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الحظت الباحثة أّف ىذه البحوث السادسة تناولت اجملاز اظترسل من جوانب 
حيث تناوعتا البحث األوؿ من ناحية القصر يف سورة  ،ة مع أنّو يف نفس السورةؼتتلف

ين من ناحية حرؼ إف يف الثاو  ،مواقعوواتو و أدأقسامو و ألعراؼ من حيث تعريفو و ا
وظيفتها يف سورة الثة من ناحية حروؼ اإلستفهاـ  و الثو  ،األعراؼسورة يس واألنعاـ و 

اطتامسة و  ،اظتعٌت يف األفعاؿ اظتزيدة يف سورة األعراؼ الرابعة من ناحية تغيَتو  ،األعراؼ
ؽ واظتقابلة يف والسادسة من ناحية الطبا ،من ناحية اجملاز اظترسل يف شعر بشار بن برد

ىذه البحوث السادسة من ناحية كاف يف سورة األعراؼ و  السابعة.و سورة األعراؼ
خَت تناولت سورة األعراؼ البحث الذي تقـو بو الباحثة حيث أّف األ اختتلف عن ىذ

 فوائده.ن ناحية اجملاز اظترسل و م
 
 
 
 
 

 
 

 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

 المجاز المرسلوعالقتو ومكانتو وفوائده: المبحث األول
 . مفهوم المجاز المرسلأ

اجملاز مشتق من جاز الشيئ جيوز إذا تعداه شتّوا بو اللفظ الذي يعدؿ بو عّما  
اجملاز من أحسن الوسائل البيانية و  ،الوضع ألهنم جازوا بو موضعو األصلى بوجبو أصل

إذ بو خيرج اظتعٌت متصفا بصفة حسية تكاد  ،اليت هتدى إليها الطبيعة إليضاح اظتعٌت

 



7 
 

تعرضو على عياف السامع. عتذا سغفت العرب باستعماؿ اجملاز ظتيلها إىل اإلتساع 
األلفاظ. اجملاز ىو اللفظ اظتستعمل يف غَت ما وضع إىل الداللة على كثرة معاف و  ،الكالـ

عٌت اظتعلى عدـ إرادة اظتعٌت األصلى. والعالقة بُت اظتعٌت اضتقيقى و  لو لعالقة مع قرينة دالة
إال فهو و  ،قد تكوف غَتىا. فإذا كانت اظتشاهبة فهو استعارةاجملازى قد تكوف اظتشاهبة و 

اجملاز اللغوى. إف اجملاز اللغوي ىو نوعاف اجملاز نوعاف مهو اجملاز العقل و .1٠غتاز مرسل
عبد العزيز عتيق قاؿ اجملاز اللغوي أنو قسماف: غتاز و  .11غتاز إستعاري عالقتو اظتشاهبة

ىو ماكانت عالقتو غَت اظتشاهبة رسل و اظتاز اجملو  استعاري، وىو ما كانت العالقة اظتشاهبة،
غتيئة يف اظتركب يكوف  اظتفرد على السواء وأفاللغوي بقسمية يأٌب يف اظتركب و  اجملازو 

كقولك ظتن يسيء إليك وينتظر منك حسن   . باستعماؿ الًتكيب يف غَت ما وضع لو
أما غتيئة يف اللفظ اظتفرد فيكوف باستعماؿ اصتزء: )إنك ال جتٍت من الشوؾ العنب( 

 .12الكلمة يف غَت ما وضعت لو أصال لعالقة مع قرينة دتنع من إرادة اظتعٌت األصلى
ىو الكلمة اظتستعملة قصدا يف غَت معناىا األصلى ظتالحظة عالقة اجملاز اظترسل  

خر اجملاز آكما يف قوؿ . و 13غَت اظتشاهبة مع قرينة دالة على عدـ إرادة اظتعٌت األصلى
شتي و  ،اظترسل ىو الكلمة اظتستعملة يف غَت ما وضعت لو لعالقة غَت اظتشاهبة بُت اظتعنيُت

ستعارة إذ ليست العالقة بُت اظتعنيُت مرسال ألنو أرسل عن دعوى االحتاد اظتعتربة يف اال
. وعلى 14ىت يدعى احتادمها أو ألنو أرسل أي أطلق عن التقيد بعالقة واحدةح تشاهبُتاظت

