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ملخص: 
جاء هذا البحث بعنوان: الأ�شلوب القراآين بني الت�شابه والختالف يف دللت الألفاظ 
واملعاين من منظور تربوي، وتناول ق�شة خلق اآدم عليه ال�شالم ودور اإبلي�ص فيها كما وردت 
يف اآيات �شبع من �شور القراآن الكرمي، هي: )�شورة البقرة، الأعراف، احلجر، الإ�رساء، الكهف، 

طه، و�شورة �ص( . )درا�شة حتليلية( . 
وهدف البحث اإىل حتليل الآيات الواردة يف ال�شور ال�شبع املذكورة اأعاله، للتعرف اإىل 
معاين الألفاظ املت�شابهة ودللتها وال�شتدلل على الت�شابه والختالف يف دللت الألفاظ 
الأ�شاليب  ا�شتنباط  اإىل  و�شوًل  وال�شتقراء،  والتحليل  باملقارنة  ن�شو�شها  بني  واملعاين 
القراآنية املتعددة واملتنوعة التي تناولها الأ�شلوب القراآين يف �رسد ق�شة اآدم عليه ال�شالم 
واإبلي�ص، ومن ثم ا�شتنباط الأ�شاليب الرتبوية املنبثقة عن ا�شتنباط الأ�شلوب القراآين، واإبراز 

النتائج املرتبطة باأ�شئلة البحث واأهدافه. 
واحتوى البحث على مقدمة وثالثة مباحث، بالإ�شافة اإىل ال�شتنتاجات والتو�شيات. 
وا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي واملنهج ال�شتدليل ال�شتنباطي لالإجابة 
عن اأ�شئلة البحث الثالثة التي اأجاب عنها الباحث يف هذا البحث. وخرج البحث بالعديد من 

التو�شيات املنبثقة من نتائجه. 
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The Quranic Style through Similarity and Contrast between 
Word Denotation and Meanings from Educational Perspective

Abstract: 

This study is entitled: “The Quranic Style through Similarity and Contrast 
between Word Denotation and Meanings from Educational Perspective". 

It handled the story of Adam’s creation (peace be upon him) and the role 
of Satan in it as cited in seven verses of the Holy Quran in Surat Albaqara, 
Al- A’raf, Al- Hijr, Al- Isra’, Al- Kahf, Taha, and Surat Saad. 

The study aims at analyzing the above mentioned verses in the seven 
Soras in order to identify the denotations and meanings of words similar in 
form, and infer the similarity and contrast in denotation and meaning through 
comparison, analysis and induction, and eventually arrive at deducing the 
various Quranic styles used in narrating the story of Adam (PBUH) and 
Satan. Consequently, it aims to infer the educational styles derived from the 
Quranic style and highlight the findings related to the study questions and 
objectives. The study includes an introduction, three themes, as well as a 
conclusion and number of recommendations. The researcher has used the 
descriptive, analytical, and inductive methodology to find an answer for the 
three research questions in this study. 
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مقدمة: 
احلمد هلل خالق الأر�ص وال�شماوات. وجاعل النور والظلمات. وباعث الر�شل باحلجج 
والبّينات. ومنّزل القراآن �شوراً واآيات. املحكم منها واملت�شابهات. وعلى حمّمد اأف�شل ال�شالة 

واأمت الت�شليم، وعلى الأنبياء اأح�شن التحّيات. 
القراآن هو كالم اهلل، والقانون الإلهي الذي ير�شد النا�ص اأجمعني يف هذه الدنيا، كي 
يكونوا اأهاًل لولوج الطريق امل�شتقيم يف الآخرة، لذا حتّتم اأن يكون حمتويًا على ما ينا�شب 
العقول الب�رسية املتطورة، غري اأّن الذي يوّد ك�شف بع�ص حقائقه، فاإّن ما لديه من تفا�شري 
تلجئه اإىل اأن يتوّغل يف فهم اآياته و �شرب اأغوارها، وك�شف معانيها وحقائقها واإعجازها. 

)اإبراهيم، 2001( . 
املحكمات،  الآيات  جمملها:  يف  رئي�شني  ق�شمني  على  الكرمي،  القراآن  اآيات  وجاءت 
الكرمية يف قوله تعاىل:  الآية  اأ�شارت  ، كما  والآيات املت�شابهات، )الأن�شاري، 1985( 
ا  َكَماٌت ُهنَّ اأُمُّ اْلِكَتاِب َواأَُخرُ ُمَت�َشاِبَهاٌت َفاأَمَّ ْ ِذَي اأَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه اآَياٌت مُّ {ُهَو الَّ
ِبُعوَن َما َت�َشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتاأِْويِلِه َوَما َيْعَلُم  ِذيَن يف ُقلُوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ الَّ

ُ} اآل عمران7.  َتاأِْويَلُه اإِالَّ اللرّ
الأحكام.  الثابتات  املبينات،  املف�شالت،  الآيات  املحكمات: هي  بالآيات  واملق�شود 
اأما املق�شود بالآيات املت�شابهات: فهو جممل الآيات التي حتتاج اإىل تف�شري وتاأويل يعتمد 
اأخرى، لأنها  اآية  اأو مع  العقل  النظر باأن هناك تعار�شًا مع  الفهم ويظهر فيها بادئ  على 

حتتمل اأكرث من معنى، واأتت باأكرث من اأ�شلوب، )الألو�شي، 1999( . 
الإ�شالمي  الدين  بحق معجزة  هو  القراآن  اأن  على  دليل  العجازات خري  هذه  و�شتظل 
بعثته وحتى  للنا�ص كافه منذ  و�شلم  اهلل عليه  بها حممد �شلى  التي جاء  الر�شالت  خامت 
قيام ال�شاعة. فكّل اآية يف القراآن يفهم معناها فهي حمكمة، وكّل اآية ل يفهم معناها اإّل بعد 

ال�رسح والتف�شري فهي مت�شابهة. )احللي، 1965( . 
ول بد من الإ�شارة اإىل اأن الأ�شلوب القراآين ن�شيج وحده يف لغته وبيانه ونوعه الفني، 
فقد نزل حينما كان للعرب �رسوب من الكالم معروفة، كال�شعر وال�شجع واخلطب والر�شائل، 
ذات  بطريقة يف اخلطاب  ولكنه جاء  اأحاديثهم،  النا�ص يف  يدور بني  الذي  املنثور  ومنها 
طابع خا�ص متفردة يف التناول والأداء وامل�شمون والأ�شلوب، وهي طريقة« لها منزلة من 

احل�شن تفوق كل طريقة« )الكواز، 1426هـ، �ص296( . 
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الرتبوية  وتوجيهاته  واأحكامه  مب�شدره  تت�شل  الأ�شلوبية  الطريقة  هذه  ودرا�شة 
خ�شائ�ص  وهي  ال�شتجابة،  مبلغ  منها  والبلوغ  النفو�ص  يف  التاأثري  مل�شارب  ومعرفته 
متفردة بال ريب، حيث تناول األوانا متعددة من املعاين واأ�شاليب اخلطاب يف امل�شهد الواحد، 
والرتكيب الواحد والآية الواحدة، مع �شيء من التلوين والتحوير والزيادة والنق�شان، فرتى 

فيه الت�شابه، والتنوع، والت�رسيف، والتكرار. )عبود، 2003، �ص11( . 
وهناك كثري من الأبحاث احلديثة بعنوان )مت�شابهات القراآن( مع �شيء من اخللط بني 
َنزََّل   ُ {اللَّ املت�شابه اللفظي واملعنوي. )يا�شني، 1980( ، و�شدق اهلل العظيم حيث يقول: 
ُهْم ُثمَّ َتِلنُي  ِذيَن َيْخ�َشْوَن َربَّ َثايِنَ َتْق�َشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَّ َت�َشاِبهاً مَّ ِديِث ِكَتاباً مُّ اأَْح�َشَن اْلَ
َفَما   ُ ِ َيْهِدي ِبِه َمْن َي�َشاُء َوَمن ُي�ْشِلْل اللَّ ِ َذِلَك ُهَدى اللَّ ُجلُوُدُهْم َوُقلُوُبُهْم اإَِل ِذْكِر اللَّ
َلُه ِمْن َهاٍد} الزمر23. فهو مت�شابه يف �شحة معانيه واأحكامه وتنا�شب األفاظه واأ�شاليبه 

وتكرار ق�ش�شه واأوامره ونواهيه ووعيده، )الزخم�رسي، 2002( . 
وياأتي الت�شابه يف الأ�شلوب واإعجازه، ويف ال�شياغة التي ترد على درجات من التفاوت، 
فقد يكون الت�شابه تامًا بني الآيتني اأو الأ�شلوبني، وقد يرد فيه اختالف جزئي، بحيث كلما 
زادت الكلمات املت�شابهة يف املو�شوعني اأو الآيتني زاد الت�شابه يف املعنى، ورمبا ل يت�شابه 
املعنى متاما واإن ت�شابهت الكلمات، بناء على ال�شياق ال�شابق الذي قد يختلف يف موقفه، 

فتختلف دللت الآيات املت�شابهة يف اللفظ التي تلحق اأو تختتم به. )احللي 1965( . 
ويرى )اجلرجاين، 1998( ، اأن من جملة ما تناول القراآن يف حمتواه وم�شامينه اأمور 
غيبية ل ت�شتطيع الب�رسية اأن ت�شل اإليها اأو معرفتها اإل من خالل الن�شو�ص القراآنية الواردة 

يف ثنايا اآيات و�شور القراآن الكرمي. 
عليه  اآدم  الب�رس  اأبو  بها  اهلل  خلق  التي  الكيفية  بيان  الغيبية،  الأمور  هذه  بني  ومن 
َقاَل  اإبلي�ص عليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�ص اأجمعني. {َواإِْذ  ال�شالم، وعدو الب�رسية اللدود 
َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِشُد ِفيَها َوَي�ْشِفُك  َك ِلْلَمالَِئَكِة اإِينيِّ َجاِعٌل يِف االأَْر�ِس َخِليَفًة َقاُلواْ اأََتْ َربُّ

ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقديِّ�ُس َلَك َقاَل اإِينيِّ اأَْعَلُم َما الَ َتْعَلُموَن} البقرة30.  الديَِّماء َوَنْحُن ُن�َشبيِّ

مشكلة البحث: 
الألفاظ  بتكرار  ومتعددة،  متنوعة  باأ�شاليب  القراآنية  الآيات  القراآين  الأ�شلوب  يعر�ص 
اللفظ واملعنى حينا، وتكرار الألفاظ املت�شابهة لفظا واملختلفة يف دللت  املت�شابهة يف 
اللفظ  واملختلفة  اأحيانا،  املعنى  ودللت  اللفظ  يف  املت�شابهة  وغري  اآخر،  حينا  املعنى 
ومت�شابهة املعنى اأحيانا اأخرى، وجاءت الآيات القراآنية التي �رسدت ق�شة خلق �شيدنا اآدم 
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عليه ال�شالم وموقف اإبلي�ص من ق�شية خلقه ما يدلل على ما ورد ذكره اأعاله يف جمموعة 
احلجر،  الأعراف،  )البقرة،  هي:  ومتعددة  متنوعة  وباأ�شاليب  خمتلفة  �شور  من  الآيات  من 

الكهف، الإ�رساء، طه، �ص( . وجاء هذا البحث ليجيب عن الأ�شئلة الآتية: 

أسئلة البحث: 
اأ�شلوب  ● من  امل�شتنبطة  املعنى  ودللت  املكررة  الألفاظ  بني  الت�شابه  اأوجه  ما 

العر�ص القراآين لالآيات الواردة يف ال�شور ال�شبع؟ . 
ما اأوجه الختالف يف اللفظ ودللت املعنى امل�شتنبطة من اأ�شلوب العر�ص القراآين  ●

لالآيات الواردة يف ال�شور ال�شبع؟ . 
ما الأ�شاليب القراآنية امل�شتنبطة من الآيات املت�شمنة يف ال�شور ال�شبع ا�شتناداً اإىل  ●

اأ�شلوب العر�ص القراآين؟ وما الأ�شاليب الرتبوية امل�شتنبطة منها؟ 

أهداف البحث: 
اأ�شلوب . 1 الت�شابه بني الألفاظ املكررة ودللت املعنى امل�شتنبطة من  اأوجه  حتديد 

العر�ص القراآين لالآيات الواردة يف ال�شور ال�شبع. 
القراآين . 2 العر�ص  اأ�شلوب  من  املعنى،  ودللت  اللفظ  يف  الختالف  اأوجه  ا�شتنباط 

َحِكيٍم  ُدْن  لَّ ِمن  َلْت  ُف�شيِّ ُثمَّ  اآَياُتُه  اأُْحِكَمْت  ِكَتاٌب  {اَلر  ال�شبع.  ال�شور  الواردة يف  لالآيات 
َخِبرٍي}هود1. 

اإىل . 3 ا�شتناداً  ال�شبع  ال�شور  يف  املت�شمنة  الآيات  من  القراآنية  الأ�شاليب  ا�شتنباط   
َقْوٍم َيْعَلُموَن} ف�شلت3.  َلْت اآَياُتُه ُقْراآناً َعَرِبيرّاً ليِّ اأ�شلوب العر�ص القراآين؟ . {ِكَتاٌب ُف�شيِّ

اإىل . 4 ا�شتناداً  ال�شبع  ال�شور  يف  املت�شمنة  الآيات  من  الرتبوية  الأ�شاليب  ا�شتنباط 
اأ�شلوب العر�ص القراآين فيها. 

أهمية البحث: 

ميكن اإبراز اأهمية البحث بالنقاط الرئي�شة االآتية: 
يكت�شب هذا البحث اأهميته من اأهمية اأ�شلوب العر�ص القراآين. . 1
الأمل يف ا�شرتجاع ممار�شة املنهج القراآين يف حياة الأفراد بعد ا�شتبعاد هذا املنهج . 2

اأو حتييده يف معظم اجلوانب التي مت�ص حياة الأفراد واملجتمعات. 
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الك�شف عن بع�ص الأ�شاليب الرتبوية امل�شتنبطة من اأ�شلوب العر�ص القراآين املحركة . 3
بناء  اإعادة  يف  ت�شهم  لعلها  واإعجازه  القراآن  عظمة  ا�شتجالء  خالل  من  الإن�شاين  لل�شلوك 

املنظومة املعرفية والقيمية والأ�شلوبية والرتبوية. 
البحث يف . 4 واملهتمني ملزيد من  والرتبويني  للباحثني  الطريق  يفتح  اأن  الأمل يف 

كتاب اهلل �شبحانه ل�شتنباط الروائع يف �شتى جمالت احلياة. 
الأمل يف اأن يقدم ملتخذي القرار يف املوؤ�ش�شات التعليمية واملجتمعية، معلومات . 5

ومفاهيم واأ�شاليب تربوية ميكن ا�شتخدامها يف بناء الربامج واملناهج التي من �شاأنها اأن 
تقدم النماذج القراآنية للن�صء اجلديد وكافة الأفراد واملجتمعات

ول . 6 القراآن،  واأ�رسار  البحث يف خبايا  املزيد من  الباحثني على  ت�شجيع  الأمل يف 
�شيما فيما يخ�ص العلوم الرتبوية والتعليمية. 

اخللفية النظرية والدراسات السابقة: 

أوال- الكتب واملراجع: 

تبني للباحث بعد قيامه مب�شح الدرا�شات التي تناولت هذا املو�شوع، ب�شح الدرا�شات 
ذات العالقة املبا�رسة، ما عدا الكتب واملراجع القدمية التي تناول فيها العلماء امل�شلمون 

بع�ص املو�شوعات ذات العالقة يف كتبهم، ومن هوؤالء العلماء ما ياأتي: 
“اأبواب . 1 عنوان:  حتت  الأفنان(  )فنون  كتابه:  يف  اهلل  رحمه  اجلوزي  ابن  تناول 

اأمثلة  وذكر  الكرمي،  القراآن  يف  اللفظي  املت�شابه  اأنواع  العنوان  هذا  حتت  واأورد  املت�شابه، 
كثرية دون اأن يبني ال�شبب واحلكمة يف ذلك. )ال�شابوين، 1989( . 

و�شمى الزرك�شي رحمه اهلل هذا النوع يف كتابه: )الربهان يف علوم القراآن( )علم . 2
املت�شابه، واأفرد الزرك�شي يف كتابه اأي�شا خم�شة ع�رس ف�شال لبيان اأنواع املت�شابه. الرازي، 

 . )1997
)معرتك . 3 كتابه:  يف  وتناوله  املت�شابهات(،  )الآيات  الإتقان  يف  ال�شيوطي  و�شماه 

الأقران( حتت عنوان: )الوجه ال�شاد�ص من وجوه اإعجاز م�شتبهات اآياته( ، بذكر اأمثلة تبني 
اأنواعه، وتناوله اأي�شا يف كتابه التحجري حتت عنوان: )النوع التا�شع وال�شتون: الأ�شباه( . 

�شالح، 1992( . 
وذكر الكرماين يف مقدمة كتابه: )لباب التف�شري( ، الآيات املت�شابهات التي تكررت . 4

يف القراآن واألفاظها متفقة، ولكن وقع يف بع�شها زيادة اأو نق�شان، اأو تقدمي اأو تاأخري، اأو 
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اإبدال حرف مكان حرف، اأو غري ذلك مما يوجب اختالفًا بني الآيتني اأو الآيات التي تكررت 
واملوجب يف  اإعادتها،  والفائدة يف  تكرارها  ال�شبب يف  نق�شان، وبني  زيادة ول  من غري 
دون  بذلك  الآية  تخ�شي�ص  من  واحلكمة  والإبدال،  والتاأخري،  والتقدمي  والنق�شان،  الزيادة 
غريها من الآيات، وهل كان ي�شلح ما يف هذه ال�شورة مكان ما يف ال�شورة التي ت�شاكلها 

اأم ل؟ . 
وقال ابن الزبري الغرناطي يف مقدمة كتابه: )مالك التاأويل القاطع بذوي الإحلاد . 5

اأئمتنا  واإن من مغفالت م�شنفي   ، التنزيل(  اآي  اللفظي من  املت�شابه  والتعطيل يف توجيه 
اأو  اأو اختلف يف تقدمي  اآياته لفظا  ر�شي اهلل عنهم يف خدمة علومه وتوجيه ما تكرر من 
تاأخري وبع�ص زيادة يف التعبري. وذكر ابن جماعة يف مقدمة كتابه )ك�شف املعاين( ، بقوله 
ح�شنة  مب�شائل  احلا�رسين  ف�شالء  بع�ص  لهج  رمبا  املذكور”  لكتابه  تاأليفه  اأ�شباب  اأن 
األفاظ معان مكررة،  اختالف  العجيبة، من  األفاظها ملعانيها  و�شاأل عن منا�شبات  غريبة، 
وتنويع عبارات فنونه املحررة، ومن تقدمي وتاأخري، وزيادة ونق�شان، وبديع وبيان، وب�شيط 
واخت�شار، وتعوي�ص حروف بحروف اأغيار”. حيث يت�شح اأن غر�شه بيان الأ�رسار البالغية 

لالأ�شئلة الواردة، ومن هذه الأ�رسار ما يتعلق باملت�شابه. الغرناطي، 1993( . 
وو�شع الراغب الأ�شفهاين تق�شيما دقيقا للمت�شابه يف م�شنفه )املفردات يف غريب . 6

القراآن( . )الكرماين، 1991( . 

