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  الفصل الرابع

 في القرآن الكريم صالح عليه السالمحليل العناصر الداخلية في قصة ت

    

صاحل العناصر الداخلية يف قصة  ا الفصل أرادت الباحثة أن تبحث يفيف هذ  

 يف املبحث األول يبحث: يعىن اليت حتتوي مخسة مباحث، يف القرآن الكرمي عليه السالم

 املوضع،يف املبحث الثالث يبحث  شخصية،اليف املبحث الثاىن يبحث  ،املوضوع

واملبحث السادس بكة احلاملبحث اخلامس يبحث يف  األسلوب، يفاملبحث الرابع يبحث 

  . الفكرة يفيبحث 

  

  في القرآن الكريم السالمصالح عليه صة الموضوع في ق: المبحث األول

مثود إىل الرجوع عن  صاحل عليه السالم إن املوضوع من هذه القصة هي دعوة

  . هللالشرك با

 .هللاثمود إلى الرجوع عن الشرك با صالح عليه السالم دعوة  .أ 

  : اآليةكما ذكر يف 

                             

                            

                    )73: األعراف(  

  

  : يف التفسري معىن آية
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قبيلة من العرب كانت مساكنهم احلجر بني احلجاز والشام إىل  ))مثود((

, وادي القرى ومسيت باسم أبيهم األكرب مثود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح

: وقال عمرو بن عالء .بن عوص بن إرم اخل وهو املنقول عن الثعليبابن عاد : وقيل

قل، والثمد املاء القليل وورد فيه  إمنا مسوا بذلك لقلة مائهم فهو من مثد املاء إذا

فباعتبار احلي أو ألنه ملا كان يف األصل امسًا للجد أو الصرف وعدمه، أما األول 

للقليل من املاء كان مصروفاً ألنه علم مذكر أو اسم جنس فبعد النقل حكى أصله، 

من  لسالمصاحل عليه او  .وأما الثاين فباعتبار أنه اسم القبيلة ففيه العلمية والتأنيث

وهو على ما قال حميي السنة البغوي بن عبيد بن أسف بن , مثود فاألخواة نسبية

: وهبوقال , وجديس فيما قيل. ماشخ ابن عبيد بن جاذر بن مثود وهو أخو طسم

هو ابن عبيد بن جابر بن مثود بن جابر بن سام بن نوح بعث إىل قومه حني راهق 

وقال . ط الشعر فلبث فيهم أربعني عامااحللم وكان رجال أمحر إلة البياض سب

ونقل النووي أنه أقام فيهم , إنه بعث شابا فدعا قومه حىت مشط وكرب: الشامي

قال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم . ((عشرين سنة ومات مبكة وهو ابن مثان ومخسني سنة

رة أي آية معجزة ظاه)) قد جاءتكم بّينة((قد مر الكالم يف نظائره )) من إله غريه

شاهدة بنبويت وهي من األلفاظ اجلارية جمرى األبطح واألبرق يف االستغناء الداللة 

من ((والتنوين للتفخيم أي بينة عظيمة , عن ذكر موصوفتها حالة األفراد واجلمع

)) من((و , متعلق مبحذوف وقع صفة لبينة على ما مر غري مرة أو جياءتكم)) ربكم

واملراد �ذه البينة , أن قدر من بينات الناقة ربكم ضبتداء الغاية جمازأ أو للتبعيال

الناقة وليس هذا الكالم منه عليه السالم أول ما خاطبهم به إثر الدعوة إىل توحيد 

بل إمنا قاله بعدما نصحهم وذكرهم بنعم اهللا تعاىل فلم يقبلوا كالمه وكذبوه كما 

ناف استئ)) اهللا لكم آيةهذه ناقة : ((وقوله تعاىل. ينىبء عن ذلك مايف سورة هود

بدل مجلة من )) بينة((البينة واملعجزة وجوز أن يكون بدًال من  حنوي مسوق لبيان

: وإضافة الناقة إىل االسم اجلليل لتعظيمها كما يقال, وخيفى بعده. مفرد للتفسري
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بيت اهللا للمسجد بيد أن اإلضافة فيه ألدىن مالبسة وال كذلك ما حنن فيه أو أل�ا 

بواسطة نتاج معتاد وأسباب معهودة كما سيتضح إن شاء اهللا لك ولذلك  ليست 

أل�ا كانت حجة : وقيل.  ميلكها أحد سواه سبحانهمل:وقيل. كانت آية وأي آية

والعامل )) ناقة((علة حالية من )) آية((وانتصاب . صاحل عليه السالماهللا على قوم 

بيان ملن هي آية له كما )) لكم((و  فيها معىن اإلشارة ومساه النحاة العامل املعنوي

أو عطف )) هذه((بدل من )) ناقة((وجوز أن يكون . يف سقيًا لك فيتعلق مبقدر

خربًا فآية حينئٍذ حال من الضمري املسترت فيه والعامل )) لكم((بيان له مبتدأ ثانيًا و

�ا ناقة كو  على: وقيل. تفريغ على كو�ا آية من آيات اهللا)) فذروها((هو أو متعلقة 

تأكل يف أرض ((له سبحانه فإن ذلك مما يوجب عدم التعرض هلا أي فاتركوها  

وال متسوها . ((العشب وحذف للعلم به الفعل جمزوم ألنه جواب األمر)) اهللا

�ي عن املس الذي هو مقدمة اإلصابة بالشر الشامل ألنواع األذى مبالغة )) بسوء

. جتمعوا بني املس وأخذ العذاب إياكمال)) فيْأخَذكم عذاب أليم. ((يف الزجر

  1.واألخري وإن مل يكن من صنيعهم حقيقة لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم

  :اآليةوذكر أيضا يف 

                                 

                          

    )61: هود (  

  : معىن آية يف التفسري

وأرسلنا إىل مثود وهي قبيلة من العرب مسوا باسم أبيهم : أي ))وإىل مثود(( 

وقيل إمنا مسوا بذلك لقلة مائهم من الثمد وهو . األكرب مثود بن عاد بن إرم بن سام

الذي إمنا مل ينصر ألنه اسم قبيلة ويف املوضع " تفسري أيب الليث"يف , املاء القليل

                                                        

  404-403) 1994, دار الكتب العلمية: بريوت( روح املعاين, وحممود األلوسي أيب الفضل شهاب  1
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عطف بيان  )((. أي واحدا منهم يف نسب. ا للقومينصرف جعله امس

بن ماسخ بن عبيد بن خاور بن بن عبيد بن آسف  صاحل عليه السالمألخاهم وهو 

حني  صاحل عليه السالمهلم : فما قال: استئناف بياين كأن قائال قال ))((مثود 

((] اي قوم من[أرسل إليهم؟ فقيل قال       ((وحده ألنه ))     

    (( ]نيست مشارا معبودي جزوى[ ))فاعل معنوى  هالغريه ألن ))هو

((وتقدميه يدل على القصر     ((كونكم وخلقكم ))من البداء  ))من األرض

وهو أمنوذج منطو على , خلق آدم من الرتبأي ابداء إنشاءكم منها فإنه , الغاية

ألن كل واحد منهم خملوق , انطواء إمجاليامجيع ذرياته اليت ستوجد إىل يوم القيامة 

, واملنيإمنا يتولد من الدم والدم إمنا يتولد من األغدية, من دم الطمثو , من املين

واألغدية احليوانية البد , والنباتية إمنا تتولد من األرض, أو نباتية, وهي إما حيوانية

