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 مقدمة البحث

الحمد  الذم أكرمنا بنعمة اإلسبلـ كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف كخاتـ 
 يف محمد صمى ا عميو كسمـ كبعد:ئالنبي

كتاب ا  تككف بخدمةسعادة لممسمـ  أكبر أفٌ  ارتيابإيمانا كقناعة ال يعترييا شؾ كال 
. و منيؿ العمـك كدكاءفإنٌ  ر معانيو كالكشؼ عف أسراره،كذلؾ بتدبٌ  منو استمد العمماء  الكمـك

كيؼ ال كىك كتاب  ،ما التبس مف معانيو أفكارىـ كراحكا يجتيدكف في تفسيره كبيانو كتكضيح
 ع السياقات الكاردة فيو،مف أعظـ مظاىر إعجازه كتنكٌ  كأفٌ  ا المعجز في ألفاظو كمعانيو،

متعددة تنطمؽ مف نظـ الكممة إلى الجممة إلى  لسياقات التي تجتمع لتككف دالالتتمؾ ا
ذلؾ ىك السياؽ الي يمثؿ المحيط  ثـ تنفتح عمى عكالـ خارج المجاؿ المغكم،. النص
لذلؾ كاف ىدؼ البحث ىك  ،ؽ كحدة معينة داخؿ المغة كخارجيالغكم الذم يسبؽ كيمحالميتا

ذلؾ في الخطاب شؼ عما ىك سابؽ كالحؽ ك ابياف داللة ىذا السياؽ مف حيث ىك الك
 .في قصة سيدنا مكسى عميو السبلـتحديدا ما كرد خص بالذكر القصص القرآني ك القرآني كن

قصة مكسى عميو السبلـ : السياؽ كداللتو في القصص القرآني)لذلؾ كاف عنكاف البحث 
 عمىتطبيقيا  اتمتعددة في النظرية السياقية ككيفي ىك بحث يطرح إشكاالت. ك أنمكذجا(
فييا  إلى الٌنظري يطمح الباحث تمف بيف اإلشكاليات المطركحة في ىذا المجاؿ كالك  القصة.

 :نذكر ما يمي

السياؽ؟ كما ىك ما  ،كقبؿ  كؿ ىذا إلى أم مدل يحقؽ السياؽ داللتو  في القصة؟
ما ىي آثاره عمى ك كما داللتو في مسارات قصة سيدنا مكسى عميو السبلـ؟  أنكاعو؟ىي 

الكشؼ عف الدالالت الٌسياؽ ىؿ يستطيع ك الشخصية الرئيسية كالشخصيات المحيطة بيا؟ 
 عمىمكزعة القصة كاممة خاصة كأنيا مجزأة ك مضاميف كحركات  الفعؿ السردم مستكفيا 

 معظـ سكر القرآف الكريـ؟

 يالتطبيقالمستكل ك  نظرممستكل الالدراسة عمى مستكييف مترابطيف ىما الىذه تقـك      
أما الفصؿ  .خمسة فصكؿكاحتكت بذلؾ عمى  ات.السياق تعمؽ بأنكاعما ا نيمخاصة مك 

تمييدم احتكل عمى المصطمحات المفاتيح لمدراسة كضبط مفاىيميا األٌكؿ فيك فصؿ 
تعريفو لغة  لذلؾ كرد ،صطمحات السياؽ كىك المحكر الرئيسالنظرية كأىـ ىذه الم
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األربعة كىي عمى التكالي السياؽ المغكم  كتفٌرع الثٌالث إلى األنكاعا. كاصطبلحا كأنكاع
شمؿ المتكمـ كالمخاطب كالرسالة الذم يؽ االجتماعي كسياؽ المكقؼ كالسياؽ النفسي كالسيا

 كالمكاف كالزماف كغيرىا..

 ا الفصكؿ األخرل فجاءت تطبيقية محضة مدعمة في األساس األكؿ بمفاىيـ نظرية.أمٌ    
ف الفصؿ األكؿ مشتمبل عمى النكع األكؿ كىك السياؽ المغكم كقد اندرج تحتو كؿ مف فقد كا

األساليب اإلنشائية الطمبية كاألمر كالنيي كالنداء كما حممتو مف أغراض كالتنبيو كاالستعبلء 
كما يشمؿ أيضا كسائؿ التماسؾ النصي كالربط كاإلحالة كالتكرار  كااللتماس كغيرىا،

المعنكف  لثأما الفصؿ الثا الفركؽ الداللية كالمشترؾ المفظي كالترادؼ.ٌس التي تمكظكاىره 
بالسياؽ النفسي فقد جاء مذيبل بعناصر تبيف الجكانب االنفعالية كالظكاىر النفسية لشخصيات 

فتجميات الخكؼ متعمقة بمكسى عميو السبلـ كأمو ، ة كالخكؼ كالفرح كالتسمط كاألمفالقص
كتمثؿ التسمط في طغياف  .الفرح أـ مكسى عميو السبلـ كامرأة فرعكفكقـك فرعكف بينما شمؿ 

فقد بيف العبلقات داخؿ األسرة كخارجيا حيث  ٌرابعأما الفصؿ ال فرعكف كعمكه في األرض.
تجمت العبلقات داخؿ األسرة البيكلكجية في حمقة االتصاؿ بيف مكسى عميو السبلـ كأمو 

أكثر في  فييا أما األسرة المتبنية فكاف حظ فرعكف كأخيو ىاركف أكثر مف األب كاألخت.
 ارتبطتكما  شيد مكاجيات كثيرة معو في مجاؿ الدعكة، إذمسارات حياة سيدنا مكسى 
مكقؼ مع اف لكٌؿ كاحد منيـ ة كسيدنا الخضر كبني اسرائيؿ فكالعبلقات خارج األسرة بالسحر 

طا بظركؼ يرابع فقد جاء محأما الفصؿ ال النبي مكسى كىك بصدد نشر رسالة التكحيد.
القصة كأىميا العناصر االتصالية كاألحداث المحيطة بالحدث الكبلمي كالمرسؿ كالمرسؿ 

 إليو كالرسالة كالزماف كالمكاف.

 أىـ النتائج المتكصؿ إلييا في صمب الدراسة. مف خبلليا ناجكانتيى البحث بخاتمة تكٌ 

لذم يعتمد عمى لمنيج الكصفي اإلى ادت لذلؾ فقد استنه كالبد لكؿ بحث مف منيج يعتمد
كما اعتمدت عمى المنيج التاريخي لما فيو مف سرد الحقائؽ التاريخية . التحميؿ كاإلجراء

كالمنيج المقارف لما كاف األمر يقتضي مقارنة بعض السياقات المتشابية بيف سيدنا مكسى 
 صمى ا عميو كسمـ.محٌمد عميو السبلـ كالرسكؿ 

 ذا المكضكع ألسباب عدة منيا:ى كقد اخترت



 

4 
 

  كلعي الشديد بالدراسات المغكية القرآنية التي تبحث في جماليات الكممة كنظـ الجممة
 في النص القرآني.

 التي ينتجيا السياؽ كمدل فاعميتيا في األحداث  تالرغبة في الكشؼ عف الدالال
 .ص القرآنيكالشخصيات المككنة لمقص

  كأنيا تكزعت عمى عدة  اصةالسبلـ في القرآف الكريـ خطكؿ قصة سيدنا مكسى عميو
 مما جعميا تحتؿ القسط األكبر مف األحداث في النص القرآني. سكر

  قمة الدراسات النظرية كالتطبيقية لداللة السياؽ في القصص القرآني بالذات عدا دراسة
ص داللة السياؽ في القص: )كر محمد عبد ا عمي سيؼ بعنكافقاـ بيا الدكت

 .2000ة بصنعاء الطبعة األكلى سنة إصدارات كزارة الثقاف ،(القرآني

 ىذه الدراسة فتتجمى في اآلتي:أما عف أىمية 

 مراعاة الباحث لمسياقات الكاردة في القصص القرآني كالكشؼ عف أسرارىا. -
الكشؼ عف آليات الحكار كالحجج كاألدلة التي يتضمنيا القصص القرآني كما يحيط  -

 مبلبسات.بيا مف 

ككذا  معنىخصكصا في األلفاظ المتقاربة لٌمفظ الدقيؽ  معنىالالسياؽ يكشؼ عف  إفٌ 
خاصة سبب النزكؿ ك كما تبحث أيضا في الظركؼ المحيطة بعالـ القصة  المشترؾ المفظي،

 الذم يعد مف الخمفيات المرجعية في تفسير القرآف.

عمى    كقد اعتمدت  ء المكضكع،كال بد لكؿ بحث مف مصادر كمراجع يستزاد بيا إلثرا
 كاآلتي: تتكٌزعمجمكعة منيا 

  نظرية ) يكتاب اعتمدت نظرية السياؽ إلىلفصؿ التمييدم الذم يتطرؽ إلى ابالنسبة
لنجـ الديف قادر كريـ  (نظرية السياؽ دراسة أصكلية)ك (السياؽ بيف القدماء كالمحدثيف

 .(الحديث مقتضى الحاؿ بيف الببلغة القديمة كالنقد)ككتاب 
  (الفعؿ زمانو كأبنيتو)عمى  اعتمدتلفصؿ األكؿ المتعمؽ بالسياؽ المغكم إلى ابالنسبة 

تعدد )لمحمد عبد المطمب ك (الببلغة العربية قراءة أخرل)إلبراىيـ السامرائي ككتاب 
 .أللفة يكسؼ (المعنى في القرآف الكريـ
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  معرفة النفس )كتاب   اعتمدتالخاص بالسياؽ النفسي  لثلفصؿ الثاإلى ابالنسبة
لمحمد عثماف  (القرآف كعمـ النفس)لعاطؼ الزيف ككتاب  (اإلنسانية في الكتاب كالسنة

 .(الخطاب النفسي في القرآف الكريـ)نجاتي ككتاب 
  أنماط العبلقات )الخاص بالسياؽ االجتماعي اعتمدت كتاب  ٌرابعلفصؿ الإلى ابالنسبة

المفيكـ )ككتاب  (التردد السردم في القرآف الكريـ)ككتاب  (االجتماعية في النص القرآني
 لزاىية راغب الدجاني (القرآني كالتكراتي عف مكسى كفرعكف

  (جماليات المكاف)لفصؿ الرابع الخاص بسياؽ المكقؼ اعتمدت كتاب إلى ابالنسبة 
ليادكار لطيؼ الشيرزكرم كغيرىا  (جماليات التمقي في السرد القرآني)لغاستكف باشبلر ك

لمطاىر بف عاشكر  (التحرير كالتنكيرػ)كما اعتمدت عمى أميات كتب التفسير ك. كثير
ككذا الكتب المتعمقة بقصص األنبياء ككتاب قصص األنبياء المسمى  كتفسير الشعراكم،

 ..لمشيخ محمد متكلي الشعراكم (قصص األنبياء كالمرسميف)ككتاب  (عرائس المجالس)

كال يسعني في ىذا المقاـ إال أف أتقدـ بالشكر الكافر بعد ا عز كجؿ لؤلستاذ الدكتكر     
محمد بكعمامة األستاذ بكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية بجامعة باتنة كالذم كاف لي مشرفا 

كما  كريما كأستاذا فاضبل بأفكاره كتكجيياتو كجزاه ا عني كعف طبلب العمـ خير الجزاء.
مف أساتذة كأخكات  أك إشارة لطيفة أشكر كؿ مف ساعدني في ىذا البحث  برأم أك تكجيو 

األستاذة جنات زراد كاألستاذة منى برىكمي منيـ لي يد العكف كأخص بالذكر  كاعزيزات قدم
كما أشكر األستاذ  كاألستاذة سمية برىكمي األستاذات بكمية اآلداب كالمغات بجامعة تبسة.

ب إليو مف أخطاء ر بف فرح مف جامعة سكسة بتكنس لقراءة العمؿ كتصكيب ما تسرٌ عبدالقاد
 لغكٌية. 

أكال  و فما كاف مف صكاب فمف اكع حقٌ يت ىذا المكضككف قد كفٌ أكأخيرا أدعك ا أف 
 كأخيرا كما كاف مف خطأ فمف نفسي كأسأؿ ا أجر المجتيديف كالحمد  رب العالميف.
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 األّول: الّسياق، مفهومه وأنواعهالفصل 

 مدخل
و الداخمي كالخارجي يتمثؿ نظرية السياؽ إحدل النظريات التي تناكلت المعنى مف جانب    

المقالية داخؿ  العناصرى  -المغكم كنقصد بو–كيمثؿ الجانب الداخمي . أك المركزم كاليامشي
بينما يمثؿ الجانب الخارجي منو تمؾ األحداث كالعناصر غير المغكية التي تصاحب  ،النص
 النص.

كقد كاف ليذه النظرية القسط األكفر مف الدراسة كالبحث سكاء في التراث العربي أك في 
الدراسات المغكية الحديثة لككنيا نظرية تعتمد عمى فيـ النصكص ككشؼ دالالتيا داخميا 

كىك بأنكاعو  .ستفاد مف ظركؼ القكؿ كمحيطوؽ يشمؿ عناصر داللية تي فالسيا كخارجيا،
معنى الكممة يتجسد في استعماليا في المغة أك في  د المعنى كيكجيو ألفٌ المعركفة يحدٌ 

 راد.أك الدكر الذم تؤديو في تكضيح المعنى المي  بيا الطريقة التي تستعمؿ
 مفهوم السياق. 1

 لغة. 1.1
ساؽى اإلبؿى كغيرىىا يىسيكقيا سىٍكقان كًسياقان كىك " ؽ(:،ك،)سجاء في لساف العرب مادة 

شىًييده ﴿سائؽه كسىكَّاؽ شدّْد لممبالغة، قاؿ تعالى:  اءىٍت كيؿُّ نىٍفسو مىعىيىا سىاًئؽه كى  (.21)ؽ/ ﴾كىجى
اٍنساقىت اإلبؿي كقد  كقيؿ في التفسير سائؽه يىسيكقيا إلى محشرىا كشىًييد يشيد عمييا بعمميا

قىت إذا تتابعت فالسياؽ لغة ىك التتابع كالسير كاالنتظاـ في قطيع كاحد، فإذا قمنا ".،كتىساكى
 ".(1)تتابعيا كسردىا في الجممة أك العبارة" فإٌننا نعني بذلؾ سياؽ الكممات

 اصطالحا. 2.1
معنى ذلؾ أنو  .(2)خارج نطاؽ المغة يظير فييا الحدث الكبلميعبلقة لغكية ك " ىك:

إذ يتعمؽ بتتابع الكبلـ  يا،كيمحقأالمحيط المغكم الذم يسبؽ كحدة معينة داخؿ المغة كخارجيا 
 السياؽ. يف ركناف المصطمحاكيعتبر ىذ. مع مراعاة السابؽ كالبلحؽ عميو

كالمبلحظ مف خبلؿ التعريفيف )المغكم كاالصطبلحي( لمسياؽ أف ىناؾ عبلقة مشابية 
كفؽ  -الكاحدة منيا كراء الٌسابقة كقبؿ البلحقة-مجمؿ ل افي المغة تتابعبينيما، حيث أف 

                                                           
1
 .22،ص 1،2007عبد النعٌم خلٌل: نظرٌة السٌاق بٌن القدماء والمحدثٌن، دار الوفاء للطباعة والنشر اإلسكندرٌة،ط  

2
 .157،ص 2005، 1فرٌد عوض حٌدر:علم الداللة، مكتبة اآلداب القاهرة،ط  
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تنظيـ نحكم محكـ، كتحيط بيا مبلبسات خارجية تحددىا مبلمحيا الدقيقة كطرقيا في 
 تكصيؿ الرسالة.

 أنواعه. 2
 السياق المغوي. 1.2

النظـ، كىك النظـ المفظي لمكممة كمكقعيا مف ذلؾ " يعرفو عمماء المغة المحدثكف بأنو
معنى ذلؾ ". (3)يشمؿ عندىـ الكممات كالجمؿ السابقة كالبلحقة لمكممة كالنص الذم ترد فيو

منيا معنى محددا يفيـ مف كاحدة فيما بينيا فتشكؿ كؿ عانصرىا أف الكحدة المغكية ترتبط 
أك الكممة  فميذه الكحدة المغكية، معرفة داللة األلفاظ عمى المعاني ، كبالتاليداء المقاؿآخبلؿ 

معنى معجمي يتغير بتغير السياؽ كفقا لمتركيب الذم تتجاكر فيو الكممة مع مثيبلتيا فيغير 
فالسياؽ ال يقبميا مادة خاـ لذلؾ ال بد أف تصاغ في صيغة مف الصيغ حسب " معناىا

نى األصمي ثـ عمييا معناىا فيطرأ تعديؿ عمى الممتطمبات الكبلـ كىذه الصيغة تضفي ع
النحك الذم يحدد مكقعيا مف الكبلـ فيضفي عمى معناىا الجديد معنى آخر ىك  يأتي دكر

ىؿ استعمؿ  أضؼ إلى ذلؾ المعنى الذم يقصده المتكمـ مف كبلمو، ،المعنى النحكم لمجمؿ
 ".)3(ىؿ يقصد المعنى أـ معنى المعنى المفظ استعماال حقيقيا أـ مجازيا،

كىذا المعنى . عف معنى ايا باعتبارىا إببلغيف الكممة عمى تعدد استعماالتكالسياؽ يعً 
ال يظير إال إذا كقعت الكممة في استعماليا المحدد فداللة الكممة ىي داللة سياقيا كمكقعيا 

كفي ىذا الشأف يقكؿ  فيو كىي بذلؾ تختمؼ عف معناىا المعجمي الذم يتعدد في المعجـ.
ف الكممة تكجد في أف قيمة الكممة في كؿ الحاالت إنما ىك السياؽ، إذ الذم يعيٌ " فندريس:

كؿ مرة تستعمؿ فييا في جك يحدد معناىا تحديدا مؤقتا، كالسياؽ ىك الذم يفرض قيمة 
كاحدة بعينيا عمى الكممة بالرغـ مف المعاني المتنكعة التي في كسعيا أف تدؿ عمييا، 

الدالالت الماضية التي تدعيا الذاكرة تتراكـ عمييا  كالسياؽ أيضا ىك الذم يخمص الكممة مف
فالسياؽ المغكم يحدد استعماالت الكممة كىذه ". )4(كىك الذم يخمؽ ليا قيمة حضكرية

االستعماالت تخرج بيا مف محيط المغة الساكف إلى محيط الكبلـ المتحرؾ. كلنا حديث عف 
 مككنات السياؽ المغكم في عنصر الحؽ.
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 النفسيالسياق . 2.2

السياؽ الذم " يشمؿ مصطمحات عدة منيا السياؽ العاطفي كالسياؽ االنفعالي، كىك
كدكر ىذا النكع ". (5)ريتكلى الكشؼ عف المعنى الكجداني، كالذم يختمؼ مف شخص إلى آخ

مف السياؽ ىك تحديد درجة القكة كالضعؼ في انفعاؿ المتكمـ مما يقتضي تأكيدا أك مبالغة 
تحديد طبيعة استخداـ الكممة بيف داللتيا المكضكعية العامة " ككظيفتو تكمف في:أك اعتداال 

 فإفٌ فبالرغـ مف اشتراؾ كحدتيف لغكيتيف في أصؿ المعنى ". )6)كداللتيا العاطفية الخاصة
إلى القيـ  إضافة مثاؿ ذلؾ الفرؽ بيف داللة الكممتيف "اغتاؿ" ك"قتؿ" ،داللتيا تختمؼ

ىا الكممتاف فيناؾ إشارة إلى درجة العاطفة كاالنفعاؿ التي تصاحب االجتماعية التي تحدد
ؿ يدؿ عمى أف المغتاؿ ذك مكانة اجتماعية عالية كأف االغتياؿ كاف الفعؿ فإذا كاف األكٌ 
كىي دالالت تشير إلى أف  ىالفعؿ الثاني يحمؿ دالالت مختمفة عف األكل لدكافع سياسية فإفٌ 

أف المقتكؿ ال  فالقتؿ قد يككف بكحشية كأف آلة القتؿ قد تختمؼ عف آلة االغتياؿ فضبل ع
 يتمتع بمكانة اجتماعية عالية.

 السياق الثقافي. 3.2
تحديد المحيط الثقافي أك االجتماعي الذم دكره "االجتماعي ك كذلؾ الٌسياؽ يسمى 

أم أف كؿ طبقة ثقافية ليا كممات خاصة بيا أك حقؿ داللي يمكف أف تستخدـ فيو الكممة، 
كيظير ىذا ". (7)خاص بيا، كتككف ىذه الكممات مختمفة الدالالت مف مجمكعة إلى أخرل

استخداـ كممة معينة في مستكل لغكم محدد، كاستخداميا مرتبط " النكع مف السياؽ في
معنى محددا تبعا لتمؾ  يابالكممة تعطي فالقيمة الثقافية كاالجتماعية المحيطة". (8)بالثقافة
السياؽ الثقافي لمنصكص " :كيقكؿ ناصر حامد أبك زيد في قضية السياؽ الثقافي .القيمة

كمف أمثمة ىذا النكع مف ". (9)المغكية كؿ ما يمثؿ مرجعية معرفية إلمكانية التكاصؿ المغكم
 اعند المغكم، كمعنى ثالث ياحمؿ معنى عند المزارع، كمعنى ثانالتي ت (جذر)السياؽ كممة 

الطبيب كآخر عند التي ليا معنى عند الرياضي،  (عممية)عند عالـ الرياضيات، ككممة 

                                                           
5
 .160فرٌد عوض حٌدر: علم الداللة: دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة، ص   

6
 .160ص  1،2005نسٌم عون، األلسنٌة: محاضرات فً علم الداللة،دار الفارابً،بٌروت،ط  

7
 .148، ص 2007، 1محمد عبد العبود: مصطلحات الداللة لعربٌة فً ضوء علم اللغة الحدٌث، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط   

8
 .161نسٌم عون: األلسنٌة، ص   

9
 .97، ص 2000، 4:النص والسلطة والحقٌقة، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، ط زٌد أبو حامد ناصر  
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، »(10). "فالمفيكـ الذىني لممداخؿ المعجمية يختمؼ باختبلؼ السياقات الثقافيةإلخكالضابط 
كيقاؿ " ابف فارس:معناىا في البيئة الزراعية المزارع الذم يفمح األرض، قاؿ  (كافر)فكممة 

بى اٍلكيفَّارى نىبىاتيوي ﴿لقكلو تعالى:  "(11)لمزارع كافر ألنو يغطي الحب بتراب األرض  ﴾أىٍعجى
فمكؿ كممة في السياؽ الثقافي ظبلؿ ثقافية ليا ارتباط بالديف كالتاريخ كالسياسة  (،20)الحديد/

بدكر أساسي في عممية كلئلشارة فإف السياؽ الثقافي يساىـ  كشخصية مستخدـ ىذه المفظة.
المترجـ بالسياؽ الثقافي لمنص  إذ تقتضي الدقة العممية كالفيـ الصحيح أف يمـٌ " الترجمة

، (12)المترجـ لكي ينقؿ مضمكنو إلى المغة األخرل بكممات مكازية مف حيث االرتباط بالسياؽ
 فالمعنى إذف متحرؾ مف أصمو إلى ظبللو حسب ثقافة المجتمع.

 فسياق الموق. 4.2
 ".(13)اإلطار الخارجي الذم يحيط باإلنتاج الفعمي لمكبلـ في المجتمع المغكم" كىك

كؿ ما يقكلو المشارككف في جممة الكبلـ كما يسمككنو كما يشكؿ " كيمثؿ سياؽ المكقؼ
ىذا النكع مف  أفٌ كالمبلحظ ". (14)الخمفية الثقافية بما تتضمنو مف سياقات خبرات المشاركيف

مقتضى الحاؿ ك  مجمكعة مف المصطمحات المصاحبة لو، كىي المقاـفيو تداخؿ تالسياؽ 
 سياؽ الحاؿ، كىي بدكرىا تحتاج إلى بياف تفصيميا كعبلقتيا بسياؽ المكقؼ.ك 

 المقام. 1.4.2
"كىك مكضع القدميف، كالميقىاـ كالميقامة،  (.ـ،ك،ؽ)مف مادة  ةمأخكذبارة )المقاـ( ع

بالضـ اإلقامة، كالمىقامة بالفتح المجمس كالجماعة مف المكضع الذم تقيـ فيو، كالميقامة 
بمعنى  كقد يككفالناس، كقاؿ كأما الميقاـ كالمىقاـ فقد يككف كؿ كاحد منيما بمعنى اإلقامة 

ـى لىكيـٍ ﴿كقكلو تعالى:  ".(15)مكضع القياـ أم ال مكضع لكـ، كقكلو  (،13/األحزاب) ﴾الى ميقىا
سينىٍت ﴿تعالى أيضا:  ميقىامناحى كيكا ﴿أم مكضعا، كقكلو تعالى:  (،76/الفرقاف) ﴾ميٍستىقىرِّا كى ـٍ تىرى كى

قىاـو كىًريـو  مى كعو كى ري نَّاتو كىعيييكفو كىزي  تبيف مف ىذه التعريفات أفٌ ن(. 26، 25/الدخاف) ﴾ًمٍف جى
 المنزلة.الثبات الزماني ككضكح ك  المقاـ مفيـك يدكر محكره عمى ثبلثة أبعاد: الثبات المكاني

الكضعية " كالذم ىك الغربيةـ تعريؼ المقاـ حديثا في الثقافة ئكىذا التعريؼ المغكم يبل
                                                           

10
 .158، ص 1999، 1أحمد حسانً: مباحث فً اللسانٌات، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،ط   

11
 .450، ص 2، م 1999، 1لغة، ت إبراهٌم شمس الدٌن، منشورات دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط أحمد بن فارس:معجم مقاٌٌس ال  

12
 .163ص  الداللة، علم فً محاضرات: ةٌاأللسن :عون نسٌم  

13
 .158أحمد حسانً: مباحث فً اللسانٌات، ص   

14
 .102محمد ٌونس علً:وصف اللغة العربٌة داللٌا، منشورات جامعة الفاتح، لٌبٌا، د ط، د ت، ص   

15
 .399، ص 15ابن منظور: لسان العرب، ج   
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المممكسة التي أجرم فييا الخطاب كأنتج، كىي كضعية تضـ زماف القكؿ كمكانو كىكية 
فيذا التعريؼ يركز "، (16)المخاطبيف، ككؿ ما يحتاج إلى معرفتو لفيـ القكؿ كحسف تقديره

القكؿ كمكانو ككضعية كؿ مف المتكمـ كالمخاطب كمدل نجاح العممية االتصالية  فاعمى زم
ىك مجمكعة العناصر التي تتكافر في " كيعرفو أحمد المتككؿ بقكلو: مف حيث الفيـ كالتفسير.

مكقؼ تخاطبي معيف أىميا زماف التخاطب كمكانو كعبلقة المتكمـ بالمخاطب، كخاصية 
بينيما، أم مجمكعة المعارؼ التي تشكؿ مخزكف كؿ منيما أثناء الكضع التخابرم القائـ 

معنى ذلؾ أف ىذا التعريؼ يركز عمى ماىية الحكار القائـ بيف ". (17)عممية التخاطب
الطرفيف كاآلليات اإلجرائية التي البد مف تكفرىا حتى يتـ التخاطب في مكقؼ معيف كىذا 

 .يتكقؼ عمى المكنكنات الذىنية لكؿ كاحد منيما
 مقتضى الحال. 2.4.2

ىك مصطمح آخر يندرج تحت مصطمح المقاـ، كقد استعممو الببلغيكف لتعريؼ 
الببلغة، كىك مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ مع فصاحتو، كتعكد البدايات األكلى لفكرة 
مقتضى الحاؿ إلى بشر بف المعتمر إذ كانت ىذه الفكرة محكرا أساسيا في صحيفتو حيث 

ليس بشرؼ بأف يككف مف معاني الخاصة، ككذلؾ ليس يتضع بأف يككف مف  كالمعنى" قاؿ:
حراز المنفعة مع مكافقة الحاؿ، كما يجب  نما مدار الشرؼ عمى الصكاب كا  معاني العامة، كا 

كيدؿ سياؽ ىذا النص عمى أف فكرة مقتضى الحاؿ، إنما جاءت ". (18)لكؿ مقاـ مف المقاؿ
ذ أف كبلـ بشر مكجو إلى إبراىيـ بف جبمة الخطيب كىك في إطار التنظير لببلغة الخطابة، إ

ياف الخطابة، كيفيـ مف كبلمو أف المقاـ الكاجب مراعاتو ىك مقاـ المخاطب مف تـ الفيعمٌ 
حيث طبقتو الخاصة أك العامة كأف ىذه المراعاة تككف في المعاني التي تتناكليا الخطبة، 

أف يعرؼ ـ "لمتكمعمى افييا، لذا ينبغي  فمكؿ مف الخاصة كالعامة معاف يخاطبكف بيا أك
أقدار المعاني كيكازف بينيا، كبيف أقدار المستمعيف كبيف أقدار الحاالت فيجعؿ لكؿ طبقة مف 
ذلؾ كبلما، كلكؿ حالة مف ذلؾ مقاما حتى يقسـ أقدار الكبلـ عمى أقدار المعاني كتقسـ 

كفي ". (19)عمى أقدار تمؾ الحاالتأقدار المعاني عمى أقدار المقامات كأقدار المستمعيف 
 مقتضى الحاؿ مختمؼ، فإفٌ " حديث آخر عف مقتضى الحاؿ يقكؿ الخطيب القزكيني:

                                                           
16

 .28ص 2004محمد بن عٌاد:المقام فً األدب العربً، منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة،صفاقس ،  
17

 172ص 2006، 1لفكر اللغوي العربً، دار األمان الرباط ،طأحمد المتوكل:المنحى الوظٌفً فً ا  
18

 .21، ص 2000، 1جمٌل عبد المجٌد:البالغة واالتصال، دار غرٌب، القاهرة، ط  
19

 . 155الخطٌب القزوٌنً:شروح التلخٌص، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، د ط، د ت، ص   
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فمقاـ التنكير يبايف مقاـ التعريؼ، كمقاـ اإلطبلؽ يبايف مقاـ التقييد،  مقامات الكبلـ متفاكتة،
ككذا خطاب الذكي يبايف  كمقاـ التقديـ يبايف مقاـ التأخير، كمقاـ الذكر يبايف مقاـ الحذؼ،

حاالت  فيـ مف نص الخطيب أفٌ يي  ".(20)خطاب الغبي، ككذا لكؿ كممة مع صاحبتيا مقاـ
كىك ىنا يميز بيف ثبلثة أنكاع مف  المتكمميف تختمؼ باختبلؼ ظركفيـ االجتماعية كالنفسية.

