
        الكرميالكرميالكرميالكرمي    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    

((((        

        
        ماالنجماالنجماالنجماالنج    احلكوميةاحلكوميةاحلكوميةاحلكومية

    يفيفيفيف    البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    احلوارىاحلوارىاحلوارىاحلوارى    ستلزامستلزامستلزامستلزاماالاالاالاال

))))تداوليةتداوليةتداوليةتداولية    حتليليةحتليليةحتليليةحتليلية    وصفيةوصفيةوصفيةوصفية    دراسةدراسةدراسةدراسة((((

        جامعيجامعيجامعيجامعي    حبثحبثحبثحبث
        
        ::::    إعدادإعدادإعدادإعداد

        وحيدةوحيدةوحيدةوحيدة    نورمانورمانورمانورما    حجرحجرحجرحجر
 ٠٦٣١٠٠٤٦    القيدالقيدالقيدالقيد    رقمرقمرقمرقم

  
            

        

        أداأداأداأدا    وووو    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اللغةاللغةاللغةاللغة    قسمقسمقسمقسم
        الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    وووو    اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية    العلومالعلومالعلومالعلوم    كليةكليةكليةكلية

احلكوميةاحلكوميةاحلكوميةاحلكومية    اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    مالكمالكمالكمالك    موالناموالناموالناموالنا    جامعةجامعةجامعةجامعة
٢٠٢٠٢٠٢٠١٠١٠١٠١٠ 

 

 

        

  

        
        

جامعةجامعةجامعةجامعة



        الكرميالكرميالكرميالكرمي    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن
((((        

  )١-S( السرجانا درجة 
         أدا و العربية 

 املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجستري

١٩٦٤٠١٠٣      

        
        ججججماالنماالنماالنماالن    احلكوميةاحلكوميةاحلكوميةاحلكومية

  

القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    يفيفيفيف    البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    احلوارىاحلوارىاحلوارىاحلوارى    ستلزامستلزامستلزامستلزاماالاالاالاال
))))تداوليةتداوليةتداوليةتداولية    حتليليةحتليليةحتليليةحتليلية    وصفيةوصفيةوصفيةوصفية    دراسةدراسةدراسةدراسة((((

        جامعيجامعيجامعيجامعي    حبثحبثحبثحبث
 على للحصول اإلختبار شروط بعض إلكمال
 اللغة شعبة يف الثقافة و اإلنسانية العلوم لكلية

        ::::    إعدادإعدادإعدادإعداد
        وحيدةوحيدةوحيدةوحيدة    نورمانورمانورمانورما    حجرحجرحجرحجر

 ٠٦٣١٠٠٤٦    القيدالقيدالقيدالقيد    رقمرقمرقمرقم

  :املشرف
املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجستري    هادى،هادى،هادى،هادى،    نورنورنورنور    أندسأندسأندسأندس    دكتوردكتوردكتوردكتور

١٩٦٤٠١٠٣  ٢٠٠٣١٢ ١٠٠١ التوضيف رقم
            

        

        أداأداأداأدا    وووو    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اللغةاللغةاللغةاللغة    قسمقسمقسمقسم
        الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    وووو    اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية    العلومالعلومالعلومالعلوم    كليةكليةكليةكلية

احلكوميةاحلكوميةاحلكوميةاحلكومية    اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    مالكمالكمالكمالك    موالناموالناموالناموالنا    جامعةجامعةجامعةجامعة
٢٠٢٠٢٠٢٠١٠١٠١٠١٠        

   

إلكمال مقدم
لكلية

  

        

جامعةجامعةجامعةجامعة



            مباالنجمباالنجمباالنجمباالنج    مممم
 ( ( ( (٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤        

  :الباحثة هاتكتب

    وصفيةوصفيةوصفيةوصفية    دراسةدراسةدراسةدراسة((((    الكرميالكرميالكرميالكرمي    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن

 السـتيفاء  الالزمـة  اتالتصحيح
 العلوم كلية يف سرجانا درجة
   .م٢٠٠٩/٢٠١٠ اجلامعي
   ٢٠١٠ أبريل ١٢ االنج،

        الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    وووو    اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية    العلومالعلومالعلومالعلوم    كليةكليةكليةكلية                    
   أداأداأداأدا    وووو    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اللغةاللغةاللغةاللغة    شعبةشعبةشعبةشعبة   

ممممييييبراهبراهبراهبراهإإإإ    لكلكلكلكماماماما    مولنامولنامولنامولنا    احلكوميةاحلكوميةاحلكوميةاحلكومية    اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية    اجلامعةاجلامعةاجلامعةاجلامعة
) ) ) ) ٠٣٤١٠٣٤١٠٣٤١٠٣٤١((((    اهلاتفاهلاتفاهلاتفاهلاتف    رقمرقمرقمرقم    ماالنج،ماالنج،ماالنج،ماالنج،    ٥٠٥٠٥٠٥٠    غجزاناغجزاناغجزاناغجزانا    شارعشارعشارعشارع

        
        املشرفاملشرفاملشرفاملشرف    تقريرتقريرتقريرتقرير

  الرحيم الرمحن اهللا بسم
  

كتب الذي اجلامعي البحث هذا حضرتكم إىل نقدم
  وحيدة حجرنورما:   
   :٠٦٣١٠٠٤٦  
القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    يفيفيفيف    البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    احلوارياحلوارياحلوارياحلواري    ستلزامستلزامستلزامستلزاماالاالاالاال:   البحث

        ))))تداوليةتداوليةتداوليةتداولية    حتليليةحتليليةحتليليةحتليلية
التصحيح بعض فيه أدخلت و فيه النظر دققت
درجة على حصوللل الدراسة إلمتام املناقشة جلنة
اجلامعي لعامل أدا و العربية اللغة شعبة يف الثقافة

االنج،مب حتريرا
  رف،

  املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجستري    هادىهادىهادىهادى    نورنورنورنور    سسسس
 :١٩٦٤٠١٠٣  ٢٠٠٣١٢ ١٠٠١            

                    

نقدم
  االسم
  القيد رقم

البحث موضوع

دققت قد و
جلنة أمام الشروط
الثقافة و اإلنسانية

رف،املش
  

سسسسووووندندندندأأأأ    دكتوردكتوردكتوردكتور
: التوظيف رقم

        



 االنجاالنجاالنجاالنجمبمبمبمب    مممم

٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤        

        اجلامعياجلامعياجلامعياجلامعي

    دراسةدراسةدراسةدراسة((((    الكرميالكرميالكرميالكرمي    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    يفيفيفيف    

)S-العربية اللغة شعبة يف) ١ 
  .ماالنج احلكومية

  ٢٠١٠ أبريل ٢٧ مباالنج،
   )              (   

            )     (   

            )      (    

١٩٥١٠٨٠٨  

            الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    وووو    اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية    العلومالعلومالعلومالعلوم    كليةكليةكليةكلية
          أداأداأداأدا    وووو    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اللغةاللغةاللغةاللغة    شعبةشعبةشعبةشعبة   

ممممييييبراهبراهبراهبراهإإإإ    لكلكلكلكماماماما    مولنامولنامولنامولنا    احلكوميةاحلكوميةاحلكوميةاحلكومية    اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية    اجلامعةاجلامعةاجلامعةاجلامعة
٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤) ) ) ) ٠٣٤١٠٣٤١٠٣٤١٠٣٤١((((    اهلاتفاهلاتفاهلاتفاهلاتف    رقمرقمرقمرقم    ماالنج،ماالنج،ماالنج،ماالنج،    ٥٠٥٠٥٠٥٠    غجزاناغجزاناغجزاناغجزانا    شارعشارعشارعشارع

        
اجلامعياجلامعياجلامعياجلامعي    البحثالبحثالبحثالبحث    بنجاحبنجاحبنجاحبنجاح    املناقشةاملناقشةاملناقشةاملناقشة    جلنةجلنةجلنةجلنة    تقريرتقريرتقريرتقرير

        
  :قدمته الذي اجلامعي البحث هذا مناقشة متت

  وحيدة نورما حجر:   
   :٠٦٣١٠٠٤٦  

    البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    حلوارىحلوارىحلوارىحلوارىاااا    االستلزاماالستلزاماالستلزاماالستلزام:          البحث
        ))))التداوليةالتداوليةالتداوليةالتداولية    وصفيةوصفيةوصفيةوصفية    حتليليةحتليليةحتليليةحتليلية

( سرجانا درجة واستحقاقها بنجاحها اللجنة قررت
احلكومية اإلسالمية باجلامعة الثقافة و اإلنسانية العلوم

    
مباالنج، حترير

   املاجستري دارين سالمت
    املاجستري رضوان

  املاجستري هادي نور الدكتورأندوس

 املعرف                                       

  الثقافة و اإلنسانية العلوم كلية عميد                      

        املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجستري    محزويمحزويمحزويمحزوي    احلاجاحلاجاحلاجاحلاج    أندوسأندوسأندوسأندوسالدكتورالدكتورالدكتورالدكتور    
١٩٥١٠٨٠٨ ١٩٨٤٠٣ ١٠٠١: التوظيف رقم    

اجلامعةاجلامعةاجلامعةاجلامعة                  
شارعشارعشارعشارع                                                            

متت قد
  االسم
  القيد رقم

البحث موضوع

قررت و
العلوم بكلية أدا و

  

سالمت ألستاذا - ١
رضوان األستاذ - ٢
الدكتورأندوس األستاذ - ٣

                                       
                      

  



        مباالنجمباالنجمباالنجمباالنج    مممم
 ( ( ( (٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤        

        أداأداأداأدا

 قافـة الث و اإلنسانية العلوم
  :هاتكتب الذي اجلامعي البحث

    دراسةدراسةدراسةدراسة((((    الكرميالكرميالكرميالكرمي    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    يفيفيفيف    

 و اإلنسـانية  العلوم كلية 
  .م٢٠١١-
  ٢٠١٠ أبريل ١٢ مباالنج،

  
  الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    وووو    اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية    العلومالعلومالعلومالعلوم    كليةكليةكليةكلية

    أداأداأداأدا    وووو    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اللغةاللغةاللغةاللغة    شعبةشعبةشعبةشعبة     
ممممييييبراهبراهبراهبراهإإإإ    لكلكلكلكماماماما    مولنامولنامولنامولنا    احلكوميةاحلكوميةاحلكوميةاحلكومية    يةيةيةيةاإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    اجلامعةاجلامعةاجلامعةاجلامعة
) ) ) ) ٠٣٤١٠٣٤١٠٣٤١٠٣٤١((((    اهلاتفاهلاتفاهلاتفاهلاتف    رقمرقمرقمرقم    ماالنج،ماالنج،ماالنج،ماالنج،    ٥٠٥٠٥٠٥٠    غجزاناغجزاناغجزاناغجزانا    شارعشارعشارعشارع

        
أداأداأداأدا    وووو    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اللغةاللغةاللغةاللغة    شعبةشعبةشعبةشعبة    رئيسرئيسرئيسرئيس    تقريرتقريرتقريرتقرير

  الرحيم الرمحن اهللا بسم
  

العلوم لكلية أدا و    العربية الشعبة رئيس استسلم
البحث ماالنج إبراهيم لكما مولنا    احلكومية اإلسالمية
  وحيدة حجرنورما:      

   :٠٦٣١٠٠٤٦  
    البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    احلوارياحلوارياحلوارياحلواري    االستلزاماالستلزاماالستلزاماالستلزام:     البحث

        ))))تداوليةتداوليةتداوليةتداولية    حتليليةحتليليةحتليليةحتليلية    وصفيةوصفيةوصفيةوصفية
 سرجانا درجة على للحصول و دراسة إلمتام

-٢٠١٠ امعياجل للعام اأد و العربية اللغة قسم
مباالنج، حترير

  ،أدا و العربية اللغة

        املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجستري    ييييمزكّمزكّمزكّمزكّ    أمحدأمحدأمحدأمحد
 ١٩٦٩٠٤٢٥ ١٩٩٨٠٣ ١٠٠٢  

  

استسلم 
اإلسالمية باجلامعة
  االسم
  القيد رقم

البحث موضوع

إلمتام 
قسم يف الثقافة

اللغة الشعبة رئيس
        

أمحدأمحدأمحدأمحد    دكتوردكتوردكتوردكتورالالالال
 :التوظيف رقم
 



        مباالنجمباالنجمباالنجمباالنج    مممم
 ( ( ( (٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤٥٥١٣٥٤        

        الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة

 اإلسـالمية  باجلامعـة  قافـة 
  :هاتكتب 

    دراسةدراسةدراسةدراسة((((    الكرميالكرميالكرميالكرمي    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    يفيفيفيف    

 و اإلنسـانية  العلوم كلية 
  .م٢٠١١-

  ٢٠١٠ أبريل ١٢ مباالنج،

  الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    وووو    اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية    العلومالعلومالعلومالعلوم    كليةكليةكليةكلية

          أداأداأداأدا    وووو    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اللغةاللغةاللغةاللغة    شعبةشعبةشعبةشعبة   
ممممييييبراهبراهبراهبراهإإإإ    لكلكلكلكماماماما    مولنامولنامولنامولنا    احلكوميةاحلكوميةاحلكوميةاحلكومية    اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية    اجلامعةاجلامعةاجلامعةاجلامعة
) ) ) ) ٠٣٤١٠٣٤١٠٣٤١٠٣٤١((((    اهلاتفاهلاتفاهلاتفاهلاتف    رقمرقمرقمرقم    ماالنج،ماالنج،ماالنج،ماالنج،    ٥٠٥٠٥٠٥٠    غجزاناغجزاناغجزاناغجزانا    شارعشارعشارعشارع

        
الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    وووو    اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية    العلومالعلومالعلومالعلوم    كليةكليةكليةكلية    عميدعميدعميدعميد    تقريرتقريرتقريرتقرير

  لرحيما الرمحن اهللا بسم
  

قافـة الث و اإلنسانية العلوم كلية ميدع سلماست
 الذي اجلامعي البحث ماالنج إبراهيم مالك مولنا

  وحيدة حجرنورما:   
   :٠٦٣١٠٠٤٦  

    البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    احلوارياحلوارياحلوارياحلواري    االستلزاماالستلزاماالستلزاماالستلزام:     البحث
        ))))تداوليةتداوليةتداوليةتداولية    ليليةليليةليليةليليةحتحتحتحت    وصفيةوصفيةوصفيةوصفية

 سرجانا درجة على للحصول و دراسة إلمتام
-٢٠١٠ امعياجل للعام أدا و العربية غةالل قسم

مباالنج، حترير
 عميد،

  

            املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجستري    محزويمحزويمحزويمحزوي    احلاجاحلاجاحلاجاحلاج    أندوسأندوسأندوسأندوس
 ١٩٥١٠٨٠٨ ١٩٨٤٠٣ ١٠٠١   

 

است 
مولنا احلكومية

  االسم
  قيدال رقم

البحث موضوع

إلمتام  
قسم يف الثقافة

عميد،
  

  
أندوسأندوسأندوسأندوس    الدكتورالدكتورالدكتورالدكتور

 :التوظيف رقم



        
        

  
  
  

        ::إىلإىل  خالصةخالصة  هديةهدية  اجلامعياجلامعي  البحثالبحث  هذاهذا  أهديأهدي
  يفيف  يلجئاينيلجئاين  إثننيإثنني  وو  عورفانعورفان  اهللا،اهللا،  رمحهمارمحهما  احملترمنياحملترمني  وو  احملبوبنياحملبوبني  أميأمي  وو  أيبأيب

  ........قدوماقدوما  وو  بقدرمابقدرما  ويرياينويرياين  اآلناآلن  حيتحيت  صغرييصغريي
  وو  الفرداوسالفرداوس  داردار  حممدحممد  احملبوباحملبوب  الصغريالصغري  أخيأخي  وو  الفقيهالفقيه  احملبوباحملبوب  الكبريالكبري  أخيأخي

  ……سهاراسهارا  زكيةزكية  أغيلأغيل  ةةاحملبوباحملبوب  الصغريةالصغرية  أخيتأخيت
  قدقد  الذيالذي  وأداوأدا  العربيةالعربية  اللغةاللغة  شعبةشعبة  يفيف  الكرماءالكرماء  األساتذاتاألساتذات  وو  األساتيذاألساتيذ  مجيعمجيع
    مشرفمشرف    ،،،،املاجسترياملاجستري    هادىهادى    نورنور    الدكتوراندسالدكتوراندس    خصوصاخصوصا النافعة،النافعة،  العلومالعلوم  علّمينعلّمين
      ........……………………البحثالبحث    هذاهذا    يفيفيفيف    يشرفينيشرفين    وووو    يعلمينيعلمين    الذيالذي    ،،،،اجلامعياجلامعي    البحثالبحث    كتابةكتابة

  ……أداأدا  وو  ربيةربيةالعالع  اللغةاللغة  شعبةشعبة  يفيف  احملبوبةاحملبوبة  األصحاباألصحاب  مجيعمجيع
  ...اهللا يف أحبهم الذين هؤالء إىل

  منمن  جيعلناجيعلنا  أنأن  اهللاهللا  عسىعسى  القارئني،القارئني،  وو  البسيطالبسيط  البحثالبحث  هذاهذا  أقدمأقدم  هؤالءهؤالء  مجيعمجيع  إىلإىل
  آمنيآمني....الناجحنيالناجحني

  
  
  
  
  

 هداءهداءهداءهداءاإلاإلاإلاإل
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((((menulismenulismenulismenulis) ) ) ) kalimatkalimatkalimatkalimat----kalimat Tuhankukalimat Tuhankukalimat Tuhankukalimat Tuhanku, , , , sungguh habislah lautan sungguh habislah lautan sungguh habislah lautan sungguh habislah lautan 
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        التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير        وووووووو        الشكرالشكرالشكرالشكرالشكرالشكرالشكرالشكر        كلمةكلمةكلمةكلمةكلمةكلمةكلمةكلمة
  

  
  

 إذا و مسهبا طحاها ما و األرض إذا جلّ و عز اهللا أشكر العاملني رب هللا احلمد
 و كله الدين على ليظهره احلق دين و باهلدى رسوله أرسل و مسهبا بناها ما و ءالسمآ
   .شهيدا باهللا كفى

 الذي صحبه و آله على و املتقني إمام و املرسلني سيد على السالم و ةالصال و
 ترسم و بطريقته التزم و بدعوته دعا من و اجلاهلي القيد من حييط و اإلميان بنور أمة ينور

 مصدرا و ألعماله مقياسا الشرعية األحكام و ألفكاره أساسا العقيدة جعل و خطاه
   .ألحكامه
 احلـواري  االستلزام"  املوضوع حتت اجلامعي البحث نتهىا دق تعاىل اهللا أشكر و

 درجـة  على للحصول اإلختبار شروط بعض إلكمال" الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف
ـ  و العربيـة  اللغة قسم يف الثقافة و اإلنسانية العلوم كلية) ١-s( السرجانا برمحتـه  اأد 
 الباحثة أن رغم اللغوي اللحن و لنقصانا كثري البحث هذا أن الباحثة اعترفت و .وهدايته
  .البحث هذا إلكمال وسعها و جهدها بذلت

 صلحي مل البحث هذا. الدنيا هذه يف كامل خملوق ليس اإلنسان أنّ احثةالب تدرك
 الباحثة تقدم فلذلك. األحباء األصدقاء و  الكرماء األساتذة مساعدة بدون مجيعا أمامكم

  :إىل
    إبـراهيم  مالـك  موالنا اجلامعة رئيس سوفرايوغو، إمام الدكتور الربوفيسور - ١

  ماالنج احلكومية اإلسالمية
 الثقافة و اإلنسانية العلوم كلية عميد املاجستري، محزوي احلاج أندوسالدكتور - ٢

 أدا و العربية اللغة شعبة رئيس املاجستري، مزكّي أمحد أندوسالدكتور - ٣



 الـذي  اجلامعي، البحث كتابة مشرف ،املاجستري هادى نور سوندالدكتورأ - ٤
 .البحث هذا يف يشرفين و يعلمين

 مولنا احلكومية اإلسالمية باجلامعة وأدا العربية اللغة شعبة يف األساتيذ مجيع - ٥
 ماالنج إبراهيم مالك

 يف يلجئـاين  اثـنني  و عورفـان  اهللا، رمحهما احملترمني و احملبوبني يأم و أيب - ٦
 قدوما و بقدرما ياينوير اآلن حيت صغريي

 السبيل هذا يف احملبوبات وألخوايت فقيه، أمحد الكبريي ألخي خصوصا  --٧٧
 أغيل و الفرداوس دار حممد النبيالت الصغريات أخوايت خصوصا و العظيم،

  .سهارا زكية
   أدا و العربية اللّغة شعبة يف األعزاء األصحاب مجيع  --٨٨

  

 أن اهللا عسى جل و عز اهللا أدعو أن فحسيب حال كل على اجلزيل الشكر قولأ
 رب هللا احلمد آخراً و ،النصر و الرمحة و التوفيق اهللا نسأل و عملوا ما بأحسن جيزيهم
  ..…العاملني

 
              ٢٠١٠ أبريل ٨ حتريرا،

    ثةالباح  
   

      )وحيدة نورما حجر(

   



        البحثالبحثالبحثالبحث    ملخصملخصملخصملخص
        

    وصفيةوصفيةوصفيةوصفية    دراسةدراسةدراسةدراسة((((    الكرميالكرميالكرميالكرمي    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    يفيفيفيف    البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    يييياحلواراحلواراحلواراحلوار    اإلستلزاماإلستلزاماإلستلزاماإلستلزام. ٢٠١٠ ،٠٦٣١٠٠٤٦ وحيدة، نورما حجر
 اجلامعة الثقافة، و اإلنسانية العلوم كلية ،أدا و العربية اللغة شعبة جامعي، حبث ).).).).تداوليةتداوليةتداوليةتداولية    حتليليةحتليليةحتليليةحتليلية

  .ماالنج ابراهيم ملك موالنا احلكومية اإلسالمية
  .املاجستري هادى نور أندس دكتور: املشريف 

  البقرة سورة    يف    احلواري لزامستاإل: الرئيسية األلفاظ
 عالقة بدراسة تم وهي التداولية دراسة من هو واإلستلزام اإلستلزام، عن يبحث فيه الداللة علم يف

 ىف األبطال احملادثة ىف يستخدم الذى اإلستلزام هو ما تعرف أن الباحثة تريد البحث هذا ىف. مبفسريها العالمات
 السورة أطول هي البقرة سورة ألنّ البقرة، سورة    ىف احلوارى اإلستلزام ستخدمةم عن مبادئ انتهاك و البقرة سورة

 احلوار من كثري فيها و األخري سورة هي املطفّفني سورة بعد املدينة ىف مرتّله األوىل السورة وه الكرمي القرآن يف
 يعترب و .الصواب على دالة احملادثة يف القرآنية اآليات يف السابق املآلئكة و تعاىل اهللا بني احلوار مثل ،األبطال
 اهللا كالم يف باالتخصيص كثريا و واسعا احلواري اإلستلزام عن يبحث مل حىت اللّغة، علم يف جديدا علما التداولية

 البحث، أسئلة الباحثة تقدمت لذلك .السر و اخلفي املعىن على حيتوى تعاىل كالمه نّأل الكرمي، القرآن يف تعاىل
 املبادئ انتهاك كيف) ٢( الكرمي؟، القرآن يف البقرة سورة يف احلواري اإلستلزام على تشتمل اآليت اآليات ما) ١(
)The flouting of the maxims (الكرمي؟ القرآن يف البقرة سورة ىف احلوارى اإلستلزام إستخدام عن   

 مصدر و). Metode Deskriptif( الوصفي املنهج باستخدام )kualitatif( ةكيفي دراسة البحث هذا
 والكتب التداولية علم و الداللة علم الكتاب هي الثانوية البيانات مصدر وأما ،الكرمي القرآن هي األساسية بياناا

    .ما يتعلق وما احلوارى اإلستلزام مستخدمة عن املبادئ انتهاك و احلوارى اإلستلزام عن فيها تبحث اليت واملراجع
 الطريقة و ،)Metode Dokumenter( الوثائقية الطريقة ،)Simak Catat( الطريقةب هي البيانات مجع إجراء    عمليةو

 هيبريمان و ميليس منودج هي الباحثة تستخدمها اليت البيانات لتحليل الطريقة و .)Metode Trianggulasi( التثليثية
 تلخيص وحتقيقها، البيانات عرض البيانات، ختفيض هي األساسية عناصر ثالثة من يتكون الذي )١٩٩٨:  داوود(

 إىل حيتاج حتليلها عملية يف كذلك و املكتوبة الكلمات من تتكون البحث هلذا البيانات مصادر ألنّ .البحث نتائج
   .واضحة نتيجة إلنتاج عميق حبث

 الكرمي القرآن يف لبقرةا سورة    يف احلوارى اإلستلزام على تشتمل اآليت اآليات كانت :هي البحث هذا من النتيجة و
 احلوارى اإلستلزام إستخدام عن) The flouting of the maxims( املبادئ انتهاك الباحثة قسمت. آيات عشر تسعة

 نآيتا و) Quantity( الكم مبدأ فيها نآيتا و) Quality( الكيف مبدأ فيها آيات سبعة: يلى كما مها البقرة، سورة يف
  .)Manner( الطريقة مبدأ فيها آيات عشر و ،٦٧ ،٣٢- ٣١) Relevance( املناسبة مبدأ فيها

  



 

  البحثالبحثالبحثالبحثالبحثالبحثالبحثالبحث        حمتوياتحمتوياتحمتوياتحمتوياتحمتوياتحمتوياتحمتوياتحمتويات

        
  املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع    صفحةصفحةصفحةصفحة

 أ املشرفةاملشرفةاملشرفةاملشرفة    تقريرتقريرتقريرتقرير

 ب املناقشةاملناقشةاملناقشةاملناقشة    جلنةجلنةجلنةجلنة    تقريرتقريرتقريرتقرير

 ج     الشعبةالشعبةالشعبةالشعبة    رئيسرئيسرئيسرئيس    تقريرتقريرتقريرتقرير    

 د     ةةةةالكليالكليالكليالكلي    عميدعميدعميدعميد    تقريرتقريرتقريرتقرير

 ه     الطالبةالطالبةالطالبةالطالبة    إقرارإقرارإقرارإقرار

 و     الشعارالشعارالشعارالشعار

 ز     اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء

 ح     ررررالتقديالتقديالتقديالتقدي    وووو    الشكرالشكرالشكرالشكر    كلمةكلمةكلمةكلمة

  ي     البحثالبحثالبحثالبحث    ملخصملخصملخصملخص

 ك البحثالبحثالبحثالبحث    حمتوياتحمتوياتحمتوياتحمتويات

  مةمةمةمةاملقداملقداملقداملقد: : : : األولاألولاألولاألول    البابالبابالبابالباب

 ١ البحث خلفية -أ

 ٥ البحث أسئلة -ب

 ٥ البحث أهداف -ج

 ٥ البحث حدود -د

  البحث فوائد -�
 السابقة الدراسة -و

٦  
٦ 



 ٧ البحث منهج -ح

 ١٣ البحث هيكل -خ

  النظريالنظريالنظريالنظري    اإلطاراإلطاراإلطاراإلطار    ::::الثاينالثاينالثاينالثاين    البابالبابالبابالباب

  وتطورها ظهورها التداولية  -أ 
 لتدوليةا  -ب 

 التداولية فروع  -ج 

 التداولية الدراسة جوانب    -د 

 )speech act( الكالمية األفعال   -ه 

 )illocutionary act( اإلجنازي األفعال   - و 

 ) implicature( االستلزام   -ز 

 )cooperative of maxim( التعاون مبدأ  -ح 

 حتليلهاحتليلهاحتليلهاحتليلها    وووو    البياناتالبياناتالبياناتالبيانات    عرضعرضعرضعرض: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    البابالبابالبابالباب

١٤ 

١٦  
١٨  
١٩  
١٩  
٢٣  
٢٥  
  

 ٣٦ البقرة سورة وصفية    -أ

  البقرة سورة يف احلوارى االستلزام على تشتمل اآلتى اآليات  - ب
 )flouting of maxims( مبادئ إنتهاك فيها اآليت اآليات – ج

٤٢ 

٤٦ 

  االختتاماالختتاماالختتاماالختتام    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    باببابباببابالالالال

 ١١١ البحث نتائج تلخيص  -أ 

 ١١٢ اإلقتراحات  -ب 

  املراجعاملراجعاملراجعاملراجع    قائمةقائمةقائمةقائمة

  واحقواحقواحقواحقاللاللاللالل    قائمةقائمةقائمةقائمة
  

   



        األولاألولاألولاألول    البابالبابالبابالباب

املقداملقداملقدمةمةمةمةاملقد        

 البحثالبحثالبحثالبحث    خلفيةخلفيةخلفيةخلفية  ----أأأأ    

 جربيل األمني بواسطة واملرسلني، األنبياء خامت على املرتّل املعجز، اهللا كالم القرآن
 بسورة املبدوء بتالوته، املتعبد بالتواتر إلينا املنقول املصاحف، يف املكتوب السالم، عليه

   ١. الناس بسورة املختتم الفاحتة
 ، السالم عليه جربيل إياه أقرأه كما القرآن يقرأ وسلم عليه اهللا صلى النيب كان

 عز اهللا وقال. اآلن هذا إىل التعليم واستمر تابعيهم، التابعون وعلم التابعني، الصحابة وعلم

$:  وجلّ ‾ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖ ø9̈“tΡ t�ø. Ïe%! $# $ ‾ΡÎ) uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ�≈ pt m: ∩∪ ٢ 

 ووقع جبمعه وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول أمة بواسطة وجلّ عز اهللا حفظه وقد
 خالفة زمن يف إنتشاره قبل - عنه اهللا رضي-الصديق بكر أيب خالفة عهد يف أول هذا

 هذا ويعترب إليه، نسبة العثمان، بالرسم كتابته مسيت و -عنه اله رضي-عفان بن عثمان
 الدؤيل األسود أبو فوضع -عنه اهللا رضي- علي خالفة كانت مث ،) القرأن رسم لعلوم(

 لعلوم بداية هذا ويعترب الكرمي، القرآن وضبط النطق، لسالمة صيانة النحو، قواعد همن بأمر
 . القرآن اعراب

 اهللا، من ومعناه لفظه أي تعاىل، اهللا كالم هو الكرمي القرآن أن مجيعا عرفنا كما
 بالقرآن تتعلق اليت والعلوم القرآن والعلوم القرآن نتعلم أن علينا املسلمني، من وحنن
 دراسة تعلم إىل حنتاج معانيه، ونتدبر دقيقة فهما الكرمي القرآن فهم نستطيع وألن. ميالكر

                                                      
 ٨ ،)٢٠٠٣: عبود ابن دار( الكرمي، القرآن من األحكام آيات تفسري الصابوىن،، علي حممد١
٢
 ٩: ١٥ القرآن،  



 ومل القرآن قرأ ومن هجره، فقد القرآن يقرأ مل من:  تيمية ابن قال كما. العربية اللغة
 أمحد إمام وقال  . هجره فقد فيه مبا يعمل ومل تدبره و قرأه ومن هجره، فقد معانيه يتدبر

 القرآن اقرأ: يقول سلّم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت أممة ابو عن روي لممس إمام و
 القيامة يوم يأتيان فإما عمران وآل البقرة: الزهراوين اقرأوا القيامة، يوم ألهله شافع فإنه

 اقرأوا: قال مثّ أهلهما، عن حياجان صواف طري من فرقان كأنهما أو غيايتان، كأنهما
         ٣.البطلة تستطيعها وال حسرةٌ تركها و بركة أخذاها إنّف البقرة

 أن علينا ا،حوصحي اجيد العربية اللغة نتعمق وألن جدا، مهمة العربية اللغة أن
 ييب،الترك املستوى على اخلاص نسقها لغة ولكل. اللغة علوم و العربية اللغة نتعلم

 األصوات، وعلم الداللة وعلم الصرف وعلم النحو كعلم. والصويت والداليل، والصريف،
  . العربية باللغة ترتبط كلها ألن

 ببعضها الكلمات ارتباط يف اخلاص نسقها لغة فكل:  التركييب املستوى فعلى
 وعلى. واالمسية الفعلية اجلمل من نوعني تعرف مثال فالعربية معىن، تؤدي مجل لتكوين
 الكلمات، بناء يف اخلاص نظامها لغة لكل جند الكلمة، بنية حيث من:  الصريف املستوى
 بني واضحا تباينا هناك أن جند:  الصويت املستوى وعلى .اإلشتقاق إىل متيل مثال فالعربية
 صوت كل نطق من ا، اخلاص الصويت نسقها لغة فلكل وأخرى، لغة كل أصوات

 وعلى .)فونيم( الواحد للصوت صوتية صور وجود إىل باإلضافة ،حمددة بصورة) فونيم(
 العربية يف املضارع بالفعل فالتعبري ا، له اخلاص نسقها لغة لكل جند:  الداليل املستوى

 االمسية باجلملة والتعبري احلدث، وقوع لتوكيد باملاضي والتعبري واإلستمرار، التجدد يفيد
  ٤.الداللة يف أقوى فهو للمعىن، الثبوت يفيد

 وهي التداولية دراسة من هو واالستلزام ،االستلزام عن يبحث فيه الداللة علم يف 
 هو االستلزام أنّ) ١٩٩٦:٣٧( وجيانا قال كما. مبفسريها العالمات عالقة بدراسة تم

                                                      
٣
 ٦٧ ،)٢٠٠٠: ربنى جاكرتا،(    األساس تفسري ، حوى، سعيد 

 ٧ ،)٢٠٠٧: ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة( ،اللّغة علم إىل مدخل الدين، حبر أوريل٤
 



 اخلفي املعىن هو االستلزام أنّ) Grice( جرايس وقال. احملادثة يف مقترح ويؤثّر يعبر كالم
 غري  التعبريى غري احلدث هو االستلزام أن )Leech( لييج ولكن. التعبريى غري احلدث يف

 استعمال و اجلملة تركيب بني مباشرة مترابطة فيها الىت الكالمية األحداث يعىن مباشرة،
 نظرية يدرس الذى اللّغويني من احد هو) ١٩٨٨-١٩١٣( جرايس ورأى. اتصاهلا

 يستخدمه الذى الكالم يف مفترق هو يتكلم حينما املتكلم أنّ يقول الكالمية األحداث
 أن يسجرا ورأى    )٧٧: ١٩٩١روسطنو،(.احلوارى االستلزام نظرية غريج ظهر فلذلك

 على قائم: العريف االستلزامف .حواري استلزام) ٢( ريف،ع استلزام) ١( :نوعان االستلزام
 عنها تنفك ال بعينها دالالت األلفاظ بعض استلزام من اللغة أصحاب عليه تعارف ما

 ما يكون أن يستلزم فهذا) لكن( ذلك من. التراكيب وتغريت السياقات ا اختلف مهما
 فهو: احلواري االستلزام أما .خبيل لكنه غين زيد: مثل .السامع يتوقعه ملا خمالفاً بعدها
  ٥.فيها يرد اليت السياقات بتغري دائماً متغري

بني   co-operatif principleالتعاون مبدأ أمساه فيما اإلشكال هلذا حالً وجد وقد 
 الىت عامة قواعد هو) maxims(مبادئ أما. عام اطب وهو مبدأ حوارىاملتكلم و املخ

 مبدأ) ١: قسامأ ربعةأ اىل) maxims(مبادئ وينقسم. اللغة املستخدم كفائة تؤسس
الكم)Quantity ((الكيف مبدأ) ٢Quality (( املناسبة مبدأ) ٣Relevance (مبدأ )٤ 
 املعلومات يف يستخدم الذى لفظال كل على فرض هو الكم مبدأ). Manner( قةيالطر

 و صحيحة الكالمى يف اللفظ كل على فرض هو الكيف مبدأ. األساسي بالغرض مترابطة
. متصل املعلومات يف اللفظ كل على غرض هو مترابط أو املناسبة مبدأ. حلقيقةبا مترابطة
 و. غموظو التباس الجيوز و منظّمة املعلومات يف اللفظ كل على فرض هو الطريقة ومبدأ

) ٢ متكلم، خيطأ الذى) maxims(مبادئ ماكان) ١: اثنان االستلزام مكياس شروط
   ٦).الكالم سياق(خماطب و متكلم بني مترابط ماكان

                                                      
٥
 ٣٣ ،)١٩٩٩: اجلامعة املعرفة دار( املعاصر اللغوى البحث يف جديدة آفاق ،،،،حنلة أمحد و حممود 
 املرجع نفس٦



