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ُيرقدُِوتَُُكرٌُشُُ
ُُمنتَيىُالَحمدُوالِمّنة،ُ ُاهللَُتعالىُاّلذيُىَو َُحمِد ُمنُساعَدنيُُلىيُإُِكرُِوُشُُوجُ أَُُبعَد كل 

ُص ُكلَّ الحُبنُيحيُ"ُصَُُحيََُيُ "يمُالدُّكتورُالُمشرفُعٍبُإلنجاِزُبحثيُىذا،ُوأّولوسيََّلُعميَّ
ُماُيفتُحُليُالّطريقُإلخراجُىذاُالعمل،ُ ُبكل  فكاَنُُمرِشدًاُوُمصّححًاُوناقدًاُاّلذيُسخىُعميَّ

ُالُجيد ُعمىُىذا ُبالّنفِع ُيراهُمنُتحسيناتُتعوُد ُما ُالُمتواضع،ُُالعمميُفيُالوقتُنفسوُلكل 
ُأستاذتيُالفاضمةُالّدكتورةُ"َُنصيرةُُمحمَّدُُغماريُ" عمىُماَُقّدمتوُليُمنُتوجيٍوُُكماُأُخصُّ

أستاذيُعمميُونصائحُُسموكّيةُساعدتنيُعمىَُتَفيُِّمُحقيقةُالتَّواضعُالعمميُلمباحِثُالجاد،ُُو
ُخالل ُمن ُالعريضة ُالُخطوط ُلي ُرسم ُاّلذي "ُ ُعمران ُقّدور "ُ ُُُمحتوىُالّدكتور الُبعد ُمؤّلفو

ُُُعّنيُخيرُالجزاء.،ُفجزاىمُاهللُ الّتداولي والحجاجي في الخطاب القرآني
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َّمة:مقد َّ

َمُو بالعقؿ، لذلؾ كاَف كمازاؿ العقُؿ  خمؽ        اهلل اإلنساف في أحسِف تقكيـ، كَزّينُو ككرَّ
 إيجاد ذلؾ البحث  وفاقتضى منظكاىرىا، عمى دراسة مختمؼ العمـك ك  اُمنصب   البشرمّ 

الّمسانّية أسيمت المدارس الكصكؿ إلى اليدؼ بمكضكعّية،  و مفنُ مك  أفضؿ المناىج اّلتي تُ 
، كليدّيةالّتحكيمّية التّ ف دراسات بمناىجيا: الّتاريخّية، البنكّية، الّتكزيعّية، فيما قّدمتو م

عتبار لمعامؿ يير أعادت االخاّصة في الّدراسات الّمسانّية المعاصرة، اّلتي  -الّتداكلّية 
مع ، لنجاحيا ان طكالـ شر لاؿ اأفع عؿِ جَ الّسّياؽ في العممّية الّتكاصمّية، بتفعيؿ  ،- الّمساني

خاَطب، المكقؼ خاِطب، المُ اب، المُ طَ الخِ  عناصر إنتاج الخطاب مف:)مشاركة 
ر مف الخطاب كمنو يحصؿ الفيـ كاإلفياـ فيتحّقؽ ضمَ إلى المُ لمكصكؿ  ،(الخارجي

 الّتكاصؿ اليادؼ.

س االستعماؿ الّمغكم اعتبارىا أساب ؛محكر الّدراسات المعاصرة كانت الّمسانّيات    
ىذه االستعانة بمختمؼ الحقكؿ المعرفّية  مف الّتداكلّية داتستفاكالّظركؼ المحيطة بو، ف

 " في كتابوAustin  أكستيف كضعيا "نحك: الفمسفة الّتحميمّية اّلتي لتعزيز أكاصرىا 
How to do think with words  ىا دِ ، كعمكـ اإلدراؾ كالمدارس الّمسانّية عمى تعد

قة الف كاف لممنيج الّتداكلي عِ كا  ، إلخ ...عمـ االجتماع كالعمـك اإلنسانّية كك  كعمـ الّنفس
ي البياف ممَ كعِ اإلبالغ  أساليبداكلي، الحتكائيا عمى تّ ال كطيدة بالبالية العربّية في ُبعدىا

 المعاني.ك 

مدّكنة كانت ال قراءة معاصرة، الّتراث نصكص قراءةكانت الحاجة إلى إعادة  كلّما
ربط البنية في ىذا العصر، كذلؾ باعتماد المنيج الّتداكلي ك  لمباحثيف القرآنّية بمثابة المثاؿ
محّددة  قرآنّيةة مدّكنتحقيؽ ذلؾ اعتمادان عمى  حاكلتُ  المقصدّية، لذاالّمغكّية بالغرض ك 

 ي سكرة " مريـ " ُأنمكذجان.تمّثمت ف
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 اختيارَّالموضوع:دوافعَّ

، كاف عند المتمّقي دب العربييطمبُو النَّص الُقرآني مف إفياـٍ لّمغة كاألنظران لما 
أفعاؿ الكالـ منيا، كىذا راجع لعّدة اعتبارات  مريـ " لرصدعمى ُسكرة " اختيارم كاقعان 

 منيا: 

عتماد عمى المنيج "  باال مريـ طاب القرآني في سكرة "الّتعّرؼ عمى أسرار الخ -
 .لـ ُتحَض بالّدراسة الكافّية ىاباعتبار  ؛الّتداكلي 

   ضيؽ نظرّية أفعاؿ الكالـ في تطبيقيا ب القائؿ ّدعاءاالمحاكلة الخركج مف  -
باحث المالّنظرّية القائمة عمى الِحجاج ك أّف ىذه  مى مجاؿ الكالـ العادم، كالبرىنة عمىع

  الكريـ. فيـ الّنصكص المقّدسة مثؿ القرآفل تطبيقيا الممفكظّية كالّسياؽ، يمكف

_ الميؿ إلى الّدراسات القرآنّية، كالّريبة في استكشاؼ بعض أسرار لغتو كالحصكؿ 
 عمى شرؼ االرتباط بكالـ اهلل.

ََّّاإلشكالّية:

 :جكىرّية ىي كالّيةشكضعت لمكضكع بحثي إ ما سبؽ،كبناءن عمى 

تحميؿ الخطاب  في إلى أم مدل يمكف لنظرّية أفعاؿ الكالـ أف تساعد الباحث 
ا؟ مريـ القرآني عمكمنا، ك سكرة "  " خصكصن

 :كىي راسةدّ ال ما في ُمحتكيات فصميّ تيزئّييف، ناقشت إجابج سؤاليفب كأتبعتيا

 الحديث؟ المنيج الغربيبالُمقابؿ إلى  ىذه الّنظرّية في البالية العربّية ما أصكؿ -1

   ؿ الخطاب القرآني تحمي إلى أّم مدل يمكف تطبيؽ نظرّية أفعاؿ الكالـ في -2
  ؟ " مريـ سكرة " عّينة مف خالؿ
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 المنهجَّالمّتبع:

أفعاؿ  اعتمدت أساسان عمى نظرّية  تمكـ األسئمة، فإفَّ الّدراسة كمف أجؿ اإلجابة عف
 جكف سيرؿ بو تمميذه "" كمف سار عمى در  جكف أكستيف اّلتي قاؿ بيا األمريكي "الكالـ، 

G. Searl  " يرايس ك " Grice "، اإلجرائّية اّلتي  جممة مف األدكات البحثّيةب مستعينة
  .الّنقد كاالستنتاج، كالكصؼ كالّتحميؿ كاالستدالؿ ك ىذه الّدراسة تتناسب كطبيعة

 نية الّمغكّية كتحميميا عنى بكصؼ البِ راسات الّمغكّية الحديثة، تُ الدّ  إلى ككف ان كاستناد
كصفّية بالىذه الّدراسة  اّتسمت ،الّنظرّية الخمفّية الّمسانّية، انطالقنا مف اف كظيفتيامع تبي

 تحميمّية.الّ 

َّةَّالبحث:خطَّّ

الفصؿ األّكؿ فكاف  أّماالّدراسة عمى مقّدمة كفصميف كخاتمة، تكّزعت ماّدة ىذه       
أّكليما الحديُث  ، خصَّ إذ كقفت فيو عمى مبحثيف ؛" بالمنيج الّتداكلي عريؼتّ " ال: مضمكنو

  عاؿ الكالـ كُمتضّمنات القكؿ، ، نحك: أفالمتناكلة في البحث مفاىيـ الّتداكلّيةعف أبرز 
مفاىيـ الخطاب كما يّتصؿ بيا مف قكانيف كمبادئ،  في حيف تضّمف المبحث الثّاني

 .كقانكف اإلخبارّية كالّشمكؿ، كمبدأ المالءمة كالّصدؽ

  "؛  مريـلقيـ الّتداكلّية لمخطاب في سكرة ا: " اني مف الّدراسة لػ الفصؿ الثّ كأفردت 
    ج لّتدرّ مت عمى ا، فعمِ اّلتي تبرزىا أجزاؤىا الّدالالتك  حسب المعاني إذ قسَّمت الس كرة

إلى قّصة  ثـّ االنتقاؿ مف ،ص كاستخراج ما في القّصة مف قيـ تداكلّيةصَ في تحميؿ القَ 
َّوالّتنويرك: الّتفاسير القرآنّية نح بعض عمى أخرل باالعتماد َّالّتحرير بف ا لػ " تفسير

 أيسطس12 -1393رجب13ـ/ 1879-ق1296محّمد الّطاىر بف عاشكر )"عاشكر
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كالّسّياؽ كمقاـ الحاؿ، عمد فيو إلى تفسير القرآف مف خالؿ الُمكاضعة الّمغكّية   ـ(1973
 مصطمحاتيا.رّية الباليّية كتكظيؼ أقرب إلى الّنظفكاف 

إسماعيؿ بف كثير الفداء  أبك ،عماد الّديف ابف كثير " ) "لػ  القرآنَّالعظيم فسيرتك 
عّدد فيو الحديث، ذاكران لألثر الكاحد عّدة ركايات ، (ق774-ق701القرشي الّدمشقي 

ُنقكؿ ألحاديث الّصحابة  تحّدث فيو عففبأسانيد مختمفة إلثبات المتف كتكثيقو كتقكّيتو، 
، لذلؾ عف سياؽ كألفاظ اآلية كال تختمؼ كثيران  يات، كيالبان ما كانت باإلجماؿمفّسرم اآل

لـ أجد فيو ال األثر الباليي لمخطاب القرآني كال تأكيؿ منطقي؛ إذ كجدتو عبارة عف إعادة 
 الخطاب القرآني بأسمكب البشر.

َّوعَّالكّشافك َّالّتنزيل َّغوامض َّحقائق َّالتّأويلمن َّوجوه َّفي َّاألقاويل         لػ  يون
-ق538ـ/1074-ق467 لّزمخشرماالقاسـ محمكد بف عمر  أبك الّزمخشرم " ) "

      حكل تفسيران عقمّيان منطقّيان مائالن إلى عمـ الكالـ، كيالبان ما اعتمد فيو  ،ـ(1143
     عمى العقؿ ُمتناسّيان الّنقؿ، فإذا ذكر األخير كاف مجّرد نقٍؿ لألحاديث دكف الكقكؼ 

 عمى الّنّية القصدّية ألفعاؿ الكالـ منيا.  

الّدكتكر سبقني أساتذة مف بينيـ يف بيذا الّنكع مف الّدراسات؛ إذ كلـ أكف أّكؿ الميتمّ 
َّالّتداولا في كتابو " قّدكر عمراف " َّوَّلبعد َّالخطابي َّفي     راّلذم أثّ َّ،القرآني الحجاجي

  ،عمى دراستي مف خالؿ تكضيحو لتطبيؽ الّنظرّية عمى القرآف دكف تحديد سكرة معّينة
 .بني إسرائيؿ فؽ ما ذكره في تحميمو القرآني عفمف خالؿ تتّبع أفعاؿ الكالـ ك 

َّككتاب   َّالّتداولّية َّا عندالّنظرّية َّتفسير َّفي َّدراسة       ػ الّدكتكرة ل الرّازيألصولّيين
مع  تعريؼ الّتداكلّية كأفعاؿ الكالـ بشكؿ عاـ، ومضمكن كافك  "، نصيرة محّمد يمارم "

قراءة أصكلّية في تفسير "الّرازم"، القائمة عمى العمـ بالمناسبة كالّتركيز عمى العرؼ 
  "الّرازم" كأنمكذج.رافقو تطبيؽ جزئي لبعض اآليات اّلتي فّسرىا كاالستعماؿ أنذاؾ، 



 مقّدمة                                                            البعد الّتداكلي في الخطاب القرآني

 

 ي
 

 لػ الّدكتكر " مسعكد صحراكم " اّلذم كجدتُ الّتداولّيةَّعندَّالعمماءَّالعربَّكتاب ك  
اّلتي انطمقت منيا في فيـ نظرّية أفعاؿ الكالـ مدلكالن كسّياقان،  ،في طّياتو الماّدة الخاـ

 ألطّبقيا عمى الّنص القرآني فيما بعد.

 لػ نظرّيةَّاألفعالَّالكالمّيةَّبينَّفالسفةَّالّمغةَّالمعاصرينَّوالبالغّيينَّالعربَّككتاب  
بيف الّنظرّية الّتداكلّية الحديثة  كتعّرض فيو إلى عقد مكازنة" طالب سّيد الّطبطبائي " 

 ،بمصطمحاتيا مف أفعاؿ الكالـ كقكانيف الخطاب، كالبالية العربّية القديمة كمصطمحاتيا
اـ لممقاؿ كالمضاميف القضكّية لمممفكظات كمقتضى الحاؿ، كأساسّيات مف ُمكافقة المق

مع الّتأكيد عمى أّف نظرّية أفعاؿ الكالـ بمفيكميا الحديث ضاربة  لمبالية العربّية القديمة،
 بجذكرىا في أصكؿ بالية العرب القديمة.

َّككتاب   َّالعقمي َّالّتكوثر َّأو َّوالميزان   الكتب  لػ " طو عبد الّرحماف " مفالّمسان
جمع فيو أىـّ المفاتيح لمكقكؼ  كمبادئيا بدءان بالّمسانّيات،اّلتي شّقت طريقيا نحك الّتداكلّية 

عمى اليدؼ مف الكالـ، فجاءت المعالجة فيو بطريقة عممّية تميؿ إلى المنطؽ، لذلؾ 
   استطاع أف يبّيف مف خاللو أساسّيات الخطاب.

لػ " دكمينيؾ مانغكنك" ترجمة " محّمد خطابَّالمصطمحاتَّالمفاتيحَّلتحميلَّالككتاب  
تحميؿ الخطاب كاعتنت بيا؛ إذ جمع  مصطمحات يحياتف " مف أىـّ الكتب، حكت طّياتو

مف أفعاؿ  فيو جّؿ مصطمحات الخطاب كتحميمو، اّلتي اندرجت تحتو مصطمحات الّتداكلّية
 الكالـ كقكانيف الخطاب.

مكريس" ترجمة "سيؼ الّديف آف ركبكؿ كجاؾ لػ "الّتداولّيةَّاليومَّعممَّجديدَّككتاب  
حديث الّنشأة، كمكانتيا في  اعممن باعتباره  ؛فيو قيمة الّنظرّية الّتداكلّية"، درس يفكس

 العممّية الخطابّية الّتكاصمّية، مع الكقكؼ عند أىـّ المفاىيـ لمّنظرّية.
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الكالـ كتأثيرىا يو أفعاؿ ذكر فأكستيف "  "َّلػ  Quand dire cest fair ككتاب 
في المتمّقي، ككيؼ يتغّير رّد الفعؿ عند تغّير الّسياؽ، فقّسـ الجممة فيو إلى خبرّية  كفعؿ

نشائّية كأكّ  د عمى أّف الفعؿ الكالمي يتضّمف قّكة، كيتمّيز باّتجاه المطابقة كيخضع كا 
        لمّصدؽ أك الكذب حسب الخبر كاإلنشاء منو.

َّصعوباتَّالبحث:

 عممّية إنجازم ليذا البحث عّدة صعكبات أذكر منيا:اعترضت 

 وُ بَ ما قارَ  مختمؼ األبحاث اّلتي تندرج ضمف ىذا المكضكع أك صعكبة مكاكبة -
" دراسة  مريـ نتائجيا، مع العمـ أّنو لـ ُيتطّرؽ إلى دراسة سكرة "لالستفادة مف آرائيا ك 

 ". يكسؼ ّسكر القصصّية نحك سكرة "كصفّية تحميمّية تفسيرّية، مثمما تعّرضت إليو باقي ال

 ذات أصكؿ باليّية عربّية، السيما نظرّية يربّية حديثةاالعتماد عمى  صعكبة -
لّنصكص القرآنّية كاّلذم نحسبُو نكعان مف الُمجازفة العممّية اّلتي نرجك تطبيقيا عمى ا عند

  الّتكفيؽ فييا كالّسداد.

 كاف مف األستاذ المشرؼ مف جيد بالغ،كمّما ساعد عمى تذليؿ ىذه الّصعكبات ما 
 كالّتكجييات الّسديدة اّلتي أنارت درب ىذا البحث. حيث أمّدني بالّدعـ المتكاصؿ 

ـّ الفراغ مف تحرير ىذا البحث، فإّنو حرم  بي أف أتكّجو بالحمد كالثّناء لّمو  أّما كقد ت
 ماؿ.ي الكَ عدَّ أّنو يبقى عمالن ناقصان ال يَ تعالى عمى تكفيقو، ُمقّرةن 
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 المبحث األّول: أبرز مفاهيم الّتداولّية.

ُ : pragmatiqueةلي  و  دا  الت   تعريف    -1

ُالمُّمنُضبطُالمصطمحُُيالّتداولّيةُى      ُالمُّحيثُأصمو ُغةُبشكلٍُغويُونشأتوُفيُعمم
ُالتُُّعامُ  ُعمم ُبشكلٍُخوفي ُتتُّخاص ُُاطب ُفكيف ُوخمفيُّ، ُالموضوع ُأصول ُلنا اتوُضح
ُصطالحيُالمقصود.فالمفيومُاالُ،بالمفيومُالّمغويُأّوالًُدُمنُالبدءُبُّة؟،ُوألجلُذلكُالظريُّالنُّ

ُ،(َُدَولَُ)ُُالّتداولّيةُمنُالفعلُُأنُُّ" لسان العرب"ُُجاءُفيغويُسبةُلممفيومُالمُّفبالنُُُُُُُّ
ُالمُُومن ُوالتُ لَُداوَُو ُعاوُُبُوالتُ ناوُُبُوالتُّعاقُُبمعنىُالتُ ُلداوُُة ُُيقولر، ُالد ْوَلَة،ُ»ُ:"ُالجوىري"

ُُفيُالحربُأنُُْبالفتح، ُالد ْوَلُة،ُحدىُالفئتينُعمىُاألخرى،اُتَداَل ُعمييم ُويقال:ُكانتُلنا
ُفيُالمال،ُوالد ولة،ُوالجمعُالدُّول، م  صارُالَفْيُءَُدْوَلًةُبينيمَُيَتَداَوُلوَنُوُمّرةُليذاُُيقال:ُبالض 

ُليذا،ُو ُُويقولُ..،.والجمعُُدوالٌتُوُدَولٌُُمّرة ُالدُّولةُاسمُالّشيءُاّلذيُُيَتَداَوُل،ُ:"ُالّزّجاج"
ُ(1).«ُإلىُحالٍُُوالد وَلُةُالفعلُواالنتقالُمنُحالٍُ

ألمر،ُأيُُمَداَوَلًةُعمىُا؛َُدَواَلْيكَُُ:منوُقوليمُوُأخذناهُبالدَُّوِل،ُ،ُبمعنىمرَُاُاألَُلنَُداوَُتَُويقال:ُُ
ُُوُ:َوَتَداَوَلْتُوُاأَلْيِدي لُفيُقولوُداوُُمعنىُالتُ ُُدُرُِالكريمُيَُُ،ُوفيُالقرآنمّرةَُُتمكأخذتوُىذهُمّرًة

 ﴿تعالى:ُ ُ  ُ   ُ ُ     ﴾ُُآلُعمران.ُ

اسُبينُالنُّلُاأللمُوالفرحُوُُداَُ"ُبتَُُالّسعديُناصرحمنُبنُعبدُالرُُّ"أّكدُالّشيخُكماُُُُُُُُ
َُوِمَنُاْلُحْكِمُِفيَُذِلَكُأنُ ُ»ُ:قولحيثُيُمُالغمبة،يتكونُلُنُوتارةًُيفيكونُاألعداءُغالبُتارةًُ

                                                           

اىرة،ُمصر،ُ،ُالقدارُالمعارفُ،وآخرونُعبدُاُالعمّيُالكبيرُتحقيق:ُ،لسان العربُ،ابنُمنظورُ-1
ُُ.1455صلمجّمدُالثّاني،ُ،ُا17بابُالدال،ُالجزء
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يومَُُفُيَداِوُلُاُاألّيامُبينُالّناّسُُوالبّرُوالفاجر،ُىذهُالّدارُيعطيُاُمنياُالمؤمنُوالكافر،

 ُُ﴿ُفيُقولوُتعالى:مثلُىذاُالمعنىُُءجاُوُُ(1).«ُويومُلمّطائفةُاألخرىُليذهُالّطائفة،

 ُ ُ ُ  ُُ  ﴾ُ،ىذاُُمَداَوَلًةُُأنُالُيكونُالمالُُُ»ُ:ُهتفسيُرُوُالحشر

ُمنكم، ُاألغنياء ُبين ُيقدُ ُواختصاًصا ُلم ُلو ُلتداوَُفإّنو ُواألقوياء،ُوُُلَُره ُحصلُُاألغنياء لما
ُ.(2)«ُلغيرىمُمنُالعاجزينُمنوُشيء

بُفيُاألخذُباألمرُعاقُُبُوالتُ ناوُُ،ُتعنيُالتُ لغةُ(ُلاوُُدََُتُُ)ُمنُىذاُيّتضحُلناُأّنُلفظةُو
يتعاقبونُفيُ ثمُُّ،ُأحدىمُويسمعُاآلخرونُمناوبُفيُالكالم،ُحيثُيتكمُّاسُومنوُالتُ بينُالنُ 
ُُُ.بينيمُالًُتداوَُالكالمُمُُىُيصبحُذلكُحتُّ

المقترحُُعنُالّتقسيمُالّثالثيداولّيةُبمفيومياُالحديثُنبثقتُالتُّاُفيُاالصطالحُفقدُاأمُُُُُُّ
ُفُ"Charlez Mouriceتشارلزُموريسُالفيمسوفُاألمريكي"منُطرفُ ُ،م1938يُعام

ُ:غاتُوىيُمنُالمُّاإلحاطةُبأّيةُلغةُفيُمجاالتُثالثةُبينُمّيزُحيثُ
ُاّلذيُُيعنىُبعالقاتُاألدّلةُفيماُبينيا.ُ،La Syntaxeُالّتراكيبُعممُ/1

ُاّلذيُيعالجُعالقاتُاألدّلةُبالواقع.ُ، La Sèmontiqueعممُالّداللةُ/2

                                                           

ُُعبدُتحقيق:ُ،المّنان الّرحمن في تفسير كالم تيسير الكريمُعبدُالّرحمنُبنُناصرُالّسعدي،ُ-1
ُ،م2003،ُ،ُالّطبعةُاألولىبيروتُوالّتوزيع،ُحزمُلمّطباعةُُوالّنشربنُادارُُالّرحمنُبنُُمعاّلُالّمويحق،

ُ.133ص
ُُ.813ُصالمصدرُنفسو،ُُ-2
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3/ُُ La Pragmatiqueُُالّتداولّية ُومستعمميياُالتي ُاألدّلة ُبين ُالقائمة ُبالعالقات تيتّم
ُ(1)واستعمالياُوآثارىا.

كماُيقولُعيدُبمبع،ُأولُمنُحددُالوظيفةُالتداوليةُفيُحقلُ"ُشارلزُموريسُ"ُويعدُ
ُالُّالمُّ ُالعمم ُيجعميا ُإذ ُومؤولياسانيات، ُالعالمة ُبين ُبالعالقة ُ(2)ذيُييتم ُا، ُنطاقُثّم ُتسع

لُكلُمنُالفيمسوفُاوأفعيُفمسفةُالّمغةُبصفةُخاّصةُفمفيومياُُوتطّورُةداوليُّالتُّاالىتمامُب
ُ،(م1969)ُ".Searle ُ Gسيرلُ"ُج.ُ(ُوتمميذهم1962")G.L.Austineُج.لُأوستينُ"

ُف ُُ(م1975)ُ"Griceُغرايسُ"ـ ُتحدث ُالّضمنيالذي ُ(3)عن ُالتُّ، ُمنيج ُُُُ،ُةداوليُّووضع
ُُُُُ"ُمينكوُرديكرو"ُو"أُإلىُ"ُبلُامتدُّ؛ُعندُتعاريفُىؤالءُوّقفاألمرُقدُتُأنُُّوالُيعنيُىذا

ُ"...ُُبالنشيوُو"

ُ(ُلُُاوُُدَُالتُ ُ)ُ:يماأّولُلفظينمصطمحُمرّكبُمنُُ(4)"حامدُخميل"كماُيرىُالّتداولّياتُُو
ُ،والتناوبُواّلتيُتحملُمعنىُالمشاركةُ(،َُتَفَاَعلَُُ(،ُوىيُمنُصيغةُ)َُتَداَولَُُمنُالفعلُ)

ُأساسياُُفيفالّتداولّيةُ،ُإلىُالبعدُالمنيجيُوالعمميُاّلتيُتشيرُ(،ُياتُ)ُالاّلحقةُوالثّاني:
ُالت َداُولُِ ُالت َفاُعلُُُ،الّمغويُمن ُوىو ُُو، ُُماىذا صطالحيُعمىُالجانبُااليمكنُأنُنعكسو

                                                           

ُمنشوراتُاالختالف،محّمدُيحياتن،ُُتر:،ُلمصطمحات المفاتيح لتحميل الخطابا ،دومينيكُمانغونو -1
ُ.101صُم،ُالجزائر،2008-ُىـ1428الّطبعةُاألولى،ُمُالّدارُالعربّيةُلمعمُو

،ُفصوللمصرّيةُالعاّمةُلمكتاب،ُالييئةُا،ُلبعد الثّالث في سيميوطيقا موريساالّتداولّية، عيدُبمبع،ُ -2
ُ.36صم،2005ُربيع،66ُالعدد

تر:ُعبدُالقادرُالمييريُوحّمادُصمّود،ُُمعجم تحميل الخطاب،دومينيكُمانغونو،ُباتريكُشارودوُُوُ-3
ُ.443و442ُ،ُصُص2008ُمنشوراتُدارُسيناترا،ُالمركزُالوطنيُلمّترجمة،ُتونس،ُ

،ُدارُالينابيع،ُمصر،ُالمنطق البراغماتي عند بيرس مؤّسس الحركة البراغماتّيةحامدُخميل،ُُ-4
ُ.196،ُص1996
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ُوُمستقِبل،ُُمرِسل،ىما:ُُفاعلُيمزموُطرفانُعمىُأقّلُتقديرفُتصبحُالّتداولّيةُكّلُت،ُلممعنى
ىوُمقاصدُوغاياتُُياُمعنىُأّنُمدارُاشتغالعمىُُكاتبُوقارئ،ُمتكّممُوسامعُأوُمستمع،

ُتحكموُظروفُوآلّياتُوعواملُتحيطُُ،اًُأوُمتمقيُُّعامستمُُِوكيفُتبم غُالمتكم م، َُتَداُوٍل وكّل
ُ.(2)فييُدراسةُالعالقاتُبينُالمرِسِلُوالمستقِبل،ُوعالقتيماُبسياقُاالّتصالُ،(1)بو

ُالعالمةُبمؤّوليا،ُةُعالقةسمياُبسمَُلمعنىُالّتداولّيةُووَُُ"ُعمىُتصّور"ُموريسُوبناءًُُُُُُُ
ُروبول ُيقول ُالعالماتُومستخدميياُ»Robouleُكما ُمنُُ،(3)«ُالعالقاتُبين ُكّل فإّن
ُبقوليمُُ"وُدومينيكُمنغونُو"ُ"باتريكُشارودو" ُبعالقاتُُ»ُّن:إيؤّكدانُىذا الّتداولّيةُتيتّم

عالقتياُُفيعنُىذهُالعالماتُُرُُّينجُأيُما؛ُ(4)«ُالعالماتُبمستعمميياُواستعمالياُوآثارىا
ُيمكنُتحقيقوُمنُخالليا.ُماُوبأطرافُالخطابُ

ُ"ُالّتداوليُّونكَُبالمُُُ"إذنُتطمقُالّتداولّيةُعمىُالّتخّصصُأوُالّتخّصصاتُاّلتيُتعنىُ
ُُفإّنناُنقصد،ُلعواملُتداولّيةاىرةُماُخاضعةُإّنُظُ:أوُعندماُنقولوُدماُنتحّدثُعنوعن

ُ

                                                           

،ُب الّسياسيمن أفعال الّمغة إلى بالغة الخطا ةالّتداوليّ تبسيط .،زيدبياءُالّدينُمحّمدُمنظر،ُاُ-1
ُ.18صم،ُالقاىرة،2010ُ،ُالّطبعةُاألولىشمسُلمّنشرُوالّتوزيع،ُ

ُ.36ص،ُلبعد الثّالث في سيميوطيقا موريساُالّتداولّيةعيدُبمبع،ُُ-2
الّدينُغفوسُسيفُُتر:،ُلّية اليوم عمم جديد في الّتواصلالّتداو آنُروبولُ،ُجاكُموشالر،ُُ-3

مّترجمة،ُدارُالّطميعةُلمّطباعةُوالّنشر،ُالمنّظمةُالعربّيةُللطيفُزيتوني،ُُمراجعةُ:ومحّمدُالّشيباني،ُ
ُ.29صم،2003ُتّموز،1ُ،ُلبنان،ُُطبيروت

ُ.442ص،ُمعجم تحميل الخطابريكُشارودوُودومينيكُمنغونو،ُباتُ-4
ُ
ُ
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غمقَُاُُ)ُفنفسُالممفوظُمثال:ُ،(1)ُاوظاتُفيُسياقييعالجُوصفُمعنىُالممفُياّلذُمكّونال
ُمتعّددة:ُ(،ُالباب ُوسياقات ُمقامات ُحسب ُأخرج،تُّالكُيؤّول ُبمعنى ُالّشأن ُمن ُُُُُُُُُقميل

ُالُأو ُالفوضى،ُعمىحصول ُمن ُوالّتقميل ُرؤيةُُأوُاليدوء ُفي ُالّرغبة ُُُُُُُُُُُُُُُعدم
ُكُّتداولّيةلفاُرج...،االخُفيُمن ُيقول ُما "ُ ُلاللتباسدعَُمَُمنغونو" ُدائما ُمستعملُُ،اة ُُفيو

ُ.ُ(2)«ُفيُالوقتُنفسوُلإلحالةُعمىُمجالُلسانيُورؤيةُخاّصةُلّمغة

التياُوتداخمياُمعُالعمومُاّلتيُلياُاإّنُتعّددُتعاريفُالّتداولّيةُراجعُالّتساعُرقعةُمجُُُُُُ
عندُياُمفيوملُاّنناُالُنجدُتحديدأإاّلُُ،...جتماعّياتُوفمسفةُوعممُاالُِمنُلسانُ،عالقةُبالّمغة

ُالقدامىُعمماء ُمقّوماتياُالعرب ُمع ُتعامميم ُمعناىاُ؛رغم ُنجد ُُاحاضُرُإذ ُُُُبويو"ي"سعند
ُالّمغوي ُالّدرس ُُفيُوُ(3)في ُلالّنظُْنظرّية ُ"م ُـ ُالجرجاني ُالقاىر ُعبد "ُ ُاأللفاظُإفي لحاقو

أّنُأغراضُالّناسُتختمفُفاعممُُ»ُحيثُيقولُاُبمقاصدُالمستعممين...ملمعانيُوربطيبا
ُالمتعدّية ُاألفعال ُذكر ُُ،(4)«ُفي ُكتابيوُالجاحظُ"ومع ُفي ُُُُُُُُ« البيان والّتبيين »ُ"

كيدىماُعمىُالحجاجُواستعمالُالعقلُلموصولُإلىُمعرفةُمنُخاللُتأُُ(5)ُ«ُالحيوان »و
ُ.نالحظُباطنُظاىرُما

                                                           

ُ.101ص،ُالخطابلمصطمحات المفاتيح لتحميل ادومينيكُمانغونو،ُُُ-1ُ
ُ.100صالمرجعُنفسو،ُُ-2
دارُالحكمةُلمّنشرُ،ُالمبادئ واإلجراءات في تداولّية الخطاب األدبي،،ُأبوُزيد نواريُسعوديُ-3

ُ.31صم،1،2009ُ،ُالجزائر،ُالّطبعةُوالّتوزيع
ُ.33صالمرجعُنفسو،ُُ-4
الباحث.مجّمةُدولّيةُ،ُنظرّية الّنظم نموذجا مقاربة بين البالغة والخطاب الّتداولي:فائزةُحسناوي،ُُ-5

عنُمخبرُالّمغةُالعربّيةُوآدابيا،ُجامعةُعّمارُثميجي،ُاألغواطُالجزائر،ُفصمّيةُأكاديمّيةُمحكمةُتصدرُ
ُ.224صُ،خاصُبالمؤتمرُالّدوليُفيُالبالغةُالعربّيةم،2014ُأفريلُُ،العددُالخامسُعشر

ُ
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(ُُالّتداولّياتُمصطمحُ)ُنُعمىُاختياريحدثنُالمُُيالّمغويوقعُإجماعُُم1970ُمنذُو
ُالغربي ُلممصطمح ُاُ،(1)(la pragmatiqueُُ()ُبراغماتيقاُ)ُمقابال ُُُُُُُُُُنتقلُومنو

ُالمصطمحُإلى ُاالسمُ)ُيةالعربُىذا ُجذورهُإلىُالمصطمحُ،ُوتعود(ُالّتداولّيةُوعرفُبيذا
ُ.(2)العممّيةواّلتيُتعنيُالغرضُالعمميُوالّداللةُعمىُُ، (pragmaticucs)اليوناني

ُاألساسيُلمصطمحُالّتداولّيةُالعربّيةُباالواضعُُ"ُطوُعبدُالرحمن"ُُدُُّعَُيُُوُُ عتبارهُيدلُّ
ُأّوليما ُمعنيين ُوثانييما:ُ:عمى ُ(3)الّتفاعلُاالستعمال ُلتعريف، ُومجّسدا ُفيميبُ"ُمتأّثرا

ُُ"ُبالنشيو ُُ»ُ:أّنياباّلذيُيعّرفُالّتداولّية ُمنُالبحوثُالمنطقّية ُ)...(مجموعة ،ُالّمسانّية
ُبقضُعنىُباستعمالُالّمغة،وىيُكذلكُالّدراسةُاّلتيُتُُ الّرمزّيةُُّيةُالّتالؤمُبينُالّتعابيروتيتمُّ

ُوالبشرّية ُوالحدثّية ُوالمقامّية ُذلكُُ.(4)«ُوالّسياقاتُالمرجعّية ُمنذ ُالّتداولّية ُمصطمح َفَمِقَي
؛ُباعتبارهُرّكزُعمىُضرورةُ(5)أبحاثيميدرجونوُفيُُاالحينَُقبوالُمنُالّدارسينُاّلذينُأخذُو

ُاالىتمامُبكّلُعناصرُالخطاب.

ُ

                                                           

المغربُ،2ُُ،.طالمركزُالثّقافيُالعربي،ُم الكالموتجديد عمفي أصول الحوار ّرحمن،ُالُطوُعبدُ-1
ُ.27صم،1988

"شروح الّتمخيص" لمخطيب قراءة في لمعنى من الّنحو إلى الّتداولّية، مغامرة اصابرُالحباشة،ُُ-2
ُ.148صم،2011ُ،ُدارُصفحاتُلمّدراساتُوالّنشر،ُسورّية،ُُدمشق،ُاإلصدارُاألّول،ُالقزويني

ُ.27ص،ُي أصول الحوار وتجديد عمم الكالمفُ،ُوُعبدُالّرحمنطُ-3
شة،ُدارُالحوارُلمّنشرُصابرُالحباُتر:،ُلّتداولّية من أوستين إلى غوفماناُ،فيميبُبالنشيوُ-4

ُ.18صمُ،1ُ،2007ُطسورّية،ُ والّتوزيع،ُالاّلذقّية،
ُ.27ص،ُالكالمفي أصول الحوار وتجديد عمم طوُعبدُالّرحمن،ُُ-5
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"ُ ُعّرفيا ُآخرُىو " بالنشيو كما ُفيُالخطاب،ُ»:تعريفا ُبالّمغة ُتيتم   تمّثلُدراسة
ُإلى ُبو،ُوتنظر ُالخاّصة ُتأ الوسمّيات ُقصد ُالّتخاطبي ُطابعو ُ(1)«كيد ُأيضاُ، ُُُُُُُُوىي

ُالتُ ُ» ُأو ُصُُّخَُالّدراسة ُاّلذي ُأص ُوييتمُّ ُالّمسانّيات ُضمن ُالّمغةُيندرج ُباستعمال ُُُُُُُكثر
ُ،ُفيوُيعطيياُطابعًاُتخصيصّيًاُينحصرُفيُالّتواصلُفقط.(2)« فيُالّتواصل

في أصول الحوار وتجديد ُ»ُفيُكتابوُ"ُطوُعبدُالّرحمنُ"ُمنُىذاُالمنطمقُعّرفيا
ُماُ»ُأّنيابُ«ُالكالمُعمم ُلكّل ُمظيرًُُوصٌف ُكان ُمظاىر ُمن ُبينُا ُوالّتفاعل الّتواصل

ومنوُفالّتداولّيةُلمُتخّصُالخطابُبقدرُُ،(3)«لّتراثُمنُعاّمةُالّناسُوخاّصتيمُصاِنعيُا
ماُتيتّمُبكّلُالّمغةُوتخدميا؛ُألّنياُليستُلغةُالحوارُفقط،ُوعميوُففيُىذاُالّتعريفُتوحىُ

ُُيا.الّمغةُيستغنيُعنإلىُالّشمولّية؛ُإذُالُيوجدُأّيُعممُخاّصةُفيُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

ُ.19ُ،18صص،ُُ،لّتداولّية من أوستين إلى غوفمانافميبُبالنشيو،ُُ-1
ُ.19صالمرجعُنفسو،ُ -2
ُ.244صُ،ُي أصول الحوار وتجديد عمم الكالمفطوُعبدُالّرحمن،ُ -3
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ُحّدد ُمنُخاللُكتابو:ُ"ُمسعودُصحراويُ"ُكما ُالّتداولّية ُالّتداولّية عندُ»ُمفيوم
ُالّنشاطُالّمغويُبمستعمميوُوطرقُُ»ُبأّنيا:ُ«ُالعمماء العرب مذىبُلسانيُيدرسُعالقة

ُبنجاح، ُالّمغوّية ُالعالمات ُاستخدام ُالمختمُوكيفّيات ُالمقامّية ُوالّطبقات ُُُُُفةُوالّسياقات
رسالةُُ"ُالخطابُوالبحثُعنُالعواملُاّلتيُتجعلُمنُ"ُ"،ُالخطابُنجزُضمنياُ"اّلتيُيُُ

ُوناجحة، ُواضحة ُبالّمغاتُُتواصمّية ُالّتواصل ُفي ُالفشل ُأسباب ُفي والبحث
ُمفُ،(1)«الّطبيعّية... ُحصر ُفقد ُالّتخاطبُعمىُأساسُأّنيا ُلغة ُفي ُالّتداولّية عممُُ»يوم

ُاالستعمالُجديد ُمجال ُفي ُالّمغوّية ُالّظواىر ُيدرس ُ(2)«ُلمّتواصل ُاّلذيُ، ُاألخير ىذا
ُ.ُإلىُأىمّيةُوجودُالّسياقُوالمقامُىُوالّتراكيبُالّمغوّيةنَُحبيسةُالبُُنُأنُتبقىُمُيخرجيا

إذُىماُبمثابةُُ؛اقُفيُأىمّيةُالحضورُعندُالكالمُمنُىذاُيتبّينُلناُدورُالمقامُوالّسي
ُالوق ُالكالميود ُالفعل ُونجاح ُلمّتداول ُاألفرادُإُاًُاستناد، ُفيم ُتدرسُكيفّية ُالّتداولّية ُأّن لى

نتاجيم ُممموسينُومحّددين.ُوا  وبنفسُُلفعلُكالميُوفعلُتواصميُفيُإطارُسياقُومقام
ُأّكد ُالمفاىيمي ُُالّسياق ُالّطمبة" ُاألمين ُمحّمد ُالّسالم ُُمحّمد ُكتابو ُفي في ُالحجاجُ»"

يتوّلدُفييماُومنيماُُ»ُأولوّياتُالّتواصلُالّتداوليأّنُالّداللةُوالفيمُىيُُ«ُالمعاصرةالبالغة 
وىذاُماُيؤّكدُُ(3)«ُومعُالمتمّقيُلحظةُالـّتأويلُمعُالّنصُلحظةُاإلبداع،ُالحجاجيُالّتعامل

الّتعاريفُالّسابقةُىلُيمكنُوبناًءُعمىُُكذلكُعمىُوجودُالحوارُومنوُاالستمزامُالحواري.
ُ.تكونُالّتداولّيةُعممُاالستعمالُالّمغوي؟ُأن

                                                           

مّية في الّتراث دراسة تداولّية لظاهرة األفعال الكالالّتداولّية عند العمماء العرب، مسعودُصحراوي،ُ -1
ُ.5صُم،2005ُ،ُبيروت،1ُ،ُدارُالّطميعةُلمّطباعةُوالّنشر،ُطالّمساني العربي

ُ.16صنفسو،ُُجعُرالم -2
،ُدارُالكتابُالجديدُالمّتحدة،ُالحجاج في البالغة المعاصرةمحّمدُسالمُمحّمدُاألمينُالّطمبة،ُُ-3

ُ.218،ُص01ُ،2008لبنان،ُالّطبعةُ
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"ُ ُُمسعودُصحراويُيؤّكد ُكذلكُبقولو ُأّنيا ُالّمغويُ»ىيُ" ُاالستعمال ُُ(1)«ُعمم منياُو
ُلناُأّنُالّتداولّيةُتمّيزُبينُمعنيينُمنُالخطابُىما:ُيتضح

ُ.وىوُمعنىُالجممةُالعاديُالبسيطُالقصدُاإلخباري:ُأ/
صلُالُالتّبميغُاإذُىدفياُالّتُوُ؛المقصودُمنُقيامُالّتداولّيةوىوُُالقصدُالّتواصمي:ُب/

ُالّمسانّيات ُمثل ُاألساسُفُ؛ ُفيو ُالّتواصمي ُالقصد ُأّما ُوبسيط ُواضح ُاإلخباري ُُُالقصد
ُالّتعبيرُوالّتأثير.ُاّلذيُيخرجُإلى

آنُُجتماعّيةُفيِاُُتواصمّية،ُكظاىرةُخطابّيّة،ُ(ُالممفوظُ)فالّتداولّيةُتتعاملُمعُالّمغةُ
ُونٌُرىُُمَُُإّنُنجاحُالفعلُالّمغوّيُالّتداولي،ُلذلكُفومنوُاالعتناءُالكّميُبالمقامُوالّسياقُ،واحد

ُومنوُفالقصدّيةُشرط،ُ(ُسياقُالخطابُ)ُباالىتمامُبالمقامُومراعاةُالّسياقُأثناءُالّتخاطب
ُ.ُمحورُالّتداولرىُالقصدّيةُىيُباألحُْلتواصلُالفعلُالّمغويُالّتداولي،ُأوُ

ُُُُُ ُوالتخمو ُفيالّتعاريف ُاالختالف ُمن ُاشتراكياُُالسابقة ُرغم ُالّتداولّية ُُُُُُُُُُمفيوم
ُالقصدّية، ُُفي ُىذا ُتؤّكده ُأرمنيكوُ"ما ُُُُُُُُُُُ"  Françoise Armingaudفرانسواز

ُتتداخلُواختصاصاتُأخرىفيُ ُالّتداولّيةُجعمتيا ُالاّلمحدودّية ُم(2)أّن ُأّدىُإلىُتوّسعُ، ا
ُدائُر ُلتفسحتيا ُالّتحميل، ُفي ُوالفمسفةُُالمعرفّية ُالّمغة ُعمم ُمن ُجّمة ُعموم ُالحتواء المجال

ُالّتحميمّيةُوعممُالّنفسُاإلدراكيُوالمعرفيُوعمومُاالّتصالُو...ُإلخ.
ُ:االستنتاج 

ُالّمغة ُعمم ُفروع ُمن ُفرع ُُ،الّتداولّية ُيدرسُمقصد ُكالميُالمتكّمم ُفعل ُإنتاج أثناء
ُفي ُُتواصمي ُسياق ُبالقصدّيةُُمعّين،إطار ُالمتعّمق ُالّمغوي ُالّتفاعل ُخالل ُمن ُُُُيّتضح

                                                           