 ثانيا- الدراسات السابقة: 

درا�شة )باحويرث، 2007( : جاءت بعنوان اأثر دللة ال�شياق القراآين يف توجيه معنى 
املت�شابه اللفظي يف الق�ش�ص القراآين. وهدفت الدرا�شة اإىل بيان اأثر دللة ال�شياق القراآين يف 
توجيه معنى املت�شابه اللفظي يف اآيات ق�ش�ص نوح وهود و�شالح و�شعيب، حيث تو�شلت 

الباحثة اإىل جمموعة من النتائج، من اأهمها: 
اأن ال�شياق القراآين اأحد اأعمدة التف�شري الأ�شا�شية يف منهجية التف�شري، ول ي�شتغنى  -

عنه بحال لأنه ي�شبط فهم املتلقي. 
الدقيقة بني  - الفروق  وبيان  اللفظي،  املت�شابه  توجيه  مفيد يف  القراآين  ال�شياق  اأن 

الآيات. 
اأن النظر يف ال�شياق القراآين معني على تدبر القراآن الكرمي، مما يقي املف�رس من البعد  -

عن مراد اهلل عز وجل، ويعني على دفع �شبهة التكرار اللفظي واملعنوي يف القراآن. 
اأن كتب توجيه املت�شابه قليلة، ومل تتناول جميع املت�شابه يف الق�ش�ص القراآين.  -
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اأن املت�شابه اللفظي من اأعظم دلئل اإعجاز القراآن، حيث يربز اأ�رساراً عظيمة وحكمًا  -
عجيبة. 

عناية علماء املت�شابه بال�شياق، فكثرياً ما يربطون الآية مبا جاورها، كما كانوا  -
ينظرون مراراً وتكراراً يف �شياق ال�شورة لتوجيه املت�شابه. 

الكرمي  القراآن  يف  الأ�شلوبي  الت�شابه  اأ�رسار  بعنوان  جاءت   :  )2003( عبود  درا�شة 
وهدفت اإىل تناول املت�شابهات يف القراآن من الناحية الأ�شلوبية والك�شف عن الطابع العام 
لأ�شلوب القراآن ودرجة الت�شابه فيه وبيان اإن كان الت�شابه تامًا اأم جزئيًا، وتو�شل الباحث 

اإىل النتائج الآتية: 
حدد �شوابط فهم الت�شابه يف اأ�شلوب القراآن، والت�شابه يف الأفعال، والت�شابه يف التقدمي 
اإطار  ال�شمائر يف  الفوا�شل، وبالغة  والت�شابه يف  العطف،  اأ�شلوب  والت�شابه يف  والتاأخري، 
الت�شابه، وبالغة حروف اجلر يف اإطار الت�شابه، والطباق البياين يف القراآن الكرمي، والدللة 

النف�شية لل�شورة القراآنية. 
خم�ص  وفق  �شار  قد  املت�شابهة  الآيات  درا�شة  منهج  اأن   )1965( اللي  وا�شتخل�ص 

مراحل هي: 
فعله  ما  وهذا  القراآن،  يف  وردت  التي  املرات  وعدد  املت�شابهة  الآيات  جمع  الأوىل: 

الك�شائي يف كتابه مت�شابه القراآن دون تاأويل اأو تف�شري. 
�شورة  حتى  الفاحتة  �شورة  من  ابتداء  القراآن  يف  املت�شابهة  الآيات  متابعة  الثانية: 

النا�ص، كما فعل الإ�شكايف والكرماين، تاأويال وتف�شريا. 
الكامل  التف�شري  خالل  من  الت�شابه  هذا  ودللت  الآيات،  ت�شابه  اإىل  الإ�شارة  الثالثة: 

للقراآن، كما يف تف�شري الزخم�رسي والرازي والني�شابوري والغرناطي. 
الرابعة: ال�شذرات املتناثرة يف كتب البالغة يف اأ�شاليب علم املعاين والبديع. 

املت�شابهة  الآيات  لغوية تربزها  اأو  نحوية  اأو  عند ظاهرة بالغية  الوقوف  اخلام�شة: 
والتعرف اإىل اأ�رسارها، كما فعل �شعيد الفاندي يف بحثيه، الأول بعنوان )التقدمي والتاأخري 

يف الآيات املت�شابهة، و من اأ�رسار الآيات املت�شابهات( . 
على  بالعتماد  واملتنوعة،  املتعددة  باأ�شاليبه  املت�شابه  لأنواع  بيان  ياأتي  وفيما 

ا�شتقراء ما قراأه الباحث يف هذا ال�شاأن مع الأمثلة الدالة عليه من كتاب اهلل تعاىل: 
امْلَِديَنِة  - اأَْق�َشى  ْن  ميِّ َرُجٌل  {َوَجاء  والتاأخري:  بالتقدمي  الت�شابه  الأول:  النوع 

َي�ْشَعى} الق�ش�ص20. {َوَجاء ِمْن اأَْق�َشى امْلَِديَنِة َرُجٌل َي�ْشَعى} ي�ص20. 
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-  ْ َكاأَن لَّ اآَياُتَنا َولَّ ُم�ْشَتْكرِباً  َعَلْيِه  ُتْتَلى  {َواإَِذا  النوع الثاين: احلذف والإثبات: 
ُتْتَلى   ِ اآَياِت اللَّ {َي�ْشَمُع  اأَِليٍم} لقمان7.  ِبَعَذاٍب  ُْه  َفَب�رضيِّ َوْقراً  اأُُذَنْيِه  نَّ يِف  َكاأَ َي�ْشَمْعَها 

ُْه ِبَعَذاٍب اأَِليٍم} اجلاثية8.  ْ َي�ْشَمْعَها َفَب�رضيِّ َعَلْيِه ُثمَّ ُي�رِضُّ ُم�ْشَتْكرِباً َكاأَن لَّ
َجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َع�رْضََة  - َع�َشاَك اْلَ ِب بيِّ النوع الثالث: الإبدال: {َفُقْلَنا ا�رضْ

َعْيناً}  َع�رْضََة  اْثَنَتا  ِمْنُه  َفانَبَج�َشْت  َجَر  اْلَ َع�َشاَك  بيِّ ِب  ا�رضْ {اأَِن  البقرة60.  َعْيناً} 
الأعراف160. 

ْعُدوَدًة}  - مَّ اماً  اأَيَّ اإِالَّ  اُر  النَّ َنا  َتَ�شَّ َلن  {َوَقاُلواْ  والإفراد:  اجلمع  الرابع:  النوع 
ْعُدوَداٍت} اآل عمران24.  اماً مَّ اُر اإِالَّ اأَيَّ َنا النَّ ُهْم َقاُلواْ َلن َتَ�شَّ البقرة80. {َذِلَك ِباأَنَّ

َبُحواْ يِف  - َفاأَ�شْ ْيَحُة  ال�شَّ ِذيَن َظَلُمواْ  النوع اخلام�ص: التذكري والتاأنيث: {َواأََخَذ الَّ
ِدَياِرِهْم  يِف  َبُحواْ  َفاأَ�شْ ْيَحُة  ال�شَّ َظَلُمواْ  ِذيَن  الَّ {َواأََخَذِت  هود67.  َجاِثِمنَي}  ِدَياِرِهْم 

َجاِثِمنَي} هود94. 
} البقرة61.  - قيِّ ِبييِّنَي ِبَغرْيِ اْلَ النوع ال�شاد�ص: التعريف والتنكري: {َوَيْقُتلُوَن النَّ

} اآل عمران21.  ِبييِّنَي ِبَغرْيِ َحقٍّ {َوَيْقُتلُوَن النَّ
اأَْكَثَ  - َوَلِكنَّ  ا�ِس  النَّ َعَلى  َف�ْشٍل  َلُذو   َ اللَّ {اإِنَّ  الإظهار والإ�شمار:  ال�شابع:  النوع 

الَ  اأَْكَثَُهْم  َوَلـِكنَّ  ا�ِس  النَّ َعَلى  َف�ْشٍل  َلُذو   َ اللرّ {اإِنَّ  غافر61.  َي�ْشُكرُوَن}  اَل  ا�ِس  النَّ
َي�ْشُكرُوَن} يون�ص60. 

وُر ُقْلَنا اْحِمْل  - نُّ النوع الثامن: الإجمال والتف�شيل: {َحتَّى اإَِذا َجاء اأَْمرَُنا َوَفاَر التَّ
َمَعُه  اآَمَن  َوَما  اآَمَن  َوَمْن  اْلَقْوُل  َعَلْيِه  �َشَبَق  َمن  اإِالَّ  َواأَْهَلَك  اْثَننْيِ  َزْوَجنْيِ  ُكلٍّ  ِمن  ِفيَها 
نُّوُر َفا�ْشلُْك ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثَننْيِ  اأَْمرَُنا َوَفاَر التَّ اإِالَّ َقِليٌل} هود40. {َفاإَِذا َجاء 
ْغَرُقوَن}  ُهم مُّ ِذيَن َظَلُموا اإِنَّ َواأَْهَلَك اإِالَّ َمن �َشَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمْنُهْم َواَل ُتَخاِطْبِني يِف الَّ

املوؤمنون27. 
َو�َشبيِّْح  - َيُقوُلوَن  َما  َعَلى  رِبْ  التا�شع: الختالف بالإ�شافة وعدمها: ْ{َفا�شْ النوع 

َيُقوُلوَن  َما  َعَلى  رِبْ  {َفا�شْ طه130.  ُغرُوِبَها}  َوَقْبَل  ْم�ِس  ال�شَّ ُطلُوِع  َقْبَل  َك  َربيِّ ِبَحْمِد 
ْم�ِس َوَقْبَل اْلُغرُوِب} ق39.  َك َقْبَل ُطلُوِع ال�شَّ ْح ِبَحْمِد َربيِّ َو�َشبيِّ

منهج البحث: 
ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي واملنهج ال�شتدليل ال�شتنباطي لالإجابة 
ِذيَن َي�ْشَتنِبُطوَنُه  َل اأُْوِل االأَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ وُه اإَِل الرَّ�ُشوِل َواإِ عن اأ�شئلة البحث، {َوَلْو َردُّ
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ِمْنُهْم} الن�شاء83.. وهذا يقت�شي املقارنة بني الآيات لفظا ومعنى وا�شتنباط وجه ال�شبهة 
والتكرار والختالف واملعاين امل�شترتة وراء كل منها بال�شتدلل عليها من اأ�شلوب العر�ص 
ال�شبع ذات العالقة، ومن ثم ا�شتنباط الأ�شاليب الرتبوية من  ال�شور القراآنية  القراآين لآيات 

اأ�شلوب العر�ص القراآين لالآيات الواردة يف ال�شور ال�شبع. 

اإلجراءات املتبعة: 
القراآين يف �رسد ق�شة . 1 ال�شتعانة بالقراآن الكرمي لإجراء م�شح �شامل عن الأ�شلوب 

خلق اآدم عليه ودور اإبلي�ص يف هذه الق�شية. 
حتديد ال�شور والآيات التي تناولت �رسد الق�شة اأعاله. . 2
البحث يف كتب التف�شري واللغة وامل�شادر واملراجع التي تخدم البحث. . 3
ال�شتنتاجات . 4 اإىل  بالإ�شافة  مباحث  وثالثة  مقدمة  اإىل  البحث  حمتوى  تق�شيم 

والتو�شيات. 
والدرا�شات  - واأهميته  واأهدافه  واأ�شئلته  وم�شكلته  البحث  عنوان  ت�شمنت  املقدمة: 

وال�شتدلل  والتحليل  الو�شف  قيد  القراآنية  والآيات  واإجراءاته،  ومنهجيته  ال�شابقة 
ال�شتنباطي، وتعريف مفاهيمه الإجرائية. 

املبحث الأول: اأوجه الت�شابه اللفظي بني الن�شو�ص املت�شمنة يف الآيات الواردة  -
يف ال�شور ال�شبع باأ�شاليبها املتنوعة. 

واملعاين  - الألفاظ  دللت  يف  الن�شو�ص  بني  الختالف  اأوجه  الثاين:  املبحث 
املت�شمنة يف الآيات الواردة يف ال�شور ال�شبع باأ�شاليبها املتنوعة. 

الآيات  - ومعاين  األفاظ  دللت  من  امل�شتنبطة  القراآنية  الأ�شاليب  الثالث:  املبحث 
املت�شمنة يف ال�شور ال�شبع، والأ�شاليب الرتبوية امل�شتنبطة من اأ�شاليب العر�ص القراآين. 

نتائج البحث، والتو�شيات املنبثقة عن نتائجه.  -

 اآليات القرآنية قيد البحث والتحليل: 
– الآية 27.  : من الآية رقم 11  – الآية 39. )الأعراف(   )البقرة( من الآية رقم 34 
)احلجر( : من الآية رقم 28 – الآية 44. )الكهف( : من الآية رقم 50 – الآية 51. )الإ�رساء( : 
من الآية رقم 61 – الآية 65. )طه( : من الآية رقم 116 – الآية 127. )�ص( : من الآية رقم 

71 – الآية 88. )�شدق اهلل العلي العظيم( . 
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 التعريفات اإلجرائية- )حتديد مفاهيم البحث( : 
الأ�شلوب القراآين: هو طريقة اختيار الألفاظ وتاأليفها للتعبري بها عن املعاين بق�شد . 1

الإي�شاح والتاأثري. 
الأ�شلوب الرتبوي: جملة ال�شيغ اللغوية التي تعمل عملها يف اإثراء القول وتكثيف . 2

اخلطاب للمتلقي من اأجل اإمتاعه اأو اإقناعه ، اأو �شد انتباهه اأو اإثارة خياله اأو التاأثري عليه 
ا كان نوع هذا التاأثري.  اأيًّ

التكرار: تكرار األفاظ القراآن وت�شابهها يف اللفظ وال�شحة والدقة و�شدق م�شدرها . 3
التفاوت بناء على  اإعجازه، والت�شابه يف �شياغتها على درجات من  اأ�شلوبها يف  وت�شابه 
ال�شياق ال�شابق لها. مع اختالف املعنى، بحيث يكون وراء كل تعبري جديد معنى جديد لي�ص 

يف غريه من الآيات املت�شابهة واملكررة. ال�شوكاين، 1997( . 
اإّل بعد �رسحه وتو�شيحه . 4 امل�شتبه: هو الذي ي�شتبه على الإن�شان، فال يعلم معناه 

ِجليِّ ِلْلُكُتِب َكَما َبَداأَْنا  َماء َكَطييِّ ال�شيِّ نحو قوله تعاىل يف �شورة الأنبياء: {َيْوَم َنْطِوي ال�شَّ
ا َفاِعِلنَي} الأنبياء104. فهذه الآية ل يعلم الإن�شان  ا ُكنَّ ِعيُدُه َوْعداً َعَلْيَنا اإِنَّ َل َخْلٍق نُّ اأَوَّ

املق�شود منها اإّل بعد �رسحها بالتف�شري. 
اآَياُتُه ُثمَّ . 5 اأُْحِكَمْت  املحكم: ما ل يحتمل اإل وجها واحداً: قال تعاىل: {اَلر ِكَتاٌب 

وال�شمو  اللفظي  والإتقان  الإحكام  غاية  فهو يف  هود1.  َخِبرٍي}  َحِكيٍم  ُدْن  لَّ ِمن  َلْت  ُف�شيِّ
املعنوي والدقة يف التعبري واملعلومة. وتذكر الآية املحكمة املعنى باأ�شلوب علمي موجز. 

َثايِنَ َتْق�َشِعرُّ ِمْنُه . 6 َت�َشاِبًها مَّ املت�شابه: ما احتمل اأوجها عدة، قال تعاىل: {ِكَتاًبا مُّ
األفاظه ومعانيه  اأنه مت�شابه ومتماثل يف  اأي  الزمر: 23.  ُهْم }  َربَّ َيْخ�َشْوَن  ِذيَن  الَّ ُجلُوُد 
الآيات  يف  التف�شيالت  وتاأتي  تناق�ص،  اأو  اختالف  فيه  يوجد  ول  بع�شًا،  بع�شه  وي�شدق 
املت�شابهة، بحيث تتفق يف بع�شها وتختلف يف بع�شها الآخر، ولكن عندما تقوم بجمعها 

كلها، جندها توؤكد معنى واحداً هو ما توؤكده الآية املحكمة. 
من . 7 منظم  علمي  ب�شكل  والتف�شري  التحليل  طرق  من  طريقة  هو  الو�شفي:  املنهج 

ثم مقارنتها  اأغرا�ص حمددة ويعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات،  اإىل  الو�شول  اأجل 
وحتليلها وتف�شريها للو�شول اإىل تعميمات مقبولة. 

املنهج التحليلي: يقوم هذا املنهج على عملّياٍت ثالث: الّتف�شري، والّنقد، وال�شتنباط، . 8
وذلك ب�رسَح وحتليل الن�شو�ص وتاأويل م�شتبهاتها بحمل بع�شها على بع�ٍص، تقييداً واإطالقًا 
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وتنك�شف  م�شكالتها،  تّت�شح  املختلف، حتى  وف�شل  املوؤتلف  ل�شّم  وتعميمًا،  تخ�شي�شًا  اأو 
مبهماُتها، لتبدَو ب�شورٍة وا�شحة وجلية ومتكاملة. 

املنهج ال�شتدليل ال�شتنباطي: هو عبارة عن دليل يتخذ فيه التفكري طريقه من . 9
العام اإىل اخلا�ص ومن الكل اإىل اجلزء ومن املبداأ العام اإىل التطبيقات اجلزئية بالعتماد 

على كلية عقلية عامة )املقدمات( ُت�شتنبط من خاللها النتائج اجلزئية اخلا�شة. 
املنهج ال�شتقرائي: دليل منطقي ياأخذ فيه الفكر طريقه من اخلا�ص اإىل العام ومن . 10

اجلزء اإىل الكل ل�شتخال�ص القواعد العامة من القواعد اجلزئية للو�شول اإىل معرفة جديدة. 
الق�شة القراآنية: جمموعة من الأحداث ال�شابقة زماًنا ُيخربنا اهلل تعاىل عنها لالعتبار، . 11

واّلتعاظ، تتناول حادثة واحدة، اأو عدة حوادث، تتّعلق ب�شخ�شيات اإن�شانية، اأو غري اإن�شانية حقيقة 
�شابقة برزت يف اخلري، اأو يف ال�رس، على غرار ما تقوم به ال�شخ�شيات الإن�شانية احلالّية، ويكون 

دور هذه ال�شخ�شيات دافًعا للتاأّثر والتاأثري يف اخلري اقتداًء، اأو يف ال�رس ابتعاًدا. 

املبحث األول:

بأساليبها  السبع  السور  الواردة يف  اللفظي بني النصوص املتضمنة يف اآليات  التشابه  أوجه 
املتنوعة. 

