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إهداء
أهدى هذا البحث إلى :
.1

للوالدين الكريمين الحبيبين أ ّمى صفية سيريقار
ومحمد حتى هاراهاب ,وجميع أعضاء عائلتى الذي
قد ساعدواني وقدموا لى التشجيع لطلب العلم منذ
أول دراستى حتى هذا اليوم قد انتهيت عن كتابة هذا
البحث واجلس في هذا المكان.

.2

لألساتذ واألساتذة في قسم اللغة العربية وآدابها الذي
قد علمني العلوم المتنوعة وساعدني في كتابة هذا
البحث.

.3

لجميع األصدقاء في قسم اللغة العربية وآدابها ,وإلى
الزمالء والزميالت في الفصل ,شكرا لكم على
الصحبة ومساعدتكم إلى هذا اليوم.
عسى اهلل أن يجعلنا وأن يجمعنا مرة أخرى ونكون
من عباده الصالحين والناجحين في الدنيا واألخرة.

د

كلمة شكر وتقدير
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلله فال هادي
له ،أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمد عبده
ورسوله ،صلوات اهلل وسالمه علية وعلى آله و أصحابه وسلم تسليما
كثيرا ،وبعد :
في البداية أشكر اهلل العلي القدير الذي ّ
علي بالصبر والتوفيق
من ّ
على إتمام هذه الرسالة العلمية إلستيفاء بعض الشروط الالزمة لنيل
الدرجة األولى في قسم اللغة العربية وأدبها بجامعة سلطان طه سيف
الدين اإلسالمية الحكومية جامبي .وأتوجه بالشكر الجزيل إلى السادة :
.1
.2
.3

.4
.5
.6

األستاذ الحاج الدكتور حضرى حسن الماجستير مدير جامعة
سلطان طه سيف الدين اإلسالمية الحكومية بجامبي.
األستاذة الدكتورة ميسه الماجستير عميدة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بجامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية الحكومية.
األستاذ إسماعيل فحرى الماجستير رئيس في قسم اللغة
العربية وأدبها بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة سلطان
طه سيف الدين اإلسالمية الحكومية.
األستاذة نورليلي الماجستير ,المشرف األولى التي كرمتنى
باإلشراف على هذا البحث العلمي.
األستاذ الحاج عبد العزيز أردبلي الماجستير ,المشرف الثاني
الذي قام بالتوجيهات والنصائح إلتمام هذا البحث.
جميع األساتيذ وأعضاء الموظفين بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بجامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية الحكومية.
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 .7أصدقائي األعزاء في قسم اللغة العربية وأدبها بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية
الحكومية.
جزاهم اهلل أحسن الجزاء وكتب لهم الحسنات
وعسى ان يكونوا عباد اهلل الصالحين والمخلصين وعلى اهلل
توكلنا حسبنا اهلل ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير والحول
والقوة ا ّ
رب العالمين.
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ABSTRAK
Doli Marwan Harahap.2019. Al Af’aalul Kalaamiyyah fii Suurah Thaahaa
( Diraasah Tahliiliyyah fii ‘Ilmit Tadaawuliyyah)
Surah Thaha merupakan surah yang ke 20 dalam Al Qur’aanul Kariim. Surah ini
menceritakan tentang kisah Nabi Musa ‘alaihis salaam ketika beliau diangkat oleh
Allah ta’ala sebagai Rasul-Nya bersamaan dengan saudaranya yaitu Nabi Harun
‘alaihis salaam dan Allah menyuruh mereka berdua berdakwah kepada Fir’aun
dan kaumnya. Dalam surah ini terdapat percakapan atau tuturan yang dilakukan
para tokoh (seperti antara Nabi Musan dan Harun dengan Fir’aun dan para
penyihirnya, Nabi Musa dan Samiri, dsb.) sehingga memunculkan suatu
komunikasi. Peristiwa komunikasi tersebut dapat menyampaikan maksud penutur
yang mengandung makna. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menganalisis
berbagai macam dan makna tindak tutur para tokoh dalam surah Thaha dengan
kajian pragmatik. Fokus permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah (1)
Apa saja macam-macam tindak tutur yang terdapat dalam surah Thaha? (2) Apa
saja makna dari tindak tutur yang terdapat dalam surah Thaha?.
Model penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau metode pustaka yaitu
metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi melalui buku lain yang
terkait dan berhubungan erat dengan penelitian ini. Dengan tujuan untuk
membentuk suatu landasan teori . adapun analisis data yang digunakan yang
digunakan adalah analisis data secara deskriptif yaitu teknis analisis yang dipakai
untuk menganalisis data untuk menggambarkan data-data yang sudah
dikumpulkan. Hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan menunjukkan
bahwa macam tindak tutur dalam surah Thaha peneliti mengelompokkan menjadi
tiga bentuk yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi.
Kata kunci: Tindak Tutur; Pragmatik; Surah Thaha
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الباب األول
المقدمة
ا .خلفيات البحث
اللغة ٌ
ُ
وم عن مقاص دهم ،واللغ ُ
ات كث يرةٌ .وهي
ألفاظ ُي ُ
عبر بها ك ل ق ٍ
مختلف ٌة من ُ
حيث اللف ُظ ،متح دةٌ من حيث المع نى ،أي أن المع نى الواح َد
ضمائر الناس واحدّ ّ ،
بلفظ غير لف ظ
قوم ُيعبرون عنه ٍ
خالج
الذي ُي ُ
َ
ولكن كل ٍ
اآلخ رين 1.علم اللغ ة ،ه و العلم ال ذي يبحث في اللغ ة ،ويتخ ذها موض وعا
له ،فيدرس ها من الن واحي الوص فية ،والتاريخي ة ،والمقارن ة ،كم ا ي درس
العالقات الكائن ة بين اللغ ات المختلف ة ،أو بين مجموع ة من ه ذه اللغ ات،
وي درس وظ ائف اللغ ة وأس اليبها المتع ددة ،وعالقته ا ب النظم االجتماعي ة
المختلفة

2

و يحث من البح وث في علم اللغ ة هي علم التداولي ة .التداولي ة هي
من بحث علم اللغة ال ذي تبحث المع نى بإعتب ار الس ياق .تختص التداولي ة
بدراس ة المع نى كم ا يوص له المتكلم (أو الك اتب) ويفس ره المس تمع (أو
الق ارئ) ،ل ذا فانه ا مرتبط ة بتحلي ل م ا يعني ه الن اس بألف اظهم أك ثر من

 1مصطفى الغالييني ،جامع الروس العربية( ،بيروت :دار الفكر) ص7 .
 2رمضان عبد التواب ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي( ،القاهرة :مكتبة
الخانجي) ص7 .
1

2

ارتباطه ا بم ا يمكن أن تعني ه كلم ات أو عب ارات ه ذه األلف اظ منفص لة.
التداولية ىي دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم

3

األفعال الكالمية هي األفع ال المنج زة من خالل األلف اظ عموم ا .ثم
يقسم أوستن األفعال الكالمية إلى ثالثة أقس ام ،يع ني :األفع ال اإلخباري ة و
هي فع ل م ا لق ول م ا ،واألفع ال التحقيقي ة و هي فع ل م ا في ق ول م ا،
4

واألفعال التأثرية و هي فعل ما بقول ما

سورة طه هي س ورة مكي ة ،و ع دد آياته ا مائ ة و خمس و ثالث ون
آية ،أما موضوعها هي قصة موسى عليه السالم و فرعون منهاج للجماعة
المؤمنة في مجاهدة الطغاة والمجرمين 5.وأخرج الدارقطني في سننه عن
أنس بن مالك فذكر قصة عم ر بن الخط اب م ع أخت ه وخب اب وقراءتهم ا
طه ،وكان ذلك بسبب إسالم عمر ،والقصة مشهورة في كتب السیر 6.أما
األغعال الكالمية في سورة طه كثير ألن كثير من اآليات فيها الحوار التي
كثير منها األفعال الكالمية.

 3جورج يول ،التداولية( ،بداية الريم :الدار العربية للعلوم والناشرون ش.م.ل )2015
ص 20
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pragmatik (Bandung: Angkasa.2009) Hal. 100

4

 5مأمون حموش ،التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون( ،دمشق:
موافقة وزارة اإلعالم) الجزء الخامس ص 20
 6اإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،فتح القدير( ،دار الكتب العلمية)2005 :
الجزء الثاني ص 72

3

ومن مثال األفعال الكالمية التي يجد من سورة طه هي قال تعالى" :
ال َل ُه َق ْو ً
ِر َع ْو َن إَِّن ُه َطغَى * َفُقو َ
ال َلِّیًن ا َل َعلَّ ُه َیَت َذ َّك ُر أَ ْو َی ْخ َش ى" في
ْاذ َهَبا إَِلى ف ْ
ه ذا الكالم ،آي ة كريم ة هي ش كل من فع ل الكالم الت وجيهي ،ه ذا الكالم
يع ني أم ر اهلل تع الى إلى موس ى و ه ارون عليهم ا الس الم أن ي ذهبا إلى
فرعون لدعوة إلى اهلل بقول لّين.
و من هذه األس باب اخت ار الب احث البحث التكميلي تحت الموض وع
"األفع ال الكالمي ة في س ورة ط ه (دراس ة التداولي ة)" لمعرف ة األفع ال
الكالمية فيها ثم معرفة وشرح معاني األفعال الكالمية المس تخدمة في تل ك
السورة ،و اختار الباحث سورة طه للبحث ،ألن األفع ال الكالمي ة في ه ذه
السورة كثيرة  .و يحلل الباحث اآليات ت رد باألفع ال الكالمي ة بتوض يح و
معانيه من ناحية علم التداولية.
ب .مشكالت البحث
:أما أسئلة التي يحاول الباحث اإلجابة عليها فهي
ما أنواع األفعال الكالمية في سورة طه؟ 1.
ما معاني و تحليل األفعال الكالمية في سورة طه؟ 2.
ج .أغراض البحث
:أما األهداف التى تسعي هذا البحث إلى تحقيقها فهي مالي

4

لمعرفة أنواع األفعال الكالمية في سورة طه 1.
لمعرفة معاني وتحليل األفعال الكالمية في سورة طه 2.
د .فوائد البحث
:تأتي أهمية هذا البحث مما يلي
األهمية النظرية :يرجو الباحث من هذا البحث أن تتكثر
بيانات في علم التداولية والخاصة لبيان األفعال الكالمية
األهمية التطبيقية :يرجو الباحث من هذا البحث أن تتكثر العلم
للقارئى أو الطالب في كلية اآلداب خصوصا لطالب قسم
.اللغة العربية وأدبها
ه .الدراسات السابقة
:كانت دراسات السابقة فيما يلي
.1

البحث الذي كتبه عمران الغزالي (قسم اللغة العربية و أدبها بجامعة
س ونن كاليجاك ا اإلس المية الحكومي ة س ورابايا) تحت الموض وع
األفعال الكالمية لألوامر في سورة آل عمران يبحث فيه عن معرف ة
األفعال الكالمية في فعل األمر

 .2البحث ال ذي كتتب ه ن ور الخيري ة (قس م الت دريس اللغ ة اإلندونس ية
بجامع ة جم بي) تحت الموض وع تحلي ل األفع ال الكالمي ة على

5

إعالنات التلف از في جم بي .تبحث عن معرف ة األفع ال الكالمي ة في
إعالنات التلفاز جمبي
.3

ووجد في البحث العلمي األخر تحت الموض وع " األفع ال الكالمي ة
في فيلم وجدة لهيفاء المنصور" الذي كتبته محمد عرفان (قسم اللغ ة
العربي ة و أدبه ا بجامع ة س ونن أمبي ل اإلس المية الحكومي ة
س ورابايا)في ذل ك البحث تكلّم الباحث ة في ه عن معرف ة األفع ال
الكالمية في فيلم وجدة لهيفاء المنصور
فهناك العالقة التى وجدت فى هذه الرسالة الجامعي ة إم ا من االتف اق أو

االختالف .لقد اتفق هذه المباحث الثالثة فى اإلطار النظري .فهم يبحث ون
األفع ال الكالمي ة في بحثهم .الدراس ة الس ابقة األولى تبحث فيه ا األفع ال
الكالمية لألوام ر .وأم ا الثاني ة تبحث فيه ا األفع ال الكالمي ة في إعالن ات
التلفاز .وأما الثالثة تبحث فيها إستخدام السمعي البصري األفع ال الكالمي ة
في فيلم .إذن ،بعد مطالعة عن بعص البحوث المتصلة بهد البحث ،أن ه ذا
البحث تحت العنوان " :األفعال الكالمية في سورة طه" لم يبحثه من قبل.