ُ.17الّطميعة،ُبيروت،ُص،ُدارُالّتداولّية عند العمماء العربمسعودُصحراوي،ُُ-1
،ُتر:ُسعيدُعّموش،ُمركزُاإلنماءُالقوميُ،دط،ُالمقاربة الّتداولّيةنظر،ُفرانسوازُأرمينكو،ُاُ-2

ُ.7م،ُص1985
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ُُوُمن ُالمتمقي ُعند ُالّتأويل ُإلى ُالّتداالباث ُانفردت ُىذا ُالعمومُمن ُمن ُغيرىا ُعن ولّية
ُأّنيا:بجُوالمناى
-ُُ لفعلُالكالميُعنُشروطوُتفصلُاُبمعنىُالتجمعُبينُالفعلُالّمغويُوالّسياق؛
ُ.(ُاوىذاُالجديدُفييُ)الخارجّية
فييُتدرسُنجزُفيياُالفعلُالّمغوي؛ُةُوغيرُالّمغوّيةُاّلتيُياالعتناءُبالعناصرُالّمغويُُّ-

ُ.لفيمُقصدُمعّينُتمقي،إلىُمُُُياًُوجُ منُقبلُباثُمُُُاًُوموّظفُمستعمالًُُالّمغةُباعتبارىاُوجوداًُ
ُوالمخّططُيوّضحُذلك:

ُ
ُ
ُ
 
ُ

ُوووم  
 متمقيُعالمةال

ُسياق

 باث

ُرسالة

يتحقق 

 المعنى



 ةي ُلُِاوُُدَُالتُ ُيماىُِفَُمَُُزُُبرََُأُ :لُُوُ األَُُبحثُُالمَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيلُِاوُُدَُالتُ ُجُِنيَُبالمَُُامعَُُعريفَتُ :لُُاألوُ ُلفصلُُا

 

45 
 

ُاّلذيُقيمتُفيوالمتمّقيُبعدُتحميلُأفعالُالكالمُيتحّققُالمعنىُعندُُو ُضمنُسياقيا
ُالمقام ُُ)استحضار ُالقصد،فيُُ( ُالمتكّممينُكشفُعن ُبين ُالّتداول ُومنو ُالّتأويل ُُُ،ُفيحدث

ُ ُما ُُجاءىذا ُفيُأّن "ُ ُصابرُحباشة ُىيُالفيُكتابُ" ُارتبُ»ّتداولّية اطُالقضاياُدراسة
ُ.ُ(2)َتَبُرُالّمغةُأداتياُتعُُْوعميوُفالّتداولّيةُىيُعممّيةُإيصالّيةُنفعّية،،ُ(1)«بالّنسبةُإلىُالّسياقُ

ُ "leechُُليتشُفإّنوُأصبحُبإمكانناُأنُنؤّيدُكّلُمنُ"؛ُالسابقةُالّتعريفاتلىُإُاًُاستناد
ُصحراويُو" ُتُُُأنُُّفيُ"ُمسعود ُميمالت ُليستُسّمة ُُعُُودَُالّتداولّية الّمسانياتُُركامُفييا

،ُنفن دُالّرأيُالقائلُبذلكمنوُُيفُالعمميُبشكلُمناسبُونُِصُْالبياناتُالمستعصّيةُعمىُالتُ 
كيفُتستعملُُلمُنفيمُالّتداولّيةُماُحقيقّياًُُاًُأنُنفيمُطبيعةُالّمغةُنفسياُفيمُيمكنُوُالوعمي

ُ.ُُُ(3)الّمغةُفيُاالّتصال

ُُوُُُُُُ ُأّن ُالمحّدد،ُضمنُسياقياُتدرسُالّمغةُوفقُاالستعمال،ُةالّتداوليُّنستخمصُأيضا
ُمن ُالبّد ُتحّركُوحّتىُيتحّققُالّتفاىم ُمشتركة ُلغة ُالحوارُوجود ُفييُليستُعمماًُُ،طرفا

ُالّمغوّيةُ،اًُمحضُاًُلغويُّ ُبالّتراكيب ُباالنشغال ُفيو ُالباحثين ُاىتمام ُالّتُرُينحصر ُُُُُكيزُأو
ُبلُىيُعممُييتّمُبدراسةُالّتواصلُالّمغويُداخلُالخطابات،عمىُالجوانبُالّداللّيةُفحسب؛ُ

ُاألقوال ُبين ُالعالقة ُاالجتماعّية،ُوالبحثُفيُطبيعة ُواألفعال ُالّتعاملُُالخطابّية ُثم  ُُومن
فييُُاجتماعيُفيُسياقُثقافي،ُمعُالخطابُاإلبداعيُبوصفوُتعبيًراُعنُتواصلُمعرفي/

ُ.يدرسُالّظواىرُالّمغوّيةُفيُمجالُاالستعمالُعمم

                                                           

ُ.148ص،ُمعنى من الّنحو إلى الّتداولّيةلمغامرة االحباشة،ُصابرُُ-1
الجامعّية،ُديوانُالمطبوعاتُمحّمدُيحياتن،ُُ:،ُترالّمسانيات الّتداولّية إلى مدخلالجيالليُدالش،ُُ-2

ُُُ.1صم،1996ُ،ُالجزائر
ُ.36،ُصوطيقا موريسالّتداولّية البعد الثّالث في سيميعيدُبمبع،ُُ-3
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ُالمكّونُالّتداوليُإلىُدراسةُالّظواىرُالّراجعةُإلىُُاًُفييُترميُباعتبارىاُفنُُّىذاُىوعم
ُيدرسُ، ُُاّلذي ُفي ُالممفوظات ُتأويل ُبقدرُُ،مقامالمسارات ُخاّصة ُبنظرّية ُليست ُُُُفيي
ُإلىُمبدإُاراتتداخلُتيُّىيُُما المسكوتُعنوُُعديدةُضمنُسّياقُمحّدد،ُلموصولُغالبًا

ُكماُقالُ"ُعبدُالمالكُمرتاضُ".
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َ:مَ لَ الكَ َالَ فعَ .أَ 2

َ(Acte de parole)الفعلَالكلمي:َعريفَ تَ 

َ( Acte de langue )َأوَالفعلَالّمغوي ( Acte de parole  )الكالميََالفعلََُ
أحدَ »كماَيقولَ"َدومينيكَمانغونوَ"َىوََ، ( Acte de discours )أوَفعلَالخطاب

َالّتداولّية، َالّمسانّيات َفي َالساسّية َالفيمسوفَ المفاىيم َإلى َتنظيره َفي َالفضل ويعود
َ َ"سي )*("Austin"أوستين َتمميذه َتعميقو َفي َالوحدةSearleَرلوساىم َبو َوالمقصود "

َُتحّققَالّمغةَفعالَبعينو غايتوَ وعد...(، تصريح، طمب، أمر، ) الّصغرىَاّلتيَبفضميا
المتكّممَعندَوفيَىذاَالّسياقَيقولَ"َنّواريَسعودي"َ،َأّنَََ،(1)«تغييرَحالَالمتخاطبين

ّنماَُيمارسَتأثيرًاَعمىَالمتمّقي َ.(2)استعمالوَلّمغةَالَُينتجَكمماتَداّلةَعمىَمعنىَمعّينَوا 

شكميََعمىَنظامٍََينيُضََكّلَممفوظٍَلفعلَالكالميَحسبَ"مسعودَصحراوي"َىوَاَوَََََََ
 (Acte locutoires)يتوّسلَبأفعالَقولّيةََ،نحويَ َماّديَ َيَتأثيري،َلوَنشاطٌَدالليَإنجاَز

َكالّطمبَوالوعدَوالوعيد...وغاياتَ(Acte illocutoires)إلىَتحقيقَأغرضَإنجازّيةََ
َ ََ،(Acte perlocutoires)تأثيرّية َيحتّل َالّتداولّيةََموقعاًَلذلك َالّنظرّية َفي متمّيزًا

                                                           

أستاذَأّسسَتداولّيةَأفعالَالكالم،َ نجميزّية،،َفيمسوفَالّمغةَاإل (م1960-م1911)جونَأوستينَ -*
وىوَمجموعةَ َكيفَنصنعَاألشياءَبالكمماتَ ُنشرَلوَكتابَامعةَأوكسفورد،بجفيَفمسفةَالخالقَ

َ،معتَىذهَالخيرةَونشرتَبعدَوفاتوجم،1955َةَألقاىاَبجامعةَىارفردَعامَيَعشرةَمحاضَرتمنَاثن
َالبعدَالّتداوليَوالحجاجيَفيَالخطابَالقرآني،انظر،َقّدورَعمران،ََفيَالكتابَالمذكورَأعاله.

 .47ص
َ.7ص،َلمصطمحاتَالمفاتيحَلتحميلَالخطابادومينيكَمانغونو،ََ-1
َ.27َو26َص،َصَ،طابَاألدبي،َالمبادئَواإلجراءاتفيَتداولّيةَالخنواريَسعوديَأبوَزيد،ََ-2
َ
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َ َأقّرهَ(1)الحديثة،َحّتىَأضحىَنواةَمركزّيةَلكثيرَمنَبحوثيا ََأوستينَ"،َوىوَما فيَ"
َالفعالَاّلتيَنتمّفظَبياَإلنجازَكالمَما،َوىي:َىذهَحديثوَعنَصعوبةَالفصلَبين

َ(:(Acte locutoireفعلَالقولَ-أ

َبو َحسبََويقصد ،َالفعلَاّلذيَيعنيَالّنشاطَالّمغويَالّصرفَ»َ"َقّدورَعمران"
َالمتكّممَفيو َُيخرجيا َاّلتي َقوالًََالصوات َتمّثل َمعنىَواّلتي ََ،(2)«َذا َفيو إنتاجَومنو

َ(3).اإلعرابَالّصرف،َالمعجم،َلممستوّياتَالّمغوّيةَكالّنحو،َمتوالّيةَمنَالصواتَطبقاًَ

"َ ََأوستينَويعّرفو َبأّنو ََاجََُتَِنَ »" َومرجع، َبمعنى َمزّودة َالعنصرانَجممة وىذان
نانَالدَِّ عنىَمنَالفعالَالفرعّيةَاّلتيَتشّكلَالمَتواليَالصواتََفيوومنوَ،َ(4)َ«َاللةيكوِّ

 الّصوتيَالفعلَ:وىوَفعلَالخطاب،َقََقَ حََوَتََإذاَترتّبتَبيذهَالّطريقةَوعمي

 

 

                                                           

دراسةَتداولّيةَلظاهرةَاألفعالَالكلمّيةَفيََ،الّتداولّيةَعندَالعمماءَالعربمسعودَصحراوي،ََ-1
الّطبعةَ،َالجزائر،َشارعَطرابمس،َحسينَداي159َلمّنشرَوالّتوزيع،َدارَالتّنويَرَالّتراثَالّمسانيَالعربي

َ.56و55َو54َ،َص،َص،ََصم،2008َ-ه01َ،1429
عالمَالكتبَالحديث،َإربد،َالردن،ََ،البعدَالّتداوليَالحجاجيَفيَالخطابَالقرآنيقّدورَعمران،ََ-2

َ.54،َص01َ،2012الّطبعةَ
،َرسالةَجامعّية،َالّتداولّيةَفيَكتابَدالئلَاإلعجازَلعبدَالقاهرَالجرجاني،َقضاياَحامدةَثقبايثَ-3

َ.127،َص2012تيزيَوزو،َجامعةَمولودَمعمري،َ
4- J, Austin, quand dire cést faire, inodaction giles lane, idition du seuil, 

1970,paris, p110. 
َ
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(Acte phonétique)(2)«َإنتاجَأصواتَ»أو،َ(1)«َبالصواتطقَالنََّ»أي  ؛َ.َ

مكمماتَأوَالّتمفظَبياَلإنتاجََيعتبرَ(Acte phatique) والفعلَالوصمي/َالتّبميغيََََََ
.َوعمىَنفسَالفعلَ(3)دَصرفّيةَونحوّيةَولغوّيةَصحيحةَقصدَإحداثَاالّتصالـواعـقَقــوف

َدالشَ"َيطمق َاَ"َالجياللي َمصطمح َاّلذي َالتّبميغي، َمجموعةلفعل ََََالصواتَيعتبره
ةَوخضوعياَلقواعدَىذهَحّددََعنَانتمائياَإلىَلغةَمََُفضالًََتتوّفرَعمىَصورةَمعّينة،َاّلتي

ََ(4).الّمغةَالّنحوّية

َاإلحأّما َمنوَفَ،((Acte réthiqueَيالمرجع الخطابي/ الي/الفعل َيجعل َما يو
استخدامَىذهَالكمماتََ»َأّنوَ" "َقّدورَعمرانَرىكماَيَ،(5)«َداللةَمعّينةَ»المتمّفظَذوَ

معادٌلَلمفعلََ»أّنوَب"ََالعّياشيَأدواريَويعّرفوَ"َ.(6)«َمرجعّيةَمحّددةَمعنىَذيلداءَ
َ(7)«َالّداللي َباعتباره ََملٌَاش؛ َواإلحالةعمى َالمعنى َالّثالثةَ(8)َعنصري َالفعال َىذه ،

َإحا َفعمّيا،َالمنبثقةَعنَفعلَالقولَمنَ)َصوتي،َوصمي، َالَيمكنَالفصلَبينيا ليَ(
َالتّبميغَواالّتصالَفالّتمّفظَبالكالمَىوَإصدارَ َإلىَىناَالغير،بلصواتَمتتالّيةَيفرضيا

                                                           

َ.54،َصفيَالخطابَالقرآنيَالبعدَالّتداوليَوالحجاجيقّدورَعمران،ََ-1
َ.24َ،َصمدخلَإلىَالّمسانّياتَالّتداولّيةالجيالليَدالش،ََ-2
َ.54،َصالبعدَالّتداوليَوالحجاجيَفيَالخطابَالقرآنيقّدورَعمران،ََ-3
َ.24،َصمدخلَإلىَالّمسانّياتَالّتداولّيةالجيالليَدالش،ََ-4
َالمرجعَنفسو،َنفسَالّصفحة.َ-5
َ.54،َصفيَالخطابَالقرآنيَالّتداوليَوالحجاجيالبعدَقّدورَعمران،ََ-6
االستمزامَالحواريَفيَالّتداولَالّمساني،َمنَالوعيَبالخصوصّياتَالّنوعّيةَالعّياشيَأدواري،ََ-7

،َمنشوراتَاالختالف،َالجزائر،َدارَالمان،َالّرباط،َالّطبعةَلمّظاهرةَإلىَوضعَالقوانينَالّضابطةَلها
َ.92م،َص2011-ه01ََ،1432
َالمرجعَنفسو،َنفسَالّصفحة.َ-8
ََ



 ةليَ اوَُدََالتَ َيمفاىَِمَََزَُبرَََأَ :لَُوَ الَََثَُبحََالمََََََََََََََََََََيلَِاوَُدََالتَ َجَِنيََبالمَََامعَََيفعرََِتَ :ّولَُالَََصلَُالفََ

 

52 
 

َالّمسانيَوىوَالّتواصل، َفيَأصميا َالّمغةَمجّسدة َكبيرةَالحاجةَومنوَتكونَتبقىَوظيفة
َاإلحالة َدراسة َذىبَإليوإلى َما َوىو ،ََ "َ َعمران َقّدور َوجوبَوضوحََ" فيَضرورة

َ(1)المعنىَعندَإنجازَفعلَالقول.

العّياشيََ"،َوىوَماَذىبَإليوَ(2)َلفعلَالقولَدونَالفعلَاإلحاليومنوَفالَتحقيقَ
الفصلَبعدمَتحقيقََ،الّمسانيَامَالحواريَفيَالّتداولاالستمَز"َفيَىامشَكتابوََأدواري

َ.(3)َالمستوياتبينَىذهَ

 :(Acte illocutoire)َفعلَالكلمَاإلنجازيَ-ب

َ َىذا َالقصدّيةايقوم َىًَعنُينجزَمَيتمّفظَبقولَما،حينََ»فالباثََ،لفعلَعمىَمبدإ
َ(4)«َاًَمقصودَاًَتأثيريَّ َ؛ َبالقولَ»ىوإذ َيفيم ََ(5)«َما َالمتكّمم»جّراء ،َ(6)َ«َتحقيقَقصد

َ.(7)َ«َالقيامَبفعلَماَضمنَقولَشيءَ»ىوََ"َمسعودَصحراويَ"َحسبَو

الّنصحََأساسوَالقصدّيةَمنَوراءَالّتمّفظَسواءَتعّمقَالمرَبالّطمبَأوَالعرضَأوَو
المرَأوَالّنييَأو...،َومنوَُيَحّضرَالمتمّقيَنفسوَلمّردَعمىَحسبَقصدّيةَالباث،َأوَ

                                                           

َ.55،َصالبعدَالّتداوليَوالحجاجيَفيَالخطابَالقرآنيقّدورَعمران،َ-1
F.Récanti, quest ce qu 'un acte locutionnaire, communication 32, seuil.َ2- 

َ.86،َانظر،َىامشَالكتاب،َصاالستمزامَالحواريَالعّياشيَأدواري،َ-3
َ.55صَ،فيَالخطابَالقرآنيَ والحجاجيَالّتداوليالبعدََقّدورَعمران،َ-4
منشوراتَاالختالف،َ،َفيَضوءَالّنظّرسةَالّتداولّيةَتحميلَالخطابَالمسرحيعمرَبمخير،ََ-5

َ.158ص،01َ،2003َالجزائر،َالّطبعة
َ.24،َصمدخلَإلىَالّمسانّياتَالّتداولّيةالجيالليَدالش،ََ-6
َ.57صَدارَالتّنويرَلمّنشرَوالّتوزيع،َ،العربَالّتداولّيةَعندَالعمماءمسعودَصحراوي،ََ-7
َ
َ
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َُيسََ َبـ َأوستينَ" َالفعل»َّميوَ" َالّسياقforce de l'acteََقّوة َلتحقيقوَضرورة ،َمشترطًا
َبواسطةَ(1)َ«الحوارََيالُعرفيَلطرفََ َيمكنَتوضيحو َما، َفعلَأنجزَضمنَقول َوىو ،

َوبفعلَذي َإنشائّية َلسانّيةَصيغة َاجتماعّية. َاتفاقّية َالمستعممةََ،خاصّية َالّصيغة ََتمنح
ََ،(2)َفيَمقامَمعّينَقيمةَإنجازّية َلذلكَفاليدفَمنَىذا الفعلَتحقيقَالّتأثيرَالقصدي،

َ.(3)إلىَخمسةَأقساميقّسموَ"َأوستين"َ نجد

َ:( Acte perlocutoire)فعلَالكلمَالّتأثيريََ-ج

َأسبابَخاّصة َفعل ََلكّل َمعّينة،بغية َغاية َبينَلذلكَتحقيق َقائمة َالعالقة َنجد
َالّتأثيري ََالفعل َالفعل َيحّققيا َاّلتي َلممخاطبوالّنتائج َبالّنسبة َاعتبرهََ،(4)اإلنجازي وقد

،َواّلذيَيستدعيَ(5)"مسعودَصحراوي"َمجموعَاآلثارَالمترتّبةَعنَفعلَالكالمَاإلنجازي
َردَفعل َالّتأثيرَىذا َ(6)بعد َباعتبارَأّن َكانتَفيََالكمماتَتحدثَأثراًَ، َالمتمّقيَإذا عند

َمحّدد َسياق َفي َمعّينة َبمقاصد َومحّممة َمنتظمة َنحوّية ََ،(7)بنية َالكالمَلذلك يستعمل
َ.(8)الّتأثيريَعادةَالّصيغةَاإلنشائّيةَذاتَالطبيعةَالّمغوّية

                                                           

1- J.Austin, quand dire cést faire, p112. 

 .57،َصالبعدَالّتداوليَوالحجاجيَفيَالخطابَالقرآنيقّدورَعمران،ََ-2
َ،َالعرضّية(commissifs)َ،َالّتكميف(exercitifs)َ،َالّتمّرسّية(verdictifs)َوىي:َالحكمّية-3

(expositifs)َ،َالّسموكّيات(comportementaux)َ،فيَتداولّيةَالخطابَ.َانظر،َنّواريَسعودي
َ.28،َصاألدبي

َ.92،َصاالستمزامَالحواريالعّياشيَادواري،ََ-4
َ.57،َدارَالتّنويرَلمّنشرَوالّتوزيع،َصالّتداولّيةَعندَالعمماءَالعربمسعودَصحراوي،ََ-5
َ.24،َصولّيةمدخلَإلىَالّمسانّياتَالّتداالجيالليَدالش،ََ-6
َ.57،َصفيَالخطابَالقرآنيَالبعدَالّتداوليَوالحجاجيقّدورَعمران،ََ-7
َ.8،َصَالمصطمحاتَالمفاتيحَلتحميلَالخطابدومينيكَمنغونو،ََ-8
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ََونَبالقصدرىَُوعميوَفاالستعمالَالّمغويَمََ غيابوَالَيوصلََلنَّلتحقيقَالّتواصل؛
َتإلىَغاية َما َىذا َأوستينَو، "َ َإليو َمستويينَلمجممة: ّصل َفيَتحديد مستوىَمقاليََ"

َالقول، َالّتأثيريَيتمّثلَفيَفعل َالفعلَاإلنجازيَوالفعل َمصّنفًَومستوىَمقاميَُيشغمو اَ،
َتداوَُ َالكثر َباعتبارىا َاإلنجازّية َالكالم َالممفوظاتَالًَأفعال ََوىي:َ(1)َبين َالقرارأفعال

(les verdictifs) َو َالوعدَوَ(les exercitifs)َالتّنفيذأفعال  les)َأفعال

promissifs)
(2)

َالّسموكّيةو  َالعرضو (les comportatifs)َالفعال  les)َأفعال

expositifs)
(3).َ

َ

َ
 

 

                                                           

 .88و87َ،َص،َصاالستمزامَالحواريالعّياشيَأدواري،َ -1
 .59،َصالبعدَالّتداوليَوالحجاجيَفيَالخطابَالقرآنيقّدورَعمران،َ -2
نظرّيةَاألفعالَالكلمّيةَبينَفلسفةَالّمغةَالمعاصرينَوالبلغيينََسّيدَالّطبطبائي،طالبَ -3

 .11و10َصَ ،َص،1994،َمطبوعاتَجامعةَالكويت،َالكويت،َالعرب
َ
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ُُ:ولُ القُ ُاتُ نُ مُ ضُ تُ مُ -3

َمَ تضَ مَ َعدَ ت ََ َأبرز َمن َالقول َالنات َالّتداولّيةمفاىيم َلواء َتحت َ،المندرجة
َ َالكالم َأفعال َمن َ"َالمعروفةَىيَووالمستنبطة َوالمضمر باسم مفيومَالفَ"، الّظاىر

َ َالّتداوليينالّضمني َانتباه َشّد ََ،(1)قد َبالّتمميحَكون َتكون َما َعادًة َالّتخاطب َََََََلغة
لقدَالحظناَمّراتَعديدةََ»َ:"َقائالًََفانَدايكَىذاَماَأّكدَعميوَ"َالَبالّتصريحَالمباشر،

ضاياَالَيقعَالّتعبيرَعنياَذلكَأّنوَتوجدَقَ،ةَالّتخاطبَالّطبيعيَليستَصريحةأّنَلغ
،َ(2)«َاًَسميمَاًَقضاياَأخرىَقدَع بِّرَعنياَتعبيَرولكنَيمكنَاستنتاجياَمنََ،اًَمباشَرَاًَتعبيَر
َ َلمخطابَافلذلك َاالستدالالتلمتمّقي َفي َبتصّرفو َداللة ئ  َالّسياقََينش  َمن المستنتجة

َ.(3)المنطقيَواالجتماعي.َالّمسانيَوالثّقافي،َكماَذىبَإليوَ"َفيميبَبالنشيو"

َ ُفتراضَالمسبقالجانبَالّتطبيقيَفقطَبذكرَااليخدمَونرّكزَفيَدراستناَعمىَما
pré-supposition، َ ََرَ بَ عتَ يَ اّلذي َعممّيةَفي َلنجاح َأساسّية َقاعدة َالّمساني الّتواصل

َأىمّيةَالّتواصل، َذو َأّنو َمسعودَصحراويَ" َالّتواصلَقَلذلكَيرىَ" صوىَفيَعممّية
ََواإلبالغ؛ َتّم َطويلَاالعترافَبدورهإذ َزمن َالّتعميماتَمنذ َعرفَىذاَ(4)َفي َفإذا ،

ذاَجَ راضَنجحتَالعممّيةَالّتواصمّيةََواالفت َيمتَفشمتَىذهَاألخيرة.ا 

 

                                                           

َ.145ص،َالّتداولّيةُمنُأوستينُإلىُغوفمان،َبالنشيوفيميبَ-1
الّشرق،َبيروت،َلبنان،َد.ط،َأفريقياَ،َعبدَالقادرَقنينيَترجمة:،َالّنصُوالّسياقَ،فانَدايك-2

َ.156د.ت،َص
َ.144ص،ََلّتداولّيةُمنُأوستينُإلىُغوفمانا،َفيميبَبالنشيو-3
َ.44صَدارَالتّنويرَلمّنشرَوالّتوزيع،َ،الّتداولّيةُعندُالعلماءُالعربمسعودَصحراوي،ََ-4
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 المبحث الثّاني: مفاهيم الخطاب.

 lénonciation:  ظلف  الت  -1

ََيرى َفخر "َ َالّرازياإلمام ََ"َالّدين َكتابو َ)َمفاتيح الغيبفي َماّدة َ(،َل ف ظَ َأّن
َ.(1)ميَ بحّجةَأّنَالّمفظَلغةَيعنيَالرَ َتستعملَلمّداللةَعمىَالكالمَالمنطوقَمجاًزا؛

ىوَالجانبَالماّديََ(َالّمفظَعتبرَفيَكممةَ)المَ المرَاّلذيَيدّلَعمىَأّنَالمعنىََو
َذىنَالّصوتي، َمن َالمعنى َينقل ََاّلذي َفحسب؛ َالمخاط ب َذىن َإلى باعتبارهَالمتكّمم

َمسموعة، َصوتّية َفالمعنىَسمسمة َث م  َالّمفظيَ)*(ومن َلمكالم َضرورّيََ،سابق وشرط
رسوَفيَسورةَ"مريم"َ؛َلّنَكلَماَسند(2)بمعنىَالممفوظَوبيذاَيكونَمستعمالًََ،لوجوده

َاتَقصدّيةَواضحة.ىوَلفظَمنطوقَلنيَّ

َكما   lénoncéَوظَ مفَ المَ َو َكتاب َفي َلl'analyse textuelleَجاء جونََ"ـ
َإنجاٌزَفّعاٌلَمتماسك،َواقعي،َ»َأّنوJean- François Jeandillouَ"َفرانسواَجوندلو
َنتاجَ»َفإّنو:َلوَعمران"قّدورََوعمىَحّدَتعريف"َ،(3)«َاّلذيَينتجَعنوَمتعّمقَبالّنشاط

(résulta)َ َوعممي، َأإجرائي َواجتماعي، َلساني َالجم، َبنيةَّما َإلى َتنتمي َفإّنيا مة
َ.(4)«َمجّردةَومستقّمةَخاضعةَلموصفَالّنحويَ،نظرّية

                                                           

َالجزء،0222َالّطبعةَالولىَ،َبيروت،َدارَالكتبَالعممّية،َالغيبمفاتيح ،َفخرَالّدينَالّرازيَ-1
 .02و02َصَ،صَ،الّول

الّنظرّية الّتداولّية انظر،َنصيرةَغماري،ََالمقصودَبالمعنىَعندَالّرازي:الكالمَالّنفسيَالّداخمي.َ-*
عالمَالكتبَالحديث،َإربد،َالردن،ََه(،606-455)َدراسة في تفسير الرّازي،َعند األصوليين
 .10و11َ،َص،0212َالّطبعةَالولى

 .02،َصمفاتيح الغيبفخرَالّدينَالّرازي،ََ-0
3-Jean François.Jeadillou.l'analyse textuelle.Armand colin .paris.1997.p5َ

َ.12ص،َفي الخطاب القرآني الحجاجيالّتداولي و البعد َ،قّدورَعمرانَ-2
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،َ(1)َإلحداثَأثرَتداوليَمطموب"َيستخدمََكماَيرىَ"َبالنشيوَالممفوظَومنوَفإنََّ
َينتظرَمنَال lénonciationَََظَ ف َمَ التَ َأّماَالثرَفيَالمتمقي،َممفوظَىوَإحداثإذنَما

تسخيرََ»َفيو"émile benvenisteََإميلَبنفنيستََ"كماَذىبَإليوَََةمفوظيَ أوَالمَ 
الّمغةََاستعمالَ َ»بأّنوََإطارهَأيضاًََوقدَحدَ ،َ(0)«الّمغةَبواسطةَالفعلَالفرديَلالستعمال

َتوظيفاًَ َ(2)َ«اًَفرديََّوتوظيفيا ،َ َكتابو َفي َبالي" َشارل "َ َإليو َأشار َما اللّسانيات وىذا
َلغويَّ(2)والّلسانّيات الفرنسّيةَالعاّمة َتتابع َتجسيد َعمى َالقدرة َبمعنى َضمنََ، مفيوم

َتظيرَ َخاّصة، َبطريقة َالّمغة َممارسة َفيو َلذلك َوالمقصد، َالمعنى َيحّدد َسياقي ََإطار
َفيَطريقةَاآلداءَوفقَمقامَمعّين.

 

                                                                                                                                                                          

َ
َ.122ص،َالّتداولّية من أوستين إلى غوفمان،َبالنشيوفيميبََ-1
َ.20،َصالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطابدومينيكَمانغونو،ََ-0

3- émile benveniste, problémes de linguistiques générale, gallimard, 

paris, 1947, p80.َ
دمشق،َ،َتر:َقاسمَالمقداد،َمنشوراتَاتحادَالكتّابَالعرب،ََالملفوظّية، دراسةجانَسيرفوني،ََ-2

َ.1،َص1991
َ
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Texteََّ:ص َّالن َّ -2

منَىناَنجدَ،َ(1)«َمنَجملَمترابطةَتتدّرجَنحوَنيايةمقطوعةَمشّكمةََ»َالّنص
Hamslaveَ َىيممسميفَالعالمَاللسنيَ" ََنّصََ)َيستعملَمصطمح" بمعنىَواسعَ(

َنص َاًَجدَّ َفالقرآن َيمكنََ، َوالّنص َعمييا، َوالعمل َالكالم َأفعال َمنو َاستخراج ََََيمكننا
ََ.(2)كماَيمكنَأنَيكونَكتاباَبكامموأنَيكونَجممةَ

ََبناءًََو َعمى َمأّن َوالمتمّقي َالباث َبين َمشاركة َيخّمدَالّنص َأّنو َإثبات َخالل ن
َيَََ»فيوَ،الكتابة َكتابّية َالمَُوَِنضََفعالّية َمن َكّل َتحتيا َالمتّمقي،ل َؤََي َوالقارئ َالباث َف

َوالمشاَر َالّتواصل َجزءًَونتيجة َالّنص َيكون َبينيما َمَُكة َكالم َمن َمنظورَوضَِمََا َفي ع
؛َباعتبارهََداللةَالّنصَعنَكشفالتيدفَىذهَالمشاركةَالثّنائّيةَإلىََ،(3)«َكالميَمعّين

َمنتوج َتََُادقَ عََمَُا َاّلذي َالّمسانّيةجَُنتَِلممضمون َالوحدات َ(4)َو ،َ َتعريفََحسبوىذا
َ"َلوَمنَالوجوَالّداللي.َتودوروف"

َََ 

 

                                                           

َ.554،َصمعجمَّتحليلَّالخطابباتريكَشارودوَودومينيكَمانغونو،ََ-1
،َمنشوراتَاّتحادَالكتّابَاألسلوبّيةَّبينَّالّنظرّيةَّوالّتطبيق،َّدراسةالّنصَّوَّبنَذريل،ََعدنانَ-2

َ.15،َص2222العرب،َدمشق
َ.11المرجعَنفسو،َصَ-3
،2222َالحضاري،َالّطبعةَالولى،َمركزَاإلنماءَاألسلوبّيةَّوتحليلَّالخطابمنذرَعّياشي،ََ-4

َ.123ص
َ
َ
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عمىَأّنَالّنصَىوَمشاركةَفّعالةَبينََ"جولياَكريستيفا"َتؤّكدَالّصددَبيذاَوَََ
َ.(1)يحكمياَالّسياقَنتاج،باثَوالمتمّقيَعنَطريقَعممّيةَاإلال  

َلغويَ َ،َبأّنوَإنتاجٌَمصطمحَالّنصفيَتعريفوَل"ََأحمدَالمتوّكلَيؤّكدهَ"ىذاَماََََََ
بينَالمنتجَالباثَوالمتمقيََقائمٌََتفاعميَ َكتابيَ َإذنَالّنصَحدثٌََ،(2)يتعّدىَالجممة

كتابتو؛َبلَىذهَ،َوالَيموتَعندَآخرَلحظةَويثب ُتَبالكتابةَُيثَبتََُفيوالمحّمل،َومنوَ
َنص ََرَُفَِس،َفيَُالّمحظةَىيَاّلتيَُيبعثَمنياَمنَخاللَتعّددَالّرؤىَوالقراءاتَوالّتأويالت

ىذاَماَيؤّكدَعميوَ"محّمدَالّناصرََؤىَحسبَالّسياقعّدةَنصوصَمختمفةَالرَ َعنَواحدٌَ
َيخرجَإّنماَالمعنىَ،وَِعَِرَعنَرغبةَصانَِثاٍوَمعبَ َليسَلمّنصَمعنىًََيَأّنوـفَالعجيمي"َ

.(3)منَتأويالتَالقراءة،َفكّلَقارئَيخمقَمعنىَخاصَبوَوبسياقو  

اَتركيبًََ"العجيميَ"َاَنالحظَفيوَكماَيقولاَأمَمنطوقًَالّنصَسواءَأكانَمكتوبًََوََََََ     
ا،َمعَحركةَتتابعَالكتابة،َمنَتتابعَالصواتَوالّصيغَيتموَبعضياَبعضًََالًَمتشكَّ

َََََواشتمالوَعمىَمجموعةَمنَالممعوماتَوعمىَمعنىَيكونَالقصدَمنوَطمبَفعلَ
ََََََحّتىَنطمقََضروريَ َ،َوعميوَفتتابعَىذهَالعناصرَأمرٌَ(4)أوَالوصولَإلىَغاية

.عمىَالّنصَىذاَالمصطمح  
                                                           

،َعالمَالمعرفة،َسمسمةَكتبَثقافّيةَشيرّيةَيصدرىاَبالغةَّالخطابَّوعلمَّالّنصصالحَفضل،ََ-1
َ.212،َص1992،َأغسطس164المجمسَلمثّقافةَوالفنونَواآلداب،َالكويت،َالعدد

،َالّدارَالبنيةَّوالّنمطالخطابَّوخصائصَّالّلغةَّالعربّية،َّدراسةَّفيَّالوظيفةَّوَّأحمدَالمتوّكل،ََ-2
-ه1431العربّيةَلمعمومَناشرون،َمنشوراتَاالختالف،َدارَالمان،َالّرباط،َالّطبعةَالولى)

َ.22م(،َص2212
،َدارَمحّمدَعمىَالحاميَالّنقدَّالعربيَّالحديثَّومدارسَّالّنقدَّالغربّيةمحّمدَالّناصرَالعجيمي،ََ-3

،1991َمَاإلنسانّية،َسوسة،َالّطبعةَالولى،َديسمبرَلمّنشرَوالّتوزيع،َصفاقس،َكمّيةَاآلدابَوالعمَو
َ.311ص

َ.319المرجعَنفسو،َصََ-4
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 Discours :اب  ط  الخ   -3

فيَعمومَ ) ابطَ خَ ( لّثمانيناتَتكاثرَاستعمالَمصطمحَاَفجرَ َظَمنذَ إّنَالمالح
َمفرًدا َنشاطَ  ،وجمًعا الّمغة َعمى َاإلحالة َتكون َعاّمةَكالميَ َوذلكَحسبَما ََََ،َبصفة

تصّورَالّمغة،َرَفيَطريقةَوتكاثرَىذاَالمصطمحَىوَعالمةَتغيَ ،َكالميَ َأوَعمىَحدثَ 
َ َعن َنتحّدث َضَ َنّتخذَ ) َالخطاب( فعندما َالّمغةَموقًفا َتصّور َمن َضرب َضّد منيًّا

والّداللة،َوىذاَالّتغّيرَىوَبنسبةَىاّمةَنتيجةَمختمفَالتّياراتَالّتداولّيةَاّلتيَأبرزتَعدًداَ
 .(1)منَالفكارَالّرئيس

َالخطابَبالجانبَالسموبيَفيرىَفي َمنذرَعّياشي" يَالخطابَاإلنسانَويربطَ"
اإلخبارَمنَجيةَاإليصالَمنَجيةََوأّنوَيقومَعمىَمكّونينَأساسيينَىما:ََاإليصالي

ََأحمدَالمتوّكلَمدخلَتمييديَلمخطابَعندَ"َ،َلذلكَنجدَفي(2)أخرى َبأّنَ" تصريحا
إذَيختمفََوسيطاتَمختمفةَلبنيةَثابتةَواحدة؛تابعَلتتالَيقاسَبحجمو،َفيوََالخطاب

َفيَ َالخير َمنَحيثَحجمو،ىذا َأرَ فيَ َالّمغاتَالّطبيعّية َجممة َسمسد  َالجملَمو َمن َََة
َمتكامالًَ ا َنصًّ ََأو َأو َسرديًّا َخطاًبا َفيكون َنمطو َحيث َمن َيختمف َكما َََََََوصفيًّاَ،

َ.َ(3)َأو...َحجاجيًّاَأوَفنيًّاَأوَعمميًّاأوَ
نَاختمفَالّدارسونَفيَزاويةََالخطابَفرضوقدََ نفسوَعمىَكّلَدراسيَالّمغةَوا 

َيَولَ وبينَمنَيَ َبالمتخاطبين،َوبينَمنَييتمَ َالبحثَبينَمنَيرّكزَعمىَنّصَالخطاب،

                                                           
 

َ.181و181َ،َص،َصمعجم تحليل الخطاب انظر،َباتريكَشارودوَودومينيكَمانغونو،ََ-1
َ.111و111ََصَ،ص،َاألسلوبّية وتحليل الخطاب،َمنذرَعّياشيَ-1
َ.11،َصوخصائص الّلغة العربّيةالخطاب ،َّكلَوأحمدَالمتَ-3
َ
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،َلذلكَ(1)اىتماموَلمجالَالخطابَومدىَمطابقتوَلمقتضىَالحوالَوالمقاماتَلَ جَ 
َمكانةًَ َالخطاب َاليدفَضمنَ َاحتّل َفأصبح َعام، َالّنصوصَبشكل َتحميل َََََدراسات

دراكَيستمزمَوجودَباثَومتمق.َوَعنَوعيَ َاًَمنَوجودهَتحميمو؛َباعتبارهَصادَر َا 

َ 

                                                           

،َمجّمةَ، في ضوء نظرية تحليل الخطاب6491قراءة في قصيدة لعازرعمىَزائريَوند،ََ-1
َم(،َد.ص.1111-ه1431،َشتاء)4دراساتَفيَالّمغةَالعربّيةَوآدابيا،َفصيمةَمحكمة،َالعدد
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 ( les lois du discours ) :ابط  الخ   وانين  ق   -4

َالحوارَكانَالَبَيستمزمَُالّتخاطَإلىَأنََّونظراًَ طابَأنَيكونَلمخََِبدَ وجودَطرفا
 تمّثمتَفي4َقوانينَتضبطو

 (principe de coopération   ( :نعاو  الت   أ  بد  م   -أ

ََأوركيونيَ"َعّرفتو َيََ" َمبدأ َالحوارَجنَِبأّنو َطرفا َتحّققَالتّبادلَيَمنو الّثمارَإذا
غرايس"َفيَأّنَىذاَالمبدأَ"َ،َوىوَنفسوَاّلذيَذىبَإليو(1)بينيماَفيَالكالمَوالعكسَمآلو

َالمحادثةَوىوَ ىوَالعمودَالفقريَلممحادثة،َفالّتعاونَيضمنَلممتكممينَالّتواصلَودوام
َمصدرهَاجتماعيَ بَعمىَالكالم؛َإذنَىذاَالمبدأَفيَالّتناوََُيضمنَلكّلَطرفَالحقَ َما

،َومنوَاالحترامَوتجسيدَ(2)لّنوَيساعدَعمىَالّتماسكَبينَالعالقاتَاالجتماعّيةَ؛ٌَأخالقيَّ
َمبدأَالحقّيةَلكّلَفرد.َ

َالّتعاونَنقسَ  مَالكالمَإلىَثالثةَأجزاءَىي4َتحقيقَاليدفَالمرسومَولتحقيقَمبدأ
وَقبلَالّشروعَفيَالكالمَسمَِمنَالحديثَاّلذيَيخرجَبدورهَإلىَتحقيقَفائدةَالخبر،َمعَرََ

َيؤّكدَعمىَوجودَنّيةَقبمّيةَقصدّية،َوفيَبعضَالحايينَيتغّيرَمسارَىذاَاليدفَ مّما
َ(3)أثناءَالكالمَبسببَماَيفرضوَالّسياق.

منَىذاَالمنطمقَتتفّرعَعنَمبدإَالّتعاونَقواعدَتخاطبّيةَمقّسمةَإلىَأربعةَأقسامَ
َالكمَّ َالجية،ىي4 َاإلضافة، َالكيف، َكمَ َ، َالمخاطبََفقاعدتا َإفادة َفي َتتمّثل ََالخبر

عمىَقدرَحاجتو،َفالَتتعّدىَالقدرَالمطموب،َوقاعدتاَكيفَالخبرَتتمّثلَفيَعدمَقولَ
                                                           

1- C.K.ocrecchioni, limlicite, Armond colin, éditeur, paris, 1986, p25. 
ََ.17،َصفي الخطاب القرآني الحجاجيالبعد الّتداولي و انظرَقّدورَعمرانََ-2
الّدارَالبيضاء،ََثّقافيَالعربي،،َالمركزَالالّتكوثر العقميالّمسان والميزان أو طوَعبدَالّرحمن،ََ-3

 .231صَالّطبعةَالثّانّية،َالمغرب،َبيروت،َلبنان،
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َبيَ  َليستَلكَعميو َأوَما َكذب، َأّنو َتعمم َالخبرَبمقتضىَالحالَما َعالقة َوقاعدة نة،
ََفيَاالبتعادَعنَالغموضَتتمّثلَفيَمناسبةَالمقالَلممقام،َوقاعدةَجيةَالخبرَتتمّثلَ

َ.(1)نظيمتَّالضرورةَالّتكّممَبإيجازََوواإلجمالََو

َاإليجازفقاعد َمعنى َإلى َتخرج َالكّم، َمنياَتا َالولى َتخرج َالكيف َوقاعدتا ،ََََ
إلىَتحقيقَمبدإَالّصدقَأوَماَيعرفَبمطابقةَالواقعَوالثّانّيةَإلىَمعنىَالّدليلَعمىَمنَ

َالخبر َعالقة َقاعدة َأّما َ)بمقتضىَالحاَِاّدعى، َالبالغّية َفتوحيَإلىَالقاعدة َلكلَ َل،
َالخبر،(َمقالٍََمقامٍَ َجية َقواعد َوأخيًرا َاإليضاحََ، َقاعدة َتحقيق َمنيا َالولى مفاد
َأّماَالثّالثةأّنَالّمفظَتوافقَالمقامَوالَتعميمَفييا،ََ،َوالثّانّيةَتيدفَإلىبَالغموضوتجنَ 

َ.والّرابعةَتيدفَإلىَتحقيقَالّترتيبَوالجمالَالّمغويَالبالغةَمنَالكالم،َفتحّقق

واحًداَيتمّثلَفيَضبطََىًَمبتغَتستيدفَ"َالعّياشيَأدواريَحسبَ"إّنَىذهَالقواعدَ
يجعمناَنبمغََاّلذيَلباإلضافةَإلىَالمبدإَالعامَىوَالّسبيلَالكفيياَِاحترام،َفمسارَالحوار

،َفعدمَااللتزامَ(2)َالعممّيةَالحوارّيةَكّلَخروجَعنياَإلىَاختاللَمقاصدنا،َحيثَُيفضي
َبيذهَالقواعدَيخرجَالخطابَعنَأصلَوجودهَوعنَاليدفَاّلذيَسيقَمنَأجمو.

َا َ"وقد ََأنكومبرَ"و"َديكروَعتبره َلحظةََمَُالمتكمَ َيمارسوََُلغويَ َنشاطٌََ»" في
َالمستمعَُ َيمارسو َكما َاََِكالمو، َتبادلَلغويَّ(3)«َستماعوفيَلحظة َفيوَوسيمة ،َحيََّ،

َتجعلَمنَالحوارَغايةَفيَالمقصدّية.

