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 ، مقدمة عن السورة0تفسير اآلية (: 00-00)الدرس - 000سورة األعراف  -التفسير المطول 
 62-00-6000: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
، اللهم ال علم لنا سيدنا دمحم الصادق الوعد األمين ، والصالة والسالم علىالحمد هلل رب العالمين

وأرنا  ،وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما   ،علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا ماإال 
ممن يستمعون القول فيتبعون ، واجعلنا ا الباطل باطال  وارزقنا اجتنابه، وأرنالحق حقا  وارزقنا اتباعه

وهم إلى أنوار المعرفة وال، أخرجنا من ظلمات الجهل أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، و أحسنه
 .، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات والعلم

 مقدمة لسورة األعراف

ولى أن نقف وقفة متأنية عند ، واألأ مع الدرس األول من سورة األعراف ،اإلخوة الكرامأيها 
 :مضامين هذه السورة 

 .طالق، إال أنها أطول السور المكية على اإلـ هذه السورة مكية
 .لة تضمنت قصص األنبياء بشكل مفصلالسورة المكية الطويـ وهذه 

، ة تركز دائما  على عقيدة التوحيد، واإليمان الحقيقي هو التوحيدـ وكما تعلمون أن السور المكي
، أن تعلم علم اليقين أن يد هللا تعمل في ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، أالا ترى مع هللا أحدا  و 

 :، وأنه الخفاء
هٌ  وأ الَِّذيوأه   ِض ِإلََٰ َرأ ٌه َوِفي األأ َماِء ِإلََٰ ِليم   ِۚفي السَّ ِكيم  الحعأ  )42) وأه وأ الححأ

 سورة الزخرف  

 :وأنه 
ِمعح ۚ  ِض ۖ أأبحِصرح ِبِه وأأأسح أرح مأاوأاِت وأاألح لأم  ِبمأا لأِبث وا ۖ لأه  غأيحب  السَّ َما َلُهم مِ ن ُدوِنِه ِمن ق ِل َّللاَّ  أأعح

ِمِه َأَحًدا  َوِلي    ِرُك ِفي ُحكأ  )60)َوََل ُيشأ
 هفسورة الك

 :وأنه 
ِسَل َلُه ِمن َبعأِدهِ  ِسكأ َفََل ُمرأ ِسَك َلَها ۖ َوَما ُيمأ َمة  َفََل ُممأ حأ َتِح َّللاَُّ ِللنَّاِس ِمن رَّ  وأه وأ  ۚمَّا َيفأ

ِكيم   ِزيز  الححأ  )6)الحعأ
 سورة فاطر 

 :وأنه 
مأاوأ  ِض وأّلِلَِّ غأيحب  السَّ أرح ُر ُكلُّهُ اِت وأاألح َمأ َجُع األأ ِه ُيرأ ِه ۚ َوِإَليأ لأ َعَليأ ُه َوَتَوكَّ ُبدأ بُّكأ ِبغأاِفٍل عأمَّا  َفاعأ مأا رأ وأ

مأل ونأ   )061)تأعح
 سورة هود 
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لأى تأوأٰى عأ أرحضأ ِفي ِستَِّة أأيَّاٍم ث مَّ اسح مأاوأاِت وأاألح لأقأ السَّ بَّك م  َّللاَّ  الَِّذي خأ ِشي اللَّيحلأ  ِإنَّ رأ ِش ي غح الحعأرح
ِرِه ۗ أأالأ  رأاٍت ِبأأمح خَّ ومأ م سأ محسأ وأالحقأمأرأ وأالنُّج  ِثيث ا وأالشَّ ل ب ه  حأ ارأ يأطح رُ  النَّهأ َمأ  تأبأارأكأ َّللاَّ  رأبُّ  َۗلُه الأَخلأُق َواألأ

الأِمينأ   )42)الحعأ
 سورة األعراف  

 .ه متوافق توافقا  تاما  مع خلقهأمر  يعني
ء  َوهُ   ُ َخاِلُق ُكلِ  َشيأ ء  َوِكيلٌ َّللاَّ   (06)َو َعَلى ُكلِ  َشيأ

 زمرسورة ال 

 .، هذا شأن الوثنيينلمكية في األصل تركز على التوحيد، ألنك إذا آمنت باّلِل خالقا  السور ا
ِليأاءأ  وِنِه أأوح ذ وا ِمن د  اِلص  ۚ وأالَِّذينأ اتَّخأ ين  الحخأ ِ الدِا ُبوَنا ِإَلى َّللاَِّ ُزلأَفىَٰ َما نَ أأالأ ّلِلَّ ُبُدُهمأ ِإَلَّ ِلُيَقرِ  ِإنَّ  عأ

فَّاٌر  اِذٌب كأ ِدي مأنح ه وأ كأ تأِلف ونأ ۗ ِإنَّ َّللاَّأ الأ يأهح ك م  بأيحنأه مح ِفي مأا ه مح ِفيِه يأخح  )1)َّللاَّأ يأحح
 سورة الزمر  