ه تعاىل أنشأ كل من فثبت أن, أن تنتهي إىل األغدية النباتية املتولدة من األرض

(( :قال كعب قوله تعاىل. األرض     ((  يدل على وجوب عمارة

والطلب املطلق منه تعاىل حيمل على األمر , األرض ألن الستعمار طلب العمارة

. ((ة فيها وأقدركم على إمار�اواملعىن أمركم بالعمار . واإلجياب   ((

ن ما فصل من فنون اإلحسان داع إىل فإ: مغفرة اهللا باإلميان يعينبوا فاطل

 ((االستغفار  ((  ألن التوبة التصح إال بعد اإلميان وقد سبق من عبادة غريه

(( حتقيق مث هذه غري مرة       (( قريب الرمحة: أي, ))ملن دعاء  ))جميب

2.وسأله
  

  :أخرىوذكرت يف سورة 

                                                        
   164) 2003, دار الكتب: بريوت( روح البيان, إمساعيل حقي  2
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     )45: النمل(   

  : معىن آية يف التفسري

 ))          ((قبيلة من العرب كانوا يعبدون األصنام وهي .

))  ((النسيب املعروف عندهم بالصدق واألمانة .))  ((قد سبق ترمجته .

)) ((أي بأن, مصدرية ))   (( الذي اليشرك له ))     

  ((  وأصله أن يتعلق  ] بايكديكر خصومت وجدل كردن[االختصام

واملعىن فاجؤوا التفرق واالختصام فآمن . كل واحد خبصم اآلخر بالضم أي جانبه

   3.فريق وكفر فريق

صاحل هي دعوة  صاحل عليه السالمومن البيانات املذكورة أن املوضوع من قصة 

  . هللامثود إىل الرجوع عن الشرك با عليه السالم

  

  

  

  

  

  

                                                        
   378نفس املرجع   3
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   في القرآن الكريم صالح عليه السالمصة في قالشخصية : المبحث الثانى

والشخصيات يف هذه القصة من حيث تقسيمها تكون من الشخصية الرئيسية   

  . والشخصية اإلضافية

 الشخصية الرئيسية  .أ 

كما يفهم من   صاحل عليه السالمأما الشخصية الرئيسية اليت توجد يف قصة 

  .نفسه صاحل عليه السالم: فهي صاحل عليه السالمرآنية املعربة عن قصة قاآليات ال

مثود باسم جدهم مثود , وهم قبيلة مشهورة. هو نيب مثود السالمصاحل عليه 

وكانوا عربًا من العاربة يسكنون . أخى جديس ومها ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح

   4.احلجر الذى بني احلجاز وتبوك

وهو على ما قال حميي السنة , من مثود فاألخواة نسبية صاحل عليه السالمو 

. بن ماشخ ابن عبيد بن جاذر بن مثود وهو أخو طسمالبغوي بن عبيد بن أسف 

هو ابن عبيد بن جابر بن مثود بن جابر بن سام بن : وقال وهب, وجديس فيما قيل

نوح بعث إىل قومه حني راهق احللم وكان رجال أمحر إلة البياض سبط الشعر فلبث 

ونقل , إنه بعث شابا فدعا قومه حىت مشط وكرب: وقال الشامي. فيهم أربعني عاما

  5.النووي أنه أقام فيهم عشرين سنة ومات مبكة وهو ابن مثان ومخسني سنة

  :اآليةوكما ذكرت يف 

                             

                            

                     

                                                        
4
  77) 2010, دار التوفقية للرتاث: قاهرة(قصص األنبياء , احلافظ امساعيل بن كثري  

  401، روح املعاين, وحممود األلوسي أيب الفضل شهاب  5

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



33 
 

, وهم قبيلة مشهورة. هو نيب مثود صاحل عليه السالم ومن البيانات املذكورة أن

   . مثود باسم جدهم مثود أخى جديس ومها ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح

 

  الشخصية اإلضافية  .ب 

وأما . ضافية من شخصية تعني يف إكمال سلسلة القصةالشخصية اإل

  : فهي, صاحل عليه السالمالشخصية اإلضافية اليت توجد يف قصة 

 ثمود .1

إىل وادي القرى , قبيلة عربية كانت تسكن احلجر بني احلجاز والشام

فإذا  . مثود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح: ّمسوا باسم جّدهم, قرب تبوك

أو باعترب , وإذا صرفت يراد �ا احلي, ممنوعة من الّصرف فرياد �ا قبيلةكانت 

  . ألنه اسم أبيهم األكرب: االصل

, يف العبادة هللابعبادة األصنام يشركو�ا مع اكانت قبيلة مثود تدين 

واعظًا هلم ومذّكرا هلم بنعم , نبي�اصاحلا إليهم  هللافأرسل ا. نعمًا كثرية هللاوآتاهم ا

وأقام هلم األدلة الفاطعة والبينة . وآياته الّدالة على توحيده وأنه الشريك له هللا

هو الذى جيب إفراده بالعبادة  الوضحة على ضالهلم يف عباد�م وعلى أن اهللا

    6.دون سواه

  : الىت تدل على ذلك اآلية

                          

                            

                      

   

                                                        
  59, قصص األنبياء, الوهابعبد   6
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 أو المؤمنون هللاآمن باالذين  صالح عليه السالموم ق .2

 : الىت تدل على ذلك اآلية

                     

                    )66: هود (  

  : معىن آية يف التفسري

أي عذابنا أو أمرنا بنزوله، وفيه ما ال خيفى من  ))فلما جاء أمرنا((

بآمنوا متعلق بنجينا أو )) ا والذين آمنوا معهصاحل عليه السالمجنينا ((التهويل 

أي بسببها أو ملتبسني �ا، ويف التنوين والوصف نوعان من )) برمحة مّنا((

وهو هالك بالصيحة  أي جنيناهم من خزي يومئذ)) ومن خزي يومئذ((التعظيم 

على معىن إنا جنيناهم، )) وجنيناهم من عذاب غليظ: ((وهذا كقوله تعاىل

يناهم من ذل وفضيحة وكانت تلك التنجية من خزي يومئد، وجوز أن يراد وجن

خطاب )) إن ربك. ((يوم القيامة أي من عذابه، فهذه اآلية كآية سواء بسواء

أي القادر على كل شيء والغالب )) وهو القوّي العزيز((لرسول اهللا صلعم 

  7.اإلهالك يف ذلك اليوم عليه يف كل وقت ويندرج يف ذلك اإلجناء

 : أخرىوذكرت يف سورة 

              )53: النمل(   

  : يف التفسري معىن اآلية

ًا النيب ومن آمن به إذ ساروا صاحل عليه السالم أي وجنينا من العذاب

بطاعته  هللاألن اإلميان واتقاء عذاب ا, أىل بالد الشام ونزلوا بالرملة من فلسطني

قريش والعرب واملقصود تذكري . سبب دائم للنجاة من عذاب الدنيا واآلخرة

                                                        
  289، روح املعاين, وحممود األلوسي أيب الفضل شهاب  7
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وأن , وحتذيرهم بأ�م إن استمروا يف كفرهم وعنادهم عذبوا كما عّذب أمثاهلم