                                                           

 .233و232َ،َص،َصالّمسان والميزانطوَعبدَالّرحمن،ََ-7
َ.711،َصاالستمزام الحواريالعّياشيَأدواري،ََ-2
َ.1،َصالممفوظّيةجانَسيرفوني،ََ-3
َ
َ
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َ( prencipe de pertinence ) :ةم  ء  ل  الم   أ  بد  م   -ب

َقاعد َالمالءمة َمبدأ َمبدأُيَعد  َفيو َوسيره، َلتبادلَالكالم َعنَمبدإََاليقلَ  ة أىمّية
،َفيوَالكالمَمفيًداأساسّيةَفيَالتّبادلَالخطابيَوذلكَبجعلََسّممةمََُدَ لذلكَعََُ،الّتعاون

َيَُ َمدركات َستمعالمَُثري َالمالءمة، َنفسوَىذاَوتقويم َالمتمّقي َإلى َخاللََ،يعود فمن
َيحكم َالّسابقة َالممفوظَمعرفتو َمالءمة َ(1)عمى َال، َالمالءمة َمبدأ َيتحّقق َََََبّدَوحّتى

َأنَيحترموَكّلَمنَالمتكّممَوالمستمع.

فادةَبتوّفرَمالءمىذاَالمبدأَيحاولَأنَيجعلَالجّوَبينَالمتكّممَوالّسامعَأكثرََو ةَوا 
الجيدََكّمماَقلَ  »"َبيذاَالّصدد4ََمسعودَصحراويَلذلكَيقولَ"َ،عنصرَالوضوحَفيو

َالممفوظَمالءمةَازدادتَدرجةَ"َالمعرفيَالمبذولَفيَمعالجةَالممفوظ، َىذا "َ وكّمماَ،
َ،َوعميوَفإّنَمبدأ(2)« استدعىَالّتعاملَمعَممفوظَماَجيًداَكبيًراَكانتَمالءمتوَضعيفة

َلوَنتيجةَنجاحَالعممّيةَالّتخاطبّية.ََتخضعََُالمالءمةَيعّدَمقياساًَ

دق   -ج  ( principe de sincérité ) :م بد أ  الصِّ

َعمىَقاعدةَالّصدقَوىي وىذاَحسبََ(3)«َ«مطابقةَالقولَلمفعلَ»َإّنَىذاَالمبدأَمبني 
َََظنَفيوَذلكفالمتحّدثَالَيثبتَكالموَإذاَكانَصادقاَأوَماََ،"َطوَعبدَالرحمن"َ

ََاَ،َلذلكَيسعىَدائمًَ(4)اَالَيرغبَفيَإنجازهَوالَيستفيمَإاّلَفيماَيحّيرهوالَيصدرَأمرًَ
"َأعطىَأىمّيةَكبيرةَليذاََ"َغرايسَإلىَتصديقَالعملَلمكالم،َوبيذاَالّصددَنجدَأنَّ

ىذاََواّلتيَتتمّثلَفيَقولَالحقيقةَكماَىيَفيَالواقع،َمنَ،فيَالعممّيةَالّتخاطبّيةَالمبدإ
                                                           

َ.12،َصفي الخطاب القرآني الّتداولي والحجاجيالبعد قّدورَعمران،ََ-7
َ.54صدارَالتّنويرَلمّنشرَوالّتوزيع،َ،َالّتداولّية عند العمماء العربمسعودَصحراوي،ََ-2
َ.243،َصالّمسان والميزانطوَعبدَالرحمن،ََ-3
َ.12،َصفي الخطاب القرآني البعد الّتداولي والحجاجيقّدورَعمران،ََ-4
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،َلذلكَيعتبرَ(1)قوانينَتضبطوَعداَتحّميَالمتكّممَبالّصدقَالمنطمقَالَنجدَليذاَالمبدإ
َََََََرّدَالفعلَالكالميَلنََّأىمّيةَعنَسابقييا؛َقاعدةَضرورّيةَالَتقلَ َمبدأَالّصدق

 فيَالخطابَُيبنىَعمىَأساسيا.

َ( la loi d'informativité ) :ةي  ار  خب  ال   ون  ان  ق   -د

الّشرطَاّلذيَيخضعَلوَالكالمَوىدفوَإخبارََ»"َقانونَاإلخبارّيةََديكروََيعَتِبُرَ"
،َبحكمَ(2)«َوالَيمكنَأنَيتّمَذلكَإاّلَإذاَكانَىذاَالخيرَيجيلَماَُيشارَإليوَالّسامع،

عندَاآلخر،ََىدفوَتمثيلَفكرَالمتكّممَليصبحَمعروفاًََأساسيَ َمكّونٌَأّنَاإلخبارَالّمغويَ
َفيَبعضَالحاالتَاّلتيَيضطرََ،فقانونَاإلخبارَيرفضَالّتكرارَويعتبرهَحشواًَ ماعدا

فيياَالمخاطبَإلىَإعادةَالخبرَليربطَذىنَالمستمع،َأوَيربطَماَيقولَبماَقال،َوعميوَ
َفيَالعممّيةَالخطابّيةَالّتواصمّية.ََفيذاَالمبدأَضروريَّ

 ( la loi d'exhaustivité ) :ولم  الش   ون  ان  ق   -ه

َقبمو َاّلذي َبالقانون َالقانون َىذا َيرتبط َ؛ َاإلخبار،َ»لّن َعند َيكون ََََََالّشمول
َالمتكّمم َلممستمعَالكمََّفيَإعطاء َتحتويََغرايسَ"َمحَ يَُلذلكََ،المعموماتي َعمىَأن "

َمَُ َقدر َأكبر َعمى َالمتكّمم َشامالًَمكمساىمة َكالمو َالمعموماتَليكون َمن ََََويحّددهََ،ن
ََ"َديكروَ" َبحوزتوََ»بقولو4 َاّلتي َالاّلزمة َالمعمومات َيعطي َأن َيجب َالمتكّمم َََََإّن

                                                           
 

َ.13ص،َوالحجاجي في الخطاب القرآني الّتداوليالبعد ،َقّدورَعمران-7
2-O.Ducrot, dire et ne pas dire,herrman.paris.p133. 
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َالخطاب َموضوع َالمخاطبَ،عن َتنفع َأن َشأنيا َمن َسبب(1)َ«َواّلتي َفالشمول ،َََََ
َ.فيَجمعَالمعموماتَعنَالخبر

َحديثٍَ َكمنيٍج َالّتداولّية َفإّن َالمبنيَعمىَأسسَعقمّية؛ََعمىَتقومَوعميو ََالحوار
َالكالمي َالفعل َنشاط َُيحّركيا َمعّين، َسّياق َإطار َفي َوتفاعميا َبالّمغة َتيتّم بكّلََإذ

َدونَإنجازٍََالعالقةَبينَىذهَالفعالَمتكاممة،َفالَكالمٌَ(َفَاإلنجازيَوالّتأثيريأشكالوََ)َ
ونحنََ–فيَالُمتمّقي،َوىناَتتحّققَالقصدّيةَمنَالخطابَأوَالّنصََدونَتأثيرٍََوالَإنجازٌَ

َالجممةَ َنظام َفي َيشتركان َباعتبارىما َوالخطاب َالّنص َبين َدراستنا َفي َنفصل ال
اّلذيَيحّققَالّتبادلََ،َالقائمةَعمىَقوانينَالخطابَالُمتمّثمةَفي4َمبدإَالّتعاون-والّسياقَ

َالمال َومبدأ َالمقصدّية، َفي َغاية َمنو َويجعل َضرَوالحواري َعمى َيرّكز َاّلذي رةَءمة
ََو َالخطابي، َالوضوح َالّصدق َمبدأ َوالّشمول، َاإلخبارّية َضرورّيةَوقانون َالخيرة ََىذه

 َََفيَنجاحَالعممّيةَالخطابّيةَالّتواصمّية.َ

                                                           

َ.13ص،َوالحجاجي في الخطاب القرآني البعد الّتداولي،َقّدورَعمرانَ-1



 

ُانيالثُ ُالفصلُ 
ُ"ُمي ُرُ مُ ُةُ"ورُ فيُسُ ُابُ طُ ةُلمخُ ي ُلُ اوُ دُ التُ ُمُ يُ القُ 

ُ.عميهاُالّسالمُ"ُمريُ مُ "ُُ ورةسُ ُقديمُ تُ ُ-

ُ.عميهُالّسالمُ"ُاءي ُرُ ك ُزُ ُدناُ"يُ سُ ُةُ رامُ كُ ُ-1

ُ.عميهُالّسالمُ"ُحيُ يُ ُدناُ"يُ سُ ُةُ انُ كُ مُ ُ-2

ُها.لدُ وُ ُةُ داسُ وقُ ُعميهاُالّسالمُ"ُمريُ مُ ُ"ُةُ دُ يُ السُ ُةُ امُ ر ُكُ ُ-3

ُ.عميهمُالّسالمُُ"يس ُى"ُو"إدرُ وسُ "مُ هُوأبنائُ "ُُودناُ"إبراهيمُ بسيُ ُزيهُ نُ التُ ُ-4

ُوأهمها.ُّنةُ الجُ ُوصفُ ُ-5

ُ.البعثُ ُليومُ ُينُ شركُ المُ ُإنكارُ ُ-6

ُعتّزواُبها.يُاُ اّلتُ ُهمُعمىُاألصنامُ مُ شركينُبندُ المُ ُإنذارُ ُ-7

ُه.عمىُأعدائُ ُةُ صرُ هُالكريمُالنُ اهللُلرسولُ ُوعدُ ُ-8

ُمنُُ-9 كر  ُهللُتعالى.ُةُالولدُ بُ بنسُ ُفرُ كُ ذ 

ُ.ونذيرُ ُرُ بشُ بأّنهُمُ ُبمكانةُالقرآنُ ُويهُ الّتنُ ُ-11
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 : عليها الّسالم " مري  م   " ة  ور  س   تقديم   

ُ ُيُ ارُ وُ صُالصُ القُ ُطابُالقرآنيُكثرةُ الخُ ُزُ يميما ُولم ُفيو، ُاليُ كُ د ُإُ ُدفُ ن ادهُر ُيمن

ّنماُُوُّنيُمنو؛الجانبُالفُ ُتحقيقُ  ُ"ُع ر ض تُلناُمشاىد ُاأل قو امُلحكمُمعين،ُفسورةُ"ُم ريمُ ا 
ُشكلُ  ُفي ُوالرُ ُالسَّابقة ُاألنبياء  ُمك ان ة  ُعمى ُم ؤّكدة ُالم توارثة، ُوعقيدتيم ،ُقصصي س ل 

ُعمى برىم ُص  ُلنا ُبو،ُُوم صوِّرة ُإيمانيم ُفي ُالمجّسد بِّيم ُر  ُمع ُوت عامميم ُُُُُُُأقوام يم،
منيمُبيومُالبعثُُاُ الُاعتقادا ُيقين يُُّكماُعّرجتُبتصويرُحالُالمشركينُالمنكرينُجحوداُ 

ُ تمتُوأىوالو، ُخ  ُكما ُلو، ُالولد  ُبنسبة ُاهلل ُعمى ُوتطاوليم ُالمسممين ُعمى وتبج حيم
يوُبمنز لةُالق افظُ بالتَّنو  ُب ي ا.ُرآنُفيُأنَّوُم بشٌِّرُون ذيٌرُوخيرُح   لم غة ُاّلتيُأ نزل 

ُ
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َ( 11 ) ( إلى 1 ) : من اآليةعميه الّسالم اء"ي  ر  ك  دنا "ز  ي  س   ة  رام  ك   -1

ََتبدأََُالكبلـََِأفعاؿَُ َما َمع َ"مريـ"،َخصيَّشَّالقالتو َاَفيَسورة َمع اتَالمتحاورة
َالكبلمىَوالفعؿَ،(َالمخاِطبَ)َىوَاَتعالى(ََكرالذَ )ََإلىَفعؿَرَُشيالمَُفالمتكّمـَبدايةَ

َوالّتقرير َاإلثبات َداللة َيحمؿ َالّصيغة َىذه َفَ( assertion ) في َتقريري،َفيو ََََعؿ
قّوتوََوَ،أثيريخرجَإلىَالتََّ"َسيرؿَحسبَ"َ(( les représentatifs مفَأفعاؿَاإلثبات

َتََ َالخبرَفيَفَُكمَُاإلنجازّية َوجود َاإلثبات،َ؛صدؽ َصيغة َيحمؿ َََََفاليدؼَباعتباره
ظَبعدىاَىوَاَ،َفبلَتمفَ ألّفَالمََُُيَصد ؽ؛َ(َِذْكرَُ)َمفَسياؽَالقوؿَاّلذيَأردؼَلفظةَ

﴿َمفَالّناحّيةَالّتأويمّيةَبأسموبَإنشائيَطمبيَاآليةوقدَابتدأتََ،إسنادَلغيره  َ َ

 َ َ   ََ﴾ََ:غرضوَإلزامّيةَذكرَرحمةَاََ(َذُكرُاََ)َبصيغةَاألمر

َ."َاءعمىَعبدهَ"زكريَّ

َ َالخبرّية َمفَأصؿَالجممة َانطمقنا ذا َوالّتأخيرَنمحظوا  َزَكِري اََ)َوالّتقدير:َ،الّتقديـ
ََرب وَِ ََرْحَمَت ََذَكَر ََ،(َالَعْبُد َفيَإطار َوالقرآفَيدخؿَىذا َعموًما َالعربّية جمالّياتَالّمغة

ََ﴿َفجممةَا،خصوصًَ ََ  َ  َ﴾ََمفادىاَإ َصادقة، خبارّية

لصاحبََةكماَذكرتَاآليَوَعميوَإقرارٌَمةَربَّ،َفرحعبادهباإلعتراؼَبرحمةَاَاإلقرارََو
َةَضعفوَوحاجتوَ.َ(َإلىَقمََّبدََعَََ"َ،َكماَتوحىَلفظةَ)َءازكريََّوديةَ"القوؿَوىوَاَبعب

َاآليةَ َ﴿المواليةَأما َ َ َ َ ََ﴾ َفَالعبلقةَبيفَالفردَبيَُّت

َ)وربَّ َالصَّالََّ،(َواَءازكريََّو َمعيار َعمييا َينطبؽ َال َتى َالكذب؛ َأو َاآليةَدؽ ألف
فالمقاـَ(،ََعاءالدَّفعؿَ)ََووَمفَالعبدَإلىَربَّداءَالموجَّاَبصيغةَالنَّإنشائيَ َنتَأسموباًَتضمَّ
ََوالممفوظَالّناتجََُا،يَىوَالمتمقََّو(ََ"َاءزكريََّالعبدَ"َ)المخاِطبَأوَالباثََألفَّ؛َحوار
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تبييفََقصدَالّنداء،َلهمث   ( acte illocutoire )فَفعؿَالّتمّفظَىوَفعؿَكبلـَإنجازيَع
َ."َاءزكريَّدعاءَعبدهَ"ََ(،َليجيبَََاَتعالىَالمخاَطبَ)َيتمقَّفيَالمََُاالنكسارَواالنقياد

َأفعاؿََ"َاءزكريََّ"َسّيدناَعاءدتبّيفَقيمةَابقةَتالسََّاآليةَوفيَ َكأحد فيَالخفاء،
عبلقتوَالعمودّيةَمعَاَمباشرةَفيَضعّيةَاجتماعّيةَلمفردَلوََوَ،الكبلـَالمرتبطَبسياؽ

﴿،َوفعؿَالكبلـَيـسخرتلَنذاؾضَأتعرََّو؛َألنَّسّنابالكانعكاسَلعبلقتوَاألفقّيةَ ﴾َ

َيوضَّ َالزَّلـ َلنا َوالح ََماف َوضعيَّالمكاف، َالدَّوال َأثناء َ)تو َ،قياـَجموس،َعاء ...َ،)

َأنَّخاصََّفيَالقوؿَفَُمَ تضََالمََُالفعؿوَىعاءَوالدَّ َاقترفَبمفظةة َ﴿َو  َ﴾ََوىوَما

ذيَعاءَالَّمفَالمخاَطبَالستجابةَالدََّااللتماسَو ) (sollicitationَالّتوّسؿَإلىيوحيَ
َ.نتوَأفعاؿَاآليةَالمواليةَتضمَّ

تصؼَحالةَضعؼَالمخاِطبَقصدَتبيينوَإذَتابعتَسابقاتياََبذكرَأفعاؿَالكبلـَ
َالّتاـَل ةَةَوالعقميَّةَوالجسديَّكميَّؽَالوصؼَبالحالةَالشَّويتعمََّ،ممخاَطبالخضوعَواالنقّياد

َ﴿فيَقولوَ:ََ،"َاءزكريَّ"َ معبدل ََ ََ َ  َ َ َ  َ

َ َ ََََ﴾ََاآليةَإقرارَالعبد ،َ َبالفعؿَربَّلَ"َاءزكريَّ" ََََوَ

َ﴿ّيفَذلؾَبرفعَندائوَفيَشكؿَدعاءَ،َويتب(َقاؿَ) َ﴾،َََّلـَيكفََاءزكريَّ"َاعيَفالد"

َ نََّ،توبةفيَدعاء َوا  َعمىَدرجة َتأكيد َدعاء َإيمانوما َبيَّ، َبربَّكما َالعبد وََفَمدىَصمة
َةََلدعائو.ةَقصديَّغيةَتحقؽَنيَّبَُ

وىذاَيدخؿَفيَصميـََ،(َربََّكتفىَبقولوَ)(َواَياَداءَ)ذؼَمفَصيغةَالقوؿَأداةَالنَّوحََ
تيَجاءتَبصيغةَعبلقةَبيفَالّداعيَوالمدعو،َالَّؽَمفَخبللوَإذَحقََّ؛فاعؿَالخطابيالتَّ
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َ﴿ةَجسديَّةَإلقرارَحالةَضعؼَتأكيديَّ ََ  َ َ﴾ََفػ(َ َ)ََّةَعندََواسـَالقو

َلماَيميياَ.َاـَُتَّالَعتراؼَُواإلَ،فَاإلقرارتتضمََّ"َأوستيف"َ

َبقصدَاإلعانةَمفَاَلتحقيؽَالعبوديََّيفيدََُ(َفََىََ)َوََفعؿَوجاءَ ةَةَ،َخاصَّالعمـو
َو.َة:ينيَّةَالدَّاحيَّمفَالنَّ نوعوَطمبي،َمفادهََفأسموبَاآليةَجاءَخبريَّ..،َالّصبلةَوالّصـو

َل َالّضعؼ َحالة َ)ممتمقَّإقرار َحسب(َاَي َالّشموؿ َقانوف َتضّمف َالكبلـ َوعميو ،ََََََََ
اءَالمتكّمـَ)َِمن يَ(َتأكيًداَبيكماَأّفَإضافةَدوفَحشو،ََجاءَشامبًلََوألنََّ؛"َغرايسَ"

َةَلحالةَضعؼَ.َعمىَإقرارَوضعيةَفرديَّ إلىَ)َإن يَ(َداللة

َ﴿وَتعالىَقولَيءَمثموَينطبؽَعمىوالشَّ  َ َ  َ﴾ََداللةَعمىَالكثرة

سنادَاالشتعاؿَإ قبمياَتفيدََالجممةَمعطوفةَعمىَمافمخرجَاالستعارة،َخرجَسَألىَالرَّوا 
َ.قرارَبالّتقّدـَفيَالّزمفَالعمرياإلبالّضرورةَالّشموؿََو

َالدََّويبّيف َلالمخاِطب َحالة َإقرار َ(،َممخاَطباعي َا َيَؤَ) َكَّبنفي عدـََعمىد

ََ﴿وىوَماَذكرتوَأفعاؿَاآليةََ،عاءفيَالدََّالعصيافَفعؿَاقتراؼ َ َ

ََ﴾،ََكذلؾَعمىَف َمعطوفة َأفادتَالعموـََتىَسبقتيا،الََّجممةالالجممة لذلؾ

َ﴿واآليةَِبُرم ِتياََوالّشموؿَبنفيَلحالة،َلرّبماَقدَوصؼَبياَوىيَصفةَالّشقاء، ََ

 َ َ  َ َ  َ َ ََ َ ََ ََ﴾َ

َإثباتيَ  َاإللزامّيةَوصفيَ َممفوٌظ َاإلقراِرََ( force illocutoire ) َقّوتو َقّمِة في
َجّسدتَََِ،واالعتراؼ اّلذيََ( principe d'informativité )َدؽالصَ َمبدأَََاّلتي

ََ".عميوَ"غرايسّحََُِمَيَُ
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َ﴿توظيؼَأفعاؿَالتأكيدَفيَجممةَالمواليةَفيََويستمرََّ ََ    ََ

 َ  َ   َ  َ َََََ َ﴾،ََ َمعطوٌؼَوىي َََإقراٌر

َالقّوةَ َ)عمىَماَقبموَبنفِسََواِسـِ َ)َمفَخبلؿَتجمّيةََبغرِضَالّتأكيد،َوبقصدَتأثيري

بمغتَمفَالكبرَوعجزىاَعمىَإنجابَالولدَمنذَاّلتيَليشيرَإلىَوضعَزوجتوََ،الوضعّية

َشبابيا ،﴿َ  َ   َ  ﴾ََبصفةَفالممفوظ ََمثبٌت َعنو َُمعمٌف )َ َالُعقر ( 

déclaratif ) )، َىوَبمثابِةَإببلٍغَأوَإعبلف( déclaration )ََقّوتوَاإللزامّيةَتتمّثؿ،
َبمعنىَليستَبواإلعتراف  ( assertion )فيَاإلقرارَِ َالمرأةَالَتُْنِجُب؛ حالةَتجِزـَأف 

َ ََكافُمؤى َمة َبسببَالفعؿَ) َالفعؿَ(بيولوجي ا َحسبََويتحّقؽَىذا َََ:َ"Danielََنياؿاد"
َعمىَالجممةَالّسابقة.َبالعطؼتجّسدَذلؾَ،ََو(1)«الّتمّفظَبواسطةََ»

 ،﴾َََ﴿بصيغةَاألمرَبعدَفاءَمعطوفةَطمبيَ َإنشائيَ َكمؿَاآليةَبأسموبٍَويَُ

ََمرَِاألَفعؿََُو َالّمغة َممَ في َيكوف َلف َىو َولكفَاًَشأنَأقؿَ ف َشأًنا، َأعمى َىو َمف ََََََإلى
َجعؿ َاّلذي َالُمَسو ُغ َوراءهََزكرّياءَ"َسّيدناَما َمف َقصد َواّلذي َالفعؿ؟ َيوّظؼَىذا "

َمباشًراأعطنيَ َالّنبعمىََدليبلًََ،حبل  َالعبد َىذا َبحكـََِيَواثؽٌَأّف َالّدعاء َاستجابة َمف

ََ﴿ :قولو َ َ  َ  َ﴾،ََطمبيَ َإنشائيَ َأسموبٌََاألمرََُو َينتميََ

َإلىَصنؼَ َاإلنجازّية َالكبلـ َفيياََ؛(acte illocutoire)أفعاؿ َاّلتي َاألقواؿ بمعنى
،َاضََةَتكوفَبالرَ بََاليََِألفَ َ(؛َعطنيَأََ)َولـَيقؿ:َ(ََىبََْ)َألفعاؿَمعّينةَوقاؿ:َإنجازٌَ

َوفَمقابؿ.دَُ

                                                           

1- Daniel venderrveken, les actes de discours langage, n92, 1988,p26.َ
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َاعتراؼٌَ عَولفَعمىَأّننيَلـَأستطََِعؼَِبالضَ َ(ََىْبَِليَ)َالفعؿَمفَخبلؿَوىنا
َأستطَِ َيعَأفَُأوِفَيَؾ َحّتىَتستجيبَلي، َدعوتؾَمافيؾَليَُتَبََولكفَىَِحّقؾَبدعائيَىذا
َلئلقرارَِجاءََ﴾ََىبََْ﴿َعظمتؾَوىوَفعؿَتضّمفَاإلقرار،َففعؿَالكبلـ،اللةَعمىَدََِ،فيو

عتراؼَاليَاالَِتََفتَََالّزوجة،َقرَُالّرأسَوعََُواشتعاؿََُالعظـََِفَُىَّْميَوىوَوََعؼَالكَُالّسابؽَبالضَ 
َ.(َاَبَ)المخاطََاللةَعمىَُقدرةَدََِ﴾ََىبََْ﴿بعدَ

َالّطاعةَالمََُ(َبَْىَََالفعؿَ)َويتضّمفَُ َفيوَوَ،سبقة َماََالّتقديـَوالّتأخيرَالكبلـ َىذا
َالمََُؽََقَ حََ َمََبلءََمبدأ َب( principe de pertinence )ة َمفيًدا، َالكبلـ َأّفَجعؿ َكما ،

َ َفي َ)اإللحاح َبفعؿ َيََُبَْىَََالّدعاء َالصَ جََ( َمبدأ َويس ُد َالخطابدؽ َفي َأىمّيتو َ،ؤّكد
فعميَبعدـََأّنوَإقرارٌََعمىـَالكّميَفَفيَاالستسبلكمَُ(َيََىبََْفعؿَ)َممويحَفاألثرَاّلذي

َراعى َومنو َقّوتو، َوال ََحولو َمقاـَََزكرّياءَ"سّيدنا َالمقصودَظَِمفَ التَ َ" َتحديده مفَ في
َلمّسياؽَِ َبمراعاتو َالتَ مَ تمّثؿَفيَقَِالمقاميَالمََُالكبلـ، َواضعة َمفَوراءَوالّنيَّ، َالقصدّية ة

(َ َالكبلـ َتكمفَفيَبَْىَََفعؿ َالّداعيَ)االَ(، َبمنح َالقَََالمخاِطبَستجابة َوىو( ََََََصد

َاإلعبلفَعفَالّنيةَالقصدّيةََ،(َالوليََّ) َ﴿وعميوَتـّ  َ،﴾ََدوفَتخصيصياَأوَتحديد

َبف،َاألخ...(.معناىا؛َإذَيمكفَأفَتخرجَإلىَ)َاال

ةَمفَبموغَىدؼَالفعؿَالكبلميَالّسابؽَؿَاآليةَالمواليةَتحديدَالغايةَالقصديَّكمَِوتَُ

َ﴿وتبدأَبفعؿََ،فيَالّدعاء  َ﴾،َََحيثَبّررَسببَالّدعاءَوىوَوراثةَالّنبّوة﴿  َ

  َ ََ ََ ََ ََ﴾َالوقاية َبنوف َُقرف َالفعؿ َألّف َ؛

َيَََرَالفعؿاكَرَتََوَ،(َالمجّسدَفيَالياءَأناَضميرَالمتكّمـَ)َو ََيْعِكُسَإرادةَثَُرَِ) َسّيدناَََََ(
َفيَأفَتبقىَالنَ َزكرّياءَ" (ََيثنَُرََِيََوىيَنّيةَقصدّيةَلمفعؿَاإلنجازيَ)بّوةَفيَقومو،َ"

ََدوفَتصريحَعنيا.
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َ﴿مفَنوعَاألمرَإنشائيَ َاآليةَبأسموبٍََؿَفيَنّصَكمَِويَُ ََ  َ﴾،َ

(،ََليَّالوَََعمىَ)َعائدٌََوالياءَضميرٌََ،(َؿجعََِاََعاءَبفعؿَاألمر)الدَ َفيوَطؼعَُاّلذيَ
لـََالّنيةَالقصدّيةَمفَخبلؿَفعؿَاألمرَىذاَ،َولكفالكبلـَاإلنجازّيةَمفَأفعاؿََِواألمرَُ

َفيَاالستجابةعمىَاَيكفَإلزاًما َوطمًعا َبؿَتضّرًعا َبَؼََردَِألّنوَأََُ؛؛ َالّداّلةَََربَ َ)ػ )
ألّنوََبصيغةَاألمرَغرضوَالّتوّسؿ؛َطمبيَ َإنشائيَ َبعدَاألمر،َفيوَأسموبٌََؿَِوسَ عمىَالتَ 

َكاف َاّلتي َا َموجباتَرحمة َذاكراًََسّيدناَمف ََ"زكرّياء" َاألولى َاآلية َفي َليا ﴿َ

 َ َ َ   ََ﴾.َََ

َ﴿لفظةََوجاءت  َ﴾ََُيرضىَساللةَعمىَأّنوَدََِجّردةَمفَالّتعريؼ،طمقةَومَُم

َاالستجابةَماب َعمى )َ َا (َ َالمخاَطب َبقدرة َإعتراؼَمطمٌؽ َوىنا َمفََ؛يبلقيو، ألّنو
َالمَُرائفَالخارجّيةَتوجيوَالخطابَإلىَالمعنىَالمراد،َحّتىَيََوظيفةَالقََ اللةَتمّقيَالدَ فيـ

َفظي.َالمَ َياؽَِالسَ َوَفيَبابَِجَُدرَِىذاَماَنََُالمتكّمـ،َقصودةَباالعتمادَعمىَحاؿَِالمََ

َوبدوفَحرؼَربطَبيفَاآلياتَالّسابقةَواآليةَالبّلحقةَيتواصؿَالحوارَبحرؼَالّنداء
ََََََََ،كاستجابةَفورّيةَلدعاءَعبدَ،(َاَ)َ(َإلىَالمخاَطبَزكرّياءَ)َبمفَالمخاطََِ،(َياَ)

﴿َ   َ َََ َ ََ َ َ َ َ ََ﴾،ََجاءت

َ﴿َبصيغةَالّنداءَطمبيَ َإنشائيَ َفيَأسموبٍَىذهَاالستجابةَ    َ﴾،َََُالكبلـَوتقدير

َ َاعند َعاشور" َزكرّياءَ»َ:"بف َيا َفمقَُ(1)«َقمنا: َالقََ، َوؿ َلمّتعجيؿ َمحذوؼ فيَوؿ

                                                           

سةَالمؤسََّ،رالجزء الّسادس والّسابع عش،تفسير الّتحرير والتّنويرَمحّمدَالّطاىرَبفَعاشور،ََ-1
َ.68ص،1984َ،َتونس،َرالّتونسّيةَلمّنشالوطنّيةَلمكتاب،َالجزائر،َالّدارَ
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ََتبي َلمدَ يااِلستجابة َدًَُنا َفي َصادًقا َكاف َأّنو َفكانعائواعي َفيو، ا َممح  َدوفََ، َتَاإلجابة
ََ.ميؿَِبإشفاءَالغََماطؿََوتََ

َدٌَمحدَ َوالَوقتٌََزمنيَ َيوجدَفرؽٌَعاءَواإلجابةَغيرَموجود،َإذفَالَوالّرابطَبيفَالدَ 
َبين َما َىذا َالتَ حقَ يما، َ"َ( principe coopération )َعاوفؽَمبدأ َ،"َغرايسَعند

قتضىَوقاعدةَعبلقةَالخبرَبمََُ،الخبرَالمجّسدةَفيَصيغةَالّدعاءَكَـ المتمّثؿَفيَقاعدةَ
َلممقاـَالحاؿ، َالمقاؿ َمناسبة َفي َجََِ،المجّسدة َوقواعد َالخبر َمناسبةَالمَُية َفي َجّسدة

معّطؿََـَفيَعدـَوجودَأيَ سيَََأََ-َالّتعاوفَ–َيذاَالمبدأفترتيبَالكبلـَوعدـَااللتباس،َ
َلغويَلبلستجابة.

َ﴿(َفيَآيةََان َِإََوتستكمؿَصيغةَالقبوؿَبفعؿَالّتأكيدَ) ََ﴾ََواإلجابة،َ

(ََنحفَ)ػَ(َفَإّناَنحفَنبّشرؾَ)بمعنىََتبشيرَبصيغةَالجمعَالمقّدر،َ"َزكرّياءَ"َسّيدناػل
(َاّلذيَىوَنعمةَعمىَأساسََيربشَِالتَ َ)َعمىَفعؿَالّتأكيددرة،ََواللةَعمىَالقَُالمحذوفةَدَِ

َ َىذا َوالجمع َوحدث، َوقع َشيء َأفَ فادَُمََأّنو َيبّشرَه َ﴿"َ"زكرّياءَسّيدناَا َ﴾َ

َ﴿موَعندماَيذكردعََويََ ََ﴾،ََلفظةَفالجممةَىناَتحمؿَقّوةَإلزامّية،َمتمّثمةَفي

﴿َ َ﴾َىذاَالفعؿَيحّقؽَقصدّيةَفيَتسمّيتوإلىَمضموفَفعؿَاألمرََتوحيَ؛َإذ،

 .(َيحيَوَِمَ سَََعمفَعنوَسابقا؛َألّفَاألصؿَ)غيرَالمََُ"َزكرّياءَ"َسّيدناَدعاء

َ﴿داللةَعمىَقدرةَالّموَفيَالخمؽََ،ويستمرَالخطابَفيَصيغةَاإلنشاءَبالّنفي 

  َ ََ  َ َ﴾ًََوىذاَماَذىبَإليوَ،َمفادهَالّتأكيدَعمىَانتفاءَاالسـَسابقا،َ

َ
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َ(1)َ«لـَيكفَلوَشبيوَ»"ابفَكثير"َفيَقولوَ:َ

َ﴿َهعبدةَعفَحوارَبيفَاََوفيَاآلياتَالمواليََّالقرآنيََّالّنّصَََـ نَُويََ ََ َ

َََ َ  َ  ََ َ     َ  َََ﴾،ََََََفممفوظ

﴿َ ََ﴾ٌَََؿَفيَاإلقرارَِ،َقّوتوَاإللزاميةَتتمثَ مثبت( assertion )َبمعنىَإقرارٌَ ؛

ثباتََُلرّبو،َمفَالعبدَِ َ"َالّطاىرَكماَقاؿَعمىَرّبوَىوَيردَ َإذََْأخرى؛َبوبّيةَمفَجيةٍَالرَ َوا 

َ﴿،َلذلؾَجاءتَ(2)«َجواًباَلمبشارةَ»َ"بفَعاشورا َ﴾ََعّجب،َإلىَالتَ َستفيامّيةَتخرجَُِا

َبجَُعََالتَ َفيقاؿَليا: َّية، َحسبَغرضيا وليسَالّتعجبَأوََ(3)«َالّشكرَ»"َبفَعاشور"
َُيكذَ َ"َزكرّياءَ"َػفَالّتعجيز، َلـ َتَََبَا؛العبد َمَُساءََبؿ َكيؼَوضعّيتيؿ َىذهَتعّجًبا
َُتَغي ر؟!

َ َالعبدَُإذف َلشيءٍَِاََىذا َاالستجابة َمف َمستحيؿٌََستحيؿَِمََُندىش َىو َفما َََعنده،
"ََزكرّياءَ"َسّيدناَولكفَماَُيفيـَمفَالّسياؽَأفََّعندَالمولىَتعالى،َعندَالعبدََىي ٌفَسيؿٌَ

بَسََىذهَاألخيرةَتدخؿَضمفَرحمةَا،َفنََألّفَجابةَالّدعوة،َفيَنفسوَباستَّراًَقَِمَُكافَ

َ﴿َمفظةبالغبلـَلوَ َ﴾ََوَممفوظ،﴿َ ََ َ﴾ٌََالغبلـَىذاََعمىَأفَ َتأكيد

                                                           

تفسير القرآن العظيم، الجزء عمادَالّديفَأبوَالفداءَإسماعيؿَابفَكثيرَالقرشيَالّدمشقي،ََ-1
،2114َ،َدارَالمستقبؿَلمّطباعةَوالّنشرَوالّتوزيع،َجميورّيةَمصر،َالقاىرة،َالّطبعةَاألولى،َلثّالثا

َ.172ص
َ.71،َصوالتّنويرتفسير الّتحرير ابفَعاشور،-2
َالمصدرَنفسو،َنفسَالّصفحة.َ-3
َ
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وماَو،َفةَإليمانَِضاعََابؽ،َوماَىوَإاّلَمَُاالندىاشَمفَالّتعّجبَالسَ َؽََتحقَ َىوَِابنو،َومنو
ََبوسيطَبينيما.َرّبو"ََوَزكرّياءَالعبدَ"ؿَبيفَتبادََوجودَحوارَمََُمفَالّسياؽَنمحظو

َ﴿َوصفيالممفوظَويستمرَاإلقرارَفيَال  َ  َ َ﴾َفعؿَالمؤّكدَبال

َالحََِ،(َكافَالماضيَ) َأفَ جََوالغاية َزمفٍََفٌَكَ متمََِقرََالعََُاجّية َمنذ َوحالتَُبعيدٍََفييا ياَ،
َاإلنجاب،َوٌسَيؤَُمََ َفي َفَمنيا َالممفوظ َىذا َإقرارَِقّوة َعََُفي َوقد َاإليمانّية، طؼَالحالة

َََ﴿الممفوظَالّسابؽَبأسموبَخبريَمؤّكدَ    َ  َ﴾َ،َومنوَتساوي

َسوّيةَبيفَالمعطوفيف.واوَالتَ َالّرابطةَالمعطوفيفَفيَالحالة،َفالواو

قرَعََُ)َلمحالةَالثّانّيةمشابيةََ("ََزكرّياء"َكبرََ)وسَمنيايؤَُمََإذفَالحالةَاألولىَ
َ﴾َ﴿َلفظةَاَمصّرًحاَبوَلتساويَالحالتيف،َكماَزادتفكافَالمعطوؼَممفوظًََ،(َامرأتو

َ﴿َفيَقوؿَاَأّكدتَاآليةَالوضعّيةَاألولىَوعميوالخبر،ََالّتحقيقّيةَمفَتأكيدَىذا َ

  َ َ﴾َ،َََالَسيماَوأفََّ،القدرةَاإلليّيةَىشةَمفالدَ مفََالممفوظَإلىَنوعٍََومنوَخرج

ـَفاقَُالمجتمع،َفتَََييَـ َاألمرَََمبو،َعمىَأساسَأفَ "َلـَيطمبَالولّيَمفَصََُزكرّياءَ"َسّيدنا
فَوَقادريزوجَُدَأّنوََووماَمفَشيءَبيولوجيَيؤكَ َالولّيَمفَصمبو،َأفَ فَفيَيكمَُىشةَالدَ 

َبذلؾ.َوضعّيتيماَالَتسمحَُألّفََ؛عمىَاإلنجاب

ََرَعَُويتتابََ َببل َمباشرةَبطٍَاالحوار َالمَخاِطبَبصيغة ََبيف ََََََاللةَدَِوالمخاَطب

 ﴿ ،بينيما( principe de coopération ) عاوفَالتَ َمبدإََِضوحَِعمىَوَُ َ  َ

 ََ َ َ ََََ  َ ََ َََ﴾ َفترتيبَالكبلـ

َ َمَُمف ََـٌَوائَِالّطرفيف َفآية َالحاؿ َلمقتضى ﴿َ  َ﴾َََحسب َعاشور" ََََََ"َبف
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َ﴿ألّفَالمخاِطبَىوَاَوَ؛(1)«جوابَعفَتعّجبوََ» ََ َ  َ َ﴾ََتأكيد

َ﴿عمىَماَبعدىاَفيَنفيَالّتساؤؿَالّسابؽَ ََ َ َََ﴾.َ

َ﴿َالممفوظََُو َ َ َ﴾ََفعؿ َمفَأبطؿ َبحكـََزكرّياءَ"َسّيدناَالّتعّجب "ََََ

َالّضمير َالمعطوفة،ََ(ََ)أّف َالّدعاء َالخمؽَوعمىَاستجابة َعمىَفعؿ الغائبَيعود

َ﴿َأّماَفعؿبمعنىَالَاستجابةَدوفَدعاء،َ َ﴾َمرَيسيٌرَالَصعوبَةَفيوَفيعنيَأّفَاأل

عاء،َلذلؾَرَحالةَالّسياؽَاألولىَعندَالدَ رَالمعنى،َوغيَ غيَ ياؽَوعميوَالسَ َ،عندَالمولى
َ َيتجّمى َالمَُلنا َالمعنى َخبلؿ َالسَ تضمَ مف َاآليات َفي َأفَ ف ََابقة، عمىََيعتمدَُالحوار

 َ﴿َفعؿَالقوؿَالكبلميَتبّيفَىذاَمفَخبلؿ،َوسيطٍَ َ َ﴾.َ

َاََِوالمضموفَُ َأّنيا َالفعؿَاإلنجازيَتأكيدّيةَفيَشتممتَعمىَُبشرىالقضويَلآلية

﴿  َ﴾َ َفجاء َحالة، َتقرير َإلى َيخرج َتبلىاَالممفوظَُ، َالقوؿَإنتاجَاّلذي َلتبعات ََا

ََََ﴿َوتسبقَاّلتي َ  ََ َ﴾،ََتأثيًراَفيَاّلتيَأحدثتَبدورىا

 ( acte perlocutoire )َأثيريتَّالَيكبلمالفعؿَالَبتجاوزهَإلىَحدََّميوالفعؿَاّلذيَيَرّدةَِ

َالغبلـَقدَالّتحقيؽمؤّكدَبالعطؼََوالَخبريال كونيَخمقتؾََفٌَي َىَََيَ َمَعََ،َمفادهَإيجادَىذا
 َرَموجوًدا.ولـَتكفَأنتَاآلخََ،َقبمو

                                                           

َ.72ص،َتفسير الّتحرير والّتنوير،َابفَعاشورَ-1
َ
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"َ َالخبرَيطمبَالعبد َمَزكرّياءَوبصيغة َدوفَغيره،" َيختّصَبيا َفَرّبوَعبلمة

َاَ َفعؿَعمىَشكر َالممفوظَكرّدة َ﴿فجاء ََََََ ﴾،ََعقبيا

    َ،كاستجابةَلطمبَسابؽَتمّثؿَفيَعدـَالكبلـَ،بصيغةَاألمرَطمبيََّأسموبَإنشائيَّ

﴿ََ ََََ ََ  َ﴾َ دوفََجاءَتقريريَ َممفوظَُفال،

َالاالستجابةَىيَاألخرىَمفادهََعاطؼ، َتمّثمتَالمباشرة َعفََفيفورّية، الكبلـَالّصـو
ََو.يلإعودةَاالستقرارَالّنفسيََوعنوََىشةالدَ َيحَ َنَتََبقصدَنّيةََ،متتالّيةَثبلثَلياؿٍَ

َطبَمعَالتّبادؿَ(َحوارَدارَبيفَالمخاِطبَوالمخا11ََ)َإلىَ(1ََ)واآلياتَمفَ
َالخطابحيثَخضعَََلؤلدوار؛الكبلميَ َقوانيف َإلى َ،َ( les lois du discours )َا

َممفوظَلسياقوََالتّبميغََِاّلتيَضمنتَلكّؿَطرؼَإفادةَُ لمغايةَمعَوضوحيا،َومناسبةَكّؿ
َالموجودَبينيما.َفيَإطارَالّتعاوفَِ

َالتََّ َبفعؿَالخروجَواستمرَفعؿ َالمؤّكد َ﴿قرير  َ َ  َ َ  َ

  َ  ََ َ َ  َ﴾،َمؤّكدَبفعؿَالخروجََتقريريَ ىناََممفوظَُال

َسياقوَعمىَقََِالمعطوؼ،َنفسو رَالّزمفَبيفَإجابةَالّدعاءَصََمباشرةَبحرؼَالفاء،ََدؿ 
َيََُو َقومو، َعمى َيعتَزخروجو َلـ َأّنو َفقطََزكرّياءَ"َؿفيـ َمعّينة َلمّدة َبؿ َكمي ا؛ َقومو "
َمعيـَو َالكبلـ َعدـ َفي َاستبدؿَ،المتمّثمة َاألخيرَوقد َالمتمّثؿََىذا َمنو َأعظـ ََََبفعؿ

َقولو:  َ﴿َفي  َ  ََ  ََ   َ﴾،ََفعؿ َالممفوظ َإنجازي ىذا

َ﴿ػفَ،مفادىاَاإلنجازنتجةَمفَالّسياؽَبعدَأفَالّتفسيرّيةَستََقيمةَقولّيةَمََُتضّمفََ  ﴾َ

َعفَالكبلـ،َولكفَاَِالصََّفعؿَتحّقؽََفقطَدوفَقوؿ،َومنوَيمكفَأفَتكوفَإيماءَ ؿَستبدَِـو
ىاَمفادواّلتيََلممفوظ؛ولّيةَفيَايمةَالقََالقََِوىناَتكمف،َوىوَالّتسبيحَأفضؿَمنوَىوَبما
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َبَُ َاتييئََلَ،وعشي اَكرةًَالّتسبيح ََوة َالبشرى َخبر َلسماع َنفسي ا َأّياـلقـو َثبلثة َبعد ،َتقّبمو
،َوأّنوَقدَُبعثَ(1)«َبًناَيرثَعممووىبَنبيئيـَاََِ»فيََ"َبفَعاشورا"َحسبََوالمتمّثؿ

َعقيـ.فيَرحـَعجوزَ

َ َويظير َالّتسبيح، َقيمة َفي َلآلية َالقضوي َاألمر،َوبتحّققوالمضموف َبصيغة
َ َباعتبار َالّمغوي َفالّتسبيحَالوضع َالّتعظيـ؛ َغرضو َسماعّية َتعّجب َصيغة لمّتسبيح
َمَُ ََوبلءَِأرضّية َومنزلتو َا َلتعظيـ َالخبرَمة َتمّقي َومنو َشيء، َكّؿ َعمى َقادر ََََََبأّنو

لمّتواصؿَكماَعكستََميَـ َالَيحدثَشق اَبينيـَوبيفَخالقيـ،َفاالستقرارَالّنفسيَعامؿٌَ
َبيف َالحسنة َالعبلقة َيصدرََُزكرّياءَ"َسّيدناَاآلية َال َاألمر َألّف َوقومو؛ َعفََ" إاّل