 :، قال اّلِل، بل إن إبليس آمن بباّلِل خالقا  شأن الوثنيين أيضا  فأن تؤمن 
مأِعينأ  َفِبِعزَِّتكَ  َقالَ  مح أأجح ِويأنَّه   )46)ألأ غح

 سورة ص  

 :وقال 
نحه   يحٌر مِا ت كأ ۖ قأالأ أأنأا خأ دأ ِإذح أأمأرح ج  نأعأكأ أأالَّ تأسح َتِنيقأالأ مأا مأ تأه  ِمن ِطيٍن  َخَلقأ لأقح  )06)ِمن نَّاٍر وأخأ

 سورة األعراف 

 :وقال 
ِني إِ   ِظرأ َعُثونَ َقاَل َأنأ ِم ُيبأ   (01)َلى َيوأ

 سورة األعراف 

، ومهمتها عرضت لقصص األنبياء بشكل تفصيلي ،ه السورة األعراف أطول سورة مكيةلذلك هذ
لسور المكية أن تركز على التوحيد، اإليمان هو التوحيد، بالتوحيد تخلص، بالتوحيد كشأن كل ا

من ركنين من أركان اإليمان تالزما في القرآن ، فإنه ما تستقيم، وتركز أيضا  على البعث والجزاء
ذا آمنت باليوم اآلخر ، وإمان باّلِل واإليمان باليوم اآلخر، إذا آمنت باّلِل هو معك، ويراقبككركن اإلي

  .رد أن تؤمن أن هللا يعلم وسيحاسب، وسيعاقب تستقيم على أمره، ولمجهو سيحاسبك
بيوم تسوية  ،، بيوم الدينونةاآلخر، بيوم الجزاءوم فالسور المكية أيضا  تركز على اإليمان بالي

الحسابات، بيوم الواقعة الرافعة الخافضة، وتركز أيضا  على الوحي، ديننا اإلسالمي دين وحي، 
التلقي من هللا، الوحي كيان مستقل عن رسول هللا، ال يملك أن يجلبه، وال أن يوقفه، وال أن يصرفه، 

ن باليوم اآلخر، ودين تركيز على الوحي والرسالة، هذا شأن السور دين إيما، و فديننا دين توحيد
 . ، واألعراف من أطول السور المكية المكية

 من إعجاز القرآن في سورة األعراف
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، بل هي تعد من أطول السور المكية في هذه السورة إشارة في هذه السورة الطويلة: شيء آخر
 . إلى إعجاز القرآن 

 ما هي المعجزة ؟ – 0

أنا رسول هللا، : الكرام، كلكم يعلم أن كل نبي معه معجزة، ما المعجزة ؟ إنسان يقول اإلخوةأيها 
فوا الحركة من دون منهج، من دون قيد أو شرط، من دون ، والكفار ألِ ومعه منهج افعل وال تفعل

لمعرضين موقف هؤالء ا ،أنا رسول هللا: حسبان لحساب أو جزاء، فلذلك حينما يأتي إنسان ويقول
 .الشاردين هو التكذيب 

َسًَل  َت ُمرأ بأيحنأك مح وأ  َۚوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلسأ ا بأيحِني وأ ِهيد  فأٰى ِباّلِلَِّ شأ ه  ِعلحم   ق لح كأ مأنح ِعندأ
 )21)الحِكتأابِ 

 سورة الرعد 

 :المعجزة شهادة هللا ألنبيائه  – 6

شهادة هللا لهم  ،؟ ال بد من أن يشهد لهمورسلهنبيائه ورسله أنهم أنبياءه فكيف يشهد هللا أل
 . ، ال يستطيعها إال خالق األكوان ي جري على أيديهم خوارق للنواميسيعني زات، بالمعج

 صور ِمن بعض معجزات األنبياء 

 :ـ معجزة موسى عليه السَلم  0

 :سيدنا موسى 
َباٌن ُمِبينٌ     (011)َفَألأَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ُثعأ

 ة األعرافسور  

 .سيدنا عيسى أحيا الميت 

 :ـ معجزة إبراهيم عليه السَلم  6

 .سيدنا إبراهيم لم تستطع النار أن تحرقه
هؤالء األنبياء  ، أو شهادة هللا للبشر أنهؤ ت للناس أن هؤالء الرجال أنبياهذه معجزات إثبا

، كل نبي له أنبياء ألقوامهم فقط مالمشكلة أن األنبياء السابقين ه ، إال أنه ورسلهؤ والرسل هم أنبيا
 .قوم 

بِاِه ۗ ِإنَّمأا أأنتأ م نِذٌر ۖ  لأيحِه آيأٌة مِان رَّ وا لأوحالأ أ نِزلأ عأ فأر  يأق ول  الَِّذينأ كأ م  َهاد  وأ  )0) َوِلُكلِ  َقوأ
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 سورة الرعد 

َباٌن مُ  َفَألأَقى َعَصاهُ ﴿، أي مادية المعجزات كانت حسيةلذلك   ﴾ِبينٌ َفِإَذا ِهَي ُثعأ
َضاُء ِللنَّاِظِرينَ     (011)َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبيأ

 سورة األعراف 

نطفأت، وأصبحت خبرا  يصدقه من ، تألقت مرة واحدة وامعجزات حسية كتألق عود الثقاب
 :لصالة والسالم لكل األمم والشعوب، بل هو، إال أن بعثة النبي عليه ايصدقه، ويكذبه من يكذبه

ا أأرح  مأ لحنأاكأ ِإالَّ وأ َعاَلِمينَ سأ َمًة لِ لأ  )000) َرحأ
 ءسورة األنبيا 

، ال بد من أن تكون معجزته كذبصدق أو ي  حسية منقطعة خبرا  ي   فال يمكن أن تكون معجزته
 . مستمرة إلى نهاية الحياة 

 :ـ معجزة النبي عليه الصَلة والسَلم  3

آية  0100الكريم  ، في القرآنة علميةصلى هللا عليه وسلم معجز  لذلك كانت معجزة النبي
 0200وإلى حقائق اكتشفت بعد  ،علمي إشارات قرآنية إلى قوانين قٌ ، بل فيها سبح تتحدث عن الكون 

ان الفضاء، ماذا يعلم ماذا في الفضاء؟ هو في األرض، لما ارتاد الفضاء، ، قبل أن يرتاد اإلنسعام
 اأما لقد أصبحنا عميا  ال نرى شيئا ، : الرائد الفضائي تناثر الضوء صاح ، وانعدموتجاوز طبقة الهواء

 :نفتح القرآن الكريم لنجد آية تقول أن 
َماِء َفَظلُّوا ِفيِه َيعأُرُجونَ  ِهمأ َبابًا ِمَن السَّ َنا َعَليأ َصاُرَنا  (01)َوَلوأ َفَتحأ َرتأ َأبأ ُن َلَقاُلوا ِإنََّما ُسكِ  َبلأ َنحأ

ُحوُرونَ  ٌم َمسأ  (01)َقوأ
 الحجر  سورة 

نين ال عالقة للبويضة به أما أن تصل بحوث علم الجنين بعد ألف عام وزيادة إلى أن نوع الج
 :تقول و آية  تأتيأن الذي يحدد نوع الجنين النطفة فقط، ، إطالقا  

َثى  ُنأ ِن الذََّكَر َواألأ َجيأ وأ َنى (11)َوَأنَُّه َخَلَق الزَّ   (10)ِمنأ ُنطأَفة  ِإَذا ُتمأ
 مسورة النج 

كل شيء مؤلف من ذرات وفيها نواة، وفيها كهارب، وفيها مدارات،  أن يكتشف العلم أنأما 
 : ، أما أن نقرأ قوله تعالى وكل شيء يدور في الكون، الصخر، الحجر، الخشب، كل شيء

محسأ وأالحقأمأرأ ۖ  ارأ وأالشَّ لأقأ اللَّيحلأ وأالنَّهأ َبُحونَ وأه وأ الَِّذي خأ  )11) ُكلٌّ ِفي َفَلك  َيسأ
 سورة يس 

%  000، هي أدلة قاطعة يقينا  في القرآن الكريم فيها سبق علمي آية 0100الحديث طويل ، 
، ففي هذه السورة إشارات كثيرة إلى اإلعجاز العلمي األكوان هو الذي أنزل هذا القرآنأن الذي خلق 

 .في القرآن الكريم 
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لكون مظهر ألسماء هللا الحسنى، فا ،باّلِل بواسطة عقلك من خالل الكون ذلك أنك تؤمن 
 .، وتؤمن بالقرآن من خالل إعجازه وصفاته الفضلى

ألف  20حدث طائرة على ارتفاع ، أو قبل أ، أحدث طائرة في العالم( 000) أنت راكب طائرة
قنوات  ، والشربات النفيسة أمامأ، تتناول كل األطعمة النفيسة، الجو مكيف ومدفَّ قدم، على مقعد وثير

 :، وتفتح القرآن الكريم لتقرأ قوله تعالى جدا  تتابع األخبار، وكل شيء على ما يرام عديدة
َكُبوَها ِبَغاَل َوالأَحِميَر ِلَترأ َل َوالأ لأم ونأ  َوالأَخيأ ل ق  مأا الأ تأعح يأخح ِزينأة  ۚ وأ  )4)وأ

 سورة النحل 

ِزينأة   000وأنت تركب طائرة  لُ ﴿أما حينما تتابع اآلية  ﴾﴿وأ َلُمونَ َوَيخأ ، يقشعر جلدك ﴾ُق َما ََل َتعأ
َلُمونَ : دخلت الطائرة في كلمة ُلُق َما ََل َتعأ  .ودخل القطار، ودخلت السيارة، ودخلت الحوامة ﴾﴿َوَيخأ

جورية  أما أن تشاهد على موقع معلوماتي وردة جورية بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وردة
كتب تحت هذه ، ثم ي  ضراء الزاهية، بكأسها األزرق في الوسطبأوراقها الحمراء الداكنة، بوريقاتها الخ

سنة ضوئية، اسم هذا النجم عين القط، يبعد عنا  1000ار لنجم يبعد عنا الصورة صورة انفج
، واألربع سنوات ضوئية لو أردنا أن نصل إلى هذا النجم بمركبة أرضية الحتجنا سنة ضوئية 1000