   . حمّمد واملؤمنون املصدقني برسالته بنجيهم اهللا برمحة منه وفضل

أل�م  , عليه السالمصاحل الذين آمنوا ب هللاأن َجنَّى ا اآليةاملراد من 

قدر أربعة آالف  صاحل عليه السالمآمن ب: قيل, وخافوا عذبه هللامؤمنون اتقوا ا

فاللهم , وهذ أيضا بشارة بالرمحة والنجاة ألهل األميان يف الدنيا واألخرة. رجل

فإنا خناف , وجنبنا العصيان, واألخالص يف عبادتك, يا ربنا ثّبت علينا األميان

  8.عذاب الدنيا وأهوال عذاب اآلخرة يا أرحم الرامحنيوجننا من , عذابك

  الذين استكبروا صالح عليه السالمقوم  .3

 :الىت تدل على ذلك اآلية

                 

   )76: األعراف(

  : يف التفسري معىن آية

وأعيد املوصول مع صلته , استئناف كما تقدم)) قال الذين استكربوا((

إنا بالذي ((مع كفاية الضمري إيذانا بأ�م قالوا ما قالوه بطرقة العتو واالستكبار 

عدول عن مقتضى الظاهر أيضا وهو أنا مبا أرسل به  )) آمنتم به كافرون

ما وأخذوه مسلما كأ�م الرد جعله املؤمنون معلو : وفائدته كما قالوا, كافرون

   9.ليس ما جعلتموه معلوما مسلما من ذلك القبيل: قالوا

  

 المسرفون صالح عليه السالمقوم  .4

 :الىت تدل على ذلك اآلية

                                                        
8
  352-350) 2003, دار الفكر: دمشق( التفسري املنري, وهبة الزحيلي  

  403, روح املعاين ,أيب الفضل شهاب و حممود األلوسي  9
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            )151:الشعراء(   

  :التفسري والبيان

باملعاصي وارتكاب أي وال تطيعوا أمر الذين أسرفوا على أنفسهم 

وهم كربائهم ورؤساؤهم الدعاة هلم إىل الشرك والكفر  ,اخلطايا والرتف وا�ون

  10.احلق وخمالفة

 استضعفواالذين  صالح عليه السالموم ق .5

 :الىت تدل على ذلك اآلية

                            

                           

     )75: األعراف(   

  :يف التفسري معىن آية

أي األشراف الذين عتوا )) قال املأل الذين استكربوا من قومه((

بالواو " قال"وقرأ ابن عامر . مرةواجلملة استئناف كمت مر غريه , وتكربوا

: والالم يف قوله سبحانه, اخل) قال يا قوم: (عطفًا على ما قبله من قوله تعاىل

, )أمل أقل لكم(أي عدوًا ضعفاء أذالء للتبليغ كما يف )) لّلذين استتضعفوا((

بدل من املوصول بإعادة العامل بدل الكل من )) ملن آمن منهم: ((وقوله تعاىل

وجوز أن . والضمري ا�رور راجع إىل قومه. ولك مررت بزيد بأخيكالكل كق

يكون بدل بعض من كل على أن الضمري للذين استضعفوا فيكون املستضعفون 

. واالستفهام يف قوله جل شأنه, وال خيفى بعده, قسمني مؤمنني وكافرين

ون أ�م ستهزاء أل�م يعلملال)) ًا مرسل من ربهصاحل عليه السالمأتعلمون أن ((

عاملون بذلك ولذلك مل جييبوهم على مقتضى الظاهر كما حكى سبحانه 
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فإن اجلواب املوافق لسؤاهلم نعم )) قالوا إنا مبا أرسل به مؤمنون: ((عنهم بقوله

ومن هنا قال غري واحد إنه من األسلوب احلكيم . أو نعلم أنه مرسل منه تغاىل

ما ال كالم فيه وال شبهة تدخله  العلم بإرساله ومبا أرسل به: فكأ�م قالوا

   11.لوضوحه وإنارته وإمنا الكالم يف وجوب اإلميان به فنخربكم أنا به مؤمنون

 تسعة رهط .6

 :الىت تدل على ذلك اآلية

                 

    )48: النمل(    

  :يف التفسري معىن آية

))    (( جر بكسر احلاء املهملة وهي ديار أي احل

(( .مثود وبالدهم فيما بني احلجاز والشام   ((  أشخاص و�ذا

االعتبار وقع متييزًا للتسعة ال باعتبار لفظه فإن مميز الثالثة إىل العشرة خمفوض 

الفرق بينه وبني النفر أنه من الثالثة أو من التسعة إىل العشرة ليس . جمموع

حسبما نقل عن وهب هذيل  سعة وأمساؤهمتفيهم امرأة والنفر من الثالثة إىل ال

ري بن كردية غنم وياب بن مهرج ومصدع بن مهرح وعمبن عبد الرب وغنم بن 

 .وعاصم بن خمزمة وسبيط بن صدقة ومسعان بن صفي وقدار بن سالف

))     ((يف ": اإلرشاد"ويف . يف أرض اخلجر باملعاصي

األرض ال يف املدينة فقط وهو بعيد ألن العرض يف نظائر هذه القصة إمنا 

 .معهودة هي أؤض كل قبيلة وقوم ال على األرض مطلقامحلت على أرض 
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))     (( ففائدة العطف بيان , اليفعلون شيئا من اإلصالح: أي

  12.أن إفسادهم ال خيالطه شيء ما من األصالح

فأجابوهم إىل ذلكوطاوعوهم سعوا ىف بقية القبيلة وحسنوا هلم عقرها و 

ىف ذلك فا نطلقوا يرصدون الناقة فلما صدرت من وردها كمن هلا مصدع 

وجاء النساء يزمرن القبيلة ىف قتلها وحسرن عن فرماها بسهم فانتظم ساقها 

ههن ترغيبا هلم فابتدرها قدار ابن سالف فشد عليها بالسيف فكشف عن جو و 

حتدر ولدها مث  واحدة عظيمةرغاة  عرقو�ا فخرت ساقطة إىل األرض ورغت

صيلها فصعد جبال منيعا ورغا طعن ىف لبتها فنحرها وانطلق سقبها وهو ف

  13.ثالث

وصف اهللا عز وجل التسعة رهط بأ�م يفسدون يف األرض وال 

يصلحون وقد رأينا تفسري ذلك، إال أن بعضهم ذكر نوعًا من اإلفساد استحقوا 

هو ابن أيب رباح  –روي عبد الرزاق عن عطاء : (به ذلك الوصف قال ابن كثري

)) وكان يف املدينة تسعة رهط يفسدون يف األرض واليصلحون: ((يقول –

أ�م كانوا يأخذون منها وكأ�م كانوا : كانوا يقرضون الدراهم يعين: قال

وروي اإلمام مالك عن حيي بن . يتعاملون �ا عد�ا كما كان العرب يتعاملون

قطع الذهب والورق من الفساد يف : ن املسيب أنه قالسعيد عن سعيد ب

صلعم �ى عن  ويف احلديث الذي رواه أبو داود وغريه أن رسول اهللا . األرض

  14.كسر سكة املسلمني اجلائزة بينهم إال من بأس

كان   صاحل عليه السالمالسخصية اإلضافية يف قصة ومن البيانات املذكورة أن 

إىل , بيلة عربية كانت تسكن احلجر بني احلجاز والشامهو ق(مثود : ستة أشخاص يعىن

 صاحل عليه السالمقوم ، هللالذين آمن با صاحل عليه السالمقوم ، )وادي القرى قرب تبوك
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 صاحل عليه السالمقوم ، )صاحل عليه السالمهم ال يؤمنون باهللا و ( الذين استكربوا