الباب الثاني
اإليطار النظري في الدراسة التداولية
وينقس م ه ذا الفص ل إلى خمس ة مب احث .البحث األول يبحث عن
تعريف األفعال الكالمية و البحث الث اني أن واع األفع ال الكالمي ة و البحث
الثالث مفهوم التداولية
مفهوم األفعال الكالمية 1.
ال يتضح مفهوم "الفع ل الكالمي" إال ب الرجوع إلى اإلط ار المف اهم
ال ذي قمن ا يبحث الظ اهرة في النطاق ة وه و م ا س مي "ظري ة األفع ال
الكالمية" التي ج اء به ا الفيلس وف المعاص ر ج .ل .أوس تين ( ت وفي ع ام
وطورها تلميذه الفيلسوف ج.سيرل بأعطائه ا ص يغتها النموذجي ة
ّ )1960
النهائية فقد تعمق أوستين في إنجاز فلسفة داللية تهتم بالمضامين والمقاصد
التوصلية وتختلف عم ا عرفن اه عن د علم اء الداللية اللغ ويين ،وخصوص ا
البنيويين منهم ،فقد ك ان أوس تين يلح على القيم ة التدولي ة لعب ارات لغوي ة
كثيرة تستخدم في اللغة اإلنجليزية وربما في كل اللغات .ومن الجديد ال ذي
يخ الف به الفالس فة الكالس يكيية ويواف ق ب ه أس الفه من فالس فة التحلي ل
ادخاله مفهوم"القصدية" في فهم كالم المتكلم وفي تحلي ل العب ارات اللغوي ة
وه و مب دأ أخ ذه من الفيلس وف ه و هوس رل والظ اهراتين ،واس تثمره في
تحليل العبارات اللغوية .وتتجلى مقولة "القص دية" بالخص وص في الرب ط

7

بين التراكيب اللغوية ومراعاة غرض المتكلم والمقصود العام من الخطاب
7

في إطار مفاهيمي مستوف لألبعاد التدولية الظاهرة اللغوية.

وبالرجوع على ما كتبه الفيلوسفان ج .ل .أوستين وتلميذه ج .س يرل ح ول
ه ذا المفه وم اللس اني الت داولي الجدي د ،ف إن "األفع ال الكالمي ة" يع ني:
التصرف أو العمل اإلجتماعي أو المؤسسات الذي ينجزه اإلنس ان ب الكالم،
ّ
و من ثم في "الفعل الكالمي" يراد ب ه اإلنج از ال ذي يؤدي ه المتكلم بمج ّرد
تلّفظ ه بملفوظ ات معين ة ،ومن أمثلت ه :األم ر والنهي والوع د والس ؤال
والتعيين واإلقال ة والتعزي ة والتهنئ ة ..فه ذه كله ا"األفع ال الكالمي ة" .وإذا
طبقنا هذا المعنى على اللغة العربية ،فإن المقاصد والمعاني واإلفادات التي
تس تفاد من ص يغ التواص ل الع ربي وألفاظ ه ،كمع اني األس اليب العربي ة
المختلف ة ،خبري ة أم إنس ائية ،ودالالت "ح رف المع اني" ،و دالالت
"الخوالف" وأصناف أخرى من الصيغ واألساليب العربي ة هي ال تي تمث ل
نظرية "األفعال الكالمية" في التراث الع ربي وتجيب عن الس ؤال المتعل ق
بإمكانية وج دوى تط بيق ه ذا المفه وم الت داولي المعاص ر على ال تراث
8

اللغوي العربي.
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8

ول ذلك يص ح ان تع د تل ك المع اني والمقاص د التواص لية "األفع ال
الكالمي ة" في منظورن ا بإعتب ار انن ا ال ننظ ر إليه ا على أنه ا مج ردا
"دالالت" أو "مضامين" لغوية ،وإنما هي فوق ذل ك "انج ازات وأغ راض
تواص لية" ت رمي إلى ص ناعة أفع ال ومواق ف اجتماعي ة أو مؤسس اتية أو
فردية بالكلمات ،والتأثير في المخاطب بحمله على فعل أو تركه أو دعوت ه
إلى ذل ك أو تقري ر حكم من األحك ام أو توكي ده أو س ؤاله واس تخبره عن
ش يء أو إب رام غق د من العق ود أو فس خه أو مج رد اإلفص اح عن حال ة
معينة ....الخ .فمن منظور "نظرية فعل الكالم" ال تك ون اللغ ة مج رد اداة
المتوصل كما تتصورها المدرس الوظيفية رم وزا لتعب ير عن الفك ر كم ل
9

تتصرها التدولية التحويلية وانما هي أداة لتغيير العام وصنع أحداثه فيه.

أنواع األفعال الكالمية 2.
ق ال س يرل ظه ر أن عم ل االس تعمال اللغ ة في أفع ال الكالم ثالث ة
أنواع ،هي :األفعال اإلخبارية ،األفعال التحقيقية ،واألفعال التأثيرية.

10

األفعال الكالمية اإلخبارية هي األفعال الكالمية بكلمة وقول وبص لة
مناسبة بمعانيها .وتسمى ه ذه األفع ال الكالمي ة اإلخباري ة بفت الكالم على
9مسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب :دراسة تداولية لظاىرة األفعال
الكالمية في التراث اللساني العربي ،ص 11
;Kunjana Rahardi, Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia, (Jakarta
)Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2005
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9

األشياء في هذه األفعال الكالمي ة اإلخباري ة ل د ب ذعل مس ألة في أغ راض
الكالم الذي ألقاها المتكلم .إذن يقال مرة أخرى أن األفعال الكالم اإلخبارية
هي لتوصيل األخبارالتي ألقاها المتكلم.
والث اني هي األفع ال الكالمي ة التحقيقي ة ،تفع ل األفع ال الش يء
بالمقصود والوظيفة في نشاط الخطاب حقيق ة .إذن ،هن اك ق وة فيه ا ال ذي
يظهر المعنى الكالم
قسم سيرل أفعال الكالم التحقيقية إلى خمس ة أقس ام وهي فعل الكالم
ّ
التم ثيلي و فع ل الكالم الت وجيهي وفع ل الكالم التعب يري وفع ل الكالم
11

االلتزامي وفعل الكالم اإلعالني.

مفهوم التداولية 3.
ي ترجم المص طلح ( )gmaticsPraبع دة كلم ات باللغ ة العربي ة،
فهناك :الذرائعية ،و التداولية ،و البراكماتية ،و الوظيفية ،و االستعمالية ،و
التخاطبية ،و النفعية ،و التبادلية ..لكن أفضل مصطلح ،في منظورن ا ،ه و
التداولية :ألنه مصطلح شائع بين الدارسين في ميدان اللغ ة واللس انيات من

;Kunjana Rahardi, Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia, (Jakarta
)Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2005
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10

جهة ،وألنه يحيل على التفاع ل والح وار والتخ اطب والتواص ل والت داول
بين األطراف المتلفظة من جهة أخر.

12

أما الدكتور أبضد المتوكل في كتابه (اللسانيات الوظيفية) ،فيس تعمل
الوظيفية و التداولية بمفهوم واحد في حين يستخدم ال دكتور س عد الب ازعي
والدكتور ميجان الرويلي مصطلح (الذريعية) كما في كتابهما (دلي ل الناق د
النف ني) .وإذا انتقلن ا إلى ال دكتور محم د محم د ي ونس علي ،ف إنو يفض ل
استعمال مصطلح علم التخاطب وفي ه ذا الص دد ،يق ول جمي ل حم داوي:
"أفض ل ترجم ة مص طلح ( )Pragmaticsبعلم التخ اطب ،وليس
بالتداولية ،أو النفعية ،أو الذرائعية كا يفعل عدد من اللسانيين العرب توهما
منهم ب أن ( )Pragmaticsو ( )Pragmatismش يئ واح د .و الواق ع
أن المصطلح األول يطلق على الدراسات التي تعنى ب المعنى في الس ياقات
الفعلي ة للكالم ،وه و م ا يتف ق م ع معناه ا وإذا نظرن ا في تراثن ا البالغي
واألصولي ،فسنلحظ أن االس تعمال ال ذي يقاب ل الوض ع ع ادة يطل ق على
النشاط الذي يقوم به المتكلم في عملية التخاطب.

13

إن أقرب حقل معرفية إلى "التداولي ة" في منظورن ا ه و "اللس انية".
وإذا كان األمركذلك فإنه من المشروع البحث في صلة هذا العلم التواصلي
الجدي د باللس انيات وبغ ير اللس انيات من الحق ول المعرفي ة األخ رى ال تي
 12جميل حمداوي ،التداوليات وتحليل الخطاب( ،حقوق الطبع محفوظة للمؤلف:
 )2015ص 6
 13جميل حمداوي ،التداوليات وتحليل الخطاب ،ص 6
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يشترك معها في بعض األسس المعرفي ة ،نظري ة ك انت أم إجرائي ة وذل ك
قب ل وض ع تعري ف للتداولي ة أم تحدي د مفهومه ا .ومن ثم ن رى أن ه من
ال واجب التس اؤل عن المعي ار ال ذي يك ون أساس ا في تحدي د مفه وم
"التداولية" .فعلى أي معيار ّ
نحدد هذا المفهوم؟ هل نح ّدد بن اء على معي ار
البنية اللغوية وحدها؟ إن هذا الص نيع يجعله ا مس اوية للس انية البنيوي ة فال
يكون هناك أي ف رق بينهم ا وليس ه ذا ما تقول ه المبح وث التداولي ة ،ه ل
نحدده على معيار اإلستمعال اللغوي وح ده؟ إن تحدي ده على ه ذا الض ابط
فيه إقرار بأن ال صلة تذكر بينه وبين البنية اللغوية ،وهو ما يخ الف أيض ا
النتائج التي انتهت إليها آخر األبحاث التداولية .هل نحدده بن اء على تع الق
البنية اللغوية بمجال استعمالها؟ إن هذا الصنيع يبدو مبررا ولكن ه إذا ذك ر
من دون تفص يل ق د يغف ل بعض الص الت الرابط ة بين العل وم المتش ابكة
والمتكامل ة مفاهيمي ا خاص ة مج االت :الفلس فة والت دا ولي ة وعلم النفس
المعرفي وعلوم االتصال

14

فالتداولي ة ليس ت علم ا لغوي ا محض ا ب المعنى تقلي دي ،علم ا يكتفي
بوصف وتفسير الب ني اللغوي ة ويتوق ف عن د ح دودها واش كالها الظ اهرة،
ولكنها علم جديد للتوصل ي درس الظ واهر اللغوي ة في مج ال االس تعمال،
ويدمج ،من ثم مشاريع معرفية متعددة في دراسة ظاهرة "التواصل اللغوي
 14مسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب :دراسة تداولية لظاىرة األفعال
الكالمية في التراث اللساني العربي( ،بيروت :دار الطليعة )2005 ،ص 16

12

وتفس يره" .وعلي ه فإن ه الح ديث عن "التداولي ة" وعن ش بكتها المفاهمي ة"
يقتضي اإلشارة إلى العالقات القائمة بينها وبين الحقول المختلفة ألنها تشي
بأنتمائها إلى حق ول مفاهيمي ة تض ّم متس ويات متداخل ة كالبني ة اللغوي ة
وقواعد التخاطب واالستدالالت التداولي ة والعملي ات الذهني ة المتحكم ة في
اإلنتاج وفهم اللغويين وعالقة البنية اللغوية بظروف اإلستعمل .فنحن نرى
أن التداولي ة التحليلي ة ممثل ة في فلس فة اللغة العادي ة ومنه ا علم النفس
المع رفي ممثال في "نظري ة المالئم ة" على الخص وص ومنه ا عل وم
التواصل ومنها اللسانيات بطبيعة الحال.

