
  معاين احلوار بني خضر وموسى يف سورة الكهف

  )دراسة حتليلية داللية(

  

  البحث اجلامعي

قدم الباحث الستيفاء أحد الشروط الالزمة للحصول على درجة سرجانا 

)s1(  

  يف قسم اللغة العربية وأدا بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  

  هشام األنصاري: إعداد

  ٠٢٣١٠٠٦٤: رقم القيد 

  

   

  

  

  

  

 
  قسم اللغة العربية وأدا

  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالجل

٢٠٠٧ 
  



  معاين احلوار بني خضر وموسى يف سورة الكهف

  )دراسة حتليلية داللية(

  

  البحث اجلامعي

قدم الباحث الستيفاء أحد الشروط الالزمة للحصول على درجة سرجانا 

)s1(  

ة العربية وأدا بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة يف قسم اللغ  

  مملوءة احلسنة املاجستري: حتت اإلشرافة 

  

  هشام األنصاري: إعداد

  ٠٢٣١٠٠٦٤: رقم القيد 

  

  

  

  

  

  

  قسم اللغة العربية وأدا

  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالجل

٢٠٠٧ 



  كومية مباالنجاجلامعة اإلسالمية احل

 كلية العلوم اإلنسانية والثقافة قسم اللغة العربية وأدا

 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبراته

 : الذي كته الباحثنقدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلمعى 

  هشام األنصاري:   طالب 

  ٠٢٣١٠٠٦٤:   رقم القيد 

  ى يف سورة الكهف بني خضر وموسمعاىن احلوار :   موضوع 

 )دراسة حتليلية داللية(        

ستيفاء شروط مناقشة وقد دققنا النظرفيه وأدخلنا فيه بعض التصحيحات الالزمة ال

أمام جلنة املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا يف كلية علوم اإلنسانية 

  .م٦٠٠٧-٢٠٠٦والثقافة قسم اللغة العربية وأدا للعام الدراسى 

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبراته

  

  

  

  :حتريرا مباالجل 
  هـ١٤٢٧مجد األول 

  م٢٠٠٧يويل 

  

  املشرف الثالين  املشرفة األول

  

  

  املاجستري ,مملوءة احلسنة

  

  

  املاجستري, الدكتورأندوس نور هادي

  



  وزارة الشؤون الدينية

  اجلامعة اإلسالمية اخلكومية مباالنج

 إلنسانية والثقافةكلية العلوم ا

  تقرير الكلية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

استلمت كلية العلوم اإلنسانية والثقافة هذا البحث اجلامعي الذي كتبه 

   :الباحث

  هشام األنصاري:       االسم   

  ٠٢٣١٠٠٦٤:     رقم التسجيل   

  معاىن حوار خضر و موسى يف السوراة الكهف:   موضوع البحث   

  )دالليةدراسة حتليلية (          

يف قسم اللغة العربية وأدا كلية ) s1(للحصول على درجة سرجانا   

  م٢٠٠٧-٢٠٠٦العلوم االنسانية والثقافة للسنة الدراسية 

  

  م٢٠٠٧ يويل ٢٣, حتريرا مباالنج  

  عميد الكلية

    

  

  املاجستري, الدكتورأندوس دميياطي أمحدين

  ١٥٠٠٣٥٠٧٢: رقم التوظيف



  وزارة الشؤون الدينية

  جلامعة اإلسالمية اخلكومية مباالنجا

 كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  تقرير جلنة املناقشة

  :قد أجريت املناقشة على البحث اجلامعي الذي قدمه الباحث 

  هشام األنصاري:      االسم 

  ٠٢٣١٠٠٦٤:   رقم التسجيل 

  معاىن حوار بني خضر و موسى يف السوراة الكهف:   موضوع البحث 

  )سة حتليلية دالليةدرا(        

يف قسم اللغة ) S1(وقررت اللجنة بنجاحة واستحقاقة درجة سرجانا   

العربية وأدا بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة كما يستحق أن يلتحق بدراسته 

  .إىل ما هو أعلى من هذه املرحلة

  : جملس املناقشني   

 )          (  األستادة الدكتورأندا أمي حممودة املاجستري .١

 )      (  األستاد الدكتورأندوس تنطاوي املاجستري .٢

 )      (    األستادة مملوءة احلسنة املاجستري .٣

  م٢٠٠٧ يويل ٢٣, حتريرا مباالنج  

  عميد الكلية

    

  املاجستري, الدكتورأندوس دميياطي أمحدين

  ١٥٠٠٣٥٠٧٢: رقم التوظيف



 الشعار
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  )١٠٩ الكهف سورة(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اإلهداء

  :أهدى هذا البحث اجلامعى إىل

  .أيب هاشم عمر و أمي صليحة احملبوبني. ١    

  .أخيت الشقيقة ألصغرية عني الرمحة احملبوية. ٢    

زمالئي النبالء  النعماء الذي يرافقوين يف احتـاد الطـالب           . ٣

  .(HIMMABA)املتخرجني يف حبر العلوم 
 .أصدقائي وزمالئي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج. ٤    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  كلمة الشكر والتقدير

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني , إن احلمد والشكر هللا  

سيدنا وموالنا وحبيبنا وقرة أعيننا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى اله 

  .وأصحابه أمجعني أما بعد

 قد انتهى الباحث من امتام الكتابة هلذا البحث اجلامعى حتت العنوان 

)". دراسة حتليلية داللية(الكهف معاىن حوار بني خضر وموسى يف سورة "

ويف هذه . الفه لتكميل بعض الشروط لنيل درجة مستوى األوىل أي سرجانا

  :املناسبة البديعة قدم الباحث شكرا جزيال إىل

, صاحب الفضيلة األستاذ الربوفيسور الدكتور احلاج إمام سوبرايوغو .١

  .كمدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

 األستاذ دمياطى أمحدين كعميد كلية العلوم اإلنسانية صاحب الفضيلة .٢

 .والثقافة

صاحب الفضيلة األستاذ ولدانا وارغاديناتا كرئيس قسم اللغة العربية  .٣

 .وأدا

, صاحب الفضيلة األستاذة مملوءة احلسنة املاجستري كمشرفة االوىل .٤

والدكتوراندوس نور هادي كمشرف الثاين يف هذا البحث قد أتاح 

 .ا إىل تصحيح هذا البحث اجلامعيوقتهم

 أيب هاشم عمر وأمي صليحة احملبوبني املخترمني وقد ربيىن تربية وزادا  .٥

كثريا حىت اية الدراسة وكل ذلك ال يقدر بشيء أحسن اجلزاء يف الدنيا 

 . واآلخرة



زمالئي النبالء  النعماء الذي يرافقوين يف احتاد الطالب املتخرجني يف حبر  .٦

, لطفي, بامبابج, مشهر, غفران, جالل لدين,  منهم(HIMMABA)العلوم 

 .حمب, مرياة القبتية, خريان

 .إخواين وأخوايت األحباء مباالنج .٧

 . زمالئه يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج .٨

وأخريا أرجى الباحث من القارئني احملترمون أن تعطوا اإلقتراحات كما 

  . أو األخطاءكان هذا البحث ال خيلو من النقصان 

  

  

  
  :مباالنج 

  هـ١٤٢٧مجادي األخري 

  م٢٠٠٧يويل 

  

  

  الباحث  

  

  هشام األنصاري

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ملخص البحث

معاىن قصة احلوار بني خضر وموسى يف , ٠٢٣١٠٠٦٤, هشام األنصاري

كلية اإلنسانية والثقافة يف قسم اللغة , )دراسة حتليلية داللية(سورة الكهف 

حتت اإلشرافني مملؤة , جلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنجالعربية وأدا با

 . احلسنة املاجستري و الدكتوراندوس نور هادي املاجستري
  

  .حوار,السلوك, الصرب,احلكمة: الكلمة الرئيسية

وقع احلوار بني موسى وخضر يف اجراء التعارف واملعاملة وطلب العلم   

, قبا لوجود التفارق والتخالفويف نفس الوقت وقع احلوار  ع. أو احلكمة

عندما سأل موسى خلضر عن احلوارث احلارقة للعارة ورغب خضر عن إجابة 

  .ذلك األسئلة واحلوارهنا مهم جدا كما أن صالحة الناس حتقق باحلوار

وهو حتليل ما وقع يف , واستخدم الباحث يف هذا البحث املنهج الكيفي 

واتمع هنا اتمع اإلخصائى .  اتمعاتمع أو حتليل الظواهر اليت وقعت يف

هلذا حاول الباحث , وترجع هذه املنهج إىل الكتب اللغوية, ليس اإلنسان كله

  .حتليل الوثائق ملعرفة معىن حوار يف قصة موسى وخضر املستورة يف الوثائق

أما نتائج البحث يف هذا البحث العلمي هي أما اآليات اليت تتضـمن             

وحكم مهم منها بأن اهللا     , موسى وخضر هي مثاين عشرة آية     على احلوار بني    

يستر مجيع احلقائق املخبوئة وراء األفعال املوجودة بني يدي الناس ولوكـان            

ووجود السياق العاطفي والسياق املوقفي واملعىن القياسـى        , خطأ يف الظاهرة  

  .يف اسلوب احلوار بني خضر وموسى يف سورة الكهف
  

  



 حمتويات البحث

  حةالصف

 أ.................................................موضوع البحث 

  ب.....................................................تقرير املشف

  ج....................................................تقرير العميد 

  د....................................................تقرير املناقشة

  هـ..........................................................الشعار

  و..........................................................اإلهداء

  ز.............................................كلمة الشعر والتقدير

  ح..................................................ملخص البحث

  ط.................................................حمتويات البحث 

  

  1............................................مقدمة: الباب األول 

 1.............................................خلفية البحث  .١

 3..............................................أسئلة البحث .٢

 3............................................أهداف البحث .٣

 4..............................................أمهية البحث .٤

 4..............................................حتديد البحث .٥

 4..............................................منهج البحث .٦

 6.............................................هيكل البحث .٧

  



  7....................................البحث النظري: الباب الثاين 

  7..................................................القصة. ١

  7....................................تعريف القصة. ١,١

  8....................................عناصر القصة. ١,٢

  9...............................تعريف علم الداللة وأنواعه. ٢

  9...............................تعريف علم الداللة. ٢,١

  12................................أنواع علم الداللة. ٢,٢

  19...............................تعريف املعىن وأنواع املعىن . ٣

  19.....................................تعريف املعىن. ٣,١

  21.....................................وأنواع املعىن. ٣,٢

  

  ٢٧...........................عرض البيانات وحتليلها: الباب الثالث 

  ٢٧....................................حملة عن سورة الكهف. ١

  جمموعة اآليات اليت تتعلق احلوار بني حضر وموسى. ٢

  ٢٩........................................ يف سورة الكهف

  ٣١........معىن قصة حوار بني حضر وموسى يف سورة الكهف, ٣

  

  ٤٨............................................اخلامتة: الباب الرابع 

 ٤٨................................................اخلالصة  .١

  ٤٩ ..............................................اإلقتراحات .٢

  ٥٠....................................................قائمة املراجع



١ 

  الباب األول 

  مقدمة

 خلفية البحث. أ

القرآن الكرمي كتاب ختم اهللا به الكتب وأنزله على نيب ختم به 

فهو دستور اخلالق إلصالح اخللق . األنبياء بدين عام خالد ختم به األديان

ضة يوقانون السماء هلداية األرض أ إليه مرتله كل تشريع وأودعه كل 

  ١.وناط به كل سعادة

الرسول وآيته الكربى يقوم يف فم الدنيا شاهدا برسالته وهو حجة 

وهو مالذ الدين األعلى يستند  .ناطقا بنبوته دليال على صدقه وأمانته

اإلسالم إليه يف عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وآدابه وأخالقه 

  .وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه

ا وسالمتها وهو عماد لغة العرب األمسى تدين له اللغة يف بقائه

وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرا وتفوق سائر اللغات العاملية به 

  .يف أساليبها ومادا

وهو أوال وآخرا القوة احملولة اليت غريت صورة العامل ونقلت 

حدود املمالك وحولت جمرى التاريخ وأنقذت اإلنسانية العاثرة فكأمنا 

 القرآن الكرمي موضع العناية لذلك كله كان .خلقت الوجود خلقا جديدا

الكربى من الرسول وصحابته ومن سلف األمة وخلفها مجيعا إىل يوم 

 .الناس هذا

                                                
 هـ١٤٢٤=م٢٠٠٣, لبنان-بريوت, دار الكتب العلمية, مناهل العرفان, حممد عبد العظيم الزرقاين. ١