هذيل بن عبد يعىن ( تسعة رهط، و الذين استضعفوا صاحل عليه السالموم ، قاملسرفون

الرب وغنم بن غنم وياب بن مهرج ومصدع بن مهرح وعمري بن كردية وعاصم بن خمزمة 

 .)وسبيط بن صدقة ومسعان بن صفي وقدار بن سالف

 

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   في القرآن الكريم صالح عليه السالمصة في ق الموضع: المبحث الثالث

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



40 
 

  . موضع القصة يتضمن عليه املكان والزمان أو الوقتوكان 

 صالح عليه السالمالمكان في قصة   .أ 

 .يف املدينة البيت، احلجر، يف يف الدار،: كان يف هذه القصة فهيامل

 ارفي الد  

  : اآليةكما ذكر يف 

                      

  )67: هود(

  :التفسري والبيان

صيحة جربائيل عليه : أي)) الصيحة((أنفسهم )) وأخذ الذين ظلموا((

السالم وهو فاعل أخذ واملوصول مفعوله والصيحة فعلة تدل على املرة من 

أي صوت بقوة ويف , صاح يصيح صياحا: الصياح وهو الصوت الشديد يقال

الزلزلة ولعلها وقعت عقيب الصيحة  :أي)) فأخذ�م الرجفة((سورة األعراف 

يف بالدهم أو يف )) يف ديارهم((صاروا : أي)) فأصبحوا. ((املستتبعة لتموج اهلواء

خامدين ميتني اليتحركون واملراد كو�م كذلك عند ابتداء )) جامثني. ((مساكنهم

  .نزول العذاب �م من غري اضطراب وحركة كما يكون ذلك عند املوت املعتاد

اللهم إنا نعوذ بك من , فى ما فيه من الداللة على شدة األخذ وسرعتهوال خي

للطري : وجثومهم سقو�م على وجوههم أو اجلثوم السكون يقال, حلول غضبك

إذ باتت يف أوكارها جثمت مث إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما ال يتحرك من 

  15.املوت

  : أخرىوذكرت يف سورة 
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  )65: هود  (  

   :التفسري والبيان  

قطع عضو : أي فخالفوا ما أمروا به فعقروها، والعقر قيل)) فعقروها((

عقرت البعري إذا حنرته؛ وجييء مبعىن اجلرح : يقال: وقال الراغب. يؤثر يف النفس

وهو وأسند العقر إليهم مع أن الفاعل واحد منهم  –كما يف القموس   -أيضًا  

يضرب املثل يف الشؤم  أمحر مثود، وبه: يف قول، ويقال له –كهمام   –قدار 

صاحل عليه هلم )) فقال((لرضاهم بفعله، وقد جآء أ�م اقتسموا حلمها مجيعًا 

أي بلدكم، وتسمى البالد الديار أل�ا )) يف داركم((عيشوا )) متتعوا(( السالم

ديار بكر لبالدهم، وتقول العرب الذين حوايل : يدار فيها أي يتصرف يقال

، وإىل هذا ذهب الزخمشري، يدون من عرب البلدحنن من عرب الدار ير : مكة

هو مجيع دارة كساحة وساح وسوح، ومنه قول أمية بن أيب : وقال ابن عطية

) دارته(وآخر فوق  –له داع مبكة مشمعل : "الصلت ميدح عبد اهللا بن جدعان

وميكن أن يسمى مجيع مسكن احلي دارًا وتطلق الدار على الدنيا أيضًا، . ينادي

 رها بعضها هنا، وفسر الطربسي التمتع بالتلذذ أي تلذذوا مبا تريدونوبذلك فس

إ�م ملا عقروا الناقة صعد فصيلها اجلبل : مث يأخذكم العذاب، قيل)) ثالثة أيام((

لكل رغوة أجل يوم، وابتداء األيام : صاحل عليه السالمورغا ثالث رغوات فقال 

تصبح : ليه السالم قال هلمعلى ما يف بعض الروايات األربعاء، وروي أنه ع

العذاب وبعد غد حممر واليوم الثالث مسودة مث يصبحكم . وجوهكم غداً مصفرة

إشارة إىل ما يدل عليه األمر بالتمتع ثالثة أيام من )) ذلك: ((فكان كما قال

أي )) وعد غري مكذوب((نزول العذاب عقيبها وما فيه من معىن البعد للتفخيم 

جلار وصار ا�رور مفعوًال على التوسع ألن الضمري ال غري مكذوب فيه فحذف ا
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جيوز نصبه على الظرفية واجلار ال يعمل بعد حذفه، ويسمون هذا احلذف 

  16.ويف الفعل –كمشرتك   –واإليصال، وهو كثري يف كالمهم ويكون يف االسم 

 في البيت 

 : اآليةكما ذكر يف 

                           

   )52: النمل(  

   :التفسري والبيان  

))       ((حال كو�ا )) ((  كان هل والساألخالية عن

 (( .سقطإذا طة منهدمة من خوى النجم ساق وخال أ من خوى البطن إذا

  (( سهل رمحه اهللا قال .كور وغريه كالشركذ امل ظلمهم بسبب :أي: 

ومن  لغفلةكر ومنها خراب بابالذ  ىل القلوب فمنها عامرةت إشارة يف البيو اإل

. ((هللا من الظلمفقد خلص  كرهلمه اهللا الذ أ     (( كور من ذ امل

. ((عجيب بظلمهمالتدمري ال  ((لعربة عظيمة ))         (( 

ر قومك يف ااب بكفالعذلك عل ذ فايناعلم يا حممد أ :يعين. يتصفون فيتعظون

  17)سراركشف األ(يسوا خرياً منهم كما يف الوقت املوقت هلم فل

  : التفسري والبيان

مساكنهم خالية بسبب �م أن أصبحت  أي وكان من آثار إنزال العذاب

 أهل معرفة وعلم،ربة وموعظة ألناس إن يف هذا العقاب لع ظلمهم أنفسهم،

                                                        
16

  289-288، روح املعاين ,أيب الفضل شهاب و حممود األلوسي  
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الويل ملن  فالويل كل يعلمون بسنة اهللا يف خلقه، وبأن النتائج مرتبطة باألسباب،

  18.ومل يقلع عن طغيانه وعناده وكفره كفر باهللا وكذب رساله،

 الحجر 

  : اآليةكما ذكر يف 

                )80: احلجر( 

  :والبيانالتفسري 

املدينة  بني صاحل عليه السالم مثود قومرض ألابكسر احلاء اسم   احلجر

 صاحل عليه السالموكان  ,عرباً  كانوا يسكنو�ا وكانوا ى،والشام عند وادي القر 

إليهم رسوًال وهو شاب فدعاهم حىت مشط ومل يتبعه  فضلهم نسبًا فبعثه اهللامن أ

  19.إال قليل مستضعفون

 في المدينة 

  : ذكرت اليت تدل على ذلك كما

                     

