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 . بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

 ( 17تفسري سورة األعراف ) احللقة  

 من خالل قصة موسى مع فرعون  نيطلب وامل نيق مآل صراع احمل

ِننَي َونَ ْقٍص ِمَن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم يَذَّكَُّروَن ) قال هللا تعاىل:﴿َولََقْد َأَخْذاَن آَل  فَِإَذا َجاَءْْتُُم  (130ِفْرَعْوَن ِِبلسِ 
َا طَائُِرُهْم عِ  ُوا ِبُوَسى َوَمْن َمَعُه َأََل ِإَّنَّ ُهْم َسيِ َئٌة َيطَّريَّ ثَ َرُهْم ََل ْنَد اَّللَِّ َوَلِكنَّ َأكْ احلََْسَنُة قَاُلوا لََنا َهِذِه َوِإْن ُتِصب ْ

( فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم 132( َوقَاُلوا َمْهَما َتَْتَِنا ِبِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَراَن ِِبَا َفَما ََنُْن َلَك ِبُْؤِمِننَي )131يَ ْعَلُموَن )
( َوَلمَّا 133وََكانُوا قَ ْوًما ُُمْرِِمنَي )  الطُّوفَاَن َواْْلََراَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدََّم آََيٍت ُمَفصَّاَلٍت فَاْسَتْكََبُوا

ْؤِمَننَّ َلَك َولَنُ ْرِسَلنَّ َوَقَع َعَلْيِهُم الر ِْجُز قَاُلوا ََيُموَسى ادُْع لََنا رَبََّك ِبَا َعِهَد ِعْنَدَك لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا الر ِْجَز لَن ُ 
( ِإْسَرائِيَل  َبِِن  َعن ْ 134َمَعَك  فَ َلمَّا َكَشْفَنا   )( يَ ْنُكثُوَن  ُهْم  ِإَذا  َِبلُِغوُه  ُهْم  َأَجٍل  ِإىَل  الر ِْجَز  ( 135ُهُم 

( َغاِفِلنَي  َها  َعن ْ وََكانُوا  ِِبََيتَِنا  ُْم َكذَّبُوا  ِبََِّنَّ اْلَيمِ   َناُهْم ِف  فََأْغَرق ْ ُهْم  ِمن ْ الَِّذيَن 136فَانْ تَ َقْمَنا  اْلَقْوَم  َوَأْورَثْ َنا   )
َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمَغاِرَِبَا الَِِّت َِبرَْكَنا ِفيَها َوَتَّْت َكِلَمُت رَبِ َك احْلُْسََن َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن  

 (﴾ سورة األعراف137ِبَا َصََبُوا َوَدمَّْراَن َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوقَ ْوُمُه َوَما َكانُوا يَ ْعِرُشوَن )
تعاىل ِف اَلبتالء أن ينزله كلما ظهر الفساد ِف األرض وأمعن الناس ِف العصيان، تذكريا هلم من سنن هللا 

الروم  يَ ْرِجُعوَن﴾  لََعلَُّهْم  َعِمُلوا  الَِّذي  بَ ْعَض  العودة إىل احلق والعدل ﴿لُِيِذيَقُهْم  خبالقهم، وحثا هلم على 
هلم فيشكروه، وحينا ِبلضراء كي يلجؤوا   ، يبتليهم سبحانه حينا ِبلسراء لعلهم يتذكرون من سخرها41

األنبياء  تُ ْرَجُعوَن﴾  َنا  َوِإلَي ْ َنًة  ِفت ْ َواْْلَرْيِ  ِِبلشَّرِ   ُلوُكْم  تعاىل:﴿َونَ ب ْ قال  عنهم،  فيكشفه  متضرعني  إىل كنفه 
ن مل يشكروا نعمة ومل ؛ فإ168، وقال:﴿َوبَ َلْواَنُهْم ِِبحلََْسَناِت َوالسَّيِ َئاِت لََعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن﴾ األعراف  35

تردهم عن الغي حمنة، كانت قاصمة الظهر موات بغري توبة، وارتكاسا ِف اْلحيم من غري أوبة، قال صلى 
َفِلْت(، ُثَّ َتاَل: ﴿وََكَذِلَك َأْخُذ رَبِ َك ِإَذا أَ   ]1[هللا عليه وسلم: َخَذ )ِإنَّ اَّللََّ ُُيِْهُل الظَّاملَ َحَّتَّ ِإَذا َأَخَذُه مَلْ يَ ن ْ

؛ ذلك ألنه تعاىل رحيم بعباده َل يريد أن يظلمهم 102اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد﴾ هود  
عن  تردهم  حمنة  أو  تنبههم  شدة  أو  يوقظهم  مرضا  الدنيا  ِف  منهم  الغافلني  على  فيسلط  اآلخرة،  ِف 