 
 ٢ 

, وقد اختذت هذه العناية أشكاال خمتلفة فتارة ترجع إىل لفظه وأدائه

ورابعة إىل تفسريه , وثالثة إىل كتابته ورمسه, وثانية إىل أسالبه وإعجازه

  .وشرحه إىل غري ذلك

 أفرد العلماء كل ناحية من هذه النواحي بالبحث والتأليف ولقد

ووضعوا من أجلها العلوم ودونوا الكتب وتباروا يف هذا امليدان الواسع 

أشواطا بعيدة حىت زخرت املكتبة اإلسالمية بتراث جميد من آثار سلفنا 

  .الصاحل وعلمائنا األعالم

األرض وكانت هذه الثروة وال تزال مفخرة نتحدى ا أمم 

وهكذا أصبح بني  .ونفحم ا أهل امللل والنحل يف كل عصر ومصر

 ". بعلم"أيدينا اآلن مصنفات متنوعة وموسوعات قيمة فيما نسميه 

 سورة البقرة هداية للمؤمنني وهكذا يفاهللا يعني غرض هذا الكتاب 

فعلى كل من يبحث القرآن الكرمي إهتمام .  سورة الكهف افتتاحايف

 آياته احملتاجة إىل يفاجلد ألن اهللا تعاىل حيطّ األسرار الكثرية كالم اهللا ب

  .  اإلهتمام وليس بالقراءة فقط

من انّ ,  تكلّم االراء حول سورة الكهف اآلنيفان الباحث غرض 

 هذا البحث، نظر يفو.  هذه السورة أمورا تبحث بالعقليفاهللا قد وضع 

 يفاسبة ملنقنق املعاىن املوجودة الباحث بأن الطريقة التحليلية الداللية من

احلوار بني موسى " هذا احلالة خيصص البحث يفو. سورة الكهف

كما اعتقد الباحث . هذا احلوار سيعطى تأثريا حلالية نفس موسى" وحضر

أن علم الداللة تستكيع أن يبحث وحيلل تلك الكالمات ألا علم من 

  . علوم املعاىن



 
 ٣ 

ف بل الصحبة واحتفاظ الرمحة باحلوار تكون اإلنسان التعار

 وجه آخر خنصب يفوانتشار املعارف وصالحية احلضارة باملستحرة، و 

واحلوار هنا . التفرق واحياء العداوة والبغص وموقل التقدم واعاقة الفكرة

واعتقد الباحث بأن . مهم جدا  وقريب بنا حىت ال نشعره مهما لتعلّمه

أن يرتفع بفهم احلوار , كثرياصالح حياتنا،هو صلتنا بالناس يتحصل 

 هذا يفواجته الباحث . نستطيع أن نتعلم وجوها عن احلوار. وصالحه

 سورة الكهف طريقة يفالبحث أن حيلل احلوار بني اخلضر وموسى 

   . الدراسة الداللية ألا أقرب الطريقة لفهم املادة والبحث

   

  أسئلة البحث. ب

سئلة أساسية حىت يكون حبثه  هذه الرسالة أحاط الباحث حبثه بأيف

  : كما يلى هيمتركزا، و

  سورة الكهف ؟يفما األية اليت تضم على احلوار بني حضر وموسى  .١

 سورة الكهف من الناحية يفما معاىن احلوار بني حضر وموسى  .٢

 السياقية ؟ 

  أهداف البحث. ج

  : أما اهلدف الذى يريد الباحث للوصول إليه   

 سورة يف على احلوار بني حضر وموسى معرفة األيات اليت تضم. ١

  الكهف 

 سورة الكهف من الناحية يفمعرفة معاىن احلوار بني حضر وموسى . ٢

  السياقية   



 
 ٤ 

  أمهية البحث. د

بعد أن عرض الباحث أهداف البحث، فاملطلوب هنا ذكر أمهية  

 : هذا البحث كما يلي 

 يف القيام على ى األخريننلباحثلأن يكون هذا البحث مرجعا إضافيا . ١

  .البحث مثل هذا

أن يكون هذا البحث مساعدا للقارئني فهم معاين اآليات القرآنية . ٢

  .زيادة على ارتقاء اإلميان بالكتاب العزيز

أن يكون هذا البحث سهما خلزنة العلوم واملعرفة باجلامعة اإلسالمية . ٣

  احلكومية ماالنج

  

  حتديد البحث. هـ

وليكون البحث موجها يناسب نظرا إىل موضوع البحث   

املقصود فيحدد الباحث املسألة اليت تتعلق بالبحث هي األيات القرآنية 

املشتملة على قصة حوار خضر وموسى وحيلل الباحث بتحليل علم 

 . الداللة يعين من جهة سياقة فقد

  

 منهج البحث. و

  املنهج املستخدم يف هذا البحث .١

خدم الباحث فيه املنهج يكون هذا البحث دراسة مكتبية، يست  

الوصفي وهو البحث الذي يعتمد على دراسة الواقع ويهتم بوصفها 

  .وصفا دقيقا



 
 ٥ 

 مصادر البيانات  .٢

   :إن مصادر البيانات اليت يرجع إليها الباحث تنقسم إىل نوعني  

 املصدر الرئيسي وهو القرآن الكرمي  �

ن املصدر الثانوي وهو الكتب اليت تتعلق مبوضوع هذا البحث م �

 .كتب التفاسري وعلم اللغة و علم الداللة

 
 طريقة مجع البيانات .٣

وضع الباحث الطريقة الوثائقية جلمع البيانات، وهي البحث عن   

احلقائق املأخوذة من الكتب واجلرائد  واالت وامللحوظات وغري 

   .ذلك

فأخذ الباحث يقوم باجراء مجعها يف هذا البحث بتخطيط اخلطوات   

  :النتائج، وهي كما يلي للحصول على 

 قراءة سورة الكهف �

القيام مبطالعة كتب التفاسري ملعرفة مضمون احلوار بني خضر و  �

  سورة الكهفيفموسى 

القيام بدراسة كتب التفاسري لالطالع على أسرار احلوار بني  �

 اخلضر وموسى يف سورة الكهف وفصاحتها

 االستنتاج �

 طريقة حتليل البيانات .٤

  : ام بتحليلها بطريقتني التاليتني، ومها اقث البيانات بعدان ينال الباح  

 .االستنباط وهو الطريقة تنقل من القوانني العامة إىل اخلاصة �



 
 ٦ 

املقارنة وهي منهج البحث املفتش للعناصر املعينة تتعلق  �

باألحوال والوقائع املبحوثة، مث تقارن تلك العناصر بالعنصر 

مث . ارنة اآلراء شىتاآلخر ذا املنهج يستخدم الباحث ملق

كان الباحث يأخذ اخلالصة على حسب ما ورد يف ذهن 

 .الباحث وفكره

الوصفية وهي أن يصف الباحث املسألة وحيللها  ويشرحها  �

 .شرحا لطيفا

  هيكل البحث  . و

هو مقدمة حتتوى على خلفية البحث، أسئلة البحث،  : الباب األول 

، منهج  أمهية البحث, حتديد البحثأهداف البحث،

 .     البحث وهيكل البحث

 هذا الباب تعريف يفالبحث النظرى عرض الباحث  : الباب الثاىن 

 . تعريف علم الداللة، تعريف علم املعىن ,القصة

 يفعرض البيانات وحتليلها، ويذكر ويشرح الباحث  : الباب الثالث

حملة عن سورة الكهف، األية عن حوار : هذا الباب 

  سورة الكهف، أسباب الرتول،يف بني خضر وموسى

 . سورة الكهفيفمعاىن حوار بني خضر وموسى 

اإلختتام، يتضمن هذا  الباب على اخلالصة  : الباب الرابع

 واإلقتراحات
 
 

 



 
 ٧ 

  الباب الثاىن

  البحث النظرى

  القصة. أ 

  تعريف القصة . ١.  

, قصا وقصصا: له مصدر, قصة-يقص-القصة لغة مأخوذة من قص  

, يقص قصا وقصصا أثره تتبعه شيئا-وقص,  عليه اخلرب أو حدثه بهقيل قص

 أما تعريف القصة يف القاموس الكبري ٢.ومجع القصة هو القصص

األول أا عبارة تبحث وخترب األمور من الوقائع : اإلندونيسي هلا معنيان

   ٣.واحلوادث سواء أكانت واقعة أم خيالية

وقص ,  اللغة اخلرب وهو القصصالقصة عند حممد تيمور أن القصة يف  

اخلرب املقصوص بالفتح : أورده والقصص: على خربه ويقصه قصا وقصصا 

مجع القصة : والقصص بكسر القاف, وضع موضع املصدر صار أغلب عليه

القصة هي هكاية نثرية , وقال الدكتور إبراهيم أنيس وأخرون. ٤اليت تكتب

ما مما وتبين على قواعد معينة من طويلة تستمر من اخليال أو الوقائع أو منه

  ٥الفن الكتايب

إذن , من تعاريف القصة املختلفة اليت عرضها املعرفون يف السابق  

كانت القصة هي نوع من أنواع األدب النثري وهي تقتصر على فكرة 

واحدة أو حادثة مفردة تشتمل على عناصر القصة احلال اخلاصة اليت تبدأ 
                                                

 ٦٣١: ١٩٧٦, دار املشريف,  بريوت .املنجيد يف اللغة األعالم, لويس مألوف ٢
 ,Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka  120 :مترجم من ٣

Jakarta, 1989 
 ١٠: ١٩٩١, مصر, مطبعة احلسني اإلسالمية, القصة يف األدب العريب, حممد عرفة املغريب ٤

  ٣٧٤: دون السنة , القاهرة , املعجم الوسيط, إبراهيم أنيس وأخرون ٥

٧ 



 
 ٨ 

لة يف القصة وتتوصل إىل حال هذه املشكلة خيالية بالتمهيد إىل ظهور املشك

  .أم واقعية

  

  عناصر القصة. ٢  

. الشك أن لكل فن من الفنون األدبية عناصر أساسية يقوم عليها  

وتتضمن القصة على العناصر اليت تتعلق بعضها من بعض حيث يشكل منها 

لوسط أو وال ختلو منها قصة جيدة هي ا, معىن جمل والقصة عناصر تلتزمها

وال . واحلوار مث األسلوب, والشخصيات, وللحدث, واحلياكة, البيئة

إمنا يكن عنه احلديث , تنثصل هذه العناصر بطبيعة احلال بعضها عن بعض

وتتفاوت أمهية كل عنصر منها . عنها مفردة حتليل كل واحدة على حده

  ٦.طبيعة القصة ولوا الفين

عناصر القصة ) Burhanudin Nurgiyantoro (وينقسم برهان نوركينطارو  

والعناصر اخلارجية تقوم على خارج . ٧مها العناصر اخلارجية, إىل قسمني

األدب من حيث إن القصة قد تأثرها أحوال املؤلف واتمع والذين 

وأما العناصر الداخلية . وعالقة األدب بالفن األخر, والعادة وما إىل ذلك

ألديب وهي العناصر اليت وجد فيها تؤدي خضر العمل األديب كالعمل ا

ومن العناصر الداخلية منها األحداث . القارئ عندما يقرء العمل األديب

  .واحليكة واألسخاصوالفكرة واخللفية واللغة أو أسلوب

                                                
 ٩: اإلسكندريةاملعارف : الناشر,)إجتاهائها أعالمها,أصوهلا(دراسة يف القصة العربية احلديثة , حممد زغلول سالم ٦
 Nugiantoro Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, Gadjah Mada University مترجم من. ٧

Press, Yogyakarta, 2002: 23  



 
 ٩ 

أمجع تقريبا على أن األدب "النقاد األدب"وقال أمحد أمني يف كتابه   

ملعىن أو الفكرة العاطفة واخليال وا: يتكون من عناصر أربعة وهي

   ٨.واألسلوب وكانت هذه العناصر األربعة من العناصر الداخلية
 
 تعريف علم الداللة وأنواعه . ج

  تعريف علم الداللة. أ

,  علم اللغـة   يفوقد اشتهر بني أيدي اللغويني أن علم الداللة داخلة          

أو مستوى مـن    , ويستطيع أن يزعم أن علم الداللة هو جزء من علم اللغة          

ومع ذلك  , (Grammer) وعلم النحو  (Phonetics) كعلم األصوات , وياتهمست

النموذج اللغوي الـذي    -صراحة أو ضمنا  -يقبل علماء اللغة كلهم تقريبا    

أما علم  ". طرف آخر  "يفوعلم األصوات   , "طرف"يكون علم الداللة فيه     

أو  Semantics  وعرف فضايا املعىن باسـم     ٩. مكان ما بينهما   يفالنحو فيقع   

 اللغـة اإلجنليزيـة     يففأطلقت عليه عدة األمساء     , لم الداللة أو علم املعىن    ع

أما باللغة العربية لبعضهم يسـمية علـم        .  Semantics أشهرها اآلن بكلمة  

الداللة وبعضهم يسميه علم املعىن و بعضهم يطلق عليه اسم السـيمانتيك            

 وكـان   Semantique أو اللغة الفرنسية   Semantics تعريبا من اللغة اإلجنليزية   

 مث  ١٨٨٣أول من استعمل هذا االصـطالح سـنة          Beral العامل الفرنسي 

ومـع  , Semantics  حتت عنـوان   ١٩٠٠ظهرت ترمجة إجنليزية لكتابه سنة      

ذلك فإن بعض علماء اللغة يعرفون علم الداللة بأنه العلم الـذي يـدرس              

                                                
 ١٧: ١٩٦٧, لبنان, داراملعرفة, دار الكتاب العريب للمدارسة الثانوية والعليا, النقد األديب, أمحد أمني .٨

 .١٦:ص, م١٩٩٥,إسكندرية, اجلديد, دار املعرفة, إطار اجلديد. علم الداللة, صرب إبرهيم السيد. ٩



