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 بين يدي السورة: 
 123 َفَمَدِنيَّة َوآَياتَيا 12 - 17 - 114َمكِّيَّة ِإالَّ اْْلَيات : ُسوَرة ُىود  : مكية السورة :  ووًال 

إال :َوَقاَل ِاْبن َعبَّاس َوَقَتاَدة . َمكِّيَّة ِفي َقْول اْلَحَسن َوِعْكِرَمة َوَعَطاء َوَجاِبر  َنَزَلْت َبْعد ُيوُنس
 .  "َوَأِقْم الصبلة َطَرَفْي النََّيار: " َوِىَي َقْولو َتَعاَلى ; اْلية الرابعة عشرة 

  :آيثت السورة :  ثايثًال 
 .          عدد آيات السورة ىو ثبلث وعشرون ومائة آية 

 :فضل السورة :  ثل ثًال 
َيا َرُسول المَّو : َقاَل َأُبو َبْكر َرِضَي المَّو َعْنُو ، َوَرَوى التِّْرِمِذّي َعْن ِاْبن َعبَّاس َقاَل          

رَشتْت "  :َقاَل . َقْد ِشْبت  ". لَشيَّيبَش ْتاِن   ُهود وَشالْتوَشااِن َشة وَشالْتمُهرْتسستُه وَش َش َّي يَش َشسَشثاَشلُهونَش وَشاِإِن َشا اللَّيمْت  كُهوِّو
َشيََّبْتِني  ): َقالَ ! َقاُلوا َيا َرُسول المَّو َنَراك َقْد ِشْبت: وفي حديث آخر رواه سفيان بن وكيع 

 ،َفاْلَفَزع ُيوِرث الشَّْيب َوَذِلَك َأنَّ اْلَفَزع ُيْذِىل النَّْفس َفُيَنشِّف ُرُطوَبة اْلَجَسد   (ُىود َوَأَخَواتَيا 
 َفِإَذا ِاْنَتَشَف اْلَفَزع ُرُطوَبتو َيِبَسْت اْلَمَناِبع َفَيِبَس الشَّْعر ، َوِمْنُو َيْعَرق ،َوَتْحت ُكّل َشْعَرة َمْنَبع 

ْرع األْخَضر ِبِسَقاِئِو ; َواْبَيضَّ  ;  َفِإَذا َذَىَب ِسَقاُؤُه َيِبَس َفاْبَيضَّ ،َكَما َتَرى الزَّ
نََّما َيْبَيّض َشْعر الشَّْيخ ِلَذَىاِب ُرُطوَبتو َوُيْبس ِجْمده  َوَأْىَوال َما , َفالنَّْفس َتْذَىل ِبَوِعيِد المَّو , َواِ 

َفِمْنُو ; َوُيَنشِّف َماَءَىا َذِلَك اْلَوِعيُد َواْلَيْول الَِّذي َجاَء ِبِو , َفَتْذُبل , َجاَء ِبِو اْلَخَبر َعْن المَّو 
َوَأمَّا . َفِإنََّما َشاُبوا ِمْن اْلَفَزع ] 1 ": " َوَقاَل المَّو َتَعاَلى . َتِشيب 
وقد شيبت ىوٌد رسول ا صمى ا عميو وسمم ما حل باألمم من َعاِجل َبْأس " ُىود " ُسوَرة 

, َفَأْىل اْلَيِقين ِإَذا َتَمْوَىا َتَراَءى َعَمى ُقُموبيْم ِمْن ُمْمكو َوُسْمَطانو قوةُ بطشو ِبَأْعَداِئِو , المَّو َتَعاَلى 
َوَأمَّا َأَخَواتَيا َفَما َأْشَبَيَيا . َوَلِكنَّ المَّو َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيْمُطف ِبِيمْ ; َفَمْو َماُتوا ِمْن اْلَفَزع َلَحقَّ َلُيْم 

َفِفي تبلوة َىِذِه , "اْلَقاِرَعة " و " التَّْكِوير " و : " اْلَمَعاِرج " و " اْلَحاقَّة " ِمْثل ; ِمْن السَُّور 
. َوَتِشيب ِمْنُو الرُُّءوس , السَُّور َما َيْكِشف ِلُقُموِب اْلَعاِرِفيَن ُسْمَطانو َوَبْطشو َفَتْذَىل ِمْنُو النُُّفوس 

َقْولو في اْلية الثانية " ُىود " ِإنَّ الَِّذي َشيََّب النَِّبّي َصمَّى المَّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِمْن ُسوَرة : َوَقْد ِقيَل 
فيو أمر باالستقامة والثبات عمى ذلك ، وال يصبر عمى " َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرت : " عشرة منيا
 . إال عظماء الرجالاالستقامة

 

                                                 
 .17االيو :  سورة اْلُمزَّمِّل  1
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  :اس  السورة: راب ثًال 
 سميت سورة ىود بيذا االسم نسبة إلى قصة النبي عميو السبلم الواردة في السورة ، 

حياًء وتخميدًا لجيوده الكريمة في الدعوة إلى ا ، حيث لم تذكر أكثر إسيابًا في غير ىذه  وا 
 .السورة الكريمة 

  :موضو ثت السورة :  ثمسثًال 
التوحيد ، الرسالة ، البعث  ) سورة ىود مكية وىي تعنى بأصول العقيدة اإلسبلمية 

، وتحدثت عن الدعوة إلى ا والصبر عمى الببلء والمقارنة بين المؤمنيـن والكافرين  (والجزاء
، وتحدثت عن قصة نوح عميو السبلم ، وىود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب ، وموسى ، 

 .وىارون عمييم السبلم ، وختمت ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسمين 
السورة وأخواتيا سورتي يونس السابقة وسورة يوسف ىي أول ثبلث سور ألسماء كما أن ىذه 

أنبياء وكمما كان اسم السورة عمى اسم نبي كانت قصة ىذا النبي ىي محور السورة وفي 
وىذه . ختام السورة تأتي أية تمّخص لمقصة وكأنيا قاعدة في كل السور المسماة بأسماء أنبياء

ي ورد في المصحف ونزلت السور ــــــــــــالسور الثبلث نزلت في وقت واحد وبنفس الترتيب الت
الثبلث بعد وفاة السيدة خديجة رضي ا عنيا ووفاة عم الرسول صمى ا عميو وسمم أبو 

من أذى في الطائف والرفض دعوتو ونصرتو من " صمى ا عميو وسمم " طالب وما القاه 
ى ـــــــــــــــــــــــــــقبائل العرب وكانت تمك الفترة عصيبة جدًا عمى الرسول صمى ا عميو وسمم وعل

المسممين في مكة لما القوه من أذى المشركين فمنيم من أمره الرسول صمى ا عميو وسمم 
باليجرة الى الحبشة ومنيم من بقي في مكة يتعرض لؤلذى والتضييق من قبل كفار قريش، 
فكأنما أنزل ا تعالى ىذه اْليات تسمية لمنبي صمى ا عميو وسمم وتسرية عنو ألنيا تقّص 

وجاءت . عميو ما حدث إلخوانو الرسل من أنواع اإلبتبلء ليتأّسى بيم في الصبر والثبات
 :السورة لتوضح لنا أن من يمر بيذه األزمات والمحن قد يتصرف وفق احد ىذه التصرفات

 .يفقد األمل والعمل   - 
 .يتيور ويمجأ إلى العنف والتصرفات غير المحسوبة وتدمير الغير   - 
 .يركن لمقوي ويعيش في ظمو ويترك قضيتو وينتيي أمره عمى ىذا النحو   - 

و ــــــــــــــلكننا نرى أن الرسل لم يأخذوا أي واحد من ىذه التصرفات وكذلك جاءت اْليات تدع
نما جاءت آية محورية التي  الرسول صمى ا عميو وسمم لعدم التصرف بيذه التصرفات وا 
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 : ىي أساس السورة والتي تدور اْليات حوليا
 

تضمنت التوجيو   وىذه اْليات.  
لمرسول صمى ا عميو وسمم والمسممين كيف يتصرفون في ىذه المحنة وفي أي محنة قد 

إن ىذه اْلية تعالج حالة نفسية ألناس في وضع صعب . تصيبيم في أي زمن وفي أي مكان
 ال  :أي اصبر واستمر بالدعوة، ثم جاء األمر الثاني استقم لمغاية فجاءت باألمر األول

بمعنى إياك أن تعيش في   وال تركن :أي اياكم والتيور والطغيان وجاء األمر الثالث تطغوا
الثبلث ىي عمى عكس التصرفات المتوقعة ممن   وىذه األوامر. ظل القوي وتستسمم لو

سبحان الذي جعل اعتدال :  وقد قال الحسن رضي ا عنو. أصابتو المحن كما أوردنا سابقاً 
 .ال تطغوا وال تركنوا:  الدين بين الئين

وجاءت آيات السورة تتحدث عن نماذج من األنبياء الذين أصابتيم المحن والقوا من          
. المصاعب ما القوا خبلل دعوتيم ألقواميم ومع ىذا كمو صبروا واتبعوا ىذه األوامر الثبلث

شّيبتني : وىذه السورة ىي في غاية األىمية لممسممين لذا قال الرسول صمى ا عميو وسمم 
 .ىود وأخواتيا
    " تبدأ السورة بتمجيد القرآن العظيم الذي أحكمت آياتو          

         "  وتدعو إلى توحيد 

 وعرضت " .         : ا تعالى

     الظروف الصعبة التي كان يعيشيا المسممون

           

      " . ويدعو ا تعالى رسولو لمثبات واالستمرار في

         " الدعوة رغم كل الظروف
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        وعرضت لعناصر الدعوة اإلسبلمية في ،

ظل كل الظروف الصعبة عن طريق الحجج العقمية مع الموازنة بين فريقي الضبلل واليدى 
    وفّرقت بينيما كما تفرق الشمس بين الظممات والنور

          ويتحدث

التكذيب شديد وتأثيره شديد عمى : عن ىذا المعنى أية ثبلثينأول  الربع األول من السورة
 .المسممين