 احملادثة يف يستخدم الذى االستلزام هو ما فتعر أن الباحثة تريد البحث هذا يف
 البقرة سورة    يف احلوارى االستلزام خدمةمست عن مبادئ تهاكان و السورة تلك يف األبطال

 فيها تتكون و الكرمي القرآن يف السورة أطول هي البقرة سورة ألنّ ، الكرمي القرآن يف
   ٧.األخري سورة هي املطفّفني سورة بعد املدينة يف هلمرتّ األوىل ورةسوال) ٢٨٢( آية أطوال

 و رواألم لفأ و األخرب لفأ فيها البقرة ورةسال تلك أنّ والد بن خالد رأى كما 
 منها آية كل مع نزل وذروته القرآن سنام هي ورةسال تلك األقدامية و .النهايات لفأ

 أو ا صلتفَو العرش حتت من) القيوم احلي هو إالّ الاله اهللا( واستخرجت ملكاً مثانون
 إالّ اآلخرة الدار و اهللا يريد رجل يقرؤها ال القرآن قلب يس و ،البقرة بسورة فُوصلت

 اية ٢٨١إالّ مدنية آيات ٢٨٦ فيها البقرة سورة تلك وكذلك. . . . موتاكم واقرءوها له غفر
   ٨.حرف ٢٥,٥٠٠و كلمة ٦,٢٢١و الوداء احلج حينما مىن يف مرتل

 تعاىل اهللا يؤمر الذى البقرة أضحية قصة يذكر ألنها" البقرة"  تسمى السورة تلك 
 توجد  ألّا" القرآن فسطة" تسمى و. عامة يهودى الطبيعة ويوضح إسرائيل بين اىل

 و السلم عليه آدم ىبالن خلق قصة كذلكو .أخرى السورة يف يذكر ال الذى األحكام
 قصة و طالوت قصة و إسرائيل بين مع السلم عليه موسى النىب قصة و السلم عليه إبراهيم
        )الترمجة و الكرمي القرآن( ٩.األبطال احلوار من كثري فيها حىت منروذ

    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    يفيفيفيف    لبقرةلبقرةلبقرةلبقرةاااا    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    احلوارىاحلوارىاحلوارىاحلوارى    االستلزاماالستلزاماالستلزاماالستلزام: العنوان هذا الباحثة تأخد لذا و 
  )تداولية حتليلية وصفية دراسة(    الكرميالكرميالكرميالكرمي

        البحثالبحثالبحثالبحث    أسئلةأسئلةأسئلةأسئلة  ----بببب    

  : يلي ما مثل البحث أسئلة الباحثة فتلخص, السابقة البحث خلفية إىل استنادا
  الكرمي؟ القرآن يف البقرة سورة    يف احلوارى االستلزام على تشتمل اآليت اآليات ما )١

                                                      
  ٧١ ،)١٩٩٩ إنساىن، غما: جاكرتا( ،كثري ابن تفسري خمتصر الرفاعى، ناسب حممد ٧
٨
 ٢٧) ٢٠٠الفكر، دار: لبنان بريوت( ،ملراغىا تفسري املراغى، فيمصط أمحد  

٩
 الترمجة و الكرمي القرآن  



 االستلزام إستخدام عن) The flouting of the maxims( املبادئ تهاكان كيف )٢
 ؟؟؟؟    الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى

        البحثالبحثالبحثالبحث    أهدافأهدافأهدافأهداف          ----جججج    

 :  هي حبثها يف الباحثة تريد اليت فاألهداف ، السابقة البحث أسئلة إىل نظرا

  الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى االستلزام على تشتمل اآليت اآليات بيانل )١

 االستلزام إستخدم عن) The flouting of the maxims(املبادئ تهاكان ملعرفة )٢
 . الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى

 البحثالبحثالبحثالبحث    حدودحدودحدودحدود  - - - - دددد    

 كفاءة يف قدرا إىل وبالنظر سبق، فيما الباحثة هاقدمت اليت البحث خلفية على بناء
 اآليت اآليات البحث هذا الباحثة فتحدد البحث، جمال وواسع الوقت ولتوفري العلوم
 ،الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف األبطال حوار يف احملقق احلوارى االستلزام على تشتمل

 داود نىب و سلم عليه عيسى ونىب سلم عليه موسى نىب و ومآلئكة اهللا: منها األبطال و
 يف البقرة سورة يف وارىاحل االستلزام إستخدم عن املبادئ انتهاك معرفة و سلم عليه

  .الكرمي القرآن
        البحثالبحثالبحثالبحث    فوائدفوائدفوائدفوائد      ----هههه    

 نعرف لكي البحث فوائد ذكر هنا فاملطلوب البحث، أهداف عرضنا أن وبعد
  : ناحيتني إىل تنقسم البحث فوائد وأما القارئني، لسائر العلمي البحث هذا جيدا
 النظرية الناحية .١



 وترقية الكرمي القرآن يف ةالبقر سورة يف احلوارى االستلزام عن الكشف -
 عن ) The flouting of the maxims( املبادئ إنتهاك عن وفهمها معرفتها
  .ورةسال تلك يف احلوارى االستلزام إستخدم

 التطبيقية الناحية .٢

 الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى االستلزام عن األفكار أو األراء تربع -
  .بيةالعر اللغة علم دراسة يف

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة مكتبة يف املراجع لزيادة -
 الفكر مصدر وليكون. وأدا العربية اللغة قسم لطالب خاصة ماالنج

 علم دراسة يف خاصة العلوم خزائن املعارف تطور على يريد ملن ومراجعا
 .التداولية و الداللة

  
 السابقةالسابقةالسابقةالسابقة    الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة  ----وووو    

 موضوع بعد موضوعا فتشت قد البحث هذا موضوع يقرر أن قبل ةالباحث كانت
 الباحثون حبث وقد احلوارى االستلزام عن والتجريبات البحوث من وقليال باب بعد وباباً

   :منها احلوارى االستلزام عن السابقة الدراسات يف
 اجلامعة يف وآداا العربية اللغة قسم الطالبة وهي) ٢٠٠٩( احلسىن امرءة •

 حسن حمادثة يف احلوارى االستلزام عن تبحث وهي ماالنج احلكومية إلسالميةا
 يف العريف االستلزامب املضمون طبأطبائى حلسني الكالم شكل كان .طبائ طباء

 ”Doktor Cilik Hafal & Paham Al Qur’an ,٢٠ Mu’jizat Abad“كتاب

 عند المهك مها و القسمني على الكلمات سبعني و سبعة ليمانس. ي.لدينا
 .املشهور بالعلماء حمادثته عند كالمه و القرآنية احللقات يف باتمع  حمادثته

 اجلامعة يف وآداا العربية اللغة قسم الطالبة وهي) ٢٠٠٩( صاحلة نور ديانا •
 فتح فيلم يف احلوارى االستلزام عن تبحث وهي ماالنج احلكومية اإلسالمية



 فتح" فيلم يف احلواري االستلزام على تمليش الذي الكالم شكل كان.أندلوس
 خيالفها اليت القواعد أما .امكال وعشرين ثالثة خليفة أمحد سامةأل "األندلس
 قاعدة ختالف فيه كالمال من اربعة .العالقة قاعدة و الكم قاعدة هي الكالم
 و الكم قاعدة خيالفان كالمان و العالقة قاعدة خيالف كالم عشر سبعة و الكم
 .قةالعال ةقاعد

 اآليات عن يبحث البحث هذا السابقة، الدراسات عن خمتلف البحث هذا لكن و
 يف الباحثة تريد و الكرمي، القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى االستلزام على تشتمل اآليت
 يف البقرة سورة يف احلوارى االستلزام إستخدام عن املبادئ تهاكان معرفة البحث هذا

 .الكرمي القرآن

        البحثالبحثالبحثالبحث    منهجمنهجمنهجمنهج   ----زززز    

     البحثالبحثالبحثالبحث    نوعنوعنوعنوع    وووو    املدخلاملدخلاملدخلاملدخل •

 الباحثة أعرضت و به، الئقة طريقة و منهجيا سالكا البحث هذا الباحثة قدمت
 البحث هو كيفيال حبث البحث هذا يعرب. عليهما حتتمل الطريقة و املنهج ذلك عن حملة

 األدلة عمج يف تتبع اليت الطريقة هو البحث منهج. العدد أو احلساب به اليقوم الذى
 البحث طريقة إىل حتتاج الباحثة كانت .١٠املسائل إلجابة إليها حتتاج اليت البيانات وحتليل

 نوع الباحثة واختارت .ايته حىت بدايته منذ البحث كتابة يف الباحثة ا تستخدم اليت
 البيانات جلمع نشاط فيه الذي البحث منهج ألا) Kualitatif( كيفية دراسة من لبحثا

   .١١اإلنتاج يف التفسري إعطاء إال الرقم الباحثة تستعمل وال
 وجود تصف املنهج هذا).Metode Deskriptif( الوصفي املنهج ةالباحث وتستخدم

 املشكالت معامل حدود إىل فد وهذه اللغة ناطقى بني الواقع يف فيهم املظاهر و احلقائق

                                                      
Muhammad Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, ١٩٩٨), ٦٣.

١٠
  
١١
 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٢), 

Hal ٢٤٥. 



 املنهج وهذا. عناصرها إىل املشكالت تلك وحتليل الكشفية البجوث إليها تنتهى الىت
 أو الناس طائفة عن البحث يف املنهج كون هو الوصفي املنهج ألن البحث هذا يف مناسب

  .١٢الواقعية املظاهر أو اخلاصة األحوال أو التفكري املنهج أو اخلاص املوضوع
 البياناتالبياناتالبياناتالبيانات    مصدرمصدرمصدرمصدر •

 و األقوال هي الكيفي التعبري يف ألساسيةا البيانات مصادر أن موليونغ لكسي قال
 تتكون البحث هذا يف البيانات مصادر أما. ١٣ذلك غري و الوثائق كمثل غريمها و األفعال

 :مها, مصدرين من

 وتوضحها تستنبطها و الباحثة جتمعها الذى املصدر هي األساسية البيانات مصدر  )١
  .الكرمي القرآن هي األساسية البيانات مصدر أما ،األوىل املصادر عن

 اليت واملراجع والكتب الداللة علم الكتاب هي الثانوية البيانات مصدر وأما  )٢
 اماالستلز مستخدمة عن املبادئ انتهاك و احلوارى االستلزام عن فيها تبحث

 ما يتعلق وما احلوارى

 البياناتالبياناتالبياناتالبيانات    مجعمجعمجعمجع    إجراءإجراءإجراءإجراء •

 الطريقة هي البيانات مجع عملية يف الباحثة تستخدمها اليت فالطريقة
 على املعموالت و البيانات جلميع العلمية طريقة هي ،)Metode Dokumenter(الوثائقية

        .١٤معني مكان يف جودة املو الوثائق نظر طريق
 للحصول اخلطوات بتخطيط البحث هذا يف البيانات مجع بإجراء الباحثة وتقوم

  :يلي كما وهي النتائج على
  التداولية و الداللة بعلم املتعلقة الكتب قراءة )١

                                                      
١٢

  Suwardi Endraswara, Metodologi penelitian sastra (Yogjakarta: Pustaka Widyatama, ٢٠٠٣), ٨٠ 
١٣

  Lexy moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, ٢٠٠٠), ١٢ 

 
١٤

  Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٢), 
٢٣٦. 



 الكرمي قرآنال يف البقرة سورة يف البحث )٢

 و البيانات حتليل لتأكيد )Metode Trianggulasi( التثليثية الطريقة الباحثة وتستخدم 
 و مفهوما و البيان أو الشرح و اإلجابة لتناول الباحثة تستخدم اليت الطريقة أو املنهج هي

 تستخدم و. ١٥قصده الذي العلم جمال يف فقيه و العلم معيار لديه الذي من إىل تفسريا
  .البحث هذا يف كتابةو مباشرة بحثت أن الباحثة تستطيع  أي) Simak Catat( الطريقة
  
     البياناتالبياناتالبياناتالبيانات    حتليلحتليلحتليلحتليل     •

 البيانات وصف إىل بنسبة البحث هذا ليلحت يف الباحثة تستخدمها الىت الطريقة إنّ 
 هيبريمان و ميليس قال كما هي الباحثة تستخدمها اليت البيانات لتحليل الطريقة املتناولة،

  : هي األساسية عناصر ثالثة من يتكون الذي) ١٩٩٨:  داوود(
 البيانات ختفيض .١

 وحتقيقها البيانات عرض .٢

 البحث نتائج تلخيص .٣

  : من يتكون البيانات ختفيض
 اللوحة تشكيل  .أ 

 البيانات تصنيف  .ب 

 البيانات تدوين  .ج 

  : هي إليه مشار و البحث أسئلة على يعتمد وحتقيقها البيانات عرض
 سورة    يف األبطال حوار يف احملقق احلوارى االستلزام على تشتمل اآليت اآليات  .أ 

 الكرمي القرآن يف البقرة

                                                      
١٥

    Fakultas humaniora dan Budaya, Pedoman Penulisan Skripsi (Malang: UIN 
Maulana Malik    Ibrahim, ١٥ ,(٢٠٠٩ 

 



 يف احلوارى االستلزام استخدم عن) The flouting of the maxims( املبادئ تهاكان  .ب 
 الكرمي القرآن يف البقرة سورة

   .قصدها اليت أهدافها و البحث أسئلة على يعتمد البحث نتائج تلخيص و
  
 :يلي كما البيانات تحليلل التنظيمي اهليكل و

  
  
  
  
  
  
  
  
 

        

        

 

 

 

 

 

 

 البيانات مجع

  :البيانات ختفيض
 البيانات تقمص  .أ 

 البيانات تصنيف  .ب 

 البيانات تدوين  .ج 

  :وحتقيقها البيانات عرض
  البقرة سورة يف احلوارى االستلزام تشتمل اآليت اآليات

 عن) The flouting of the maxims( املبادئ تهاكان
 القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى االستلزام إستخدام

 املفترض

حتقيق
 

حتليل
 

البيانا
 ت

 البحث نتائج تلخيص



 

 البحثالبحثالبحثالبحث    مراحلمراحلمراحلمراحل •

 و مراحل ثالث من تتكون اليت البحث مراحل الباحثة تستخدم البحث، هذا يف
  .اخلالصة مرحلة و العملية مرحلة و  اإلستعداد مرحلة هي

 اإلستعداد مرحلة .١

  : من تتكون اإلستعداد مرحلة

    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    يفيفيفيف    البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    احلوارىاحلوارىاحلوارىاحلوارى    االستلزاماالستلزاماالستلزاماالستلزام    " املوضوع البحث خطة تصنيف  .أ 
 )داللية وصفية حتليلية دراسة(    الكرميالكرميالكرميالكرمي

 التداولية، علم و الداللة علم مفهوم هي و البحث بذلك املناسبة املكتبية الدراسة   .ب 
 القرآن يف البقرة سورة    يف احلوارى االستلزام تشتمل اآليت اآليات عن وحبث
 االستلزام إستخدم عن) The flouting of the maxims(املبادئ تهاكان و الكرمي

 اربعة اىل) maxims(مبادئ وينقسم الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى
 املناسب مبدأ) ٣) Quality(الكيف مبدأ) ٢) Quantity(الكم مبدأ: اقسام

)Relevance (( الطريقة مبدأ )٤Manner( 

 .الكيفي البحث املنهج هو و البحث، بذلك ملناسبا البحث املنهج تعيني  .ج 

 العملية رحلةامل .٢

  :هي و األنشطة من تتكون العملية رحلةامل

  البيانات تدوين و البيانات وتصنيف اللوحة تشكيل:  البيانات ختفيض  -أ 

    يف احلوارى االستلزام عن تشتمل اآليت اآليات البحث: هاقيقوحت البيانات عرض  - ب 
 عن) The flouting of the maxims(املبادئ تهاكان و الكرمي القرآن يف رةالبق سورة

 وينقسم الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى االستلزام إستخدم



) Quality(الكيف مبدأ) ٢) Quantity(الكم مبدأ: اقسام اربعة اىل) maxims(مبادئ
 )Manner( الطريقة مبدأ )٤) Relevance( املناسب مبدأ) ٣

 البحث نتائج تلخيص  - ج 

 اخلالصة رحلةامل .٣

  .١٦اختبارها و تضاعفها و البحث نتائج تصنيف:  من تتكون اخلالصة رحلةامل

  

 البحثالبحثالبحثالبحث    هيكلهيكلهيكلهيكل  ----حححح    

    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    يفيفيفيف    البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    احلوارىاحلوارىاحلوارىاحلوارى    االستلزاماالستلزاماالستلزاماالستلزام""""    مىالعل البحث هذا موضوع أنّ
 الشامل الفهم و التسهل على وحلصول". )تداولية وصفية حتليلية دراسة(    الكرميالكرميالكرميالكرمي

 تنقسم العلم البحث هذا فهم يف عامة القارئني خاصة الباحثة اإلبتكار عن واإلجتناب
  : يأتى كما وهي أبواب أربعة إىل الباحثة
 أسئلة البحث، خلفية على يشتمل حيث البحث مةمقد الباحثة يهف تبحث: األولاألولاألولاألول    البابالبابالبابالباب

 ، السابقة دراسةال البحث، فوائد البحث، حدود ،البحث أهداف البحث،
 مجع إجراء    ،مصادرها و البيانات ،البحث نوع و مدخل( البحث منهج

  . البحث هيكل و )البحث مراحل    ،البيانات حتليل ،البيانات
 االستلزام تعريف على يشتمل حيث النظري اإلطار عن الباحثة فيه تبحث: الثاىنالثاىنالثاىنالثاىن    البابالبابالبابالباب

 The( املبادئ تهاكان تعريف و احلوارى االستلزام تعريف أقسامه،و

flouting of the maxims( و أقسامه.    
 اآليت اآليات: يعين البحث ذا ترتبط اليت البحث حتليل عن الباحثة تبحث :الثالثالثالثالثالثالثالث    البابالبابالبابالباب

 تهاكان و الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى االستلزام على تشتمل
                                                      

١٦
  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, ٢٠٠٨) ٢٤٨-٢٤٦ 

 



 احلوارى االستلزام مستخدمة عن) The flouting of the maxims( املبادئ
   ....الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف

 .قتراحاتواإل    البحث نتائج تلخيص    وهو اإلختتام  :الرابعالرابعالرابعالرابع    البابالبابالبابالباب

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        
 

 

 

 

 

 

 

        
        
        
        



        الثاينالثاينالثاينالثاين    البابالبابالبابالباب

        ييييالنظرالنظرالنظرالنظر    اإلطاراإلطاراإلطاراإلطار
        

 وتطورهاوتطورهاوتطورهاوتطورها    ظهورهاظهورهاظهورهاظهورها    التداوليةالتداوليةالتداوليةالتداولية  ----    أأأأ

 وناقشوها العلمي، مبفهومها التداولية فكرة القدمية العصور يف العرب العلماء فرع
 توافروا فقد بلفظه التداولية ملصطلح يؤصلوا مل وإن وهم غين، تراث من وصلنا مما كثري يف

 يف الدائرة غويالل االستعمال قاتسيا من تنبثق لغوية مظاهر من به تم ما كل على
 ومل واإلنشاء، اخلرب باب يف ا متصلة كثرية ملباحث وترمجوا الفعلي التخاطب مستوى

 اعتىن بل فحسب البالغة وعلماء النحاة من اللغويني اهتمام مثار بالتداولية االهتمام يكن
.والفقهاء واألصوليني والفالسفة املنطق علماء من كل شديدة عناية ا

١٧  
 ويف اللسانيات يف مألوفاً موضوعاً األخرية السنوات يف التداولية أصبحت

 ميكن ال اليت واملعلومات العناصر ا ترمى اليت السلة كانت أن بعد األدبية الدراسات
 حقيقة نستطيع ال( الصدد ذا ليج جفري يقول.  يديةالتقل اللسانية باألدوات توصيفها

  ).االتصال يف اللغة نستعمل يفك: التداولية فهمنا إذا إال ذاا ةاللغ طبيعة فهم
 مع )Pragmatism( الفلسفة يف الذرائعي املذهب عن) pragmatics( التداولية ختتلف

 أعطى من أول سموري ويعد األول مصادر من مصدراً األخري يف البعض يرى ذلك
 للسيميائية فروع ثالثة بني ميز عندما السيميائية من جزًء اعتربها حيث للتداولية تعريفاً

 يعين و والداللة ؛العالمات بني الشكلية قاتالعال دراسة به يعين و) النحو( التركيب:  هي
ويعين والتداولية ؛باألشياء العالمات عالقة دراسة ا مبؤوليها ماتالعال عالقة دراسة ا .

. بريس جلارلس الذرائعي بالسياق يسمور طرحه ما لربط حديثة حماوالت وتوجد

                                                      
١٧
 ٩ ،)٢٠٠٢ اجلامعية، املعرفة دار: اإلسكندرية( املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، 



 بال التفكري على القدرة منلك ال( بريس يقول. والفكر العالمة عن بريس مفهوم اًوخصوص
 منهج وهي) الفكر العالمة( عقيدة بريس تبنى و) بالعالمات هو التفكري كل( و) عالمات
  . التجريدية والتصورات الصعبة اتالكلم ينمعا من للتأكد

 و اللسانية الدراسات:  مها اجتاهني يف الوقت ذلك منذ التداولية سارت لقد
 السيميائية من جزًء بوصفها التداولية استعملت األول االجتاه ففي. يةالفلسف الدراسات

 حلد قائماً اللساين ىاملنح هذا يزال وما. عموماً العالمات بأنظمة بعالقتها وليس اللسانية
 الفلسفة إطار يف وخصوصاً الفلسفية الدراسات يف أما ،األوربية اللسانيات يف اآلن

 و للفيلسوف كان وقد. جماله يف تضييق عملية إىل داوليةالت مصطلح خضع فقد ، التحليلية
  . الوصفية السيماء و التداولية نيب ساوى فقد ، دوره كارناب املنطقي

 تضمنت الدراسات من مبجموعة للنهوض سبباً و حمفزاً موريس فتعري كان لقد
 أو عام بشكل العالمات أنظمة داخل املوجودة االجتماعية و النفسية الظواهر دراسة
 أحد( الفاعلني إىل تشري اليت التجريدية التصورات ودراسة ،خاص بشكل اللغة داخل

 تاللسانيا يف أمريكية االنكلو اتوالدراس التأشريية املفردات ودراسة ،)كارناب مفاهيم
  ١٨ .اللغة وفلسفة

 تأرخيي بعضها. مؤخراً بالتداولية االهتمام وراء تقف األسباب من جمموعة وهناك 
 للغة جومسكي جلاتمعا على فعل ردة باعتبارها ا االهتمام بدأ فقد ؛ذلك غري وبعضها
.ومستعمليها استعماالا عن نفصاللال قابلة ذهنية قدرة أو جتريدية أداة بوصفها

١٩ 
 والداللة والصوت بالنحو املتقدمة املعرفة أن مفادها قناعة إىل التوصل هو اآلخر والسبب

 بوجود املتزايد االدراك اعتبار ميكن و ؛بالغة أمهية ذات معينة ظواهر مع التعامل تستطع مل
 آخر سبباً أخرى جهة من اللغوي االتصال ودراسة جهة من اللسانية النظريات بني فجوة

 لتكون اللسانية التفسريات معظم اجتاه ،األخرى األسباب ومن. تداوليةبال االهتمام يف

                                                      


،( )٨١٦٣=www. doroob. com/?p( وتطورها ظهورها التداولية١٨ ��  ١،)٢٠٠٩ ا
١٩

  Daimun, Implikatur  Percakapan dalam Berbahasa Indonesia Siswa Sekolah Dasar Laboratorium 
UM (Desertasi, Universitas Negeri Malang, ٢٠٠٨), ٤٦. 

 



 معينة جوانب إىل أو أخرى لغوية مسة إىل باإلشارة تفسر اللغوية السمة أن مبعىن داخلية
 يفيةالوظ ظهرت وهنا خارجية مرجعية ذي تفسري إىل احلاجة وظهرت ،النظرية داخل من

 . للتداولية ممهداً اجتاهاً

        ))))Pragmatics((((    التداوليةالتداوليةالتداوليةالتداولية   ----    بببب

 اللغوي الدرس ساحات من واسعة مساحة يف متد جديد مصطلح التداولية

 ومنها واللسانيات والسيمائية باملنطق صلة هلا أخرى بدراسات ليتصل وامتد احلديث،

 والعناية الكلف شديد فهو االجتماعي اللغة علم أو اللغوي االجتماع علم

 يف واحلدوث اإلجناز بتحقق تصفت اليت األفعال وهي الكالمية باألفعال

 .واملستمع املتكلم بني اخلطايب االتصال

إىل الفيلسوف األمريكى  مبفهوم احلديث Pragmatics التداولية مصطلح ويعود
داالً على فرع من فروع  ١٩٣٨الذى استخدمه سنة  Charles Morrisتشارلز موريس 

يؤثر موريس استخدام ( semioticsثالثة يشتمل عليها علم العالمات أو السيمي
semiotic .( هذه الفروع هي علم التراكيبsyntactics  أوsyntax  وهو يعىن بدراسة

 يدرس وهو semantic، و علم الداللة العالقات الشكلية بني العالمات بعضها مع بعض
 عالقة بدراسة تم هي التداولية و إليها، أو عليها تدل الىت باألشياء العالمات عالقة

  ٢٠ .مبفسريها العالمات
 السابع العقد يف إال املعاصر اللغوى الدرس يف به يعتد جماالً تصبح مل التداولية أن

 الفلسفي التراث إىل املنتمني اللغة فالسفة من ثالثة تطويرها قام أن بعد عشرينال القرن من
مع أن ( H.P Grice جرايس و J.L. Searle وسريل  J.L. Austin أوسنت أكسفوردهم جلامعة

فلسفة  وقد كان هؤالء الثالثة من مدرسة).  كاليفورنيا يفسريل و جرايس أمتا تعليمها 
مقابل مدرسة اللغة الشكلية أو  يف ordinary العاديةأو  natural languageاللغة الطبيعية 

                                                      
٢٠
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مهتمني بطريقة  كانوا مجيعاً، و  Carnab الىت ميثلها كارناب formal languageالصورية 
توصيل معىن اللغة اإلنسانية الطبيعية من خالل إبالغ مرسل رسالة إىل مستقبل يفسريها، 

ومن الغريب أن أحداً منهم . ميم التدولية أيضاًوكان ها امن صميم عملهم، وهو من ص
  .مل يشتعمل مصطلح التداولية فيما كتب من أحباث

وهي كذلك ال تنضرى حتت علم من العلوم الىت هلا عالقة باللغة بالرغم من أا 
وهو  semantic تتداخل معها يف بعض جوانب الدرس و من هذه العلوم هي علم الداللة 

ونتيجة لتسامى .  دراسة املعسى على خالف يف العناية ببعض مستوياتهيشارك التداولية يف
اإلهتمام بالتفاعل بني املعىن و اإلستعمال ظهرت اجتاهات حديثة حتاول أن تؤلف بينها، 

هو يشارك التداولية يف تبيني أثر العالقات   sosiolinguisticوعلم اللغة اإلجتماعى 
يث و املوضوع الذى يدورحوله الكالم، ومرتبة كل من اإلجتماعية بني املشاركني يف احلد

املتكلم و السامع و جنسية، أثر السياق غري اللغوى يف اختيار السمات اللغوية و تنوعاا، 
مع التداولية يف اإلهتما بقدرات  وهو يشترك psycholinguisticsو علم اللغة النفسى 

نتباه و الذاكرة و الشخصية، وحتليل اخلطاب املشاركني الىت هلا أثر كبري يف أدائهم مثل اإل
analysis discourse  ،وهو يشترك مع التداولية يف اإلهتمام أساساً بتحليل احلوار

ويقتسمان عددا من املفهومات الفلسفية و الغوية كا الطريقة الىت توزع ا املعلومات يف 
 conversational.٢١ية و املبادئ احلوار deicticsمجل أو نصوص، و العناصراإلشارية 

maxim  
اكتسبت التداولية عددا من التعريفات، حسب اهتمام الباحث نفسه فقد يكون 

عىن التواصلى أو دراسة امل: اهتمام الباحث اهتمام باملعىن يف سياقها التواصلى فيعرفها بأا
أو . معىن املرسل، يف كيفية قدرته على إفهام املرسل إليه، بدرجة تتجاوز معىن ماقاله

كما قد تعرف . دراسة استعمال اللغة يف اخلطاب، شاهدة يف ذلك على مقدرا اخلطابية
اج كيفية إدراك املعايري و املبادئ الىت تووجه املرسل عنه إنت: من وجهة نظر املرسل بأا

اخلطاب، مبا يف ذلك استعمال خمتلف اجلوانب اللغوية، يف ضوء عناصر السياق، مبا يكفل 

                                                      
٢١
 ١١- ٩ ،)٢٠٠٢ اجلامعية، املعرفة دار: اإلسكندرية( املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، 



إذن فالتداولية فرع . ضمان التوفيق من لدن املرسل إليه عند تأويل قصده، وحتقيق هدفه
من علم اللغة يبحث يف كيفية اكتشاف السامع مقاصد املتكلم أو هو دراسة معىن 

و ليس من الضروري ) فقد يعىن أريد كوب ماء(أنا عطشان : صفمثال حني شخ. املتكلم
  ٢٢.فاملتكلم كثرياً ما يعين أكثر مما تقوله كلماته. أن يكون إخبارا بأنه عطشان

 التداوليةالتداوليةالتداوليةالتداولية    فروعفروعفروعفروع   ----    تتتت

ات متعددة، اهتم كل اللغة، فقد تفرعت عنها نظري يفالدراسات التداولية  لسعة
  :، و تطورت أحباثه يف عدة مسارات، فهناكمنها جبانب تداويل معني

الىت تم بدراسة شرائط اإلستعمال اللغوي املستنبطة من : التداولية اإلجتماعية  )١
 .السياق اإلجتماعي

 الىت تدرس اإلستعمال اللغوي من وجهة نظر تركيبية: التدولية اللغوي  )٢

 الىت تعىن مبشكالت التواصل يف املواقف املختلفة: ية التطبيقيةالتداول  )٣

  .الىت تعىن األسس الىت يقوم عليها استعمال اللغة استعماال اتصاليا: التداولية العامة )٤

 جوانب الدراسة التداوليةجوانب الدراسة التداوليةجوانب الدراسة التداوليةجوانب الدراسة التداولية      ----    ثثثث

عنت الدراسات التداولية بأكثر من جانب من جوانب اخلطاب، ويكاد الباحثون 
 ،deixisاإلشاريات : البحث التدولية يقوم على دراسة أربعة جوانب هي يتفقون على أن

و conversational implicature    احلوارى االستلزامو  presuppostion  و اإلفتراض السابق
 االستلزام أي االستلزام عن الباحثة ركزت البحث، هذه يف speech acts. األفعال الكالمى

 ٢٣.احلواري

 )speech act( يةيةيةيةالكالمالكالمالكالمالكالم األفعالاألفعالاألفعالاألفعال      ----    جججج

                                                      
٢٢
 ٢ ،)اللغوية قضية( التداولية املقاربة الزليطىن، حممد 

٢٣
  ٣ املرجع، نفس 



تستأثر نظرية األفعال الكالمية بأهتمام الباحثني يف جوانب النظرية العامة 
الستعمال اللغة، فعلماء النفس يرون اكتساا شرطا أساسيا الكتساب اللغة كلها، ونقاد 

غة وما حتدثه األدب يرون فيها إضاءة ملا جتعله النصوص من فروق دقيقة يف استعمال الل
من تأثري يف امللتقى، واألنثرو بولوجيون يأملون أن جيدرأ فيها تفيسراً للطقوس و الرقى 
السحرية، والفلسفة يرون فيها جماالً خصباً لدراسة عالقة اللغة بالعامل، و اللغويون جيدون 

الدرس فيها حلوالً لكثري من شكالت الداللة و التراكب وتعليم اللغة الثانية، أما يف 
التداولية فإن األفعال الكالمية تظل واحداً من أهم ااالت فيه إن مل يكن أمهها مجيعاً، بل 
 ا األوىل كانت مرادفة لألفعال الكالمية، فليس بغريب إذن أن يعدإنّ التداولية يف نشأ

  .أما للتداولية J. Austinجون أوسنت 
سوفاً من فلسفة اللغة العادية لغوياً، بل كان فيل J. Austinومل يكن أوسنت 

ordinary language  يف أكسفوورد يف العقدين الربع واخلامس من القرن العشرين، و كان
بعض الفالسفة يف كمربدج ومن أمههم رسل وفتجنشتاين يسعون إلجياد لغة مثالية تتجنب 

تاين كل عيوب اللغة العادية، فتكونأكثر مالئمة للفكر الفلسفي، ولكن رسل وفتجنش
 كليهما عدالً بعد حنو عشرين سنة عن ذلك، واجته فتجنشتاين إىل دراسة اللغة العادية

وكان من أهم ما رآه فتجنشتاين أن وظيفة اللغة ال تقتصرعلى تقرير الوقائق أو 
وصفها، لكن للغة وظائف عديدة كاألمر و اإلستفهام و التمىن و الشكر و التهنئة و اللعن 

وليست اللغة عنده حساباً منطقيا دقيقاً، لكل كلمة فيها معىن . اخل..ة القسم و التحذير
حمدد، و لكل مجلة معىن ثابت حبيث ال تنتقل من مجلة إال إىل ما يلزم عنها من مجل مراعيا 
قواعد االستدالل املنطقى بل الكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد استخدامنا هلا يف احلياة 

اجلمل حبسب السياقات الىت ترد فيها، فاملعىن عنده هو اإلستعمال  اليومية، وتتعدد معاىن
meaning is use.   