يف غَت معناىا األصلي لعالقة اجملاز اظترسل كلمة استعملت  قاؿ مصطفى أمُتاصتاـر و 

                                                             

 
 232-231ـ (، ص:1999، )بَتوت: اظتكتبة العصرية، الطبعة األوىل، ة يف اظتعاين و البياف و البديعجواىر البالغأزتد اعتامشي،1٠

ـ(، 2٠٠6،)بَتوت لبناف: دار الكتب العلمية، ف، اظتعايناظتعجم اظتفصل يف علـو البالغة، البديع، البياإنعاـ فوؿ عكاوى، 11 
 .639ص:

 1٠۸ـ(،ص: 2٠٠6،)القاىرة: دار األفاؽ العربية، علم البيافعتيق، عبد العزيز12 

 
 232ـ (، ص: 1999وت: اظتكتبة العصرية، الطبعة األوىل، ، )بَت جواىر البالغة يف اظتعاين و البياف و البديعأزتد اعتامشي،13

، )القارة: مؤسسة اظتختار للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، علم البياف، دراسة حتليلية ظتسائل البيافبسيوين عبد الفتاح فيود، 14 
 134ـ(، ص: 199۸
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أو كما يف قوؿ آخر ىو اللفظ .15غَت اظتشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة اظتعٌت األصلي
نع اظتعٌت ينة دتاظتستعمل يف غَت ما وضع لو لعالقة غَت اظتشاهبة، وجيب أف تكوف ىناؾ قر 

ىو كلمة عتا معٌت أصلي لكنها تستعمل يف معٌت آخر على أف يوجد األصلى اللفظ، و 
عالقة بُت النعنيُت دوف أف تكوف عالقة مشاهبة، وتعرؼ تلك العالقة من اظتعٌت اصتديد 

الباحثة اجملاز اظترسل ىو ما كانت العالقة بُت  رأيولذلك عند اظتستخدمة فيو الكلمة. 
 .وما وضع لو مناسبة غَت اظتشاهبة يوما استعمل ف

فيو ما وضع لو مالبسة  استعملهو ما كانت العالقة بُت ما فأما اجملاز اظترسل 
الغيث اظتسببية فالعالقة بُت النبات و  ،كقولنا: أمطرت السماء نباتا  .مناسبة غَت اظتشاهبة

 قولو تعاىل: و  ،النبات مسبب عن الغيث إذ
                          

            16  نامل األفالعالقة بُت األصابع و
 "" قبضنا على عُت من عيوف األعداءيف مثل آخر و  الكلية إذ األمنلة جزء من اإلصبع.

فلفظ "عُت" ىنا ليس اظتقصود منها العُت اضتقيقية وإمنا اظتقصود منها اصتسوس، والقرينة 
اليت دتنع اظتعٌت األصلى اللفظ ىنا أنو ال ديكن القبض على العُت فقط دوف بقية جسد 

 اصتاسوس.
 ،ويعرؼ البالغيوف "العالقة" القرينةاز اظترسل نوعاف مها العالقة و إف عناصر اجمل 

اظتعٌت اجملازي فيصح اإلنتقاؿ من و اإلرتباط بُت اظتعٌت اضتقيقي و الذي يقع ببأهنا األمر 
اجملازي قد تكوف اضتقيقي و األوؿ إىل الثاين وىذه العالقة اليت تربط يف اجملاز بُت اظتعنيُت:

قد رة يف نظارهتا ورتاعتا. و ىطفلة كالز ال تريد: ،رأيت زىرة حيملها أمها اهبة((حنو:))اظتش
 تعاىل وتكوف العالقة ))غَت اظتشاهبة(( كاصتزئية يف قول         

                                                             

 .۱۱۱ـ( ص: ۲۰۰۲)جاكرتا: روضة فريس.البالغة الواضحةعلى اصتاـر و مصطفى أمُت، 15 

 19ية: آسورة البقرة 16 
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     17  )فأطلق صلوا(( ألف الركوع جزء من الصالة يريد ))و )البقرة
األمر الذي يصرؼ  " فعرفها البالغيوف أيضا بأهناالقرينة"أما و  بو الكل غتازا. أريداصتزء و 