َالكّميَبفعؿَومنوَلـَيحصؿَالصَ َاتّباًعاَلو،قتداًءَبوََوطاعة،َفكافَذلؾَاَِشخصّيةَمَُ ـو
َضََ؛كوتَالمطموبَسابًقاالسَ  َ.بالّتسبيحََِألّنوَُعو 

َ:ػأقّرتَبَ(11َ)ََ(َإلى1ََ)َواآلياتَمف

َ.األحدَالواحدَُوَةَاَوالّشيادةَلوَبأنَ حدانيَ وَََ-1

َعمىَا.َؿَِالّتوكَ َقيمةََُ-2

ََرَالقضاءَوالقدر.وَيغيَ فيَأنَ َالّدعاءََِقيمةََُ-3

َبقدرةَاَتعالى.َالخالُصََاإليمافََُ-4

مفََ"َالَإلوَإاّلَاَأفََْشيادةََُمفَأركافَاإلسبلـَوىو:َ"َركفٍََأّوؿََُؽََومنوَتحقَ 
َالّدعاء.َفعؿَخبلؿ

َ
                                                           

 .75،َصتفسير الّتحرير والّتنويرابفَعاشور،ََ-1
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َالمَُ َأفعاؿَِىذه َمف ََتتالية َالكبلـ َقّوتياَواإلاألمرّية َوالوصفّية، َوالّتقريرّية نجازّية
َتتمّثؿَُ َالطَ َاإللزامّية َإثبات َتحقَ في َومنو َالّربانّية، َالّتامة َاإلببلغيََؽََاعة َالكبلـ فعؿ

َتحقَ َزكرّياءَ"َسّيدناَباعتبارَ؛نجاحوَو َالكفاءَََؽََ" َعنصر َألفَ فيو َالّمغوّية؛ َََََالقصدَََة
ذلؾََ،َتجّمىتمّقيتأثيريَعمىَالمََُكبلـَىوَإنجازَفعؿَّيةالكبلمَالّيةالمتتىذهَمفَإنتاجَ

 فيَاآلياتَاّلتيَتمييا.عميوَالّسبلـَ"ََيحيَادىَإلىَمكانةَسّيدناَ"فيَالحوارَوتمََ
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 ( 21 ) إلى ( 22 ) من اآلية عميه الّسالم:" يحي مكانة سّيدنا " -2

 discours )َيحي"َفيَشكلَخطابَسرديَ"سّيدناََجاءتَاآلياتَالّذاكرةَلقّصة

narrativisé )  بمضمون إنشائي طلبي بصيغة النّداء﴿َ ََ  َ ََ

 َ  َ ََ﴾َوقدَحذفََ،"َيحيَمكانةَسّيدناَ"وصفَبوَحالةََو،َاّلذي

،َمعَإقامةَ(َقالَ)َمقولَالقولَالّرابطَالّمفظيَالّمغويَوىوَيتين،َونقصدَ بطَبينَاآلاالرَّ

َالمتمَ  َالمعنوي، َاألقوى َالّنداءثَ الّرابط َفي َ﴿َل  َ﴾ََاإللزامّية َقّوتو َتتعّدى ََاّلذي

َ.عميوَالّسالم"َيحيَلسّيدناَ"َإلىَاألمر،َفالخطابَجاءَمباشراًَ

َأمرَ َبفعل َالّنداء َبعد َالكالمي َالفعل ََ﴿ويتتابع  َ ََ﴾َ،ََََََ

َإلزاميَوىو َواقعَ َأمري،َممفوظ َاألمرالعَ َعالج َففعل َ﴿َقيدة، َ﴾َ َبالّنداءََقترنَ الم

حوار،َلكنَفيَىذهَالحالةَنجاز،َرغمَأّنَالمقامَالّردَأوَعدمَاإلَلَ مَ حتَ (َالَيَ َياَ)َيياإلل

َ،َإذَكّمفوَبحملَالكتابَوألزموَضرورةَتعّمموَواتقانو.قاش َالنَ َقبلَ الَيَ 

َنّيةَقصدّيةَتمّثمتَفيَمجملَاآليةََ َ﴿ليقّر َ َ َ﴾َ،ممفوظَفال

َمنَمقولَالقول؛َبمعنىَيّسرناَلكَالّنبوةَىذهَفيَالحكم،َفَ ذَ معطوفَعمىَماحَ َتقريري

َ﴿وأضفىَعميوَاَالحمايةَ  َ ََ َ  ََ َََ﴾،ََمفوظَ المَ ف

جّسدَحرفيًّاَت"ََزكرّياءَ"َسّيدناَالّدعاء،َومنوَدعاءَصدقَقَ قَ قبمو،َحَ َعمىَماَمعطوفٌَ
َمقو.وخَ َ"َيحيَ"َسّيدناَفيَصورة

َ﴿لذلكَكانَمحتوىَاآليةَ َ َ﴾ََيَماضالفعلَبالَعمىَماَقبموَامعطوف

ََ"ََزكرياءَ"َسّيدناَإذَىيَمتمّكنةَفيوَبالوراثةَلقولَ؛الّتقوىَاىذَثَ رَ بمعنىَوَ َ(؛َكان)َ
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﴿َ  َ  ََََ﴾،َماَيؤّكدهَالممفوظَالّتقريريَفيَاآليةََووى﴿ََ

   َ ََ َ ََ﴾َ َتكمنَ َألنَّ؛ َاإللزامّية َبوالديوََقّوتو َبّره في

َاآليةالكبيرين َلمحتوى َالخبري َاألسموب َفي َأيضا َذلك َوتأكيد ،َ﴿َ َ َ  َ

 َ﴾َمفادهَنفيَالجبروتَوالعصيانَوَعمىَماَقبموَامعطوفَاّلذيَكان.َ

َفَو َ"القَ َالمضمونَ عميو َعبده َعمى َا َفضل َاستعظام َفي َتمث ل ََ"ََزكرّياءَضوي

َ﴿َعوتو،َكماَأرادىاَىوَفيَقولوأجابَدَبأنَ         ﴾ .َ

َ َفي َاآليات َبين َالعطف َتتالى ََ﴿كما َ  َ َ   َ َ   َ

َ ََ﴾َعميوَ"ََيحيَ"َسّيدناَتقريريَمثبتَمفادهَإقرارَالّسالمَعمىَالممفوظَ ف

بدعاءََ،َوانتيتَاآلياتيومَالبعثيَأحوالوَالّثالث،َيومَالوالدةَويومَالموتََوفالّسالمَ
َخرة.اآلَوَنيادَّفيَالَبياَعَ متَ ت َيَ داللةَعمىَالمكانةَاّلتيَسَ َعميوَالّسالم"َيحيَاَلنبّيوَ"

َالمَ َزكرّياءَ"َسّيدناَقّصةَلتختم َرّبو َمع َإنسانَوَ " َشكل َفي َدعاء َفي ّضحة
"،َييح"َوابنوَ"َزكرّياءَ"َسّيدناَن ع م َاَعمىتراءتَلناَفيوََالممفوظَالّسابقَ،َىذامخموق
منَاألمرّياتَصّرحَببعضياََ،َتجّسدتَفيَجممةقدَاشتملَعمىَالفائدةَاإلخبارّيةومنوَف

َالمتمّثمةَفيَالّردَوأضمرَ َالحوارَالمباشرة َلغة َخالل َالّتعاونَمن َمبدأ َفتحّقق اآلخر،
َعمىَالّدعاءَباستجابتوَوتحقيقو.
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 ( 04 )( إلى  61 ) " عميها الّسالم: من اآلية مريم دة "كرامة الّسيّ  -3

ِلقّصةِ ِالّذاكرة ِاآليات ِقصصيِِمريـِ"ِالّسّيدةِجاءت ِممفوظ ِصورة ِفي "
الّرسوؿِِبموجبوِالمولىِتعالىِبُِخاطُِِيِِ"ِالّسابقة،ِزكرّياءِ"ِسّيدناِقّصةمعطوؼِعمىِ

ِبِ؛العبرةِالستخالصِِوسّمـِصّمىِاِعميوِ (ِِفعؿِأمرِ)ِفعؿِكالـِإنجازيإذِتبدأ

﴿  ِِ ِ  ِ ِ ِِ  ِ ِِ ﴾،ِقّوتوِِتتجّمى

ِِ﴿ىا،ِخبِرماِحدثِليا،ِومنوِاالىتماـِب"ِِوِمريـِ"الّسّيدةِقّصةِِذكرِِِاإللزامّيةِفيِِ

 ِ ِ  ِ  ِ ِ﴾،ِالعائدِِِ(ِإذمؤّكدِبالّظرؼِ)ِِممفوظِتقريريِِّوىو

ِ﴿عمىِفعؿِاألمرِ  ِ﴾،ِأىمياِوانفردتِِعفِإذِخرجتِوالمرتبطِبمكافِاعتزاليا؛

ِفمفظة ِالّشرقّية، ِ﴿ِفيِالجية  ِِ﴾ِِتوحيِمفِخالؿِالّسياؽِإلىِتساؤؿ

ِِ.فِفيِالغربِحّتىِاّتجيتِنحوِالّشرؽ؟!"ِتقطُِِمريـِ"ِالّسّيدةِ:ِىؿِكانتونُِكمَِمَِ

ِ﴿ِ،مؤّكدِبالفاءِالعاطفةِعطفاِمباشراِويتبعِالكالـِبممفوظِتقريريِّ ِ ِ

 ِ  ِِ﴾ُِِِيْحَتَجبُِِأخذتحيثِِقريرِوتأكيدِاالعتزاؿ؛تمفاده بوِعفِِما

ِليتواصؿِلقضاءِحاجةِالّناس ِالّرابطِفيِممفوظِتقريريِّ، ِبحرؼِالفاء مثبتِِالكالـ

ِبالفاء ِ﴿ِالعاطفةِمؤّكد  ِ  ِ ِ  ِ ِِ   ِِ﴾ِ كوفِ،

ِ﴿الفعؿِ   ِ﴾ِِفيِقولوِنتيجتوِتحّققت ِبعد ِ﴿ِفيما  ِِ﴾ِِبمعنى ِ؛

ِ ِِمريـِ"إلى ِأرسمنا "(ِ ِالجمعي ِالمتكّمـ ِبضمير ِسياقو ِفي ِالمرتبط (ِِناِالممؾ،
بتوظيؼِِ،"ِفيِعزلتياِمريـِ"مّسّيدةِلماِحدثِلػِويستكمؿِالكالـِفيِإطارِسردِخبريِّ

ِ ِالّرابطة ِ﴿الفاء ِ ِِ  ِ﴾،ِِلمممفوظِالّتقريِرِتكمف ِاإلنجازّية ِيِّالقّوة
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ِ ِالممؾِ(ِأرسمنا)المثبت ِىذا ِتمّثؿ ِصوِرِمريـِ"ِلػِفي ِفي ِحسبِِة" ِوىذا ِِِِِِِبشر،
ِ".ِسيرؿِ"

ِِالمثبتِقريريِّتِّالالممفوظِِفيِ،سردِالقّصةِدوفِرابطِوبأسموبِالحوارِويستمرِِّ

ِ﴿ِفيِقولو  ِ ِ ِ  ِِِِ  ِ﴾،ِِِِواسـِالقّوةبوالمؤّكد

فإّنيِِ) ِمفِالممؾِبالّرحمفِفيِاالستعاذةِاّلذيِظيرِ(ِوا  ِالّرحمف، ِِِِوذكرتِصفة
ِ ِبعباِباعتبارالِغير؛ ِمنو،أفِاِرحيـ ِباستعاذتيا ِفصّرحتِمباشرة ِِِنوعِوىيِِده

ِِِِِ﴿،ِوتتّضحِاستعاذتياِفيِ"ِالّسابؽِزكرّياءِ"ِسّيدناِمفِالّدعاءِيشبوِدعاء

 ﴾ِِيوحيف ِمفِالممفوظ ِاّلذي ِالّشؾ ِاليقيف؛إلى ِاستعنتِاده ِِِِِبالّرحمفِِبمعنى

ِ ِألّف ِتثبيتِتقواؾ، ِ﴿في  ِ﴾ِ،ِكاف ِعمىِجاءتِخبر ِفيياِِأفِِّداللة سماتؾ

ِستعانةِىوِتذكيرؾِبتقواؾِالِغير.الّتقوىِفماِأسعىِإليوِمفِخالؿِاال

ِ﴿قولوِِمفِخالؿِبممفوظِتقريريِالحواريِجاءِالّردِِّ ِ ِ ِ ِ ِ

 ِ ِ   ِ    ﴾ِ(ِمفادهِتبرئةِِالاّلـِ)(ِوِماإنِِّ)ِمثبتِبواسـِالقّوةِ

ِ ِلما ِمنِِّمريـِ"ِمّسّيدةػُخّيؿ ِبا ِاستعنت ِفكما ،"ِ ِاإلثبات ِجاء ِىذاِي، ِالبشر بأّف
ِإقرارِبفكافِالممفوظِ،ِوِِِبِِتِِْيِمَِتَِحِْمفِنفسِالمرجعِاّلذيِاِِِمبعوثٌِ ِِِ(ِوَحْصٌرِِقاؿِ)ػ

ِب ِمكّمؼ،(إّنماِ)ػ ِأّنني ِمفاده ِالمُِِوِ، ِالكالـ ِِفُِتضمِ فعؿ ِالقوؿ ِبالّردِالفي ِِِمتعّمؽ
ِفيِظّنياِأّفِالّرسوؿِمفِالبشر.ِ"مريـِ"ِالّسّيدةِعمى

ِ﴿وتظيرِالّنيةِالقصدّيةِفيِالفعؿِالكالميِالّسابؽِفيِقولوِ  ِِ  ِ

 ِ﴾ِ ِ؛ ِممفوظِفَِضمِ تَِإذ ِالعِِِامؤّكدِاالقوؿ ِالمقبالـ ِالّمغويِِةنتِرّمة ِِِِبالوضع
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(ِ ِباعتبارِبَِىََِأِِفيِخروجِلفظة ِالعقمي ِإلىِالمجاز ِفيِىذهِِ( ِالّرسوؿِسبًبا ىذا
ِمِ الـِالعِِوِِاليبة، ِاِييبِمفِيشاءِمفِةِتعنيِالّسببّيةِفيِوجودهِفقط. نستنتجِأّف

ِاليِِ ِتقترف،ِومنوِالكالـِيحتويبةِعبادهِسواءِاقترنتِىذه عمىِالفعؿِِبدعاءِأوِلـ
ِالّتأثيري.

ِب ِالّسرد ِفيويتبع ِتمّثؿ ِاستمزامي ِِحوار ِاآلية ِمضموف ِ﴿محتوى ِ ِ

 ِِ ِِ ِِِِ ِِ﴾،ِِِِِالقوؿ ِأّف ِاّلتيِدّلتِعمى

ِمثبت، ِِممفوظ ِِاإللزامّيةقّوتو ِإقراره ِِ،( assertion )في ِمفِىوإذ ِالّسيدةِِِِِِإقرار

ِِ﴿ِعمىِ"ِفيِجوابياِورّدىاِمريـِ" ِ ِ ِِ﴾ِتفياميِتعّجبيِممفوظِاسفال

 الّرسوؿ.ِلياِوتِماِقالقَِدِ لىِأّنياِصَِإِإنكاري،ِيخرجِ

ِِ﴿ِوآية ِِِ﴾ٌِِِتتمّثؿِفيِاإلقرارِِمثبتٌِِممفوظ ِاإللزامّية ِِقّوتو

ِِِ﴿وآيةِِ(،ِـالَِالغُِِىبُِوَِِ)ِبماِجاءِبوِالّرسوؿ ِ﴾ِِجممةِخبرّيةِمعطوفة

ِقبميا،ِفييِتنفيِعفِنفسياِصفةِاِِِبنفس وىذاِحتراؼِالّزنا،ِصيغةِالّنفيِعمىِما
ِِو ِطيرىا. ِعمى ِكالـدليؿ ِفعؿ ِباإلجماؿ ِاستفياميِإنجازيِاآلية ِقّوتو ِِِاإللزامّيةِ،

ِ ِواإلنكار ِوالّدىشة ِالتعجُّب ِالحجاجّيةوالّنففي ِوقّوتو ِانتفِي، ِالعِِفي ِجميع ؿِمَِاء
ثباتوِإقرارِالّتأكيدِِوفيِزادِِما"،ِِوِمريـِتِحصوؿِالولدِلمّسيدةِ"ثبِِوالحججِاّلتيِتُِ ا 

ِ(.ِلـِ)(ِوِليِ)ِلفظتي

ِ﴿وجاءِالممفوظِالّتأكيديِلمواصمةِالحوارِفيِمضموفِاآليةِ ِ  ِِ

 ِِ ِ  ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ  ِ  ِِ﴾،ِ

،ِفتتاليِالفعؿِ( principe de coopération ) فِداللةِعمىِوضوحِمبدإِالّتعاِو
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ِِ﴿ِفآيةِالّطرفيفِموائـِومقتضىِالحاؿِوسياقو،ِالفعؿِبيفورّدِ ِ﴾ِِممفوظ

ِ﴿،ِوقّوتوِفيِاإلجابةِعفِالّدىشةِوالّتعّجبِفُِكمَِمفِالّرسوؿِمَِِمثبتٌِ ِ ِ﴾ِ

ِ﴿وآيةِِ".ِمريـِقّوتوِاإللزامّيةِفيِقّوةِإيمافِ"ِمؤّكدِممفوظٌِ ِ  ِ ِ﴾ِِتأكيد

ِ﴿الّسابؽِعمىِنفيِالّتساؤؿِ ِِِ ِِ﴾عائدِحسبِ)ِىوِ(ِ،ِفالّضمير

ِعاشور"ا ِبياِإلىِ"بف ِالّضّر ِلحاؽ ِمف ِحوارىا ِتضّمنو ِ(1)ِما ِعائدِ، ِالكالـ ِومنو

ِ﴿عمىِ ِِِِ ِ﴾.ِِ

ِ ِأّف ِلنا ِيتجّمى ِالّسياؽ ِخالؿ ِ"مف ِالّسيدة ِمع ِكانتِبوحيِِمريـِالمحاورة "
"ِالمعتمدةِعمىِوسيطِغيرِِزكرّياءِحاورةِسّيدناِ"وظ،ِعمىِالعكسِمفِمُِمحُِمباشرِمَِ

ِمحوظ.مَِ

ويستكمؿِالحوارِبتوضيحِالّنيةِالقصدّيةِاّلتيِتجّمتِفيِكالـِالممؾِمفِخالؿِ

ِ﴿ِآية ِ ِ ِ ِ ِ﴾،ِِـتقريريِيؤّكدِأّفِالغالِالممفوظِإثباتيف

 ﴿الجممةِالخبرّيةِمعطوفةِعمىِجممةِألّفِِ؛آيةِمفِاِمفادىاِالّتعجيز  ِ ِ

  ِ ِ﴾،ِِهِإثباتِأّفِالغالـِىبةِمفِا.ِفالمضموفِالقضويِمفاد

ِ﴿و ِِ﴾ِِالمتكّمـِالجمعيِّفيوِرحمة،ِفالممفوظِمقترفِبضميرِبمعنى  

ِباعتبارِأّفِىذهِالّرحمةِجزءِمنو،ِفيذاِالممفوظِالّتقريريِِّ؛(ِالمنسوبِإلىِاِناِ)
ِنفيِ ِومنو ِا، ِمف ِرحمة ِىو ِاآلية ِالمخموؽ ِىذا ِكوف ِفي ِاإلنجازّية ِقّوتو تُْثَبُت

ِالتِّ ِومنوالّتعّجبساؤؿ ِيسألوا ِأف ِقبؿ ِاندىاشيـ ِعمى ِأجيب ِإذ ِسبؽِِو؛ فالجواب
                                                           

ِ.83،ِصتفسير الّتحرير والتّنويرانظر،ِابفِعاشور،ِِ-1
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ِ"الّسؤاؿ ِالّسّيدة ِتبرئة ِلحكمةِرّبانّيةِمفادىا ِالّضميرِالجمعيِمريـِ، ِ(ِِناِ)ِ"؛ِألّف
ِتِو ِاّلتي ِالمبيمات ِاآليةِمف ِأّكدتو ِما ِوىو ِوالّسيطرة، ِوالعظمة ِالقدرة ِإلى ِِِِِِِحي

﴿ِِ  ِ  ِ﴾، ِ ِأّف ِفييا ِمعطوؼِِتقريريِِّالممفوظُِواّلتيِاتضح مؤّكد

ِعم ِاإللزامّية ِقّوتو ِقبمو، ِما ِى ِعدـ ِاألمر؛ِمناقشةالفي ِىذا ِحصؿِِفي باعتباره
ِىوِالغالـ،ِيدخؿِفيِقضاءِا.ِوالقضويِليذاِاألمرِِوالمضموفُِوانتيى،ِ

ِالمضموفِو ُِتدخؿ ِلمّسياؽ ِالكامنة ِاإللزامّية ِالحكمةِِالقّوة ِباب ِفي القضوي
ِإذ ِالّسيِِّمفادُِِاإلليّية؛ ِأّف ِإثباتِوتقرير ِذلؾِمريـِ"ِدةالخبر ِتغيير ِالِتستطيع ِ؛"

ِوِسابقةِألوانو.تُِونَِينُِ(؛ِبمعنىِكَِِكافِ)ِلغويًّاِبفعؿِماضِفَِرِِباعتبارِالممفوظِقُِ

 les lois)  ِحّققتِقوانيفِالخطابِمفِأفعاؿِالكالـِالحوارّيةتتالّيةِالمُِوىذهِِ

du discours) ، "ِالّتعاوفِالمجّسدِفيِالحوارِِ"ِفيِمبدإِغرايسِاّلتيِنّصِعمييا
ِالفعؿ ِطريؽ ِِعف ِوالمالءمة، ِالّصدؽ ِومبدأ ِالفعؿ ِالخبرِورّد ِفائدة ِكانت ِِِِِِفقد

ِ."ِِمريـِالولدِمناسبةِلمقاـِحاؿِ"ِبِِىِْفيِوَِ

 acte )الّتمّفظِفيِفعؿِالكالـِاإلنجازيِناتجِعفِفعؿويستمرِالحوارِبممفوظِ

illocutoire )  ﴿   ِِ﴾ ِ ِآيةاّلذي ِمحتوى ِفي ِتأثيره ِ﴿كاف ِ

   ِِ  ِ   ﴾ِ،َِِالو  ﴾ِِ﴿ِجعمياِتحمؿِبو،ِىبُِىذا

ِالّسابؽِلموىب ِلمّتعقيبِعمىِالكالـ ِالّمغوّية ِالفاء (ِِالحمؿِوفعؿِ)ِجاءتِوضعّية

ِ﴿وِ،عمىِالحركةِاؿدِّال   ِ ِ﴾بمعنىِتحّركتِوابتعدتِبوِعفِأعيفِِ؛

ِالّناس.



 "ِِِـَِريَِمَِ:ِ"ِةُِدَِيِ السِ ِةُِامََِرِكَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ"ِـَِريَِمَِ"ِِورةِِسُِفيِِابِِطَِمخِِلةِليِ داوُِالتِ ِيـُِالقِِ
 

06 
 

أىمياِسيرفضوفِِأفِِّيوحيِمفِخالؿِالّسياؽِإلىِصفةِالّرفض؛ِأيِالممفوظُِِو

 ﴿ِفيِقولو:ِيتجّمىِذلؾحممياِىذا،ِ  ِ ِ﴾وقدِحّددِِ،؛ِأيِبعيًداِعفِالّناس

ِوُعيِ  ِسمًفا ِاتجاىو ِبالّشرؽ، ِف ِالّتقريري ِالكالمي ِالممفوظ ِ﴿فقّوة   ِ﴾ِ

ؾ،ِباعتبارِالّسياؽِيؤّكدِذلِ؛"ِمريـِفعالّيتوِاإللزامّيةِفيِسكوفِنفسّيةِالّسّيدةِ"ِفُِتكمُِ
.وأّنياِمضطربةِمّماِحّؿِبياِِو ِكيؼِستواجوِالقـو

ِ﴿والنّيةِالقصدّيةِحّددتياِأفعاؿِالكالـِفيِمضموفِاآليةِ     ِ ِ

 ِِ   ِ ِ    ِِ ِِِ ِ  ِِ﴾ِ،ِالممفوظف

ِالّتعقيبِاِمثبتٌِ ِاإللزامّيةبفاء ِقّوتو ِالمَِِلّزمنّية نحفِمفِسّرعناِِاُضِخَِفيِكوفِىذا
ِكوفِالّسياؽِالقرآنيِصّرحِب ِفيو، ِِوِأجاءىاِ)ػ ِِ،(ِجاءىاِ)ِليس( الوضعّيةِومنو

ِِ.ومفادِالممفوظِتعجيؿِوقتِالوالدة،ِ(ِتوحيِإلىِالّتسريعِأجاءِلمفعؿِ)الّمغوّيةِ

ِبعدهِِِِعمفٌِمُِِثبتٌِممفوظِتقريريِمُِويتواصؿِالحوارِب ِوباإلقرارِلما ِبالقوؿ، عنو

﴿ِ  ِ    ِِ  ِِ﴾ِ،ِفيِإقرارِالّنداءِوالّتمّني،ِِتجّمتِقّوتوِاإللزامّية

والمعروؼِفيِالّمغةِأّفِالّتمنيِمفِاألساليبِاإلنشائّيةِالّطمبّيةِاّلتيِالِتتحّقؽِفييِ
،ِعكسِلذلؾِجاءتِصيغةِالممفوظِفيِشكؿِدعاءِجديدِمفِنوعِثافٍِِ،عكسِالّرجاء
"ِ ِدعاه ِفغِزكرّياءِما ِبتمٍف، ِالّتحّسر ِمتضّمف ِالحسرةِرُضِ"، ِإلى ِيخرج ،ِالّدعاء

ِبا ِنفسيا ِعمى ِدعائيا ِفلدرجة ِاستثناءلموت، ِفيو ِدعائياِِالّدعاء ِعدـ ِفي ِحصؿ

﴿عمىِأّفِالولدِرحمةِمفِاِ،ِوىذاِدليؿِعمىِولدىا ِِ﴾َِياِصُِّخُِ،ِفاألمرِي

ِِ﴿ ممفوظِلذلؾِجاءِِ.ىي ِ ِ﴾ِِ ِالّتمّني؛ بمعنىِتقريريِمفاده
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ُِِأنسى ِ)والممفوظ ِاألّوؿِمنسيًّاِالثّاني ِعمى ِتأكيد ِومبالغٌِِنسًياِ)ِ( ِدليؿِ( ِِِِِفيو،
ِعمىِقّوةِتمنيياِفيِالّدعاء.

ِ﴿أخبارِ"مريـ"ِوأسموبِمعيشتياِفيِمعبدىاِتوردِاآلياتِالّتالية   ِِ ِ

ِ ِِ ِ ِ ِ  ِِ﴾ُِِِِالممفوظ ِإنجازي، مفِاألفعاؿِفعؿِكالـ

ِـ،ِقّوتوِاإللزامّيةِإحداثعّبرِعفِالحالةِالّنفسّيةِلممتكمِّ،ِي( les expréssifs )ِالّتعبيرّية
فالفاءِالّتعقبّيةِِ acte perlocutoire ) )نينة،ِمّماِيجعؿِىذاِالّنداءِكالـِتأثيريالّطمأ

ِ﴿فيِلفظةِ  ِ﴾ِإلىِماِِعائدٌِ ﴾َِناَداَىاِ﴿فيِالمستترضميرِالّرفعِِ»ػِمقترنةِب

ِالّضميرِالغائبِفي ِعميو ِأيِ﴾ِِ﴿ِعاد ِالمولودِ»؛ ِحسبِِ(1)«ِناداىا وىذا

ِِحدثتِبالكالـِالّتأثيريِمفِولدىا.فالّطمأنينةِِ"،بفِعاشور"ا

ِِ﴿و ِِِ  ِ﴾ِحقيؽِالتِِّ(ِقدِ)ػِممفوظِتقريريِمثبتِمؤّكدِبال

ِوىو ترّتبتِِ(2)«ِمفِالماءِكالّساقيةِدوؿُِالجَِِ»ِ"ِبفِعاشور"اعندِِمفادهِأّفِىذاِالس ِريُّ
ِمصمحة ِمَِعميو ِاِيانُِكمَِ، ِوجعؿِىذا ِالوضع، ِبعد ِإلىِالماء ِيجريِفيِحاجتيا ِألخير

ِ".ِمريـِفالقّوةِاإللزامّيةِلمخبرِتتمّثؿِفيِتحقيؽِالّراحةِلمّسّيدةِ"ِمفِتحتياِالِمفِفوقيا،

﴿وممفوظِ ِ  ِ ِ   ِ ِ  ِ ِ ِ ﴾ِِِمعطوؼ

ِقبموِلِِ ِأِتِتَِعمىِما ِمفِتحتيا ِفعؿِأمرِإلييِمرىاّمةِالحديث،ِفمفِناداىا ِِِِبتوجيوِإلييا

﴿ِِ﴾ِاّلتيِتعيشياِلةِأمريِوصفي،ِغايتوِاإللزامّيةِمسايرةِالحاِيوىوِفعؿِتمّفظ

                                                           

ِ.86،ِصتفسير الّتحرير والتّنويرانظر،ِابفِعاشور،ِِ-1
ِ.87المصدرِالّسابؽ،ِصِ-2
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أّفِفعؿِِكِـِيكشؼِعمىِأّفِالّنخمةِمسّخرةِليا،ِبحُِوعميوِفالّسياؽِ،ِوىيِحالةِالمخاض
ِجاءِبصيغةِاألمر،ِداللةِعمىِأّفِفعؿِالّسعّيِضروري.ِ(ِزِّاليَِ)ِ

  acte)    وىوِفعؿِالكالـِاإلنجازيِ،والممفوظِبشكؿِعاـِناتجِعفِفعؿِالّتمّفظ
  ِillocutoire)، المأمورِوىوِتثبيتِدرجةِِغيةِإحداثِتأثيرِفياألمرِبُِِالمتمّثؿِفي

ِ﴿ اإليماف،ِليأتيِالجوابِعفِفعؿِاألمرِبممفوظِإثباتيِوصفي ِ ِ ِ

 ﴾ ِاإللزامّيةِقّوتو( force illocutoire )،ًِِلمضموفِالجممةِاّلتيِِفيِكونوِتعميال

ِ ﴿سبقتو ِ   ِ ِ  ِ﴾ِ ِالمُِِو، ِوالحيرة ِالّدىشة ِإبطاؿ ِاّلتيِمفاده ضمرة

،ِولكّفِااللتزاـِبفعؿِاألمرِفيِكيفيةِىّزىاِلمّنخمةِالّصمبةِ"ِبتعّجبياِمريـِعتمتِنفسّيةِ"اِِ

﴿ِ ِ﴾ َِِلّطري.اقطِالّرطبِاإزالةِالحيرةِالمتمّثمةِفيِتسِتوَُِبِقِِع

﴿المذكورةِسابقاِِاليزِّةِلنيِِّوفيِاآلياتِالمواليةِشرحِتفصيميِّ ِ ِ ِ

 ِِ  ِ  ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ   ِِِ   ِ

  ِِِ﴾ِ،ِألَِِالممفوظِمعطوؼِعمىِاألمرٍِف ِكؿِِالّسابؽ،ِمفادِإلزامّيتوِفيِامتثاليا

ِِ"مريـِإيمافِ"ِويقرُِِّىذاِالممفوظِاألمريِيثبتُِيوِمفِالماء،ِربِماِتحتاجِإلوشُِِ،بطِِالرِ 
باعتبارِأّنياِكانتِترىِالّرزؽِمفِ،ِومعِدِ ورَِِ،ِوماِتالىاِمفِحوار،ِفيِأخذٍِايَِربِ ِبرسوؿِِ

ِ.بوِدائًماِالّشكر،ِمّماِيؤّديِإلىِمضاعفتواِدوفِدعاء،ِوتتاليِالّرزؽِعميياِعق

ِ﴿وممفوظِ ِ ِ﴾ًِِّقّوتوِِاًِتقريريِِّامعطوؼِعمىِاألمرِالّسابؽِجاءِوصفي

ِالقرارِواستقرارىا،ِبعدِأفِبّثِاِفيِقمبِةاإللزامّية،ِتتمّثؿِفيِسكوفِالحالةِالّنفسيِّ يا
ِوالّسكينةِوالّرحمة.ِ
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ِ ِممفوظ ِ﴿أّما  ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ   ِ ِ

ِ   ِ  ِ ِمثبتِ﴾ِ ِتقريري ِب ( assertion )ِوصفي ِمؤّكد ِِِِِِ(ِِإّماِ)ػ

 أكيد،ّيةِير؛ِبؿِالّتأكيدِبمعنىِحدوثِالّرِؤاّلتيِأفادتِرؤيتياِالحتمّية،ِفييِلـِتفدِالّتخي

﴿ِ ِ ِ ِِ  ِ﴾ِِفائدتوِِإّنيِ)ِػممفوظِأمريِتقريريِمثبتِب )

،ِوالكالـِمعطوؼِعمىِماقبمو،ِومنوِالمتكّمـِبالحجاجِىو ِابنياِِاإللزامّيةِحتمّيةِالّصـو
ِعفِالكالـِيوحيِِرُِذِْماِستقولينوِأمرؾِبوِرّبؾ،ِفنَِِبوحيِإليي،ِيخرجِإلىِأفِّ الّصـو

ِعفِالكالـِيدّؿِعلـِتخطئ،ِِياإلىِأنِّ ُِضِدحُِِيِِوِجُِاجِِحَِيُِمىِأّفِىناؾِمفِسَِومنوِالّصـو
باعتبارىاِميماِحاججتِفمفِيصّدقوىاِمثمماِسيصّدقوفِِابنياِِماِستُت يـِبوِوىوِِابنيا؛

ِعندِالّنطؽ.

ِمسبقاِفيِآيةِ ِ﴿وأّكدتِعمىِالّصـو ِِ   ِ ِ﴾ِِجاءِوىوِممفوظ

ِوقعِمسبًقا؛ِوىذاِحسبِماِذىبِإليوِِرَِذِْوصفيًّاِتقريريًّاِفيِأّفِنَِ ِِِِ:"بفِعاشور"ِاالّصـو
اإلخبارِبوِكنايةِعفِوقوعو؛ِعبارةِعفِإيقاعِالّنذرِِوالقوؿِالمتضّمفِإخباًراِبالّنذرِِ»

ِمسبقافِ،ِومازادِم(1)«ِألّفِاألصؿِفيِالخبرِالّصدؽِوالمطابقة  الّتأكيدِالّتمفظِبالجـز

﴿ِ ِ ِ﴾ِِمعِاإلنسّي،ِِو فيـِأّنياِممكفِمفِالّسياؽِيُِِوغرضوِالّتأكيدِعفِالّصـو

ِالجِِ ِتكّمـ ِِوِفُِّأف ِالمالئكة، ِواستقرارِأو ِثباتيا ِإلى ِتوحي ِالممفوظ ِليذا ِاإللزامّية القّوة
ِعنيا.ِِجُِاجِِحَِيُِنفسّيتياِفيِأّنياِمطمئّنةِعمىِمفِسَِ

                                                           

ِ.93،ِصتفسير الّتحرير والّتنويرابفِعاشور،ِِ-1
ِ
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ِ﴿مريـ"ِإلىِقومياِتحمؿِابنياِ"ِالّسياؽِاّلذيِسبؽِاآليةِأّكدِعودةِالّسّيدةِ:   

                         ﴾ِِ ِريريِّتقِممفوظٌِوىو

ِقّوتوِاإللزامّيةِوصفيِّ ِإلىِقوميا،، ِماِفيِمجيئيا فيِصنؼِأفعاؿِالكالـِِيدخؿِىذا
ِعمِاإلنجازّية؛ ِيدّؿ ِحرؼِالعطؼِالفاء ِالّتعقيبألّف ِى ِالّسابقةِ، ِلآلية والّسياؽِاألّوؿ

ِ﴿أبمغ،ِفممفوظِ  ﴾ٌِِألّنياِحممتوِوسّبقتوِىوِِيا؛تِِراءَِفيِبَِِقّوتوِاإللزامّيةِ،مثبت

ِجاجّيةِاّلتيِيمتمكيا.اِبالقيمةِالحِِيَِمِِمِْعمىِنفسيا،ِولـِتيربِولـِتخجؿِبو،ِلعِِ

ِردِّ ِبممفوظٍِِوجاء ِالقـو ِمف ِلػِ،مثبتِالفعؿ ِالقـو ِرؤية ِتحقيؽ ِِِِِِ"ِِمريـِ"ِمفاده

ِ ِ﴿وىيِتحمؿِالولد  ِ   ِِ ِ  ِ    ﴾،ِ ِِيؤك ِما ِغابتِىذا ِأّنيا ِد

ِالّدىشةِعفِا ِعادتِتحممو،ِوتحقؽِتأكيد ِزمفِمعّيفِثـّ ِبػلقـو ِ(ِِبممفوظِمؤّكد ِقد (

ِِ﴿(ِِجئتِِ الّتحقيؽِوالفعؿِ)  ِ  ِ    ﴾ تحمؿِِحقيقةًِِجاءتِ؛ِباعتبارىا

؛مَِيِِتُِِّاِِلذلؾِولًداِمعيا، ِ.حتًماِإلىِالكذبِموِسيضطّرىاحمماِتَِِحقيقةّفِألِتِبالفري 

ِجاءالقوِِّكمفُِوت ِما ِأّف ِفي ِالممفوظ ِليذا ِاإللزامّية ِأمرٌِة ِبو ِفتنةِِت ِِِِِِسيخمؽ

،ِوىوِم ﴿ؽِفيِقوليـِاِتحقِّبيفِالقـو  ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ  ِ  ِ

 ِ ِ  ﴾ ِفيِاعتراؼِِ،ِقّوتوِاإللزامّيةتأكيديِِّبتٌِمثِوصفيِِّتقريريِِّالممفوظُِف

ِبحُِ ِوالكامؿ ِالّتاـ ِوعرَِتِِرمَِالقـو ِأصميااقَِيا ِوعِِوكرامَِِة ِوشَِفِ تيا ِخمقيا ِوُحسف رفياِتيا
ِالّندائيونَِ ِاإلنشاء ِبصيغة ِالممفوظ ِكاف ف ِوا  ِِ؛سبيا، ِإلى ِيخرج ِأّنو ِِِِِِِِالّتأكيدِإاّل

ِ.الّشرؼِعف

ِنُِ ِفِِوقد ِبَي ِالّتوالي ِمّرتيفِعمى ِالممفوظ ِالّشؾِوالّتأكيِ(ِماِ)ػ ِعمىِنفي ِِِِِدِالّدالة
ِالّسياؽُِرِِوعمىِشرفياِبشرؼِوالدييا،ِ ِنَِيوحيِإلىِبراءَِغـِأّف ِأّف ِإاّل ِأّكدِيُِفيَِتيا ـِىذا



 "ِِِـَِريَِمَِ:ِ"ِةُِدَِيِ السِ ِةُِامََِرِكَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ"ِـَِريَِمَِ"ِِورةِِسُِفيِِابِِطَِمخِِلةِليِ داوُِالتِ ِيـُِالقِِ
 

66 
 

ِعَِِ؛يـيرتَِحِِ ِما ِىـيِِألّف ِشيء ِفييا ِمُِِدوه ِيشاىدونو ِوما ِبو، ِيُِوقنوف ِيدييا ثبتِبيف
ِميِىذاِالّسياؽ.فيِاآليةِاّلتيِتَِِحضِ وَِالعكسِمفِذلؾ،ِىذاِماِتَِ

﴿ِ   ِ  ِِ ِِ ِِِِ ِ  ِِِ﴾ممفوظِ،ِفال

ِِتقريريِِّوصفيِّ ِأّف ِمفصوليبّيف ِالقوؿ ِمقوؿ ِلإلجابةِ(1)ةجممة ِبالفاء ِمعطوؼ ،ِِِِِِ
ِِعفِتساؤؿ ِاإللزامّية ِقّوتو ِالمسبؽ، ِالكّميِلمخطابِاإللييِِمريـِفيِتطبيؽِ"القـو "
،ِواالمتثاؿِلو جِعنيا،ِومنوِتحّقؽِفعؿِحاجِِفيوِمفِيُِِإلىِِابنيا،بإشارتياِِوىوِالّصـو

ِاإليماء،ِوىناِيظيرِمبدأِالّتعاوفِالخطابي.الكالـِب

"ِ ِبممفوظِتقريريِمريـِويتواصؿِالحوارِمع ِوقوميا "،ِ﴿ِ  ِ ِِِ

ِِ ِ  ِ﴾،ِِِقّوتوِيخرجِإلىِفعؿِالكالـِاإلنجازيِفيوِاّلذي استفياـ،

ِ ِإليؾِِاإللزامّية ِالّسؤاؿ ِأيِكيؼِنحفِنوّجو ِإلىِِابنيا؛ ِمفِإشارتيا فيِتعّجبِالقـو
ِأّنوِبعد؛ِبؿِأشِرِيلـِتتكّممِفعمتؾِوأنتِِعمىِِونمومؾِِ تِإلىِصبّي،ِواألكثرِمفِىذا

،ِويستمرِالحوارِمفِالمتمقيِ)االبف(ِبممفوظِتقريريِمثبتِبالقوؿِو)ِإّني(ِحديثِوالدة

﴿ِ ِ ِ ِِ ِ ِ   ِِ﴾ِِ،ُِفيِأّفِالقوؿِِفُِقّوتوِاإللزامّيةِتكم

ِالحديثِفيِالميد ِإثباتِإمكانّية ِوىيِإجابة ِالعادّية، ِالقـو ِعمىِحيرة ِمباشرة ِِِِِِ،إجابة
ِ.إبطاؿِالّتعّجبِالّسابؽِومنو

ِلناِو ِالّسياؽِيّتضح ِيقؿِمف ِلـ ِالمولود ِ(ِ:أّف ِِابفِمريـ ِأنا ِلخرجِِ) ِقاليا، فمو
قرارِالّذنب؛،ِومنوِإثباتِالّتيمةِالمعنىِإلىِأّنوِليِأبِ  ِ ﴿ِبؿِقاؿ:ِوا  ِِِ﴾ِ،

                                                           

ِ.97،ِصتفسير الّتحرير والتّنويرانظر،ِابفِعاشور،ِِ-1
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ِحالةِ ِتقرير ِإلى ِخرج ِالممفوظ ِومنو ِااِلبف، ِىذا ِالستقباؿ َِرِحًما ِاختار ِا ِأّف يعني
. ِالّدفاعِعفِاألـّ

﴿الحوارِالحجاجيِبفعالفِإنجازّيافِِويتتابعُِ ِ﴾ِو﴿ِ ِ﴾،ِ﴿ ِ

 ِ  ِِ﴾ِِ ِاإللزامّية ِالماضيفائدتيما ِفي ِوقوعيما ِشيءٌِِ،في ِِـ َتِِوأّنو

ِيُِِالفصؿُِ ِىذا ِإلىِقولوِتعالى:فيوِمسبًقا ِ﴿ِرجعنا ِ ِ  ِ﴾ِِِداؿِفالِج

تِوُقِضَيِاألمرِبشأنيا،ِِِِعَِقَِراجعةِفييا،ِفقدِوَِفيو؛ِألّفِصيغةِالفعؿِفيِالماضِالِمُِ
ِحمؿُِِبَِِتِكُِِو ِوالنِِّعميو ِالكتاب ِىو ِىنا ِبالكتاب ِوالمقصود أّنوِِوِ،(1)«ِاإلنجيؿِ»بّوة،
ِوِبالّنبوةِالمحّددةِلوِسمًفا.تَِمسؤوليِ ِؿُِمِ حَِسيُِ

ِاضِووال ِالكتاب ِأّف ِالّسياؽ ِمف ِيحممياِح ِولف ِيتحّمميا ِلف ِىذه ِوالّنبّوة ِِِِِِىذا
ِصغير؛ ِوقتيا؛واِ ِوىو ِفي ِمحالة ِال ِلو ِستكوف ِلمفعميفِِّنما ِالماض ِزمف باعتبار
ِاألمر.ِاحدثأ(ِقدِِءاتانيِوِجعمنيِاإلنجازييفِ)

ِالُمثي ِلالىتولكف ِالّصبّي؛ر ِكالـ ِالمقاؿ، ِىذا ِمف ِِماـ ِالّناطؽِيإذ ِأّف ِعمى ِِِدّؿ
ِفَِ ِحِعاقؿٌِِدٌِرِْبو، ِبؿ ِباليّيف؛ ِليس ِموقؼ ِوىو ِاألدياف، ِشؤوف ِفي ِدفاعِاليفيـ ِِِِِة

ِيقوؿ؛ِبؿِويََِقِفِْبمعنىِيَِِرض؛عفِشرؼِوعِِ ِوالدتوِجّيًدا،ِعِِوِما يِالحالةِاّلتيِتعيشيا
ِيحسف ِنطقتِىيِِوِواألدىىِأّنو ِفمو ِأقنعتِعفِشرفيِدافعتالّدفاعِوالحجاج، ِلما ا

ِ، ِتمقي.وِيستوقؼِالمُِجُِاجَِحِِ؛ِإذفِِاِصّدقوىاولمِّالقـو

                                                           