 
 ١٠ 

نـد علمـاء    أما ع . سواء على مستوى الكلمة املفردة أم التركيب      , املعىن

  ١٠.املعاجم أن علم الداللة جزء من علم اللغة الذي بدراسة املعىن املعجمي

  فكان علم الداللة وعلم املعىن أو علم السيمانتيك فرع من فـروع            

,  تناوهلا بالبحث أنواع من العلماء ختتلـف موضـوعام         اليتالدراسات  

, ألدبـاء وا, واألنتروبولوجيـا , وعلمـاء الـنفس   , واللغويني, كالفلسفة

وهلذا كان اسم هذا    . وعلماء  الدراسات الطبيعة   , واالقتصاديني, والقوانني

 يفوجيـرى نفـس اخلـالف       ,  اللغـات املختلفـة    يفالعلم حمل خالف    

  ١١. نطاق هذا العلميف تطلق على بعض األفكار الداخلة اليتاالصطالحات 

استطاع علم الداللـة أن     ,  استخدام االصطالح  يفوبرغم هذا اخللط    

علـى   (Barat)  حددها برسال  اليت التطور من أفكاره األوىل      يفيشق طريقه   

والواقع أن علم الداللة التارخيي يدرس تغري املعىن        . فيأساس تارخيي الوص  

 مرحلة معينة   يف يدرس املعىن    فيوأن علم الداللة الوص   , من عصر إىل عصر   

 حد تعبري دى على(Dyacornie)   فاألول دياكروىن. من  مراحل تاريخ اللغة

والثـاين  , أن األول يدور حول التغيريات املعنوية     , والثاىن سينكروىن  سور

, أو بعبارة أخرى يدور األول حول املعىن الـتغري        . حول العالقات املعنوية  

  .والثاين حول املعىن الثابت

ودخل العلماء هذه التسمية جمموعة من املعارف املتعلقة باللغة مـن           

أو ذلك الفرع من علم الغة      " دراسة املعىن "عضهم بأنه   حيث املعىن ويعرف ب   

                                                
 . ٩٩:ص, م١٩٩٥, إسكندرية, دار املعرفة اجلديدة, دراسة لغوسة معجمية, كلمة, حلمى خليل. ١٠

 .٢٤:ص, م١٩٩٠, متام حسان. ١١



 
 ١١ 

واآلخر يقول أنه علم يدرس الشروط الواجبـة        . الذي يتناول نظرية املعىن   

  ١٢. الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىنيفتوافرها 

ولكي حيدد الشخص معىن احلدث الكالمي أن يقـوم مبالحظـات           

  : تشتمل اجلوانب اآلتية

مثل وضع صوت   ,  الصويت الذي قد يؤثر على املعىن      مالحظة اجلانب . ١

  .ومثل التنغيم والنرب, مكان آخر

فال , دراسة التركيب الصريف للكلمة وبيان املعىن الذي يؤديه صيغتها        . ٢ 

ببيان معناها املعجمي املرتبط مبادا اللغوية      " استغفر"يكفي لبيان معىن    

 وهـي هنـا وزن      بل البد أن يضم إىل ذلك معىن الصيغة       ) غ ف ر  (

  .  تدل على الطلباليتبزيادة األلف والسني والتاء ) استفعل(

  .أو الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل اجلملة, مراعاة اجلانب النحوي. ٣

  .وهو ما يعرف باسم املعىن املعجمي, بيان املعىن املفردة للكلمات. ٤

لمـة مـن   دراية التعبريات اليت ال يكشف معناها مبجرد تفسري كل ك   . ٥

البيت "واليت الميكن ترمجتها حرفيا من لغة إىل لغة وذلك مثل    , كلماا

   ١٣. الواليات املتحدةيف" األبيض

ال يقتصر موضع الداللة على املسائل اليت تتصل باأللفاظ من حيـث            . ٦

بل يتعـدى   . أصلها ونوع العالقة اليت تربطها باملعاىن اليت تشري إليها        

  قسـم األسـتاذ      ١٤.هو أنواع الداللة  , عذلك إىل جانب أغىن وأوس    

 على أنـواع  Problem In Lexicograpy     كتابهيفالدكتور إبراهم أنيس 

                                                
 . ١١: ص,, م١٩٨٢, الويت, دار العروبة, علم داللة, أمحد خمتر عمر. ١٢

 . ١٤ – ١٣: ص, نفس املرجع. ١٣

 . ١١: ص, م١٩٩٩, دمشق, دار الفكر, مدخل اىل فقه اللغة العربية, حممد قدور. ١٤



 
 ١٢ 

والداللة , والداللة الصرفية , الداللة الصوتية : الداللة إىل أربعة أقسام     

  .والداللة املعجمية, النحوية

الداللـة  فيبدو أن بعض اللغويني من احملدثني مييلون إىل التفرقة بـني            

إذا املعجم وأن كانت مهمتها األساسية هي       , املعجمية والداللة االجتماعية  

توضيح تلك الداللة االجتماعية غري أا قد تعرض لبحث مسائل من النحو            

ولكن املعاجم قدميها وحديثها تتخذ من الداللـة االجتماعيـة          . والصرف

فالغرابـة إذن   . وتكاد توجه إليها كل عنايتـها     , للكلمات هدفا أساسيا  

وهذا هو  , االيفرق بعض اللغويني بني الداللة املعجمية والداللة االجتماعية       

فكلما ذكرنا الداللة املعجمية ال نعىن ا سوى        . أو قنعنا به  , ما ارتضينا هنا  

   ١٥.الداللة االجتماعية

  أنواع الداللة . ب

يث  تتصل باأللفاظ من حاليتال يقتصر موضوع الداللة على املسائل 

بل يعدى ذلك إىل جانب أغىن .  تشري إليهااليتأصلها ونوع العالقة 

 يف فينقسم األستاذ الدكتور إبراهيم أنيس ١٦.وأوسع، هو أنواع الداللة

  : على أنواع الداللة إىل أربعة أقسام  Problem In Lexicograpy كتابه

  الداللة الصوتية  .١

 الداللة الصرفية  .٢

 الداللة النحوية .٣

 عجمية الداللة امل .٤

                                                
 . ٢٠:ص,, م١٩٦٦, بريوت, دار النهضة العربية, ضوء دراسات علم اللغة احلديث, املعاجم اللغوية, حممد ابو الفرج. ١٥

 ٢٨: ص )  الفكر املعاسردار: (بريوت لبنان .  أمحد حممد قدرو، مدخل إىل فقه اللغة العربية16



 
 ١٣ 

فيبدو أن بعض اللغويني من احملدثني مييلون إىل التفرقة بني الداللة 

املعجمية والداللة اإلجتماعية، إذ أن املعاجم وإن كانت مهمتها األساسية 

هي توضيح تلك الداللة اإلجتماعية غري أا قد تعرض لبحث مسائل من 

لداللة ولكن املعاجم قدميها وحديثها تتخد من ا. النحو والصرف

فال . اإلجتماعية للكلمات هدفا أساسيا، وتكاد توجه إليها كل عنايتها

غرابة إذن أال يفرق بعض اللغويني بني الداللة املعجمية ال نعىن ا سوى 

   ١٧.الداللة اإلجتماعية

ولكن ذهب الدكتور أمحد حممد قدور على أن أنواع الداللة من حيث 

  :سامدالالت األلفاظ ينقسم إىل ثالثة أق

 املتباين  .١

  .وهو أكثر اللغة, وهو أن يدل اللفظ الواحد على معىن واحد

 املشترك .٢

فـإن كانـت    . وهو أن يدل اللفظ الواحد على أكثر من معىن        

أما إذا كانت   , داللته على معنيني غري متضادين فهو املشترك اللفظي       

 .معنيني متضادين فهو من باب األضداد

  املترادف .٣

  فكل كلمـة مـن       ١٨.فظ معىن واحد  وهو أن يدل أكثر من ل     

كلمات اللغة هلا داللة معجمية اجتماعية تستقل عمـا ميكـن أن            

توحية أصوات هذه الكلمة أو صيغتها من دالالت زائد على تلـك            

                                                
  ٢٠: ص  )دار النهضة العربية: ( حممد أمحد أبو الفرج، املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة احلديث 17

 . ٢٨: ص, م١٩٩٩, دمشق, دار الفكر, مدخل اىل فقه اللغة العربية, حممد قدور. ١٨



 
 ١٤ 

 يطلق عليها االجتماعية فكلمة الكذاب تـدل        اليتالداللة األساسية   

ويبدو أن  . على شخص يتصف بالكذب وتلك داللتها االجتماعية      

عض اللغوبني من احملدثني مييلون إىل التفرقة بني الداللة املعجميـة           ب

  ١٩.والداللة االجتماعية

  :فأما أنواع علم الداللة عند أبن جىن ينقسم إىل أربعة أقسام

 Context  الداللة اإلجتماعية، وهي الداللة تقع على عاتق سياق احلال .١

of Situation وحييط بالظروف الذى حيدد اإلطار والبيئة للحدث الل غوي

  . صاحبهاليتواملالبسات 

 :الداللة الصوتية، وهي قسمان .٢

 تعتمد على تغيري مواقـع الفونيمـة أي         اليتداللة الصوتية املطردة     -

استخدام املقابالت اإلستبدالية بني األلفاظ حىت حيدث تعـديل أو          

  .تغيري يف معاىن هذه األلفاظ

 ختضع لنظام معـني أو      اليتة  داللة الصوتية غري املطردة، وهي الدالل      -

قواعد مضبوطة وهي داللة يكتنفها الغموض ألا قائمة على تصور          

 .يقترض لكل صوت داللة طبيعية على معىن

الداللة الصرفية، وهي تقوم على ما يؤديه األوزان الصـرفية العربيـة             .٣

ومهـا  . وأبنيتها من معان والدرس الصريف مقدمة للـدرس النحـوي         

 .صالن يف الدرس اللغوي احلديثمتالزمان ال ينف

 
 

                                                
 .٢٠:ص, نفس املراجع. ١٩



 
 ١٥ 

 حتصل من خالل العالقات النحويـة       اليتالداللة النحوية، وهي الداللة      .٤

 تتخد كل منها موقعا معينا يف اجلملة حسب قوانني          اليتبني الكلمات   

اللغة حيث كل كلمة يف التركيب البد أن يكون هلا وظيفة حنوية مـن         

هو انتحاء مست كالم    : "حوخالل موقعها، لذلك قال ابن جنىب عن الن       

مث قال أيضا إن سـبب إصـالح        "  تصرفه من إعراب وغريه    يفالعرب  

 قننتها وقصرا عليها، إمنـا  اليتالعرب ألفاظها وطردها إياها على املثل   

هي لتحسني املعىن واإلبانة عنه وتصوره، وإذا هو يدرك متاما وجـوب          

  ٢٠.انتهمراعاة القونني النحوية من أجل وضوح املعىن وإب

كما أنـه   ,  الذهن أو العقل   يفليس شيئا    (Firth) إن املعىن عند فريت   

وإمنا هو جمموعة من , ليس عالقة متبادلة بني اللفظ والصورة الذهنية للشىء      

 يف نستطيع التفـرق عليهـا    اليتاالرتباطات واخلصائص واملميزات اللغوية     

ا املعىن إال بالسري    والسبيل إىل الوصل  هذ    , وحيدد لنا السياق  , موقف معني 

   ٢١. أشرنا إليها من قبلاليت مراحل وخطوات التحليل يف

 كتاما  يف Ogden و Richards كان للمعىن تصريفا كثريا كما قدماها     

أن املعىن هـو   Grice و Bolinger قد حدد  Meaning Of Mening حتت عنوان

أسـتطيع أن    اتفق مستعل اللغة حىت      اليتعالقة بني اللغة وعناصر خارجية      

  ٢٢.يفهمها

                                                
  ١٩٤: ص ) دار الضياء: (األردن . ة عند العرب عبد الكرمي جماهد، الداللة اللغوي20

 . ١٠٥:ص, م١٩٩٥, إسكندرية, دار املعرفة اجلديدة, دراسة لغوسة معجمية, كلمة, حلمى خليل. ٢١

 ,Aminuddin, Semantik: Pengantar Studi Tentang Makna, Bandung مترمجة من. ٢٢
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 ١٦ 