 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، صحيح، األلباين.  -  1 يي َصلَّى اَّللَّ  حديث بُ َرْيد َعْن َأِبي بُ ْرَدَة َعْن َأِبي ُموَسى َعني النَّبي
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وا ما يستحقون، كما هو الشأن ِف فرعون وقومه غيهم، حَّت إذا أصر بعضهم على الغواية تركهم هلا فنال
اليد الِت خترج من جيبه بيضاء، والعصا الِت تنقلب حية  إذ نصر هللا عليهم موسى عليه السالم ِبية 
بقتل  إسرائيل  بِن  من  اَلنتقام  على  والعزم  والتحدي  الكفر  على  اإلصرار  إَل  منهم  فما كان  تسعى، 

: وقال هلم  حاول موسى تثبيت بِن إسرائيل على اإلُيان وعدم اليأس  أبنائهم واستحياء نسائهم، حَّت إذا
، أظهر  129﴿َعَسى رَبُُّكْم َأْن يُ ْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن﴾ األعراف  

املط ِبلوهيته  تذكرهم  متتابعات،  مفصالت  أخرى  آَيت  فرعون  قوم  ِف  هلم  الشاملة، هللا  وربوبيته  لقة 
وإرادته النافذة وقدرته عليهم، وتزجرهم عن التمادي ِف الكفر والتحدي لدعوة اإلُيان، وتشغلهم عما 

 نووا فعله ببِن إسرائيل من العذاب، فقال عز وجل:    

ِننَي َونَ ْقٍص ِمَن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم يَذَّ  ، واألخذ لغة من 130كَُّروَن﴾ األعراف ﴿َولََقْد َأَخْذاَن آَل ِفْرَعْوَن ِِبلسِ 
أخذه  فيقال:  ويستعار  العطاء،  خالف  هو  اْلليل:  قال  الشيء،  تناول  أي  ِبليد  أيخذ"  "أخذ  فعل 
بلسانه إذا تكلم فيه ِبكروه، وأخذه ِبلسوط إذا جلده به، وجاء ِبعَن العذاب ِف قوله تعاىل: ﴿وََكَذِلَك 

ربك، وقوله سبحانه: ﴿فََأَخَذْْتُُم الصَّْيَحُة ِِبحْلَقِ  َفَجَعْلَناُهْم غُثَاًء﴾ ، أي عذاب  102َأْخُذ رَبِ َك﴾ هود  
، كما جاء ِبعَن اَلبتالء واَلمتحان واَلختبار والقهر ِف هذه اآلية من سورة األعراف إذ 41املؤمنون  

األعراف   ِفْرَعْوَن﴾  آَل  َأَخْذاَن  ﴿َولََقْد  تعاىل:  ف130قال  ابتلى  هللا  إن  أي  ِبا ،  وقهرهم  وقومه  رعون 
أظهره هلم وفيهم من اآلَيت البينات، استدراجا هلم إىل اإلُيان وصرفا هلم عن تنفيذ ما توعدوا به بِن 
إسرائيل من العذاب، وإْلاء هلم إىل موسى عليه السالم، واستكماَل لآلَيت الِت أجراها هلم على يده، 

 تدر. وإقامة للحجة عليهم قبل أن أيخذهم أخذ عزيز مق

األعراف     ﴿ِِبلسِ ِننَي﴾  هلم  هللا  أخذ  أول  سنني 130لقد كان  على  جتمع  "َسنة"،  مجع  والسِ نون   ،
وسنوات، صيغة اْلمع منها تعرب ِبحلروف إحلاقا جبمع املذكر السامل، فتقول:"قضيت سنني"، و"مضت 

اجملاعة واْلدب والقحط والشدة ِبنقطاع  العرب ُمازا على سنوات  أطلقها  اشتقوا   سنون"،  املطر، ُث 
منها فقالوا: "أْسَنَت القوم" أي: أجدبوا وأقحطوا، كما ِف قوله تعاىل:﴿ُثَّ أيَِْت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد 

؛ أي سبع سنوات قحط، وظاهر ورود السنة ِف 48أيَُْكْلَن َما َقدَّْمُتْم هَلُنَّ ِإَلَّ َقِلياًل ِمَّا ُُتِْصُنوَن﴾ يوسف 
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األعراف  هذه   اْلمع ﴿ِِبلسِ ِننَي﴾  بصيغة  القحوط واجملاعات انلت حقوهلم ومزارعهم 130اآلية  أن   ،
بضعة أعوام َل تنبت فيها زرعا، فكان ذلك أول نذر اهلالك الذي توعدهم هللا به، ُث قال تعاىل: ﴿ 

 . ، أي: ونقص ِف غالل بساتينهم فواكه وخضرا130َونَ ْقٍص ِمَن الثََّمَراِت﴾ األعراف  

األعراف     تعاىل:﴿َولََقْد﴾  قوله  ِف  الواو  و"قد" 130وحرف  للقسم،  موطئة  و"الالم"  لالستيناف،   ،
األعراف   األعراف  130للتحقيق، و﴿َأَخْذان﴾  ِفْرَعْوَن﴾  فعل وفاعل و﴿آَل  ، جنده وأنصاره 130، 

تعاىل  وقوله  اإلعراب،  من  هلا  حمل  َل  القسم  جواب  واْلملة  إليه،  ومضاف  مفعول  بعدها: وقومه،   
األعراف   يَذَّكَُّروَن﴾  وأنعم 130﴿لََعلَُّهْم  خلقهم  الذي  رِبم  يتذكروا  أي كي  القسم،  ْلواب  تعليل   ،

نبيهم موسى عليه السالم من  عليهم ومكن هلم ِف أرض مصر على كفرهم، ويستوعبوا ما جاءهم به 
 اآلَيت واملعجزات، فيتوبوا ويؤمنوا. 