وقد كان ما ذكره فتجنشتاين بالغ األثر يف أوسنت فتصدى للرد على فالسفة 
يف حماضراته الىت ألقاها يف أكسفورد ما بني سنىت  logical positivismeالوضعية املنطقية 

، وقد ١٩٥٥دعى إللقائها يف هارفارد و عدا سنة ، ويف حماضرات ١٩٥٤و  ١٩٥٢



حمضرات أو سنت الىت ألقاها يف هارفارد وعدا اثنتا عشرة يف  J.O Urmsonمجع إرمسون 
. How to do Things with Wordبعنوان  ١٩٦٠كتاب نشر بعد وفاة أو سنت املفاجئة سنة 

أي شيئ، و بناء على )) يعرض((عدداً من العبارات املنطوقة ال خيرب و ال  هناكأن ذكر 
   ٢٤.لكن النطق باجلملة هو حدث أو جزء من حدث)) صادقاً و ال كاذباً((هذا فهو ليس 

 ن فالسفة الوضيعة املنطقية يرون اللغة وسيلة لوصف الوقائع املوجودة يفوكا 
العامل اخلارجى بعبارات بالصدق إن طابقت الواقع وبالكذب إن مل تطابقة، فإذا مل تطابق 
العبارة واقعاً فليس من املمكن احلكم عليها بصدق أو كذب، وهي من مثّ ال معىن هلا، 

فهذه العبارة ال تطابق الواقع، والميكن " ملك فرنسا أصلع: "ومثال ذلك أن يقال اآلن
وهم بذلك خيرجون من اللغة معظم أنواع . ق أو كذب فال معىن هلااحلكم عليها بصد

  .اخلطاب األديب و الديين و األخالقي فهي مبعيارهم ال معىن هلا
  : ولعلى أوجز اآلن ما قدمه أوسنت لنظرية األفعال الكالمية فيما يأتى

ي وهconstative أفعال إخربية : أوالً، ميز أوسنت بني نوعني من األفعال ومها 
 performativeو أفعال أدائية . أفعال تصف وقائع العامل اخلارجى، وتكون صادقة أو كاذبة

تنجز ا يف ظروف مالئمة أفعال أو تؤدى، وال توصف بصدق وال كذب، بل تكون 
ويدخل فيها التسمية، و الوصية، و االعتذار و الرهان، و النصح، و ، unhappyموفقة 
  .الوعد

ألوسنت أن متيزه بني األفعال اإلخبارية و األدائية غري حاسم وأن ثانياً، حني تبني  
كثريا مما تنطبق عليه شروط األفعال األدائية ليس منها، وأن كثرياً من األفعال اإلخربية 

  كيف ننجز فعالً حني ننطق قوالً؟: تقوم بوظيفة األدائية رجع عوداً على بدء إىل السؤال
ال مرة أخرى رأى أن الفعل الكالمى مركب من ويف سعيه لإلحابة عن هذا السؤ

ثالثة أفعال، تعد جوانب خمتلفة لفعل كالمى واحد، وال يفصل أحدمها عن اآلخر إال 
  :لغرض الدروس وهي

                                                      
٢٤

 ٢١١ ،) ١٩٩٥: اجلامعة املعرفة دار( ،جديد إطار الداللة علم السيد، إبراهيم صربي  



تركيب  يفوهو يتألف من أصوات لغوية تنتظم : : : :     locutionary act فيالفعل اللط .١
 .وله مرجع حييل إليه حنوى صحيح ينتج عنه معىن حمدد وهو املعىن األصلي،

ميكن  يفوهو مايؤدبه الفعل اللفظى من معىن إضا: : : : ilocutionary actالفعل اإلجنازي  .٢
ويقصد بذلك أن املتكلم حني يتلفظ بقول ما فهو ينجز معىن  .خلف املعىن األصلى

وهو ما أمساه أوسنت  intended effect تأثريا مقصودا أو  Speakers  inention قصديا
أوسنت لتحقق هذا املعىن اإلجنازى ضرورة توفر السياق  ، وقد اشترطforce الفعل بقوة
 I will come to see you فعبارة من مثل. ٢٥واشخاصا املؤسساتى لغة وحميطا يفالعر

tomorrow  على مدى  -الوعد هنا  -معناها اإلجنازى  سأحضر لرؤيتك غدا، يعتمد
ه، وأن ينوى فعل ذلك وأن اإليفاء بوعد حتقق شروطها حبيث يكون املتكلم قادرا على

رؤية  يفألن انتفاء رغبة املستمع  رؤيته، ذلك يفيكون واثقا من أن املستمع يرغب 
 به ويقصد: التأثريي الفعل". وعيد" اىل" وعد"املتكلم قد حييل املعىن اإلجنازى هنا من 

 أم اجسدي تأثريا أكان سواء املخاطب أو السامع يف اإلجنازي الفعل حيدثه الذي األثر
٢٦.شعوريا أم فكريا

 

 يفوهو يقصد األثر الذى حيدثه الفعل اإلجنازى : : : : perlocutionary actالفعل التاثريى  .٣
 السامع

فطن أوسنت إىل أن الفعل اللفظى ال ينعقد الكالمى إال به، الفعل التأثريى ال  وقد
عاً فمنها ما ال تأثري له يف السامع، فوجه اهتمامه إىل الفعل اإلجنازى حىت يالزم األفعال مجي

  .غدا لب هذه النظرية فأصبحت تعرف به أيضاً، فتسمى أحياناً النظرية اإلجنازية
  
  

  )ilocutionary act(    ةةةةاإلجنازياإلجنازياإلجنازياإلجنازي    األفعالاألفعالاألفعالاألفعال      ----    حححح

                                                      
  اوستني، نظرية بالكيمات االشياء تنجز كيف: الكالم أفعال ٢٥
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 illocutionaryقدم أوسنت تصنيفاً لألفعال الكالمية على أساس من قوا اإلجنازية 

force،،،،     على مخسة أصناف ومل يتردد يف القول بأنه غري راضٍ عن هذا التصنيفيشتمل :
) ٢. وهي الىت تتمثل يف حكم يصدره قاضٍ أو حكم (verdictivies)أفعال األحكام ) ١

وهي تتمثل يف اختاذ قرار بعينه كاإلذن و الطرد، واحلرمان،     (exercitive) أفعال القرارت 
: وهي تتمثل يف تعهد املتكلم بفعل شيئ، مثل (commissives)أفعال التعهد ) ٣. عينيو الت

وهي الىت تكون رد     (behabitivies)أفعال السلوك ) ٤. الوعد و الضمان والتعاقد و القسم
أفعال اإليضاح ) ٥. فعل حلدث ما كاالعتذار و الشكر و املواساة و التحدى

(expositive)    جهة النظر أو بيان الرأى مثل اإلعتراض و التشكيك و إليضاح و وتستخدم
        .اإلنكار و املوافق و التصويب والتخطئة

 سياق يف مجل عدة أو جبملة النطق خالل من يكون اللغة أفعال من فعل إجناز إنّ
 وقد أضبط، و أحكم اإلجنازية لألفعال بديال تصنيفا يقدم أن سريل على كان .هلا مناسب

 فعل كل ا خيتلف اليت األبعاد يف ذكرها ورد ثالث منهجية أسس على تقسيمه أقام
 تصنيفه عليها سيبىن أنه و مجيعا، األبعاد هذه أهم أا على نص و اآلخر، عن إجنازي
  :٢٧هي و اإلجنازية لألفعال

  .illocutionary point اإلجنازي الغرض  -  أ
 .direction of fit املطابقة اجتاه  -  ب

 .sincerity condition اإلخالص شرط  -  ت

  

 

  :أصناف مخسة كأوسنت جعلها قد و
  .Assertives اإلخباريات - ١

                                                      
 . ٧٨ ،)٢٠٠٢ اجلامعية، املعرفة دار: اإلسكندرية( املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، أمحد حممود  ٢٧



 كلها الصنف هذا أفعال و ٢٨.معني إخباري حمتوى بصحة املتكلم تلزم  
 هذا يتضمن و  العامل إىل الكلمات من فيها املطابقة اجتاه و. الكذب و الصدق حتتمل

  .األحكام أفعال من كثريا و أوسنت عند اإليضاح أفعال معظم الصنف
  .Directives التوجيهيات - ٢

 اجتاه و. ما شيء فعل إىل املخاطب توجيه املتكلم حماولة اإلجنازي غرضها و
 الرغبة أو اإلرادة يف يتمثل فيها اإلخالص شرط و الكلمات إىل العامل من فيها املطابقة

 يف يدخل و. املستقبل يف شيئا السامع فعل دائما هو فيها القضوى احملتوى و الصادقة،
 اإلذن و الدعوة و التشجيع، و االستعطاف و رجاءال و االمر و االستفهام، الصنف هذه

  . السلوك أفعال يف أوسنت جعله الذي أيضا التحدى بل النصح، و
  ....Commissives االلتزاميات -٣ 

 و. املستقبل يف شيء بفعل) متفاوتة بدرجات( املتكلم التزام هو اإلجنازي غرضها و
 و القصد، هو اإلخالص شرط و اتالكلم إىل العامل من األفعال ذه يف املطابقة اجتاه

 أوسنت عده مما كثريا أن على املستقبل، يف شيئا املتكلم فعل دائما فيها القضوى احملتوى
  . اإلطالق على فيه يدخل ال الصنف هذا من
  .Expressives التعبرييات - ٤

 االخالص، شرطا فيه يتوافر تعبريا النفسي املوقف عن التعبري هو اإلجنازي غرضها و
 العامل تطابق الكلمات جيعل أن حياول ال فاملتكلم مطابقة اجتاه الصنف هلذا ليس و

 يف اإلخالص مطلوب هو ما كل و. الكلمات يطابق اخلارجي العامل ال و اخلارجي
 التعزية، و االعتذار، و التهنئة، و الشكر أفعال الصنف فذا يف يدخل و القضية عن التعبري

  .الترحيب و
  .Declaration االعالنيات - ٥

 للعلم القضوى حمتواها مطابقة يف يتمثل الناجح أداءها أن هلا املميزة السمة و
 مميوة أخرى مسة ومثة معلنة، فاحلرب ناجحا اداء احلرب إعالنا فعل اديت فإذا اخلارجي،

                                                      
٢٨
 .١١ ،)٢٠٠٧سعود، امللك جامعة السعودية،( ،)لغوية قضية( اوليةالتد املقاربة الزليطين، حممد  



 واحتاه لغوي، غري عرفا تقتضي أا عن فضال القائم الوضع يف تغيريا حتدثت أا هي
 الشرط إىل حتتاج وال الكلمات، إىل العامل من و العلم، إىل الكلمات من يهاف املطابقة
  .إخالص
 يسمى مبا يرتبط املباشرة غري الكالمية األفعال من النوع إىل لسري ارى قد و

 إطار يف متكاملة نظرية اآلن أصبح و ،conversational implicature احلواري االستلزام
   .٢٩الوظيفي النحو و التداولية

 )implicature(    االستلزاماالستلزاماالستلزاماالستلزام  ----    أأأأ

    "حتيني" عملية مجل، سلسلة كونه إىل إضافة اللساين اإلنتاجي الفعل اعتبار ميكن
)Actualisation (وزمنية فضائية ظروف يف معني كلممت طرف من املتبناة اجلمل هلذه 

 النظر وجهة من إنه،. بالتلفظ عليه يصطلح ما أو اخلطاب، وضعية ميثل ما وهذا. خاصة
 لشفرة املنتمية العناصر أن يعين مما. امللفوظ يف يتركها بصمات على حييل اللسانية،
 اوهكذ. آلخر تلفظ من العوامل باختالف خيتلف ملعىن حاملة )Langue( اللسان

 إليه يتوجه الذي واملتلقي يتلفظ، الذي املتكلم أوال، ميثلها، للتلفظ فالعناصراملكونة
 اآلن، هنا، أنت، أنا،: مثل التركيبية املؤشرات بعض ثانيا، عليها، وتؤشر. امللفوظ
 األفعال أزمنة كل تتضمن اليت اإلشارية باملكونات عليه يصطلح ما وهي. اليوم البارحة،
 أعتقد،: مثل األفعال بعض بالذكر وخنص .التلفظ زمن حول أي احلاضر، حول املنتظمة
  . ا التلفظ مبجرد  تعينه  الذي الفعل تنجز أفعال وهي. أحكم أعد، أستنتج،
 اللغوية األفعال" نظرية ضمن اللغة فلسفة يف دراسته متت ما هي األفعال، هذه إن 
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 اإلجنازية األفعال طبقة إىل منتميا فعلها يكون أن وجوب مع وذلك مدلوهلا، حتقق مع ا
 يكون أن جيب مث املتكلم، الفعل هذا فاعل يكون وأن  ،،،،)أوعد  حذر، سأل، قال،(

 مقترحات تنظيم أعاد) ١٩٧٢( سورل أن من وبالرغم. أساسا الفعل زمن احلاضر الزمن
 ).اإلجنازية القوة(    " اإلجنازي بالفعل"  نعته مبا احتفظ فإنه ،)١٩٦٢( أوستني

 قد و يقولون، قد حوارام يف الناس أن هي جرايس عند البدء نقطة كان لقد
 يقصد، ما و يقال، ما بني االختالف ايضاح همه كل فجعل يقولون، ما عكس يقصدون

 املتكلم يريد ما هو يقصد ما و اللفطية بقيمها العبارات و الكلمات تعنيه ما هو يقال فما
 إىل يصل أن على قادر السامع أن على هعتمادا مباشر غري حنل على السامع يبلغه أن

 معربا يقسم أن فاراد ستدالل،اال وسائل و االستعمال اعراف من له يتاح مبا املتكلم مراد
 فكرة عنده فنشأت منمتض معىن من حيكله ما و صريح معىن من القول حيمله ما بني

  ٣٠.االستلزام
  : نوعان االستلزام أن جرايس نظر وقد

 (conventional implicature)  يفعرال لزاماالست - ١

. اتفاقيا مستعمل ظامن و الكلمات معىن بعرف يتعلق فهم العريف االستلزام كان
 االستلزام فهم عملية. الكالم معجمي بذور يف املناسب املعىن بفهم االستلزام هذا اهتم

 معىن و فحسب التركيب عن علم إىل حيتاج املفسر ألن سهلة، عملية هي العريف
 ليس مباشرة الكلمة معىن من املعىن ضمن العرف االستلزام حيتوي أي. الكالم معجمى

  ٣١ .اخلاص الكالم أو املعجمي بذور باتفاق يتعلق ولكن احلوار، مبدأ من

 ال بعينها دالالت األلفاظ بعض استلزام من اللغة أصحاب عليه تعارف ما على قائم
  ٣٢.التراكيب تغريت و السياقيات ا اختلف مهما عنها تنفك
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 و هنا فهي" لكن" العربية اللغة يف نظريتها و but االجنليزية يف مثال ذلك من و
 يف هذا نرى أن نستطيع .لسامعا يتوقعه ملا خمالفا بعدها ما يكون أن دائما يستلزم هناك
  :التايل املثال

  خبيل وهو غين زيد •
  خبيل لكنه غين زيد •
   ٣٣ .فيها يرد اليت السياقات بتغري دائما متغري فهو احلواري االستلزام أما و

 معىن دل) ٢( كالم ولكن اتفاقيا، متساويا الصدق حالة) ٢( و) ١( كالم لكل
) ٢( و) ١( بني الكالم اختالف ظن. ضمنه يرجى ال و تباين اشارة اللغة علم تشييد
 نظرية يف بياا املسالة هذه حتتاج. العرفية الداللة أو اللغة علم بنظرية يبني ذلك و. مؤثر

  .حلواريا االستلزام أي التداولية
 قدر. الصفة ناحية من احلواري االستلزامب العرف االستلزام فكرة يتضدت

Cummings طاقة هي. ٣٤الصفة ناحية من خمتلف جرايس قدمها ،االستلزام انواع أن 
 و (detachability) الفراق طاقة (defeasibility) االستحالة طاقة و (cancelability) اسقاط
 يسقط أن يستطيع ال صفة العريف لالستلزام. اتفاق و (calculability) احلساب طاقة

(uncancelabelity) ٣٥سياقها صفة بافتراض يتعلق ال ألنه.    
 يستطيع كاستلزام يصور أن يستطيع ال و بسياق تعلق اصغر العرف لالستلزام كان

. السياق علم و احلواري مبادئ باستعمال العرف االستلزام يفهم ال. ٣٦منطقيا يقدر أن
 االستلزام يستطيع. مباشرة اللغة علم باحتواء يتعلق العرف لالستلزام الكالم معىن كان

 حبالة عالقته يف عاملية تزعة له وليس ثابت نسيب معىن أو احتواء له أن يعتقد أن العرف
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 الكلمات من احلوارية تصفا لوجود احلواري االستلزام ظهر األمر، ذا خيتلف. الصدق
  ٣٧.سياقيا كالم يف املستعملة

 (conversational implicature) وارياحل االستلزام - ٢

 ألصقها فهو التدويل، الدرس يف اجلوانب أهم من واحدا احلواري االستلزام يعد
 من الرغم على و لداليل،ا الدرس مبجاالت االلتباس عن أبعدها و فيه، البحث بطبيعة
 نشأة ترجع إذ ،ممتد تاريخ-التدويل البحث موضوعات من لكثري خالفا- له فليس ذلك

 سنة هارفارد جامعة يف إلقائها إىل جرايس دعى اليت اليت احملاضرات إىل فيه البحث
  ٣٨.عليها يقوم اليت املنهجية األسس و  م،١٩٦٧

 أعطى. احلواري االستلزام يف ”Logic and Conversation“ مقالته يف جرايس حبث
-ج-الصديقهما تقدم عن" أ" سؤال الجابة ،)١( كالم أي" ب" الكالم مثال جرايس

  ٣٩.اليوم البنك يف يعمل الذي
(١) oh, quite well, I think; he likes his collegues and he hasn’t been to prison 

yet 

 سجنال يدخل مل هو و العمل يف شريكه حيب هو. حسنا حاله أن اعتقد) ١(
  .بعد

 ،"السجن يدخل مل هو"  العبارة املقصود يتنال" أ" جيعل" ب" اعطاه الذي اجلواب
 ولكن. العبارة تلك ايصال يريد املقصودالذي او يقتح خيفي، االذي احلقيقي املقصد ما
 ما يفهم" أ" ذا و مسبقة، العبارة هذه عن اعماق مبجادلة ضرورة ال أنه يشعر" أ"

 او ،)ب و أ( بينهم املشتركة املعلومات خاصة باالحوال، فتهمعر مع". ب" يقصده
 العبارة تلك". ب" مقصد ما بنفسه سؤاله عن اجابة يستطيع" أ" ،"ج" عن معرفتهم

 االشخاص من" ج" رفقا او املال اختالس يف االغراء يسهل" ج" أن معلومات خيفي
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 خيتلغ" ب" يتخيله ما انيظهر. التهلكة يف اجلدد االشخاص ايقاع حيبون الذين الشرير
  .يفهمه أن يستطيع" أ" ولكن اقواله، عن

 بسهولة او بطالقة االتصال و ملناقشة يستطيع املستمع و املتكلم احلقيقة، احلوار يف
. يفهمانه أن يستطيع عنه يتحدث الذي املوضوع عن خلفية او معلومات ميتلكان ألما

 تفسراا و اللغة، استعمالت ينظم قواعد ناكه أن املستمع و املتحدث يدرك احملادثة، يف
 يف اللغة لقواعد اخطائه و تصرفاته جتاه مسؤول مشتركني كل. املستمع كالم حنو

  . احملادثة
 العبارة .(implicature)" االستلزام" اصطالح إىل جرايس اعترف الفكرة، بتلك تعلق

 باالستلزام يذكر و يئاش يضمن كالم هي" بعد السجن يدخل مل هو" " ب" يقاهلا اليت
 ارشده احلوار تنفيذ أن جرايس رأى ذلك وراء ٤٠.(conversational implicature)  احلوار
 كارشاد يرمز أن يستطيع معقول يف نظر على االفتراض هذا بين. االفتراض طقم

 العموم املبادئ أو احلوار مببداء االرشاد هذا يسمى ٤١.احلوار يف املؤثرة اللغة الستعمال
  .التعاون مببدأ يسمى احلوار مبادئ احتاد. مؤثرا التعاون بتأسيس اللغة استعمال تتأسس
        )flouting of maxims(  التعاونالتعاونالتعاونالتعاون مبدأمبدأمبدأمبدأ  - - - -     بببب

 اللغة اشتغال لكيفية تناوله يف جرايس، بول جون األمريكي الفيلسوف طور لقد
 الكالمية التبادالت إىل يندفعون ال املتخاطبني أن مقتضاها نظرية التواصل، يف الطبيعية

 اليت األغراض وحتقيق التبادالت هذه إلجناح بينهم فيما بالتعاون يسلِّمون وهم إال

. االندفاع هذا خالل من اموهار
 من طرف كل يبذل بأن إال يتم ال ما وذلك٤٢

 الكالم يف اخنراطه خالل من إليه الوصول يصبو ما حتقيق أجل من جهدا األطراف

 اللعبة يف بالتعاون مشروطا األمثل التواصل حتقيق يكون وعليه .فيه ومشاركته
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 التسليم مت ما مراعاة كانت

 شيئا يعىن و شيئا املتكلم يقول
 وجد قد و آخر؟ شيئا يفهم 

cooperative principle( املخاطب و املتكلم بني 
  ٤٣: هي فرعية

 

  .منه تنقص أو عليه تزيد 

  .عليه دليل عندك

٣٤ 

كانت ذلك ألجل .التواصل يتعذر ذلك يتم مل وما
  .التواصل قيام يف مهما

يقول أن ممكنا يكون كيف هو Grice يشغل ما كان
 و شيئا املخاطب يسمع أن أيضا ممكنا يكون 

cooperative principle( التعاون مبدأ أمساه فيما اإلشكال

فرعية )maxims( مبادئ أربعة على يشتمل عام حوارى

 )Quantity( :  

 أن دون من املطلوب بالقدر احلوار يف إسهامك

  :)Quality( الكيف

عندك ليس ما تقل ال و صحيح، غري أنه تعتقد ما 

  :)Relevance( املناسبة
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وما التخاطبية،
مهما شرطا به

كان لقد
 كيف مث آخر؟
اإلشكال هلذا حال

حوارى مبدأ هو و

 الكم مبدأ - ١

إسهامك اجعل  

الكيف مبدأ - ٢

 تقل ال  

املناسبة مبدأ - ٣
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  .باملوضوع مناسبة عالقة ذا كالمك لاجع  

  : )manner( الطريقة مبدأ - ٤

 و ، ambiguity اللبس وجتنب ، obscurity الغموض فتجنب حمددا، و واضحا كن  
  .كالمك ورتب أوجز،

 حوار إىل وصوال املخاطب و املتكلم بني التعاون ا يتحقق اليت املبادئ هي هذه
  :نامري إىل اللفت هنا ينبغي و. مثمر

 الفالسفة فردوس عن تعبريا التعاون مبدأ يف رأى الباحثني بعص أن: أحدمهاأحدمهاأحدمهاأحدمها
(philosopher’s paradise) متعاونني، مجيعا الناس يرى فهو بصلة الواقع إىل ميت ال الذي 

 على الناس يتحدث أن املشاهد ال و املمكن من ليس و واضحني، خملصني، صادقني،
. املبدأ هذا خيالف البشر بني يدور الذي احلوار أنواع أغلب إن بل حني، كل النحو هذا
 كان بل فهمه، إىل هؤالء عجل ما احلواري التعاون مببدأ يقصد مل الرجل أن احلق و

 املخاطب من كل يدركها قواعد تكمه و ضوابط عل جيوي البشر بني احلوار أن يقصد
  ):ب( زوجة و) أ( الزوج بني اآليت احلوار نسوق ذلك توضح ولكن ٤٤،املتكلم و
  السيارة؟ مفاتح أين  -  أ
 .املائدة على  -  ب

 هذه يف كلها متحققة إليها يتفرع اليت احلوارية املبادئ و التعاون مبدأ أن ظاهر و
 صادقة كانت و ،)الطريقة( واضحة إجابة الزوجة أجابت دلق القصرية، احملاورة

 إجابة أجابت و) الكم( تزيد دون الكلمات من املطلوب القدر استخدمت و) الكيف(
 ألا استلزام، أي قوهلا عن يتولد مل لذلك و ،)املناسبة( زوجها بسؤال وثيقة صلة ذات
  .يقصد ما قالت

                                                      
 .٣٥-٣٣ ،)٢٠٠٢ اجلامعية، املعرفة دار: اإلسكندرية( املعاصر ياللغو البحث يف جديدة آفاق حنلة، أمحد حممود  ٤٤



 ما كثريا احلوار عليها جيري اليت املبادئ هذه أن عنه يغب مل الرجل أن: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين
 (flouting maxim) احلوار مبادئ فانتهاك ذلك، على قائمة كلها النظرية إن بل تنتهك

 أن مبعىن التعاون ملبدأ اإلخالص هو األمهية شديد ملحظ مع ،االستلزام يولد الذي هو
 اجلهد املخاطب يبذل أن و بعينه، معىن املخاطب إبالغ على حريصا املتكلم يكون

 أو اآلخر خداع أحدمها يريد أال و املتكلم، يريده الذي املعىن إىل للوصول الواجب
  ٤٥.تضليله

 ذلك اليقظ املخاطب أدرك احلوار مبادئ من مبدأ املتكلم انتهك إذا ذلك وعلى
 توضح ةأمثل اآلن ولنضرب. االنتهاك هذا من املتكلم هدف إىل الوصول إىل وسعى
  :ذلك

 )ب( ولدها و) أ( أم بني جيرى حوار يف - ١

  الغاسلة؟ يف ثيابك وضعت و اغتسلت هل  -  أ
 .اغتسلت  -  ب

 عن فأجب أمرين عن سألته األم ألن الكم ملبدأ انتهاك أو خرق احلوار هذا يف
 األم تفهم أن هذا يستلزم و. املطلوب من أقل إجابته أن أي الثاين، عن سكت و واحد

 مل شيئا اإلجابة تشمل ال حيت بنعم جييب أن يرد مل أنه و الغسالة، يف ثيابه يضع مل أنه
  . الغسالة يف ثيابه وضع عن بتقاعسه يواجهها أن يرد مل و به، يقم

 :إجنليوي كلهما و ،)ب( أستاذ و) أ( تلميذ بني احلوار يف - ٢

  أستاذ؟ يا صحيحا هذا هذا أليس تركيا، يف طهران  -  أ
 .امريكا يف لندن و طبعا،  -  ب

 يعتقد ما إال يقول أال يقتضى الذي الكيف مبدأ األستاذ انتهك احلوار هذا يف
 إجابته أن للتلميذ ليظهر عمدا األستاذ هنتهكه قد و. عليه دليل ال ما يقول أال و صوابه،

 مراد إىل الوصول على قادر التلميذ و كهذا، بشيئ جهله على يئنبه و صحيحة، قري
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 بقوله يقصد االستاذ أن يستلزم ذلك و امريكا، يف ليست لندن أن يعلم ألنه األستاذ،
  ٤٦ .صحيح غري التلميذ قول أن هو و كلماته، تقوله ما غري شيئا

 االستلزام أنواع من غريه عن متييزه    خواصخواصخواصخواص Grice عند احلوارى ولالستلزام
  : يةاآلت اخلواص على يده يضع أن استطاع وقد األخرى،
 يسد قول بإضافة عادة ذلك يكزن و ، defeasible    إلغاؤهإلغاؤهإلغاؤهإلغاؤه    ممكنممكنممكنممكن االستلزام - ١
 ،كتبككتبككتبككتبك    كلكلكلكل    أقرأأقرأأقرأأقرأ    ململململ:  مثال لكتاب قارئة قالت فإذا دونه حياول أو االستلزام أمام الطريق

 أقرأ مل أىن احلق بقوهلا، كالمها أعقبت فإذا بعضها، قرأت أا عنده ذلك يستلزم فقد
 املعىن بني اختالف أهم هو هذا اإللغاء إمكان و. االستلزام غتأل فقد منها، كتاب أى

 .كالمه يستلزمه ما ينكر أن من املتكلم ميكن الذى هو و الضمين، املعىن و الصريح

 ويقصد الداليل، احملتوى عن non-dethacable    االنفصالاالنفصالاالنفصالاالنفصال    يقبليقبليقبليقبل    الالالال االستلزام -٢ 
 بالصيغة ال يقال ملا الدالىل باملعىن متصل احلوارى االستلزام أن بذلك Grice جريس
 ولعلّ. ترادفها بأخرى عبارات أو مفردات استبدال مع ينقطع فال ا، قيل الىت اللغوية

 مثل التداولية االستدالل أنواع من غريه عن احلوارى االستلزام متيز الىت هي اخلاصية هذه
 : أختني بني تىاآل احلوار من يتضح أراد ما لعل و presupposition السابق االفتراض

  .النحو هذا على غرفىت إىل     تسللىتسللىتسللىتسللى أن أريدك ال - ١
 أحدث أن خشية    أصابعىأصابعىأصابعىأصابعى    أطرافأطرافأطرافأطراف    علىعلىعلىعلى أمشىأمشىأمشىأمشى لكن و أتسلل، ال أنا - ٢

 .ضوضاء

 الرضا عدم من القول يستلزمه ما فإن) ب( قول يف الصياغة تغري من الرغم فعلى
   .قائما يزال ال السلوك هذا عن

 إىل يؤدى أن ميكن الواحد التعبري أم بالتغري وداملقص و ،متغريمتغريمتغريمتغري االستلزام- ٣
 كم:  مثال ميالده بيةم حيتفل طفال سألت فإذا خمتلفة، سياقات يف خمتلفة استلزامات

 فقد عاما عشر مخسة عمره لصىب نفسه السؤال سألت إذا و للعلم، طلب فهو عمرك،
                                                      

 .املرجع نفس   ٤٦



 نفسه السؤال سألت وإذا له، ترضاه ال السلوك من نوع على له مؤاخذة السؤال يستلزم
 فقد األعراف و األخالق ومواضعات الدين تعاليم عن خيرج ال قرار اختاذ من مينع لفىت
  .عواقبه حيتمل و قراره يتخذ أن يستطيع حبيث النضج من أنه ذلك يعىن

 املمكن من و ،هديةهديةهديةهدية    أفضلأفضلأفضلأفضل    تلكتلكتلكتلك:  العيد يوم متاعه سرق رجل يقول أن ذلك مثل و
 بشر طالب أو العيد يوم قدمي صديق من رسالة تلقى رجل نفسها العبارة هذه يقول أن

  .اخل... بنجاحه
 خبطوات يقوم املخاطب أن به واملراد calculability    تقديرهتقديرهتقديرهتقديره    ميكنميكنميكنميكن االستلزام - ٤
 يف (١٩٩٦) .Thomas, J( الكالم يستلزمه ما إىل الوصول إىل خطوة ا يتجه حمسوبة
 تبعد القرينة فإن حديد، من صنعت ريافكتو امللكة: مثال قيل فإذا) ٣٩: ٢٠٠٢حنلة،

 املتكلم: لنفسه فيقول معىن من الكالم وراء عما فيبحث اللفظي، املعىن قبول عن السامع
 أنه املتكلم هذا يف املفروض و خربية، مجلة ىل ذكر أنه بدليل خربا إىل يلقى أن يريد
 أنه بد ال يقول؟ أن يريد ذافما تضليال، ال و خداعا ىب يريد ال أنه أى التعاون مببدأ ملتزم
 وهو التحمل، قوة و املتانة و كالصالبة، احلديد صفات بعض امللكة على خيلع أن يريد

 التعبري هذا إىل فلجأ ، non-literal احلريف غري املعىن أفهم أن أستطيع أنىن يعرف
  .االستعارى

       

        الثالثالثالثالثالثالثالث    البابالبابالبابالباب
        حتليلهاحتليلهاحتليلهاحتليلها    وووو    البياناتالبياناتالبياناتالبيانات    عرضعرضعرضعرض

        
 رةرةرةرةالبقالبقالبقالبق    سورةسورةسورةسورة    وصفيةوصفيةوصفيةوصفية  ....أأأأ    



 رسول نإ يسار بن معقل عن أبيه عن معتمر حدثنا عارم حدثنا أمحد اإلمام قال
 مثانون منها آية كل مع نزل ،وذروته القرآن سنام البقرة: " قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 العرش حتت من) ٢٥٥:البقرة( 〉…الْقَيوم الْحي هو إِالَّ إِلَه ال اللَّه :واستخرجت ملكاً

 والدار اهللا يريد رجل يقرؤها ال القرآن قلب ويس البقرة، بسورة فوصلت أو ا فوصلت
 عارم عن أيضاً أمحد رواه وقد أمحد به انفرد" موتاكم على واقرؤوها له غفر إال اآلخرة

 أبيه عن -  بالنهدي وليس -  عثمان أيب عن التيمي سليمان عن املبارك بن اهللا عبد عن
" موتاكم على اقرؤوها: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال، يسار بن معقل عن
  ٤٧.األوىل الرواية يف املبهم معرفة اإلسناد ذا تبني فقد ،يس يعين

 تعىن اليت املدنية السور من وهي اِإلطالق، على القرآن سور أطول البقرة سورة 
 اليت التشريعية والقوانني النظُم تعاجل اليت املدنية، السور سائر كشأن شأا التشريع، جبانب
 معظم على ميةالكر السورة هذه اشتملت. االجتماعية حيام يف املسلمون إِليها حيتاج

 الزواج، أمور ويف واألخالق، واملعامالت، والعبادات، العقائد، يف: التشريعية األحكام
  .الشرعية األحكام من وغريها والعدة، والطالق،

 واملنافقني، والكافرين، املؤمنني، صفات عن احلديث بدء يف اآليات تناولت وقد
. الشقاء وأهل السعادة أهل بني للمقارنة والنفاق، الكفر وحقيقة اِإلميان، حقيقة فوضحت

 عند جرى وما السالم، عليه" آدم" البشر أيب قصة فذكرت اخلليقة بدء عن حتدثت مث
 للنوع وعال جل اهللا تكرمي على تدل اليت العجيبة واملفاجآت األحداث من تكوينه
 بين خاص وبوجه الكتاب، أهل عن باِإلسهاب احلديث السورة تناولت مث. البشري
 إِىل املؤمنني فنبهت املنورة، املدينة يف للمسلمني جماورين كانوا ألم" اليهود" إِسرائيل

                                                      
٤٧

  )م١٩٩٤/هـ١٤١٤: الفكر دار(((( العظيم، القرآن تفسري الدمشقي، القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو  
 



 ونقض واخليانة، والغدر اللؤم من الشريرة نفوسهم عليه تنطوي وما ومكرهم، خبثهم
 مما املفسدون، هؤالء ارتكبها اليت واجلرائم القبائح من هنالك ما غري إِىل واملواثيق، العهود
 من الثلث على يزيد ما عنهم احلديث تناول وقد ضررهم، وكبري خطرهم، عظيم حيوض

 أَنعمت الَّتي نِعمتي اذْكُروا إِسرائيلَ بنِي يا :تعاىل قوله من بدءاً الكرمية، السورة

كُملَيتعاىل قوله إىل 〉ع ْإِذلَى وتاب يماهرإِب هبر اتمبِكَل نهم١٢٤:البقرة. (  〉فَأَت (  

 وقت كانوا املسلمني ألن التشريع، جانب تناولت فقد الكرمية السورة بقية وأما 
 املنهاج إِىل احلاجة أمس يف وهم" سالميةاِإل الدولة" تكوين بداية يف السورة هذه نزول

 أو العبادات يف سواء حيام يف عليه يسريون الذي السماوي، والتشريع الرباين،
 أحكام: "يلي كما باختصار وهو التشريعي، اجلانب تتناول السورة فإِن ولذا املعامالت،

 شؤون اهللا، سبيل يف اجلهاد أحكام والعمرة، احلج أحكام التفصيل، بعض مفصلة الصوم
 املشركات، نكاح حترمي والعدة، والرضاع، والطالق، الزواج، من ا يتعلق وما األسرة

 باألسرة، تتعلق أحكام من هنالك ما غري إِىل احليض حالة يف النساء معاشرة من والتحذير
  ".األكرب للمجتمع األوىل النواة ألا

 بنيانه، وتقوض اتمع كيان دد اليت" الربا جرمية" عن الكرمية السورة حتدثت مث
 كل على ورسوله اهللا من السافرة احلرب بإِعالن املرابني، على شديدة عنيفة محلة ومحلت

 إِنْ بارال من بقي ما وذَروا اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا عليه يقدم أو بالربا يتعامل من



مكُنت ،نِنيمؤفَإِنْ م لُوا لَمفْعوا تبٍ فَأْذَنربِح نم اللَّه هولسرإِنْ وو متبت فَلَكُم ُءوسر كُمالوأَم 

  ٤٨)٢٧٩- ٢٧٨:البقرة( 〉تظْلَمونَ وال تظْلمونَ ال

 اِإلنسان فيه جيازى الذي الرهيب، اليوم ذلك من بالتحذير الربا آيات وأعقبت

 كُلُّ يفتو ثُم اللَّه إِلَى فيه عونَترج يوما واتقُوا فشر شراً وإِن فخري، خرياً إِن عمله على

 الكرمي، القرآن من نزل ما آخر وهو) ٢٨١:البقرة( 〉يظْلَمونَ ال وهم كَسبت ما نفْسٍ

 الرسول وانتقل الوحي، انقطع اآلية هذه وبرتول األرض، إِىل السماء من ترتَّل وحي وآخر
  .األمانة وبلَّغ الرسالة أدى أن بعد ربه، جوار إِىل وسلم ليهع اهللا صلى

 جلَّ اهللا إِىل والتضرع واِإلنابة، التوبة إِىل املؤمنني بتوجيه الكرمية السورة وختمت
 الدارين سعادة فيه ملا والدعاء الكفار، على النصرة وطلب واآلصار، األغالل برفع وعال

بارال نا ولْنمحا تا طَاقَةَ ال ملَن بِه فاعا ونع راغْفا وا لَننمحارو تا أَنالنوا منرفَانص 

 وختمت املؤمنني، بأوصاف السورة بدأت وهكذا) ٢٨٦:البقرة( 〉الْكَافرِين الْقَومِ علَى

  ٤٩.التئام أفضل السورة مشل ويلتئم اخلتام، مع البدء اسقليتن املؤمنني بدعاء
ـَة  املعجزة تلك لذكرى إِحياًء" البقرة سورة" الكرمية السورة مسيت: التسميـ

 يعرف ومل إِسرائيل بين من شخص قُتل حيث الكليم، موسى زمن يف ظهرت اليت الباهرة،
 بذبح يأمرهم أن إِليه تعاىل اهللا فأوحى القاتل، يعرف لهلع موسى على األمر فعرِض قاتله،

                                                      
٤٨

-٢٧: ٢٠٠٠ الرياض، التوزيع و النشر السالم دار( ،كثري ابن تفسري ذيب يف املنري املصباح    الدمشقي، القرشي كثري بن عمر  
٣٠( 

٤٩
 ٣٠ املرجع، نفس  



 على برهاناً وتكون القاتل، عن وخيربهم اهللا بإِذن فيحيا منها جبزٍء امليت يضربوا وأن بقرة،
 شاء إِن موضعها يف مفصلة القصة وستأيت املوت، بعد اخللق إِحياء يف وعال جل اهللا قدرة
   .اهللا

   
  البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    فضائلفضائلفضائلفضائل •

 اهللا رضي هريرة أيب عن: فيه تقرأ مكان يف البقاء الشياطني تستطيع وال بركة أا )١
 إن مقابر بيوتكم جتعلوا ال" وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال عنه