وقد فرق العلماء اللغويني بني أنواع من املعىن البد من مالحظتها قبل            

وهذا القول يعتمد على أن بعض النـاس        . التحديد النهائي ملعاىن الكلمات   

 لبيان معىن الكلمة الرجوع إىل املعجم ومعرفة املعـىن أو           فيقد يظن أنه يك   

فهو غـري   , فيا بالنسبة لبعض الكلمات   وإذا كان هذا كا   . املعاىن املدونة فيه  

 حصر أنواع املعـىن     يفةرغم اختالف العلماء    . كاف بالنسبة لكثري غريها   

  :فإننا نرى أن أنواع اخلمسة اآلتية هي أمهها

 املعىن األساسى أو األوىل أواملركزى ويسمى أحيانا املعىن التصورى          .١

وهـذا  . (Cognitive) أو اإلدراكى (Conceptual Meaning) أو املفهومى

معىن هو العامل الرئيسي التصال اللغوي واملثل احلقيقـي للوظيفـة           

" الكرسـى "مثل اللفظ   , وهي التفاهم ونقل األفكار   , األساسية للغة 

وهـذا املعـىن هـو    . وهو ما جعل من اخلشب وأنه مكان للجلوس 

 أقل سياق أو حينمـا تكـون        يفاملتصل بالوحدة املعجمية حني ترد      

  .مفردا

وهو املعىن الذي ميلكه اللفظ     . ىن اإلضايف أو الثناوي أو التضمين      املع .٢

عن طريق ما يشري إليه إىل جانب معناه التصور اخلـالص ويسـمى             

وهذا النوع من املعىن زائد علـى املعـىن    Cognitive Meaning أحيانا

األساسى وليس به صفة الثبوت واملشمول إمنا بتغري الثقافة أو الزمان           

, و اخلربة ولذلك أن املعىن اإلضايف مفتوح وغـري ـائي          أو البيئة أ  

ومن املمكن أن يتغري املعىن اإلضايف ويتعدل       . خبالف املعىن األساسي  

 ٢٣.مع ثبات املعىن األساسي

                                                
 . ٣٧: ص, م١٩٨٢, الكويت. دار العروبة,  علم الداللة, امحد خمتر عمر .٢٣



 
 ١٧ 

وهو النوع مـن   Contextual Meaning  املعىن األسلويب ويسمى أيضا .٣

ـ            ة املعىن الذي حتمله قطعة من اللغة بالنسـبة للظـروف االجتماعي

 ينتمي إليها أو أنه عالقة بني اللفظ        اليتملستعملها و املنطقة اجلغرافية     

 مثل كلمة , واملوقف واملكان والوقت والبيئة ملستعمل اللغة أو املتكلم       

Father و Daddy   معىن األساسي ولكـن الثانيـة يقتصـر         يفتتفقان 

وهذه الكلمة متلك نفـس     . استعملها على املستوى الشخص احلميم    

 . بيئة املتكلميف األساسي ولكنها تعكس اختالفا املعىن

وهو يشري إىل ما يتضمنهاللفظ مـن دالالت عنـد          ,  املعىن النفسي  .٤

وبالتايل يعترب معىن مقيدا بالنسبة     . فهو بذلك معىن فردي ذايت    . املفرد

وال التداول بني األفـراد     , واليتميز بالعمومية , ملتحدث واحد فقط  

 . مجيعا

وهذا النوع من نوع املعىن الذي يتلق بكلمات ذات         , ي املعىن اإلجيائ  .٥

  ٢٤مقدرة خاصة على اإلجيائى نظرا الشفافيتها 

" املعـىن  "يففإن اخلالف   " الكلمة" حتديد   يففعل ما يف هناك خالف      

  :أكثر وأبادر هنا بنوع من تبسيط األمر فينقسم املعىن إىل ثالثة أنواع

ما ميكن أن تدل له األصوات      وهو يشتمل كلمة    , األول املعىن اللغوي  

أوهلمـا النظريـة    , ففيه النظريتـان  . اللغوي والتركيب اللغوي على املعىن    

وعند هذه النظرية أن معىن الكلمة هو إشارا إىل شـيء غـري             , اإلشارية

األول كما يرى أن معىن الكلمة هو ما تشـري          : وهنا يوجد رأيان  . نفسها

وثانيهما . القة بني التعبري وما يشري إليه     أن معىن الكلمة هو الع    , الثاىن. إليه

                                                
  .٣٩- ٣٦:ص, نفس املرجع. ٢٤



 
 ١٨ 

أو كـل   , فتقتضى هذه النظرية بالنسبة لكل تعبري لغوي      , النظرية التصورية 

  : هذه الفكرة جيب, معىن متميز للتعبري اللغوي أن ميلك فكرة

  . ذهن املتكلميفأن تكون حاضرة  -

املتكلم جيب أن تنتج التعبري الذي جيعل اجلمهور يـدرك أن            -

 . ذلك الوقتيف عقله يفعينة موجودة فكرة امل

 عقل السـامع ألن     يفالتعبري جيب أن يستدعى نفس الفكرة        -

  . صور عقليةيفالكلمات حتمل معاىن 

مالحظة أن النظرية التصورية تركز على األفكار التورات املوجـودة          

أو يعنيه املتكلمني ,  عقول املتكلمني والسامعني بقصد حتديد معىن الكلمة      يف

سواء اعتربنا معىن الكلمة هو الفكرة أو       ,  مناسبة معينة  يف استعملها   بكلمة

   ٢٥.أو اعتربناه العالقة بني الرمز والفكرة, الصورة الذهنية

وهو ما يوضحه سياق احلال أو سياق احلـال         . والثاين املعىن السياقي  

وفيه قال الدكتور أمحد خمتار عمر      . باملعىن الفىن الذي استعمله أستاذ فريث     

أو , العربية" حسن"اإلجنلزية ومثلها كلمة     Good نه فيمكن التمثيل بكلمة   أ

  :  سياقات لغوية متنوعة وصفا منيف تقع اليتالعامية " زين"

 .  ولد– امرأة –رجل : أشخاص  -

 . رحلة– حفلة – نوم –وقت : أشياء مؤقتة  -

  ٢٦. هواء ماء– دقيق –ملح : مقادير  -

                                                
 .٥٧: ص, نفس املرجع. ٢٥

  .٦٩: ص, نفس املرجع . ٢٦



 
 ١٩ 

 اتمع من   يفعىن الذي يفهمه الفرد     هو امل , والثالث املعىن االجتماعي  

ويتعلمه األطفال  , ويتفق معه على هذا الفهم بقية أفراد اتمع       , ألفاظ لغته 

   ٢٧.إىل أن يكربوا فيفهموا لغة جمتمعهم

وقال الدكتور حممد أمحد أبو الفرج أن املعىن حيدد باألصوات اللغوية           

الختالف , ناح, فاح, احب,  راح يفويغري بتغري وظائف فيها فاملعىن خمتلف       

واختالف الصيغ له أثر علـى املعـىن        , بعضها عن بعض  , ن, ف, ب, ر

مث اختالف النظم يؤثر على املعىن كما مثال النحاة         , "كتاب"غري  " كاتب"

  . ضرب موسى عيسى, ضرب عيسى موسى: املشهور

  .  كل من املثالنييففاألول الفاعل 

ب للغة ما هو دراسة خصـائص      ترى املدرسة األملانية أن علم األسلو     

فعندهم أن هذه اخلصائصاللغوية بطبيعتـها تعكـس بـدورها          . هذه اللغة 

هذا هو التعريف الـذي     .  تتكلم تلك اللغة   اليتاخلصائص النفسية للجماعة    

ومن مث تظل  ?What is Syntax ما هو النطم؟" كتابه يف (Ries) يقترحه ريس

  ٢٨.مالحظة األسلوب مننأى عن كل غرض علمي

  تعريف املعىن وأنواع املعىن . ب

  تعريف املعىن. ١

. لكثرة تعريفات املعىن حىت الميكن أن يكتب الباحث مجيع تعريفاته         

 هـي لكن ستقدم تعريفات املعىن لغة واصطالحا عن بعض علماء اللغة و          

  : كما يأيت

                                                
 . ١٨: ص, م١٩٦٦, بريوت, دار النهضة العربية, ضوء دراسات علم اللغة احلديث, املعاجم اللغوية, حممد ابو الفرج. ٢٧
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 ٢٠ 

 :  اللغة يدل على ما يأيتيف املعىن  •

 .املراد من الكالم القصد منه )١

 .م وما يقتضيه من داللةمضمون الكال )٢

و أنه شيء غري اللفـظ ألن       , أن املعىن خفي يدرك بالقلب أو العقل       )٣

 .اللسان ليس له حظ

 : االصطالح هو يف أما املعىن  •

 هيأورد الزبدي عن املناوى أن املعاىن       ,  االصطالح العريب  يفاملعىن   )١

مث ليجعـل هـذه     . الصور الذهنية من حيث وضع بإزائها األلفاظ      

حبسب مراتب حصوهلا   , الذهنية امساء اصطالحية تطلق عليها    الصور  

, والصورة احلاصلة من حيث إا تقصد باللفظ تسمى معىن        : فيقول

ومن حيث  ,  العقل تسمى مفهوما   يفومن حيث حصوهلا من اللفظ      

 يفومن حيـث ثبوـا      .  جواب ما هو؟ تسمى ماهية     يفإا مقولة   

 عن األعيـان تسـمى      ومن حيث امتيازها  , اخلارج تسمى حقيقة  

  . ٢٩هوية

أو العالقة التبادلية   , هو العالقة بني االسم واملفهوم    , املعىن عند أملان   )٢

 ذهننـا   يففتصـور   " الكـأس "وإذا مسعنا لفظ    . بني اللغة واملفهوم  

  .٣٠سلوكها ووظيفتها
 
 
 

                                                
 . ١٧: ص, دون ينة, مكتبة النهضة املصرية, القاهرة, علم الداللة, فريد عرض حيذر. ٢٩
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 ٢١ 

  أنواع املعىن . ٢

, ال يكتب الباحث إال بعض منه     , أن أنواع املعىن كثرية   , من املفهوم 

  .  تتعلق ذا البحثاليتال عن األنواع فض

  املعىن املعجمي )١

يعترب علماء املعاجم أن دراسة املعىن املعجمى هو املعىن لـه           

. العناصر اللغوية بصفتها رموزا لألشياء أو األحداث وما إىل ذلك         

. ٣١ العناصر اللغوية نفسها وغري مقيد من السـياق        يفوهذا املعىن   

املعىن املعجمي أو خطوة للبحث عن      اهلدف من هذا العلم دراسة      

. ذلك ألن الدالالت الصوتية والصرفية والنحوية     , الكلمة وداللتها 

ويطلق عليها الدكتور متاحسن مصـطلح      . تعترب دالالت وظيفة  

املعىن والوظيفة ألن لكل واحد من هذه األمور يقصد الصـوت           

واحلرف واملوقع واملقطع والصيغة والباب وظيفة خاصة يؤديهـا         

  . بيان املعىن العام ووضوحهيفويساهم بأدام 

دراسة الداللة املعجمية تتصل بثالثة الفروع انبثقت عن علم         

. علم الداللة وعلم املفردات وعلم املعـاجم  : وهي, اللغة احلديث 

وواضح أن  , وهذه العلوم الثالثة تم بدراسة الكلمة دراسة داللة       

  ٣٢.علم الداللة أعمها

احملدثون واملعاصرون ومقدمتـهم علمـاء      يرى علماء اللغة    

  : املعاجم املعىن املعجمي يتكون من عناصر رئيسية ثالثة

                                                
 Semantik II: Pemahaman Ilmu Makna Hal; 13 مترجم من. ٣١
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 ٢٢ 

 . العامل اخلارجىيف ما تشري إليه الكلمة  •

 ذهن  يف ما تتضمنه الكلمة من دالالت أو ما تستدعيه          •

 .معان

 . درجة التطابق بني العنصر األول والثاين •

صائص للمعىن املعجمـي    حيدد احملدثون من اللغويني ثالثة خ     

) ٢, عـام ) ١: تلك هي أنـه   , تعد من أبرز خصائص هذا املعىن     

  . غري ثابت) ٣, متعدد

 حمـدد   يفذلك ألا ليسـت     ,  املعجم يففالكلمة معىن عام    

وأن كون معىن الكلمة  . السياق الذي حيدد هذا املعىن العام ويقيده      

, متعددة سياقات   يفذلك ألا تصلح للدخول     ,  املعجم يفمتعدد  

 النصـوص العربيـة     يففيعطيها كل سياق معىن ومن استخدامها       

 .القدمية واحلديث تكسب هذا التعدد

 املعىن السياقي )٢

 يفومعىن الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو اسـتعماهلا          

وهلـذا  ,  تستعمل ا أو الدور الذي تؤديـة       اليتاللغة أو الطريقة    

خالل تسييق الوحـدة    يصرح فريث بأن املعىن اليكتشف إال من        

ويقول أصـحاب هـذه     .  سياقات خمتلفة  يفاللغوية أي وضعها    

 يفمعظم الوحدات الداللية تقع     :  شرحه وجهة نظرهم   يفالنظرية  

وأن معاىن هذه الوحدات الميكن وصفها      . جماورة وحدات أخرى  

.  تقع جماورة هلـا    اليتأو حتديدها إال مبالحظة الوحدات األخرى       

 ترد فيها الكلمـة     اليتلى السياقات اللغوية    ومن أجل تركيزهم ع   



 
 ٢٣ 

وأمهية البحث عن ارتباطات الكلمة بالكلمات األخرى نفـوا أن          

أو وصفه أو   , يكون الطريق إىل معىن الكلمة هو رؤية املشار إليه        

  . تعريفه

 وعلى هذا فدراسة معاىن الكلمات تتطلب حتليال للسياقات        

ومعىن الكلمة  .  غري لغوي   ترد فيها حىت ماكان منها     اليتواملواقف  

أو بعبارة  ,  تقع فيها  اليت يتعدل تبعا لتعدد السياقات      -على هذا -

  )Linguistic Distribusion (أخرى تبعا لتوزعها اللغوي

  
تقسيما للسـياق ذا أربـع   ) K. Ammer(أمر. وقد اقترح ك

  :شعب يشمل

ـ يفالذي يقع ) Linguistic Context (السياق اللغوي). أ ة  سياق لغوي

العاميـة وصـفا    " زيـن "أو  , العربيـة " حسن"متنوعة يكلمو   

  .لألشخاص أو األشياء املؤقتة أو املقادير

هو حتديد درحة القـوة   (Emotional Context)السياق العاطفي ). ب

. مما يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتـداال       ,  االنفعال يفوالضعف  