التّنزيل وعيون األقاويل  الكّشاف من حقائق غوامض أبوِالقاسـِمحمودِبفِعمرِالّزمخشري،ِ-1
ِ.18،ِص1998الجزءِالّرابع،ِمكتبةِالعبيكاف،ِالّرياض،ِالّطبعةِاألولى،ِِفي وجوه التّأويل،
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ِفيِممفوظِتقريريِّؼِبتوضيحِالّرسالةِاّلتيِبعثِمفِأالعطِويستمرِّ مثبتِِجميا

ِ﴿ِ،معطوؼِعمىِماِقبمو  ِ   ِ ِ ِِ  ِ   ِ  ِ

 ِ ِ ِِ ﴾ِ،دِمفِأجميا،ِجِِفيِمكانةِالّصبّيِووظيفتوِاّلتيِوُِِقّوتوِاإللزامّية

ِ﴿لناِالفائدةِمفِالوجودِبشكؿِعاـ،ِوِصمخِ ىذاِماِيُِ ِ   ِ﴾ِِِّالممفوظِتقريري

ِ﴿واِذوِبركة؛ِأيِمفِقبؿِخمقو،ِفيِجعموِسابقًِِقّوتوِاإللزامّيةِ،فيِالماضِمثبت ِ

 ِِِ﴾ِِِِة.ينونَِالكَِِعميـَُِت

ِوب ِبالعطؼ ِالوجود ِعمى ِالّتأكيد ِ)الويتتالى ِالماض ِفيِِفعؿ )ِ ِِِِِِِِِأوصاني

﴿ِ  ِ  ِ  ِ﴾ ِ ِسابقا ِممفوظِمؤّكد ِوىو ِاإل، لزامّيةِوجوبِفائدتو

وِجاءِبأركافِجديدةِلديانةِجديدة،ِمفِىذهِاألمرّيةِأنِِّوالمستفادُِِفيِالمستقبؿ،تحقيقوِ
ِ ِبابِاإلقرار؛ ِقبؿ ِمف ِموجوًدا ِكاف ِاألمر ِأّف ِعمى ِسابقا،ِِاّلذيوالّدليؿ ِكينونتو ِِِِأقّر

ِ﴿و ِ ِِ ِ﴾ِِتقريري ِتَِفعؿِكالـ ِالضِ ِفَِضمِ ، ِبالموتِالمجيوؿِمنِِاإلقرار ي

ِِفعِوتأّجؿِموتو.مف،ِوىذاِماِحدثِبالفعؿِعندماِرُِالزِّ

وتتواصؿِالّطاعةِوتنتقؿِمفِالّطاعةِالّربانّيةِإلىِطاعةِالوالديفِفيِشكؿِتمقيفِِِ

﴿ ِ   ِِ ِ ِ ِِ﴾ِيريِمثبت،ِفائدتوِاإللزامّيةِممفوظِتقِر،ِفال

ِالّتا ِطاعتو ِلوالدتوفي ِمة ،﴿ِِ   ِ ِ ِ﴾ِِخبري ِِِِمعطوؼِِالممفوظ

ِ ِماقبمو ِِومسبقًِِمنفيِّعمى ِإقرار ِفي ِاإللزامّية ِقّوتو ِالمتكّبرِا، ِليسِبالجّبار ِأّنو توكيد

﴿،ِويقّرِعمىِالّتأييدِالّربانيِفيِآيةِالّظالـ  ِ   ِِ   ِ ِ   ِ
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ِ  ِِِ﴾ِمفادهِاإللزاميِالّدعاءِبمالزمةِِاتقريريِِّاجاءِمثبتِالممفوظِمعطوؼٌِف

رتحاؿِمنيا،ِوالورودِالورودِعمىِالّدنيا،ِواالِالّسالـِلوِفيِأطوارِالحياةِالّثالثِوىيِ:
ِ.الّسالـِفيِكّؿِطورِمنياِالزموُِفلىِاآلخرة،ِإ

﴿ويستمرِاإلقرارِالّربانيِفيِ  ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ

ِِ﴾،ِِباِِاف ِمثبت ِتقريري ِإلىِلممفوظ ِيوحي ِالّسياؽ ِأّف ِعمى ِاإلشارة ِِِِِسـ

وحّتىِالِِواِكّؿِماِقالوِليـِالّصبّي،قُِدِ صَِِىذاِماِيؤّكدِأّنيـِوِ،محذوؼٌِِأّفِىناؾِكالـٌِ
شكؿِإجابةِتمّثؿِىذاِالخطابِاإللييِفيِِتألييو،ِصّرحِِاسموِونسبو.ِيقعواِفيِشرؾ
ِوشّكيـالِاءِِرَِمتِِحاسمةِعمىِاِِ ِِ.قـو

ِ﴿ وجاءِالّردِعمىِالكالـِالمحذوؼِفيِشكؿِحجاجِتأكيدي ِِِِ

ِ ِِ   ِِِ﴾ِ،يِمثبتِبالّنفي،ِمؤّكدِبفعؿِماضِ)ِكافِ(ِتقريِرِممفوظالف

ثباًتاِِ،الولدِِفيِالّنفيِالّتاـِأفِيكوفِقّوتوِاإللزامّية ِوا  ومّماِزادِالفعؿِالكالميِتأثيًرا
ِحُِالجُِِـُِالَِ ِالّنفي ِتفيد ِاّلتي ِالّتعّجبِوود ِِفعؿ ،)ِ ِسبحانو (ِ ِيؤّكدِالّسماعي ِِِِِِاّلذي
،ِويؤّكدِعمىِأّنوِىوِالمتصّرؼِتِلوِنفسوِبيذاِالكالـَلِوِ ةِمفِسَِفاىَِسَِمةِاِِوعظِمىع

ِ﴿فيِالكوفِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ﴾ِِِممفوظِتقريريِّوىو

ِب ِمثبت (ِ ِو)ِ(ِذاإػ ِالعّزةِِإفِِّالّشرطّية ِدالئؿ ِفي ِتتمّثؿ ِاإللزامّية ِقّوتو ِالّتأكيدّية، )
ِبوبّية،ِفاِغني ِعفِالعالميف.والرِّ

ِِويستمرِّ ِفي ِبالّربوبّية ِِِِِ﴿اإلقرار  ِِِ ِ

ِِِ﴾ِفيِالّتأكيدِِفائدتوِاإللزامّية(:ِِإفِِّ)ِةِِوُِّالقُِِـِِاسِِبوَِِمثبتٌِِتقريريِِّممفوظُِفال
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مفِخالؿِِويبدوِالممفوظِىذايعكسِأّفِالمسيحّيةِديفِالّتوحيد،ِعمىِالّتوحيد،ِىذاِماِ
ِالّسالـِعيسىِإلىِقوؿِ"ِأّنوِعائدٌِِالّسياؽ ِعميو ِعادَِِ؛" ِثـّ ِقطعِحديثو ِ﴿وِ،إذ

 ِ ﴾َِِحِِالَِالفَِِرُِعبَِومَِِالّنجاحِِِبودّيةِِطريؽُِأّفِالعُِمفِخاللوِِرِ أق.ِ

ِ ِفيِويتبّيفِلنا ِاّلذيِلحؽِبالقـو ِ﴿االختالؼِالحاصؿِأنذاؾِوالّتيديد ِ

ِِِِ  ِِ ِ ِِ  ِ  ِِ﴾ِِِإثباتيِِّممفوظٌِوىو

ِفاءِوصفيِّ ِبعد ِتكمف ِاإللزامّية ِالخبرِ»ِقّوتو ِ(1)«ِتفريع ،ِ ِحصوؿ ِاالختالؼبتأكيد
ِالقيامةفيماِ ِ﴿وِ،بينيـِوماِسيحصؿِليـِيـو  ِ ِ ِ ِِ  ِ

 ِ﴾ُِِِتكم ِاإللزامّية ِقّوتو ِمؤّكد، ِتقريري ِمِفُِالممفوظ ِسَِفي ِىَِيُِا ِمف يوـِِوؿِِالقوف

ِِِ﴿،ِلذلؾِأىاليـِبػِىـِبكممةِالحؽِ فاِيتوّعدُِكفرىـ،ِِاءَِرِّالقيامةِجَِ ِ  ِ

   ِِ  ِ  ِ   ِِِِِ﴾،ِِقّوتوِف الممفوظِتقريريِمثبت،

ِالقيامة،ِأّكدِىذاِالفعؿِ)ِمشيدِالكافريِمفِالّتعّجبِِِفيِفُِاإللزامّيةِتكمُِ ُِتوَنَناِ(أيَِفِيـو
ِالجمعيِفُِالمقتِر ِالمتكّمـ ِِناِ)ِبضمير ِالمنسوب ِع( ِاوالعائد ِمى ِيظيرِ، ِما وىذا
ِِ.بداية

ِالقضويِّ ِالمضموف ِالمُِِأّما ِالّتعّجبِيخرج ِخالؿ ِمف  lesإلىِاألمرّيات)ضمر
directifs)ِ،ِاختمفوا ِاّلذيف ِاألحزاب ِحاؿ ِمف ِالّتيديد ِفي ِتكمف ِاإللزامّية ِقّوتو ،ِِِِِِِِ

ِ﴿و ِ  ِ   ِِِ ِ﴾ِِِغفمةٍِِستدراؾٌِِا ِفي ِبأّنيـ ِِِِِِِلمّظالميف

                                                           

ِ.105،ِصتفسير الّتحرير والّتنويرابفِعاشور،ِِ-1
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ِدِِ ِأمرىـ، ِالحؽِ مف ِيعرفوف ِالقـو ِأّف ِعمى ِيَِِاللة ِّتبِِوال ِولفظة  ِ﴿عونو،   ﴾ِ

ِالكامؿِالّشامؿ.ِِمـَِعنيِالظُّجاءتِفيِإطالقياِتَِ

ِ ِفي ِالّتيديد ِمُِِتقريريِِّممفوظٍِويتتابع ِالّتمّفظِِعنوِعمفمثبت ِفعؿ ِعف ِناتج ،ِِِِِِِِ

﴿ِ  ِ  ِ ِ ِ ِ  ِِ ِ ِِِ   ﴾  ِىوِفعؿِو

ِِبإنذار،ِتمّثؿِفيِنقؿِالخبرِكالـِإنجازيِّ ِالِينفعِِمّماِسيحصؿِليـالقـو ِماؿٌِِاليـو
ِبنُِ ِتعالىوال ِوسّمى ِِوف، ِ ِمف ِفيو ِلما ِبالحسرة، ِاليـو ِشديدةىذا ِاألخيرةِِ،ندامة ِِِِىذه

ِبعدِأفِجاءِالّنذير،ِ ِ﴿ لذلؾلـِتكفِإاّل ِ  ِِ﴾ِِِالممفوظِِباعتبارِِِ؛ـكُِفيِشأن

ِ(البِمؤّكدٌِِتقريريِّ ُِقِضَي ِنتيىِاألمرواِِِفعؿِالماضِ) ِاإللزامّية ِقّوتو ِجَِ، ـِيتُِنَِفيِأّنكـ
ِأنفسِِ ِبظُِعمى ِممِِكـ ِاستمزاًما ِوعميو ِالّدنيا، ِفي ِىذا ِكـ ِقُِأمرُِفإّف ِِيَِضِِكـ ِالّدنيا قبؿِفي

ِِاآلخرة.

ِِ﴿وجبروتوِفيدِالمولىِعمىِممكوتوِ"ِيؤكِِّمريـِوفيِخاتمةِقّصةِ" ِِ ِ

 ِ ِ  ِ  ِ  ِِِ﴾عنوِفٌِعمَِمُِِتٌِثبَِمُِِممفوظُِ،ِوىِوdéclaratif ) )ِ،

ِإبالغٍِ ِ( déclaration )ِبمثابة ِقّوتو ِبضميرِِتتمّثؿُِِةاإللزاميِّ، ِالمؤّكد ِاإلقرار ِِِِِِفي
ِ (ِ ِالمؤّوؿِعف ِالّصريح )ِ ِِإن ا ()ِ ِمُِِ،أنا ِِِِِالجمعِبضميرِِِاقًِرفَِومُِِبالّتضعيؼِِِادًِؤكِ جاء

ِِتعالى.ِعمىِأّفِكّؿِشيءٍِِومنوِتأكيدٌِِ،ّوةاللةِعمىِالقُِ(ِدِِِنحفِ)

ِمُِالقِِِمةُِخاتِِ ِجاءت ِلصفاتِِمَِوائِِّصة ِالحمؿِِِعدََِبِأِ؛القوـِِِة ِشاىدتموىاِآية ِِِِاّلتي
كـِبعدِفيذاِجزاؤُِِـ؟رتُِفَِـِوكَِقتُِرِ َفَِتِِ،الميداّلذيِنطؽِفيِِ"ِعيسىِبنياِ""ِوآيةِاِِِمريـِفيِ"

ِِ،إيماِنكـ ِالضِ كُِيقينِِمع ِعائدٌِِ،رضمَِالمُِِيِّمنِِـ ِحدث ِما ِِبأّف ِإليّية ِقدرة كفركـِِوإلى
ِالمُِِتِنُِّعَِوتَِ ِجَِِعمفُِكـ ِمَِِهُِرِ اّلذي ِبرسالة ِليـ ِبعث ِفا ِيَِفادُِاإلنكار، ِلف ِتَِنفَِىا ِِِِتكـِنُِّعَِعكـ
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،ِوأّفِالقّوةِكّؿِالقّوةِيِ ضِِقِْمفِىـِأمثالكـِأمرىـِمَِأّفِأشكالكـِِوفركـ،ِعمىِأساسِِكُِالِو
ِِوِدٌِعائِِِ،ماِكنتـِتحسبونوِلكـِفيِميراثِِ ِباعتبارِالكّؿِ.ِمعوِراجعوف؛أنتـِإلي 

ِ"ِّصةُِقِِِتتمِ ِو ِبتجسيدِِوِمريـِالّسّيدة الّتعاوفِِتحقيؽِقوانيفِالخطاب،ِمفِمبدإِِ"
ِِوتمَِالمُِ ِالخبر ِكـّ ِفي ِلمُِّثؿ ِالحاؿِِقتضَِمناسبتو ِإفادتوى ِمع ِالّصدؽِمَِالءَِبمُِِ، ِلمبدإ تو

مواصمةِاإلّطالعِِؿِمفمَِوجودِفوارؽِفيِالحوارِوالِمَِِظُِمحَِحيثِالِنَِِوالّشموؿِالّتاـ؛
ِفيو؛ ِحدث ِما ِيَِِعمى ِخيطَِوِِحِْباعتباره ِيشدُِِّالّتشويؽِي ِالمُِِاّلذي ِكَِبو ِِِِِِِِِوفتمّقي،

ِاألخير ِأفعاؿضمِ َتِِ-ِالحوارِ–ِىذا ِوالّتأثيرّية؛ِف ِاإلنجازّية ِثراءهِِالكالـ ِِِِِِِِألّف
.بنياِواِِ"ِواِِِمريـِ"وِ،"ِوالّرسوؿِمريـِكافِمجّسًداِبيفِ" ِبنياِوالقـو

 :ا الّسالممعميه "" والس يِّدة " مريم اءالّتشابو الكامن بين قّصة سّيدنا " زكري  أ / 

ِالّنظِرِعفِالّطريقةِاّلتيِحصؿِِ،مفِاِكالىماِحصَؿِلُوِالولدِِىبةًِِ–1ِ ِبغض 
ِبيا.

حّتىَِيَيَبِاِلوِالولُدِالّصالحِوالوريُثِِاستعانةِ"ِزكرّياءِ"ِباِفيُِدعائِو،ِ–2ِ
استعاذةِ"ِمريـِ"ِمفِالّرسوؿِاّلذيِتمث ؿِلياِفيُِصورةِبشٍرِِلَيَيَبِِالحقيقيِلمّنبّوة،ُِتشبو

ِلحِالوارثِلمّنُبو ة.ِالياِالولدِالصِّ

ِو"ِمريـِ"ِبنتِِف؛ِألّفِ"ِيحيمتشابيا"ِو"ِعيسى"ِِميالدِ"ِيحيِ–3ِ "ِِابفِنبي 
. ِنبي 

ِالكالـِ–4ِ ِوُعو ض  ِبالّصوـِ ُِأِمر ِِكالىما ِالّتسبيحِعندىما ِفاألّوؿ ِآخر، بشيٍء
. ِِوالثّانيِاإلشارةِإلىِالّصبي 

ِ"ِزكرّياءِ"ِعندماِتعّجَبِمفَِوىِبِوِالولد،ِِ–5ِ جاءتِاإلجابةِاإلليّيةِتعجيزّيةِلػ
ِميُؤوسِمنيا َِزوِجِو ِوحالة ِالفيزيولوجّية ِقابموُِِ،وحالتو ِوالُعقر، ِاليـر ِقّمة تحقيؽِِوىي
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اءِفيِحالةِالّصغرِبياِالولدِوىيِعذِرتِمفِوىِْالقدرةِاإلليّيةِفيِ"ِمريـِ"ِعندماِتعّجبَِ
 جة.وغيرِمتزوِّ

 : ا الّسالممعميه "مريم دة "يِّ " والس   زكرّياء دنا "يِّ ة بين قّصة س  فارق  الم  ب /       

1-ِِ ِبيف ِحدثت ِعندِستعانةاالالمفارقة ِالولد ِلحصوؿ ِالّدعاء ِ"ِزكرّياءِ"ِفي
ِواالستعاذةِبالّدعاءِلعدـِحصوؿِالولدِعندِ"ِمريـِ".

حاكاتوِّرحِبيذاِمباشرةِفيِمُِصَِفِلموليطمبِمفِاِبدعائوِ"ِِاءزكريِِّسّيدناِ"ِ-2
زكرّياء"ِِسندِالحوارِإلىِممؾِغيرِمرئي،ِجواًباِمفِاِعمىِمناجاةِ"مباشرةِمعِا،ِوأُِ

ِِِِِ﴿ِفيِقولو: ِ   ﴾،ِِقابموِعمىِالعكسِمفِذلؾِعدـِطمب

"ِ ِالِبدعاءٍِِمريـِالّسّيدة ِمفِرّبيا ِالولد ِفيوِمفِسَِِ" ِِووالِبغيره، ِىذا ِِقوميا،ِلّخرِليا

ِِ﴿ِرئيِفيِقولو:ومعِذلؾِحاكاىاِرّبياِبوسيطِمَِ  ِ ِ  ِ ِ   ﴾.ِ

-ِ"ِ ِبيف ِالمفارقة ِوِزكرّياءِتكمف ِِمريـِ"" "ِ ِالّسالـ ِقادرِعمييما ِا ِأّف ِِِِفي
ِةِلـِتدعو.والثانيِّنّزؿِالّرزؽِدوفِدعاء،ِفاألّوؿِدعاِا،ِعمىِأفِيُِ

"ِىوِمفِدعاِاِأفِيرزقوِويعطيوِمفِلدنوِالولّي،ِِفجاءِدعاؤهِِزكرّياءِ"ِ-3
بمعنىِعبدتِِ؛يِ ولِِمُِىاِشُِعاؤُِ"ِلـِتدُعِاِأفِيعطيياِالولد،ِفدُِِمريـِ،ِِأّماِ"اصِّصِ خَِمُِ

ِاِفيِكّؿِشيء.

ِيُِِ-4 ِتحّقؽِغيِ الّدعاء ِما ِوىذا ِطمبتِأنت، ِويقتضيِلؾِما ِوالقدر، ِالقضاء ِِر
وىيِالحالةِِلـِتطمبوِأنتِوقدِيقتضيِلؾِماِ"،ِزكرّياءِفيِالحالةِاألولىِوىيِدعاءِ"

ِكافِرجؿِأوِامرأة،ِيحّقؽِاِِدعِو،ِومنوِ"ِمريـِعدـِدعاءِ"ِنيةاالثِّ ِالّداعيِميما ة
ِ.كبيًراِأوِصغيًرا
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ِيَِِءزكرّياِ"ِوجُِزَِِ-5ِِِِِِ ِلـ ِيِِتِ " ّنما ِوا  ِبشيء، ِمفيِِبُِموىا ِكِِِذلؾ؛ِتوا ِالَِباعتبارِأّف
ِبمؤّىالتِِِعُِوتتمتِ ِحمؿُِمتِكونياِتَِيِِتُّ"ِفاِِِمريـِإلىِمؤّىالتِالوالدة،ِأّماِ"ِالّزوجيفِيفتقدُِ

ِالوالدة.

6-ِ"ِ ِزمفَِِزكرّياءِسّيدنا ِالمحراب ِفي ِكاف ِبِ" ِخرجِِيحيِ"ِػتبشيره ِثـّ ،"ِِِِِ
ياِتُِوعادَِِيِ صِِالقَِِ"ِكانتِفيِالمكافِِِعيسىِوالدةِ"ِ"ِزمفَِِمريـِّيدةِ"قومو،ِأّماِالسِ عمىِ

ِبمُِ ِخرجتِمفِالعادة ِفقد ِكوثِِفيِالمعبد، ِِويا ِرجعتِإلىِقوميا ِثـّ ِِمكثتِفيِالمعبد،
.كمِ فيِالمعبدِكعادتيا،ِحّتىِالِتُِ ِـِالقـو

ِ"سَِِدَِِلِوُِِ-7 ِفعؿِِِيحيِّيدنا ِنتيجة ِالمحفوظ،ِالدُِِّ" ِالّموح ِفي ِيكف ِلـ ِفيو ِِِعاء،
ِوِِ ِ"أّما ِسّيدنا ِدعاءِعيسىِالدة ِفكانتِبدوف ِأمرُِِوِ؛" ّنما ِمَِا  ِكاف ِسمًفا؛ه ِِِبمعنىِِقضيًّا

ِسبؽ.بةِدوفِدعاءِمُِكافِموجوًداِفيِالّموحِالمحفوظ،ِلذلؾِىوِىِِ

ِأرادِالولدِلتخميدِِِزكرّياءِ"سي ُدناِِ-8 ِ﴿سـاءِاالِِقَِواستمرارّيةِبَِِ"   ِ  ِ ِ

ِ ِِ  ﴾ِ،ِرفضتِتخميدِااِلسـِخوًفاِمفِالفضيحةِ"ِمريـالس ي دةِ"ِِو       

﴿ِِ   ِ ِ  ِِِ ِِِِ﴾.ِ

ِ:الّسالم ماعميه "عيسى " و" يحيين "الّتشابو الكامن بين الّنبيّ ج / 

ِو"ِيحيِمفِ"ِكؿِ ِ-1 ِالّسالـِِ"ِعيسىِ" ِفاألّوؿِقاؿِفيو:ماىُِأسِْعمييا ِا، ِِِِما

﴿ِ ِ    ﴾ِِِوالثّاني﴿           ﴾.   
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ِاِزكاةًِكِِِ-2 ِاعتبره ِفيِِتعالىِمنوِفقاؿِالىما ِ﴿ِ:"ِيحي"     

      ﴾ ِعيسى"ِقاؿِفيِِو"ِ﴿ِ            ﴾.ِ

ِِ﴿ِ"ِزكرّياءِبةِمفِا،ِلقوؿِ"منيماِىِِِكؿِِّ-3           ﴾ِ

ِ﴿إلىِ"مريـ"ِِوقوؿِالّرسوؿِوحًياِمفِا           ِ﴾.ِ

ِ﴿ِ":ِيحيِولوِتعالىِعمىِ"قبّوةِسمًفاِلبميّمةِالنُِِّاِمكّمؼالىمكِِِ-4   

                ﴾ِ"ِِعيسىِوقولوِعمى:"ِ﴿ِ     

       ﴾ِ،ِبتعاليـِديانةِجديدة.ِؼٌِكمِ وِفكالىماِمُِوعمي

ِبر اِ-5 ِِوِكالىما ِالّظالميفبوالديو ِوال ِاألشقياء ِوال ِالعصاة ِمف ِيكونا ِلقولوِلـ ،

ِِ﴿":ِِيحيِ"تعالىِفي               ﴾،ِعيسى"فيِِوقولو":ِ

﴿ِِ               ﴾. 

ِالبعثِيَِلقِِالىماِأُِكِِِ-6ِ ِالموتِويـو ِالوالدةِويـو لقولوِتعالىِِ،عميوِالّسالـِيـو

ِِ﴿ِ":ِيحيِفيِ"                        ﴾ِ،ِِِوقولو

ِ ِ﴿ِ:"عيسى"في                        ﴾ِ،

ِفي ِبينيما ِ"ِنوعِفالمفارقة ِالغائبِفي ِفكافِضمير ِالموّظؼِفقط، ِ"ِيحيِالّضمير
ِألّنوِكافِِ"؛ِعيسىِ،ِوضميرِالمتكّمـِفيِ"ىـِأبويوباعتبارِىناؾِمفِيحاججِعنوِِو

ِالثّقة؛ِألّفِنسبةَِرِوبالحضورِِوالمتكّمـِيتمّتعِبتأكيدِأكثاج،ِوضميرِجَِةِالحِِيِ ضعِِىوِوَِ
ِ.واليقيفِِِوالثّباتِِِالّشيءِلممرءِتدعواِإلىِالثّقةِِ
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ِقِِِ-7 ِمَِِّصةُِبنيتكالىما ِالحوارِالمُِعمىِمشاىدِكأّنيا تبادؿِرئّية،ِجاءِأساسيا
ِِاّلذي ِوالمُِِعفأسفر ِالّتعاوف ِمُِالءَِمبدإ ِوالّصدؽ، ِالمُِكُِحرِ مة ِعند ِعنصرُِيا ِتمّقي
ِبرةِمنيما.غزىِوالعِِاّلذيِحّقؽِالمَِِ،شويؽالتُّ

ِ



 لسَُ"َوالرَ َاىيمََبرََِإََ"َيوَُنزََِتَََََََََََََََََ"َََمََريََمَََ"َةَِورََفيَسََُطابَِةَلمخَِليَ داوَُالتَ َيمَُالقََِاني:الثَ َصلَُالفََ
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 "  اعيل  سم  إ  " و"  ىوس  م  " و " وب  عق  ي  " و"  اق  سح  إ  " و"  إبراهيم  "  يه  نز  ت   – 4
َ( 85)  ( إلى 44 ) من اآلية  عميهم الّسالم: "يس  إدر  و"

،َبتنزيوَالّرسلَالمشارَإلييم،َفجاءَتتابعَأفعالَالكالمَفيَشكلَسردَقصصيَّتَو
ولوَالكريمَسَُعالىَرََولىَتََخاطبَالمََإذَيََُابقة؛ّصةَالسَ عمىَالقَِالممفوظَقصصياَمعطوفاَ

َ"َالخميلإبراىيمَقّصةَسّيدناَ"صّمىَاَعميوَوسّممَالستخالصَالعبرة،َآمًراَإّياهَبذكرَ
َلعَِ َالقرآن َالعَِمَََمَِظََفي َواستنتاج َاَُقامو (َ َاإلنجازي َالكالم َففعل َالموّظفََذكرظة، )َََََ

َ َ﴿في َ َ  َ  َََ﴾َ َاألمرََََََاإلنجازّيةَقّوتوَتجّمت، َصيغة في

َجاءَفييا،َومنوََُإبراىيمَرورةَذكرَقّصةَ"ضَََاّلتيَتحملَُ َوما َواالىتمامََالخبرََِتأكيدََُ"

َالموّضحَفيَ َ﴿بو، َ َ  َ َ﴾،ََدٌَمؤكَ َمثبتٌََوصفيََّتقريريََّالممفوظَُف،

َنبّوتو،َاّلتيَتمَ َودقوَفائدتوَاإللزامّيةَفيَصََِ(َ)َكانفعلَالماضال(ََو إنَّ القّوةَ)َمَِاسَِوََبَِ

َمَُ ََوتقريرىا َسبًقا، َالمبالغة َبصيغة َجاء َصدقو قرار َ﴿ا   َ﴾ََ،َفّعيال َوزن عمى

 ﴿ وحّتى  ﴾ ٌََالّتصّرفَمنَعنده؛َومعَذلكَتوحيَإلىَ،فيوَمبالغ َفيَعدم َََإقراره

َعبدٌَ َىو ّنما َمأمورٌََوا  َعمى َالعائدة َالمبالغة َوىذه ،َ َحالو؛َمَََ"َإبراىيم" َتصوير فادىا
عندََالحوارَغيرَالمألوفَعادةًََمةَماَسُيْتَمىَعنو،َلغرابةَنوعَِواصََّيةَلمَُضَِفالّصفتانَأرَْ
َارَنبّوتوَوَإثباتيا.قوموَإلقَرَسيسردَكيفَقاومَََالبشر؛َألّنوَ

َالّذكر َلفعل َالقصدّية َالّنية َالّصدقَ)َ،(َذكرُاََ)ويكشفَعن َ،(َصّديقاًََوصفة
َ،(َذكر(َالعائدَعمىَفعلَاألمرَ)َاَُ إذ رفَ)مثبتَبالظََّتقريريََّ(َبممفوظٍََانبيَ َوالّنبوةَ)

َ ﴿َ:فيَقولو ََََ﴾ََألبيوَإبراىيمَخطابَ"َإقرارََُاإللزامّيةَفائدتو "َ،

اّلذيَجاءَ، ( acte d'énonciateur ) َلمقولَبفعلَالّتمّفظَويتوّضحَالمضمونَالقضويَّ
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َالّنداءَطمبيََّبأسموبَإنشائيَّ َ﴿بصيغة  ََ﴾َ َىوَ ( l'énonciateur )ظَُفَ تمََالمَُف،

"َ َوالمتمَََإبراىيمَسّيدنا ََظَُفَ "، َوا ( le coénonciateur )لو َماىو ََلده، عنَوجودَيؤّكد
َوالمََ َالّتمَََمفوظَالّناتجٌَحوار، َفَ عنَفعل َفعلَكالم َبََُإنجازيَّظَىو ةَغيََتمّثلَفيَالّنداء،

َاإللزامّيةَنفسَإحداثَتأثيرَفي َفائدتو َنداءَالمََُالمتمّقي، تضّمنةَفيَالقولَتعّجبَبعد

﴿  َ﴾ََالممفوظَالّتقريريََّغرضوَاالستفسارَاإلنكاري؛ ََ﴿المثبتََواّلذيَيؤّكده

 َ ََ ََ ََ ََ َ﴾،ََاإلنكارَشّدةَفيَلزامّيةقّوتوَاإل

َسّيدنانَكانَُيعَبُدَفيَزمَاّلذيَجاءَبصيغةَالّنفي،َوىيَإشارةَواضحةَإلىَماَوالّتعّجب

َََ﴿ ممفوظالاألوثان،َفَوىيَعميوَالّسالمَ" إبراىيم " ََ ََ

 َ﴾ََفيو؟َفالّسياقََلَُؤمََكيفَيََُوعفَالمعبودَفكيفَُيستعانَبو؟َعمىَضََ رَ ِقَيَُدََوؤكَ ُي

َ.بادةَاألوثانًَِغاَفيَعَِكانَمبالَِ"ََإبراىيمَّنَوالدَسّيدناَ"يوحيَبأ

ََبصيغةَالّنداءَقصديََّ"َإلىَوالدهَبفعلَكالمَإنجازيَّ إبراىيم ويستمرَالّنداءَمنَ"

 ﴿ َ   ََ﴾،َرةَضمََأّماَالمََُ،نتباهفيَلفتَاإلَنَُتكمَُصّرحَبياَالمََُاإلنجازّيةفائدتوَا

واّلذيَتمّثلَفيَالممفوظََ،وضرورةَاالىتمامَبماَبعدَالّنداءَ،يوَِنبَِالمقصودةَفتمّثمتَفيَالتَ 

َ﴿ََالمثبتَالّتقريريَّ ََ   ََ َ ََ ََ﴾،َََاإللزامّية قّوتو

المتمّثمةََ،َياءَالمتكّممبـَ)َإّنيَ(َو)َقدَ(َالّتحقيقَونونَالوقايةََوَمثبتةَبواسمَالقّوةَالمؤّكد
َعَِ َعنفي َيَُأبيوَممو َما َىذا َالمَُ، َالمفيوم َإلى َالمَُؤّدي َالكالم َمن ََََََََََتمّثلَضمر
َ"َعمىَعمم.إبراىيمَ"َفيَأنَّ
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َ َقولو َالمطمق َالّنفي َىذا َيؤّكد َ﴿وما ََ  َ﴾َََِماد َأّن َعمى عندََاللة

اّلذيَأتىَبوَ"ََممَِالعََِلفظةََِمعنىَرَفيضمَِبعد،َفماَأََُ"إبراىيم"َمنَعممَلمَيعممَبوَوالده
َىوَالوَََإبراىيم َويستمرَالّتأثيرَفيَشكلَنصحَممَِعََِبعدَََممََاّلذيَالَعََِاإللييََّحيَُ" و،

َ﴿معطوفَبفاءَالّترتيبََبممفوظَتقريريَّ    ََ  َ   َََ﴾َ،َقّوتو

َ َىَِاإللزامّية َفي َباتّباعو َلوالده َالولد َدعاء َالسَ في َإلى َويمَِالقَََبيلَِدايتو فالمضمونَ،
َ.لدَمنََزَلِلَالوالدالوَََوفَُخَََالقضويَلمممفوظَِ

َ َفي َالّتأثيرّية َاإلنجازّية َباألفعال َاآلية َفي َالّنداء َ﴿ويتواصل   َََ

  َََ  َ َ َََ﴾َ،َولفظة﴿َ  َ﴾ََكرارَلمّنداءََت

َالّتأفادَُمََ َمنَورائوه َقصدّية َتحقيقَنّية َبغية َاألّولَوالثّاني، َعمىَالّنداء َالمتحّققََ،كيد

ََ﴿َالمثبتَفيَالممفوظَالّتقريريَّ َ  ََ﴾،ََُييَالمطمقََفيَالنَ َاإللزامّيةَقّوتو

عبادةَاألوثان؛َألّنَاألسموبَجاءَبادةَالّشيطانَواتّباعَسبيموَاّلذيَانعكسَعمىَعنَع
َََوصفيََّتمّثلَفيَممفوظَإثباتيََّ،َليعطفَبفعلَكالمَتأثيريَّحقيقَِالتَ َمََزَِإنشائي اَطمبي اَالََ

﴿ََ  َ َ َ َ﴾َاإل َقّوتو َكونَِ، َفي َتعمياللزامّية ونَلمضمََُو

َََ﴿الّسابقََالممفوظَِ  َ ﴾ََِبواس َمؤّكد ََو، )َ َإّن (َ َالقّوة ََََفعلَالماضَالم

)َ َكان َوا) َالّشيطان َعبادة َعن َينياه َحيث ََوَّتباعو؛ َالّشيطانََقرَ ي، َأّن َبالّتأكيد َََََلو
َا َبتوظيفوَلمفعلَالماضَ)َكانَ(َقدَعصا العائدَعمىَالّشيطانَنفسو،َومنوََسابًقا

َلَرَُذكَ يَُ َإبميس َسجود َعدم َبخطيئة ََآدمَ"َـأباه َالمبالغةَ"، َبصيغة َجاءت َََََََفالّمفظة

﴿َ َ﴾ََإ َتََتوحي َلذلكمكَ لى َمنو، َالعصيان َفعل َالّرحمةََاقترنتَن ََََََََبصفة
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﴿َ َ﴾ّنوَيطردهَمنَفإَ؛شركَبعبادتواَمنَيَُدََباعتبارَأّنَاَيرحمَكّلَمخموقَعَََ؛

َالّرحمة، َالّشيطانَييَِّجةَعمىَنََالممفوظَبمثابةَحَُيعتبرََوَىذه ََ﴿وَعنَعبادة َ

  ََ﴾.َ

َ َوالّتأثير َباإلقرار َالّنداء َويستمّر ﴿في   َََ ََََ

 َ َ َ ََ َ﴾َ َ﴿فمفظةَ،  َ﴾َََفادَُكرارَلمّنداءَمَََت ََََأكيدتَّاله

َلّنداءَاَعمىَ الّنّيةَالقصدّيةَاألولىَلمّنداءَالمتمّثمةَ بيدفَإقراراألّولَوالثّانيَوالثّالث،
َ(،َىذاَماَأثبتوَالممفوظَالّتقريريَّ سّيدناَإبراىيمفيَاستمرارّيةَالّتأثيرَفيَالمتمّقيَ)َوالدَ

َإّنيَالمثبتَبـ (ََ َقّوة، َكواسم )﴿َ َ َََ َ َ  َ﴾ََقّوتو

﴿سيمقىَوالدهَمنَعذاب،َوَمّما"ََإبراىيمَفيَخوفَ"َاإللزامّيةَ َ َ﴾ََ

َفيََإبراىيمَخوفَ"لنتيجةََجاءَممفوظ استمرارّيةَعالقةَأبيوَبالّشيطانَفيصبحَولّياَ"
فوَمنَمآلَخوَ يَُاالبنَيدعوَأباهََووع،َنمحظَأّنَتبَُنفسَنتيجةَالمَََيتحّملََُ،َومنوَفالّتابعَُلو

َوقدَأفصحَالممفوظَرصوَعميو،َاللةَعمىَحَِعدمَطاعةَا،َدَِ َةمَ عمىَقَِالحواريَىذا
َ﴿وذلكَلتكرارهَلفظةََ"،َإبراىيمَمّتعَبياَسّيدناَ"اّلتيَكانَيتَالبّرَبوالده  َ﴾ََالّدالة

َى.نادََالمََُربَِعمىَقَُ

َ َاوجاء َناليلتَّالّرّد ،(َ َالمتمّقي َمن َإبراىيمَداء َسّيدنا َسّيدناََوالد َالباثَ) َإلى )
َالّصدقََ(َإبراىيم َومبدأ َبينيما َالّتعاون َمبدأ َتحقيق َومنو َالحوار، َوجود َعمى َََََداللة

َ﴿َالباثَالّسابقَمن ََََ  َ   ََ ََ َ ََ

  َ  َََ﴾َ َالّسياق، َىذا َالمتمفَ َفي َلوتحّول َََََََ(َإبراىيمَسّيدناَوالدَ)َظ
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َمتمفَ  َالإلى َألّن َظ؛ َ﴿َفممفوظَحوار،مقام َََ َ  َ    َ﴾َ

فادىاَفيَتقديمَالجممةَاالسمّيةَاالستفيامّيةَاّلتيَمََقّوتوَاإللزامّيةََ،دمؤكَ َمثبتٌََتقريريَ 
َاإلنكاريعجَ التَ  َإنجازيََّ،ب َكالم َفعل َفيو َومنو َتأثيره َفي َزاد َوما َالخبرَتقدَ ، ََََََم

نَكانَالخبرََُوَعمىَالمبتدإَِ َاالستفيامَأحالََفالخبر،ََدَ سََمَََدَ فاعاًلَسَََا  إلىَضرورةََيذا
َتَََاالختيار، َالحََِوَاُشَقََالنَ َدََل َوََومنو َثّمة َتكمََُ،جاجمن َاألسئمةََنَُوىنا َطرح َََََََقيمة

َعنَالمواقف.َعمنَُألّنياَتََُ؛فيَالخطاب

َ"َتّخَرُأََكما َدََِإبراىيمَلفظة َواَ " َبو َاىتمامو َفماَتَبانََرَِنَقَُاللةَعمىَعدم لّنداء
أضافَاآلليةَإلىََ»َ"بنَعاشور"حسبََىوَرغبتوَعنَاآللية،َلدرجةَأّنوأفزعوََىاَلُوََو

َوََ َإضافة َتشريفَالمضافَإليواليََضميرَنفسو َوانتسابَإلىَالمضافَلقصد َ(1)،«َة

﴿َممفوظَُانتسابوَلمعبودهَالّصنم،ََوداللةَعمىَ َ﴾ََيوحيَإلىَأّنََ،إنكاريتعّجبي

بانتياءَالكالمََاقرونًَمَََامنًَزَََموَُميََلذلكَأََآزر"،ََقنعَ""َلمَيََُإبراىيمَكّلَماَتقّدمَمنَكالمَ"

َ﴿َالممفوظَالوصفيَالّتقريريَجاءَفيَىذاَماَلمعودةَعّماَقالو، َ َ  َ  ََ

  َ َََ﴾ََمؤّكدةَبالمَجران؛َألّنَالجممةَاليَُإثباتَالّرجمََوفيَقّوتوَاإللزامّية

ََََفادَمنَالممفوظَوالمستدَأدراجك،َعَُلمَتَََاىذاَواليجرانَإذَجمَُمَعمىَأّنوَسيحصلَالرَ سََالقََ
،َومنوَدرجةَتمّسكَالقومَالّتيديدَفيَمضمونوَالقضويَالكشفَعنَالّنّيةَالقصدّيةَوىي

َالوثنّية.ب

                                                           

َ.111،َصالّتحرير والّتنويرتفسير ابنَعاشور،ََ-1
َ
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َبممفوظَتقريريَمثبتََ َإبراىيم" "َ َ﴿وجاءَرّد ََ ََ َ َ

ََ ََ َ ََ﴾َقّوتوَاإللزامّيةَفيَالّدعاء،َفـ،﴿َ َ َ  َ﴾ 

َبوالدهَوَعنَالقومَمعَقَِبولَىجرانَِفيَقََقّوتوَاإللزامّيةََقريريَّتممفوظَ َّمةَالّطاعةَوالبّر

َال َعمفيَإلقاء َّسالم َاليجرانيو َبعد َ﴿و،  َ ََ﴾ٌَََثبتٌَمََُتقريريَ َممفوظ

َأستغفرَ(؛فعالبعالمةَاالستقبالَالّسينََو توَاإللزامّيةَفيَقوََّنَُحيثَتكمََُلَالمضارعَ)

َاالستغفارَفيَالمَُ َاستمرارّية َوقولو َ﴿ستقبل، َََ  َ﴾ٌَََتقريريَ َممفوظ

   فيَعودةَالّضميرَفيََقّوتوَاإللزامّيةَـَ)َإّنَ(َوفعلَالماضََ)َكانَ(،مؤّكدَبَمثبتٌَ

َ﴿و)َكانَ(َعمىََ﴾رّبيََ﴿َ)َإّنَ(َعمى  َ﴾ََالّدالَعمىَأّنَاَشديدَالم طف

﴿منَخاللَلفظةَلناََفالمضمونَالقضويَيوحي"،ََإبراىيمَ"ـَوالبّرَب َ﴾ََإلىَأّن

منَخاللََ.فاوةَاّلتيَكانَيتمّتعَبيا،َوىذاَنوعَمنَالحََ"َإبراىيمَقبلَدعاءَسّيدناَ"اَي
َ.غمَعصيانَالوالد،َوتيديدهَلوالولدَبوالدهَرََُرَ نياَبَِفائدةَمكمََُنستنتجَاآلية

َ﴿َفيَصيغةَتمّنَبفعلَكالمَإنجازيَوتشيرَاآلية  َ  َ ََ

ََ  ََ َََ َ َ ََ َ﴾َ َفائدتوَاإللزامّيةَإقرارَُ،

َف َالقوم، َعن َاعتزلواالعتزال َألبيو َاستغفر َأن َبعد َيدّل َكما ،(َ َََََََ(ََاالعتزالَممفوظ
دعوةَجديدة،َومنوَالمضمونَرَعنَوجودَسفَِيَُماَيانة،َوىذاَفيَتطبيقَالدَ َاالعتزالإلىَ

،َباطلَودعونفقطَوىوَتأكيدَعمىَأّنَماَينوعَالّديانةَفيََعتزاليوحيَإلىَاالَالقضوي
ّققةَمنَاالعتزالَىيَتجسيدَالّدعوةَالجديدة،َوتتحّققَقّمةَالعبودّيةَبممفوظَحََفالفائدةَالمَُ

َ﴿َمثبتَتقريريَّ ََ َ َ َ  ََ َ﴾َ َاإللزاميَّ، َََََََةقّوتو
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َونفيَ ََوحده َالّشقاءفيَتحقيقَالعبودّية َمَصفة َألّن َالعبادة؛ َالّدعاءَفيَىذه َََفيوم
َالّسياقَ َتََ،ََو(1)َالعبادةفيَىذا َضويَّالمضمونَالقََزلة،َفكَبسببَىذهَالعَُيالَِمحقوَمََأاّل

َفي َتمّثمت َجديدة َبفائدة َجاء َالممفوظ َالفقيّيةَليذا َطاعةَََ}َ:القاعدة ََََََََلمخموقٍََال
َ.{َالخالقََِفيَمعصيةَِ

َبالعطفَالممحوظَاإلَويتواصلَ َ"إبراىيم" َسّيدنا َركيزة َبتدعيم َاالعتزال َبعد َقرار

َالّتقريريَالمثبت َالممفوظ َ﴿َفي َ َ  َ ََََ  َ َ

 َ  ََ َ َََ َفائدتوَ﴾َ "ََإبراىيمَلَ"فيَاعتزاَاإللزامّية،

َأقومََ َبعد َالوثنيين، ََتََُبََثََنَّو َجاء َىذا َفاالعتزال َا، َغير َعبادة َبفعمييم اءَمؤّكًدا
َو َواإلثبات َالّتعقيب َأفادت َاّلتي َاّلتَلّماَ)العطف َاالعتزال،َ( َفائدة َإلى َخرجت َََي

حرفَوجودَلوجود؛َأيَيقتضيَوجودَجوابوَلوجودََ»َ"بنَعاشوررأيَ"َاحسبََفيي

َماَتحقَ ،َ(2)«َشرطو َ﴿فيَاآليةَاّلتيَتميياََقََىذا  َ َ  َ  ََ َ

 َ َ﴾(؛َََلم اَقّوتوَاإللزامّيةَفيَجوابَالّشرطَلمحرفَ)َ،ثبتٌَمََُتقريريَ َممفوظَُ،َالََََ

عبادةَا،َوىبناََ"َمنَأجلَالحفاظَعمىَإبراىيمَأيَنتيجةَاالعتزالَاّلذيَُخْضَتُوَياَ"
َيََُوَلكَ َمن َاليَِكَفيَوحدتكؤنسَُمنَدونَدعاء َإلىَمفيوم َأشرنا َقد َوكّنا َسابًقاَ، َََبة

لمَإذَىوََ؛-َفيَطّياتوَالّرضاَفييَنوعَمنَالعطاءَيحملَََُ-َ،دونَمقابلَفيَأّنيا
َ َوىبويطمب َمن َوا َفورَ إّياهَالولد َلمخمف، َنبّوتو َ"َث َوىما َََََََََ"ََإسحاقَالّصالح،

                                                           

َ.122،َصتفسير الّتحرير والتّنويرانظر،َابنَعاشور،ََ-1
َ.125رجعَنفسو،َصالمَ-2
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َ"َيعقوبَ"و َذكره َاّلذي َاألخير َىذا ََزكرّياءَ"، َدعائو َفي "﴿  َ   َ ََ

 ََ﴾.َ

 ﴿ فيَالممفوظَاليقينيَرّبانيَوتثبتَالّذرّيةَصالحياَبتأييد  َ َ  ﴾ 

َوليسمفادَُ َصارتَألفراد َالّنبّوة َأّن َأنبياءَلفرد،َه َثالثة َفيو َواحد َتيََِمجتمع ةَيئََومنو
ََحملَرسالةَالّنبّوة.لَالخمفَِ

ََََضميرَالمتكّممَالجمعيدَبالماضي،َاّلذيَوردَفيَسياقوََومؤكَ َ(ََمَناَجعَََفالفعلَ)
قّوتوَاإلنجازّيةََواإلثبات،َ ( assertion )(َومنوَالفعلَأصبحَيحملَداللةَالّتقريرََناَ)

ومنوَيخرجََ،الّتصالوَباَمٌَبيََ(َالجمعيَمََُناَباعتبارَضميرَ)َبّوةَفييم؛النَ َكينَِفيَتمَْ
َم.تكمَ المََُظمةَِإلىَعََ

ََ َاإلنجازي َالكالم َفعل َالّتأثيربالعطفَقويتتابع َالممفوظََصد َفي َالمتمّقي عمى

َ﴿َ،الّتقريريَّ َ ََ  ََ﴾ََ َوََ، َفي َتتمّثل َاإللزامّية ىذهََىبَِقّوتو

(َعائدَعمييم،ََليمَباعتبارَالّضميرَ)َ؛"َيعقوبَ"َو"َإسحاقَ"َو"َإبراىيمَ"ـَالّرحمةَل

َمََُو َالّرحمة َالنَ تمّثمََىذه َفي َبّوةة َ﴿و،  َ َ ََ ََ﴾ٌَََممفوظ

َجاءتَوتأكيدَمصداقّيةَدعواىمَإذَأصبحَليمَأتباع،َفيَقّوتوَاإللزامّيةََ،ثبتمََُيَ تقريَر

َ﴿َلفظة َ﴾ََُ(َالمضافَإلىَ َجَعْمَنا )َ،َففعلَُموَ فةَالعَُغةَفيَصَِبالَِطمقةَنكرةََمَُم

َكيفَالَوىمَأنبياء.،ََصدقيمَيرَالجمعيَلممتكّممَيؤّكدَعمىالّضم

قّصةَسّيدناَ"موسى"َعميوََمعَأبيوَلتفتتحَوَالّسالمتطوىَقّصةَسّيدناَ"إبراىيم"َعمي
َالمولىَتعالىَرسولوَالكريمبَإذَيخاطََِ؛عمىَماَقبموَمباشرةًَالّسالم،َبممفوظَمعطوفَ
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ىذهَالقّصةَ"َفيَكتابكَالقرآنََمحمدَياَ"َ(َذكرُاََ)صّمىَاَعميوَوسّممَلمعبرة؛َبمعنىَ

َ﴿الّتذكيرَآنيةلَمًفا،َقبوقعَسَبشيءٍَبنّيةَقصدّيةَفيَالّتذكيرَلمتّثبيتَ  َ َ َ

 َََ ََ َ َ ََ﴾َ،َتقريريََّنجازيفعلَكالمَإََالممفوظَُف،

َ"َعميوَموسىَ"مفادهَتأكيدَالخبرَبذكرَقّصةَسّيدناَفيَصيغةَاألمرََقّوتوَاإلنجازّية
(َالمضافَإلىََإنََّ)وتأّكدَإخالصوَبواسمَالقّوةََ،منياَبرَالمستخمصةالّسالمَنتيجةَالعَِ

أّنَصفةَاإلخالصَكامنةَعمىَ(َلمّداللةََكانَفعلَالماضَ)الضميرَالغائبَوالمقترنَب

َ﴿وَفيو، ََ َ﴾ٌَََفيَإثباتَالّرسالةقّوتوَاإللزامّيةََ،مثبتٌََتقريريَ َممفوظ

لمَنشيدَىذاََ،َومنَقبلَُالّنبيَ َوَمعَبينَالّرسولَِىناَجَََو،َ(َكانَ،َبفعلَالماضَ)لوَالّنبّوةَو
"ََمعَأّنَ"عيسىعمييمَالّسالمَ"ََإبراىيمَ""َأوَعيسىَ"َأوَ"ةَ"يحيالجمعَسواءَفيَقصَّ

َواًل.سَُكانَرََََعميوَالّسالم

وسى"َصصَأّنَمنَبعثيمَاَقبلَ"مماَسبقياَمنَقََالّظاىرَمنَسياقَالقّصةََو
عثت؛َومنوَُأرسلَ"موسى"َ،َتوحيَإلىَأّنَالّتوراةَقدَبَُ)َرسولَ(كانواَأنبياءَفقط،َفكممةَ

َإلىَ" َبالّنسبة َأّما َبََُعيسىَإلىَقومو، َفقد َ"َعثََ" نَموسىَبعد َوا  َبأّنوََ" َيصر ح لم
ىناَعدمَوجودَالّترتيبَالّزمنيََُبِعَثَباإلنجيل،َفالفارقََُوَباعتبارهََتاَلهَرسول،َفيوَظاىرٌَ

َفقط.

