب.  ١٥



١٠ 

 

وهذا النوع يسمى البديع أيضا وهو يف املعاين ضد التجنيس : وقال إبن األثري  
يف اللفظ ، ورأى أنّ األليق من حيث املعىن أنّ يسمى املقابلة، وكان ابن سنان قد 

  :وقال ابن أيب االصبع إن املطابقة ضربان ". املطابق " آثر تسميته 
  ضرب يأيت بألفاظ حقيقي . ١ 
  ضرب يأيت بألفظ ااز . ٢ 
فما كان منه بلفظ احلقيقة مسي طباقا، وما كان بلفظ ااز مسي تكافؤا و   

  :مثاله 
  ١٦حيمي الذمار صبيحة االرهاق*     حلو الشمائل وهو مر باسل      

جيري جمرى االستعارة إذ ليس يف االنسان وال يف مشائله " حلو و مر : " فقوله 
  .لذوقما يذاق حباسة ا

اجلمع بني املتضادين أي معنيني متقابلني يف اجلملة : واملطابقة بعد ذلك هي 
  :ويكون ذلك اما بلفظني من نوع واحد 

  )١٨: الكهف (وحتسبهم أيقاظا و هم رقود : كقوله تعاىل : امسني . ١
تويت امللك من تشاء وترتع امللك ممن تشاء وتعز من : كقوله تعاىل : أو فعلني . ٢

  )٢٦: آل عمران (ء وتذلّ من تشاء تشا
 ١٧) .٢٨٦:البقرة (هلا ما كسبت وعليها ماكتسبت : كقوله تعاىل : أو حرفني . ٣

يف كتاب حسن الصياغة على تأليف علم الدين حممد ياسني بن عيسى 
الفاداىنّ، الطباق هو اجلمع بني معنيني متقابلني، أى يف كالم واحد أو ماهو كالكالم 
الواحد ىف اإلتصال أو بينهما تناف وتقابل سواء كان حقيقيا بأنّ كان بينهما غاية 

                                                             
  ٢٧٠ نفس ملرجع.١٦
 نفس املرجع . ١٧



١١ 

 

اعتباريا كتقابل اإلحياء واإلماتة فإما  اخلالف لذاتيهما كتقابل القدم واحلدوث أو
  .  ال يتقابالن إال باعتبار بعض األحوال

الطباق مأخوذ من مطابقة الفرس والبعري لوضع رجله مكان يده عند السري ، 
ذكر الطباق قدامة بن . طابق فالن بني الثوبني : وهو اجلمع بني الشيئني ، يقولون 

لقب املطابقة يليق بالتجنيس ، وزعموا أنه :  فقال) نقد الشعر( جعفر يف كتابة 
ألنّ الضدين يتقابالن . يسمى طباقا من غري اشتقاق ،واألجود تلقيبه باملقابلة

كالسواد والبياض وغريذلك من غريحاجة إىل تلقيبه بالطباق واملطابقة، ألنهما 
    ١٨.يشعران بالتماثل

غة يف املعاين والبيان والبديع إنّ قال السيد أمحد اهلامشي يف كتاب جواهر البال
  :ومها قد يكونان . الطباق هو اجلمع بني الشيئ وضده يف الكلم

 هو األول واألخر: إمسني، حنو     -
 هو أضحك وأبكى: فعلني، حنو      -
 وهلن مثل الذي عليهن باملعروف: حرفني، حنو    -
 ومن يضلل اهللا فماله من هاد: خمتلفني، حنو   -

  
 باقأقسام الط  . ب

و فضال عن ذلك انه . وأما أنواع الطباق فاختلف البالغيون يف بيانه منهم
بينهم يف ذكر تلك األنواع، ومنها ما يذكر عنه بعضهم وال يذكر وقع اخلالف أيضا 

  . األخر
  

                                                             
  ٥٩٦. ) ١٩٧١دار الكتب العلمية، : لبنان( املعجم املفصل يف علوم البالغة البديع والبيان واملعاين  ،إنعام فوال عكّاري . ١٨



١٢ 

 

  : أما أنواع الطباق فكما يلي 
الطباق قد يكون كما ظاهرا كما ذكرنا، و قد  : الطباق الظاهر واخلفي  -

 ).اارا نولُخدأَا فَوقُرغَأَ مهاتيطَا خمم(خفيا نوع خفاء، كقول تعاىل يكون 
الطباق ينقسم إىل طباق االجياب، كما : طباق االجياب وطباق السلب 