وىي إما قرينة العقلية أي حالية. حنو: "  ،ٌت اجملازيالذىن عن اظتعٌت اضتقيقي إىل اظتع
لفظية حنو: "رأيت حبرا يعظ الناس من فوؽ فاالسامع يرى رجال.وأما القرينة " و أقبل حبر

حبر" تدؿ على أف لفظة " ،اظتنرب " فعبارة " يعظ الناس من فوؽ اظتنرب" فرينة لفظية
 .18ن إرادة اظتعٌت اضتقيقي عتذه اللفظةدتنع يف الوقت ذاتو ماستعمالت استعماال غتازيا و 

اطتطيب القزويٍت، جالؿ الدين ػتمد بن عبد الرزتن و  واجملاز اظترسل، كما عرفو
ذلك مثل ُوضع لو مالبسة غَت اظتشاهبة، و  وىو ماكانت العالقة بُت ما استعمل فيو وما

لفظة "اليد" إذا استعملت يف معٌت "النعمة" ألف من شأهنا أف تصدر عن اصتارحة ومنها 
تصل إىل اظتقصود هبا. وقد شتاه البالغيوف "غتازا مرسال" إلرسالو عن التقييد بعالقة 

وىذا شتي اجملاز باحملاز اظترسل، ألنو غَت مقيد بعالقة واحدة، كما ىو اضتاؿ  .19اظتشاهبة
 االستعارة اظتقيدة بعالقة اظتشاهبة فقط، وألف عالقاتو كثَتة. 

وقد اشًتط عبد القاىر اصترجاين يف ذلك أف يكوف يف الكالـ إشارة إىل مصدر 
نعمة وإىل اظتويل عتا: اتسعت "اليد" يف البالد، أو اقتنيت "يدا" كما يقاؿ: اتسعت تلك ال

النعمة يف البالد أو اقتنيت نعمة، إمنا يقاؿ جّلت "يده" وكثرت أياديو لدّي وحنو ذلك. 
ىذا "اليد" يف معٌت "القدرة" ألف أكثر ما يظهر سلطاف القدرة يف اليد، وهبا يكوف ونظَت 

والقطع واألخذ والوضع والرفع، إىل سائر األفعاؿ اليت تنبئ عن وجود البطش والضرب 
 القدرة ومكاهنا.  

 عالقات المجاز المرسل .ب

                                                             
 43ية: آسورة البقرة  17
 1٠۸(. ص: 2٠٠6، )القاىرة: دار األفاؽ العربية، علم البيافعبد العزيز عتيق،  18

 
ـ(، 19٠4الفكر العرىب، الطبعة األوىل، ، )دار التلخيص يف علـو البالغةجالؿ الدين ػتمد بن عبد الرزتن واطتطيب القزويٌت، 19

 .295ص: 
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ترابط جيمع بُت اظتعنيُت و يسوغ سل معناىا: أف يكوف ىناؾ تالـز و عالقة اجملاز اظتر و 
. تقـو العالقة بُت اظتعٌت األصلى واظتعٌت اجملازي 2٠خرآلاستعماؿ أحد مها يف موضع ا

 .على عالقات كثَتة متنوعة
 ىذه العالقات كثَتة أشهرىا ما يلي:و 
 عالقة السببيةال. 

فيطلق السبب على  ،للفظ اظتذكور سببا يف اظتعٌت اظترادىي أف يكوف اظتعٌت اظتوضوع لو او 
عندما نعرب بالسبب عن أو  .21اجملاز هبذه العالقة كثَت يف استعماالت العرباظتسبب و 
ألف اظتعٌت اضتقيقي  ،سببيةالعالقة والرسل اظتاز اجملمثل: "رعينا الغيث" فالغيث:  اظتسبب.