تعاىل مل ُيهل فرعون وقومه، وشروٌع ِف ذكِر  اآلية ِبلقسم َتكيٌد ملضموَّنا، وإيذاٌن ِبنه  وتصدير هذه 
سابقتها،  بتالبيب  َلحقتها  َتخذ  الِت  املتتابعة  اآلَيت  ونزوِل  به  أخذوا  الذي  املتدرج  اهلالك  أسباب 

ِبلتوب  أمرهم  يتداركون  علهم  أسوأ،  إىل  سيئ  من  أحواهلم  لتدهور  القوم كانت  وبدايٌة  قلوب  أن  إَل  ة، 
أو  معاين  اَلبتالء  هلذا  تستوعب  ومل  فضل،  من  عليهم  وجل  عز  للمنعم  تر  مل  مستعصية  غبية  قاسية 
مرامي، بل كانوا يؤوِ لون ما يرون من اآلَيت حبسب أهوائهم، فيعدوَّنا سحرا من موسى عليه السالم، 

، إن رأوا ما 131 احلََْسَنُة قَاُلوا لََنا َهِذِه﴾ األعراف  أو شرا أصاِبم بوجوده ِف بالدهم، ﴿فَِإَذا َجاَءْْتُمُ 
أو  خري  جاءهم  أو  وبساتينهم،  حقوهلم  أو  وذرَيْتم  أزواجهم  أو  أنفسهم  ِف  عافية  دنياهم  ِف  حيبون 
خصب أو رخاء اغرتوا به ووثقوا بدوامه وبقائه وسكنوا إىل ما َل يسكن إليه، ونسبوا فضل ذلك إىل 

َسيِ َئٌة﴾ األعراف قدرْتم وخَبْتم وذ  ُهْم  ُتِصب ْ كائهم وعدوا أنفسهم أهال لكل ما انهلم من خري، ﴿َوِإْن 
ُوا ِبُوَسى 131 ، وإن أصاِبم ما يسوؤهم أو يضرهم ِف أنفسهم أو مثار بساتينهم وزروع حقوهلم ﴿َيطَّريَّ

ُوا﴾ األعراف  131َوَمْن َمَعُه﴾ األعراف   وا"، أدغمت التَّاُء ِف : "يتطريَّ 131، واألصل ِف لفظ:﴿َيطَّريَّ
ُهْم..﴾ األعراف  ، أي يتشاءمون 131الطَّاِء ملقاربتها هلا، جواب الشرط ِف قوله تعاىل قبلها:﴿َوِإْن ُتِصب ْ

اَْن ِبَك َوِبَْن  بوجود موسى وبِن إسرائيل بينهم، على َنو قول مثود لنبيهم صاحل عليه السالم:﴿قَاُلوا اطَّريَّ
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تُ ْفتَ ُنوَن﴾ النمل  َمَعَك قَاَل طَائُِر  أَنْ ُتْم قَ ْوٌم  َبْل  ِعْنَد اَّللَِّ  ، وقول أصحاب القرية الِت أرسل إليها  47ُكْم 
تَ ُهوا لَنَ ْرمُجَنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِي تَ ن ْ ، وتطري  18ٌم﴾ يس  املرسلون:﴿قَاُلوا ِإانَّ َتَطريَّْاَن ِبُكْم لَِئْن مَلْ 

لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم إذ قدم املدينة بقوهلم: "منذ دخل دَيران، قد غلت أسعاران، ونقصت اليهود ِبلنيب صَ 
 مثاران".

والطَّري والتَّطريُّ والطَّرْيَة والطِ ريَة من الشَّْيء ِف عرف اْلاهلية التشاؤم منه وتوسم الشر فيه، اشتقاقه من   
َوَما أشبه، واألصل ِف التعبري أن عرب اْلاهلية    ]2[اهلامةالطري الذي تنفر منه النفس كالغراب والبومة و 

كانوا إذا خرجوا وطار طائر إىل اليسار تشاءموا، فسموا الشؤم طريا وطائرا، ُث أطلق ُمازا على احلظ 
والنصيب، كما قال ابن عباس:"إَّنا طائرهم هو ما قضي عليهم وقدر هلم"، َوقد أبطل اإِلسالم كل ذلك 

 ، وقوله ]3[لى هللا عليه وسلم:)الطرية شرك الطرية شرك الطرية شرك(وحرمه بقوله ص

، وعندما ]4[عليه السالم: )َل َعْدَوى، َوَل ِطرَيََة، ويُ ْعِجُبِن الفأُل(، قاُلوا: وَما اْلَفأُل؟ قَاَل: َكِلمٌة طيِ َبٌة(
إذا رَأى أَحدُُكْم ما َيْكَره فَ ْليَ ُقْل: اللَُّهمَّ َل ذكرت عنده الطرية قال: )أْحَسنُ َها اْلَفأُل، َوَل تَ ُردُّ ُمْسِلًما، فَ 