اأوال- �شدر الأمر من اهلل �شبحانه اإىل املالئكة بال�شجود لآدم ف�شجدوا جميعا اإل  ◄
الإ�رساء،  البقرة،  )�شورة  يف:  كما  واملعنى  اللفظ  يف  مت�شابهة  الآيات  جاءت  حيث  اإبلي�ص 

الكهف، طه( بقوله تعاىل: 
)البقرة( {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالَِئَكِة ا�ْشُجُدواْ الآدم َف�َشَجُدواْ اإاِلَّ اإِْبِلي�َس}. )البقرة34( .  -
)الكهف( : {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْشُجُدوا الآدم َف�َشَجُدوا اإِالَّ اإِْبِلي�َس}. )الكهف50(.  -
)الإ�رساء( : {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالآِئَكِة ا�ْشُجُدواْ الآدم َف�َشَجُدواْ اإَالَّ اإِْبِلي�َس}. )الإ�رساء61(.  -
)طه( : {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْشُجُدوا الآدم َف�َشَجُدوا اإِالَّ اإِْبِلي�َس}. )طه116( .  -

وي�شتدل من هذا الت�شابه ما ياأتي: 
�شدر الأمر بلغة اجلمع للتدليل على عظمة اخلالق. )َواإِْذ ُقْلَنا( . املو�شوف ب�شفات . 1

ُ اَل اإَِلَه  الألوهية والربوبية والأ�شماء وال�شفات، م�شداقا لقول اهلل تعاىل عن ذاته {َوُهَو اللَّ
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َواإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن} الق�ش�ص70، وقوله  ْكُم  ْمُد يِف ااْلأُوَل َوااْلآِخَرِة َوَلُه اْلُ اإِالَّ ُهَو َلُه اْلَ
املوؤمنون86. وقوله  اْلَعِظيِم}  اْلَعْر�ِس  َوَربُّ  ْبِع  ال�شَّ َماَواِت  ال�شَّ رَّبُّ  َمن  {ُقْل  �شبحانه، 
ِذيَن ُيْلِحُدوَن يِف اأَ�ْشَماآِئِه}  �ْشَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُرواْ الَّ ِ االأَ�ْشَماء اْلُ عز من قائل، {َولِلرّ
اَلُم  ال�شَّ اْلُقدُّو�ُس  امْلَِلُك  ُهَو  اإِالَّ  اإَِلَه  اَل  ِذي  الَّ  ُ {ُهَو اللَّ الأعراف180 وقوله جل يف عاله، 

ا ُي�رْضُِكوَن}احل�رس23.  ِ َعمَّ ُ �ُشْبَحاَن اللَّ اُر امْلَُتَكربيِّ بَّ امْلُوؤِْمُن امْلَُهْيِمُن اْلَعِزيزُ اْلَ
تقدم ذكر ا�شم املالئكة اأول، ومل يذكر ا�شم اإبلي�ص عند �شدور الأمر بال�شجود لكون . 2

ِغاَلٌظ  َماَلِئَكٌة  {َعَلْيَها  اإبلي�ص.  اأمرهم عك�ص  ما  اهلل  يع�شون  ول  مكرمني  عباداً  املالئكة 
َ َما اأََمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َما ُيوؤَْمرُوَن} التحرمي6.  �ِشَداٌد اَل َيْع�ُشوَن اللَّ

امتناعه، . 3 عند  بال�شم  وذكر  بال�شجود  الأمر  �شدور  عند  بال�شم  اإبلي�ص  يذكر  مل 
الرغم من  ال�شالم، على  اآدم عليه  اإبلي�ص كان ب�شحبة املالئكة قبل خلق  اأن  مما يدل على 

الختالف بني مادة خلق كل منهم )املالئكة من نور واإبلي�ص من نار( . 
الأمر بال�شجود لآدم كان �شجود طاعة وتكرمي ولي�ص �شجود عبادة. حيث ل يكون . 4

اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ {َوَلَقْد  �شجود العبادة اإل هلل وحده ول يكون لأحد من خلقه 
يالً}  ْن َخَلْقَنا َتْف�شِ َّ ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ميِّ َباِت َوَف�شَّ ييِّ َن الطَّ َوَرَزْقَناُهم ميِّ َواْلَبْحِر  اْلرَبيِّ  يِف 

الإ�رساء70. 
ا�شتجاب املالئكة جميعا لالأمر ومل ي�شتجب اإبلي�ص مبفرده. . 5
توؤكد الآيات على اأن خلق اآدم جاء يف الرتتيب بعد خلق املالئكة ثم اإبلي�ص ثم. . 6
تطابق األفاظ الن�ص القراآين يف ال�شور الأربع دون اآي اختالف. . 7
اأراده اهلل، بدليل . 8 الذي  اآدم بالتمام والكمال  اأن مت خلق  الأمر بال�شجود بعد  �شدر 

اأن الآيات جمتمعة بداأت بحرف العطف )و( واإذ، حيث اإن الآية معطوفة على ما قبلها، وهذا 
اأمر  اأن  الآيات  اأو�شحت  اأمرا �شابقا �شدر بال�شجود لآدم من اهلل، حيث  اأن هناك  اإىل  ي�شري 

ال�شجود جاء على �شورتني فيما يتعلق بت�شمية املخلوق اجلديد، كما ياأتي: 
َك ِلْلَماَلِئَكِة اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضاً ِمن ِطنٍي}71. حيث متت ت�شمية  - )�ص( : {اإِْذ َقاَل َربُّ

املخلوق اجلديد هنا با�شم ب�رسا. وهذا الأمر بال�شجود ل يكون اإل قبل اأن ي�شبح اآدم حقيقة 
واقعة وجم�شدة. 

املخلوق  - ت�شمية  متت  حيث  الآَدَم}34.  ا�ْشُجُدواْ  ِلْلَمالَِئَكِة  ُقْلَنا  {َواإِْذ  )البقرة( 
اجلديد هنا با�شم اآدم. 
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وهذا الأمر بال�شجود لآدم، ل يكون اإل بعد اأن اأ�شبح اآدم حقيقة واقعة وجم�شدة. 
مت تعريف ا�شم املخلوق اجلديد با�شم اآدم، مما يدل على اأن ال�شم يطلق على امل�شمى . 9

يف مرحلة الوجود واقعا وحقيقة ولي�ص يف مرحلة العدم. 
ثانيا- �شدر الأمر من اهلل �شبحانه اإىل املالئكة بال�شجود لآدم ف�شجدوا جميعا اإل  ◄

اإبلي�ص حيث جاءت الآيات مت�شابهة يف اللفظ واملعنى كما يف: )�شورة احلجر، و�شورة �ص( 
بقوله تعاىل: 

Ú  . )28( .{ًَك ِلْلَمالَِئَكِة اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضا )احلجر( : {َواإِْذ َقاَل َربُّ
Ú  . )71( .{ًَك ِلْلَماَلِئَكِة اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضا )�ص( : {اإِْذ َقاَل َربُّ

وي�شتدل من االآيات على ما ياأتي: 
�شدر الأمر من اهلل �شبحانه اإىل املالئكة بال�شجود لآدم ف�شجدوا جميعا اإل اإبلي�ص . 1

يف: )�شورة احلجر، و�ص( . 
)الواو( . 2 العطف  بداأت بحرف  الأوىل  اأن  الآيتني  الوحيد يف هاتني  الختالف  وجه 

والثانية بدونه، وهذا ي�شري اإىل اأن الآية الأوىل خربية قبل بدء فعل اخللق، واأن الثانية جاءت 
عند البدء بفعل اخللق للتوكيد. 

َك( . حيث ت�شنف عملية اخللق . 3 �شدر الأمر با�شم الربوبية املتعلقة باخللق. )َقاَل َربُّ
يف �شفات الربوبية، التي تقت�شي التوحيد بالإلوهية حتى ل يعبد غري الذي خلق. 

واإمنا جاء . 4 بالتمام والكمال،  اأن تتم عملية اخللق لآدم  بال�شجود قبل  الأمر  �شدر 
القول على �شورة اإخبار واإعالم واإرادة موؤكدة بعملية خلق اآدم. 

جاء الأمر بلغة املفرد للتدليل على اأن الرب وحده هو املتفرد باخللق. . 5
تقدم ذكر ا�شم املالئكة اأول، ومل يذكر ا�شم اإبلي�ص عند �شدور الأمر بال�شجود لكون . 6

َك الَ  ِذيَن ِعنَد َربيِّ املالئكة عباداً مكرمني، ول يع�شون اهلل ما اأمرهم عك�ص اإبلي�ص. {اإِنَّ الَّ
َي�ْشَتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَدِتِه َوُي�َشبيُِّحوَنُه َوَلُه َي�ْشُجُدوَن} الأعراف206. 

عٌرف املخلوق اجلديد با�شم ب�رس دون ذكر ا�شم اآدم، مما يدل على اأن ال�شم قد اأطلق . 7
على اآدم بعد اخللق ولي�ص قبله، لأنه كان يف العدم عند هذه املرحلة، والعدم ل ي�شمى، لأنه 
غري موجود اأ�شاًل وواقعًا وحقيقة. كما ي�شتدل من ذلك اأي�شا على اأنه �شيكون لهذا املخلوق 
ذرية من جن�شه هم الب�رس، وهذا ل يكون اإل بوجود زوجة، ومن هناء جاءت كنية اآدم باأبي 

الب�رس. 
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اإىل واقع . 8 العدم  اأن حتول  الأمر بال�شجود بعد  اأول، ثم �شدر  �شدر الإعالم باخللق 
حم�شو�ص وملمو�ص. 

اآدم قبل . 9 وجود فرتة زمنية معينة بني مرحلتي الإعالم والإخبار عن عملية خلق 
الفعل ومرحلة اإمتام اخللق بالفعل. 

جاء الربط بني املرحلتني ال�شابقتني بالتاأكيد دون اأن تدع جمال لل�شك با�شتخدام . 10
حرف التوكيد )اإِينيِّ َخاِلٌق( . 

َن . 11 تدل كلمة اخللق على اإيجاد ال�شيء من العدم. {َهْل اأََتى َعَلى ااْلإِن�َشاِن ِحنٌي ميِّ
َك ُهَو َعَليَّ  ْذُكوراً} الإن�شان1. وقوله تعاىل: {َقاَل َكَذِلَك َقاَل َربُّ ْهِر َلْ َيُكن �َشْيئاً مَّ الدَّ

ٌ َوَقْد َخَلْقُتَك ِمن َقْبُل َوَلْ َتُك �َشْيئاً} مرمي9.  َهنييِّ
ما ورد من ن�ص يف �شورتي )احلجر و�ص( هي املرحلة الأوىل وهي الإخبار عن . 12

عملية خلق اآدم قبل اأن تبداأ، واأن ما ورد من ن�ص يف ال�شور الأربع ال�شابقة )�شورة البقرة، 
اإمتام  بعد  والتي هي  الأوىل  للمرحلة  املكملة  الثانية  املرحلة  الكهف، طه( هي  الإ�رساء،   ،

واإكمال عملية خلق اآدم. 
ثالثا- �شدر الأمر من اهلل �شبحانه اإىل املالئكة بال�شجود لآدم ف�شجدوا جميعًا اإل  ◄

اإبلي�ص، حيث جاءت الآيات بلفظ واحد غري مكرر بقوله تعاىل: 
الآدم  - ا�ْشُجُدواْ  ِلْلَمالآِئَكِة  ُقْلَنا  ُثمَّ  ْرَناُكْم  وَّ �شَ ُثمَّ  َخَلْقَناُكْم  {َوَلَقْد   : )الأعراف( 

َف�َشَجُدواْ اإِالَّ اإِْبِلي�َس}. 
وي�شتدل من هذه االآية املنفردة غري املتكررة اللفظ على ما ياأتي: 

ربط الن�ص القراآين هنا بني مرحلتني هما: )اخللق من العدم وحت�شني ال�شورة بعد . 1
الوجود( مو�شحا الفرق الزمني بينهما بكلمة )ثم( . 

الكالم يف هذه الآية موجه لآدم وذريته من بعده اإىل قيام ال�شاعة. . 2
متت يف هذه املرحلة عمليتان متكاملتان هما: اخللق بنفخ الروح وجتميل �شورة . 3

املخلوق اجلديد ليظهر يف اأح�شن تقومي {َلَقْد َخَلْقَنا ااْلإِن�َشاَن يِف اأَْح�َشِن َتْقِومٍي}التني4. 
تقدم ذكر ا�شم املالئكة اأول ومل يذكر ا�شم اإبلي�ص عند �شدور الأمر بال�شجود لكون . 4

َ َما اأََمَرُهْم  املالئكة عبادا مكرمني ول يع�شون اهلل ما اأمرهم عك�ص اإبلي�ص. {اَل َيْع�ُشوَن اللَّ
َوَيْفَعلُوَن َما ُيوؤَْمرُوَن} التحرمي 6. 

مل يذكر اإبلي�ص بال�شم عند �شدور الأمر بال�شجود وذكر بال�شم عند امتناعه، مما . 5
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يدل على اأن اإبلي�ص خملوق قريب من املالئكة فيما يتعلق مبادة خلق كل منهم )املالئكة من 
نور واإبلي�ص من نار ووجود النار يجلب النور والإ�شاءة( . 

ا�شتجاب املالئكة جميعا لالأمر ومل ي�شتجب اإبلي�ص مبفرده. . 6
الأمر بال�شجود لآدم كان �شجود طاعة وتكرمي ولي�ص �شجود عبادة. . 7
مت تعريف ا�شم املخلوق اجلديد با�شم اآدم. مما يدل على اأن ال�شم يطلق على امل�شمى . 8

بعد اخللق ولي�ص قبله، لأنه يف هذا الوقت قد انتقل من مرحلة العدم اإىل مرحلة الوجود واقعًا 
وحقيقة. 

تعد هذه العملية الأخرية يف ت�شل�شل عمليات خلق اآدم عليه ال�شالم حيث اأ�شبح اآدم . 9
بعدها واقعا حم�شو�شا وم�شاهدا ومرئيا بكل اأبعاده، وبعد هذه املرحلة �شدر الأمر اإليه كي 

ي�شكن اجلنة وياأكل منها رغدا حيث �شاء هو وزوجته حواء. 
رابعا- اأوجه الت�شابه اللفظي بني الن�شو�ص املت�شمنة يف طلب اإبلي�ص اإمهاله اإىل  ◄

يوم البعث يف الآيات الواردة يف �شورتي )احلجر، و�ص( : 
باملوافقة  الرد  وتلقى  البعث  يوم  اإىل  الأر�ص  يف  ميهله  اأن  اهلل  من  اإبلي�ص  طلب 

وال�شتجابة لطلبه كما ورد يف �شورتي )احلج، و�ص( بقوله تعاىل: 
ِمَن  - َك  َفاإِنَّ ُيْبَعُثوَن}36{َقاَل  َيْوِم  اإَِل  َفاأَنِظْريِن  َربيِّ  {َقاَل   : )احلجر( 

امْلُنَظِريَن}37{ اإَِل َيوِم اْلَوْقِت امْلَْعلُوِم}38. 
ِمَن  - َك  َفاإِنَّ َقاَل  ُيْبَعُثوَن}79{  َيْوِم  اإَِل  َفاأَنِظْريِن  َربيِّ  {َقاَل   : )�ص( 

امْلُنَظِريَن}80{ اإَِل َيْوِم اْلَوْقِت امْلَْعلُوِم}81. وي�شتدل من هذا الت�شابه على ما ياأتي: 
التطابق التام بني اللفظ واملعنى.  -
-  . ) اعرتاف اإبلي�ص بخالقه الذي خلقه من خالل قوله: )َقاَل َربيِّ
جاء الطلب ب�شيغة الرجاء وال�شغار من ال�شعيف البائد اإىل القوي الباقي اخلالد.  -
جاء طلب الإمهال بكلمة )َفاأَنِظْريِن( كدليل على معرفة اإبلي�ص باأنه ل ميلك حرية  -

اتخاذ قراره بنف�شه. 
اإبلي�ص  - معرفة  اإىل  ي�شري  البعث، مما  يوم  وهو  النهاية  بالإمهال حتى  الطلب  جاء 

واإميانه بوجود اليوم الآخر والبعث واحل�شاب واجلنة والنار. 
حرف  - با�شتخدام  مدعمًا  طلبه،  على  لإبلي�ص  باملوافقة  الربانية  الإرادة  �شدرت 

َك( .  التوكيد )َفاإِنَّ
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تدل الآيات على اأن اإبلي�ص جزء من املنظرين، حيث اإن حرف )من( يفيد التبعي�ص،  -
ورمبا يكون اجلزء الباقي من املنظرين هم املالئكة. 

حددت الإرادة الربانية النهاية بيوم الوقت املعلوم الذي ل يعرف نهايته وموعده  -
�شوى اهلل �شبحانه وتعاىل، دون اأن تكون معروفة لإبلي�ص بال�شنة وال�شهر واليوم وال�شاعة 
والدقيقة والثانية، حيث اأطلق عليها اليوم املعلوم فقط اأي املعلوم بوقته املحدد عند اهلل ل 
ي الَ ُيَجليِّيَها ِلَوْقِتَها  َا ِعْلُمَها ِعنَد َربيِّ نَّ اَن ُمْر�َشاَها ُقْل اإِ اَعِة اأَيَّ غري. {َي�ْشاأَُلوَنَك َعِن ال�شَّ

اإِالَّ ُهَو}. الأعراف187. 
خام�شا- اأوجه الت�شابه اللفظي بني الن�شو�ص املت�شمنة لتربير اإبلي�ص بعد رف�شه  ◄

ال�شجود لآدم �شجود طاعة وتكرمي يف الآيات الواردة يف �شورتي: )الأعراف، و�ص( . 
لقد علل اإبلي�ص رف�شه اأمر اهلل بال�شجود لآدم وال�شتجابة لطلبه كما ورد يف �شورتي: 

)الأعراف، و�ص( بقوله تعاىل: 
اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي} 12.  - ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّ )الأعراف( : {َقاَل اأََناْ َخرْيٌ ميِّ
اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي} 76.  - ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّ )�ص( : {َقاَل اأََنا َخرْيٌ ميِّ

وي�شتدل من هذا الت�شابه على ما ياأتي: 
اعرتاف اإبلي�ص مبادة خلقه ومادة خلق اآدم عليه ال�شالم. . 1
تف�شيل اإبلي�ص ملادة خلقه على مادة خلق اآدم دون تقدمي حجة اأو برهان اأو دليل . 2

على تف�شيله ملادة خلقه على مادة خلق اآدم من الطني، ولي�ص هناك ما يدل على الأف�شلية 
ملادة خلق كل منهما عن الأخرى، اإل اأن تكرمي اهلل لآدم وتن�شيبه خليفة يف الأر�ص، وتعليمه 
الأ�شماء كلها، وخلقه على اأح�شن تقومي ليدل على اأن مادة خلق اآدم اأف�شل عند اهلل من مادة 
اإبلي�ص، اإ�شافة اإىل اختالف الدور املناط باآدم والدور املناط باإبلي�ص على الأر�ص.  خلق 
َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِشُد ِفيَها  َك ِلْلَمالَِئَكِة اإِينيِّ َجاِعٌل يِف االأَْر�ِس َخِليَفًة َقاُلواْ اأََتْ {َواإِْذ َقاَل َربُّ

ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقديِّ�ُس َلَك َقاَل اإِينيِّ اأَْعَلُم َما الَ َتْعَلُموَن}30  َوَي�ْشِفُك الديَِّماء َوَنْحُن ُن�َشبيِّ
اعرتاف اإبلي�ص بخلق اهلل له، وخلق اآدم كذلك من العدم. . 3
ظهور اإبلي�ص مبظهر املتكرب املغرور بنف�شه ومادة خلقه مع اأنه مل يكن له اأي خيار . 4

يف مادة خلقه اأو قدرة على خلق نف�شه اأو حتديد لرتتيب خلقه �شواء قبل اآدم اأو بعده. 
ترفع اإبلي�ص عن ذكر اآدم بال�شم، واكتفى بقوله )منه( ، حيث اأ�شار لآدم بالتعري�ص . 5

ل بالت�رسيح. 
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غروره . 6 اإىل  ي�شري  مما   ، خري(  )اأنا  نف�شه  عن  حديثه  يف  الأنا  لغة  اإبلي�ص  ا�شتخدم 
وتكربه واعتداده بذاته على الرغم من اأنه لي�ص له اأي خيار يف خلق هذه الذات ومادة خلقها، 

ودون اأن يقدم دليال واحدا على اأنه خري من اآدم واأف�شل منه. 
والثاين من . 7 نار  واآدم، فالأول من  اإبلي�ص  الآيات على اختالف مادتي خلق  اأكدت 
طني. 