عبَت ىو إبراز قرينة اجملاز يف مثل ىذا التالذي ىو "النبات" و  ظتعٌت اظترادللغيث سبب يف ا
هم حىت كأنو ىو اظترعى ال النبات، حيث أثره يف نففوسفرحهم بو و مدى أمهية الغيث و 

 أف الغيث سبب للنبات فعرب بالسبب عن السبب.
 تعاىل: وقولو                           

                         
االعتدى الثاين استعمال لث قد استعمال استعماال حقيقيا و فاالعتداء األوؿ والثا 22

االعتداء عن اظتسبب فعرب بالسبب وىو  ،القصاصاجملازة و  ،ألف اظتراد بو ،استعماال غتازيا
 القصاص على سبيل اجملاز اظترسل.وىو اصتزاء و 

 المسببيةعالقة ال. 

                                                             

، )القارة: مؤسسة اظتختار للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، سة حتليلية ظتسائل البيافعلم البياف، درابسيوين عبد الفتاح فيود، 2٠ 
 134ـ(، ص: 199۸

 نفس اظترجع.21 
 194ية: آسورة البقرة  22
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وىي أف يذكر اظتسبب و يراد السبب بأف يكوف اظتعٌت األصلي للفعل اظتذكور   
نعرب باظتسبب عن  عندما أو. 23مسببا عن اظتعٌت اظتراد فيطلق اسم اظتسبب على السبب

أرادوا السبب أي: ماء فذكروا اظتسبب "نباتا" و ،مثل: أمطرت السماء نباتا السبب.
 مسببية.وعالقتو رسل اظتاز اجمل"ماء" فهو 

     :تعاىل قاؿ كما              

                           

                          
أي   24

النبات فًتعاه األنعاـ فذكر اظتسبب وىو ء الذي تشربو األنعاـ والذي ينبتزؿ لكم اظتاأن
 فيو إشارة إىل قوة اظتسببية.نعاـ يف موضع السبب وىو اظتاء و األ

 
 عالقة الجزئيةال. 

، 25وىي أف يذكر اصتزء ويراد الكل. أو باعتبار ىذه العالقة يطلق إسم اصتزء على الكل
 أو نعرب باصتزء ونريد الكل.

 كما قولو عز وجل:        
فقد عرب عن الصالة  26

عالقتو و ذلك عن طريق اجملاز اظترسل يات بالسجود وىو ركن من أركاهنا و آليف ىذه ا
 جزئية.
 عالقة الكليةال. 

                                                             
، )القارة: مؤسسة اظتختار للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، علم البياف، دراسة حتليلية ظتسائل البيافبسيوين عبد الفتاح فيود،  23

 .13۸ـ(، ص: 199۸

 
 .6ية: آسورة الزمر 24

 
، )القارة: مؤسسة اظتختار للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، علم البياف، دراسة حتليلية ظتسائل البيافح فيود، بسيوين عبد الفتا 25

 14٠ـ(، ص: 199۸

 .9۸ية:آسورة اضتجر 26 
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، أو نعرب بالكل 27ىي أف يعرب عن اصتزء بلفظ الكل أي يطلق اسم الكل و يراد جزئوو 
 ونريد اصتزء.

   تعاىل: كقولو                 

                  28   اإلنساف  كما عرفنا رتيعا أف
أريد ية الكردية أطلقت و آلاألصابع يف اأف و  ،كلها يف أذنويستطيع أف يضع إصبعو  ال

 كلية.وعالقتو   اظترسل ازاجملأطرافها فهي 
 يةعالقة المحلال. 

، أي عندما نعرب 29يراد اضتاؿ بو. أو كوف الشيء حيل فيو غَتهوىي أف يذكر اسم احملل و 
 بلفظ احملل نريد اظتوجود فيو.

 :اؿ تعاىلكما ق                       

   3فإطالؽ  ،أصحاب العَتد من ىذه األية فهي أىل القرية و اظترا أما ٠
 القرية وإرادة أىل القرية يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية. 