  )48: النمل(      

   :التفسري والبيان  

َِديـَْنةِ ((
, تسعة رجال)) ِتْسَعُة َرْهطٍ . ((مدينة مثود وهي احلجر)) ِيفْ اْمل

. وأما النفر فهو من الواحد إىل العشرة ,من الثالثة إىل العشرة: والرهط

أي شأ�م اإلفساد اخلالص عن شوائب )) يـُْفِسُدْوَن ِيف ْاَألْرِض َوَال ُيْصِلُحْونَ ((

: والصالح, باملعاصي كاقتطاع جزء من الدراهم والدنانري: واإلفساد, الصالح

  20.بالطاعة

                                                        
   350, التفسري املنري, وهبة الزحيلي 18
  510نفس املرجع  19

  346, التفسري املنري, وهبة الزحيلى  20

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



44 
 

يف الدار،  هو لسالمصاحل عليه اومن البيانات املذكورة أن موضع املكان يف قصة 

بني املدينة والشام عند وادي  صاحل عليه السالماسم األرض مثود قوم ( يف البيت، احلجر

 .)مدينة مثود وهي احلجر( ، يف املدينة)القرى

 

  صالح عليه السالمالزمان في قصة   .ب 

  .وثالثة أيام يل،ليف ال يف الصباح،: فهيالزمان يف هذه القصة 

  في الصباح 

  : اليت تدل على ذلك اآلية

            )83: احلجر(  

  :معىن آية يف التفسري

أي صيحة جربيل فإنه صاح فيهم صيحة واحدة )) فأخد�م الصيحة(( 

أتتهم من السماء صيحة فيها صوت كل صاعقة وصوت  : وقيل. فهلكوا مجيعاً 

حال من )) مصبحني. ((كل شيء يف األرض فتقطعت قلو�م يف صدورهم

, الضمري املنصوب أى داخلني يف وقت الصبح يف اليوم الرابع وهو يوم األحد

ح يطلق على زمان ممتد إىل الضحوة وأول يوم من الثالثة اصفرت وجوه والصب

فلما كملت الثالثة صح استعدادهم القوم ويف الثاين امحرت ويف الثالث اسودت 

 21.للفساد واهلالك فكان اصفرار وجوه األشقياء يف موازنه أسفار وجوه السعداء

 ليللفي ا  

  :اليت تدل على ذلك اآلية

                      

          )49: النمل(   
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  :معىن آية يف التفسري

)) لُِنبَـيِّتَـنَُّه َوَأْهَلهُ . ((احلفوا)) تَـَقاَمسُْوا. ((قال بعضهم لبعض)) َقاُلْوا((

)) لَِولِيِّهِ . ((أي نقتلهم ليال, ا وأهله الذين آمنوا به ليالصاحل عليه السالملنباغنت 

ما )) َما َشِهْدنَا. ((لويل دمه وهو من له حق القصاص من ذوي قربته إذا قتل

أي فال ندري من , أي إهالك) ُمْهَلك(وقرئ , هالك)) ِلكَ َمهْ . ((حضرنا

   22.قتلهم

بعد أن  صاحل عليه السالمأي قال بعضهم لبعض يف املشاورة بشأن     

فهذا حتالف , فنقتلنهم, احلفوا لنباغتنه وأهله الذين آمنوا معه ليالً : عقروا الناقة

لفوا على أن يقولوا مث حتا, ليال قتل غيلة صاحل عليه السالم هللاعلى قتل نيب ا

, وال ندري من قتلهم, ما حضرنا هالكهم: ألولياء الدم أو القصاص إذا مات

صاحل مل حنضر هالك أحد اجلانبني وهو أهل ال أي إننا, وإنا لصادقون يف قولنا

ويف هذا دليل قاتع على أن : قال الزخمشري. وإن فعلوا األمرين معاً , عليه السالم

وهذا . الذين اليعرفون الشرع ونواهيه وال خيطر بباهلمالكذب قبيح عند الكفر 

, خمشري على طريقة املعتزلة يف أن العقل يدرك احلسن والقبح قبل الشرعمن الز 

 .والكذب قبيح عقالً 

 ثالثة أيّام  

  :اليت تدل على ذلك اآلية

                          

  )65: هود(  

  :معىن آية يف التفسري
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 ))   ((  عرهم ورضاهم وقسموا حلمها على مجيها قدار بأمعقر 

النفس وقدار كهمام بالدال املهملة اسم رجل  ضو يؤثر يفع عطق :والعقر ,لقريةا

هلم )) فقال(( .سورة األعراف وتفصيل القصة سبق يف وهو قدار بن سالف

ومنازلكم  بلدكم يف ))يف داركم(( عيشوا :يأ)) متتعوا(( ,صاحل عليه السالم

م لبالده رديار بك: يتصرف يقال: ينه يدار فيها أأل وتسمى البالد الديار

رب البلد كما ين حواىل مكة حنن من عرب الدار يريدون من عالذ :وتقول العرب

عة فإ�م عقروها ليلة واجلمبعاء واخلميس األر  ))ثالثة أيام(( "حبر العلوم" يف

هلم تصبح  :قال :قيل" التبيان"يوم السبت كما يف  األربعاء وأهلكوا صبيحة

اب ذمسودة مث يصبحكم الع غد حممرة واليوم الثالث وجوهكم غداً مصفرة وبعد

ثالثة أيام من  عتمتإشارة إىل ما يدل عليه األمر بال ))ذلك(( :وكان كما قال

 ب كا�لود مبعىن اجللدذغري ك :أي)) وعد غري مكذوب((. عقيبها نزول العذاب

الصالبة واجلالدة أو غري مكذوب فيه فحذف حرف اجلر فاتصل  هو الذي

شهدناه واألصل : كما يقالمته مقام املفعول به توسعا  قابإ, فعولالضمري باسم امل

صف بكونه الوعد إمنا يو  وذلك ألن, لى املفعو الظرف جمر شهدنا فيه فأجرى 

 قألن املصدو , مكذوبا وليس كذلكنه أن يكون أإذا كان من شمكذوب  غري

صف �ما وقلما يو  عقاوغري الو  عخماطبا بالكالم املطابق للواق كان  منواملكذوب 

أن القوم إمنا فعلوا ذلك جهال منهم  .للخطاب صاحل عليه السالمإال اإلنسان ال

والتمتع , ألمر وال داء أدوأ من اجلهل والدنيا مسكن النفس ومقرهاأن حبقيقة ا

هو : واليوم الثاين, هو يوم اجلهل وفيه تصفر الوجوه: فيها ثالثة أيام اليوم األول

هو يوم الرين واخلتم على القلوب : واليوم الثالث, يوم الغفلة وفيه حتمر الوجوه

   23.وفيه تسود الوجوه فال يبقى إال العذاب
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هو  صاحل عليه السالمومن البيانات املذكورة أن موضع الزمان يف قصة 

  . )عةواجلماألربعاء واخلميس ( وثالثة أيام, ليللوا, يف وقت الصبح

  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في القرآن الكريم صالح عليه السالمصة في قاألسلوب : المبحث الرابع

   :ووجدت الباحثة األساليب البالغية كمايلي

 79- 73سورة األعراف آية . 1
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  اآليات  أسلوب  نمرة

  عذاٌب أليمٌ   استعارة املكنية  .1

  مرسل، أرسل  جناس  .2

  املؤمنون و كافرون  طباق  .3

  سجع  .4
   أليٌم، مفسدين -

  جامثني، الناصحني  -

  

  68- 61سورة هود آية . 2

  اآليات  أسلوب  نمرة

  عذاب قريبٌ   استعارة املكنية  .1

2.  