 المقامات كاألحكاؿ:
 الجممة.: ما يتصؿ بالمعنى أك بجزئيات المعنى عمى مستكل أولها
: ما يتصؿ بطبيعة الشخص المخاطب أك المخاطبيف مف خصائص كسمات نفسية ثانيها

 ذاتية كالذكاء كالغباء أك عرضية كاإلنكار كخمك الذىف.
: ما ينشأ مف تفاعؿ الكمـ في الجممة مف عبلقات كآثار يخمفيا السياؽ أك التركيب كال ثالثها

اليخفى عميؾ أف مقامات الكبلـ متفاكتة فمقاـ " كيقكؿ السكاكي:. (21)تككف لمكمـ كىي مفردة
التشكر يبايف مقاـ الشكاية كمقاـ التينئة يبايف مقاـ التعزية كمقاـ المدح يبايف مقاـ الذـ كمقاـ 
الترغيب يبايف مقاـ الترىيب كمقاـ الجد في جميع ذلؾ يبايف مقاـ اليزؿ ككذا مقاـ الكبلـ 

االستخبار كاإلنكار كمقاـ البناء عمى السؤاؿ يغاير مقاـ ابتداء يغاير مقاـ الكبلـ بناء عمى 
البناء عمى اإلنكار جميع ذلؾ معمـك لكؿ لبيب ككذا مقاـ الكبلـ مع الذكي يغاير مقاـ الكبلـ 

 ".(22)مع الغني كلكؿ مف ذلؾ مقتضى غير مقتضى اآلخر
فالعرب " مف خبلؿ ىذيف النصيف يتبيف لنا أف مقتضى الحاؿ يختص بصفة معينة لمقكؿ،

تطمؽ ألفاظ العمـك بحسب ما قصدت تعميمو، كما أنيا تطمقيا كتقصد بيا تعميـ ما تدؿ 
عميو في أصؿ الكضع، ككؿ ذلؾ مما يدؿ عميو مقتضى الحاؿ، فالحاصؿ أف العمـك إنما 
يعتبر باالستعماؿ، ككجكه االستعماؿ كثيرة كلكف ضابطيا مقتضيات األحكاؿ التي ىي مبلؾ 

فاالستعماؿ ىنا كضع المفظ العاـ في السياؽ، ككجكه االستعماؿ تضبطيا "، (23)البياف
كالحاؿ في اصطبلح أىؿ المعاني ىك " مقتضيات األحكاؿ، كيقكؿ التيانكم في شأف الحاؿ:

أم الداعي إلى أف يعتبر مع الكبلـ الذم  األمر الداعي إلى المتكمـ عمى كجو مخصكص
كعمى ىذا النحك قكليـ:  سماة بمقتضى الحاؿ يؤدم بو أصؿ المعنى خصكصية ما ىي الم
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 .194، ص 1998، 1، القاهرة، ط حسن طبل:المعنى فً البالغة العربٌة، دار الفكر العربً  
21

 .494، ص 2007، 1إبراهٌم محمد عبد هللا الخولً:مقتضى الحال بٌن البالغة القدٌمة والنقد الحدٌث، دار البصائر، القاهرة، ط   
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 256ص 2000، 1السكاكً:مفتاح العلوم،تح:عبد الحمٌد هنداوي،دار الكتب العلمٌة بٌروت،ط  
23

 .47، ص 2006، 1نجم الدٌن قادر كرٌم:نظرٌة السٌاق: دراسة أصولٌة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط   
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". (24)عمـ المعاني عمـ يعرؼ بو أحكاؿ المفظ العربي التي بيا يطابؽ المفظ مقتضى الحاؿ
ا عمى أحكاؿ المتكمـ كالمستمع، ذلؾ ألف كالمبلحظ أف اىتماـ أىؿ المعاني كاف منصبٌ 

مقاـ استعمالو كمراعاة مقتضى األلفاظ ىي محكر العممية التكاصمية بينيما فالكبلـ مرتبط ب
  حالو.

 . سياق الحال3.4.2
كينة اإلنساف كىك ما كاف عميو مف خير " ؿ" كىي،ك،كممة "حاؿ" مأخكذة مف الجذر "ح    

مركب إضافي فػ)سياؽ الحاؿ( " أما اصطبلحا". (25)ؿاأك شر يذكر كيؤنث كالجمع أحك 
مضاؼ إليو الحاؿ ليصير مصطمحا فنيا يعني في ميداف عمـ المغة الحديث: مضاؼ سياؽ+

السياؽ الذم جرل فيو إفادة التفاىـ بيف شخصيف، كيمثؿ ذلؾ زمف المحادثة كمكانيا، 
فسياؽ الحاؿ " "،(26)كالعبلقة بيف المتحادثيف، كالقيـ المشتركة بينيما كالكبلـ السابؽ لممحادثة

كمف ىذه ". (27)العناصر المككنة لممكقؼ الكبلمي أك الحاؿ الكبلميةأك الماجرل ىك جممة 
 :الكبلمية العناصر المككنة لمحاؿ

كتككينيما الثقافي كشخصيات مف يشيد الكبلـ غير المتكمـ  شخصية المتكمـ كالسامع -
كبياف ما لذلؾ مف عبلقة بالسمكؾ المغكم كدكرىـ أيقتصرعمى الشيكد أـ  -إف كجدكا-كالسامع

 ارككف مف آف آلف بالكبلـ كالنصكص الكبلمية التي تصدر عنيـ.يش
العكامؿ كالظكاىر االجتماعية ذات العبلقة بالمغة كبالسمكؾ المغكم لمف يشارؾ في المكقؼ  -

 الكبلمي كحالة الجك إف كاف ليا دخؿ ككالكضع السياسي ككمكاف الكبلـ.
 ".(28)أك اإلغراء أك الضحؾ أثر النص الكبلمي في المشتركيف كاإلقناع أك األلـ -

 مف خبلؿ ىذه النصكص نخمص إلى ما يمي:
مقتضى الحاؿ يختص بصفة معينة لمقكؿ، أما المقاـ فيك سياؽ ما كراء المغة أك  أفٌ  -1

المبلبسات التي تحيط بالحدث المغكم، كالفرؽ الدقيؽ بيف مقتضى الحاؿ كالمقاـ ىك ككف 
ال يدؿ عميو المفظ كال يككف " حمد عبد العبكد بأنو:كقد عرفو جاسـ م ،بالكبلـ ااألكؿ خاص

أما المقاـ فحدث غير لغكم كىك متعمؽ "، (29)ظكقا بو، كلكف يككف مف ضركرة المفمنط
                                                           

24
 .616،ص  1التهانوي: كشاف اصطالحات الفنون، ج  

25
 .1190، ص 11ابن منظور: لسان العرب، ج   

26
 .127، ص 2005، 1فرٌد عوض حٌدر:فصول فً علم الداللة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط   

27
 311محود السعران:علم اللغة مقدمة للقارئ العربً،دار النهضة العربٌة بٌروت،دط،دت ص  

.311محمود السعران المرجع السابق : ص 
28

  
29

 .159-158جاسم محمد عبد العبود:مصطلحات الداللة العربٌة، ص   
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فكرة المقاـ ىي المركز الذم يدكر حكؿ عمـ " بمحيط الكبلـ كفي ذلؾ يقكؿ تماـ حساف:
عمـ النسؽ أك الكجو  الداللة الكضعية في الكقت الحاضر كىك األساس الذم ينبني

االجتماعي مف كجكه المعنى الثبلثة، كىك الكجو الذم تتمثؿ فيو العبلقات كاألحداث 
يتكسط بيف  (المقاؿ)كمصطمح ". (30)كالظركؼ االجتماعية التي تسكد ساعة أداء المقاؿ

الخطاب المنطكؽ أك المكتكب الذم لو ىك " المقاـ كمقتضى الحاؿ كىك في أدؽ تعريؼ
لمتكمـ في زماف كمكاف معينيف تجاه مخاطب معيف بالنظر إلى كضع تخابرم ينتجو ا
فاألساس المنيجي ألنصار النظرية السياقية يعتمد في السياؽ المقامي عمى "، (31)معيف

المقكلة التي ترل أنو يجب لتحديد كحدة لغكية أف تتبع كتستقرئ جميع السياقات التي تحققت 
ىك االستعانة بمعطيات غير لغكية مممكسة تساعد عمى فييا، كغرض النظرية السياقية 

 .(32)تصنيؼ الكحدات المغكية كتحميؿ داللتيا
إف فكرة مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ تستدعي حضكر طرفيف مرسؿ كمستقبؿ، كىذا  -2

األمر الداعي إلى التكمـ عمى كجو " الرأم يبينو أصحاب الببلغة الذيف يركف أف الحاؿ ىك:
 ".(33)مخصكص

يشكؿ كؿ مف المعنى المقالي كالمعنى المقامي، المعنى الداللي الذم يتككف مف المعنى  -3
 المعجمي، كيشمؿ القرائف المقالية كظركؼ أداء المقاؿ كتشمؿ القرائف الحالية.

إف المقاـ عند القدماء يشترؾ مع سياؽ المكقؼ عند المحدثيف مف حيث عناصر العممية  -4
عممية ال تكتمؿ إال بعد أف تتجسد المقكلة في مكقؼ معيف أم بعد أف تخرج التبميغية، كىذه ال

مف خانة الكجكد الكصفي إلى حيز الكجكد االستعمالي كمف ثـ يتـ تككيف سياقات بشكؿ دائـ 
 بكاسطة النصكص التي يستخدميا المتحدثكف كالكٌتاب في مكاقؼ معينة.

 نات السياقمكوّ . 3
تمؾ العناصر األساسية الكظيفية التي تشكؿ السياؽ بنكعيو المقصكد بمككنات السياؽ 

الرئيسييف: السياؽ المغكم كسياؽ المكقؼ أك المقاـ الذم يندرج تحتو السياؽ النفسي 
كاالجتماعي ألنيما يتعمقاف بالظركؼ النفسية كاالجتماعية كالثقافية المصاحبة لمحدث 

 الكبلمي.
                                                           

30
 .337، ص 1998، 3تمام حسان: اللغة العربٌة: معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط   

31
 .173أحمد المتوكل: المنحى الوظٌفً فً الفكر اللغوي العربً، ص   

32
 .204طٌب دبة: مبادئ اللسانٌات البنٌوٌة، د ط، د ت، ص   

33
 .458 ص ،الحدٌث والنقد القدٌمة البالغة بٌن الحال مقتضى:الخولً هللا عبد محمد إبراهٌم  
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 نات السياق المغويمكوّ . 1.3
 كممةال .1.1.3

الكاؼ كالبلـ كالميـ أصبلف أحدىما يدؿ عمى نطؽ " :(مقايس المغة)جاء في معجـ 
مفيـ كاآلخر عمى جراح، فاألكؿ الكبلـ نقكؿ كممتو أكممو تكميما كىك كميمي إذا كممؾ أك 
كممتو ثـ يتسعكف فيسمكف المفظ الكاحدة المفيمة كممة كالقصيدة بطكليا كممة كيجمعكف 

فيكفى اٍلكى ﴿الكممة كممات ككمما، قاؿ تعالى:  رّْ ـى عىٍف مىكىاًضًعوً ييحى كاألصؿ  (46/النساء) ﴾ًم
في  (الكممة)كتستخدـ لفظة ". (34)اآلخر الكٍمـ كىك الجرح كالكبلـ، الجرحات كجمع الكٍمـ كمـك

معنى الجممة أك الجمؿ التامة الفائدة، كمف ىذا االستخداـ في " أحياف كثيرة لمداللة عمى
ًممىةي المَّوً ﴿النص القرآني قكلو تعالى:  كى ، كىي كممة التكحيد ال إلو (40/التكبة) ﴾ًىيى اٍلعيٍميىا كى

ـٍ أىالَّ نىٍعبيدى ًإالَّ المَّوى كىالى ﴿إال ا، كقكلو تعالى:  بىٍينىكي يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكا ًإلىى كىًممىةو سىكىاءو بىٍينىنىا كى
ٍيئنا تىمٍَّت ﴿، كقاؿ تعالى: (64/آؿ عمراف) ﴾نيٍشًرؾى ًبًو شى ـى ًمفى اٍلًجنًَّة كى يىنَّ ىفَّ جى ىٍمؤلى بّْؾى ألى كىًممىةي رى
ًعيفى  داء ىذا المعنى في الحديث أيضا، ، كقد استعممت الكممة آل(119/ىكد) ﴾كىالنَّاًس أىٍجمى
 .(35)«الكممة الطيبة صدقة» صمى ا عميو كسمـمف ذلؾ قكلو 

كالببلغييف، فكؿ ينطمؽ في التعريؼ بت تعريفات الكممة عند المغكييف كالنحاة كقد تشعٌ 
 إٌنيا فيذا سيبكيو يعرؼ الكممة بقكلو،ػ د تارة كاعتبار الجممة تارة أخرلباعتبار المفظ المفر 

"فاالسـ:  ،أقساميا الثبلثة االسـ كالفعؿ كالحرؼ باعتبار " (36)المفظ الداؿ عمى معنى مفرد"
جرة سكاء أكاف اسـ ذات أك اسـ لفظ داؿ عمى معنى مفرد غير مقترف بزماف نحك زيد، ش

معنى كعبلمتو صحة اإلخبار عنو أك تنكينو أك نداؤه أك جره كالفعؿ: لفظ داؿ عمى معنى 
في ذاتو مقترف بالزماف نحك جاء زيد كذىب عمر، كعبلمتو أف يقبؿ قد كالسيف كسكؼ كتاء 

ك ىؿ، في، أف، كالحرؼ لفظ يدؿ عمى معنى في غيره ال في ذاتو نح التأنيث الساكنة، كلف.
الكممة قكؿ مفرد مستقؿ، ككذا " فيا السيكطي بقكلو:كيعرٌ ". (37)لـ كليس لو عبلمة يتميز بيا

بتصدير الحد بالقكؿ غيره مف الدكاؿ كالخط سيبكيو رج أخف "،(38)الصحيح منكمه معو عمى
الدالة  كاإلشارة، كبالمفرد، كىك ما ال يدؿ جزؤه عمى جزء معناه، كبالمستقبؿ أبعاض الكممات

                                                           
34

 .421، ص 2أحمد بن فارس: معجم مقابس اللغة، ت إبراهٌم شمس الدٌنم   
35

 )باب طٌب الكالم( . 1986العسقالنً : شرح صحٌح البخاري ، دار الرٌان للتراث ، د ط ،   
36

 .40ص 1م 1999، 1سٌبوٌه:الكتاب،.دار الكتب العلمٌة بٌروت،ط  
37

 .40ص 1المصدر نفسه، م  
38

 .03، ص 1، ج 1975، 1جالل الدٌن السٌوطً: همع الهوامع، ت عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمٌة، الكوٌت، ط   
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عمى معنى كحركؼ المضارعة كياء النسبة كتاء التأنيث، كألؼ ضارب، فميست بكممات لعدـ 
الكممة ىي المفظة المكضكعة لممعنى مفردة كالمراد " كيعرفيا السكاكي بقكلو:. (39)استقبلليا

كالمبلحظ في تعريفات القدامى . (40)باإلفراد أنيا بمجمكعيا كضعت لذلؾ المعنى دفعة كاحدة
 ،عمى معنى يدؿٌ مكضكعا ا مكممة أنيا تشترؾ في خصائص تختص بيا كىي ككنيا لفظل

 الحقا. صٌياتاالخ ذهكسيأتي التفصيؿ في ى
ا عند المحدثيف فقد تضافرت تعريفات الكممة كاقتصرت عمى الكظيفة التبميغية أمٌ 

كالتكاصمية، كعمى الكظائؼ البنائية كالصكت الذم يمثمو الفكناـ، كالصرؼ الذم يمثمو 
كقد عرؼ مايي الكممة انطبلقا مف العبلقة الكثيقة بيف  مثمو الجممة.تالمكرفاـ كالنحك الذم 
تعرؼ الكممة بالجمع بيف معنى ما كمجمكعة ما مف األصكات " لو:األصكات كالتركيب بقك 

ؼ الكممة باعتبارىا يمكف أف تعرٌ " كيعرفيا بنفنست بقكلو:". (41)القابمة الستعماؿ نحكم ما
أف تككف ىي نفسيا قائمة عمى أصغر كحدة مستقمة دالة قادرة عمى انجاز جممة، ك 

كىذا ". (43)ز مكتكب أك منطكؽ يعبر عف فكرةىي رم" كيعرفيا ماريك بام بقكلو:". (42)ـصكات
 .كالصكرة الذىنية باعتبارىا مدلكال التعريؼ األخير ىك ربط بيف الكممة باعتبارىا داال

 كسنتناكؿ اآلف خصائصيا المذككرة سابقا.
 الفظ . الكممة1.1.1.3

الكبلـ كما يمفظ بشيء إال حفظ عميو، كالمفظ أف ترمي بشيء كاف في ىك " المفظ
فيؾ، كالفعؿ لفظ يمفظ لفظا، كاألرض تمفظ الميت أم ترمي بو، كالبحر يمفظ بالشيء يرمي 

طمؽ المفظ كيي ". (44)بو إلى الساحؿ، كالدنيا الفظة ترمي بمف فييا إلى اآلخرة، كلفظ فبلف مات
عمى كؿ ممفكظ بو سكاء أكاف ميمبل أـ مستعمبل، فالميمؿ " كمفيـك اصطبلحي عند القدماء

ائتبلفو مف الحركؼ كلـ يضعو الكاضع بإزاء معنى نحك: صص، ككؽ، كالمستعمؿ ما يمكف 
ىك المكضكع بإزاء معنى، كيطمؽ المفظ عندىـ عمى كؿ ما ىك منطكؽ حقيقة كزيد أك تقديرا 

 ".(45)كالضمائر المستترة

                                                           
39

 .4، ص 1المصدر نفسه، ج   
40

 41السكاكً:مفتاح العلوم، ص   
41

 .52الطٌب بكوش، صالح ماجرى: فً الكلمة، دار الجنوب للنشر تونس ،دط،دت ص   
42

 .65،ص  2004 1عبد الحمٌد عبد الواحد:الكلمة فً اللسانٌات الحدٌثة، مكتبة عالء الدٌن صفاقس ط  
43

 .65المرجع نفسه، ص   
44

 .93، ص 4، م 2003، 1الخلٌل بن أحمد: كتاب العٌن، ت عبد الحمٌد هنداوي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط   
45

 .271، ص 2007، 2مدار اإلسالمً، بٌروت، ط محمد ٌونس علً:المعنى وظالل المعنى، دار ال  
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يقتصر  بينماالمنطكؽ كالمكتكب، ب تتعٌمؽاألكلى  كالفرؽ بيف مفيكـ الكممة كالمفظ أفٌ 
مف جنس الكممة ألنيا تشمؿ "عمى المتمفظ المنطكؽ لكف ىذا ال ينفي أف تككف المفظة  المفظ

الميمؿ كالمستعمؿ، كالكممة ما يكضع فعبل فينتمي إلى نظاـ المساف، كلذلؾ فكؿ كممة لفظة 
 كيشير الجاحظ إلى قيمة المفظ مف حيث ىك منطكؽ بقكلو: ".(46)كليست كؿ لفظة كممة

لمفظ كىك الجكىر الذم يقكـ بو التقطيع كبو يكجد التأليؼ، كلف تككف الصكت ىك آلة ا"
حركات المساف لفظا كال كبلما مكزكنا كال منثكرا إال بظيكر الصكت، كال تككف الحركؼ 

المفظ ىك الحركؼ المقطعة التي  يتبف مف ىذا النص أفٌ ". (47)كبلما إال بالتقطيع كالتأليؼ
ة أصكات يعبر بيا كؿ قـك عف أغراضيـ، كىذه الحركؼ يتمفظ بيا الناطؽ، بحكـ أف المغ

ني في يالمقطعة تتآلؼ لتشكؿ كبلما مفيدا خاضعا لمتقطيع كىك ما نادل بو أندرم مارت
 التقطيع المزدكج.

 معنىالعمى  الّداللة. 2.1.1.3
لكؿ مفيكـ جذكره المغكية كمفاىيمو االصطبلحية، كتعريؼ مفهوم المعنى: . 1.2.1.1.3

يف الخطيف حتى تكشؼ عممية التكازم بيف المفيـك المغكم ذينطمؽ مف ىاالمعنى 
 كاالصطبلحي.
عنت القربة، تعنك، إذا ساؿ ماؤىا، " :،م(ف،ع)جاء في لساف العرب مادة  المعنى لغة:

كمعنى كؿ شيء محنتو كحالو التي يصير إلييا أمره، كركل األزىرم قاؿ المعنى كالتفسير 
بالقكؿ كذا أردت، كمعنى كؿ كبلـ مقصده، يقاؿ عرفت ذلؾ في كالتأكيؿ كاحد، كعنيت 

 ".(48)معنى كبلمو كمعناة كبلمو، كفي معنى كبلمو
المعاني ىي الصكرة الذىنية مف حيث " اصطبلحا: أكرد الزبيدم عف المناكل أفالمعنى 

كضع بإزائيا األلفاظ، فمعنى المفظ ىك الصكرة الذىنية لمسماه مف حيث كضع المفظ 
زه عف غيره، كالصكرة ىي الشكؿ الذم يحمؿ خطكط قسماتو كمبلمحو التي تميٌ ". (49)ئيابإزا

كالذىف الذم ىك محؿ الصكرة قكة لمنفس معدة الكتساب العمـك التصكرية كالتصديقية، كىذه 
القكة تسمى أيضا عقبل ألنيا تعقؿ كتدرؾ األشياء كاألمكر، كمحؿ ىذه القكة ىك الدماغ، 

الذم كضع المفظ ليسميو، أم يدؿ عميو كيعبر عنو، ككممة إزاء تعني  كالمسمى ىك الشيء
                                                           

46
 .18ٌنظر فً الكلمة، ص   

47
 .58، ص 1ج  2000، 2الجاحظ:البٌان والتبٌٌن،تح:دروٌش جوٌدي،المكتبة العصرٌة بٌروت،ط  

48
 .316، ص 10ابن منظور:لسان العرب، م   

49
 .68، ص 2005، 1محمد حسن حسن جبل: المعنى اللغوي، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط   
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مقاببل ليا، أم أف المفظ مقارف لمصكرة أم مقترف بيا، فالصكرة الذىنية إذف ىي المعنى 
ألنيا تعني أم تقصد أم يقصدىا المتكمـ عندما يعبر عف شيء في ذىنو، كالتعبير يتـ 

. (50)فييا اختزنتمقابؿ صدكر مسمياتيا التي في الذىف أيضا  أرصدتبكممة أك كممات 
كالصكرة "طمؽ عمييا بحسب مراتب حصكليا، كليذه الصكرة الذىنية أسماء اصطبلحية تي 

الحاصمة مف حيث حصكليا مف المفظ في العقؿ تسمى مفيكما، كمف حيث أنيا مقكلة في 
حيث امتيازىا جكاب ما ىك تسمى ماىية، كمف حيث ثبكتيا في الخارج تسمى حقيقة، كمف 

فالقاسـ المشترؾ بيف التعريفيف ىك القصد كالتفسير، فعمى "، (51)عف األعياف تسمى ىكية
ف ليذا المفظ معنى، كمف جية أخرل فإف المراتب الخمسة لمصكرة الذىنية إأساسيما نقكؿ 

ؿ أعني المعنى كالمفيـك كالماىية كالحقيقة كاليكية، تمثؿ كؿ الجكانب المحيطة بالشيء، كلع
المصطمح األخير "ىكية" يحدد السمات الداللية الدقيقة لمكممة كىذا ما تيتـ بو نظرية 

 السياؽ.
 مستويات المعنى. 2.2.1.1.3

يبدأ المعنى بالمفردة كمفيـك مجرد، كينتيي بكظيفتيا في جممة تساعدىا عمى تحديد 
ف ىما: المعنى سماتيا الصكتية كالصرفية كالنحكية لذا يتـ التركيز عمى عنصريف ىامي

 اإلفرادم كالمعنى النحكم.
 المعنى اإلفرادي -أ

مدلكؿ الكممة المفردة أم مقابميا اإلشارم الذم يختزف إزائيا في ذىف الفرد " نعني بو
أم إذا كانت الكممة المفردة تمثؿ الكحدة التحميمية األكلى لمكبلـ،  "،(52)أك في باطف المعجـ

كيقكؿ الجاحظ  فإف المدلكؿ اإلفرادم لتمؾ الكممة ىك بمثابة الكحدة المركزية األكلى لممعنى.
المعاني القائمة في صدكر العباد المتصكرة في أذىانيـ كالمختمجة في " في ىذا الشأف:

كالحادثة عف فكرىـ مستكرة خفية كبعيدة كحشية كمحجكبة نفكسيـ، المتصمة بخكاطرىـ 
مكنكنة كمكجكدة في معنى معدكمة ال يعرؼ اإلنساف ضمير صاحبو كال حاجة أخيو كخميطو 
نما تحيا  كال معنى شريكو كالمعاكف لو عمى أمكره كعمى ما يبمغو مف حاجات نفسو إال بغيره كا 
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فالمعاني المتصكرة في الذىف أك في "، (53)تمؾ المعاني في ذكرىـ ليا كاستعماليـ إياىا
 إال عند ذكر الكمـ الداؿ عمييا كاستعماليا في نشاط كبلمي. االخاطر ال تحي

كتتحدد الكممة في إطار االستعماؿ كفؽ عبلقتيف ىما عبلقة رأسية كعبلقة أفقية، 
يعني المعنى رؼ االستعماؿ، عبلقة الكممة بمعناىا كداللتيا في عي "فالعبلقة الرأسية ىي 

. "(54)األكؿ كتشمؿ ىذه العبلقة الشيء كما يشير إليو كداللة األسد عمى الحيكاف المعركؼ
عبلقة الكممة بمجمكعة الكممات التي تتكارد معيا " ييفأما العبلقة األفقية أك السياقية 

معجميا في االستعماؿ العرفي، فمكؿ مادة معجمية في ذلؾ االستعماؿ دائرة خاصة مف 
 ".(55)كاد المعجمية األخرل التي تبلزمياالم
 المعنى النحوي -ب

ىذا المصطمح عمى الكظيفة األساسية لمكممات في جمؿ، كما يشير أيضا إلى  يدؿٌ 
كؿ عبلقات النص كالخطاب مف انسجاـ كتماسؾ، كيتشكؿ المعنى النحكم عف طريؽ 
اختيار المرسؿ لمكممات ذات دالالت متزامنة تعبر عف معنى كاحد عف طريؽ الرصؼ كيتـ 

كمما ينبغي أف يعممو " عبد القاىر الجرجاني: ذلؾ عف طريؽ االنتقاء، كفي ىذا الشأف يقكؿ
اإلنساف كيجعمو عمى ذكر أنو ال يتصكر أف يتعمؽ الفكر بمعاني الكمـ أفرادا كمجردة عف 
معاني النحك فبل يقـك في كىـ كال يقع في عقؿ أف يتفكر متفكر في معنى فعؿ مف غير أف 

يد إجماؿ فعؿ فيو كجعمو فاعبل لو يريد إعمالو في اسـ كال أف يتفكر في معنى مف غير أف ير 
نما ليا استعماالت، كىذه  أف الكممات ليسالنص ىذا يبيف ".(56)كمفعكال ليا معاف كا 

 االستعماالت تخرج بيا مف محيط المغة الساكف إلى محيط الكبلـ المتحرؾ.
 الوضع -ج

زائيا لقد تبيف لنا أف المعنى ىك الصكرة الذىنية لمسمى المفظ مف حيث كضع المفظ بإ
رصاده ليككف ىك المقابؿ لمعنى معيف يراد التعبير عنو" كالكضع ىك ". (57)اإلتياف بمفظ كا 

تخصيص شيء بشيء متى أطمؽ أك أحس الشيء األكؿ " فو الشريؼ الجرجاني بأنوكيعرٌ 
كيقكؿ  .فالمفظ داؿ عمى نفسو دكف قرينة "،(58)فيـ منو الشيء الثاني المراد باإلطبلؽ
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كال بد لمكاضع في الكضع مف تصكر المعنى فإف تصكر معنى جزئيا كعيف " التيانكم أيضا:
بإزائو لفظا مخصكصا أك ألفاظا مخصكصة متصكرة إجماال أك تفصيبل كاف الكضع خاصا 

كىذا ". (59)لخصكص التصكر المعبر فيو أم تصكر المعنى ككاف المكضكع لو أيضا خاصا
لغكية تنمي المغة كاالشتقاؽ كالمجاز  النص يشير إلى كيفية كضع المفظ عف طريؽ كسائؿ

 كغيرىا.
ر عف المعاني تعبيرا حقيقيا بمفظ كأساس كضع األلفاظ لممعاني ىك أف األلفاظ تعبٌ 

انطبلقا مف المرجع، كليست األلفاظ رمكزا عشكائية، كلذلؾ فإف ىناؾ ارتباط بيف المفظ 
المسمى كبيف المفظ كالشيء  كالصكرة الذىنية لمشيء المسمى، كبيف الصكرة الذىنية كالشيء

اعمـ أف المراتب " المسمى بكاسطة الصكرة الذىنية، كيكضح اإلماـ الغزالي ىذه العبلقة بقكلو:
لمشيء كجكدا في األعياف، ثـ في األذىاف،  فيما نقصده أربع كالمفظ في المرتبة الثالثة، فإفٌ 

ظ داؿ عمى المعنى الذم في النفس، ثـ في المفظ ثـ في الكتابة، فالكتابة دالة عمى المفظ كالمف
كعمى ىذا األساس ينطمؽ الكضع عند ". (60)كالذم في النفس ىك مثاؿ المكجكد في األعياف

الغزالي عف طريؽ عالـ المادة ثـ صكرة الشيء في الذىف، ثـ كضع اسـ لذلؾ الشيء ثـ 
 كتابة االسـ خطان.