15

وعلى ال رغم من اختالف وجه ات النظ ر بين الدراس ين ح ول
"التداولية" وتساؤالتهم عن القيمة العلمية للبح وث التداولي ة وتش كيكهم في
جدواها فإن معظمهم يقر بأن قض ية التداولي ة هي "إيج اد" الق وانين الكلي ة
الس تعمال اللغ وي والتع رف على الق درات اإلنس انية للتواص ل اللغ وي
وتصير "التداولية" من ثم جديرة بأن تسمى :علم اإلستعمال اللغوي".
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الباب الثالث
مناهج البحث
للحصول على المعلومات التى يحت اج إليه ا الب احث تحقي ق أه داف
البحث وأعراض ه تل زم أن يس لك الب احث على الطرائ ق التالي ة وتع رض
الب احث في ه ذه الباحث ة منهجي ة الدرس ة المدني ة :م دخل البحث ،بيان ات
البحث ومصادرها ،أدوات جم ع البيان ات ،طريق ة جم ع البيان ات ،طريق ة
تحليل البيانات ،تصديق البيانات ،خطوات البحث.
مدخل البحث 1.
ك ان منهج البحث نوع ان :المنهج الكمي و الكيفي .أم ا البح وث
الكمية في خصائصها يعني تحليل إحصائي للبيانات .و البحوث الكيفي هي
تل ك البح وث ال تس تخدم األرق ام البحث الكيفي أو الن وعي ال ذي من أهم
سماته أنه اليتناول بياناته عن طريقة معالجة رقمية إحصائية.

بيانات البحث ومصادرها 2.
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إن البيانات هذا البحث تتكون من المناسبة للبحث ،وبياناته من كلم ة
أو جمل ة في س ور ط ه ال تى تض من على األفع ال الكالمي ة فالمص ادر
األساسية مأخوذة من سورة طه.
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ و
ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷوﱃ .و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة لموضوع البحث يعني تأخذ من المراجع األخرى استنباطها
وتوض يحها في نش رة العلمي ة أو المجالت ع ادة .أم ا المص ادر األساس ية
مأخوذة من القرآن الكريم ،التداولية عن د العلم اء الع رب :دراس ة تداولي ة
لظاىرة األفعال الكالمية في التراث اللساني العربي لمسعود الص حراوي،
التداوليات وتحليل الخطاب لجميل حمداوي ،و التداولي ة باللغ ة اإلندونس ية
لكونجان ا راه اردي .أم ا المص ادر الثانوي ة م أخوذة من تفس ير الس عدي
(تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان) ،تفسير ابن كثير
طريقة جمع البيانات 3.
أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق ،طريق ة
الوثائق هي طريق ة علمي ة لجم ع البيان ات والمعلوم ات علي طريق ة نظ ر
الوثائق الموجودة في مكان معين من الكتب وغير ذلك .جم ع البيان ات هي
الموجودة الكلمات ،والصورة ،وغير عدد .الباحث ة ق رأت ودرس ت س ورة
طه عدة مرات لتستخرج منها البيانات التي تريدها .ثم تقس م تل ك البيان ات

15

وتصنفها حسب العناصر المراد تحليله ا لتك ون هن اك بيان ات عن ك ل من
األفعال الكالمية ومعانيها لتحليل هذه السورة بها.
طريقة تحليل البيانات 4.
تحليل البيان ات ال تي يس تخدمها الب احث هي طريق ة التحلي ل الكيفي
تكون من ثالثة خطوات ،وهي:
أ .تحديد البيانات عن األفعال الكالمية التي وقعت في س ورة ط ه ال تي تم
جمعها ما يراىا مهمة و أساسية بأسئلة البحث
ب .تص نيف البيان ات عن األفع ال الكالمي ة في س ورة ط ه (الدراس ة
التداولية) التي تم تحديده حسب النقاط في أسئلة البحث
ج .عرض البيانات عن األفعال الكالمية في سورة طه (الدراسة التداولي ة)
ال تي تم تحدي دها و تص نيفها ثم تفس رها م ع معناه ا و يناقش ها و ربطه ا
بالنظريات التي لها عالقة بها

الباب الرابع
األفعال الكالمية في سورة طه (الدراسة التحليلية في علم التداولية)
لمحة عن سورة طه

أ.

سورة طه هي سورة مكية ،و عدد آياته ا مائ ة و خمس و ثالث ون آي ة،
أما موضوعها هي قص ة موس ى علي ه الس الم و فرع ون منه اج للجماع ة
المؤمنة في مجاهدة الطغاة والمجرمين 17.وأخرج الدارقطني في سننه عن
أنس بن مالك فذكر قصة عم ر بن الخط اب م ع أخت ه وخب اب وقراءتهم ا
طه ،وكان ذلك بسبب إسالم عمر ،والقصة مشهورة في كتب السیر 18.أما
أسباب النزول من سورة طه هي كما قال ابن عب اس رض ي اهلل عنهم ا:
      

الرجل بربه .فأنزل اهلل تعالى ذكره:

 



 :فإن قومه قالوا :لقد شقي هذا
 :يع ني :ي ا رج ل،

 

    


قال سعيد ابن جبير رحمه اهلل

 

 :يا رجل ،بالسريانية.
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يبحث ه ذا البحث في ثالث مس ائل رئيس اتّ ،
هن أن واع األفع ال
الكالمية في سورة طه ومعناها وفائ دتها .وفي ه ذا الب اب أراد الب احث أن
17مأمون حموش ،التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون( ،دمشق:
موافقة وزارة اإلعالم) الجزء الخامس ص 5
18اإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،قتح القدير( ،بيروت :دار الكتب العلمية،
 )2005الجزء السادس عشر ص 5
19محمد ابن جرير الطبري ،تفسير الطبري( ،القاهرة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن )2001 ،ص 6
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يع رض البيان ات عن أن واع األفع ال الكالمي ة في س ورة ط ه ومعناه ا
وفائدتهاو يحللها و يناقشها ،وذالك كما يلي:
أنواع األفعال الكالمية في سورة طه

)1

تقسم أنواع األفع ال الكالمي ة ألن ه تق وم على تص نيف ال تي أنش أتها
سيرل .في تحليلي ،تقسم سيرل األفعال الكالمية ثالثة أنواع  ،هي األفع ال
اإلخباري ة و األفع ال التحقيقي ة و األفع ال التأثيري ة .وفيم ا يلي ش رح ك ل
منها:
األفعال اإلخبارية 1.
األفع ال اإلخباري ة هي األفع ال الكالمي ة يكلم ة وق ول وجمل ة مناس بة
بمعانيها .وجد الباحث األفعال الكالمية في سورة ط ه أربع ون جمل ة ،كم ا
يلي:
.1

   



في هذا الكالم ،هذه اآلية ه و ش كل من األفع ال اإلخباري ة ألن فيه ا
السؤال بقول "هل"
.2

    

في هذا الكالم ،هذه اآلية ه و ش كل من األفع ال اإلخباري ة ألن فيه ا
السؤال بقول "ما"
.3
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في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من األفع ال اإلخباري ة ألن فيه ا
السؤال بقول "من"
.4

     

في هذا الكالم ،هذه اآلية ه و ش كل من األفع ال اإلخباري ة ألن فيه ا
السؤال بقول "ما"
.5

       

في هذا الكالم ،هذه اآلية ه و ش كل من األفع ال اإلخباري ة ألن فيه ا
السؤال بحرف األلف لإلستفهام
.6

     

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من األفعال اإلخبارية ألن فيه ا الس ؤال
بقول "ما"
.7

         
  

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من األفعال اإلخبارية ألن فيها
السؤال بقول حرف األلف لإلستفهام
.8

    

في هذا الكالم ،هذه اآلية ه و ش كل من األفع ال اإلخباري ة ألن فيه ا
السؤال بقول "ما"
.9

       
          

19

في هذا الكالم ،هذه اآلية ه و ش كل من األفع ال اإلخباري ة ألن فيه ا
السؤال بقول حرف األلف لإلستفهام
.10

        
         

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "امكثوا"
.11

       
  

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألنه منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "اخلع"
.12

     

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألنه منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الباحث كلم ة
األمر "استمع"
.13

        
  

20

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "اعبد" و "أقم"
.14

   

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "ألق"
.15

        

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "خذ"
.16

        
  

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألنه منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الباحث كلم ة
األمر "اضمم"
.17

     

في هذا الكالم ،ه ذه اآلي ة ه و ش كل من األفع ال اإلخباري ة األفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "اذهب"

21

       

.18

        
      

 هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال،في هذا الكالم
 يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة،التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر
"األمر "اقذ
        

.19

 هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال،في هذا الكالم
 يعني في هذه اآلية وجد الباحث كلم ة،التحقيقية التوجيهية ألنه منها األمر
"األمر "اذهب
     

.20

 هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال،في هذا الكالم
 يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة،التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر
"األمر "اذهبا
        

.21

 هذه اآلية هو شكل من األفع ال اإلخباري ة و األفع ال،في هذا الكالم
 يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة،التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر
"األمر "قوال
       
         
     

.22

22

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "إيتيا" و "قوال" و"أرسل"
.23

        
 

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "كلوا" و "ارعوا"
.24

        
  

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من األفعال اإلخبارية واألفعال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الباحث كلمة
األمر "أجمعوا" و "إيتوا"
.25

        
    

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "ألقوا"
.26

         
        

23

 هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال،في هذا الكالم
 يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة،التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر
"األمر "ألق
       

.27

          

 هذه اآلية هو شكل من األفع ال اإلخباري ة و األفع ال،في هذا الكالم
 يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة،التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر
"األمر "أسر" و "اضرب
        

.28

         

 هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال،في هذا الكالم
 يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة،التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر
"األمر "كلوا
          

.29

      

 هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال،في هذا الكالم
 يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة،التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر
"األمر "اتبعوا" و "أطيعوا
          
          

.30

24

        


في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "اذهب" و"انظر"
.31

        
          

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألنه منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الباحث كلم ة
األمر "زد"
.32

      
  

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "اسجدوا"
.33

        
        
   

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألن منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "اصبر" و "سبح"

25

.34

       
       

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألنه منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الباحث كلم ة
األمر "مر" و "اصطبر"
.35

      

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن اهلل تع الى ي بين إلى رس وله ص لى
اهلل عليه وسلم أن القرإن الكريم منزل من اهلل تعالى
.36

    

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن اهلل تع الى ي بين إلى رس وله ص لى
اهلل عليه وسلم أنه تعالى استوى على عرشه الكريم
.37

         

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن اهلل تع الى ي بين إلى رس وله ص لى
اهلل عليه وسلم أنه ال اله إال اهلل و له األسماء الحسنى
.38

        
 

26

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن اهلل تعالى ي بين إلى موس ى إن ي وم
القيامة سيأتي قريبا و أخفى اهلل تعالى وقتها
.39

        
    

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من األفعال اإلخبارية واألفعال
التحقيقية التمثيلية ألنه منه ا البي ان ،أن موس ى ي بين إلى اهلل تع الى أن في
يمينه في عصاه الذي يتوكؤا عليها ويهش بها على غنم ه ومئ ارب أخ رى
له
.40

     

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن اهلل تعالى يبين موس ى أن ه يمن إلي ه
مرة أخرى
.41

         


في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من األفعال اإلخبارية واألفعال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن موسى و هارون يبينان إلى فرعون
أنهما يخبران من اهلل أن العذاب على من كذبهما وتولىهما
.42

         

27

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن موس ى يبين ان إلى فرع ون أن رب ه
هو الذي أعطى كل شيئ خلقه ثم هداه
.43

            

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من األفعال اإلخبارية واألفعال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البي ان ،أن موس ى يبين ان إلى فرع ون أن علم
عن الوحي هو من عند اهلل ،يعني من لوح المحفوظ
.44

        
        
 

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان
.45

      
 

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن موسى يبين إلى فرعون أن اهلل خلق
فرعون وقومه من األرض ويعبدهم فيها وبخرجهم منها
.46

      

28

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن موسى يبين إلى فرعون أن اهلل يري
أياته ولكن فرعون كذب وأبى
.47

     
        

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن فرع ون ي بين إلى موس ى أن ه ي أتي
سحر مثل ما حمل موسى
.48

        

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن موس ى ي بين إلى فرع ون أن موع د
لمسابقة في يوم عيدهم
      
.49
       

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألن ه منه ا البي ان ،أن اهلل ي بين إلى ب ني إس رائل أن ه ق د
أنجىهم من ع دوهم وواع دهم ج انب الط ور األيمن ون زل لهم المن
والسلوى
.50

        


29

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البي ان ،أن اهلل ي بين إلى ب ني إس رائل أن ه فتن
قوم موسى بضاللة السامري
.51

      
       


في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن بني إس رائيل ي بين إلى موس ى أنهم
لم يخلفوا موعده بملكهم ولكنهم حملوا أوزارا من زينة الق وم فق ذفوها كم ا
ألقى السامري
.52

        


في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من األفع ال اإلخباري ة و االفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن بني إس رائيل ي بين إلى ه ارون أنهم
يأبوا في ترك عبادة العجل
.53

         
      

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن السامري يبين إلى موسى عن اتخ اذ
العجل أنه بصر به وقبض قبضة من أثر الرسول فنبذها

30

.54

           
 

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منه ا البي ان ،أن موس ى ي بين إلى ب ني إس رائيل أن
إلههم اهلل الذي ال إله إال هو وعلمه واسع على كل شيء
.55

         
 

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن اهلل يبين إلى رسوله ص لى اهلل علي ه
وسلم أنه عهد إلى آدم حين يدخل الجنة ولكنه ينس ى وع ده برب ه ولم يج د
اهلل له عزما
.56

        
     

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التمثيلية ألنه منها البيان ،أن اهلل يبين إلى رسوله ص لى اهلل علي ه
وسلم أن مشركي قريش يسأل إلى ال بي ص لى اهلل علي ه وس لم إنك ارا عن
آيات وبينات من اهلل تعالى

 .2األفعال التحقيقية
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األفعال التحقيقية هي تفعل األفع ال الش يء بالمقص ود والوظيف ة في
نشاط الخطاب حقيق ة .وج د الب احث األفع ال التحقيقي ة في س ورة ط ه إلى
خمسة أقسام وهي فعل الكالم التمثيلي و فعل الكالم التوجيهي وفع ل الكالم
التعيري وفعل الكالم االلتزامي وفعل الكالم الخباري .وجد الباحث األفعال
الكالمية في سورة طه كما يلي:
أ .فعل الكالم التوجيهي
هو الكالم الذي استعمله الخاطب و يقصد ب ه قي ام ش ئ بالمخ اطب،
وهذا إما باألمر والترغيب والدعاء والنصيحة و ال دعوة .كله ا ت دل على إ
رادة المخاطب .وجد الب احث فع ل الكالم الت وجيهي اربع ة واريع ون كم ا
يلي:
           )1
  

  

   


   

  

   

  

   

      

في هذا الكالم ،هذه اآلي ة ه و ش كل من فع ل الكالم الت وجيهي ألن ه
منها الدعاء ،أن موسى يدعو إلى اهلل مستعدا إلى فرعون
        )2
       

32

في هذا الكالم ،هذه اآلي ة ه و ش كل من فع ل الكالم الت وجيهي ألن ه
منها الترغيب ،أن السحرة رغبوا مغفرة اهلل على ذنوبهم
ب .فعل الكالم التعبيري
هو ما عبره المخ اطب عن م ا يس ره من ي واىر النفس مث ل الم دح
والش كر والف رح والبغض وم ا أص بح ذل ك .وج د الب احث فع ل الكالم
التعبيري في سورة طه ستة آيات كما يلى:
          )1
     

   

          
  

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو شكل من فعل الكالم التعبيري ألنه منها
البغض ،أن موسى يغضب إلى هارون ألنه لم يمنع قومه عن عبادة العجل

ج .قعل الكالم االلتزامي
هو ما يربط على القيام بجميع األمور التى تذكر في كالمه في زمان
مس تقبل كالوع د والوعي د والتهدي د وغ ير ذل ك .وج د الب احث فع ل الكالم
االلتزامي احدى عشر آية كما يلى:

33

          )1
       
       
  

 هذه اآلي ة ه و ش كل من فع ل الكالم اإلل تزامي ألن ه،في هذا الكالم
 أن فرعون يتهدد السحرة ال تي يتركون ه ويتبع ون موس ى أن،منها التهديد
يفطع أيديهم ويصلبهم
           )2
  

 هذه اآلي ة ه و ش كل من فع ل الكالم اإلل تزامي ألن ه،في هذا الكالم
 أن اهلل تعالى يوعد المجرمين بجهنم،منها الوعيد
        )3
  

     

       

 هذه اآلي ة ه و ش كل من فع ل الكالم اإلل تزامي ألن ه،في هذا الكالم
 أن اهلل تعالى يعد المؤم نين ال ذين يعمل ون الص الحات أن ه لهم،منها الوعد
الدرجات العلى يعني الجنة
         )4
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في هذا الكالم ،هذه اآلي ة ه و ش كل من فع ل الكالم اإلل تزامي ألن ه
منها الوعيد ،أن اهلل تعالى يوع د إلى من أع رض عن الق رآن ب وزر كب ير
خالدين فيها بيوم القيامة
          )5
 

في هذا الكالم ،هذه اآلي ة ه و ش كل من فع ل الكالم اإلل تزامي ألن ه
منها الوعد ،أن اهلل تعالى يعد المؤم نين ال ذين يعمل ون الص الحات أن ه لهم
األمن وال يخاف ظلما وال هضما
          )6
  

في هذا الكالم ،هذه اآلي ة ه و ش كل من فع ل الكالم اإلل تزامي ألن ه
منها الوعي د ،أن اهلل تع الى يوع د من ال ذي يع رض عن ذك ر اهلل بمعيش ة
ضنك ويحشره يوم القيامة وهو أعمى
د .فعل الكالم االعالني
هو ما يقصد به إليجاد شئ جديد ،كمثل العفو والنهي واإلبطال و ما
أصبح ذلك.وجد الباحث فعل الكالم االعالني في سورة طه ثالثة عشر كما
يلي:

35

        )1


 هذه اآلية هو شكل من فعل الكالم اإلعالني ألنه منها،في هذا الكالم
 أن السحرة يعلن أنهم آمنوا برب هارون وموسى،اإلعالن
         

)2

 هذه اآلية هو شكل من فعل الكالم اإلعالني ألنه منها،في هذا الكالم
 أن اهلل تع الى تعلن أن ه غف ار للت وابين المؤم نين المص لحين،اإلعالن
المهتدين

 األقعال التأثيرية.3
 وج د.هي األفع ال الكالمي ة م ا ع بره الخ اطب ل ه أث ار المخ اطب
:الباحث األقعال التأثيرية في سورة طه احدى وعشرون كما يلي

          )1
 

       

     

   

        

36

 هذه اآلية ه و ش كل من األفع ال التأثيري ة ألن س حر،في هذا الكالم
 ولذلك شجع اهلل قلبه على سحرهم،يكون موسى خوفا
ّ السحرة
           )2
       

 

      

 هذه اآلية هو شكل من األفعال التأثيري ة ألن معج زة،في هذا الكالم
يكون السحرة يلقى سجدا وآمنوا برب هارون وموسى
ّ موسى
         )3
          
        
         

 هذه اآلية هو شكل من األفعال التأثيرية ألن عمل،في هذا الكالم
يكون موسى غاضبا ألنهم يعبدون العجل
ّ قومه
          )4
      

 

            
         
      

 هذه اآلية ه و ش كل من األفع ال التأثيري ة ألن دع وة،في هذا الكالم
يكون موسى غاضبا ألنه يدعو إلى عبادة العجل العجل
ّ السامري

37

        )5
 

 ه ذه اآلي ة ه و ش كل من األفع ال التأثيري ة ألن،في ه ذا الكالم
يكون ه خارج ا
ّ  وعم ل آدم،يكون آدم موسوس ليأكل الخل د فأكله ا
ّ الشيطان
من الجنة
          )6
  
 

      

      
  

 هذه اآلية ه و ش كل من األفع ال التأثيري ة ألن إعراض ا،في هذا الكالم
يكونه أعمى
ّ المعرض عن ذكر اهلل

معاني وتحليل األفعال الكالمية في سورة طه

)2

أ) األفعال اإلخبارية
 منها السؤال و األمر والبيان،وينقسم األفعال اإلخبارية إلى ثالثة اقسام

38

 األفعال اإلخبارية من السؤال منها:)1

    

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى يقول لنبيه صلى اهلل عليه وسلم على وجه
االستفهام التقريري والتعظيم والتفخيم لها
)2

20

    

في ه ذا الكالم يع ني أن ه ذه اآلي ة م ع علم ه تع الى ،ولكن لزي ادة
21

االهتمام في هذا الموضع ،أخرج الكالم يطريقة االسنفهام
)3

    