 عالقة الحاليةال. 
  نعرب بلفظ اضتاؿ ونريد اظتكاف نفسو.أي عندما  31يراد احمللي أف يذكر اسم اضتاؿ و وى

 كما يف قولو تعاىل:                       

                                                             

، )القارة: مؤسسة اظتختار للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، علم البياف، دراسة حتليلية ظتسائل البيافعبد الفتاح فيود،  بسيوين27 
 143ـ(، ص: 199۸

 .7ية آسورة نوح 28 

، )القارة: مؤسسة اظتختار للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، علم البياف، دراسة حتليلية ظتسائل البيافبسيوين عبد الفتاح فيود، 29 
 145ـ(، ص: 199۸

 
 .۸2ية آسورة يوسف 3٠

، )القارة: مؤسسة اظتختار للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، البياف، دراسة حتليلية ظتسائل البياف علمبسيوين عبد الفتاح فيود، 31 
 145ـ(، ص: 199۸
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فإطالؽ  ألف الرزتة حالة فيها تسمية للشيئ باسم ما حيل بو. ،فاظتراد برزتة اهلل: جنتو 32
 مى باجملاز اظترسل وعالقتو حالية.اضتاؿ )الرزتة( وإرادة ػتلها )اصتنة( يس

 عالقة اعتبار ما كانال. 
، أي التعبَت 33وىي أف يعرب عن الشيئ باسم ما كاف عليو من قبل أي النظر اىل اظتاضى

 :كما قاؿ تعاىل  باظتاضي عن اضتاضر.               

                      
فاليتيم من مات  34

الرشد وىو ال تسلم إليو أموالو لعجزه عن التصرؼ فيها يف ىذه  ،مل يبلغ سنأبوه و 
وإمنا تدفع إليو بعد أف يتجاوز سن اليتيم ويصَت رشيدا فتسميتهم "يتامى" عندئد  ،السن

 قبل ذلك. باعتبار ما كاف
 
 عالقة اعتبار ما يكونال. 

، أي 35وىي أف يعرب عن الشيئ باسم ما يؤؿ إليو يف اظتستقبل أي النظر اىل اظتستقبل
وحنو قولو تعاىل على لساف أحد الفتيُت اللذين دخال بَت باظتستقبل عن اضتاضر.التع

 :السجن مع يوسف عليو السالـ                 

                             

                
ألف  ،يريد عنبا يؤؿ عصَته اىل ستر 36

                                                             

 1٠7ية: آؿ عمراف آسورة 32 

، )القارة: مؤسسة اظتختار للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، علم البياف، دراسة حتليلية ظتسائل البيافبسيوين عبد الفتاح فيود، 33 
 144: ـ(، ص199۸

 2ية: آسورة النساء 34 

 
، )القارة: مؤسسة اظتختار للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، علم البياف، دراسة حتليلية ظتسائل البيافبسيوين عبد الفتاح فيود، 35

 145ـ(، ص: 199۸

 36ية: آسورة يوسف 36 
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بئ باإلٍب الذي يرتكبو العاصر اطتمر بالتعبَت ين إيثار لفظو  ،يعصرالعصَت الاطتمر عصَت و 
فإطالؽ اطتمر وإرادة العنب يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو  وإمنا يعصر سترا. ،يعصر عنباال

 .اعتبار مايكوف
 . مكانة المجاز المرسل في علم البالغةج

علم البالغة ىو علم حبث عن طرائق رتب الكلمة الصحيح وعالمات عالية عند 
محافظة أخطاء معٌت . إف الغرض الرئيسي من علم بالغة ىو علم معاىن لل37رالشع

بديع العلم و  ،علم بياف للمحافظة فهم معٌت الذي ليس معروفاو  ،الكتابةهبدؼ الكالـ و 
معناه الظهورالوضوح  ،البياف يف اللغةو  .38اصتملة اصتيدةسنة و لتعيُت بناء اصتملة اضت

غَتىا. ابن منظور يف كتاب لساف العرب وما بُت بو الشيء من الداللة و  ،اإلفصاحو 
أصلو و  ،ذكاء القلب مع اللسنو  ،وىو من الفهم ،البياف إظهار اظتقصود بأبلغ لفظ ،قاؿ

 .39الظهورالكشف و 
قسماف اجملاز العقلي أما اجملاز و  ،الكنايةواجملاز و  إف يف علم بياف حبث عن التشبيو

ة اليت هتدى إليها الطبيعة إليضاح اجملاز من أحسن الوسائل البيانيو ستعارة. اجملاز االو 
إذ بو خيرج اظتعٌت متصفا بصفة حسية تكاد تعرضو على عياف السامع. عتذا  ،اظتعٌت

إىل الداللة على كثرةمعاف و  ،سغفت العرب باستعماؿ اجملاز ظتيلها إىل اإلتساع الكالـ
ألمر ما كثر يف أرحيية و فيحصل للنفس بو سرور و  األلفاظ. وظتا فيها من الدقة يف التعبَت

 .4٠كالمهم
 المجاز المرسل فوائدج. 