 أصل  يف كهما   رغم اشترا  Like اإلجنليزية غري كلمة       Loveفكلمة  

" يـبغض "العربية غري كلمة    " يكره"وكلمة  . وهو احلب , املعىن

  . أصل املعىن كذلكيفرغم اشتراكهما 

يعىن املوقـف اخلـارجي    (Situational Context) السياق املوقف). ج

 يف" يرحم"مثل استعمال كلمة    . الذي ميكن أن نقع فيه الكلمة     

 مقـام   يفو, ) بالفعل البدء" (يرمحك اهللا : "مقام تشميت العاطس  



 
 ٢٤ 

فمعـىن األول   ). البدء باالسم " (اهللا يرمحه : "الترحم بعد املوت  

وقد .  اآلخرة يفومعىن الثاين طلب الرمحة     ,  الدنيا يفطلب الرمحة   

 يفدل على هذا سياق املوقف إىل جانب السياق اللغوي املتمثل           

  . التقدمي والتأخري

 حتديد احمليط الثقـايف أو  هو (Cultural Context)  السياق الثقايف). د

مثـل كلمـة    . االجتماعي الذي ميكن أن تستخدم فيه الكلمة      

 العربية املعاصرة عالمة على الطبقة االجتماعيـة        يفتعد  " عقيلته"

   ٣٣".زوجته"املتميزة بالنسبة لكلمة 

من تلك األربعة فتأخذ الباحث السياق الثقايف لوجود العالقة         

يط الثقايف أو االجتماعي الـذي      فيقتصى حتديد احمل  . ذا البحث 

 يف  "Looking Glass  "فكلمة. ميكن أن تستخدم فيه الكلمة

 بريطانيا عالمة على الطبقة االجتماعية العليـا        يفاإلجنليزية تعترب   

 بالنسـبة لكلمـة    Rich  وكذلك كلمة. Mirror بالنسبة لكلمة

Wealthy  .  علـى   العربية املعاصرة عالمة     يفتعد  " عقيلته"وكلمة

  ٣٤.مثال" زوجته"الطبقة االجتماعية املتميزة بالنسبة لكلمة 

املفهوم املعىن السياقي وهو املعىن الذي يعينه السياق اللغـوي          

 أيضا من   حتيط أو العبارة أو اجلملة وتستمراليتوهو البيئة اللغوية 

السياق االجتماعي وسياق املوقف وهو املقام الذي يقـال فيـه           

                                                
 . ٧١ – ٦٩:ص, م١٩٨٢, الكويت, دار العربة, علم الداللة, خمتار عمر ٣٣

 . ٧١:ص,  نفس املرجع٣٤



 
 ٢٥ 

وغري ذلك مـن    . صره من متكلم وهو مستمع    الكالم جبميع عنا  

  ٣٥. الكلميفالظروف احمليط والناسية 

  

 املعىن األسلويب )٣

وهو ذلك النوع من املعىن الذي حتمله قطعـة مـن اللغـة             

 الـيت بالنسبة للظروف االجتماعية ملستعملها واملنطقة اجلغرافيـة        

كما أنه يكشف عن مستويات أخرى مثل التخصص        , ينتمى إليها 

أدبية . (لعالقة بني املتكلم والسامع ورتبة اللغة املسخدمة      ودرجة ا 

 لغـة   - لغة النثـر     -لغة الشعر (ونوع اللغة   )  متبذلة - رمسية   –

 يف تتفقـان  Deddy و  Father فمثل كلمـة ).  لغة اإلعالن-العلم

املعىن األساسى ولكن الثانية يقتصر اسـتعماهلا علـى املسـتوى          

  . الشخص احلميم

هلا نفس املعىن األساسـى   Poke و Sack, Bagوكذلك كلمة 

ومثل ذلك ميكن أن يقال     .  بيئة املتكلم  يفولكنها تعكس اختالفا    

 ينتمـى    اليت تدل على معىن األبوة وتعكس الطبقة        اليتالكلمات  

  : لغة األرستقرا طيني واملتفرجننييفمثل , إليها املتكلم 

  أديب فصيح=    والدي -الوالد 

   راقعامي=      بايب –بابا 

  عامى مبتذل=      آبا –أبويا 

                                                
 . ٥٦: ص, فريد عوض, مرجع السابق. ٣٥



 
 ٢٦ 

 يف تطلق على الزوجة     اليتومثل ذلك ميكن أن يقال الكلمات       

  ). امرأته– زوجته – حرمه –عقيلته (العربية احلديثة 

 معنامها األساسي تتطابقان    يفونادرا ما جتد كلمتني تتطابقان      

 املعىن األسلويب مما واحدا ببعض اللغويني إىل أن يقول          يفكذلك  

  ٣٦.  الترادف احلقيقي غري موجودإن

 املعىن القياسي )٤

يسـتعمل  : فاملثال, هو الكلمات باملعىن دون املعىن احلقيقي     

ليعرب عـن الكلمـة     " الزهرة, الفضة, الذهب, الطري"الكلمات  

فهذه العالقة ال تستعمل باملعىن احلقيقـي لكـن بـاملعىن      " املرأة"

متعلـق  .. ".....اللؤلـؤ , الفضـة , الذهب"فكلمات  . القياسي

, الزهرة"وتستعمل كلمة   " املرأة ذو كرم النسب أو اإلشراف     "بـ

 ٣٧. للمرأة ليس هلا النسب العظيم أو الشرف......." الطسر

 
 
 
 
 
  

  

  

                                                
 . ٣٨: ص, خمتار عمر, املرجع السابق. ٣٦

  Semantik Leksikal, Hal: 59, مترجم من. ٣٧
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  الباب الثالث

   وحتليلها عرض الببانات

شرح الباحث ى كتابة عرض البيانات وحتليلها ويشمل هذا الباب عل  

  .لكهفسورة اعن يف عرض البيانات حلمة 

  عرض البيانات  . ١

  حملة عن سورة الكهف. أ

 ومن اآليـة    ,سورة هي مكية إال اآلية الثمانية وعشرين      الكانت هذه       

مكية يف وذكر القرطيب أا  . ة فهي مدنية  الثالثة ومثانني إىل اآلية مائة وواحد     

وقد نزلت بعد سـورة     . وعدد آياا مائة وعشرآيات   , قول مجيع املفسرين  

   .الغاشية

 قصصت اللذين ناموا حول     اليت مسيت سورة الكهف ألن هناك القصة          

 يسـتطيع   اليتخرى  وهناك قصص أ  . ٣٨وهو غار حقيقي  ,  غار يفسنوات  

كانت هذه السورة   . الناس ان يأخذوا منها العربة واخلربة النافعة يف حيام        

  :   كمايلى ٣٩, األساسية عنتتضمن األشياء

  البيان عن اإلميان. ١

ت قدرة اهللا تعاىل ختالف عن احلكم العادي الذي جـرى           كان

أمور الناس والعقدة التوحيدية القطعية وعدل اهللا القعى واليوم اآلخـر           

 .  الذي الشك فيه والريبوالقرأن وهو كتاب 
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  ماالبيان عن األحك. ٢

جـواز  , ويف منع بناء املسجد فوق املقربة معفو      ,أحكام الوكالة 

  .فساد األكربإفساد الشيء األصغرلل

  البيان عن القصص . ٣

 سـبيل   يف قصة التضحية بـالنفس      هيو" أصحاب الكهف "قصة  ). أ

, وهم الفتية املؤمنون الذين خرجوا من بالدهم فرارا بدينـهم         , العقدة

مث , مث مكثوا فيه نياما ثالمثائة وتسع سـنني       ,  اجلبل يفوجلأوا إىل غار    

 .بعثهم اهللا بعد تلك املدة الطويلة

,  سبيل طلب العلم   يف قصة التواضع    هيو" موسى مع اخلضر  "ة  قص) ب

 أطلع اهللا عليهم ذلك العبد الصـاحل        اليتوما جرى من األخبار الغيبية      

ومل يعرفها موسى عليه السالم حىت أعلمه ا اخلضر كقصة          " اخلضر"

 . وبناء اجلدار, وحادثة قتل الغالم, السفينة

لعـدل  هللا تعاىل له بالتقوى وا    لك مكن ا  اوهو م " ذي القرنني "قصة  ) ج

, وأن ميلك مشارق األرض ومغارـا     , أن يبسط سلطانه على املعمور    

  ٤٠. بناء السد العظيميفوما كان من أمره 

  الرسالة األخالقية. ٤

,  العبادة يف هذه السوراة كإلخالص     منكنا نستفيد قصة مهمة     

يط علـى    والتسـل ,  طلب العلم واألخالق بني املتعلم واملعلم      يفواجلد  

  ٤١. الرعية والبالديفالرعية واجلهاد 

                                                
  ٦١٨: ص, دار القرآن الكرمي, صفوة التفاسري, حممد علي الصابوين. ٤٠
 Terjemahan Al-Qulan متراجم من. ٤١
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   سورة الكهفيف تتعلق باحلوار بني حضر وموسى اليتجمموع اآليات . ب
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   سورة الكهفيفوار بني خضر وموسى احلىن قصة امع. د

   حتليل البيانات

٦٥. #y‰ ỳ uθ sù #Y‰ ö6 tã ôÏiΒ !$ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã çµ≈oΨ÷� s?# u Zπ yϑôm u‘ ôÏiΒ $tΡÏ‰ΖÏã çµ≈ oΨ÷Κ ‾=tæ uρ ÏΒ $‾Ρ à$ ©! $Vϑ ù=Ïã  

 ارفخشذ بن شاخل بن عامر بن فالغ بن ملكان بن بليا اخلضر إسم

 واسم امسه عرف من العارفني بعض وقال ٤٢.السالم عليه نوح بن سام بن

 على جلس ألنه اخلضر ولقب .سالمإلا على مات ولقبه وكنيته أبيه

 من وهو حوله ما اخضر صلى اذإ كان ألنه وقيل ,حتته فاخضرت األرض

  ٤٣.امللوك من بوهأ وكان نوح نسل

‰y# {:قوله تعاىل  ỳ uθ sù # Y‰ ö6 tã ôÏiΒ !$tΡ ÏŠ$t6Ïã { العبد هو اخلضر عليه

د السالم يف قول اجلمهور ومبقتضى األحاديث الثابتة وخالف من ال يعت

 وحكى أيضا,  اخلضر بل هو عامل آخرليس صاحب موسى: بقوله فقال 

 ٤٤. وجدا اخلضر عليه السالم عند الصخرة اليت فقد عندها احلوت

)çµ≈ oΨ ÷�s?#u Zπ yϑ ômu‘ ôÏiΒ $ tΡ Ï‰Ζ Ïã (النعمة: وقيل . الرمحة يف هذه اآلية النبوة .