  قريب جميبٌ  -  كناية

  )كناية عن العذاب(وعد غري مكذوٍب  -

  )كناية عن العذاب(فلّما جآء أمرنَا  -

   جميب، مريب  سجع  .3

 

  86- 80سورة احلجر آية . 3

  اآليات  أسلوب  نمرة

  اخلالق ْالَعِلْيمٌ   مبالعة  .1

  فأصفح، الصفح  جناس  .2

  سجع  .3
 املرسلني، معرضني -

  ءامنني، مصبحني -
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  159- 141سورة الشعراء آية . 4

  اآليات  أسلوب  نمرة

  )واملسحر من املسحور(إمنا أنت من املسّحرين   مبالغة  .1

  وأطيعون  استعارة الطاعة  .2

  وتنحتون من اجلبالِ   كناية  .3

  يفسدون، يصلحون  طباق  .4

  شرٌب، شربُ   جناس  .5

  العاملني، ءامنني   سجع  .6

  عذاب يوم عظيمِ   جماز عقلى  .7

  كّذبت مثود املرسلنيَ   إطالق الكل وإرادة البعض  .8

  

  53-45سورة النمل آية . 5

  اآليات  أسلوب  نمرة

1.  
  )جناس االشتقاق(َأطَّيـَّْرَنا و َطآِئرَُكْم  -  جناس

  )جناس تام(مكراً، مكراً  -

  طباق  .2
  )احلسنة(و ) بالّسّيئة( -

  )يصلحون(و ) يفسدون( -

  سجع  .3

  . خيتصمون، ترمحون

  .تفتنون، يصلحون

   .صادقون، يشعرون
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وجدنا ومن البيانات املذكورة أن األسلوب يف قصة صاحل عليه السالم 

فيها، كناية، سجع، طباق، إستعارة املكنية، مبالغة، جناس، جماز عقلى وإطالق 

  .الكل وإرادة البعض

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في القرآن الكريم صالح عليه السالمفي قصة  الحبكة: المبحث الخامس

إن القصة الميكن أن تفهم جيدة إال إذا ذكرت دور سلسلتها ونعين �ا احلوادث 

ويف قصة صاحل عليه السالم . للحصول على سلسلة القصة, اليت يتعلق بعضها ببعض
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احلبكة البدائية واحلبكة الوسطية : حللت الباحثة أن حبكة القصة هي ثالثة أقسام

  . واحلبكة النهائية

 الحبكة البدائية .1

بدأت هذه القصة من هي دعوة صاحل عليه السالم مثود إىل الرجوع عن الشرك 

  .هللابا

  : كما ذكرت يف اآلية

                                

                          

       

  : التفسري والبيان

وأرسلنا إىل مثود وهي قبيلة من العرب مسوا باسم أبيهم : أي ))وإىل مثود((

وقيل إمنا مسوا بذلك لقلة مائهم من الثمد وهو . األكرب مثود بن عاد بن إرم بن سام

إمنا مل ينصر ألنه اسم قبيلة ويف املوضع الذي " تفسري أيب الليث"يف , املاء القليل

عطف بيان  )((. أي واحدا منهم يف نسب. ينصرف جعله امسا للقوم

ألخاهم وهو صاحل عليه السالم بن عبيد بن آسف بن ماسخ بن عبيد بن خاور بن 

هلم صاحل عليه السالم حني : فما قال: استئناف بياين كأن قائال قال ))((مثود 

] ((اي قوم من[أرسل إليهم؟ فقيل قال      (( وحده ألنه))      

    ((]نيست مشارا معبودي جزوى)) [الغريه ألنه فاعل معنوى وتقدميه )) هو

((يدل على القصر    (( كونكم وخلقكم))من البداء الغاية)) من األرض ,

وهو أمنوذج منطو على مجيع , أي ابداء إنشاءكم منها فإنه خلق آدم من الرتب

ألن كل واحد منهم خملوق من , ذرياته اليت ستوجد إىل يوم القيامة انطواء إمجاليا
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وهي إما , من األغديةواملنيإمنا يتولد من الدم والدم إمنا يتولد , ومن دم الطمث, املين

واألغدية احليوانية البد أن تنتهي , والنباتية إمنا تتولد من األرض, أو نباتية, حيوانية

قال  . فثبت أنه تعاىل أنشأ كل من األرض, إىل األغدية النباتية املتولدة من األرض

: ((كعب قوله تعاىل      ((  يدل على وجوب عمارة األرض ألن

. والطلب املطلق منه تعاىل حيمل على األمر واإلجياب, الستعمار طلب العمارة

. ((واملعىن أمركم بالعمارة فيها وأقدركم على إمار�ا   (( فاطلبوا مغفرة اهللا

من  ))  ((فإن ما فصل من فنون اإلحسان داع إىل االستغفار: باإلميان يعين

((عبادة غريه ألن التوبة التصح إال بعد اإلميان وقد سبق حتقيق مث هذه غري مرة   

   (( قريب الرمحة: أي ,))24.ملن دعاء وسأله)) جميب  

 

 الحبكة الوسطية  .2

  . احلبكة الوسطية تبدأ من قصة مثود، حينما طلب مثود برهانا إىل صاحل عليه السالم

  :اآلية اليت تدل على ذلك
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  ) 65- 62: هود(

  : التفسري والبيان

يا ( قوم صاحل عليه السالم بعد دعو�م إىل اهللا تعاىل و عبادته ) )قالوا((

الوقت و ) قبل هذا (مأموًال ) مرجواً (فيما بيننا ) قد كنت فينا  صاحل عليه السالم

هو وقت الدعوة  كانت تلوح فيك خمايل اخلري و إمارات الرشد و السداد فكنا 

نرجوك أن تكون لنا سيدًا ننتفع بك، و مشتشرا يف األمور و مسرتشدًا يف التدبري 

ا عنك خري فيك كما يقول فلما مسعنا منك هذا القول انقطع رجاؤنا عنك، و علمن

إن هذا قد فسدبل :بعض أهل اإلنكار لبعض من يسلك طريق اإلرادة و الطلب 

)) أنتهان(( .جن و كان قبل هذا رجال صاحل عليه السالمًا عاقًالفال يرجى منه اخلري

عبدوه و العدل : أي) أن نعبد ما يعبد آباؤنا(أمتنعنا من : معىن اهلمزة اإلنكار، أي

أنا أسقط النون الثانية من : من قال) وإننا(املضارع احلكاية احلال املاضية إىل صيغة 

من التوحيد  ))لفي شك مما تدعونا إليه((أن دون كناية املتكلمني نا و هو املختار 

. قلق النفس و انتفاء الطمأنينية: موقع يف الريبة أي)مريب(و ترك عبادة األوثان 

ازد و دل آرام منى دهد و عقل راسوريده كماىن كه نفس رامضطرب ميس: (يعين

او قعه يف الريبة و إسناد األرابة إىل الشك و هو أن يبقى : من أرابه أي) مى داند

اإلنسان متوقفًا بني النفي و اإلثبات جمازي، ألن الريب هو انتفاء ما يرجح أحد 

  .طريف النسبة أو تعارض األدلة ال نفس الشك

يعتقدوا أن الشك يوقع يف القلق و االضطراب  جيوز أن: وقال سعدي املغيت

  .اهللا تعاىل فيكون اإلسناد حقيقياً و إن كان املوقع عند املوحدين هو

يف  ))إن كنت((أخربوين : أي) )يا قوم أرأيتم((صاحل عليه السالم ) قال(

أمري وتويل مالكي ) )من ريب((حجة ظاهرة وبرهان وبصرية ) )على بينة((احلقيقة 

نبوة و إمنا أيت حبرف الشك مع أنه متيقن أنه ) )رمحة((من جهته  ))وآتاين منه((
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على بيتة و أنه نيب ألن خطابة للجاحدين و هو على سبيل الفرض و التقدير كأنه 