 :تفتح القرآن الكريم لتقرأ قوله تعالىأما أن ية ، سنة ضوئ 1000إلى خمسين مليون عام 
َهانِ   َدًة َكالدِ  َماُء َفَكاَنتأ َورأ ِت السَّ َشقَّ َبانِ  َفِبَأي ِ  (31)َفِإَذا انأ ُكَما ُتَكذِ   )31)آََلِء َربِ 

 سورة الرحمن 

الكتاب ، وأنت تؤمن بأن هذا القرآن الكريمفي هذه السورة سورة األعراف تركيز على إعجاز : إذا  
رد به على من ، واآلن اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة أقوى علم ي  كالم هللا يقينا  من خالل إعجازه

، هذه اإلشارات العلمية في القرآن الكريم ال يمكن أن يشكك بالدين، يقينا ، وعقال ، وفطرة، وبديهة
لكريم هو أن تقتنع أن الذي خلق ، وكأن اإلعجاز العلمي في القرآن األكوانتكون إال من عند خالق ا

 . األكوان هو الذي أنزل هذا القرآن 

 سورة األعراف بيان لتكريم اإلنسان

 .، في هذه السورة سورة األعراف بيان إلى أن اإلنسان مكرم شيء آخر
َناُهمأ ِمنَ   ِر َوَرَزقأ َبحأ َناُهمأ ِفي الأَبرِ  َوالأ َنا َبِني َآَدَم َوَحَملأ مأ َناُهمأ َعَلى َكِثير   َوَلَقدأ َكرَّ لأ َباِت َوَفضَّ  الطَّيِ 

ِضيَلً  َنا َتفأ   (11)ِممَّنأ َخَلقأ
 سورة اإلسراء 

 . واإلنسان هو المخلوق األول، كرماإلنسان م  
َن   َفقأ َنَها َوَأشأ ِملأ َن َأنأ َيحأ ِجَباِل َفَأَبيأ ِض َوالأ َرأ َماَواِت َواألأ ََماَنَة َعَلى السَّ َنا األأ َها َوَحَمَلَها ِإنَّا َعَرضأ ِمنأ

َساُن  نأ ه وال  إِ اإلِأ انأ ظأل وما  جأ   (16)نَّه  كأ
 سورة األحزاب  
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 .، واإلنسان هو المخلوق المكلف اإلنسان مكرم، واإلنسان هو المخلوق األول
ُت الأِجنَّ َواإلأِ     (10)نأَس ِإَلَّ ِلَيعأُبُدونِ َوَما َخَلقأ

 سورة الذاريات  

، تفضي إلى سعادة ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينيةطاعة طوعية،  :والعبادة
   .أبدية

 سورة األعراف بيان ألزلية الصراع الثنائي بين الحق والباطل

مؤمن وكافر،  ،وفي هذه السورة تبين أن حكمة هللا وإرادته شاءت أن يكون في العالم حق وباطل
ة تقتضي ، أو هذه االثنينية في الحيامحسن ومسيء، منصف وجاحد، مخلص وخائن، هذه المفارقة

أن يكون الطرف اآلخر في كوكب كان من الممكن : صراعا  بين الحق والباطل، وكنت أقول دائما  
، وكان من ف اآلخر في قارة أخرى ، وكان من الممكن أن يكون الطر ليس هناك مشكلة: آخر، إذا  
 أن يجتمع المؤمنون مع كمة هللا، ولكن شاءت حن يكون الطرف اآلخر في حقبة أخرى الممكن أ

الكافرين، أهل الحق مع أهل الباطل، أهل الدنيا مع أهل اآلخرة، أهل العقل مع أهل الشهوة، أهل 
  .، هكذا، أهل المبادئ مع أهل الغرائزالقيم مع أهل المصالح

 آدم طرف الحق وإبليس طرف الباطل

 درسا  بليغا  في ، لذلك يعلمنا ربنا هلالج لج، ال بدكة أزلية أبدية بين الحق والباطلال بد من معر : إذا  
، طرف ل إبليس طرف الباطل، طرف اإلغواء، طرف المعصية، طرف الشهوة، حينما مثا هذه السورة

، اإليمان والتقوى والقرب والطاعة ، ويمثل آدم عليه السالم طرفي طاعة هللا عز وجلاإلباء تأبا 
؟ هذا درس م السليمة وطيبه، فاستطاع أن يخرجه من الجنةمستغال  فطرة آد وكيف استطاع إبليس

 .بليغ لنا 
، هذا أيضا  من مضامين سورة طنوا أنفسكم أن الشيطان عدو مبين، لذلك ينبغي أن نحذرهو : إذا  

 . األعراف 

 سورة األعراف تقسم الناس إلى أهل الشقاء وأهل السعادة وأهل األعراف

، الئق يوم القيامة مؤمنون وكافرون ن المصير الخأ: ومضمون آخر في هذه السورة وهو
، أما المؤمنون فرون ضحكوا أوال  ثم بكوا كثيرا ، وشقوا إلى أبد اآلبدين، وخسروا أنفسهم وأهليهمالكا