أف خصائص الكممة مرتبطة بالمعنى، كاستعماليا يحدد داللتيا  كمما سبؽ نستنتج
الحقيقية، لذلؾ كاف اىتماـ أصحاب مدرسة السياؽ باالستعماؿ الفعمي لمكممة، ال ككحدات 
منعزلة، بؿ بعبلقتيا مع الكممات األخرل في السمسمة الكبلمية، فالكممة إذف محكر النظرية 

ياؽ في معرفة المشترؾ كالمترادؼ كالمتضاد كغريب كيتجمى دكر الكممة في الس السياقية.
كليس يجب أف يستبعد حمؿ الكبلـ عمى بعض " الكبلـ، كفي ذلؾ يقكؿ الشريؼ المرتضى:

ما يحتممو إذا كاف لو شاىد مف المغة ككبلـ العرب، ألف الكاجب عمى مف يتعاطى تفسير 
المعاني، فيجكز أف يككف أراد غريب الكبلـ كالشعر أف يذكر كؿ ما يحتممو الكبلـ مف كجكه 

المخاطب كؿ كاحد منيما منفردا، كليس عميو العمـ بمراده بعينو، فإف مراده مغيب عنو كأكثر 
كبلـ  أفٌ " فنص المرتضى يبيف"، (61)ما يمزمو ما ذكرناه مف ذكر كجكه احتماؿ الكبلـ

ذم يحدد المعنى المخاطب يحتمؿ عدة أكجو مف المعاني، كعميو فإف النظر في السياؽ ىك ال
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فالمحيط الداللي لمكممة ىك الذم يحدد معناىا مف خبلؿ "، (62)المراد مف الكبلـ المنطكؽ
ًذ اٍستىٍسقىى ميكسىى ًلقىٍكًمًو فىقيٍمنىا ﴿السياقات المتعددة التي ترد فييا، مثاؿ ذلؾ قكلو تعالى:  كىاً 

رى  جى اؾى اٍلحى ٍينىا ًإلىى ميكسىى أىٍف أىٍسًر ًبًعبىاًدم ﴿كقكلو تعالى:  (60/البقرة) ﴾اٍضًرٍب ًبعىصى لىقىٍد أىٍكحى كى
تعدد معناىا حسب السياؽ،  (ضرب)، فكممة (77/طو) ﴾فىاٍضًرٍب لىييـٍ طىًريقنا ًفي اٍلبىٍحًر يىبىسنا

 ففي اآلية األكلى تحمؿ معنى اإلصابة، أما الثانية فتعني اجعؿ ليـ طريقا في البحر.
فقد اتضح إذف «معنى الكممة في قكؿ عبد القاىر: كيتجمي دكر السياؽ في تحديد

اتضاحا ال يدع لمشؾ مجاال أف األلفاظ ال تتفاضؿ مف حيث ىي ألفاظ مجردة، كال مف حيث 
ىي كمـ مفردة كأف األلفاظ تثبت ليا الفضيمة كخبلفيا في مبلءمة معنى المفظة لمعنى التي 

 .»(63)تمييا كما أشبو ذلؾ مما ال تعمؽ لو بصريح المفظ
 الجممة. 2.1.3

 . الجممة عند القدامى1.2.1.3
لقد تعددت تعريفات الجممة بيف القدماء كالمحدثيف نظرا العتمادىـ مناىج متعددة، كمعايير 
محددة كالمتصفح لمصادر التراث النحكم يجد اختبلفا حكؿ تعريؼ ىذا المصطمح، كىذا 

 التعريؼ يتبناه اتجاىاف:
ـ كقد نص ابف جني عمى أف الجممة ىي المرادؼ لمفيـك الكبليرل أصحابو : االتجاه األكؿ-

أما الكبلـ فكؿ لفظ مستقؿ بنفسو مفيد لمعناه كىك الذم يسميو النحكيكف الجمؿ : "ذلؾ بقكلو
نحك زيد أخكؾ، كقاـ محمد، كضرب سعيد، كفي الدار أخكؾ، كصو كمو كركيدان كعاد في 

فيا ابف بعيش كيعرٌ ". (64)رة معناه فيك كبلـاألصكات، فكؿ لفظ استقؿ بنفسو كجنيت منو ثم
اعمـ أف الكبلـ عند النحكييف عبارة عف كؿ لفظ مستقؿ بنفسو مفيد لمعناه كيسمى " بقكلو:

الجممة نحك زيد أخكؾ كقاـ بكر كىذا متضمف قكلو المركب مف كممتيف أسندت أحداىما 
 ".(65)األخرل

، يـك الجممة أكسع داللة مف الكبلـأف مف يفرؽ بيف الجممة كالكبلـ كيرل :االتجاه الثاني-
كالفرؽ بيف الجممة كالكبلـ أف الجممة ما تضمف اإلسناد األصمي " فالرضي يعرفيا بقكلو:

سكاء كانت مقصكدة لذاتيا أـ ال، كالجممة التي ىي خبر المبتدأ كسائر ما ذكر مف الجمؿ 
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ؼ مع ما أسندت إليو كالكبلـ فيخرج المصدر كاسـ الفاعؿ كالمفعكؿ كالصفة المشٌبية كالظر 
 ؼكيعرٌ ". (66)ما تضمف اإلسناد األصمي ككاف مقصكدان لذاتو، فكؿ كبلـ جممة كال ينعكس

كالمراد بالمفيد  د كىك ما يحسف سككت المتكمـ عميوالكبلـ قكؿ مفي" بقكلو:الكبلـ ابف ىشاـ 
كفاعمو كقاـ زيد ىك ما دؿ عمى معنى يحسف السككت عميو، كالجممة عبارة عف الفعؿ 

كالمبتدأ كخبره كزيد قائـ، كما كاف بمنزلة أحدىما نحك ضرب المص كأقاـ الزيداف ككاف زيد 
مرادنا بصدر الجممة " كيتحدث بشأف الصدارة في الجممة قائبل:". (67)قائما كظننتو قائما

ئـ الزيداف، المسند كالمسند إليو، فبل عبرة بما تقدـ عمييما مف الحركؼ، فالجممة مف نحك أقا
كأزيد أخكؾ كلعؿ أباؾ منطمؽ كما زيد قائما اسمية، كمف نحك أقاـ زيد، كقد قاـ زيد، كىبل 

كرغـ اختبلؼ ىاذيف االتجاىيف فإنيما اعتمدا عمى معايير في رسـ حدكد ". (68)قمت فعمية
 الجممة كىي:

إليو سكاء أكاف  : فقد كاف االنطبلؽ في تركيب الجممة مف المسند كالمسندمعيار اإلسناد -أ
فعبل كفاعبل أك مبتدأ كخبر، فعمى أساسيما يتـ تحميؿ الجممة كدراسة العبلقة بيف عناصرىا، 

 كبالتالي تخضع لتحكالت تركيبية شتى تساىـ في إنتاج المعنى.
قطع كبلمو كسككت السامع بأف ال المتكمـ " قصد بسككتيي : معيار حسن السكوت -ب

حسف ىك عد السامع إياه حسنا، بحيث ال يحتاج في المعنى يطمب زائدا عمى ما سمع، كال
مف المفظ إلى شيء آخر لككف المفظ الصادر مف المتكمـ مشتمبل عمى شيئيف ىما المحككـ 

المراد بحسف السككت أال يككف محتاجا في " كفي ذلؾ يقكؿ السيكطي:. "(69)كالمحكـك بو
بو، فبل يقره احتياجو إلى المتعمقات مف إفادتو لمسامع كاحتياج المحكـك عميو إلى المحكـك 

فحسف السككت ىنا يتطمب اإليجاز مف المتكمـ كالسامع كىذا يتطمب ، "(70)المفاعيؿ كنحكىا
 اختيار األلفاظ المبلئمة لمجمؿ المناسبة.

حترز بو عادة عف المفرد كالمركب غير المفيد كاإلضافي نحك غبلـ يي " معيار اإلفادة: -ج
كالمبلحظ في ىذا المعيار أف النحاة اعتمدكا عمى المسند كالمسند  ".(71)كبعمبؾزيد كالمزجي 
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إليو باعتبارىما النكاة، كما يتبعيما مف إضافات ىي مكمبلت أك متممات الجممة، كىذه 
 المتممات ال تتكفر عمى عنصر اإلفادة.

". (72)احتياجيا إلييااستغناء األلفاظ عف غيرىا، كعدـ " كيقصد بو معيار االستقالل: -د
دخؿ في ىذا المعيار الجمؿ التامة التي ال تحتاج إلى مفعكؿ بو، كقكلنا جاء الطالب، فيذه تك 

 الجممة مستقمة ال تحتاج إلى لفظ آخر يتمميا بؿ مكتفية بذاتيا.
 الجممة عند المحدثين. 2.2.1.3

مف يعرفيا عمى  تضاربت اآلراء في تعريؼ الجممة عند عمماء المغة المحدثيف، فمنيـ
فيذا بمكمفيمد يعرؼ ، بنيكم، كمنيا ما ىك صرفي تركيبي أساس معيار شكمي، كمنيا ما ىك

ىي الصيغة المسانية المستقمة بحيث تؤدم كظيفتيا دكف تكقؼ عمى صيغة " الجممة بقكلو:
تركيبية تشمميا كىي عبارة عف شكؿ لغكم مستقؿ، كغير متضمف في شكؿ لغكم آخر كفقا 

كالمبلحظ أف عمماء الغرب قد اعتمدكا عمى مقاييس في ". (73)ات التركيب النحكملمقتضي
 ف الجمؿ كىي:تعريفيـ لمجممة، كتعد بعضيا بمثابة قرائف لفظية كمعنكية تككٌ 

ف ا  كحدة صرفية تتككف مف مصكتات محققة كأحياز صامتية شاغرة، ك " : كىيالصيغة -أ
". كالجممة عبارة عف تتالي صيغ أك (74)ية كصرفيةاحتياجيا لمفاء كالعيف كالبلـ ضركرة مقطع

 لفاظـ يجمعيا نسؽ جممٌي ٌما.
داء ارتفاعا كانخفاضا كاعتداال لمداللة عمى أمر مستكل الصكت في اآل": كىكالتنغيم -ب

نسبي يتطمبو المعنى المراد مف السياؽ المغكم أك تكزيعات مستكيات الصكت في الكبلـ 
تتابعات مطردة مف مختمؼ أنكاع الدرجات الصكتية عمى جممة كاممة المنطكؽ المتتابع أك 
ابف جني إلى دكر  لـ ييغفؿ النحاة القدامى ىذا الركف فقد أشار ".(75)أك أجزاء متتابعة منيا

التنغيـ في قمب داللة التركيب التي قد تفيـ مف داللتو المباشرة إلى داللة أبعد، كأقكل في 
ستفياـ إذا ضامو معنى التعجب استحاؿ خبران نحك مررت برجؿ أم لفظ اال" التأثير مثاؿ ذلؾ

 ".(76)رجؿ فأنت اآلف مخبرا بتباىي الرجؿ في الفضؿ كلست مستفيما
 : كيمكف فيمو عمى كجييف نمخصيما فيما يأتي:التضام -ج

                                                           
72

 .307المرجع نفسه ص   
73

 .94حسام البهنساوي: القواعد التحوٌلٌة فً دٌوان حاتم الطائً،مكتبة الثقافة الدٌنٌة،القاهرة،دط،دت ص   
74

 .57ص 2005 1ٌة،منشورات ما بعد الحداثة فاس طمحمد فتحً: األبنٌة فً اللغة العرب  
75

 49ص 2005 1محمود عكاشة:التحلٌل اللغوي فً ضوء علم الداللة، دار النشر للجامعات القاهرة ،ط  
76

 .94، ص 3ج 1،2001ابن جنً، الخصائص، تح  عبد الحمٌد هنداوي ،دار الكتب العلمٌة بٌروت ط  



 

23 
 

التضاـ ىك الطرؽ الممكنة في رصؼ جممة ما فتختمؼ طريقة كؿ منيا  أفٌ " :الوجه األول
 ".(77)عف األخرل تقديما كتأخيرا كفصبل ككصبل كىمـ جر

بالتضاـ أف يستمـز أحد العنصريف النحكييف عنصرا آخر فيسمى  لمقصكدا" أفٌ  :الوجه الثاني
، أك يتنافى معو فبل يمتقي بو كيسمى ىذا التنافي  ".(78)التضاـ ىنا التبلـز

فيـ مف ىذا التعريؼ أف الكجو األكؿ ييعنى باألساليب كالتنكعات التي تعتكر أجزاء الجممة، يي 
الكجو الثاني فيتعمؽ بتركيب الجممة أك كىي تختص بتحكالت المسند كالمسند إليو، أما 

 السياقات المتباينة لمربط بيف عناصر الجممة.
يدؿ ىذا المصطمح عمى الجانب اإلبداعي في المغة، أم القدرة التي يمتمكيا كؿ  :التوليد -د

إنساف لتككيف كفيـ عدد ال متناه مف الجمؿ في لغتو األـ كينتج عف التكليد التحكيؿ الذم يتـ 
فالبنية السطحية يحددىا التطبيؽ المتكرر " مستكل البنية العميقة كالبنية السطحية،عمى 

 ".(79)لمتحكالت النحكية عمى البنية العميقة
أما تعريؼ الجممة عند العرب المحدثيف، فمـ يختمؼ عف النحاة القدامى في اإلسناد 

صكرىا ىي أقؿ قدرا مف إف الجممة في أقصر " كاإلفادة، فيذا إبراىيـ أنيس يعرفيا بقكلو:
". (80)الكبلـ يفيد السامع معنى مستقؿ بنفسو سكاء تركب ىذا القدر مف كممة كاحدة أك أكثر

كمع ذلؾ تبقى الجممة ىي الكحدة التركيبية التي تؤدم معنى دالليا تحكميا عبلقات االرتباط 
 كالربط كاالنفصاؿ في السياؽ.

 عالقة الجممة بالسياق. 3.2.1.3
أشرنا أف الجممة ىي الكحدة التركيبية الداللية التي يحكميا السياؽ، كىي سبؽ كأف 

بيذا التعريؼ الشامؿ ترتكز عمى بنى قاعدية تجعميا أرضية ألنيا تنتقؿ إلى النظـ، كمف ثـ 
إلى النص، كبالتالي يككف السياؽ ىك الفاصؿ بيف القاعدة كالنظـ، لذا ارتأيتي أف أقسـ ىذا 

 قكاعد الجممة، كالنظـ كالجممة.العنصر إلى قسميف: 
 قواعد الجممة -أ

 ".(81)ثبات القاعدة في الحكـ عمى الفصحىكما خرج عنيا عيد شاذاىك " :االطراد
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: القاعدة في نحك الجممة ىي أساس الصحة كالخطأ، كينبغي أف يراعى ىذا المعيارية
إذا كاف مكافقا األساس عند النظر في أم قكؿ، كليذا ال يؤمف نحك الجممة بنص، إال 

 كمتطابقا مع القكاعد النحكية.
 النظم والجممة -ب

تأليؼ الكمـ كالجمؿ مرتبة المعاني متناسقة الدالالت كفؽ قصد » ىك النظـ اصطبلحا
ر المتكمـ عف غرض مف أغراضو فإنو يقـك بإيقاع عبلقة بيف كممة كعندما يعبٌ  .«(82)المتكمـ

كأخرل أك بيف عدة كممات، كال بد أف يككف الكبلـ تاما كمشتمبل عمى عبلقة اإلسناد كىك 
محكـك في كؿ ذلؾ بالغرض اإلببلغي الذم يعبر عنو، كيتـ نظـ الجممة عف طريؽ تضافر 

لنحكم لكممة ما في تركيب ما، كىذه القرائف مجمكعة مف القرائف النحكية لكشؼ المعنى ا
كلعؿ أىـ محاكلة لكشؼ العبلقات  .ةالجمم بيف مكٌكناتتساعد عمى كشؼ العبلقات السياقية 

السياقية في الفكر المغكم العربي ما ذىب إليو عبد القاىر الجرجاني صاحب نظرية النظـ 
عند  كالنظـ .ترتيب كالتعميؽالذم أدرج تحت ىذا المصطمح مصطمحات أخرل ىي البناء كال

ىك تصكر العبلقات النحكية بيف األبكاب كتصكر عبلقة اإلسناد بيف المسند " عبد القاىر
كالمسند إليو كتصكر عبلقة التعدية بيف الفعؿ كالمفعكؿ بو، كتصكر عبلقة السببية بيف الفعؿ 

النظـ إال أف تضع كبلمؾ كاعمـ أف ليس " كفي ذلؾ يقكؿ عبد القاىر:"، (83)كالمفعكؿ ألجمو
الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك، كتعمؿ عمى قكانينو كأصكلو، كتعرؼ منياجو التي نيجت 
فبل تزيغ عنيا، كتحفظ الرسـك التي رسمت لؾ فبل تخؿ بشيء منيا، كذلؾ أنا ال نعمـ شيئا 

نظـ فالنظـ إذف ىك "، (84)يبتغيو الناظـ فينظمو غير أف ينظر في كجو كؿ باب كفركقو
كىذه الفركؽ تنتج  .المعاني النحكية في نفس المتكمـ كأف ىذه المعاني تحكميا فركؽ لغكية

كضع العبلمات المنطكقة أك المكتكبة في " الترتيب فإنوالٌرتبة أك أما  عنيا الرتبة كالتضاـ.
أما التعميؽ ". (85)سياقيا االستعمالي حسب رتب خاصة يظير فييا فكائد التقديـ كالتأخير

إنشاء العبلقات بيف المعاني النحكية بكاسطة ما يسمى بالقرائف المفظية »يك: ف
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ككظيفتيا تفسير  ،عمييا الجممة قكـفيذه المصطمحات تعتبر ركيزة ىامة ت .«(86)كالمعنكية
 العبلقات فيما بينيا ككضعيا في سياقات معينة.

ؽ عبد القاىر بيف داللة المفظ الناتجة عف الكضع المغكم كداللتو الناتجة عف كقد فرٌ 
نما تظير بالضـ عمى طريقة »السياؽ حيث قاؿ:  إف الفصاحة ال تظير في إفراد الكممات كا 

مخصكصة فقكليـ بالنظـ ال يصح أف يراد بو النطؽ بالمفظة بعد المفظة مف غير اتصاؿ 
از أف يككف لمجرد ضـ المفظ إلى المفظ تأثير في الفصاحة يككف بيف معنيييما ألنو لك ج

ذا بطؿ ذلؾ  لكاف ينبغي إذا قيؿ ضحؾ خرج أف يحدث مف ضـ خرج إلى ضحؾ فصاحة. كا 
لـ يبؽ إال أف يككف المعنى في ضـ الكممة إلى الكممة تكخي معنى مف المعاني النحك فيما 

العامة لؤلساليب، فعممية الضـ إذف فالمعاني النحكية إذف جزء مف المعاني  ،«(87)بينيما
 تشمؿ إمكانات أسمكبية تتعدد باختبلؼ المقامات كاألحكاؿ.

 النص. 3.1.3
فو فكؿ يعر ، ة في الدراسات المغكية كالنقديةلقد أثار مصطمح النص إشكاالت متعدد

األمر الذم جعؿ حيز البحث النصي يتشعب مف خمفية إلى ، انطبلقا مف تكجياتو المعرفية
 أخرل كمف اتجاه إلى آخر.

 . تعريفه1.3.1.3
بتعدد السياقات: فيي تدؿ عمى  (ص،ص،ف)لقد تعددت المعاني المعجمية لمادة 

الكضع بنكعيو الحسي كالمجرد، كتدؿ عمى أقصى الشيء كغايتو كمنو نص الناقة أم 
ث استخرج أقصى سيرىا، كداللة النص اإلظيار، كقد استخدمت لفظة النص في عمـ الحدي

النَّصُّ رٍفعيؾ الشيء نىصَّ »بمعنى اإلسناد كالتكقيؼ كالتعييف، كفي ذلؾ يقكؿ ابف منظكر: 
و نٌصان رفىعىو ككؿ ما أيٍظًيرى فقد نيصَّ كقاؿ عمرك بف دينار ما رأىيت رجبلن أىنىصَّ  الحديث يىنيصُّ

فالنص  .«(88)ف أىم رفىعىولمحديث مف الزٍُّىرم أىم أىٍرفىعى لو كأىٍسنىدى يقاؿ نىصَّ الحديث ًإلى فبل
 في معناه المغكم قائـ عمى فكرة الرفع كاإلظيار.

كم العربي كالغربي أما مف الناحية االصطبلحية فقد كانت اآلراء متباينة ما بيف الفكر المغ
ما ازداد كضكحا عمى الظاىر لمعنى في "فالشريؼ الجرجاني يعرفو بأنو ، في تعريؼ النص
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فالنص حسب ىذا التعريؼ قائـ عمى "، (89)الكبلـ ألجؿ ذلؾ المعنىالمتكمـ كىك سكؽ 
أما في الفكر النقدم الحديث فقد  الكضكح كاالنكشاؼ عف المعنى المراد مف قصد المتكمـ.

كما  ،خذت مسارات عدة كاتجاىات مختمفةاختمفت الدراسات القائمة عمى كشؼ النصكص كات
 بعا التجاىات أصحابيا إلى مايمي:كيمكف تقسيـ ىذه التعريفات ت ،سمؼ الذكر
 . النّص لدى البنيويين2.3.1.3
أصحاب ىذا االتجاه ضركرة قطع النص عف مبدعو كعف سياقاتو التاريخية  يرل

كاالجتماعية كالنفسية كيركزكف عمى البنية النصية نفسيا كيتعاممكف مع النص عمى أنو نسيج 
محكـ مغمؽ بعيد كؿ البعد عف المرجعيات كالسياقات الثقافية.كمف ىؤالء تكدكركؼ الذم يرل 

مة،كما أنو قد يتطابؽ مع كتاب بأكممو كىك يعرؼ باستقبللو قد يتطابؽ مع جم" أف النص
تتابع متماسؾ مف عبلمات لغكية أك مركبات مف النص " كيرل برينكر بأف". (90)كانغبلقو

عبلمات لغكية ال تدخؿ تحت أية كحدة لغكية أخرل أشمؿ فالنص بنية كبرل تحتكم عمى 
نما أجزاء متكالي كيرل األزىر الزناد أف النص ". (91)ةكحدات صغرل متماسكة ليست جمبل كا 

نسيج مف الكممات يترابط بعضيا ببعض كيمثؿ عبلمة كبيرة ذات كجييف كجو الداؿ " ىك
فيذه التعريفات تشير إلى أف كؿ نص مستقؿ بذاتو تشكمو عبلقات الربط ". (92)كالمدلكؿ

ذا اختؿ جزء مف ىذه ال كحدات اختؿ كاالرتباط بيف كحداتو التي تشكؿ عبلقات منتظمة كا 
 فالمفردة داخؿ النص ليس ليا تفسير خارج بناء النص.، نظاـ النص كمو

 . النّص لدى السيميائّيين3.3.1.3
لقد قرنت السيميائية مصطمح النص بالتناص كرأت أف النص إنتاج متعالؽ مع 
نصكص أخرل،فيك بذلؾ ينفتح عمى دالالت متعددة نتيجة تداخمو مع غيره، كالنص ليس 

كأىـ  مكتكبة فحسب بؿ يشمؿ اإلشارات كالرمكز باعتبارىا عبلمات غير لغكية.بنية 
جياز عبر لغكم يعيد »التعريفات السيميائية تعريؼ جكليا كرستيفا إذ ترل أف النص ىك

تكزيع نظاـ المغة بكشؼ العبلقة بيف الكممات التكاصمية مشيرا إلى بيانات مباشرة تربطيا 
 "كالنص بذلؾ يعني أمريف: .«(93)السابقة كالمتزامنة معيابأنماط مختمفة مف األقكاؿ 
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عادة  -1 عبلقتو بالمغة التي يتمكقع فييا تصبح مف قبيؿ إعادة التكزيع عف طريؽ التفكيؾ كا 
البناء مما جعمو صالحا ألف يعالج بمقكالت منطقية كرياضية أكثر مف صبلحية المقكالت 

 المغكية الصرفة لو.
استبداؿ مف نصكص أخرل أم عممية تناص ففي فضاء النص يمثؿ النص عممية  -2

تتقاطع أقكاؿ عديدة مأخكذة مف نصكص أخرل مما يجعؿ بعضيا يقـك بتحييد البعض 
  ."(94)اآلخر كنقضو

 عمماء المغة االجتماعيين. النّص لدى 4.3.1.3
فكا لقد ربط أصحاب ىذا االتجاه النص األدبي بأرضيتو االجتماعية التي نشأ فييا كعر 

بنية داللية تنتجيا ذات ضمف بنية نصية منتجة في إطار بنية أكسع »النص عمى أنو 
فالبحث النصي يتطمب معرفة ميك خارج النص أم ، «(95)اجتماعية كتاريخية كثقافية

االىتماـ بالخمفية الثقافية التي ساىمت في إنتاج النص ككؿ ما يتعمؽ بالسياؽ الزماني 
 كالمكاني الذم أنشئ فيو.

 مات النصمقوّ . 5.3.1.3
إذا تبنينا الفكرة القائمة بأف النص مجمكعة مف الجمؿ المتتالية كالمنظمة في سمسمة 

 منسجمة متسقة، فإف أىـ المقكمات التي يعتمدىا النص ىي:
رغبة مؤلؼ النص أف " فالقصدية ىي كيتعمقاف بالمنتج كالمتمقي. :والمقبولية القصدية -أ

محبككا كتشير إلى جميع الطرؽ التي يتخذىا المؤلؼ الستغبلؿ نصو مف يقدـ نصا مسبككا 
معنى ذلؾ أف النص خطة معينة يحاكؿ مف خبللو المتج الكصكؿ ". (96(أجؿ تحقيؽ مقاصده

إلى خطة معينة لتحقيؽ التماسؾ كاالنسجاـ كبالتالي تحقيؽ نص يتكفر عمى جميع شركط 
مشاركة في الخطاب كتعتمد عمى التفاعؿ بيف رغبة نشطة لم» أما المقبكلية فيي النصية.

فالقارئ يعيد ، «)97(مقاصد المنتجيف كرغبة المتمقيف في المعرفة كصياغة مفاىيـ مشتركة
عممية القراءة كعممية اإلنتاج كيساىـ في خمؽ نص آخر متماسؾ كفقا لما يقرره عمـ القكاعد 

 اعتمادا عمى مخزكنو الفكرم. فيك بذلؾ يؤكؿ كيفسر كيخمؽ دالالت كسياقات متعددة لمنص
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ىي ترتبط بالمكقؼ أك المقاـ الذم أنشئ مف أجمو النص كتتضمف المقامية:  المقامية: -ب
معنى ذلؾ أف المقاـ . «)98(العكامؿ التي تجعؿ النص مرتبطا بمكقؼ سائد يمكف استرجاعو»

كفي مكاف يساىـ في تكليد العناصر غير المسانية المحيطة بالنص في لحظة مف الزمف 
 محدد كىك بدكره يكشؼ عف الظركؼ النفسية كاالجتماعية كالتاريخية التي تتحكـ في النص.

برصد كسائؿ »يشمؿ التماسؾ كاالنسجاـ كاالتساؽ، كيتصؿ ىذا المعيار الحبك:  -ج
االستمرار الداللي في عالـ النص، أك العمؿ عمى إيجاد الترابط المفيكمي، كىذه الصفة 

معنى ذلؾ أف ىناؾ كسائؿ . «)99(كسمسمة المفاىيـ كالعبلقة الرابط بينيما متصمة بالمعنى
لترابط النص كالتضاـ كالضمائر كاإلحالة كالتكرار، كىي بدكرىا تساىـ في عممية سبؾ 

 النص.
العبلقات بيف نص ما كنصكص أخرل مرتبطة بو كقعت في حدكد »يتضمف: التناص:  -د

كيعد التناص مف مقكمات تكاصؿ . «)100(كاسطةتجربة سابقة سكاء بكاسطة أك بغير 
النصكص بعضيا ببعض حتى يتـ الكشؼ عف العبلقات المغكية كالمرجعيات المختمفة التي 

 يحاكؿ القارئ استنطاقيا.
ف عبلقة النص بالسياؽ تتمثؿ في تمؾ الركابط الداللية التي تحكميا إكخبلصة القكؿ 

 نص عف طريؽ مجمكعة مف العناصر أىميا:عبلقات االنسجاـ كاالتساؽ، كالتي تحرؾ ال
تقـك بيف المتكمـ كالمخاطب في مكقؼ »كتعد عممية ذات طبيعة تداكلية: اإلحالة:  -

كتشمؿ  .«)101(تكاصمي معيف، كيستيدؼ بيا المتكمـ أف يحيؿ المخاطب عمى ذات معينة
 اإلحالة الضمائر كأسماء اإلشارة كأسماء المكصكؿ.