 ]5[ أَيِت ِبحَلَسناِت إَل أنَت، َوَل َيْدَفُع السَّيِ ئاِت إَل أْنَت، َوَل حْوَل َوَل قُ وََّة إَل ِبَك( 

َا طَائُِرُهْم ِعْنَد اَّللَِّ  ، 13﴾ األعراف  لذلك رد هللا عز وجل على تطري فرعون وقومه بقوله تعاىل: ﴿َأََل ِإَّنَّ
وحرف "أَل" ِف اآلية أداة استفتاح وتنبيه إىل اْلواب كي يفهموه، وحرف "إن" َتكيد له كي يستيقنوه، 
وْتديد ِبا يلقونه ِف اآلخرة لعلهم يرجعون، و"ما" كافة حلرف "إنَّ" عن العمل، فال تنصب مبتدأ وَل 

 ِف اآلخرة وما ينزله ِبم من العذاب، ﴿َوَلِكنَّ ترفع خَبا، أي إن الشؤم احلقيقي هو ما ينتظرهم عند هللا 
، ولكن أكثرهم جيهلون هذا املصري، جيهلون أن الشؤم احلقيقي هو 131َأْكثَ َرُهْم ََل يَ ْعَلُموَن﴾ األعراف 
 ما يناهلم ِف جهنم يوم القيامة.
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دي واإلصرار على ُث مل يكتف فرعون وقومه بضاللتهم ِف التطري فتجاوزوها، وبلغ ِبم اْلموح حد التح 
﴿َوقَاُلوا  وقاحة:  بكل  السالم  عليه  ملوسى  ذلك  فأعلنوا  منها،  والسخرية  هللا  ِبَيت  واَلزدراء  الكفر 

األعراف   ِبُْؤِمِننَي﴾  َلَك  ََنُْن  َفَما  ِِبَا  لَِتْسَحَراَن  آيٍَة  ِمْن  بِِه  َتَْتَِنا  به كما 132َمْهَما  يستهزؤون  أخذوا   ،
 صلى هللا عليه وسلم، وقد قال عنهم تعاىل: ﴿َوقَاُلوا ََيأَي َُّها الَِّذي نُ زِ َل استهزأ مشركو مكة برسول هللا

 .7  –  6َعَلْيِه الذ ِْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن * َلْو َما َتَْتِيَنا ِِبْلَماَلِئَكِة ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي﴾ احلجر  
األعراف     "َمْهَما"  أدا   ]6[،132ولفظ  اآلية  هذه  آيٍَة﴾ ِف  ِمْن  بِِه  ﴿َتَْتَِنا  شرطه:  فعل  جازم  شرط  ة 

أي قالوا سخرية به وِبآلَيت  ،132، وجواب شرطه ﴿َفَما ََنُْن َلَك ِبُْؤِمِننَي﴾ األعراف 132األعراف 
الِت جاءهم ِبا: إن كل ما تزعم أنه آَيت ومعجزات أتيتنا ِبا من قبل أو َتتينا ِبا من بعد ُمرد سحر 

  .تضلنا به، ولن تستدرجنا مهما فعلت إىل اإلُيان بدينك أو اَلنصراف عن ديننا
إىل اإلُيان آخذا بيدهم إىل احلق، فلما سخروا من آَيت موسى عليه السالم، وكانت هادَي رفيقا ِبم  

ابتالهم هللا ِبَيت غريها متتابعات متواليات ومفصالت واضحات، وقُعها عليهم شديد، يعركهم من غري 
 أن يبيدهم، لعلهم يعودون إىل رشدهم ويتخلون عن عنادهم وكفرهم، قال تعاىل: 

فَاْسَتْكََبُوا   ُمَفصَّاَلٍت  آََيٍت  َوالدََّم  َوالضََّفادَِع  َواْلُقمََّل  َواْْلََراَد  الطُّوفَاَن  َعَلْيِهُم  قَ ْوًما ﴿فََأْرَسْلَنا  وََكانُوا 
األعراف   قال 133ُُمْرِِمنَي﴾  والفاء كما  والواو  والطاء  يطوف"،  "طاف،  فعل  من  لغة  والطوفان   ،

حد صحيح يدل على دوران الشيء على الشيء، ُث حيمل عليه ُمازاً، صاحب مقاييس اللغة: أصل وا
فيقال "طوفان" ملا يدور ِبألشياء ويغشيها، كاملاء اْلارف، والقتل الذريع، والوِبء العام املميت، وفسره 

َها طَاِئٌف   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اترة ِبملوت واترة ِبمر من هللا، كما ِف قوله تعاىل:﴿َفطَاَف َعَلي ْ

 

أن   -   6 إال  للجزاء،  املؤكدة  املزيدة  "ما"  إليها  ضمت  اجلزاء،  معىن  املضمنة  "ما"  هي  البصريني  عند  "مهما" 
األمساء  به من  جيازي  فما  وظروفا،  تكون أمساء  اجلزاء  وأدوات  املتجانسني.  لتكرير  استثقاال  هاء  قلبت  األلف 