 .، ومنه التكليف لفة، وهي ذات ك  هللا عز وجلفتكلفوا طاعة 
َس َعِن الأَهَوى   َمأأَوى  (11)َوَأمَّا َمنأ َخاَف َمَقاَم َربِ ِه َوَنَهى النَّفأ   (10)َفِإنَّ الأَجنََّة ِهَي الأ

 سورة النازعات 
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والنفس والنفيس حتى  ،، وبذلوا الغالي والرخيصون استقاموا على أمر هللا عز وجلهؤالء المؤمن
 : استحقوا جنة هللا عز وجل التي فيها 

 ذن سمعت ، وَل خطر على قلب بشر َل عين رأت ، وَل أما  
 البخاري عن أنس 

 .، فلذلك هناك مؤمنون وكافرون استحقوا الجنة
، سورة األعراف، يت السورة باسمهم، وسمهذه السورة بأن هناك زمرة ثالثة، هم األعراف وتنفرد

 . لى ولها بحث طويل يأتي في مكانه من دروس هذه السورة إن شاء هللا تعا

 سورة األعراف مملوءة بقصص األنبياء 

 :الرسل مبلِ غون  – 0

، وصالح، ولوط ،، وهودنوحذكرت قصة سيدنا  ،وهي أول سورة مكية تبين مقام النبوات
، وموسى، بالتفصيل، وكيف أن األنبياء قمم البشر، وأن هللا اصطفاهم على علم، اصطفاهم وشعيب

صالة والسالم مثال  أقواله فالنبي عليه ال ،، ومبلغين بأفعالهمسنتهمليكونوا مبلغين للبشر، مبلغين بأل
 . ، هو قدوة لنا تشريع، وأفعاله تشريع، وإقراره تشريع

 :ما َل يتم الواجب إَل به فهو واجب  – 6

ما ال يتم الفرض إال به فهو فرض، مثل ذلك الوضوء، الصالة  هناك قاعدة جليلة أنه: بالمناسبة
وما ال تتم السنة إال ، ، وألن الصالة فرض، وألنها ال تتم إال بالوضوء، فالوضوء فرضال تتم إال به
 :، لذلك إذا قال هللا عز وجل به فهو سنة

بأٰى وأالحيأتأامأٰى وأالحمأ  ِلِذي الحق رح وِل وأ ِللرَّس  ِ وأ َّ وِلِه ِمنح أأهحِل الحق رأٰى لِلَفِأ لأٰى رأس  اِكيِن وأ مَّا أأفأاءأ َّللاَّ  عأ ابحِن سأ
ِنيأاِء ِمنك مح ۚ  أغح ولأة  بأيحنأ األح يح الأ يأك ونأ د  ِبيِل كأ ُه َفانَتُهواالسَّ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكمأ َعنأ   َۚوَما آَتاُكُم الرَّ

ِديد  الحِعقأاِب   )0)وأاتَّق وا َّللاَّأ ۖ ِإنَّ َّللاَّأ شأ
 سورة الحشر  

، ما الذي أتى به رسول هللا، ما ال يتم تنفيذ هذه اآليةال بد من أن تعلم ما الذي آتانا،  ي أنهأ
مأ ﴿ :وهي ذ وه  وأ ول  فأخ  طبيق إال إذا عرفت ما ، وال تصبح موضع التطبقهذه اآلية ال ت   ﴾ا آتأاك مح الرَّس 

 بشيء الشيء ، وكل أمر ال يتم تطبيقه إالر في القرآن الكريم يقتضي الوجوبكل أم :، إذا  الذي آتانا
 سنة النبي القوليةأن نعرف ، بل مفروض علينا جميعا  يجب علينا جميعا  : بح واجبا ، إذا  الثاني أص

ُسوُل َفُخُذوهُ َومَ ﴿  . ، وعن أي شيء نهاني ؟ كيف آخذه إن لم أعلم ماذا آتاني ﴾ا آَتاُكمأ الرَّ

 :الرسل قدوة للبشر  – 3
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 : ، الثانية اآلن للنبي رسالة ثانية
َوٌة َحَسَنةٌ لََّقدأ َكاَن َلُكمأ فِ  خِ  ي َرُسوِل َّللاَِّ ُأسأ مأ اآلح انأ يأرحج و َّللاَّأ وأالحيأوح ِثير الِامأن كأ ذأكأرأ َّللاَّأ كأ  )06)رأ وأ

 سورة األحزاب  

، مع في بيته، مع زوجاته، حياته ة حسنة إن لم نعرف سيرته العمليةكيف يكون النبي أسو 
، ، في إدبار الدنياإقبال الدنيا ، فيلمه، في حربه، مع جيرانه، مع أصحابه، مع إخوانه، في سأوالده

 .، في عدم انتصاره في انتصاره
، فلذلك هذه السورة  عليه وسلم فرض عين على كل مسلمومعرفة سيرة النبي صلى هللا :إذا  