 فوائد كثَتة: ،وكذلك العقل على أقسامو ،ٍب اف اجملاز اظترسل على أنواعو

                                                             
37

 Imam Akhdori (alih bahasa: moch. anwar). Ilmu Balaghah Tarjamah Jauhar Maknun  ، hal 3. 
38

 Ibid، hal 51. 

، )القارة: مؤسسة اظتختار للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، علم البياف، دراسة حتليلية ظتسائل البيافلفتاح فيود، بسيوين عبد ا39 
 .13ـ(، ص: 199۸

 .231ـ (، ص: 1999، )بَتوت: اظتكتبة العصرية، الطبعة األوىل، جواىر البالغة يف اظتعاين و البياف و البديع أزتد اعتامشي،4٠ 
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)بٌت موظف األمَت من اظتهندسُت  األمَت اظتدينة( أوجز من : )بٌتفإف قولو .اإلجياز . أ
 . اظتدينة أو البنائُت يف اظتدينة 

.لو مل يوجز لكانت العبارة: جرى ماء النهر، فلفظ النهر يسع اظتاء الذي سعة اللفظب. 
 فيو. كاف لكل معٌت تركيبا واحدا.

 .41 غَت ذلك من الفوائد البالغيةايراد اظتعٌت يف صورة دقيقة مقربة إىل الذىن، إىلج. 
 
 
 
 

 التعريف عن سورة األعراف: نيالثاالمبحث 
 التعريف .أ

أنزؿ اهلل ىذه السورة يف مكة ولذالك يسمى بسورة اظتكية وىي مئتاف وست  
 وىي سور ،اسم األعراؼ فيها ذكر بسورة األعراؼ لورود ىذه السورة . شتيتآيات

 ،قاؿ ابن جرير الطربي : األعراؼ رتع عرؼ ،حيوؿ بُت أىلهما الناربُت اصتنة و  مضروب
وإمنا قيل لعرؼ الديك عرفا الرتفاعو.  ،وكل مرتفع من األرض عند العرب يسمى عرفا

ىم قـو استوت  ،سئل عن أصحاب األعراؼروى ابن جرير الطربي عن حذيفة أنو 
 ،وخلفت هبم حسناهتم عن النار ،فقعدت هبم سيئاهتم عن اصتنة ،حسناهتم وسيئاهتم

 .42فوقفوا ىناؾ على السور حىت يقضي اهلل فيهم
وىي كالسورة  ،ف أصوؿ العقيدةنزلت ىذه السورة لتفصيل قصص األنبياء وبيا 

واثبات الوحي  ،وتقرير البعث واصتزاء ،إلثبات توحيد اهلل عز وجل ،األنعاـ بل كالبياف عتا

                                                             
 42، )غتهوؿ اظتكاف: اظتكتبةالشملة، غتهوؿ السنة(، ص: اطتالصة يف علم البالغةعلى بن نايف الشهود،  41
 49٠(، ص: 2٠٠5، )دمشق، دار الفكر، ، التفسَت اظتنَتوىبة الزجلي42
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سورة األعراؼ من أطواؿ  .43والسيما عمـو بعثة النيب صلى اهلل عليو وسلم ،والرسالة
يل يف قصص األنبياء، ومهمتها كمهمة وىي أوؿ سورة عرضت للتفص ،السور اظتكية

تقرير أصوؿ الدعوة اإلسالمية من توحيد اهلل جل وعال، وتقرير البعث السور اظتكية،
 .44واصتزء، وتقرير الوحي والرسالة

ف العظيم معجزة ػتمد اطتالدة، وقررت آياهتا للقرآسورة الكردية يف بدء تعرضت ال 
ف نعمة من الرزتن على اإلنسانية، فعليهم أف تستمسكوا بتوجيهاتو آأف ىذا القر