وما من،  الظروف:  ومن غري  وحيثما.  وأىن،  وأين،  ومىت،  حنٍي،  أي  الظروف:  من  به  جيازي  وما  وأيهم.   ،
 غريمها: إن، وإذ ما. 
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القلم   فََأْصَبَحْت َكالصَِّرمِي﴾   * اَنِئُموَن  َوُهْم  رَبِ َك  طغيان 20  –  19ِمْن  الكرمي  القرآن  نسب  ، كما 
ِإَذا   ات ََّقْوا  الَِّذيَن  ﴿ِإنَّ  تعاىل:  بقوله  الشيطان  إىل  والضاللة  السوء  ونواَي  املريضة  والوساوس  اهلواجس 

 .201كَُّروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن﴾ األعراف  َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَ 
مطرا  سواء كان  ومزارعهم،  قراهم  على  العاِت  املاء  طغيان  وهو  به،  ابتلوا  ما  أول  الطوفان  لقد كان 
مسرتسال وشديدا أو انفجار ينابيع ِف األرض أو فيضان أَّنار وحبار، ألن لفظ "الطوفان" ورد ِف اآلية 

خَب صحيح ُييز مصدره من األرض أو من السماء، إَل أنه مرسل من هللا   مطلقا، ومل يصلنا عنه من
، عقاِب هلم وإشعارا بقدرة هللا على إهالكهم، 133تعاىل إذ قال: ﴿فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَن﴾ األعراف  
 وإنذارا من عاقبة جتَبهم وُتديهم وكفرهم وعدواَّنم. 

زروَعها وبساتينهم فاكهَتها، فاستبشروا، فسلط هللا عليها أراتل   ُث بعد اَنسار الطوفان أنبتت حقوهلم 
اْلراد من كل صوب تلتهمها وُترمهم منها، ُث سلط عليهم عقب ذلك القمل ِف أبداَّنم وبيوْتم، ُث 
مشارِبم ومآكلهم، كل  الدم ِف  عليهم  وقنواْتم ِبلضفادع، ُث سلط  وأَّنارهم وآِبرهم  بيوْتم  امتألت 

فرعون وقومه على صدق موسى عليه السالم، ورسالًة من هللا إليهم تقيم عليهم احلجة ذلك كان آَيت ل
يسألونه  إىل موسى  منها ْلؤوا  آية  أرهقتهم  املستضعفني؛ وكانوا كلما  إسرائيل  بِن  تقتيل  عن  وتكفُّهم 

م، مستكَبين رفعها على أن يؤمنوا ويرسلوا معه بِن إسرائيل، فيدعو هللا هلم، فرتفع عنهم وينكثوا بوعده
عن اإلُيان، موغلني ِف اإلجرام عدواان على بِن إسرائيل، واضطهادا هلم وتسخريا وتقتيال، كما بني  رب 

، والرجز املقصود ِف اآلية هو احملن 134العزة تعاىل ذلك بقوله: ﴿َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الر ِْجُز﴾ األعراف  
لََنا رَبََّك ِبَا   الِت انلتهم ووقعت عليهم ِبلطوفان واْلراد ََيُموَسى ادُْع  والقمل والضفادع والدم ﴿قَاُلوا 

،  134، اسأل هللا لنا ِبكانتك عنده ﴿لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا الر ِْجَز﴾ األعراف  134َعِهَد ِعْنَدَك﴾ األعراف  
، 134 ِإْسَرائِيَل﴾ األعراف  إن رفع ربك ما وقع علينا من هذه احملن ﴿لَنُ ْؤِمَننَّ َلَك َولَنُ ْرِسَلنَّ َمَعَك َبِِن 

لئن رفع عنا البالء آمنا برسالتك ومسحنا لبِن إسرائيل ِبْلروج معك من مصر إىل حيث شئت، ﴿فَ َلمَّا 
ُهُم الر ِْجَز ِإىَل َأَجٍل ُهْم َِبلُِغوُه ِإَذا ُهْم يَ ْنُكُثوَن﴾ األعراف   ، لقد أبرموا عهدا مع موسى 135َكَشْفَنا َعن ْ

ب  السالم  يصيبهم من رجس عليه  ما  عنهم  دعا هللا، فكشف  إذا  إسرائيل  بِن  معه  ويرسلوا  يؤمنوا   أن 
تعاىل  هللا  قدره  أجل  إىل  دعوته  واستجيبت  هللا  دعا  فلما  والدم،  والضفادع  والقمل  واْلراد  الطوفان 

أنزل  حبكمته وعلمه نقضوا عهدهم فلم يؤمنوا ومل يسمحوا لبِن إسرائيل ِبْلروج، فكان عاقبة أمرهم أن
 هللا ِبم ما يستحقون من العقاب بقوله تعاىل: 
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ُهْم﴾ األعراف   ، ولفظ اَلنتقام ِف هذه اآلية من فعل "نقم" عليه الشيء إذا أنكره  136﴿فَانْ تَ َقْمَنا ِمن ْ
آَسُفواَن  تعاىل: ﴿فَ َلمَّا  قوله  منه، ومنه  انتقم  فقد  عليه وعاقبه  أنكره  فإذا  عقابه،  يريد  إنكار من  عليه 