 . ، وموسى ، وشعيبنبياء، نوح، وهود، وصالح، ولوطجاءت بقصص األ

 :العلم َل يؤخذ من العلماء  – 1

فتح ، لو كان من الممكن أن يتعلم الجيل من دون معلمين فال داعي أن ناإلخوةبة أيها بالمناس
م ال يؤخذ إال عن معلم متحقق ورع، لذلك ال بد من إرسال ، لكن العلالمدارس، نوزع كتب ا فقط

 .، واألنبياء الذين ذ كروا في القرآن الكريم عددهم محدود األنبياء
ال   لحنأا ر س  سأ لأقأدح أأرح ِلكأ وأ كَ  مِان قأبح ُصصأ َعَليأ ُهم مَّن لَّمأ َنقأ َك َوِمنأ َنا َعَليأ ُهم مَّن َقَصصأ انأ  ِۗمنأ مأا كأ  وأ

ِسرأ ه نأاِلكأ الح  قِا وأخأ ِ ق ِضيأ ِبالححأ ر  َّللاَّ اءأ أأمح ِ ۚ فأِإذأا جأ وٍل أأن يأأحِتيأ ِبآيأٍة ِإالَّ ِبِإذحِن َّللاَّ  )04)م بحِطل ونأ ِلرأس 
 سورة غافر  

ا الكريم ذ كرت قصص ، لكن نحن في كتابنالكتب أن العدد التقريبي باآلالفقرأت في بعض 
 .بعض األنبياء

قدوة مهمة الأن ، ولعلي أرى مهمة التبليغ، ومهمة القدوة :ألنبياء لهم مهمتان، وااألنبياء قدوة :إذا  
ة العظمى أن تتمثل هذه ، لكن البطولأعظم بكثير من مهمة التبليغ، سهل جدا  أن تتكلم بالفضائل

لت بأصحابك، ، ونكا بلدة ناصبتك العداء عشرين عاما   ، البطولة أن تواجه، أن تكون حليما  الفضائل
وتفننت في حربهم، وفي إزعاجهم، وفي هجائهم، وفي التنكيل بهم، ثم تنتصر على هذه البلدة مكة، 

م إشارة ليبيدوا هؤالء ن تعطيه، ويكفي أارتك، هذه السيوف رهن إشومعك عشرة آالف سيف متوهج
 : ، تقول لهم حرب إبادة

: قال ! ! خيًرا ، أٌخ كريٌم وابُن أخ  كريم  : معشر قريش  ، ما ترون أني فاعٌل بكم ؟ قالوا 
  .الطلقاءُ  فأنتم اذهبوا َل تثريَب عليكم اليوم ،. : فإني أقوُل لكم ما قال يوسُف إلخوِته 

 السيرةفقه 

تهم أضعاف ما يعلموننا بألسنتهم، لذلك ك األنبياء والمرسلون يعلموننا بكماال، لذلهذه البطولة
، لكتاب هللا أبلغ من داللة كلماتهإن داللة سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم على فهمه : قال بعضهم

 .ول ، هكذا فعل مع جاره وهكذا ؤأ ، السلوك ال ي  ديل أما السلوك حوا ؤأ ألن الكمال ي  
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، وقد اصطفاهم هللا على ا  إلى أن األنبياء هم قمم البشره السورة الكريمة إشارة أيضفي هذ: إذا  
 :علم 

َعاَلِمينَ   َراَن َعَلى الأ َراِهيَم َوَآَل ِعمأ َطَفى َآَدَم َوُنوحًا َوَآَل ِإبأ   (33)ِإنَّ َّللاََّ اصأ
 عمران ل آسورة  

 . اصطفاهم على علم

 لمفي سورة األعراف صورة للمتاجرة بالع

، وصدقوا يضا  شرح إلنسان تاجر بهذا العلم، اشترى به ثمنا  قليال  ، في هذه السورة أشيء آخر
 :من مثل يقفز إلى ذهني كهذا المثل، ما اإلخوةأيها 

تبت عليها ، كط المتاعقننتها ورقة من س، وظعلى الطاولة ورقة مستطيلة بيضاء لو أنك وجدت
، نها شيك بمئة مليار دوالر، فلما مزقتها خسرت المبلغ كلهكتشفت أ، ثم ابعض الكلمات ثم مزقتها

 .كم هو الندم ؟
، هذا الذي يتقرب إلى الناس ي يشتري بآيات هللا ثمنا  قليال  ، هذا الذهذا الذي يتاجر بالدين

 .باتجاه ديني كاذب 
 :لذلك 

ضِ  َرأ َلَد ِإَلى األأ ِكنَُّه َأخأ َنا َلَرَفعأَناُه ِبَها َولََٰ ِه  َوَلوأ ِشئأ ِملأ َعَليأ َكلأِب ِإن َتحأ َواتََّبَع َهَواُه ۚ َفَمَثُلُه َكَمَثِل الأ
ُه َيلأَهث ۚ ِص الحقأ  َيلأَهثأ َأوأ َتتأُركأ ذَّب وا ِبآيأاِتنأا ۚ فأاقحص  ِم الَِّذينأ كأ ثأل  الحقأوح مح ذَِّٰلكأ مأ لَّه  صأ لأعأ صأ