﴿وتزدادَرفعةَمكانةَسّيدناَ"موسى"َعميةَالّسالمَبمناداةَاَلوَفيَقولوَ   َ

َ َ َ   َ َ  ََ﴾َ َتمّثلََالممفوظَُف، َإنجازي َكالم َََفعل

َالمَُ َفي َالّتأثير َىدفو َالّنداء، َفي َبيََِتََقصدتمقي َمكانة َالّرفيعةَموسىَ"َسّيدناين ََََََََ؛"
َاَلمَُ َِاختاره َتََإذ َثّم َناجاتو َاَلو َفمناداة ََكانتقريبو، َإلىَجبلَحيثَتوجَ بالكالم، و
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ََوالّطور َقرَّ، ََوقد َمنو َا َ)نََبو َلوَ(َالُقْربَََسب َمناجاة َحالة َفي َوىو ََََالمتمّثمةََإليو
وىوَنوعَمنَالّدعاءَوَبو،َخمَُوَيََربَ وَبرّبوََوخمَُإذَيَََ؛-أحداَميَُعَْحّتىَالَيسمَََ-مسفيَاليََ

،َ،َمّيزهَعنَباقيَاألنبياءإلىَكالمٍََتجوىَتحّولىذهَالنَ ألّنََوىذاَفضلَمنَا؛الخفّي،َ
َ.الّرسالةَبحملَِبالّتوراةََوَلسّيدناَ"موسى"َأوحىَاَأنََّالمضمونَالقضويَلمّسياقَيبّينف

الّتأثير،ََمنفيوَالكثيرَسََويمالموفائدةَالكالمَتمّثمتَفيَأّنَالّصوتَالمنخفضَ
َأكثر،َيخرجَومنوَيحملَفيَطّياتو َالقبولَستجابةََومنَاالَإلىَتحقيقَنوعٍََىذاَأىداًفا

َ.لوَتمّقيرفَالمَُمنَطََ

َبالعطفَفيَالممفوظَالّتقريريَالمثبتَ َاَلو َ﴿َوتتابعَحماية َ  َ َ

  َ َ َََ﴾َ،متوَمنَيؤنسوَاَلوَمنَرحَبَِىَْفيَوَََقّوتوَاإللزامّية

َدََيَ ،َفاَأََ-َنًفاَيكونَدونَمقابلكماَقدَعّرجناَبوَآَىبََألّنَالوَََ-؛َالّدعوةفيَحملَىذهَ
حمموَيستدعيَماَسيََ؛َألّنَهَُدََضَُىَاَعََو ََقَفَ،"َىارونَ""َبأخيوََموسىَ"َةَسّيدنارسال
المستخمصَأّنَوَنّيةَقصدّيةَتمّثمتَفيَالّدفاعَعنَرسالةَسّيدناَ"موسى".َ،َفيناكالّتأييد
َشخصَواحدالّنبوَّ َفي َتأتي َكانت َة َمن َأكثر َفي َتأتي َأصبحت َثّم داخلََشخص،

َالمجتمعَالواحد.

َعمَ َ"موسى" َسّيدنا َقّصة َ"تختم َسّيدنا َقّصة َلتتفتح َالّسالم َعميوََسماعيلإَيو "
َ ََكرالذَ َفعلبالّسالم َىذا َالّذكر َففعل َالعطف، َتتالي َمع َلتعدَ تكرَ أيضا ََََبرَالعََِدَِر
وَاألمين،َلذلكَجاءَممفوظَاآليةَمثبتاَبفعلَكالمَإنجازيَرسولََِاَبياَقمبَََتَُثبَ اّلتيَيَُ

َ﴿مفادهَالّتأثيرَفيَالمتمقيَ ََ َ ََ﴾َهَتمّثلَفيَاألمرَمفادَُالم

ََصفاتََكرَُذَِ ََإسماعيلَ"سّيدنا َاّلتيَتوّضحتَفيَالممفوظَالّتقريريَ" َالّسالم، عميو
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َ﴿المثبتََ َ َ َ  َ﴾ََىذاَيرجعَََََ،ََفيَقّوةَصدقوقّوتوَاإللزامّية

َوََ َأّنو َ"َثََرَِإلى َأبيو َعن َالّصدق ََصفة َعميو َتعالى:ََََََََ،الّسالم"إبراىيم َفيو َقال فقد

﴿َ                       َ﴾،َانتقمتَمنَصفةَالّصدقَف

َ﴿َ،االبنإلىَاألبَ َ َ  َ﴾ٌََفيَقّوتوَاإللزامّيةََ،دمؤكَ َتقريريَ َممفوظ

كرَىناَوحدهَدونَبالذَ ََعميوَالّسالمَ"إسماعيلَ"َسّيدناَص َقدَخََُوَإقرارَرسالتوَونبّوتو،
"َ َأخيو َمع َالّسالمَ"إسحاقَذكره َ"ََعميو َوالدىما َقّصة ََإبراىيمَفي َالّسالم" َ؛عميو
َ َُترك َ"إبراىيم"باعتباره َسّيدنا َعاد َثّم َاألكبر، َااِلبن َوىو َمّكة َفممَّقوموَإلىَفي اَ،

رسالتو،َفيَوتمّثمتَنبّوتوََو،َحفيدمّرةَالثّانيةَآنسوَاَبولدََولممغادرةَلمَرَ اضطَُدََويَِضطَُاَِ
َ،َومنوَإقرارَنبّوتو."َإبراىيمَياَعنَوالدهَ"ورثََفّيةَاّلتيَتمّقاىاََونيدينَالحَََاألخذَبتعاليمَِ

َتقريريَّ َبممفوظ َفيو َالّنبّوة َصفات ََوتتابع َ﴿مثبت َ  َ َ  َ

  َ َََ  َ   ﴾،َََأىموَفيَتأدّيةحرصوَعمىَقّوتوَاإللزامّيةَفي

َالفعلَالماضَ)الّصالةََو َََهَألىمواّلذيَيوحيَإلىَأّنَأمرَََ،(َكانَالّزكاة،َوقدَأّكدَىذا
الّرضاَكماَأّنوَقدَنالَمنزلةَبمّدةَزمنّيةَبعيدة؛ََمرتبطٌََ،-َالّصالةَوالّزكاةَتأديةَفيَ-

َأثبتوَالفعلَالماضَ) َما َبالعطف،َوجاءتَلفظةََكانَعندَرّبوَمسبًقا،َىذا َالمؤّكد )ََ

﴿َ  َ﴾ََبيا َيتمّتع َكان َاّلتي َالّرضا َدرجة َعمى َلمّتأكيد َالمبالغة ََََََسّيدناَبصيغة

َ.هالمقّربةَعندَمكانتوَ"َعندَرّبوَواّلتيَتنعكسَعمىَإسماعيلَ"

َالّتذكير َفيََوجاء َالكالم َأفعال َبينَمجمل َبالعطفَالّرابط َاألمرَمستمّر بفعل

﴿عبرةَأخرىَلسّيدناَ"إدريس"   ََ  َ ََ َ َ  َ  َََ﴾َ،
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استناًداَإلىَأّنَاألمرَمنَأفعالَالكالمَاإلنجازّية،َفالقّوةَاإللزامّيةََمتواصمةَةَُظََومنوَفالعَِ
َالممفوظَُوعميوَ"َعميوَالّسالم؛ََإدريسَعظمةَالمذكورَ"فيَمكانةََوَنَُلفعلَالّذكرَتكمَُ

ََتقريريَ  َاإللزامّية َقّوتو َمؤّكد ََووصفي َبالّزياداتَفيَصدقو َتأّكدتَبالغي ا َاّلتي نبّوتو
َتضىَالحال؛َألّنَالممفوظَالموّظفلمقَطابقٌَمََُ،َوالكالمَىذا(َكانَ)وَ(َإنََّ)َالّمفظّيةَ

َ َالمبالغة َبصيغة ﴿جاء َ﴾َََو َفّعياًل َ﴿كذلكَعمىَوزن َ﴾،َََيؤّكد َما ََىذا

﴿دقو،َصََِيثبتوىذاَماََمنَا.َعمىَأّنَكّلَماَتصّرفَبوَكانَبوحيٍَ َ  َ

 َ ﴾َ َاإللزامّيةمثبتٌََتقريريَ َالممفوظَُ، َفائدتو ،ََ َمنزلتوفي َاإلثباتَدََِوَرفع اللة

َماضي ا َجاء َالفعل َأّن ََوَوالّتقرير )َ َنا َالجمعيَ) َالمتكّمم َبضمير َالياءَضمقترًنا مير
َىناَمستعملٌََلممفوظَُرفعوَاَإلىَالمكانَالعمّي،َفاَبمعنىَالعائدَعمىَالمتكّممَوىوَا؛

َالصََّفي َرَِمعنييو: َفي َممّثاًل َواآلخرةلَاَفعةريح َالّدنيا َفي َوالمََُ،مقامو ََفعوََرضمر
َإلىَالّسماء.

ةَاّلتيَشممتَجممةَمنَاألنبياءَوبصيغةَالّشمولّيةَجاءتَاآليةَمؤّكدةَلصفةَالّنعم

﴿َنَصمحأبنائيمَممََّو  َ َ ََ ََ َ َ ََ  َ

 ََ َ َ َ   َ  َ َ  َ ََ َ َ  َ

َ َ ََ ََََ﴾َ،جممةََ»َ"بنَعاشور"احسبََالممفوظَُف

َ َ((1)«َابتدائّيةاستئنافّية َأولئك (َ َاإلشارة َفاسم َلتَََ، َنتيجة ََكرارَِجاء َاَُالفعل (ََْذُكر)
ورةَإلىَغايةَىناَفيَصيغةَاألمرَإلىَوقوعَكّلَالجملَمنَبدايةَالسََّاألمري،َواستناًدا

                                                           

َ.132،َصرتفسير الّتحرير والّتنوي،َابنَعاشورَ-1
َ
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لَدخَُ،َوىذاَماَيََفإّنَىذاَماَيؤّكدَعمىَاالستمرارّيةَفيَفعلَالّذكرَ؛عمىَأساسَالّتذكير
نَلمََيُردَالمخاَطبَ)،ََوالخطابيََّالّتفاعلَِفيَصميمَ َ(؛َاَ)َ(َعمىَالمخاِطبَتمّقيالمََُا 

ات،َوىذاَماَحدثَفيَىذهَاآليَباعتبارَأّنَاألمرَدائًماَيصدرَمنَاألعمىَإلىَاألسفل،
َ ََأْعَمى َمن َاألمر َفكان َمقاًما َأقّل َإلى َا َوىو َعميوَومقاًما َا َصّمى َالّرسول ََََََىو

َ.وقبولَذلكَ،َوتحقيقَمبدأَالّتعاونَفيَالخطابماََيُنم َعنَكمالّيةَاالتّباعسّمم،َىذاََو

ََََ﴿َتقريريََّبممفوظَوصفيََّويقّرَالباث  َ َ ََ﴾َ،

الّرسالة،َتمّثمةَفيَتخصيصيمَبالّنبّوةََونعمَاَعمىَأنبيائو،َالمََُعدادَِقّوتوَاإللزامّيةَفيَتَِ
َ َدونَدعوة َمنيم، َتكمَُتخصيصّية َجعلَاإلفادة َما َاَيعممََُنَُىذا وَماالَيعممََُفيَأّن

َيفيده،َوعميوَوََولنفسََِالفردَُ ََدَِداعفيَتََِفالقيمةَالحجاجّيةَلمممفوظَتمّثمتيعممَما اَِنَعِم
بمعنىَاألمرََبصيغةَالمضارعَالّدالَعمىَالماض؛َ(َجاءَمََعََْنََأََالفعلَ)باعتبارََ؛عمييم

َتكمَُ َىذه َالّنعم َوقّمة ََواُرثَِنَفيَتَومقضي، َدونَدعاءَمنيم، َلمّنبّوة ََ﴿آيةَيم َ

ََ﴾،َُءَبو،َولكنَاَليسَبتداوُيفَتَرُضَاالَإلىَاألصلَالبشريلعودُةَتوحيَبا

َحاكٍَ ّنماَقَََ؛بقاصٍّ َ.لمعبرةَوَُصَُصََوا 

َ َالّسياقَعمىَاستمرارّية َ"آدمويؤّكد َسّيدنا ََ"ذرّية َفيَقولو َالّسالم َ﴿عميو َ

 َََ  َ َ  َ  َ﴾َ َقّوتوََتقريريَ َالممفوظَُف، مؤّكد،

ََََََََعمىَذرّيةَ"َإبراىيمَ""ََوَنوحَِنَعِمَاَعمىَمنَُحِمَلَمعَ"الّنسلََواستمرارّيةَاإللزامّيةَفيَ

َ﴿َـفعمييمَالّسالم،َفممفوظََ"َإسرائيلَ"و َ﴾َََفيوَ(،َناَ)َالجمعيبضميرَمؤّكد

ََفعلٌَ َنّية َأنََّةقصديَّذو َفي ََقّوتو َإذ َالّصالحين؛ َعباده َُيَنّجي َأناٌسَا ليسواََىناك
َيؤّكدَأّنَنعمةَالّنبّوةَمعَذلكَأعطاىمَاَماَيريدونَنتيجةَبأنبياءََو َما الّصالح،َىذا
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َ﴿وَتتوارث  َ  َ َ﴾ََُةَمَ مؤّكد،َفائدتوَاإللزامّيةَفيَقََِتقريريَ َممفوظ

َاليداي َألّن َاالختيار؛ َومنو َبضميرَالجمعيَاليداية َاَمقترنة َجاءتَمنَعند َىذه ة
َا َعمى َالعائد َ)نا( َفمّما َال، َليذه َاستجابوا َاألنبياء َلدعوة َبتقّبميم َيداية اَاجتباىم

َعمّوَقدرىم.بحمميا،َىذاَماَزادَمنَاختارىمَلتأييدَىذهَالّنبّوةََو

َ﴿ويستأنفَالكالمَبالّشرطَفيَقولوَ َ َ  ََ َ ََ

 ََ﴾ََبتٌَمثََْوصفيَ َتقريريَ َالممفوظَُف َاإللزامّية َقّوتو فيَجوابَالّشرطَوىوَ،

ََو َسََالّسجود َبعد َالتَ البكاء، َُتمََِالوة؛ماع َيََفإذا َالّرحمن َآيات َعمييم َالوَََ-ت َحيَُوىو
َبعدَالّتالوةَدونَأنَُيطملَاستجابواَ-َالمنّزلَعمييم ّنماَجوابََُبما َمنيمَفعلَذلك،َوا 

َالنَ  َىذه َلشكر َامتثاال َجاء َاإلذعانَُالّشرط َجاء َلذلك َعمييم، َا َأنعميا َاّلتي َعم
بصيغةَالمبالغةَفيََانفعاليمَرواَعنَشّدةعبَ ،ََوبالبكاءََِنََرَِاّلذيَقََُالّسجودَفيَالخضوعََُو

َ﴿البكاءَ َ﴾َََُألّنَأقربَََ؛ّدةَالخشيةَوالّطاعةمَفيَالّسجود،َوىذاَمنَشَِوىيَحالي

َةَا.منَخشيَََباكَاجدٌَوَوىوَسََمنَربَ َالعبدََُماَيكونَُ

 :عميهما الّسالم " زكرّياء "سّيدنا " و إبراهيم " سّيدنا المفارقة بين / أ

َ"َزكرّياءَ"سّيدنابينيما،َفقّصةََةٌَمنَخاللَالقّصتينَأّنَالعالقةَعكسيَ َظَُمحَََنََ-1
َسياق َخمقتَلنا َ"يحيَ" ََثانٍََمعَِابنو َتمّثلَََإبراىيمَ"سّيدنافيَقّصة َااِلبنََ"، فيَأّن

ََوطالحٌََواألبََُصالحٌَ َاألُب َييدي َفااِلبن ،َ َفي َلمخير، َقّصةيدعوه َأّن ََََََََسّيدناَحين

َ﴿"َفإّنوَيدعوََزكرّياءَ"  َ  َ ََ َ  َ﴾.َ

َإلى-2 َ"زكرّياء" َسّيدنا َفدََُقّصة َاآلباء، َيّتبعون َاألبناء "ََزكرّياءَ"سّيدناَعاءَُأّن
َفٍََمَخَََيرََ"َخَََيحيَ"سّيدنافكانََ،للََزَّالعمىَالخوفَمنََدليلٌََألجدادهَ،اِلبنوَبالوراثةَلوََو
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َحالةفٍََمَسَََيرَِلخََ َأّما َفدََُإبراىيمَ"َسّيدناَ، َبِاتّباعوَعندَقولو:عاؤَُ" َلوالده  َ﴿َه    َ

َ  َ       ﴾َُلَِلََةَالزَ مََواصََ،َدليلَعمىَالخوفَمنَم.َ

 :عميهما الّسالم " اءزكري   "" و إبراهيم " سّيدناهة بين اب  ش  الم   / ب

"َلقولوََإبراىيمَ"سّيدناَة،َفكانتَفيبََاليَِعنَطريقَ بّوةواَالنَ ثَُرَ كالىماَوَََ-1َ

﴿َ:تعالى   َ  َ َ  ََ َ َ ََ﴾،ََزكرّياء"ََسّيدناَوفي"

َ﴿َ:بقولو          َ  ََََََ﴾.َ

َ﴿َقال:َ"َزكرّياء"ََـسّيدنافمنَالمولى،َستجابةَمََُبدعوةٍََيََفَِكالىماَحَََُ-2ََ  

َ﴾،ََفورّيةَفكانتَاالستجابة﴿َ ََ  ﴾ََإبراىيم"َقال:َ"وسّيدنا﴿َ  َ

َ  ﴾ََفكانتَااِلستجابة،َ﴿َ َ ََََ  ََ﴾َ

" صّمى اهلل  محمد "سّيدنا و عميه الّسالم" إبراهيم " سّيدنا المشابهة بين / ج
َعميه وسّمم:

"َلمَيكنَنبي اَأيًضا،ََدمحمََّ"َلمَيكنَنبي ا،َووالدَسّيدناَ"َإبراىيمَسّيدناَ"َوالدََُ-1َ
َرورة.بالضَ َثَُورَ الّنبّوةَالَتَُ،َومنوَليسَبنبيٍَّفكالىماَمنَوالدَ

2َ-َ"َ َبََُإبراىيمَسّيدنا َقومٍََثََعَِ" ََوَفي َاألوثان ََوعكَِيََيعبدون َعمييا، ََََََسّيدنافون
"،ََإبراىيمَ"َسّيدناَةَثَعَْيةَلبَِشابَِةَمَُعثََأثناءَالبََِوَُُتَيَ ضعَِصّمىَاَعميوَوسّممَوَََ"محمدَ"

 ا.يََألييَِتََامََوةَاألصنََبادََكَىوَعَِرََشتََالمََُفالعاملَُ
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َ"َكانَوالدهَشيًخاَكبيًرا،َقابموَجدَ َإبراىيمَ"َسّيدناـف،َكبيرٌََيخٌَشَََكالىماََرب اهََُ-3َ
عوةَّتباعيماَالدَ وعدمَاََِرَُبََبينيماَالكََِاآلخرَشيًخاَكبيًرا،َفالجامعَُاّلذيَكانَىوَالّرسولَ

َاَإلىَذلك.يََعَِاَدَُغمَأّنيمرَُ

اَ"َكانصمىَاَعميوَوسّممََالّرسولَجّدَ"َ"َوَإبراىيمَ"َسّيدنامنَوالدََكلَ َ-4َ
َ.انَِوثََةَاألََبدََمنَعََ

 " صّمى اهلل عميه وسّمم: دمحمّ  " سّيدنا" و  إبراهيم " سّيدنامفارقة بين ال   / د

بر،َأّماَوالدَحّتىَالكََِعوَُقيَمََياةَوبََالحَََ"َكانَعمىَقيدََِإبراىيمَ"َسّيدناوالدََ-1َ
َ.ولدقبلَأنَيََُاتََوسّممَمََد"َصّمىَاَعميوَسّيدناَ"محمَّ

جماعة،َأّماَمجتمعَالّرسولَفكانتَّوةَفيَبَُبالنَ َعََت َمََ"َتَََإبراىيمَ"َسّيدنامجتمعََ-2َ
َ.ةٌَرديَ بّوةَفيوَفََالنَ 

 :عميهم الّسالم " مريم "" و زكرّياء "" و إبراهيم " سّيدناهة بين شاب  الم   / ه

ََََفيماَ"،َمريمَ"َالّسّيدة"ََوَزكرّياءَ"َسّيدنادعاءََوَُشبَِ"َيََُإبراىيمَ"َسّيدناَعاءَُدََُ-1َ
،َكذلكَالولدََُبََ"َُوىََِإبراىيمَ"سّيدناالولد،ََوَغمَىذاَرزقارَُليماَشخصي ا،ََوَباَالولدَُطمَُلمَيََ

ةَبوَ النَ َثََرَ ،َوكّميمَوََوىبيمَامعَذلكََور،َمباشََِطابَِبطمبوَفيَخََِحََرَ فالَأحدَفييمَصََ
َفسّيدناَباشرةالمَُ ََإبراىيمَ"َألبنائو َسّيدنا" َأبنائو ََوَإسماعيلَ"َمع ََََََ"إسحاق"ََسّيدنا"
"ََمريمَ"َالّسّيدةَو"،ََيحيَمعَِابنوَ"َ"َزكرّياءَ"َسّيدناَوعمييمَالّسالم،ََ"َيعقوبَ"َسّيدناَو

"َ َلمَتكنََمريمَ"َّيدةسَّال"،َرغمَأّنََعميوَالّسالمَعيسىَمعَِابنيا ََََََوالدىاَةَولكنَي َِبََنَبَِ"
َ.رََبّوةَىوَاآلخََالنَ َرثََ"َوَََعيسىَ"َـومنوَفَ؛كانَنبي اَ"َعميوَالّسالمَمرانََعََِ"
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"ََمريمَ"الّسّيدة"ََوَزكرّياءَ"َسّيدنا"ََوَإبراىيمَ"َسّيدناالمجتمعَاّلذيَعاشَفيوََ-2َ
َبّوةَجماعاتَالَأفراًدا.النَ َرفََعَََمجتمعٌَعمييمَالّسالمَ

َ:عميهما الّسالم " إدريس " سّيدنا" و  موسى " سّيدناشابهة بين الم   / و

-ََ َمن ََوَموسىَ"سّيدناكّل َاَإدريسَ"َسّيدنا" َالمكانَِ" َفي َوىوَيَ مَِالعَََشتركا ،

َ﴿َمنَاَلقولوَفيَموسى:َربَُالقَُ َ  َ      ﴾َإدريسَ"فيَقولوَ،ََو:"َ

﴿َ َ  َ      ﴾.َ

َ:عميهما الّسالم " إدريس " سّيدنا" و  موسى " سّيدناقة بين فار  الم   / ز

ََسّيدنااََمََم َكَََ- َ﴿َلقولوَتعالى:َمباشرةًََ"َموسى"   َ َ َ َ

     ﴾َ َيَُنوَُوَمَِبَِ"َرغمَقرََُإدريسَ"َسّيدنامَيكمَ ولمََُ، َمعوََُلمكالمََِموىَ ؤََ،َفاَلم

َة.إلييَ َلحكمةٍَ

َ:عميهما الّسالم " إدريس " سّيدنا" و  إبراهيم " سّيدنا هة بينشاب  الم   / ي

طمقة،َالمََُ"َفيَصفةَالّصدقََِإدريسَ"َسّيدنا"ََوَإبراىيمَ"َسّيدنامنََاشتركَكلَ َ-

َ﴿َ":َإبراىيمَ"َسّيدنابّوة،َلقولوَتعالىَفيَبالغةَوصفةَالنَ اّلتيَجاءتَبصيغةَالمَُ َ

َ َ  ََ َ َ  َ ََ   ﴾،ََعميوََ"َإدريسَ"َسّيدناوقولوَفي

َ﴿َ:الّسالم  َ َ َ  ََ ََ َ ََ﴾َ.َ

ََةَُائدََالفَََو َالقََالُمستخَمصُة َىذا َأنَّصََمن ََََََوَوجَ المَََوَُابََطََخََِأّنيىَلىاعتَاََُص
وَعمييمَمََنعََ،َوماَأََاألنبياءََِصَِصََكرَقََذََِدََورََسّمم،َبعدماَأََىَاَعميوََوصمََّسولَِإلىَالرَ 
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كَبينَشترََالمََُلَُامَِلكنَالعََم،ََويَُصَ خََُيََنٍَعيَ مََُطمبٍَةَلَِيَ يصَِصَِخَْمنيم،َتَََةٍَريحََصَََعوةٍَونَدََدَُ
َالسَ َصَِصََالقََ َىذه َتََورََفي َىو ََلََارَُكرََة، (َ َ(؛ىَِفظة َوََََبة َعََِتََاََُبََىََفمماذا هَبادََعالى

َدَُالصَ  َخاصَ دَََونََالحين َفعوة َمنيم؟ َيَََزكرّياءَ"َسّيدناـة َلم َالوََطمَُ" َصَُلََب َمن ََََوَمبَِد
َوالّسّيدةلصََومعَذلكَحََ َتَََمريمَ"َ، َلم َاَُيََقََزََومعَذلكَرَََصريحَِبالتَ َاَََعَُدَْ" ََ،َلدالوَََا

ةَريَ وَاَالذَ قََزََ،َومعَذلكَرََرَمباشرةًَىوَاآلخَََعَاََدَْ"َلمَيَََإبراىيمَ"سّيدناََوَ!لدٍَوَََيَ أَََو
ََوالحََالصَ  َي َرَِذََُةَُي َأََة، َعدا َة!، ََموسىَ"سّيدنا َبأخيوَ" َلتأييده َمباشرة َا َدعا اّلذي

َالّسياق َيظيرَفيَىذا َلم َلكنَدعاؤه َاََ"ىارون"، َبمعنىَأّن َاّلذيَيَََ؛ َلمعبدََِمَُرسَُىو
َ.فوسَِبماَفيَالنَ َأعممََُاَََ؛َألنَ حتٌََبََانيَ بَ ىناَرَََأييدَُفالتَ ،َالحقَ َطريقََ

ََزكرّياءَ"َوسّيدنا َالّسنَجٌَتزوَ مََُرجلٌَ" َفي َكبير ََرَُوفَ َتَيََ، َأساسيعنده َََََََعامل
َوََالنَ َض َغََِبََوَُجَُْوَزَََىو َعن َالحملَتياضعيَ ظر َفرََاّتجاه َلصَِوََِالولدَََاََُقوَُزََ، َََََوَدقَِفًقا

كاءَنفسو،َرغمَأّنوَلمَيطمبوَاإللحاحَورّبماَالبََُنصرَِعمىَعََُروفَ باعتبارهَتَََ؛عاءفيَالدَ 
َ ََوبصراحة، َاََِمريمَ"الّسّيدة َمََُتََمرأةٌَ" َالحملَِممك َنحووالوََِؤّىالت َوىوَالرَ َ:الدة حم،

َوَِزقََفرَََاألساُسَ َالولد َا َلحيا َالمَُافًقا َيََلتيا َولم َاألََرزقَُؤّىمة، َاألَُيا َأو َخ سّيدناَََََََوخت،
فًقاَلحالتوَةَوَِي َرَِوَاَالذَ رزقََ،َفََوجَُةَنحو:َالزَ وَ بَُالتَاألَُؤىَ مََُممكََُيََجٌَتزوَ مََُ"َرجلٌََإبراىيمَ"

َالسَ  َحََانَِالّطبيعّية َلذلك، َرجَُ موسى "سّيدناَوة َفالَىوََكونََليَََدَُفتقََِيََغيرَمتزّوجَلٌَ" أًبا،
زٍقَحالةَرََِلَ فكَُه،َدَُسانَُِيََبأخٍََدهَُأيَ اََوَزقوَُنثى،َلذلكَرََرحًماَكاألََُمكَُتََىوَيمَالوََجٌَتزوَ مَُ

َة.حََانَِةَالسَ ضعيَ الوَََفقََتَوَِاالتَالّثالثَجاءََمنَىذهَالحََ

َالة،َىذاَدليلٌَكّلَحََالتَؤىَ مَُتَوافقََِىَبٍةََاإلليي،َفكلَ َزقَِفيَالرَ َثََبََعَََعميو:َالَََو
"ََإبراىيمَناَ"دَُيَ ةَسََصَ رتَقَِسفََكماَأََلنفسو،ََمنَفاِئَدةٍََالعبدََُويعممَُالَامَمَُيعمَََاَََعمىَأنَ 

ََو َحديثو َقََِعواهَُدََفي َعن َقابموارَِالحََِبَِدَ أََالتَ َةَِمَ لوالده َالتَ قََِوَُي، ََون َعََّمة َََََََغيانَالطَ ت
َالوَََنََم َاألََكََُنَ نوَىوَأمََِفادَُستََلكنَالمَُالد، َمعَاَِعواىَُفيَدَََينََِبَدَ ؤَُنبياءَمَُّل ََفَوِرَثَم ،
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َتوََُقَقَ حََه،َفََعدَِمنَبَََوََُتَي َرَِذََُوَُثََر َوَََبَوَعَكَسَذلكَمعَوالده،َومنوَُدَ "َىذاَالتّأَََإبراىيمَ"َسّيدنا
َ.اهَُيَ ياَإَِائَِعََفيَدََُاََِمعََ

َالمجّسدَ َالّشمول َمبدأ َحّققت َالقصصي َالحوار َفي َتتالت َاّلتي َالكالم ََََََََََفأفعال
َ َاإلقرار َفي َالمجّسد َالّصدق َومبدأ َالقصص، َمحتوى َواألفي َومبدأَبالّتأكيدات فعال

َالفعل وقانونََ،الّتعاونَالمجّسدَفيَلغةَالحوارَالمبنّيةَعمىَالّنّيةَالقصدّيةَوالفعلَورّد
 اإلخبارَالمتمّثلَفيَالّسردَالقصصي،َومنوَتحّققَالّتأثيرَفيَالمتمقي.
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 (:56)( إلى  59 ) جّنة وأهلها: من اآليةالوصف  -5

َاَتعالىَفيَوصفَالجّنةَوأىمياَينتييَالحديثَعنَاألنبياءَوقََ صصيم،َليبدأ
َوصفيَّ َواقعًََتقريريََّبممفوظ َجديدًَبّين َغّيرا َالّسابقةَا َالّرسلََ،العقيدة َبيا َبعث َََََاّلتي

﴿َ َ َ ََ  َ  َ َ   ََ﴾َ َاإللزامّيةَ، َََقّوتو

﴿َيوات،َفالفاءَالعاطفةَفيباعَالشَ اتَ الةََوةَبالصَ يانََستَِفيَالَِ َ﴾َ ََعقيبََأفادتَالت

َ﴿َياَبمفظَِرتباطَِيَلَِمنَِالزَ  َ َ﴾،ََوبماَأّنياَجاءتَبعيدٍَتوحيَإلىَزمنَاّلتيََو،

َكلَ َبعدََفَبقيا؛صَاّلذيَسََصََالقَََعطوفةَعمىَمجملياَمََفالجممةَكمَ َالعموم،َأفادتَََِنكرةٌَ
َ.إليوَوندعَُنحرفَعّماَكانواَيَََخْمٌفَاََِجاءَََنبيَ َوَرسولٍَ

تَىذهَاإلضاعةَبفعلَأثبتََوات،ََويتّباعَالشَ ةَالّصالةَواَِمَفيَإضاعََوِئيَِسََُنَُمََكمَََو

َالمَُبصيغَََتقريري َة َعمى َالّدالة َ﴿َالماضضارعة  َ﴾َإضاعِةََ؛ َفعُل بمعنى

ََلّصالةَِا َفييم َجاءبالوراثََمتجّذر َكما َلشََِاََة، َالنَ يواتَِّتباعيم َيم َصيغةَفسّية بنفس

َ﴿المضارعةَالّدالةَعمىَالماض َ﴾، َفيَالماضََوقعَََالفعلََواّلتيَتوحيَإلىَأّن

َمًفا.سَََومٌَسَُحَْاألمرَمََفيو،َومنوََرََغيَ فالَتََ

َمثبتٍََوتتابعَأفعالَالكالمَاإلنجازّيةَبحرفَالعطفَالفاءَالمالزمَلممفوظَتقريريََّ

َ﴿وقعَنتيجةَلماَسبقَ َ َ َََ﴾َ،ََِماىََُيَقَْستمرارّيةَلَُقّوتوَاإللزامّيةَفيَا

َعََالغََ َبََّي، َمَِمَِاألزَْر ََخَمفثممََنة َأَُا َما َفمَِوا َاألزمنة، َعبر َبو ََََََََدالٌََحرفٌََّسينَُالروا
عنَمَالّتامَىَُعدََىذاََبََُالزمَُ؛َيَُمنوَلَمفرَ َّيَشيءٌَالغَََر،َومنوَلقياتكرَ لَالمَُستقبََعمىَالمَُ

ََوالرَ  َالضَ بََشد َعمى َالغَََ؛اللقاِئيم َلفظة َمَُألّن َجاءت َمَُّي َغير َتَُطمقة َعَُقّيدة َمومََفيد
َ.يَ الغََ
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يستثنىَفيوَمنَعملَبغيرَعملَالممفوظََمثبتٍََتقريريَ َويتواصلَاإلقرارَبممفوظٍَ

ََ﴿الّسابقَ ََ  َ َ  َََ﴾ َوبةَ،َقّوتوَاإللزامّيةَفيَتحقيقَالت

َالّصالحََِوالعملَِ َبأداةَفعلَُف، َجاء َىنا َاإلنجازي َتََُإلََّالستثناء)َالكالم َاّلتي ََََوحيَ(
ىذاَاألخيرََ،لعبادهََِاًَظالمَأنَيكونَاََُلَيميقََُقامَُفالمََياقَإلىَرحمةَا،َمنَخاللَالسَ 

َالّصالحَوَُبََُتعقَُ َوالعمل َبو َاَواإليمان َإلى َ)َ،الّتوبة َالفعل ََابَََتََوجاء (ََنََآمَََ)و(
َالمَََالَِالدَ َضارعَِالمََُبصيغةَِ ََوعمى َوخَُدَُاض َعمييما َالستثناء َأداة (َََمنََْ)ول

ؤمنينَتائبينَمنَعمىَأّنيمَكانواَمََُادإذَأكَ َمنَالفعمين؛رادَالمَُتَرََيَ غَََاّلتيََةيَ يصَِخصَِالتَ 
َعَََ،قبلَُ َوكََصََثّم َا، َفيَالماضيَيََُميونَُوا َيَََميَُمكنَُكانوا َاآلنصيرَُأن َدليلَوا َوىذا ،
َأمر عمى ََأّن َالّتوبة َ)َموجودٌَواإليمان َفحرفَالستثناء َآنًفا، َاستدركَََإلََّفييم ماََ(

َةََرصََعطيَفَُُيََو؛َألّنَاََبَ لرَََالعبدََُوبَُتَُفقدَيََأعادىمَإلىَماَكانواَعميوَسابًقا،َضىََومََ
َلمعبدَِالتَ  َتََوبة َوما َالسَ َحََوضَ ، َمن َمَِلنا َأّن َحَِالتَ َيزةََياق َليست َالدَ ًرَكَْوبة َعمى َينَِا

فاََابقة،ياناتَاألخرىَالسَ ياَحّتىَمنَالدَ نستخمصَُنحنَنجُدىاََوَاإلسالميَفقط؛َبلَىا
َمىَذلك.ىوَعَََرَّصَُِيََحّتىَهَُبَعبدََعذَ لَيَُ

َاآلية ََوتعطف َ﴿َمثبتٍََوصفيَ َبممفوظٍَالكريمة    َ َ ََ

  َ ََََ﴾،ََ َالمتمّقيَقّوتو َالّتأثيريَفيَنفسّية َفيَتحقيقَالفعل اإللزامّية

َ َلمّصالحين، َوالّثواب َالجزاء َفي َ﴿َـفالمتمّثل   َ﴾َََُيعود َإشارة ََََََمباشرةًََِاسم

َوبياَلََعمَِوآمنََوَوبةَِالتَ َلَفعلَِعمىَمنَتقبَ  ،﴿ََ  َ  َ﴾َََُتقريريَ َممفوظ

َقّوتََُ،تٌَثبََمَُ َالنَ َةاإللزاميَ و َالمَُفي َالَطمقَِفي َعمييمَممَِلظَ فعل ثباتٌَعموما َوا  َقََلمَََ، َََوَبمََا
َة.الََحََّنةَلَمََالجَََمونََدخَُيََفيَأّنيمَ
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َفيَالمتمّقييَتقريريَوبنّيةَقصدّيةَالّتأثيرَويتواصلَوصفَالجّنةَبممفوظَوصف

﴿َ َ  ََ  َ   َ  ََ َ ََ  ََ﴾ََقّوتو،

(َاسمَجامعَلكّلَأنواعَالجنانََجّناتَ،َورغمَأّنَلفظةَ)ةنَ الجَََصفةَِمكمنَفيَاإللزامّيةَ

﴿يًّايبَِغَََجاءَََّنةَِبالجَََعدَُىذاَالوََ،َغيرىاَ(َدونَََندَْعَََ)َبـتَدََدَ حََُإّلَأّنيا  ََ﴾ََفيم،

َرفّيةالظَ َاءَِبالبَََالّمفظةََُواقتران،َيمإيمانَِوىذاَتأكيدَعمىَواَبياَنَُىاَومعَذلكَآمََدَوشاىَِلمَيَُ
َأنَ َدللة َوَََعدََالوَََعمى َليسَ َالسَ ىذا َبممفوظٍََ،ةاعََليد َالّتأكيد َََََمثبتٍََتقريريَ َويتتالى

﴿َ َ ََ  َ﴾ََََوكيدَالتَ ف،َسمفاَوعَِقطَُالمَََعدَِبالوَََاءَِفََ،َقّوتوَاإللزامّيةَفيَالو

باعتبارََ؛الميعادَوالوعدََفَُخمَِلَيََُوَُأنَ ةَاَفيَمصداقيَ اَبالغيًََّتََثبََ(َأَََانََكَََ)(َوَنَ ِإََ)ـَب
َأّنوَحاصل.َعنىياقَبمََجاءتَفيَالسَ َ)ََمأِتي اَ(َلفظة

َبممفوظٍَ َالجّنةَوأىميا َوصفَنعيم ََ﴿مثبتََوصفيَ َتقريريَ َويستمّر َ

  َ ََ  ََ  َ  َ  ََ َ َ﴾َقّوتوَاإل َتبيينَلزامّيةَفي،

َّلَشيءٍَكََُ،ََفَنَفىبأسموبَالَقصرَِوًراَمحصََُإذَجاءَالممفوظََُ؛نٍَدَّْنةَعََجَََلَِأىََْعيمَِفاتَنََصَِ
َرٌَصَِقتََمَمَُماعيَُذلكَأّنَسَََلَِقابَِفيَمََُتََثبَِأََُوبماَلَيحّققَفائدة،ََقٌَتعمَ مََُعالقةَبالس ماعََِلوَُ

زقَالرَ رَوفَ مَبتََيَُعيمََُنََدََأكَ َتََوَير،المَإّلَالخََفالَيأتيَمنَوراءَىذاَالسَ الحسن،ََعمىَالقولَِ
ّنماَيَُزقيمََوعنَرََِحثَِفيَالبَََنََوَْشقََبمعنىَلَيَََ؛(َِفيَياَ)َةَِفظََبمََةَلَالجنَ عندىمَداخَِ َاقَُسََا 

َواآلَصالَِالحَََمنًَِقا،َوفيَزََوَْإلييمَسََ (َإلىََمىََُ)َميرَُالضَ َيفََضَِأَُ،ََواجةَإليوَفيَالُغُدو 
كماََ،إلييمَلَإلىَغيرىمَزقََالرَ َوقَُيسََُأّنَاَََعمىَأساسََِيصَِخصَِ(َلمتَ َزقَِالرَ َلفظةَ)

َعدمَُالثّباتَوالستقرارََوَممةَِاسمّيةَداّلةَعمىباعتبارهَجاءَجَ؛الممفوظَباإلثباتََِتأكيدََُمَ تََ
َدي.بََاألَََعيمَِالنَ َفاتَُعم،َوىيَصَِىذهَالنَ َوامَُومنوَدَََغييرَِالتَ 



 اىميََوأَََةَِنَ الجَََصفَُوََََََََََََََََََََََََ"َمََريََمََ"ََةَِورََفيَسََُابَِطََةََلمخَِليَ اوَُدََالتَ َيمَُاني:َالقَِالثَ َصلَُالفََ
 

012 
 

ََ﴿وممفوظَ  َ   َ َ َ   َ َ َ ََََ﴾َََّوصفيََّإثباتي،

َ َاإللزامّية َتأكيداقّوتو َكونو ََفي َسبقتو َاّلتي ﴿لمجممة ََ﴾،َََََََِاإلشارةََسمَُفا

ياَإّلَلمنَكانَثَُورَ لَنَُآنفاَوىيَجّنةَ)عدن(،َلذلكََالمذكورةَّنةَِالجَََعمىَائدٌَ(َعَََمكََِتََ)
َقََتحقَ َمعَتحقيقَمواصفاتيا،َواآلياتَالّسابقةَوريثَِلمتَ َشرطٌََوَببٌَىَسََقوََفالتَ َا،َوعميوقيَ تََ

َا.يََعضَََبََحَُشرََأّنَاآلياتَتَََظَُمحََ،َكماَنََالّتأكيدََُفييا

َ﴿قَالمطمََِبالّنفيََّمثبتٍََتقريريََّويستمّرَتأثيرَالفعلَاإلنجازيَبممفوظٍََ ََ

َ  َ َ﴾َ َفممفوظفيياَالجّنةََِأىلََِاتََِبََثََوَرارَِاإللزامّيةَفيَقََفائدتوََ، ،َ﴿َ

  َ َ﴾،َََََََا،َفالجزاءََُمنَََإّلَبأمرٍََولَلَيكونَُزَُاَالنَ ّنَىذعمىَأَتأكيديَ َستثناءٌَِا

قرارَذلكَجاءَفيَممفوظَمثبتلَِمََالعَََنسَِمنَجَِ َ﴿َ،َوا  َ َ َ   َ  َ َ َ

َ ََ﴾َ َفيَ، َاإللزامّية ََِالقََُتأكيدَِقّوتو ََوََُلََفيَ)َمَِالاّلَََنَُوَْكَََ،درة َفيدَُتَُ(

َََِةَفيَأنَ يَ انَِحدََلئلَالوََدَََدََسَ جَََومَْمَُبالعََُالممفوظَُو،َشيءٍََلكلَ َالكٌَالمََََبأّنوََُسميمََالتَ 
َأّولَوآخًرا.َمرَُاألََ

َ﴿ مثبتٍََتقريريَ َبتأكيدَنفيَآخرَفيَممفوظٍََالّنفيََّعََُبَتَْويَُ َ َ َ َ﴾ََ،

جاءََفيَ ،َوالنَ -َكيفَلَوىوَالعميمََُ-َعمىَاَسيانَِالنَ َصفةَفيَِقّوتوَاإلنجازّيةَفيَنََ
َبمَُ َطمًقا ََوَامَََ)ـ َالن افية َبفعلَِمَُ( ََوَانََكَََالماضَ)َؤّكًدا َيُكن َلم َبمعنى َيََ(؛ ََََََنَكَُلن

َالنَ  َالصَ اسينََمن َفيذه َتنطبقَُ، َل َاإلطالقََِفة َعمى َواَِعميو َأنَ ، َإلى َََََََلفظةََستناًدا
َ َ(يًَّسَِنََ) َالمََُا َبصيغة َسَََ،ةبالغََجاءت َالنَ اّلتي ََأفإنَ َفيَ بقيا ،َفةَِصَ الَىذهَفيَنََدتكَ يا

َ)َيءََجََِتََأنََْغةَِفيَالمَ َواألصلَُ َ َ(سََِنََلفظة َ(؛ََزنَِعمىَوَََبالغةَِالمََُبصيغةََِيًّا ََفع اٍل (َََ
َكانََذلكَواستحسنََوَلََُقبَِفَََ،اءعنَاليََََأْغَنىَياقَِياَفيَىذاَالسَ بَُسَََنََ،َولكن(َايٍَسَ نََأيَ)َ
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﴿قولوَتعالىََئَُافَِكََُتََانَِسيََالنَ َمَُدََفعََغ،َبمََأََ  ََ   َََ﴾َِالّتأثيرَتحّققََنوَُ،َوم

َلفعلَالكالمَانَِسيََالنَ َعدمََِبسببََِفَُاَلَُيخمَََعدََوَََنَ أَفي َالقصدّية َىيَالّنّية َوىذه ،
َاإلنجازي.