َناُهْم َأمْجَِعنَي﴾ الزخرف انْ ت َ  ُهْم فََأْغَرق ْ ُهْم ِإَلَّ َأْن يُ ْؤِمُنوا 55َقْمَنا ِمن ْ ، وقَ ْوله تَ َعاىل عز وجل: ﴿َوَما نَ َقُموا ِمن ْ
،  أي َأَّنم أَْنكروا منهم التَّوحيد وعذبوهم عليه ِف اأْلُْخُدود، وانتقام هللا 8ِِبَّللَِّ اْلَعزِيِز احْلَِميِد﴾ الَبوج  

فر  تعاىل عقب ذلك: من  بقوله  بعد  به من  أخذهم هللا  ما  إىل  إشارة  الكرُية  اآلية  عون وقومه ِف هذه 
األعراف   اْلَيمِ ﴾  ِف  َناُهْم  البحر 136﴿فََأْغَرق ْ إسرائيل  ببِن  هللا  جاوز  عندما  وذلك  البحر،  ِف  أي   ،

بَِبِِن  تعاىل:﴿َوَجاَوْزاَن  قال  مجيعا،  فيه  فأغرقوا  وجنوده  فرعون  ِفْرَعْوُن   فاتبعهم  فَأَتْ بَ َعُهْم  اْلَبْحَر  ِإْسَرائِيَل 
بَ ُنو ِإْسَرائِيَل َوَأاَن ِمَن َوُجُنوُدُه بَ ْغًيا َوَعْدًوا َحَّتَّ ِإَذا َأْدرََكُه اْلَغَرُق قَاَل آَمْنُت أَنَُّه ََل ِإلََه ِإَلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه  

وَ  قَ ْبُل  َعَصْيَت  َوَقْد  آآْلَن   * يونس  اْلُمْسِلِمنَي  اْلُمْفِسِديَن﴾  ِمَن  وجل: 91-  90ُكْنَت  عز  وقال   ،
َوَأزْ   * اْلَعِظيِم  ِفْرٍق َكالطَّْوِد  َفَكاَن ُكلُّ  فَانْ َفَلَق  اْلَبْحَر  بَِعَصاَك  اْضِرْب  َأِن  ُموَسى  ِإىَل  َنا  ُثَّ ﴿فََأْوَحي ْ لَْفَنا 

َنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأمْجَِعنَي *  َنا اآْلَخرِيَن﴾ الشعراء  اآْلَخرِيَن * َوَأْْنَي ْ  .66  –  63ُثَّ َأْغَرق ْ
ِِبََيتَِنا﴾  ُْم َكذَّبُوا  وقال:﴿ِبََِّنَّ الريح،  وذهاب  الغرق  نقمة  من  أصاِبم  ما  سبب  وجل  عز  هللا  بني   ُث 

، أي ذلك اَلنتقام الذي حل ِبم كان إلصرارهم على التكذيب ِبَيت هللا وجحودها، 136األعراف  
الت َبِِن إشارة إىل اآلَيت  بَ يِ َناٍت فَاْسَأْل  ِتْسَع آََيٍت  َنا ُموَسى  آتَ ي ْ سع الِت وردت ِف قوله تعاىل:﴿َولََقْد 

اإلسراء   َمْسُحورًا﴾  ُموَسى  ََي  أَلَظُنَُّك  ِإين ِ  ِفْرَعْوُن  َلُه  فَ َقاَل  َجاَءُهْم  ِإْذ  عز 101ِإْسَرائِيَل  وقوله   ،
ب َ  خَتُْرْج  َجْيِبَك  يََدَك ِف  ُْم َكانُوا وجل:﴿َوَأْدِخْل  ِإَّنَّ َوقَ ْوِمِه  ِفْرَعْوَن  ِإىَل  ِتْسِع آََيٍت  َغرْيِ ُسوٍء ِف  ِمْن  ْيَضاَء 

، وهي آَيته عز وجل املفصالت ِف اليد والعصا وسنني القحط ِف احلقول، 12قَ ْوًما فَاِسِقنَي﴾ النمل  
وال والضفادع  والقمل  واْلراد  والطوفان  البساتني،  ِف  والفواكه  الثمرات  َها ونقص  َعن ْ ﴿وََكانُوا  دم 

األعراف   والتفكر ِف 136َغاِفِلنَي﴾  ِبا  واَلعتبار  مراميها  اآلَيت ومعرفة  هذه  استيعاب  عن  ، وكانوا 
عاقبة تكذيبها منصرفني عنها معرضني َلهني، مع استيقاَّنم أَّنا من هللا، كما قال تعاىل:﴿فَ َلمَّا َجاَءْْتُْم 