ونأ   )000)يأتأفأكَّر 
 سورة األعراف  

 . أيضا  إشارة إلى من يشتري بآيات هللا ثمنا  قليال  في هذه السورة : إذا  

 األعراف تثبيت للتوحيد ابتداء وانتهاء

ما تعلمت العبيد أفضل ، وأنه هذه السورة تثبت أخيرا  التوحيد ، أنآخر موضوع في هذه السورة
، و هاية العملوأن التقوى ن ،، وأن التوحيد نهاية العلميد، وانتهت بالتوحيد، بدأت بالتوحمن التوحيد

 :أنه يمكن أن نضغط رساالت األنبياء جميعا  بكلمتين 
ِه َأنَُّه ََل إِ   ِلَك ِمنأ َرُسول  ِإَلَّ ُنوِحي ِإَليأ َنا ِمنأ َقبأ َسلأ ُبُدونِ َوَما َأرأ   (61)َلَه ِإَلَّ َأَنا َفاعأ

 ءسورة األنبيا 

 .، هذا هو الدين كله د اعتقادا ، وأطع ربك سلوكا  وحا 
 :، اآلية األولى في هذه السورة سورة األعراف الكرام خوةاإلأيها 

 (0)المص 
 سورة األعراف
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 الحروف المقط عة

 : ، يقول عليه الصالة والسالم شيء يلفت النظر
َثاِلَها ، ََل َأُقوُل   ِر َأمأ َفًا ِمنأ ِكَتاِب هللا َفَلُه ِبِه َحَسَنٌة ، َوالأَحَسَنُة ِبَعشأ ٌف ، آلم : َمنأ َقَرَأ َحرأ َحرأ

ف ، ٌف  َوَلِكنأ َأِلٌف َحرأ ٌف ، َوميٌم َحرأ  وَلٌم َحرأ
 الترمذي والدارامي عن ابن مسعود رواه  

حروف بناء ليس لها كيان  ، بقية الحروف، تختلف عن بقية الحروفاإلخوةهذه الحروف أيها 
إطالقا  إال إذا ها معنى ، الحرف كلمة ليس لباء ما لها معنى، أما أكلت  بالملعقة، لها معنى، الإطالقا  

اقترنت مع غيرها، من، ما لها معنى، أما ذهبت من دمشق إلى حلب، فالحروف البناء، والحروف 
أن هذه ، إال أن معانيها من ارتباطها من بقية الكلمات، إال بمعنى األدوات، ليس لها معن ى تستقلا به

 .رآن، هذه حروف لها كيان مستقلالتي افتتحت بها بعض سور الق ،الحروف األربعة عشر حرفا  
 :لماذا قرأ النبي عليه الصالة والسالم ؟ : مثال  

ِفيلِ   َحاِب الأ َف َفَعَل َربَُّك ِبَأصأ   (0)َأَلمأ َتَر َكيأ
 سورة الفيل  

 لماذا قرأ ؟
 

رَ   َركَ َأَلمأ َنشأ   (0)حأ َلَك َصدأ
 سورة الشرح  

 :أما حينما قرأ البقرة قال 
  (0)الم 

 بقرة سورة ال 

ينبغي أن نفصل فيما  :، ثالثا  سكون، الم، ميم: ن، ألفسكَّ ت  : هي حروف مقطعة، ثانيا  : أوال  
 . ف التي بجانبها، نفصل بينها وبين الحرو ن، نقف عليها، ت سكا بينها، ألف، الم، ميم، حروف مقطعة

 طبيعة الحروف المقطَّعة 

 :هللا عزوجل هو الذي علم النبي النطق بالقرآن  – 0

َرحأ َأَلمأ َنشأ ﴿: وأن يقرأ في سورة أخرى  ﴾﴿الممن الذي علم النبي صلى هللا عليه وسلم أن يقرأ  
َركَ    ﴾َلَك َصدأ

، وأميته وحده وسام شرف له، ألن الذي تولى تعليمه هو الذي يلفت النظر أن النبي أ ميا  الشيء
علم منه، نحن ليس عندنا وحي نت ،نالو كنا أميين أميتنا وصمة عار بحق، العلم المطلق، أما نحن هللا

لى هللا تعليمه كان أعلم العلماء، فقد تأخذ بعض األحاديث، ، ولما تو ولما تلقى الوحي من هللا
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؟ تدرسها، تحللها، تنال دكتوراه، أنت دكتور، ألنك درست بعض األحاديث، فكيف بصاحب األحاديث
 .العلماء في األرض عالة على علمه 

َركَ : نبي أن يقرأفلذلك من علام ال َرحأ َلَك َصدأ َحاِب الأِفيلِ َأَلمأ َتَرى َكيأَف َفعَ ﴿﴾﴿َأَلمأ َنشأ  ﴾َل َربَُّك ِبَأصأ
 ؟﴾﴿الم ومن علمه أن يقرأ في البقرة

 :استنباط لطيف  – 6

 :لذلك هناك استنباط أول في قوله تعالى 
  (01)ُه َفاتَِّبعأ ُقرأَآَنهُ َفِإَذا َقَرأأَنا