افرضوا و قدروا أين علي بينة من ريب و أين نيب باحلقيقة و انضروا إن تابعتكم : قال

فمن مينعين من عذاب اهللا : أي ))رين من اهللافمن ينص((و عصيت ريب فيما أمرين 

   .فيه تضمني ينصر معين مينع، و تقدير املضاف قبل اللفظة اجلليلة

يف ) )إن عصيته((. فمن ينصرين منجيًا منعذابه تعاىل": اإلرشاد"وقال يف 

إذا باستتباعتكم إياي كما ) )تزيدنين فما(. (تبليغ رسالته و النهي عن اإلشراك به

أي أال تفيدونين إذ مل يكن فية  ))قد كنت فينا مرجوا قبل هذا((ه قوهلم ينبئ عن

غري إن جتعلوين خاسرا بإبطال : أي ))غري ختسري((أصل اخلسران حيت يزيدوه 

أعمايل و تعريضي لسخط اهللا تعلى، أو فما تزيدونين مبا تقولون يل وحتملوين عليه 

اسرون فالزيادة على معناها و غري إن أنسبكم إىل اخلسران، وأقول لكم إنكم خل

فسقه و فجره إذا نسبه غلى الفسق و الفجور فكذا : صيغة التفعيل للنسبة يقال

  25.خسره إذا نسبه إىل اخلسران

إن صاحل عليه السالما ملا : "عن النيب عليه السالم أنه قال-روي-))وياقوم((

له يف اخلروج من  دعا قومه إىل اهللا تعاىل كذبوه، فضاق صدره فسأل ربه أن يأذن

عندهم، فأذن له فخرج وانتهى إىل ساحل البحر فإذا رجل ميشي على املاء، فقال 

أنا من عباد اهللا كنت يف سفينة كان : وحيك من أنت؟ فقال: له صاحل عليه السالم

قومها كفرة غريي، فأهلكهم اهللا وجناين منهم فخرجت إىل جزيرة أتعبد هناك فاخرج 

من رزق اهللا، مث أرجع إىل مكاين، فمضى صاحل عليه السالم  أحيانًا وأطلب شيئا

فانتهى إىل تل عظيم فرأى رجًال، فانتهى إليه وسلم عليه، فرد عليه السالم فقال له 

كانت ههنا قرية كان أهلها كفارًا غريي : من أنت؟ قال: صاحل عليه السالم

اهللا تعاىل ههنا إىل فأهلكهم اهللا تعاىل وجناين منها، فجعلت على نفسي أن أعبد 

املوت، وقد أنبت اهللا يل شجرة رمان وأظهر عني ماء آكل من الرمان وأشرب من 
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ماء العني، وأتوضأ منه فذهب صاحل عليه السالم، وانتهى إىل قرية كان أهلها كفاراً   

كلهم غري أخوين مسلمني يعمالن عمل اخلوص فضرب النيب عليه السالم مثًال 

دخل قرية فيها ألف رجل كلهم كفار، وفيهم مؤمن واحد فال  لو أن مؤمناً : فقال

يسكن قلبه مع أحد حىت جيد املؤمن ولو أن منافقًا دخل قرية فيها ألف رجل كلهم 

مؤمنون وفيهم منافق واحد، فال يسكن قلب املنافق، مع أحد ما مل جيد املنافق 

مًا وسأل عن فدخل صاحل عليه السالم وانتهى إىل األخوين فمكث عندمها أيا

حاهلما فأخربا أ�ما يصربان على أذى املشركني وأ�ما يعمالن عمل اخلوص 

احلمد هللا الذي أراين : وميسكان قو�ما ويتصدقان بالفضل فقال صاحل عليه السالم

يف األرض من عباده الصاحل عليه السالمني الذي صربوا على أذى الكفار فأنا أرجع 

رجع إليهم وقد كانوا خرجوا إىل عيد هلم فدعاهم إىل إىل قومي واصرب على أذاهم ف

آية تريدون؟ فأشار سيدهم جندع بن عمرو إىل صخرة : اإلميان فسألوه آية فقال

اخرج من هذه الصخرة ناقة واسعة اجلوف كثرية : الكاثبة وقال له: منفردة يقال هلا

فإن فعلت أتت عليها من يوم أرسل الفحل عليها عشرة أشهر : الوبر عشراء أي

نعم فصلى ودعا ربه : صدقناك فأخذ عليهم مواثقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا

فتمخضت الصخرة متخض النتوج بولدها فانشقت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما 

اإلضافة للتشريف والتنبيه على أ�ا مفارقة )) هذه ناقة اهللا((يا قوم : وصفوا فقال

لقة ومن حيث اخللق؛ ألن اهللا تعاىل خلقها من لسائر ما جيانسها من حيث اخل

معجزة )) لكم آية((الصخرة دفعة واحدة من غري والدة وكانت عظيمة اجلثة جدًا 

دالة على صدق نبويت فآمن جندع به يف مجاعة وامتنع الباقون، وانتصاب آية على 

 إليها آية أشري: احلال من ناقة اهللا، وعاملها ما يف اسم اإلشارة من معىن الفعل، أي

ولكن حال من آية متقدمة عليها لكو�ا نكرة لو تأخرت لكانت صفة هلا فلما 

ترع )) تأكل يف أرض اهللا((خلوها وشأ�ا : أي)) فذروها. ((تقدمت انتصبت حاالً 

نبا�ا وتشرب ماءها فهو من قبيل االكتفاء حنو تقيكم احلر واملراد إنه عليه السالم 
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كما روى ] روزئ اوبر مشانيست ونفع اورا مشاراست: [ينرفع عن القوم مؤونتها يع

أ�ا كانت ترعى الشجرة وتشرب املاء مث تفرج بني رجليها فيحلبون ما شاؤوا حىت 

متتلئ أوانيهم فيشربون ويدخرون ماشاهد من إصرارهم على الفكر فإن اخلصم ال 

ن حيب ظهور حجة خصمه بل يسعى يف إخفائها وإبطاهلا بأقصى ما ميكن م

فالباء ] ومر سانيد بوي آزارى)) [وال متسوها بسوء: ((السعي فلهذا احتاط فقال

للتعدية بولغ يف النهي عن التعرض هلا مبا يضرها حيث �ى عن املس الذي هو من 

مبادي اإلصابة ونكر السوء ليشمل مجيع أنواع األذى من ضرب وعقر وغري ذلك 

شيء من األذى فضًال عن عقرها وقتلها التضربوها وال تطردوها وال تقربوها ب: أي

قريب النزول وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب : أي)) فيأخذكم عذاب قريب((

  26.منها أنعامهم إىل بطنه وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إىل ظهره فشق عليهم ذلك