َهَذا سِ  قَاُلوا  ُمْبِصَرًة  فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن آََيتُ َنا  َوُعُلوًّا  ظُْلًما  أَنْ ُفُسُهْم  َها  َقنَ ت ْ َواْستَ ي ْ ِِبَا  َوَجَحُدوا   * ُمِبنٌي  ْحٌر 
النمل   اْلُمْفِسِديَن﴾  قتادة: 14  –  13َعاِقَبُة  قال  جحدوها،  ُث  هللا  من  أَّنا  وأيقنوا  عرفوها  أي:   ،

 "مبصرة أي بينة، واْلحد َل يكون إَل بعد املعرفة". 
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بني هللا تعاىل ِف هذه اآلية الكرُية ما كتبه على قوم فرعون من العذاب ِف عاقبة أمرهم، قابل ذلك وإذ   
إبشارة إىل ما يكون عليه مآل املستضعفني من بِن إسرائيل، فقال عز وجل:﴿َوَأْورَثْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا 

الَّ  َوَمَغاِرَِبَا  اأْلَْرِض  َمَشاِرَق  األعراف  ُيْسَتْضَعُفوَن  ِفيَها﴾  َِبرَْكَنا  الذين 137ِِت  إسرائيل  لبِن  مكنا  أي   ،
استضعفهم فرعون، فأورثناهم األرض الِت جعلنا اْلري فيها دائما اثبتا، والَبكة فيها عامة شاملة غربي ها 

للنبوة:﴿فَ َلمَّ  السالم  عليه  اختار موسى  تعاىل حني  عنها هللا  قال  الِت  أرض فلسطني  ا وشرقي ها، وهي 
، وقال إذ سخر لسليمان الريح:﴿َوِلُسَلْيَماَن 8َجاَءَها نُوِدَي َأْن بُوِرَك َمْن ِف النَّاِر َوَمْن َحْوهَلَا﴾ النمل  

فيها ، وتركهم 81الر ِيَح َعاِصَفًة جَتِْري ِبَِْمرِِه ِإىَل اأْلَْرِض الَِِّت َِبرَْكَنا ِفيَها وَُكنَّا ِبُكلِ  َشْيٍء َعاِلِمنَي﴾ األنبياء  
موسى عليه السالم بقيادة يوشع عليه السالم عقب موته، وانتصر فيها طالوت على جالوت، وَتلكها 
َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل ََيِجَباُل َأوِ ِب َمَعُه  داوود وسليمان عليهما السالم، فقال عنهما عز وجل:﴿َولََقْد آتَ ي ْ

َأِن    * احْلَِديَد  لَُه  َوأَلَنَّا  * َوالطَّرْيَ  َبِصرٌي  تَ ْعَمُلوَن  ِبَا  ِإين ِ  َصاحِلًا  َواْعَمُلوا  السَّْرِد  ِف  َوَقدِ ْر  َسابَِغاٍت  اْعَمْل 
ِه  َبنْيَ يََدْيِه إبِِْذِن رَب ِ َوِلُسَلْيَماَن الر ِيَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا لَُه َعنْيَ اْلِقْطِر َوِمَن اْلِْنِ  َمْن يَ ْعَملُ 

َوََتَا حَمَارِيَب  ِمْن  َيَشاُء  َما  لَُه  يَ ْعَمُلوَن   * السَِّعرِي  َعَذاِب  ِمْن  نُِذْقُه  َأْمراَِن  َعْن  ُهْم  ِمن ْ يَزِْغ  َوِجَفاٍن َوَمْن  ثِيَل 
، فكان 13  –  10َكاْْلََواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر﴾ سبأ  

َصََبُوا﴾  ِبَا  ِإْسَرائِيَل  َبِِن  َعَلى  احْلُْسََن  رَبِ َك  تعاىل: ﴿َوَتَّْت َكِلَمُت  بقوله  به  ما وعدهم هللا  َتام  بذلك 
، َتت نعمة هللا عليهم جزاء امتثاهلم ألمر موسى عليه السالم ِبلصَب، وملا انهلم من ظلم 137األعراف  

لى لسان موسى عليه السالم وهم ِف أرض مصر بقوله:﴿اْسَتِعيُنوا فرعون وقومه، وَتام وعد هللا هلم ع
ُأوِذيَنا ِمْن قَ ْبِل َأْن َتَْتِيَ َنا ِِبَّللَِّ َواْصَِبُوا ِإنَّ اأْلَْرَض َّلِلَِّ يُورِثُ َها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي * قَاُلوا  

تَ َنا قَالَ   َعَسى رَبُُّكْم َأْن يُ ْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِف اأْلَْرِض فَ يَ ْنُظَر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن﴾ َوِمْن بَ ْعِد َما ِجئ ْ
 .129  -  128األعراف  

وقومه،  موسى  أمر  إليه  آل  ما  مقابل  ِف  وقومه  فرعون  أمر  إليه  آل  ما  بعاقبة  تعاىل  احلق  عق ب  ُث 
َيْصَنُع فِ  َما َكاَن  يَ ْعِرُشوَن﴾ األعراف  فقال:﴿َوَدمَّْراَن  ، دمر هللا كل ما كان 137ْرَعْوُن َوقَ ْوُمُه َوَما َكانُوا 