  مسلم رواه" .  البقرة سورة فيه يقرأ الذي البيت من ينفر الشيطان
 قال:  قال كعب بن أيب نع: الكرسي آية وهي القرآن يف آية أعظم فيها أن )٢

 معك اهللا كتاب من آية أي أتدري املنذر أبا يا: "  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 من آية أي أتدري املنذر أبا يا: " قال أعلم ورسوله اهللا قلت:  قال ". ؟ أعظم
 فضرب قال) القيوم احلي هو إال إله ال اهللا( قلت: قال"  ؟ أعظم معك اهللا كتاب

 "املنذر أبا العلم ليهنك واهللا: "وقال صدري يف

  . مسلم رواه

  
  

 عنه اهللا رضي هريرة أيب عن:  قرأها ملن الشيطان من للحفظ سبب الكرسي وآية )٣
 آت فأتاين رمضان زكاة حبفظ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وكلين:  قال

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل ألرفعنك فقلت فأخذته الطعام من حيثو فجعل
 فقال فأصبحت عنه فخليت شديدة حاجة ويل وعيال دين وعلي حمتاج إين قال
 رسول يا قلت قال البارحة أسريك فعل ما هريرة أبا يا: وسلم عليه اهللا صلى النيب
 كذبك قد إنه أما قال سبيله فخليت فرمحته وعياال شديدة حاجة شكا اهللا

 سيعود إنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لقول سيعود أنه فعرفت وسيعود



 فقلت الثالثة يف يعين فأخذته قال أن إىل احلديث وذكر الطعام حيثو فجاء فرصدته
 ال أنك تزعم مرات ثالث آخر وهذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل ألرفعنك

 ا اهللا ينفعك كلمات أعلمك دعين قال . تعود مث تعود

 قال مسعود أيب عن: قرأمها ملن للحفظ سبب ومها نيآيت آخر البقرة سورة يف أن  )٤
 ما قرأ من سورةالبقرة آخر من اآليتان: "  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: 
  عليه متفق .كفتاه ليلة يف

 النيب أن عنها اهللا رضي يزيد بنت أمساء عن : البقرة سورة يف األعظم اهللا اسم أن )٥
 إله وإهلكم( : اآليتني هاتني يف األعظم اهللا اسم: "  قال وسلم عليه اهللا صلى
 إال إله ال اهللا آمل) : (  عمران آل(  وفاحتة)  رحيمال الرمحن هو إال إله ال واحد

  .٥٠يحصح وهو ماجه وابن داود وأبو الترمذي رواه) القيوم احلي هو

  
  
  

   البقرةالبقرةالبقرةالبقرة سورةسورةسورةسورة تعريفتعريفتعريفتعريف •

 حيث من الثانية السورةو آية ٢٨٦ آياا عدد و الطول السور من مدن سورة هي
 ذكر ،"  امل"  مقطعة حبروف تبدأ .باملدينة نزلت سورة أول وهي املصحف يف الترتيب

. ٢٨٢ رقم الدين آية وهي القرآن يف آية أطول ا ، مرة ١٠٠ من أكثر اجلاللة لفظ فيها
كثري اا أطول كلمات القرآن و هي قولـه تعـاىل و ذكر احلافظ ابن  و بـهـا

ملك  ٨٠ي نزل مع كل آية فيـها  ١٠٠٠أمر و  ١٠٠٠خرب و  ١٠٠٠ اشتملت على
كلمة ، و أما ) ٦١٢١(آية ، أما كلماا ) ٢٨٦(آياا : و قال العادون  ،من السمـاء

 يف منتصف سورة البقرة هي قوله و من اللطائف أن اآلية اليت .حرف)٢٥٥٠٠(حروفها 

                                                      
٥٠
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أركان اإلميان، أركان اإلسالم، ( إشتملت على  "…وكذا لك جعلناكم وسطى " :تعاىل
و ) احلجيات اجلهـاد، آيات الصوم، آيات آيات السحر، آيات الطالق، آيات اإلنفاق، آ

  ٥١.سنام القرآن و ذروتهلذلك مسيت سورة البقـرة 

 تعاىل اهللا يؤمر الذى البقرة أضحية قصة يذكر ألنها" البقرة"  تسمى السورة تلك
 توجد ألّا" القرآن فسطة" تسمى و. عامة يهودى الطبيعة ويوضح إسرائيل بين اىل

 آدم النىب خلق قصة و املناقني قصة وكذلك ٥٢ .أخرى السورة يف يذكر ال الذى األحكام
 قصة و إسرائيل بين مع السلم عليه موسى النىب قصة و السلم عليه إبراهيم و السلم عليه

 على تشتمل اليت القصة هذه من و األبطال احلوار من كثري فيها حىت منروذ قصة و طالوت
 "االستلزام " يسمى أو التعبريى غري احلدث يف اخلفي املعىن

 البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    احلوارىاحلوارىاحلوارىاحلوارى    االستلزاماالستلزاماالستلزاماالستلزام    علىعلىعلىعلى    تشتملتشتملتشتملتشتمل    اآلتىاآلتىاآلتىاآلتى    اآلياتاآلياتاآلياتاآليات  ....بببب    

١( #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 Ÿω (#ρß‰Å¡ ø� è? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#þθä9$ s% $ yϑ‾ΡÎ) ß øtwΥ šχθßsÎ=óÁãΒ ∩⊇⊇∪   

 )١١:البقرة(

٢( #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 (#θ ãΨÏΒ#u !$ yϑx. ztΒ#u â¨$ ¨Ζ9 $# (#þθä9$ s% ßÏΒ÷σ çΡr& !$ yϑx. z tΒ#u â!$ yγx� �¡9 $# 3 Iω r& 

öΝ ßγ‾ΡÎ) ãΝèδ â!$ yγx��¡9 $#  Å3≈ s9 uρ āω tβθßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊂∪  )١٣:البقرة( 

٣( øŒÎ)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπs3Í× ‾≈n=yϑù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã% ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx�‹Î=yz ( (#þθ ä9$ s% ã≅ yèøg rB r& $ pκ�Ïù  tΒ 

ß‰Å¡ ø�ãƒ $ pκ�Ïù à7Ï�ó¡ o„uρ u !$ tΒÏe$!$# ßøtwΥuρ ßxÎm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑ pt ¿2 â¨ Ïd‰s)çΡuρ y7s9 ( tΑ$ s% þ’ÎoΤ Î) ãΝn=ôã r& $tΒ 

Ÿω tβθßϑn= ÷ès? ∩⊂⊃∪ )٣٠:بقرةال(     

                                                      
٥١

 ٩ ،)٢٠٠٦: لبانون بريوت حمفوظة احلقوق مجع( ،البقرة سورة تفسري يف الدرة اضي،امل كامل بنت ميادة معن أم  

٥٢
 الترمجة و الكرمي القرآن  



٤( zΝ‾=tæ uρ tΠ yŠ#u u!$oÿ ôœF{$# $ yγ‾=ä. §ΝèO öΝ åκ yÎz÷ tä ’ n? tã Ïπs3Í× ‾≈n=yϑø9 $# tΑ$ s) sù ’ ÎΤθä↔Î6 /Ρr& Ï !$ yϑó™r' Î/ 

ÏIω àσ ‾≈yδ βÎ) öΝ çFΖä. t Ï% Ï‰≈|¹ ∩⊂⊇∪   (#θä9$ s% y7oΨ≈ysö6 ß™ Ÿω zΝù=Ïæ !$ uΖs9 āω Î) $ tΒ !$ oΨtFôϑ ‾=tã ( y7̈ΡÎ) 

|MΡr& ãΛÎ= yèø9$# ÞΟŠÅ3pt ø:$# ∩⊂⊄∪ )٣٢- ٣١:بقرةال( 

٥( øŒÎ)uρ óΟçF ù=è% 4y›θßϑ≈tƒ  s9 u�É9 óÁ‾Ρ 4’n? tã 5Θ$yè sÛ 7‰Ïn≡uρ äí÷Š $$ sù $ oΨs9 š�−/u‘ ólÌ�øƒ ä† $uΖs9 $ ®ÿÊΕ 
àMÎ6.⊥ è? ÞÚö‘ F{$# . ÏΒ $yγÎ=ø) t/ $yγ Í←!$ ¨VÏ%uρ $yγÏΒθ èùuρ $pκ Å9 y‰tãuρ $ yγÎ= |Át/uρ ( tΑ$ s% šχθä9 Ï‰ö7tGó¡ n@r& 

” Ï%©!$# uθèδ 4†oΤ ÷Šr& ”Ï% ©!$$ Î/ uθ èδ î�ö� yz 4 (#θäÜ Î7÷δ$# #\� óÁÏΒ ¨βÎ*sù Ν à6s9 $̈Β óΟçF ø9 r' y™ 3 
ôMt/ Î�àÑuρ ÞΟ Îγ øŠn=tæ ä'©!Éj‹9 $# èπuΖx6 ó¡yϑø9 $# uρ ρâ !$ t/uρ 5=ŸÒtó Î/ š∅ÏiΒ «! $# 3 y7Ï9≡sŒ óΟ ßγ‾Ρr' Î/ 

(#θçΡ% x. šχρã� à�õ3 tƒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «! $# šχθ è=çGø)tƒ uρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# Î� ö� tóÎ/ Èd, y⇔ø9 $# 3 y7Ï9≡sŒ $ oÿ Ï3 (#θ |Átã 

(#θ çΡ$ Ÿ2̈ρ šχρ ß‰tF ÷è tƒ ∩∉⊇∪   )٦١:البقرة(    

٦( øŒÎ)uρ tΑ$ s% 4y›θãΒ ÿÏµÏΒöθ s) Ï9 ¨βÎ) ©!$# ôΜä.â÷ ß∆ ù' tƒ βr& (#θ çt r2õ‹s? Zοt� s) t/ ( (#þθä9$ s% $ tΡä‹ Ï‚−Gs?r& #Yρ â“ èδ 

( tΑ$s% èŒθ ããr& «! $$ Î/ ÷βr& tβθ ä.r& z ÏΒ šÎ=Îγ≈pg ø:$# ∩∉∠∪   )٦٧:البقرة( 

٧( ô‰s)s9 uρ $ oΨ÷�s?# u  y›θ ãΒ |=≈tGÅ3ø9 $# $ uΖøŠ¤�s%uρ . ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ È≅ß™ ”�9 $$ Î/ ( $oΨ÷�s?# uuρ  |¤ŠÏã tø⌠$# 

zΝtƒ ó÷ s∆ ÏM≈ oΨÉi�t6 ø9$# çµ≈tΡô‰−ƒ r& uρ Çyρ ã�Î/ Ä¨ ß‰à)ø9 $# 3 $yϑ ‾= ä3sùr& öΝä. u !%ỳ 7Αθß™u‘ $ yϑ Î/ Ÿω #“uθ öκ sE 

ãΝ ä3Ý¡ à�Ρr& ÷Λ än÷�y9 õ3tF ó™ $# $Z)ƒÌ� x�sù ÷Λ äö/ ¤‹ x. $ Z)ƒÌ�sùuρ šχθè=çGø)s? ∩∇∠∪   (#θ ä9$ s%uρ $ oΨç/θ è=è% 7#ù= äî 4 
≅ t/ ãΝåκs]yè ©9 ª!$# öΝÏδÌ� ø� ä3Î/ Wξ‹ Î=s) sù $ ¨Β tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩∇∇∪  )٨٨- ٨٧:بقرةال( 

٨( øŒÎ)uρ $ tΡõ‹s{ r& öΝä3s)≈sV‹ÏΒ $ uΖ÷è sùu‘ uρ ãΝà6s% öθ sù u‘θ’Ü9 $# (#ρ ä‹äz !$ tΒ Νà6≈ uΖ÷�s?# u ;ο§θ à)Î/ 

(#θ ãèyϑó™ $#uρ ( (#θä9$ s% $uΖ÷èÏÿ xœ $ uΖøŠ|Átãuρ (#θ ç/ Ì�ô©é& uρ ’ Îû ãΝÎγ Î/θè=è% Ÿ≅ôfÏè ø9 $# öΝÏδÌ� ø�à6Î/ 4 ö≅è% 

$ yϑ|¡ ø⁄Î/ Νà2ã�ãΒù' tƒ ÿ ÏµÎ/ öΝä3ãΨ≈ yϑƒÎ) βÎ) ΟçGΨ ä. šÏΖÏΒ÷σ •Β ∩⊂∪  )٩٣:بقرةال( 



٩( ÏŒÎ)uρ #’ n? tFö/ $# zΟ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) …çµš/u‘ ;M≈uΚ Î=s3Î/ £ßγ £ϑs?r' sù ( tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) y7è=Ïæ%ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒÎ) ( tΑ$ s% 

ÏΒuρ ÉL−ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$uΖtƒ “Ï‰ôγtã tÏϑ Î=≈©à9  )١٢٤:بقرةال(   ∪⊇⊅⊆∩ #$

١٠( øŒ Î)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Éb>u‘ ö≅yè ô_ $# #x‹≈yδ #µ$ s#t/ $ YΖÏΒ#u ø− ã—ö‘$#uρ …ã& s#÷δr& z ÏΒ ÏN≡t�yϑ ¨V9 $# ô tΒ 

z tΒ# u Νåκ÷]ÏΒ «! $$ Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# ( tΑ$ s% tΒuρ t� x�x. …çµãè ÏnGtΒé' sù Wξ‹Î= s% §ΝèO ÿ…çν ”� sÜôÊr& 4’n< Î) 

É>#x‹tã Í‘$̈Ζ9 $# ( }§ø♥Î/uρ ç�� ÅÁyϑø9     )١٢٦:بقرةال( ∪∌⊅⊆∩ #$

١١( ãΑθà) u‹y™ â !$yγ x��¡9 $# z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ tΒ öΝßγ9©9 uρ tã ãΝ ÍκÉJn=ö6 Ï% ÉL ©9 $# (#θ çΡ%x. $ yγ ø‹n=tæ 4 ≅è% °! 

ä−Î� ô³pR ùQ$# Ü>Ì�øó yϑø9 $#uρ 4 “Ï‰öκ u‰  tΒ â!$ t± o„ 4’n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩⊇⊆⊄∪  )١٤٢:البقرة(      

١٢( #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θãè Î7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹x� ø9 r& Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/#u 3 öθ s9 uρr& 

šχ%x. öΝ èδäτ!$ t/# u Ÿω šχθ è=É)÷è tƒ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ tβρß‰tGôγtƒ ∩⊇∠⊃∪  )١٧٠:البقرة(         

١٣( š� tΡθè=t↔ó¡ o„ # sŒ$ tΒ tβθà) Ï�Ζãƒ ( ö≅ è% !$ tΒ Ο çF ø)x�Ρr& ôÏiΒ 9�ö� yz Èø y‰Ï9≡uθ ù=Î=sù t Î/t�ø% F{$#uρ 

4’ yϑ≈tGuŠø9 $#uρ ÈÅ3≈|¡ pR ùQ $#uρ Èø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# 3 $ tΒuρ (#θè=yè ø�s? ô ÏΒ 9�ö� yz ¨βÎ*sù ©!$# ÏµÎ/ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊇∈∪ 

         )٢١٥:بقرةال(

١٤( øŒÎ) uρy7 tΡθè=t↔ó¡ o„ Ç∅tã Ì� ôϑy‚ ø9 $# Î�Å£ ÷�yϑ ø9 $#uρ ( ö≅è% !$ yϑ ÎγŠÏù ÖΝøOÎ) ×�� Î7Ÿ2 ßìÏ�≈oΨtΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

!$ yϑßγßϑøOÎ)uρ ç�t9 ò2r&  ÏΒ $ yϑÎγÏè ø�‾Ρ 3 š� tΡθè=t↔ó¡ o„ uρ #sŒ$ tΒ tβθ à) Ï�Ζãƒ È≅ è% uθø� yèø9 $# 3 š� Ï9≡x‹ x. 

ßÎit7ãƒ ª!$# ãΝ ä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# öΝà6‾= yès9 tβρã� ©3x�tF s? ∩⊄⊇∪  )٢١٩:البقرة(             

١٥(  tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Éb>u‘ ‘ ÏΡÍ‘ r& y#ø‹ Ÿ2 Ç‘ós è? 4’ tAöθyϑ ø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr& ÏΒ÷σ è? ( tΑ$s% 4’ n? t/ 

Å3≈s9 uρ £Í≥yϑ ôÜ uŠÏj9 É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπyè t/ ö‘ r& z ÏiΒ Î�ö� ©Ü9$# £èδ÷�ÝÇ sù y7 ø‹ s9Î) ¢ΟèO ö≅yèô_ $# 4’ n? tã 



Èe≅ä. 9≅t6 y_ £åκ ÷]ÏiΒ #[ ÷“ã_ ¢Ο èO £ßγ ãã÷Š$# y7oΨ�Ï?ù' tƒ $\Š÷è y™ 4 öΝn=÷æ $#uρ ¨βr& ©!$# î“ƒ Í•tã ×ΛÅ3ym ∩⊄∉⊃∪  

         )٢٢٠:بقرةال(

١٦( öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) Z∼yϑ ø9 $# . ÏΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) . ÏΒ Ï‰÷è t/ #y›θ ãΒ øŒ Î) (#θä9$ s% %cÉ< uΖÏ9 ãΝçλ°; ô]yè ö/ $# 

$ uΖs9 $ Z6Î=tΒ ö≅ÏF≈s) œΡ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ( tΑ$ s% ö≅ yδ óΟçF øŠ|¡ tã βÎ) |= ÏGà2 ãΝà6 ø‹n=tæ 

ãΑ$ tF É)ø9 $# āω r& (#θè= ÏG≈ s)è? ( (#θ ä9$ s% $ tΒuρ !$uΖs9 āω r& Ÿ≅ ÏG≈s)çΡ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# ô‰s%uρ $ oΨô_Ì� ÷z é& ÏΒ 
$ tΡÌ�≈ tƒÏŠ $ uΖÍ←!$ oΨö/r&uρ ( $ £ϑn=sù |= ÏGä. ãΝ ÎγøŠn=tæ ãΑ$ tF É)ø9$# (#öθ©9 uθ s? āω Î) WξŠÎ=s% óΟ ßγ÷ΖÏiΒ 3 ª!$#uρ 7ΟŠÎ=tæ 

šÏϑ Î=≈©à9 $$ Î/ ∩⊄⊆∉∪ )٢٤٦:بقرةال(           

١٧( Α$ s%uρ óΟßγs9 óΟ ßγ–ŠÎ; tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰s% y]yè t/ öΝà6 s9 šVθä9$sÛ %Z3Î= tΒ 4 (#þθ ä9$ s% 4’ ‾Τ r& ãβθ ä3tƒ ã& s! 

Û� ù=ßϑø9 $# $ uΖøŠn=tã ß øtwΥuρ ‘, ymr& Å7ù=ßϑ ø9$$ Î/ çµ÷ΖÏΒ öΝ s9 uρ |N ÷σãƒ Zπyè y™ š∅ÏiΒ ÉΑ$ yϑø9 $# 4 tΑ$ s% ¨βÎ) 
©!$# çµ8x� sÜô¹ $# öΝà6 ø‹ n=tæ …çνyŠ# y—uρ ZπsÜ ó¡ o0 ’Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# ÉΟó¡ Éf ø9$#uρ ( ª! $#uρ ’ ÎA ÷σãƒ …çµx6ù=ãΒ 

∅tΒ â!$ t± o„ 4 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊆∠∪   )٢٤٧:بقرةال(          

١٨( $ £ϑ n=sù Ÿ≅|Ásù ßNθä9$ sÛ ÏŠθ ãΖàfø9 $$Î/ tΑ$ s% āχ Î) ©!$# Ν à6‹Î=tF ö6 ãΒ 9� yγoΨÎ/  yϑsù z>Î�Ÿ° çµ÷ΨÏΒ 

}§øŠn=sù Íh_ ÏΒ  tΒuρ öΝ ©9 çµôϑ yèôÜ tƒ …çµ‾ΡÎ*sù û Íh_ÏΒ āω Î) ÇtΒ t∃ u�tIøî$# Oπsùö� äî Íν Ï‰u‹Î/ 4 (#θç/ Î� |³sù çµ÷ΨÏΒ 

āω Î) WξŠÎ= s% öΝßγ÷ΨÏiΒ 4 $ £ϑ n=sù …çνy—uρ%ỳ uθ èδ šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u …çµyè tΒ (#θä9$ s% Ÿω sπs%$ sÛ $ uΖs9 

tΠöθ u‹ø9 $# |Nθä9$ yfÎ/ Íν ÏŠθãΖã_uρ 4 tΑ$ s% š Ï%©!$# šχθ‘ΖÝà tƒ Ν ßγ‾Ρr& (#θ à)≈n= •Β «!$# ΝŸ2  ÏiΒ 
7πt⁄Ïù A's#ŠÎ=s% ôM t7n=xî Zπt⁄Ïù Oοu�� ÏWŸ2 ÈβøŒÎ*Î/ «! $# 3 ª!$#uρ yìtΒ t Î�É9≈¢Á9 $# ∩⊄⊆∪ )٢٤٩:بقرةال(            



١٩( öΝs9 r& t� s? ’ n< Î) “Ï% ©!$# ¢l !%tn zΝ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) ’ Îû ÿ ÏµÎn/u‘ ÷βr& çµ9 s?#u ª! $# š� ù=ßϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) 

}‘ În/u‘ ”Ï%©! $#  Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& Äóré& àM‹ÏΒé& uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/ Î) �χÎ* sù ©! $# 

’ÎA ù'tƒ Ä§ ôϑ¤±9 $$ Î/ zÏΒ É− Î� ô³yϑø9 $# ÏNù' sù $pκ Í5 z ÏΒ É>Ì� øó yϑø9 $# |MÎγç6 sù “Ï% ©!$# t� x�x. 3 ª!$#uρ Ÿω 

“Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑ Î=≈©à9      )٢٥٨:بقرةال(  ∪∇∋⊅∩ #$

øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y#ø‹ Ÿ2 Ç‘ ósè? 4’ tAöθyϑ ø9 $# ( tΑ$ s% öΝ s9 uρr& ÏΒ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’ n?t/ Å3≈s9 uρ 

£Í≥yϑ ôÜ uŠÏj9  É< ù=s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπyè t/ ö‘ r& zÏiΒ Î�ö� ©Ü9$# £ èδ÷�ÝÇ sù y7ø‹s9 Î) ¢Ο èO ö≅yè ô_$# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6y_ £ åκ÷]ÏiΒ 

#[ ÷“ ã_ ¢Ο èO £ßγ ãã÷Š$# y7 oΨ�Ï?ù' tƒ $ \Š÷èy™ 4 öΝn= ÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# î“ƒ Í•tã ×ΛÅ3ym ∩⊄∉⊃∪ )٢٦٠:البقرة(  
   



        ))))flouting of maxims(((( مبادئمبادئمبادئمبادئ    إنتهاكإنتهاكإنتهاكإنتهاك    فيهافيهافيهافيها    اآلتىاآلتىاآلتىاآلتى    اآلياتاآلياتاآلياتاآليات. . . . جججج
 (maxim of quality)    الكيفالكيفالكيفالكيف    مبادئمبادئمبادئمبادئ    إنتهاكإنتهاكإنتهاكإنتهاك    فيهافيهافيهافيها    اآلتىاآلتىاآلتىاآلتى    اآلياتاآلياتاآلياتاآليات -١

        بالفساد املراد عن يتكلّم املنافقني و تعاىل اهللا بني األبطال احلوار   )١

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات احلوار
 احلوارى

 منرة  آية

 يف تفسدوا ال:        تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
  األرض

 حنن إنما :            املنافقوناملنافقوناملنافقوناملنافقون    أجابأجابأجابأجاب
 مصلحون

# sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝßγ s9 Ÿω (#ρ ß‰Å¡ ø�è? ’Îû 
ÇÚö‘F{ $# (#þθ ä9$s% $yϑ‾ΡÎ) ßøtwΥ 

šχθßs Î=óÁ ãΒ ∩⊇⊇∪    

١ ١١. 

 بن املنهال عن األعمش، عن علي، بن وعثَّام يونس، بن وعيسى وكيع، قال وقد: : : :     السببالسببالسببالسبب
 بن ناصر بن الرمحن عبد عن عنالفارسي سلمان عن األسدي، اهللا عبد بن عباد عن عمرو،

 إمنا قالوا    "    تعاىل اهللا قال  أنه املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري الكتاب يف السعدي
 هو بل بإفساد ليس أنه إظهارهمو األرض يف بالفساد العمل بني فجمعوا أي "مصلحون حنن

 يعمل ممن جناية أعظم وهذا حقا واعتقاده الباطل فعل بني ومجعا للحقائق قلبا إصالح
  .٥٣لرجوعه وأرجى للسالمة أقرب فهذا معصية أا اعتقاد مع باملعصية

 للمنافقني، يعين "لَهم قيلَ وإِذَا " تعاىل اهللا قال أنه البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو دعن
 اإلميان عن الناس وتعويق بالكفر "األرضِ في تفِْسدوا ال" املؤمنون هلم قال أي لليهود وقيل

 الدين يف افساد أشد والكفر تكفروا، ال معناه وقيل. والقرآن وسلم عليه اهللا صلى مبحمد
 وهم آمنا كقوهلم كذبا القول هذا املنافقون يقولون    أي    """"مصلحونَمصلحونَمصلحونَمصلحونَ    نحننحننحننحن    إِنماإِنماإِنماإِنما    قَالُواقَالُواقَالُواقَالُوا""""

  )٦٦: ١٩٩٧ الرياض، والتوزيع للنشر طيبة دار البغوي، مسعود بن(    .كاذبون
 اهللا بني احلوار حدث قد ١١ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با

                                                      

 
٥٣

 ٤٢:٢٠٠٠ الرياض، الرسالة مؤسسة    ،املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري السعدي، 



 كيفال مبدأ إنتهاك    فيها هلم أمثلة وضرب املنافقني صفات  عن يتكلّم املنافقني و تعاىل
(maxim of quality) . املنافقون يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا 

$    " يعين yϑ‾ΡÎ) ß øt wΥ šχθßs Î=óÁãΒ"، يعين تعاىل بقوله عالقة إلجابة ليست "Ÿω (#ρ ß‰Å¡ø� è? ’Îû 

ÇÚ ö‘F{$#  "م مع كذبه تعتقد ما لوقت أو باحلقيقة مناسبة غري أجابوه قد املنافقني ألنال أ 
 لكن و قلباً اهللا با ونيكفر وهم اهللا أوامر يعملون ال و األرض يف باإلصالح يفعلون

 نوكت ال اإلجابة يعين الكيف قاعدة خيالف احلوار هذا أن يعرف لذلك باإلصالح يظهرون
 مأ مع    .إنكارهم خلتم املنافقون يستفيدوا الىت اإلجابة لكن و حقيقية، إجابة اهللا أمر جتيب

   .بكفرهم األرض يف يفسدون
         "مصلحون حنن إنما" ):):):):املنافقوناملنافقوناملنافقوناملنافقون((((    قوهلمقوهلمقوهلمقوهلم

 و ينكرون أنهم مع باطناً ليس ظاهراً األرض يف مصلحون) املنافقني( إم ::::        القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن
  .باهللا يكفرن

  
  
  
  
  

 اجلهال و تعاىل اهللا بني املنافقني و تعاىل اهللا بني األبطال احلوار  )٢
  هلم أمثلة وضرب املنافقني صفات  عن يتكلّم) املنافقون(

  احلوار  احلوارى ستلزاماال تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
١٣  .٢  # sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝßγs9 (#θãΨ ÏΒ# u !$yϑ x. ztΒ# u â¨$ ¨Ζ9$# 

(# þθ ä9$s% ßÏΒ÷σçΡr& !$yϑx. z tΒ# u â !$yγx��¡9$# 3 Iωr& öΝßγ ‾ΡÎ) 

 كما ءامنوا : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
  الناس ءامن

 أنؤمنون: اجلهالاجلهالاجلهالاجلهال    أجابأجابأجابأجاب



ãΝ èδ â !$yγx��¡9$# Å3≈ s9uρ āω tβθßϑn= ôètƒ ∩⊇⊂∪    فهاء ءامن كمآالس  

 ال املنطق إن 〉السفهاء ءامن كمآ أنؤمنون تعاىل اهللا قال الشعروى، عند:     ببببالسبالسبالسبالسب

 وصفت حينما أا إىل تتنبه مل العقول هذه أنَّ املنافقني، عقول سفاهة على ويدل يستقيم
 فكل إذن مؤمنون، أم يدعون نافقنيامل ألن نفسها، أدانت قد بالسفهاء، املسلمني
 تناقض من يأيت التناقض هذا واملنطق، العقل مع تناقض. تناقض فيها املنافقني تصرفات
   ....العقيدة يكذب والعمل. القلب يكذب فاللسان ،بعض مع بعضها النفس ملكات

: أي 〉الناس آمن كَما آمنوا: للمنافقني قيل وإذا: تعاىل اهللا يقول السعدي، عند

 ذلك، وغري والنار واجلنة املوت بعد والبعث ورسله وكتبه ومالئكته باهللا الناس كإميان

 قَالُوا     الزواجر وترك األوامر امتثال يف ورسوله اهللا وأطيعوا وعنه، به املؤمنني أخرب مما

نمؤا أَنكَم ناُء آمفَهاهللا لعنهم-  يعنون 〉الس-وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب 

 مسعود وابن عباس ابن عن بسنده تفسريه، يف والسدي العالية أبو قاله عنهم، اهللا رضي
 أسلم بن زيد بن الرمحن وعبد أنس، بن الربيع يقول وبه الصحابة، من واحد وغري

    !!سفهاء وهم واحدة طريقة وعلى واحدة مبرتلة وهؤالء حنن أنصري: يقولون وغريهم،
 〉السفَهاُء هم إِنهم أَال فقال كلها، املواطن هذه يف جوام سبحانه، اهللا، توىل وقد

 ال أم جهلهم متام ومن: يعين 〉يعلَمونَ ال ولَكن .فيهم السفاهة وحصر فأكد

 عن والبعد العمى، يف وأبلغ هلم أردى وذلك واجلهل، الضاللة يف حباهلم يعلمون
   .٥٤اهلدى

                                                      
٥٤

 ٦٧: ١٩٩٧ الرياض، - والتوزيع للنشر طيبة دار ،الترتيل معامل البغوي، مسعود بن  



 اهللا بني احلوار حدث قد ١٣ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 إنتهاك    فيها هلم أمثلة وضرب املنافقني صفات  عن يتكلّم) املنافقون( اجلهال و تعاىل
 الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا. (maxim of quality) كيفال مبدأ
 يعين تعاىل بقوله عالقة إلجابة ليست" السفهاء آمنا كما أنؤمن" يعين اجلهال يقوله

"(#θ ãΨÏΒ# u !$ yϑx. z tΒ# u â¨$̈Ζ9  ما لوقت أو باحلقيقة مناسبة غري أجابوه قد اجلهال ألنّ". #$
 احلوار هذا أن يعرف لذلك. اهللا أوامر يعملون ال و يؤمنون ال أم مع كذبه تعتقد
 اإلجابة لكن و حقيقية إجابة اهللا أمر جتيب نوكت ال اإلجابة يعين الكيف قاعدة خيالف

 باللّه الناس إميانك لإلميان أمرهم اهللا أن مع    .إنكارهم تمخل اجلهال يستفيدوا الىت
 به، املؤمنني أخرب مما ذلك وغري والنار واجلنة املوت بعد والبعث ورسله وكتبه ومالئكته
  .الزواجر وترك األوامر امتثال يف ورسوله اللّه وأطيعوا

                  السفهاء آمنا كما أنؤمن ) :) :) :) :اجلهالاجلهالاجلهالاجلهال((((    قوهلمقوهلمقوهلمقوهلم
 بقول آمنوا الذين إىل نيئتهم لإلميان اهللا أمر على ينكرون قوناملناف ::::        القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن

  . السفهاء
 

  عن يتكلّم سلّم عليه موسى    و إسرائيل بين    بني بني األبطال احلوار  )٣
 السلوى و املىن بدل النيئ الطعام طلبهم

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار

٦١  ٣  øŒ Î)uρ óΟ çF ù=è% 4y›θ ßϑ≈ tƒ s9 u�É9 óÁ ‾Ρ 4’n?tã 

5Θ$yè sÛ 7‰ Ïn≡uρ äí ÷Š$$sù $oΨs9 š� −/u‘ ólÌ� øƒ ä† $uΖ s9 

$ ®ÿÊΕ àM Î6.⊥è? ÞÚö‘F{$# .ÏΒ $yγ Î=ø)t/ $yγ Í←!$ ¨V Ï% uρ 

 نصرب لن": : : :     إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    قالقالقالقال
 ربك لنا فادع واحد طعام على
 من األرض تنبت مما لنا خيرج

 وعدسها وفومها وقثائها لهابق



$yγ ÏΒθ èùuρ $pκ Å9y‰ tã uρ $yγÎ= |Át/uρ ( tΑ$s% 

šχθ ä9Ï‰ ö7tG ó¡ n@ r& ”Ï%©! $# uθ èδ 4†oΤ ÷Šr& 

”Ï%©! $$ Î/ uθ èδ î�ö�yz 4 (#θäÜ Î7÷δ $# # \� óÁ ÏΒ ¨βÎ*sù 

Ν à6s9 $ ¨Β óΟ çF ø9r'y™ 3 ôMt/Î� àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ 

ä' ©! Éj‹9$# èπ uΖ x6ó¡ yϑø9$# uρ ρ â !$t/uρ 5= ŸÒtó Î/ 

š∅ ÏiΒ «! $# 3 y7Ï9≡ sŒ óΟ ßγ‾Ρr'Î/ (#θ çΡ%x. 
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z↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# Î�ö�tó Î/ Èd,y⇔ø9$# 3 y7Ï9≡ sŒ $oÿ Ï3 (#θ |Átã 

(#θ çΡ$ Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰ tF ÷ètƒ ∩∉⊇∪     

    "وبصلها
 أتستبدلون    ::::        موسىموسىموسىموسى    أجابأجابأجابأجاب
 خري هو بالذي أدىن هو الذي

 ما لكم فإن مصرا اهبطوا
  سألتم

 يف الـرمحن  الكرمي تيسري الكتاب يف السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد عن:     السببالسببالسببالسبب

 املذكورة األطعمة وهو 〉أدىن هو الذي بدلونأتست  تعاىل اهللا قال املنان كالم تفسري

الـيت  األطعمـة  هذه فإن بكم الئق غري فهذا والسلوى املن وهو 〉خري هو بالذي 

 خـري  فهو عليكم به اهللا من الذي طعامكم وأما وجدمتوها هبطتموه مصر أي طلبتم
 دليل أكرب فيه منهم جرى الذي كان وملا ؟ بدال به تطلبون فكيف وأشرفها األطعمة

   .عملهم جنس من جازاهم ونعمه اهللا ألوامر واحتقارهم صربهم قلة على
 بلسان احلنطة الفوم: قال )وفومها( تعاىل اللّه قول يف عباس ابن عن جرير، ابن وقال
 الفوم أن: وقتادة عطاء عن القرطيب وحكى احلنطة، الفوم: اجلوهري وقال هاشم، بين
 وقـال : البخـاري  قال شامية، لغة احلمص هو: بعضهم وقال: قال خيتبز، حب كل

 بالذي أدىن هو الذي أتستبدلون قال: وقوله فوم، كلها تؤكل اليت احلبوب بعضهم



 فيه هم ما مع الدنيئة األطعمة هذه من سألوا ما على وتوبيخ هلم تقريع فيه ؟〉خري هو

 هكذا 〉 مصراً اهبطوا: تعاىل وقوله. النافع الطيب اهلينء والطعام الرغيد العيش من

 سألتم الذي هذا أن واملعىن. ألمصارا من مصراً: عباس ابن وقال مصروف، منون هو
 دناءته مع يساوي فليس وجدمتوه، دخلتموها بلد أي يف كثري هو بل عزيز بأمر ليس

 بالـذي  أدىن هو الذي أتستبدلون: قال وهلذا. فيه اللّه أسأل أن األمصار يف وكثرته

 مـن  هذا سؤاهلم كان وملا طلبتم، ما أي    〉سألتم ما لكم فإن مصراً اهبطوا خري هو

   .٥٥أعلم واللّه إليه، جيابوا مل فيه ضرورة وال واألشر البطر باب
 تفسريه، يف السيوطي بكر أيب بن عبدالرمحن الدين وجالل احمللي أمحد بن حممد الدين جالل عند

 وهو 〉واحد منه نوع أي 〉طعام على نصرب لن موسى يا قلتم إذو ::::تعاىل اهللا قال

 قلها للبيان 〉من األرض تنبت مما شيئا 〉لنا خيرج ربك لنا فادع والسلوى املن

 هو الذي أتستبدلون موسى هلم 〉قال وبصلها وعدسها هاحنطت 〉وفومها وقثائها

 أن فأبوا لإلنكار واهلمزة ، بدله تأخذونهأ أشرف 〉خري هو بالذي أخس 〉أدىن

 ما فيه 〉لكم فإن األمصار من 〉مصرا انزلوا 〉اهبطوا تعاىل اهللا فدعا يرجعوا

 〉واملسكنة واهلوان الذل〉الذلة عليهم جعلت 〉وضربت النبات من 〉سألتم

                                                      

٥٥
  ٦٩:الرياض - والتوزيع للنشر طيبة دار ،كثري ابن تفسري تذهيب يف املنري املصباح كثري، بن عمر  

 



 الدرهم لزوم أغنياء كانوا وإن ، هلم الزمة فهي واخلزي السكون من الفقر أثر أي

 والغضب الضرب أي 〉ذلك اهللا من بغضب رجعوا 〉وباؤوا لسكته املضروب

مبسبب أي 〉بأ موحيىي كزكريا 〉النبيني ويقتلون اهللا بآيات يكفرون كانوا أ 

ظلما أي 〉احلق بغري املعاصي يف احلد يتجاوزون 〉يعتدون وكانوا عصوا مبا ذلك 

        . ٥٦للتأكيد وكرره
    بني احلوار حدث قد ٦١ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با

 األدىن استبداهلم و إسرائيل بين مهة دناءة  عن يتكلّم مسلّ عليه موسى    و إسرائيل بين
 maxim of) كيفال مبدأ إنتهاك فيها الغضب و الذلة استحقاقهم أسباب و باألعلى،

quality) . يعين موسى يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل رانظ 
"&r@n¡óGt7ö‰Ï9äθχš #$!©%Ï” δèθu &rŠ÷Τo†4 /Î$$!©%Ï” δèθu zy�ö�î 4 "  بقوله مناسبة إلجابة ليست 

ø" يعين إسرائيل بين s9 u� É9óÁ ‾Ρ 4’n? tã 5Θ$yè sÛ 7‰Ïn≡uρ äí÷Š $$ sù $oΨs9 š�−/u‘ ólÌ� øƒä† $ uΖs9 $ ®ÿÊΕ àM Î6 .⊥è? 