 

 .الحبكة النهائية .3

احلبكة النهائية من هذه القصة هي عذاب اهللا مثود الذين يكذبون صاحل عليه 

  . وسلم اهللا صاحل عليه السالما وقومه الذين آمنوا باهللا, السالماً 

  : واآلية اليت تدل على ذلك

                      

                           

                              

              )68-66: هود(   

  :معىن آية يف التفسري
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 ((بإهالكهم )) فلما جاء أمرنا((       (( 

أي وجنيناهم من هالكهم بالصيحة أو ذهلم )) ومن خزي يومئد((وهم أربعة آالف 

ا((أو فضيحتهم يوم القيامة    (( القادر على كل شيء))الغالب على  )) العزيز

. ((كل شيء  ((املراد �ا , املرة الواحدة من الصوت الشديد املهلك

باركني )) جامثني((وصعق �ا الكافرون , الصاعقة الىت أحدثت رجفة يف القلوب

 واجلثوم للطائر كالربوك, أو ساقطني على وجوههم مصعوقني, على الركب ميتني

وهو , وطردًا من رمحة اهللاهالكًا )) بعداً ((يف دارهم )) فيها((يقيموا )) يغنوا((للبعري 

  27.اللعن

  : وذكرت يف سورة أخرى

                        

                               

                   

  :معىن آية يف التفسري

على أي : أي)) كيف كان عافبة مكرهم((تفكر ياحممد يف أنه )) فانظر(( 

التدمري استئصال الشيء )) أنا دمرناهم: ((حال وقع وحدث عاقبة مكرهم وهي

حبيث مل )) أمجعني. ((الذي مل يكونوا معهم يف مباشرة التبييت)) وقومهم((باهلالك 

. ((يشذ منهم شاذ      ((  كو�ا حال)) ((  خالية عن اْالهل

. والسكان من خوى البطن إذا خال ْاو ساقطة منهدمة من خوى النجم إذا سقط

))     (( قال سهل رمحه اهللا. بسبب ظلمهم املذكور وغريه كالشرك: أي :

اإلشارة يف البيوت إىل القلوب فمنها عامرة بالذكر ومنها خراب بالغفلة ومن أهلمه 
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  ((. اهللا الذكر فقد خلص هللا من الظلم ((  املذكور من التدمري

((. العجيب بظلمهم ((  لعربة عظيمة))         (( يتصفون فيتعظون .

اعلم يا حممد ْاين فاعل ذلك العذاب بكفار قومك يف الوقت املوقت هلم : يعين

صاحل عليه )) وأجنينا الذين آمنوا). ((كشف اْالسرار(فليسوا خريًا منهم كما يف 

أي الكفر واملعاصي اتقاء مستمراً )) وكانوا يتقون((السالما ومن معه من املؤمنني 

فلدك خصوا بالنجاة وكانوا أربعة آالف خرج �م صاحل عليه السالم إىل حضرموت 

وهي مدينة من مدن اليمن ومسيت حضرموت ألن صاحل عليه السالمًا ملا دخلها 

  28.مات

  

  

  

  

  

  

     في القرآن الكريم صالح عليه السالمفي قصة  الفكرة: المبحث السادس

  : اليت توجد من اآليات القرآنية فهي  صاحل عليه السالموأما الفكرة يف قصة 

 اهللاتقوى  .1

  :اليت تدل على ذلك اآليةو 

                          

   :تفسري والبيان
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  29.فإن شهريت فيما بينكم باألمانة موجبة لتقوى اهللا وإطاعيت فيما أدعوكم إليه

  :أخرىوذكرت يف سورة 

                          

  :التفسري والبيان

, بطرين فرحني أشرينبها, أي تتخذون بيوتًا يف اجلبال حادقني يف حنتها وبنائها

, حق التقوى فاتقوا اهللا. من غري حاجة إىل السكىن فيها, متنافسني يف عمار�ا

  30.من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم, وأقبلوا على ما ينفعكم يف الدنيا واآلخرة

 

  حفظ أرضك من الفساد  .2

   :اليت تدل على ذلك اآليةو 

                         

                         

             

  :التفسري والبيان

أو خلفاء أي حلفاء يف األرض )) واذكروا إذجعلكم خلفاء من بعد عاد((

أي )) وبّوأكم((خلفاء عاد مع أنه أخضر إشارة إىل أن بينهما زمانًا طويًال : هلم قيل

أي أرض احلجر بني حجاز والشام )) يف األرض((أنزلكم وجعل لكم مباءة 

فمن مبعىن يف  . أي تبنون يف سهوهلا مساكن رفيعة)) تّتخدون من سهوهلا قصوراً ((

وجيوز أن تكون ابتدائية أو ) للصالة من يوم اجلمعةإذا نودي : (كما يف قوله تعاىل

تبعيضية أي تعلمون القصور من مادة مأخوذة من السهل كاللنب واآلجّر املتخذين 

                                                        
29

  317نفس املرجع  
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جيوز أن يتعلق مبخذوف  –على ما قال أبو البقاء  –اجلار وا�رور  –من الطني 

تعلقا به وهو وأن يكون م. وأن يكون مفعوال ثانيًا لتتخذون. وقع حاًال مما بعده

واجلملة استئناف . والسهل خالف احلزن وهو موضع احلجارة واجلبال. متعد لواحد

أي )) وتنحتون اجلبال((مبني لكيفية التبوئة فإن هذا االختاذ بأقداره سبحانه 

  . والنحت معروف يف كل صلب ومضارعه مكسور احلاء, تنجرو�ا

" تنحاتون"نه أنه قرأ ويف القاموس ع, حلرف احللق وقرأ احلسن بالفتح

)) بيوتاً : ((وقوله سبحانه, على املفعولية)) اجلبال((وانتصاب , باإلشباع كينباع

نصب على أنه حال مقدرة منها أل�ا مل تكن حال النحت بيوتًا كخطت الثوب 

مسكونة إن قيل باالشتقاق باعتبار أ�ا مبعىن  –كما قال الشهاب   –جبة، واحلالية 

ينزع اخلافض أي من اجلبال، ويرجحه أنه وقع يف )) اجلبال((صاب انت: فيها، وقيل

على املفعولية، وجوز أن يضمن النحت معىن )) بيوتاً ((آية أخرى كذلك، ونصب 

روي عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما أ�م . االختاذ فانتصا�ما على املفعولية

: ليشّتوا فيها، وقيل ال بيوتااختذوا القصور يف السهول ليصيفوا فيها وحنتوا من اجلب

إ�م حنتوا اجلبال بيوتًا لطول أعمارهم وكانت األبنية تبلى قبل أن تبلى أعمارهم 

أي نعمه اليت أنعم �ا عليكم مما ذكر أو مجيع نعمه ويدخل )) فاذكروا آالء اهللا((

تعثوا وال . ((فيها ما ذكر دخوًال أوليا، وليس املراد جمرد الذكر باللسان كما علمت

فإن حق آالئه تعاىل أن تشكروا وال يغفل عنها فكيف ) يف األرض مفسدين

  31).ولوا مدبرين(بالفكر، والعثي اإلفساد فمفسدين حال مؤكدة كما يف 

تقوى اهللا، هي  صاحل عليه السالمومن البيانات املذكورة أن الفكرة يف قصة 

 حفظ أرضك من الفساد
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