  :ثم تنتقل اْليات تتحدث عن سبع نماذج من الرسل الكرام وصبرىم عمى ما القوه من قوميم
قصة نوح أبو البشر الثاني وقد وردت قصة نوح في ىذه السورة بتفصيل لم تذكره أية سورة  

وتشرح كيف صبر نوح عمى قومو فقد لبث فييم . أخرى من السور حتى سورة نوح نفسيا
 عامًا يدعوىم وىم عمى تعنتيم ويسخرون منو ولّما 950عمرًا طويبًل أطول من أي نبي آخر 

طمب ا منو أن يصنع الفمك استمرت ىذه العممية سنوات عديدة حتى زرع الشجر ثم أخذ 
منيا الخشب وصنع السفينة وكان يمكن  تعالى ان ييمك قوم نوح من غير انتظار ىذه 
المدة الطويمة لكن حكمتو أرادت أن يظير طول معاناة نوح وصبره كل ىذه السنوات عمى 

ولم يكن رد . األذى حتى نتعمم منو الصبر ميما طال األذى وعدم اليأس واالستمرار بالدعوة
       : نوح عمى قومو انفعاليًا وال غاضبًا إنما قال

     " ، فكأنو استقام كما أمره ا وصبر عمى الدعوة واستمر فييا

نما كان ينصح ليم ولم  28،29،30،31،32،33،34،35اْليات ولم يتيور في ردة فعمو وا 
يركن حتى الى ابنو الذي كان من المغرقين ولم ترد قصة ابن نوح إال في ىذه السورة 
 لمناسبة ورودىا ليدف السورة وتحقيق معنى ال تركن ولو كان الكافر الظالم من أىمو

             

       و        
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 "       "  ة نوحـــــــي العبرة في نياية قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتأت 

ثم تأتي قصة ىود مع قومو وقد سميت السورة باسمو تخميدًا لجيوده الكريمة في           
الدعوة إلى ا فقد كان قومو من العتاة المتجبرين الذين اغتروا بقوتيم وقالوا من أشد منا 

قوة؟ فواجييم ىود وكان رجبًل فردًا بين الجّم الغفير من عتاة عاد الغبلظ الشداد وقد حّقرىم 
وانتقص آليتيم وحّثيم عمى التصدي لو وىي من أعظم اْليات أن يواجو بيذا الكبلم رجل 

واحد أمة عطاشًا إلى إراقة دمو وذلك لثقتو بربو وقد قال ليم ىود كبلمًا جامعًا في أية واحدة 
            ما قاليا نبي وال رسول لقومو أبدًا اشتممت كل المعاني الثبلثة التي ذكرناىا سابقاً 

"             

           

              

            

          

       . 

 الذين إلىاستقم واصبر واستمر بالدعوة وال تطغى وال تركن   فكأنما جمعت ىذه اْليات
صرارفمم يتحدث أحد بقوة وعدم ركون  ظمموا ولذا سمى ا   عمى الرسالة إال سيدنا ىودوا 

  .تعالى السورة باسمو
ثم جاءت قصة نبي ا صالح ثم قصة لوط وشعيب ثم قصة موسى وىارون صموات ا  ·

وسبلمو عمييم جميعًا ثم التعقيب المباشر بما في ىذه القصص من العبر والعظات التي 
تدور حول محور السورة وتخدم أىدافيا وتعرض صبر كل نبي عمى أذى قومو وعدم ركونو 

 .وطغيانو
ثم ختمت السورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسمين لتثبيت قمب النبي صمى  ·

    تي تعرض ليالا عميو وبارك وسمم أمام الشدائد واألىوال ا
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  . ثم يعرض ا تعالى لنا كيفية تنفيذ األوامر التي وّصانا بيا 

     االستقامةويدلنا أن العبادة ىي التي تعين عمى 

           ، 

وكأنما اْليات كميا         " والصبر اْلية 

وتختم السورة بالتوحيد كما بدأت بو . ى تنفيذ اليدفل إلى نياية السورة تعين ع113من اْلية 
        " ليتناسق البدء مع الختام

         . 

ومن لطائف سورة ىود الببلغية أن األوامر بأفعال الخير أفردت لمنبي صمى ا عميو وبارك 
ن كانت عامة في المعن        ىوسمم وا 

      وفي المنيّيات جمعت لؤلمة    

             

   . 
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 رصد  ف ثل الكس  ف   طثب السورة ومسمح ال داول :
                         

 وىي سورلحسب تصنيف  (assertives),ممفوظ إخباري من أفعال الكبلم التقريرية 
األفعال التي يمتزم بيا المتكمم بصدق القضية المعبر عنيا وقد جمعت ىذه اْليــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 (اإلخبار, الثناء ,التقرير,الوصف  )الكريم عددا من األفعال اإلنجازية 
            :اثل   ثلى

           

            

 

     نزل ىذا القرآن المحكم المفصل لئبل تعبدوا إال ا وحده ال : أي

1شريك لو

القصد منو إسداء النصح ,    فعل كبلمي انجازي بأسموب العرض وىو الطمب برفق ولين 
( .  و)والتحذير خشيو عمييم من العقوبو االداة 

ىما من األساليب االنشائيو الطمبيو واما بمغو التداوليين فيما فعبلن :     األمر والاه 
كبلميان يحمل كل منيماقوة انجازيو تحددىا اراده المتكمم وقصده وىي إرادة متعمقو بطمب 

 2ايقاع الماموريو وعدم إيقاع المنيي عنو
      كد بأن بصيغة األمر ؤفعل انجازي م

(illocutoire)  , المخاطبين إلى االستغفار والتوبةدعوة 

                                                 
 2007 1ط2 جمال محمود اليوبي تفسير سورة ىود  ص1
 150التداوليو عند العرب  مرجع سابق ص , مسعود صحراوي2
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ممفوظ تقريري تكمن قوتو االنجازية في كون أصل اإلمتاع اإلطالة ومنو أمتع ا بك ، 
يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية من سعة الرزق ورغد العيش : ومعنى اْلية 

وىي بمثابو الحجج والمقدمات لمغايو التي خمقيم ا ألجميا وىي عبادة ا وحده الشريك لو 
   تتولوا وتعرضوا عن اإليمان والطاعة واالستغفار: أي

       أخاف وأخشى عميكم عذاب يوم : أي

القيامة ، ووصف العذاب بأنو كبير لما فيو من اْلالم واألىوال الشديدة 
    إضافة العذاب إلى اليوم الكبير لمتيويل والتفظيع والتخويف

          (إخباري)فعل كبلمي تقريري 

تضمن قوة انجازيو وىي رجوعكم ومعادكم إلى ا بالموت ، ثم البعث ، ثم الجزاء يوم 
القيامة
            

            

          

           

            

             

 

         ، ما من :  تقرير إخبار ووصف أي

شيء يدب عمى وجو األرض من سائر دواب األرض صغيرىا وكبيرىا بحرييا وبرييا من 
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 إنسان أو حيوان إال تكفل ا برزقو تفضبًل منو تعالى وتكرمًا ، فيو الخالق والرازق 

   مستقرىا حيث تأوي إليو من األرض ،  : ابن  بث   قال

. ومستودعيا الموضع الذي تموت فيو فتدفن 
      كل ما تقدم ذكره من الدواب وأرزاقيا وأقدارىا وأعمارىا :  أي

. ومستقرىا ومستودعيا مسطر ومثبت في الموح المحفوظ 
       أي خمق ىذه المخموقات : البلم متعمقة بخمق

ليبتمي عباده باالعتبار والتفكر واالستدالل عمى كمال قدرتو وعمى البعث والجزاء أييم أحسن 
عمبًل فيما أمر بو  ونيى عنو ، فيجازى المحسن بإحسانو والمسيء بإساءتو ، ويدخل في 

 1.العمل االعتقاد ألنو من أعمال القمب
:وجممو المبتدأ والخبر سدت مسد الحال البلزمذكرىا بعد ,فيو مبتدأ,اسم استفيام

فتعديو فعل يبموالى ,نظراالى ان االبتبلء اليتعمق بالذوات (يبموكم )ضمير الخطاب البلزم في 
وىذا ,ضمير الذوات ليس فيو تمام الفائدة فكان محتاجاالى ذكر حال تقيد متعمق باالبتبلء

. 2ضرب من التعميق وليس عينو
        ولئن قمت يا محمد ألولئك : أي

المنكرين من كفار مكة أنكم ستبعثون بعد موتكم لمحساب وىو فعل كبلمي تقريري وصفي 
. تكمن قوتو اإلنجازية في اإلخبار عن يوم البعث

          ليقولن الكفار المنكرون : أي

وقد تضمنت ىي األخرى فعبل .لمبعث والنشور ما ىذا القرآن إال سحر واضح مكشوف 
تكمن قوتو ,مؤكد بان (مبعوثون)كبلميا تقريريا وتأثيري صادر من الفعل الكبلمي األول 

. أالنجازيو في ادعاءات الكفار الكاذبة وخبث نفوسيم

                                                 
. 2007،  1ط ، 2  ص ، تفسير سورة ىود،  جمال محمود اليوبي 1
. 8 ص،التحرير والتنوير،  الطاىر بن عاشور 2
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              أي :

 ولئن أنعمنا عمى اإلنسان بأنواع النعم من الصحة ، واألمن والرزق وغيرىا من النعم 

   سمبنا تمك النعم منو : أي    صيغ مبالغو عمى وزن

 لمنعم  يائس كثير اليأس من الرحمة ، : فعول وتعني كثير اليأس وشديد الكفر أي 

. جاحدا ليا
بحيث تتم , ال قريرإن الغرض اإلنجازي لؤلفعال الكبلمية الواردة في اْليات السابقة ىو 

نطق ,يتحقق االنجاز في الخطوة األولى من خبلل , انجازيو ىذه االفعال من خبلل خطوتين
 باعتبارىما ل اإل بثر  و الوصفبينما يتحقق في الخطوة الثانيو من خبل, الكبلم وأدائو

وىو ما , 1غرضين انجازين شانيما شان أي غرض أخر كالرفض أو القبول إلى غير ذلك
والتي يسمييا , في الظاىر (الوصفيو)توصل إليو أوستين الذي بين أن اإلخباريات 

                                                 
مصر ,مكتبو االداب القاىرة ,االفعال االنجازيو في العربيو المعاصره,في البرغماتيو ,  ينظر عمي محمود حجي الصراف1
 61 ص2010 1ط
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. 1ىي التي يمكن ان تحمل في شكل أفعال كبلميو (التقريريو )
    : االستفيام لمتوبيخ .