 .45وإرشاداتو ليفوزوا بسعادة الدارين
 
 
 ما اشتملت عليو السورة .أ

ليت ىي من أطوؿ السور اظتكية ما يلي من مبادئ العقيدة تضمنت سورة األعراؼ ا 
 :46اإلسالمية

 ،. القرآف كالـ اهلل : افتتحت السورة بالتنوية بالقرآف العظيم معجزة الرسوؿ اطتالدة1
 و أنو حيب اتباع تعاليمو. ،وأنو نعمة من اهلل

عتذا النوع و إىل تكرًن اهلل ،اس رتيعا من أب واحد. أبوة آدـ عليو السالـ : الن2
أمر اهلل اظتالئكة بالسجود لو سجود  دـ عليو السالـ الذيآاإلنساين ؽتثال من أب البشر 

ٍب حّذرت من كيد الشيطاف ذلك العدو اظتًتبص الذي قعد على طريق  ،تعظيم وحتية
 اإلنساف. والشيطاف عدو ،الناس ليصدىم عن اعتدى ويبعدىم عن جالقهم

األرض كنموذج دـ مع إبليس وخروجو من اصتنة، وىبوطو إىل آوقد ذكر تعاىل قصة 
دـ وذريتو، وعتذا وجو اهلل آلالشر، واضتق بالباطل وبياف لكيد إبليس للصراع بُت اطتَت و 

                                                             
 .اظترجع السابقوىبة الزجلي، 43
 .434ـ(، ص: 19۸1ف الكرًن، اجمللد األوؿ، الطبعة األوؿ، آ،  )بَتوت: دار القرصفوة التفاسَتػتمد الصابوين، 44
 .اظترجع السابقػتمد الصابوين، 45
 491ص:  اظترجع السابق.وىبة الزجلي،  46
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بوصف النبوة دـ بعد أف بُت عتم عدواة إبليس ألبيهم أربعة نداءات متتالية آإىل أبناء 
دـ(وىو نداء خاص هبذه السورة حيذرىم هبا من عدوىم الذي نشأ على آ دـ )يا بٍتآل

 47دـ حىت أوقعو يف الزلة واظتخالفة ألمر اهللآعدواهتم من قدًن الزمن حُت وسوس ألبيهم 
(                              

                                  

             )48 

وقد ختمت السورة الكردية بإثبات التوحيد، والتهكم مبن عبدوا ما ال . إثبات التوحيد :3
سمع، من أحجار وأصناـ اختدومها شركاء مع اهلل، وىو ، وال يبصر وال ييضر وال ينفع

وىو اإلقرار بوحدنية  جل وعال وحده الذي خلقهم وصّوركم ويعلم متقلبهم ومثواىم، 
قو وحده يف التشريع والتحليل واالعًتاؼ حب ،وإخالص الدين لو ،وعبادتو وحده ،اهلل
 التحرًن:و                           

  
. وىكذا ختمت السورة الكردية بالتوحيد كما بدأت بالتوحيد، فكانت 49

 الدعوة إىل اإلدياف بوحدانية الرب اظتعبود يف البدء واطتتاـ.
ن ىنا إنزاؿ القرآف على قلب النيب صلى اهلل . الوحي والرسالة : الوحي ثابت يتضم4

وبعثة الرسل إىل الناس:  ،لتكليف بالرسالة اإلعتية وجوىرىا ،عليو وسلم       

                        

    5٠. 

                                                             
 .434ـ(، ص:19۸1ف الكرًن، اجمللد األوؿ، الطبعة األوؿ، آ،  )بَتوت: دار القرصفوة التفاسَتػتمد الصابوين،  47
 27ية: آسورة األعراؼ  48
  3ية:آسورة األعراؼ  49
 35ية: آاألعراؼ سورة  5٠
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. تقرير البعث واصتزاء يف عامل األخرة: تضمنت السورة الكالـ عن البعث واإلعادة يـو 5
واصتزاء واضتساب وانقساـ الناس بسببو إىل ِفَرؽ ثالث :  (كما بدأكم تعودون) القيامة

وأصحاب األعراؼ  ،وفرقة الكافرين اعتالكُت أىل النار ،فرقة اظتؤمنُت الناحُت أىل اصتنة
 وىو سور بُت اصتنة والنار.