تقدم وإىل طباق السلب، وهو اجلمع بني فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي أو 
  ١٩. أمر وى

  :عانله نوالطباق ، األزهر الشريف يف مذكر بالغة التطبيق وقال
إذا كان التقابل ىف املعىن بغري اإلجياب والسلب بني لفظني : طباق اإلجياب . ١

  .خمتلفني مادة
  إمسني -: ويكونان  

 فعلني -
 حرفني -

إذا كان التقابل يف املعىن باإلجياب والسلب،بأن جيمع بني : طباق السلب . ٢
  ٢٠.مصدر واحد، أحدمها مثبت،واآلخر منفىفعلني من 

نقسم ي الطباق أمحد مصطفى املراغي يف كتاب علوم البالغةقال و
  :أوال إىل 

 . مطابقة بلفظني من نوع واحد، سواء أكان امسني، فعلني، وحرفني -
 ٢١.وأحيي املوتى بإذن اهللا: مطابقة بلفظني من نوعني، حنو  -

                                                             
 ٧ -٤. بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح ىف علوم البالغة ، عبد املتعال الصعيدى.١٩
  ٧٨ -٧٩. )معهد العاىل للتدريس لالدب وعلم التربية، دون سنة: ماجل(مذكر بالغة التطبيق . األزهر الشريف . ٢٠
  ٣٢٠.)دار الكتب العلمية، دون السنة: لبنان(  علوم البالغة البيان واملعاين والبديع ،أمحد مصطفى املراغي.  ٢١



١٣ 

 

الطباق اإلجياب كما :  الطباق قسمانيف كتاب اجلوهر املكنون 
مثل وطباق السلب وهو اجلمع بني فعلني من نوع واحد أحدمها مثبت 
واآلخر منفى أو أحدمها أمر واآلخر ى، حنو ولَكن أَكْثَر الناسِ الَ 

  ٢٢.هرا من احلَياة الدنيايعلَمونَ يعلَمونَ ظَا
  :اىل قسمني تنقسم املطابقة يف كتاب فنون البالغة 

  .وهي كاألمثلة السابقة: مطابقة االجياب . ١
ولكن أكثر الناس ال يعلمون، يعلمون : كقوله تعاىل : مطابقة السلب . ٢

  ٢٣.ظاهرا من احلياة الدنيا
وفقت الباحثة ختتار . فاختلف البالغيون يف بيان من أنواع الطباق

  : أن الطباق ينقسم إىل قسمني 
ا كان التقابل ىف املعىن بغري اإلجياب والسلب بني إذ: طباق اإلجياب . ١

  .لفظني خمتلفني مادة
  إمسني -: ويكونان  

 فعلني -
 حرفني -

إذا كان التقابل يف املعىن باإلجياب والسلب،بأن جيمع : طباق السلب . ٢
 . بني فعلني من مصدر واحد، أحدمها مثبت،واآلخر منفى

  
 
 

                                                             
-١٦١ . )املعهد اإلسالمي السلفي، دون السنة: الشرقيةجاوا  توبان،(  اجلوهر املكنون ،الشيح عبد الرمحن بن حممد األحضرى.  ٢٢

١٦٠  
  ٢٧٠نفس املرجع .  ٢٣



١٤ 

 

 مفهوم املقابلة. ج
: واجهه، وقابل الشيئ بالشيئ : قبل يقْبلُ، وقَابلَ املرء املقابلة من فعل   

ذكره عند أبوهالل العسكرى يف . عارضه به لريى وجه التماثل أو التخالف بينهما
يراد الكالم يف  مقابلتة مبثله يف املعىن إاملقابلة هي : وعرفه فقال ) تنيالصناع(كتابه 

فأما ما كان منها يف املعىن فهو مقابلة الفعل . واللّفظ على جهة املوافقة أو املخالفة
  ٢٤).فَتلْك بيوتهم خاوِيةٌ بِما ظَلَموا: (مثاله قوله تعاىل . بالفعل

املقابلة أدخلها مجاعة يف ) : خزانة األدب(وقال ابن حجة احلموي يف كتابه 
من املطابقة، وهي الت نظري بني شيئني فأكثر املطابقة، وهوغري صحيح فإنّ املقابلة أعم