معنى ذلؾ أف ، «)102(يض عنصر في النص بعنصر آخركيعني تعك »االستبدال:  -
االستبداؿ أساس لتكليد الجمؿ عف طريؽ إحبلؿ مككف لغكم مكاف آخر: كىك يستند إلى 

. «)103(إدراج المفردات المعجمية المناسبة مكاف األصناؼ النحكية التي تنتمي إلييا»
كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ كلبلستبداؿ أشكاؿ كثيرة منيا استبداؿ أداة بأداة، كصيغة بصيغة 

 إليو في الفصكؿ التطبيقية.
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استبعاد العبارات السطحية التي يمكف لمحتكاىا المفيكمي أف يقـك في »ىك  الحذف: -
كتعكد أسباب تقدير الحذؼ . «)104(الذىف أك أف يكسع أك أف يعدؿ بكاسطة العبارات الناقصة

 إلى سببيف:
 يرجع إلى غرض المتكمـ.أف يمتنع حمؿ الكبلـ عمى ظاىره ألمر  -1
لى الكبلـ أف يككف امتناع ترؾ الكبلـ عمى ظاىره، كلزـك الحكـ بالحذؼ راجعا إ -2

فالحذؼ يترؾ فجكة لمقارئ حتى يمؤل فراغات النص، كبالتالي يحقؽ التماسؾ  ،«)105(نفسو
النصي الذم تكمف مرجعيتيو مف تحكيؿ البنى العميقة في الجمؿ المككنة لمنص إلى بنى 

 سطحية.

تحديد لمطريقة التي يترابط بيا البلحؽ مع السابؽ بشكؿ منظـ حتى تدرؾ »كىك  الوصل:-
 .«)106(متتاليات الجمؿ في النص ككحدة متماسكة

 .«)107(ىك ترؾ العاطؼ بيف الجمؿ» الفصل: -
كالكصؿ كالفصؿ ىك الربط بيف الكممات كالتراكيب عف طريؽ أنكاع شتى مف األدكات منيا 

 مطمؽ الجمع، كمنيا ما يفيد التخيير كغيرىا.ما يفيد 
ىك تكارد زكج مف الكممات بالفعؿ أك بالقكة نظرا الرتباطيا بحكـ ىذه » االتساق المعجمي:-

بمعنى أف الكحدات المعجمية تقـك عمى التكافؤ الداللي بيف كحدات ، «)108(العبلقة أك تمؾ
 .النص
 نات سياق الموقفمكوّ . 2.3

سبؽ أف عٌرفنا ىذا النكع مف السياؽ بأنو اإلطار الخارجي الذم يحيط باإلنتاج الفعمي 
معنى يفيـ مف المكقؼ الخارجي الذم »لمكبلـ في المجتمع المغكم، كما أف المعنى المقامي: 

قيؿ فيو الخطاب أك مف القرائف الخارجية التي تصحب المفظ عف المكقؼ االجتماعي الذم 
معنى ذلؾ أف ىناؾ مككنات أك عناصر إببلغية تكاصمية تساىـ في . «)109(قيؿ فيو النص

الحدث الكبلمي كزمف التخاطب كمكانو كعبلقة المتكمـ بالمخاطب، األمر الذم يجعمنا نربط 
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بيف سياؽ المكقؼ كنظرية التكاصؿ عف طريؽ استخبلص مجمكعة مف العناصر التكاصمية 
كقبؿ ذلؾ كجب بياف مفيـك التكاصؿ  ياؽ المكقؼ.المتداخمة مع النظرية السياقية كخاصة س

 كالعبلقة بيو كبيف مصطمح آخر كىك االتصاؿ.
 التواصل. 1.2.3

مصدره التيني كيعني:  communicationإف األصؿ االشتقاقي لفعؿ التكاصؿ 
جعؿ الشيء مشتركا، فيك يتضمف فكرة التبادؿ كالتبميغ، كىك يعني عممية االنتقاؿ عف »

اتصؿ الذم » أما االتصاؿ فمأخكذ مف الفعؿ. «)110(إلى كضع اجتماعيكضع فردم 
يتضمف اإلخبار كاإلببلغ كالتخاطب، كيتعمؽ بنقؿ الرسائؿ أك الرمكز الحاممة 

فالتكاصؿ إذف كؿ عممية تستدعي نقؿ رسالة بيف مرسؿ كمتمقي يمتمكاف معا ، «)111(لمدالالت
 .)112(حامؿ مادم أم قناة اتصاؿالشفرة الضركرية لتداكؿ الرسالة كذلؾ عف طريؽ 

مف خبلؿ ىذيف التعريفيف نستخمص أف التكاصؿ أعـ مف االتصاؿ ذلؾ ألف العممية 
تقتضي المشاركة كالمطاكعة بيف الطرفيف، أما االتصاؿ فيي القناة الحاممة لمعبلمات 

عممية الصكتية البصرية الحركية كالتي تنتج عنيا رسالة، كيعتبر المتمقي طرفا رئيسا في 
االتصاؿ ألنو مثار التكصيؿ، فيجب عميو أف يككف منتبيا عند تمقي الرسالة، حتى ال 

إنو »كيبيف طو عبد الرحمف سياقات التكاصؿ فيقكؿ:  يحصؿ تشكيش في عممية االتصاؿ.
يدؿ عمى معاف ثبلثة، أحدىا نقؿ الخبر كلنصطمح عمى تسمية ىذا النقؿ بالكصؿ كالثاني 

ر مصدر الخبر الذم ىك المتكمـ كنطمؽ عمى ىذا الضرب مف النقؿ اسـ نقؿ الخبر مع اعتبا
اإليصاؿ، كالثالث نقؿ الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذم ىك المتكمـ كمقصده الذم ىك 

كاالتصاؿ ال يعني مجرد نقؿ . «)113(المستمع معان كلندع ىذا النكع مف النقؿ باسـ االتصاؿ
كنو أحرل أف تستطيع تحقيؽ المعنى، كال يمكف المعمكمة مف طرؼ مشارؾ إلى آخر، كل

تضـ المرسؿ »تعريؼ المعمكمة في ذاتيا إال مف خبلؿ منظكمة مف المعنى ليا كجكد سابؽ: 
لرسالة بعينيا كمتمقييا كمييما كال يمكف لنقؿ المعمكمة أف تحدث إال عندما يحقؽ الطرفاف 

ت أىـ دعامة لمببلغة العربية التي كتمؾ كان. «)114(منظكمة المعنى مف خبلؿ التفاعؿ بينيما
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كعندم أف المعنى المغكم لمفظ الببلغة فرع عمى معنى اإلببلغ »يقكؿ في شأنيا تماـ حساف: 
عمؿ المتكمـ » فالببلغة، «)115(كالتكصيؿ الذم ىك مكضكع مف مكضكعات عمـ االتصاؿ

كعة في مقاـ عمى إيصاؿ الشفرة إلى السامع بكاسطة رسالة منطكقة خبلؿ قناة اتصاؿ مسم
كتتداخؿ العبلقة بيف التكاصؿ كسياؽ المكقؼ عف طريؽ مجمكعة مف العناصر . «)116(معيف

 المككنة ليما كىي:
ىك الذات المحكرية في إنتاج الخطاب ألنو ىك الذم يتمفظ »: المتكمم أو المرسل. 2.2.3

بالكبلـ مف أجؿ التعبير عف مقاصد معينة كبغرض تحقيؽ ىدؼ فيو كيجسد ذاتو مف خبلؿ 
بناء خطابو باعتماده إستراتيجية خطابية تمتد مف مرحمة تحميؿ السياؽ ذىنيا كاالستعداد لو، 

فالمرسؿ ىك عنصر االنطبلؽ كاألساس ، «)117(بةبما في ذلؾ اختيار العبلمة المغكية المناس
يأخذ »في عممية االتصاؿ كحركتيا كدكرتيا ألنو مصدر الرسالة كالمنشئ ليا كمفعميا كىك 

عدة صكر كفقا لممكاقؼ التي ىك فييا فقد يككف شخصية أك ىيئة أك جمعية أك 
العكامؿ منيا  كلتككف العممية االتصالية ناجحة يجب أف تتكافر مجمكعة مف. «)118(مؤسسة

القدرة عمى استخدامو المغة المفظية كميارات الخطابة كالكتابة كالمناقشة زيادة عمى القدرة في 
 متابعة استجابة المرسؿ لرسالتو.

عيف عمى فيـ الحدث المغكم بؿ التعرؼ تكمعرفة المتكمـ في إنشاء الكبلـ الفعمي 
كمفردات التي يتألؼ معيا، بؿ  عمى كؿ صفات المتكمـ ذلؾ أف لكؿ متحدث معجمو الخاص

لو مميزاتو الصكتية الخاصة التي قد تميزه عف غيره مف المتكمميف بنفس المغة بؿ بنفس 
الميجة، فقد يتميز بنبرة صكتية خاصة أك نطؽ صكتي خاص لمفردة معينة في مكقؼ 

 ي.معيف، فداللة الكممة إذف مرىكنة بمكانة المتكمـ كطريقة عرضو كانتمائو االجتماع
: ىي المحتكل أك المكضكع الذم يراد نقمو مف المرسؿ إلى المتصؿ، الرسالة. 3.2.3

رمكز »كتختمؼ نكعية الرسالة سكاء أكانت معمكمات أـ اتجاىات سمككية كىي عبارة عف: 
سكاء كبلـ أـ كتابة أـ رسـك أـ أصكات ذات داللة يتكقؼ فيـ المستقبؿ ليا عمى خبراتو 

دقة بناء الرسالة »مؿ الرسالة عمى عكامؿ مؤثرة في مضمكنيا منيا: تكتش. «)119(المكتسبة
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خراجيا، كذلؾ باختيار العبارات أك األلفاظ المؤثرة نفسيا كالفعالة في المستقبؿ كخمك الرسالة  كا 
مف األخطاء كاألخطاء المغكية كالنحكية أك األخطاء المطبعية التي تعمؿ عمى تشكيو 

 .«)120(ار غير المسكغ ألف التكرار ينفر الفكرةمحتكاىا كاالبتعاد عف التكر 
كيشكؿ الطرؼ اآلخر مف العممية االتصالية كىك الذم المرسل إليه أو المستمع: . 4.2.3

يجعؿ الدائرة تكتمؿ، كقد يككف جية أك شخصا أك مجمكعة تكجو ليا الرسالة قصد المشاركة 
في الخبرة أك تعديؿ سمككاتيا، كدكر المرسؿ إليو ىك فؾ الرمكز المكجية لو بغية تفسير 

ؿ بالمرسؿ بقدر ما تقاس بالمستقًبؿ كال تقاس عممية االتصا»مستكياتيا كفيـ مضامينيا 
فالمخاطىب لو حضكر ، «)121(سمككيا ألف السمكؾ يعطي المظير كالدليؿ عمى تحقيؽ اليدؼ

لكال »دائـ في إرادة المتكمـ، فبحسب مستكاه كفيمو يتأتى إخراج الخطاب، كلذلؾ قاؿ العمماء: 
 .«)122(المخاطب لما احتيج إلى التعبير عما في نفس المتكمـ

لسامع أك المخاطب كجب أف تأخذ إلى ايتحقؽ نجاح عممية االتصاؿ بالنسبة  كحتى
سبلمة حكاس تكٌفر عنصر الرسالة مكانيا مف الفيـ لمكصكؿ إلى المعنى، كما كجب 

 إحدل الحكاس قصكر أك معضمة فإف عممية االتصاؿ تفقد نظاميا.بالسامع، فإذا كاف 
ع يشتركاف في صفات كثيرة أىميا سبلمة المغة كالمبلحظ في ىذا السياؽ أف المتكمـ كالسام

كأدائيا، كسبلمة الحكاس كاالستجابة كالتقبؿ، إال أف عبلقة المتكمـ بالسامع قد تفرض نكعا 
معينا مف الحديث، فحديث الطالب مع أستاذه يختمؼ عف حديثو مع زمبلئو، كحديث االبف 

 مع كالده يختمؼ مع أصدقائو، كىمـ جرا.
. «)123(الكسيمة التي تنتقؿ فييا إشارات النظاـ أثناء عممية التكاصؿ» كىي :القناة. 5.2.3

 كأىـ كسائؿ االتصاؿ:
 الكسائؿ المكتكبة: الكتب، الصحؼ، المجبلت، الكثائؽ اإلدارية. -
الكسائؿ الشفيية المباشرة: كتتمثؿ في الحديث المباشر بيف المرسؿ كالمستقبؿ كالمحاضرة -

 كالخطبة.
 مكعة كالمرئية خاصة الراديك كالتمفزيكف.الكسائؿ المس -
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الكسائؿ االلكتركنية الحديثة: كتشمؿ المحطات الظرفية لمحكاسب كالفاكس، الناسخ كالبريد  -
 االلكتركني كبنكؾ االتصاؿ.

نستطيع أف نطمؽ عميو المرجع، فقد تختمؼ األنماط المغكية  :مجال الحديث. 6.2.3
حكليا، كتعبر عنيا مف أدبية إلى سياسية أك اجتماعية، باختبلؼ المكضكعات التي تدكر 

كمف ىنا فإف الكقكؼ عمى المكضكع الذم يدكر فيو الحديث يعيف كثيرا عمى فيمو المغكم 
"فمجاؿ الحديث يتصؿ باآلثار المترتبة عمى الدكر الذم يؤديو المتكمـ مثؿ: عبلـ كانت تدكر 

أف يعبر عنيا؟ ما الذم يحدث مف خبلؿ المغة؟  ما التجربة التي يريد المغة التي استخدميا؟
معنى ذلؾ أف مجاؿ . ")124(كيتضمف كؿ ىذا المكضكع ككؿ ما يتصؿ بو مف أحداث

الحديث ىك المرجع الذم يحيؿ عمى فيـ األحداث كيتنكع ىذا المرجع حسب تعدد القنكات، 
لتمفزيكف كالكسائؿ كالكسائؿ المكتكبة صحؼ كمجبلت كالكسائؿ السمعية كالمرئية كالراديك كا

 االلكتركنية مثؿ االنترنت كالفاكس كغيرىا.
يتعمؽ ىذاف العنصراف بمقكمات التكاصؿ مف جية، كبمقكمات  المكان والزمان: .7.2.3

سياؽ الحاؿ مف جية أخرل فالسياؽ مكاف التفاعؿ في زمف التفاعؿ كىذا ينطمؽ مف مفيكـ 
كسة التي تكضع كتنطؽ مف خبلليا مقاصد سياؽ الحاؿ أك المكقؼ عمى أنو الكضعية الممم

إذا غاب ىذاف العنصراف مف التحميؿ فإف الرسالة »كتخص المكاف كالزماف كىكية المتكمميف 
 .«)125(تحتمؿ عندئذ عدة احتماالت مف المعاني كىكذا تقع في سكء الفيـ

كالمكاف في  .كيعتبر عنصر المكاف فعاال مؤثرا في فيـ معاني الكممات باختبلؼ البيئات
كيتجمى دكر المكاف في معرفة مرجعية األلفاظ . «)126(المكضع كالمنزلة»أدؽ تعريفو ىك 

الثقافية مثاؿ ذلؾ كممة مرحبا في مصر كلبناف تختمؼ مف حيث مكاقؼ االستخداـ بيف 
المجتمعيف، كمف ثـ تختمؼ داللتيا االجتماعية فيي في لبناف تكاد تككف تحية عامة تقاؿ في 

 ف، كىي في مصر تكاد تقتصر في استعماليا عمى تحية الضيؼ يقكليا المضيؼ.أم مكا
إحداىما بكاسطة » كيبدك المكاف في النص بكاحد مف طريقيف مف طريقة التعبير المغكم

الظركؼ الدالة عمى المكاف سكاء أكانت جامدة أـ مشتقة، أعني بالجامدة أمثاؿ حيث، عند 
شتؽ اسـ المكاف، كالداللة بالمشتؽ تككف ألصؽ بالحدث، إذ كالجيات الستة، كقبؿ كبعد كبالم
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كاآلخر . «)127(ة يمكف أف نسميو المكاف التركيبيىي مشتقة منو كالتعبير بيذه الكيفي
أسماء المكاضع الجغرافية كمكة كالمدينة، كيمكف أف تسمي ىذه الداللة المكانية »بكاسطة: 

 .«)128(بالمكاف المعجمي
ر عف الزماف بكاسطة "صيغ األفعاؿ كيعبٌ ". )129(لقميؿ الكقت ككثيرهاسـ »أما الزماف فيك 

المختمفة كىك الزمف الصرفي، كاألدكات كحركؼ النصب كالجـز كحركؼ التنفيس ككذا 
 ".)130(التعبير بأسماء الزماف المشتقة

بكيو يحدد عناصر ىذا يكتختمؼ عناصر سياؽ المكقؼ مف عاًلـ آلخر، فيذا س
 السياؽ بػ:

 المتكمـ كالمخاطب كالعبلقة بينيماإرادة  -
 مضمكف الرسالة -
 .)131(أثر الرسالة في المخاطب -

 كيحدد د.عبد الرحمف طو ثبلث خصائص أك مككنات لمسياؽ كىي:
 العنصر الذاتي: كيشمؿ معتقدات المتكمـ كمقاصده كاىتماماتو -
 كالمكانيةالعنصر المكضكعي: كيشمؿ الكقائع الخارجية أم الظركؼ الزمانية  -
 .)132(العنصر الذكاتي: كيشمؿ المعرفة المشتركة بيف المتخاطبيف -

يتـ   وكسياؽ المكقؼ أك الحاؿ مف القرائف الميمة في تفسير النص القرآني كفيمو، فعف طريق
اآليات القرآنية كمعرفة مقاصد الخطاب اإلليي، كيتجمى ذلؾ في سبب معاني استنباط 

. «)133(لة اإلشكاؿ كالمبس في فيـ الكثير مف اآليات القرآنيةإزا»النزكؿ الذم مف فكائده 
، الذم معناه لغة الطاعة ثـ سمي كؿ استقامة في (القنكت)كنضرب مثاال عمى ذلؾ لفظة 

طريؽ الديف قنكتا كقيؿ ىك لزـك الطاعة مع الخضكع، كقد حمؿ ىذا المفظ داللة جديدة ىي 
لكف ، كاستدؿ المؤكٌ (238/البقرة) ﴾ قانتيفكقكمكا ﴿السككت، جاء ذلؾ في قكلو تعالى: 

عمى ىذه الداللة بقرنية الحاؿ كىي سبب نزكؿ ىذه اآلية، فقد ركل مجاىد كغيره أف 
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قكمكا  ﴿المسمميف كانكا يتكممكف في الصبلة، ككاف الرجؿ يأمر أخاه بالحاجة فأنزؿ ا: 
ممت المفظة عمى ىذه الداللة في فكاف ذلؾ أمرا بالسككت في الصبلة، لذلؾ فقد ح ﴾قانتيف

 .")134(ىذا المكضع، كىذا ىك رأم الجميكر
ف نظرية السياؽ بنكعيو تيدؼ إلى معرفة األساليب المختمفة إكخبلصة القكؿ 

الدالالت في النص، ككصؼ استعماالتيا المتعددة في مكاقؼ معينة زمانية كمكانية 
 المشاركيف في الكبلـ.اجتماعية كىي قائمة عمى المتكمـ كالسامع كسائر 
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 : الّسياق الّمغوي وداللته في القّصةثّانيالفصل ال

 األمر. 1

تمفة اختمفت مفاىيـ مصطمح األمر بحسب السياقات الثقافية كالمرجعيات المخ    
كؿ لفظ فيـ منو إلزاـ المخاطب بشيء ما سكاء أكاف بصيغة "فاألصكليكف يعرفكنو بأنو: 

كىذا الطمب  .طمب فعؿ غير كؼ عمى جية الدعاء»و: كعرفكه أيضا بأنٌ  ".بمعناىا فعؿ أـ
األصكلييف  كالمبلحظ أفٌ . )135(«ىك القكؿ المخصكص بصيغة افعؿ أك ما في معناه

يشترطكف اإللزاـ عند القياـ بفعؿ األمر كمرحمة أكلى لصيغة الفعؿ ثـ بعد ذلؾ يأتي الدعاء 
 كالتماس مف ا عز كجؿ.

ا عند المفسريف فمفظ األمر ال يدؿ إال عمى معنى األمر أم الكاجب، كلذلؾ يعد ىؤالء: أمٌ 
بىا﴿فقكلو تعالى: ، )136(«ما جاء بمفظ األمر في القرآف كاجبا» ا بىًقيى ًمفى الرّْ كا مى ذىري  ﴾كى
ؿَّ المَّوي ﴿د معنى األمر ألف السياؽ القرآني يحـر الربا في قكلو: قيٌ ي (278/البقرة) اٍلبىٍيعى  كىأىحى

بىا ـى الرّْ رَّ كاتفؽ كؿ المفسريف عمى أف لفظ األمر بالصبلة كالزكاة مثبل:  (.275/البقرة) ﴾كىحى
د ذلؾ السياؽ أف كمحدٌ  .يدؿ عمى معنى األمر الكاجب (43)البقرة/ ﴾بلةى كا الصَّ يمي أقً كى ﴿

 الصبلة كالزكاة مف دعائـ الديف.
طمب كقكع الحدث ا المغكيكف كالنحاة فقد اتفقكا عمى أف فعؿ األمر في المغة العربية يفيد أمٌ 

نو قكلؾ آمرا، اذىب كأقتؿ فأما بناء ما لـ يقع فإ»يقكؿ سيبكيو:  .المستقبؿفي 
مف تصريؼ  بعد نزع حرؼ المضارعةتصاغ األمر مف المضارع  صيغةك  .(137)«كأضرب

 (ضع) (تضع)الزائدة فتقكؿ في يغتو صيغتو إال أف تنزع المخاطب، ال تخالؼ بصالفعؿ مع 
 .كيكجو الطمب بصيغة فعؿ األمر إذا كاف مرفكع فعؿ الطمب فاعبل مخاطبا .(138)كنحكىا

ذا كاف مرفكع فعؿ الطمب فاعبل مخاطبا استغنى عف البلـ بصيغة افعؿ »يقكؿ ابف ىشاـ:  كا 
 .(139)«غالبا

                                                           
135
 .24ص  2005 1مسعود بن غازي: صور األمر فً العربٌة، دار غرٌب القاهرة ط 
136
 .179ص  2003، 1ألفة ٌوسف: تعدد المعنى فً القرآن، دار سحر للنشر  تونس ،ط 
137
 40ص  1سٌبوٌه: الكتاب، ،م 
138
 .48إبراهٌم السمرائً: الفعل زمانه وأبنٌته، ص  
139
 .248، ص 1هشام: مغنً اللبٌب، ، ج ابن  



 

37 
 

فيرل البصريكف أنيا صيغة مرتجمة، كليست »حاة حكؿ ىذه الصيغة، كقد اختمؼ النٌ 
مف الفعؿ  ةكيرل الككفيكف أنيا مقتطع .منقكلة قائمة بنفسيا باقية في البناء عمى أصميا

أف يككف بالبلـ نحك لتفعؿ كاألمر  عؿالمضارع، كاألصؿ في األمر لممكاجو في نحك اف
ل عمى ألسنتيـ أكثر مف لمغائب إال أنو لما كثر استعماؿ األمر لممكاجو في كبلميـ كجر 

ىا مع حرؼ المضارعة طمبا البلـ فيو مع كثرة االستعماؿ فحذفك  مجيءمكا تثقالغائب اس
 .(140)«لمتخفيؼ

كاألمر عند الببلغييف ىك صيغتو المفظية ال مطمؽ الداللة النفسية، يقكؿ السكاكي: 
صو  أنزؿ كنزاؿ ك استعماؿ نحك لينزؿ، في لغة العرب عبارة عف استعماليا أعني  األمر»

مر نفسو أعمى مف كالمراد باالستعبلء أف يعد اآل .عمى سبيؿ االستعبلء ممف ىك أعمى رتبة
االستعبلء ىنا مرتبط . ك (141)«المخاطب، كأرفع منو شأنا سكاء أكاف عاليا في الكاقع أـ ال

 بمكانة اآلمر إذ أنو يفرض نفسو عمى المأمكر بالطمب عمى جية اإللزاـ.
 ه المفاىيـ نستنتج أف األمر يمتاز بخصائص ىي:مف خبلؿ ىذ

ككنو طمب الفعؿ سكاء أكاف كاجبا أـ خارجا عف الكجكب كاإللزاـ إلى سياقات  -1
 أخرل.

 لممستقبؿ كلكنو محدد ينتيي بانتياء كقت الطمب. اككنو مفيد -2
كقد عمؽ الببلغيكف عمى ىذه الخاصية بأف يخرج الدعاء  .أنو يفيد االستعبلء -3

كاألكؿ يختص بالعمك  .ألف االستعبلء يقتضي حضكر طرفيف اآلمر كالمأمكر»كااللتماس 
كااللتماس يقتضي تساكم  .في حيف أف الدعاء يقتضي عمك المأمكر ال اآلمر ،عمى الثاني

 .(142) «الطرفيف
بنيتو تتكلد لتنتج بنى تكليدية تتحكؿ  حقيقي إلزامي لكفٌ  ركاألمر بيذه الصفات أم

منيا صيغ األمر إلى سياقات مختمفة، لذا تتطمب عممية تتبع األمر في النصكص المغكية 
آليات التحميؿ األسمكبي كالسياقي، كمف ىذه السياقات اإلباحة كالتيديد كالتعجيز كالتسكية 

ًة ًمٍف يىٍكـً ﴿تعالى: قكلو إلى نظر مثبل كلن كالدعاء كغيرىا. يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمىنيكا ًإذىا نيكًدمى ًلمصَّبلى
ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ٍيره لىكي ـٍ خى كا اٍلبىٍيعى ذىًلكي ذىري ، كقكلو (9/الجمعة) ﴾اٍلجيميعىًة فىاٍسعىٍكا ًإلىى ًذٍكًر المًَّو كى
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ةي فىاٍنتىًشري ﴿تعالى:  كا المَّوى كىًثيرنا فىًإذىا قيًضيىًت الصَّبلى كا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو كىاٍذكيري
ـٍ تيٍفًمحيكفى  ، أما اآلية الثانية  ،(143)(10/الجمعة) ﴾لىعىمَّكي فاألمر في اآلية األكلى داؿ عمى المزـك

 فتدؿ عمى اإلباحة كىي نتيجة لآلية األكلى التي كاف األمر فييا كاجبا إلزاميا.
األمر كسياقاتو عديدة في قصة سيدنا مكسى تتراكح بيف الدعاء كااللتماس كالسخرية كصكر 
ْـّ ﴿يقكؿ ا تعالى:  كغيرىا. ى أىًف اٍقًذًفيًو ًفي التَّابيكًت فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى ا ييكحى ٍينىا ًإلىى أيمّْؾى مى ًإٍذ أىٍكحى

ٍذهي عىديكّّ  ُـّ ًبالسَّاًحًؿ يىٍأخي ٍيًنيفىٍمييٍمًقًو اٍليى مىى عى ًلتيٍصنىعى عى بَّةن ًمنّْي كى مىٍيؾى مىحى ديكّّ لىوي كىأىٍلقىٍيتي عى  ﴾ًلي كىعى
جاء الخطاب اإلليي مبمغا في بدايتو إلى مكسى عميو السبلـ عف (. كقد 39، 38)طو/

كقد  .لحالة الخكؼ كاليمع الذم اعترل أمو كصؼليو، كىي إطريؽ كاؼ الخطاب العائدة 
ببلغي إلى أـ مكسى عف طريؽ الفعميف "أكحينا" بصيغة الماضي كرد ىذا الخطاب اإل

كحي اإللياـ الصادؽ كىك »كالكحي ىنا:  ك"يكحى" بصيغة المضارع الداؿ عمى االستقباؿ.
إيقاع معنى في النفس ينثمج لو نفس الممقى إليو بحيث يجـز بنجاحو فيو كذلؾ مف تكفيؽ ا 

 .(144)«تعالى
حديث خفي عمى غير معتاد كبلـ الناس يمقيو ا في قمب »كنو: كالكحي ىنا ليس النبكءة كل

الكحي ىنا ىك إيذاف باألمف الذم يحيطو ا بقمب األـ . ك (145)«أحد مخمكقاتو فيفيمو كيدركو
 الخكؼ كاليمع. احتى ييذىب عني

الذم اقترف باسـ المكصكؿ المككف األساسي كالبؤرة التي تتكلد عنيا « كيمثؿ الفعؿ "يكحى
ثة أفعاؿ مف األمر كىي عمى التكالي: اٍقًذًفيًو، فىاٍقًذًفيًو، فىٍمييٍمًقًو، ففعؿ األمر األكؿ يعتبر ثبل

كقد جاء بصيغة فعؿ األمر  .مرحمة أكلى لتنفيذ كحي ا سبحانو كتعالى مف طرؼ أـ مكسى
كقد . (146)«أال يأمر بو إال المخاطب الحاضر مفردا كاف أك جمعا»الذم يفترض عند النحاة 