. أدلة وجود اهلل: أقاـ اهلل تعاىل األدلة الكثَتة على وجوده مثل خلق السموات 6
 ،الشمس والقمر والنجـو بأمر اهلل وتسخَت ،وتعاقب الليل والنهار ،واألرض يف ستة أياـ

 وإخراج الثمارت من األرض.
وأنذر الناس بإنزاؿ العذاب  ،ألمم الظاظتة عربة لغَتىا. التهديد باإلىالؾ: أىلك اهلل ا7

ت والربكات من السماء واألرض ورغب باإلدياف والعماؿ الصاحل إلفاضتو اطتَتا ،اظتماثل
  )األمة:  على                      

                51 وكذا إلرث األرض .

  خرين:آلواالستخالؼ على ا               

                       

          
52. 

 ،وصاحل ،وىود ،األنبياء: نوح. قصص األنبياء: أوراد اهلل تعاىل غتموعة من قصص ۸
ومن أدعتا  ،وللعظة والعربة ،للتذكَت بأحواؿ اظتكذبُت أنبياءىم ،وموسى ،وشعيب ،ولوط

ظتا خلفوا أمر  وعقاب بٍت إسرائيل باظتسخ قردة وخنازير ،قصة موسى مع الطاغية فرعوف
  السوء بالكلب: اهلل. وتشبيو عمل                

                                                             
 96ية: آسورة األعراؼ  51
 12۸ية: آسورة األعراؼ  52
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53. 

وتلك لعمر اضتق أقبح صورة مزرية ظتن رزقو اهلل العلم النافع فاستعملهلجمع اضتطاـ الفاين 
ستقم على طريق اإلدياف وانسلخ وكاف خزيا ووباال عليو، ألنو مل ينتفع هبذا العلم، ومل ي

 من النعمة، وأتبعو الشيطاف فكاف من الغاوين.
جنود عناد، وتكذيب وما القاه من قومو و بشيج األنبياء "نوح" عليو السالـ ابتدأت وقد 

وإعراض، وقد ذكرت بالتفصيل قصة الكليم موسى عليو السالـ مع فرعوف الطاغية، 
ء وشدة ٍب من امن و رخاء وظتا بدلوا نعمة اهلل وحتدثت عما ناؿ بٍت إسرائيل من بال

 . 54وخلفوا أمره عاقبهم اهلل تعاىل باظتسخ إىل قردة وخنازير
من  ،وال يبصر وال يسمع ،ال ينفعوالتهكم مبن عبد ماال و  ،ديد بعبادة األصناـالته. 9

 وذلك كلو لتقرير مبدأ التوحيد الذي ختمت بو السورة كما بدئت بو. ،أحجار وىياكل
الواقعة يـو القيامة، مشهد الفرؽ الثالثة وما يدور بينهم ومناظرة:  اظتشاىدظتشهد من 1٠

مل يتحدث عنها فرقة اظتؤمنُت أصحاب اصتنة، وفرقة الكفرين أصحاب النار، وفرقة ثالثة 
ف إال يف ىذه السورة، وىي الفرقة اليت شتيت بأصحاب األعراؼ وشتيت باشتها آالقر

اصتزء على اضتقيقة دوف العامل يـو البعث و السورة )سورة األعراؼ( مشهد سوؼ يشهد 
دتثيل وال حتييل، تبُت ما تكوف فيو من مشاتة أىل اضتق )أصحاب اصتنة( باظتبطلُت 

صوت علوي يسجل عليهم اللعنة والطرد واضترماف، وقد ضرب نطلق أصحاب النار، وي
الفريقُت حبجاب ووقف عليو رجاؿ يعرفوف كاّل بسيماىم، يعرفوف أىل اصتنة ببياض 

 .55الوجوه ونظرهتا، ويعرفوف أىل النار بسواد الوجوه وقًتهتا
 

                                                             
 176ية: آسورة األعراؼ  53
 .435ـ(، ص: 19۸1ف الكرًن، اجمللد األوؿ، الطبعة األوؿ، آ،  )بَتوت: دار القرصفوة التفاسَتػتمد الصابوين،  54

 .434-435اظترجع السابق، ص: 55 