 يامةسورة الق 

 ﴿ َفاتَِّبعأ ُقرأآَنُه ﴾يعني قرأه جبريل عليك  ﴾﴿َفِإَذا َقَرأأَناهُ  ني عليكيع
هذا الكتاب الذي فيه آيات ، والقرآن فضال  عن ط أن القرآن ال يؤخذ إال بالتلقينبلذلك است  

رواه لتواتر ما ، واعن جمٍع من رسول هللا إلى اليوم، فهو منقول بالتواتر قل لنا جمعا  ، القرآن ن  القرآن
، فهذا من نزول هذا القرآن عن رسول هللا، عن جبريل، عن هللا، عن الجمع الغفير غفيرالجمع ال

، وهذه هللا عليه وسلم بالتمام والكمال نزل على سيدنا دمحم صلىالكتاب الذي بين أيديكم هو الذي أ  
 .قضية إيمانية 

َر َوِإنَّا   َنا الذِ كأ ُن َنزَّلأ   (9)ُظونَ َلُه َلَحافِ ِإنَّا َنحأ
 سورة الحجر 

 : الحروف المقط عة في القرآن نصف حرف اللغة العربية  – 3

حرفا ،  02حرفا ، الحروف المقطعة  64هذه الحروف حروف المعجم : ، شيء آخراإلخوةأيها 
، والترقيق، ف لها صفات في علم التجويد الهمس، والتفخيم، والحرو نصف الحروف بالتمام والكمال

 .إلخ  ...والصفير 
، بعض اآليات أو بعض السور تبدأ بحرف 02صائص الحروف في هذه الحروف الـنصف خ

 :واحد
َمِجيدِ  ُقرأَآِن الأ   (0)ق َوالأ

 سورة ق 

ُقرأَآِن ِذي الذِ كأرِ    (0)ص َوالأ
 سورة ص 

ُطُرونَ   َقَلِم َوَما َيسأ   (0)ن َوالأ
 سورة القلم  

 ﴿ الم ﴾هذه الحروف ثالثة حروف ، بعض المقطعة حرفان، حاء، ميم بعض الحروف
 ﴿ المص ﴾: الحروف أربعة حروف كسورة األعرافبعض هذه 
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 .بعض هذه الحروف خمسة 
  (0)كهيعص 

 سورة مريم  

 :المعنى الراجح للحروف المقط عة  – 1

والتفسير اآلخر كما  ،، التفسير السهل والمريح أن هللا أعلم بمرادهمجموع الحروف أربعة عشر
لطيف ، : ، الم هللا: خر أنها أوائل أسماء هللا الحسنى، ألف، والتفسير اآلأي والرأي اآلخرالر : يقال
 .محمود : ميم 

 .عدها في األعم األغلب كاف الخطابإنها أوائل أسماء رسول هللا ألنه جاء ب: وبعضهم قال
  (0)طه 

  سورة طه 

 .، يا هاديا  إلى عالم الغيوب من الذنوب ا  يا طاهر 
كَ  َنا َعَليأ قأٰى  َما َأنَزلأ  )6)الحق رحآنأ ِلتأشح

 سورة طه  

 .ذه الحروف يأتي بعدها كاف الخطاب، ألن كل هماء رسول هللامرجح أنها أوائل أسال
، وهذا القرآن وام لغتكم، وأنها قِ أن هذه الحروف بين أيديكم: رأي وجيهبعضهم قال وهو 

، بل وال لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة منه القرآن ، وهذا، بين أيديكم، المادة األولية عندكميتحداكم
 . أعلم بمراده، إذا  لك أن تقول هللا، هي حروف، المادة األولية بين أيديكم، هذا هو التحديبآية

ال يعرف هللا إال هللا ،  ه، ألن، وهو سيد الخلقلو أن النبي فسره النتهى القرآن ، تصوروانا الكرامإخوان
 .، نجتهد نحن جميعا  م هللا إال هللاوال يعرف كال

، الذي ، ومعها وجهة نظرهللا أعلم بمراده معه الحق: ، فالذي قاللذلك القرآن ليس ملك أحد
، والذي ئل أسماء النبي لوجوب كاف الخطابأوا: ، والذي قالأوائل أسماء هللا الحسنى مقبول: قال
 .فأتوا بمثله إن استطعتم ال تستطيعون ، المعجز من هذه الحروفهذا القرآن : قال

، يعني ، والميم من الشفتين، والالم من وسطهألف من أقصى الحلق: القلوب قال  وبعض علماء
 ، والصاد، إلى الشفتين، إلى أوسط الفم، من أقصى الحلقهذه الحروف تغطي كل مخارج الحروف

، لك أن تختار من هذه ، وكالم هللا معجزهبدلو  ي، كٌل يدلألن في هذه السورة قصص األنبياء
 .التفسيرات ما يروق لك 

 .الكرام ، في درس قادم إن شاء هللا نتابع تفسير اآلية التي تلي هذه اآلية  اإلخوةأيها 
 والحمد هلل رب العالمين 

 