تحداىم أواًل باإلتيان بمثل ىذا القرآن فعجزوا ، ثم تحداىم ثانيًا بعشر سور فعجزوا ، ثم - 
تحداىم ثالثًا باإلتيان بسورة مثمو في الببلغة والفصاحة واالشتمال عمى المغيبات واألحكام 

: التشريعية وأمثاليا وىي األنواع التسعة وقد نظميا بعضيم بقولو 
أال إنما القرآن تسعة أحرٍف 

 
سأنبيكيا في بيت شعر ببل ممل  

حبلٌل ، حراٌم ، محكٌم ، متشابٌو  
 

بشيٌر ، نذيٌر، قصٌة ، عظمٌة ، مثل  
مماثمة : أي      : قال الشوكاني في تفسير قولو تعالى    -  

. لو في الببلغة وحسن النظم وجزالة المفظ وفخامة المعاني 
.  ما ىو إال نذير وبشير ومبمغ دعوة ربو ، وا وحده ىو الذي ييدي النبي    - 
             

   -      أسمموا :   استفيام معناه األمر ، أي

. فعل كبلمي توجييي صريح وىو الدعوة إلى اإلسبلم بعد أن قامت عميكم الحجة
إلى الجماعة بعده في قولو تعالى   االلتفات في الخطاب من المفرد في قولو   - 

 :    ولم يقل لك ، فااللتفات من اإلفراد إلى الجمع لمتعظيم 

. والتفخيم ، وقد يخاطب الرئيس بما يخاطب بو الجماعة 
           

           

           

           

                                                 
  87,88 ينظر اوستين نظريو االفعال الكبلميو العامو ص1
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         .

إلـــــــــــى أقوال عديدة   : اختـــــــــــــمف العمماء في المراد من قولو تعالى - 1. 

: وىي 
. األشياد ىم المبلئكة ، وبو قال مجاىد واألعمش -  أ
: األشياد ىم األنبياء والرسل ، بدليل قولو - ب

 ( 41: النساء)  وبو قال الضحاك .
. ىم المبلئكة واألنبياء والعمماء الذين بمغوا الرساالت : قيل - ج
. دة ىم الخبلئق أجمع ، وبو قال قتا: قيل - د

خباريو تكمن قوتيا االنجازيو في وصف         تضمنت ىذه اْليات أفعال كبلميو تقريريو وا 
     كذب ىؤالء الكفار عميت أبصارىم وسدت آذانيم

   فعل كبلمي إخباري تضمن قوة انجازيو وىي الوعيد ومال الكفار يوم

فعل كبلمي انجازي        القيامة 

ويتحقق بالتزام المتكمم بانجاز عمل في المستقبل ،  (commissives)من فئة االلتزامات 
.1حسب تصنيف سورل

                                                 
 .50 ص،فاق جديدة في البحث المغوي المعاصرأ  ، محمود احمد نحمو1
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          إن الذين : أي

جمعوا بين اإليمان القمبي والعمل بالجوارح ، فعمموا الصالحات قواًل وفعبًل من اإلتيان 
  بالطاعات وترك المنكرات وخشعوا وخضعوا وذلوا لخالقيم ومالكيم  

     أولئك أصحاب وأىل وورثة الجنة يوم القيامة ، منعمون : أي

. فييا ومخمدون ال يخرجون منيا أبدًا 
        فقد شبو سبحانو 

الكافرين باألعمى واألصم لتخبطيم في ظممات الضبللة وعدم اىتدائيم إلى سبيل  فريق
الطاعة والسعادة كتخبط األعمى األبكم في سيره ، وشبو سبحانو فريق المؤمنين بالبصير 

والسميع إلبصارىم نور الحق واىتدائيم إلى سبيل الطاعة والسعادة كاىتداء السميع البصير 
ال يستوي : فعل كبلمي انجازي االستفيام إنكاري ، أي    . في سيره

أفبل : أي  الفريقان مثبًل كعدم استواء األعمى واألصم ، والبصير والسميع

والغرض التفريق بين فريق أىل الطاعة واإليمان ، وفريق أىل الجحود  ؟ تعتبرون وتتعظون
  والعصيان

نما  والسؤال من ا تعالى في القرءان مستغن عن سؤال خمقو فيو يعمم األشياء قبل كونيا وا 
.  يستفيم ليقررىم ويذكرىم انيم قد عممو حقيقو ماسئمو عنو

. 1عند عمما المعاني استعبلم عن نسبو ىي في اصميا خبر: االستفيام
 واتياميم لو بافتراء لما ذكر تعالى عناد الكافرين من أىل مكة ، وتكذيبيم لرسول ا 

القرآن ، ذكر ىنا قصة نوح مع قومو الكافرين لتكون كالعظة والعبرة لمن كذب وعاند ولتسمية 
 .  بسرد قصص المرسمين وما جرى ليم مع أقواميمالرسول 
              

            

                                                 
. 264ص ، نقد وتوجيو، في النحو العربي ،  ميي المخزومي1
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 يمكن توضيح الفعل الكبلمي في اْليات  كما يمي 
 

           

 

 
 

          

  
 
 

     
 
 
 
 

 
                  

   قوة انجازيو متضمنة في القول 
 التحذير والوعيد,    وىي التأكيد 

قوة انجازيو صريحة وىي    :اإلخبار 
 اإلخبار عن إرسال النبي نوح إلى قومو                                  

النيي ,       ممفوظ كبلمي صريح
 

قوة انجازيو متضمنة في القول وىي 
النيي القصد منو إسداء النصح  
والتحذير خشيو عمييم من العذاب 
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  .

           

        "

 القوة االنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازيو الصريحة ىي     
.           النفي مع الحجاج 

 

المتضمن في القول أنيم بادروا إلى 
إتباعو من غير تعمق وتفكر وروية ، 

وىذا مردود عمييم ألن الحق إذا 
وضح ال يبقى لمرأي وال لمفكر مجال 

. بل ال بد من إتباعو
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 بعد أن عارض المؤل نوحًا عميو السبلم واحتجوا ببشريتو ، وبأن أتباعو أراذل الناس ،   
جابتو عمى باطميم  . واتيموه بالكذب ، ناسب أن يذكر ىنا رد نوح عميو السبلم عمييم وا 

تتمثل قوتو  (-  يا قوم –النداء  )تضمنت اْلية فعبلن كبلميان إنجازيان ، األول ىو تأثيري 
اإلنجازية في تنبيو المخاطبين عمى تمقي الخطاب ،والثاني استفيام إنكاري ،فقال نوح عميو 

أخبروني يا قوم إن كنت عمى برىان وأمر جمي من ربي بصحة دعواتي ، فخفي : السبلم 
األمر عميكم فمم تيتدوا إلييا وال عرفتم قدرىا بل بادرتم إلى تكذيبيا وردىا الحتجاجكم الباطل 

أنكرىكم : أي      بالمادة عمى نور اإليمان

ونجبركم ونغصبكم ونضطركم عمى قبوليا وأخذىا والحال أنيم كارىون منكرون ليا ؟ 
. واالستفيام لئلنكار أي ال نفعل ذلك ألنو ال إكراه في الدين 

             

          

           نبلحظ إعادة  

أي ويا قوم ال أسألكم عمى نصيحتي لكم وتبميغي دعوة ا إليكم , تأكيد (يا قوم)الخطاب 
, مااًل أجرة آخذىا منكم عمى ذلك ما ثوابي إال من ا فإنو ىو الذي يثيبني ويجازيني

             

             

      .

خزائن السموات واألرض بيد ا وحده يصرفيا كيف يشاء ومتى يشاء وعمى من يشاء - 1
، واإلنسان وىو في بطن أمو  (48: النجم ) َأْغَنى َوَأْقَنىفيو الذي يغني وىو الذي يفقر 

 َتْخُرجَ  َلنْ  نْفًسا َأنَّ  َرْوِعي ِفي اْلُقُدسِ  ُروحُ  َنَفثَ ﴿ : يكتب رزقو ، قال صمى ا عميو وسمم 
: ، وقال تعالى  (1)﴾ الطََّمبِ  ِفي َفَأْجِمُموا ِرْزَقَيا، َوَتْسَتْوِعبَ  َأَجَمَيا، َتْسَتْكِملَ  َحتَّى الدُّْنَيا ِمنَ 
 ََوِفي السََّماء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدون ( 22: الذاريات . )

                                                 

( . 7694) ، ح 8/166المعجم الكبير لمطبراني  (1)



 
 

55 

الغيب ال يعممو إال ا ، فيو سبحانو يعمم ما كان وما ىو كائن وما سيكون ، وما لم - 2
يكن لو كان كيف يكون ، وا يعمم ما تخفي الصدور وما يدور في العقول ويعمم كل شيء 
وأما المخموق فبل بعمم من الغيب بمعناه العام وىو ما غاب عنو إال ما قدره ا لو وىو قميل 

: جدًا وىو اْلتي 
ما أخبر بو عن طريق الوحي كالقرآن والسنة كقصص السابقين ، كعبلمات يوم القيامة ، - أ

. إلخ ... وما يحدث في اليوم اْلخر 
ما عممو عن طريق الرؤيا الصادقة فيو جزء من ست وأربعين جزء من النبوة ، كالرؤى - ب