في هذا الكالم يعني أن هذه اآلية هي قول فرعون لموسى على وجه
اإلتكار
)4

22

     

 20عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان،
(القاهرة :الدار العلمية )2013 ،ص523 .
21عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص
525
22عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص
528

39

في هذا الكالم يعني أن هذه اآلية هي ما شأنهم؟ وما خبرهم؟ وكي ف
وصلت بهم الحال ،وقد سبقونا إلى اإلنك ار والكف ر ،والطلم ،والعن اد ،ولن ا
فيهم أسوة؟
)5

23

       

في هذا الكالم يعني زعم أن هذه اآليات التي أراه إياها موسى سحر
وتمويه ،المقص ود منه ا إخ راجهم من أرض هم واالس تيالء عليه ا ،ليك ون
كالمه م ؤثرا في قل وب قوم ه ،ف إن الطب اع تمي ل إلى أوطانه ا ،ويص عب
عليها الخروج منها ومفارقتها ،فأخبرهم أن موسى ه ذا قص ده ،ليبغض وه،
ويسعوا في محاربته
)6

24

      

في هذا الكالم يع ني أن اهلل تع الى ق د واع د موس ى أن يأتي ه لي نزل
عليه التوراة ثالثين ليلة ،فأتمها بعشر ،فلما تم الميقات ،ب ادر موس ى علي ه
السالم إلى الحضور للموعد شوقا لربه ،وحرص ا على موع وده ،فق ال اهلل
له:

      

وِل َم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟

أي :ما الذي قدمك عليهم؟

25

23عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص
528
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص
530-529
25عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
533
24

40

)7

          

 

في ه ذا الكالم ،يع ني من يالدتهم وس خافة عق ولهم ،حيث رأوا ه ذا
الغ ريب ال ذي ص ار ل ه خ وار ،بع د أن ك ان جم ادا ،فطن وه إل ه األرض
والسموات ) ( .أن العجل ال ( )  أي :ال
يتكلم ويراجعهم ويراجعونه ،)     ( ،فالعادم
للكمال والكالم والفعال ال يس تحق أن يعب د وه و أنقص من عابدي ه ،ف إنهم
26

بنكلمون وبقدرون على يعض األشياء من النفع والدفع ،يإقدار اهلل لهم
)8

    

أما معاني هذه اآلية هي ما شأنك يا سامري حيث فعلت ما فعلت؟
)9

27

        

         

في ه ذا الكالم يع ني س أل اهلل تع الى تعجب ا عن المش ركين ال ذين
يسكنون في مسكن أسالفهم وهم يرون آث ار هلكهم ،ولكن ال يهت دون ،ه ذا
الكالم يعني أن قول ( ) لهؤالء المكذبين بما جئتهم به يا محمد
كم أهلكنا من األمم المكذبين بالرسل قبلهم ،فب ادوا فليس لهم باقي ة وال عين
26عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
535-534
27عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
534

41

وال أثر ،كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالي ة ال تي خلف وهم فيه ا يمش ون
فيه ا

(    

 )أي العق ول الص حيحة

28

واأللباب المستقيمة

 أفعال اإلخبارية من األمر منها:         )1
         

في هذا الكالم أما أن موسى يأمر ألهله ،هذا الكالم يعني أن موس ى
حين رأى نارا من بعيد ،وكان قد ض ل الطري ق ،وأص ابه ال برد ،ولم يكن
عنده ما يتدفأ في سفره )    ( .أي:
بصرت ( )وكان ذل ك في ج انب الط ور األيمن،


 )تضطلون به،

(

(   



 )أي :من

يهدني الطريق ،وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية ،فوجد ثم النور
المعنوي ،نور الوحي الذي تستتير يه األرواح والقلوب ،والهداي ة الحقيق ة،
هجاية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم ،فحصل له أم ر لم يكن
في حسابه وال خطر يياله

29

28أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم( ،بيروت :دار الكتب العلمية )1998 ،الجزء الخامس ص285 .
29عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
523-524

42

)2

        

 

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى يأمر إلى موسى ليخل ع نعلي ه ،ه ذا
الكالم يعني أخ يره أن ه رب ه ،وأم ره أن ه أن يس تعد ويتهي أ لمناجات ه وتهتم
لذلك ،ويلقي نعلي ه ،ألن ه ب الواد المق دس المطه ر المعظم ،ول و لم يكن من
تقديس ه إال أن ه اخت اره لمناجاِت ِه كلي َم ُه موس ى ،لكفى ،وق د ق ال كث ير من
المفسرين" :إن اهلل أمره أن يلقي نعلي ه ،ألنهم ا من جلج حم ار" ،فاهلل أعلم
بذلك
)3

30

     

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى يأمر إلى موسى ليس تمع م ا أوحى
اهلل إليه ،هذا الكالم يعني ( ) أي :تخيرتك واصطفيتك من
الناس ،وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم اهلل بها عليه تقتضي من الشكر م ا يلي ق
بها ،وله ذا ق ال:

( 

 )أي :أل ق س معك لل ذي أوحي
31

أليك ،فإنه حقيق بذلك ،ألنه أصل الدين ومبدؤة وعماد الدعوة اإلسالمية
)4

         

 
30عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
524
31عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
524

43

في هذا الكالم يع ني أن اهلل تع الى ي أمر إلى موس ى ليعب د اهلل وإق ام
الصالة لذكره ،هذا الكالم يعني أن قول

(      

 ) هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له)( .أي وحدني ،وقم بعبادتي من غير شريك

(

 ) قيل :معناه صل لتذكرني ،وقيل :معناه وأقم الصالة
عند ذكرك لي.
)5

32

   

في هذا الكالم يعني أن اهلل تع الى ي أمر إلى موس ى أن يلقي عص اه.
هذا الكالم يعني أن قول ( )  أي هذه العصا التي في
يدك يا موسى
)6

33

        

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى يأمر إلى موسى ليأخذ عصاه ال تي
انقلبت يثعبان ،هذا الكالم يعني أن ( )  أي :ليس عليك منها
ب

أس  (.

 )أي :هيئته ا وص فتها ،إذا ك انت

32أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجزء الخامس ص245 .
33أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجزء الخامس ص 246

44

عصا ،فامتثل موسى أمر اهلل إيماًن ا ب ه وتس ليما ،فأخ ذها  ،فع ادت عص اه
التي كانت يعرفها
)7

34

        

  

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى ي أمر إلى موس ى ليض مم يدي ه إلى
جناحيه ،هذا الكالم يعني أن ( )   أي :أدخل
يدك إلى جيبك ،وضم عليك عض دك ،ال ذي ه و جن اح اإلنس ان( ،
 )   أي :بياضا ساطعا من غير عيب وال برص

35

      )8

في ه ذا الكالم يع ني أن اهلل تع الى ي أمر إلى موس ى لي ذهب إلى
فرع ون ،ه ذا الكالم يع ني أن اهلل ي وحي إلى موس ى ونب أه وأراه اآلي ات
الباهرات ،أرسله إلى فرعون ملك مصر ،فق ال:

(  

 )  أي :تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في
األرص والقهر للضعفاء ،ح تى إت ه إذا ادعى الربوبي ة واأللوهي ة – قبح ه

34عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
525
35عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
525

45

اهلل – أي :وطغيانه سبب لهالكه ،ولكن من وحمة اهلل وحكمته وعداه أنه ال
36

يعذب أحدا إال بعد قيام الحجة بالرسل
)9

       

         
     

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى يأمر إلى أم موسى لتق ذف ابن ه في
التابوت ثم لتقذف ابن ه في اليم ،ه ذا الكالم يع ني أن اهلل ألهم أم موس ى أن
تقذف ابنها في التابوت وقت الرض اع خوف ا من فرع ون ،ألن ه أم ر ب ذبح
أبن اء ب ني إس رائيل ،فأخفت ه أم ه ،وخ افت علي ه خوف ا ش ديدا فقذفت ه في
التابوت ،ثم قذفته في اليم ،أي :شط النيل مصر ،ف أمر اهلل اليم أن يلقي ه في
الساخل ،وقيض أن يأخذه أعدى األعداء اهلل ولموسى ،وي تربى في أوالده،
ويك ون ق رة عين لمن رآله ،وله ذا ق ال:

(  

 )فكل من رآه أحبه ( )  ولتربى على نظري
وفي حفظي وكالئي ،وأي نطر وكفالة أجل وأكمل من والي ة ال بر ال رحيم
القادر على إيصال مصالح عبده ،ودفع المضار عنه؟ ،فال ينتق ل من حال ة
إلى حالة ،إال واهلل تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى

37

36عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
525
37عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص
527-526

46

)10

        

في هذا الكالم يعني أن اهلل تع الى ي أمر إلى موس ى وه ارون لي ذهبا
بآيات ه ،ه ذا الكالم يع ني أن ق ول
بحججي وبراهيني ومعج زاتي
طلحة عن ابن عباس :ال تبطئا
)11

(  

(  

 )أي

 )ق ال علي بن أبي

38

     

في هذا الكالم يعني أن اهلل تع الى ي أمر إلى موس ى وه ارون لي ذهبا
إلى فرعون ،هذا الكالم يعني أن فرع ون يج اوز الح د في كف ره وكفيان ه،
39

وظلمه وعدوانه
)12

        

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى يأمر إلى موس ى وه ارون لي دعوا
لفرعون بق ول لين .ه ذ الكالم يع ني أن ق ول
  

(   

 )هذه اآلية فيها عبرة عظيمة ،وهو أن

38أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم،الجرء الخامس ص 259
39عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
527

47

فرعون في غاي ة العت و واالس تكبار وموس ى ص فوة اهلل من خلق ه إذ ذاك،
ومع هذا أمر أن ال يخاطب فرعون إال بالمالطفة واللين
)13

40

       

         
     

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى يأمر إلى موسى وهارون أن يق وال
أنهم ا رس وال اهلل و يطلب فرع ون أن يرس ل ب ني إس رائيل معهم ا ولم
يعذبهم .هذا الكالم يعني أن اهلل يأمر بهذين األم رين ،دعوت ه إلى اإلس الم،
وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيده لهم ،ليتحرروا
ويملكوا أمرهم ،ويقيمفيهم موسى شرع اهلل ودينه)  ( .
تدل على صدقنا ،فألقى موسى عصاه ،فإذا هي ثعبانمبين ،ون زع ي ده ف إذا
هي بيضاء للناظرين إلى آخر ما ذك ر اهلل عنهم ا.

(  

 ) أي :من التبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين،
خصلت له السالمة في الدنيا واآلخرة.
)14

41

        

 

40عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص،
527
41عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
528-527

48

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى ي أمر إلى عب ده أن ي أكلوا وارع وا
أنعامهم .هذا الكالم يعني أن ق ول

(  

 )أي

شيء لطعامكم وفاكهتكم ،وشيء ألنعامكم ألقواتها خضرا ويابسا

( 

 )   أي لدالالت وحججا وبراهين ألولي النهى
أي لذوي العقول السليمة المستقيمة ،على أنه ال إله إال اهلل وال رب سواه
)15

42

        

  

في ه ذا الكالم يع ني أن ق ول

(

 )أي اجتمع وا

كلكم صفا واحدا ،وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا األبصار ،وتغلبوا
هذا وأخاه ( )    أي منا ومنه ،أما نحن
فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل ،وأما هو فينال الرياسة العظيمة
)16

43

         

   

في ه ذا الكالم يع ني أن موس ى ي أمر إلى الس حرة أن يلق وا خب الهم
عصيهم .هذا الكالم يعني قول موسى )   ( :فألقوا حبالهم

42أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجزء الخامس ص263 .
43أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجزء الخامس ص266-265 .