ÞÚ ö‘F{$# .ÏΒ $ yγÎ=ø) t/ $yγÍ←!$ ¨VÏ%uρ $ yγÏΒθèùuρ $ pκÅ9 y‰tãuρ $ yγ Î=|Át/uρ ( t "ّغري أجابه قد موسى ألن 
 ال لكن" دفع" مبعىن سأل أنه  مع إسرائيل بين طلب موسى جيب و باحلقيقة، مناسبة

 قلة على دليل أكرب فيه منهم جرى الذي كان وملا. طلبه ليجر إسرائيل بين أراد
 إىل سىمو دعا حىت عملهم جنس من جازاهم ونعمه اهللا ألوامر واحتقارهم صربهم

θäÜ#) : تعاىل فقال اهللا، Î7÷δ$# #\� óÁÏΒ ¨βÎ*sù Νà6 s9 $ ¨Β óΟçF ø9 r' y™.  

  

šχθ": : : :     موسىموسىموسىموسى    قولقولقولقول ä9 Ï‰ö7tGó¡n@ r& ”Ï% ©!$# uθ èδ 4†oΤ÷Š r& ”Ï% ©!$$ Î/ uθèδ î�ö�yz " 

                                                      

٥٦
 ١٢: رةالقاه – احلديث دار جاللني، تفسري  



 هلم قال و "دفع" مبعىن سأل أنه  مع إسرائيل بين طلب موسى أجاب  ::::    القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن
 هو ما بدل اخلسيسة األنواع هذه نأتطلبو: اإلستهجان و التوبيخ سبيل على موسى

وهو منها خري حلوم أطيب هو الذي السلوى و الطباع، تأليفها حالوة فيه الذي املىن 
   يساويهما ما طلبوا فيما وليس لذيذ كامل غداء ومها الطري،

  
  
  
  
  
  

 ادعائهم تكذيب  عن يتكلّم يهود و موسى    بني األبطال احلوار  )٤
 بالتورة اإلميان

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  يةآ  منرة
  احلوارى

  احلوار

 فوقكم ورفعنا ميثاقكم أخذنا وإذ  ٩٣  .٤
 بقوة آتيناكم ما خذوا الطور

 وعصينا مسعنا قالوا وامسعوا
 بكفرهم العجل قلوم يف وأشربوا

 إن إميانكم به يأمركم بئسما قل
  مؤمنني كنتم

 خذوا ::::    ))))موسىموسىموسىموسى    بالتواتربالتواتربالتواتربالتواتر((((    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قالقالقالقال
   وامسعوا بقوة آتيناكم ما

 مسعنا: : : :                                                 الكافرونالكافرونالكافرونالكافرون    أجابأجابأجابأجاب
        وعصينا

  

 سمعنا قَالُواْ واسمعواْ:تعاىل قوله تفسريه، يف الشعراوي متويل حممد عند : السبب



 وفعل قول هناك ،اللسان عدا ما كلها للجوارح والفعل اللسان عمل هو القول 〉وعصينا

 يطابق أن والعمل.. بالتنفيذ جوارحك تقوم أن والفعل بلسانك تنطق أن القول ،وعمل
 وتعاىل سبحانه اهللا هلم قاله ما مسعوا هم )وعصينا سمعنا قَالُواْ(: هم ،الفعل القول

"  عنامس"  على معطوفة ليست إا معطوفة؟ شيء أي على) عصينا( ولكن ،وعصوه
 أم ذلك معىن وليس ،عصينا الفعل ويف القول يف مسعنا قالوا) قالوا( على معطوفة ولكنها

 فتحسب ،مسعنا على عصينا عطف من جاءت فاملشكلة ،الفعل يف عصينا بلسام قالوا
 وتعاىل سبحانه واهللا. يفعلوا فلم ينفذوا مل ولكنهم مسعنا قالوا هم "ال" الكلمتني قالوا أم
 يفعلوا ومل مسعوا ولكنهم ،مساع جمرد أي جترد مساع ال طاعة مساع يسمعوا أن دهميري

 تيسري الكتاب يف السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد عند ....معصية فعلهم عدم فكأن شيئا

 فَوقَكُم ورفَعنا قَكُمميثَا أَخذْنا وإِذْ    :تعاىل اهللا قال ،املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي

ذُوا الطُّورا خم اكُمنيآت ةوا بِقُوعماسواستجابة وطاعة قبول مساع: أي 〉و، ا قَالُوانعمس 

 قُلْ .كفرهم بسبب    〉الْعجلَ قُلُوبِهِم في وأُشرِبوا حالتهم هذه صارت: أي 〉وعصينا

 بالدين وتتمدحون اإلميان نتدعو أنتم: أي 〉مؤمنِني كُنتم إِنْ إِميانكُم بِه يأْمركُم بِئْسما

 نيب موسى، عنكم غاب ملا اهللا، دون من إهلا العجل واختذمت اهللا، أنبياء قتلتم وأنتم احلق،
 بالقول، فالتزمتم فوقكم، الطور ورفع التهديد بعد إال ونواهيه أوامره تقبلوا ومل اهللا،

 على إميانا هذا كان نفإ الدين؟ هذا وما ادعيتم، الذي اإلميان هذا فما بالفعل، ونقضتم
 العصيان، وكثرة اهللا، برسل والكفر الطغيان، إىل صاحبه الداعي اإلميان فبئس زعمكم،

 ذا فوضح شر، كل عن وينهاه خري، بكل صاحبه يأمر الصحيح، اإلميان أن عهد وقد
    ،الرياض -الرسالة مؤسسة ،السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد( .تناقضهم وتبني كذم،
٥٣: : : : ٢٠٠٠( 



    بني احلوار حدث قد ٩٣ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 كيفال مبدأ إنتهاك فيها بالتوراة اإلميان ادعائهم تكذيب  عن يتكلّم يهود و موسى

(maxim of quality). يعين اليهود يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا 
"$uΖ÷è Ïÿxœ $ uΖøŠ|Á tãuρ"    يعين موسى بقوله مناسبة إلجابة ليست "Ÿ(#ρ ä‹ äz !$ tΒ Νà6≈uΖ÷�s?#u ;ο §θ à)Î/ 

(#θ ãèyϑó™ $#uρ "م مع باحلقيقة بةمناس غري أجابوه قد اليهود ألنونطاعي ال و يسمعون ال أ 
 قاعدة خيالف احلوار هذا أن يعرف لذلك. كفرهم بسبب موسى أمر أو موسى يقال ما

 يستفيدوا الىت اإلجابة لكن و حقيقية، إجابة اهللا أمر جتيب نوكت ال اإلجابة يعين الكيف
 اهللا بأمر يعصون ال اللسام ولكن تعاىل اهللا بأمر يسمعون هم إنكارهم، خلتم الكافرون

 من حقيقة إجابة يعطي الدليل هذا و ،"وعصينا مسعنا" بإجابة إنكارهم وهو تعاىل اهللا
        .  الكافرون قوهلم

$): ): ): ): الكافرونالكافرونالكافرونالكافرون((((    قوهلمقوهلمقوهلمقوهلم uΖ÷è Ïÿxœ $ uΖøŠ|Átãuρ 

 وهو هعلي أنزل مبا نؤمن ال و باهللا يكفرن و ينكرون) الكافرون( مإ ::::        القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن
  .موسى على تعاىل اهللا أنزل اليت التوراة

 

 املأل قصة عن يتكلّم ونبيهم إسرائيل بين    بني األبطال احلوار  )٥
  إسرائيل بين من

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار
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 ::::                                                إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    قالقالقالقال
 يف نقاتل ملكا لنا ابعث هلم

      اهللا سبيل



«! $# ( tΑ$s% ö≅yδ óΟ çF øŠ|¡ tã βÎ) |=ÏG à2 

ãΝ à6ø‹n=tæ ãΑ$tF É)ø9$# āωr& (#θè=ÏG≈s)è? ( (#θä9$s% 

$tΒuρ !$uΖ s9 āωr& Ÿ≅ÏG≈s)çΡ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# 

ô‰ s% uρ $oΨô_ Ì� ÷zé& ÏΒ $tΡ Ì�≈ tƒÏŠ $uΖ Í←!$oΨ ö/r& uρ ( 
$ £ϑn=sù |=ÏG ä. ãΝÎγ øŠ n=tæ ãΑ$tF É)ø9 $# (# öθ ©9uθ s? āωÎ) 

WξŠ Î=s% óΟ ßγ ÷ΖÏiΒ 3 ª!$# uρ 7ΟŠÎ=tæ 

š ÏϑÎ=≈©à9$$ Î/ ∩⊄⊆∉∪  

 ::::) ) ) ) إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين((((    همهمهمهمنبينبينبينبي    أجابأجابأجابأجاب
 عليكم كتب إن عسيتم هل

  تقاتلوا أال القتال

    ::::                            إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    أجابأجابأجابأجاب    وووو
 اهللا سبيل يف نقاتل أال لنا وما
 ديارنا من أخرجنا وقد

 عليهم كتب فلما وأبنائنا
 منهم قليال إال تولوا القتال
  بالظاملني عليم واهللا

 عليكم كتب إن عسيتم هل 〉نبيهم هلم قال"  املقالة تلك لنبيهم قالوا فلما:     السببالسببالسببالسبب

 به تقومون ال عليكم كتب إذا وهو شيئا تطلبون لعلكم:  أي " تقاتلوا أال القتال
   .٥٧ونيتهم عزمهم على واعتمدوا يقبلوها فلم العافية عليهم فعرض
 أال ملكاً لكم اللّه أقام إن عسيتم فهل: النيب هلم فقال فيهم باد قد أيضاً امللك وكان

 وقد اللّه سبيل يف اتلنق أال لنا وما قالوا معه؟ القتال من التزمتم مبا وتفوا تقاتلوا

: تعاىل اللّه قال! األوالد وسبيت البالد منا أخذت وقد أي 〉وأبنائنا ديارنا من أخرجنا

مبا وفوا ما أي 〉بالظاملني عليم واللّه منهم قليالً إال تولوا القتال عليهم كتب فلما 

  .م عليم واللّه أكثرهم اجلهاد عن نكل بل وعدوا
    بني احلوار حدث قد ٢٤٦ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل بالنظر 

                                                      
٥٧

  ١٠٧) ٢٠٠٠ ،الرياض -الرسالة مؤسسة( ،املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري ،السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد  

 



 فيها طالوت اهللا نيب مع إسرائيل بين من املأل قصة  عن يتكلّم ونبيهم إسرائيل بين
 الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا. (maxim of quality) كيفال مبدأ إنتهاك
 "تقاتلوا أال القتال عليكم كتب إن عسيتم هل    " يعين إسرائيل بين النيب يقوله الذي

 ألن "اهللا سبيل يف نقاتل ملكا لنا ابعث " يعين إسرائيل بين بقوله عالقة إلجابة ليست
 لذلك. اهللا سيبل يف يقاتل أم مع باحلقيقة مناسبة غري أجابوه قد) إسرائيل بين( نبيهم
 بين سؤال جتيب نوكت ال اإلجابة يعين الكيف قاعدة خيالف احلوار هذا أن يعرف

 يدفعون و القتال يطلبون ألنهم ظلمهم على تعاىل اهللا يقال و حقيقة إجابة إسرائيل
  .القتال بال صريمنت إسرائيل بين يطلبون السيما و القتال يطلبون هم. القتال
          "تقاتلوا أال القتال عليكم كتب إن عسيتم هل" ::::        ))))إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين((((    نبيهمنبيهمنبيهمنبيهم    قولقولقولقول
 إرادة قوة عندهم ولو صفام على تعاىل اهللا يعرفون ::::                                                                القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن

 السيما و القتال يطلبون همأن قوهلم، مع يظلمون هم و
  .القتال بال منتصري إسرائيل بين يطلبون

 

 بين من املأل قصة  عن يتكلّم ونبيهم إسرائيل بين    بني احلوار  )٦
 ملكه إثبات و تعيينه أسباب و طالوت اهللا نيب مع إسرائيل

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار

٢٤٧  .٦  Α$s% uρ óΟ ßγs9 óΟ ßγ–Š Î; tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰ s% y]yè t/ 
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        ) :) :) :) :إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين((((    همهمهمهمنبينبينبينبي    قالقالقالقال
 طالوت لكم بعث قد اهللا إن    

  ملكا

        : : : :                                 إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    أجابأجابأجابأجاب
 وحنن علينا امللك له يكون أىن    

 من سعة يؤت ومل منه بامللك أحق



š∅ ÏiΒ ÉΑ$yϑ ø9$# 4 tΑ$s% ¨βÎ) ©! $# 

çµ8x�sÜ ô¹ $# öΝà6ø‹n=tæ …çν yŠ# y— uρ Zπ sÜ ó¡ o0 

’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9$# ÉΟ ó¡ Éfø9$# uρ ( ª! $# uρ ’ÎA÷σãƒ 

…çµ x6ù=ãΒ ∅ tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$# uρ ììÅ™≡ uρ 

ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄⊆∠∪     

  املال

        : : : :     ))))إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين((((    نبيهمنبيهمنبيهمنبيهم    قالقالقالقال
 وزاده عليكم اصطفاه اهللا إن

 يؤيت واهللا واجلسم العلم يف بسطة
  عليم واسع اهللاو يشاء من ملكه

 من طلبوا ملا: أي     الدمشقي، القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو عند:     السببالسببالسببالسبب
 من يكن ومل أجنادهم من رجال وكان طالوت هلم فعني منهم ملكًا هلم يعني أن نبيهم
 السبط ذلك من هذا يكن ومل ا،يهود سبط يف كان فيهم امللك ألن فيهم؛ امللك بيت

 ونحن  علينا ملكًا يكون كيف: أي 〉 علَينا الْملْك لَه يكُونُ أَنى: اقالو فلهذا

قأَح لْكبِالْم هنم لَمو تؤةً يعس نالِ ميقوم له مال ال فقري هذا مع هو مث: أي 〉 الْم 

 نبيهم على منهم اعتراض وهذا. دباغًا: وقيل سقاء كان أنه بعضهم ذكر وقد بامللك،

 اللَّه إِنَّ   قائال النيب أجام قد مث معروف وقول طاعة م األوىل وكان وتعنت

طَفَاهاص كُملَيأنا لست: يقول. منكم به أعلم واهللا بينكم من لكم اختاره: أي 〉 ع 

 الْعلْمِ في بسطَةً وزاده ذلك مين طلبتم ملا به أمرين اهللا بل نفسي تلقاء من عينته الذي

 يف ،وصربا قوة وأشد منكم وأشكل وأنبل منكم، أعلم هذا مع وهو: أي 〉والْجِسمِ

 علم ذا امللك يكون أن ينبغي هاهنا ومن. منكم وقامة علما أمت: أي ا ومعرفة احلرب

 〉 يشاُء من ملْكَه يؤتي واللَّه: قال مث ونفسه بدنه يف شديدة وقوة حسن وشكل

] وحكمته[ لعلمه يسألون وهم يفعل عما يسأل وال فعل شاء ما الذي احلاكم هو: أي



 من برمحته خيتص الفضل واسع هو: أي 〉عليم واسع واللَّه: قال وهلذا خبلقه؛ ورأفته

   .٥٨يستحقه ال ممن امللك يستحق مبن ليمع يشاء

 وقال  :تعاىل قوله    تفسريه، يف اهللا عبد أبو القرطيب فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد    عند

 وكان سألتم، ما إىل أجابكم أي 〉ملكا طالوت لكم بعث قد اهللا إن نبيهم هلم

: يأيت ما على اهللا رفعه فلذلك عاملا وكان مكاريا،: وقيل. دباغا: وقيل. سقاء طالوت
 يف النبوة وكانت امللك، سبط من وال النبوة سبط من يكن ومل بنيامني سبط من وكان

 قد اهللا إن: إسرائيل لبين قال مث. أنكروا فلذلك يهوذا سبط يف وامللك الوى، بين

 ميلكنا كيف أي 〉علينا امللك له يكون أىن: تعاىل قوله. 〉ملكا طالوت لكم بعث

 احلجة وهو اختاره أي 〉اصطفاه اهللا إن: تعاىل بقوله. منه بامللك أحق وحنن

 هو الذي العلم يف بسطته وهو طالوت، اصطفاء تعليل ذلك مع هلم وبني القاطعة،
 بيان فتضمنت اللقاء؛ عند وعدته احلرب يف معينه هو الذي واجلسم سان،اإلن مالك
 حظ فال بالنسب، ال والقوة والدين بالعلم مستحقة وإا اإلمامة، وأحوال اإلمام صفة

 اختاره أنه أخرب تعاىل اهللا ألن عليه؛ متقدمة وأا النفس وفضائل العلم مع فيها للنسب
         .منتسبا أشرف كانوا وإن وقوته، لعلمه عليهم

    بني احلوار حدث قد ٢٤٧ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 أسباب و طالوت اهللا نيب مع إسرائيل بين من املأل قصة  عن يتكلّم ونبيهم إسرائيل بين

                                                      
٥٨

 ،والتوزيع للنشر طيبة دار( كثري، ابن تفسري تذهيب يف املنري املصباح الدمشقي، القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو  
١٨١ )١٩٩٩  

 



 إىل نظرا. (maxim of quality) كيفال مبدأ إنتهاك فيها حسية بآية ملكه إثبات و تعيينه

 قد اهللا إن  يعين إسرائيل بين النيب يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل

 له يكون أىنّ يعين إسرائيل بين بقوله عالقة إلجابة ليست 〉ملكا طالوت لكم بعث

 أجابوه قد إسرائيل بين ألنّ 〉املال من سعة يؤت ومل منه بامللك أحق وحنن علينا امللك

. منه بامللك أحق أو صحيحا امللك يأمر أن يستطيع ال أم مع باحلقيقة مناسبة غري
 قول جتيب نوكت ال اإلجابة يعين الكيف قاعدة خيالف احلوار هذا أن يعرف لذلك
 )طالوت( ملكا يكون كيف" يعين اإلجابة لكن و حقيقية إجابة )إسرائيل بين( نبيهم
 ال أنهم". منه بامللك أحق )إسرائيل بين( وحنن والنسب الشرف يف دوننا وهو

 الشرف ليس و املال من سعة يؤت ومل ملكا طالوت تعاىل اهللا اختيار مع يقتقدون
 إسرائيل بين ألن سرائيل،إ بين من العارف و العلم واسع يكمل لكنه النسب

 و  حقيقة وصحيحا عارفا ملكا يأمروا أن يستطيعون وال فقط يتكلّموا أن يستطيعون
  .   إسرائيل بين صفات من يعرف تعاىل اهللا أنّ

 يؤت ومل منه بامللك أحق وحنن علينا امللك له يكون أىنّ" ) :) :) :) :إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين((((    نبيهمنبيهمنبيهمنبيهم    قولقولقولقول
  "املال من سعة
 أحق أو صحيحا ملكا إسرائيل بين يأمروا أن يستطيعون ال: : : :                                                             القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن

    .طالوت من بامللك
 

 مناظرة عن يتكلّم السابق منرود    و سلم عليه إبراهيم بني احلوار  )٧
 النمرود للطاغوت السالم عليه إبراهيم

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار
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 حييي الذي ريب    ::::    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    قالقالقالقال
  يتومي

  وأميت أحيي أنا: : : :             منرودمنرودمنرودمنرود    أجابأجابأجابأجاب

 بالشمس يأيت اهللا فإن: : : : إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    قالقالقالقال
  املغرب من ا فأت املشرق من

 يف    الطربي جعفر أبو اآلملي غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد    عند        :    السببالسببالسببالسبب
 إبراهيم حاج الذي إىل حممد، يا تر، أمل: بذلك ذكره تعاىل يعين: جعفر أبو قال تفسريه،

 احلياة بيده الذي ريب: بذلك يعين ،〉ومييت حييي الذي ريب:إبراهيم له قال حني ربه يف

 وأميت، فأحيي ذلك، أفعل أنا: قال. اإلحياء بعد أراد من ومييت يشاء من حييي واملوت،
 العرب عند وذلك= له إحياء مين كذل فيكون أقتله، فال قتله أردت من أستحيي

 سورة[ 〉 جميعا الناس أَحيا فَكَأَنما أَحياها ومن :ذكره تعاىل قال كما ،"إحياء"يسمى

: وسلم عليه اهللا صلى إبراهيم قال. له إماتة مين ذلك فيكون آخر، وأقتل]= ٣٢: املائدة
 من - إله أنك صادقا كنت إن -ا فأت مشرقها، من بالشمس يأيت ريب هو الذي اهللا فإن

 يقال .حجته وبطلت انقطع يعين ،〉كفر الذي فبهت:ذكره تعاىل اهللا قال! مغرا

". ت:"املعىن ذا تقول أا العرب بعض عن حكي وقد. 〉تا يبهت ت:منه

 بعض عن روي وقد". واتة وتانا تا="كذبا عليه افتريت إذا"= الرجل ت:"ويقال



  . ٥٩كفر الذي إبراهيم فبهت: مبعىن ،"كفر الذي فبهت:" قرأ أنه القرأة
 حاج الذي هذا ،تفسريه يف الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو    عند و

 مشارقها الدنيا ملك: جماهد قال ،)كنعان بن منرود( بابل ملك هو ربه يف ابراهيم
 والكافران) القرنني ذو( و) داود بن يمانسل( فاملؤمنان وكافران، مؤمنان: أربعة ومغارا

 الذي إىل حممد يا بقلبك أي 〉تر أمل: قوله ومعىن. أعلم واللّه ،)خبتنصر( و) منرود(

 قال كما غريه، إله ثَم يكون أن أنكر أنه وذلك ربه، وجود أي 〉ربه يف إبراهيم حاج

 والكفر الطغيان هذا على محله وما ،〉غريي إله من لكم علمت ما: مللئه فرعون بعده

 مكث إنه يقال نهأ وذلك امللك، يف مدته وطول جتربه إال الشديدة واملعاندة والغليظ

 على دليالً إبراهيم من طلب وكان ،〉امللك اللّه آتاه أن: قال ملكه، يف سنة أربعمائة

 الدليل إمنا أي 〉ومييت حييي الذي ريب: إبراهيم فقال إليه، يدعو الذي الرب وجود

 دليل وهذا وجودها، بعد وعدمها عدمها بعد املشاهدة األشياء هذه حدوث وجوده على
 أوجدها، موجد من هلا بد فال بنفسها حتدث مل ألا ضرورة املختار، الفاعل وجود على
 وهو -  احملاج قال ذلك فعند. له شريك ال وحده عبادته إىل دعوأ الذي الرب وهو

 القتل استحقا بالرجلني أوتى أين وذلك: قتادة قال ،〉وأميت أحيي أنا:  -  النمرود

 واإلماتة، اإلحياء معىن فذلك يقتل، فال اآلخر عن بالعفو وآمر فيقتل، أحدمها بقتل فآمر
 ألنه معناه يف وال إبراهيم قال ملا جواباً ليس ألنه هذا أراد ما أنه - أعلم واللّه -  والظاهر

 أنه ويوهم ومكابرة عناداً املقام هذا لنفسه يدعي أن أراد وإمنا الصانع، لوجود مانع غري
                                                      

٥٩
  ٤٣٢ )٢٠٠٠ الرسالة، مؤسسة( القرآن، تأويل يف البيان معجاالطربي، جعفر أبو  

 



 لكم علمت ما: قوله يف فرعون به اقتدى كما ومييت حييي الذي هو وأنه لذلك، الفاعل

 من بالشمس يأيت اللّه فإن: املكابرة هذه ادعى ملا إبراهيم له قال وهلذا ،〉غريي إله من

 حييي فالذي ومتيت حتيي أنك من تدعي كما كنت إذا أي 〉املغرب من ا فأتب املشرق

 فهذه وحركاته، كواكبه تسخري ذواته خلق يف الوجود، يف صرفيت الذي هو وميت
 من ا فأت ومتيت حتيي ادعيت كما إهلاً كانت فإن املشرق من يوم كل تبدوا الشمس
 أي ت، املقام هذا يف املكابرة على يقدر ال وأنه وانقطاعه عجزه علم فلما املغرب؟

 أي 〉الظاملني القوم يهدي ال واللّه: تعاىل اهللا قال احلجة، عليه وقامت يتكلم فال أخرس

 عذاب وهلم غضب وعليهم م،ر عند داحضة حجتهم بل برهاناً وال حجة يلهمهم ال
 إبراهيم خروج بعد ومنرود إبراهيم بني كانت املناظرة هذه أن السدي ذكر وقد. شديد

  . ٦٠ظرةاملنا هذه بينهما فجرت اليوم ذلك يف إال بامللك اجتمع يكن ملو النار، من
 نيب احلوار حدث قد ٢٥٨ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با 

 للطاغوت السالم عليه إبراهيم مناظرة  عن يتكلّم السابق منرود    و سلم عليه إبراهيم
 هذا يف الكالم شكل إىل نظرا .(maxim of quality) كيفال مبدأ إنتهاك فيها النمرود
$O" يعين يقوله الذي الكالم احلوار، tΡr& Äóré& àM‹ÏΒé& uρ"    إبراهيم بقوله عالقة إلجابة ليست 

‘{" يعين سلم عليه În/u‘ ”Ï%©!$# Ç‘ ósãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ "باحلقيقة مناسبة غري أجابوه قد منرود ألن 
 و عليه اهللا صلّى إبراهيم قول يفهم مل أنه على يدل اجلبار امللك ذلك من اإلنكار هذا و

 و حيوان و نبات من احلية العوامل مجيع يف احلياة إنشاء مبعىن جوابه يف احلياة فإن سلّم،
 هذا أن يعرف لذلك. اجلواب مع الطاغية امللك انكر و باملوت احلياة إزالة و غريها،
 إبراهيم قول جتيب نوكت ال اإلجابة يعين (maxim of quality) الكيف قاعدة خيالف احلوار
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 ١٨٧) ٢٠٠٠،الرياض -  والتوزيع للنشر طيبة دار( كثري ابن تفسري تذهيب يف املنري املصباح الدمشقي، القرشي كثري بن عمر  



 يف سبباً يكون هأن مع إنكاره خلتم منرود يستفيدوا الىت اإلجابة لكن و حقيقية، إلجابة
 إجابة أنّ. عنه سبحانه حكى كما جوابه اهيمإبر أوضح هذا أجل من اإلماتة، و اإلحياء
 اإلنسان و مييت و حيىي قد  اهللا ألنّ املكانه، يف ال و سلم عليه إبراهيم بقول خيالف منرود
 رجل يدفع ال.  مييت و ليحىي القدرة عدم لكنه و صحيحة قدرة لدي سيما وال له خملق

 يهدي ذلك أجل من خر،آ شخص يقتل الذي شخص املوت يدفع قد اهللا ولكن املوت
 يعين منرود بإجابة مناسب إبراهيم إجابة الزمان و املكان سواء يف قوة بإجابة إبراهيم اهللا

ا فأتب املشرق من بالشمس يأيت اللّه فإن املغرب من〈   

         وأميت أحيي أنا    ::::                    ذذذذمنرومنرومنرومنرو قولقولقولقول

 قول على منروذ يستهزئ و اجلبار امللك ذلك و قوله من منروذ ينكر ::::                القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن
  إبراهيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 maxim of)    الكمالكمالكمالكم    مبادئمبادئمبادئمبادئ    إنتهاكإنتهاكإنتهاكإنتهاك    فيهافيهافيهافيها    اآلتىاآلتىاآلتىاآلتى    اآلياتاآلياتاآلياتاآليات -٢

quantity) 

 عن يتكلّم يهود و وسلّم عليه اهللا صلى اهللا رسول    بني احلوار   )١
 قتلهم و الرسل تكذيب

 االستلزام تشتمل يتاآل اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار

٨٨-٨٧  .١  ‰ s)s9 uρ $oΨ÷� s?# u  y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# 

$uΖ øŠ ¤�s%uρ . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ È≅ß™ ”�9 $$ Î/ ( 
$oΨ÷�s?# u uρ |¤Š Ïã tø⌠ $# zΝtƒ ó÷s∆ ÏM≈ oΨÉi�t6ø9$# 

çµ≈ tΡô‰ −ƒr&uρ Çyρ ã� Î/ Ä¨ ß‰ à)ø9$# 3 $yϑ‾=ä3 sùr& 

öΝ ä.u !%ỳ 7Αθ ß™ u‘ $yϑÎ/ Ÿω #“ uθ öκ sE 

ãΝä3 Ý¡ à�Ρr& ÷Λän÷�y9 õ3 tF ó™ $# $ Z)ƒ Ì� x�sù ÷Λ äö/¤‹ x. 

$ Z)ƒ Ì� sùuρ šχθè= çG ø)s? ∩∇∠∪   (#θ ä9$s% uρ 

$oΨç/θ è=è% 7# ù=äî 4 ≅t/ ãΝ åκs]yè ©9 ª!$# 

öΝÏδ Ì� ø�ä3Î/ Wξ‹Î=s)sù $ ¨Β tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∇∇∪    

    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلىصلىصلىصلى    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال
 لرسو جاءكم أفكلما ::::    سلّمسلّمسلّمسلّم
 استكربمت أنفسكم وى ال مبا

        تقتلون وفريقا كذبتم ففريقا
 بل غلف قلوبنا ::::    يهودييهودييهودييهودي    قالقالقالقال    

 ما فقليال بكفرهم اهللا لعنهم
  يؤمنون

: الواق قال 〉 غُلْف قُلُوبنا وقَالُوا : قوله يف عباس ابن عن الضحاك، قال : السببالسببالسببالسبب

 وقَالُوا : العويف عطية وقال .غريه وال حممد، علم إىل حتتاج ال علما مملوءة قلوبنا

 فيما األنصار بعض قراءة جاءت املعىن هذا وعلى .للعلم أوعية: أي 〉 غُلْف قُلُوبنا



 أوعية،: أي غالف، مجع: أي الالم، بضم 〉غُلُف قلوبنا وقالوا: جرير ابن حكاه

 كانوا كما. آخر علم إىل معه حيتاجون ال بعلم مملوءة قلوم أن ،ادعوا أم مبعىن
 كرميال تيسري الكتاب يف السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد عن .التوراة بعلم يمنون

 اللَّه لَعنهم بلْ غُلْف قُلُوبنا وقَالُوا :تعاىل اهللا قال ،املنان كالم تفسري يف الرمحن

ميال بِكُفْرِها فَقَلونَ منمؤم ملا اإلميان عن اعتذروا: أي 〉يالرسول، أيها يا إليه، دعو 

 -  هلم فيكون يعين تقول، ما تفقه فال وأغطية، غالف عليها: أي ،غلف قلوم بأن

 اللَّه لَعنهم بلْ : تعاىل قال فلهذا منهم، كذب وهذا العلم، لعدم عذر - بزعمهم

مم: أي 〉 بِكُفْرِهأو منهم، املؤمن فقليال كفرهم، بسبب ملعونون، مطرودون أ 

   .٦١الكثري هو وكفرهم إميام، قليال

 〉وقالوا: تعاىل قوله ،،،،اهللا عبد أبو القرطيب فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد عند

. أغطية عليها أي أغلف، مجع الالم بسكون 〉غلف قلوبنا: تعاىل قوله. اليهود يعين

 قال. أوعية يف أي] ٥: فصلت[ 〉إليه ناتدعو مما أكنة يف قلوبنا: قوله مثل وهو

 غلفت اللغة أهل وحكى. طابع عليها: عكرمة وقال. غشاوة عليها" غلف: "جماهد
 عباس ابن وقرأ. والتمييز الفهم عن مستور أي أغلف، فقلب غالفا، له جعلت السيف

 ال علما ممتلئة قلوبنا أي: سعبا ابن قال. الالم بضم" غلف" حميصن وابن واألعرج
 مخار مثل. غالف مجيع هو: وقيل. غريه وال وسلم عليه اهللا صلى حممد علم إىل حتتاج

                                                      
٦١

  ٥٨) ٢٠٠٠: الرياض -الرسالة مؤسسة( ،املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري    السعدي، بن ناصر  

 



: وقيل! كثريا علما وعينا وقد عنك تفهم ال باهلا فما للعلو أوعية قلوبنا أي ومخر،

 اهللا لعنهم بل: تعاىل قوله. وسلم عليه اهللا صلى حممد علم عنها يعزب فكيف املعىن

 مبا لعنوا أم هو إمنا اإلميان عن نفورهم يف السبب أن بني 〉يؤمنون ما فقليال بكفرهم

 يف اللعن وأصل. منه بأعظم الذنب على اجلزاء هو وهذا واجترائهم، كفرهم من تقدم
 وقال لعني،: الطريد رجلولل. لعني: للذئب ويقال. واإلبعاد الطرد العرب كالم

: الكالم ووجه.  اللعني كالرجل الذئب مقام عنه ونفيت القطا به ذعرت: الشماخ
. وهدايته توفيقه من: وقيل. رمحته من اهللا أبعدهم فاملعىن كالرجل، اللعني الذئب مقام
 ما قليال فإميانا يرهتقد حمذوف، ملصدر نعت" فقليال. "عام وهذا خري، كل من: وقيل

 بأكثره، ويكفرون أيديهم يف مما بقليل إال يؤمنون ال املعىن: معمر وقال. يؤمنون
 وقال. يؤمنون فقليال أي صلة،" ما"و. الصفة حرف برتع منصوب" قليال" ويكون
 ال أي كذا، يفعل ما أقل ما: تقول كما كثريا، وال قليال يؤمنون ال معناه: الواقدي

 والبصل، الكراث تنبت ما قل بأرض مررنا العرب تقول: الكسائي وقال. البتة يفعله
         .شيئا تنبت ال أي
 احلوار حدث قد ٨٨-٨٧ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با

 فيها قتلهم و الرسل تكذيب  عن يتكلّم يهود و وسلّم عليه اهللا صلى اهللا رسول    بني
 الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا .(maxim of quantity) الكم مبدأ إنتهاك
$" يعين رسول يقوله الذي oΨ ç/θè=è% 7#ù=äî"      ال" غلف قلوبنا: "يقول كان جدا، قصري 
 ألنهم اهللا رسول يقال ما يعرف أن يريد ال أو أغلف فقلب اهللا رسول يقال ما يعرف
 هذا و. تعاىل اهللا بأمر كفر منهم وكثري العلم يستفيدا ال حىت العلوم من أكثر يشعر
 اإلفادة من إسهام حيمل يعين (maxim of quantity) الكم قاعدة خيالف راحلوا يسبب