رؤيا يوسف عميو السبلم ، ورؤيا صاحبي السجن ، )التي في قصة يوسف عميو السبلم 
 . (ورؤيا عزيز مصر

ما عممو عن طريق سنة ا التي ال تتغير وال تتبدل كشروق الشمس صباحًا وغروبيا - ج
. ليبًل وتعاقب الميل والنيار 

ما عممو عن طريق األجيزة والمخترعات العممية وكل ذلك بإذن ا حيث يسر لئلنسان - د
اكتشافيا كالحمل ونوعو ، وأجيزة رصد الظروف الجوية واألرضية ، وأجيزة االتصاالت عمى 

. إلخ ... األرض وفي الفضاء 
ما عممو عن طريق الجن مما اطمع عميو الجن ومما وقع من أحداث ونحن كبشر لم - ىـ

. نطمع عمييا وكان الجني صادقًا 
ال يجوز لممسمم أن يحتقر ويزدري أخاه المسمم لسبب غير مشروع كاألسباب الدنيوية ، - 3

 َدُموُ  َحَرامٌ  اْلُمْسِممِ  َعَمى اْلُمْسِممِ  ُكلُّ  اْلُمْسِممَ  َأَخاهُ  َيْحِقرَ  َأنْ  الشَّرِّ  ِمنْ  اْمِرئٍ  ِبَحْسبِ ﴿ : قال 
. ﴾.(1 )َوِعْرُضوُ  َوَماُلوُ 

أتباع نوح  (يحتقرون)اْلية تدل عمى أن العضو الذين كان المؤل الذين كفروا يزدرون - 4
. عميو السبلم ىي األعين 

            

             

             

                                                 

.  4650ح ,12/426صحيح مسمم (1)
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         - الداعية عميو أن يكثر

من محاجة قومو وأن يمضي قدمًا في تبميغ دعوة ا ميما كذب وأوذي وال ييأس ميما طال 
 *  َفَمْم َيِزْدُىْم ُدَعاِئي ِإالَّ ِفَراراً *َقاَل َربِّ ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْيبًل َوَنَياراً : الزمن ، قال تعالى 

وا َواْسَتْكَبُروا  نِّي ُكمََّما َدَعْوُتُيْم ِلَتْغِفَر َلُيْم َجَعُموا َأَصاِبَعُيْم ِفي آَذاِنِيْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُيْم َوَأَصرُّ َواِ 
( . 9-5: نوح ) ثُمَّ ِإنِّي َأْعَمنُت َلُيْم َوَأْسَرْرُت َلُيْم ِإْسَراراً  * ثُمَّ ِإنِّي َدَعْوُتُيْم ِجَياراً  * اْسِتْكَباراً 

 ََقاَل ِإنََّما َيْأِتيُكم ِبِو الّمُو ِإن َشاء َوَما َأنُتم ِبُمْعِجِزين( 33 . )
إن عذاب ا ال يقع إال بمشيئة ا ، وال أحد يستطيع أن يفر منو أو يدفعو عن نفسو إن - 

. أراد ا أو يوقعو عميو 
 َلْيِو َواَل َينَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَردتُّ َأْن َأنَصَح َلُكْم ِإن َكاَن الّمُو ُيِريُد َأن ُيْغِوَيُكْم ُىَو َربُُّكْم َواِ 

 ( 34. )ُتْرَجُعونَ 
اليداية بيد ا ، فالداعية نبيًا أو غيره يرشد إلى اإليمان والعمل الصالح وال يوقع 

نما ا ىو الذي ييدي قموب من يشاء من عباده حسب عممو وحكمتو  اليدى في القموب ، وا 
 بذل جيدًا كبيرًا في ىداية عمو أبي طالب ، إال أن ا لم ، ومما يجدر ذكره أن النبي 

نََّك اَل َتْيِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ المََّو َيْيِدي َمن َيَشاُء َوُىَو َأْعَمُم إ: ييد قمبو ، قال تعالى 
( . 56: القصص ) ِباْلُمْيَتِدينَ 

يضمكم وىذا مما يدل : أي       ": قال القرطبي - 2

عمى بطبلن مذىب المعتزلة والقدرية ومن وافقيما ، إذ زعموا أن ا ال يريد أن يعصي 
العاصي ، وال يكفر الكافر ، وال يغوي الغاوي ، وأنو يفعل ذلك ، وا ال يريد ذلك ، فرد ا 

فأضاف إغواءىم إلى ا  ...      :  عمييم بقولـو 

. سبحانو وتعالى ، إذ ىو اليادي والمضل ، سبحانو عما يقول الجاحدون والظالمون 
            

ىناك تشابو كبير بين مواقف األمم المختمفة المكذبة مع أنبيائيم ، فينا قوم نوح عميو السبلم 
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 آخر رسول اتيموا النبيين عمييم السبلم باالفتراء كان موقفيم من أول رسول وقوم محمد 
. نبييم العناد والتكذيب والكفر 

              

           

           

            

          

   اْلية تدل عمى أن ا عز وجل يعمم من سيؤمن ومن لن يؤمن ، وأن 

, ىذا من الغيب الذي اختص بو سبحانو ال يشاركو فيو أحد ال نبي وال ممك وال غير ذلك 
. وكل ىذا ممفوظ إخباري تقريري

اْلية تدل عمى أن الداعية إلى ا بعد أن يبذل جيده المالي والبدني والعقمي والزمني في 
الدعوة ، عميو أن ال يبتئس وال يغتم وال تذىب نفسو حسرات بسبب إصرار وعناد الكفار 

. والعصاة ، بل يعيش حياتو 
اشتممت عمى أعمال القمب كالكفر والجحود والتكذيب ،    : قولو - 3

. وأعمال الجوارح كعبادة األصنام والصد عن سبيل ا 
 عندما أشار عميو ممك لماذا لم ُيميل قوم نوح كما في اْلية ، بينما ُأميل قوم محمد - 4

 َأنْ  َأْرُجو َبلْ  ﴿ الجبال أن يطبق عمى المشركين األخشبين بعد رحمتو لمطائف ، فقال 
واإلجابة عمى ذلك من .(1)﴾ َشْيًئا ِبوِ  ُيْشِركُ  اَل  َوْحَدهُ  المَّوَ  َيْعُبدُ  َمنْ  َأْصبَلِبِيمْ  ِمنْ  المَّوُ  ُيْخِرجَ 

: ثبلثة وجوه 
، وبذلك أعذروا كمال العذر ،  ( سنة950)إن قـوم نوح عميو السبلم أميموا مدة طويمة - أ

 23 سنة و950 فالحديـث السـابق كـان قبيـل اليجرة بقميل وفرق ىائل بين وأما قـوم محمـد 
. سنة 

                                                 

.  2992ح, 11/8صحيح البخاري  (1)
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إن ا تعالى عمم أن قوم نوح لن يؤمن منيم إال من قد آمن وذلك حذر نوحًا عميو - ب
 فقد عمم ا أنيم سيسممون يوم فتح مكة ولذلك السبلم من الشفاعة فييم ، وأما قوم محمد 

. قبل تأخير العذاب عنيم 
 ِإنْ إنو ال اجتياد مع النص ، فنوح عميو السبلم لم يخير ، ومحمد  ُخير بقول الممك ﴿- ج

. إلخ  (1)﴾ ...اأْلَْخَشَبْينِ  َعَمْيِيمْ  ُأْطِبقَ  َأنْ  ِشْئتَ 
          

 إن من ينصر ا ويطيعو ويبذل في ذلك جيده مخمصًا لو الدين ، إن شاء ا 

 . َواْصَنِع اْلُفْمَك ِبَأْعُيِنَناتعالى يحفظو ا ويرعاه ، ويحرسو ويوفقو ويسدده 
إذا رأينا عذاب ا واقعًا عمى الكفرة أوالمجرمين ، فبل تسأل ا أن يؤخره عنيم وأن - 2

إن ا "يميميـم مرة أخـرى ألن فيما يبدو أن أمر ا قد جاء والقدر مضى بذلك وانتيى منو 
" . ليميل الظالم حتى إذا أخذه لم يفمتو

أن قموب األنبياء ممموءة بالرحمة عمى أقواميم ولذلك نيى ا عن الشفاعة ليم بعد أن - 3
. قدر عمييم العذاب 

            

       

عمى الداعية أو العالم أن يبذل من صنعتو ووقتو ومالو لخدمة دينو وإلرضاء ربو ، وأن ال - 
يترفع أو يتعالى عمى ذلك ، بل يفعمو سعيدًا وىو يرجو رحمة ربو وقبولو لعممو ، فقد شارك 

.  في بناء المسجد وشارك في حفر الخندق رسول ا 
بعض أشراف قومو ، ولو قال المؤل الستغرقيم جميعًا  :  أي َمؤٌل مِّن َقْوِموِ المراد من - 2
: أسباب سخريتيم من نوح عميو السبلم تتمثل في اْلتي - 3
. قالوا يا نوح كنت باألمس نبيًا وأنت اليوم نجارًا - أ
. أنو كان يصنع سفينتو في الصحراء أو في البر حيث ال بحر وال ماء - ب
. أنيم بكفرىم كانوا يستيزئون باألنبياء بالباطل ولغير سبب - ج

                                                 

.  2992ح, 11/8صحيح البخاري  (1)
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دأب الكفار والمكذبون االستيزاء باألنبياء ودعواتيم وأتباعيم وأفعاليم لسبب ولغير سبب - 4
َوَلَقِد اْسُتْيِزَئ ِبُرُسٍل مِّن َقْبِمَك َفَحاَق ِبالَِّذيَن َسِخُروْا ِمْنُيم مَّا وكل ذلك بالباطل ، قال تعالى 

ُسوٍل ِإالَّ َكاُنوْا ِبِو َيْسَتْيِزُئونَ  وقولو  (10: األنعام ) َكاُنوْا ِبِو َيْسَتْيِزُئونَ   َما َيْأِتيِيم مِّن رَّ
( . 30: يس )
يجوز لمدعاة والمسممين االستيزاء بالكفار والمجرمين ألسباب مشروعة ، كاالستيزاء بيم - 5

لعبادتيم من ال يسمع وال يرى وال ينفع وال يضر ، أو لعبادتو من يصنعو من عجوة أول 
. إلخ ... النيار ويعبده ، فإذا جاع آخر النيار أكمو 

ْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبِمْثِل : يجوز رد االعتداء بمثمو ولكن في إطار الشرع لقولو تعالى - 6 َواِ 
اِبرينَ  ( . 126: النحل ) َما ُعوِقْبُتم ِبِو َوَلِئن َصَبْرُتْم َلُيَو َخْيٌر لِّمصَّ

           - عّبر

ليدل عمى أن العذاب سيأتي ىو إلييم ومخصوصًا "     " بقولو 

. بيم ، أي باسميم ومقدر عمييم ىم ال غيرىم 
عذاب الدنيا وىو الغرق والمعبر عنو بقولو : اْلية اشتممت عمى عذابين ، أوليما - 2

   وعذاب اْلخرة في جينم والمعبر عنو بقولو ،    

 .