  ٢٥.وبني ما خيالف وما يوافق، فبقولنا وما يوافق صارت املقابلة أعم من املطابقة
املقابلة هي نوع من صورة بديعية وأول من كلّم عنها كصورة بالغية هو 

وأما تعريفها فقد اختلف البالغيون فيه قال  ٢٦.قدامة بن جعفر يف كتابة نقد الشعر
ة هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو أكثر مثّ يؤتى مبا يقابل ذلك على املقابل" املراغي 

  .سبيل الترتيب
 :قد تكون مقابلة اثنني باثنني كقول النابغة اجلعدى 

   ٢٧.على أن فيه ما يسؤ األعاديا * فىت كان فيه ما يسر صديقة 
 .يسوُء اَألعادياو  يسرّ صديقَةُفاملقابلة هنا بني 

  : لة ثالثة بثالثة كقوله تعاىل ومقاب
               .٢٨  

                                                             
  ٦٥٥ .)١٩٧١دار الكتب العلمية، : لبنان( املعجم املفصل يف علوم البالغة البديع والبيان واملعاين ، إنعام فوال عكّاوي . ٢٤
  ٦٥٦ .نفس املرجع . ٢٥
  ١٠٠ .)١٩٦٦مكتبة الشباب، : القاهرة( الصور البديعية ،خفين حممد شرف . ٢٦
  ٣٢٢. )دار الكتب العلمية، بدون السنة: لبنان( علوم البالغة  ،أمحد مصطفي املراغى . ٢٧
   ١٥٧. األعراف. القرأن.  ٢٨



١٥ 

 

  .يحرِّم علَيهِم اخلَبائثَو يحلُّ لَهم الطُيبتفاملقابلة هنا بني 
  : وقول املتنيب 

  واجلد مدبروال البخل يبقي املال *  فال اجلود يفين املال واجلد مقبل  
  ال البخل يبقي املال واجلد مدبرو ال اجلود يفين املال واجلد مقبلفاملقابلة هنا بني 

  :  ومقابلة أربعة بأربعة كقوله تعاىل
                            

          .٢٩  
من و   تقى وصدق باحلسىن فسنيسره  لليسرىامن أعطى و فاملقابلة هنا بني

  .خبل واستغىن وكذّب باحلسىن فسنيسره للعسرى
 : ومقابلة مخسة خبمسة كقول أيب الطيب 

  ٣٠وأنثين وبياض الصبح يغري يب *    أزورهم و سواد الليل يشعف يل  
  أنثين وبياض الصبح يغري يبو  أزورهم و سواد الليل يشعف يلفاملقابلة هنا بني 

  :ومقابلة ستة بستة كقول اآلخر   
  ٣١.ويف رجل حر قيد ذل يشينه*  على رأس عبد تاج عز يزينه    

  يف رجل حر قيد ذل يشينهو   ج عز يزينهعلى رأس عبد تافاملقابلة هنا بني 
  : وأهم ما زاده ابن أىب اإلصبع تفريقه بني املطابقة و املقابلة من وجهني 

أنّ املطابقة ال تكون اال جلمع بني ضدين فذين، واملقابلة تكون : األول 
ضدان يف صدرالكالم، و ضدان يف عجزه، وتبلغ إىل : باجلمع بني أربعة أضداد 

  .  مخسة يف صدر، ومخسة يف العجز: ني عشرة أضداد اجلمع ب
                                                             

   ١٠-٥ .ليلال القرأن،.  ٢٩
  ٣٢٠ . البالغة علوم  ،املراغى مصطفي أمحد.  ٣٠
  ٣٢٠. نفس املرجع. ٣١



١٦ 

 

أنّ املطابقة ال تكون إال باألضداد ، واملقابلة تكون بألضداد وبغري : الثاىن 
  .األضداد

وذا وضح الفرق على يد ابن أيب إلصبع بني الطباق واملقابلة ، وأخذ 
نكتة البالغية يف يستشهد هلا من القرأن الكرمي والشعر خمرجا تلك الشواهد موضحا ال

  ٣٢.الشاهد ، وبذلك يكون منطورا بالصورة من حيث تعريفها  وشواهها وامسها
هى إيراد الكالم ، : مثّ تكلّمم عنها أبو هالل حتت اسم مقابلة وعرفها بقوله 