$" يعين يهودي بقوله سؤال إلجابة خماطب حاجة رقد yϑ‾= ä3sùr& öΝä. u!% ỳ 7Αθ ß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω 



#“uθ öκ sE ãΝä3Ý¡ à�Ρr& ÷Λ än÷�y9 õ3tF ó™ $# $ Z)ƒÌ� x�sù ÷Λäö/ ¤‹ x. $ Z)ƒÌ�sùuρ šχθè=çGø) s?" .لذالك يهود إجابة البد 
  .الكالم ذلك مقصد يفهم أن يستطيع حىت مباشرة إجابة يعطى

 غلف قلوبنا:   يهوديهوديهوديهود    قولقولقولقول 

 أن يريد ال أو ، أغلف فقلب فقط اهللا ولرس يقال ما يعرف ال :                          قولقولقولقول    معىنمعىنمعىنمعىن
 ال حىت العلوم من أكثر يشعر ألنهم اهللا رسول يقال ما يعرف

 يسمعوا أن يريد وال تعاىل اهللا بأمر كفر منهم وكثري العلم يستفيدا
  .تعاىل اهللا بقول
 

 عليه إبراهيم عن يتكلّم سلم عليه إبراهيم و اهللا    بني احلوار  )٢
 اإلمامة مقام و اإلختيار و سلم

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار

 بكلمات ربه إبراهيم ابتلى وإذ  ١٢٤  .٢
 إماما للناس جاعلك إين قال فأمتهن

 عهدي ينال ال قال ذرييت ومن قال
  الظاملني

 ::::                                                                        تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
        إماما للناس جاعلك إين
 ::::    سلمسلمسلمسلم    ههههعليعليعليعلي    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    نىبنىبنىبنىب    أجابأجابأجابأجاب 

        ذرييت ومن
 ال: : : :                                                                         تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
        الظاملني عهدي ينال

 وتعاىل تبارك احلق أن أي 〉 إِماماً للناسِ جاعلُك إِني قَالَ: : : : تعاىل اهللا قال: : : :     السببالسببالسببالسبب

 لنعرف اختربه ولكنه إبراهيم وفاء يعلم كان سبحانه اهللاو .للبشر إماماً يكون أن أئتمنه
 قيادة يتولون أئمة يكونوا وكيف املقربني عباده تعاىل اهللا يصطفي كيف البشر حنن



 قَالَ    :الكرمي القرآن لنا يروي كما وقال اهللا من البشرى هذه إبراهيم استقبل. األمور

 استطراق حيب ألنه .جيئ الذي والولد يأيت الذي النسل هي الذرية؟ هي ما    〉يذُريت ومن

 يف وعملهم حركتهم مثرة يعطون فهم البشر، طبيعة وهذه وأحفاده أوالده على اخلري
        .مسرورون وهم وأحفادهم ألوالدهم احلياة

 اإلميانية القيم من حيرموا ال حىت. وأحفاده دهأوال إىل اإلمامية ينقل أن إبراهيم أراد ولذلك
 إبراهيم على يرد وتعاىل سبحانه اهللا ولكن. يزول ال نعيم إىل م وتؤدي حيام حترس
: جالله جل فيقول املادة وعبدوا القيم تركوا الذي لليهود تقريع هي أيضا إميانية بقضية

َالُ الني يدهع نيمإىل وصل قد بأعماله إبراهيم فكأن ]١٢٤: البقرة[ 〉الظَّال 

  .املسبحني العابدين عباده من للصاحلني إال ينتقل ال هذا ولكن.. اإلمامية

 قيمهم باعوا الذين اليهود به مقصود    〉الظَّالمني عهدي ينالُ الَ: سبحانه احلق وقول 

   .٦٢ويظلم سيفسق من إبراهيم ذرية من سيأيت أنه للغيب استقراء وهو باملادة، اإلميانية
 ذكر، ما مجيع لماتبالك املراد يكون أن جيوز إنه: حاصله ما جرير بن جعفر أبو قال

 حبديث إال التعيني على املراد أنه منها بشيء اجلزم جيوز وال ذلك، بعض يكون أن وجاز
 التسليم جيب الذي اجلماعة بنقل وال الواحد بنقل خرب ذلك يف يصح ومل: قال. إمجاع أو
 إىل بفأجي ذريته من بعده من األئمة تكون أن اهللا سأل إماماً إبراهيم اهللا جعل وملا. له

 فال أئمةً يكونون وال اهللا، عهد يناهلم ال وأنه ظاملون ذريته من سيكون أنه وأخرب ذلك،

 إىل أجيب أنه على والدليل ،〉الظاملني عهدي ينالُ ال قال ذرييت، ومن قال م يقتدى

 أرسله نيب فكل 〉والكتاب النبوة ذريته يف وجعلنا: عنكبوتال سورة يف تعاىل قوله طلبته
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  ١١٨ ،)٢٠٠٦: لبنان بريوت( املراغى تفسري املراغى، مصطفى أمحد  



 قوله وأما عليه، وسالمه اللّه صلوات ذريته ففي إبراهيم، بعد اهللا أنزل كتاب وكل اللّه،

 إمام يكون ال: جماهد فقال ذلك يف اختلفوا فقد} نيالظامل عهدي ينال ال قال تعاىل

 من وأما به، يقتدى إماماً فأجعله صاحلاً منهم كان من أما: قال وعنه, .به يقتدى ظامل
 للناس جاعلك إين: إلبراهيم اللّه قال قال، عباس ابن وعن. عني نعمة وال فال ظاملاً كان

  .يفعل أن فأىب ذرييت، ومن: قال إماماً،

 〉الظاملني عهدي ينال ال قوله يف قتادة عن وروي 〉الظاملني عهدي ينال ال لقا مث 

 وأكل به فأمن الظامل ناله فقد الدنيا يف فأما الظاملني، اآلخرة يف اللّه عهد ينال ال: قال
 دينه ينال ال: يقول دينه، عباده إىل عهد الذي اللّه عهد: أنس بن الربيع وقال وعاش

 لنفسه وظامل حمسن ذريتهما ومن إسحق وعلى عليه وباركنا: قال أنه ترى أال الظاملني

: قال وسلم عليه اللّه صلى النيب وعن. احلق على إبراهيم يا ذريتك كل ليس يقول 〉مبني

علي عن مردويه ابن أخرجه" (املعروف يف إال طاعة ال: "قال 〉الظاملني عهدي ينال ال 

. نبويت عهدي يقول:  〉الظاملني عهدي ينال ال السدي وقال) مرفوعاً طالب ايب بن

: منداد خويز ابن وقال. جرير ابن نقله ما على اآلية هذه يف السلف مفسري أقوال فهذه
   .٦٣راوياً وال شاهداً وال مفتياً وال حاكما وال خليفة يكون أن يصلح ال الظامل

 اهللا    بني احلوار حدث قد ١٢٤ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 اكإنتـه  فيها اإلمامة مقام و اإلختيار و سلم عليه إبراهيم عن يتكلّم سلم عليه إبراهيم و

 يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا .(maxim of quantity) الكم مبدأ
"  يعين سلم عليه إبراهيم نيب ÏΒuρ  ÉL −ƒ Íh‘èŒ "جيعل  أن يريد تعاىل اهللا قول لكن جدا، قصري 
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 ٩٧ ،)١٩٩٩: الرياض التوزيع و النشر السلم دار( كثري ابن تفسري تذهيب يف املنري املصباح قي،الدمش القرشي كثري بن عمر  



 األبديـة  سـعادم  إىل خلفك وميشون اهلدى يف بك يقتدون أو إماما للناس إبراهيم نيب
 - اهللا لعمـر  - وهـذه . أحد كل من والتعظيم اجلزيل واألجر الدائم الثناء لك وحيصل
 حصـلها  حالة وأكمل العاملون إليه مشر مقام وأعلى املتنافسون فيها تنافس درجة أفضل
 و ،سـبيله  وإىل اهللا إىل داع هلـم  متبع صديق كل من وأتباعهم املرسلني من العزم أولو

 قدر اإلفادة من إسهام حيمل يعين (maxim of quantity) الكم قاعدة خيالف احلوار يسبب

"  يعـين  سلم عليه إبراهيم نيب  بقوله تعاىل اهللا أمر ةإلجاب خماطب حاجة ÏΒuρ  ÉL −ƒ Íh‘èŒ" مل 
 مبعـىن  تعـاىل  وكالمه. الكالم ذلك مقصد يفهم أن يستطيع حىت مباشرة إجابة يعطى

 اخلري لدرية فتمىن الفطرة، سنة على إبراهيم جرى وقد م، يقتدي أئمة ذرييت من واجعل
 يف منه أحسن ابنه يكون أن يرجو فاإلنسان غرو وال وأخالقهم، عقوهلم و أجسامهم يف

 حـني  و إبراهيم نىب إجابة كمثل سؤالٍ على حيتاج ال تعاىل اهللا قول أن مع. ذلك مجيع
 (maxim of quantity)الكم قاعدة خيالف "الظاملني عهدي ينال ال" تعاىل اهللا كالم إىل ننظر

  .  سلم عليه إبراهيم نيب قول من مباشرة معلومات يعطى مل ألنه 
  ذرييت من و:    سلمسلمسلمسلم    عليهعليهعليهعليه    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    نيبنيبنيبنيب    قولقولقولقول
 جـرى  وقـد  م، يقتدي أئمة ذرييت من واجعل قال :   قولقولقولقول    معىنمعىنمعىنمعىن

 و أجسامهم يف اخلري لذرية فتمىن الفطرة، سنة على إبراهيم
 ابنه يكون أن يرجو فاإلنسان غرو وال وأخالقهم، عقوهلم
  .ذلك مجيع يف منه أحسن

   املنيالظ عهدي ينال ال:       تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    أجابأجابأجابأجاب
 وحط وضرها نفسه ظلم من دينال يف اإلمامة ينال ال أي :                 قولقولقولقول    معىنمعىنمعىنمعىن

 صاحبه يكون أن ونتيجته واليقني    الصرب آلته مقام فإنه املقام هلذا الظلم ملنافاة قدرها
 السديدة والشمائل اجلميلة واألخالق الصاحلة واألعمال اإلميان من عظيم جانب على

  .التامة واحملبة
        



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 maxim of)    سبةسبةسبةسبةاملنااملنااملنااملنا    مبادئمبادئمبادئمبادئ    إنتهاكإنتهاكإنتهاكإنتهاك    فيهافيهافيهافيها    اآلتىاآلتىاآلتىاآلتى    اآلياتاآلياتاآلياتاآليات -٣

relevance) 

 واستخالفه آدم خلق عن يتكلّم وامللئكة تعاىل اهللا بني احلوار )١
 األرض يف

  احلوار        احلوارى االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
 على عرضهم مث كلها األمساء آدم وعلم        ٣٢-٣١  .١

 كنتم إن هؤالء بأمساء أنبئوين فقال املالئكة

 لنا علم ال سبحانك قالوا ∩∩∩∩٣١٣١٣١٣١∪∪∪∪ صادقني

 قال احلكيم العليم أنت إنك علمتنا ما إال
 أنبأهم فلما بأمسائهم أنبئهم آدم يا

 غيب أعلم إين لكم أقل أمل قال بأمسائهم

  :    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
 هؤالء بامساء أنبئوين"    

   "صادقني كنتم إن
:   ئكةئكةئكةئكةاملآلاملآلاملآلاملآل    قالقالقالقال

 إال لنا علم ال سبحانك
 أنت إنك علمتنا ما

  احلكيم العليم



 وما تبدون ما وأعلم واألرض السماوات
 دوااسج للمالئكة قلنا وإذ تكتمون كنتم
 واستكرب أىب إبليس إال فسجدوا آلدم

        ∩∩∩∩٣٢٣٢٣٢٣٢∪∪∪∪ الكافرين من وكان

  

        

 على عرضهم مث: قال وهلذا املخلوقات مجيع أمساء علمه أنه على هذا فدل: : : :     السببالسببالسببالسبب

: اهدجم قال ،〉صادقني كنتم إن هؤالء بامساء أنبئوين فقال املسميات يعين 〉املالئكة

 علَّمه: قال وقتادة احلسن عن جرير ابن وقال. املالئكة على األمساء أصحاب عرض مث
 اإلسناد وذا أمة، أمة عليه وعرضت بامسه شيء كل يسمي وجعل شيء، كل اسم

 أعلم كنتم إىل خلقا أخلق مل إين 〉صادقني كنتم إن تعاىل قوله يف وقتادة احلسن عن

 أن    〉صادقني كنتم إن السدي وقال صادقني، كنتم إن هؤالء بأمساء فأخربوين منه

 ما إال لنا علم ال سبحانك قالوا الدماء، ويسفكون األرض يف يفسدون آدم بين

 حييط أن تعاىل للّه املالئكة من وترتيه تقديس هذا 〉احلكيم العليم أنت إنك علمتنا

: قالوا وهلذا تعاىل اللّه علّمهم ما إال شيئا يعلموا وأن شاء، مبا إال علمه من بشيء أحد

أي 〉احلكيم العليم أنت إنك لمتناع ما إىل لنا علم ال سبحانك شيء بكل العليم 

ذلك يف احلكمة لك تشاء، ما ومنعك تشاء ما تعليمك ويف وأمرك، خلقك يف احلكيم 
        .  .  .  .  ٦٤السوء عن نفسه اللّه ترتيه: قال )اللّه سبحان( عباس ابن عن. التام والعدل
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        ٥١)    ٢٠٠٠ :الرياض -والتوزيع للنشر طيبة دار    ،كثري ابن تفسري تذهيب يف املنري صباحامل ،الدمشقي القرشي كثري بن عمر  
  



    (#θ ä9$ s% y7oΨ≈ ysö6 ß™    〈    اخلليفة فتخلق العلم قصور من بك يليق ال عما نقدسك أي 

 ال عملنا أن تعلم أنت و نفيده، شيء عن تسألنا أو والفائدة، احلكمة من خالياً عبثاً

 y7oΨ≈ys.به اإلنباء على نقدر ال و به حييط ö6 ß™    〈 قال كما لتوبةا معرض يف تقدم 

š�oΨ≈ys: السالم عليه موسى ö6ß™ àMö6 è? š� ø‹s9 Î) O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρr& tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9  ،)١٤٣: األعراف( #$

š�oΨ≈ys: موسى وقال ö6 ß™ ’ÎoΤÎ) àMΖà2 z ÏΒ šÏϑ Î=≈©à9$# ∩∇∠∪  )٨٧: األنبياء (     ωَ 

zΝ ù=Ïæ !$ uΖs9 āωÎ) $tΒ !$oΨtF ôϑ‾=tã 〈  وال حييط وال األشياء، مجيع يتناول ال حمدود علم وهو 

 كان سؤال بأن إشعار و كلّفوه، عما بالعجز اعتراف منهم هذا و سميات،امل بكل
 مع العلم من عليهم أفاض مبا اهللا على ثناء وفيه معترض، سؤال ال مستفسر سؤال
 كنا لو و استعدادنا، حبسب علمتنا ما إال لنا علم ال قالوا فكأم األدب، و تواضع

    y7    :بقوهلم تقدم ما ادواك    مث .علينا ألفضت ذلك من ألكثر مستعدين ¨ΡÎ) |MΡr& ãΛÎ=yèø9 $# 

ÞΟŠÅ3ptø:$# 〈        هم إيذان منهم اجلواب هذا ويفأال عليهم جيب كان ما إىل رجعوا بأن 

 ما هلم تبين أن بعد حكمته، عظيم و اهللا علم لواسع التفويض من مثله، عن يغفلوا
 و عليه اهللا فضل عن و نقصانه، عن يغفل أال له ينبغى اإلنسان أنّ إىل إمياء و تبين،

 الذي الشيء يكتم ال و يعلم، يكم مل إذا يعلم ال يقول أن يأنف ال و إحسانه،
  . ٦٥يعلم

 احلوار حدث قد ٣٢-٣١ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 مبدأ إنتهاك    فيها األرض يف واستخالفه آدم خلق عن يتكلّم لئكةوامل تعاىل اهللا بني
 الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا. (maxim of relevance) ناسبامل
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   ٣٥-٣٦) ٢٠٠٦: لبنان بريوت( املراغى تفسري املراغى، مصطفى أمحد  



" ß6ösy≈Ψo7y ωŸ æÏ=ùΝz 9sΖu$! )Îωā Βt$ ãt=‾ϑôFtΨo$! ( )ÎΡ7̈y &rΡM| #$9øèy=ÎΛã #$:øtp3ÅŠΟÞ™" يعين الكلئمة يقوله

’" يعين تعاىل يقوله بكالم عالقة لإلجابة ليست ÎΤθ ä↔Î6 /Ρr& Ï !$yϑ ó™r' Î/ ÏIω àσ ‾≈yδ βÎ) öΝ çFΖä. 

tÏ% Ï‰≈|¹ ."حيمدون و يسبحون هم بل اهللا بأمر مناسبة غري أجابوه قد امللئكة ألن 
 كنتم إن هؤالء بأمساء أنبئوين" اهللا فقال ، احلديث يف واردا إسهامك نويك ال و باهللا

  .اخلليفة هذا من أفضل أم وظنهم امللئكة قول يف  "صادقني
  علمتنا ما إالّ لنا علم ال سبحانك:          ئكةئكةئكةئكةاللاللاللالل    قالقالقالقال
 يقال ما املالئكة ومقصود معترض، سؤال ال مستفسر سؤال كان:    القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن

  احلكمة فيها بل يعرف مل تعاىل له ليس معهم، يتعلّم ال تعاىل اهللا

        
 عن يتكلّم مسلّ عليه موسى    و إسرائيل بين    بني األبطال احلوار) ٢

 بذحبها اهللا أمرهم اليت البقرة مع إسرائيل بين قصة

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار

٦٧  .٢  øŒÎ)uρ tΑ$s% 4 y›θãΒ ÿ ÏµÏΒöθ s)Ï9 ¨β Î) ©!$# 

ôΜ ä. â÷ ß∆ ù'tƒ β r& (#θ çtr2 õ‹ s? Zο t� s)t/ ( (# þθ ä9$s% 

$tΡä‹ Ï‚ −G s?r& # Yρ â“èδ ( tΑ$ s% èŒθ ãã r& «!$$ Î/ 

÷β r& tβθä.r& zÏΒ š Î=Îγ≈ pg ø:$#  

  

 يأمركم اهللا إن    ::::                                موسىموسىموسىموسى    قالقالقالقال
        بقرة تذحبوا أن

        هزوا أتتخذنا: : : : إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    أجابأجابأجابأجاب
 أن باهللا أعوذ    ::::                                موسىموسىموسىموسى    قالقالقالقال

  اجلاهلني من أكون

 تفسريه، يف ] هـ ٥١٦ املتوىف[  البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو عن :    السببالسببالسببالسبب
 اهللا يدعو أن موسى فسألوا التوراة، يف القسامة نزول لقب وذلك: الكليب قال كما
 تذحبوا أن يأمركم اهللا إن: موسى هلم فقال بقرة بذبح اهللا فأمرهم بدعائه، هلم ليبني



 بذبح وتأمرنا القتيل أمر عن نسألك حنن بنا، تستهزئ: أي 〉هزوا أَتتخذُنا َالُوا بقرة

 قرأ فيه، احلكمة ما يدروا ومل الظاهر، يف األمرين بني ما لبعد ذلك قالوا وإمنا!!  البقرة

 〉قَالَ حفص اهلمزة وبترك بالتثقيل، اآلخرون وقرأ بالتخفيف وكفوا هزوا محزة

 املستهزئني من أي 〉الْجاهلني من أَكُونَ َنْ باهللا أمتنع 〉بِاللَّه أَعوذُ موسى

 وفق على ال اجلواب ألن السؤال وفق على ال باجلواب اجلاهلني من: وقيل باملؤمنني
 . ٦٦جهل السؤال

 كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري الكتاب يف السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد عند
: أي فيه، وادارأمت قتيال قتلتم حني موسى، مع لكم جرى ما واذكروا: أي ،املنان

 - لكم اهللا تبيني لوال - وكاد بينكم األمر تفاقم حىت قاتله، يف اختلفتمو تدافعتم
 من وكان بقرة، اذحبوا: القاتل تبيني يف موسى لكم فقال كبري، شر بينكم حيدث

 االعتراض، إال أبوا ولكنهم عليه، االعتراض وعدم أمره، امتثال إىل املبادرة الواجب

 أمر عن نسألك بنا؟ زأ و سخرية موضع أجتعلنا: قالوا اي 〉هزوا    أَتتخذُنا: فقالوا

 كان وقد نريد، عما البعد كل بعيد و الغرابة، يف غاية وهذا بقرة، بذبح فتأمرنا القتيل
 بعد، حيدث ما رواينتظ مث اإلحترام، و بالتجلة ويقابلوه أمره ميتثلوا أن عليهم الواجب

 اهللا بقدرة اجلهل و الطبع جفاء و األحالم، وحفّة السفة على دليل منهم القول فهذا
  . تعاىل

    بني احلوار حدث قد ٦٧ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 اهللا همأمر اليت البقرة مع إسرائيل بين قصة  عن يتكلّم مسلّ عليه موسى    و إسرائيل بين

                                                      
٦٦

  ١٠٤) ١٩٩٧: والتوزيع للنشر طيبة دار( الترتيل معاملالبغوي، مسعود بن  

 



 هذا يف الكالم شكل إىل نظرا. (maxim of relevance) املناسب مبدأ إنتهاك فيها بذحبها
 مناسبة إلجابة ليست" #r?sG−‚Ï‹äΡt$ δè“âρY& " يعين إسرائيل بين يقوله الذي الكالم احلوار،

!© (βÎ¨" يعين تعاىل ولهيق بكالم $# ôΜä. â÷ß∆ù' tƒ βr& (#θ çtr2 õ‹s? Zοt�s)t/ " ّإسهامك نوكي ال ألن 

 أن يشعرون لكنهم مباشرة بإجابة" ال أو نعم" بقول يقول ال وهم احلديث يف واردا
 على حيتاج ال موسى قول أنّ مع. بقرة ليذحبوا تعاىل بأمراهللا موسى قول مع يسخروا

èŒθ" موسى كالم إىل ننظر حني و إسرائيل بين إجابة كمثل سؤالٍ ããr& «! $$ Î/ ÷βr& tβθä. r& 

z ÏΒ š Î=Îγ≈pg ø:$#  "الصيغة قاعدة خيالف )maxim of manner( هعلى تمليش ألن 
  .اجلاهلني من بكلمة اإللتباس أو الغموض

$: إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    قولقولقولقول  tΡä‹Ï‚ −Gs?r& # Yρâ“ èδ  

 نعم" بقول يقول ال هم بنا؟ زأ و سخرية موضع أجتعلنا قالوا اي :     القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن
 ليذحبوا تعاىل بأمراهللا موسى قول مع يسخروا أن يشعرون لكنهم مباشرة بإجابة" ال أو

  .بقرة
 

 

 

 

        
        
        
 

        
        



        
        
        
        
        

 maxim of(    الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة    مبادئمبادئمبادئمبادئ    إنتهاكإنتهاكإنتهاكإنتهاك    فيهافيهافيهافيها    اآلتىاآلتىاآلتىاآلتى    اآلياتاآلياتاآلياتاآليات -٤

manner( 

 واستخالفه آدم خلق عن يتكلّم واملآلئكة تعاىل اهللا بني احلوار  )١
 األرض يف

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
        احلوارى

  واراحل

٣٠  .١  øŒÎ)uρ tΑ$s% š� •/u‘ Ïπ s3Í×‾≈n= yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã% ỳ 

’Îû ÇÚö‘F{ $# Zπ x�‹Î= yz ( (# þθ ä9$s% ã≅yèøg rBr& $pκ� Ïù 
tΒ ß‰ Å¡ ø�ãƒ $ pκ�Ïù à7 Ï�ó¡ o„ uρ u !$tΒÏe$! $# 

ßøt wΥuρ ßx Îm7|¡ çΡ x8 Ï‰ ôϑ pt¿2 â¨ Ïd‰ s)çΡuρ y7 s9 ( 
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 يف جاعل إين :        تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
   خليفة األرض

 من فيها أجتعل :  ئكةئكةئكةئكةآلآلآلآلاملاملاملامل    قالقالقالقال
 وحنن الدماء ويسفك فيها يفسد
   لك ونقدس حبمدك نسبح
 ال ما أعلم إين ::::            تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال

         تعلمون

 املصلحة من أعلم إين: رم هلم قال أي  〉تعلَمونَ ال ما أَعلَم إِني تعاىل قوله : السببالسببالسببالسبب

 تعاىل أفعاله أن يعلموا أن للمالئكة إرشاد هذا يف و عليكم، خفي هو ما إستخالفه يف
 .عليهم ذلك عمي إن و الكمال و احلكمة غاية بالغة كلها

 بن إبراهيم أنا عيسى بن حممد أنا حممد بن الغافر عبد أنا القاهر عبد بن إمساعيل ربناأخ



 أنا وهيب أنا هالل بن حبان أنا حرب بن زهري أنا احلجاج بن مسلم أنا سفيان بن حممد
 اهللا رسول أن ذر أيب عن الصامت بن عبادة عن اجلسري اهللا عبد أيب عن اجلريري سعيد
 لعباده أو ملالئكته اهللا اصطفى ما: "قال أفضل الكالم أي سئل موسل عليه اهللا صلى

 من القرآن يف ما كل: عباس ابن قال بأمرك، نصلي وحنن: وقيل "وحبمده اهللا سبحان

 ونطهر: وقيل والطهارة دسبالق عليك نثين أي    〉لَك ونقَدس الصالة منه فاملراد التسبيح

 طريق على املالئكة من هذا يكن مل: وقيل صلة والالم. ونرتهك: وقيل لطاعتك أنفسنا
 تعاىل اهللا قَالَ فيه احلكمة وجه وطلب التعجب سبيل على بل بالعمل والعجب االعتراض

يإِن لَما أَعونَ ال ملَمعويعبدين يطيعين من ذريته يف أن أعلم إين: وقيل فيه، املصلحة    〉ت 

 إين وقيل إبليس، وهو يعصيين من فيكم أن أعلم إين: وقيل والعلماء واألولياء األنبياء من
  .هلم أغفر وأنا يذنبون أم أعلم
 كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري الكتاب يف السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد عند

 حبسب كالمكم ألن 〉تعلَمونَ ال ما    اخلليفة هذا من        〉أَعلَم إِني    تعاىل اهللا قال  أنه املنان

 أضعاف اخلليفة هذا خبلق احلاصل اخلري أن وأعلم والسرائر بالظواهر عامل وأنا ظننتم ما
 جيتيب أن أراد تعاىل اهللا أن إال ذلك يف يكن مل فلو الشر من ذلك ضمن يف ما أضعاف

 العبوديات من وحيصل خللقه آياته ولتظهر والصاحلني والشهداء والصديقني األنبياء منهم
 بين غرائز يف كمن ما وليظهر وغريه ادكاجله اخلليفة هذا خلق بدون حتصل تكن مل اليت
 يف كمن ما وليظهر حربه من وحزبه وليه من عدوه وليتبني باالمتحان والشر اخلري من آدم

 يف بعضها يكفي عظيمة حكم فهذه به واتصف عليه انطوى الذي الشر من إبليس نفس
        . ذلك

 اهللا بني احلوار حدث دق ٣٠ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 الطريقة مبدأ إنتهاك    فيها األرض يف واستخالفه آدم خلق  عن يتكلّم واملآلئكة تعاىل

(maxim of manner). يعين تعاىل يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا 



þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôãr& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s?  يعين امللئكة بقوله عالقة لإلجابة ليست "ã≅yè øgrB r& $ pκ�Ïù  tΒ ß‰Å¡ ø�ãƒ 

$ pκ�Ïù à7Ï�ó¡ o„uρ u !$ tΒÏe$!$# ß øtwΥuρ ßxÎm7|¡ çΡ x8Ï‰ôϑ pt¿2 â¨ Ïd‰s) çΡuρ y7s9 ( " مباشر غري قوال يقول اهللا ألن 
 هذا أن يعرف لذلك. دقيقاً و جيدا امللئكة يفهمه قوله أنّ لو و إمجاالً قوالً يقول وهو

 مباشر غري أو اخلفي املعىن ونيك يعىن  (maxim of manner) الصيغة قاعدة خيالف احلوار
 اخلري أن وأعلم والسرائر بالظواهر عامل هللاوا ظنوا ما حبسب امللئكة كالم و احلديث يف

   .اخلليفة هذا خبلق احلاصل
’þ ::::        تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال ÎoΤÎ) ãΝ n=ôãr& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s?    
   .اخلليفة هذا خبلق احلاصل اخلري أن وأعلم والسرائر بالظواهر عامل واهللا ::::        القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن

        
 عن يتكلّم سلّم عليه موسى    و إسرائيل بين    بني األبطال احلوار )٢

 بذحبها اهللا أمرهم اليت البقرة مع إسرائيل بين قصة

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار

٦٧  .٢  øŒÎ)uρ tΑ$ s% 4y›θ ãΒ ÿ Ïµ ÏΒöθs)Ï9 ¨β Î) ©!$# 

ôΜ ä.â÷ ß∆ ù'tƒ β r& (#θ çtr2õ‹ s? Zο t� s)t/ ( (#þθ ä9$s% 
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 يأمركم اهللا إن    ::::                                موسىموسىموسىموسى    قالقالقالقال
        بقرة تذحبوا أن

        هزوا أتتخذنا: : : : إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    أجابأجابأجابأجاب
 أن باهللا أعوذ    ::::                                موسىموسىموسىموسى    قالقالقالقال

  اجلاهلني من أكون

 كما تفسريه، يف ] هـ ٥١٦ املتوىف[  البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو عند : السببالسببالسببالسبب
 هلم ليبني اهللا يدعو أن موسى فسألوا التوراة، يف القسامة نزول قبل وذلك: الكليب قال



 قَالُوا بقرة تذحبوا أن يأمركم اهللا إن: موسى هلم فقال بقرة بذبح اهللا فأمرهم بدعائه،

 وإمنا!!  البقرة بذبح وتأمرنا قتيلال أمر عن نسألك حنن بنا، تستهزئ: أي 〉هزوا أَتتخذُنا

 وكفوا هزوا محزة قرأ فيه، احلكمة ما يدروا ومل الظاهر، يف األمرين بني ما لبعد ذلك قالوا

 〉بِاللَّه َعوذُ موسى 〉قَالَ حفص اهلمزة وبترك بالتثقيل، اآلخرون وقرأ بالتخفيف

 اجلاهلني من: وقيل باملؤمنني املستهزئني من أي 〉الْجاهلني من أَكُونَ أَنْ باهللا أمتنع

 . جهل السؤال وفق ىعل ال اجلواب ألن السؤال وفق على ال باجلواب
 كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري الكتاب يف السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد عند
 تدافعتم: أي فيه، وادارأمت قتيال قتلتم حني موسى، مع لكم جرى ما واذكروا: أي ،املنان

 شر كمبين حيدث -  لكم اهللا تبيني لوال -  وكاد بينكم األمر تفاقم حىت قاتله، يف واختلفتم
 امتثال إىل املبادرة الواجب من وكان بقرة، اذحبوا: القاتل تبيني يف موسى لكم فقال كبري،

 فقال    〉هزو أَتتخذُنا: فقالوا االعتراض، إال أبوا ولكنهم عليه، االعتراض وعدم أمره،

 الذي بالكالم يتكلم الذي هو اجلاهل فإن 〉الْجاهلني من أَكُونَ أَنْ بِاللَّه أَعوذُ: اهللا نيب

 املزرية العيوب أكرب من أن فريى العاقل وأما بالناس، يستهزئ الذي وهو فيه، فائدة ال
 منه يقتضي فتفضيله عليه، فضل قد كان وإن مثله، آدمي هو مبن استهزاءه والعقل، بالدين
 .لعباده والرمحة لربه، الشكر

 بين    بني احلوار حدث قد ٦٧ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 بذحبها اهللا أمرهم اليت البقرة مع إسرائيل بين قصة  عن يتكلّم مسلّ عليه موسى    و إسرائيل

 احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا. (maxim of relevance) املناسب مبدأ نتهاكإ فيها
 يقوله بكالم مناسبة إلجابة ليست" #r?sG−‚Ï‹äΡt$ δè“âρY& " يعين إسرائيل بين يقوله الذي الكالم



!© (βÎ¨" يعين تعاىل $# ôΜä. â÷ß∆ ù'tƒ βr& (#θ çtr2õ‹s? Zοt� s) t/ "، ّيف مباشر غري أو اخلفي املعىن ونيك ألن 
 مع يسخروا أن يشعرون لكنهم مياشرة بإجابة" ال أو نعم" بقول يقول ال وهم احلديث

 كمثل سؤالٍ على حيتاج ال موسى قول أنّ مع. بقرة ليذحبوا تعاىل بأمراهللا موسى قول
èŒθ" موسى كالم إىل ننظر حني و إسرائيل بين إجابة ããr& «!$$ Î/ ÷βr& tβθä. r& zÏΒ šÎ=Îγ≈ pg ø:$#  "
 بكلمة اإللتباس أو ضالغمو على يشتمل ألنه )maxim of manner( الصيغة قاعدة خيالف

 قد إسرائيل بين ولكن اجلاهل الكلمة يوضح ال موسى أنه اجلاهلني؟ هو ما و اجلاهلني من
   زو؟ سواء جاهل هو هل". هزواً أتتخذنا"  يقول

   اجلاهلني من أكون أن باهللا أعوذ :    إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    قولقولقولقول 
 بين ولكن اجلاهل مةالكل يوضح ال موسى أنه اجلاهلني؟ هو ما :      القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن

 فائدة ال الذي بالكالم يتكلم الذي هو اجلاهل فإن ،"هزواً أتتخذنا"  يقول قد إسرائيل
 السؤال وفق على ال اجلواب ألن السؤال وفق على ال باجلواب اجلاهلني من: وقيل ،فيه

  .جهل
                

        
        
        
        
        
 

 البيت  عن يتكلّم سلم عليه إبراهيم و اهللا    بني األبطال احلوار )٣
 احلرام



 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار
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 اجعل رب ::::    سلمسلمسلمسلم    عليهعليهعليهعليه    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    قالقالقالقال
 الثمرات من أهله وارزق آمنا بلدا هذا
        اآلخر واليوم باهللا منهم آمن من

 كفر ومن ::::                            تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    أجابأجابأجابأجاب
 النار عذاب إىل أضطره مث قليال فأمتعه
        املصري وبئس

 جعلْنا وإِذْ : وتعاىل نهسبحا احلق يقول    تفسريه، يف الشعراوي متويل حممد عند    : السببالسببالسببالسبب

تيةً الْبثَاباسِ مناً لِّلنأَمأن إبراهيم دعوة جدوى هي فما أمنا جعله قد اهللا ومادام.. 〉 و 

 بقاء وامد هو منه القصد أن فاعلم ملوجود طلبا رأيت إذا نقول.. آمنا بلدا مكة تكون
 يف األمن نعمة يدمي أن وتعاىل سبحانه اهللا من يطلب إبراهيم فكأن.. املوجود ذلك

 قد كنت إذا رب يا أي.. 〉 آمناً بلَداً هـاذَا اجعلْ رب : إبراهيم وقول.. البيت

 آمنا إليه يدخل من كل ليكون.. الساعة قيام حىت أمنهف قبل من آمنا البيت هذا جعلت
 لعدم إليه تذهب أن ختاف املاضي يف الناس وكانت.. زرع ذي غري واد يف موجود ألنه

  .اإلميان نعمة يدخله من كل على اهللا يدمي أن أي آمنا أو.. الطريق يف األمان وجود
 اجللد سلخ تعين غصب فكلمة.. احملسات من تؤخذ أمساء هناك بلدا؟ جيعله أن معىن ما

. به متمسك هو بينما منه يسلخه كأنه غصبا إنسان من شيئا يأخذ من وكأن الشاة عن
 عن فتميزه اجللد يف تنشأ البقة هو والبلد.. املدينة إىل تنصرف تسمعها حني بلد كلمة



 هرتظ اليت البقعة فتكون الذراعني أو الوجه يف بيضاء بقعة هناك تكون كأن اجللد باقي
 ال باألرض مستويا فيكون ومبان مساكن فيه يكن مل إذا واملكان.. اللون ببياض مميزة

 األرض باقي عن متيزه عالمة فيه جعلت مباين فيه أقمت فإذا.. بسهولة متيزه أن تستطيع
  .به احمليطة