49

وعصیهم )    ( ،أي :إلى موسى
44

( ) البليغ( :) ( ،أنها حيات تسعى)

           )17
       

في هذا الكالم ،يع ني أن اهلل ي أمر موس ى أن يلقي عص اه في يمين ه
كم ا ص نعوا ،ه ذا الكالم يع ني أن ق ول
عصاك،

(  

 )يع ني

(          

 

 )أي :كيدهم ومكرهم ،ليس بمثمر لهم وال ناجح،

فإن ه من كي د الس حرة ،ال ذين يموه ون على الن اس ،ويلبس ون الباط ل،
ويخيلون أنهم على الحق
)18

45

       

          

في هذا الكالم ،يعني أن اهلل تعالى ي أمر إلى موس ى أن يس ر بعب اد
اهلل تعالى ويصرب لهم طريقا في البحر .هذا الكالم يع ني ف أوحى اهلل إلیه
أن یضرب البحر بعصاه ،فضربه ،فانفرق اثني عشر طریقا ،وصار الماء
كالجبال العالیة ،عن یمین الطرق ویسارها ،وأیبس اهلل طرقهم التي انف رق
44عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
530
45عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص
530

50

عنها الم اء ،وأم رهم اهلل أن ال یخ افوا من إدراك فرع ون ،وال یخش وا من
46

الغرق في البحر ،فسلكوا في تلك الطرق.

         )19
         

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى يأمر إلى موسى و قومه أن يأكلوا
مم ا رزقهم اهلل ،ه ذ الكالم يع ني أن ق ول

(   

 )      ي كلوا من هذا
ال رزق ال ذي رزقتكم ،وال تطغ وا في رزقي فتأخ ذوه من غ ير حاج ة،
وتخالفوا ما أمرتكم به ( )  أي أغضب عليكم

(

 )    قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
رضي اهلل عنهما :أي فقد شقي

47

           )20
      

في هذا الكالم يعني أن نبي اهلل هارون عليه الس الم ي أمر إلى قوم ه
ليتبعوه وأطيعوه ،هذا الكالم يعني يخ بر تع الى عم ا ك ان من نهي ه ارون
عليه السالم لهم عن عبادتهم العجل وإخباره إياهم ،إنما هذا فتنة لكم

(

 )  الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ،ذو العرش المجيد
46عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان532 ،
47أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجزء الخامس ص271 .

51

،) أي فيم ا آم ركم ب ه

 (

الفع ال لم ا يري د

48

واتركوا ما أنهاكم عنه

            )21
          
        

في ه ذا الكالم يع ني أن موس ى ي أمر إلى الس امري أن ي ذهب من
(

 ه ذا الكالم يع ني أن ق ول،مكان ه عقاب ا على دعوت ه إلى الش رك

) أي ال تماس الناس        
( وال يمسونك وإن لك موعدا أي يوم القيامة لن تخلفه أي ال محيد لك عن ه
 لن تغيب:) قال الحسن وقتادة وأبو نهيك     
)   ( ) أي معبودك  ( عنه
 اس تحال:)ق ال قت ادة( أي أقمت على عبادت ه يع ني العج ل
، ثم القى رم اده في البح ر، فحرق ه بالن ار،العج ل من ال ذهب لحم ا ودم ا
49

)    ( ولهذا قال

          )22
         

 تفسير القرآن،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي48
274 . الجزء الخامس ص،العظيم
 تفسير القرآن،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي49
276 . الجزء الخامس ص،العظيم

52

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى يأمر رسوله ص لى اهلل علي ه وس لم
أن يدعوه ليزيده علما ،هذا الكالم يعني أن ق ول

(  

 ) أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حق ،ووعيده
حق ورسله حق ،والجنة حق والنار حق وكل شيء منه حق ،وعدله تعالى
أن ال يعذب أحدا قبل اإلنذار وبعث ة الرس ل ،واإلع ذار إلى خلق ه لئال يبقى
ألحد حجة وال ش بهة.

(      

 ) أي بل أنصت ،فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه
بعده ()   أي زدني منك علما
)23

50

      

  

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى يأمر إلى المالئكة أن يس جدوا إلى
أدم ولكن يأبى إبليس لعنة اهلل عليه .ه ذا الكالم يع ني لم ا أكم ل خل ق آدم
بیده ،وعلمه األسماء ،وفضله ،وكرمه ،أمر المالئكة بالس جود ل ه ،إكرام ا
وتعظیم ا وإجالال فب ادروا بالس جود ممتثلین ،وك ان بینهم إبلیس ،فاس تكبر
عن أم ر رب ه ،وامتن ع من الس جود آلدم وق ال:
)      

(  

51

50أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص281-280 .
51عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
537

53

)24

        

        
   

في هذا الكالم يعني أن اهلل تعالى ي أمر إلى رس وله ص لى اهلل علي ه
وسلم أن يصبر على قول المش ركين و يس بح بحم د اهلل في ك ل وقت .ه ذا
الكالم يعني أمر اهلل رسوله بالصبر على أذیتهم بالقول ،وأمره أن یتع وض
عن ذلك ،ویستعین علیه بالتسبیح بحمد ربه ،في هذه األوقات الفاضلة ،قبل
طل وع الش مس وغروبه ا ،وفي أط راف النه ار ،أول ه وآخ ره ،عم وم بعد
خصوص ،وأوقات الليل وساعاته ،لعلك إن فعلت ذلك ،ترضى بما يعطيك
ربك من الثواب العاجل واآلجل ،ولیطمئن قلبك ،وتقر عین ك بعب ادة رب ك،
وتتسلى بها عن أذیتهم ،فیخف حینئذ علیك الصبر.
)25

52

       

       

في هذا الكالم ،هذه اآلية هو ش كل من األفع ال اإلخباري ة واألفع ال
التحقيقية التوجيهية ألنه منها األمر ،يعني في هذه اآلية وجد الب احث كلم ة
األمر "مر" و "اصطبر" ،أن اهلل تعالى يأمر إلى رسوله ص لى اهلل علي ه
وسلم أن يأمر أهله بالصالة ويصطبر عليها .هذا الكالم يعني أن قول

(

 )    أي استنقذهم من عذاب اهلل
52عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص
539

54

بإق ام الص الة ،واص بر أنت على فعله ا،

(    

 )أي :إذا أقمت الصالة أتاك الرزق من حيث ال تحتسب،

(

 ) أي وحسن العاقبة في الدنيا واآلخرة ،وهي الجنة لمن
53

اتقى اهلل

 األفعال اإلخبارية من البيان منها)1

      

ه ذا الكالم يع ني أن ق ول

(







 ) أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من
رب ك ،رب ك ل ش يء ومليك ه الق ادر على م ا يش اء ،ال ذي خل ق األرض
بانخفاضها وكثافتها ،وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها
)2

54

    

هذا الكالم يعني ق ول

( 

 )ال ذي ه و أرف ع

المخلوق ات وأعظمه ا وأوس عها ()اس تواء یلیق بجالل ه ویناس ب
عظمته وجماله فاستوى على العرش واحتوى على الملك.

55

53أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص288-287 .
54أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص241 .
55عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص
523

55

)3

         

هذا الكالم يعني أن ق ول

(   

 )أي ال ذي أن زل

عليك القرآن ،ه و اهلل ال ذي ال إل ه إال ه و ذو األس ماء الحس نى والص فات
العلى

56

         )4
 

في هذا الكالم يعني أن اهلل تع الى ي بين إلى موس ى إن ي وم القيام ة
س يأتي قريب ا و أخفى اهلل تع الى وقته ا .ه ذا الكالم يع ني أن ق ول


 )أي قائمة ال محالة وكائنة ال بد منها

(

(

 )قال الضحاك عن ابن عباس إنه كان يقرؤها :أكاد أخفيها من
نفسي )    ( ،أي أقيمها ال محالة ألجزي كل
57

عامل بعمله

          )5
   

في هذا الكالم يعني أن موس ى ي بين إلى اهلل تع الى أن في يمين ه في
عصاه الذي يتوكؤا عليها ويهش به ا على غنم ه ومئ ارب أخ رى ل ه .ه ذا
56أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص243 .
57أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص246-245 .

56

الكالم يع ني أن ق ول
عليها في حال المش ي

(   
(  

ليتساقط ورقها لترعاه غنمي

)6

 )أي أه ز به ا الش جرة

(  

ومنافع وحاجات أخر غير ذلك.

 )أي أعتم د

 )أي مص الح

58

     

في ه ذا الكالم يع ني أن اهلل تع الى ي بين موس ى أن ه يمن إلي ه م رة
أخ رى .ه ذا الكالم يع ني لم ا ذك ر منت ه على عب ده ورس وله ،موس ى بن
عمران ،في الدین ،والوحي ،والرسالة ،وإجابة س ؤاله ،ذك ر نعمت ه علیه،
وقت التربیة ،والتنقالت في أطواره فق ال:
) 
)7

(   

59

          

في هذا الكالم يعني أن موسى و هارون يبينان إلى فرعون أنهما
يخبران من اهلل أن العذاب على من كذبهما وتولىهما .ه ذا الكالم يع ني أن
قول ()         

58أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص246 .
59عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص
526

57

أي قد أخبرنا اهلل فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن الع ذاب متمحض
لمن كذب بآيات اهلل وتولى عن طاعته
)8

60

         

في هذا الكالم يعني أن موسى يبينان إلى فرعون أن رب ه ه و ال ذي
أعطى كل شيئ خلق ه ثم ه داه .ه ذا الكالم يع ني أن ق ول

( 

 )     أي :أعطى كل ذي خلق ما يصلحه
من خلقه ،ولم يجعل لإلنس ان من خل ق الداب ة ،وال للداب ة من خل ق الكلب،
وال للكلب من خلق الشاة ،وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النك اح ،وهي أ
ك ل ش يء على ذل ك ،ليس ش يء منه ا يش به ش يئا من أفعال ه في الخل ق
والرزق والنكاح
)9

61

            

في هذا الكالم يعني أن موسى يبينان إلى فرعون أن علم عن الوحي
هو من عند اهلل ،يعني من لوح المحفوظ ،هذا الكالم يعني أن قول

(

 )      فإن عملهم عند اهلل مضبوط عليهم ،وسيجزيهم
بعملهم في كتاب اهلل ،وهو اللوح المحفوظ وكتاب األعمال

(  

 ) أي ال يشذ عنه شيء ،وال يفوته صغير وال كبير ،وال ينسى
60أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص262 .
61أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص262 .

58

شيئا يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط ،وأنه ال ينس ى ش يئا ،تب ارك
وتعالى وتقدس وتنزه ،ف إن علم المخل وق يعتري ه نقص انان :أح دهما ع دم
اإلحاطة بالشيء ،واآلخر نسيانه بعد علمه ،فنزه نفسه عن ذلك.