)çµ≈ oΨ÷Κ ‾=tæ uρ ÏΒ $‾Ρà$ ©! $Vϑ ù=Ïã ( م اخلضر كان عل: ن عطية ابقال أي علم الغيب

علم معرفة بواطن قد أوحيت إليه ال تعطى ظواهر األحكام أفعاله حبسبها 

  ٤٥. وكان علم موسى علم األحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعاهلم

                                                
 ٩٣: ص , م١٩٩١: بريوت , مكتية النور العلمية, القرآن العظيمتفسري ,  ابن كثري. 42
 .١٨-١٧: ص, دار احياء الكتب العربية, الصاوي على اجلاللني, أمحد الصاوي املالكي.  43
 ٤٠٥٥: ص. دار الشعب, تفسري القرطويب, أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القطيب.  44
 ٤٠٥٥: ص, تفسري القرطويب.  45



 
 ٣٢ 

 الغيب علم هي به املراد أن البحث هذا يف الباحث رأى كما

 كما سىمو وجد سفره طوال وبعد. الرغب والعيش احلالل والرزق

 نأ على نعترب نأ نستطيع هنا ومن, والشيخ والرجل العلم من هيريد

 آماله السالك قيلتوسي واجلهد اجلد شدة إىل تاجحي واخلري احلق إىل السبيل

  .رحلته تعب بعد

  

٦٦ .tΑ$ s% … çµ s9 4 y›θãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7 ¨? r& #’ n? tã β r& ÇyϑÏk= yèè? $£ϑ ÏΒ |M ôϑÏk= ãã #Y‰ô© â‘  

$tΑ{: تعاىل قوله : األوىل  s% …çµ s9 4y›θãΒ ö≅yδ y7 ãèÎ7̈? r& { هذا سؤال

هل :  املعىن  أمااملالطف واملخاطب املسترتل املبالغ يف حسن األدب

هل تستطيع أن تريين : يتفق لك وخيف عليك ؟ وهذا كما يف احلديث 

كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ ؟ وعلى بعض 

ك أن يرتل علينا هل يستطيع رب{:  تعاىل أويالت جييء كذلك قولهالت

يف هذه اآلية دليل  )املائدة(حسب ما تقدم بيانه يف } مائدة من السماء

لعامل وإن تفاوتت املراتب وال يظن أن يف تعلم اتبع يعلى أن املتعلم 

موسى من اخلضر ما يدل على أن اخلضر كان أفضل منه فقد يشذ عن 

ل ملن فضله اهللا فاخلضر إن كان وليا الفاضل ما يعلمه املفضول والفض

فموسى أفضل منه ألنه نيب والنيب أفضل من الويل وإن كان نبيا فموسى 

  .٤٦}تعلمن{مفعول ثان ب } رشدا{واهللا أعلم و فضله بالرسالة 

طلب ل الرحلة يفرأى الباحث أن يف هذ القصة دليل على احلث 

  .طلب العلمواألدب يف , االسترتالو, وعلى حسن التلطف, العلم
                                                

 ٤٠٥٦: ص, سري القرطويبتف.  46



 
 ٣٣ 

 .K(أمر من السياق املوقف كما قالوعد الباحث أن هذا احلوار 

Ammer (السياق املوقف أن (Situational Context)  يعىن املوقف اخلارجي

  .قع فيه الكلمةتالذي ميكن أن 

  

٦٧ .tΑ$ s% y7 ¨ΡÎ) s9 yì‹ÏÜtG ó¡ n@ zÉëtΒ # Z�ö9|¹  

 نرى ملا بيتمصاح على التقدر ألنه موسى شرح اآلية هذه يف 

 ما اهللا علم من علم على ألين شريعتك ختالف اليت األفعال من مين

 مكلف منا فكل اهللا علمنيه ما اهللا علم من علم على وأنت اهللا علمكه

  ٤٧.صحبيت على التقدر وأنت صاحبه دون اهللا من بأمور

 خضر قال السابقة اآلية أن البحث هذا يف الباحث رأى كما  

 أول يف خضر قاله مبا وتأكيدا تأييد .صرب معي يعتستط لن إنك ملوسى

   .احلالة هذه يف يصرب أن يستطع موسى بأن .موسى مع لقائه

  كما قال.يوعد الباحث أن هذا احلوار من السياق العاطف

هو حتديد  (Emotional Context)السياق العاطفي  أن )K. Ammer(أمر

  .ال أو اعتداكيدا أو مبالغا مما يقتضي تأ االنفعاليفدرحة القوة والضعف 

  

٦٨ .y#ø‹x. uρ ç�É9óÁ s? 4’ n? tã $ tΒ óΟs9 ñÝÏt éB Ïµ Î/ #Z�ö9äz  

 الظواهر منكرة املراد خفية أمورا يتوىل السالم عليه بأنه إيذانا

 عند يشمئر أن اليتمالك الشريعة صاحب السيما الصاحل والرجل

 اليت دغريتهومزي السالم عليه موسى حدة ذلك مع علم وكأنه مشاهدا
                                                

 ٩٠: ص.  ابن كثري.. ٤٧



 
 ٣٤ 

 احملول التمييز على" خربا. "ونصب جيره أخيه برأس أخذ أن إىل صلته أو

 باب من الثالثي خرب من وهو خربك به حيط مامل واألصل الفاعل عن

 ألنه حتط وناصبه مصدرا يكون أن وجوز, عرف ومعناه وعلم نصر

 مل قيل فكأنه املعرفة على شائعا إطالقا تطلق اإلحاطة ألن معىن يف يالقيه

  ٤٨.خريا ختربه

 فيه معذور أنت ما على ستنكر أنك أعرف فأنا هي اآلية املراد

 عليها أنا اطلعت اليت الباطنة ومصلحته حكمته على اطلعت ما ولكن

 خصر فعله مبا القصد وهو الكثريه األسئلة موسى ذهن يف وظهر .دونك

  . الرحلة طوال

 كما قال. فيوعد الباحث أن هذا احلوار من السياق العاط

هو حتديد  (Emotional Context)السياق العاطفي أن  )K.  Ammer(أمر

  .ال أو اعتداا مما يقتضي تأكيدا أو مبالغيف االنفعالدرحة القوة والضعف 

  

٦٩ .tΑ$s% þ’ ÎΤß‰ ÉftF y™ βÎ) u !$ x© ª!$# #\�Î/$ |¹ Iω uρ  ÅÂôã r& y7 s9 #\�øΒ r&  

. صربا معي تستطيع نل إنك السالم عليهما ملوسى اخلضر أي قال

 وبلن للتأكيد املفيدة بأن جيء حيث وجه أبلغ على معه يصرب ألن نفي

 املفيد تستطيع لن إىل تصرب لن عن وعدل غريها نفي من آكد ونفيها

 من فيلزم الفعل عليه يتوقف مما االستطاعة ألن برهاين بطريق الصرب لنفي

 التصرب أي العموم ديقي وذلك النفي سياق يف صربا ونكر نفيه من نفيه

                                                
  ٤٨١: ص. دار الفكر, روح املعاين, أيب الفضل شهاب الدين السيد حممود االلوسي البغدادي.  48



 
 ٣٥ 

 مل ما على تصرب وكيف : بقوله ذلك وعلل الصرب من أصالشيئا معي

  ٤٩.خربا به حتط

 األدب وهناك, الشيخ أو واالستاذ املريد بني البيعة صورة هناك

 بالسؤال يكثرال وأن يصرب ان للمريد وجب حينما العلم طلب يف

 واحلكم العلوم من اذاالست سيعلّمها عما املريد اليعرف والسيما لألستاذ

  .واملعارفة

 كما قال. وعد الباحث أن هذا احلوار من السياق العاطفي

هو حتديد  (Emotional Context)السياق العاطفي  أن )K.  Ammer(أمر

  .ال أو اعتداكيدا أو مبالغا مما يقتضي تأيف االنفعالدرحة القوة والضعف 

  

٧٠ .tΑ$ s% ÈβÎ* sù Í_tF÷è t7 ¨?$# Ÿξsù Í_ù= t↔ ó¡ s? tã >óx« #̈L ym ŷ Ï‰ ÷n é& y7s9 çµ÷Ζ ÏΒ #[�ø. ÏŒ  

)%s$Αt ùs*ÎβÈ #$?¨7tè÷Ft_Í ùsξŸ ?s¡ó↔t=ù_Í ãt «xó> myL̈# &én÷‰Ï̂y 9s7y ΒÏΖ÷µç ŒÏ.ø�[#( 
 ملا وإرشاد تأديب اخلضر من وهذا لك أفريه الذي أنا أكون حىت أي

 من أكثر لكنه العجب لرأى ودأب صرب فلو الصحبة دوام يقتضي

  ٥٠.واإلعراض الفراق فتعني االعتراض

 طلب يف املريد سلوك يسلك نأ ملوسى خضر وهو األستاذ حقق

  .صربال وهو املتعلم تعليمال دبأ من األساسية العوامل هي وها العلم

                                                
 ٤٨١: ص, روح املعاين.  49
 ٤٠٥٧: ص, تفسري القرطويب.  50



 
 ٣٦ 

 .K( أمر وعد الباحث أن هذا احلوار من السياق املوقف كما قال

Ammer (السياق املوقف أن (Situational Context)  يعىن املوقف اخلارجي

  .الذي ميكن أن نقع فيه الكلمة

  

٧١ .$s) n=sÜΡ$$ sù #̈L ym #sŒ Î) $ t6 Ï.u‘ ’Îû Ïπ uΖŠÏ0¡¡9 $# $ yγs% t�yz ( tΑ$s% $ pκ tJø%t�yz r& s−Ì�øó çF Ï9 $ yγn=÷δ r& ô‰ s)s9 

|M÷∞ Å_ $ º↔ ø‹x© #\�øΒ Î)  

ùùùùss ss$$$$$$ $$ΡΡΡΡÜÜÜÜss ss====nn nn))))ss ss$$$$ mmmmyy yyLLLL̈¨ ¨̈## ## ))))ÎÎ ÎÎŒŒŒŒss ss#### ‘‘‘‘uu uu....ÏÏ ÏÏ6666tt tt$$$$ ûûûûÎÎ ÎÎ’’’’ ####$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡0000ÏÏ ÏÏŠŠŠŠΖΖΖΖuu uuππππÏÏ ÏÏ zzzzyy yy����tt tt%%%%ss ssγγγγyy yy$$$$ واخلضر موسى انطلق 

 فحملومها اخلضر فعرفوا سفينة ما مرت حىت البحر ساحل على ميشيان

 ألواح من لوحا فقلع فأس إىل اخلضر عمد السفينة ركبا فلما ،أجة بدون

)). البحر جلة يف أصبحت أن بعد السفينة (( %%%%ss ss$$$$ΑΑΑΑtt tt &&&&rr rrzzzzyy yy����tt tt%%%%øø øøJJJJtt ttκκκκpp pp$$$$ 9999ÏÏ ÏÏFFFFçç ççóóóóøø øø����ÌÌ ÌÌ−−−−ss ss &&&&rr rrδδδδ÷÷ ÷÷====nn nnγγγγyy yy$$$$ قال أي 

9999ss الركاب لتغرق لسفينةا أخرقت : مستنكرا موسى له ss))))ss ss‰‰‰‰ôô ôô ____ÅÅ ÅÅ∞∞∞∞÷÷ ÷÷MMMM|| || ©©©©xx xx‹‹‹‹øø øø↔↔↔↔ºº ºº$$$$ 
))))ÎÎ ÎÎΒΒΒΒøø øø����\\  أخذ ذلك رأى ملا موسى أن يروى هائال، عظيما شيئا فعلت أي ####\\

 عمدت أجر بغري محلونا قوم : للخضر قال مث اخلرق مكان فجعله ثوبه

 منكرا أمرا فعلت لقد السفينة أهل لتغرق فخرقتها سفينتهم إىل

 ٥١.عظيما
 ملا انطلقا أما, اخلضر وهو وصاحبه موسى عن خمربا تعاىل وليق

 يكون حىت أنكره شىيء عن اليسأله أن عليه واشترط, واصطحبه توافقا

 وقد, السفينه يف فركبا, وبيانه يشرحه نفسه تلقاء من يبدئه الذي هو

                                                
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٩,  الثالثاجلزء, بريوت لبنان, دار القرآن الكرمي, صفوة التفاسري, عبد على الصابوين. 51

 ٧٣٢: ص



 
 ٣٧ 

 فحملومها, اخلضر عرفوا وأم السفينة يف اكبر كيف احلديث يف تقدم

 يف السفينة م استقلت فلم, للخضر كرمةت أجرة بغري يعىن, نول يغري

 لوحا واستخرج, فخرقها اخلضر قام, اللجة دخلت أي واجلجت اليحر

 منكرا قال أن نفسه السالم عليه موسى ميلك فلم رقعها مث, الواحها من

  ٥٢.عليه

 الطريقة كل بأن مر كما يعين. األول مها سفر يف وجد مما هاهي

 كما والقلب النفس وختري تتعلق اليت حملديةا األمور سيجد اخلري سبيل إىل

 موسى واليعرف السفينة خضر حرق ما عند وخضر موسى بني جرت

  . العمل هذا مقصود

هو الكلمات  املعىن القياسي  منوعد الباحث أن هذا احلوار

مبعىن شيئا ) إمرا( ووجد يف هذه الكلمة لفظ باملعىن دون املعىن احلقيقي

  . عظيما هائال

  

٧٢ .tΑ$ s% óΟ s9r& ö≅è% r& š�̈Ρ Î) s9 yì‹ÏÜ tG ó¡ n@ zÉëtΒ #Z�ö9|¹  

يف خرق السفينة دليل على أن للويل أن ينقص مال اليتيم إذا رآه 

: صالحا مثل أن خياف على ريعه ظاملا فيخرب بعضه وقال أبو يوسف 

جيوز للويل أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض وقرأ محزة و 

بالرفع فاعل يغرق فالالم على قراءة } أهلها{بالياء ) ليغرق(الكسائي 

وعلى } ليكون هلم عدوا وحزنا{الم املآل مثل } لتغرق{اجلماعة يف 

قراءة محزة الم كي ومل يقل لتغرقين ألن الذي غلب عليه يف احلال فرط 
                                                

 ٩٠:  ص.دار العلم العريب, خمتصر تفسري ابن كثري, صفوة التفاسري, عبد على الصابوين.  52



 
 ٣٨ 

: معناه عجبا قاله القتيب وقيل } إمرا{الشفقة عليهم ومراعاة حقهم و 

قد  : اإلمر الداهية العظيمة وأنشد: هد وقال أبو عبيدة منكرا قاله جما

يقال : وقال األخفش ) داهية دهياء إدا إمرا... لقي األقران مين نكرا 

 ٥٣.أمر أمره يأمر أمرا إذا اشتد واالسم اإلمر

 احلكم طلب يف يصرب أن يستطع مل بأنه موسى إىل خضر وحقق

 واحللم الصرب إىل حتتاج والعارف احلكم تيل يف والطريقة  .واملعارف

واجلهد واجلد .  