 هناك مادام ألنه األمن مستلزمات من هذه.. 〉 الثَّمرات من أَهلَه وارزق : تعاىل وقوله

 إبراهيم ولكن.. البلد هذا يف الناس فيبقى موجودة احلياة مقومات تكون ومثرات رزق

. وحدهم للمؤمنني الرزق طلب فكأنه 〉 منهم آمن من الثَّمرات من أَهلَه وارزق : قال

 إلبراهيم بالنسبة مفاهيم تصحيح هذا ويف.. 〉 كَفَر ومن   :سبحانه اهللا قال لذلك

 الدنيا يف واخلري. كافرا أو كان مؤمنا رزقه له للحياة تعاىل اهللا استدعاه من كل أن ليعرف
 للشمس يقل مل اهللا إن .رزقك لك ضمن فإنه استدعاك قد اهللا فمادام. الشيوع على

 استبقاء نعمة أعطى وإمنا ظامل يتنفسك ال للهواء يقل ومل فقط، املؤمن أرض على أشرقي
 سبحانه اهللا عنه قال كفر من ولكن.. كفر أو آمن خلق من لكل واستمرارها احلياة

 دوامه ويتمىن اإلنسان حيبه شيء هو التمتع.. 〉 قَليالً فَأُمتعه كَفَر ومن : وتعاىل

 ولكل. الدنيا يف املتعة له أي ه،متعت دوام على دليل 〉 فَأُمتعه : تعاىل وقوله .وتكراره

 الدنيا يف التمتع إذن.. متعة له واجلنس متعة له والشراب متعة له فالطعام متعة، نعمة
 بلغت مهما الدنيا يف املتعة ألن.. قليل بأنه وصفه وتعاىل تبارك اهللا ولكن. متعددة بأشياء

  .قليلة فهي ألواا وتعددت

 يف له اختيار ال أنه أضطره ومعىن.. 〉 النارِ عذَابِ لَىإِ أَضطَره ثُم : تعاىل قوله واقرأ

 اآلخرة يف ولكن هذا ويترك هذا يأخذ الدنيا احلياة يف اختيار له اإلنسان فكأن اآلخرة،
 أعضاءه إن بل اجلنة خيتار أن مثال النار أهل من وهو يستطيع فال.. اختيار له ليس



 اآلخرة يف عليها له والية ال فتفعل، باملعصية يأمرها واليت الدنيا احلياة يف خلدمته املسخرة
 كَانواْ بِما وأَرجلُهم وأَيديهِم أَلِْسنتهم علَيهِم تشهد يوم ( :سبحانه قوله معىن وهذا

 مث اآلخرة يف اختياره يفقد اإلنسان أن معناه"  اضطره: " ولهوق ]٢٤: النور[)  يعملُونَ

 النارِ عذَابِ إِلَى أَضطَره ثُم : تعاىل لقوله مصداقا الشديد العذاب وإىل النار إىل ينتهي

بِئْسو ريصيف والعذاب النار هلم بأن الكافرين حيذر وتعاىل سبحانه اهللا أن أي.. 〉 الْم 

 أضطره مث قليالً فأمتعه كفر ومن .مقهورون وهم ولكن منهم اختيار على ليس اآلخرة

 أهل مؤمين ورزقت دعوتك، أجبت إبراهيم يا قال يأ  〉املصري وبئس النار عذاب إىل

 مدة وهو قليالً أمداً الرزق ذا أمتعهم و أيضاً، كفارهم ورزقت الثمرات، من البلد هذا
 وال فيه، هلم اختيار ال اضطرارياً سوقاً النار عذاب إىل أسوقهم مث الدنيا، يف وجودهم
  .٦٧إليه م ينتهي عملهم أن يعلمون

 رب إِبراهيم قَالَ وإِذْ: تعاىل قوله تفسريه يف السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد عند

 ومن قَالَ اآلخرِ والْيومِ بِاللَّه منهم آمن من الثَّمرات من أَهلَه وارزق آمنا بلَدا هذَا اجعلْ

كَفَر هعتيال فَأُمقَل ثُم هطَرذَابِ إِلَى أَضارِ عالن بِئْسو ريصهلذا إبراهيم دعا وإذ: أي  〉 الْم 

 هذا السالم عليه قيد مث الثمرات، أنواع من أهله ويرزق آمنا، بلدا اهللا جيعله أن البيت،
 فيه اجلواب فجاء اإلطالق، فيه األول، دعاؤه كان إذ اهللا، مع تأدبا للمؤمنني، الدعاء
 للمؤمن شامال اهللا رزق وكان باملؤمن، وقيده بالرزق، هلم دعا فلما .الظامل بغري مقيدا

 مسلمهم كلهم، أرزقهم: أي 〉 كَفَر ومن : تعاىل قال والطائع، والعاصي والكافر،

 وأما اجلنة، نعيم إىل منه ينتقل مث اهللا، عبادة على بالرزق فيستعني املسلم أما وكافرهم،
                                                      

 
٦٧
 ١٢٠-١١٩) ٢٠٠٦: لبنان بريوت( املراغى تفسري املراغى، مصطفى أمحد  



 النارِ عذَابِ إِلَى  مكرها وأخرجه أجلئه: أي 〉 أَضطَره ثُم  قليال فيها فيتمتع الكافر،

بِئْسو ريصالْم 〈    .      
 اهللا    بني احلوار قدحدث ١٢٦ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 .(maxim of manner) الطريقة مبدأ إنتهاك فيها احلرام البيت  عن يتكلّم سلم عليه إبراهيم و

" يعـين  تعاىل يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا tΒuρ t� x� x. …çµãèÏnGtΒé' sù 

Wξ‹ Î=s% §Ν èO ÿ…çν ”� sÜ ôÊr& 4’ n< Î) É>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ( }§ ø♥Î/uρ ç�� ÅÁyϑ ø9  بقولـه  مناسـبة  إلجابة ليست "#$

Éb>u‘ ö≅yè"يعين سلم عليه إبراهيم ô_$# #x‹≈yδ #µ$ s#t/ $ YΖÏΒ#u ø− ã—ö‘ $#uρ …ã& s#÷δr& z ÏΒ ÏN≡t� yϑ ¨V9 $# ô tΒ z tΒ# u 

Νåκ ÷]ÏΒ «! $$ Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# ( "أنّ لو و إمجاالً قوالً يقول وهو مباشر غري قوال يقول اهللا ألن 
 الصـيغة  قاعـدة  خيالف احلوار هذا أن يعرف لذلك. دقيقاً و جيدا إبراهيم يفهمه قوله

(maxim of manner) ّدعا والسيما مباشر غري أو اخلفي املعين إجابة فيها تعاىل اهللا إجابة ألن 
   .الثمرات أنواع من أهله ويرزق آمنا بلدا اهللا جيعله أن البيت هلذا إبراهيم

  املصري وبئس النار عذاب إىل أضطره مث قليالً فأمتعه كفر ومن ::::    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قولقولقولقول
 مؤمن ليس تعاىل اهللا بيبن و سلم عليه إبراهيم أدعية تعاىل اهللا يقبل فقد ::::            القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن

 ولو الثمرات أنواع من الكافرون يرزق و آمنا بلدا اهللا جيعله ولكن فقط
   .قليالً

 التمهيد عن يتكلّم تعاىل اهللا و سفهآء    بني األبطال احلوار  )٤
 القبلة لتحويل

 االستلزام تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار

١٤٢  .٤  ãΑθ à)u‹y™ â !$yγ x��¡9$# zÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# $tΒ للللقاقاقاقا    السالسالسقبلتهم عن والهم ما: : : :     ءءءءآآآآفهفهفهفهالس 
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        عليها كانوا اليت
   

 واملغرب املشرق هللا ::::    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
        مستقيم صراط إىل يشاء من يهدي

 قبلَتهِم عن والَّهم ما الناسِ من السفَهآُء سيقُولُ: قال حني وتعاىل سبحانه واهللا ::::    السببالسببالسببالسبب

 .املقدس بيت هي عليها كانوا اليت والقبلة ،ورده حرفه يعين والّه.. 〉لَيهاع كَانواْ الَّتي

 فيما التنفيذ علة إمنا .بالعلة ترتبط ال اإلميانية اهللا أوامر أن هو جامع برد احلق يأيت وهنا
 لنا بني وتعاىل باركت احلق أن ولو .اآلمر هو اهللا أن جالله جل به سبحانه اهللا يأمرنا

 اإلميان ألن ،القلوب يف لإلميان امتحانا األمر كان ملا القبلة تغيري يف العلة أو السبب
 احلجر وهو احلجر هذا عظم اهللا لك يقول .ينهي وما يأمر فيما معبود طاعة هي والعبادة
 الذي جراحل هذا ارجم: لك ويقول والتقبيل باالستالم وتعظمه الكعبة يف املوجود األسود

 اإلميان ضاع ملاذا قال لو ألنه ملاذا؟ سبحانه اهللا يقول وال باحلصى، فترمجه إبليس إىل يرمز
  .واقتناع إقناع مسألة األمر وأصبح هنا
 ولكن .واضحا السبب يكون حلو ألنه هذا وكل مر ألنه هذا تأكل ال لك أقول حني فأنا
 وإن. آمثا تكون حرمه مما أكلت فإن .هذا تأكل وال هذا كل لك يقول وتعاىل تبارك اهللا

  .وتثاب طائعا تكون امتنعت
 اخلمر شرب عن امتنعت أنك ولو سبحانه اهللا من صادر األمر أن هي اإلميانية العلة إذن
 ألن اخلرتير حلم أكل عن امتنعت ولو لك، ثواب فال الكبد تفسد أو بالصحة ضارة ألا
 عن امتنعت لو ولكنك ،لك ثواب فال كثرية مضار وله الكولسترول من كبرية كمية فيه

  .الثواب هو وهذا العبادة هي فهذه ،حرمهما اهللا ألن اخلرتير حلم وأكل اخلمر شرب

 والْمغرِب الْمشرِق للَّه قُل: فقال السفهاء هؤالء على يرد أن أراد وتعاىل سبحانه اهللا



 اجتهت أو املقدس بيت إىل اجتهت إذا أنك أي.. 〉مستقيمٍ صراط إِلَىا يشآُء من يهدي

 له ليس املقدي فبيت .فيه موجود فاهللا الكون هذا يف مكان أي إىل اجتهت أو الكعبة إىل
 الذي وه وتعاىل تبارك اهللا أمر ولكن. بذاا خصوصية هلا ليس والكعبة بذاته، خصوصية
 فإذا .اهللا ألمر طاعة إليه نتجه فنحن املقدس بيت إىل اجتهنا فإذا .اخلصوصية هذه يعطيهما

 من يهدي: تعاىل قوله .اهللا ألمر طاعة إليها اجتهنا الكعبة إىل اجتهوا سبحانه اهللا قال

 أقرب يكون حبيث فيه التواء ال املستقيم الطريق هو الصراط.. 〉مستقيمٍ صراط إِلَى يشآُء

 وجهنا.. نتبعه مستقيم صراط فهو املقدس لبيت وجهنا سبحانه واهللا. اهلدف إىل املسافات
  .هللا فاألمر.. نتبعه مستقيم صراط فهو الكعبة إىل

 للَّه: جميبا هلم 〉قُلْ: ىلتعا فقال تفسريه، يف    السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد عند

رِقشالْم رِبغالْمي ودهي ناُء مشإِلَى ي اطريمٍ صقتسواملغرب املشرق كان فإذا: أي 〉م 

 صراط إىل يشاء من يهدي هذا ومع ملكه، عن خارجة اجلهات من جهة ليس ،هللا ملكا
 يعترض شيء فألي إبراهيم، أبيكم ملة من هي اليت القبلة هذه إىل هدايتكم ومنه مستقيم،
 فهذا له؟ ملكا ليست جهة تستقبلوا مل اهللا، ملك حتت داخلة قبلة بتوليتكم املعترض
 وإحسانه، وهدايته عليكم، اهللا فضل من وهو كيفف ذلك، مبجرد ألمره، التسليم يوجب

  .وبغيا لكم حسدا اهللا، فضل على معترض عليكم، فاملعترض لذلك هداكم أن

 فإن املقيد، على حيمل واملطلق 〉مستقيمٍ صراط إِلَى يشاُء من يهدي: قوله كان وملا

 من موضع غري يف أخرب وقد وعدله، اهللا حكمة أوجبتها أسباب هلما والضالل، اهلداية

 بِه يهدي: تعاىل قال كما اهلدى له حصل العبد ا أتى إذا اليت اهلداية، بأسباب كتابه



نِ اللَّهم عبات هانولَ رِضبالمِ ساألمة هذه هلداية املوجب السبب اآلية هذه يف ذكر 〉الس 

: أي 〉وسطًا أُمةً جعلْناكُم وكَذَلك :فقال عليها اهللا ومنة اهلداية، أنواع جبميع مطلقا

 وسطا األمة، هذه اهللا فجعل اخلطر، حتت داخلة فأطراف ط،الوس عدا وما خيارا، عدال
 جفاهم، من وبني كالنصارى، فيهم، غال من بني األنبياء، يف وسطا الدين، أمور كل يف

 تشديدات ال الشريعة، يف ووسطا بذلك، الالئق الوجه على كلهم م آمنوا بأن كاليهود،
   .النصارى اون وال وآصارهم، اليهود

    بني احلوار حدث قد ١٤٢ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 maxim of) الطريقة مبدأ إنتهاك فيها القبلة لتحويل التمهيد  عن يتكلّم تعاىل اهللا و سفهآء

manner). املشرق هللا" يعين تعاىل يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا 

"  يعين السفهآء بقوله عالقة إلجابة ليست" مستقيم صراط إىل يشاء من يهدي 4  واملغرب

 قوالً يقول وهو مباشر غري قوال يقول اهللا ألن  " عليها كانوا اليت قبلتهم عن والهم ما
 خيالف راحلوا هذا أن يعرف لذلك. دقيقاً و جيدا السفهآء يفهمه قوله أنّ لو و إمجاالً
 شيء أي املقدس بيت استقبال وهي السفهآء كالم ألنّ (maxim of manner) الصيغة قاعدة

  .آخر استقبال من أفضل ألنه القبلة استقبال تعاىل أمراهللا ؟ عنه صرفهم

   مستقيم صراط إىل يشاء من يهدي 4  واملغرب املشرق هللا ::::        تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قولقولقولقول

  ملكه عن خارجة اجلهات من جهة ليس هللا ملكا واملغرب املشرق كان ::::        قولقولقولقول    معىنمعىنمعىنمعىن
 إىل يشاء من يهدي هذا ومع املكّة يف الكعبة كانت القبلة الستقبال تعاىل اهللا يأمر و

    .إبراهيم أبيكم ملة من هي اليت القبلة هذه إىل هدايتكم ومنه مستقيم صراط
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 منشأ و الطيبات حل عن يتكلّم رائيلإس بينو موسى    بني احلوار )٥
 األعمى التقليد حترمي و احملرمات حترمي

 تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى االستلزام

  احلوار
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 ::::    سلمسلمسلمسلم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلىصلىصلىصلى    اهللاهللاهللاهللا    النيبالنيبالنيبالنيب     قالقالقالقال
        اهللا أنزل ما اتبعوا
 ::::                                                                                    الكافرونالكافرونالكافرونالكافرون    أجابأجابأجابأجاب

        آباءنا عليه ألفينا ما نتبع بل
 ::::    سلمسلمسلمسلم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلىصلىصلىصلى    اهللاهللاهللاهللا    النيبالنيبالنيبالنيب     قالقالقالقال
 وال شيئا يعقلون ال آباؤهم كان أولو

        يهتدون

 املنهج، غريوا قد الناس أن على دليل هذا إن ،الشعروي    متويل حممد عند:  السببالسببالسببالسبب

 ما اتبعوا لو ألم مكذوبة، قضية هي 〉آبآَءنآ علَيه أَلْفَينا مآ نتبِع: فقوهلم ولذلك

 متأثرا وال الناس بغفلة متأثر غري مضيئا األرض يف اهللا منهج لظل آباءهم؛ عليه وجدوا
 عليه وجدوا ما أن يكشف تربير وهو. السماء منهج عن األرض أهل باحنرافات



 السماء من عليكم أنزل ما اجعلوا أي )اتبِعوا(: احلق وقوله .أهواءهم يوافق آباءهم
 هو السماء منهج سوى ما ألن لسواه؛ تابعني ال املنهج؛ هلذا تابعني وكونوا متبوعا

 علَيه أَلْفَينا مآ: وقوهلم مأمون، غري منهج وهو األرض، أهل صناعة من منهج

 تحتذى حركة فوجدناه عيوننا عليه تفتحت وما آباءنا، عليه وجدنا ما أي    〉آبآَءنآ

  .وتقتدى
 وعدم فيه، صادقني غري وأنتم تربيري وكالم خاطئ، كالم هذا أن هلم يبني واحلق

 أما أوال، هذا املنهج، تغري ملا السماء؛ ملنهج متبعني كنتم لو أنكم يف يتضح الصدق
 شخصية لألبناء تكون فحني آبائكم، عن ختتلفون األشياء من كثري يف فأنتم ثانيا،
 يريد فاألب متفسخة، أجياال وجند ختالف،اال على حريصني األبناء جند فإننا وذاتية

 علَيه أَلْفَينا مآ نتبِع بلْ: يقولوا أن يصح ال لذلك آخر، شيئا يريد واالبن شيئا

 اختلف املنهج لكن األرض على اهللا منهج اختلف ملا ذلك صح لو ألنه ؛〉آبآَءنآ

 اآلباء، عن األبناء سلوك يف اخلالف من بعضاً نرى ذلك ومع البشر، أهواء لدخول
 هلم أصبحت األبناء أن أي األجيال، واختالف تغيري حبكم هذا: ونقول ذلك ونقبل
 وتعاىل سبحانه واحلق .الواقع ميثل ال كذب لآلباء األبناء باتباع فالقول ولذلك. ذاتية
. واقع من هلا برهان وال صدق، من هلا دليل ال تربيرية قضية األ القضية هذه على يرد

 ما أيتبعون أي 〉يهتدونَ والَ شيئا يعقلُونَ الَ آباؤهم كَانَ أَولَو: سبحانه ويقول

 سبحانه فاحلق إذن يهتدون؟ وال لونيعق ال آباؤهم كان ولو حىت آباءهم عليه وجدوا
 يف النوع الستبقاء صاحلا يصبح أن فور من ذاتيته اإلنسان يف يريب أن يريد وتعاىل
 لغريه، التبعية عنه ينهي أن يريد فاحلق متكاملة، ذاتية له أصبحت قد ومادامت غريه،

 أَلْفَينا مآ نتبِع: قالوا من هناك لكن".  أيب فعل مثل أفعل: " أحد يقولن ال ذلك عند



هلَيآ عآَءنم وال الباطل، املنهج يف آباءهم يتبعون ملاذا ،〉آبالدنيا، أمور باقي يف يتبعو 

 ما يتبعون جعلهم قد شيء فال إذن .احلياة؟ مناحي كل ويف األكل، ويف املالبس، ويف
 عن انسلخوا أم بدليل هواهم، يوافق ما فيه وجدوا ألم إال آباءهم عليه اوجدو
 خالفوهم قد وماداموا فيها، وخالفوهم اآلباء سلوك يف رأوها أشياء يف آلبائهم تبعيتهم

 من اإلنسان خيلص أن يريد اهللا إن.الزائف؟ الدين يف يتبعوم فلماذا كثرية؛ أشياء يف
 منكم كل وليعلم ذاتية، لكم أصبحت من يا تعقلوا. العباد تويلف االتباع، هذا إسار
 قد كنت فإن األحد، الواحد اخلالق إىل اهلداية إىل يصل أن جيب العقل بنضج أنه

 اهللا أراده سبب جمرد هو األب فهذا وميدك، يعولك ألنه األمر أول يف بأبيك التحمت
 لتصري به تلتحم أن جيب الذي املنهج أنزل الذي وهو خالقك، هو اهللا ولكن لك،

 ،] هـ ٥١٦ املتوىف[  البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو عند .وخري مناء إىل حياتك

 يف وامليم واهلاء مستأنفة قصة هذه قيل〉اللَّه أَنزلَ ما اتبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا    :تعاىل قوله

 عليه اهللا صلى اهللا رسول دعا: قال عباس ابن عن روي. مذكور غري عن كناية هلم
 ما نتبع بل: قالوا عوف بن ومالك خارجة بن رافع فقال اإلسالم، إىل اليهود وسلم
 تعاىل اهللا فأنزل منا، وأعلم خريا كانوا فهم آباءنا عليه وجدنا ما أي آباءنا، عليه ألفينا
 قريش وكفار العرب مشركي يف نازلة وهي قبلها مبا متصلة يةاآل وقيل اآلية، هذه

) ١٦٥: البقرة"( أندادا اهللا دون من يتخذ من الناس ومن" قوله إىل عائدة وامليم واهلاء

لْ قَالُواب بِعتا نا منوجدنا ما أي 〉أَلْفَي هلَيا عاَءنمعناه وقيل األصنام، عبادة 〉آب :

 واألنعام احلرث من أنفسهم على حرموه ما حتليل يف اهللا أنزل ما اتبعوا هلم قيل وإذا
 ( )كُلُوا الناس أَيها يا( : تعاىل قوله يف الناس إىل عائدة وامليم واهلاء. والسائبة والبحرية

 هل الم يدغم وكذلك. النون يف الالم بإدغام نتبع بل: الكسائي قرأ  )نتبِع بلْ قَالُوا
 والثاء التاء يف محزة ووافق والظاء والطاء والصاد والسني والزاي والثاء التاء يف وبل



 أَولَو: تعاىل قال     .والتحليل التحرمي 〉آباَءنا علَيه وجدنا ما 〉أَلْفَينا ما والسني

" أولو" يف والواو 〉شيئا يعقلُونَ ال وآباؤهم آباءهم يتبعون كيف أي 〉آباؤهم كَانَ

 واملعىن للتوبيخ االستفهام ألف عليها دخلت التعجب واو هلا ويقال العطف، واو
 ال أي. اخلصوص ومعناه عام لفظه ،شيئا يعقلون ال جهاال كانوا وإن آباءهم أيتبعون

  . 〉يهتدونَ وال الدنيا أمر يعقلون كانوا ألم الدين أمور من شيئا عقلوني

    بني احلوار حدث قد ١٧٠ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 التقليد حترمي و احملرمات حترمي أمنش و الطيبات حل عن يبحت إسرائيل وبين موسى
 هذا يف الكالم شكل إىل نظرا. )maxim of manner( الطريقة مبدأ إنتهاك فيها األعمى
ö≅t/ ßì " يعين إسرائيل بين يقوله الذي الكالم احلوار، Î6®K tΡ !$ tΒ $ uΖø‹ x� ø9 r& Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/#u 3  "
θãè#)" يعين تعاىل يقوله بكالم مناسبة إلجابة ليست Î7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$#  ."النيب قول أنّ مع 

öθ"    سلم و عليه اهللا صلى اهللا s9 uρr& šχ%x. öΝèδäτ !$t/#u Ÿω šχθè=É)÷è tƒ $\↔ ø‹x© Ÿωuρ tβρß‰tGôγ tƒ  "

 ال آباؤهم لوكان و شيء، كل يف و حال كلّ يف آباءهم عليه ألفوا ما أيتبعون أي
 قاعدة خيالف احلوار هذا أن يعرف لذالك عبادته و الدين عقائد من شيئا يعقلون
    من بكلمة اإللتباس أو الغموض على يشتمل ألنه )maxim of manner( الصيغة

  . ءابآءهم أفعل ما يعرفون ال وأنهم الكافرون يبين مل الكالم ذلك ويف. الكافرون
ö≅t/ ßìÎ6 :     الكافرونالكافرونالكافرونالكافرون    قولقولقولقول  ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹x�ø9 r& Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/#u   

 عليه ألفوا ما أيتبعون و تعاىل اهللا أنزل ما يتبعون ال الكافرون هم :     القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن 
 الدين عقائد من شيئاً يعقلون ال آباؤهم لوكان و شيء، كل يف و حال كلّ يف آباءهم

   عبادته و
 



  
 

 

 حممد نىب و) إسرائيل بين موسري( مجوه بن أمر يب األبطال احلوار )٦
 سلّم و عليه اهللا صلّى

  على تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى االستلزام

  احلوار
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    بينبينبينبين    موسريموسريموسريموسري((((    ههههمجومجومجومجو    بنبنبنبن    أمرأمرأمرأمر    قالقالقالقال
  ::::                                                ))))إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل

   ينفقون ماذا

        سلّمسلّمسلّمسلّم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلّىصلّىصلّىصلّى    ىبىبىبىبننننالالالال    أجابأجابأجابأجاب
            ::::        تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قولهقولهقولهقوله    يفيفيفيف
 فللوالدين خري من أنفقتم ما

 وابن واملساكني واليتامى واألقربني
 اهللا فإن خري من تفعلوا وما السبيل

  عليم به
 تفْعلُواْ وما:  تعاىل بقوله ةاآلي هذه احلق وخيتم ،الشعروى    متويل حممد عند : السبب

نرٍ ميفَإِنَّ خ اللَّه بِه يملأن إياك: هي قضية إىل البشري الطبع يرد أن يريد اهللا إن. 〉ع 

 أن وإياك اهللا، من اطلبه ولكن اخللق، من أحد من هؤالء مع تفعله الذي اخلري جزاء تطلب
 الذين ألن السبيل؛ وابن واليتامى األقارب على منفق أنك عنك الناس يعلم أن حتاول

 يعلم أَنْ وحسبك ،شيئا يزيدك لن وعلمهم جزاء، على لك يقدرون ال يعلموا أن تريدهم



 الناس ينفق فحني. مرضاته ابتغاء فيه استخلفك مما أعطيت والذي أعطاك، الذي اهللا
 أنفق، ما خسر قد أعطى من فيكون واجلحود النكران ذلك بعد من يلقون الناس، ملرضاة

  .عليهم أنفقه ممن الشر واستبقى
 لشدة األصناف، هؤالء تعاىل اهللا خصص وملا ،السعدي بن ناصر بن الرمحن عبد عند

 بل وغريهم، هؤالء على صدقة من 〉خيرٍ من تفْعلُوا وما: فقال تعاىل عمم احلاجة،

 〉عليم بِه اللَّه فَإِنَّ اخلري، اسم يف تدخل ألا والقربات، الطاعات أنواع مجيع ومن

 وقلتها، نفقته وكثرة صه،وإخال نيته حسب على كل لكم، وحيفظه عليه، فيجازيكم
  .ونفعها وقعها وعظم إليها، احلاجة وشدة
 قال العظيم، القرآن تفسري يف الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو عند

 عباس ابن قاله ينفقون؟ كيف يسألونك: اآلية ومعىن التطوع، نفقة يف اآلية هذه: مقاتل

 واليتامى واألقربني فللوالدين خري من أنفقتم ما قل: فقال ذلك، تعاىل هلم فبين وجماهد،

 أمك: "احلديث يف جاء كما الوجوه، هذه يف اصرفوها أي 〉السبيل وابن واملساكني

 به اللّه فإن خري من تفعلوا وما: تعاىل قال مث" أدناك أدناك مث وأخاك وأختك وأباك

 أوفر ذلك على وسيجزيكم يعلمه اللّه فإن معروف، فعل من منكم صدر مهما أي 〉عليم

         .ذرة مثقال أحداً يظلم ال فإنه اجلزاء،
 أمر    بني احلوار حدث قد ٢١٥ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
 األحكام  عن يتكلّم سلّم و عليه اهللا صلّى حممد نىب و    )إسرائيل بين موسري( مجوه بن

 الطريقة مبدأ إنتهاك فيها    التطوع صدقة مصارف بيان و املال إنفاق وجوه يف التشريعية
maxim of manner)(. يعين تعاىل يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا 



 من تفعلوا وما السبيل وابن واملساكني واليتامى واألقربني فللوالدين خري من أنفقتم ما 

 ماذا يعين    )موسري( مجوه بن أمر بسؤال عالقة إلجابة ليست    〉 عليم به اهللا فإن خري

 بن أمر يفهمه قوله أنّ لو و إمجاالً قوالً يقول وهو مباشر غري قوال يقول اهللا ألن 〉ينفقون

 maxim of) الصيغة قاعدة خيالف احلوار هذا أن يعرف لذلك. دقيقاً و جيدا )موسري( مجوه

manner) املنفق عن السؤال يعم وهذا النفقة عن يسألونه    )موسري( مجوه بن أمر كالم ألن 
  .جدا خمتصر تعاىل اهللا إجابة و عليه واملنفق

 السبيل وابن واملساكني واليتامى واألقربني فللوالدين خري من أنفقتم ما:   تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قولقولقولقول
   عليم به اهللا فإن خري من تفعلوا وما
 عليك قاح أعظمهم بالتقدمي وأحقهم به الناس فأوىل كثري أو قليل مال:      القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن
 أعظم ومن عليهما النفقة برمها أعظم ومن عقوقهما واحملرم برمها الواجب الوالدان وهم

 بعد ومن املوسر الولد على واجبة عليهما النفقة كانت وهلذا عليهما اإلنفاق ترك العقوق
 واحلاجة القرب حسب على فاألقرب األقرب طبقام اختالف على األقربون الوالدين
 الطاعات أنواع مجيع ومن بل وغريهم هؤالء على صدقة من    وصلة صدقة همعلي فاإلنفاق
 نيته حسب على كل لكم وحيفظه عليه فيجازيكم    اخلري اسم يف تدخل ألا والقربات
  .ونفعها وقعها وعظم إليها احلاجة وشدة وقلتها نفقته وكثرة وإخالصه

  
  
  
  



 نىب و    )ائيلإسر بين موسري( مجوه بن أمر    بني األبطال احلوار  )٧
 مرحلة يف التشريعية األحكام عن يتكلّم    سلّم و عليه اهللا صلّى حممد
 تطوع صدقة مقدار و القمار و اخلمر حترمي مراحل من

  على تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى االستلزام

  احلوار
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                                                                                                        إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    سألسألسألسأل
  "    ينفقون ماذا": 

    سلّمسلّمسلّمسلّم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلّىصلّىصلّىصلّى    حممدحممدحممدحممد    أجابأجابأجابأجاب
          "العفو": ىلتعاتعاتعاتعا    قولهقولهقولهقوله    يفيفيفيف

 قُلِ ونَينفقُ ماذَا ويسئَلُونك: ذكره جلّ قوله ، تفسريه يف القشريي عند:  السببالسببالسببالسبب

فْوالع ككَذَل نيباُهللا ي لَكُم اتاآلي لَّكُمونَ لَعفَكَّرتى تا فينالد ةراآلخقيل . 〉و ما العفو 

 ، كفايام قدر عن أمواهلم فاضل من خيرجون للخواص وهذا ، حاجتك عن فضل
 ما إىل فاقة وبه نفسه على غريه به يؤثر أن وهو إليثارا فطريقهم اخلواص خواص فأما

            . غيباً به يؤثر الذي صاحبه كان وإن خيرج
 ملا: العلماء قال كما ،اهللا عبد أبو القرطيب فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد عند

 عن سؤاال 〉ينفقون ماذا كويسألون: تعاىل قوله يف املتقدمة اآلية يف السؤال كان



 وفق على خرج واجلواب اجلواب، عليه ودل بيناه كما تصرف، من إىل النفقة
 بن عمرو شأن يف وهو اإلنفاق، قدر عن اآلية هذه يف الثاين السؤال كان السؤال،

: البقرة[ 〉فللوالدين خري من أنفقتم ما قل نزل ملا فإنه -  تقدم كما - اجلموح

 يشق ومل وفضل، وتيسر سهل ما: والعفو 〉العفو قل: فرتل أنفق؟ كم: قال] ٢١٥

 تنطقي وال ديتمو تستدميي مين العفو خذي: الشاعر قول ومنه إخراجه، القلب على
 فيه تؤذوا ومل حوائجكم، عن فضل ما أنفقوا: فاملعىن أغضب، حني سوريت يف

 وقتادة احلسن قول معىن وهو اآلية، تأويل يف قيل ما أوىل هذا عالة، فتكونوا أنفسكم
 ما العفو: (قالوا وغريهم، ليلى أيب وابن كعب بن حممد والقرظي والسدي وعطاء
 قال وكذا غىن ظهر عن صدقة: جماهد وقال عباس ابن عن وحنوه ،)العيال عن فضل
 ما الصدقة خري: (آخر حديث ويف) غىن عن أنفقت ما الصدقة خري: (السالم عليه
  ). غىن ظهر عن كان

    بني احلوار حدث قد ٢١٩ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل النظر با
  عن يتكلّم    سلّم و عليه اهللا صلّى حممد نىب و    )إسرائيل بين موسري( مجوه بن أمر

 تطوع صدقة مقدار و القمار و اخلمر حترمي مراحل من مرحلة يف التشريعية األحكام
 احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا). (maxim of manner الطريقة مبدأ إنتهاك فيها

 مجوه بن مرأ بسؤال مناسبة  إجابة ليست        "العفو" يعين تعاىل يقوله الذي الكالم
 و إمجاالً قوالً يقول وهو مباشر غري قوال يقول اهللا ألن"     ينفقون ماذا" يعين    )موسري(
 احلوار هذا أن يعرف لذلك. دقيقاً و جيدا )موسري( مجوه بن أمر يفهمه قوله أنّ لو

 به همأمر مبا وايأمر مل تعاىل اهللا كالم ألنّ (maxim of manner) الصيغة قاعدة خيالف
 وما هميإل يسهل وما مسعاد فيه مبا همأمر بل )يشق مبا( هلم تكليفا أو هلم منه حاجة

  .احلمد أمت ذلك على فيستحق موإلخوا مهل النفع به
          "العفو":   تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قولقولقولقول



 ال الذى اليسري السهل اهللا ذات ىف ينفقوا أن و حاجتهم عن فضل ما:                 القولالقولالقولالقول    معىنمعىنمعىنمعىن
 عليكم يعود فيما تتفكرون لعلكم اآليات لكم اهللا يبني كذلك ، إنفاقه عليكم يشق
  واآلخرة الدنيا مصاحل من
  

 و عليه اهللا صلّى حممد نىب و    )موسري( مجوه بن أمر بني احلوار )٨
 اليتيم مال خلط إباحة يف التشريعية األحكام عن يتكلّم السابق سلّم
 ليه و مبال

  على تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى االستلزام

  احلوار

٢٢٠  .٨  tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Éb>u‘ ‘ ÏΡÍ‘r& y#ø‹Ÿ2 

Ç‘ ós è? 4’tAöθ yϑø9$# ( tΑ$ s% öΝ s9uρr& ÏΒ÷σè? ( 
tΑ$s% 4’ n?t/ Å3≈ s9uρ £Í≥yϑôÜ uŠ Ïj9  É< ù=s% ( 
tΑ$s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ö‘r& zÏiΒ Î�ö�©Ü9$# 

£èδ ÷�ÝÇ sù y7ø‹s9Î) ¢Ο èO ö≅yè ô_ $# 4’n? tã 

Èe≅ä. 9≅t6y_ £åκ ÷]ÏiΒ # [ ÷“ ã_ ¢Ο èO £ßγ ãã ÷Š$# 

y7oΨ�Ï?ù'tƒ $ \Š ÷èy™ 4 öΝn= ÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# î“ƒÍ• tã 

×ΛÅ3ym ∩⊄∉⊃∪    

                            ))))إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    موسريموسريموسريموسري((((    مجوهمجوهمجوهمجوه    بنبنبنبن    أمرأمرأمرأمر
  اليتامى عن ويسألونك :

    يفيفيفيف    سلّمسلّمسلّمسلّم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلّىصلّىصلّىصلّى    حممدحممدحممدحممد    نىبنىبنىبنىب
 خري هلم إصالح قل :    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    لهلهلهله    قوقوقوقو

  فإخوانكم ختالطوهم وإن

 لكم اخلري إن:  فقل ، حياهلم اإلسالم يوجبه والذى اليتامى بشأن ونكويسأل : السببالسببالسببالسبب
 ال اإلصالح بقصد ختالطوهم وأن ، بيوتكم إىل تضموهم وأن ، إصالحهم ىف وهلم

 من املفسد يعلم واهللا ، املخالطة هذه منكم يستدعون الدنيا ىف إخوانكم فهم ، الفساد
 غري من اليتامى رعاية فألزمكم ، عليكم لشق اهللا شاء ولو.  فاحذروا منكم املصلح



 ويكون اجلماعة بغض على فريبون ، هلم الواجب بيان غري من تركهم أو ، هلم خمالطة
 املبغضني منهم جيعل وذهلم قهرهم إن إذ ، لكم وإعناتاً جلماعتكم إفساداً ذلك

 إال شرعي ال حكيم ولكنه ، أمره على غالب عزيز اهللا وإن ، فيها املفسدين للجماعة
 وتعاىل سبحانه احلق وأراد اليتامى، أمر عن أيديهم الناس وكف . مصلحتكم فيه ما

 تخالطُوهم وإِنْ خير لَّهم إِصالَح قُلْ: احلق القول فأنزل األمر، يسهل أن

كُمانويكون أن جيداً واحذروا إخوانكم اليتامى أن أساس على ونتك واملخالطة 〉فَإِخ 

 يف يدخلون ال قد اليتامى أن نعرف. لليتيم إصالح فيه يكون ال شيء اخللط هذا يف
 إىل احتياج مسألة ليست اليتيم يف املسألة أن إىل ينبهنا اهللا لكن احملتاجني دائرة

 وذلك األب، من فقده عما ميايناإل بالتكافل نعوضه أن إىل حاجة يف ولكنه االقتيات،
 املؤمنني كل أن اليتيم جيد وحني. آباؤهم ميت مل الذين األطفال على احلقد عنه مينع
 ينظر اليت األسى نظرة من يعاين وال األب حنان يعوضه الذي بالتكافل فيشعر له آباء
   .احلقد منه ختلع وبذلك آبائهم، بوجود عليه املتميزين أقرانه إىل ا

 فإخوانكم ختالطوهم وإن خري هلم إصالح قل اليتامى عن ويسألونك: تعاىل لهوقو

 نزلت ملا: عباس ابن قال اآلية 〉ألعنتكم اهللا شاء ولو املصلح من املفسد يعلم واللّه

أحسن هي باليت إال تيمالي مال تقربوا وال〈، اليتامى أموال ياكلون الذين وإن 

 فعزل يتيم عنده كان من انطلق 〉سعرياً وسيصلون ناراً بطوم يف يأكلون إمنا ظلماً

 له فيحبس طعامه من الشيء له يفضل علفج شرابه، من وشرابه طعامه، من طعامه
 عليه اللّه صلى اللّه لرسول ذلك فذكروا عليهم ذلك فاشتد يفسد، أو يأكله حىت

 ختالطوهم وإن خري هلم إصالح قل اليتامى عن ويسالونك: اللّه فأنزل وسلم



 النسائي داود أبو رواه( وبشرام وشرام بطعامهم همطعام فخلطوا 〉فإخوانكم

 على عندي اليتيم مال يكون أن ألكره إين: عنها اللّه رضي عائشة وقالت) واحلاكم

 أي 〉خري هلم إصالح قل: فقوله بشرايب وشرابه بطعامي طعامه أخلط حىت حدة،

 وشرابكم بطعامهم طعامكم خلطتم وأن إي 〉فإخوانكم ختالطوهم وإن حدة، ىعل

 من املفسد يعلم واللّه: قال وهلذا الدين يف أخوانكم ألم عليكم بأس فال بشرام

 اللّه شاء ولو: وقوله اإلصالح، أو اإلفساد ونيته قصده من يعلم أي 〉املصلح

 وسع ولكنه وأحرجكم، عليكم لضيق اللّه شاء ولو أي 〉حكيم عزيز اللّه إن ألعنتكم

 تقربوا وال: تعاىل قال أحسن هي يتبال خمالطتهم لكم وأباح عنكم وخفف عليكم

 بشرط إما باملعروف، للفقري منه األكل جوز بل 〉أحسن هي باليت إال اليتيم مال

 وبه اللّه شاء إن النساء سورة يف بيانه سيأيت كما جماناً أو أيسر، ملن البدل ضمان
      ....٦٨الثقة

 بني احلوار حدث قد ٢٢٠ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل بالنظر
 األحكام  عن يتكلّم قالساب سلّم و عليه اهللا صلّى حممد نىب و    )موسري( مجوه بن أمر

 maxim of) الطريقة مبدأ إنتهاك فيها ليه و مبال اليتيم مال خلط إباحة يف التشريعية

manner). يعين تعاىل يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا "ö≅ è% 

                                                      
٦٨

) ٢٠٠٠: الرياض - التوزيع و النشر السالم دار( كثري ابن تفسري تذهيب يف املنري املصباح الدمشقي، القرشي كثري بن رعم  
١٦٠-١٥٩  

 



ÓyŸξô¹Î) öΝ çλ °; ×�ö� yz ( βÎ)uρ öΝ èδθäÜ Ï9$ sƒ éB öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î*sù "بن أمر بقوله عالقة إلجابة ليست 

y7tΡθ" يعين )موسري( مجوه è=t↔ó¡ o„uρ Ç tã 4’yϑ≈tGuŠø9  وهو مباشر غري قوال يقول اهللا ألن  "#$
 هذا أن يعرف لذلك. يقاًدق و جيدا موسري يفهمه قوله أنّ لو و إمجاالً قوالً يقول
 عىنامل على يشتمل تعاىل اهللا كالم ألنّ (maxim of manner) الصيغة قاعدة خيالف احلوار
 (ÓyŸξô¹Î " تعاىل إجابته يف واضحا تعاىل اهللا يبين مل أو التعبريى غري احلدث ىف اخلفي

öΝçλ °; ×�ö� yz ( βÎ)uρ öΝèδθäÜ Ï9$sƒ éB öΝä3çΡ≡uθ÷z Î*sù."   