مثّ مقابلته يف املعىن واللفظ على جهة املوافقة أو املخالفة ، فأما ما كان منها يف املعىن 
اء فخو) فَتلْك بيوتهم خاوِيةٌ بِما ظَلَموا : (و مقابلة الفعل بالفعل ، حنو قوله تعاىل 

ومكَروا مكْرا ومكَرنا  (:  بيوم وخراا بالعذاب مقابلة لظلمهم ، وحنو قوله تعاىل 
فاملكر من اهللا تعاىل العذاب جعله اهللا عز و جل مقابلة ملكرهم بأنبيائه وأهل ) مكْرا 
 .  طاعته

مة فتلك مقابلة بللفظ واملعىن ، وهوعلى وجه املوافقة ، وهى ذا املعىن عا  
  .تشمل املقابلة وغريها كاملشاكلة واملزاوجة

فإنّ أهل الرأى والنصح ال : (أما مقابلة اللفظ باللفظ فقول بعضهم   
يساويهم ذو األفن والغش ، وليس من مجع إىل الكفاية األمانة ، كمن أضاف إىل 

على وجهه فجعل بإزاء الرأى األفن ، وبإزاء األمانة اخليانة ، فهذا ) العجز اخليانة 
      ٣٣.املخالفة

                                                             
  ١٠٥. البديعية الصور  ،شرف حممد خفين . ٣٢
  ١٠١.س الرجعفن. ٣٣



١٧ 

 

  املبحث الثاين
 حملة عن سورة األعراف

  
يشتمل هذا الباب على فصلني، الفصل األول يف تسمية سورة األعراف و سبب 

  :نزوهلا والفصل الثاىن يف مضمون سورة األعراف وبياما كما يأتى 
  تسمية سورة األعراف وسبب نزوهلا

  .تسمية سورة األعراف. أ
. األعراف لورود اسم األعراف فيها وهو سور بني اجلنة والنار مسيت بسورة   

األعراف مجع عرف، وكل مرتفع من األرض عند العرب : قال ابن جرير الطربي 
يسمى عرفا، وإمنا قيل لعرف الديك عرفا  ال رتفاعه، روى ابن جرير الطربى عن 

م وسيئام، هم قوم استوت حسنا: حذيفة أنه سئل عن أصحاب األعراف فقال 
فقعـدت م سيئام عن اجلنة، وخلفت م حسنـام عن النار، فوقفوا هناك 

     ٣٤.على السور حىت يقضي اهللا فيهم
  

  .ب نزول سورة األعرافاسبأ  . ب
أخربنا سعيد بن ) دم خذُوا زِينتكُم عند كُلَّ مسجِد أيا بنِى : ( قوله تعاىل    

: أخربنا احلسن بن سفيان قال : أخربنا أبو عمو بن محدان قال : حممد العدل قال 
أخربنا أبو حيي احلماىن، عن نصر بن احلسن، : حدثنا احلسن بن محاد الوراق قال 

ناس من األعراب يطوفون بالبيت عراة حىت الكان : عن عكرمة، عن ابن عباس قال 

                                                             
  .١٣٣. : التفسرياملنري.  الزحيلي وهبة . ٣٤

١٧ 



١٨ 

 

أن كانت املرأة لتطوف بالبيت وهى عريانة، فتعلق على سفالها سيورا مثل السيور 
  :الىت تكون على وجوه احلمر من الذباب وهى تقول 

  ٣٥اليوم  يبدو  بعضه  أو  كله      وما  بدا  منه  فال  أحله  
 مكُتنيا زِوذُخ مدأَى نِا بي –يه وسلّم فأنزل اهللا تعاىل على نبيه صلى اهللا عل   

عنلُّكَ د مجِسأَفَ – دمرلُا بِوسِب الث٣٦.ابِي   
قال ابن . اآلية) واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي أَتيناه اَياتنا فَانسلَخ منها : ( قوله تعاىل    

وقال ابن عباس وغريه من . بىن إسرائيلنزلت ىف بلعم بن باعورا رجل من : مسعود 
هو رجل من مدينة اجلبارين يقال له : وقال الوالىب . هم بلعم بن باعورا: املفسرين 

بلعم، وكان يعلم اسم اهللا األعظم، فلما نزل م موسى عليه السالم أتاه بنوعمه 
 وإنه إن يظهر علينا. إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثرية: وقومه وقالوا 