ََ﴿َتقريريََّبتبيينَمكانةَاَالجميمةَبممفوظَإثباتيَّصفاتَأىلَالجّنةََمَُتََخَْوتََُ

   َ َ َ َ  َ  َ  ََ﴾ََقّوتوَاإللزامّيةَفي،

َبوبَِالرَ َتأكيدَِ َ(ّية، َرب  (َ َمَُمََُفجاءتَلفظة َفََضعَ طمقة َة َفكََُ،مومََعَُالَفيدَُتَُالباء ََََلَ وعميو
َعََ َفي َيََالسَ َالمَِما َوما َواألرض َعائدٌَطيَُسَ توََماء َكَََما ََََََََ،َوَِفَِصرَ َتََةَِكمََحََِوَمالَِإلى

َ َىذا َالّرسائلَالّسماوّيةَتَُما َكّل َنمحظَأكيدَِالتَ َومنَبابََِ،ةَايَ حدانَِوَََرَ قَِيؤّكدَعمىَأّن

َ﴿اإلنجازّيةََاألمرََِيغةَِتمّثلَفيَصَِالمََُ،نقيادالَِ  َ﴾،ََنكرةَطمقةمََُالعبادةَجاءتَو

َتََحكمََمَُ َمََُقديرَِالتَ َسموبََُأََحوية َلمّتعميمفََعرَ غير ََ؛ة َالعََُمَ تضَُبمعنى َأنواع َََةَبوديَ كّل
تَجاءَََلذلكَعمييا،َبارَِصطَِطمقةَإّلَبالَِىذهَالعبادةَالمََُقََحقَ ولنَتَُ،َوحيدالتَ َقَُحقَ اّلتيَتَُ

َ﴿َفظةل َ﴾ََََُفعلَِم َعمى ََوَاألمرََِعطوفة َأفادتالّسابِق َكذلك،ََمنو األمر

َا َفعل ََصطبارلَِوصيغة َألّنيا َالّتأكيد َاألخرى َىي َوزنَِأفادت ََعمى َ(ا) َََََ،فتعل
َاألمرَومنو َلفعل َالقصدّية َسَََ؛برَِالصَ َأسبابَََ(َلِاْفَتعََِ)َالّنّية ةََََََََشقَ المَََدَُتجَِألّنك
َ.فأمرىاَصعبٌَة،َبادََالعََِفي

ََ﴿و َ َََ﴾َ،ٌََإنجازّيةََقّوتوَاإللزامّيةَفيَاإلنكارَِبصيغةََممفوظ

َمَِعجَ والتَ  َألنَََِّلََاثََنَمََمَ ب، ََلفظةَ؛ َ(مَِسََ) َليسَالمقصودََُيًّا َوَََىنا َاِلسم َ؛هحدََمنيا
ََو ّنما َا  َفة،َفََصَِةَوََمََسَِبيا َعطاءَُاإلنكارَىوَإََِلَ حََمَََعمىَأنَ َدلَ ستفيامّيةَتََ(َالََِلىَََ)ـ
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اتَفََصََِمقتََطمََيماَأََمَََمّية،َفيَأّنكاإلليََِةكمََعمىَالحََِيدلَ َستفيامَُ،َىذاَالَِغيرهَِةَاَلَِسميَ تََ
َأبًدا.َاََِةَمعََاثمََمََلَليمَالمَُحصَُم،َفمنَتََالَعمىَآليتكَُمََالكََ

ّبَرَََالخارجي؛َبأنَ َعترافالَِمنيََواآليةَإلىَاإلقرارَالضَ َأفعالَالكالمَفيَتخرجَُ
ََو َالمالكَُالّسماوات َكثرةََِ،شيءٍََلكلَ َاألرض َعبادََِهَِيرَِخَََمن َيََعمى ميكَعَََبَُصعَُه،

ََوَهَِمرَِلَألََثَِمتََو،َومنوَاَُِتَيَ سمَِتََ نفيَياَاّلتيَتََسبابََِأََاذَِّتخََِاََعمييا،َمعَبارَِصطَِالَِفيَالعبادِة
 .ركَِالشَ َجودََوَُ
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َ َالموت َمابعد َبذكر َالقرآني َالقصص َويظيرَيتتابع َالبعض، َنكران َََََََعند

َ﴿ الكالمَاإلنجازيَالمعطوفَعمىَماَقبموَيفّسرهَماَبعدَاالستفيامَىذاَفيَفعل  َ

َ  َ َ َ َ  َ ََََ﴾َ،َُفيَاالستفيامَاإلنكاريََوَاإلنجازّيةّوتَُق

َ﴿الّتعّجبيَ  َ َ َ﴾،َََولكنَموَِكمََبأَََاإلنسانََِعمىَجنسََِنكارَِةَاإلَِودََعمومَعَََفيدَُُي،

َ﴿ممةَجََُمنَخاللََِفيَالجنسََِيُصَخصَِثَالتَ حدََ َ َ َ﴾َ،ََُطابَُالخََِومنو

َفئةََِوٌَوجَ مَُ َيَََشركينََالمََُإلى َال َيََعبَُاّلذين َوال َا َعَِبَِطََصَْدون َعمى َفنتيجةَُتَِبادََرون َو،
ّنماَمنَبابََِوَ،واإلنكارَبَِعجَ التَ َمنَبابََِ،َليَسَلونََساءََتََيمَيََركَِشَِ غمَما،َرَُةَفييَِبالغََالمََُا 
َاالَِىَََأنَ  َمزة َستفيام َو)أَْالتَ َبالمَِاقُترنت َاالََِوفََسَََكيد َحدوثَََاّلتيَ،ستقبالّية( َتعني
َمَََيءَِالشَ  َالّتقريريََحالة،ال َالممفوظ َيؤّكد َما َىذا َوأنكروه، َذلك َمن َتعّجبوا َأّنيم ََََإاّل

﴿ََ   ََ﴾ََِقةطمََالمَُاَدرةَقَُوَعمىَاللتَِفيَد.ََ

َممفوظ َ﴿َأّما  َ َ﴾َََلمتَ تيجََنََجاء َ)لَالسَ ساؤَُة َألّن َالدَ َوفََسَََابق؛ الةَ(

َوعميوَ،برَِالقَََمنَََروجَُالخَُحدوثَالفعلَاإلنجازيَوىوَتََقَقَ ضارعةَحََالمَُستقبالََوعمىَاالَِ
ََ.رغمَحصولوَلٌَلَباطَِساؤَُالتَ ف

قدرتو،َبََ(َالمتمّقيَ(َإلىَتذكيرَالمخاَطبَ)َاَ)ويستمّرَاإلقرارَمنَالمخاِطبَ

 َ﴿َفيَفعلَكالمَإنجازيَّ                ﴾َ،

َاإلنجازّية َالّتعّجبََوَقّوتو َعن َبتعجَ السَ َاإلنكارَِفيَاإلجابة نكارََِوَ،بٍَابق َ،منوَأكبرَََا 
َحقَِرضَالتَ غََب َالمََُكيفَََهَُفادَُمََير، َالقّوةََََومقتَِخََِأصلَََرََذكََُيََشركَأالََّليذا َبواسم َالمؤّكدة

)َ ََأن ا َالمََُ) َالمعنى َعمى َبالخمقمََضَْالّداّلة َإيمانو َفي َاّلذيَ،ر َالبعث َيجحد َََََفكيف
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َ،بميالقَََاإليجادََِعدمََِأفادَدؤكَ فيَالمَُبالنَ ىوَأىونَعميوَمنَالخمقَنفسو،َوقدَأرفقَالقولَ
َمَُضََالقَََفالمضمونَُ َتََُ،شركَِلممََُوٌَوجَ وي َََ،َكََعثَِببَََرَُكفََُتََوَدمَِالعَََمنَََكََجودَِبوََُنَُؤمَِكيف
َالحوارَيكشف؟يءٍَشَََالَََنََمََِدتََجَِمعَأّنكَوَُ َىذا ََمَيَِيمَِجَََةَِمَ ِقََوَكينََشرَِالمََُتَِعنَ عنَتَََ،

َإَِ َالحَُقامََمع َومَِعَََةَِجَ ة َاإلنجازيَالمحّققَيثبتَضمونَُالمَََنوَُمييم، َبفعلَالكالم ََالّتأثير
َ.فيَالّتيديدَِ

َإلىَالمخاَطبَ)َاَالّترىيبَمنَالمخاِطبَ)َويتواصل (َفيَصورةََالمتمّقيَ(

َإنجازيَّ َ﴿َ،مباشرَفعلَكالم َ َ  ََ   ََ

 َ ََ َقّوتََُ﴾َ َبعد، َفيَتحقيقَما َ َعَََبَت َرََتََالمََُمَِسََالقَََوَاإلنجازّية َنكارَِنَإَِةَ

َ﴿اءَفيَتَالفََاءََجََفَََ،قَِابَِالسَ َعثَِالبََ َ﴾ََ ََوالواوَوَََفريعَِلمت ةَؤّكدََالمََُسمَِالقَََاوَُ،

ََومَِقسَُبالمََ َا، َوىو َطمبيََّإنشائيَ َأسموبٌََالممفوظَُفبو َغرضوََغير َالقسم بصيغة
َبَِالمَََتعظيمََُالّتيديد،َومنوَالقيمةَاإلنجازّية َأَُو،َوقََقسوم ََبَخاطَِالمََُميرَُإليوَضَََضيفََد

َ َبغرضََِسولَِالرَ َالمخاَطبَعمىَالعائدََِ،افَ(الكََ) َوسّمم َاَعميو ََصّمى فعلَتأكيد

َالحشر َتحّقق، َلفظةََِاّلذي ﴿َفي     ﴾ ََُبالالم َوالنَ اّلََؤّكدة ونَم

َاللةدينَدَِؤكَ بينَمََُلََعَِجَُ،َالحسابََِ(َوىوَيومََُشرَِالحَََ)َفعلَََأنَ َالحظَُة،َوالمَُضّعفََالمَُ
َعَُقوعَِةَوَُتميَ حَََعمى سوّيةَفادتَالتَ ياطين،َفالواوَالعاطفةَأََمعَالشَ َمَبحشرىَفََطَِو،َثّم

ىَاَين،َفكانتَالّنتيجةَأنَساوََيََساوَِتََبينَأمرينَمََُطمقَُمعَالمَُومنوَالجَََ،عطوفينبينَمََ
َيومَََونم َحَِيََنزلةَاّلتيَسََالّشياطينَفيَالمَََوَبينَالكّفارَِ َكمَِحواَفيَحَُُيصبََِالحشر،َإذََْبيا

،َفماَيقعَعميوَينعكسَ-َالحسابَيومَََفيَأمرهََِورٌَنظَُيطانَمََالشَ َباعتبارََِ-رينَنظََالمَُ
َخََ َكما َيَََُصَصَ عمييم، َاّلذين َنوع َوىم َالّشياطين، َمع َإعادةَحشرون َفي المشّككون

َ.البعث
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َ﴿ وممفوظََ َ َ َ َ َ﴾  ََََمعطوفََتقريريَ َوصفي

َقبموَ،َقّوتوَاإللزامّيةعمىَ َََقرارَحضورَالمشركينَيومَالحساب،َحيثَأفادتفيَإَما
َاإلحضارَ(َجاءتَلفظةَ)فَ،ىمُرَاحضشرَيتّمَإحََالَومنوَبعدَ،والّتراخيَالّترتيبَََ(َمَ ثَُ)َ

حولَجيّنمََورالحضََُأكيدَِتَبغرضََِ،فةضعَ ونَالمَُورةَىيَاألخرىَبينَالاّلمَوالنَ محصَُ
َ َتؤّىميم َغيرَُبوضعّية َجموسيم َألّن َفالمضمونَالقضويَّمعتدلٍََلمّسقوطَفييا؛ يوحيََ،

َ.َالمتمّثلَفيَالّترىيبَإلىَتحقيقَالفعلَاإلنجازيَالّتأثيريَّ

َبممفوظٍََاَواصلَمواجيةَالمخاِطبَ)تََوتََ َََ﴿َمثبتٍََتقريريَ َ( َ

ََ َ َ َ  َ ََ َفيَمواجيةَِ﴾َ َاإللزامّية َقّوتو اَليم،ََ،

عطاءَكلَ  َو،َحيثَأفادتَقَ حَََقَ يَحََذََِوا  طفَبمعنىَالعَََراخي؛َتََونََرتيبَدَُالتَ َ(َمَ ثَُ)
َسيحصَُباشَِالمَُ َلما َحشرنََر َلمن َوأحضََل َسََاىم َفإّننا َكلَ َعَُننزَِرناىم، َمنيمَفََِمن رقة
الّتأثيرَفيَالمتمّقيََىافادَُمَََ،قيمةالثَ َالّتوكيدََِونَِنَُبالمَالّتوكيِدََوَ(َالن زعَِ)ََّكدَفعلأتَىم،قائد

َمنَالفعلَاإلنجازيَوىيَالّتيويل.َومنوَتحقيقَالّنّيةَالقصدّية

َََ﴿وممفوظََ َ َ   َ  َ﴾ٍَََإنشائيَ َفعلَكالمَإنجازيَبأسموب

(ََدَ شَََأََلفظةَ)َلَُدخَُ،َومنوَتََعجيزَِالتَ َاإلنجازّيةَالّسخرّيةَووَقّوتََُإنكاري،َاستفياميََّطمبيَّ
ستفيامَاالةَبصيغَََالّسياقَجاءَََغمَأنَ رَُتَمعَا،َفََظَ وََُكونياَاهٍََنََتَمَُالاّلَََجورَِالفََُفيَمسألةَِ

َاإل َأنَ َ،عجيزيتَّالنكاري َ(الرََّ)َبمفظةََِرنََقََُوَُإاّل َعدمََحمن َومنو َالّتيويل، لتحقيق
َ.َاستحقاقيمَلرحمةَا

ََ﴿َوصفيَ َتقريريَ َيبّينَالمخاَطبَمنَاألولىَبجيّنمَبممفوظٍَ ََ  َ

َ َ َ  ََ﴾ََُقّوت َاإل، ََوَلزامّيةو َالعصاة،فيَتأكيد َفالممفوظََُتقريرَمصير
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وَعمىَاإلثباتَجممَِالّدالَفيَمََُ(َحنَُالنَ إلىَضميرَ)ََبََسَُِنََوَ،لمّترتيبّمَ(َثَُـَ)َطفَبعَُ
َالسيمََ َقَُوالّتقرير، َوقد َأَُالّتوكيدََِبالمََِرنََا َالمقام َىذا َوفي َبابَِدخَِ، َفي اتَبيمََالمََُل

)َوجاءتَلفظةَََ،عمىَاَتعالىَ،َألّنوَيعودَُدرةَِوالقََُظمةَِوحيَإلىَالعََاّلتيَتَُالمضمرةَ
)َ َََأْعَمم َوزن َعمى َالمََُ(َلعََْفَأََ) َعمى َالعََِبالغةَِالّدالة َممَِفي َأََ، َىم َبَِباّلذين َجيّنمولى

َىَبجيّنمَََلَوَْمَأََىََُمنََْإلىَأنَ َ،طفالعَََكرارَِبتَََوَالقضويََّضمونَُيوحيَالمََعميوََوَ،ياركاتَِودََ
َقادتيم.َوَعَِيََةَالشَ مََئَِاَأََي َمَِصَِ

َ َالمشركين َإلى َبخطابَموّجو َالّتيديد َالعذابويتتالى َفييم َحّق َََََبممفوظََ،اّلذين

﴿ََََ  ََ﴾ََقبموَثبتمَُالَقريريَّتَّال َما َفائدتوَالمعطوفَعمى ،

اّلتيََِإال َ(َ)صرَِبأداةَالحَََإلىَالّنار،َوالمؤّكدةَةيَ تمَِالحَََودَِرَُالوََُفةَِصََِحقيقَِاإللزامّيةَفيَتََ

َ﴿ماَبعدىا،َوممفوظََحصولَوَيديدَُىاَالتَ مفادَُ َ َ  َ ََ﴾َ ََتقريري

نتيى،َوالّتأكيدَاََِوَضيََفيياَقََُاألمرَََرودَجيّنم؛َألنَّةَوَُفيَحتميَ َاإللزامّية،َفائدتوَمثبتٌَ
،َنفسوَفكانَََعمىَوألزمََ؛َباعتبارَأّنَاَ(ََحْتًماَ(َولفظةَ)َانََكَََ)َفعلَالماضالبَجاء
ََأّكدتَالحتمّيةَالمسبقة.َعمىَالماضَةالالدَ َةالمضارعَقضي اَ(مَََلفظةَ)َو

ويتواصلَاإلقرارَبتأكيدَالجزاءَالحاصلَلكالَالفئتينَاّلذيَحّققَمبدأَالجزاءَمنَ

َفممفوظ ََ﴿َجنسَالعمل، َ َ ََ فائدتوََوصفيَمثبتَتقريريَ َ﴾َ

ضارعةَوَمَُيغتَُصَََِنّجيَ(نَُ)ََالكالمَفعل،َفوهّتقََبتقواه،َفاَِاَمنَوعدىمَاإللزامّيةَفيَنجاةَ
نيم،َةَمََِنَكَ تمََمةَفييمَومَُاصَِىَحََقوََالتَ َ،ييمجَ نََمنَنََُمتَفيَالماضيَبحكمَأنَ صََوَحََاللتَُدََِو

ََ﴿َوممفوظ َ  َ َََََ﴾َ َعمىَماَقبموَمعطوفٌََمثبتٌََوصفي،َ

ََتأكيدٌََ(َجثّياَمخزّية،َوفعلَالكالمَ)َبوضعّيةٍَفيَدخولَالّظالمينَالّنارََقّوتوَاإللزامّية
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اّلتيَتؤّىميمََجيّنمَحولَََثيَ وىيَالجََِ،مبّيةولىَالسَ ةَاألَُالوضعيَ َعمىَنفسََِعمىَبقائيم
َ.لمّسقوطَفييا

َذكرَُالَََتَتََويََ َكََُى َبممفوظٍَسبب َوتعّنتيم ََتقريريَ َفرىم َ﴿مؤّكد َ  ََ

  َ َََ﴾َ َقّوتُو َفيَتحقيقَِ، َعمىَالمَُالوََالتَ َشرطََِاإللزامّية َشركينَزمنََة

يمَعَُمنََتيمَيََعنَ ،َولكنَتََوجودٌَدىَمََاليََُطريقَََعمىَأنَ َ(َيدلَّ الّتالوة ىذاَالفعلَ)سول،َالرَ 

َيسمعونعكسََيقولونَََإذََْ؛منَذلك َوممفوظَما ﴿َويحاولونَتفنيده، ََ َ

 َ ََ    َ َ َ  َ  َََ﴾ََََُو،َقّوتَُإنجازيََّكالمٍََفعل

َ َاإلنجازّية َأىميَ كشفت َفَََ؛ةلََساءََالمََُةعن َحجاًجا، َدََل َوََباعتبارىا َاألخيرة َىذه َاَحوارًَت
َ َبدوره َمََُولَُفقَََ،ابطََخَِوىو َآمنوا َلّمذين َكفروا َأيَ لََساءََاّلذين َعن َليم َالسَ ة َلو ََََََبقَُيم

َالمََ َمَََيدلَ َ،قامَِفي َتََدََعمى َخمقََِارَِفَ الكََُعَِسرَ ى ََوقارنََالمََُفي َبينيم َالمؤمنين،َة ََََبين
َرة.اآلخََِنياَقبلََياَفيَالدَ جََمواَنتائَِجَِاّلتيَعََ

َعََِواصلَُتََوتََ َشكل َفي َاإلنجازّية َالكالم َالمباشرَرٍَبََأفعال َالخطاب َ،ََََبأسموب

ََ﴿َفرعونَوقارون،َفجاءَالممفوظَفعلَكالمَإنجازيَمعطوفَعمىَماَقبموَإلىَزمن

 َ  ََ ََ َ َ  ََ َاقّوتََُ،َ﴾َ فيَالجوابََ،إلنجازّيةو

َ َلمكّفار َسَُاليقيني َعمى َالخَََمَْكَََ)َـبؤاليم َمَََ،ةبريَ ( َتأكيدَُفادَُاّلتي ََََََ،َاليالكََِرَِبََخَََىا
َالسَ َو َمعناىا َعن َخرجت ن َعددَِا  َإلى َبسببَِبميقَََكينََيمََالمََُطحي َالجََِاََم، َََََََوابقتران
َب (َ َقََُبيمة؛المََُ(َنَْمََـ َأىمكنا َقبمكَُبمعنى َمن َأََروًنا َكانوا َفيَحََُفضلََم، َََيمصولَِمنكم

َنياالدَ َتاعَِعمىَمََ َلف، َالقصدّية َالحالَِالنّية َالّسياقَمقام َالمتمّقيََالّتأثيرَ،فيَىذا َعمى
َعنَطريقَتحقيقَالعبرةَفيَىالكَاألوائل.
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َبنفسََرَ مَِتََسَْوتََ َالّسابقةالّتأثيرَوبالعبر َالقصدّية َاإلنجازيََّالّنّية ََََ،فيَفعلَالكالم

﴿ََ َ ََ   َ  ََ ََََ﴾َ،َُتحقيقَفيََ،وَاإلنجازّيةقّوت

َ،(َلَْقَُ)ََاألمرََِبفعلََِالّتأكيدََُليمَعنَالفريقين،َلذلكَجاءََتساؤَُجوابَىذاَ(؛ََوَلَْقَُ)ََاألمرَِ
َ،َومعَذلكَفاَُزمنٍََمةَمنذَُائَِفييمَقَََاللةَُ،َبمعنىَالضَ (َكانَ)َاضالمَََبزمنََِثبتَُالمََُو
طمًقاَفعواًلَمَُجاءتَمََمنيمََوَونَطمبٍَدَُأيََد اَ(؛مََةَ)َامَ َتََيولةٍَفيَسََُزقََطَالرَ سَُْبَيََدََودَُمَْيََ
َدَِ َاللة َطول َنوعٌَاءَِطََالعَََةَِدَ مَُعمى َوىذا َالخََزيدََُيََإذََْوي؛َيَنالدَ َالعذابََِمنَََ، َمن َيرىم

َكفرًَ ََالمثبتََُالّتقريريََّ،َوالممفوظَُعثَِالبَََعمييمَيومَََةَِجَ الحََُإقامةَََِ،َبنّيةاَوظالالًَليزدادوا

﴿َ َ ََ َ َ َ َ  َ  َ  ََ ََ  َ

 َََ﴾ًَََاإللزامّيةَفيَحصولََِ،َقّوتوَُاَعمىَالممفوظَالّسابقجاءَمعطوف

ََوواالعترافَبضَََالجزاءَِ َالمَُمكانتَِعفيم َةطَ نحََيم َفَ، َ﴿ـ  َ﴾َ َوالحدَ َالغايةََِحّققتَ

ََىاألقصََ َالقول، َعمىَمََفيَفعل َتعقيًبا َرَُعمىَالكََُعمَِالنَ َدَ لتكون َثّم َلمعذابَِؤيتَُّفار َيم

َ﴿معنىََياًناَوىذاعََ  َ َ َ  َ﴾َذابيمَعََأفادتَالّتخييرَفيََـَ)َفإّماَ(ف

َتوقَ األخرويَأوََالّدنيوي َاَاألمرَُفَوىنا َفيوَاّلذيَيَُعند َيفعلََُدَُحدَ ، َلذلكََما بيم،
َمَُجاءتَالصَ  َبيمََيغة َرَََوة، َيَُأََمتى َكانوا َما َسيَُونَُوعدَُو َإيقانٍََونََوقنَُ، َمَََأي  َمََ، وَقامَُن

َف.ضعََوَأََعوانَُأَََوَوتباعََُأَنىَمنَاآلخرَومََدنََأََ

َ﴿َمؤّكدٍََمثبتٍََتقريريَ َيَاَعمىَعبادهَالميتدينَبممفوظٍَِنَْثَيَُ  ََ َ

 ََََََ﴾،ََََََُفالفعلََُ،ؤمنيناليدىَعمىَالمََُوَباتَِالثَ َفيَإقرارََِوَاإللزامّيةقّوت

َ َ(يََ) َاالََِدالَ َمضارعٌََِزيُد َواصمةالمََُوَّيةستمرارَِعمى َومنو ََالِيَداَيةَيادةَُزَِ، َ،امن
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َلفظةَسناتَِمحََفَلضاعََُتََفيحصلََُ،دينََيتََالمََُالحينََصَ الَهلعبادََِفتياضاعََمََُو َوجاءت ،َََ
َدى.ستمرارّيةَفيَاليَُاالَِدوامَعمىََىيَاألخرىَاللةدََِ،طمًقامفعواًلَمََُ)َُىَدىَ(

َ﴿َوممفوظَ    َ  َََ َ َ َ ََََ﴾َ

،َالحةاألعمالَالصَ معطوفَعمىَماقبموَلتبيانَفائدةَاليدىَالمتجمّيةَفيََمؤّكدٌََتقريريَ 
فييَخيرَمرّد،ََفاعمياوأفضمّيتياَعمىََ،عندَاََِفائدتوَاإللزامّيةَبقاءَاألعمالَالّصالحة

 َ﴿"َفيَقولو:َزكرّياءَ"َأفعالَكالمَسّيدناَسياقَطابقَُُيََوَقَُوافَِيَُوسياقَأفعالَالكالمَ

           ﴾. 

َ َالقصدّي َالّتأثير َاإلنجازيَّويتواصل َالكالم َإنشائيَّبفعل َأسموب َفي َطمبيََّ،
َ َاَََََََََََ،االستفيامبصيغة َبأنعم َالكافر َىذا َلقّصة َاالنتباه َلفت َفي َاإلنجازّية قّوتو

﴿َ   َ َ َ  َ ََََََ﴾َ،َ(َأيتََرََ)ََفعلَُفَ

نَافر،َومَِىذاَالكَََقّصةَِيوحيَإلىَالّتعّجبَمنََ،ستفيامىمزةَاالََِوَبفاءَالّتعقيبََِالمقترن
َ.وصيانَِغمَعَِلدَرَُالوََالََوالمَََوتيانَِإَِعمىََدََكَ أّنوَأَََوَِتَِعنَ ةَتََدَ شَِ

ََ﴿َاإلنكاريَالّتعّجبيَبفعلَكالمَإنجازيَّويستمّرَاالستفيامَ   َ َ َ

َ  َََ َ﴾،ََ َفي َاإلنجازّية َََقميلَِالتَ َمفادهَستيزائيَ االََِوابَِالجََقّوتو

ََقاصرٌََالمتمّفظَاللةَعمىَأنَ بالغةَدَِبصيغةَالمََُ(َعَََمَطَ أََجاءتَلفظةَ)َفَ،يدَ حََالتَ َقامَِمنَمََ
اَزادَمَ ،َومَِأنَِمنَالشَ َقميلَِومنوَالتَ َ(َلمّتعجيز،َيبَِالغََـَ)َنتَبرَِفظةَقَُ؛َألّنَالمَ ّدعيويَامَّع
َ،ينَِيئََنَالشَ ةَبيسويََإاّلَلمتَ َطَُسَ توََأّنياَالَتَََالغي اَبََفيدَُاّلتيَتََُ،(َمَْأََبـََ)ََيرَُيَِخََالتَ َةدَ حََِقامََالمََ
َاألالىَُكََِو َزادَََ،يَّعجيزََِتََمرَُما َما َتأكيدََِىذا َفاألوَ من َالغَََالعَُاإلطََّلَُىا، َأمرٌََيبَِعمى

َيََمستحيلٌَ َفال َاعممَُ، َإاّل َاّتخاذََُ،و َكَََ،اَعندَََيدَِالعَََوالثّاني َمنََوىذا َمورَِاألََُذلك
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ذاَوَََوَ،بعبادهََِحيمٌَرَََاَََاللةَعمىَأنَ دََِنَ(حمََالرَ سمَ)َباََِيدَُالعَََنََة،َوقدَُقرَِحيمََستََالمَُ َدََعََا 
َخذَُتََمنَيَََأنَ َكمَِحَُِبََياقَِفيَالسَ ََضَناقَُالتَ َلذلكَالَنجدََُ،لمَيكنَىذاَالقصدَََلكنَ َوَ،أعطى
َلذلكَجاءتَلفظةَُألوامرََِمتثالَِواالََِتوَِيكونَفيَطاعَََيدََحمنَالعََالرَ َعند َ(َه، َ)الّرحمة

َ.ةَِكانََالمَََمنَََتأكيًداَعمىَالّتقميلَِ

َالممفوظَُ َ﴿َالمثبتََُالّتقريريَ َأّما ََ ََ َ ََ ََأفادتَتفنيدََ﴾َ

َ)َبَالّتأكيدََُفجاءَََماَاّدعاهَىذاَالكافرَبحكمَقّوتوَاإللزامّية، ،َدعَِالرَ َوَجرَِالزَ َقصدَ(َالَ كََـ

َأنَ فادَُمََ ﴿غمَىذاَىَمنو،َولكنَرَُرجََةَتَُحَ الَصََِباطلٌََبقََاّلذيَسَََولََالقَََىا َ َ

 َ﴾َ،ََفعلََُو﴿َ َ﴾ََُاستمرارّيةََعمىَدالَّستقبالَينَاالَِسَِِبََقٌَتعمَ مََُضارعٌَم

َدَُحدَ تَُ،َهَُدَ ضََِقامَُتَُحّجةَوَالمَُعنو،َومنوَكَََلٍَادَِيرَعََغََعّجبَمنَكالمَالكافر؛َإذَىوَالتَّ
َ.ابقََالعَِزاءََوالجَََوعََنََ

َبممفوظٍََ َماقبمو َعمى َالقول ََ﴿َمثبتٍََوصفيَ َتقريريَ َويعطف ََ

 ََََ﴾َََمد اَ(َالفعلَُألّنََ؛قّوتوَاإللزامّيةَفيَبسطَالعذابَواستمرارّيتو(ََ

َالعذابَبحكمَكتابةَماَقالوَعنَالمالَوالولد،ََ،طمًقاواًلَمَُمفعَُجاءَ عكسَاستمرارّيةَمّد
غمَُرََ،لدالوَََوَالمالَََأعطاهََُاَََوحيَإلىَأنَ ضويَيَُالقَََونَُالمضمَُوَفأصبحَذلكَعذاباَلو،

َ.وَُابَلََذََفةَالعََاعََضََمََُوَ،عميوةََِجَ الحََُةَِىَإلقامََوََسََِو،َالَلشيءٍَغيانَِطََُوَوَِِتَن َعََتََ

َالعطفَ َسبقَويستمّر َ﴿َمؤّكدٍََمثبتٍََتقريريَ َبممفوظٍَعمىَما  ََ َ

   َ  ََ﴾َ،ََُالّتحّدي،َوفعلَالكالمنتيجةََقابَِالعََِيقَِحقَِفيَتََوَقّوت﴿َ َ َ

 َ﴾ََ َالمتمقََّعمىَوقوعيدّل َفي َالّتأثير َومنو َالّسابق، َبسببَقولو َوقدَاليالك ي،
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َ َممفوظ َفي َبتيديد َالكالمي َالفعل َ﴿ُعِطف  َ  َ﴾َ َإَِ، َالتيانَُومنو منوََدَ بَُو

ةَعمىَدرََىَالقَُبمعنَََ؛وىوَاَمَِتكمَ عمىَالمََُدَُائَِمعيَالعََالجََ(ََاَنََ)َميرَِبضَََالفعلََِرتباطَِالَِ
ََ،اإلتيانَِ َ َ َفردي،َ،!اذََىَََانٍَتيََِإََيَ وأَََ ََإّنو َالقَََضمونَُالمََوعميو َالكالمَضوي لفعل
ّوةَلَالقَُسائَِوَََلَ نَكَُمََِدٌَجرَ مََُوَُألنَ َ؛عفَِعمىَالضَ َليلٌَّيةَدََردَِالفَََإلىَأنَ َََوحيَُيََ،الّتأثيري

َة.يامََالقََِإاّلَيومَََالَيكونََُوىذاَاألمرٌَََََ،َحتماءَِواال

 ة:ابق  الس   ص  ص  ة مع الق  شابه  / الم   أ

َََسّيدناىَمعَولََفاألَُى،َعنََالمَََبنفسََِوَتٍَّراََالثَمََةَثََورََهَالسَ فيَىذََِمقَِالخَََةَُرتَآيََكَِذَُ

َََ﴿فيَقولوَ:َََعميوَالّسالم"ََزكرّياءَ" َ  َ ََ َََ﴾َ

ََعميياَالّسالم"ََمريمَ"َالّسّيدةَةَمعوالثّانيََ،َدمَِالعَََنََمََِوَُرةَأنَ باشََمََُمقَِفيياَبالخَََحََرَ وقدَصَُ

َ﴿َ:تعالىَفيَقولو َ َ َ َََ ََََ َََ﴾َ،َوىنا

َفيَإنكارََِالثّالثةََُوَم،دََالعَََمنَََامٍَعَََبشكلٍََاإلنسانََِخمقََُعناهَُ،َولكنَمََمقَِالخَََلفظََُرََضمَِأَُ

َ﴿َعثَفيَقولو:البَََشركينََالمَُ  ََ  َ َ َ َ َ َََ﴾،َ

َأََُو َىنا َلَََرََضمَِاآلية َبمَََيرََشَِوأََُكذلكَالخمقَِفظََُفييا َيَُإليو َالفََِ،عناهَُمَََمَُفيََا ََََََََََعلَُوىو
َ َلَّكَُكَََمقَِلمخَََةٌَفََصََِهَِوىذََِ(،َجَُرََُأخَْ) َبََعمىَاََِنٌَي َىَََالخمقَََىيَأنَ َةَُوالفائدََ، َفما اَنََالَُ،
َ.ثَِعَْالبََبَِ

    الّسّيدة" و  ّياءر  ك  ز   " سّيدناع عث م  الب   ين  شرك  الم   ار  نك  ة إ  ص  ق  ة بين فارق  الم   / ب
 :عميهما الّسالم " م  ري  م   "

،َهبادَِنَعَِمََِاءَُشََنَيََمَََبَُيَََيََوَُم،َألنَ يَُِدعائََِمنََْلََفضَََأََالحينََالصَ َهَُعبادَََىَاَُعطََأََ
َوَِمبَِنَصَُِابًناَمََِاََُاهَُطََلّي،َفأعَْالوَََمنَاََِمبََطَََعميوَالّسالم"ََزكرّياءَ"َسّيدناففيَحالةَ
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َحََوََُلََاليَ وَََانََوكََ َوفي ََمريمَ"َالّسّيدةَةَِالََ، َالّسالم" َعمييا َوبنيََمََِمبٍَطَََدونَِِبََو، َََََرحمةٍَا
ََمنََ َباَِاندََسََا َصََُبنٍَىا َمبيََمن ََزكرّياءَ"َسّيدناَمنَفكلَ ا، َالّسالم" َََََََالّسّيدةََوَعميو
ََمريمَ" َالّسالم" َصََانََكَََعمييا َاَُيََُبَىََفوَََالحين،ا َبََِما ََيْدُعَوا َلم َما َاآليةََولكنو، َََََىذه

﴿ََ ََََ َلَُجَُابقةَليا،َفيذاَالرَ اتَالسَ عنىَاآليَََعَكَستَمَََ،﴾َ

َيََمنَىَََاألكثرََُوَ،عميوَاََِمَِنعََُأِبََفرََكََ ََرجبََمََُاَََىَأنَ رََذا لد،َالوَََوَالََالمََعمىَإعطاِئِو
َ.يوَِقَِابَِسَََمثلَََاَالَرحمةًَذابًَعَََلوََُافكانََ

ََ﴿َةَِمنَآيََوىناكَفائدتانَ َ َ  َ  ََ َفرَِلمكََُأنََّ:وىما ﴾َ

ََوزَُ َودَُمََِئَأََعماء َفرَِوالكََُاطلَِالبَََوَرَ لمشَ َاةٌَعََة َىناكََمثممََ، َيََنبيَََأََا َقَ والحَََيرَِلمخَََونََدعَُاء
مَىَُودَُيقَُمََودعوىََُيََيمٌَعَِ،َزََدٍَاحَِوَََيٍَأَْعمىَرَََينََِقَِفَتَ والمََُاعَِتبََاألَََقَِرََنَفَِمََِةٍَرقََفََِفكلَ ان،َيمََاإلََِو

َ ََم،مييَِعََوَيْأَتِمُر َلرَََدَُؤكَ يَُكما َالكََسولَِا َمَِو َخَِريم َاإلنجازّية،ََاللن َالكالمّية ََََاألفعال
َم.ييَِعمََوََوفسَِمىَنََعَََاىدَُشَََعيمٌَنيمَزََةَمَِرقََّلَفَِنَكَُمََِعَُنزَِنََكَسََضَُعارَِاّلتيَتََُلََبائَِالقَََأنَ 
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(  18 من اآلية ) ا:ه  وا ب  ز  عت  ي ا  ت  ام ال  صن  مى ال  م ع  ه  م  د  ن  ب   ين  شرك  الم   إنذار   -7ََ
 ( 18 إلى )

َالقََابَََتَتََويََ َأصناميمَُصَصََع َعمى َالمشركين َبممفوظََ،بإنذار َعمييا َعكفوا اّلتي

ََََ﴿مثبتََتقريريَّ َ  َ ََ َقّوتََُ،﴾َ َفيَإصرارَِاإللزاميَ و َة

ََفيَلفظةََِميرَُوالضَ ،َركَِفيَالشَ َةَِمََواصََعمىَالمََُشركينََالمَُ َ(خذَُت َاَِ) َةَِبدََإلىَعَََيعودََُوا
ةَالََةَالدَ عََضارََالمََُيايغتَُصََِوسّمم،َصّمىَاَعميوََوَسولَِالرَ َمنَِفيَزَََشركينََالمََُانَِوثََالََ

يمانٍَقيدٍةََوعمىَعَََيَ بنَِىمَىذاَمََاذَُخََت َِاََوحيَإلىَأنَ ُتََ،اضعمىَالمََ ون،َفعمَُبماَيَََسبقٍَمََُا 
َمونيَُكَََ،ونََعممَُماَيَََطالنَِعمىَبََُكافٍََ،َوىذاَدليلٌَعمىَاَالواحدَآليةَةمجموعواَمَُفضَ فََ

َحدانيَ وََمَعمىَنيَُمنيَمَِضََِارٌَقرََةَإَِمَلآلليََىَِّتخاذَِفيَاَِ َلَ تدََُةَ)َاَ(لفظَََباعتبارةَا،
َالوََ َلَِحدانيَ عمى َحَرمََشتَِة َعمى َالمََُفَِاليا َأََُ،فضعَ الاّلم َالاّلََخَْفقد َالثَ فيت ََََََةَانيَ م
ََوحدانيَ لوََاَتَُثبَِاّلتيَتَُ َفيَحَِيَ يبَِالغََة َ)تَلََجاءَََينة، ةَدايََفيَالبََِدَ المَََبألفََِ(َآليةَفظة

َالتَ دَِ َعمى َدَِعدَ للة َومنو َىََانيَ حدََالوَََقاطَُإسَِ، َعمى َالمَ ذَِة ََوفظََه َذََالعَََتَُاثبََا َِة َََلكَكسَمن
َ(.َِاّتخذواَ،َلفعلَاإلنجازَ)يمنَِالضَ َأكيدَِإلىَالتَ َالممفوظََُرجََخََوَميد،َوعََعدَ وىوَالتَ 