حمؿ ىذا الفعؿ نكعا مف خصكصية االستعبلء، كذلؾ ناتج عف قكة الفعؿ اٍقًذًفيًو، كىك أشد 
مف الكضع، كىك الرمي بقكة كىك خطاب إليي يقيني تكميفي يحيؿ إلى سرعة الفعؿ كيحمؿ 

كالعجمة فالعممية خطيرة كمستعجمة، كبقدر ىذه الخطكرة  ةفي طياتو سياقا ببلغيا كىك الميف
 عبراالستعجاؿ بقدر تمؾ السكينة اإلليية التي سيعدىا ا سبحانو كتعالى ألـ مكسى كىذا 

 حماية طفميا.
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في  كجريانا  أكثر سرعة المرة  كقد كرد ىذه كيتكرر الفعؿ مرة أخرل عمى غير عادتو 
بالفاء التي تدؿ عمى  (اقذفيو)الحديث إنو مستقبؿ ينبئ بالكحي اإلليي، كذلؾ باقتراف الفعؿ 

كنستطيع  .التابكتإلقائو ببعد  المكلكد رعاية ةيقكـ بكظيفسالذم  التعقيب، كتييئة إليية لميـٌ 
حيث يككف المفظ أمرا كالمعنى »إلى حد ما أف نبيف الغرض مف سياؽ ىذا الفعؿ كىك التسميـ 

ا أىٍنتى قىاضو ﴿انظر قكلو تعالى:  (147) «تسميـ كتفكيض بأف يصنع ما يشاء  ﴾فىاٍقًض مى
ينفي التسميـ معمقا كمقيدا  (فىاٍقًذًفيوً ) قكؿ، أم اصنع ما أنت صانع، لكف سياؽ ال(72/طو)

 بإرادة ا سبحانو كتعالى في حماية ىذا الطفؿ.
فعؿ مضارع مقترف ببلـ األمر كأمثمتو في  فيو: فىٍمييٍمًقًو كمرحمة أخيرة لمرعاية، ك قكؿكجاء ال

الـ األمر ىي المكضكعة لمطمب تدخؿ عمى » فٌ كقد ذكر النحاة أ .القرآف الكريـ كثيرة
أنيا تنقؿ المضارع مف الحاؿ »كيرل ابف يعيش: . (148) «المضارع ليؤذف أنو مطمكب لممتكمـ

 .(149)«إلى االستقباؿ
كتكجيو األمر إلى اليـ يحمؿ سياؽ التككيف ألف اليـ ىك كسيمة تسخير، كمكضع الرعاية 

ؿ بالساحؿ، كال يبتعد إلى مكاف بعيد، كالمراد بساحؿ بإلقاء الطف»ليقـك ىذا اليـ فيما بعد 
 .(150) «معيكد، كىك الذم يقصده آؿ فرعكف لمسباحة

 ةكجاء الفعؿ ىك اآلخر مقترنا بالفاء، داللة عمى تأكيد السرعة مرة أخرل، فسياقات الميف
كاالستعجاؿ كالتسميـ كالتككيف ىي سياقات مختمفة لمتكاليات أفعاؿ األمر جسدت حالة 

بَّةن ﴿الخكؼ كاليمع الذم يعترم أـ مكسى لتتحقؽ بعد ذلؾ البشارة اإلليية  مىٍيؾى مىحى كىأىٍلقىٍيتي عى
ٍيًني مىى عى ًلتيٍصنىعى عى  .(39/طو) ﴾ًمنّْي كى

اءى رىجيؿه ًمٍف أىقٍ ﴿كقاؿ تعالى:  كفى ًبؾى كىجى ى يىٍأتىًمري ًدينىًة يىٍسعىى قىاؿى يىا ميكسىى ًإفَّ اٍلمىؤلى ى اٍلمى صى
 .(20/القصص) ﴾ًليىٍقتيميكؾى فىاٍخريٍج ًإنّْي لىؾى ًمفى النَّاًصًحيفى 

يبدأ األمر بتمييد إلنقاذ مكسى عميو السبلـ  (فعؿ)المشيد السردم المككف لبنية نبلحظ أٌف 
 الداللة عمى الزماف.رج جاء مسبكقا بثبلثة أفعاؿ مختمفة مف آؿ فرعكف، كفعؿ األمر أخ

األكؿ لممضي كالثاني لمحاؿ كالثالث لممستقبؿ كىي عمى التكالي جاء، يسعى، يأتمركف، 
كقد كرد فعؿ األمر كإشارة تبميغية مف الرجؿ المؤمف الذم أرسمو ا تعالى لحماية  .يقتمكؾ
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ة كفعؿ األمر أخرج المسبكؽ بالفاء الداؿ عمى مكسى، فالعناية اإلليية مكجكدة ال محال
نية سريعة كىي لحظة المؤامرة كالقتؿ، اكاقترف بمحظة زم .عمى المستقبؿ الاتعاقب األحداث د

لذلؾ خرج األمر مف محيطو األصمي إلى مقتضى كسياؽ آخر ىك التحذير مف بطش ىؤالء 
 ﴾ًإنّْي لىؾى ًمفى النَّاًصًحيفى ﴿ بقكؿ ا تعالى: مرفقةككانت نتيجة التحذير  .المتآمريف

. لتحذير كالخكؼ عمى مكسى مف القتؿعممية ا أٌكد اإلصرار عمىمما ( 20)القصص/
رىجى ﴿كيتكاصؿ فضؿ ا عمى مكسى فالرجؿ المؤمف كاف سببا ليرب مكسى لقكلو تعالى:  فىخى

ًني ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّ  قَّبي قىاؿى رىبّْ نىجّْ اًئفنا يىتىرى  (.21/القصص) ﴾اًلًميفى ًمٍنيىا خى
ًني)كجاء األمر يرتد سياقو إلى »مف األدنى إلى األعمى كدؿ سياقو عمى الدعاء، الذم  (نىجّْ

المتكمـ الذم يكجو الطمب عمى حاؿ التضرع كالخضكع كما يرتد إلى المتمقي المباشر حيث 
يككف ىك األعمى مطمقا أك بالنسبة لممتكمـ كذلؾ نحك قكلنا الميـ سامحني الذم يرتد في 

كىذا التضرع بالنجاة نحك ا سبحانو كتعالى  .(151)« العمؽ إلى أتضرع  أف يسامحني
 يبيف لنا نفسية مكسى عميو السبلـ الخائفة المتضرعة  تعالى.

ا يى  قىالىتٍ ﴿كقاؿ تعالى:  ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي ًإٍحدىاىيمى ٍيرى مىًف اٍستىٍأجى  ﴾ا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى
كانت رحمة أخرل لمجمكعة مف األحداث التي رافقت مكسى عميو السبلـ ( 26/القصص)

 أثناء رحمتو إلى مديف، كىي:
كالحدث  .السقي لممرأتيف، استئجاره مف طرؼ األبحاؿ الرعاء عمى الماء،  -1

كقد كاف مسبكقا بأسمكب إنشائي طمبي آخر ىك  (.استأجره)صيغة األمر  فيالثالث جاء 
يا يأبمف كسياؽ األمر ىنا التماس كتمفو في الكقت ذاتو، لماذا؟ إف الفتاة كىي تطمب  .النداء

نابعا مف خمفية مرجعية كىي الخمؽ الحسف كالمعاممة الحسنة  مكقفيا استئجار مكسى كاف
ٍطبيكيمىا﴿قؼ الرجكلي تجاه المرأة، لقكلو تعالى: كالمك  ا خى كىذا المكقؼ (. 23/القصص) ﴾مى

لَّى ًإلىى ﴿كآخر المطاؼ  .يجسده رعي ماشية الفتاتيف كحمايتيما مف الرعاة اآلخريف ثيَـّ تىكى
ا تىٍمًشي﴿كيحضر التككيد عمى الشكر كالعرفاف:  (.24)القصص/ ﴾الظّْؿّْ  اءىٍتوي ًإٍحدىاىيمى  فىجى

مىى اٍسًتٍحيىاءو قىالىٍت ًإفَّ أىًبي يىٍدعيكؾى ًليىٍجًزيىؾى أىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا  (.25)القصص/ ﴾عى
طرفي االتصاؿ معا، حيث يككف بينيما نكع »حضكر  ىكااللتماس في ىذا السياؽ استدع

« كىك ما يدفع ببنية األمر إلى التخمص مف طبيعة االستعبلء .مف التساكم في المكانة
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كبنية حرؼ النداء كالمنادل "يا أبت" داللة عمى  .التمني ىيكما يحمؿ داللة أخرل . (152)
. (153) «أف يرتد إلى المتكمـ في طمب محبكب ال طمع فيو»كسياؽ التمني:  .استعطاؼ كترج

داللة عمى  (إفٌ )كاالستئجار ىنا كاف نتيجة لمقكة كاألمانة التي كردت مؤكدة بأداة التككيد 
ًإفَّ ﴿المزدكج الغرض قد آؿ إلى تأكيده في قكلو تعالى:  (استأجره)اإلصرار فسياؽ األمر 

ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي  ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى  . (26)القصص/ ﴾خى
ًديثي ميكسىى ًإٍذ رىأىل نىارنا فىقىاؿى أًلىٍىًمًو اٍمكيثيكا ًإنّْي آىنى ﴿كقاؿ تعالى:  ٍستي نىارنا كىىىٍؿ أىتىاؾى حى

بُّؾى  مىى النَّاًر ىيدنل فىمىمَّا أىتىاىىا نيكًدمى يىا ميكسىى ًإنّْي أىنىا رى ـٍ ًمٍنيىا ًبقىبىسو أىٍك أىًجدي عى  فىاٍخمىٍع لىعىمّْي آىًتيكي
 .، تبدأ عبلمات الكحي كالنبكءة برؤية النار(12..9)طو/ ﴾نىٍعمىٍيؾى ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل

" كىي  نار ليست كباقي النيراف كيجسد ذلؾ فعؿ الرؤية الحسية "رىأىل" كالرؤية الركحية "آىنىٍستي
لمحظة  اكيعد ىذا الفعؿ امتداد .متخذا مسار االنتظار (امكثكا)كيتكسطيما فعؿ األمر: 
إيذانا بمحظة االنفراد التي  ةكقد كرد الفعؿ بصيغة كاك الجماع .الكعي التي تأتي بعد قميؿ

 سينفرد بيا مكسى عميو السبلـ مع ربو.
بُّؾى فىاٍخمىٍع نىٍعمىٍيؾى ﴿كجاءت لحظة الكشؼ اإلليي  فىمىمَّا أىتىاىىا نيكًدمى يىا ميكسىى ًإنّْي أىنىا رى

ذ جعؿ رمز رباني لطيؼ إ»فإظيار النار لمكسى: ( 12، 11)طو/ ﴾ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل
اجتبلبو لتمقي الكحي باستدعاء ينكر في ظممة رمزا عمى أنو سيتمقى ما بو إثارة بأس بديف 

 .(154) «صحيح بعد ظممة الضبلؿ كسكء االعتقاد
كقد  إذ نجد نداء. (اخمع)كالمبلحظ في ىذه اآلية أف ىناؾ حكادث تمييدية سبقت فعؿ األمر 

المنادل يشكؽ سامع اآلية إلى معرفتو  لممجيكؿ لغرض التشكيؽ "فإبياـ فعؿ )نكدم( بني
كلما كاف بصدد بياف حالتو، . (155)« فإذا فاجأه: إني أنا ربؾ عمـ أف المنادم ىك ا تعالى

ًإنّْي أىنىا ﴿مجيكالن، حتى يأتي المنادم المعمـك بأداة التأكيد كضمير المتكمـ  مبقي المناد
بُّؾى  كىمَّـى ﴿كردت دكف كاسطة لقكلو تعالى:  ﴾رى كجاء فعؿ  (.164)النساء/﴾ المَّوي ميكسىى تىٍكًميمنا كى

كالخمع »كىك أمر مف األعمى إلى األدنى غرضو اإلعبلـ كاإلخبار،  .بعد ذلؾ (اخمع)األمر 
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أف ذلؾ المكاف قد بكما يحمؿ األمر ىنا إقرارا . (156)«فصؿ شيء عف شيء كاف متصبل بو
 .(157) حمو التقديس بإيجاد كبلـ مف عند ا فيو

ى ًإنًَّني أىنىا المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيٍدًني كىأىًقـً ﴿كقاؿ تعالى:  ا ييكحى كىأىنىا اٍختىٍرتيؾى فىاٍستىًمٍع ًلمى
ةى ًلًذٍكًرم  (.14، 13)طو/ ﴾الصَّبلى

إف اإلقرار باالختيار كاالصطفاء مف ا سبحانو كتعالى جاء عف طريؽ ضمير المتكمـ الداؿ 
إخبار عف اختيار ا تعالى مكسى بطريؽ المسند » ﴾كىأىنىا اٍختىٍرتيؾى ﴿عمى التعظيـ فقكلو 

كاالختيار تكمؼ طمب ما ىك خير كاستعممت صيغة التكمؼ  .(158)«الفعمي المقيد تقكية الحكـ
 .كنعمة االختيار تقتضي تنفيذ األمر كالشكر  تعالى .(159)«في معنى إجادة طمب الخير

ىذا الفعؿ  انطمؽكتجسد ىذا األمر عف طريؽ الفعؿ استمع كالمقركف بفاء االستئناؼ كقد 
تماع إلى الكحي ألنو أثر االختيار إذ ال كقد أيًمر باالس»مف األعمى عمى سبيؿ االستعبلء 

 .(160)«معنى لبلختيار إال اختياره لتمقي ما يكحي ا
ي ت، محكران أساسيا لمعممية اإلببلغية فيك حمقة االتصاؿ ال(استمع)كيعتبر فعؿ األمر 

يعد فييا المخاطب مفككا لمضمكف الرسالة اإلليية، فالمخاطب مكسى يستعد لتمقي الكحي 
سبحانو كتعالى كتنفيذ ما أمر بو، كتكميفو بأفعاؿ أمر أخرل، كىك ما ستعرضو في مف ا 

أىنىا المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيٍدًني كىأىًقـً ﴿اآليات المكالية التي يقكؿ فييا ا سبحانو كتعالى: 
ةى ًلًذٍكًرم مف أفعاؿ األمر  ف، فاالستماع في اآلية األكلى نتج عنو فعبل(14)طو/ ﴾الصَّبلى

ًإنًَّني ﴿كقبميما كجكد مؤكدات بينت ذات ا سبحانو كتعالى:  (أقـ الصبلة( ك)أعبدني) ماكى
شؤكف الكذلؾ أكؿ ما يجب عممو في »كيقكؿ الطاىر بف عاشكر في ىذا الشأف:  .﴾أىنىا المَّوي 

لجميع ما  اإلليية، كىك أف يعمـ االسـ الذم جعمو ا عمما عميو، ألف ذلؾ ىك األصؿ
 .(161)«يتخاطب بو عف األحكاـ المبمغة عف ربيـ

كقد جاء سياؽ اآلية األكلى إيناسا لمكسى عميو السبلـ في قكلو تعالى: "أنا ربؾ" أما 
ىذه المرة، فقد اختمؼ السياؽ مف اإليناس إلى إثبات الكحدانية  عز كجؿ "إنني أنا ا" 

فا المستحؽ األلكىية المتصؼ بيا ألنو الكامؿ »متكسطا ضمير الفصؿ لزيادة تقكية الخبر 
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 .(162)«في أسمائو كصفاتو، المتفرد بأفعالو الذم ال شريؾ لو كال مثيؿ كال كفؤ كال سمي
لغرض التكميؼ: تكميؼ بالعبادة، كىي تجمع معنى العمؿ الداؿ عمى  كسياؽ الفعميف ىنا جاء

خبلص بالقمب، كخٌص  ألف »دات بالذكر إقامة الصبلة، مف العبا التعظيـ مف قكؿ كفعؿ كا 
قامة الصبلة إدامتيا أم عدـ الغفمة عنيا  .(163)«الصبلة تجمع العبادة كا 

مىى ﴿كقاؿ تعالى:  مىٍييىا كىأىىيشُّ ًبيىا عى كَّأي عى امى أىتىكى ا ًتٍمؾى ًبيىًميًنؾى يىا ميكسىى قىاؿى ًىيى عىصى مى كى
آىًربي أيٍخرىل قىاؿى  ًليى ًفييىا مى ٍذىىا كىالى غىنىًمي كى يَّةه تىٍسعىى قىاؿى خي أىٍلًقيىا يىا ميكسىى فىأىٍلقىاىىا فىًإذىا ًىيى حى

ٍيًر سيكءو آىيىةن  اءى ًمٍف غى نىاًحؾى تىٍخريٍج بىٍيضى ـٍ يىدىؾى ًإلىى جى تىيىا اأٍليكلىى كىاٍضمي ٍؼ سىنيًعيديىىا ًسيرى تىخى
 كمرتبطة أشد االرتباط بمعجزاتو عزٌ كحدانية ا مقترنة بالعبادة  إفٌ  .(22..17)طو/ ﴾أيٍخرىل
كقد بدأ ا  .ا سبحانو كتعالى لمكسى عميو السبلـ كانت في العصا اتؿ معجز كأكٌ  .كجؿٌ 

السؤاؿ  بو. كجاء ىذاو تمطؼ مكسى عميو السبلـ بسؤاؿ كمٌ في خطابو مع سبحانو كتعالى 
قؿ كمقدمة لممعجزات التي بصيغة االستفياـ المقركف بما االستفيامية الدالة عمى غير العا

استفياـ عف ماىية ىذه العصا التي سيككف ليا شأف كىك  بينيا ا تعالى في ىذه العصا.
عظيـ في إثبات المعجزة، كىناؾ كظائؼ ميمة ستقـك بيا ىذه العصا تتجمى في ثبلثة أفعاؿ 

رفو قدرتو عمى جاء ليع» ففعؿ األمر األكؿ ألقيا ىي عمى التكالي: ألقيا، خذىا كأضمـ. أمر
ما شاء كعظيـ سمطانو كنفاذ أمره فيما أحب بتحكيمو إياىا حية تسعى إذا أراد ذلؾ ليجعؿ 

كقد جاء الفعؿ األكؿ متبكعا بنداء . (164)«ذلؾ لمكسى آية مع سائر آياتو إلى فرعكف كقكمو 
كاإللقاء ىنا جاء لمعرفة النتيجة التي ستعقب ىذا الفعؿ ككاف الغرض  .يا مكسى تنبييا لو

أم جعؿ الشيء مسخرا منقادا، كذلؾ إذا استعممت الصيغة حيث يككف »منو التسخير 
كتسخير ىذا الفعؿ جاء لتحدم فرعكف كالسحرة  .(165)«المأمكر منقادا ألمر ال حيمة لو فيو

كقد . (166)«كمـ صعكبة تحقيؽ المستحيؿ لوىك طمب الشيء مف شخص يرل المت»كالتحدم 
ة كيمييا فعؿ األمر الثاني نتج فعؿ األمر عف لحظة فجائية ىي تحكؿ العصا إلى حي

كالغرض منو االطمئناف، فا سبحانو كتعالى يصر إصرارا عمى كظيفة ىذه العصا « خذىا»
يمة الشأف كجب ليزيد في قكة التحدم كالتعجيز لفرعكف كمؤله، إف ليذه العصا ميمة عظ
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كالضـ ىك  .كيتكجو ىذه المرة بخطاب إلى مكسى"كأضمـ يدؾ إلى جناحؾ" .عمييا تنفيذىا
اليمنى التي كنت ممسكا بيا العصا كالمعجزة الثانية تتجمى في اإللصاؽ أم ألصؽ يدؾ 

كظيفة اليد التي ستستمر ىي األخرل في خمؽ التحدم، كىناؾ مكضع ستمجأ إليو ىذه اليد 
ىك مكاف دخكؿ الرأس مف  كالجيب .أم إلى جيبؾ (22" )طو/يدؾ إلى جناحؾ"كأضمـ 

الثكب، كلكف الجيب اآلف ىك أم شيء نجعمو لما نحب، ككاف الجيب ىك الشيء الذم 
فالضـ ىنا يشير إلى ذلؾ االطمئناف كاإليناس الذم زرعو . (167)تكضع فيو األشياء الثمينة

حديث عف االطمئناف في السياؽ النفسي إف شاء ا سبحانو كتعالى في قمب مكسى، كلنا 
 ا.

 لتحقيؽ ما يمي: ةأفعاؿ األمر الثبلثبيذا جاءت 
 بياف قيمة العصا في خمؽ المعجزات. -
 اطمئناف مكسى. -
ًلنيًريىؾى ﴿التحدم كاإلعجاز لقـك فرعكف: كىي أفعاؿ تجتمع كميا في قكلو تعالى:  -

اٍذىىٍب ًإلىى ﴿كيتكالى األمر المطمؽ بالتنفيذ في قكلو تعالى:  (.23)طو/ ﴾ًمٍف آىيىاًتنىا اٍلكيٍبرىل
 (.24)طو/ ﴾ًفٍرعىٍكفى ًإنَّوي طىغىى

بتمؾ  ئعتي فالذىاب ىنا ينبالطغياف ك التجبر ك نتيجة الىناؾ خطر يداىـ بني إسرائيؿ 
جاكز السرعة التي جمعت بيف معجزة العصا كاليد كبيف طغياف فرعكف فسياؽ األمر ىنا يت

كقد كاف رد مكسى عميو السبلـ عقب ىذا  .مرحمة التكميؼ إلى مرحمة اإلذف كالتسخير
يىسٍّْر ًلي أىٍمًرم كىاٍحميٍؿ عيٍقدىةن ًمٍف ﴿ التكميؼ ما يمي: ٍدًرم كى ًلسىاًني يىٍفقىييكا قىاؿى رىبّْ اٍشرىٍح ًلي صى

كفى أىًخي ا قىٍكًلي ًزيرنا ًمٍف أىٍىًمي ىىاري  ﴾ٍشديٍد ًبًو أىٍزًرم كىأىٍشًرٍكوي ًفي أىٍمًرمكىاٍجعىٍؿ ًلي كى
، كتجٌبره طغياف فرعكف ناتجة عففمكسى عميو السبلـ يكاجو أحداثا عظيمة  ،(32..25)طو/

ا كاف األمر كذلؾ لتنفيذ أكامر ا عز كجؿ في تبميغ الرسالة، كلمٌ النبٌي كفكؽ كؿ ىذا يستعد 
ىذا العبء الثقيؿ عف طريؽ أفعاؿ األمر: استدعى أف يطمب مف ا مساعدتو في مكاجية 

اشرح، أحمؿ، اجعؿ، أشدد كأشرؾ كىي في بنيتيا العامة أفعاؿ أمر متكجية مف األدنى إلى 
كالدعاء قكؿ لو خصكصية إذا تأممنا طرفي الخطاب فيو فيك »األعمى كسياقيا العاـ الدعاء 

مؿ ىذا القكؿ طمبا أك قكؿ مف إنشاء البشر يتكجو بالخطاب فيو إلى ا عز كجؿ يح
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فاشرح حقيقتو:  ،اشرح لي صدرمقكلو: ىك ك الدعاء  أمر أكؿ فعؿ. كقد تضٌمف (168)«مسألة
تقطيع ظاىر شيء ليف، كاستعير ىنا إلزالة ما في نفس اإلنساف مف خكاطر تكدره أك »

ـٍ نىٍشرىٍح ﴿كشرح الصدر فتحو لقكلو تعالى: . (169)«تكجب تردده في اإلقداـ عمى عمؿ لىؾى أىلى
ٍدرىؾى  كركل الضحاؾ عف ابف عباس قاؿ:  .أم ألـ نفتح صدرؾ لئلسبلـ (.1)الشرح/ ﴾صى

ىكذا أراد مكسى، أراد أف يقدـ عمى ك . «"قالكا يا رسكؿ ا أينشرح الصدر، قاؿ نعـ، كينفتح
فاإلنساف حيف يقابؿ األحداث بانقباض »ىذه الميمة الصعبة منشرح الصدر غير منقبض 

عمى نفسو دكف أف يعمـ أف الميمة الصعبة تحتاج إلى شرح صدر زائد ألنؾ الصدر يعينيا 
كىناؾ تكمف المفارقة بيف رسكؿ ا  .(170)«ال بد أف تكاجييا بانشراح أكبر يناسب المجيكد

محمد صمى ا عميو كسمـ الذم فتح ا صدره لئلسبلـ كتحقؽ لو الفعؿ، كبيف مكسى الذم 
صدره حتى ينفذ ىذه الميمة الصعبة بنجاح، كىذه مرحمة أكلى  يتضرع إلى ا أف يشرح لو

 لصكر ىذا الفعؿ.
كالتيسير جعؿ  (.ريسٌ )ى المرحمة الثانية في تحدم فرعكف في فعؿ األمر كتتجمٌ 

ـي اٍلييٍسرى ﴿الشيء يسيرا، أم ذا يسر يقكؿ تعالى:  ، كيقكؿ أيضا: (185)البقرة/ ﴾ييًريدي المَّوي ًبكي
، أم سنييئو لمخمة التي تؤدم إلى يسر كراحة كدخكؿ (7)الميؿ/ ﴾ًلٍمييٍسرىل فىسىنييىسّْريهي ﴿

 اإف ىذه اآلية نزلت في أبي بكر الصديؽ الذم أعتؽ نفر »كقد قاؿ المفسركف: . (171)«الجنة
 .(172)«مف المؤمنيف كانكا في أيدم أىؿ مكة يعذبكنيـ في ا

إف مع الضيقة كالشدة يسران أم متعة  (6)الشرح/ ﴾ًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا﴿كقكلو تعالى: 
 ةدىا مأخكذة مف يسر الفرس إلى ىيئكالمتأمؿ لكممة يسر في معاجـ المغة يج. (173)«كغنى

ؿ سياقات ىذه الكممة فإف مكسى عميو السبلـ يطمب مف ربو ظلمرككب بالسرج كالمجاـ، كفي 
ىك إبعاده عف كؿ ضيؽ  إليو النسبةأف يييئو لئلقباؿ أكثر عمى ىذه الميمة، فتيسير األمر ب

، كمع اقترانو بالشرح فإف الميمة بدأت تكتمؿ، كمف منوه إلى طريؽ يستطيع أف ينفذ ؤ كاىتدا
مرحمة انشراح الصدر كتيسير األمر إلى مرحمة النطؽ، مرحمة يككف فييا الكبلـ لئلقناع 

ة، فعؿ األمر "أحمؿ" لقد سأؿ سبلمة آلة التبميغ كىك المساف بأف يرزقو فصاحة التعبير بالنبكٌ 
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شبو حبسة المساف بالعقدة »يقكؿ الطاىر بف عاشكر:  .داء مراده بأكضح عبارةآكالمقدرة عمى 
فيك اآلف يعدد التفصيؿ . (174)«في الحبؿ أك الخيط أك نحكىما ألنيا تمنع سرعة استعمالو

قناع فرعكف كممئو بالرسالة اإلليية كىك بذلؾ يسأؿ ا أف يميمو القدرة عمى في أمره، كا  
البميغ، فحمقة االتصاؿ إذف بيف مكسى كفرعكف يجب أف تتكفر عمى شرط الفصاحة كسبلمة 

أنو كانت بمساف مكسى حبسة كاألرجح أف ىذا ىك »المساف مف العيكب كالحبسة، كقد ركم: 
حي ًمنّْي ًلسىاننا﴿سكرة أخرل،  الذم عناه كيؤيده ما كرد في كفي ىيكى أىٍفصى  ﴾كىأىًخي ىىاري

أما المرحمة األخيرة مف الميمة فقد تـ انتقاؿ ميمة نقؿ الرسالة اإلليية مف  (.34)القصص/
عبئ  طمح أكثر لمطمب،كي يستنجد بأىؿمكسى اآلف يريد أف فشخص كاحد إلى شخصيف، 

صيغة األمر  فينبكة، يتقدميما فعؿ الطمب ثقيؿ كجب مكاجيتو باثنيف سيككنا أىبل لم
كىي بداية االتحاد بيف مكسى كأخيو فالجانب الذم عنده فيو قصكر فأراد أف يكممو  (اجعؿ)

كىاركف ىنا يمثؿ السند الذم يعتمد عميو مكسى حتى يؤدم الرسالة عمى أكمؿ  .(175) بأخيو
 كجو.
ا كالشد اإلمساؾ بقكة كاألزر أصمو الظير، كلمٌ » (أشدد)كىذا االعتماد يتقدمو فعؿ الطمب    

كاف الظير مجمع حركة الجسـ، كقكاـ استقامتو، أطمؽ اسمو عمى القكة إطبلقا شائعا يساكم 
كقيؿ آزره إذا أعانو كقكاه كسمي اإلزار إزاران ألنو يشد بو (176)« الحقيقة، فقيؿ األزر لمقكة
الشد فيككف الكبلـ تمثيبل لييئة الميًعيف مراد بو الظير لتناسب »الظير كىك في اآلية 

كالفعؿ األكثر داللة عمى االتحاد ىك فعؿ الطمب الداؿ عمى صيغة األمر  .(177)«كالميعىاف
أشركو، فمكسى عميو السبلـ يريد إعانة أخيو لو عمى تحمؿ أعباء الرسالة، كما أعظميا 

حي ًمنّْي كىأىخً ﴿رسالة إنو مصير أمة يحمؿ عاتقيا شخصاف يقكؿ تعالى:  كفي ىيكى أىٍفصى ي ىىاري
اؼي أىٍف ييكىذّْبيكفً  دّْقيًني ًإنّْي أىخى ، كبنية فعؿ أرسمو (34)القصص/ ﴾ًلسىاننا فىأىٍرًسٍموي مىًعيى ًرٍدءنا ييصى

اإلشراؾ في األمكر الصعبة التي لـ يستطع مكسى تبميغيا فعمى حد تعبير  دالة عمىمعي 
نو أفصح مف مكسى قالكا أنو كانت فيو صفات أخرل أف ىاركف باإلضافة إلى أ»المفسريف 

حميدة منيا أف مكسى كانت فيو حدة أم أنو سريع الغضب أما ىاركف فكاف فيو ليف كحمـ 
كلذا طمب مكسى أف يككف معو ليجبر عقدة لسانو بفصاحتو، كليعالج بمينو شدة مكسى 
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مقببل عمى حرب تستمـز  بمكسى في ىذا السياؽ ناككأن. (178)«كحدتو فيكمؿ كؿ منيما اآلخر
 فييا مؤازرة األخ بمكقؼ التأييد كالمساندة.