62

          )10
         

هذا الكالم يع ني أن ق ول

(   

 )أي

قرارا تستقرون عليها ،وتقومون وتنامون عليها ،وتس افرون على ظهره ا.
( )   أي جعل لكم طرقا تمشون في مناكبها

(

 )         أي
من أن واع النبات ات من زروع وثم ار ،ومن ح امض وحل و وم ر وس ائر
األنواع.

63

        )11
 

هذا الكالم يعني ولما ذكر كرم األرض ،وحسن شكرها لما ینزله اهلل
علیها من المطر ،وأنها بإذن ربها ،تخرج النبات المختل ف األن واع ،أخ بر
أنه خلقنا منه ا ،وفیه ا یعیدنا إذا متن ا ف دفنا فیه ا ،ومنه ا یخرجن ا

(

 ،)فكما أوجدنا منها من العدم ،وقد علمنا ذلك وتحققناه ،فسیعیدنا
62أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص263 .
63أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص263 .

59

بالبعث منها بعد موتنا ،لیجازینا بأعمالنا التي عملناها علیها .وهذان دلیالن
على اإلع ادة عقلیان واض حان :إخ راج النب ات من األرض بع د موته ا،
وإخراج المكلفین منها في إيجادهم.
)12

64

      

ه ذا الكالم يع ني أن یخ بر تع الى ،أن ه أرى فرع ون من اآلیات
والعبر والقواطع ،جمیع أنواعها العیانیة ،واألفقیة والنفسیة ،فما اس تقام وال
ارعوى ،وإنما كذب وتولى ،كذب الخبر ،وتولى عن األمر والنهي ،وجعل
الحق باطال والباطل حقا ،وجادل بالباطل لیضل الناس.

65

      )13
        

ه ذا الكالم يع ني أن ق ول

(

 )مث ل س حرك

فأمهلنا ،واجعل لنا ()       
أي :مستو علمنا وعلمك به ،أو مكانا مس تویا معت دال لیتمكن من رؤیة م ا
66

فیه.

)14

        
64عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.

529
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.

65

230

66أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص274 .

60

ه ذا الكالم يع ني أن ق ول

( 

عیدهم ،ال ذي یتفرغ ون فیه ویقطع ون ش واغلهم،

 )وه و

(  

 )أي :یجمعون كلهم في وقت الضحى ،وإنما سأل موسى ذلك ،ألن
یوم الزین ة ووقت الض حى فیه یحص ل فیه من ك ثرة االجتم اع ،ورؤیة
األشیاء على حقائقها ،ما ال یحصل في غیره

67

       )15
       

ه ذا الكالم يع ني أن اهلل ذك ر ب ني إس رائیل منت ه العظیم ة علیهم
ب إهالك ع دوهم ،ومواعدت ه لموس ى علیه الس الم بج انب الط ور األیمن،
لینزل علیه الكتاب ،الذي فیه األحكام الجلیلة ،واألخبار الجمیلة ،فتتم علیهم
النعم ة الدینیة ،بع د النعم ة الدنیویة ،ویذكر منت ه أیض ا علیهم في التیه،
بإنزال المن والسلوى ،والرزق الرغد الهني الذي یحصل لهم بال مشقة.
)16

68

        



67عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
530
68عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
532

61

هذا الكالم يعني أن قول ()     
أي :بعبادتهم للعج ل ،ابتلین اهم ،واختبرن اهم ،فلم یص بروا ،وحین وص لت
إلیهم المحنة ،كفروا () 

69

       )17
       


هذا الكالم يعني ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا ،وملك منا ألنفس نا،
ولكن السبب الداعي لذلك ،أننا تأثمن ا من زین ة الق وم ال تي عن دنا ،وك انوا
فیما یذكرون استعاروا حلیا كثیرا من القب ط ،فخرج وا وه و معهم وألق وه،
وجمعوه حین ذهب موسى لیراجعوه فیه إذا رجع.
)18

70

        



هذا الكالم يعني أن قول

(     

 )  أي :ال بترك عبادته حتىنسمع كالم موسى فيه،
وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه ،وكادواأن يقتلوه.

71

69عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
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71أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص274 .

62

          )19
      

هذا الكالم يعني أن قول ( )     أي
رأيت جبري ل حين ج اء لهالك فرع ون

(   

 )أي من أثر فرسه)( ،أي ألقيتها مع من ألقى
 )   أي حسنته وأعجبها.

(

72

            )20
 

هذا الكالم يعني ال معبود إال وجهه الكریم ،فال یؤل ه ،وال یحب ،وال
یرجى وال یخاف ،وال یدعى إال هو ،ألنه الكامل الذي له األسماء الحسنى،
والصفات العلى ،المحیط علمه بجمیع األشیاء ،الذي ما من نعمة بالعباد إال
73

منه ،وال یدفع السوء إال هو ،فال إله إال هو ،وال معبود سواه.

          )21
 

هذا الكالم يعني لقد وصینا آدم وأمرناه ،وعهدنا إلیه عهدا لیقوم ب ه،
فالتزمه ،وأذعن له وانقاد ،وعزم على القیام به ،ومع ذلك نسي ما أمر ب ه،
وانتقضت عزیمته المحكمة ،فجرى علیه ما ج رى ،فص ار ع برة لذریت ه،
72أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص276-275 .
73عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص
534

63

وصارت طبائعهم مثل طبیعته ،نس ي آدم فنس یت ذریت ه ،وخطئ فخطئ وا،
ولم یثبت على العزم المؤكد ،وهم كذلك ،وبادر بالتوب ة من خطیئت ه ،وأق ر
بها واعترف ،فغفرت له ،ومن یشابه أباه فما ظلم.

74

         )22
     

هذا الكالم يعني أن قول ()    أي
هال يأتينا محمد بآية من ربه ،أي بعالمة دال ة على ص دقه في أن ه رس ول
اهلل؟ قال اهلل تعالى)       ( :
يعني القرآن الذي أنزله عليه اهلل ،وه و أمي ال يحس ن الكتاب ة ولم ي دارس
أهل الكتاب ،وقد جاء فيه أخب ار األولين بم ا ك ان منهم في س الف ال دهور
بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منه ا ،ف إن الق رآن مهيمن عليه ا
يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها

75

ب) األفعال التحقيقية

74عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
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75أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص289 .

64

وينقسم األفعال التحقيقية إلى خمسة أقسام ،وهي فعل الكالم التم ثيلي
و فعل الكالم التوجيهي وفعل الكالم التعبيري وفعل الكالم االلتزامي وفعل
الكالم اإلعالني
وأما معاني فعل الكالم التوجيهي كما يلي:
           )1
         
          
         
    

هذا الكالم يعني أن قول ( )    أي :وسعه
وأفسحه ،ألتحمل األذى القولي والفعلي ،وال يتكدر قلبي ب ذلك ،وال يض يق
صدري ،فإن الصدر إذا ضاق ،لم يصلح صاحبه لهداي ة الخل ق ودع وتهم.
قال اهلل لنبيه محمد صلى اهلل عليه وس لم:

(    

 )         وعسى
الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم.

( 

 )أي :سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك،
وهون علي ما أمامي من الشدائد ،ومن تيس ير األم ر أن ييس ر لل داعي أن
يأتي جميع األمور من أبوابها ،ويخاطب كل أح د بم ا يناس ب ل ه ،وي دعوه
بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قول ه.
 

(   

 )وكان في لسانه ثقل ال يكاد يفهم عنه الكالم كما

65

قال المفسرون كما قال اهلل عنه أنه قال:

(    

 )فسأل اهلل أن يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول فيحصل المقصود التام
من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني

(   

 )أي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم
وسأل أن يكون من أهله ألنه من ب اب ال بر وأح ق ب بر اإلنس ان قرابت ه ثم
عينه بسؤاله فقال

(  

وشد به ظهري ق ال اهلل

 )  أي قوني به

(     

 )  ( ،)أي في النبوة بأن تجعله نبيا رسوال
كم ا جعلت ني ثم ذك ر الفائ دة في ذل ك فق ال


(   

 )علم عليه الصالة والسالم أن مدار العبادات كلها

والدين على ذكر اهلل فسأل اهلل أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على
البر والتقوى فيكثر منهما ذكر اهلل من التس بيح والتهلي ل وغ يره من أن واع
العبادات ( )   تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا
إليك في كل األمور وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم فمن علينا بما سألناك
وأجب لنا فيما دعوناك

76

        )2
       

76عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
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66

هذا الكالم يع ني أن ق ول

(    

 )أي ما كان منا من اآلثام خصوصا ما أكرهتنا عليه من الحسر
لتعارض به آية اهلل تعالى ومعج زة نبي ه

(   

 ) قال ابن عباس رصي اهلل عنهما :أخذ فرعون أربعين غالما
من بني إسرائيل ،فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء ،وقال :علموهم تعليما ال
يعلمه أحد في األرض )  ( ،أي خير لنا منك

(

)أي أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا ،وهو رواية عن ابن إسحاق
رحمه اهلل

77

أما معاني فعل الكالم التعبيري كما يلي:
          )1
   

هذا الكالم يعني أن قول
  

(     

 ) أي فتخبرني بهذا األمر أول ما وقع

 ) أي فيما كنت قدمت إليك

(

78

أما معاني فعل الكالم اإللتزامي كما يلي:
77أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص268 .
78أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص274 .

67

          )1
       
       
  
 (

) أي صدقتموه ( هذا الكالم يعني أن قول

 وقال قوال يعلم هو،) أي ما أمرتكم بذلك وأفتنم علي في ذلك 
  (

والس حرة والخل ق كلهم أن ه بهت وك ذب

 واتفقتم أنتم،) أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى
  (

،أي ألجعلنكم مثلة

)



،وإياه علي وعلى رعيتي لتظه روه

    

) أي    ( ،وألقتلنكم وألشهرنكم
، إني وقومي على ضاللة وأنتم مع موسى وقوم ه على اله دى:أنتم تقولون
79

فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه

            )2
 

) أي يلقى    ( هذا الكالم يعني أن قول
) قال ابن       ( اهلل يوم القيامة
 عن أبي سعيد أن رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم خطب ف أتى:إبي حاتم
         (

على هذه اآلية

 تفسير القرآن،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي79
267 . الجرء الخامس ص،العظيم

68

 )   قال النبي صلى اهلل عليه وسلم" :أما أهلها الذين
هم أهلها فال يموتون فيها وال يحيون ،وأما الذين ليسوا من أهلها فإن الن ار
تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون ،فتجعل الضبائر ،فيؤتى بهم نهرا يقال ل ه
الحياة أو الحيوان ،فينبتون كما ينبت العشب في حميل السيل"
)3

80

       

     

  

       

ه ذا الكالم يع ني أن ق

ول(    

 ) أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره
بقول ه وعمل ه

(  

 )أي الجن ة ذات

الدرجات العاليات ،والغرف اآلمنات ،والمس اكن الطيب ات
أي إقام ة ،وهي ب دل من ال درجات العلى

(

)

(   

 )  أي ماكثين أبدا ( )   أي طهر
نفسه من الدنس والخبث والشرك ،وعبد اهلل وحده ال شريك له
)4

81

        

        

80أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص269-268 .
81أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص270-269 .