َبممفوظٍَ َفيَأفعالَالكالم َ﴿َتقريريَ َويتواصلَالّتأكيد  َ َََ َ﴾،َ

َ،مندىَُةَعَِاآلليَََدَِعدَ ةَلتََجَ الحَُةََوريعََالذَ واَذَُخََونيمَاتَ بي،َكََبََالسَ َاجَِجََفيَالحََِةوَاإللزاميَ قّوتَُ

َفظََتَلََفجاءََ َ﴿ة   َ﴾َََُبَِرنَََتَقم َإلىَالمَُمََُأكيدَِالتَ َالمَِة َاَِعَِضارَِضافة َمع ََياَمالَِشتَِ،

َجَُخرََُنََ،ةيَ غوَِةَالمَ عََاضََوََمَعمىَالمَُائَِاقَالقََيََذاَالسَ ة،َمنَىََيََعمىَاآللََِائدَِالعَََميرَِعمىَالضَ 
ونَكَََ،طالقَِونَليمَعمىَاإلَِكَُنَتَََلََ،يمتَِنَآليََاَمَِونَإلييََحَُطمََةَاّلتيَيََفعََالرَ َوَةََزَ العََِأنَ َإلى
َالمَُالفَِ َالمََُواونَُكََُيََارعَ)ضََعل َالعَِوظَ ( عنىَتَمََسبََاّلتيَكَََأكيدَِالتَ َبالمََِنََرَِقََُ،ةزَ فَليذه
َلَِيَ اآلنَِ َلمفعلَِابَِسََنتَِة َأََيا َومنو َفائدََالاّلَََتَِبطمََ، َالكََم َيَََةونََُنَيَْة َفََفََِونََطمعَُاّلتي َخرجََييا،
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َمَََالفعلَُ َاإلَِونََينَُالكَََعنىمن َمعنى َإلى ََوة ََوورَُدَََلََبطَِأََُوَفسقطَ،المرلزام ضمونَالمََه،
َيَََبطلَُُيََالقضويَلمممفوظَِ َبََِنََوَْسعََما َالمَ عََواضََالمََُوءَِسََُسببَِإليو اَجوىََنتيََاّلتيَاََِ،ةغويَ ة

َ.لوَونََكَُنَتَََمَفَََاإلسالمََِةَفيَغيرَِزَ العََِخذََتَ لذلكَمنَاََِم،يَِكالمََِياقَِفيَسَِ

َ﴿ ويتتابعَاإلقرارَبممفوظَإثباتيَوصفي ََ َ  ََََ﴾َُوَ،َقّوت

َ(َاّلََكََفظةَ)َمينَبَِوازًَِباَلممََقالََِدعَُالرَ َوَجرَُالزَ َاءََجََفَََسابًقا،َهَُعوَْدَ ماَاََِبطالَِفيَإََِةاإللزاميَ 
َعتبارَالفعلَِباََِة؛حالََلَمَََيقعَُبيذهَاآلليةَسَََمنيمَفرََالكََُدةَعمىَماَبعدىاَفيَأنَ ؤكَ المَُ

َ﴿عمىَذلك،َوىوََلَ عنىَدََوّظفَفيَىذاَالمََالمَُ َ﴾ََُيف،َسوَِينَالتَ نَبسََِتَرقالم

َتقريريَ َنكارٌَوىوَإََِ،يةعبادةَىذهَاآللَِأخيرَبََِتََمنَغيرََِاصلٌَفرىمَحََكََُّلتَعمىَأنَ واّلتيَدََ
ََة.بادََمنَالعََِوعَِليذاَالنَ 

﴿َ   َ ََََ﴾َ َقَََوفٌَمعطََُالممفوظَُ، َما َمَُعمى َبفعلَِؤكَ بمو َد

َ)َضارعالمَُ  َ)َ ََجاءََكَََ،لستقبََفيَالمََُوَِقوعَِالَعمىَوَُالد َمنَجميعًََِدارَ جََمََُونو

ةَفيَىذاََنَمَ ضََتََةَالمَُوَ القَُفَيا،ونَبَِفرَُكَْم،َويََاتيَِودََعبَُمَََدَ ونَضَِصبحَُومنوَيََُة،دََائَِالزَ َروفَِالحَُ
َباإلَِالقََ َاإلََِنَُتكمََُ،جمالول َلممَُمنَِالضَ َقرارَِفي َاَِحدانيَ بوَََكينََشرَِي َََََََََالمصّرحََة

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاّلتيَخرجتَإلىَالّتأثير.َ،بياَفيَأفعالَالكالمَالّتقريرّية

َ
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 ( 38( إلى )  38ه: اآلية ) ائ  عد  لى أ  ع   ةصر  ول الن  س  د اهلل الر  ع  و   -8

أّكدىاَفعلَالكالمَاإلنجازيَاّلذيَبّينَحالةََ،اآلياتَتحويَبشرىَنصرةَاَلنبّيو

َ﴿،َالكافرين َ َ َ َ  َ َ   َ  َََ﴾َ ََنجازّيةوَاإلتَُقو

َ﴿يَاإلنكاريَبَِعجَ التَ َستفيامَِفيَالَِ َ﴾،ََُالّدالََ﴾ىَأَََرََ﴿َعمىَالفعلََِالّتأكيدََُهَُمفاد

َبالكافرين َحّل َما َا َرسول َرؤية َفي َالّضمني َاإلقرار َباألصنامَعمى َاعتزازىم َ،إزاء

ََفعلََُطََتوسَ َو َاإلنكارَِالّرؤية َالمََُوَ﴾ ﴿َبين َ﴿َفعَّضََالتّأكيد َ﴾،َ ََانَِميرََوالض

َعائَِالىَُكَِ َشََكفَِا،َويََمَوىوَتكمَ دانَعمىَالمَُما َالضَ ينا َىذا الّدالَمَبيََ(َالمََُناَ)َميررًفا
َالعََ َأَََ،ةظمََعمى َتََرسََفقد َا َل َالكََعالى ََياطينالشَ َافرينََعمى َلذلكمييَِغَوتَُاّلتي جاءََ،

َ(أََ)ََالفعلَُ َ﴿وَختمفة،ةَمَُغويَ عةَلَُواضََبمََُوَتينَِرَ مَََرٌَكرَ مََُز    َ﴾ََضارعَِيغةَالمَُصَِب

َ َوَُتدّل َالحَََالفعلَقوعَِعمى َكَََ،ستقبلالمََُوَاضرَِفي َالّتأكيداتََِدٌَجرَ مَُونو َيََُ،من دَؤكَ وما

َبالغةالَعمىَالمَُالدَ َ﴾ََ﴿َطمقَِوَبالفعلَالمَُرانَُتقستقبلَاالمَُّزَفيَةَفعلَاألََستمراريَ اَِ

ََ(َمعَتنّوعو. األزَّ ار،َومنوَالستمرارّيةَفيَفعلَ)ستقرََالَِوَعدمَالث باتََوةَتابعََوالمَُ

َ﴿واستأنفَالكالمَبفاءَالستئنافَ َ َ  ََ َ َََََ﴾،َ

َالنَ تَُقوَ َ،إنجازيََّكالمٍََفعلََُالممفوظَُف َفي َاإلنجازّية َفييو َدّلتََممةجَُ، َََََالستئناف
يلَيوَِتََرضياَغََ،َاىيةالنَ َ(َلَََ)َـةَبنََقتَرمَ،َوجاءتبماَقبموَواّتصالوَالممةَالكََواصََعمىَمَُ

َبمعنىالعََ َتَََاقبة؛ َعََعجَِستََل َعََذابََل َ"نا َيا َحاصََِ"َدمحمََّمييم َمَََلٌَألّنو َلذلكَحََل الة،

َأَُظَ وََ َالقََف َبسموب َ﴿َـصر  ََ﴾ ََُلمّنييَّعمَ الم َلوؤكَ المََُوَ،ل َبعدهَُالمََُوَ،د َلما ََََثبت

َزمنَُ َحالعدَ َوىو َوعميو َالعدََّصر، َ(َصرَِالقَََبأسموبََِفعل َإّنما َقصردََِ) َعمى َللة
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َالقََضمَُالمَُوَمان،زَّال َيََالمَََحوََِفَِلََويَّضََون َأنَ صَُمفوظ َفي َىََميََاإلََِب  َمَُال لةَسأََمَََدرَ جََذا
َالفائدةو،َةمََباطََِعمالٍَوهَمنَأََفَُرََقتََكمَماَاَِحَُارَبَِفَ امَمنَالكَُقََنتَِِاََةَُضيَ ةَقََيَ ضَِنوَالقََة،َومَِيَ قتَِوََ

َالطَ َبََالمستخمصةَىي: َنسَِمنَجََِزاءَُالجَََومنوَُ،َدلَِالعَََيامَُِقََوَاَرسولََِةَفيَنفسَِينََمأنَِث 
َ.ملَِالعََ

َ َمثبت َبممفوظ َلممّتقين َسيحدث َما َبشرى َبتأكيد َاإلقرار َ﴿ويتواصل  ََ

 ََ  َََ ىلََأََمشيدََُوَ،عثَِالبَََيومََِفيَإثباتََِةوَاإللزاميَ قّوتََُ،﴾َ

واقترانوَمَبيََزمانَمََُبظرفَِفابتداءَالممفوظَ،َحالةَصفوََإلىََخرجََُيََ،َينِقَتَ انَالمَُاإليمََ

وقدَجاءَىذاَالحشرَ،َنٍََمَزَََعدََولوَبَََالحتميَوقوعَِعمىَوََُيدلََّ﴾َ﴿ضارعَالمََُبالفعلَِ

َ َبحكم َالصَ خّيرا َابعََتَ الفة َلة َألنَ مََالئَِالمََُ﴾ََ﴿مفظة َليا؛ َ)َة َتدلَ َفدالوَََلفظة )ََ

َالممفوظَيمَِكرَِالتَ َوَستقبالَِالََِسنَِعمىَحَُ َ﴿َالّتقريريَّ،َفيَحينَيؤّكد َ   َ

 َ ََََ﴾ََثباتَِلَفيَإَِمثَ تََوَاإللزامّيةَتََتَُقوَ َ،عمىَمشيدَأىلَالكفرَوالّشرك

َقََمىَمََعطوفَعََمََوالممفوظَعث،َومَالبََيََ ،َرََدَ قَُطفَفََالعَََسببَِرفَبَِالظَ َنوفَمَِذَِو،َحَُبمََا

َ﴿َعلَُالفَِف  َ﴾ََحيثَُشركينََينَلممَُشَِالمَََشيدَِو،َيوحيَإلىَالمََقوعَِوََُالحاملَدللة،َ

َالفكانََ،بيدٌَيمَعََأنَاسَِسًََقا،َعمىَأََوَْسَََمَاَإليوَِاقيَُسََ بيذهََلتصويرىمَلمثََاألََفعلَىذا
ليكونَإّلََوقَُسَ والَ،والّتطاولَعمىَاَركَِالشَ فرََوالكََُةَِمَ عمىَقََِالّصفةَالّشنيعةَالّدالة

َالماء، َفيو َموجود َمكان َسََِإلى َيَُاآليَََاقَِيََولكن َفالمَََكَسَعَََدَُؤكَ ة َيَّافَِخفََستَِِاََدَُشيََذلك،
َََ(َالس وقَُ ةَ)لفظََ،َواقترانََكحيواناتَعطاشَاكونيمَسيقَوَين،جرمَِةَالمَُورََيَبصَُيرَِحقَِتََ
َب (َ َ(ينَ جََـ َفََبطمَََأََم َاءَِبالمَََاءَِروََاإلََِةائدََت ،َ َتحّقق َاإلنجازيَّومنو َعطشيمََالفعل في

َالّدائم.
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ََ﴿وممفوظَ َ  َ ََََ َََ َفعلََُ،﴾ََ

َقَُإنجازيََّكالمٍَ َّوتَُ، َاإلنجازّية َالنَ و َاَِفي َعن َليََجرمَِالمََُكَِالََمتَِيي، َالشَ ذَِين َيََفاعََه ََجَُخرَُة
َيََثنَِستَُوقدَاََِ،ومذاَاليََىَََمثلَِةَلَِرََخََدَ ةَالمَُاعََفََهَالشَ ذَِليمَىَََلَ حَِلَتَََبحيثَُ،َقَِطمََفيَالمَُإلىَالنَ 

َعدمَِلَبَِوَ األَََتَِصَ خََ،َفََالمَالّسابقيمَالكََعمَِتَتَََفَنََىاَوََعدََاَبََتَمََدََكَ اّلتيَأَََ(َ)ََـبَديثَُالحََ

َباعتَِفاعََالشَ  َبارَِة ََ﴿ىم َََ َ﴾ ََليََتََثبََأَََو َبمَََلَ ي،انَِمثَ ا َيَسَقايَِكن

َيَا.اىَِوََنََرَوََوامَِندَأََوفَعَِقَُالوََُيوىَ،متَفيَالَعْيدَِمثَ تََ
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َفممفوظََََََََ َِابنا، َلّمو َنسب َمن َقصص َ"مريم" َسورة َمن َاألخيرة َاآليات تناولت

﴿         ﴾َََّانَِصيََالعََِةَِمَ وَاإللزامّيةَفيَقَِفائدتََُ،مثبتَتقريري

َمََالجََُألنَ َ؛ركَُالشَ َنوَُومَِ َعمََعطوفََممة َقََة َفََابًقاسَََكينََشرَِالمََُولَِى َمَُ، َيمديثَِلحَََةواصمََيي

َ﴿َعلففََِ،انصيَِفيَالعَُِمتواَصلََطفٌَمنوَعََيمَوََائَِّدعََاََِو ﴾َ َاللةَاضَدَِعمىَالمَََالٌَالد

يعنيَ؛َ﴾َ﴿هَلََىذاَالفعلَاّلذيَتَََدََكَ لدَ،ََأيمَالوََتَِسبََعاءَفيَنَِةَااِلدَ دَ ولَمَُعمىَطَُ

ّصةَإلىَقََِرجعَُ،َوىناَنََعيدَِاضَالبََةَعمىَالمََالَ ةَدََعََضارََالمََُوَُيغتَُصََِ،َألنَ عيدٍََبََنٍََمَزَََنذَُمَُ
َبنَُِاََعميوَالّسلم"َعيسىََ"َأنَ َارَِفَ الكََُمنَََئةٍَفََِ،َفيَقولَِعميياَالّسلمَ"مريمََ"َالّسّيدة

ََا.

ََ﴿َوممفوظ َ  َ ََ َقّوتَُثبتٌَمََُتقريريَ َ﴾َ َاإللزامّيةَفيَعََ، َََظيمَِو

َاَِ َفَََوهَُعََدَ ما َ(َاءَِدََبتَِاالََِمَِلََِبََدٌَؤكَ مََُمفوظَُالمَََجاءََعمىَا، َقد قيقةَحَََإلقرارََِحقيقَِالتَ َو)
َتََىََفادَُمََ َالَُينتََمَعمىَاَشََكَُاؤَُرََفتَِمَواَِكَُاء،َوىوَقولَُااِلّدعَََيلَُيوَِا َىَمَ إليو،َوقدَسَََبَُسََيًئا

َجََ َبَِاؤَُما َ ﴿َوَِوا َ﴾َََِص َالمََيغََعمى َالمَُوليَ فعَُة َلتََقََطمََة َبوَقامَِالمَََيلَِيوَِة َجاؤوا َفما ،ََََ

َلمَيؤتَمنَقبل.

َبممفوظٍََ َالّتيويل  َ﴿َإثباتيََّوصفيََّتقريريََّويستمّر  َ  َ

َ َ  ََ   َََ﴾َ،ََُةَمََعظََِلََ،ةتيجَََنََاسَِنعكََِاََوَاإللزامّيةَفيقّوت

َ﴿َفالفعلَُار،َفَ الكََُتوَُعََدَ اَاَِمََ َ﴾ََدَِائَِالعَََمنوََُوَ نَُالدَ َوَالّشيءََِيوحيَإلىَالُقربَمن

﴿َفظةَِعمىَلََ  ﴾َََََةَمنَلفظةَِالقريب﴿ََ﴾َ ََومنوَنََشركيالمََُالةَعمىَقولَِالد،
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َواإلقَ شََالتَ  َىذا َمََُحصَََارطََنفَِق َومباشََِل َََََوالّتأخيرََُقديمَُالتَ فَ،عَِماََالسَ َفعلََِبعدَرةًَلزًما
َىََ َوتََولَِالقَََولَِمن َمَِمََالسَ َرََطَ َفََتََتََأنََْكادََُتََ:لمَِالكَََقديرَُ، َاء َلََمََقدَ وتَََ،ميَِولَِقََن َفظةَُت

َيََمَِظََعَِِلَََ﴾اءمََالسَ ﴿ َحََا، َاألََََسَنعكََِاََماءَِلمسَ َدثََوما َبَِوالجََِرضَِعمى ولىَاألََُقَِقَ شََتََبال
َ:وىيَاتوَِوقََخمَُمَمََعظََبأَََوهَُالَُاَقََمَََيمَِظَِعََب،َلَِناسَِالمََُلََثََاَالمَََربََوقدَضََة،َانيَ وطَالثَ قَُوسَُ
َ.الباطلَيمعائَِدَ ِاََسببَِِبََللَِختَِتَفيَاَِعَََقَوَََوَيانََازَُوََتَتََدََقََاّلتيَفَََالبََضَوالجَِرَْاءَواألََمََالسَ 

ومجّسدَفيَالفعلََموّجوَإلىَالمشركينَ،القولَِمنََرَُضمََالمََُضويَّالقََُضمونَُوالمَََ
َاإلنجازيَّ َعظمةََ،المحّققَالكلمي َيرو َلم َالمشركين َىؤالء َيكون َأن َإنكار في

ََ﴿ّولتَليمَأنفسيمَاّدعاءَالولدَلو،َوممفوظَمخموقاتَاَىذه،َحّتىَس َ َ

ََ﴾َ َََـؤّكدَبمَُالاطل،َالبَََعاءَِدَ اَِفيََوَاإللزامّيةقّوتََُثبتٌَمََُتقريري(ََ)َََةَصدريَ الم

وحيَىذاَإلىَب،َيَُاذَِعاءَالكََدَ اإلَالَبسببَِبََرضَوالجَِاألََاتََواوََمََبالسَ َلَ حَََامَََأنَ َيحَِوضَِلتََ
َالمَََأنَ  َاإلَُضَرفَُاتَتََوقخمَُىذه َفكََميَ اءَبالكَُعََدَ ىذا َعمىَ؟!!مََآدَََبنَِباََِيفََة، ،َويأتيَالّرّد

َ﴿ مثبتٍََتقريريَ َاّدعاءَالكّفارَبممفوظٍَ  َ  َ ََ  ََََ﴾،ََُوَقّوت

َ﴿َفمفظةَُ،َفيَ النَ فيََنَُةَتكمَُاإللزاميَ   َ﴾ََوَالَإلىَأنَ َتوحيالّنافّيةََ،ـَ)ََماَ(بقرنت

َألّنوَُالوَََخذََت ََيََاَأنََْبمقامََِميقَُيََ ََلد؛ ََوىوَالخالق، فيََنَُتكمََُضويَ القَََضمونَِالمََفائدة
َ.بدَِالعَََبصفاتََِفََصَِتَ اَأنَيَََيوَِنزَِتََ

َالّتأكيدَعمىَمقامَاَوقدرتوَفيَالممفوظَالّتقريريَّ َََ﴿المثبتََويستمّر

 ََ   َ ََ َ َ ََ َقّوتَُ﴾َ َاإللزاميَ ، َإَِو َفي َقرارَِة

ََويَ لوىَِاألَُ َيَ بوبَِالرَ ة َة َكَُ َإَـفَ،اتوقََخمَُالمَََلَ من ()َ َكّل َو) )َ َالبَِمََيَِِبََُأقرَ َن َفي َداية؛ا
َ؛ارٌَقرََِإََ)َإاّلَ(َبعدَََلمََالكََفَ،عبادَاتَخموقََالمَََكلَ فَوعميوَد،ؤكَ مََُمرٌَىاَأََبمعنىَماَبعدََ
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يوَةَفامََالقيَََيومَََكونَُىذاَيَََتيانَِاإلََِفعلَََأنَ َياقَِمنَالسَ َرَُاىَِوالظَ الّتوكيد،َأفادتََىاباعتباَر
َ.وعَِضَُوالخََُانَِعََذَْةَعمىَاإلَِالََةَالدَ يَ بودَِبالعََُنََرَِقََُباعتبارهَ؛دٌَكَ ؤََمَُ

َ ََ﴿وممفوظ  َ َََ َاإللزاميَ قّوتََُ،ثبتٌَمََُتقريريَ َ﴾َ َََةَو

َاءَ(حصََاإلَِ)ََعلَُِفَفَ،الٍَفعََأَََوَالٍَقوََ،َمنَأََكينََشرَِارَوالمَُفَ الَالكَُاَأعمَََاءَِحصََِإََقرارَِفيَإَِ

ََ﴿وممفوظَو،َولَِصَُاللةَعمىَحَُ،َدَِيقَِحقَِالتَ َو)َقدَ(َأكيدَِالتَ َؤّكدَبلمَِمَُ ََ﴾َ

َلذلكَ(َاءَِحصََاإلََِ)َمىَفعلَِيَعََأكيدََِتََعلٌَيوَفَِفَََ،يمالََمََعََْأََدَ عَََيوحيَإلى َََ فعلََُجاءََ،

﴿ََ﴾ََََمنذََُدَ عَََوَُأنَ َياقَِوحيَمنَالسَ اّلذيَيََُ،َِدَّالعَََةَإلثباتَِطمقََةَالمَُفعوليَ عمىَالم

َ.انَِصيََالعََِةَِدَ مََُولَُطََُومنوَُ،َويلٍَطَََوقتٍَ

َ﴿ إثباتيَيخرجَإلىَالوصفَتقريريََّوتختمَآياتَمنَنسبَالولدََبممفوظٍَ

َ  َ    َ ََ َبوَََدََُأكَ َردي،َوقدَْالفَََانَِتيََةَفيَاإلَِاإللزاميَ َوَُ،َقّوتَُ﴾َ َاوَِىذا

َاإلتيانََِفعلََِصولَِلَعمىَحَُاالدَ َ(َيوَِآتَِلَ)َعياَفََِبَقَِةَاّلتيَعََيَ الّتأكيدََِ(َلَ كَُوَ)ََطفَِالعََ
َفعلَُِرَنَدَقَُ،َوقََاإلكراهََِوَارَِجبََإلىَاإلََِانَِوحيََابقةَتَُالسَ َو)َآِتَ(َ(َيوَِآتَِـَ)َفَ،هكرََمَوالمَُرغََالمَُ
َ َدَِالغَََميرَِبالضَ َ(َانَِاإلتيََ) َالعََيبي َعمى ََومََظََاللة ََودرََالقَُة َالقََضمَُالمََة، ََََدَُكَ يؤَََضويَّون
َللوَِمنَخََِرَُصوَ ُيََتأثيريََّانَبفعلٍَاإلتيََىذاََفَُيصَِى،ََوادََرََةَفَُيامََومَالقََِيََونََآتََُارفَ الكََُأنَ 
 .ماعيًّايًّاَالَجََردَِفَََونَُكَُيََالّتأكيدَعمىَأّنَفعلَالحسابََإلىَة،َيخرجَُيمََلَِالتيمَالذَ حََ
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كانَلعاقبةَالعبادَالّصالحينَحّظوَفيَأفعالَالكالمَمنَإنجازّيةَوتأثيرّيةَفيَآياتَ

ََ﴿المثبتََباإلشارةَليمَفيَالممفوظَالّتقريريََّ،سورةَ"مريم" َ َ َ

  َ  ََ  َ ََ﴾َ،َََُنينََؤمَِالمََُحالََِةَفيَتأكيدَِوَاإللزاميَ قّوت

ؤمنينَالمََُحالََِاَتأكيدَُىََفادَُةَمََوَ القََُمَُواسََِ(َنَ إَِكانتَ)َرآن،َفََيَالقَُاىَِوَََنََوَرَِألوامََِينََنقادَِالمَُ
َقََ َاألََدَ اّلذين َالصَ عمََموا َحََالَِال َفة، )َ ََيجَعُل (َ َأنَ دََِينَِبالسَ َِاقترنفعُل َعمى َسََاللة َََعََُقَيََو
َالمَُ َلَِقبََستََفي ذَََو، َسيََبعنََت َِاََاا  َنمحظَاقََا َالكالم َسَََأنَ َأفعال َسَََثَُيحدَُما َيومَََيكونَُليم

ة،َبياَفيَاآلخرَََعونََمتَ تََةَاّلتيَيََطمقََةَالمَُالمحبَ َوَالودََّنَِحمََالرَ َنََليمَمََِلَُيحصَُوسَََ،ةيامََالقَِ
َيََ َمََِعَُمنََوال َتََىذا َالدَ عَِمتَ ن َفي َبيا َالمََُعلَِالفََِباعتبارََِ؛نيايم (َ َ ََلَُجعََيََضارع َََََلَ يدَُ(

َكذلك.َرَِاضَِعمىَالحََ

َالّتقريريَّ ََ﴿َوالممفوظ َ َ ََ َََ

  ََََ﴾َََُاءفََفجاءَبعدَ،َكانتوَِمََةَالقرآنََويمََقَََِتبِيينََِاإللزامّيةَفيوَقّوتََُ،ثبتٌَم

َبمحقََمَُالَالّتفريع َة (َ َ(مََإنَ ـ َلمََؤّكدََالمََُا َبََة َتَُا َالقَُيسَِالتَ َقرارََِإََفيدَُعدىا، َليذا بمغةََرآنير
َاىَِالظَ َ(َملسو هيلع هللا ىلصالّرسولَالمخاَطب) َضََر َالعَََاءاليَََ)ميرفي َعََائَِ( َد ََوميو َََََََََلفظةَعمى

﴿َ َ﴾َََمَُالسَ َعتبارَأنَ باََِو؛ َكّميا َفََيََوجَ ورة َالخَِيوَالمَُةَإليو، طاب،َتمّقيَليذا

َقصََويَُ َبد ﴿ـ  َ﴾َََغتكََُل"َ ََدمحمََّيا َالمَ َ-" َالعََوىي َ-َةربيَ غة َمََ، َةَُكانََوىذه

ََََََََالةَةَالدَ ي َِبَبََاءَالسَ بالبَََكَ(سانلَِ)ََتَلفظةَُرنََقََُخرى،َكمااألََُغاتَِالمَ َرارَِلياَعمىَغََِيفٍَشرَِتََ
َ؛الّتأكيدََِبالمََِثبتَِالمََُبشيرَِفيَالتَ َنَُيكمََُىذاَلسببٍََيرَُيسَِفالتَ مة،َالزََالمَُاحبةََوصََعمىَالمَُ
َحَُ َضََصَُبمعنى َحََأكيدٌََأمرٌََوَيَ رورَِولو َولكن َفَِصََ، َالمَُر َوىَُبشَ ئة َالتَ رين َفجاءََقََم تَاة،
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َمَُالتَ َلفظةَُ َلممَُمََوائَِبشير َدَِتَ ة َقين َالبَُاللة َسََشرََعمى َوما َخيرٍََرَ ينجََى َمن ََََََ،َمَ جَََعنيا

ََ﴿ذلكََلَبعكسَِالقوَََطفََثّمَعَُ َ   ََ﴾،ََُعنىَتَالمََحََضََوَْمةَىناَأََقابََفالم

َأََرََالمَُ َفكانت َبََِمَبَْاد، َكثيرٍَغ (َ َوفعُل َلمََائَِوََمََُجاءَََ(َارَِنذََاإلَِ، ََةَِفظًََما َ(دَ لَُ) َََََََةَالََالدَ َا
َوالّتماديَةَِومََصَُعمىَالخَُ َتََباعتبارََِإلييم؛َبَُنسَََأََنذارَُاإلَِف، َفََمادََىم َاإلنذارَُمََب َرَُمََوا، َىذا َا

َة.بََاقَِالعَََمَمنََُىَُرَذَ حََتَُُفُيمََووَ خََتَُيًياَليم،َفََنبََِتََيكونَُ

َ َفي َالّتأثير َمفادىا َإنجازّية َكالم َأفعال َالقرآنّية َاآليات َلعاقبةَوتذكر ََََالمتمقي

َ﴿َر،َبممفوظَتقريريَمثبتأىلَالكفَمنَسيقَمن َ  ََ ََ﴾،َ

َ)َولى،َفاألََُرونَِالقََُمنذََُالكَِاليَََارَِقرََةَفيَإَِوَاإللزاميَ تَُقوَ  َدَِدََالعَََنَِتَعََمَ ةَنََبريَ الخَََ(َمَْكََـ
َعََدَِ َكََاللة َجََالكَِاليَََةَِثرََن َاّلذي ََعَِضارَِالمََُةَِيغََبصََِاءََ، َ(كنََىمََأََ) َعََالدَ َا َمعنىَمىال

َإَِالمََ َبأنَ يحََاض، َحََاًء َمََُومنوََُاضَِفيَالمَََلََصََو َاامََّتََاالكىَََونَُيكََُوَولَِصَُالحََُدَُكَ ؤََفيو
َيَُفَة،بالكميَ  َأََنيَُمََِكَُترََال َوقوعودٌَحََم َبدليل َاألََُ، َرَُابَِالسَ َمَِمََفي َاّلتي َبإلييَََزََمَِقة ََََََمفظةَِا

َ َوممفوظَ(َنٍَرَْقََ) َفيَالمتمّقي، َالّتأثير َحّقق َما َىذا ،﴿َ َ ََ َ ََ

ََ َََ﴾ََُكاريَاإلنََْفيامَِستَِةَفيَاالَِوَاإلنجازيَ تَِيغََصََُِةَوَ قََُإنجازيََّكالمٍََفعل

َثباتٌَوىذاَإَِ،َم؟يَُعَُسمََبيمَأوَتَََرَُشعَُ"َىلَتَََدمحمََّبمعنىَياَ"َ؛كينََيمََالمََُومَِعمىَالقَََدَُائَِالعََ
َانَِيََالعَََاكَِدرََإَمَِدَِلعََ ة؛َظََالعََِفَِيدََِبََيويلَِوالتَ َيفَِخوَِالتَ عنََحَُفصَِيَيَُضوَِالقَََونَُضمَُالمََف،

َبََ َما َقَِنيَُمََِيََقَِألّن َفََيَُصَُصََم ََوةََِرَبَْمعَِِلََدََاىَِوََشَََلَ حََمََكَََرَُذكََيَتَُتَِالَ َطَْقََم َيََُقََىيَالفائدة، ََََاَل
َبَِرَُفََكَََامٌَقوَََأََاكَََنَىََُأنَ "ََدمحمََّ" مبََِكرَُالذَ َالََّمَإَِيََُلََبقََمَيََ،َولََاَاَُيََكََمََأىَْفَََاََُِعمَِْنَأََوا ،َيالس 

َوىناَحدثَالّتأثير.

َأّنوَ َالكالم، َأفعال َنظرّية َتطبيق َخالل َمن َىذه َدراستنا َفي َلمسنا َفإّننا ََوعميو
َقائٌمَ َكونَمحورَالّتعاملَمعو َعمىَالخطابَالقرآنيَبُرّمتو، َتطبيقيا ََََمنَالممكنَجّدًا
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كبيرًاَمعَالّنظرّيةَالبالغّيةَالعربّيةَوجذورىا،َالَسيماَ ىذهَاألفعال،َاّلتيَلياَتوافقاًَعمىَ
دالئل و"َعبدَالقاىرَالجرجانيَ"َفيَكتابيوَ نوالّتبييالبيان "َالجاحظَ"َفيَكتابوََعندَ

َال ،أسرار البالغةواإلعجاز  َأّن َتحميمّيةورغم َدراسات َالقرآنيَ َإليياََلمخطاب سبقنا
َأنَّالغير َإاّل َيرتكزََ، َلذلكََرعبعضيا َفقط، َنظرّية َالعربََنابطمىَبالغة بينَبالغة

ينَذلكَعمىَسورةَ"َمريمَ"َالجامعةَوقّوةَأفعالَالكالمَبمنيجياَالغربيَالحديث،َمطّبق
َيذهَاألفعال.ل

َالفصلَالّتطبيقيَالوصولَإلىَبعضَالمعانيَالّداللّيةََ َفيَىذا وكونَمحاولتنا
المبنيَعمىَقاعدةََ،الخاضعةَلمّدراسةَالّتحميمّية،َباستنباطَالعبرَمنَالقصصَالّسردي

َالّتشويقَ َعنصر َعمى َالحتوائيا َالمزيد، َتمّقي َفي َيرغب َالمتمّقي َمن َتجعل ََنظامّية
َ َونحن َفيو، َاألثر َيترك َوالّتأويلَاّلذي َالّتفسير َبكتب َىذا َتحميمنا َفي َاستعّنا ن وا 

َاإلنجازّيةََ،واستثمارَبعضَآلّياتَالمنيجَالّتداولي َيتعّمقَبأفعالَالكالم والّتأثيرّيةَفيما
َالخطاب َوقوانين َمنيا َوالُمضمرة َالّظاىرة َمنياَواألقوال َالحجاج َتخّطي َوحاولنا ،ََََ

َالّتسمسلَالّزمنيََافإّننمجالَدراستناَالَيّتسعَلذلك،ََنَّأل َأّن اكتشفناَمنَخاللَتحميمنا
َتعودَ َاألولوّية َأّن َإلى َيوحي َالمنطق َإذ َفقدانو؛ َفي َوُمتعّمد َمفقود َالّسورة َىذه ََََفي

"َ َإبراىيم "َ َسّيدنا َقّصة َذكر َ"َ،إلى َزكرّياء "َ َسّيدنا َعمييمََ،ثّم "َ َمريم "َ َالّسّيدة ثّم
َا َاّتبعنا َقد َنكون َالحالة َوفيَىذه َالّسالم، َلو َولكن َالّزمنيَالّتاريخي، حصلَلّتسمسل

َألالختمَّ َالقصدّية َالّنّية َلمَفعالت َالّتسمسل َىذا َمن َوُفِقدََ،ّسورةالكالم َالحجج وبيتت
َالّتشويق َالّنبّوةَ،عنصر (َ َبينيم َالّشبو َفوجو َشكر َالّصبر،َا، َالقوم، َمن َاالبتالء ،

َالفورّية َاالستجابة َالخفّي، َالفعلَاإلَالّدعاء َكتأثير َذلكَىناكَتسمسلَ( َورغم ََََََََنجازي،
َوالّصحّية َالعمرّية َالّناحّية َزكرّياءَ،من "َ َالّشابةَفمن "َ َمريم "َ َإلى َالّشيخ َفأفعالَ" ،

َال َإلكالم َتوّصمت َياّلتي َسورة َفي َظمريم"يا َمضامين َشكل َعمى "َ َصورَيرت في
"ََمريم"َ،َودعاءََ"َيحي"َفعلَكالمَإنجازيَتأثيرهَميالدََ"َزكرّياءَ"َدعاءفأشخاصَ،َ
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اإلنجازيَيكونَلوََوعميوَالفعلَ،وحديثوَفيَالميدَ"َعيسى"َالدَتأثيرهَميَفعلَإنجازيَّ
منَناحّيةََ"َعيسى"َبميالدََ"َمريم"َكحالةَتأثيرَدعاءَََ،أيَيتعّدىمنَتأثيرََأكثر

نّيةَوكالموَفيَالميدَمنَناحّيةَأخرى،َوىذاَرّبماَماَيفّسرَالّترتيبَالحاليَلمّسورَالقرآ
َكماَأّنناَنستنتجَمنَالّسورةَبرنامجَاإلليامَالمضمرَوآدابَالّدعاء.َ.فيَالمصحف

َالّترتيبَالاّلزمنيَ َبيذا "َ َمريم "َ َتحّققَفيَسورة َأّنو َىذه َفيَدراستنا َىّمنا وما
َالّسورة،َ َبناء َفي َالموّظفة َالكالم َأفعال َمتتالّية َعن َالمنبثقة َالخمسة، َاإلسالم ََأركان

َ"َزكَسمسمةَأفعالَالكالمَاإلنجازّيةَفمنَخالل رّياءَ"َاألمرّيةَالمتمّثمةَفيَدعاءَسّيدنا
َواالستجابة َالّسالم َالباثَعميو َبين َالمباشرة َالحوار َلغة َفي َالتعاون َمبدأ َتحّقق ،

َبالّشيادة،ََ،والمتمّقي َاإلقرار َإلى َخمصت َاّلتي َاإلخبارّية َالفائدة َعمى ََََََالُمشتمل
نَاإلسالم،َوالّصالةَاّلتيَتحّققتَىيَاألخرىَعندَسّيدناَ"َزكرّياءَ"َوىيَالّركنَاالّولَم

عميوَالّسالمَمنَخاللَالفعلَاإلنجازيَ)َالّتسبيحَ(،َفيذهَالجممةَمنَاألمرّياتَجاءتَ
َوفقَمقتضىَالحال.

أّماَركنَالّزكاةَفبرزَمعَالغالمَالّزكيَاّلذيَُوىبَلمّسّيدةَ"َمريمَ"َعميياَالّسالم،َ
خبرَالُموائمَلمبدإَالّصدقَوالّشمولَالُمتجّميَفيَالحوار،َبرزتَأفعالَالكالمَالَففيَكمَّ
َسّيدناَاإلنجازيَّ َصوم َفي َالّصوم َركن َتحّقق َكما َالحوار، َمستوى َعمى َالّتأثيرّية ة

بنّيةَقصدّيةَتمّثمتَفيَمبدإَالّتعاونَالحواري،ََ،"زكرّياء"َوالّسّيدةَ"َمريمَ"َعمييماَالّسالم
َ َالخامس َالّسالمَوالّركن َعميو "َ َإبراىيم "َ َسّيدنا َقّصة َفي َاإلخبار َقانون َفي َََََُوجد

َمنَخاللَتتاليَالحوارَالقصصي.

َالخطابََ َسمسمةَفُمجمل َخالل َالمتمّقيَمن َفي َالّتأثير َحّقق َالّسورة َفي الوارد
ََأفعالَالكالمَالّتقريرّيةَواإلنجازّيةََاّلتيَتتالىَفيياَاإللزامَواإلثبات.

َ
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 خاتمة:

بّين أّن ليذا المنيج الغربي الحديث  ،إّن تطبيق المنيج الّتداولي عمى الخطاب القرآني
 أصوًًل في بالغتنا العربّية، القائمة عمى العمم بالمناسبة والعرف والمضمر واًلقتضاء، كما أّن  

لّمغة أفعاًًل كالمّية من إنجازّية وتأثيرّية، بحكم اىتماميا با " حوى مريم أنموذج سورة "
عتبارىا قائمة عمى إحداث األّن العالقة بين ىذه األفعال متكاممة ب وتفاعميا في إطار الّسياق؛

األثر في المتمّقي، ومنو تتحّقق المقصدّية من الكالم، فقوانين الخطاب من مبدأ الّتعاون ومبدإ 
الّصدق وقانون الّشمول واإلخبارّية، حّققوا التّبادل الحواري والوضوح، لذلك المالءمة ومبدإ 

تعتبر ىذه األخيرة ضرورّية في نجاح العممّية الخطابّية الّتواصمّية، ىذا ما سّيل لنا تطبيقو 
عمى سورة " مريم " الجامعة ليذه األفعال اّلتي أوصمتنا إلى بعض المعاني الّدًللّية، من 

عمى شّد المتمّقي بأفعال الكالم اإلنجازّية  ،المبني عمى قاعدة نظامّية تعمل خالل القصص
والّتأثيرّية، واألقوال الّظاىرة والمضمرة منيا، وما كشفت عميو ىذه المتتالّية من خالل أفعال 

ثير ىذه األفعال، الكالم ىو فقدان الّتسمسل الّزمني في الّسورة، وىذا ما زاد من قّوة تأ
في صورة " في صورة أشخاص حّية؛ إذ تجّسد دعاء سّيدنا " زكرّياء "  ا ظيرتفمضاميني

" مريم " في صورة " عيسى " عمييم الّسالم، وكال الفعمين ) فعل يحي "، ودعاء الّسّيدة 
الّدعاء ( إنجازي تأثيري؛ إًّل أّن فعل اإلنجاز الُمتحّقق في " عيسى " عميو الّسالم تعّدى إلى 

كما أّن الّسورة تحتوي عمى برنامج مضمر، ىو   ده وكالمو في الميد ( إنجازين ) ميال
 برنامج اإلليام وآداب الّدعاء 

لسمسمة ىذه األفعال وبيذا الّتقديم والّتأخير في الّترتيب الّزمني ليا، يمحظ والمتتّبع 
خطابي تحقيق أركان اإلسالم الخمسة من خالل قوانين الخطاب الموّظفة، فمبدأ الّتعاون ال

حّقق من خالل الحوار القائم بين دعاء سّيدنا " زكرّياء" عميو الّسالم واستجابة الّدعوة الّركن 
     األّول، وىو اإلقرار بالّشيادة لّمو وحده، والّركن الثّاني تحّقق مع فعل الّتسبيح الّصادر 

      ث فبرز مع الغالم عن سّيدنا " زكرّياء " عميو الّسالم، وىو الّصالة، أّما الّركن الثّال
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  اّلذي ُوىب لمّسّيدة " مريم " عمييا الّسالم، وىو الّزكاة، والّركن الّرابع تحّقق في صوم سّيدنا 
" زكرّياء " والّسّيدة " مريم " عمييما الّسالم عن الكالم بنّية قصدّية، وىو الّصوم، والّركن 

الّسالم، فيذه الجممة من األمرّيات  الخامس تحّقق مع سرد قّصة سّيدنا " إبراىيم " عميو
جّسدت مبدأ الّتعاون الحواري، كما أّن بروز القانون اإلخباري المتمّثل في سرد قصص 
الماضين وأحواليم وطريقة عيشيم، سّيل وضوح قانون الّشمول في موائمة المقام لممقال، 

ثير في المتمّقي من خالل وعميو فالخطاب الوارد في الّسورة حّقق اليدف من وروده، وىو الّتأ
 أفعال الكالم وقوانين الخطاب  
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 :بالعربّية الملّخص

إّن شرف العمم بشرف موضوعو، وشرف موضوعنا ىذا تحميل الخطاب القرآني وفق 
حديث، المتمّثل في الّتداولّية، العائدة جذوره إلى البالغة العربّية، فجاء العنوان:  منيج غربيّ 

قائمًا عمى إشكالّية أساس ىي:  ،البعد الّتداولي في الخطاب القرآني سورة "مريم" أنموذجا  
إلى أّي مدى يمكن تطبيق نظرّية أفعال الكالم في تحميل الخطاب القرآني من خالل عّينة 
سورة "مريم" ؟، مستندة في ذلك عمى األفعال الكالمّية في الّنظرّية ) اإلنجازّية، الّتأثيرّية (، 

بة وطبيعة الّدراسة، كالوصف والّتحميل ومستعينة بجممة من األدوات البحثّية اإلجرائّية المناس
 والّنقد واالستنتاج.

وتوّصمت في األخير إلى أّن أفعال الكالم في سورة "مريم" حّققت من خالل الّسياق 
وتطبيق قوانين الخطاب من مبدإ الّتعاون ومبدإ الّصدق ومبدإ الّشمول وقانون اإلخبارّية، الّنّية 

 لّتأثير في المتمّقي. القصدّية من الحوار القائم عمى ا
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Résumé de la recherche: 

La valeur de l’étude est lié au sujet abordé, notre sujet traite 

l’analyse du coran selon une méthode occidentale parait dns la 

consécutive basée sur la sémiotique arabe, cést pourquoi le titre     « 

La dimension concécutive dans l’analyse du coran un exemple 

dans sourat" Meriem" , basée sur cette problématique :  

« A quelle dimension on peut appliquer la théorie dés actes de 

paroles a travers sourat "Meriem " ? », basant sur les actes de paroles   

 ( illocutoires, perlocutoires ) aidant par dés moyens de recherche 

adéquate et la nature de l’étude, comme la description, l’analyse, la 

critique et la déduction. 

On a conclu finalement que les actes de la paroles dans sourat 

"Meriem" a été réalisé a travers le contexte et la pratique des lois dés 

discours a travers le principe de la coopération, le principe de 

sincérité, le principe d’ informativité, la loi d’exhautivité a travers le 

dialogue basé sur l’ifluence des récepteurs. 
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Research’s summary: 

The study of the value is retaled to the value of it subject. Our 

subject treats the coran analyze through an occidental research method 

represented in «The consecutive dimension in the coran analyze 

was an example in sourat "Meriem" » based on this problematic: 

«To what extent can we apply the theory of words acts through 

sourat Meriem ? « basing on words actes ( illocutory act ) and             

( perlocutory act ) with the help of adequate research means, the 

nature of the study, such as the help of adequate research means, the 

nature of the study, such as the description, the analyze, criticism and 

the deduction. 

In the end we have concluded that the acts words in sourat 

“Meriem” was achieved through the context, the application of laws 

speech through cooperation principe, sincerity principe, sinonty 

principe, informing law, exhaustively law through the dialogue based 

on receivers influence. 
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