بمراحؿ نستطيع أف نطمؽ  ىذه اآليات تضمنت طمبا كتضرعا مرٌ  فٌ إكخبلصة القكؿ 
 د األخكة ثمرة كجزاء مف اسعة الصدر كتيسير األمر كاتحاكانت عمييا مراحؿ الدعكة ف

 ﴾قىاؿى قىٍد أيكًتيتى سيٍؤلىؾى يىا ميكسىى﴿ السبلـسبحانو كتعالى عندما استجاب لمكسى عميو 
 (.36)طو/

ـي اٍلًعٍجؿى فىتيكبيكا ﴿كقاؿ تعالى:  اًذكي ـٍ ًباتّْخى ـٍ ظىمىٍمتيـٍ أىٍنفيسىكي ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًإنَّكي كىاً 
ـٍ ًعٍندى  ٍيره لىكي ـٍ خى ـٍ ذىًلكي ـٍ فىاٍقتيميكا أىٍنفيسىكي ـي ًإلىى بىاًرًئكي ـٍ ًإنَّوي ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي مىٍيكي ـٍ فىتىابى عى  ﴾بىاًرًئكي

ًإفَّ الًَّذيفى ﴿كعيد لعبدة العجؿ حيث قاؿ تعالى: ك اآلية جاء بعد كعد  نٌص  إفٌ  (.54)البقرة/
يىاًة الدٍُّنيىا  ًذلَّةه ًفي اٍلحى ـٍ كى بًّْي ذيكا اٍلًعٍجؿى سىيىنىاليييـٍ غىضىبه ًمٍف رى كىذىًلؾى نىٍجًزم اٍلميٍفتىًريفى اتَّخى  ﴾كى

 (.152/األعراؼ)
خرج ىؤالء العبدة العجؿ عف ميمتو في الحياة كاتخذكه لشيء آخر اخترعكه كىك ألقد 

فغضب ا ال ينزؿ عمى الذيف اتخذكا العجؿ لما خمؽ لو كلكف عمى »جعمو إليا معبكدا 
لقتؿ ككاف ذلؾ عمى لساف مكسى لذالؾ كاف جزاءىـ ا. (179)«الذيف اتخذكه لغير ما خمؽ لو

كقد سبقيما  (تكبكا، اقتمكا)كبنية الخطاب تقتضي أثر فعميف مف األمر ىما:  .عميو السبلـ
كىك »داللة عمى أف الجـر عظيـ "إنكـ ظممتـ أنفسكـ"  يةف التككيدإب يفإنذار كتنبيو مسبكق

 (قكـ)فإف كممة كلئلشارة . (180)«تشريع حكـ ال يككف مثمو إال عف كحي ال عف اجتياد
اتخذت مسار التقرب ليصؿ الخطاب إلى قمكبيـ مباشرة ثـ يأتي إنكـ ظممتـ أنفسكـ كفييا »

المتكجية إلى  (تكبكا)كصيغة فعؿ  .(181)«إشارة لكاقع حاليـ عندما اتخذكا قرار عبادة العجؿ
الجماعة سبقتيا الفاء الدالة عمى التعقيب فحاليـ ال يحتمؿ التأجيؿ كبيف المخاطب مكسى 

عمى سرعة  ةنية قصيرة دلت عمييا فاء التعقيب ىذه الدالاكالمخاطىب عبدة العجؿ، لحظة زم
لقـك األكبة مما يكرىو ا إلى ما يرضاه عف طاعتو، فاستجاب ا»الحدث، كالتكبة ىنا ىي: 

 .(182)«لما أمرىـ بو مكسى مف التكبة مما ركبكا مف ذنكبيـ إلى ربيـ عمى ما أمرىـ بو
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ذاف بالتكبيخ كنتيجة سابقة لما بعده كىي اإلىانة فالعبلقة بف يإفيو  (تكبكا)كالفعؿ 
ألف طمب الشيء مف غير قصد حصكلو لعدـ القدرة عميو »اآلمر كالمأمكر ىي المزـك 

عمى العـز بقدر ما آؿ إلى نتيجة مفادىا  (تكبكا)فبقدر ما دؿ الفعؿ  .(183) «تستمـز إىانتو
أخذ الجزاء أكثر، كالذم يجسده فعؿ األمر "فاقتمكا أنفسكـ" كظاىر تفسير ىذه اآلية كا 

ليقتؿ البرمء منكـ المجـر فكفقكـ لفعؿ ذلؾ كأرسؿ عميكـ سحابة سكداء لئبل يبصر »أعمـ: 
فعؿ األمر فاء  تكقد سبق. (184)«منكـ نحك سبعيف ألؼ بعضكـ بعضا فيرحمو حتى قتؿ

التعقيب أم جعؿ القتؿ متعقبا لمتكبة، كقد اقتضى السياؽ أف يحمؿ ىذا الفعؿ داللة اإلىانة 
كقكلو  (185)«يككف في مقاـ عدـ االعتداد بالمخاطب كقمة المباالة»المقتضى كالتحقير كىذا 

ـي ذيٍؽ ًإنَّؾى أىٍنتى اٍلعىًزيزي ﴿ تعالى: ىنا يصكر مدل سخط اآلمر  فالقتؿ (،49)الدخاف/﴾ اٍلكىًري
يرتد إلى المتمقي الداخمي أك المباشر مف »عمى المأمكر كتصغير الشأف ألف سياؽ اإلىانة: 
ارىةن أىٍك نحك قكلو تعالى: ﴿( 186)«حيث يككف المقصكد تصغير شأنو كقمة المباالة قيٍؿ كيكنيكا ًحجى

ًديدنا أف ىؤالء القـك مأمكركف بأف » معنى كما يحمؿ القتؿ في ظاىره (،50)اإلسراء/﴾ حى
فالتكبة بما حممتو مف صيغة أمر ىي لحظة كعيد لفعؿ أبشع كىك  (187)«يباشر كؿ قتؿ نفسو

القتؿ الذم ينـ عنو تكبة أخرل مف عند ا: "فتاب عميكـ" كىي لحظة في بنيتيا العميقة ترج 
  تعالى أف يتكب عمى ىؤالء.

 هيالنّ . 2
،م( ىػ،ف)كالنيي خبلؼ األمر، جاء في مادة  .ىك أحد األساليب اإلنشائية الطمبية

 نياه، ينياه، فانتيى كتناىى كؼ أنشد سيبكيو لزيادة بف زيد العذرم:»في لساف العرب: 
 (188)"رافى ى فأقٍ اىى تنى  أكٍ  ىفأممى  ه *** أطاؿى دى نٍ عً  تي يٍ اىى ي تنى ممً ى عً يى تى ا انٍ ا مى إذى "

االمتناع عنو عمى كجو االستعبلء طمب الكؼ عف الفعؿ ك »طبلحا فيك: ا اصأمٌ 
 .(189)«كاإللزاـ
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فالتعريؼ المغكم كاالصطبلحي يتفقاف في أف النيي ىك الكؼ كالنيي صيغة يمنع 
يكؼ عنو، كىي المككنة مف ال الناىية ينبغي أف ما بفييا المتكمـ أك المخاطب قصد تبميغو 

 فأما النيي فقكلؾ ال تفعؿ كمنو قكلو:»ب في ذلؾ: كفعميا المضارع، يقكؿ الصاح
 (190)«اٍنزىعبأ ليسى  ا كالكجوً القفى  َـّ نا *** أغى نى بيٍ  ىري ؽ الدَّ فرَّ  ي إفٍ حٍ كى نٍ ال تى 

 ة أصمية كىي كؿ فعؿ مضارع مجزـك ببل الناىية .دكلمنيي صيغة كاح
كال تقـ يا رجؿ، كال ال يقـ زيدان، )كيقع حرؼ النيي عمى فعؿ الشاىد كالغائب، كذلؾ قكلؾ 

 .(191)(تقكمي يا امرأة
يقكؿ ابف ىشاـ:  .ف االستقباؿاكيفيد حرؼ النيي مجتمعا مع الفعؿ المضارع زم

أف تككف مكضكعة لطمب الترؾ كتختص بالدخكؿ عمى المضارع كتقتضي  (ال)كمف أكجو »
ـٍ أىٍكًليىاءى الى تىتًَّخذيكا عىديكّْ جزمو كاستقبالو سكاء أكاف المطمكب منو مخاطبا نحك: ﴿ كي ﴾ م كىعىديكَّ

أك  (28/آؿ عمراف)﴾ الى يىتًَّخًذ اٍلميٍؤًمنيكفى اٍلكىاًفًريفى أىٍكًليىاءى أك غائبا نحك: ﴿ (1/الممتحنة)
 .(192)«متكمما نحك ال أرينؾ ىا ىنا
تبيف أف النيي يقتضي طمب المنع كالكؼ، كيتفؽ في ذلؾ مع نمف خبلؿ ىذه التعريفات 

فالعبلقة بيف » مى كؼ مف ىك أدنى منو عمى فعؿ مالفظ يطمب بو األعاألمر فيك إذف 
كاألمر ىك نيي عف . األمر كالنيي ىي مبدئيا عبلقة تقابؿ فالنيي ىك أمر بعدـ القياـ بالفعؿ

 .(193)«عدـ القياـ بالفعؿ
 كيمتقي أسمكب النيي مع األمر في نقاط ىي:

 عبلء.أف كؿ كاحد منيما ال بد فيو مف اعتبار االست -1
 أنيما يتعمقاف بالغير فبل يمكف أف يككف اإلنساف آمران لنفسو أك ناىيا ليا. -2
 أنو ال بد مف اعتبار حاؿ فاعميما في ككنو مريدا ليا. -3

 كيختمفاف في نقاط ىي:
 أف كؿ كاحد منيما مختص بصيغة تخالؼ اآلخر. -1
 أف األمر داؿ عمى الطمب كالنيي داؿ عمى المنع. -2
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 .(194)األمر ال بد فيو مف إرادة مأمكره كالنيي ال بد فيو مف كراىية منييوأف  -3
خذ أسمكب النيي سياقات متعددة تعكد إلى مكقؼ كؿ مف المتكمـ كالسامع أثناء كيتٌ 

التيديد كااللتماس كالدعاء التي معاني نقؿ الرسالة، كبالتالي ينتفي عنصر االستعبلء كمنيا 
 يات.سنرل تجمياتيا في تحميؿ اآل

بًّْو أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن قاؿ تعالى: ﴿ ٍمنىاىىا ًبعىٍشرو فىتىَـّ ًميقىاتي رى ًثيفى لىٍيمىةن كىأىٍتمى ٍدنىا ميكسىى ثىبلى كىكىاعى
كفى اٍخميٍفًني ًفي قىٍكًمي كىأىٍصًمٍح كىالى تىتًَّبٍع سىًبيؿى اٍلميٍفًسًديفى  قىاؿى ميكسىى أًلىًخيًو ىىاري ﴾ كى

أخيو ىاركف عمييما السبلـ كتشتد دعامتيما مف ك ط العبلقة بيف مكسى ترتب (.142/األعراؼ)
كىذا التبميغ اقتضى كجكد أمر كنيي في آف كاحد،  .أجؿ تحقيؽ ىدؼ كاحد ىك تبميغ الرسالة

كقد أشرنا إلى األفعاؿ الدالة عمى ذلؾ في سياؽ األمر كقمنا إف الخبلفة تمثؿ تغييرا استمراريا 
ي اإلصبلح كأكؿ خطكة في نقؿ ىذه الرسالة، كىذا اإلصبلح يتمكه لياركف، كىي بذلؾ تقتض

فعؿ بصيغة النيي المككف مف ال الناىية كالفعؿ المضارع "ال تتبع" كاإلتباع "أصمو المشي 
كيرتد النيي ىنا عف . (195)عمى خمؼ ماشو كىك ىنا مستعار لممشاركة في عمؿ المفسد

إف ىذه األخكة التي تريد أف تستمر في  التحذيرالكؼ لينتقؿ في ىذا الفعؿ إلى سياؽ 
كالمفسد مف كاف »التضحية مف أجؿ ىذه الرسالة تريد أف تقرف اإلصبلح بعدـ اإلفساد 

كقد أصر ا سبحانو كتعالى عمى كممة سبيؿ كالسبيؿ ىك الطريؽ . (196)«الفساد طبيعتو
الفساد كبؤرة التكقؼ عنو المؤدم إلى الفساد، فسياؽ اآلية المعجز يقتضي غمؽ كؿ ثغرات 

تستمـز أف يبقى الصالح عمى صبلحو فبل »كانت عف طريؽ الفعؿ أصمح، كىذه الكممة 
قكؿ مكجو لنبي كىك ( 142األعراؼ/)﴾ سىًبيؿى اٍلميٍفًسًديفى كىالى تىتًَّبٍع يفسده فقكؿ ا تعالى: ﴿

قـك فتنة بعد قميؿ، فكاف ىاركف عميو السبلـ، ال يأتي منو اإلفساد، كلكف مكسى أعممو أنو ست
مكسى قد أليـ أنو سيحدث إفساد فقصارل ما يطمبو مف أخيو ىاركف أال يتبع سبيؿ 

 .(197)«المفسديف
فبل جـر أف كاف قكلو تعالى كال تتبع »كيقكؿ الطاىر بف عاشكر في شأف ىذه اآلية: 

كىك العمؿ سبيؿ المفسديف، جامعا لمنيي في ثبلث مراتب عف طريؽ االقتضاء إلى الفساد 
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ف لـ يكف مما اعتاده، كتجنب االقتراب مف  المعركؼ باالنتساب إلى المفسد، كعمؿ المفسد كا 
 .(198)«المفسد كمخالطتو

مىٍفتيميكًني ًمٍف كقاؿ تعالى: ﴿ عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى ًبٍئسىمىا خى لىمَّا رىجى كى
ـٍ  بّْكي ًجٍمتيـٍ أىٍمرى رى ذى ًبرىٍأًس أىًخيًو يىجيرُّهي ًإلىٍيًو قىاؿى اٍبفى أيَـّ ًإفَّ اٍلقىٍكـى  بىٍعًدم أىعى كىأىٍلقىى اأٍلىٍلكىاحى كىأىخى

كىاديكا يىٍقتيميكنىًني فىبلى تيٍشًمٍت ًبيى اأٍلىٍعدىاءى كىالى تىٍجعىٍمًني مىعى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى  ﴾ اٍستىٍضعىفيكًني كى
قكـ مكسى عميو السبلـ كىك في ميقات ربو بٌينيا  مع . أحداث كثيرة كقعت(150/األعراؼ)

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفناقكلو تعالى: ﴿ لىمَّا رىجى ﴾ جعمتو يتحسر عمى قكمو عبدة كى
 االعجؿ كالغضب كاألسؼ إنما ىك خكؼ كحزف كلـك عمى ىؤالء القـك الذيف يمثمكف جزء

لسبلـ يتكجو بتأنيب أخيو، كيؼ ال كىك كمفو مف منو، كًعبادة العجؿ جعمت مكسى عميو ا
بعده في تبميغ الرسالة، كبالتالي كجب عميو أف ييتـ ىذه العممية عمى أكمؿ كجو ما دامت 

عنو صيغة  تأسندت إليو، فما كاف جكاب األخ إال بتقرير االستعطاؼ كالترجي الذم تكلد
تة مأخكذة مف أشمت كىي الفرح ، كالشما(ال تشمت كال تجعمني)النيي، كتمثمت في فعميف 

ببمية مف تعاديو كيعاديؾ، يقاؿ شمت بو  كفرح، كىي بذلؾ إظيار الفرح بمصيبة تقع في 
كقؼ منيـ مكقؼ العداكة كأف مكقؼ »كقد كصفيـ باألعداء كدليؿ عمى انو . (199)«خصـ

ك فعؿ ىاركف ألخيو بيذه الصيغة يتجو نح كردٌ . (200)«الخبلؼ بيف مكسى كىاركف يشعرىـ
 .(201)سياؽ االلتماس كىك يقتضي حضكر طرفي االتصاؿ لكف مع تساكييما في المنزلة

كىالى كتزيد درجة االستعطاؼ بيف األخ كأخيو عندما يردؼ بقكلو تعالى عمى لساف ىاركف: ﴿
التماس األٌكؿ  معنييفكصيغة النيي تتجو إلى ( 150)األعراؼ/﴾ تىٍجعىٍمًني مىعى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى 

الثاني فيك يمتد إلى عدـ التشريؾ مع  المعنى، أما جعمو مع شخص ما مكسى عميو السبلـ
، كبالتالي تتحكؿ بنية النيي  إلى تشبت ىاركف بأخيو ككقكفو جنبا  (ال تجعمني)ىؤالء القـك

 ضد القكـ الظالميف.معو إلى جنب 
ٍذ ًبًمٍحيىًتي كى كقاؿ تعالى: ﴿ ٍقتى قىاؿى يىا اٍبفى أيَـّ الى تىٍأخي ًشيتي أىٍف تىقيكؿى فىرَّ الى ًبرىٍأًسي ًإنّْي خى

ـٍ تىٍرقيٍب قىٍكًلي لى اعمـ »يقكؿ الفخر الرازم في شأف ىذه اآلية: (. 94)طو/﴾ بىٍيفى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كى
أف الطاعنيف في عصمة األنبياء عمييـ السبلـ يتمسككف بيذه اآلية مف كجكه أحدىما أف 
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ف يككف قد أمر ىاركف بإتباعو أك لـ يأمره، فإف أمره بو فإما أف مكسى عميو السبلـ، إما أ
يككف ىاركف قد اتبعو أك لـ يتبعو، فإف اتبعو كانت مبلمة مكسى لياركف معصية، كأما ألف 
ف لـ يتبعو كاف ىاركف تاركا لمكاجب، فكاف فاعبل لممعصية،  مبلمة غير المجـر معصية، كا 

ما أمره بإتباعو كانت مبلمتو إياه بترؾ اإلتباع معصية،  ف مكسى عميو السبلـإكأما إف قمنا 
فثبتت أف عمى جميع التقديرات يمـز إنشاء المعصية إما إلى مكسى أك إلى ىاركف، كثانييما 

ٍذ ًبًمٍحيىًتي كىالى ًبرىٍأًسي"  كىذا معصية ألف ىاركف عميو (. 94)طو/قكؿ ىاركف "يىا اٍبفى أيَـّ الى تىٍأخي
ا قدر عميو مف النصيحة كالكعظ كالزجر، فإف كاف مكسى عميو السبلـ قد السبلـ قد فعؿ م

بحث عف الكاقعة، كبعد أف عمـ أف ىاركف قد فعؿ ما قدر عميو كاف األخذ برأسو كلحيتو 
ف لـ يكف ذلؾ األخذ  ف فعؿ ذلؾ قبؿ تفرؽ الحاؿ كاف ذلؾ أيضا معصية، كا  معصية، كا 

كقد كاف تعميقو عمى ىؤالء في قكلو:  .(202) «صيةجائزا كاف مكسى عميو السبلـ فاعبل لممع
إف مكسى عميو السبلـ أقبؿ كىك غضباف عمى قكمو فأخذ برأس أخيو كجره إليو كما يفعؿ »

اإلنساف بنفسو مثؿ ذلؾ عند الغضب، فإف الغضباف المتفكر قد يعض عمى شفتيو، كيقتؿ 
ل نفسو ألنو كاف أخاه أصحابو كيقبض لحيتو فأجرل مكسى عميو السبلـ أخاه ىاركف مجر 

كشريكو فصنع بو ما يصنع الرجؿ بنفسو في حاؿ الفكر كالغضب، فأما قكلو ال تأخذ بمحيتي 
كال برأسي فبل يمتنع أف يككف ىاركف عميو السبلـ خاؼ مف أف يتكىـ بنك إسرائيؿ مف سكء 

 .(203)«ظنيـ أنو منكر عميو غير معاكف لو
ى عف طريؽ صيغة النيي: ال تأخذ بمحيتي ىاركف عمى أخيو مكس نتيجة لكؿ ىذا ردٌ 

كعمة ذلؾ أف ىاركف خشي أف يظف مكسى أنو فرؽ بيف بني »كال برأسي، فيذا التماس منو 
، كىاركف اجتيد كعمؿ عمى الحفاظ  إسرائيؿ، كلـ يراع نصيحة مكسى لو بأف يصمح بيف القـك

و اإلجابة كدفاعا عمى القـك في إطار نصيحة مكسى لو فكاف مكسى سأؿ ىاركف ليسمع من
 .(204) «عف نفسو

كؾى ًبآىيىاًتي كىالى تىًنيىا ًفي ًذٍكًرمكقاؿ تعالى: ﴿ (. 41،42)طو/﴾ كىاٍصطىنىٍعتيؾى ًلنىٍفًسي اٍذىىٍب أىٍنتى كىأىخي
اتخاذ  رعاية ا سبحانو كتعالى لمكسى عميو السبلـ في فعؿ اصطنعتؾ كاالصطناعتمثمت 

كىذا الفعؿ  .(205)«الصنعة ىي افتعاؿ مف الصنع يقاؿ اصطنع فبلف فبلنا أم اتخذه صنيعة
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يحمؿ كؿ معاني االختيار كاالصطفاء لذلؾ كجب عمى مكسى عميو السبلـ تبميغ الرسالة 
عمى أكمؿ كجو كذلؾ عف طريؽ بنيتيف ىما األمر في الفعؿ اذىب كالنيي في فعؿ ال تنيا، 

كاعمـ أنو سبحانو كتعالى لما عدد عميو المنف الثمانية في مقابمة تمؾ اإلليامات »قاؿ الرازم: 
الثمانية رتب عمى ذكر ذلؾ أمرا كنييا، أما النيي فيك قكلو تعالى: ال تنيا عف ذكرم، كالكنى 

 .(206)«الفتكر كالتقصير
يا متعمقة بكظيفة أساسية في جو صكب االستعبلء، ألنٌ تتٌ  اكصيغة النيي حقيقتي

أحدىا اتخذ ذكرم آلة »التبميغ كىي الذكر، كىناؾ سياقات متعددة لمذكر يذكرىا الرازم بقكلو: 
لتحصيؿ المقاصد كاعتقد أف أمرا مف األمكر ال يتسنى ألحد إال بذكرم، كالحكمة فيو أف مف 

ف ذاكرا  ال بد كأف ذكر جبلؿ ا تقكل ركحو بذلؾ الذكر، فبل يضعؼ في المقصكد كأل
يككف ذكرا إلحسانو، كذاكرا إحسانو ال يفتر في أداء أكامره، كثانييا المراد بالذكر تبميغ 
الرسالة فإف الذكر يقع عمى كؿ العبادات، كتبميغ الرسالة مف أعظميا، فكاف جديرا بأف يطمؽ 

لذكر ىك أف يذكرا عميو اسـ الذكر كثالثيا قكلو: كال تنيا في ذكرم عند فرعكف ككيفية ا
لفرعكف كقكمو أف ا تعالى ال يرضى منيـ الكفر كيذكرا ليـ أمر الثكاب كالعقاب كالترغيب 
كالترىيب، كرابعيا أف يذكرا لفرعكف آالء ا كنعمائو كأنكاع إحسانو إليو ثـ قاؿ بعد ذلؾ 

الذكر كعدـ التكاني فيو  كلمتأكيد عمى. (207) «(43/طو)﴾ اٍذىىبىا ًإلىى ًفٍرعىٍكفى ًإنَّوي طىغىى﴿
جاءت صيغة النيي نحك االثنيف ال تنيا، كقد تعدت ىذه الصيغة مف االستعبلء إلى التكميؼ، 
 كىذا التكميؼ يستدعي كجكد األخكيف المرسميف جنبا إلى حنب مف أجؿ تحقيؽ ىذه الميمة.

ٍينىا ًإلىى أيْـّ ميكسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذى كقاؿ تعالى: ﴿ ْـّ كىالى كىأىٍكحى مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى ا ًخٍفًت عى
ًميفى  اًعميكهي ًمفى اٍلميٍرسى ًني ًإنَّا رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ كىجى اًفي كىالى تىٍحزى  (.7)القصص/﴾ تىخى

تمكه تكحي ا تعالى إلى أـ مكسى جعؿ سياؽ اآلية يأتي في صيغة األمر أكال ثـ  إفٌ 
ف كاف ىذاف الفعميف متعمقاف بحالة (تخافي ال تحزني ال)صيغة النيي متمثمة في الفعميف  ، كا 

نفسية ألـ مكسى كىي الخكؼ كالحزف فبل بأس أف نذكر السياؽ التحكيمي لمنيي في ىاذيف 
 الفعميف عمى أف تترؾ حالة الخكؼ كالحزف في السياؽ النفسي إف شاء ا.

لناىية تجاكزت مرحمة فصيغة النيي المككنة مف الفعميف تخافي تحزني المقركف ببل ا
االستعبلء إلى مرحمة سادىا األمف كالطمأنينة كبالتالي فصيغة النيي متجية صكب اإليناس 
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كىي تمؾ القكة التي منحيا ا تعالى كالبشارة التي كعدىا بيا كىي عكدة الصبي كيعمؽ 
مريف إنيا آية كاحدة جمعت بيف أ»الشيخ محمد متكلي الشعراكم عمى ىذه اآلية بقكلو: 

جاء »كالنيي عف الخكؼ كعف الحزف  .(208) «كنيييف كخبريف كبشارتيف في إيجاز مكجز
مكيا الخكؼ إذ أف أـ مكسى عميو السبلـ تم (209)«في كحشة الفراؽ المكركه كالتفكيرتكقع  بسبب

فطمأنيا بعكدة ابنيا  ىذه الكحشةعالى أف يعكضيا عف ىذا الخكؼ ك تفأراد ا سبحانو ك 
 .ىسالما معاف

 النداء .3
كيضـ في بنيتو المغكية رفع  .بالمخاطب التي تتعمؽىك أحد األساليب اإلنشائية الطمبية     

كمف الباب ندل الصكت يعد مذىبو كىك أندل "جاء في مقاييس المغة:  الصكت كالدعاء.
 صكتا منو أم أبعد كمنو قكؿ األصمعي:

 (210)"يافاعً نادم دى يي  تو كٍ دل *** لصى أنٍ  فإفَّ  عي عي كأدٍ أدٍ  متي فقي 
كالنَّداءي كالنُّداء الصكت مثؿ الدُّعاء كالرُّغاء كقد ناداه كنادل بو كناداه ميناداة كًنداء أىم صاح »

ٍذىبان  بو النّْداًء الدُّعاًء بأىرفع الصكت كقد نادىٍيتو ًنداء كفبلف أىٍندل صكتان مف فبلف أىم أىٍبعىدي مى
المعجمية لمنداء مف خبلؿ ىذيف التعريفيف تقتضي كجكد فالبنية ، (211) «كأىرفع صكتان 

عنصريف ىما الصكت كالدعاء كىما متعمقاف برسالة كبلمية مكجية مف مرسؿ إلى مرسؿ 
 إليو قصد التنبيو.

دعاء المخاطب ليصغي إليؾ أك طمب إقبالو بعيدا بعدا حقيقيا أك »ا اصطبلحا فيك أمٌ 
إلى اختبلؼ الزماف كالمكاف كمنزلة اإلنساف بالنسبة كالبعد ىنا نسبي يختمؼ ب .(212) «مجازيا

كىذا المخاطب المدعك يدعى بأحرؼ مخصكصة منيا ما ىك داؿ عمى القرب  .أخيو اإلنساف
النداء بيذا التعريؼ أصمو اإلقباؿ ك  مر ما.ألؿ عمى البعد كذلؾ لتنبيو السامع كمنيا ماىك دا

فبل بد في »كال ينادم عادة إال ما يصح أف يقًبؿ  (ادعك)كيككف بكاسطة حرؼ نائب منابة 
األصؿ مف تكافؽ داللي معجمي تركيبي بف معنى األداة كبيف المنادل مف حيث صحة 
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ف قرينة دالة بالحذؼ كنعني بذلؾ حرؼ عكلدة تم ة الٌنداءبني كالمبلحظ أفٌ  .(213) «مناداتو
رؼ ممفكظا عمى مستكل السطح مكلد مف الفعؿ ادعكا سكاء أكاف الح»النداء، فيذا الحرؼ 

 ﴾ييكسيؼي أىٍعًرٍض عىٍف ىىذىا﴿مثؿ يا محمد أك مضمرا عمى مستكل العمؽ مثؿ قكلو تعالى: 
الشيء الممفت لبلنتباه أف ىناؾ اختبلفات بيف النداء كالدعاء رغـ . ك (214) «(29)يكسؼ/

يقكؿ لصاحبو فالنداء ىك رفع الصكت بما لو معنى كالعربي »التقائيما في مكضع التصكيت 
ناد معي ليككف ذلؾ أندل لصكتنا أم أبعد لو، كالدعاء يككف برفع الصكت كخفضو يقاؿ 
دعكتو مف بعيد، كدعكت ا في نفسي، كال يقاؿ ناديت في نفسي، كأصؿ الدعاء طمب 

 .(215) «ألنو يدعك إلى مذىب مف غير دليؿ عى ادعاءيدعك كادٌ الفعؿ كىك مف دعا 
النداء مف قبيؿ جممة  النحاة القدامى أداة النداء مع المنادل كاعتبركا أفٌ  جمعكقد 

اختزؿ منيا الفعؿ كالفاعؿ أك عيكضا بحرؼ يفيد فائدتيما أك بنيت عمى لفظة ليا معنى 
أما الرأم األكؿ فقد  ،آراءجمؿ النداء عند النحاة في ثبلثة  ةالفعؿ كبذلؾ فقد تمخصت بني

تحكؿ  (دعك زيدان )أ (يا)منادل مفعكؿ بو منصكب بفعؿ مقدر فجممة اعتبر فيو صاحبو أف ال
 إلى يا زيد فحذؼ الفعؿ كالفاعؿ.