69

هذا الكالم يعني أن قول ( )  أي كذب به وأعرض
عن اتباعه أمرا وطلبا ،وابتغى الهدى من غيره ،فإن اهلل يضله ويهدي ه إلى
س واء الجحيم،

(  

 )أي ال محيد لهم عنه وال انفكاك
 )أي بئس الحمل حملهم

 )أي إثم ا

(

(   

82

          )5
 

هذا الكالم يعني لما ذكر الظالمين ووعيدهم ،ثنى ب المتقين وحكمهم،
وهو أنهم ال يظلمون وال يهضمون ،أي ال يزاد في س يئاتهم وال ينقص من
حسناتهم،

83

          )6
  

هذا الكالم يعني أن قول ( )   أي خالف أمري
وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غ يره ه داه
 

(

 )أي ضنكا في الدنيا ،فال طمأنينة له وال انشراح

لصدره ،بل صدره ضيق حرج لض الله ،وإن تنعم ظ اهره ولبس م ا ش اء
وأكل ما شاء وسكن حيث شاء ،ف إن قلب ه م ا لم يخلص إلى اليقين واله دى
82أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص277 .
83أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص280 .

70

فهو في قلق وحيرة وشك ،فال يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة
( )   قال عكرمة :عمي عليه كل شيء
إال جهنم ،ويحتم ل أن يك ون الم راد أن ه يبعث أو يحش ر إلى الن ار أعمى
البصر والبصيرة أيضا

84

أما معاني فعل الكالم اإلعالني كما يلي:
)1

       



هذا الكالم يعني فألقى موسى عصاه ،فتلقفت ما صنعوا كل ه وأكلت ه،
والناس ينظرون لذلك الصنيع ،فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بس حر،
وأن ه من اهلل ،فب ادروا لإليم ان
   

(   

)    

فوقع الحق وظهر وس طع وبط ل الس حر والمك ر والكي د في ذل ك المجم ع
العظيم فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين
)2

85

         

هذا الكالم يعني أن قول

(    

 )   أي ذنب كان ،حتى أنه تاب تعالى على من
84أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص284-283 .
85عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
530

71

)أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك( ،عبد العجل من بني إسرائيل
(

) أي بجوارحه ( ) أي بقلبه( أو معصية أو نفاق
86

. أي ثم لم يشكك:) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ج) األفعال التأثيرية
:أما معاني األقعال التأثيرية كما يلي

          )1
         
         
        
  (

) عصاك  ( هذا الكالم يعني أن

 موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه،) خيروه
،فألقوا حبالهم وعصيهم
(

) (

 إلى موس ى:) أي

 

: فقال لهم موسى، حالة كانت:بأي

   (

 أنها حيات تسعى فلما خيل إلى:) أي

(

) البليغ

) كما هو مقتضى الطبيعة    ( موسى ذلك
(

:) له تثبيت ا وتطمين ا(  وإال فهو جازم بوعد اهلل ونصره،البشرية

 تفسير القرآن،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي86
271 . الجرء الخامس ص،العظيم

72

 ويذلوا لك، ستعلو عليهم وتقهرهم: أي،) عليهم   
87

ويخضعوا

           )2
         
      
( ،) يعني عصاك   ( هذا الكالم يعني أن قول
           

 فإنه من كيد، ليس بمثمر لهم وال ناجح، كيدهم ومكرهم:) أي 
 ويخيل ون أنهم على، ويلبسون الباط ل، الذين يموهون على الناس،السحرة
 والناس ينظرون، فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته، فألقى موسى عصاه،الحق
، وأن ه من اهلل، فعلم الس حرة علم ا يقين ا أن ه ذا ليس بس حر،لذلك الصنيع
   

 (

 فوقع الحق وظهر)  

.فبادروا لإليمان

   

وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجم ع العظيم فص ارت بين ة
88

ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين

          )3
         

. ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان،عبد الرحمن بن ناصر السعدي87
530
. ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان،عبد الرحمن بن ناصر السعدي88
530

73

         
        

ه ذا الكالم يع ني أن ق ول

(     

 )  أي :أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده
من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك الس امري
( )     أي بعد ما أخبره تعالى
ب ذلك في غاي ة الغض ب والحن ق عليهم ،ه و فيم ا ه و في ه من االعتن اء
بأمرهم ،وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم ،وفيها ش رف لهم ،وهم ق وم ق د
عبدوا غير اهلل ،ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطالن م ا هم في ه وس خافة
عقولهم وأذهانهم)       ( ،
أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا واآلخرة وحسن العاقب ة ،كم ا
شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أيادي
اهلل ( )  أي في انتظار ما وعدكم اهلل ونسيان ما
سلف من نعمه وما بالعهد من قدم،


(     

 )أم هاهنا بمعنى بل ،وهي لإلضراب عن الكالم األول

وع دول إلى الث اني ،كأن ه يق ول :ب ل أردتم بص نيعكم ه ذا أن يح ل عليكم
غضب من ربكم () 

89

89أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص273-272 .

74

          )4
        
            
         
      

)     ( هذا الكالمي يعنى أن قول
   (
(

أي رأيت جبريل حين جاء لهالك فرع ون

)أي ألقيتها مع من ألقى( ،) أي من أثر فرسه

   (

.) أي حسنته وأعجبها   

) أي ال تماس الناس وال يمسونك وإن     
 (
(

ل ك موع دا أي ي وم القيام ة لن تخلف ه أي ال محي د ل ك عن ه

 لن تغيب عنه:) قال الحسن وقتادة وأبو نهيك   

) أي

  (

) أي معبودك

 

 اس تحال العج ل:)قال قت ادة( أقمت على عبادته يعني العجل
(  ولهذا ق ال، ثم القى رماده في البحر، فحرقه بالنار،من الذهب لحما ودما
90

)    

         )5
    
   
        
         

 تفسير القرآن،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي90
276-275 . الجرء الخامس ص،العظيم

75

          
          

هذا الكالم يعني أن الشيطان لم يزل سول لهما ،ويزين أكل الشجرة،
ويقول )    ( :أي :الشجرة التي من أكل
منها خلد في الجنة ( )  أي :ال ينقطع إذا أكلت منها ،فأتاه
بصورة ناص ح ،وتلط ف ل ه في الكالم ،ف اغتر ب ه آدم ،وأكال من الش جرة
فس قط في أي ديهما ،وس قطت كس وتهما ،واتض حت معص يتهما ،وب دا لك ل
منهما سوأة اآلخر ،بعد أن كان ا مس تورين ،وجعال يخص فان على أنفس هما
من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك ،وأصابهما من الخجل م ا اهلل ب ه عليم
( )   فبادرا إلى التوبة واإلنابة ،وقاال

(

        

 )فاجتباه ربه ،واختاره ،ويسر له التوبة

( 

 )فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها ،ورجع كيد العدو عليه ،وبطل
مك ره ،فتمت النعم ة علي ه وعلى ذريت ه ،ووجب عليهم القي ام به ا
واالعتراف ،وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط المالزم لهم ،ليال
ونهارا،

(         

 )         يخبر
تعالى ،أنه أم ر آدم وإبليس أن يهبط ا إلى األرض ،وأن يتخ ذوا الش يطان
عدوا لهم ،فيأخذوا الحذر من ه ،ويع دوا ل ه عدت ه ويح اربوه ،وأن ه س ينزل
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عليهم كتبا ،ويرسل إليهم رسال يبينون لهم الطريق المستقيم الموص لة إلي ه
وإلى جنته ،ويحذرونهم من هذا العدو المبين
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          )6
         
        
  

هذ الكالم يعني أن قول ( )   أي خالف أمري
وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غ يره ه داه
 

(

 )أي ضنكا في الدنيا ،فال طمأنينة له وال انشراح

لصدره ،بل صدره ضيق حرج لض الله ،وإن تنعم ظ اهره ولبس م ا ش اء
وأكل ما شاء وسكن حيث شاء ،ف إن قلب ه م ا لم يخلص إلى اليقين واله دى
فهو في قلق وحيرة وشك ،فال يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة
( )   قال عكرمة :عمي عليه كل شيء
إال جهنم ،ويحتم ل أن يك ون الم راد أن ه يبعث أو يحش ر إلى الن ار أعمى
البصر والبصيرة أيض ا

(      

 )أي في الدنيا

(     

 

 )أي لما أعرضت عن آيات اهلل وعاملتها

معاملة من لم يذكرها بعد بالغها إليك ،تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلته ا،
91عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ،ص.
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كذلك اليوم نعاملك معامل ة من ينس اك
 

(   

 )فإن الجزاء من جنس العمل .فأما نسيان لفظ

القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه ،فليس داخال في هذا الوعيد الخ اص،
وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى فإنه ق د وردت الس نة ب النهي األكي د
والوعيد الشديد في ذلك
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92أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،الجرء الخامس ص285-284 .

الباب الخامس
الخاتمة
أ .نتائج البحث
وبعد أن بحثت الباحث وحلل أشكال األفعال الكالمية ويقصودها في
هذا البحث تحت الموضوع "األفعال الكامية في سورة طه" فالنتيجة من
هذا البحث هي:
 )1أنواع األفعال الكامية في سورة طه ثالثة أقسام وهي األفعال اإلخبارية
و األفعال التحقيقية و األفعال التأثيرية
أ) األفعال اإلخبارية ستة وثالثون بيان
ب) األفعال التحقيقية خمسة أقسام منها:


فعل الكالم التمثيلي  11بيانا



فعل الكالم التوجيهي  30بيانا



فعل الكالم التعبيري  2بيانان



فعل الكالم اإللتزامي  7بيانات



فعل الكالم اإلعالني  2بيانان

ج) األفعال التأثيرية  6بيانات
 )2معاني األفعال الكامية في سورة طه كما يلي:

79



معاني باألفعال اإلخبارية في سورة طه هو األفعال الكالمية عن
قول ما .وتفرق الباحث األفعال اإلخبارية إلى ثالثة أقسام منها
السؤال و األمر والبيان



معاني باألفعال التحقيقية في سورة طه هو األفعال الكالمية الذي
يحتوي على معاني محددة للسامع .وجد الباحث معاني األفعال
التحقيقية خمسة أقسام منها )1 :فعل الكالم التمثيلي الذي فيه البيان،
 )2فعل الكالم التوجيهي الذي فيه األمر والذعاء والنصيحة)3 ،
فعل الكالم التعبيري الذي فيه البغص )4 ،فعل الكالم اإللتزامي
الذي فيه الوعد والوعيد والتهديد )5 ،فعل الكالم اإلعالني الذي فيه
اإلعالن
معاني باألفعال التأثيرية في سورة طه للتأثير على السامع ،وجد
الباحث األفعال التأثيرية في هذا البحث للتأثير على السامع

ب .اإلقتراح
 )1أقترح من طلبة الكلية االدي و العلوم اإلنسانية وخصوصا لطالب قسم
اللغة العربية وأدبها أن يتعلموا ويغهموا علم التداولية ،ألن علم التداولية
في فهم الكالم باللغة العربية
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 )2وللقارئ ينبغي أن يواصل هذا التحليل إلتمام هذا البحث أو يعمل
بالبحث مماثال بهذاالبحث لزيادة قيمة العلم عن التداولية
 )3ويأتي المنافع للطالب في قسم اللغة العربية وأدبها خاصة ،ولكل من
أرادوا أن يتعلموا ويبحثوا دراسة عن التداولية
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