 كما قال. وعد الباحث أن هذا احلوار من السياق العاطفي

هو حتديد  (Emotional Context)السياق العاطفي  أن )K. Ammer(أمر

  .ال أو اعتدا مما يقتضي تأكيدا أو مبالغايف االنفعالدرحة القوة والضعف 

  

٧٣ .tΑ$ s% Ÿω ’ÎΤ õ‹Åz#xσ è? $yϑ Î/ àMŠÅ¡ nΣ Ÿω uρ Í_ø) Ïδö�è? ôÏΒ “ Ì�øΒ r& #Z�ô£ãã  

) نسيت مبا تؤاخذين ال قال: (تفسره يف بوىناالص على حممد قال

 أمري من ترهقين وال (ونسيانيالعهد الشرط مبخالفيت تؤاخذين أي

  ٥٤.البالعسر باليسر وعاملين إياك صحبيت يف مشقة تكلفين ال أي) عسرا

ففيه مايدل على أن ,  فاعتذرأنه نسى. هذا من معاريض الكالم  

وال يتعلق به , وأنه ال يدخل حتت التكليف, النسيان ال يقتضى الؤاخذة

  . راولو نسى يف الثانية العتذ. وقد تقدم, حكم طالق وال غريه

                                                
 ٤٠٥٧: ص, تفسري القرطويب.  53
 ٩١ :ص , خمتصر تفسري ابن كثري. 54



 
 ٣٩ 

 كما قال. وعد الباحث أن هذا احلوار من السياق العاطفي  

هو حتديد  (Emotional Context)السياق العاطفي  أن  )K. Ammer(أمر

  .ال أو اعتداالغا مما يقتضي تأكيدا أو مبيف االنفعالدرحة القوة والضعف 

٧٤ .$ s)n=sÜΡ $$sù # ¨Lym #sŒ Î) $u‹É) s9 $ Vϑ≈n=äñ … ã&s# tG s) sù tΑ$ s% |Mù= tG s%r& $ T¡ ø0 tΡ Oπ§‹Ï. y— Î�ö�tó Î/ <§ø0 tΡ ô‰ s)©9 

|M÷∞ Å_ $ \↔ ø‹x© #[�õ3 œΡ  

ùùùùss ss$$$$$$ $$ΡΡΡΡÜÜÜÜss ss====nn nn))))ss ss$$$$ mmmmyy yyLLLL̈¨ ¨̈## ## ))))ÎÎ ÎÎŒŒŒŒss ss#### 9999ss ss))))ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹uu uu$$$$ ññññää ää====nn nn≈≈≈≈ϑϑϑϑVV VV$$$$ ùùùùss ss))))ss ssGGGGtt tt####ss ss&&&& نزوهلما بعد وانطلقا عذره فقبل 

 مجيل الوجه وضيئ غالم وفيهم يلعبون بغلمان فمرا ميشيان السفينة من

ss%%%%.  األرض يف رماء مث بيده رأسه واقتلع اخلضر فأمسكه الصورة ss$$$$ΑΑΑΑtt tt 

&&&&rr rr%%%%ss ssGGGGtt tt====ùù ùùMMMM|| || ΡΡΡΡtt tt0000øø øø¡¡¡¡TT TT$$$$ ————yy yy....ÏÏ ÏÏ‹‹‹‹§§ §§ππππOO OO ////ÎÎ ÎÎóóóótt tt����öö öö����ÎÎ ÎÎ ΡΡΡΡtt tt0000øø øø§§§§<<  ترتكب مل طاهرة نفسا أقتلت: موسى قال >>

©©9999 به تقتل حىت نفسا تقتل ومل جرما ©©))))ss ss‰‰‰‰ôô ôô ____ÅÅ ÅÅ∞∞∞∞÷÷ ÷÷MMMM|| || ©©©©xx xx‹‹‹‹øø øø↔↔↔↔\\ \\$$$$ ΡΡΡΡœœ œœ3333õõ õõ����[[  شيئا فعلت ####]]

 هذه املرة يفمل يكن موسى ناسيا ...عظيما ال ميكن السكوت عنه منكرا

وال غافال ولكنه قاصد أن ينكر املنكر الذي ال يصرب على وقوعه بالرغم 

: ولأي منكرا فظيعا وهو أبلغ من ق) نكرا:(وقال هنا ,من تذكره لوعده

ذكر القرطيب أن موسى عليه السالم ملا قال , سابقةل اآلية ايف) إمرا(

$tΑ(للخضر  s% |Mù=tG s%r& $T¡ ø0 tΡ Oπ §‹Ï. y— ( غضب واقتلع كتف الصيب األيسر

  ٥٥. عظم كتفه كافر اليؤمن باهللا أبدايفوقشر اللحم عنه فإذا مكتوب 

ب دهذه القصة يف تعبري ا. وقعت احلادثة الثانية يف رحلتهما  

طلب العلم واحلكم لذي املريدين على أن خلصر هناك العلم عن الغائبة 

  . اخلارقة عن العادة واليعرف موسى عنها
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 ٤٠ 

 .K(أمر وعد الباحث أن هذا احلوار من السياق املوقف كما قال

Ammer (السياق املوقف أن (Situational Context)  يعىن املوقف اخلارجي

    .الذي ميكن أن نقع فيه الكلمة

٧٥ .tΑ$ s% óΟ s9r& ≅è% r& y7©9 y7̈Ρ Î) s9 yì‹ÏÜ tG ó¡ n@ zÉëtΒ #Z�ö9|¹  

أن تكون القصة األوىل على طرز القصة الثانية إال أنه عدل عن   

ملا ذكر واخلروج عن األصل يتقدر بقدر احلاجة ومن اضطر غري ذلك 

باغ وال عاد فال إمث عليه وهو خمالف ملا يفهم من كالم الشيخ يف اجلملة 

فافهم واهللا تعاىل أعلم وقرأ نافع وأبو بكر وابن ذكوان وأبو جعفر 

   ٥٦.وشيبة وطلحة ويعقوب وأبو حات نكرا بضمتني حيت كان منصوبا

 طلب يف يصرب أن يستطع مل بأنه موسى إىل خضر وحقق   

 .واملعارف احلكم

 كما قال. وعد الباحث أن هذا احلوار من السياق العاطفي 

هو حتديد  (Emotional Context)السياق العاطفي  أن )K. Ammer(أمر

  .ال أو اعتدا مما يقتضي تأكيدا أو مبالغايف االنفعالدرحة القوة والضعف 

  

٧٦ .tΑ$ s% βÎ) y7çG ø9r' y™ tã ¥ ó x« $yδ y‰ ÷èt/ Ÿξsù Í_ö6 Ås≈|Á è? ( ô‰ s% |Møó n=t/ ÏΒ ’ ÎoΤ ß‰ ©9 #Y‘ õ‹ ãã  

 فيهم أضوأ ييسما نإن اخلضر مر بغالمني يلعبني فأخذ بيده غال

مل : منه وأخذ حجرا فضرب به رأسه حىت دمغه فقتله قال أبو العالية 

وال اختالف بني : قلت , لو رأوه حلالوا بينه وبني الغالميره إال موسى و

هذه األحوال الثالثة فإنه حيتمل أن يكون دمغه أوال باحلجر مث أضجعه 
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 ٤١ 

ذلك وحسبك مبا جاء يف فذحبه مث اقتلع رأسه واهللا أعلم مبا كان من 

  .الصحيح

 اختلف العلماء يف الغالم هل كان بالغا أم "غالما: "قوله تعاىل 

كان بالغا يقطع الطريق بني قريتني وأبوه من عظماء : ال ؟ فقال الكليب 

أهل إحدى القريتني وأمه من عظماء القرية األخرى فأخذه اخلضر 

 الغالم مشعون وقال واسم: فصرعه ونزع رأسه عن جسده قال الكليب 

اسم أبيه سالس واسم أمه رمحى : حيسون وقال وهب : الضحاك 

: وحكى السهيلي أن اسم أبيه كازير واسم أمه سهوى وقال اجلمهور 

مل يكن بالغا ولذلك قال موسى زاكية مل تذنب وهو الذي يقتضيه لفظ 

ية يف الغالم فإن الغالم يف الرجال يقال على من مل يبلغ وتقابله اجلار

وكان اخلضر قتله ملا علم من سره وأنه طبع كافرا كما يف . النساء

صحيح احلديث وأنه لو أدرك ألرهق أبويه كفرا وقتل الصغري غري 

  ٥٧.مستحيل إذا أذن اهللا يف ذلك

وهذا يؤيد , فال تكن صاحيب البتةواملراد املبالغة يف النهي أي   

واملراد به احلزم بالترك , حرميكون املراد من النهي فيما ال تأكيد فيه الت

واملفارقة ال الترخيض على على معىن إن سألتك ب فأنت مرخض يف 

  .ترك صحبيت

 كما قال. وعد الباحث أن هذا احلوار من السياق العاطفي  

هو حتديد  (Emotional Context)السياق العاطفي   أن)K. Ammer(أمر

  .ال أو اعتداكيدا أو مبالغا مما يقتضي تأيف االنفعالدرحة القوة والضعف 
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 ٤٢ 

٧٧ .$ s)n= sÜΡ $$sù #̈Lym !#sŒÎ) !$u‹s? r& Ÿ≅÷δ r& >π tƒö�s% !$ yϑyè ôÜtG ó™$# $ yγ n=÷δ r& (#öθ t/r' sù βr& $ yϑ èδθ à0Íh‹ŸÒãƒ 

#y‰ỳ uθ sù $ pκ�Ïù #Y‘#y‰ É` ß‰ƒÌ�ãƒ βr& āÙs)Ζtƒ …çµ tΒ$s%r' sù ( tΑ$s% öθ s9 |M ø⁄Ï© |Nõ‹ y‚−G s9 Ïµ ø‹n=tã 

#\�ô_r&  

ى عليه السالم إن سألتك عن شيء تفعله من  موسياقال 

املرة أو بعد هذه املسألة فالتصاحبين وقرأ  األعاجيب بعدها أي بعد هذه

أيب ورأها سهل عن  التاء من صحبهبفتح فالتصاحنب عيس ويعقوب 

عمرو أي فال تصحبين إيك والجتعلين صاحبك وقدر بعضهم املفعول 

  .الثاين علمك وليس بذاك

 بفتح التاء والباء وشد النون واملراد احنبفالتصوقرأ األعرج 

 فال تكن صاحيب البتة وهذا يؤيد كون املراد من املبالغة يف النهي أي

واملفارقة ال رك يه التحرمي واملراد به احلزم بالتفيما ال تأكيد فالنهي 

الترخيص على معىن إن سألتك بعد فأنت مرخص يف ترك صحبيت قد 

 عذرا من قبلي وقال الووي  أي وجدت٦٧را بلغت من لدين عدين عذ

معناه قد بلغت إىل الغابة اليت تعذر بسبيها يف فراقي حيث خالفتك : 

    ٥٨.مرة بعد مرة

 وعد الباحث أن هذا احلوار من السياق املوقف كما قال  

يعىن املوقف  (Situational Context) السياق املوقف أن) K. Ammer(أمر

  .نقع فيه الكلمةاخلارجي الذي ميكن أن 
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 ٤٣ 

٧٨ .tΑ$ s% #x‹≈yδ ä−#t�Ïù Í_øŠ t/ y7 ÏΖ ÷� t/ uρ 4 y7ã⁄Îm;tΡ é' y™ È≅ƒ Íρù' tG Î/ $ tΒ óΟs9 ì ÏÜtG ó¡ n@ Ïµ øŠ n=̈æ #��ö9|¹  

)%%%%ss ss$$$$ΑΑΑΑtt tt δδδδyy yy≈≈≈≈‹‹‹‹xx xx#### ùùùùÏÏ ÏÏ����tt tt####−−−−ää ää ////tt ttŠŠŠŠøø øø____ÍÍ ÍÍ ρρρρuu uu////tt tt����÷÷ ÷÷ΖΖΖΖÏÏ ÏÏ7777yy yy( هذا وقت :  ملوسى قال اخلضر

yy™™™™(.الفراق بيننا حسب قولك yy''''éé ééΡΡΡΡtt tt;;;;mm mm ÎÎ ÎÎ⁄⁄⁄⁄ãã ãã7777yy yy     ////ÎÎ ÎÎGGGGtt tt''''ùù ùùρρρρÍÍ ÍÍƒƒƒƒ≅≅≅≅ÈÈ ÈÈ ΒΒΒΒtt tt$$$$ 9999ss ssΟΟΟΟóó óó @@@@nn nn¡¡¡¡óó óóGGGGtt ttÜÜÜÜÏÏ ÏÏìììì ææææ̈¨ ¨=̈===nn nnŠŠŠŠøø øøµµµµÏÏ ÏÏ ¹¹¹¹|| ||9999öö öö������ ��####(  
 أ�:�.�C +*ّ� و(A .7-@? ا(-�#< =�ك ;):�� ه89 ا(�56�7 ا(34ث 