كساده مسٌده  (دعك)أكضا عف فعؿ قد اعتبر فيو صاحبو حرؼ النداء عا الثاني فأمٌ 
كذىب بعض المحدثيف إلى أف النداء ليس جممة فعمية  .كأما الثالث فقد اعتبر النداء اسـ فعؿ

نما ىك مركب لفظي بمنزلة أسماء األصكات يستخدـ إلببلغ المنادل  كال جممة غير إسنادية كا 
 حاجتو أك لدعكتو إلى إعانتو أك نصرتو أك نحك ذلؾ.

ء فييا الندا كيعدٌ  ،كالنداء يتحكؿ مف بنيتو النحكية إلى بنية ببلغية يحكميا سياؽ المغة
مف الجمؿ األسمكبية غير اإلسنادية ألنيا عبارات انفعالية غير خبرية، كألف النداء مف الجمؿ 

كفي ذلؾ يقكؿ  (أنادم زيدان )ك (يا زيد)التي تعتمد عمى األداة كمعناىا كالفرؽ جمي بيف قكلنا: 
ر النداء فصار أال ترل لك تجسـ إظياره فقيؿ ادعكا زيدان كأنادم زيدان الستحاؿ أم»ابف جني: 

 .(216)«إلى لفظ الخبر المحتمؿ لمصدؽ كالكذب كالنداء مما ال تصنع منو تصديقا كال تكذيبا
لمخاطب، كىذا كاالمتكمـ  بيفلغكية ميتاكمما ال شؾ فيو أف النداء يحتاج إلى مرحمة 

كىك »األخير ىك مف يكجو لو اإلقباؿ كالطمب كىك المنادل كعرفو بف الحاجب بقكلو: 
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كالمنادل ىك البؤرة التي تقكـ . (217) «المطمكب إقبالو بحرؼ نائب منابة ادعكا لفظا كتقديران 
 عمييا عممية االتصاؿ كعممية تحكيؿ بنية األساس إلى حرؼ النداء في مستكاه العميؽ.

كاالسـ »يقكؿ ابف عصفكر االشبيمي:  .كالمنادل عند النحاة قسماف معرب كمبني    
ف أف يككف معربا أك مبنيا فإف كاف مبنيا فحكمو بعد النداء كحكمو قبمو المنادل ال يخمك م

ف كاف معربا فبل يخمك مف أف يككف مفردا أك مضافا أك شبييا  ،نحك يا ىذا يا ىؤالء كا 
كما ييمنا مف االسـ المنادل ىك تمؾ االستجابة كاإلقباؿ حتى يتحقؽ . (218) «بالمضاؼ

اتو سياقات متعددة أىميا اإلغراء كاالختصاص اإلخبار كالتكاصؿ كىك يأخذ في مناد
 كالتعجب كالندبة كاالستغاثة.

 أحرف النداء 
 ياك حدد النحاة أحرؼ النداء حسب درجة القرب كالبعد كأىـ ىذه الحركؼ: اليمزة 

 كأيا كىيا كأم ككا.
 (يا)كأـ ىذا الباب »كأىـ ىذه الحركؼ حرؼ الياء، كفي ذلؾ يقكؿ ابف عصفكر 

ذلؾ أنيا تستعمؿ في جميع ضركب النداء، كما عداىا ال يستعمؿ إال في النداء  كالدليؿ عمى
فإنيا ال تستعمؿ إال ( كا)الخالص الذم ال يدخمو معنى التعجب كال الندبة كال االستغاثة إال 

كىذه األحرؼ في حقيقتيا أصكات ييتؼ بيا الرجؿ عند إرادة تنبيو . (219) «في الندبة
 .(220) كيرتفعالمنادل فيمتد الصكت 

 كتنقسـ أحرؼ النداء باعتبار القريب كالبعيد إلى مجمكعتيف:
المجمكعة األكلى: تضـ اليمزة كأم لنداء القريب، كمف مكاضع اليمزة أف تككف تنبييا -

ليس فييا ما يعيف عمى مد الصكت كألف اليمزة تفيد تنبيو »كأكضح ابف يعيش ذلؾ بقكلو: 
 .(221) «صكت لقرب المدعكالمدعك كلـ يرد فييا امتداد ال

ا بالنسبة "ألم" فقد اختمؼ فييا، فقيؿ ىي لمبعيد حقيقة أك حكما كىك المنزؿ منزلة أمٌ 
نيا لمقريب حقيقة كحكما كىك المنزؿ منزلة إبكيو، كقيؿ يكىذا ما ذىب إليو س. (222)«البعيد

 كىك ما ذىب إليو المبرد كالزمخشرم. .(223) «المصغي إليؾ
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 ىذه األداة متعدد حسب طبيعة المنادل فعندما يقكؿ الشاعر:إلى كالسياؽ بالنسبة 
 "يري دً ىى  فَّ ليي  ماماتو حى  حى *** بكاءى ؽ الضُّ نى كٍ د في رى عبٍ  ي أمَّ عً مى تسٍ  ـٍ ألى "

فيي في ىذا السياؽ مستعممة لنداء البعيد كالذم يدؿ عمى ذلؾ فعؿ تسمعي الذم يدؿ عمى 
 أف المنادل بعيد المنزلة.

نما تصمح »مقريب ألنيا: لبعض الباحثيف أنيا نداء  يبيفك  ال تصمح أف تككف لنداء البعيد كا 
أف تككف أداة لنداء القريب كذلؾ ألف السككف في الياء ال يعيف عمى مد الصكت كرفعو 

 فسياؽ القريب صكتي ال غير. .(224)«بيا
لنداء البعيد كأشير أحرؼ النداء كأكثرىا  (يا،ػ أيا، ىيا، آ، كا)المجمكعة الثانية كتضـ: -

بكيو: "أما يا ياستعماال: "يا" كتعد كما سمؼ الذكر أـ الباب لكثرة االستعماؿ، كيقكؿ عنيا س
مبعيد، كقد لكينادل بيا  .(225) «فتنبيو أال تراىا في النداء، كفي األمر كأنؾ تنبو المأمكر

 .(226)أك تنزيبل لو منزلة البعيد ينادل بيا القريب تككيدان أك مبالغة في النداء
 باعتبار استعماليا إلى قسميف: (يا)كتنقسـ 

األكؿ: أف تككف تنبييا كنداء أم تنبييا لممنادل أك المدعك أك المطمكب إقبالو كنداء 
 .(227) «أك دعاء أك طمبا لممنادل أك المدعك أك المطمكب إقبالو كذلؾ إذا ذكر المنادل

كتعينت لمجرد التنبيو مثؿ أال فبل تعد نداء كذلؾ إذا كالثاني أف تككف قد خمصت 
 .(228)«جيء بيا كال منادل معيا

التنبيو إذا كلييا كاحد مف األمكر اآلتية كىي: األمر كالدعاء كدخكؿ )يا( كنخمص إلفادة 
فالياء في ىذه السياقات مجردة مف المنادل المطمكب كمقتصرة عمى التنبيو  ليت، رب، حبذا.

 ال غير.
"فمعناىا التنبيو، كينادل بيا كتستخدـ لنداء البعيد كالقريب المنزؿ منزلتو أك المبالغي  (أيا) أما

كلككنيا لمبعيد كانت عمى ثبلثة أحرؼ آخرىا ألؼ . (229)« في تنبييو كندائو أك المؤكد نداءه
فمعناىا التنبيو كاختمؼ  (ىيا)أما . (230)«مد تحتمؿ المد ما شئنا ألف مد الصكت بيا يتمكف
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النحكيكف في ىائيا: فقيؿ ىي بدؿ مف ىمزة أيا أبدلت اليمزة ىا لممقارنة، كقيؿ ىي أصؿ ال 
 .(231) «يدؿ، قاؿ ابف يعيش: "أيا كىيا أختاف ألنيما لبعيد، كلكؿ ما أريد مد الصكت بو

إال رفعا كال يقع  ىذا باب ال يككف الكصؼ مفرد فيو»بكيو: ييقكؿ في شأنيا س( فيا أيياأما )
في مكقعو غير المفرد كذلؾ قكلؾ: يا أييا الرجؿ، يا أييا الرجبلف، كيا أيتيا المرأتاف فأم ىنا 

نما صار كصفو ال يككف فيو إال  (يا ىذا)كقكلؾ  كالرجؿ كصؼ لو كما يككف كصفا ليذا كا 
و التفسير فصار الرفع، كأنؾ ال تستطيع أف تقكؿ يا أم، كال يا أييا كتسكت ألنو مبيـ يمزم

فالمنادل المعرؼ بأؿ مقترف بحرؼ . (232)«ىك كالرجؿ بمنزلة اسـ كاحد كأنؾ قمت يا رجؿ
"كينبو بيا عمى ما يساؽ مف الكبلـ التالي ليا كىك  ييةالتنبي (ىا)النداء، كالفاصؿ بينيما ىك 

ال محؿ  يةالتنبيي (ىا)ك. (233)« قد يككف جممة، كقد يككف مفردا كالضمائر كأسماء اإلشارة
ليا مف اإلعراب، كالجمؿ المبتدآت كالمفردات المعدكدة كالتنبيو يقع قبؿ كؿ ما نٌبيت 

يىا ﴿كتقع في مكاقع عدة منيا دخكليا عمى نعت أم في النداء كقكلو تعالى: . (234)«عميو
ًئنَّةي   (.27)الفجر/ ﴾أىيَّتييىا النٍَّفسي اٍلميٍطمى

فيو زائدة  يةالتنبيي (ىا)مبنياف عمى الضـ لككف كؿ منيما منادل مفردا، ك (أية)ك (أم)ك
 .(235) الزمة لمفظ كؿ منيما

أنيا عكض عف المضاؼ إليو ألف حؽ  أحدىما: بأم يأتي عمى كجييف (ىا)كسبب اتصاؿ 
كالثاني أنيا ذكرت لمفرؽ بيف االستفياـ كالنداء إذا قمت أييا الفتى لك  ،)أم( أف تككف مضافة

 «حذفت حرؼ التنبيو فقمت أم الفتى ألكىـ أنؾ مستفيـ فتعيف حرؼ التنبيو ليذا المعنى
(236). 

ف النداء مف الجمؿ اإلنشائية التي تتطمب نكعا مف الحالة الشعكرية إكخبلصة القكؿ 
بيف المتكمـ كالمخاطب كاليدؼ مف ىذا التبميغ ىك الكصؿ  القائمة عمى الطمب كالتبميغ

كالكشؼ عف الكظيفة االنتباىية لممخاطب كقد تتحقؽ سياقات شتى لمفت انتباه السامع 
كمكقعو كمنزلتو التي تحدد نمط النداء، كىذا ما سنحدد مبلمحو عند تحميمنا آليات النداء في 

قىاؿى رىبّْ ًإنّْي ظىمىٍمتي نىٍفًسي فىاٍغًفٍر ًلي فىغىفىرى لىوي ﴿قاؿ تعالى: فقد  قصة مكسى عميو السبلـ.
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مىيَّ فىمىٍف أىكيكفى ظىًييرنا ًلٍمميٍجًرًميفى  ا أىٍنعىٍمتى عى ـي قىاؿى رىبّْ ًبمى  ﴾ًإنَّوي ىيكى اٍلغىفيكري الرًَّحي
خكؼ مكسى عميو السبلـ يتضرع  سبحانو كتعالى ليغفر (. فقد جعؿ ال16،17)القصص/

خطيئتو، ككاف ذلؾ تكرارا ألسمكب النداء "رب" كقيؿ كركد النداء كانت لحظة اعتراؼ لو 
ًؿ الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي عىديكّّ ﴿بالخطأ كالذنب عندما قاؿ ا سبحانو كتعالى عمى لسانو:  ىىذىا ًمٍف عىمى

ر كأنو كىذا دليؿ عمى أف األصؿ في النفس اإلنسانية ىك الخي (.15)القصص/﴾ميًضؿّّ ميًبيفه 
الفطرة، كأف االنحراؼ عنيا يحتاج إلى سبب غير فطرم، كىك تحميؿ نزغ الشيطاف في 

 .(237)«النفس
كقد كرد ىذا األسمكب بحذؼ حرؼ النداء كىك حذؼ بميغ داؿ عمى شدة قرب مكسى عميو 

كالظمـ ىنا  ،تضرع أف ىناؾ مبالغة في قتؿ القبطيالالسبلـ مف ربو، إنو يريد أف يبيف لو ب
كحذؼ حرؼ النداء كاالتجاه إلى المنادل  .أعمى مراتب الخطيئة كالذنب في القتؿ يمثؿ

يجكز حذؼ حرؼ النداء مف » مباشرة دكف كاسطة داللة عمى اإلقباؿ يقكؿ ابف عصفكر: 
 .(238)«المنادل المفرد العمـ لداللة اإلقباؿ عميو

 .ظييران لممجرميف ا غفر ا تعالى لمكسى كقبؿ تكبتو عاىد مكسى ربو أال يككفكلمٌ 
كتكرر أسمكب النداء بعد القكؿ "قاؿ رب" فمكسى عميو السبلـ يعترؼ بنعـ ا عميو كلذلؾ 

كيعمؽ  .يريد أف يتقرب إليو أكثر، كىذه المرة كعد بالجـز عمى أف ال يككف معينا لممجرميف
 تي ي ظممٍ نّْ إ بّْ الطاىر بف عاشكر عمى ىذه اآلية بقكلو: "إعادة قاؿ أفاد تأكيدا لفعؿ قاؿ "رى 

 وي لى  رى فى غى ي" أعيد القكؿ لمتنبيو عمى اتصاؿ كبلـ مكسى حيث كقع الفصؿ بينو بجممتي ﴿فى سً فٍ نى 
ـي حً الرَّ  كري في الغى  كى ىي  وي إنَّ  كنظـ الكبلـ: قاؿ ربي إني ظممت نفسي فاغفر لي (، 16)القصص/﴾ ي

أنعمت عمي مستأنفا عف  رب بما أنعمت فمف أككف ظييران لممجرميف، كليس قكلو قاؿ رب بما
كأراد  .(239)«قكلو: فغفر لو ألف مكسى لـ يعمـ أف ا غفر لو إذا لـ يكف يكحي إليو يكمئذ

بالمجرميف مف يتكسـ منيـ اإلجراـ، كأراد بيـ الذيف يستذلكف الناس كيظممكنيـ ألف القبطي 
النداء ىنا ىك كالغرض مف ىذا  .(240)أذؿ اإلسرائيمي بغضبو عمى تحميمو الحطب دكف رضاه
 التقرب إلى ا كالخضكع لو مباشرة دكف حرؼ النداء.
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ا قىاؿى يىا ميكسىى أىتيًريدي أىٍف ﴿كقاؿ تعالى:  فىمىمَّا أىٍف أىرىادى أىٍف يىٍبًطشى ًبالًَّذم ىيكى عىديكّّ لىييمى
ا قىتىٍمتى نىٍفسنا ًباأٍلىٍمًس ًإٍف تيًريدي ًإالَّ أىٍف تىكيكفى  ا تيًريدي أىٍف تىكيكفى ًمفى تىٍقتيمىًني كىمى مى بَّارنا ًفي اأٍلىٍرًض كى جى

كفى ًبؾى ًليىٍقتيمي  ى يىٍأتىًمري ًدينىًة يىٍسعىى قىاؿى يىا ميكسىى ًإفَّ اٍلمىؤلى ى اٍلمى اءى رىجيؿه ًمٍف أىٍقصى كؾى اٍلميٍصًمًحيفى كىجى
اًئفنا يىتى  رىجى ًمٍنيىا خى ًني ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى فىاٍخريٍج ًإنّْي لىؾى ًمفى النَّاًصًحيفى فىخى قَّبي قىاؿى رىبّْ نىجّْ  ﴾رى

 .(21..19/القصص)
المبلحظ في بنية ىذه اآليات أف أسمكب النداء كرد بعد أحداث متكالية: خكؼ كذعر 

يا )كاستنجاد اإلسرائيمي بمكسى ككشي القبطي بو، كأكؿ نداء في سياؽ اآليات قكلو تعالى: 
الذم يحمؿ في بنيتو السطحية معنى التنبيو كقد كرد مرفكقا بحرؼ النداء الداؿ عمى  (مكسى

مناداة القريب كقد تبل ىذا النداء أسمكب االستفياـ الداؿ عمى التعجب كاالستنكار "أتريد أف 
تقتمني" فنداء مكسى عميو السبلـ في ىذا السياؽ يمثؿ حسب قكؿ القبطي ذلؾ المبطش 

 ذم يريد االنتقاـ مع أنو ليس كذلؾ.القكم الجبار ال
إف مكسى عميو السبلـ كىك في ىذا المكقؼ ينتظر أحداثا أخرل ينتظر ساعة الفرج 

"أكثر المفسريف عمى أف كأكد ينتظر نداء آخر فكانت أكؿ بكادر النداء رجؿ ينقذه مف اليبلؾ 
لدليؿ عمى ذلؾ التحذير كا ىك (يا مكسىكسياؽ القكؿ ) .(241)«ىذا الرجؿ مؤمف آؿ فرعكف

كاالئتمار التشاكر يقاؿ »التي تمثؿ خطكة التنبيو كالحذر كمكضع النجدة  (يأتمركف)لفظة 
كالمؤل  (242)«الرجبلف يأتمراف ألف كؿ كاحد منيما يأمر صاحبو بشيء أك يشير إليو بأمر

  .(243)«أف أكلي األمر يأتمركف بؾ أف يتشاكركف في قتمؾ» الجماعة أكلك الشأف كالمعنى
كخركج مكسى عميو السبلـ مف ىذا المكقؼ الخطير جعمو يتقرب مف ا في مناجاتو في 

فمكسى عميو السبلـ التجأ إلى أعمى مرتبة في النداء في  (رب نجني)أسمكب النداء البميغ: 
كنستطيع أف نبيف أف  .قكلو رب الذم يحمؿ سياؽ التقرب إلى ا كالتخمص مف الظالميف

سياقات فقد كانت المرحمة  ةبثبلث مراحؿ كأف المنادل العمـ قد مر بثبلث ىذه اآليات قد مرت
األكلى تمثؿ الكعي كاالنتقاـ الذم نتج عنو خكؼ مكسى عميو السبلـ أما المرحمة الثانية فقد 

 اي نتج عنيا ىركب مكسى ككانت ىذه المرحمة امتدادتتجمت فييا لحظة النجدة كاإلنقاذ ال
فييا مناجاة ا سبحانو كتعالى كالتضرع إليو كقكلو "رب" دعاء  تتملممرحمة األخيرة التي 
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بما يناسب اإلجابة ألنو كاف يستطيع أف يقكؿ يا ا، لكف كممة ا تعني المعبكد الذم لو 
  .(244)أكامر لكف الرب ىك متكلي التربية، كلذلؾ جاء بالصيغة التي تناسب المكقؼ

ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى ﴿ كقاؿ تعالى: ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى  ﴾ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى
قكة العناية اإلليية جعمت مف مكسى عميو السبلـ ذلؾ األميف القكم  إفٌ  .(26/القصص)

القادر عمى النصيحة فثمة مكاقؼ صعبة اتخذىا مكسى عميو السبلـ لحفظ كرامة المرأة فرغـ 
ا دكف مزاحمة الرجاؿ ما عمى نيؿ مبتغاىمنبي ا ساعدى فإف ضركرة خركج الفتاتيف لمسقي 

أف مكسى عميو السبلـ حينما كجد » قاؿ بعض العمماء: كىك مبدأ أساسي يسعياف إليو، 
عمى الرعاة كيزاحميـ، كلكنو تركيـ  كيجتبئ ف تذكداف لـ يذىبيالناس يسقكف ككجد المرأت

كشأنيـ، كتمفت حكلو فكجد بعض الخضرة كالحشائش فعرؼ أنيا ال تنمك إال في كجكد الماء، 
كاف، كلكنيا كانت مردكمة بحجر فأخذ فبحث عنيا فاىتدل إلى كجكد بئر أخرل في ىذا الم

يزحزح ىذا الحجر مف فكؽ البئر حتى كشؼ عف الماء كسقى لمبنتيف، ككاف ىذا الحجر 
كبيران ال يقكل عمى حممو عدد مف الرجاؿ، فعرفت البنت أنو قكم، كحينما سارت أمامو لتدلو 

فمذلؾ قالت ألبييا  عمى بيت أبييا كىبت الريح طمب إلييا أف تمشي خمفو فعرفت أنو أميف،
فيذه المكاقؼ كميا جعمت الفتاة تستعطؼ أباىا  .(245)«"إف خير مف استأجرت القكم األميف

كىك نداء يتجو صكب االستعطاؼ  (يا أبت)عف طريؽ نكع مف اإلنشاء الطمبي كىك النداء 
كأدب  ؼكىي تمثؿ كؿ جكانب الرقة كالمط، (246)« "كالتاء في أبت عكض عف ياء المتكمـ

 حادثة لفتاة أصابت االختيار فيمف تراه أىبل لمقكة كاألمانة.الم
ا آىتىٍيتيؾى ﴿كقاؿ تعالى:  ٍذ مى ًمي فىخي ًبكىبلى ًتي كى مىى النَّاًس ًبًرسىاالى قىاؿى يىا ميكسىى ًإنّْي اٍصطىفىٍيتيؾى عى

كيٍف ًمفى الشَّاًكًريفى  نداء يختمؼ عف أساليب النداء األخرل  نبلحظ .(144)األعراؼ/ ﴾كى
، أك إلى ذكر عمـ أك غيره، كىذا النداء قد تجاكز مرحمة مناداة البشر  المتكجية إلى العمـك

كلنبيو مكسى خصكصية  .كلفت انتباىيـ إنو النداء اإلليي المتفرد المخصكص ألنبيائو
كقان بحرؼ النداء "يا مكسى" االختيار ألف لحظة حمؿ الرسالة قد أتت كقد كرد بعد القكؿ مرف

فسياؽ النداء االختصاص، كالذم يبينو ىك فعؿ االصطفاء، ككأف مكسى ىنا في محطة 
تركيز تيفك لو النفكس، كيؼ ال كىك الذم يتكلى تبميغ الرسالة كاالصطفاء اختيار صفكة 
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الشيء، كصفكه أم خالصو الذم ال شائبة فيو كمنو الصفي مف الغنيمة كىك ما صطفيو 
كاالصطفاء ىنا جاء لمكسى بالرسالة كما  .(247)«اإلماـ أك القائد األكبر منيا كيختاره لنفسو

كقد نتج عف ىذا النداء اإلليي . (248)«اصطفى غيره مف الرسؿ باإلضافة إلى شرؼ الكبلـ
 تفضيمو عمى الناس كتذكيره بالشكر كاالمتناف.

ًديثي ميكسىى ًإٍذ رى ﴿كقاؿ تعالى:  أىل نىارنا فىقىاؿى أًلىٍىًمًو اٍمكيثيكا ًإنّْي آىنىٍستي نىارنا كىىىٍؿ أىتىاؾى حى
بُّؾى  مىى النَّاًر ىيدنل فىمىمَّا أىتىاىىا نيكًدمى يىا ميكسىى ًإنّْي أىنىا رى ـٍ ًمٍنيىا ًبقىبىسو أىٍك أىًجدي عى  فىاٍخمىٍع لىعىمّْي آىًتيكي

لقد كانت بكادر الكحي كاضحة جمية عندما . (12..9)طو/ ﴾نىٍعمىٍيؾى ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل
فمما تكجو نحك » عـز مكسى عميو السبلـ عمى الرحيؿ فإذا بو يرل ناران، قاؿ ابف العباس: 

النار فإذا النار في شجرة عٌناب فكقؼ متعجبا مف حسف ذلؾ الضكء كشدة خضرة تمؾ 
اء الشجرة كال نعمة الخضرة الشجرة فبل شدة حر النار تعيد حسف خضرة الشجرة كال كثرة م

تجمت بنيتو  اكرؤية مكسى عميو السبلـ كانت ثمرتيا نداء رباني .(249)«تغيراف مف ضكء النار
مبني لممجيكؿ "زيادة في التشكيؽ  (نكدم)كفعؿ  في فعؿ النداء كحرؼ النداء كالمنادل العمـ.

ىذه اآلية: "كىذا معناه أف الذم  عمىيقكؿ الشعراكم معمقا  .(250) "عمى استطبلع القصة
يناديو يعرفو جيدا كما داـ يعرفو جيدا فمعمو اطمأف حينما سمع مف يناديو باسمو مع أنو أخذ 

  .(251)«يبحث عف مصدر النداء فمـ يعرؼ
فقد أفاد البعد في حقيقتو لكف سياقو اتجو إلى التمييد لؤلمر  (يا مكسى)ا النداء في قكلو: أمٌ 

عبلء ءاالذم استدعى ند معف تكفيؽ عمى  شأنو، كيعمؽ د.له كفي ذلؾ تعظيـ لممخاطب كا 
ىذه اآلية بقكلو: "ففي سكرة طو جاء الفعؿ المبني لممجيكؿ نكدم سابقا لمنداء إشارة إلى 
أزلية ىذا النداء، فقد بني الفعؿ لممجيكؿ لببلغة السياؽ ىي التشكيؽ كالتعظيـ إعبلما 

فالنداء ىنا جاء صريحا  .(252)«النداء باألداة يا تعظيما لممخاطبألىمية األمر بعده كأعقبو 
 لمكسى عميو السبلـ، كىك بيذا األمر المييب يييئو لما سيتمقى مف الكحي.

ـٍ ييعىقٍّْب يىا ميكسىى ﴿كقاؿ تعالى:  لى لَّى ميٍدًبرنا كى افّّ كى اؾى فىمىمَّا رىآىىىا تىٍيتىزُّ كىأىنَّيىا جى كىأىٍلًؽ عىصى
ميكفى الى تىخى  اؼي لىدىمَّ اٍلميٍرسى إف لعصا مكسى شأف عظيـ، كليا  .(10)الٌنمؿ/ ﴾ٍؼ ًإنّْي الى يىخى
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تحكالت سحرية معجزة، كىذه التحكالت جعمت مكسى عميو السبلـ يندىش لما رأل، كتعتريو 
ا سبحانو كتعالى  فٌ إذ أبذلؾ لحظة مف الخكؼ الشديد لكف سرعاف ما كجد اإليناس كاألمف 

نو الخكؼ، كيتبيف ذلؾ مف خبلؿ النداء اإلليي الذم دؿ عميو سياؽ الفعؿ "التكلي" يحجب ع
ف كاف  كىك الرجكع عف السير في طريقو، كفعؿ تكلى مرادؼ فعؿ كلَّى كما ىك ظاىر، كا 

كاإلدبار . (253)مقتضى ما في فعؿ تكلى مف زيادة المبنى أف تفيد تكلي زيادة في معنى الفعؿ
كنداء مكسى عميو السبلـ مصحكب . (254)«ؼ كىك مبلـز لمتكليالتكجو إلى جية الخم»

معنى ذلؾ أف ا سبحانو كتعالى كرمو كشرفو، كحصؿ ذلؾ بكاسطة  ،بالنيي عف الخكؼ
النداء بحرؼ الياء التي تدؿ عمى البعيد "رفعو لممنادل ألنو صاحب رسالة فيك تأميف ا 

أدل ذلؾ قد تضافر أسمكب النداء مع النيي، ك كالمبلحظ في ىذه اآليات   .(255)«تعالى إياه
 إلى طمأنة مكسى عميو السبلـ كزيادتو أمنا.