د إنى إن دعوت اهللا أن ير: يهلكنا، فادع اهللا أن يرد عنا موسى ومن معه، قال 
ا ، فلم يزالوا به حىت دعا عليهم، غسلخه ممناموسى ومن معه ذهبت دنياى وأخر

  ٣٧".فانسلخ منها " كان عليه، فذلك قوله 
قال جبل بن أىب : ل ابن عباس قا) يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها : ( قوله تعاىل   

  :قشري ومشوال بن زيد من اليهود 
يا حممد أخربنا مىت الساعة إن كنت نبيا فإنا نعلم مىت هى، فأنزل اهللا تعاىل    

    ٣٨.هذه اآلية

                                                             
  .١٥١. ) السنة بدون الفكر، دار: مكان بدون(  ،الرتول أسباب. النيسابورى الواحدى أمحد بن على احلسن أىب.  ٣٥
  .نفس املرجع.  ٣٦
  ١٥٢. الرتول أسباب. النيسابورى الواحدى أمحد بن على احلسن أىب.  ٣٧
  .١٥٣ -١٥٢. املرجع نفس . ٣٨



١٩ 

 

إن أهل مكة : قال الكلىب . اآلية) قُلْ لَا أَملك لنفِْسى نفْعا والَ ضرا : ( قوله تعاىل   
حممد اال خيربك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشترى فتربح، يا: قالوا 

وباألرض الىت يريد أن جتدب فترحل عنها إىل ما قد أخصب، فأنزل اهللا تعاىل هذه 
  ٣٩.اآلية

وهم ( إىل قوله تعاىل ) هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسِ واحدة : ( قوله تعاىل    
إذا ولد : يعيش آلدم وامرأته ولد، فقال هلما الشيطان كان ال : قال جماهد ) خيلقون 

لكما ولد، فسمياه عبد احلرث، وكان اسم الشيطان قبل ذلك احلرث، ففعال، فذلك 
  .اآلية) فلما أتامها صاحلا جعال له شركاء ( قوله تعاىل 

أخربنا أبو منصور . ) وإِذَا قُرِئ الْقُرأَنُ فَستمعوا لَه وأَنصتوا : ( قوله تعاىل    
حدثىن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن : أخربنا عبد اهللا بن عامر قال : املنصورى قال 

نزلت يف رفع األصوات وهم : قال ). وإذا قرئ القرأن(أيب هريرة يف هذه اآلية 
  ٤٠.خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة

فعلى هذه املالحظة السابقة يكون أن األيات املذكورة هي الىت هلا أسباب الرتول يف   
سورة األعراف واآليات الىت سبق ذكرها تتعلق بالزينة عند الطواف وانسالخ ما 

و قول النيب صلى اهللا . وسؤال اليهود النيب عن الساعة. كان عليه من بىن عم يلعم
وتنبيه اهللا آلدم . لك نفسه نفعا وال ضرا من كل شيئعليه وسلّم ألهل مكة بأنه ال مي

  . بأن الناس خلقهم اهللا وأمر اهللا أن يستمع الناس القرأن إذا قرئ عليهم
  
  
  

                                                             
  .١٥٣ -١٥٢.  .الرتول أسباب. النيسابورى الواحدى أمحد بن على احلسن أىب . ٣٩
  .١٥٤ .املرجع نفس ..٤٠



٢٠ 

 

 مضمون سورة األعراف. ج
سورة األعراف من أطوال السور املكية، وهي أول سورة عرضت للتفصيل    

أصول الدعوة اإلسالمية من  يف قصص األنبياء، ومهمتها كمهمة السور املكية تقرير
  ٤١.توحيد اهللا جل و عال، وتقرير البعث واجلزاء، وتقرير الوحي والرسالة

تضمنت سورة األعراف اليت هي من أطول السور املكية ما يلي من مبادئ     
  : العقيدة اإلسالمية 

افتتحت السورة بالتنوية بالقرأن العظيم معجزة الرسول : القرأن كالم اهللا  .١
  ٤٢.ة ، وأنه نعمة من اهللا ، وأنه جيب اتباع تعاليمهاخلالد

الناس مجيعا من أب واحد ، أمر اهللا املالئكة بالسجود له : أبوة آدم عليه السالم  .٢
 ٤٣.سجود تعظيم وحتية ، ال سجود عبادة و تقديس ، والشيطان عدو اإلنسان