EF*+٥٩ ,  
والفراق يقع ألجل األسباب كذلك وكما , لكل شيء سببا  

جرت بني موسى وخضر أن فراقهما ألجل عدم صرب موسى لألمور اليت 

  .تالءاإلبتقع بينها من االمتحان و

 كما قال. وار من السياق العاطفيوعد الباحث أن هذا احل

هو حتديد  (Emotional Context)السياق العاطفي أن  )K. Ammer(أمر

  .ال أو اعتدا مما يقتضي تأكيدا أو مبالغايف االنفعالدرحة القوة والضعف 

  

٧٩ .$ ¨Β r& èπ oΨ‹Ï0 ¡¡9$# ôM tΡ% s3sù tÅ3≈ |¡ yϑ Ï9 tβθ è= yϑ÷è tƒ ’ Îû Ì�óst7 ø9$# ‘NŠ u‘r' sù ÷βr& $pκ z:‹Ïã r& tβ% x. uρ 

Νèδ u !#u‘uρ Ô7Î= ¨Β ä‹ è{ù' tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠ Ï0 y™ $ Y7 óÁ xî  

&&&&rr rrΒΒΒΒ̈¨ ¨$̈$$$ ####$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡0000ÏÏ ÏÏ‹‹‹‹ΨΨΨΨoo ooππππèè èè ùùùùss ss3333ss ss%%%%ΡΡΡΡtt ttMMMMôô ôô 9999ÏÏ ÏÏϑϑϑϑyy yy¡¡¡¡|| ||≈≈≈≈3333ÅÅ ÅÅtt tt ƒƒƒƒtt ttèèèè÷÷ ÷÷ϑϑϑϑyy yy====èè èèθθθθββββtt tt ûûûûÎÎ ÎÎ’’’’ ####$$ $$9999øø øø7777tt ttssssóó óó����ÌÌ ÌÌ ن ه9ا�F; 5FHI.و 

�ا وا(��N"ا(-� ا(�JKL) �=FMاث=O �C) P@� A)أ%� ,  ر�ه� %$#" و
 �NFI7)روا(-�اJQ�R ء�I�T س��V W��:X �C-Y�   ��XاJ% "*+ ن

 �C; ن$*Z-[� ��*\)ا�X]7:-)ا JHQ; �ùùùùss . ا(=) ss''''rr rr‘‘‘‘uu uuŠŠŠŠNNNN‘‘ ‘‘ &&&&rr rrββββ÷÷ ÷÷ &&&&rr rrããããÏÏ ÏÏ‹‹‹‹::::zz zzκκκκpp pp$$$$ أي 

A)�\)ا(�*_ ا �C=H-Z� 3`) �=F�% �C*�aأن أ �CY�b; أردت . ρρρρuu uu....xx xx%%%%ββββtt tt 
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 ٤٤ 

ρρρρuu uu‘‘‘‘uu uu####!! !!uu uuδδδδèè èèΝΝΝΝ ΒΒΒΒ̈¨ ¨=̈===ÎÎ ÎÎ7777ÔÔ ÔÔ  A)�e �Xآ� _*% AC%�%أ .ƒƒƒƒtt tt''''ùù ùù{{{{èè èè‹‹‹‹ää ää ....ää ää≅≅≅≅̈¨ ¨ ̈™™™™yy yy0000ÏÏ ÏÏŠŠŠŠΖΖΖΖuu uuππππ>> >> îîîîxx xxÁÁÁÁóó óó7777YY YY$$$$  ]H-Z�

�CFX ]F+R �()�O �NFI# 5٦٠.آ  
ذا تفسري ما أشكل أمره عليه السالم وما كان أنكر ظاهره ه

أظهر اهللا اخلضر عليه السالم على حكمة باطنه فقال إن السفبنة إمنا 

يأخذ كل (خرقتها ألعيبها ألم كانوا ميرون ا على ملك من الظلمة 

فأردت أن أعيبها ألرده عنها لعيبها ) غصبا(صاحلة أي جيدة ) سفينة

حاا املساكني الذين مل يكن هلم شيء ينتفعون به غربها فينتفع ا أص

  ٦١.قيل إم أيتام

ظهرت احلقائق يف أو أخر رحلتهما وشرح خضر ملوسى عن 

وموسى يف , هذه احلقائق على أن لكل رجل مقام ولكل مقام املزايا

  .  مقام العلم وحضر يف مقام احلكمة واملعرفة احملبوئه

 من املعىن القياسي وهو الكلمات وعد الباحث أن هذا احلوار

ما أتوجد يف هذه الكلمة لفظ وراءهم مبعىن , باملعىن دون املعىن احلقيقي

  . مهم

  

٨٠ .$ ¨Β r& uρ ÞΟ≈n= äóø9 $# tβ% s3sù çν#uθ t/ r& È ÷uΖ ÏΒ÷σ ãΒ !$uΖŠ Ï± y‚sù β r& $ yϑ ßγs) Ïδ ö�ãƒ $ YΖ≈ u‹øó èÛ #\�ø0 à2 uρ  

وأما :  ذكره  يقول تعاىل٦٢.قد تقدم أن الغالم كان امسه جيسور

 أنه يرهقهما؟ يقول الغالم فإنه كان كافرا وكان أبواه مؤمنني فعلمنا

يغشيهما طغيانا وهو االستكبار على اهللا وكفرا به وبنحو الذي قلنا يف 
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 ٤٥ 

وأما الغالم : ك قال أهل التأويل وقد ذكر ذلك يف بعض احلروف ذل

    ٦٣.فكان كافرا

واليطلق على غري , لفنيالكفر واإلميان من صفات املك: املراد 

ؤمنني بالنص وأبوا الغالم كان أن م, مكلّف إالحمكم التبعبة ألبويه

والغالم . فتبعني أن يصار إليه,  إال باالبالبلوغفاليصدق عليه آسم الكافر

  .من األغتالم وهو شدة الشيق

وعد الباحث أن هذا احلوار من املعىن القياسي وهو الكلمات   

) طفيانا(و )برهقهما(مبا توجد يف لفظ , ىن احلقيقيباملعىن دون املع

  .إما العالم مبعىن رجل بالغ وقد تكون مبعىن عبد) غالما(و

  

٨١ .!$tΡ ÷Š u‘r' sù β r& $ yϑßγ s9 Ï‰ ö7 ãƒ $ yϑ åκ ›5u‘ #Z�ö�yz çµ ÷Ζ ÏiΒ Zο 4θ x.y— z>t�ø% r& uρ $ YΗ÷qâ‘  

  )!$ tΡ ÷Šu‘ r'sù βr& $ yϑßγ s9Ï‰ ö7ãƒ $ yϑ åκ ›5u‘ #Z�ö�yz çµ ÷Ζ ÏiΒ (اجلمهور بفتح الباء قرأ 

يرزقهما بدله ٦٤.وقرأ عاصم بسكون الباء وحتفيف الدال. الدالوشد 

ο. (ولدا خريا منه 4θ x.y— ( بالالزم اي دينا وهو تفسري: قال ابن عباس 

ويف التعرض ,  طهارة من الذنوب واألخالق والرديئةهي: والكثري قلوا 

الداللة على إرادة وصول لعنوان الربوبية واإلضافة إليهما ما ال خيفي من 

%z>t�ø(اخلري إليهما  r& uρ $YΗ÷qâ‘(٦٥  
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 ٤٦ 

, أقرب رمحة عليهما وبرا ما واستظهر ذلك أبو حياناملراد 

ذلك هنا من ولعل وجهه كثرة استعمال املصدر مبينا للفاعل مع ما يف 

ا أنه أحب إليهم من ذلك 0ولعل املراد على هذ. موافقة املصدر قبله

  .ثنني معا حسن خلقه أو خلقة أو اإلا لزيادةالغالم إم

 كما قال. وعد الباحث أن هذا احلوار من السياق العاطفي

هو حتديد  (Emotional Context)السياق العاطفي   أن)K. Ammer(أمر

  .ال أو اعتدا مما يقتضي تأكيدا أو مبالغايف االنفعالدرحة القوة والضعف 

  

٨٢ .$ ¨Βr& uρ â‘#y‰ Ågø: $# tβ%s3sù È÷yϑ≈n=äó Ï9 È÷yϑŠ ÏKtƒ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# šχ%x. uρ …çµ tF øtrB Ö”∴ x. $ yϑ ßγ©9 

tβ%x. uρ $ yϑèδθç/ r& $[s Î=≈|¹ yŠ#u‘r' sù y7•/u‘ βr& !$ tóè= ö7tƒ $yϑ èδ £‰ä© r& % ỳ Ì�÷‚tG ó¡ tƒ uρ $ yϑ èδ u”∴x. 

Zπ yϑôm u‘ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $ tΒuρ … çµçG ù=yè sù ôtã “ Ì�øΒ r& 4 y7Ï9≡ sŒ ã≅ƒÍρù' s? $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜó¡ n@ Ïµ øŠ n= ¨æ 

# Z�ö9|¹  

يف هذه االية دليل على إطالق القرية على املدينة األنه قال أوال 

%tβ(وقال ههنا ) حىت إذا أتيا أهل قرية( s3sù È÷yϑ≈ n=äó Ï9 È÷yϑŠ ÏKtƒ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9 $# (

كما قال تعاىل ) وكان لغالمني يتيمني يف املدينة: (كما قال تعال 

وقالوا لوال ) ( أخر جتكقوة من قريتك اليتوكأين من قرية هي أشد (

يعين مكة والطائف ) ني عطيمنزل هذا القرآن على رجل من القريت

ومعىن االية أن هذا اجلدار إمنا أصلحته ألنه كان لغالمني يتيمني يف 



 
 ٤٧ 

.tβ%x. (املدينة وكان حتت كنـز هلما uρ $yϑ èδθ ç/r& $ [sÎ=≈  الظاهر أنه األب )¹|

   ٦٦. وذكر أن امسه كاشح وأن اسم أمهما دهنا,األقرب الذي ولدمها

رأى الباحث هذه القصص اليت أخرب اهللا عز وجل نبيه حممد  

وتقدم إليه , تأديب منه له, صلى اهللا عليه وسلّم ا عن موسى وصاحبه

وإعالم , االستعجال بعقوبة املشركني الذين كذّبوه واستهزءا به وبكتابه

 مبا قد جيري مثله ,ترى األعنيفيما  منه له أن أفعاله م وإن جرت

 كما كانت ,أحوال أعدائه فيها فإن تأويله صائر م إىل ,أحيانا ألوليائه

إذ مل , خبالف الصحة يف الطاهر عند موسىأفعال صاحب موسى واقعة 

يف احلقيقة وآئلة إىل ماضية على الصحة وهي , يكن عاملا بعقوا

  .الصواب يف العاقبة

أن هذا احلوار من املعىن القياسي وهو الكلمات وعد الباحث   

هينما رأى إىل اللفظ اجلدار مبعىن البيت أو , باملعىن دون املعىن احلقيقي

  . البناء
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 ٤٨ 

  الباب الرابع

  اخلامتة

  

  اخلالصة. أ

  : نتائج البحث فيما يلي وجد حلل الباحث يف الباب الثالث أنوبعد   

وار بني موسى وخضر هي مثاين عشرة       أما اآليات اليت تتضمن على احل      .١

  . يف سورة الكهف٨٢-٦٥يعين  من آية  ,آية

بأن اهللا يستر مجيع احلقائق املخبوئة وراء       , يف هذه القصة حكمة مهمة     .٢

فجعل قلبه  . خطأ يف الظاهرة  ولوكان   يدي الناس     بني وجودةاملفعال  األ

م وموسى عليه سـال   .  تلك احلالة  يشهدصخرا وال يستطيع أن يصرب ل     

ن يصرب على   أال يستطيع   , كلم مع اهللا  تالذى قد ت  هو  و, هو رسول اهللا  

صاا موسـى عليـه     أإذا هذه احلالة    . افعال حقيقتها خمبوئة باهللا منه    

ا نشاهد احلالة املتخالفة    ونشعر حزنا يف القلب إذ    , يضاأفأصبتنا  . سالم

ـ      حكم بالظواهر حىت    . عنييدى األ   ينظن الرب الظاهر مثل الرب احلقيق

 . الشر الظاهر مثل الشر احلقيقيبينما

أما احلوار بني موسى وخصر يف اآلية الذكورة تتكون مـن السـياق              .٣

 .والسياق املوقفي واملعىن القياسىالعاطفي 

 
 
 
 
  

٤٨ 



 
 ٤٩ 

  اإلقتراحات. ب

وبعد قرأة الباحث احلوار بني خضر وموسى يف سورة الكهـف ألنـس              .١

ا قد تساعد يف فهم     ستخدام حوار مه  اعرف الباحث أن    , منصور وحللها 

 ننيفـائ لوأرجـى الباحـث أن ل     . علوم الصرب وحصوصا يف هذه القصة     

  .نكشاف معاين الباحثاوللباحثني أن يستعملوا هذه القصة يف 

 الباحـث للقـارئني   علوم الصرب ارجىومن حوار موسى وخضر يف فهم   .٢

والباحثني أن يستخدموا الطرق األخرى لتحليل القصـة لكـي يكـون            

 .و التحليال عميقا يف معىن حوارالتحليل ه

 الباحث للقارئني والباحثني أن يفهموا قصـة موسـى وخضـر            ارجىو .٣

  .ويدرسها يف أعمالنا وحياتنا
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