عذاب ا عمى األمم التي كذبت وكفرت با ورسمو ، متنوع ومختمف من أمة ألخرى - 3
وقد يتكرر أحيانًا نفسو في أكثر من أمة ، والجامع المشترك في ذلك أنو عذاب ا وانتقامو 
من الكافرين بعد أن رأوا اْليات والمعجزات الدالة عمى صدق األنبياء فقم نوح وقوم فرعون 

. أىمكوا بالغرق 
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      - قال  ولم يقل الماء في قولو

     ، ليدل عمى أن تبمع الماء الذي فار منيا وتفجر عيونًا

األرض الماء المتجمع عمييا من مائيا  (تشرب)دون ماء السماء ، وقد يكون المراد أن تبمع 
الذي خرج منيا دون ماء السماء ، ولم يقل ابمعي الماء حتى ال تبمع كل ما عمييا من ماء 

. كالبحار واألنيار فتجف األرض وتموت الحياة 
. بدأ باألرض قبل السماء ألن الماء فار من األرض قبل أن ينزل مطر من السماء - 2
     : قدم نداء األرض عمى السماء في قولو - 3

  لكون ابتـداء الطوفان منيا وىو قولـو :       وىذا

ْرَنا اأْلَْرَض ُعُيوناً * َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السََّماء ِبَماء مُّْنَيِمٍر : مشكـل لقولو  -11: القمر ) َوَفجَّ
أو أن ا جعل ( : قمت)ويدفع اإلشكال بأن يقال في اْليـة األخيـرة تقديم وتأخير ،  (12

 يفور بالماء أواًل ، ثم فتح أبواب السماء بماء منيمر ثانيًا ، – وجو األرض أو الفرن –التنور 
. ثم فجر العيون التي فارت سابقًا ثالثًا ، وبذلك ال يكون تقديم وتأخير في اْلية 

     : روي أن أعرابيًا سمع ىذه اْلية - 4

          

  (ابن المقفع)، فقال ىذا كبلم القادرين ال يشبو كبلم المخموقين ، ويروى أن 
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وكان أفصح أىل زمانو رام أن يعارض القرآن فنظم كبلمًا ، وجعمو مفصبًل ، وسماه سورًا ، 
أشيد أن : فمرَّ يومًا بصبي فسمعو يقرأ اْلية فرجع إلى بيتو ومحا ما كان قد بدأ بو ، وقال 

. ىذا ال يعارض أبدًا ، وما ىو من كبلم البشر 
والصحيح أنو أىمـك الولـدان بالطوفان ، كما ىمكت الطير والسباع ، ولم : "قال القرطبي - 5

. وىـو مروي عن الضحاك " يكن الغرق عقوبة لمصبيان والبيائم والطيـر ، بل ماتـوا بآجاليـم
الجودّي جبل بقرب الموصل ، استوت عميو في العاشر من المحرم يوم : "قال القرطبي - 6

عاشوراء ، فصامو نوح وأمر جميع من معو من الناس والوحش والطير والدواب وغيرىا 
" . فصاموه ، شكرًا  تعالى

الجودّي بنوح ، وطور سيناء بموسى : أكرم ا ثبلثة جبال بثبلثة نفر : "قال القرطبي - 7
" . وحراء بمحمد صمواتو وسبلمو عميو أجمعين

، .(1)﴾ َوُنِحبُّوُ  ُيِحبَُّنا َجَبلٌ  ُأُحدٌ  القائل﴿ وكذلك أكرم سبحانو جبل أحد بمحمد  : (قمت)
، (2)﴾َعَرَفةُ  اْلَحجُّ ﴿   :وجبل عرفات بفريضة الحج ووقوف األنبياء والحجيج عميو قال 

 فيو أيام اليجرة ، وجبمّي الصفا والمروة بجعميما من شعائر الحج وجبل ثور باختباء النبي 
َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّموِ : قال تعالى   . ِإنَّ الصَّ
             

            

             

              

            

           

            

                                                 

.  1387ح ,5/333صحيح البخاري  (1)
 . 18023ح, 38/222مسند أحمد  (2)
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فييا أيضًا دليل عمى أن االبن من األىل : "    : قال القرطبي في قولو 

لغة وشرعًا ومن أىل البيت ، فمن وصى ألىمو دخل في ذلك ابنـو ، ومن تضمنو منزلو وىو 
ْيَناُه َوَأْىَمُو ِمَن  َ *َوَلَقْد َناَداَنا ُنوٌح َفَمِنْعَم اْلُمِجيُبوَن : في عيالو وقال تعالى في آية أخرى  َنجَّ

. فسمى جميع من ضمو منزلو من أىمو  (76-75: الصافات ) اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ 
أن من الجيل الكبير أن يسأل اإلنسان ربو ما ال عمم لو بو ، مما ال يجوز أن يسألو - 2

عنو ، كأن يسأل النبي مثبًل عن موعد يوم القيامة ، أو يسأل العـــــــــــــــبد يا رب لم فعمت كذا 
. وكذا 

             

             

           

          

             

            

            

            

             

           

            - قال
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لو أخوىم ألنو منيم ، وكانت القبيمة وقيل   القرطبي في قولو

إنما قيل لو أخوىم ألنيم من بني آدم كما أنو : يا أخا تميم ، وقيل : تجمعيم ، كما تقول 
. من بني آدم 

. األنبياء والرسل جميعًا جاءوا بعقيدة التوحيد وعبادة ا وحده - 2
          

          

            

               

 ، وفي مواقف أخرى وصفو أليم ،   وصف عذاب ا بأنو غميظ في قولو - 

. الخ ... شديد ، ميين ، عظيم ، مقيم ، مخزي 
يدل عمى أن المغة العربية يعجز لفظ واحد منيا عن وصف جينم ، ولذلك جاء بعدة - 2

. ألفاظ لوصفيا ، ونظن أنيا ال تستغرق وصفيا 
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  .

 ألن  الخطاب لصالح ، وفي سورة إبراىيم    : "قال القرطبي 

" . الخطاب لمرسل صموات ا وسبلمو عمييم
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الضيافة من مكارم األخبلف ، ومن آداب اإلسبلم ، ومن خمق النبيين : "قال القرطبي - 1 
 َواْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ ﴿ : وليست بواجبة عند عامة أىل العمم ، لقولو ... والصالحين 

َياَفةُ  َوَلْيَمُتوُ  َيْوُموُ  َجاِئَزُتوُ  َضْيَفوُ  َفْمُيْكِرمْ  اْْلِخرِ   َيِحلُّ  َواَل  َصَدَقةٌ  َفُيوَ  َذِلكَ  َبْعدَ  َوَما َأيَّامٍ  َثبَلَثةُ  الضِّ
(. 1)﴾ُيْحِرَجوُ  َحتَّى ِعْنَدهُ  َيْثِويَ  َأنْ  َلوُ 

.   والجائزة العطية والصمة التي أصميا عمى الندب 
إلى أن ... اختمف العمماء فيمن يخاطب بيا ، فذىب الشافعي : "قال القرطبي - 2

قال . ليس عمى أىل الحضر ضيافة : وقال مالك . المخاطب بيا أىل الحضر والبادية 
قال ... إنما الضيافة عمى أىل القرى ، وأما الحضر فالُفندق ينزل فيو المسافر : ُسْحنون 

إنيا واجبة في : الضيافة حقيقـة فرض عمـى الكفاية ، ومن الناس من قال : ابن العربي 
القرى حيث ال طعام وال مأوى ، بخبلف الحواضر فإنيـا مشحونة بالمأواة واألقوات ، وال شك 

" . أن الضيف كريم ، والضيافة كرامة ، فإن كان غريبًا فيي فريضة
الضيافة في اإلسبلم سنة مستحبة أقميا يوم وأكثرىا ثبلثة أيام فمن زاد فيو خيٌر لو - 3

وتصير الضيافة . لؤلحاديث السابقة ، وسواء كان ذلك لفقير أو لغني في الحضر أو البادية 
واجبة إذا انقطع الضيف عن الطعام والشراب والمأوى فقيرًا أو غنيًا في البادية أو الحضر 

 . (وىذا تمخيص الدرسين السابقين)
: من آداب الضيافة في اإلسبلم ما يمي - 4
َل الُمضيُف بضيافة الضيف - أ . أن يعجِّ
فما لبث أن جاء بعجل )أن يقـدِّم الُمضيـُف أفضـَل ما عنده دون أن يتكمف ما يضر بو - ب

 . (حنيذ
أن يبادر الضيف باألكـل فإن كرامتـو بتعجيـل ضيافتو ، وكرامة الُمضيف مبادرة الضيف - ج

. باألكل
أن ينظر الُمضيف بتمفت ومسارقة ال بتحديد نظر فـي ضيفـو ىل يأكل أم ال ؟ ويشجعو - د

. عمى األكل 
كرامو ، - ىـ أن يقوم ويتعاون أىل البيت من الزوج والزوجة واألوالد عمى خدمة الضيف وا 

. فينا تعاون إبراىيم عميو السبلم وزوجتو ساّرة في إكرام ضيوفيم 

                                                 

.  3256ح , 10/189سنن أبي داوود  (1)
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عرض لوط عميو السبلم عمى الذين أرادوا الفاحشة بضيوفو الزواج من بناتو البلتي من صمبو 
، أو الزواج من بنات قومو ؛ ألن نبي القوم أب ليم ، وليس المقصود بذلك الزنا ، ذلك أن 

؟ !المؤمن الصالح يأباه ، فكيف بنبّي معصوم 
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    َّْزقُ  َعْنُيمْ  ُقِطعَ  ِإالَّ  َواْلِميَزانَ  اْلِمْكَيالَ  َقْومٌ  َنَقَص  َواَل  اْلَمْوتُ  ِفيِيمْ  َكُثرَ  ِإال  الرِّ

 َعَمْيِيمْ  المَّوُ  َسمَّطَ  ِإالَّ  ِباْلَعْيدِ  َقْومٌ  َخَترَ  َواَل  الدَّمُ  ِفيِيمْ  َفَشا ِإالَّ  اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  َقْومٌ  َحَكمَ  َواَل 
 (.1)﴾اْلَعُدوَّ 

عمى الداعيـة أن يبدأ بدعوة الناس إلى الدين أواًل ، ثم ما يتعمق بأمور الدنيا ثانيًا ، وىي - 1
. من الدين 

إن إنقاص المكيال والميزان من البخس الذي يعاقب ا عميو في الدنيا واْلخرة ، وفي - 2
َنا َفَشا َواَل  الرُّْعبُ  ُقُموِبِيمْ  ِفي ُأْلِقيَ  ِإالَّ  َقطُّ  َقْومٍ  ِفي اْلُغُمولُ  َظَيرَ  َما : " الحديـث عن النبي   الزِّ

"  َقطُّ  َقْومٍ  ِفي
           

           

           

  ثمن ﴿  ﴾       

                                                 

. 870ح , 3/349موطأ مالك   (1)
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          1 

ما أىمك ا أمتين بعذاب واحد إال قوم صالح وقوم شعيب ، أىمكيم : " قال ابن عباس - 
ا بالصيحة ، غيـر أن قوم صالح أخذتيم الصيحة من تحتيم ، وقوم شعيب أخذتيم 

" . الصيحة من فوقيم 
 أنو أتتيم صيحة ، وفي األعراف رجفة وفي الشعراء عذاب اوذكر ىاىن: "قال ابن كثير - 2

نما ذكر في كل سياق  يوم الظمة وىم أمة واحـدة اجتمـع عمييم يوم عذابيم ىذه النقم كميا ، وا 
      ما يناسبو ، ففي األعراف لما قالوا 

   1 ناسب أن يذكر ىناك الرجفة فرجفت بيم األرض التي ظمموا بيا  

 لما أساءوا األدب في مقالتيم عمى نبييم ذكر الصيحة التي اوأرادوا إخراج نبييم منيا ، وىاىن
     استمبثتيم  و أخمدتيم ، وفي الشعراء لما قالوا 

    2قال  :      

    
" .  وىذا من األسرار الدقيقة و الحمد والمنة كثيرًا دائماً 3

          

            

           

                                                 
. 88 اْلية  سورة األعراف 1
. 188 اْلية  سورة الشعراء ،2
.   189 اْلية  سورة الشعراء ،3
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لم قال   : وىـذه اْليـة أكثـر ما يسـأل عنيا أىل اإللحاد في الدين فيقول : "قال القرطبي - 1
            1  وقال في موضع

   :  وقال         2: عن ذكر يوم القيامة 

       (111: النحل) وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  :  

  
3
 وقال   :         4  

                                                 
 .35اْلية  سورة المرسبلت ، 1
. 27 اْلية سورة الصافات ، 2
. 18اْلية  سورة الصافات ، 3
. 39  سورة الرحمن ، األية4
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نما يتكممون باإلقرار بذنوبيم ، ولوم  والجواب ما ذكرنـاه وأنيم ال ينطقون بحجة تجب ليم وا 
" .       بعضيم بعضًا ، وطرح بعضيم الذنوب عمى بعض ، فأما التكمم والنطق بحجة ليم فبل 

مَّيى المَّي ِن  رَشسُهولَش  سَش َشلْتتُه ﴿ مَشيْت ِن  المَّي ُه  صَش مَّي َش   َش سَش مَشى اَش ْتمَشلُه  مَشث فَش َشمَشى المَّي ِن  اَشبِن َّي  يَشث فَشقُهمْتتُه  وَش اٍء   َش  اَشدْت  لَش ْت
اْت ُه  فُهرِن َش  مَشى  َشوْت  مِن اٍء   َش اْت ُه  يُه ْترَش ْت  لَش ْت  لَش ْت مَشى بَشلْت  اَشثلَش  مِن اٍء   َش اْت ُه  فُهرِن َش  اَشدْت  لَش ْت رَشتْت  مِن َشاْتسَش ُه  بِن ِن  وَش َش  يَشث األْت
لَشكِننْت   ُهمَشرُه  مِن َش  لِنمَشث مُهيَشسَّيرٌر  كُهلٌّل  وَش (.  1)﴾لَش   ُه
ينَش فِنيهَشث مَشث دَشامَشتِن السَّيمَشثوَشاتُه وَشاألَشرْت ُه  : اختمف في تأويل قولو تعالى - 1 ثلِندِن  .   َش
المعنى ما دامت سموات الجنة والنار وأرضيما ، والسماء : قالت طائفة منيم الضحاك - أ

  : كل ما عبلك فأظمك ، واألرض ما استقر عميو قدمك ، وفي التنزيل 

         
 ، وقد ورد أن 2

. لآلخرة سموات وأرض غير ىذه 
أراد بو السماء واألرض المعيودتين مع ثبوت زواليما يوم القيامة ، : قالت طائفة - ب

ىو دائم ما : وأجرى ذلـك عمـى عـادة العرب في اإلخبار عن دوام الشيء وتأبيده كقوليم 
. إلخ ... ال أتيناك ما جن الميل ، أو ناح الحمام : دامت السموات واألرض ، وقوليم 

. أنيم خالدون فييا أبدًا ال انقطاع لذلك وال انتياء لو :    والمعنى 
عن ابن عباس أن جميع األشياء المخموقة أصميا من نور العرش وأن السموات واألرض - ج

. في اْلخرة تردان إلى النور الذي أخذتا منو فيما دائمتان أبدًا في نور العرش 
بُّب َش  اختمف المفسـرون وأىـل العمم في معنى االستثناء في قولو - 2  إلى   ِنوَّي مَشث لَشثا رَش

: أقوال كثيرة منيا 
. إال ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك :  كأنو قال فَش ِن  الاَّيثرِن  أنو من قولو : األول 

. وىو قول أبي النضرة وأبي سعيد الخدري 
أن االستثناء إنما ىو لمعصاة من الموحدين ، وأنيم يخرجون بعد مدة من النار ، : الثاني 

ينَش لَشقُهوا  وعمى ىذا يكون قولو   عامة في الكفرة والعصاة ، ويكون االستثناء من فَش َشمَّيث الَّي ِن
. خالدين ، وتكون ما بمعنى من ، وبيذا قال قتادة والضحاك وأبو سنان وغيرىم 

                                                 

. 3036ح , 10/379سنن الترمذي  (1)
. 74  اْلية  سورة الزمر، 2
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وقد ثبت باألحاديث المتواترة تواترًا يفيد العمم الضروري بأنو يخرج من النار أىل التوحيد ، 
. فكان ذلك مخصصًا لكل عموم 

بُّب َش  أي ليم فييا زفير وشييق : أن االستثناء من الزفير والشييق : الثالث     ِنوَّي مَشث لَشثا رَش
. قالو األنباري . من أنواع العذاب األخرى غير الزفير والشييق 

أنيـم خالـدون فييا ما دامت السموات واألرض ال يموتون إال ما : أن معنى االستثناء : الرابع 
روي ذلك عن ابن . شاء ربك ، فإنو يأمر النار فتأكميم حتـى يفنـوا ، ثم يجـدد ا خمقيـم 

. مسعود 
ما دامت السموات واألرض سوى ما يتجاوز ذلك : والمعنى . أن إال بمعنى سوى : الخامس 

من الخمـود ، كأنو ذكر في خمودىم ما ليس عند العرب أطول منو ، ثم زاد عميو الدوام الذي 
. حكاه الزجاج . ال آخر لو 
وا ألضربنو إال أن أرى غير ذلك ، : أن ىذا ال ينافي عدم المشيئة كقولك : السادس 

ونوقش ىذا بأن معنى اْلية الحكم بخمودىم إال المدة التي شاء ا ، فالمشيئة قد حصمت 
. روى عن الفراء وابن األنباري وابن قتيبة والزجاج . جزمًا 
أن المعنى خالدين فييا ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك من مقدار : السابع 

. حكاه الزجاج أيضًا . موقفيم في قبورىم لمحساب 
خالدين فييا إال ما شاء ربك من زيادة النعيم ألىل النعيم وزيادة العذاب : أن المعنى :الثامن 

. حكاه أيضًا الزجاج واختاره الحكيم الترمذي . ألىل الجحيم 
قال . وما شاء ربك من الزيادة : المعنى . قال الفراء . بمعنى الواو  (إال)أن : التاسع 
. وىذا القول بعيد عن البصريين أن تكون إال بمعنى الواو : مكـــــــــــي 
   كما شاء ربك ، ومنو قولو : بمعنى الكاف ، والتقدير  (إال)أن : العاشر 

           .1 كما قد سمف :  أي .

أن ىذا االستثناء إنما ىو عمى سبيل االستثناء الذي ندب إليو الشارع في كل : الحادي عشر 
روي نحو .         1كبلم فيو عمى حد قولو 

. ىذا عن أبي عبيد 
                                                 

 .22 اْلية سورة  النساء، 1
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االستثناء بالمشيئة استعمل لمداللة عمى الثبوت واالستمرار ، والنكتة في ذكره : الثاني عشر 
بيانو أن ىذه األمور كانت بمشيئتو تعالى ولو شاء لغيرىا ، وليس شيء خارج عن مشيئتو ، 

. فاإليمان والكفر ، والسعادة والشقاوة ، والخمود والخروج كميا بمشيئة ا 
              

     
2 . 

             

           

          

            

            

           

             

           

           

  .

 : (أحدىا):  فيو ثبلثة أقوال      قولو - 1

نصيبيـم من العـذاب ، قالو ابن يزيد ،  : (الثاني)نصيبيم من الرزق ، قالو أبو العالية ، 
. ما وعدوا بو من خير أو شر ، قالو ابن عباس رضي ا عنو  : (الثالث)

                                                                                                                                                         
. 27 اْلية سورة الفتح،  1
. 108 اْلية  سورة الفتح ، 2
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         .

 -        بين قومك يا محمد ، أو :  أي

. بين قوم موسى
            

           

 . 

 وسمم عميو ا صمى النبي رأيت ﴿قال السري عمي أبي عن الشعب في البييقي وأخرج- 
 منيا شيبك الذي ما فقمت نعم قال ىود شيبتني قمت أنك عنك روي ا رسول يا فقمت

    ﴾(1 .) قولو ولكن ال قال األمم وىبلك األنبياء قصص

            

      1 - قولو     

خاصة : اختمف المفسـرون في ىذه اْلية ىل ىي خاصة بالمشركين أو عامة فقيل 
بالمشركين ، وقد روي عن ابن عباس ، وقيل عامة في الظممة سواء كانوا كفارًا أو مسممين 

. ، وىذا ىو الظاىر من اْلية 
الركون المنيي عنو ىو الرضا بما عميو : قال المحققون : قال النيسابوري في تفسيره - 2

الظممة ، أو تحسين الطريقة وتزيينيا عند غيرىم ، ومشاركتيم في شيء من تمك األبواب 
وأقول : قال . فإما مداخمتيم لرفع ضرر واجتبلب منفعة عاجمة ، فغير داخمة في الركون 

َأَلْيَس المَُّو  ىذا من طريق المعاش والرخصة ، ومقتضى التقوى ىو االجتناب عنيم بالكمية 
( . 36: الزمر ) ِبَكاٍف َعْبَدُه 

                                                 

 . 1/187نظم المتناثر  (1)
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 بسبب الركـون إلييـم ، وفيو إشارة إلى أن الظممة أىل    قولو - 3

. النار ، أو كالنار ، ومصاحبة النار توجب ال محالة مس النار 
           

    - قولو :      في 

:  المراد أقوال 
. الفجر والعصر - أ
. الفجر والظير - ب
. الفجر والمغرب - ج

األول ألن الفجر أول النيار والعصر في آخره وأما الظير فميست في :  والراجح  -1
نما في الوسط وأما المغرب فيي في الميل وليست في النيار  . الطرف وا 

 اختمف المفسرون في المراد منـــــــــــــــــيا      : قولو - 

:  إلى أقوال 
. ذىب جميور المفسرين من الصحابة والتابعين إلى أن الحسنات ىنا الصموات الخمس - أ
. الحسنات قول الرجل سبحان ا والحمد  وال إلو إال ا وا أكبر : قال مجاىد - ب
الحسنات ىنا عمى العموم بما فييا الصموات الخمس ، والسيئات عمى : قال الشوكاني - ج

. العموم أيضًا صغائر وكبائر 
والذي يظير أن المفظ عام في الحسنات ، خاص في السيئات ، لقولو : قال ابن عطية - د
 : ﴿(. 1)﴾اْلَكَباِئرُ  اْجتُِنَبتْ  َما

ألنو ال دليل لتخصيص العموم في  (أوليما) قول الشوكاني لدليمين – وا أعمم –والراجح 
اْلية ، وأما الحديث الذي استدل بو ابن عطية فيو خاص بما ذكر فيو من الصموات 

أن  (ثانييما)إلخ ، وال يوجد ما يثبت أنو تخصيص ليذه اْلية تحديدًا ... الخمسة والجمعة 
. مجموع األحاديث في ذلك تدل عمى أن األعمال الصالحة تكفر السيئات 

                                                 

. 8358ح , 17/400مسند أحمد   (1)
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بْتنَش السَّي يِّو َشثتِن  قولو - 3 سَشاَشثتِن يُه ْت ِن إن الحسنات عمى العموم ، ومن جممتيا :  أي   ِننَّي الْت َش
الصغائر ، ومعنى : بل عمادىا الصبلة يذىبن السيئات عمى العموم ، وقيل المراد بالسيئات 

.  يكفرنيا حتى كأنيا لم تكن : يذىبن السيئات 
ذكر ا سبحانو في كتابو الصبلة بركوعيا وسجودىا وقياميا وقراءتيا : "قال القرطبي - 4

  وأسمائيا فقال  
1  وقال ،   َفُسْبَحاَن المَِّو ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصِبُحوَن *

 : وقال  (18-17: الروم ) ُروَن ـَن ُتْظوِ ـّيًا َوِحيـَوَلُو اْلَحْمُد ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَعشِ 
اْرَكُعوا  : وقال  (130: طو ) ا ـْمِس َوَقْبَل ُغُروِبوَ ـوِع الشَّ ُـ َل ُطلـَك َقبْ ِـ ِد َربّ ْـ َوَسبِّْح ِبَحم
َذا ُقِرَئ  : وقـال  (238: البقرة )   َوُقوُموْا ِلّمِو َقاِنِتينَ : وقال  (77: الحج ) َواْسُجُدوا  َواِ 

:  وقال  (204: األعراف ) ْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُو َوَأنِصُتوْا ـاْلقُ 
      َواَل َتْجَيْر ِبَصبَلِتَك َواَل ُتَخاِفْت ِبَيا ( 110: اإلسراء)  بقراءتك ، وقال : أي :  َوَأِقِم

بَلَة َطَرَفِي النََّياِر َوُزَلفًا مَِّن المَّْيِل  ( . 114: ىود ) الصَّ
َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتَُبيَِّن ِلمنَّاِس  وىذا كمو يجمل أجممو في كتابو وأحال عمى نبيو في بيانو 

َل ِإَلْيِيْم   مواقيت الصبلة وعدد الركعات والسجدات وصفة فبين  (44: النحل ) َما ُنزِّ
جميع الصموات فرضيا وسننيا وما تصح الصبلة إال بو من الفرائض وما يستحب فييا من 

(. 2)﴾ُأَصمِّي َرَأْيُتُموِني َكَما َصمُّوا﴿: السنن والفضائل فقال في صحيح البخاري 
 ==========

       

            

            

           

            

                                                 
 .114  ، اْلية سورة ىود 1
. 595ح , 3/7صحيح البخاري   (2)
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 أي أىل       : قولو تعالى : "قال القرطبي - 

 أي فيما بينيم من تعاطي     أي بشرك وكفر   القرى   

لم يكن لييمكيم بالكفر وحده حتى ينضاف إليو الفساد كما أىمك قوم شعيب : الحقوق ، أي 
ببخس المكيال والميزان وقوم لوط بالمواط ، ودل ىذا عمى أن المعاصي أقرب إلى عذاب 

ن كان عذاب الشرك في اْلخرة أصعب ، قال    ِننَّي ﴿ : االستئصال في الدنيا من الشرك وا 
ا  ِن َشا الاَّيث َش  مَشى يَش ْت ُه ُهوا فَشمَش ْت  اللَّيثلِن َش  رَش َشوْت لَش َش  يَشدَشيْت ِن   َش قَشثبٍء  المَّي ُه  يَش ُهمَّيهُه ْت   َشنْت   َشوْت اْت ُه  بِن ِن  (.1)﴾مِن

            
2
  

 الموعظة ما يتعظ بو من إىبلك األمم  َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْمُمْؤِمِنينَ  : قال القرطبي 
الماضية والقرون الخالية المكذبة ، وىذا تشريف ليذه السورة ألن غيرىا من السور قد جـاء 

َوِذْكَرى  فييـا الحـق والموعظة والذكرى ولم يقل فييا كما قال في ىذه عمى التخصيص 
  .  ِلْمُمْؤِمِنينَ 

                                                 

. 2094ح , 8/73سنن الترمذي   (1)
، ص 1949، األولى، بيروت ــــ لبنان ، الطبعة يالمبنانالقزويني، اإليضاح في عموم الببلغة ، دار الكتاب  (2)
. 118 اْلية  سورة ىود ، 2
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لِنمّل ِن  َشيْتبُه السَّيمَشثوَشاتِن وَشاألَشرْت ِن  : قال الشوكاني  عمم جميع ما ىو غائب عن العباد :  أي  وَش
. العمم الذي ال يشاركو فيو غيره 

قد تنوعت االفعال الكبلمية في خطاب السورة وتعددت واختمفت افعال الكبلم االخبارية 
التقريرية النسبة االكبر في خطاب السورة الرتباطيا بوصف احوال المخاطبين ووصف 
عضمة الخالق سبحانو وذكر اخبار االولين وقصصيم لكنيا االفعال الكبلمية التوجييية 
الطمبية وبخاصة افعال النداء واالستفيام واالمر والنيي الرتباطيا باالحكام والتكاليف 

الشرعية وقد اختمفت ىذه االفعال من حيث درجة قوتيا االنجازية توكيد او اثبات ونفيا مراعاة 
الحوال المخاطبين وتحقيق لمقاصد وغايات الخطاب القرآني في السورة والتي تحتوي بين  

 ـ كما ذكرت آنفًا ـ عمى فنون من الببلغـة ال يجتمـع إال القميل منيا في روائع البيان طياتيا
بيد أنَّيا تخالف الفنون األخرى في خموىـا مـن التكمُّـف، وبعدىا عن التصنُّع ىذا من  ، العربي

ناحية، ومن ناحية أخرى أنَّيا من أبمغ الطرق، وأمثل الـسبل فـي  تبميغ مضامين الرسالة في 
عبرًة وعظًة  ص القرآنيالقصالدعوة إلى التَّوحيد، ووصف الكتَّاب باإلحكـام والتَّفـصيل، وسـرد 

 .ألولي األلباب
كلُّ كبلٍم ال : يكاد يتَّفق معظم العمماء عمى تعريف اإلنشاء، فالجممة اإلنشائية عندىم ىي

إنَّو صادق فيو أو كاذب، أو كلُّ كبلم ال يحتمل الصدق أو الكذب : يصح أن يقال لصاحبو
الكبلم إما خبر أو إنشاء؛ ألنَّو إما  أن: ووجو الحصر: "قولـو وفي ىذا يورد القزويني .لذاتـو

األول الخبر، . أو ال يكون ليا خارج. لنسبتو خارج تطابقو أو ال تطابقو) 2)أن يكـون 
طمبي، وغير طمبي، والذي نحن : اإلنشاء إلى قسمين ويقسم القزويني . "والثاني اإلنشاء

.  " طمب، وغير طمب: اإلنشاء ضربان : "حيث يقول بصدد تناولو ىـو اإلنشاء الطمبي
واإلنشاء  والطمب يستدعي مطموبًا غيـر حاصل وقت الطمب؛ المتناع تحصيل الحاصل

ومن الببلغيين من . األمر، والنيي، واالستفيام، والتمني، والنداء: خمسة أضرب ىي الطمبي
األنواع الخمسة األولى أكثر استعمـااًل وحمبًل  ولكن. "يضيف إلييا العرض والتحضيض
لذلك سأتناول ىذه األنـواع، محاواًل تطبيقيا عمى سورة ،   لشتَّى الدالالت، والمطائف الببلغية
 .ىـود عميو السبلم كمما أمكن ذلك

ذا عدنـا إلى األساليب اإلنشائية في سورة ىود؛ فإنَّنا نجد أنَّيـا وردت فـي الـسورة الكريمة في  وا 
تقريبًا، ترددت بين األمر، والنَّيـي، واالسـتفيام، والتَّمني، ( 119)مائة وتسعة عشر موضعًا 
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عدد األساليب اإلنشائية يقترب كثيرًا من عدد آيـات السورة البالغ  والنِّـداء، مع مبلحظة أن
مائة وثبلثًا وعشرين آيـة، مع مبلحظة أن مجموع أساليب األمر يساوي عـدد أسـاليب النيي 

  .واالستفيام
: ويمكن بيان تمثيل األساليب اإلنشائية في السورة الكريمة من خبلل الجـدول اْلتــي 

األسثليب اإلالث ية 
بم  مف  )الطمبية 
 (صيث ث هث

المجمـــــــــــوع النــــــــــــداء التمنــــــــــي االستفيام النيــــــــــــي األمـــــــــــر 

 119 32 1 23 20 43العدد 
 100 26.9 0.84 19.3 16.8 36.1النسبة  

ويتمثل األمر في القرآن الكريم في مواضع ال حصر ليا، وفي سورة ىود عميو الـسبلم نماذج 
متنوعة، وضروب متعددة لؤلمر، فقد تفوق أسموب األمر من حيث العدد في السورة عمى 

وأول أسـاليب األمـر   ،(43)سائر األساليب، حيث ورد في اْليات في ثبلثٍة وأربعين موضـعًا 
مرتبطة بالحث عمى االستغفار، وىذا ما يشيع في قصص األنبياء، ويتمثَّل ذلك في قولـو 

          ىتعال

           

   

  

نَّمـا يتَـّصل بـالقرآن وعمومـو نإ والقرآن . أسموب النيـي ال يتَّصل بالبـبلغة العربيـة وحــدىا، وا 
الكريم يزدان بأساليب النَّيي، فما من سورة تقع بين دفتي القرآن إال وتحمـل بين صفحاتيا 

ذا كان النَّيي يحمل المعنى السابق وىو  .عشرات األساليب طمب الكفِّ عن الفعل، أو "وا 
لذي يتأمل ىذه الصيغة يجد أنَّيا قـد تخـرج ا ، فإن"االمتناع عنو عمـى وجو االستعبلء واإللزام

ـ أحيانـًا ـ عـن معناىا الحقيقي لمداللة عمى معـاٍن أخرى تستفاد من الـسيـاق، وقـرائن األحــوال 
أما  .مثــل الدعـاء، االلتماس، التَّمني، النُّصح واإلرشاد، التوبيخ، التَّحقير، التيئيس، والتيديد

 ،وأول ىذه (20)أساليب النَّيي في سـورة ىـود عميو السـبلم فقد وردت فـي عـشرين موضـعًا 

                                                 
 3 اْليةسورة ىود ،   1
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          :األساليب قولـو تعالى
وتكرر    1

          :األسموب نفسو في قولـو تعالى

 .2 
والنَّيي في اْليتين السابقتين لمتحذير من عبـادة غير اا من ناحيـة، ووجوب عبادتــو مـن 

 .ناحيـة أخرى
طمب الفيم ولكن أساليب االستعمال تجعل ذلك : "واالستفيام كما تدلُّ صيغة االستفعال ىو

اا سبحانو وتعـالى يعمـم خائنـة  أقلَّ دالالت الصيغة خطرًا وبخاصة في السياق القرآني؛ ألن
يكـون لبلسـتفيام فـي القـرآن  األعين وما تخفي الصدور، فيو منزه عن طمب الفيم، ومن ثم

 . الكريـم وظائـُف أخرى غير ذلك
     : في قولـو تعالى ومن أساليب االستفيام في السورة

              ، 

صيغة االستفيام معناىا : "وىو استفيام ومعناه أمر اْلية قولو"وغرض االستفيام ىنا األمر، 
االستفيام لمحثِّ  ورأى بعضيم أن . فأسمموا بعد ظيور ىذه الحجة القاطعـة: ىنا األمر، أي

.  عمى الفعل، والتَّرغيب فيو
االستفيام من مقومات التركيب المغوي،وأسس بنيانو شأنو شأن األساليب األخـرى من  دويع

أمر ونيي وتمني ونداء حيث انصيرت األساليب جميعًا في بوتقة واحدة فشكمت بعدًا جماليـًا 
 .بديعًا، ومظيرًا فنيًا رائعاً 
أسموب التمني ىو أقلُّ األساليب اإلنشائية ورودًا في سورة ىود عميو  وبنظرٍة بسيطٍة ندرك أن

    : في قولو تعالى التَّمني لم يرد في السورة إال مرًة واحـدًة،  السبلم، حيث إن

                                                 
. 02 اْلية  سورة ىود ، 1
. 21 اْلية  سورة ىود ، 2
 .14 اْلية  سورة ىود ، 3
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 ،  حروف التَّمني  (لو)وتخالف

 ؛ ألنالمتمني اإلشعار بعزة  : "في التمنـي ىو (لو )األخرى، والغرض الببلغي من استعمال 
تـدلُّ بأصـل وضعيا عمى امتناع الجواب  (لـو ( ، إذ إن " المتكمم يظيره في صورة الممنوع

ووروده ال يقـارن باألسـاليب اإلنشائية األخرى ـ األمر، والنَّيي، والنِّداء،  المتناع الشرط
كثيرًا من العمماء تناول ىذه اْليـة بالشرح  واالستفيام ـ من حيث العدد، ورغـم ذلـك فـإن

 .والتحميل
ذا تتبعنا أسموب النِّـداء في سورة ىود؛ نجد أن ىذا األسموب ورد في الـسورة فـي اثنين  وا 

ونـداء نوح ا . موضـعًا ، وقد تنـوع بين النِّـداء المتبادل بين األنبياء وأقواميم( 32)وثبلثين 
سبحانو وتعالى من ناحية، ونداء ابنو من ناحية ثانية، ولعلَّ النِّـداء الذي يتكرر بـصورة 

 :واضحة بين آيات سورة ىود ىو قولـو تعالى
ا َقْومي(2)ومثل ىـذا العـدد يقـارب  )16)ذ تكرر ىذا النداء في اْليات ست عشرة مرة  إ 

بقومو في الخطاب؛  وقد غمب عمى ىذا النِّداء التمطف نصف عدد أساليب النداء تقريبًا،
،  ، أما التكرار لمنِّداء فيو من قبيل تأكيد التمطُّف بيم في الخطاب ألنَّيم أبنـاء عشيرتو

 : ويتضح ذلك في اْليات
            

       . 

             

          

        
3 .
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ويعد الخبر في سورة ىود ـــــ عميو السبلم ـــــ اْلداة الرئيسية في قصص األنبياء عمييم السبلم 
وفي تمييدىا وتعقيباتيا ، ولو تتبعنا كل الصور الخبرية فييا لطال بنا الوقوف ، ولكننا 

سنكتفي بعرض إحصاء لؤلسموب الخبر الذي استخدم في حقائق واخرى خرجت عن تمك 
.  الحقائق واستعممت في معان ثانية ألسرار ببلغية اتضحت عند تناولنا ليا 

 
االسموب 
الخبري 

االخبار التي 
استخدمت في 

حقائقيا 

الخبر في 
السورة بين 

الفائدة والزميا 

الخبر الخارج الخبر التعميل  
عن الفائدة 

والزميا 

المجموع 

 55 38 11 03 03العدد 
 100 69.09 20 5.45 5.45النسبة 

 
وما صعب عممية إحصاء األسموب الخبري تنوع مقاصده ومعانيو الببلغية ففي بعض 

مواطن السورة جاء الخبر داال عن حقيقتو في معظم مواقعو قائم عمى حوار تردد كثيرا بين 
، ونراه يكثر في موقف الطرف المعارض  (الدعوة لئلسبلم ، المعارض لمدعوة)الطرفين 
. لمدعوة 

 
 