إىل  وقد أعيد التذكري بقصة آدم مع إبليس ، وخروجه من اجلنة، وهبوطه
األرض ، بسبب وسوسة الشيطان رمز الشر والباطل وصراعه مع اإلنسان الذي 

 ٤٤.يدعو إىل عبادة اهللا وإىل اخلري و احلق ، تأكيدا ملا ذكر يف سورة البقرة
وهو اإلقرار بوحدانية اهللا ، وعبادته وحده ، وإخالص الدين له : إثبات التوحيد  .٣

 :ليل والتحرمي ، وإلعتراف حبقة وحده يف التشريع والتح
 ٤٥)اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ، وال تتبعوا من دونه أولياء ( 

الوحى ثابت يتضمن هنا إنزال القرآن على قلب النيب صلى : الوحى والرسالة  .٤
 :اهللا عليه و سلّم ، وجوهره التكليف بالرسالة اإلهلية ، وبعثة الرسل إىل الناس 

                                                             
  ٣٠٢.  صفوة التفاسري.  حممد على الصابون . ٤١

  ١٣٤. التفسري املنري.  وهبة الزحيلي.  ٤٢
  ١٣٤. نفس املرجع  . ٤٣
  نفس املرجع.  ٤٤
  نفس املرجع.  ٤٥



٢١ 

 

 
 ٤٦) يابين آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت ( 

تضمنت السورة الكالم عن البعث : تقرير البعث واجلزاء يف عامل األخرة  .٥
واحلزاء واحلساب وانقسام ) كما بدأكم تعودون :  ( واإلعادة يوم القيامة 

قة الكافرون فرقة املؤمنون الناجني أهل اجلنة، وفر: الناس بسببه إىل فرق الثالث 
 ٤٧. اهلالكني أهل النار ، وأصحاب األعراف وهو سور بني اجلنة والنار

أقام اهللا تعاىل األدلة الكثرية على وجوده مثل خلق السموات : أدلة وجود اهللا  .٦
واألرض يف ستة ايـام ، وتعاقب الليل و النهار ، وتسخري الشمس والقمر 

 ٤٨. األرض والنجوم بأمر اهللا ، وإخراج الثمرات من
أهلك اهللا األمم الظاملة عربة لغريها ، وأنذر الناس بإنزال : التهديد باإلهالك  .٧

ات من العذاب املماثل ، ورغب باإلميان والعمل الصاحل إلفاضته اخلريات والربك
 :السماء واألرض على األمة 

 )ولو أن أهل القرى آمنوا واتقيوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ( 
    : وكذا إلرث األرض واالستخالف على اآلخرين 

استعينوا باهللا واصربوا ، إن األرض هللا ، يورثها من يشاء : قال موسى لقومه ( 
 ٤٩).من عباده ، والعاقبة للمتقني 

 :أورد اهللا تعاىل جمموعة من قصص األنبيـاء : قصص األنبياء  .٨
ـذكري بأحوال ، للت ، وموس ، وشعيب ، ولوط ، وصاحل ، وهود نوح

، ومن أدلّها قصة موسى مع الطاغية فرعون  ، وللعظة والعربةاملكـذبني أنبياءهم
                                                             

   ١٣٤. تفسري املنري،  الزحيليوهبة  ..٤٠
  .١٣٥. نفس املرجع . ٤٧
  نفس املرجع .  ٤٨
  ١٢٨. الفرأن، األعراف.  ٤٩



٢٢ 

 

وتشبيه عامل . ، وعقاب بين إسرائيل باملسخ قردة وخنازير ملا خالفوا أمر اهللا 
ولو شئنـا لرفعناء ا ، ولكنه أخلـد إىل األرض ، فمثله (    :السوء بالكلب 

  ٥٠. )ليه يلهث ، أو تـتركه يلهث كمثل الكلب ، إن حتمل ع
التـنديد بعبادة األصنام ، والتهكم مبن عبد ماال يضر وال ينفع ، وال يـبصر   . ٩

وال يسمع ، من أحجار وهياكل ،  وذلك كله لتـقرير مبدأ التوحيد الـذي 
    ٥١. ختمت به لسورة كما بدئت به

   

                                                             
  ١٧٦. القرأن األعراف.  ٥٠

 . ١٣٥. تفسري املنري، وهبة الزحيلي .٥١