ö≅è% ÓyŸξô¹: " تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    ههههقولقولقولقول Î) öΝçλ °; ×�ö� yz ( βÎ)uρ öΝèδθäÜ Ï9$sƒ éB öΝä3çΡ≡uθ÷z Î*sù"  
 اإلجتار و تعلّمها و صيانتها و حبفظها اليتامى أموال إصالح املقصود أن:  قولقولقولقول    معىنمعىنمعىنمعىن
 فهم ، الفساد ال اإلصالح بقصد جائز غريه أو طعام يف إياهم ختالطوهم وأن فيها

 منكم املصلح من املفسد لميع واهللا املخالطة، هذه منكم يستدعون الدنيا ىف إخوانكم
  . فاحذروا

  
  
  
  
 

 اإلختبار عن يتكلّم السابق جنوده و طالوت بني األبطال احلوار  )٩

 االستلزام  على تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى

  احلوار
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 مين فليس منه شرب فمن بنهر
 من إال مين فإنه يطعمه مل ومن

      بيده غرفة اغترف
 اليوم لنا طاقة ال: : : :     اجلنوداجلنوداجلنوداجلنود    أجابأجابأجابأجاب

  وجنوده جبالوت

    مالقوامالقوامالقوامالقوا    أنهمأنهمأنهمأنهم    يظنونيظنونيظنونيظنون    الذينالذينالذينالذين    للللقاقاقاقا
 غلبت قليلة فئة من كم ::::        ربهمربهمربهمربهم
 مع واهللا اهللا بإذن كثرية فئة

   الصابرين

 ومن جنوده يف خرج حني إسرائيل، بين ملك) طالوت( عن تعاىل اللّه خيرب :    السببالسببالسببالسبب
 فاللّه ألفاً مثانني -  السدي هذكر فيما - يومئذ جيشه وكان إسرائيل، بين مأل من أطاعه

 يعين وفلسطني، األردن بني ر وهو بنهر، خمتربكم أي 〉مبتليكم اللّه إن: قال أنه أعلم

 الوجه، هذا يف اليوم يصحبين فال أي 〉مين فليس منه شرب فمن املشهور الشريعة ر

تعاىل اللّه قال عليه، بأس فال أي 〉بيده غرفة اغترف من إال مين فإنه يطعمه مل ومن :

منه شرب ومن روي، بيده منه اغترف من: عباس ابن قال ،〉منهم قليالً إال منه فشربوا 

 ورواه ،) السدي قول هذا( آالف أربعة معه وتبقى ألفاً وسبعون ستة منه فشرب يرو، مل
 الرباء عن جده عن إسحاق أيب عن يونس بن إسرائيل عن رجاء بن اللّه عبد عن البخاري



 جبالوت اليوم لنا طاقة ال قالوا معه آمنوا الذين هو جاوزه فلما: اىلتع قال وهلذا بنحوه

 بأن العاملون علماؤهم فشجعهم لكثرم، عدوهم لقاء عن أنفسهم استقلوا أي 〉وجنوده

 من كم: قالوا وهلذا عدد، الو عدد كثرة عن ليس اللّه عند من النصر فإن حق، اللّه عد

 قال طالوت م خرج فلما    .٦٩〉الصابرين مع واللّه اللّه بإذن كثرية فئة غلبت قليلة فئة

 شرب فمن ، غرفة إال منه تشربوا فال طريقكم ىف عليه مترون بنهر خمتربكم اهللا إن:  هلم
 بينيصح ولن ، اهللا طاعة عن خلروجه مجعنا من وال جيشنا من فليس ذلك من أكثر منه
 إال كثرياً منه وشربوا االختبار هذا على يصربوا فلم ، غرفة من أكثر منه يشرب مل من إال

 عدد كثرة هلم ظهرت فلما ، النهر ا واجتاز الصابرة القلة هذه فاصطحب ، قليلة مجاعة
  . ٧٠ وقلتنا لكثرم وجنوده جالوت قتال اليوم نستطيع لن:  قالوا عدوهم
 بني احلوار حدث قد ٢٤٩ آية البقرة سورة يف الباحثة رأت البيانات هذه إىل بالنظر

 maxim) الطريقة مبدأ إنتهاك فيها اخلتبار  عن يتكلّم السابق    املاء ونشربي نالذي و طالوت

of manner). الذي صاشخأ يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا 
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šÏ% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u …çµyè tΒ "  أنّ لو و إمجاالً قوالً يقول وهو مباشر غري قوال ليقو اهللا ألن 

 الصيغة قاعدة خيالف احلوار هذا أن يعرف لذلك. دقيقاً و جيدا طالوت يفهمه قوله
(maxim of manner) ّأو التعبريى غري احلدث ىف اخلفي عىنامل على يشتمل اجلنود كالم ألن 
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٧٠
 ٦٨) ٢٠٠٠( األزهر، املنتخب تفسري     األزهر، علماء من جلنة  



 اهللا يعرف ما أو اجلنود، أصحاب وأ طالوت إىل الكالم هذا يبلغ أن يوضح ال و اإلجياز
 ال ربهم مالقوا أنهم يظنون الذين قول أنّ مع. السابق آية فيها قلوم سر على تعاىل
'ΝŸ2 ÏiΒ 7πt⁄Ïù A" يعين كالمه إىل ننظر حني و إجابة كمثل سؤالٍ على حيتاج s#ŠÎ=s% ôMt7n=xî 
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 الذين الكالم قصد و .اإلجياز أو التعبريى غري احلدث ىف اخلفي عىنامل على يشتمل ألنه
  .للصابرين يكون تعاىل اهللا نصر أنّ قوة ظنوا كالمه يف ربهم مالقوا أنهم يظنون

   "وجنوده جبالوت اليوم لنا طاقة ال: "                            اجلنوداجلنوداجلنوداجلنود    قالقالقالقال
   طالوت أمر ما حييص أن يستطيع ال :                            قولقولقولقول    معىنمعىنمعىنمعىن
 غلبت قليلة فئة من كم اهللا مالقوا أم يظنون الذين"    : ربهمربهمربهمربهم    مالقوامالقوامالقوامالقوا    أنهمأنهمأنهمأنهم    يظنونيظنونيظنونيظنون    الذينالذينالذينالذين    قالقالقالقال
  ".ابرينالص مع واهللا اهللا بإذن كثرية فئة

 النهر من يشربوا ومل اهللا أمر أطاعوا الذين وهم    :                            قولقولقولقول    معىنمعىنمعىنمعىن
 عند اهللا ثواب ىف لرجائهم قلوم اهللا ثبت ،أعدائهم وكثرة قلتهم فرأوا عنه املنهي الشرب

 نصر فإن فاصربوا ، الكافرة الكثرة على املؤمنة القلة انتصرت ما فكثرياً ختافوا ال ، لقائه
  . للصابرين يكون اهللا

 عن يتكلّم السابق سلم عليه إبراهيم و تعاىل اهللا بني احلوار )١٠
 اليقني عني إىل اليقني علم

  على تشتمل اآليت اآليات  آية  منرة
  احلوارى االستلزام

  احلوار
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 أرين رب : سلم عليه إبراهيم قال
   املوتى حتيي كيف
  تؤمن أومل :       تعاىل اهللا أجاب

 ولكن بلى:  سلم عليه إبراهيم قال
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  ليطمئن
 أربعة فخذ:        تعاىل اهللا أجاب

 اجعل مث إليك فصرهن الطري من
 ادعهن مث جزء منهن جبل كل على

  سعيا يأتينك

 الذي ريب: لنمرود قال ملا أنه منها أسباباً، السالم عليه إبراهيم لسؤال ذكروا: : : :     السببالسببالسببالسبب

 ذلك يرى وأن) اليقني عني( إىل بذلك) اليقني علم( من يترقى أن أحب 〉ومييت حييي

 ليطمئن ولكن بلى قال! تؤمن أومل قال! املوتى حتيي كيف أرين رب: فقال مشاهدة،

 اللّه رسول قال: قال عنه اللّه رضي هريرة أيب عن البخاري رواه الذي احلديث فأما 〉قليب

 حتيي كيف أرين رب: قال إذ إبراهيم، من بالشك أحق حنن: " وسلم عليه اللّه صلى
 واللفظ الشيخان أخرجه" (قليب ليطمئن ولكن بلى،: قال تؤمن؟ مل أو: قال املوتى،

 وقوله .خالف بال عنده، علم ال من يفهمه قد ما بالشك ههنا املراد يسفل) للبخاري

 ما األربعة هذه يف املفسرون اختلف 〉إليك فصرهن الطري من أربعة فخذ قال: تعاىل

 فروي القرآن، عليه لنص مهم ذلك يف كان لو إذ تعيينها، حتت طائل ال كان وإن هي؟
: قال وهلذا. وطاووساً وديكاً) النعام فرخ( وهو ورأالً وزاً أخذ: قال أنه عباس ابن عن

كان شاء وما شيء، من ميتنع وال شيء يغلبه ال عزيز أي 〉حكيم عزيز اللّه أن واعلم 

   .٧١وقدره وشرعه وأفعاله أقواله يف حكيم شيء، لكل هرالقا ألنه ممانع بال
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 فأخرب واجلزاء، للبعث املوتى وإحيائه اهللا قدرة على حسية داللة أعظم أيضا فيه وهذا
 خبرب ذلك تيقن قد ألنه املوتى، حييي كيف ببصره يريه أن سأله أنه اهيمإبر خليله عن تعاىل
: له اهللا قال فلهذا اليقني، عني مرتبة له ليحصل عيانا يشاهده أن أحب ولكنه تعاىل، اهللا

 به يزداد مما اليقينية األدلة بتوارد أنه وذلك 〉 قليب ليطمئن ولكن بلى قال تؤمن أومل 

 من أربعة فخذ  ربه له فقال العرفان، أولو نيله يف ويسعى اإليقان به ويكمل اإلميان

 مث . يديك وعلى ومشاهدة منك مبرأى ذلك ليكون ضمهن: أي 〉 إليك فصرهن الطري

 واجعل ببعض، بعضها أجزاءهن اخلط مزقهن،: أي 〉 جزءا منهن جبل كل على اجعل

 ادعهن مث  األجزاء تلك من جزء منه، القرب يف اليت اجلبال من: أي جبل، كل على

 ففعل الطريان، وسرعة القوة هذه يف ويأتينك كاملة، حياة هلن حتصل: أي 〉 سعيا يأتينك

 الذي واألرض السماوات ملكوت من وهذا أراد ما له وحصل ذلك السالم عليه إبراهيم

 من يكونول واألرض السماوات ملكوت إبراهيم نري وكذلك  قوله يف إياه اهللا أراه

 ا سخر عظيمة قوة ذو: أي 〉 حكيم عزيز اهللا أن واعلم: قال مث 〉املوقنني

   .جلالله خاضعة لعزته منقادة هي بل منها، شيء عليه يستعص فلم املخلوقات،
 اهللا بني احلوار حدث قد ٢٦٠ آية البقرة سرة يف الباحثة رأت اتالبيان هذه إىل بالنظر
 مبدأ إنتهاك فيها اليقني عني إىل اليقني علم  عن يتكلّم السابق السلم عليه إبراهيم و تعاىل

 يقوله الذي الكالم احلوار، هذا يف الكالم شكل إىل نظرا .(maxim of manner) الطريقة
 حتي كيف أرين رب" يعين طالوت بقوله عالقة إلجابة ليست" نتؤم ْ أَوملَ" يعين تعاىل

                                                                                                                                                       

 



 طالوت يفهمه قوله أنّ لو و إمجاالً قوالً يقول وهو مباشر غري قوال يقول اهللا ألن  "املوتى
 ألنّ (maxim of manner) الصيغة قاعدة خيالف احلوار هذا أن يعرف لذلك. دقيقاً و جيدا
 إجابه و اإلجياز أو التعبريى غري احلدث ىف اخلفي ىنعامل على يشتمل تعاىل اهللا كالم

  .مباشرة بإجابة ليس بالسؤال
  تؤمن ْ أَوملَ:  تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قولهقولهقولهقوله
 إرشاد و تنبيه يقينه، و بإميانه العليم هو و بالسؤال إجابة تعاىل اهللا كالم أنّ:  قولقولقولقول    معىنمعىنمعىنمعىن
 التسليم و اإلهلي السر اذا اإلميان فإنّ يعدوه، ال و اإلنسان عنده يقف أن ينبغي ما إىل
 . تعاىل اهللا لبينه آخر سبيل ذلك وراء كان ولو البشر، من يطلب غاية هو الوحي، خلرب فيه
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

        الرابعالرابعالرابعالرابع    البابالبابالبابالباب

        ختتامختتامختتامختتاماإلاإلاإلاإل

        

        البحثالبحثالبحثالبحث    نتائجنتائجنتائجنتائج    تلخيصتلخيصتلخيصتلخيص    - - - - أأأأ
        

 و احلوارى االستلزام على تشتمل اآليت اآليات التحليالت، و البيانات من و  
 سورة يف احلوارى االستلزام إستخدام عن) The flouting of the maxims( ئاملباد تهاكان

 على بإجابة يلي كما تتخلص السابق، الباب يف الباحثة ذكرها الكرمي القرآن يف البقرة
  : األول الباب يف البحث أسئلة

 الكرمي القرآن يف البقرة سورة    ىف احلوارى االستلزام على تشتمل اآليت اآليات كانت. ١
 ،١٢٤ ،٩٣ ،٨٨- ٨٧ ،٦٧ ،٦١ ،٣٢-٣١ ،٣٠ ،١٣ ،١١ آية هو و. آيات عشرين
٢٦٠ ،٢٥٨ ،٢٤٩ ،٢٤٨ ،٢٢٠،٢٤٦ ،٢١٩ ،٢١٥ ،١٧٠ ،١٤٢ ،١٢٦  .  

 الكم مبدأ) ١( :هي و اقسام اربعة ىلإ) maxims( احلوارى االستلزام يف مبادئ ينقسم .٢
)Quantity ()( الكيف مبدأ) ٢Quality ()( ةاملناسب مبدأ) ٣Relevance ()قةيالطر مبدأ )٤ 
)Manner.( املبادئ تهاكان الباحثة قسمت )The flouting of the maxims (إستخدام عن 

 مبدأ فيها آيات سبعة: يلى كما مها ،    الكرمي القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى االستلزام



 مبدأ فيها آيتان و. ٢٥٨ ،٢٤٨ ،٢٤٦ ،٩٣ ،٦١ ،١٣ ،١١ آية هو )Quality( الكيف
الكم )Quantity (املناسبة مبدأ فيها آيتان و ،١٢٤ ،٨٨- ٨٧ مها و )Relevance (٣١ -
 ،١٤٢ ،١٢٦ ،٦٧ ،٣٠ آية هو )Manner( قةيالطر مبدأ فيها آيات عشر و ،٦٧ ،٣٢

٢٦٠ ،٢٤٩ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٥ ،١٧٠   .  

        اإلقتراحاتاإلقتراحاتاإلقتراحاتاإلقتراحات    ----بببب

 الباحثة تقدم حىت وهدايته بإذنه اجلامعي البحث إنتهى قد الذي اهللا شكر و محدا
  :يلي كما االقتراحات و. البحث خالصة و البحث حتليل على بناء االقترحات

 علـوم  يف خاصة اللغة بعلوم ليهتموا العربية اللغة شعبة يف الطالبات و الطالب جلميع )١
 فنعر أن نستطيع مثال اليوم اال هذا يف البحث قلّة مازالت ألن الداللة، و التداولية

 جيدا نفهمه أن علينا فينبغي. احلوارى االستلزام توجد العظيم القرآن وهو اهللا كالم يف
 . اللغة علم مواضع من كموضوع عالية ترقية نرقيه و

 القرآن يف البقرة سورة يف احلوارى االستلزام دراسة عن احملدود البحث بنتائج تتعلق
 يف البحث يقتصر ال ذلكل اإلمتام، و بوالصا عن بعيد اجلامعي البحث هذا ميكن الكرمي،

 العلوم خاصة العلوم ألنّ األخرى، التداولية الناحية من بل فحسب احلواري االستلزام
  .السبيل السواء إىل يهدينا و للرشاد يوفقنا أن أسأل اهللا و. الزمان بنمو تنتمي اللغوية

  

  

  

  

  



 املراجعاملراجعاملراجعاملراجع    قائمةقائمةقائمةقائمة

 

 دار العظيم، القرآن تفسري الدمشقي، قرشيال كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو
 ١٩٩٤: الفكر

 ٢٠٠٠الفكر، دار: لبنان بريوت. املراغى تفسري املراغى، مصطفى أمحد

 احلقوق مجع ،البقرة سورة تفسري يف الدرة املاضي، كامل بنت ميادة معن أم
 ٢٠٠٦: لبانون بريوت حمفوظة

 دار كثري، ابن تفسري تذهيب يف املنري املصباح كثري، بن عمر بن امساعيل إمام
 ٢٠٠٠: الرياض التوزيع و النشر السلم

 مالك موالنا احلكومية اإلسالمية اجلامعة. اللّغة علم إىل مدخل الدين، حبر أوريل
 ٢٠٠٧ إبراهيم،

   ١٩٩٥ ،اجلامعة املعرفة دار .جديد إطار اللةالد علم السيد، إبراهيم صربي
 الكرمي القرآن

 لترمجةا و الكرمي القرآن

. سعود امللك جامعة: السعودية. )لغوية قضية( التداولية املقاربة .الزليطين حممد
٢٠٠٧ 

 دار: املكرمة مكة. الكرمي القرآن من األحكام آيات تفسري الصابوىن، علي حممد
 ٢٠٠٤ عبود، ابن

 ١٩٩٩ إنساىن، غما: جاكرتا ،كثري ابن تفسري خمتصر الرفاعى، ناسب حممد

 ،اجلامعة املعرفة دار. املعاصر اللغوى البحث ىف جديدة آفاق حنلة، أمحد و حممود
١٩٩٩ 
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        ١١١١    وحةوحةوحةوحةللللالالالال
        البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    األبطالاألبطالاألبطالاألبطال
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        ٢٢٢٢    وحةوحةوحةوحةللللالالالال

        البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    سورةسورةسورةسورة    يفيفيفيف    احلواراحلواراحلواراحلوار
        

 ١١١١١١١١    آيةآيةآيةآية     .١

    "األرض يف تفسدوا ال":             تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
        """"مصلحونمصلحونمصلحونمصلحون    حننحننحننحنن    إنماإنماإنماإنما"""": املنافقوناملنافقوناملنافقوناملنافقون    أجابأجابأجابأجاب

 ١٣١٣١٣١٣    آيةآيةآيةآية     .٢

  "الناس ءامن كما ءامنوا: " تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
 """"السفهاءالسفهاءالسفهاءالسفهاء    ءامنءامنءامنءامن    كمآكمآكمآكمآ    أنؤمنونأنؤمنونأنؤمنونأنؤمنون"""": اجلهالاجلهالاجلهالاجلهال    أجابأجابأجابأجاب

 ٣٠٣٠٣٠٣٠    آيةآيةآيةآية .٣

   خليفة األرض يف جاعل إين :        تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
 حبمدك نسبح وحنن الدماء ويسفك فيها يفسد من هافي أجتعل :  املآلئكةاملآلئكةاملآلئكةاملآلئكة    قالقالقالقال

   لك ونقدس
 تعلمونتعلمونتعلمونتعلمون    الالالال    ماماماما    أعلمأعلمأعلمأعلم    إينإينإينإين ::::            تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال

 ٣٢٣٢٣٢٣٢----٣١٣١٣١٣١    آيةآيةآيةآية .٤

   "صادقني كنتم إن هؤالء بامساء أنبئوين"    :    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
        احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم    العليمالعليمالعليمالعليم    أنتأنتأنتأنت    إنكإنكإنكإنك    علمتناعلمتناعلمتناعلمتنا    ماماماما    إالإالإالإال    لنالنالنالنا    علمعلمعلمعلم    الالالال    سبحانكسبحانكسبحانكسبحانك"""":   املآلئكةاملآلئكةاملآلئكةاملآلئكة    قالقالقالقال
        
        

 ٦١٦١٦١٦١    آيةآيةآيةآية     .٥



 تنبت مما لنا خيرج ربك لنا فادع واحد طعام على نصرب لن": : : :     إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    قالقالقالقال
   " وبصلها وعدسها وفومها وقثائها بقلها من األرض
    لكملكملكملكم    فإنفإنفإنفإن    مصرامصرامصرامصرا    اهبطوااهبطوااهبطوااهبطوا    خريخريخريخري    هوهوهوهو    بالذيبالذيبالذيبالذي    أدىنأدىنأدىنأدىن    هوهوهوهو    الذيالذيالذيالذي    أتستبدلونأتستبدلونأتستبدلونأتستبدلون"""": : : :         موسىموسىموسىموسى    أجابأجابأجابأجاب

        """"سألتمسألتمسألتمسألتم    ماماماما
 ٦٦٦٦٧٧٧٧    آيةآيةآيةآية .٦

        بقرة تذحبوا أن يأمركم اهللا إن: : : :                                 موسىموسىموسىموسى    قالقالقالقال
        هزوا أتتخذنا: : : : إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    ىنىنىنىنبببب    أجابأجابأجابأجاب

        اجلاهلنياجلاهلنياجلاهلنياجلاهلني    منمنمنمن    أكونأكونأكونأكون    أنأنأنأن    باهللاباهللاباهللاباهللا    أعوذأعوذأعوذأعوذ    ::::                                موسىموسىموسىموسى    قالقالقالقال
 ٨٨٨٨٨٨٨٨----٨٧٨٧٨٧٨٧    آيةآيةآيةآية .٧

 أنفسكم وى ال مبا رسول جاءكم أفكلما ::::    سلّمسلّمسلّمسلّم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلىصلىصلىصلى    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال
        تقتلون وفريقا كذبتم ففريقا استكربمت

        نونيؤم ما فقليال بكفرهم اهللا لعنهم بل غلفغلفغلفغلف    قلوبناقلوبناقلوبناقلوبنا ::::    يهودييهودييهودييهودي    قالقالقالقال    
 ٩٣٩٣٩٣٩٣    آيةآيةآيةآية     .٨

   وامسعوا بقوة آتيناكم ما خذوا ) :) :) :) :موسىموسىموسىموسى    بالتواتربالتواتربالتواتربالتواتر((((    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قالقالقالقال
        وعصيناوعصيناوعصيناوعصينا    مسعنامسعنامسعنامسعنا: : : :                                                 الكافرونالكافرونالكافرونالكافرون    أجابأجابأجابأجاب

 ١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤    آيةآيةآيةآية .٩

        إماما للناس جاعلك إين ::::                                                                        تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
        ذرييتذرييتذرييتذرييت    ومنومنومنومن ::::    سلمسلمسلمسلم    عليهعليهعليهعليه    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    نىبنىبنىبنىب    أجابأجابأجابأجاب

  الظاملني عهدي نالي ال: : : :                                                                         تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال
 ١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦    آيةآيةآيةآية .١٠

 من الثمرات من أهله وارزق آمنا بلدا هذا اجعل رب ::::    سلمسلمسلمسلم    عليهعليهعليهعليه    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    قالقالقالقال
        اآلخر واليوم باهللا منهم آمن



    وبئسوبئسوبئسوبئس    النارالنارالنارالنار    عذابعذابعذابعذاب    إىلإىلإىلإىل    أضطرهأضطرهأضطرهأضطره    مثمثمثمث    قليالقليالقليالقليال    فأمتعهفأمتعهفأمتعهفأمتعه    كفركفركفركفر    ومنومنومنومن :                            تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    أجابأجابأجابأجاب
        املصرياملصرياملصرياملصري

 ١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢    آيةآيةآيةآية .١١

        عليها كانوا ليتا قبلتهم عن والهم ما: : : :     السفهآءالسفهآءالسفهآءالسفهآء    قالقالقالقال
        مستقيممستقيممستقيممستقيم    صراطصراطصراطصراط    إىلإىلإىلإىل    يشاءيشاءيشاءيشاء    منمنمنمن    يهدييهدييهدييهدي    واملغربواملغربواملغربواملغرب    املشرقاملشرقاملشرقاملشرق    هللاهللاهللاهللا ::::    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال

 ١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠    آيةآيةآيةآية .١٢

        اهللا أنزل ما اتبعوا ::::    سلمسلمسلمسلم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلىصلىصلىصلى    اهللاهللاهللاهللا    النيبالنيبالنيبالنيب     قالقالقالقال
        آباءناآباءناآباءناآباءنا    عليهعليهعليهعليه    ألفيناألفيناألفيناألفينا    ماماماما    نتبعنتبعنتبعنتبع    بلبلبلبل ::::                                                                                    الكافرونالكافرونالكافرونالكافرون    أجابأجابأجابأجاب

 وال اشيء يعقلون ال آباؤهم كان ولوأ ::::    سلمسلمسلمسلم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلىصلىصلىصلى    اهللاهللاهللاهللا    النيبالنيبالنيبالنيب     قالقالقالقال
        يهتدون

 ٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥    آيةآيةآيةآية .١٣

   ينفقون ماذا    ::::                            ))))إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    موسريموسريموسريموسري((((    مجوهمجوهمجوهمجوه    بنبنبنبن    أمرأمرأمرأمر    قالقالقالقال
    فللوالدينفللوالدينفللوالدينفللوالدين    خريخريخريخري    منمنمنمن    أنفقتمأنفقتمأنفقتمأنفقتم    ماماماما: : : :         تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قولهقولهقولهقوله    يفيفيفيف        سلّمسلّمسلّمسلّم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلّىصلّىصلّىصلّى    النىبالنىبالنىبالنىب    أجابأجابأجابأجاب

        عليمعليمعليمعليم    ههههبببب    اهللاهللاهللاهللا    فإنفإنفإنفإن    خريخريخريخري    منمنمنمن    تفعلواتفعلواتفعلواتفعلوا    وماوماوماوما    السبيلالسبيلالسبيلالسبيل    وابنوابنوابنوابن    واملساكنيواملساكنيواملساكنيواملساكني    واليتامىواليتامىواليتامىواليتامى    واألقربنيواألقربنيواألقربنيواألقربني
 ٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩    آيةآيةآيةآية .١٤

  "    ينفقون ماذا":                                                                                                                                 إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    سألسألسألسأل
                """"العفوالعفوالعفوالعفو"""": ىلتعاتعاتعاتعا    قولهقولهقولهقوله    يفيفيفيف    سلّمسلّمسلّمسلّم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلّىصلّىصلّىصلّى    حممدحممدحممدحممد    أجابأجابأجابأجاب

        

 ٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠    آيةآيةآيةآية .١٥

  اليتامى عن ويسألونك :         )       )       )       )       إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    موسريموسريموسريموسري((((    مجوهمجوهمجوهمجوه    بنبنبنبن    أمرأمرأمرأمر
    وإنوإنوإنوإن    خريخريخريخري    هلمهلمهلمهلم    إصالحإصالحإصالحإصالح    قلقلقلقل :        عاىلعاىلعاىلعاىلتتتت    لهلهلهله    قوقوقوقو    يفيفيفيف    سلّمسلّمسلّمسلّم    وووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلّىصلّىصلّىصلّى    حممدحممدحممدحممد    نىبنىبنىبنىب

        فإخوانكمفإخوانكمفإخوانكمفإخوانكم    ختالطوهمختالطوهمختالطوهمختالطوهم
 ٢٤٢٤٢٤٢٤٦٦٦٦    آيةآيةآيةآية .١٦



      اهللا سبيل يف نقاتل ملكا لنا ابعث هلم ::::                                                إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بىنبىنبىنبىن    قالقالقالقال
  تقاتلواتقاتلواتقاتلواتقاتلوا    أالأالأالأال    القتالالقتالالقتالالقتال    عليكمعليكمعليكمعليكم    كتبكتبكتبكتب    إنإنإنإن    عسيتمعسيتمعسيتمعسيتم    هلهلهلهل ) :) :) :) :إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بىنبىنبىنبىن((((    نبيهمنبيهمنبيهمنبيهم    أجابأجابأجابأجاب

 ديارنا من رجناأخ وقد اهللا سبيل يف نقاتل أال لنا وما: : : :                         إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين    أجابأجابأجابأجاب    وووو
        بالظاملني عليم واهللا منهم قليال إال تولوا القتال عليهم كتب فلما وأبنائنا

 ٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧    آيةآيةآيةآية .١٧

  ملكا طالوت لكم بعث قد اهللا إن: : : :         ))))إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين((((    نبيهمنبيهمنبيهمنبيهم    قالقالقالقال

    منهمنهمنهمنه    بامللكبامللكبامللكبامللك    أحقأحقأحقأحق    وحننوحننوحننوحنن    عليناعليناعليناعلينا    امللكامللكامللكامللك    لهلهلهله    يكونيكونيكونيكون    أىنأىنأىنأىن: : : :                                                         إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بىنبىنبىنبىن    أجابأجابأجابأجاب
  املالاملالاملالاملال    منمنمنمن    سعةسعةسعةسعة    يؤتيؤتيؤتيؤت    وملوملوملومل

 واجلسم العلم يف بسطة وزاده عليكم اصطفاه اهللا إن: : : :     ))))إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل    بينبينبينبين((((    نبيهمنبيهمنبيهمنبيهم    قالقالقالقال
  عليم واسع واهللا يشاء من ملكه يؤيت واهللا

        ٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩    آيةآيةآيةآية .١٨
 منه شرب فمن بنهر مبتليكم اهللا إن ::::                                        طالوتطالوتطالوتطالوت    قالقالقالقال

      بيده غرفة اغترف من إال مين فإنه يطعمه مل ومن مين فليس

  وجنودهوجنودهوجنودهوجنوده    جبالوتجبالوتجبالوتجبالوت    اليوماليوماليوماليوم    اااالنلنلنلن    طاقةطاقةطاقةطاقة    الالالال: : : :                                     اجلنوداجلنوداجلنوداجلنود    أجابأجابأجابأجاب

 بإذن كثرية فئة غلبت قليلة فئة من كم ::::            ربهمربهمربهمربهم    مالقوامالقوامالقوامالقوا    أنهمأنهمأنهمأنهم    يظنونيظنونيظنونيظنون    الذينالذينالذينالذين    قالقالقالقال
  الصابرين مع واهللا اهللا
 ٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨    آيةآيةآيةآية .١٩

  ومييت حييي الذي ريب: : : :     إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    قالقالقالقال

  وأميتوأميتوأميتوأميت    أحييأحييأحييأحيي    أناأناأناأنا: : : : منرودمنرودمنرودمنرود    أجابأجابأجابأجاب

        املغرب من ا فأت املشرق من بالشمس يأيت اهللا فإن: : : :     إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    قالقالقالقال
        ٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠    آيةآيةآيةآية .٢٠

   املوتى حتيي كيف أرين رب : سلمسلمسلمسلم    عليهعليهعليهعليه    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    قالقالقالقال



        تؤمنتؤمنتؤمنتؤمن    أوملأوملأوملأومل :       تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    أجابأجابأجابأجاب
  ليطمئن ولكن بلى:  سلمسلمسلمسلم    عليهعليهعليهعليه    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    قالقالقالقال

 كل على اجعل مث إليك فصرهن الطري من أربعة فخذ:        تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    اهللاهللاهللاهللا    أجابأجابأجابأجاب
  سعيا يأتينك ادعهن مث جزء منهن جبل