يبنونه ويعلونه من قصور وعمارة،  الفراعنة وقومهم يصنعونه أو يستحدثونه من أعمال سوء وما كانوا 



9 
 

 

قائمة، فتواىل على حك و  تقم هلم ِبا  الفراعنة مل  م كان غرق فرعون وجنده بذلك ضربة قاصمة حلكم 
ق.م، ُث   405  –  525الذين قدموا إليها وحكموها ما بني عامي    ]7[مصر بعدهم األمخينيون الفرس

، ُث الروم، ُث ]9[ق.م، ُث حكمها البطاملة    305  -  332بني عامي  ما    ]8[حكمها اإلسكندر األكَب
 الفتح اإلسالمي على يد الصحاِب عمرو بن العاص رضي هللا عنه. 

لقد كان ما أصاب فرعون وآلَه من اْلند واألتباع واملناصرين َّنايًة للنظام السياسي الفرعوين برمته، فلم 
تقم له قائمة بعد ذلك، وَّنوذجا ملا يؤول إليه الصراُع بني احلق والباطل، وكانت املواجهُة بني ربوبية هللا 

لوهيتهم املزعومة ُِمثَّلة ِف فرعون الذي قال:﴿َأاَن الشاملة وألوهيته املطلقة، وبني ربوبية العبيد الزائفة وأ
، َمَثالً 38، وقال:﴿ََيأَي َُّها اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغرْيِي﴾ القصص  24رَبُُّكُم اأْلَْعَلى﴾ النازعات  

ق فيها سائرا لكل طاغية جبار ِف كل عصر، مهما َتخر نصر الفئة املُِحقة أو طال أمد صراعها َصدَ 
الروم   اْلُمْؤِمِننَي﴾  َنْصُر  َنا  َعَلي ْ َحقًّا  بقوله:﴿وََكاَن  هللا  أو 47وعد  املُبطلة  الفئة  استأسدت  ومهما   ،

انتفشت واستعلت وجتَبت، صدق فيها قوله عز وجل:﴿َوِإَذا َأَرْداَن َأْن َُّنِْلَك قَ ْريًَة َأَمْراَن ُمرْتَِفيَها فَ َفَسُقوا 
 

آسيا   -    7 غرب  أسسها" كورش" يف  األوىل،  الفارسية  اإلمرباطورية  هي  القدمية  الفارسية  األمخينية  اإلمرباطورية 
 الغرب.من وادي السند يف الشرق إىل البلقان وأورواب الشرقية يف  

 

إلسكندر الكبري أو األكرب أو املقدوين، أو ذو القرنني هو أحد ملوك اإلغريق يف مقدونيا، من أشهر ا   -    8
حوايل سنة   ودرس على يد أرسطو، وأسس إحدى   356القادة العسكريني الفاحتني عرب التاريخ. ولد  ق.م، 

غ امتدت  واليت  القدمي،  العامل  عرفها  اليت  اإلمرباطورايت  البحر أكرب  أفرع  أحد  هو  الذي  األيوين  البحر  من  راب 
 األبيض املتوسط قريبا من صقلية وصوالً إىل سلسلة جبال اهليماالاي شرقًا. 

 

سنة    -   9 األكرب  اإلسكندر  وفاة  بعد  مصر  إىل  نزحت  مقدونية  أسرة  قادة   323البطاملة  أحد  وتوىل  ق.م، 
األسكند بناء  فأمت  مصر  حكم  الذي  "بطليموس"  هو  مغادرته جيشه  قبل  األكرب  اإلسكندر  أسسها  اليت  رية 

 مصر يف محلة عسكرية إىل بالد الفرس وأفغانستان واهلند، وجعلها عاصمة ملصر. 
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هَ  َعَلي ْ َفَحقَّ  اإلسراء  ِفيَها  َتْدِمريًا﴾  َفَدمَّْراَنَها  اْلَقْوُل  املستضعقني 16ا  وجه  اآلفاق ِف  اسودت  ، ومهما 
املؤمنني، وانل منهم تعب السري، وأرهقتهم مشاق املسري، صدقهم هللا وعده وأقام فيهم سنن عدله، 

املُ  القوي ، وجعل عزَّ املُِحق وذلَّ  الظامل، ونصر الضعيف على  أبد الدهر ِف فأنصف املظلوم من  ْبِطل 
 َّنايِة املطاف حجته القاطعة على عباده، كما قال ابن زمرك األندلسي: 

 فيا حج ة هللا الِت برهاَّنا ... عز  احملق  به وذل  املبطل 

وصدق وعُده تعاىل عباَده الصادقني الصامدين الواثقني ِف كل صولة حق على ِبطل، أو عدوان ِبطل 
َونُرِ  وجل:﴿  عز  قال  حق،  َوَْنَْعَلُهُم على  أَِئمًَّة  َوَْنَْعَلُهْم  اأْلَْرِض  ِف  اْسُتْضِعُفوا  الَِّذيَن  َعَلى  ََّنُنَّ  َأْن  يُد 

 .  5اْلَوارِِثنَي﴾ القصص  