بعدم  ◄ اإبلي�ص  لعرتاف  املت�شمنة  الن�شو�ص  بني  اللفظي  الت�شابه  اأوجه  �شاد�شا- 
قدرته على غواية عباد اهلل املخل�شني يف الآيات الواردة يف �شورتي )احلجر، �ص( . 

اعرتف اإبلي�ص �رساحة بعدم قدرته على التعر�ص لعباد اهلل املخل�شني وا�شتثناهم من 
الغواية والو�شو�شة والإ�شالل لعجزه عن ذلك، كما ورد يف قوله تعاىل يف �شورتي: )الأعراف، 

و�ص( 
نَي}. )40(  ُهْم اأَْجَمِعنَي}39{اإِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخَل�شِ )احلجر( : {َوالأُْغِوَينَّ

نيَ}. )83( .  ُهْم اأَْجَمِعنَي}82{اإِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخَل�شِ ْغِوَينَّ )�ص( : {اَلأُ
وي�شتدل من هذا الت�شابه على ما ياأتي: 

تعهد اإبلي�ص بالغواية للجميع مبن فيهم اآدم وذريته من بعده يف اأول الأمر. . 1
ا�شتثنى اإبلي�ص من و�شفهم بعباد اهلل املخل�شني )اأي الأنبياء والر�شل املع�شومني( . 2

التي  ال�شماوية  الر�شالت  باأمر  اإجمايل  ب�شكل  يعلم  كان  رمبا  اإبلي�ص  اأن  اإىل  ي�شري  مما   ،
�شينزلها اهلل �شبحانه اإىل الأر�ص، واأن هناك عباداً خمل�شون �شيكلفهم اهلل �شبحانه بحمل 
هذه الر�شالت وتو�شيلها للنا�ص عرب الع�شور والقرون، اأو رمبا لأنه يعلم اأنه �شيكون من بني 
ذرية اآدم عباداً خمل�شني هلل ل ميلك القدرة على الإيقاع بهم، ويف هذا اعرتاف �رسيح باأن 

اآدم وبع�شا من ذريته فيهم بذور اخلري وال�شالح. 
تعهد اإبلي�ص با�شتخدام اأ�شلوب الغواية يف هذه الآيات، وهي اإحدى الأ�شاليب الفعالة . 3

يف ن�رس ال�رس والفتنة وال�شالل. 
ا�شتثنى اإبلي�ص اجلزء من الكل، مما ي�شري اإىل معرفة اإبلي�ص بقدرته على غواية اجلزء . 4

الأكرب من اخللق، حيث من املعلوم اأن ال�شتثناء ياأتي للجزء الأ�شغر. 
ن�شبت الآيات العباد املخل�شني اإىل الرب اخلالق �شبحانه ولي�ص اإىل املعبود )اهلل( . . 5
الق�شم( والثانية )بالم( . 6 بداأت )بواو  الأوىل  اأن  ال�شابقة  الآيات  الوحيد بني  الفارق 

التوكيد، حيث اإن هناك ت�شابهًا اإىل حد كبري بني القول امل�شفوع بالق�شم والقول املوؤكد. 
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ما �شبق ي�شري بو�شوح اإىل اأن الت�شابه يف الن�شو�ص القراآنية الواردة يف اآيات ال�شور 
ال�شبع يف القراآن والتي ت�رسد ق�شة خلق اآدم وعالقة هذا املخلوق اجلديد مع اإبلي�ص، ينطوي 
على ا�شتدللت متعددة وتاأتي يف ال�شياق القراآين باأ�شاليب خمتلفة ومتنوعة تظهر الأ�شلوب 
القراآين املعجز، هذا القراآن الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه، حيث و�شفه 
َيَدْيِه َواَل ِمْن  اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ  َياأِْتيِه  {اَل  اهلل �شبحانه يف �شور عدة بقوله جل من قائل: 
ُقوَن}  ُهْم َيتَّ َعلَّ ْن َحِكيٍم َحِميٍد}ف�شلت42. {ُقراآناً َعَرِبيرّاً َغرْيَ ِذي ِعَوٍج لَّ َخْلِفِه َتنِزيٌل ميِّ

الزمر28. 

املبحث الثاني: 

 أوجه االختالف بني النصوص يف دالالت األلفاظ واملعاني املتضمنة يف اآليات الواردة يف السور 
السبع بأساليبها املتنوعة. 

اإبلي�ص برف�ص  ◄ اأوجه الختالف بني الآيات لفظا ومعنى فيما يتعلق بحجة  اأوال- 
ال�شجود لآدم عليه ال�شالم باأ�شاليبها املتنوعة: 

َبى َوا�ْشَتْكرَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن}34. . 1 )البقرة( {َف�َشَجُدواْ اإِالَّ اإِْبِلي�َس اأَ
ال�شالم حقيقة  - اآدم عليه  اأ�شبح  اأن  بعد  بال�شجود  الأمر جاء  اأن  الن�ص  ي�شتدل من 

واقعة ا�شمًا وواقعًا وحياة وكينونة وجت�شيداً. وامتنع اإبلي�ص عن تنفيذ اأمر ال�شجود لآدم دون 
اأ�شباب يتعلل بها، وو�شف اهلل  اأو تربير، بل الرف�ص ملجرد الرف�ص فقط دون وجود  حجة 
هنا امتناعه بال�شتكبار والكفر، اأي اأنه علل امتناعه بالكرب واأن الكرب يف حد ذاته كفر باهلل، 

وهنا مل ت�رس الآيات اإىل اأي تربير �شدر عن اإبلي�ص. 
ْنُه َخَلْقَتِني ِمن . 2 َناْ َخرْيٌ ميِّ )الأعراف( : {َقاَل َما َمَنَعَك اأَالَّ َت�ْشُجَد اإِْذ اأََمْرُتَك َقاَل اأَ

اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي}12.  نَّ
ي�شتدل من الن�ص على اأن اإبلي�ص امتنع عن تنفيذ اأمر ال�شجود لآدم، ووّجه يف هذه  -

الآية ال�شوؤال اإليه عن �شبب امتناعه عن تنفيذ الأمر فاأجاب: متذرعا باخلريية والأف�شلية له 
على اآدم فيما يتعلق مبادة خلقه لكونه خلق من نار، وخلق اآدم من طني، اأي اأنه علل امتناعه 
ب�شبب اختالف املادة التي خلق اهلل منها كاًل منهما، ومع اختالف اللفظ فيها اإل اأنها ت�شري 
اإىل كرب اإبلي�ص وغروره، لتف�شيله مادة النار على مادة الطني دون تقدمي دليل اأو برهان على 
قوله حيث ذكره اهلل �شبحانه يف هذه الآية بالأمر الذي �شدر اإليه، وهو يعلم باأن خالق النار 
والطني هو اهلل وحده من جهة، واأن ال�شانع هو الأعلم ب�شنعته وف�شائلها على غريها. وقد 
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قدم اإبلي�ص نف�شه يف الآية على اآدم، حيث من املعلوم اأنه، ومن باب التوا�شع، ل بد اأن يقدم 
املتحدث نظريه على نف�شه عند احلديث عن كليهما. 

اأَُكن . 3 اِجِديَن}32{َقاَل َلْ  اأَالَّ َتُكوَن َمَع ال�شَّ اإِْبِلي�ُس َما َلَك  )احلجر( : {َقاَل َيا 
�ْشُنوٍن}33.  ْن َحَماإٍ مَّ ْل�َشاٍل ميِّ أَ�ْشُجَد ِلَب�رَضٍ َخَلْقَتُه ِمن �شَ اليِّ

الآية  هذه  ، ومت يف  لآدم،  ال�شجود  اأمر  تنفيذ  امتنع عن  اإبلي�ص  اأن  الن�ص  من  ي�شتدل 
توجيه ال�شوؤال اإليه عن �شبب امتناعه عن تنفيذ الأمر فاأجاب: بحجة اأن اهلل خلقه من َحَماإٍ 
اأنه علل امتناعه هذه املرة اعرتا�شًا  �ْشُنوٍن، وهو الطني الأ�شود الياب�ص املتغري اللون اأي  مَّ

على �شفات و�شمات املادة التي خلق اهلل منها اآدم. 
اإل انه يف هذه الآية نطق بكلمة )ب�رس( ، ولي�ص بكلمة )منه( كما يف الآية الواردة يف 
اٍر  ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّ َمْرُتَك َقاَل اأََناْ َخرْيٌ ميِّ �شورة الأعراف. {َقاَل َما َمَنَعَك اأَالَّ َت�ْشُجَد اإِْذ اأَ
اإبلي�ص  اإىل تكرب  اأنها ت�شري  اإل  اللفظ فيها  الأعراف12. ومع اختالف  ِطنٍي}  ِمن  َوَخَلْقَتُه 
وغروره وتعاليه، واعرتا�شه على مادة اخللق يف هذه الآية التي �شماها ال�شل�شال من حماإ 
م�شنون، والتي هي �شمة من التحول الذي جرى على الطني، دون اأن يذكر مادة خلقه ب�رسيح 

العبارة على �شبيل املقارنة واملفا�شلة، كما فعل يف الآيات ال�شابقة. 
كما اأن اإبلي�ص نطق بكلمة )ب�رس( ، ولي�ص بكلمة )منه( كما يف الآية الواردة يف �شورة 
البقرة اأعاله، على املخلوق اجلديد كما �شماه اهلل �شبحانه وتعاىل يف بداية الآيات {َواإِْذ َقاَل 
�ْشُنوٍن}28 مما يعني اأنه ل علم  ْن َحَماإٍ مَّ ْل�َشاٍل ميِّ ن �شَ َك ِلْلَمالَِئَكِة اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضاً ميِّ َربُّ
لإبلي�ص بال�شم الذي �شي�شمى به اآدم بعد اكتمال خلقه وياأتي م�شداق ذلك يف قوله تعاىل: 
ليِّنَي  امْلُ�شِ ِخَذ  ُمتَّ ُكنُت  َوَما  اأَنُف�ِشِهْم  َخْلَق  َواَل  ْر�ِس  َوااْلأَ َماَواِت  ال�شَّ َخْلَق  ُهْم  اأَ�ْشَهدتُّ {َما 

َع�ُشداً} الكهف، 51. 
�ْشُجُد . 4 اأَاأَ َقاَل  اإِْبِلي�َس  اإَالَّ  الآدم َف�َشَجُدواْ  ِلْلَمالآِئَكِة ا�ْشُجُدواْ  ُقْلَنا  )الإ�رساء( : {َواإِْذ 

مِلَْن َخَلْقَت ِطيناً}61. 
ي�شتدل من الن�ص اأن اإبلي�ص امتنع عن تنفيذ اأمر ال�شجود لآدم بحجة اأن اهلل خلق اآدم  -

من طني، وجاءت حجة اإبلي�ص باأ�شلوب التعجب وال�شتفهام ال�شتنكاري، حيث مل تذكر هذه 
الآيات �شيغة ال�شوؤال املوجه له، بل اكتفت بذكر قوله وجوابه. 

ي�شت�شف من جوابه الكرب والعجب واخليالء والغرور والتعايل، واعرتا�شه على مادة  -
اخللق يف هذه الآية دون اأن يذكر مادة خلقه ب�رسيح العبارة على �شبيل املقارنة واملفا�شلة 

بني مادة خلقه ومادة خلق اآدم. كما جاء يف الآيات الواردة يف �شورة الأعراف. 
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نيِّ . 5 )الكهف( : {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْشُجُدوا الآدم َف�َشَجُدوا اإِالَّ اإِْبِلي�َس َكاَن ِمَن اْلِ
نَي  امِلِ َتُه اأَْوِلَياء ِمن ُدويِن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ ِبْئ�َس ِللظَّ يَّ ِخُذوَنُه َوُذريِّ ِه اأََفَتتَّ َفَف�َشَق َعْن اأَْمِر َربيِّ

َبَدالً}50
ي�شتدل من الن�ص اأن اإبلي�ص امتنع عن تنفيذ اأمر ال�شجود لآدم دون اأن يقدم حجة  -

اأو مربراً لمتناعه، حيث مل يوجه له ال�شوؤال من اهلل عن �شبب المتناع، اإل اأن فعله و�شف 
بالف�شوق واخلروج عن طاعة ربه وخالقه كما هو حال ف�شيلته من اجلن الكافر. 

اإبلي�ص  - اإن  اأنه من �شنف اجلن، حيث  ت�شمنت الآية تعريفًا لإبلي�ص وحقيقته على 
اآنَّ َخَلْقَناُه ِمن  وذريته خملوقون من النار م�شداقًا لقوله تعاىل يف �شورة احلجر: {َواْلَ
األداء  اأعداء  الذين هم  الآيات منه ومن ذريته  احلجر27، وحذرت  ُموِم}  ال�شَّ اِر  نَّ ِمن  َقْبُل 
لآدم وذريته، اإذا ما اتخذوا اإبلي�ص وبطانته اأولياء من دون اهلل حيث اإن فعل هذا هو الظلم 

للنف�ص بعينه. 
)طه( : {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْشُجُدوا الآدم َف�َشَجُدوا اإِالَّ اإِْبِلي�َس اأََبى}116. . 6
ال�شالم حقيقة  - اآدم عليه  اأ�شبح  اأن  بعد  بال�شجود  الأمر جاء  اأن  الن�ص  ي�شتدل من 

ال�شجود  اأمر  تنفيذ  عن  امتنع  اإبلي�ص  اأن  و  وجت�شيداً.  وكينونًة  وحياًة  وواقعًا  ا�شمًا  واقعة، 
لرف�شه،  اأن يقدم تربيراً  �شوؤاله ودون  لل�شجود دون  اإبلي�ص  الآية عند رف�ص  لآدم، وتوقفت 
بل الرف�ص من اأجل الرف�ص والع�شيان واخلروج عن الطاعة، وكاأن اإبلي�ص، وفق معنى هذه 
على  ومربرات  اأ�شباب  وجود  دون  لآدم  بال�شجود  هلل  الطاعة  وعدم  بالرف�ص  ممعن  الآية، 

الإطالق يدافع فيها عن نف�شه. 
)�ص( : {َقاَل َيا اإِْبِلي�ُس َما َمَنَعَك اأَن َت�ْشُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبَيَديَّ اأَ�ْشَتْكرَبَْت اأَْم ُكنَت . 7

اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي}76 ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّ ِمَن اْلَعاِلنَي}75{َقاَل اأََنا َخرْيٌ ميِّ
ي�شتدل من الن�ص اأن اإبلي�ص امتنع عن تنفيذ اأمر ال�شجود لآدم، وعند توجيه ال�شوؤال  -

من اهلل اإليه عن �شبب امتناعه اأجاب اأن ذلك كان بحجة اأن اهلل خلقه من نار وخلق اآدم من 
طني، اأي اأنه علل امتناعه ب�شبب اختالف املادة التي خلق اهلل منها كال منهما. 

وجه ال�شوؤال من اهلل اإىل اإبلي�ص باأ�شلوب خمتلف حيث جاء ال�شوؤال من �شقني:  -
الأول: اأن اهلل �شبحانه قد قام بتذكريه اأن املخلوق اجلديد قد خلق بيدي اهلل واإرادته  -

وم�شيئته. 
اإبلي�ص وغروره، لتف�شيله مادة النار على مادة الطني دون  - اأنها ت�شري اإىل كرب  اإل 

تقدمي دليل اأو برهان على قوله حيث ذكره اهلل �شبحانه يف هذه الآية بخلق اآدم بيديه واأن 
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رف�شه قد يكون ا�شتكباراً اأو علواً وغروراً وتفاخراً قبل اأن يجيب، لكنه ومع هذا التذكري اأجاب 
باأف�شليته، م�شمنًا رده بالكرب والغرور والتعايل الذي حذره اهلل منه م�شبقًا قبل الإجابة، 

دون اأن يقدم الدليل على اأف�شلية النار على الطني. 
ثانيا- اأوجه الختالف بني الآيات لفظًا ومعنى فيما يتعلق بالعقوبة التي تعر�ص  ◄

لها اإبلي�ص من اهلل لرف�شه �شجود الطاعة لآدم باأ�شاليبها املتنوعة. 
�شدر الأمر بالهبوط من اجلنة اإىل الأر�ص للجميع مبن فيهم اإبلي�ص، مع توعد من . 1

ا  كفر وكذب باخللود يف النار كما جاء يف �شورة )البقرة( : {ُقْلَنا اْهِبُطواْ ِمْنَها َجِميعاً َفاإِمَّ
ِذيَن  َيْحَزُنوَن}38{َوالَّ ُهْم  َوالَ  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َفالَ  ُهَداَي  َتِبَع  َفَمن  ُهًدى  نيِّي  ميِّ ُكم  َياأِْتَينَّ

اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن}39.  َحاُب النَّ ُبواْ ِباآَياِتَنا اأُوَلـِئَك اأَ�شْ َكَفرواْ َوَكذَّ
�شدر الأمر لإبلي�ص بالهبوط مرة واخلروج مرة اأخرى من اجلنة وا�شفا اإياه بالكرب . 2

والتكرب و مو�شحًا بال�شغار والذلة واملهانة، مهدداً مبلء جهنم منه ومن اأتباعه من اجلن 
َ ِفيَها  والإن�ص، كما ورد يف �شورة )الأعراف( : {َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك اأَن َتَتَكربَّ
َن  ْدُحوراً ملَّ اِغِريَن}13 وقوله تعاىل: {َقاَل اْخرُْج ِمْنَها َمْذوؤُوماً مَّ َك ِمَن ال�شَّ َفاْخرُْج اإِنَّ

َم ِمنُكْم اأَْجَمِعنَي}18.  َتِبَعَك ِمْنُهْم الأَْمالأنَّ َجَهنَّ
�شدر الأمر اإىل اإبلي�ص باخلروج من اجلنة، وو�شفه اهلل �شبحانه بالرجيم وامللعون . 3

اأن  اإىل  ي�شري  تخ�شي�ص ممن هي، مما  دون  بالعموم  اللعنة  عليه  واأطلق  القيامة،  يوم  اإىل 
اللعنة على اإبلي�ص من كل من اهلل ومن خملوقاته دون ا�شتثناء، وتوعده بجهنم ومن اتبعه 
من الغاوين ال�شالني املفتونني به، مبلغا اإياه اأن ل �شلطان له على عباده املخل�شني من 
َك َرِجيٌم}34{َواإِنَّ  الأنبياء والر�شل كما جاء يف �شورة )احلجر( : {َقاَل َفاْخرُْج ِمْنَها َفاإِنَّ
ْعَنَة اإَِل َيْوِم الديِّيِن}35. وقوله تعاىل: {اإِنَّ ِعَباِدي َلْي�َس َلَك َعَلْيِهْم �ُشْلَطاٌن اإِالَّ  َعَلْيَك اللَّ

َم مَلَْوِعُدُهْم اأَْجَمِعنَي}43.  َبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن}42{َواإِنَّ َجَهنَّ َمِن اتَّ
حتذير اآدم وذريته من موالة اإبلي�ص وبيان عداوته لهم، وو�شفه بال�شال وامل�شل . 4

َتُه اأَْوِلَياء ِمن ُدويِن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ ِبْئ�َس  يَّ ِخُذوَنُه َوُذريِّ كما ورد يف �شورة )الكهف( : {اأََفَتتَّ
نَي َبَدالً}50.  امِلِ ِللظَّ