مىى أىٍف الى ﴿كقاؿ تعالى:  ًقيؽه عى قىاؿى ميكسىى يىا ًفٍرعىٍكفي ًإنّْي رىسيكؿه ًمٍف رىبّْ اٍلعىالىًميفى حى كى
ـٍ ًببىيّْنىةو مً  ؽَّ قىٍد ًجٍئتيكي مىى المًَّو ًإالَّ اٍلحى ـٍ فىأىٍرًسٍؿ مىًعيى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىقيكؿى عى بّْكي  ﴾ٍف رى

صؼ فرعكف بالجبركت كالطغياف األمر الذم جعمو يرتكب لقد اتٌ  .(104،105/األعراؼ)
قتؿ األنبياء كاستحياء النساء كاستخداميـ في األعماؿ مف أبشع الجرائـ في بني إسرائيؿ 

بأسمكب  إياهالشاقة كغيرىا مف قير كذؿ كىكاف مف أجؿ ذلؾ خاطب مكسى فرعكف داعيا 
كىذه المرة جاء النداء  (يا فرعكف)يمتزج فيو الطمب بالخبر، فأما الطمب فكاف أسمكب النداء 

ؾ ألف مكسى عميو السبلـ بصدد إببلغ دؿ عمى القرب، ذلي الذمبكاسطة حرؼ النداء يا 
لمعباد يجب طاعتو كعبادتو، فكاف سياؽ ىذا األسمكب يتجو نحك الميف  افرعكف أف ىناؾ رب

حتى يبمغ الحجة "فإف كاف المنادل قريبا مف المنادم أفادت بعد المنادل عف سنف الحياة 
ف كاف ظاىر ىذا الخطاب إكرام ألنو ناداه باالسـ الداؿ  اكتجاكز في الطغياف كاالستبداد كا 

كىك اسـ كؿ ممؾ لمصر  (فرعكف)عمى الممؾ كالسمطاف بحسب متعارؼ أمتو فنداؤه باسمو 
 تكنتيجة ىذا الطمب كمحكره كان. (256)«في ذلؾ الزماف نداء بأعظـ أسمائو كأحبيا إليو

 " قـك فرعكف كانكا يعتقدكف ألف ( 104)األعراؼ/تقريرا لمعبكدية "ًإنّْي رىسيكؿه ًمٍف رىبّْ اٍلعىالىًميفى
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 كيعمؽ الدكتكر أمير عبد العزيز عمى ىذه اآلية بقكلو: .(257)أف لمشرؽ إليا كلمغرب إليا
ذلؾ إخبار صريح كظاىر مف نبي ا مكسى لفرعكف بأنو مرسؿ إليو مف رب العالميف، لقد »

ة ليككف صدع لو مكسى بيذا اإلخبار المجمجؿ مف غير ليف أك تميؿ أك مصانعة أك مداىن
ذلؾ بداية كعنكانا لحديثو معو كفي ذلؾ مف الجير الصادع بالحؽ كالجرأة الناقدة الفذة أماـ 
ىذا الطاغكت المتجبر ما يكشؼ عف عظمة ىذا النبي الكريـ بتيقنو البالغ كثقتو الكاممة بربو 

  .(258)«الذم كتب الغمبة لرسمو كلممؤمنيف المستضعفيف
قىاؿى ًفٍرعى ﴿كقاؿ تعالى:  ٍيًرم فىأىٍكًقٍد ًلي يىا كى ـٍ ًمٍف ًإلىوو غى ًمٍمتي لىكي ي مىا عى ٍكفي يىا أىيُّيىا اٍلمىؤلى

ىظينُّوي ًمفى اٍلكىاًذًبيفى  نّْي ألى ا لىعىمّْي أىطًَّمعي ًإلىى ًإلىًو ميكسىى كىاً  ٍرحن مىى الطّْيًف فىاٍجعىٍؿ ًلي صى  ﴾ىىامىافي عى
و بإلو غيره كلـ يثؽ بكجكد إلو ينفي عممه جعبل وجبركت فرعكف كطغيان إفٌ  .(38/القصص)
ككاف فرعكف بعد أف سمع كبلـ مكسى أراد أف يبيف لقكمو أف ىذا الكبلـ لـ يؤثر فيو »

كخشي أف يككف كبلـ مكسى كىاركف قد أثر في عقكؿ قكمو فأراد أف يمبس عمى ىذه العقكؿ 
ؾ فقد كاف الخطاب لذل (259)«مرة أخرل فقاؿ إف ىذا الكبلـ غير صحيح كأنو ما زاؿ إليا

كسياؽ ىذا النداء  ػ.كالمنادل المعرؼ بأل (يا)بكاسطة األداتيف  إياىـمكجيا لممؤل منبيا 
تخصيص المؤل "كالمؤل ىـ األشراؼ مف الناس كىك اسـ الجماعة كالقـك كالرىط كالجيش 

ف إف كأصميا مف المؤل كىـ الذيف يممؤكف العيكف ىيبة كركاد، كقيؿ ىـ الذيف يممؤكف المكا
فالمؤل ىنا ىـ جماعة فرعكف كأسياد قكمو كىـ بذلؾ يتصفكف بالسيادة . (260)«حضركا

كألىميتيـ القصكل أراد أف يثبت ليـ أنو ال إلو غيره فيك المتحكـ في زماـ األمكر، لذلؾ أمر 
كزيره ىاماف أف يبني لو صرحا عاليا ليصعد عميو حتى ينظر إلى اإللو الذم يدعيو مكسى 

كقد كاف سياؽ النداء محيطا بأسمكب األمر الذم  (يا ىاماف)اة النداء لمقريب مستعمبل أد
كسنرل شخصية  األمر المستعجؿ حتى يتمكف مف إقناع الناس بألكىيتو المدعية. فينبئ ع

 سياؽ النفسي إف شاء ا.الفرعكف في 
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 التكرار. 4
كلو مصطمحات كثيرة  .التكرار مف األساليب الببلغية التي تعيف عمى زيادة المعنى

منيا التكرار كالترداد كالمتشابو، كىك فف قكلي مف األساليب المعركفة عند العرب، بؿ ىك مف 
يقكؿ الجاحظ مبينا الفائدة منو: "إف الناس لك استغنكا عف التكرير أك  .محاسف الفصاحة

  .(261)«ىـؤ أعبا تالتكرار ككفكا مؤكنة البحث كالتنفير لقم
 التكرارمفهوم . 1.4

جاء في لساف العرب مادة "كرر":  .بمعنى الرجكع (الكر)لغة: يجمع المغكيكف أف  -أ
"الكىرُّ الرجكع يقاؿ كىرَّه ككىرَّ بنفسو يتعٌدل كال يتعٌدل كالكىرُّ مصدر كىرَّ عميو يىكيرُّ كرِّا ككيركران 

رى كتىٍكراران عطؼ ككىرَّ عنو رجع ككىٌر عمى العدٌك يىكيرُّ كرجؿ كىرَّ  ار كًمكىٌر ككذلؾ الفرس ككىرَّ
ٍرتي عميو الحديث  الشيء ككىٍركىره أىعاده مرة بعد أيخرل كالكىٌرةي المىرَّةي كالجمع الكىرَّات كيقاؿ كىرَّ
دىٍدتو كالكىرُّ الرجكع عمى الشيء كمنو  ككىٍركىٍرتيو ًإذا رٌددتو عميو ككىركىٍرتيو عف كذا كىٍركىرةن ًإذا رى

: "إذا ردد كأعاد كىك تفعاؿ بفتح التاء، كليس بقياس (كرر) منو مصدرالك  .(262)«التٍَّكراري 
 .(263)"بخبلؼ التفعيؿ، كقاؿ الككفيكف ىك مصدر فعَّؿ، كاأللؼ عكض عف الياء في التفعيؿ

إذا أبيمت بشيء إرادة لتحقيقو كقرب كقكعو أك قصدت الدعاء »كعادة العرب في خطاباتيا: 
تكراره مقاـ المقسـ عميو أك االجتياد، كفي الدعاء عميو حيث  عميو كررتو تككيدا ككأنيا تقيـ

  .(264)«يقصد الدعاء
كال يختمؼ مفيـك التكرار مف الناحية المغكية عف االصطبلحية، فالتكرار عف النحكييف ىك 

نو التككيد المفظي "التابع" كىك إتكرار المفظ إما بنصو كعينو أك بمرادؼ كىك ما يقاؿ عنو 
  .(265)قسمي التككيد التابع الضـ األكؿ مف

يًّْؿ اٍلكىاًفًريفى أىٍمًيٍمييـٍ ﴿كقد يستثقؿ تكرار المفظ فيعدؿ عنو إلى معناه كما قاؿ تعالى:  فىمى
ٍيدنا كى ، فمما أريد تكرار مرة ثالثة لما أعيد المفظ غير ميؿ إلى أميؿفإنو » ( 17/الطارؽ) ﴾ري

 .(266)«ركيداعدؿ عف حركؼ الفعؿ أصبل إلى ما ىك بمعناه فقاؿ 
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داللة المفظ عمى المعنى مرددا كقكلؾ لمف »أما التكرار عند عمماء الببلغة فيك: 
:  .(267)«تستدعيو أسرع أسرع، فإف المعنى مرددا كالمفظ كاحد التكرار كقد »يقكؿ ابف معصـك

يقاؿ التكرير فاألكؿ اسـ كالثاني مصدر مف كررت الشيء إذا أعدتو مراران كىك عبارة عف 
ممة فأكثر بالمعنى كالمفظ لكنتة إما لمتككيد أك الزيادة أك التنبيو أك لمتيكيؿ أك التعظيـ تكرير ك

ىك أف يكرر »كيعرؼ صفي الديف الحمي التكرار بقكلو:  .(268)«أك التمذذ بذكر المكرر
المتكمـ الكممة أك الكممتيف بمفظيا كمعناىا لتأكيد الكصؼ أك المدح أك غيره مف 

نقطة االختبلؼ بيف النحكييف كالببلغييف في تعريؼ التكرار ىك ككنو كلعؿ  .(269)«األغراض
عند الببلغييف ظاىرة أسمكبية عدكلية يتجاكز المفظ مف حيث اإلعادة إلى جكانب معنكية 

حاكؿ الكشؼ عنيا عند تطبيؽ آليات سنا كالتي مكأغراض ببلغية كالتككيد كالتقرير كغيرى
 التكرار في القصة.

في القرآف الكريـ مكضكع ال محالة شائؾ في طرقو نظران الختبلؼ كمكضكع التكرار 
راء العمماء حكؿ كجكده في القرآف، ففريؽ يرل في التكرار ظاىرة ممحة يرتكز عمييا القرآف آ

في بنيتو ال سيما "أف مف كظائفو الببلغة كالتأكيد عمى المعنى المقصكد مف األلفاظ 
القرآف بإدعاء "عدـ الفائدة مف  فيالتكرار  كجكدآخر فريؽ في المقابؿ نفى ك  .(270)«المكررة

تكرار المفظ نفسو في السياؽ نفسو لممعنى نفسو فحتى لك كانت األلفاظ مكررة فإنيا تدؿ 
كاستدؿ بعضيـ بسكرة الرحمف كفي ىذا الشأف يقكؿ أبك  .(271)«بنظرىـ عمى معافو مختمفة

ا تيكىذّْ ﴿عمي الجبائي  بّْكيمى ًء رى فميس بتكرار ألنو ذكر نعما بعد نعـ  (13)الرحمف/ ﴾بىافً فىًبأىمّْ آىالى
كعقب كؿ نعمة مف ذلؾ بيذا القكؿ فكأنو قاؿ فبأم آالء ربكما التي ذكرتيا تكذباف ثـ أجرل 

ف كاف المفظ  ىنالخطاب عمى ىذا الحد في نعمة كعى  بكؿ قكؿ غير ما عناه بالقكؿ األكؿ، كا 
أتقتؿ زيدا كأنت )متماثبل كىذا كقكؿ القائؿ لمف ينياه عف قتؿ المسمـ كظممو كيزجره عف ذلؾ 

سنان كال يعد تكراران، كلك (تعرؼ فضمو أتقتؿ عمرا كأنت تعرؼ صبلحو ، كيكرر ذلؾ فيككف حي
في طريؽ العقكؽ لحسف أف يقبؿ عميو فتقكؿ  نا عظيمت نعمو عمى كلده كرآه أحدأف أحد
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أتعصيني في كذا كقد أنعمت عميؾ أتغضبني في كذا كقد أنعمت عميؾ، فيككف تكرار ذلؾ 
  .(272)«أبمغ في المراد حتى لك حذفو لنقص الغرض كلـ يكف بمنزلتو

كبالرغـ مف اختبلؼ الباحثيف حكؿ مشركعية التكرار مف عدمو يبقى الغرض مف 
مزاياه ككظائفو األسمكبية في التعبير القرآني كخاصة في القصص القرآني كىك  الدراسة كشؼ

كنعني بالتكرار أف ترد القصة الكاحدة مكررة »بكرم الشيخ أميف:  .يقكؿ د مكطف الدراسة.
في مكاضع  شتى، كلكف ىذا التكرار ال يتناكؿ القصة كميا غالبا، إنما ىك تكرار لبعض 

ريعة لمكضع العبرة فييا، أما جسـ القصة فبل يكرر إال نادران حمقاتيا كمعظمو إشارات س
  .(273)«كلمناسبات خاصة في السياؽ

 كلمتكرار في قصص القرآف أسرار كلطائؼ كثيرة منيا:
باإلتياف بمثؿ القرآف ربما تكىـ متكىـ أف اإلتياف  أف ا تعالى لما تحدل العرب -1

نما  بمثمو مستحيؿ مف جية ا تعالى فكرر القصص ليعمـ أنو غير مستحيؿ مف جيتو، كا 
  .(274)االستحالة متعمقة بالخمؽ دكنو

الرجؿ كاف يسمع القصة مف القرآف ثـ يعكد إلى أىمو ثـ يياجر بعده آخركف  إفٌ  -2
ر مف تقدميـ، فمكال تكرار القصص لكقعت قصة مكسى عميو السبلـ يحككف ما نزؿ بعد صدك 

، كقصة عيسى إلى قـك آخريف، ككذا سائر القصص، فأراد ا سبحانو كتعالى  إلى قـك
  .(275)إشراؾ الجميع فييا فيككف إفادة لقـك كزيادة تأكيد كتذكرة آلخريف كىـ الحاضركف

ؿ مكضع زيادة كنقص كتقديـ كررت كاف في ألفاظيا في كتالقصة لما  أفٌ  -3
كتأخير كأتت عمى أسمكب غير أسمكب األخرل، فأفاد ذلؾ ظيكر األمر العجيب في إخراج 
المعنى الكاحد في صكر متباينة في النظـ كجذب النفكس إلى سماعيا لما جبمت عميو مف 

ظيار خاصة القرآف، حيث لـ يح صؿ مع حيث التنقؿ في األشياء المتجددة كاستمذاذىا بيا، كا 
شأف ما قد نجده في كبلـ في المفظ كال ممؿ عند سماعو  استيجافتكرار ذلؾ فيو 

  .(276)المخمكقيف
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د ابف قتيبة مف الذيف أشاركا إلى بياف قيمة تكرار القصص في القرآف حيث يقكؿ: عى كيي 
"إف القرآف نزؿ منجمان في ثبلث كعشريف سنة مراعاة لؤلحداث كتخفيفا عف المسمميف، ككانت 

فكد العرب تأتي إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فتعمف إسبلميا فيقرئيـ المسممكف شيئا ك 
ككاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يبعث إلى القبائؿ  .مف القرآف فيككف ذلؾ كافيا ليـ

المتفرقة بالسكر المختمفة، فمك لـ تكف القصص مكررة لكقعت قصة مكسى إلى قـك كقصة 
كقصة نكح إلى قـك كقصة لكط إلى قـك فأراد ا بمطفو أف يشير ىذه عيسى إلى قـك 

القصص في أطراؼ األرض، كيمقييا في كؿ سمع كيثبتيا في كؿ قمب، كيزيد الحاضريف في 
اإلفياـ كالتحذير، ككررت القصص دكف الفركض ألف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كاف 

يـ مف صبلة أك صـك أك زكاة أك حج، أما يرسؿ كتبو إلى كؿ قكـ بما فرضو ا عمي
أف تكرار القصص القرآني  ىذا القكؿفيـ مف يي ك  .(277)"القصص فمـ تكف ترسؿ إلى كؿ قـك

أف يتمقكا  فجاء منسقا مع السياؽ الحالي ففيو مراعاة لحاؿ المخاطبيف ألنيـ ال يستطيعك 
النص كمو دفعة كاحدة فيعكه، كيعممكا بمقتضاه كىـ متفاكتكف في قدرتيـ عمى ذلؾ ففي 
التكرار ضماف لكصكؿ المضمكف إلى جميع المتمقيف كىذا ناتج عف رحمة ا كلطفو 

  .(278)بعباده
 أنواع التكرار. 2.4

 التكرار إلى ثبلثة أقساـ:ابف رشيؽ القيركاني الذم يقسـ رأم عند القدماء: نمثؿ لذلؾ ب -أ
 تكرار المفظ دكف المعنى -1
 تكرار المعنى دكف المفظ كىك األقؿ -2
 تكرار المفظ كالمعنى -3

يقكؿ في ىذا الشأف: "كلمتكرار مكاضع يحسف فييا كمكاضع يقبح فييا كأكثر ما يقع التكرار 
رر المفظ كالمعنى جميعان في األلفاظ دكف المعاني، كىك في المعاني دكف األلفاظ أقؿ، فإذا تك

أما النكع األكؿ: فبل يخمك منو كبلـ، كال يستغني عنو متكمـ  .(279)«فذلؾ الخذالف بعينو
ككجكده في الكبلـ أسمكب مف أساليب الببلغة، كأما الثاني فيك أمر طبيعي، إذ قد نخبر عف 

بد أف يختص كؿ  المعنى الكاحد بأكثر مف لفظ، لكف ال يككف تكرارا بالمعنى الحقيقي إذ ال
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لفظ بمعنى، فإذا كرد بأكثر مف أسمكب كاف في كؿ أسمكب زيادة ال نجدىا في غيره، كأما 
يك ما فالثالث كىك تكرار المفظ كالمعنى، أم بمعنى المطابقة التامة دكف زيادة أك نقصاف 

سيـ ىذا التق فيكالمبلحظ  .(280)إف كجد في الكبلـ كاف عيبافحكـ عميو ابف رشيؽ بالخذالف 
أنو يركز عمى قضية المفظ كالمعنى، كمدل قيمة كؿ منيما مف حيث تكرارىما، كمكقع ذلؾ 
في القرآف الكريـ متمحكر حكؿ تجميات النكع األكؿ كالثاني مف التقسيـ، فاأللفاظ تتكرر في 

مف ذلؾ تكرار لفظة ، ك أف يخؿ ذلؾ التكرار بجماؿ نظميا القرآف الكريـ مرات عديدة دكف
ٍيئنا ًإدِّا تىكىادي ﴿ أربع مرات في قكلو تعالى: "الرحمف" لىدنا لىقىٍد ًجٍئتيـٍ شى ذى الرٍَّحمىفي كى قىاليكا اتَّخى كى

ا يى  مى لىدنا كى ٍكا ًلمرٍَّحمىًف كى تىًخرُّ اٍلًجبىاؿي ىىدِّا أىٍف دىعى تىٍنشىؽُّ اأٍلىٍرضي كى ٍنبىًغي السَّمىكىاتي يىتىفىطٍَّرفى ًمٍنوي كى
ٍبدنا ًلمرٍَّحمىًف أىفٍ  لىدنا ًإٍف كيؿُّ مىٍف ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإالَّ آىًتي الرٍَّحمىًف عى ﴾ يىتًَّخذى كى

يقكؿ ابف عاشكر في ذلؾ: "كتكرير اسـ الرحمف في ىذه اآليات أربع (. 93..88)مريـ/
ف مرات، إيحاء إلى أف كصؼ الرحمف ثابت  كالذم ال ينكر المشرككف ثبكت حقيقتو ، كا  

أنكركا لفظو ينافي ادعاء الكلد لو ألف الرحمف كصؼ يدؿ عمى عمـك الرحمة كتكثيرىا، 
كمعنى ذلؾ أنيا شاممة لكؿ مكجكد مفتقر إلى رحمة ا تعالى، كال يتقـك ذلؾ إال بتحقيؽ 
العبكدية فيو ألنو لك كاف بعض المكجكدات ابنا  ال يستغني عف رحمتو ألنو يككف بالنبكءة 

لو في األلكىية المقتضية الغنى المطمؽ، كألف اتخاذ االبف يتطمب بو متخذه بر االبف مساكيا 
بو، كرحمتو لو، كذلؾ ينافي ككف ا مقتض كؿ رحمة، فذكر ىذا الكصؼ عند قكلو: 

لىدنا﴿ ذى الرٍَّحمىفي كى قىاليكا اتَّخى لىدنا﴿: ﴾، كقكلوكى ٍكا ًلمرٍَّحمىًف كى تسجيؿ لغباكتيـ كذكره عند  ﴾أىٍف دىعى
لىدنا﴿قكلو تعالى:  ا يىٍنبىًغي ًلمرٍَّحمىًف أىٍف يىتًَّخذى كى مى إيحاء إلى دليؿ عدـ لياقة اتخاذ االبف با  ﴾كى

ٍبدنا﴿كذكره عند قكلو:  استدالؿ عمى احتياج جميع المكجكدات إليو  ﴾ًإالَّ آىًتي الرٍَّحمىًف عى
قرارىا لو بممكو إياىا كرار لفظ الرحمف "يسجؿ عمى النصارل العبادة كعدـ المياقة فت .(281)«كا 

ا يىٍنبىًغي﴿إذ ليس مف المبلئـ أف يككف  كلد، كقد بدا ذلؾ بصيغة المطاكعة  كتكرير  ﴾مى
المفظ نفسو كاف استدالال عمى احتياج جميع المكجكدات  سبحانو بكصفو الكامؿ الذم ال 

  .(282)يحتاج إلى ابف أك غيره
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التكرار المفظي أسمكب عرفو العرب، فكما يككف لمفظة الكاحدة قد يككف  لى أفٌ شير إنك 
لمجممة، كالمفظ المكرر يضيؼ معنى جديدا قد يفيـ مف سياؽ الحديث، كقد يفيـ مف طريقة 

داء، كقد يفيـ مف مقتضى المقاـ كال يخمك ذلؾ مف فائدة نفسية أك اجتماعية أك تربكية أك اآل
ا ﴿كمثاؿ ذلؾ سكرة االنفطار في قكلو تعالى:  .(283)غير ذلؾ ا يىٍكـي الدّْيًف ثيَـّ مى ا أىٍدرىاؾى مى مى كى

ا يىٍكـي الدّْيفً  فمقتضى التككيد بالتكرار ىنا المقاـ ألف المقاـ ىنا  (17،18)االنفطار/﴾ أىٍدرىاؾى مى
ء كتساقط مقاـ تيكيؿ كتعظيـ حيث بدأت السكرة بآيات تصكر يـك القيامة مف انشقاؽ السما

ذا كانت ىذه ىي حاؿ يكـ الككاكب كانفجار البحار كبعثرة ما في القبكر، فخكطب الكافر إ
ف عميكـ كما تبيف ألعمالكـ فتحاجكف  القيامة، فما غرؾ بربؾ أييا الكافر حتى عصيتو، كا 

ما رر اآلية تعظيعمييا في ىذا اليـك العظيـ فما أعظـ ىذا اليـك كما أدراؾ ما يـك الديف ثـ ك
  .(284)ليذا اليكـ كما يككف فيو مف عذاب كنعيـ اتعظيمك  تيكيبل لشأف ىذا اليـك

فيك في حقيقة األمر تكرار لمفكرة، فالفكرة كاحدة كفي » ا التكرار مف جية المعنى أمٌ 
كؿ تعبير يككف إضافة جديدة كمثاؿ ىذا النكع ما كاف في شأف القصص القرآني حيث نمحظ 

  .(285)«الحدث الكاحد أكثر مف مرة كيعرضو بأكثر مف أسمكب أف القرآف الكريـ يذكر
كيقترف تكرار المعنى في القرآف الكريـ بمصطمح آخر كىك المتشابو المفظي كىك "إيراد 

أما تكرار المفظ كالمعنى فيك ما تكرر  .(286)«القصة الكاحدة في صكر شتى كفكاصؿ مختمفة
قرآف الكريـ أم أف الكممة أك العبارة أك فيو لفظ بعينو دكف اختبلؼ في عدة مكاضع مف ال

ما  اآلية تأتي بنفس الصيغة كالمفردات. كىذا التكرار ينقسـ إلى نكعيف فيك إما مكصكؿ، كا 
ا ﴿ ر فيو إما الكممات كما جاء في قكلو تعالى:مفصكؿ فالمكصكؿ تكرٌ  ىىٍييىاتى ىىٍييىاتى ًلمى

ما مقاطع ﴿ (،36/المؤمنكف)﴾ تيكعىديكفى  مىؾي ذىا ديكًَّت اأٍلىٍرضي دى كىبلَّ إً كا  بُّؾى كىاٍلمى اءى رى كِّا دىكِّا كىجى
فِّا فِّا صى ما آيات كما جاء في قكلو تعالى: ﴿ .(21،22/الفجر)﴾ صى فىقيًتؿى كىٍيؼى قىدَّرى ثيَـّ قيًتؿى كا 
 (.19،20/رالمدثٌ )﴾ كىٍيؼى قىدَّرى 
كىك ما يقع إما في سكرة ا التكرار المفصكؿ فيك ما كقع فيو الفصؿ بيف المكرريف أمٌ 

ـي بعينيا كما جاء في قكلو تعالى في سكرة الشعراء: ﴿ بَّؾى لىييكى اٍلعىًزيزي الرًَّحي فَّ رى ﴾ كىاً 
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 ﴾أىًئمىوه مىعى المَّوً مرات، أك قكلو تعالى في سكرة النمؿ: ﴿ 8م تكرر فييا ذال..( 9/الشعراء)
  .(287)«تمرا 5م تكرر فييا ذال ..(60/النمؿ)

 أربعة أنكاع ىي:إلى ىاليدام كرقية حسف  اأنكاع التكرار عند المحدثيف فقد قسميا أمٌ 
 تكرار نفس الكممة -1
 الترادؼ كشبو الترادؼ -2
 الكممة الشاممة -3
  .(288)الكممة العامة -4

يندرج تحتو ثبلثة أنكاع ىي: التكرار المباشر كالتكرار الجزئي فأما تكرار نفس الكممة 
  .(289)راؾ المفظيتكاإلش

 ـ بعض المحدثيف التكرار إلى:كيقسٌ 
 كيتمثؿ في تكرار المفظ كالمعنى كالمرجع كاحد.التكرار التام أو المحض:  -
كذلؾ بأف يستخدـ الجذر المغكم استخدامات مختمفة فتشتؽ مف الجذر  التكرار الجزئي: -

 تتشابو في الكثير مف معانييا.نفسو كممات 
الترادؼ كشبيو كالعبارة المساكية في المعنى لعبارة  كيشمؿتكرار المعنى والمفظ مختمف:  -

 .(290)أخرل
يا تندرج كميا ضمف عبلقة المفظ بالمعنى كمدل ىذه التقسيمات أنٌ  فيكالمبلحظ 

تكرارىما كترددىما كسنرل تجميات ىذه األنكاع في الجانب التطبيقي، كيعد التكرار عند 
كالتعدد يقكؿ لخكش جار ا: "يعد  المحدثيف ضربا مف االنزياح كذلؾ عف طريؽ التكسع

االنزياح التكرارم ضربا مف قانكف التمدد أك التكسع عند التحكيمييف ألف التكرار ال يرد في 
السمكؾ الكبلمي إال لغرض ببلغي يعمؿ عمى تقكية البنية الداللية كتقريرىا كتبسيطيا، كما 

طار الداللي لمتركيب بغية خمؽ يقـك عنصر التمدد أك التكسع التحكيمي بكظيفة تكسيع اإل
دالالت مؤكدة، كمف جية أخرل يعد التكرار ضربا مف أضرب اإلطناب الببلغي الذم ييدؼ 

  .(291)«إلى تحقيؽ فنية التعبير كمطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ
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كالتكرار في القصص القرآني يأتي لذكر أحداث متتالية ألنبياء ا تعالى كىـ يؤدكف 
اإلليية بمقاكمتيـ لمطغياف كىداية الناس، كداللة التكرار في القصص القرآني ىك الرسالة 

إقامة الحجة كالبرىاف، كبياف الحالة النفسية لكؿ أبطاؿ القصة، فالقصة الكاحدة تتكرر في 
مكاضع شتى بأساليب مختمفة يقتضييا السياؽ فيي: "تذكر عمى كجكه مختمفة في أماكف 

كقصة  .(292)«ؿ كالقصر كاإلجماؿ كالتفصيؿ كاالقتصار كالكماؿمتعددة تختمؼ بيف الطك 
كقد كردت ىذه القصة في حكالي  .مكسى عميو السبلـ أكثر القصص تكراران في القرآف الكريـ

 ثبلثيف مكضعا كسارت حسب المراحؿ اآلتية:
ًؼ اأٍليكلىى ﴿ إشارة في قكلو تعالى: (األعمى)في سكرة  - ًؼ ًإفَّ ىىذىا لىًفي الصُّحي صيحي

ميكسىى ـى كى  .(18،19)األعمى/﴾ ًإٍبرىاًىي
بدأ التفصيؿ األكؿ لمقصة في معرض قصص مشترؾ مع نكح  (األعراؼ)في سكرة  -

كىكد كلكط كشعيب عمييـ السبلـ كجاءت في معرض تصكير الكفر في نفكس البشر مف 
كقد بدأت  ىاكية الضبللة كالغكاية، كما تشيد بذلؾ مكاقؼ الصراع بيف اليدل كالضبلؿ،

السكرة بخبر مكسى مع فرعكف كخبره مع السحرة كتيديد فرعكف لمكسى كبني إسرائيؿ كعقاب 
ا إياىـ كنعـ ا عمى بني إسرائيؿ كعدـ شكرىـ ثـ نزكحيـ مف مصر كعدـ االعتبار 
غراؽ فرعكف كممئو كفتنتيـ كطمب مكسى مف ربو رؤيتو ثـ عكدتو إلى قكمو كقد  بإنجائيـ كا 

  .(293) العجؿ ثـ اختيارىـ سبعيف رجبل لميقات ربوعبدكا 
يبدأ بتفصيؿ آخر مف حمقة أسبؽ مف حمقة الرسالة التي ذكرت  (طو)كفي سكرة  -

كبعد أف يكمