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يـَُعدُّ أسلوُب األْمِر واحًدا ِمن األساليب الطلبّية الواسعِة االستْعماِل، الكثريِة التداُوِل يف كالم العرب،     

 وِمن الصِّيِغ األكثِر ُحُضورًا يف كالم. وقْد اُْستُـْعِمَل ِبِصَيٍغ ُمَتعّددٍة، َفحّقَق ِبَذلـَك أغراَضُه، وبلََّغ مقاصَدهُ 

األْمِر ِبِصيغتِه الّصرحيِة واضًحا يف العربية فإّن  ، ولِئْن كاَن ُحُضور)اِفـَْعلْ (العرِب صيغُة األِمِر الّصريح 

ُحُضوَرُه يف القرآن الكرمي أكثُر وُضوًحا وأْوضُح بَيانًا، وهو ما يعكُس أْسرَارًا من املعاين ُاستْوِدعْت فيِه، 

ودالال�ا  الّصرحية ِنَيْت هذه الدراسُة برْصِد وتتبُِّع األْمر ِبِصيغتهيكشُف عنها السياُق، وهلذا الغرِض عُ 

 .كنُموَذٍج، السُّورة املّكية املبدوءة واملخُتوَمة بالدْعوِة إىل توحيِد اهللا َعّز وَجلّ " األعراف"املختلفة يف ُسورة 

ه ودالالتِه والِسَيَما صيغة األْمر وقد اعتمدنا املنهج الوصفي املشفوع بالتحليل؛ حيث عرَّفـَْنا األمر وصيغَ 

َكثف توّصلت إليه الدراسة هو اُحلُضورولعّل أهّم ما . الصريح، وتتبُّع ُحُضورها يف آيات الُسورة
ُ
 لهُ  امل

 يف اًماوإْحكَ  أساليبِه، يف وإْعَجازًا, القرآن ُلغةِ  يف عاليةً بالغًة  اِبَدْورِه تـَْعِكسُ  واليت, ِبَدالالتِه املختلفة

  .يهِ انِ مبَ 

  إْلزام - طَلب –داللة  -اْفعلْ  -أْمر: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
   The imperative style is considered one of the widely used styles among 
Arab speakers. It was used in multiple formulas to achieving its objectives 
and reaching its purposes. Among the most present forms in the wording of 
the Arabic language is the form of the explicit imperative (do), and while the 
presence of the command in its explicit form is clear in Arabic, its presence 
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in the Holy Qur’an is more clearer and the meanings in the Holy Qur’an are 
more explicit and more clearly reflects the meaning in it. For this purpose, 
this study is concerned by tracking the imperatives in its explicit form and its 
various connotations in Surat Al-A'raf as a model. We adopted the 
descriptive approach accompanied by some analysis, where in we defined 
the imperative form, its formulas and its connotations, especially the explicit 
form and traced its presence in the verses of the surah. The most important 
thing the study has achieved is the intense presence of the imperative form 
with its various connotations, which in turn reflect a high rhetoric in the 
language of the Qur’an and the miraculousness of its methods and the 
wisdom of its buildings. 
Keywords: order - do - signify- command - obligation  

 
 

  :مقّدمة -أّوالً 

لقد متّيزت اللغة العربّية عن سائر اللغات البشرية مبا متتاُز به من ممّيزاٍت؛ فهي مستودع ذخائر    

األّمة، وفكرها اللغوّي الناطق، وهي أخصُر الّلغاِت يف إيصال املعاين، وأْجزُهلا لفظًا، وأمتُنها 

  .وأمجلها أسلوبًا , أْعذُ�ا إيقاًعاو , وأْحسُنها بديًعا, وأوضُحها بيانًا, تركيًبا

الواسعة التداول، واألكثر دورانًا يف كالم العرب أسلوب , ومن األساليب املتمّيزة يف االستعمال   

وهو من األساليب اإلنشائّية اليت اشتغَل بدْرسِه علماء النحو والصرف من حيُث البنية . األمر

ولِئْن كان حُضوُر األمر ِبِصَيغِه , يث الداللة واملعىنواشتغَل به علماء املعاين من ح, والوظيفة

وقدرًة على التعبري، فإّن حُضوره يف  عربية يعكُس تنوًُّعا يف األسلوب ودقًّة يف التصويراملختلفة يف ال

 بيانًا وقْد شَغَل مساحًة واسعًة بْنيَ ُسَوره الصرحية أكثُر وُضوًحا، وأْوضح القرآن الكرمي وِبِصيغتهِ 

املناسبُة وعرَّفْتُه  ، ضبطُه السياُق وأْحكمْتهالغيةب وراءه معىن دقيقا ونكتة اته، وهو ما حيملوآي

  .قرائُن األحوال

الّسورة املّكية , أمنوذًجا هلذه الدراسة" األعراف"إًذا وبُغية الكْشف عن هذا اّختْذنَا سورة    

سلوٍب سرديٍّ قصصيٍّ عّز وجّل، وقْد بُنيْت بأ املْستفتحة واملختومة بالّدْعَوة إىل التوحيد توحيد اهللا

يف اختياره، قويٍّ يف تأثريه، سرد تتابعّي لألنبياء والرُّسل ِمْن آدم عليِه الّسالم إىل خامت  رائٍع مجيل

َوحِّدُة املتضّمنة دْعوَة األق
ُ
َوحَّدُة امل

ُ
وام األنبياء حمّمد صّلى اهللا عليه وسّلم، ورسالتهم مجيًعا الرسالُة امل

  .واألمم إىل نْبذ الّشْرك والوثنية، وتوحيد اهللا عّز وجلّ 
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, وفْهم معناها وكْشف أْسرارها, يف السُّورة) افعلْ (وللكْشف عن حُضور األْمر بصيغتِه الّصرحية   

أثرُُه يف ) افعلْ (كيَف كان ُحلُضور صيغُة األْمر الصريح : حتّددْت إشكاليُة الدراسة يف السؤال اآليت

  ؟  ُد والدالالُت اليت حتمُلهاـوما األحكاُم واملقاص ؟بنيًة ومضمونًا" األعراف"سورة 

ولَِبْسط البحث يف هذا عرَّفْـَنا األمر لغًة واصطالًحا، وِصيغِه املختلفِة، ُمثّ وقفنا على دالالتِه   

عنا آيات السُّورة وِمْن َمثَّ تتبّ , وعرضنا الّسورة ِمْن حيُث التسمية واحملتَوى الظاهر منها واخلفّي،

ودالالتِه املختلفة، وهذا بالنظر إىل سياقاتِه والقرائن ) افعلْ (برْصِد األْمر الوارد فيها على صيغة 

  .الدالة على معناه ومقصده

 :مفهوم األمر - ثانًيا

لنماءُ األمُر من األُمور، واألمُر ضّد النهي، واألمُر ا: أمر اهلمزة وامليم والرّاء أصوٌل مخسةٌ : لغةً  -1

ْعلم والَعَجب, والربكُة بفْتِح امليم
َ
  .وامل

, يل علْيَك أمرٌة مطاعةٌ : يـَُقالُ : قال األصمعي, افعْل كذا: فاألْمُر الذي هو نقيُض النهي قوُلك  

ْرتُُه أمْرُت فالنًا أْي جعْلُتُه أمريًا، وأمَّ : وقال ابن األعرايب, أْي يل علْيَك أْن آُمَرَك مرًَّة واحدًة فُتطيُعِين 

   1.وآمرتُُه كّلهن مبعىن واحد

احلجارُة والعالمُة، والرابيُة ْمجُع : الرؤساء والعلماء، واألَمَرُة ُحمَرّكةً : وأوُلوا األْمر, واألْمُر مْصدر أَمرَ    

  2.املوعُد والوقُت والعلمُ : الُكّل، أَمٌر واَألَمارُة واَألَماُر بفْتِحهما

ْعَلُم، والعجُب، والتكثري، والطلُب , النماُء والربكةُ : عّدة لعّل أّمهها فاألمُر لغة إذن حيمُل معاينَ 
َ
امل

  .وهو املعىن الذي يرتبُط مبوضوع الدراسة

  :اصطالًحا   -2

واإللزام إّال إذا دّل دليٌل على خروجه إىل وْجِه االْستعالء  على ْعلاألْصُل يف األْمر طلُب الف   

األمر تعريفات  وحديثًا  قدميًانيبالغيّ حناة و اللغة من  علماءعّرف وقْد . معىن آخر غري ذلك املعىن

  :  منهانذكـُر  عّدة

   3». اذهْب، واقتْل، واضربْ : وأّما بناء ما ملْ يقْع فإنُّه قولَك أمرًا« : يقول سيبويه

سبيل  يصحُّ أْن ُيطلب �ا الفعل، سواًء طُِلَب به الفعل على صيغةٌ « : وعرّفُه الرضي االسرتاباذي

سّمى أمرًا عند األصولّيني حنو قولك
ُ
، أو طُِلَب به )اضرْب على وجه االستعالء( االستعالء وهو امل
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الفعل على وجِه اخلُضوع من اهللا تعاىل وهو الدعاء، حنو اللهّم ارحْم، أو من غريه وهو 

   4.»الشفاعة

لينزْل، : أعين استعمال حنو, اهَو يف لغة العرب عبارٌة عن استعماهل« : أّما الّسكاكي فقال عنه   

وال شبهة يف أّن طلَب املتصوَّر على سبيل ...و َصْه على سبيل االستعالء , وانزْل، ونَزالِ 

االستعالء يُوِرُث اإلتياَن على املطلوب منُه، ّمث إذا كان االستعالء ِممَّْن هو أعلى رتبًة ِمن املأمور 

   5.»خمتلفٍة، وإالّ ْمل يْستتبْعُه  اْسَتْتبَع إجيابه وجوب الفعل حبسب جهاتٍ 

 من أّوالً  القصد أنّ  االستعالء كلمة ذْكر من الغرضَ «  :موّضًحا االستعالء  خليل أمحد يقولو    

َخاَطب محل األمر
ُ
 على سلطانٌ  لهُ  اآلِمرُ  كان إذا إالّ  ذلك يتأتَّى وال وتنفيذِه، به االمتثال على امل

خاَطِب سواًء أكان وا ».األمرُ  إليهِ  ُوجِّهَ  َمنْ 
ُ
الستعالُء هنا أْن يرى اآلِمُر نفسُه أعَلى مرتبًة من امل

فأغلُب العلماء حناة وبالغّيني قدميًا وحديثًا ُجيْمُعوَن على أّن . 6أْعَلى مرتبًة منُه يف الواقع أْم ال

ا دّل دليٌل أو وهذا هو املعىن األصلي له إّال إذ لفعل على وجه االستعالء واإللزاماألْمَر هو طلب ا

   .قرينة على غري ذلك املعىن

  :صيغ األمر - ثالثًا

  :لُه أربُع ِصيٍغ ُميْكُن التوصُّل بوساطتها إىل طلب الفعل، واألمر بالقيام بِه وهي    

لفُظ األمر الصريح هو الفعل الّداُل بذاتِِه على الطلب دون : )افعلْ (صيغة األمر الصريح   -1

إفهام الكلمة األمَر اللغوّي، وهو : فهو يُدلُّ على جمموع شيئْني .7)حفظْ ا(و) اكتبْ (زيادٍة حنو 

   8.طلب شيء مع قبولِه ياء املخاطبة أْو نون التوكيد

  )56النور(  ﴾ َوأَِقيُموا الصََّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ  ﴿: كقوله تعاىل   

الم "يتمُّ األْمُر يف هذا النمط بالالّم، وهي اليت ُتَسمَّى بـ: بالم األمر رنتالمضارع المق -2

  )7الطالق ( ﴾لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِه  ﴿ :قوله تعاىلك.9"الم الطلب"، أْو "األمر

ؤالء وِمْن ه, قْد وَرَد ذْكُر هذه األمساء يف ُكُتِب النحو القدمية مْنها واحلديثة: اسم فعل األمر  -3

هي أمساء قامت مقامها أي مقام األفعال يف « :النحاة جالل الدين السيوطي، قال يف تعريفه

  . 10»العمل غري متصرّفٍة 
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اسٌم يدلُّ على فعٍل ُمعّنيٍ، ويتضمَُّن معناه وزمنُه وعملُه من غري « : أّما عّباس حسن فيقول فيهِ   

مَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فـَيَـُقوُل أَ  ﴿ :مثاله قوله تعاىلو . 11»أْن يقبَل عالمتُه، أْو يتأثـََّر بالعوامِل 

  .هاؤم مبعىن ُخُذوا أْو تعاُلوا) 19احلاقة( ﴾َهاُؤُم اقْـَرُؤوا ِكَتابِيْه 

هو االسُم الذي يُدلُّ يف الغالب على الفْعل ا�ّرد ِمْن : المصدر النائب عن فعل األْمر  4

, والغالُب أن يكون منصوبًا بالفْعل حمذوف وجوبًا, رلِه يف أداء وظيفة األم، ويقوُم مقاَم فعْ 12الزمن

والتقدير أحسُنوا إىل الوالدين ) 23اإلسراء ( ﴾ َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً  ﴿ :وِمْن أمثلتِه قولُه تعاىل

  .إحسانًا

  :دالالت األمـــر  - رابًعا

على وجه االستعالء واإللزام، غري أّن خالفًا  األمُر يف األْصل هو ما دلَّ على طلب الفعل   

، لذلك فإّن صيغتُه قْد خترُج عن معناه احلقيقي إىل معاين أخرى حيدُِّدها السياُق وقرائُن األحوال

ُدها سياُق الكالم نذُكرُ    : ومن أْكثِر معاين األْمر اليت ُحيَدِّ

  )41إبراهيم( ﴾ َديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْسابُ َربـََّنا اْغِفْر ِيل َوِلَوالِ  ﴿ :كقوله تعاىل: الدعاء -1

   13.أعرين كتابًا: كقولك لصديقك: االلتماس -2

وُكْن من خيارهم , يا بّين استعْذ باهللا من شرار الناس«  :كقول أحد العلماء: لنصح واإلرشادا -3

   14».على حذرٍ 

  : كقول املتنيب: التخيري -4

   15ا أْو ُمْت وأنت كرُمي     بْنيَ طْعِن القنا وخْفِق البُـًنودِ عْش عزيزً          

، ومن )40فصلت ( ﴾اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم إِنَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري  ﴿: كقوله تعاىل: التهديد -5

   16.التعجب واإلنذار, التحقري, التسوية, التعجيز, التمّين : األساليب األخرى أيًضا

   :األعراف تسميُتها ومحتواهاسورة  -خامًسا

وهو ُسوٌر مضروٌب من , لوُرود ذْكر اسم األعراف فيها" األعراف"ْت هذه الّسورة بسورة ُمسِّي   

وقد اختلفت أقوال املفّسرين يف  النارأهل اجلنة و  أهل، 17اجلّنة إىل النار ُحيوُل بني أهلهما

م قوٌم استوْت وهو أ�ّ , لى معىن واحدٍ أصحاب األعراف، َمْن ُهْم ؟ إّال أّ�ا تكاد تتفُق ع

هذه الّسورة من الّسور املكّية، وهي من الّسور الّسبع الطوال؛ فقد بَلَغ عدد  18.حسنا�م وسّيئا�م

   .19.وقيَل مئتْني ومخسة، وقيل مئتْني وسبعة, آيا�ا مئتْني وسّت آيات
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ُ
  :ُل ما جاء فيها فيما يأيتمِ جْ ى فنُ وَ تَـ حْ أّما من حيث امل

فيه من جاء  ابالتمّسك مب الناس وأَمرَ , لقْد تعرَّضت الّسورة الكرمية يف بْدء آيا�ا للقرآن العظيم -

  .20إىل نعمة خلقهم من أٍب واحٍد املتمّثل يف آدم عليه السالم همأنظار ولفتت . أوامر وبيّنات

ِمْن , ات ألبناء آدمالتحذيُر من مكايد الشيطان، العدّو املرتبِّص باإلنسان، وهذا بعد نداء -

   21).27األعراف ( ﴾يَا َبِين آَدَم الَ يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَانُ  ﴿ :ذلك قولُه تعاىل

وهم أهل اجلّنة، , كَما تعرََّضت الّسورة ِلمشهٍد من مشاهِد يوم القيامة؛ مشهد الفرق الثالثة  -

   22.ناظرةٍ وأهل النار، وأهل األعراف، وما يُدوُر بينهم ِمْن ُحمَاورٍة ومُ 

وما القاُه ِمْن قْومِه مْن , وتناولت السُّورة قصَص األنبياء ابتداًء بشْيخ األنبياء نُوح عليه الّسالم -

   23.وفصَّلت الذكر يف قّصة موَسى مَع الطاغية فرعون, عنادٍ 

قيدة حيُث بُِدَأْت وُخِتَمْت بإثبات ع, إّن أكثر ما اهتّمت به الّسورة هو الدعوة إىل التوحيد -

   24.التوحيد؛ فكانْت الّدعوة إىل اإلميان بوحدانية الرّب املُعبود

 :صيُغ األْمر في الّسورة وداللتها - سادًسا

 ﴾ُكم مِّن رَّبُِّكْم َوَال تـَتَِّبُعوْا ِمن ُدونِِه أَْولَِياء قَِليًال مَّا َتذَكَُّروَن ـاتَِّبُعوْا َما أُنزَِل إِلَيْ  ﴿:اىلـقال تع -1

وِقيَل هو أمٌر , وهو أمٌر للنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم وأّمته, أمٌر باتّباع القرآن والّسنة .)3اآلية (

و�ٌي عن اتّباع أوليائكم الذين يأمرونكم بالّشْرك , 25لألّمة بعد أْمرِه صّلى اهللا عليه وسّلم بالتبليغِ 

بوُجوب العمل بأوامر القرآن واألْمُر باالتّباع أمُر إلزاٍم وتكليٍف للمسلمني  26.وعبادة األوثان

 .ههيوان نابمره واجتواأ لاامتثبة اإلسالم والقرآن ملّ  عا بتّ وا .والّسنة

َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ إِبِْليَس  ﴿ :قال تعاىل -2

مثّ , ّمث صوَّْرنَا األشباح, لقْد خلقنا األرواح أّوالً : قيل املعىن )11اآلية( ﴾ِديَن ملَْ َيُكن مَِّن السَّاجِ 

 27.فامتثلوا األمَر، وفعلوا الّسجوَد بعد األمر, أْي أمْرنَاهم بذلك, قْلَنا للمالئكة اْسُجُدوا آلدم

, ٌر من جهة احلتم واإللزامفأمَر اُهللا املالئكَة بالسجود آلدم عليه السالم فقابلوُه باالمتثال ألنّه أم

 . بْل تكرميًا وتفضيًال لهُ , وليسْت غايتُه سجود خضوٍع وتذلٍُّل آلدم

 ﴾قَاَل فَاْهِبْط ِمنـَْها َفَما َيُكوُن َلَك أَن تـََتَكبـََّر ِفيَها فَاْخرُْج إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن  ﴿ :قال تعاىل -3

اهبْط من اجلّنة فال يصحُّ، وال يستقيُم، , بوط من اجلّنةجاء أمر اهللا تعاىل إلبليس باهل, )13اآلية (
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َها ذليًال , وال ينبغي أن تتكّرب عن طاعيت وأمري وتسكن دار قدسي ، والغرض 28قريًاحواخرْج منـْ

ه، وملعصيتِه اهللاَ تعاىل  . من هذا االمر اهبْط واخرْج اإلهانة والتحقري ذلك جزاء إبليس عند تكربُّ

أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة َفُكَال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا َهـِذِه  يَا آَدُم اْسُكنْ وَ ﴿ : قال تعاىل -4

ويذكُر أنُّه قد , ُخياِطُب اُهللا تعاىل آدم عليِه الّسالم, )19اآلية (الشََّجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمَني ﴾

منَها مجيًعا مثاَرها إّال شجرًة واحدًة، فجاء األمُر األّول  وأْن يْأُكال, أباَح لُه ولزوجتِه حّواء اجلّنة

أمٌر بفْعِل السكن وبفْعِل , )افعلْ (على صيغة لفظ األْمر الصريح ) ُكال(اسكْن واألمر الثاين 

  ،م أنُّه مستّقٌر فيها ِمْن قبلُ فاألمُر األّول اسكْن أمُر تقريٍر، أْي طلب االستقرار يف اجلّنة رغْ , األكل

وكذا , ويف الوْقِت نفسِه زيادة إهانة وحسرة على إبليس مّن اجلّنة, و ما حيِمُل يف طيّاتِه اإلْكراموه

 .آلدم وزوجته إباحُة مثار اجلّنة والتمّتع �ا عقب سكنِه فيها ) ُكال(يف األمر الثاين 

رُُه ِإينَِّ : قال تعاىل -5 ﴿ َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحًا ِإَىل قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكم مِّْن إِلَـٍه َغيـْ

يف هذه اآلية ملا ذكر تعاىل قّصة آدم عليه , )59اآلية (﴾  َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ 

: يتصل به وفرغ منه، شرع تعاىل يف ذكر قصص األنبياء عليهم السالمالسالم يف أّول السورة وما 

 أهل األرض بعد آدم األّول فاألّول، فابتدأ بذكر نوح عليه السالم، فإنّه أّول رسول بعثه الّله إىل

 .وعبادتِه ُدوَن اإلْشراِك به, أرسله اهللا للعباد رمحًة وخريًا بدْعوتِه لتوحيد اهللا ، الذي29عليه السالم

صادر عن نّيب اهللا نوح عليه السالم ُخماِطبا قومُه، وقد جاء بصيغتِه ) اعُبُدوا(فاألْمُر يف هذه اآلية 

الصرحية ُمسَندا إىل واو اجلماعة العائد على قومه عبدة األصنام، والداللة املستفادة من هذا األمر 

وهو أحّق . هم يعبدون اهللا وحدهُ هي النصح واإلرشاد والتنبيه واإليقاظ هلؤالء الغفلة الضالني لعلّ 

  .بأْن يُعبد دون غريه، فهو َمن خلق، وهو من أبدع، وهو من ُحييي ومييت، وبيده األمر والنهي

 اَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن إِلَـٍه َغيـْرُُه أََفالَ ـــــــــاُهْم ُهودًا قَ ــــاٍد َأخَ ـــــَوِإَىل عَ ﴿ :قال تعاىل -6

إْذ دعاهْم أيًضا , خيُرب اُهللا تعاىل عن قّصة نبّيه هود عليِه الّسالم مع قومِه عاد) 65اآلية( ﴾تـَتـَُّقونَ 

، فأمر هود عليِه الّسالم قومُه بتوحيِد اِهللا 30إىل عبادة اِهللا كَما كانْت دعوُة نوح عليه الّسالم

 .وعبادتِه وحده أمُر إلزاٍم جيُب االمتثال له وااللتزام به 

قَاُلوْا َأِجْئتَـَنا لِنَـْعُبَد الّلَه َوْحَدُه َونََذَر َما َكاَن يـَْعُبُد آبَاُؤنَا فَْأتَِنا ِمبَا َتِعُدنَا ِإن ُكنَت  ﴿ :قال تعاىل -7

نَا بالعقاب كْي نعبَد اَهللا وْحدهُ : قالْت عاٌد لهُ ) 70اآلية ( ﴾ِمَن الصَّاِدِقَني  و�ُجَر , أجْئتَنا تتوعدُّ

فاألمُر , 31آلهلة واألصنام اليت عبدها آباؤنَا ؟ فْأتَِنا بالعذاب إْن ُكْنَت صادقًا فيَما تقولُ عبادَة ا
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من القْوم لنّيب اِهللا هود عليه السالم خرََج عْن معناُه احلقيقّي إىل معىن التعجيز والتحدِّي ) افأتِنَ (

 . لطلبِهْم استعجاَل الوعيد بالعقاِب والعذاب

اَل َقْد َوَقَع َعلَْيُكم مِّن رَّبُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب َأُجتَاِدُلوَنِين ِيف َأْمسَاء َمسَّْيُتُموَها أَنُتْم قَ  ﴿ :قال تعاىل -8

قال هوُد , )71اآلية ( ﴾َوآبَآؤُكم مَّا نـَزََّل الّلُه ِ�َا ِمن ُسْلطَاٍن فَانَتِظُروْا ِإينِّ َمَعُكم مَِّن اْلُمنَتِظرِيَن 

، إذا 32وحقَّ عليُكْم، أْو نـََزَل عليُكْم أنَّ املتوقََّع كالواقِع عذاب من االرجتاس لقْومِه قْد َوَجبَ 

جاء األمُر . انتظُروا ما طلبتُموُه ِمن الَعذاِب فإّين معُكْم ِمن املْنتِظريَن وُهَو واقٌع ِبُكْم ال حمالةَ 

واالنتظاُر , )ُلوا ما شْئُتمْ اعمَ (، وهو للتهديـد  مثل قولِه )افعلْ (بصيغة األمر الصريح ) انتظُروا(

 , كأنَّ املخاِطَب أُِمَر بالرتقُّب فارتقبْ  ,فتعاٌل من النظر مبعىن الرتقُّبا
ُ
نتظرِين يف وهو َمَعهْم ِمن امل

  .رسولهتكذيب ري اهللا و ـادة غـعبالتهديد والوعيد عاقبة ذا ـوه 33.مقاِم أدٍب مَع اهللا

  )84اآلية (مََّطراً فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمَني ﴾  ﴿ َوأَْمطَْرنَا َعَلْيِهم :قال تعاىل -9

وفيه إيقاظ  ،كيف كان مآل من أجرم  ة قوم لوطخطاب للرسول أو للسامع قصّ يف هذه اآلية   

كَر ذ و  34.قوم نوح وهود وصاحل ولوط وغريهمكاْلُمْجرِِمَني  مسلك ة وازدجار أن تسلك هذه األمّ 

وقْد أْمطَر عليهم , ُلوطْخيِربُ  نبيَّيُه حممد صّلى اهللا عليه وسّلم عن قوِم  اهللا يف هذا أنّ  الطربي

كذِّبني الذين ركبُ ) انظرْ (ويأُمرُه بالنظر, من سجِّيل منُضودٍ  حجارة
ُ
وا الفواحَش إىل عاقبة هؤالء امل

فاألمُر . 35!ر؟إّال البوار والدما هْل كانت ؟صارت إىل أّي شيءو  ؟كيف كانت, واستحلُّوا احملارم

, وهو لإلرشاد واالعتبار, ُمَوجٌَّه ِمن اهللا تعاىل إىل نبيِِّه حممد صّلى اهللا عليه وسّلم) انظرْ (الصريُح 

كما ُميْكُن أْن حيمَل اِخلطاب للنّيب صّلى اهللاُ , يراد التذييل باالعتبار عقب املوعظةإكما هو شأن 

كذِِّبنيعليِه وسّلم من أجل التسلية لُه على ما ُيالق
ُ
    .36يِه من قْومِه امل

َنا َصْرباً َوتـََوفـَّنَا  ﴿ :قال تعاىل - 10 َوَما تَنِقُم ِمنَّا ِإالَّ أَْن آَمنَّا بِآيَاِت َربـَِّنا َلمَّا َجاءتْـَنا َربـََّنا أَْفرِْغ َعَليـْ

ىل بالدُّعاء، وهذا انتقَل خطاُب الّسحرة مع فرعون إىل التوجُِّه إىل اِهللا تعا) 126اآلية ( ﴾ ُمْسِلِمنيَ 

فالدَُّعاُء أفرْغ مبعىن اجعْل لَنا طاقًة  لنتحمََّل ما عّذبـََنا , )توفـََّنا (واألْمر الثاين ) أْفرِغْ ( يف األْمر األّول

 وهي استعارة مكنية، شبََّه خلقه, لطاقُة طاقُة صْربٍ ال ُتطيقُه النفوُس، وهذِه ا, بِه فرعوُن يف وعيدهِ 

مسلمني ال كافرين، ) توفّنا(واألمر الثاين ،37املاء يف إناٍء على طريقٍة ختييلّيةٍ راغ بنُفوسهْم إلفْ 

كالمها   )توفـََّنا ،أْفرِغْ (  الثاينو األّول  انفاألمر . مشركنيأو  متمّسكني مبّلة إبراهيم اخلليل غري ضاّلني
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كيل من العذاب والتنْ  ، دعاء بالصرب والتجّلد لتحّمل)افعلْ ( الصريح الفْعلِ  بصيغة جاءَا وقدْ  دعاءٌ 

   .البقاءاخللود و دار  والفوز باآلخرة، وحيسن خامتتهممسلمَني اهللا بأْن ُميِيتَـُهْم فرعون هلم، ودعاء 

  )151اآلية (﴾َوأَنَت أَْرَحُم الرَّاِمحِنيَ  قَاَل َربِّ اْغِفْر ِيل َوَألِخي َوأَْدِخْلَنا ِيف َرْمحَِتكَ ﴿:قال تعاىل - 11

 
َّ
طلب و  ،38.وسى براءة ساحة هارون عليه الّسالم ِمن التقِصِري طَلَب املغفرَة لُه وألخيهِ ا حتقََّق ململ

. 39همعلى أنفس رمحتهم من بعبادهأرحُم  اهللا، فوالرمحة مبزيٍد من اإلْنعام هيف رمحت أن يدخله اهللا

 لنفسه هواستغفار  :قالوا .وله لنفسه استغفر أخوه إليه اعتذر ملاّ « : حيان األندلسيو يقول أب

 .إسرائيل لبين الصرب يف فعلته ألخيه واستغفاره األلواح، إلقاء يف وعجلته أخيه مع فعلته بسبب

صادٌر ِمْن  الكرمية فاخلطاُب يف هذه اآلية 40.»يعلمه ال اممّ  االستغفار يكون أن وميكن: قالوا

ِة ـــبصيغتِه الصرحي لييف معىن غري معناه األص ُموسى عليه الّسالم إىل اهللا تعاىل بأسلوِب األمر

  لباطإىل اهللا عّز وجلَّ  واالستكانة وهو دعاٌء اّتسَم باالستعطاف والتذلُّلِ , )أَْدِخلْ (و) اغفرْ (
َ
ْغفرتِه مل

  .وهو أرحم الرامحنيوطمعا يف رضوانه،  رْمحتهِ رجاء يف و 

  :خاتمة - سابًعا

وبعد استقراء وتتبُِّع ما جاء فيها ِمْن  ،"األعراف"الِل الدراسة والبْحث ِلَما جاء يف ُسورة ِمْن خ   

َر آياِ�َا، وُمْنَسِجًما , نـَْلَمُس ُحُضورًا ُمَكثًفا) اْفعلْ (أْمٍر عَلى ِصيَغِتِه الّصرحيِة  وتـَْوزيًعا ُمنتظًما لُه عبـْ

اٍث، وتشريٍع وقَصٍص وأْحدَ , ِوْفَق َما يتناَسُب  وَما ِفيَها ِمْن َسْرٍد وإْخبارٍ , َمَع أْحكامَها ومقاِصِدَها

وأحكاٍم،  فْضًال عن موضوِعَها الرئيس على ما فيِه ِمْن دْعوٍة إىل توحيِد اهللا، ونْبِذ الوثنية 

َشواِهَد ُهَو بعُض َممَّا وَرَد فيها كَ  َفَما متَّْت دراسُتُه يف هذا املقال ِمْن آياٍت تضمََّنت األمرَ . واألصنام

, والتمسُّك بالعقيدة الّصحيحة, رة خطاب توحيد اهللاعلى اخلطاب الّصريِح يف ُصورتِه املباش

وإْبعاًدا ِلُكلِّ , وَدْحًضا ِلُكلِّ ادِّعاءٍ , ترسيًخا للُحّجة، وتْفِنيًدا لكلِّ ُعْذرٍ , وُحمَاربة الضالل والشرك

وُحْسن  ،الغرِض، عَلى تسْلسِل تَواُرِدهِ تْأِويٍل؛ فالصيغُة الصرحيُة مبلُفوِظَها أْنَسُب وأْجدى ِهلََذا 

، ُمثّ أْمٌر باهلُبوط يف وأْمٌر للمالئكِة بالسجود آلدم عليِه الّسالمُ  يِفِه؛ أْمٌر بالتمسُِّك بالقرآنتْوظِ 

ُمثَّ تواُرد األنبياء ودعوا�م ِمْن شْيِخ األنبياء نوح عليه الّسالم إىل خامت , آلدم وحّواء وإبليس األرضِ 

واشرتاِكهْم مجيًعا يف دْعوة التوِحيِد هلذِه األَمم , ِه وسلَّماألنبياء واملرسلني حممد صّلى اُهللا علي

  .املتعاقبِة عْرب األزمان واألمصار
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وهو ما , أِضْف إىل ذلك فقْد دلَّ األمُر الّصريُح يف الصُّورة يف غالبِه على اإللزام والُوجوبِ    

نت غايتُـَها أّوًال وأخريًا توحيد اهللا وكا, فهي الّسورُة املّكية نَزلْت يف بداية البعثة, ناسَب السُّورةَ 

إّال أنَّ هذا ملْ . واالمتثال ألحكام هذا الدين, خاّصًة؛ فكانِت األوامُر بالِعبادِة والتوحيد وذِكِر اهللاِ 

َها الدُّعاُء الذي كان ُجلُُّه صادرًا ِمن  يعدْم ِمْن ُخُروج األمر إىل معاين عديدٍة، ومقاصَد خمتلفٍة؛ منـْ

فيُـْقِبُلوَن على اهللا بالتذلُِّل , أْو ِمْن أتْـَباِعِهْم الذين اهتدوا سبيل الرشاد, و املْوىل عزَّ وَجلَّ األنبياء حن

يَن ُحمَْتِسبنيَ  زِيادًة على املعاين األْخَرى كااللتماس، والتحقري، واإلكرام، , خاضِعَني ُمْستْغِفريَن ُمَتصربِّ

عاليًة يف لُغِة القرآن وإْعَجازًا  يت تـَْعِكُس ِبَدْورَِها بالغةً لوا, والتعجيز، والتهديد، واإلرشاد، وغريها

هذا القرآُن الكرُمي لْيَس عن طْبٍع «: يُقوُل الرافعي. معانيهِ يف وأْسرَارًا  وإْحكاًما يف مبانيهِ ، يف أساليبهِ 

وُخيَاِطُب الُروَح  األساليبَ  ويُرِيغُ  ُزَها، فُهَو يَُداِوُل املعاينإنساينٍّ حمُدوٍد بأْحواٍل نفسّيٍة ال ُجيَاوِ 

حّىت ينتِهَي ِ�ِْم ِمبَا , ِمبَْنِطِقَها ِمْن أْلواِن الكالم ال ِمْن ُحُروفِه، وُهَو يتألَُّف الناَس ِ�َِذِه اخلصوصيِة فيهِ 

  .41»...إىل ما جيَُِب أْن يـَْفَهُموا يـَْفَهُمونَ 

  

  :هوامش
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