الوعيد بجهنم لإبلي�ص ومن تبعه من ذريته وذرية اآدم كما جاء يف �شورة )الإ�رساء( . 5
ْوُفوراً}63.  َم َجَزاآوؤُُكْم َجَزاء مَّ : {َقاَل اْذَهْب َفَمن َتِبَعَك ِمْنُهْم َفاإِنَّ َجَهنَّ

اإىل . 6 منبهًا  اإبلي�ص،  فيهم  مبن  للجميع  الأر�ص  اإىل  اجلنة  من  بالهبوط  الأمر  �شدر 
العداوة املطلقة من اإبلي�ص لآدم وذريته، ومنوهًا اإىل اأن �شيتبع الهبوط من اجلنة ر�شالت 
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لأهل الأر�ص �شماها اهلل بالهدى، يكلف بها ر�شاًل واأنبياء يختارهم اهلل من عباده لينذروا 
ويب�رسوا بها النا�ص كما جاء يف �شورة )طه( : {َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميعاً َبْع�ُشُكْم ِلَبْع�ٍس 

لُّ َواَل َي�ْشَقى}123.  َبَع ُهَداَي َفاَل َي�شِ نيِّي ُهًدى َفَمِن اتَّ ُكم ميِّ ا َياأِْتَينَّ َعُدوٌّ َفاإِمَّ
بالرجيم . 7 �شبحانه  اهلل  وو�شفه  اجلنة،  من  باخلروج  اإبلي�ص  على  الأمر  �شدر 

اأي  )لعنتي(  التخ�شي�ص  �شيغة  على  هنا  جاءت  اللعنة  اأن  اإل  القيامة،  يوم  اإىل  وامللعون 
اإبلي�ص مطرود من رحمة اهلل التي و�شعت كل �شيء، كما  اأن  لعنة اهلل �شبحانه والتي تعني 
نَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي اإَِل َيْوِم  َك َرِجيٌم}77{َواإِ نَّ ورد يف �شورة )�ص( : {قاَل َفاْخرُْج ِمْنَها َفاإِ
اأنه ا�شتثنى عباد اهلل  اإل  اآدم  اإبلي�ص بالغواية لكل الب�رس من ذرية  الديِّيِن}78. وجاء توعد 
املخل�شني معرتفًا هذه املرة عن عجزه وعدم قدرته على فعل كل ما يريد مع بني الب�رس، 
كما  والإن�ص،  اجلن  من  اأتباعه  ومن  منه  جهنم  مبلء  له  �شبحانه  اهلل  توعد  اإىل  اإ�شافة 
َك  ِعَباَد الَّ  اإِ  }82 ْجَمِعنَي} اأَ ُهْم  َينَّ ْغِو اَلأُ ِتَك  َفِبِعزَّ {َقاَل  تعاىل:  قوله  يف  جاء 
ن  َوِمَّ ِمنَك  َم  َجَهنَّ اَلأَْماَلأَنَّ  اأَُقوُل}84{  قَّ  َواْلَ قُّ  َفاْلَ 83{َقاَل  نَي} مْلُْخَل�شِ ا ِمْنُهُم 

َتِبَعَك ِمْنُهْم اأَْجَمِعنَي}85. 
التي  ◄ بالتهديدات  يتعلق  فيما  ومعنى  لفظا  الآيات  بني  الختالف  اأوجه  ثالثا- 

توعدها اإبلي�ص لآدم وذريته اإىل قيام ال�شاعة باأ�شاليبها املتنوعة: 
نهاهما . 1 التي  ال�شجرة  من  بالأكل  لهما  و�شو�ص  وزوجته حينما  اآدم  ال�شيطان  اأزل 

اهلل عنها حيث اأخرجهما من اجلنة، كما ورد يف �شورة )البقرة( )َوُقْلَنا َيا اآدم ا�ْشُكْن اأَنَت 
ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  ال�شَّ َهـِذِه  َتْقَرَبا  َوالَ  �ِشْئُتَما  َحْيُث  َرَغداً  ِمْنَها  َوُكالَ  َة  نَّ اْلَ َوَزْوُجَك 
اْهِبُطواْ  َوُقْلَنا  ِفيِه  َكاَنا  ا  ِمَّ َفاأَْخَرَجُهَما  َعْنَها  ْيَطاُن  ال�شَّ ُهَما  َفاأََزلَّ امِلِنَي}35{  اْلظَّ

َبْع�ُشُكْم ِلَبْع�ٍس َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف االأَْر�ِس ُم�ْشَتَقرٌّ َوَمَتاٌع اإَِل ِحنٍي}36. 
الأمام . 2 من  بالو�شو�شة  واإتيانهم  امل�شتقيم  ال�رساط  عن  وحرفهم  باإغوائهم  هدد 

واخللف واليمني وال�شمال حتى ل يكونوا �شاكرين هلل كما جاء يف �شورة )الأعراف( : َقاَل 
اأَْيِديِهْم  َبنْيِ  ن  ميِّ ُهم  الآِتَينَّ ُثمَّ  امْلُ�ْشَتِقيَم}16{  َاَطَك  �رضِ َلُهْم  الأَْقُعَدنَّ  اأَْغَوْيَتِني  {َفِبَما 
ُد اأَْكَثَُهْم �َشاِكِريَن}17 وكذلك ا�شتخدم  اِنِهْم َوَعن �َشَماآِئِلِهْم َوالَ َتِ َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن اأَمْيَ
ال�شيطان اأ�شلوب الو�شو�شة لالأكل من ال�شجرة التي نهى اهلل اآدم وزوجه عن الأكل منها، وعزز 
اإىل  اأدى  والغرور، مما  واملكر  اخلداع  زيادة يف  النا�شحني  اأنه من  والتعظيم  بالق�شم  ذلك 

ِحنَي} الأعراف21.  ا�شِ َن النَّ اإخراج اآدم وزوجه من اجلنة. )َوَقا�َشَمُهَما اإِينيِّ َلُكَما مَلِ
اآدم وذريته با�شتثناء . 3 اأ�شلوب الغواية والتزيني لكل من على الأر�ص من  ا�شتخدام 
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َنَّ َلُهْم يِف  ا اأَْغَوْيَتِني الأَُزييِّ عباد اهلل املع�شومني كما جاء يف �شورة )احلجر( : {َقاَل َربيِّ ِبَ
نَي}40.  ُهْم اأَْجَمِعنَي}39{ اإِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخَل�شِ االأَْر�ِس َوالأُْغِوَينَّ

العمل على ا�شتئ�شال اآدم وذريته اإل قليال ممن رحم اهلل با�شتخدام اأ�شلوب ال�شتفزاز . 4
وال�شتخفاف منهم بدعوتهم اإىل مع�شية اهلل �شبحانه، وجمع كل ما يقدر عليه ِمن جنوده 
من كل راكب وراجل، وم�شاركتهم يف اأموالهم بالك�شب احلرام، وم�شاركتهم بالأولد بتزيني 
الوعود  اإىل  بالإ�شافة  والف�شاد،  الفجور  يكرث  حتى  اهلل  اأوامر  وخمالفة  واملعا�شي،  الزنى 
ِذي َكرَّْمَت َعَليَّ َلِئْن  اأََراأَْيَتَك َهـَذا الَّ الكاذبة الباطلة كما ورد يف �شورة. )الإ�رساء( : {َقاَل 
َتُه اإَالَّ َقِليالً}62{ َقاَل اْذَهْب َفَمن َتِبَعَك ِمْنُهْم  يَّ ْرَتِن اإَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة الأَْحَتِنَكنَّ ُذريِّ اأَخَّ
ْوُفوراً}63{ َوا�ْشَتْفِزْز َمِن ا�ْشَتَطْعَت ِمْنُهْم ِب�َشْوِتَك َواأَْجِلْب  َم َجَزاآوؤُُكْم َجَزاء مَّ َفاإِنَّ َجَهنَّ
ْيَطاُن اإِالَّ  َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك َو�َشاِرْكُهْم يِف االأَْمَواِل َواالأَْوالِد َوِعْدُهْم َوَما َيِعُدُهُم ال�شَّ

َك َوِكيالً}65.  ُغرُوراً}64{ اإِنَّ ِعَباِدي َلْي�َس َلَك َعَلْيِهْم �ُشْلَطاٌن َوَكَفى ِبَربيِّ
اإغواء اآدم بع�شيان نهي اهلل له بالمتناع عن الأكل ممن �شماها اإبلي�ص �شجرة اخللد . 5

م�شتخدما اأ�شلوب الو�شو�شة، ما دفع اآدم عليه ال�شالم اإىل طاعة اإبلي�ص وع�شيان ما نهاه اهلل 
َك َعَلى �َشَجَرِة  ُدلُّ ْيَطاُن َقاَل َيا اآدم َهْل اأَ َلْيِه ال�شَّ عنه كما ورد يف �شورة )طه( : َفَو�ْشَو�َس اإِ
َفاِن َعَلْيِهَما  ْلِد َوُمْلٍك الَّ َيْبَلى}120{ َفاأََكاَل ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما �َشْواآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخ�شِ اْلُ

ُه َفَغَوى}121.  ِة َوَع�َشى اآدم َربَّ نَّ ِمن َوَرِق اْلَ
تعهد اإبلي�ص با�شتخدام اأ�شلوب التح�شني والإ�شالل مع الكل من ذرية اآدم با�شتثناء . 6

ُهْم  ِتَك اَلأُْغِوَينَّ عباد اهلل املوؤمنني املع�شومني من اهلل كما جاء يف �شورة )�ص( : {َقاَل َفِبِعزَّ
نَي}83.  اأَْجَمِعنَي}82{ اإِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخَل�شِ

رابعا: اأوجه الختالف بني الآيات لفظا ومعنى فيما يتعلق بال�شفات التي و�شفها  ◄
اهلل لإبلي�ص وذريته اإىل قيام ال�شاعة باأ�شاليبها املتنوعة. 

بداأ اهلل الآيات بالتاأكيد على النتهاء من اخللق بالتمام والكمال وبال�شورة التي . 1
ْرَناُكْم ثم قلنا للمالئكة  وَّ اأرادها اهلل كما ورد يف �شورة الأعراف. {َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ �شَ

ا�شجدوا الآدم}. 
)طني . 2 م�شنون  ب�رس من �شل�شال من حماإ  بخلق  للمالئكة  الرب  با�شم  الأمر  �شدر 

َك ِلْلَمالَِئَكِة  حار( دون ذكر اآدم عليه ال�شالم بال�شم، كما ورد يف �شورة احلجر. {َواإِْذ َقاَل َربُّ
�ْشُنوٍن} . وب�رسا من طني، كما ورد يف �شورة �ص.  ْن َحَماإٍ مَّ ْل�َشاٍل ميِّ ن �شَ اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضاً ميِّ

َك ِلْلَمالَِئَكِة اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضاً ِمن ِطنٍي}.  {َواإِْذ َقاَل َربُّ
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األسلوب القرآني بني التشابه واالختالف في دالالت األلفاظ واملعاني من منظور تربوي
د. عبد عطا اهلل حمايلقصة خلق آدم عليه السالم ودور إبليس فيها كما وردت في القرآن الكرمي )دراسة حتليلية(

( كما ورد يف . 3 ال�شبب يف رف�ص اإبلي�ص لل�شجود كان ب�شبب ال�شتكبار. )اأََبى َوا�ْشَتْكرَبَ
�شورة البقرة، ولكون اآدم خملوقا من طني، وخملوقا من نار، اأي من باب اأف�شلية خلقه على 
ْنُه  َمْرُتَك َقاَل اأََناْ َخرْيٌ ميِّ خلق اآدم كما ورد يف �شورة الأعراف. {َقاَل َما َمَنَعَك اأَالَّ َت�ْشُجَد اإِْذ اأَ
اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي}. ولكون مادة املخلوق اجلديد من �شل�شال من حماإ  َخَلْقَتِني ِمن نَّ
م�شنون خمفيا الكرب وراء اإجابته، ومل ينطق به كما ورد يف �شورة احلجر. {َقاَل َيا اإِْبِلي�ُس 
ْل�َشاٍل  أَ�ْشُجَد ِلَب�رَضٍ َخَلْقَتُه ِمن �شَ اِجِديَن}32 {َقاَل َلْ اأَُكن اليِّ َما َلَك اأَالَّ َتُكوَن َمَع ال�شَّ
{َقاَل  الإ�رساء.  �شورة  يف  ورد  كما  طني  من  خملوقا  اآدم  ولكون  �ْشُنوٍن}.  مَّ َحَماإٍ  ْن  ميِّ
اأَاأَ�ْشُجُد مِلَْن َخَلْقَت ِطينا} . ومن باب خلق اآدم من طني وخلقه هو من نار كما ورد يف 
ْم ُكنَت ِمَن  ن َت�ْشُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبَيَديَّ اأَ�ْشَتْكرَبَْت اأَ �شورة �ص. { َقاَل َيا اإِْبِلي�ُس َما َمَنَعَك اأَ

اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي}.  ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّ اْلَعاِلنَي}75{ َقاَل اأََنا َخرْيٌ ميِّ
مت و�شف اإبلي�ص بالكفر كما يف �شورة البقرة و�شورة �ص. {َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن} . 4

والرجيم وامللعون   ، اِغِريَن}  ال�شَّ ِمَن  َك  اإِنَّ {َفاْخرُْج  الأعراف  �شورة  . وال�شغار كما يف 
ْعَنَة اإَِل َيْوِم  َك َرِجيٌم}34 {َواإِنَّ َعَلْيَك اللَّ كما يف �شورة احلجر. {َقاَل َفاْخرُْج ِمْنَها َفاإِنَّ
َك َرِجيٌم}77{ َواإِنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي  الديِّيِن} . وكذلك يف �شورة �ص. {َقاَل َفاْخرُْج ِمْنَها َفاإِنَّ
نيِّ َفَف�َشَق َعْن  اإَِل َيْوِم الديِّيِن}78. والف�شق كما يف �شورة الكهف. {اإِالَّ اإِْبِلي�َس َكاَن ِمَن اْلِ
اأَْمِر َربيِِّه}. والعداوة بينه وبني اآدم وذريته كما يف �شورة طه {َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميعاً 
لُّ َواَل وي�شقى}  َبَع ُهَداَي َفاَل َي�شِ نيِّي ُهًدى َفَمِن اتَّ ُكم ميِّ ِتَينَّ ا َياأْ مَّ َبْع�ُشُكْم ِلَبْع�ٍس َعُدوٌّ َفاإِ

طه123. 
يف . 5 ورغبته  لهم  اإبلي�ص  بعداوة  وزوجته  لآدم  اهلل  من  اجلمع  بلغة  التحذير  ورد 

اإخراجهم من اجلنة حلياة فيها �شقاء، مع الإخبار باأن يف اجلنة كل ما يلبي احلاجة من 
الطعام واللبا�ص واملاء والوقاية من احلر والربد كما ورد يف �شورة طه، {َفُقْلَنا َيا اآدم اإِنَّ 
وَع ِفيَها  ِة َفَت�ْشَقى}117 {اإِنَّ َلَك اأَالَّ َتُ نَّ ُكَما ِمَن اْلَ َك َوِلَزْوِجَك َفاَل ُيْخِرَجنَّ َهَذا َعُدوٌّ لَّ

َك اَل َتْظَماأُ ِفيَها َواَل َت�ْشَحى}119.  َواَل َتْعَرى}118{ َواأَنَّ
طلب اإبلي�ص من اهلل تاأخريه اإىل يوم القيامة للقيام بدور امل�شلل لذرية اآدم جميعا، . 6

اهلل  عباد  اإىل  منه  اإ�شارة  يف  منهم  قلة  م�شتثنيًا  عليه  اجلديد  املخلوق  بتكرمي  لعتقاده 
ورد يف  كما  الذي حدد  الوقت  لطلبه �شمن  وال�شتجابة  باملوافقة  الرد  وتلقى  املخل�شني 
ْرَتِن اإَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة الأَْحَتِنَكنَّ  ِذي َكرَّْمَت َعَليَّ َلِئْن اأَخَّ �شورة الإ�رساء. {َقاَل اأََراأَْيَتَك َهـَذا الَّ

َتُه اإَالَّ َقِليال} . الإ�رساء62.  يَّ ُذريِّ
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اآدم بالأكل من �شجرة . 7 اإقناع  اإبلي�ص ا�شتطاع بو�شو�شته  اأن  اإل  بالرغم من التحذير 
يف  ورد  كما  �شبحانه  اهلل  وع�شيان  اإبلي�ص  غواية  يف  اآدم  اأوقع  مما  اخللد  �شجرة  اأ�شماها 
ْلِد َوُمْلٍك الَّ  َك َعَلى �َشَجَرِة اْلُ اأَُدلُّ ْيَطاُن َقاَل َيا اآدم َهْل  اإَِلْيِه ال�شَّ �شورة طه. {َفَو�ْشَو�َس 
ِة  نَّ َفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَ َيْبَلى}120{ َفاأََكاَل ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما �َشْواآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخ�شِ

ُه َفَغَوى}121.  َوَع�َشى اآدم َربَّ
قطع اإبلي�ص العهد على نف�شه بعد ا�شتجابة اهلل له، بغواية اآدم وذريته و�شدهم عن . 8

طريق احلق وال�شتقامة با�شتخدام ال�شبل املتاحة له كافة، حتى يحول بينهم وبني �شكرهم 
هلل اخلالق املتف�شل املنعم كما ورد يف �شورة الأعراف. {َقاَل َفِبَما اأَْغَوْيَتِني الأَْقُعَدنَّ َلُهْم 
اِنِهْم َوَعن  ن َبنْيِ اأَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن اأَمْيَ ُهم ميِّ َاَطَك امْلُ�ْشَتِقيَم}16{ ُثمَّ الآِتَينَّ �رضِ

ُد اأَْكَثَُهْم �َشاِكِريَن} . الأعراف17.  �َشَماآِئِلِهْم َوالَ َتِ
الغواية . 9 و�شائل  با�شتخدام  له  اهلل  ا�شتجابة  بعد  نف�شه  على  العهد  اإبلي�ص  قطع 

والإ�شالل والتزيني لهذا املخلوق من الب�رس وذريته يف الأر�ص كلهم، ثم ا�شتثنى عباد اهلل 
املخل�شني )الأنبياء والر�شل( اإدراكا منه بعدم قدرته على هوؤلء العباد. و�شدهم عن طريق 
�شكرهم هلل  بينهم وبني  كافة، حتى يحول  له  املتاحة  ال�شبل  با�شتخدام  وال�شتقامة  احلق 
َنَّ َلُهْم يِف  ا اأَْغَوْيَتِني الأَُزييِّ اخلالق املتف�شل املنعم كما ورد يف �شورة احلجر. {َقاَل َربيِّ ِبَ
نَي} احلجر، 40. وكما ورد  ُهْم اأَْجَمِعنَي}39{اإِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخَل�شِ االأَْر�ِس َوالأُْغِوَينَّ
نَي}  اأَْجَمِعنَي}82{اإِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخَل�شِ ُهْم  اَلأُْغِوَينَّ ِتَك  يف �شورة �ص. {َقاَل َفِبِعزَّ

�ص، 83. 
�شدر الأمر من اهلل لإبلي�ص بالذهاب وعمل ما يريد مذكراً اإياه باأن اجلزاء �شيكون من . 10

جن�ص العمل لكل من ي�شتجيب لدعوته، حمدداً اجلزاء بجهنم كاماًل غري منقو�ص، متحديًا اإياه 
با�شتخدام ما ي�شتطيعه من الو�شائل والأ�شاليب كالو�شو�شة والقوة وم�شاركتهم يف اأموالهم 
واأولدهم بالإ�شافة اإىل الوعود الكاذبة والأماين اخلداعة مع التنويه باإطالق ا�شم ال�شيطان 
يف هذه الآية ولي�ص اإبلي�ص كما ورد يف �شورة الإ�رساء: {َقاَل اْذَهْب َفَمن َتِبَعَك ِمْنُهْم َفاإِنَّ 
ْوُفوراً}63 {َوا�ْشَتْفِزْز َمِن ا�ْشَتَطْعَت ِمْنُهْم ِب�َشْوِتَك َواأَْجِلْب َعَلْيِهم  َم َجَزاآوؤُُكْم َجَزاء مَّ َجَهنَّ
ْيَطاُن اإِالَّ ُغرُور}  ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك َو�َشاِرْكُهْم يِف االأَْمَواِل َواالأَْوالِد َوِعْدُهْم َوَما َيِعُدُهُم ال�شَّ

الإ�رساء 64. 
�شدر الأمر من اهلل لإبلي�ص باخلروج الفوري من املالأ الأعلى، يجر اأذيال الهزمية . 11

والذل متوعداً اإياه ومن ي�شتجيب له مبلء نار جهنم منه ومن ذريته ومن ذرية اآدم الطائعني 
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ِمْنُهْم  َتِبَعَك  َن  ملَّ ْدُحوراً  مَّ َمْذوؤُوماً  ِمْنَها  اْخرُْج  {َقاَل  الأعراف:  �شورة  ورد يف  كما  له، 
َم ِمنُكْم اأَْجَمِعنَي}18.  الأَْمالأنَّ َجَهنَّ

�شدر التاأكيد من اهلل بتو�شيح املنهج امل�شتقيم للب�رس على الأر�ص موؤكداً له اأن ل . 12
�شلطان له اأبدا على كل عباده اإل من ا�شتجاب منهم لغوايته و�شاللته، متوعداً اإياه واأتباعه 
َاٌط َعَليَّ ُم�ْشَتِقيٌم}41{اإِنَّ  امل�شتجيبني له بجهنم كما ورد يف �شورة احلجر: {َقاَل َهَذا �رضِ
َم مَلَْوِعُدُهْم  َبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن}42 {َواإِنَّ َجَهنَّ الَّ َمِن اتَّ ِعَباِدي َلْي�َس َلَك َعَلْيِهْم �ُشْلَطاٌن اإِ

اأَْجَمِعنَي} احلجر43. 
اأبدا على كل عباده الذين ن�شبهم . 13 �شدر التاأكيد من اهلل لإبلي�ص باأنه ل �شلطان له 

اإليه موؤكداً له كفاية اهلل لعباده وقدرته على حمايتهم اإذا ما اعتمدوا عليه كما ورد يف �شورة 
َك َوِكيالً}65.  الإ�رساء: {اإِنَّ ِعَباِدي َلْي�َس َلَك َعَلْيِهْم �ُشْلَطاٌن َوَكَفى ِبَربيِّ

ورد يف الآيات ا�شتفهام ا�شتنكاري من اهلل لعباده باتخاذهم اإبلي�ص وذريته اأحباء . 14
من دون اهلل على الرغم من عداوتهم الظاهرة لهم وا�شفًا باأن ذلك بديل ظامل، و فيه ظلم 
َتُه اأَْوِلَياء ِمن ُدويِن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ  يَّ ِخُذوَنُه َوُذريِّ لأنف�شهم كما ورد يف �شورة الكهف: {اأََفَتتَّ

نَي َبَدالً} .  امِلِ ِبْئ�َس ِللظَّ
�شدرت اإرادة اهلل بالعفو عن اآدم بعد قبول توبته اإل اأنه اأمره بالهبوط اإىل الأر�ص . 15

هو وزوجته واإبلي�ص )كلهم باأمر واحد معا( موؤكداً العداوة بينهما اإىل يوم القيامة، ومطمئنًا 
باخلري  الهدى  اتباع  عند  وعدهم  حيث  ال�رس،  وطريق  الهدى  طريق  لهم  �شيو�شح  اأنه  لهما 
باملعي�شة  والذكر،  الهدى  الإعرا�ص عن  والآخرة، وحذرهم عند  الدنيا  والهناء يف  والراحة 
َعَلْيِه  َفَتاَب  ُه  َربُّ اْجَتَباُه  {ُثمَّ  طه.  �شورة  يف  ورد  كما  القيامة  يوم  والعمى  القا�شية 
نيِّي ُهًدى  ُكم ميِّ ِتَينَّ ا َياأْ مَّ َوَهَدى}122{َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميعاً َبْع�ُشُكْم ِلَبْع�ٍس َعُدوٌّ َفاإِ
َلُه َمِعي�َشًة  َفاإِنَّ  ِذْكِري  اأَْعَر�َس َعن  لُّ َواَل َي�ْشَقى}123{َوَمْن  َبَع ُهَداَي َفاَل َي�شِ اتَّ َفَمِن 
ُكنُت  َوَقْد  اأَْعَمى  َح�رَضَْتِني  ِلَ  َربيِّ  اأَْعَمى}124{َقاَل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَنْح�رُضُُه  نكاً  �شَ
ُتن�َشى}126{َوَكَذِلَك  اْلَيْوَم  َوَكَذِلَك  َفَن�ِشيَتَها  اآَياُتَنا  اأََتْتَك  َكَذِلَك  رياً}125{َقاَل  َب�شِ

ْبَقى}127.  ِه َوَلَعَذاُب ااْلآِخَرِة اأَ�َشدُّ َواأَ ِزي َمْن اأَ�رْضََف َوَلْ ُيوؤِْمن ِباآَياِت َربيِّ َنْ
اأكد املوىل لعباده باأن اإبلي�ص من اجلن الفا�شق اخلارج عن طاعة اهلل، واأن ذريته مل . 16

يطلعوا على خلق ال�شموات والأر�ص ول هم اأن�شار اهلل واأحباوؤه ب�شبب �شاللهم وانحرافهم 
َماَواِت  ال�شَّ َخْلَق  ُهْم  اأَ�ْشَهدتُّ {َما  الكهف:  �شورة  يف  ورد  كما  وال�شواب  احلق  جادة  عن 

ليِّنَي َع�ُشداً}51.  ِخَذ امْلُ�شِ َوااْلأَْر�ِس َواَل َخْلَق اأَنُف�ِشِهْم َوَما ُكنُت ُمتَّ
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�شدر التاأكيد من اهلل احلق مبلء جهنم من اإبلي�ص ومن تبعه من ذريته وذرية اآدم . 17
ن َتِبَعَك  َم ِمنَك َوِمَّ قَّ اأَُقوُل}84 {اَلأَْماَلأَنَّ َجَهنَّ قُّ َواْلَ كما ورد يف �شورة �ص. {َقاَل َفاْلَ

ِمْنُهْم اأَْجَمِعنَي}85. 

 املبحث الثالث: 

السبع  السور  يف  املتضمنة  اآليات  ومعاني  ألفاظ  دالالت  من  املستنبطة  القرآنية  األساليب 
واألساليب الرتبوية املستنبطة من أساليب العرض القرآني: 

كما  اإبلي�ص  مع  ال�شالم  عليه  اآدم  �شيدنا  ق�شة  �رسد  وتنوع يف  القراآين  الأ�شلوب  تعدد 
جاء يف الآيات املت�شمنة يف ال�شور ال�شبع ال�شالفة الذكر، اإ�شافة اإىل تعدد وتنوع الأ�شاليب 

الرتبوية امل�شتنبطة من اأ�شلوب العر�ص القراآين، على النحو االآتي: 
اأوال- الأ�شاليب القراآنية امل�شتنبطة من دللت األفاظ ومعاين الآيات املت�شمنة يف  ◄

ال�شور ال�شبع: 
Ú  وموقف وتكرمي  طاعة  �شجود  لآدم  ال�شجود  باأمر  يتعلق  فيما  الأول-  الأ�شلوب 

املالئكة واإبلي�ص منه: 
{َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالَِئَكِة ا�ْشُجُدواْ الآدم َف�َشَجُدواْ اإاِلَّ اإِْبِلي�َس اأََبى َوا�ْشَتْكرَبَ َوَكاَن ِمَن . 1

اْلَكاِفِريَن}البقرة، 34. 
نيِّ َفَف�َشَق َعْن . 2 {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْشُجُدوا الآدم َف�َشَجُدوا اإِالَّ اإِْبِلي�َس َكاَن ِمَن اْلِ

اأَْمِر َربيِِّه} الكهف، 50. 
�ْشُجُد مِلَْن َخَلْقَت . 3 اإَالَّ اإِْبِلي�َس َقاَل اأَاأَ {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالآِئَكِة ا�ْشُجُدواْ الآدم َف�َشَجُدواْ 

ِطيناً} الإ�رساء، 61. 
{َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْشُجُدوا الآدم َف�َشَجُدوا اإِالَّ اإِْبِلي�َس اأََبى} طه، 116. . 4
َحَماإٍ . 5 ْن  ميِّ ْل�َشاٍل  �شَ ن  ميِّ َب�رَضاً  َخاِلٌق  اإِينيِّ  ِلْلَمالَِئَكِة  َك  َربُّ َقاَل  ْذ  {َواإِ

ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعواْ َلُه �َشاِجِديَن}29{ َف�َشَجَد  �ْشُنوٍن}28{ َفاإَِذا �َشوَّ مَّ
اِجِديَن}احلجر، 31.  امْلَالآِئَكُة ُكلُُّهْم اأَْجَمُعوَن}30{ اإِالَّ اإِْبِلي�َس اأََبى اأَن َيُكوَن َمَع ال�شَّ

ْيُتُه َوَنَفْخُت . 6 َك ِلْلَماَلِئَكِة اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضاً ِمن ِطنٍي}71{ َفاإَِذا �َشوَّ {اإِْذ َقاَل َربُّ
اإِالَّ  اأَْجَمُعوَن}73{  ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه �َشاِجِديَن}72{ َف�َشَجَد امْلَاَلِئَكُة ُكلُُّهْم 

اإِْبِلي�َس ا�ْشَتْكرَبَ َوَكاَن ِمْن اْلَكاِفِريَن} �ص، 74. 
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Ú  اآدم وزوجته يف اجلنة وحتذيرهما من الأكل الأ�شلوب الثاين- فيما يتعلق ب�شكن 
من ال�شجرة املعروفة با�شم �شجرة اخللد: 

َة َوُكالَ ِمْنَها َرَغداً َحْيُث �ِشْئُتَما َوالَ َتْقَرَبا . 1 نَّ نَت َوَزْوُجَك اْلَ {َوُقْلَنا َيا اآدم ا�ْشُكْن اأَ
امِلِنَي} البقرة، 35.  َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّ َهـِذِه ال�شَّ

َهـِذِه . 2 َتْقَرَبا  َوالَ  �ِشْئُتَما  َحْيُث  ِمْن  َفُكالَ  َة  نَّ اْلَ َوَزْوُجَك  نَت  اأَ ا�ْشُكْن  اآدم  {َوَيا 
امِلِنَي} الأعراف، 19.  َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ ال�شَّ

Ú  :الأ�شلوب الثالث- فيما يتعلق بتحذير اهلل لآدم وزوجته من عداوة ال�شيطان لهما
ِة َفَت�ْشَقى}117. . 1 نَّ ُكَما ِمَن اْلَ َك َوِلَزْوِجَك َفاَل ُيْخِرَجنَّ {َفُقْلَنا َيا اآدم اإِنَّ َهَذا َعُدوٌّ لَّ
نَي . 2 امِلِ ِللظَّ ِبْئ�َس  َعُدوٌّ  َلُكْم  َوُهْم  ُدويِن  ِمن  اأَْوِلَياء  َتُه  يَّ َوُذريِّ ِخُذوَنُه  َ{اأَفَتتَّ

َبَدالً}الكهف، 50. 
Ú  اآدم لإخراج  ال�شيطان  ا�شتخدمها  التي  بالأ�شاليب  يتعلق  فيما  الرابع-  الأ�شلوب 

وزوجته من اجلنة: 
ا َكاَنا ِفيِه }البقرة، 36. . 1 ْيَطاُن َعْنَها َفاأَْخَرَجُهَما ِمَّ ُهَما ال�شَّ {َفاأََزلَّ
2 . { �َشْوَءاِتِهَما.  ِمن  َعْنُهَما  ُووِرَي  َما  َلُهَما  ِلُيْبِدَي  ْيَطاُن  ال�شَّ َلُهَما  {َفَو�ْشَو�َس 

الأعراف، 20. 
َوُمْلٍك الَّ . 3 ْلِد  اْلُ �َشَجَرِة  َعَلى  َك  ُدلُّ اأَ َهْل  اآدم  َيا  َقاَل  ْيَطاُن  ال�شَّ َلْيِه  اإِ {َفَو�ْشَو�َس 

َيْبَلى. }طه، 120. 
Ú  الأ�شلوب اخلام�ص- فيما يتعلق بتوبة اهلل على اآدم بعد خمالفته اأمر اهلل بالأكل من

ال�شجرة التي نهاه عنها: 
اُب الرَِّحيُم} البقرة، 37ا. . 1 وَّ ُه ُهَو التَّ ِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه اإِنَّ بيِّ {َفَتَلقَّى اآدم ِمن رَّ
ِمَن . 2 َلَنُكوَننَّ  َوَتْرَحْمَنا  َلَنا  َتْغِفْر   ْ لَّ َواإِن  اأَنُف�َشَنا  َظَلْمَنا  َنا  َربَّ {َقاالَ 

ا�رِضِيَن}الأعراف، 23.  اْلَ
ُه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى}طه، 22. . 3 {ُثمَّ اْجَتَباُه َربُّ
Ú  الأ�شلوب ال�شاد�ص- فيما يتعلق بعقوبة اهلل لآدم وزوجته ولإبلي�ص بعد الأكل من

ال�شجرة: 
اإَِل . 1 َوَمَتاٌع  ُم�ْشَتَقرٌّ  االأَْر�ِس  يِف  َوَلُكْم  َعُدوٌّ  ِلَبْع�ٍس  َبْع�ُشُكْم  اْهِبُطواْ  {َوُقْلَنا 

ِحنٍي}البقرة، 36. 
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{َقاَل اْهِبُطواْ َبْع�ُشُكْم ِلَبْع�ٍس َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف االأَْر�ِس ُم�ْشَتَقرٌّ َوَمَتاٌع اإَِل ِحنٍي} . 2
الأعراف، 24. 

نيِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفالَ َخْوٌف . 3 ُكم ميِّ ا َياأِْتَينَّ {ُقْلَنا اْهِبُطواْ ِمْنَها َجِميعاً َفاإِمَّ
َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن} البقرة، 38

نيِّي ُهًدى َفَمِن . 4 ُكم ميِّ ِتَينَّ ا َياأْ مَّ {َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميعاً َبْع�ُشُكْم ِلَبْع�ٍس َعُدوٌّ َفاإِ
لُّ َواَل َي�ْشَقى} طه، 123.  َبَع ُهَداَي َفاَل َي�شِ اتَّ

Ú  الأ�شلوب ال�شابع- فيما يتعلق بحجة اإبلي�ص وتربيراته لرف�ص ال�شجود لآدم �شجود
طاعة وتكرمي: 

اٍر َوَخَلْقَتُه . 5 ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّ َناْ َخرْيٌ ميِّ {َقاَل َما َمَنَعَك اأَالَّ َت�ْشُجَد اإِْذ اأََمْرُتَك َقاَل اأَ
ِمن ِطنٍي} الأعراف، 12. 

أَ�ْشُجَد . 6 اليِّ اأَُكن  َلْ  اِجِديَن}32{َقاَل  ال�شَّ َمَع  َتُكوَن  الَّ  اأَ َلَك  َما  اإِْبِلي�ُس  َيا  {َقاَل 
�ْشُنوٍن}احلجر، 33.  ْن َحَماإٍ مَّ ْل�َشاٍل ميِّ ِلَب�رَضٍ َخَلْقَتُه ِمن �شَ

اأَ�ْشُجُد مِلَْن َخَلْقَت ِطيناً}الإ�رساء، 61. . 7 {َف�َشَجُدواْ اإَالَّ اإِْبِلي�َس َقاَل اأَ
اأَْم ُكنَت ِمَن . 8 �ْشَتْكرَبَْت  اأَ ن َت�ْشُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبَيَديَّ  اأَ اإِْبِلي�ُس َما َمَنَعَك  {َقاَل َيا 

اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي} �ص، 76.  ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّ اْلَعاِلنَي}75{ َقاَل اأََنا َخرْيٌ ميِّ
Ú  الأ�شلوب الثامن- فيما يتعلق بعقوبة اهلل لإبلي�ص بعد رف�شه ال�شجود لآدم �شجود

طاعة وتكرمي: 
اِغِريَن} . 1 َك ِمَن ال�شَّ َ ِفيَها َفاْخرُْج اإِنَّ {َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك اأَن َتَتَكربَّ

الأعراف، 13. 
الديِّيِن} . 2 َيْوِم  اإَِل  ْعَنَة  اللَّ َعَلْيَك  َواإِنَّ  َرِجيٌم}34{  َك  َفاإِنَّ ِمْنَها  َفاْخرُْج  {َقاَل 

احلجر، 35. 
الديِّيِن. . 3 َيْوِم  اإَِل  َلْعَنِتي  َعَلْيَك  َواإِنَّ  َرِجيٌم}77{  َك  َفاإِنَّ ِمْنَها  َفاْخرُْج  {َقاَل 

}�ص، 78. 
الأ�شلوب التا�شع- فيما يتعلق بطلب اإبلي�ص من اهلل بعد العقوبات التي �شدرت �شده: . 4
َك ِمَن امُلنَظِريَن}الأعراف، 15. . 5 {َقاَل اأَنِظْريِن اإَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن}14{ َقاَل اإِنَّ
امْلُنَظِريَن}37        . 6 ِمَن  َك  َفاإِنَّ َقاَل  ُيْبَعُثوَن}36{  َيْوِم  اإَِل  َفاأَنِظْريِن  َربيِّ  {َقاَل 
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{اإَِل َيوِم اْلَوْقِت امْلَْعلُوِم}احلجر، 38
َك ِمَن امْلُنَظِريَن}80{ . 7 {َقاَل َربيِّ َفاأَنِظْريِن اإَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن}79{ َقاَل َفاإِنَّ

اإَِل َيْوِم اْلَوْقِت امْلَْعلُوِم )�ص، 81( . 
Ú  الأ�شلوب العا�رس- فيما يتعلق بوعيد اإبلي�ص لآدم وذريته بعد ا�شتجابة اهلل لطلبه

باإمهاله اإىل يوم الوقت املعلوم: 
ن َبنْيِ . 1 ُهم ميِّ َاَطَك امْلُ�ْشَتِقيَم}16{ ُثمَّ الآِتَينَّ {َقاَل َفِبَما اأَْغَوْيَتِني الأَْقُعَدنَّ َلُهْم �رضِ

ُد اأَْكَثَُهْم �َشاِكِريَن} الأعراف،  اِنِهْم َوَعن �َشَماآِئِلِهْم َوالَ َتِ اأَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن اأَمْيَ
 .17

ُهْم اأَْجَمِعنَي}39{اإِالَّ . 2 َنَّ َلُهْم يِف االأَْر�ِس َوالأُْغِوَينَّ ا اأَْغَوْيَتِني الأَُزييِّ {َقاَل َربيِّ ِبَ
نَي}احلجر، 40.  ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخَل�شِ

نَي}�ص، . 3 امْلُْخَل�شِ ِمْنُهُم  ِعَباَدَك  اإِالَّ  اأَْجَمِعنَي}82{  ُهْم  اَلأُْغِوَينَّ ِتَك  َفِبِعزَّ {َقاَل 
 .83

الأَْحَتِنَكنَّ . 4 اْلِقَياَمِة  َيْوِم  اإَِل  ْرَتِن  اأَخَّ َلِئْن  َعَليَّ  َكرَّْمَت  ِذي  الَّ َهـَذا  اأََراأَْيَتَك  {َقاَل 
َتُه اإَالَّ َقِليالً}الإ�رساء، 62.  يَّ ُذريِّ

Ú  الأ�شلوب احلادي ع�رس- فيما يتعلق بوعيد اهلل لإبلي�ص ومن تبعه من ذريته ومن
ذرية اآدم يف الآخرة: 

اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن}البقرة، . 1 َحاُب النَّ ُبواْ ِباآَياِتَنا اأُوَلـِئَك اأَ�شْ ِذيَن َكَفرواْ َوَكذَّ {َوالَّ
 .39

ِمنُكْم . 2 َم  َجَهنَّ الأَْمالأنَّ  ِمْنُهْم  َتِبَعَك  َن  ملَّ ْدُحوراً  مَّ َمْذوؤُوماً  ِمْنَها  اْخرُْج  {َقاَل 
اأَْجَمِعنَي}الأعراف، 18. 

ِمَن . 3 َبَعَك  تَّ ا َمِن  الَّ  اإِ ٌن  �ُشْلَطا َعَلْيِهْم  َلَك  َلْي�َس  ِدي  ِعَبا نَّ  {اإِ
ٍب  ا ْبَو اأَ �َشْبَعُة  َلَها   }43 ْجَمِعنَي} اأَ ُهْم  ِعُد مَلَْو َم  َجَهنَّ نَّ  اإِ 42{َو ْلَغاِويَن} ا

 .44 ْق�ُشوٌم}احلجر،  مَّ ٌء  ُجْز ْنُهْم  ميِّ َباٍب  ُكليِّ  ليِّ
ْوُفوراً}الإ�رساء، 63. . 4 َم َجَزاآوؤُُكْم َجَزاء مَّ {َقاَل اْذَهْب َفَمن َتِبَعَك ِمْنُهْم َفاإِنَّ َجَهنَّ
اْلِقَياَمِة . 5 َيْوَم  َوَنْح�رُضُُه  نكاً  �شَ َمِعي�َشًة  َلُه  َفاإِنَّ  ِذْكِري  َعن  اأَْعَر�َس  {َوَمْن 

اأََتْتَك  َكَذِلَك  رياً}125{َقاَل  َب�شِ ُكنُت  َوَقْد  اأَْعَمى  َح�رَضَْتِني  ِلَ  َربيِّ  اأَْعَمى}124{َقاَل 
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�رْضََف َوَلْ ُيوؤِْمن ِباآَياِت  ِزي َمْن اأَ اآَياُتَنا َفَن�ِشيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتن�َشى}126{َوَكَذِلَك َنْ
ِه َوَلَعَذاُب ااْلآِخَرِة اأَ�َشدُّ َواأَْبَقى} طه، 127.  َربيِّ

ِمْنُهْم . 6 َتِبَعَك  ن  َوِمَّ ِمنَك  َم  َجَهنَّ اأَُقوُل}84{اَلأَْماَلأَنَّ  قَّ  َواْلَ قُّ  َفاْلَ {َقاَل 
اأَْجَمِعنَي}�ص، 85. 

َثايِنَ  مَّ َت�َشاِبهاً  مُّ ِكَتاباً  ِديِث  اْلَ اأَْح�َشَن  َل  َنزَّ  ُ {اللَّ يقول:  العظيم حيث  اهلل  و�شدق 
ِ َذِلَك ُهَدى  ُهْم ُثمَّ َتِلنُي ُجلُوُدُهْم َوُقلُوُبُهْم اإَِل ِذْكِر اللَّ ِذيَن َيْخ�َشْوَن َربَّ َتْق�َشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَّ

ُ َفَما َلُه ِمْن َهاٍد} الزمر23.  ِ َيْهِدي ِبِه َمْن َي�َشاُء َوَمن ُي�ْشِلْل اللَّ اللَّ
ثانيا- الأ�شاليب الرتبوية امل�شتنبطة من اأ�شاليب العر�ص القراآين يف الآيات الواردة  ◄

يف ال�شور ال�شبع: 
ملا كان من خ�شائ�ص الإِعجاز القراآين التَّنوع البديع الرائع يف الأ�شاليب، مع مالءمة 
كّل نوع من اأنواع الأ�شاليب للم�شمون الفكري الذي ُيَراُد بيانه يف الآيات القراآنية الواردة، 

لذا قام الباحث با�شتنباط جمموعة من الأ�شاليب الرتبوية كما ياأتي: 
ْنُه . 1 اأ�شلوب ال�شوؤال لفهم ال�شبب: {َقاَل َما َمَنَعَك اأَالَّ َت�ْشُجَد اإِْذ اأََمْرُتَك َقاَل اأََناْ َخرْيٌ ميِّ

اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي} االأعراف 12.  َخَلْقَتِني ِمن نَّ
لُّ َواَل َي�ْشَقى( . 2 َبَع ُهَداَي َفاَل َي�شِ نيِّي ُهًدى َفَمِن اتَّ ُكم ميِّ ا َياأِْتَينَّ اأ�شلوب الثواب: {َفاإِمَّ

طه}123. 
َك ِمَن . 3 َ ِفيَها َفاْخرُْج اإِنَّ ن َتَتَكربَّ اأ�شلوب العقاب: {َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك اأَ

اِغِريَن( االأعراف}13.  ال�شَّ
ِمنَك . 4 َم  َجَهنَّ اأَُقوُل}84{اَلأَْماَلأَنَّ  قَّ  َواْلَ قُّ  َفاْلَ {َقاَل  اأ�شلوب التقريع والتهديد: 

ن َتِبَعَك ِمْنُهْم اأَْجَمِعنَي} �س 85.  َوِمَّ
ْجَمِعنَي}82{اإِالَّ ِعَباَدَك . 5 ُهْم اأَ ِتَك اَلأُْغِوَينَّ اأ�شلوب الق�شم لتاأكيد الفعل: {َقاَل َفِبِعزَّ

نَي} �س 83.  ِمْنُهُم امْلُْخَل�شِ
ْ َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا . 6 َنا َظَلْمَنا اأَنُف�َشَنا َواإِن لَّ اأ�شلوب العرتاف بالذنب: {َقاالَ َربَّ

ا�رِضِيَن} االأعراف 23.  َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَ
اِجِديَن} . 7 اأ�شلوب ال�شتفهام ال�شتنكاري: {َقاَل َيا اإِْبِلي�ُس َما َلَك اأَالَّ َتُكوَن َمَع ال�شَّ

َتُه اأَْوِلَياء ِمن ُدويِن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ} الكهف 50.  يَّ ِخُذوَنُه َوُذريِّ احلجر 32. وقوله: {اأََفَتتَّ
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َك . 8 ِبَربيِّ َوَكَفى  �ُشْلَطاٌن  َعَلْيِهْم  َلَك  َلْي�َس  ِعَباِدي  {اإِنَّ  والتوكيد:  التقرير  اأ�شلوب 
َوِكيال} الإ�رساًء 65. 

ْبِلي�َس اأََبى} طه 116. . 9 اأ�شلوب الإيجاز والخت�شار: {َف�َشَجُدوا اإِالَّ اإِ
ِمَن . 10 ُكَما  ُيْخِرَجنَّ َفاَل  َوِلَزْوِجَك  َك  لَّ َعُدوٌّ  َهَذا  اإِنَّ  اآَدُم  َيا  {َفُقْلَنا  التحذير:  اأ�شلوب 

َك اَل َتْظَماأُ ِفيَها َواَل  وَع ِفيَها َواَل َتْعَرى}118{ َواأَنَّ ِة َفَت�ْشَقى}117{ اإِنَّ َلَك اأَالَّ َتُ نَّ اْلَ
َت�ْشَحى}119 طه 118. 

ْلِد . 11 َك َعَلى �َشَجَرِة اْلُ اأ�شلوب ال�شتفهام ل�شتي�شاح املوقف: {َقاَل َيا اآَدُم َهْل اأَُدلُّ
َوُمْلٍك الَّ َيْبَلى} طه 120. 

 اأ�شلوب التحقق من الإجابة يف امل�شتقبل: {َوَلَتْعَلُمنَّ َنَباأَُه َبْعَد ِحنٍي} �ص 88. . 12
ِمَن . 13 َوَكاَن  َوا�ْشَتْكرَبَ  اأََبى  اإِْبِلي�َس  {اإِالَّ  بقوله  الأداء:  و�شف  يف  التنوع  اأ�شلوب 

اْلَكاِفِريَن} البقرة 34. 
َواأَُقل . 14 َجَرِة  ال�شَّ ِتْلُكَما  َعن  اأَْنَهُكَما  اأََلْ  ُهَما  َربُّ {َوَناَداُهَما  اأ�شلوب العتاب واللوم: 

ِبنٌي( االأعراف }22.  ْيَطاآَن َلُكَما َعُدوٌّ مُّ ُكَما اإِنَّ ال�شَّ لَّ
ْذ ُقْلَنا ِلْلَمالَِئَكِة ا�ْشُجُدواْ الآَدَم َف�َشَجُدواْ} . 15 اأ�شلوب التكرار لتثبيت املعنى: بقوله )َواإِ

البقرة }34. وقوله {ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَمالآِئَكِة ا�ْشُجُدواْ الآَدَم َف�َشَجُدواْ( االأعراف}11. وقوله 
{َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْشُجُدوا اِلآَدَم َف�َشَجُدوا} الكهف 50. 

َبَوْيُكم . 16 ْيَطاُن َكَما اأَْخَرَج اأَ ُكُم ال�شَّ اأ�شلوب املوعظة والن�شيحة: {َيا َبِني اآَدَم الَ َيْفِتَننَّ
ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيلُُه ِمْن َحْيُث الَ  َيُهَما �َشْوَءاِتِهَما اإِنَّ ِة َينِزُع َعْنُهَما ِلَبا�َشُهَما ِلرُيِ نَّ َن اْلَ ميِّ

َياِطنَي اأَْوِلَياء ِللَِّذيَن الَ ُيوؤِْمُنوَن} االأعراف 27.  ا َجَعْلَنا ال�شَّ َتَرْوَنُهْم اإِنَّ
َة َفُكالَ ِمْن َحْيُث �ِشْئُتَما َوالَ . 17 نَّ اأ�شلوب الق�شة: {َوَيا اآَدُم ا�ْشُكْن اأَنَت َوَزْوُجَك اْلَ

ْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما  امِلِنَي}19{َفَو�ْشَو�َس َلُهَما ال�شَّ َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ َتْقَرَبا َهـِذِه ال�شَّ
َجَرِة اإِالَّ اأَن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ  ُكَما َعْن َهـِذِه ال�شَّ ُووِرَي َعْنُهَما ِمن �َشْوَءاِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُّ
  21 ِحنَي} ا�شِ لنَّ ا َن  مَلِ َلُكَما  ينيِّ  اإِ �َشَمُهَما  َقا 20{َو يَن} ِلِد ا ْلَ ا ِمَن  َنا  َتُكو ْو  اأَ
َعَلْيِهَما  َفاِن  َيْخ�شِ َوَطِفَقا  �َشْوَءاُتُهَما  َلُهَما  َبَدْت  َجَرَة  ال�شَّ َذاَقا  ا  َفَلمَّ ِبُغرُوٍر  {َفَدالَُّهَما 
ْيَطاآَن  ُكَما اإِنَّ ال�شَّ َجَرِة َواأَُقل لَّ ُهَما اأََلْ اأَْنَهُكَما َعن ِتْلُكَما ال�شَّ ِة َوَناَداُهَما َربُّ نَّ ِمن َوَرِق اْلَ
ْ َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن  َنا َظَلْمَنا اأَنُف�َشَنا َواإِن لَّ ِبنٌي}22{َقاالَ َربَّ َلُكَما َعُدوٌّ مُّ
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ا�رِضِيَن}23{َقاَل اْهِبُطواْ َبْع�ُشُكْم ِلَبْع�ٍس َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف االأَْر�ِس ُم�ْشَتَقرٌّ َوَمَتاٌع اإَِل  اْلَ
َيْوَن َوِفيَها َتُوُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجوَن} االأعراف 25.  ِحنٍي}24{َقاَل ِفيَها حَتْ

ِبَيَديَّ . 18 َخَلْقُت  مِلَا  َت�ْشُجَد  اأَن  َمَنَعَك  َما  اإِْبِلي�ُس  َيا  {َقاَل  احلوار:  اأ�شلوب 
اٍر  نَّ ِمن  َخَلْقَتِني  ْنُه  ميِّ َخرْيٌ  َنا  اأَ اْلَعاِلنَي}75{َقاَل  ِمَن  ُكنَت  ْم  اأَ اأَ�ْشَتْكرَبَْت 
َعَلْيَك  َرِجيٌم}77{َواإِنَّ  َك  نَّ َفاإِ ِمْنَها  ْج  َفاْخرُ َقاَل  ِطنٍي}76{  ِمن  َوَخَلْقَتُه 
ُيْبَعُثوَن}79{َقاَل  َيْوِم  اإَِل  َفاأَنِظْريِن  َربيِّ  يِن}78{َقاَل  الديِّ َيْوِم  َل  اإِ َلْعَنِتي 
ُهْم  اَلأُْغِوَينَّ ِتَك  َفِبِعزَّ َقاَل  امْلَْعلُوِم}81{  اْلَوْقِت  َيْوِم  امْلُنَظِريَن}80{اإَِل  ِمَن  َك  َفاإِنَّ
اأَُقوُل}84  قَّ  َواْلَ قُّ  َفاْلَ نَي}83{َقاَل  امْلُْخَل�شِ ِمْنُهُم  ِعَباَدَك  اأَْجَمِعنَي}82{اإِالَّ 

ن َتِبَعَك ِمْنُهْم اأَْجَمِعنَي} �ص 85.  َم ِمنَك َوِمَّ {اَلأَْماَلأَنَّ َجَهنَّ
َة َوُكالَ ِمْنَها . 19 نَّ نَت َوَزْوُجَك اْلَ اأ�شلوب الرتغيب والرتهيب: {َوُقْلَنا َيا اآَدُم ا�ْشُكْن اأَ

امِلِنَي} البقرة 35 َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّ َرَغداً َحْيُث �ِشْئُتَما َوالَ َتْقَرَبا َهـِذِه ال�شَّ
نيِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع . 20 ُكم ميِّ ِتَينَّ ا َياأْ مَّ اأ�شلوب املقارنة: {ُقْلَنا اْهِبُطواْ ِمْنَها َجِميعاً َفاإِ

اأُوَلـِئَك  ِباآَياِتَنا  ُبواْ  َوَكذَّ ِذيَن َكَفرواْ  ُهْم َيْحَزُنوَن}38{ َوالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ  ُهَداَي َفالَ 
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن( البقرة }39{.  َحاُب النَّ اأَ�شْ

ُه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى} طه 122. . 21 لِميح والإِ�شارُة اخلفّية: {ُثمَّ اْجَتَباُه َربُّ اأ�شلوب التَّ
َيْبَلى} . 22 الَّ  َوُمْلٍك  ْلِد  اْلُ �َشَجَرِة  َعَلى  َك  ُدلُّ اأَ َهْل  اآَدُم  َيا  {َقاَل  املجاز:  اأ�شلوب 

طه120. 
َك َرِجيٌم}77 {َواإِنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي . 23 اأ�شلوب الُعْنِف والق�شوة: {َقاَل َفاْخرُْج ِمْنَها َفاإِنَّ

اإَِل َيْوِم الديِّيِن} �ص 78. 
اُب . 24 وَّ التَّ ُهَو  ُه  اإِنَّ َعَلْيِه  َفَتاَب  َكِلَماٍت  ِه  بيِّ رَّ اآَدُم ِمن  ى  {َفَتَلقَّ ة والّلني:  اأ�شلوب الريِّقَّ

الرَِّحيُم} البقرة 37. 
اأ�شلوب الإِقناع الفكري الهادئ: { َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميعاً َبْع�ُشُكْم ِلَبْع�ٍس َعُدوٌّ . 25

لُّ َواَل َي�ْشَقى} طه 123.  َبَع ُهَداَي َفاَل َي�شِ نيِّي ُهًدى َفَمِن اتَّ ُكم ميِّ ا َياأِْتَينَّ َفاإِمَّ
َمِعي�َشًة . 26 َلُه  َفاإِنَّ  ِذْكِري  َعن  اأَْعَر�َس  {َوَمْن  الإبهام:  بعد  التَّف�شري  اأ�شلوب 

ُكنُت  َوَقْد  اأَْعَمى  َح�رَضَْتِني  ِلَ  َربيِّ  َقاَل  اأَْعَمى}124{  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَنْح�رُضُُه  نكاً  �شَ
ُتن�َشى}126{َوَكَذِلَك  اْلَيْوَم  َوَكَذِلَك  َفَن�ِشيَتَها  اآَياُتَنا  اأََتْتَك  َكَذِلَك  َقاَل  رياً}125{  َب�شِ

ْبَقى طه }127.  ِه َوَلَعَذاُب ااْلآِخَرِة اأَ�َشدُّ َواأَ ِزي َمْن اأَ�رْضََف َوَلْ ُيوؤِْمن ِباآَياِت َربيِّ َنْ
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األسلوب القرآني بني التشابه واالختالف في دالالت األلفاظ واملعاني من منظور تربوي
د. عبد عطا اهلل حمايلقصة خلق آدم عليه السالم ودور إبليس فيها كما وردت في القرآن الكرمي )دراسة حتليلية(

َخَلْقُت . 27 مِلَا  َت�ْشُجَد  ن  اأَ َمَنَعَك  َما  اإِْبِلي�ُس  َيا  {َقاَل  اأ�شلوب التخيري بني اإجابتني: 
ِبَيَديَّ اأَ�ْشَتْكرَبَْت اأَْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلنَي} �ص 75. 

َوَخَلْقَتُه ِمن . 28 اٍر  نَّ َخَلْقَتِني ِمن  ْنُه  ميِّ اأََنا َخرْيٌ  {َقاَل  اأ�شلوب التعليل بذكر ال�شبب: 
ِطنٍي} �س 76. 

نِظْريِن اإَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن} �س 79. . 29 اأ�شلوب الطلب: {َقاَل َربيِّ َفاأَ
اْلَوْقِت . 30 َيْوِم  {اإَِل  امْلُنَظِريَن}80  ِمَن  َك  نَّ َفاإِ {َقاَل  الطلب:  اجلواب على  اأ�شلوب 

امْلَْعلُوِم} �س 81. 

نتائج البحث والتوصيات:

أوال- نتائج البحث: 

اآدم بني . 1 ليدلل على قيمة  العك�ص  ولي�ص  لآدم،  بال�شجود  واإبلي�ص  اهلل املالئكة  اأمر 
خملوقاته حيث اأ�شارت الآيات اإىل بع�ص املميزات والف�شائل واملكرمات التي اأعطاها اهلل 
َخَلْقُت  مِلَا  َت�ْشُجَد  ن  اأَ َمَنَعَك  َما  اإِْبِلي�ُس  َيا  اأن اهلل خلقه بيده{َقاَل  �شبحانه لآدم منها: 
رُّوِحي}  ِمن  ِفيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  �َشوَّ َذا  {َفاإِ روحه  من  فيه  نفخ  واأنه  �ص75.   { ِبَيَديَّ

ْرَناُكْم} الأعراف11.  وَّ احلجر29، و�شوره على اأح�شن �شورة {َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ �شَ
اأن . 2 اإىل  ي�شري  ما  الواو،  دون  )اإذ(  بكلمة  وبع�شها  )واإذ(  بكلمة  الآيات  بع�ص  بداأت 

والتهيئة  والإعالم  الإخبار  باب  ومن  اآدم  بخلق  البدء  قبل  بال�شجود  الأمر  حملت  الأوىل 
وال�شتعداد لل�شجود، والثانية بعد النتهاء من عملية خلقه، للبدء بتنفيذ اأمر ال�شجود. 

�شدر اأمر اهلل اإىل املالئكة بال�شجود لآدم باأربعة اأ�شاليب هي: الأ�شلوب الأول: {َواإِْذ . 3
ُقْلَنا ِلْلَمالَِئَكِة ا�ْشُجُدواْ الآدم َف�َشَجُدواْ} البقرة34. اأما الأ�شلوب الثاين فجاء بقوله تعاىل 
ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا للمالئكة ا�ْشُجُدواْ الآدم َف�َشَجُدواْ} الأعراف11،  وَّ {َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ �شَ
َك ِلْلَماَلِئَكِة اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضاً  والأ�شلوب الثالث جاء بدون الواو يف بداية الآية {اإِْذ َقاَل َربُّ
َك  ْذ َقاَل َربُّ ِمن ِطنٍي}�ص، 71، اأما الأ�شلوب الرابع فجاء بالواو يف بداية الآية بقوله {َواإِ

�ْشُنوٍن} احلجر28.  ْن َحَماإٍ مَّ ْل�َشاٍل ميِّ ن �شَ ِلْلَمالَِئَكِة اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضاً ميِّ
ِمن . 4 َب�رَضاً  َخاِلٌق  {اإِينيِّ  الطني،  هي:  ثالثة  باأ�شاليب  اخللق  هيئة  الآيات  تناولت 

ْن َحَماإٍ  ْل�َشاٍل ميِّ ن �شَ ِطنٍي} �ص، 71 وال�شل�شال من احلماإ امل�شنون {اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضاً ميِّ
ْرَناُكْم} الأعراف11.  وَّ �ْشُنوٍن} الجر 28.، اللق والت�شوير، {َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ �شَ مَّ
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اأطلقت الآيات على املخلوق اجلديد ا�شمني، الأول: )ب�رسا( قبل واأثناء عملية اخللق، . 5
�ْشُنوٍن} احلجر28.  ْن َحَماإٍ مَّ ْل�َشاٍل ميِّ ن �شَ اإِينيِّ َخاِلٌق َب�رَضاً ميِّ َك ِلْلَمالَِئَكِة  {َواإِْذ َقاَل َربُّ
والثاين )اآدم( بعد النتهاء من عملية اخللق بالتمام والكمال. {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالَِئَكِة ا�ْشُجُدواْ 

الآدم َف�َشَجُدواْ} البقرة34. 
اأ�شارت الآيات اإىل رف�ص اإبلي�ص ال�شجود لآدم باأ�شاليب ثالثة: الأول بدون تربير . 6

{اإِالَّ اإِْبِلي�َس اأََبى َوا�ْشَتْكرَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن} البقرة، 34.، و الثاين: بتربير مبطن لي�ص 
اأما  ِطنٍي}الأعراف، 12،  ِمن  َوَخَلْقَتُه  اٍر  نَّ ِمن  َخَلْقَتِني  ْنُه  ميِّ َخرْيٌ  اأََناْ  {َقاَل  عليه دليل 
{َقاَل  باملثل،  اإبلي�ص  لآدم دون تكرمي  اهلل  املبا�رس وهو تكرمي  بال�شبب  العرتاف  الثالث: 

} الإ�رساء62.  ِذي َكرَّْمَت َعَليَّ اأََراأَْيَتَك َهـَذا الَّ
اأ�شارت الآيات اإىل اعرتاف اإبلي�ص باأن اهلل خالقه )قال رب( ، واأنه ل ي�شتطيع اتخاذ . 7

قراره بنف�شه )فاأنظرين( واعرتف باليوم الآخر )اإىل يوم الوقت املعلوم( ، دون اأن يعلم متى 
ال�شاعة، وا�شتثنى عباد اهلل املخل�شني من دائرة غوايته )اإل عبادك منهم املخل�شني( . 

احليلولة . 8 هو  النا�ص  اإ�شالل  يف  اإبلي�ص  عند  الأمثل  الأ�شلوب  اأن  على  الآيات  توؤكد 
ُد اأَْكَثَُهْم �َشاِكِريَن} الأعراف17( .  بينهم وبني �شكرهم هلل {َوالَ َتِ

اإليهما . 9 اأ�شارت  كما  اأ�شلوبني  �شكل  على  ال�شجود  عن  امتناعه  بعد  اإبلي�ص  رد  جاء 
مِلَا  َت�ْشُجَد  ن  اأَ َمَنَعَك  َما  اإِْبِلي�ُس  َيا  {َقاَل  الآيات، الأول: ردا على �شوؤال اهلل له عز وجل 
تلقي  دون  الإجابة  الثاين:  �ص75.  اْلَعاِلنَي}  ِمَن  ُكنَت  اأَْم  َت  اأَ�ْشَتْكرَبْ ِبَيَديَّ  َخَلْقُت 
اإَالَّ اإِْبِلي�َس َقاَل اأَاأَ�ْشُجُد مِلَْن َخَلْقَت  {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالآِئَكِة ا�ْشُجُدواْ الآدم َف�َشَجُدواْ  ال�شوؤال. 

ِطيناً} الإ�رساء61. 
مت يف هذه الآيات ت�شمية املخلوق من نار باأ�شماء ثالثة )اإبلي�ص، وال�شيطان، ومن . 10

اجلن( وحمل ال�شم الأول )اإبلي�ص( بعد اخللق وقبل رف�شه ال�شجود لآدم وقبل هبوطه على 
الأر�ص باأمر اهلل وقبل غواية اآدم وزوجته، وحمل ال�شم الثاين )ال�شيطان( حينما قام بغواية 
اآدم وحواء يف اجلنة لإخراجهم منها، وحينما تعهد بغواية اآدم وذريته بعد اأن ح�شل على 
طلبه من اهلل باإمهاله اإىل يوم البعث، وحمل ال�شم الثالث )من اجلن( حينما رف�ص ال�شجود 

لآدم �شجود تكرمي وع�شى اأمر اهلل. 
ذكرت الآيات اليوم الآخر بثالثة م�شميات: )يوم الوقت املعلوم، ويوم البعث، ويوم . 11

القيامة( . 
دللت الآيات على اأن املدخل الأ�شا�شي لغواية ال�شيطان لآدم وذريته ياأتي من باب . 12
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طمع الإن�شان و رغبته بطول الأجل وكراهية املوت، على الرغم من وجود حياة ثانية فيها 
َك َعَلى  ُدلُّ ْيَطاُن َقاَل َيا اآدم َهْل اأَ اخللود الأبدي األ وهي احلياة الآخرة. {َفَو�ْشَو�َس اإَِلْيِه ال�شَّ

ْلِد َوُمْلٍك الَّ َيْبَلى} طه120.  �َشَجَرِة اْلُ
على الرغم من اإعالن اإبلي�ص �رساحة للدور الذي �شيقوم به مع بني اآدم اإل اأن كثرياً . 13

منهم مل يتخذ الإجراءات الوقائية التي حتول دون طاعته واخل�شوع لإغوائه و�شاللته. 
ن َبنْيِ اأَْيِديِهْم  ُهم ميِّ َاَطَك امْلُ�ْشَتِقيَم}16{ُثمَّ الآِتَينَّ {َقاَل َفِبَما اأَْغَوْيَتِني الأَْقُعَدنَّ َلُهْم �رضِ

ُد اأَْكَثَُهْم �َشاِكِريَن}17.  اِنِهْم َوَعن �َشَماآِئِلِهْم َوالَ َتِ َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن اأَمْيَ
قول اإبلي�ص عالنية و�رساحة بعدم قدرته على التاأثري على عباد اهلل املخل�شني من . 14

الأنبياء والر�شل اعرتاف منه ب�شدق دعوتهم ور�شالتهم وقوة اإميانهم باهلل وطاعته. {َقاَل 
ِمْنُهُم  ِعَباَدَك  اأَْجَمِعنَي}39{اإِالَّ  ُهْم  َوالأُْغِوَينَّ االأَْر�ِس  يِف  َلُهْم  َنَّ  الأَُزييِّ اأَْغَوْيَتِني  ا  ِبَ َربيِّ 

نَي}40.  امْلُْخَل�شِ
اأعلن اإبلي�ص عن طبيعة الأ�شلحة التي ي�شتخدمها مع بني اآدم واملتمثلة: )بالتزيني . 15

ال�شديدين  والربد  واحلر  والعط�ص  والعري  اجلوع،  من  والتخويف  الأبدي  واخللود  والغواية 
الكاذبة  الوعود  اإىل  بالإ�شافة  واأولدهم  اأموالهم  يف  وذريته  اآدم  وم�شاركته  والو�شو�شة 
ْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك  والأماين اخلداعة. {َوا�ْشَتْفِزْز َمِن ا�ْشَتَطْعَت ِمْنُهْم ِب�َشْوِتَك َواأَ

ْيَطاُن اإِالَّ ُغرُوراً} الإ�رساء64.  َو�َشاِرْكُهْم يِف االأَْمَواِل َواالأَْوالِد َوِعْدُهْم َوَما َيِعُدُهُم ال�شَّ
و�شح اإبلي�ص اجلهات التي �شيهاجم منها بني اآدم وهي: من الأمام واخللف وعن . 16

اليمني وعن ال�شمال ومل يذكر اجلهتني العلوية وال�شفلية لأن العلوية متثل اخلالق فال يجروؤ 
ن  ُهم ميِّ على القرتاب منها وال�شفلية تتناق�ص مع كربيائه وغروره وا�شتعالئه. {ُثمَّ الآِتَينَّ

ُد اأَْكَثَُهْم �َشاِكِريَن}17.  اِنِهْم َوَعن �َشَماآِئِلِهْم َوالَ َتِ َبنْيِ اأَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن اأَمْيَ
الذل . 17 الأر�ص كانت ب�شفة  اإبلي�ص من اجلنة وهبوطه على  اأن خروج  الآيات  بينت 

ِمنُكْم  َم  َجَهنَّ الأَْمالأنَّ  ِمْنُهْم  َتِبَعَك  َن  ملَّ ْدُحوراً  مَّ َمْذوؤُوماً  ِمْنَها  اْخرُْج  {َقاَل  والندحار 
اأَْجَمِعنَي} الأعراف18. ، بينما مل يو�شف هبوط اآدم باأي �شفة �شلبية واإمنا بعفو من اهلل 
ِه َكِلَماٍت َفَتاَب  بيِّ عن زلته وغفران لذنبه الذي اقرتفه بطاعته لل�شيطان، {َفَتَلقَّى اآدم ِمن رَّ

اُب الرَِّحيُم} البقرة37.  وَّ ُه ُهَو التَّ َعَلْيِه اإِنَّ
على . 18 وذريته  لإبلي�ص  بالغيب  علم  ل  اأن  تبني  وا�شحة  حقيقة  اإىل  الآيات  اأ�شارت 

َماَواِت َوااْلأَْر�ِس َواَل  ُهْم َخْلَق ال�شَّ الإطالق على الرغم مما يدعونه من علم غيبي. {َما اأَ�ْشَهدتُّ
ليِّنَي َع�ُشداً} الكهف51.  ِخَذ امْلُ�شِ َخْلَق اأَنُف�ِشِهْم َوَما ُكنُت ُمتَّ
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و�شف اإبلي�ص بعد ع�شيانه لأمر اهلل بال�شجود مبجموعة من الأو�شاف هي: )الكفر، . 19
وال�شغار، والرجيم، وامللعون، والفا�شق، وبالعدو لآدم وذريته( . 

بينت الآيات اأن خلق جهنم ما كان اإل لكل املخالفني من اإبلي�ص وذريته واأتباعهم . 20
�شبعة  اأن جلهنم  اأكدت  اأنها  الوقاية من جهنم. كما  اأنها ف�شلت طرق  اآدم وذريته، مع  من 
اأبواب لكل باب منها جزء مق�شوم، وي�شتدل من ذلك اأن هذه الأبواب ال�شبعة هي التي يدخل 
الإن�ص واجلن، وكل  اإىل جنهم بحيث يكون لكل باب منها جمع معني من  النار  اأهل  منها 

يدخل من اجلزء اخلا�ص به من كل باب. 
ثانيا- التوصيات: 

باال�شتناد اإل نتائج البحث وما ينبثق عنها من تو�شيات، يو�شي الباحث با 
ياأتي: 
يت�شمن القراآن الكرمي بني طياته منهجًا تربويًا باأ�شاليب تربوية وا�شحة املعامل . 1

ال�شيا�شات  عن  امل�شوؤولني  على  ي�شتوجب  ما  املختلفة،  مفا�شلها  بني  كبري  ان�شجام  فيها 
الرتبوية، الأخذ بهذه الأ�شاليب الرتبوية يف اأثناء التخطيط والتنفيذ لل�شيا�شات الرتبوية. 

يف . 2 القراآين  الأ�شلوب  ل�شتنباط  واآياته  الكرمي  القراآن  �شور  يف  البحث  ا�شتمرارية 
ال�رسد القراآين للق�ش�ص القراآنية الواردة، وخا�شة فيما يتعلق بق�ش�ص الأنبياء املتكررة يف 

�شور واآيات كثرية. 
تطوير . 3 يف  منها  امل�شتنبطة  الرتبوية  والأ�شاليب  القراآين  الأ�شلوب  من  ال�شتفادة 

املناهج التعليمية، واملحتوى التعليمي للمقررات املدر�شية واجلامعية. 
عر�ص . 4 يف  منها  امل�شتنبطة  الرتبوية  والأ�شاليب  القراآين  الأ�شلوب  من  ال�شتفادة 

اأ�شاليب التعليم  املادة التعليمية والتدري�شية داخل القاعات والغرف ال�شفية، وخا�شة يف 
اجلامعي. 

تناول . 5 يف  منها  امل�شتنبطة  الرتبوية  والأ�شاليب  القراآين  الأ�شلوب  من  ال�شتفادة 
الق�شة و�رسدها، وخا�شة للمفكرين والكتاب واملوؤلفني للق�شة الق�شرية والطويلة. 

الكرمي وحتليلها، مبا يعود بالفائدة والنفع . 6 القراآن  اآيات  البحث والتعمق يف فهم 
والطلبة  الب�رسية  وكوادرها  برمتها،  التعليمية  العملية  على  واجلودة  والتح�شني  والتطوير 

واملخرجات التعليمية. 
اإجراء درا�شات مماثلة ملحاولة ا�شتخراج مكنون القراآن وعلومه واأ�شاليبه ومنهجه . 7

ول �شيما فيما يتعلق باملجال الرتبوي والتعليمي، ل�شتجالء العلوم الرتبوية امل�شترتة وراء 
عظمته واإعجازه وقيمه واأ�شاليبه وك�شفها. 



50

األسلوب القرآني بني التشابه واالختالف في دالالت األلفاظ واملعاني من منظور تربوي
د. عبد عطا اهلل حمايلقصة خلق آدم عليه السالم ودور إبليس فيها كما وردت في القرآن الكرمي )دراسة حتليلية(

املصادر واملراجع: 

القراآن الكرمي. . 1
اإبراهيم، عبد القادر )2001( ، القطرات الندية يف ك�شف اأ�رسار بع�ص الآيات القراآنية، . 2

ط1، دم�شق: دار القلم. 
الألو�شي، �شهاب الدين )1999( ، روح املعاين يف تف�شري القراآن العظيم وال�شبع املثاين، . 3

ط1، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي. 
القراآن، ط1، حتقيق: . 4 الرحمن بك�شف ما يلتب�ص يف  ، فتح  الأن�شاري، زكريا، )1985( 

حممد علي ال�شابوين، بريوت: عامل الكتب. 
باحويرث، تهاين )2007( ، اأثر دللة ال�شياق القراآين يف توجيه معنى املت�شابه اللفظي . 5

و�شالح  وهود  نوح  ق�ش�ص  اآيات  على  تطبيقية  نظرية  درا�شة  القراآين،  الق�ش�ص  يف 
و�شعيب. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، ال�شعودية: جامعة اأم القرى. 

اجلرجاين، عبد القاهر، )1998( ، اأ�رسار البالغة، حتقيق: حممد الفا�شلي، ط1، بريوت . 6
املكتبة الع�رسية. 

احللي، حممد )1965( ، املت�شابه من القراآن، تف�شري الآيات الغام�شة ط1، بريوت. . 7
الرازي، الفخر، )1997( ، التف�شري الكبري، ط2، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي. . 8
الزخم�رسي، جار اهلل، )2002( ، تف�شري الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، . 9

ط1، بريوت: دار املعرفة. 
علم . 10 من  والدراية  الرواية  فني  بني  اجلامع  القدير  فتح   ،  )1997( حممد،  ال�شوكاين، 

التف�شري، حتقيق: �شيد اإبراهيم، ط3، ج5، القاهرة: دار احلديث. 
ال�شابوين، حممد، )1989( ، قب�ص من نور القراآن، ط3، دم�شق: دار القلم. . 11
�شالح، ف�شل، )1992( ، علم الأ�شلوب – مبادئه واإجراءاته، القاهرة: موؤ�ش�شة خمتار. . 12
عبود، �شلتاج، )2003( ، اأ�رسار الت�شابه الأ�شلوبي يف القراآن، ط1، بريوت: دار املحجة . 13

البي�شاء للطباعة والن�رس والتوزيع. 



51

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

توجيه . 14 يف  والتعطيل  الإحلاد  بذي  القاطع  التاأويل  مالك   ،  )1993( اأحمد،  الغرناطي، 
التنزيل. حتقيق: �شعيد الفالح، بريوت، ط1، ج2، بريوت: دار  اآي  اللفظي من  املت�شابه 

الغرب الإ�شالمي. 
القي�شي، عودة اهلل، )بدون تاريخ( ، �رس الإعجاز يف تنوع ال�شيغ امل�شتقة من اأ�شل لغوي . 15

واحد يف القراآن، بريوت: موؤ�ش�شة الر�شالة. 
الكرماين، حممود، )1991( ، الربهان يف مت�شابه القراآن، حتقيق اأحمد عز الدين عبداهلل . 16

خلف اهلل، ط1، بريوت: دار �شادر. 
الكواز، حممد، )1426هـ( ، الأ�شلوب يف الإعجاز البالغي للقراآن الكرمي، ط1، طرابل�ص: . 17

من�شورات جمعية الدعوة الإ�شالمية. 
يا�شني، خليل، )1980( ، اأ�شواء على مت�شابهات القراآن، ط2، بريوت: دار الهالل. . 18



52

األسلوب القرآني بني التشابه واالختالف في دالالت األلفاظ واملعاني من منظور تربوي
د. عبد عطا اهلل حمايلقصة خلق آدم عليه السالم ودور إبليس فيها كما وردت في القرآن الكرمي )دراسة حتليلية(




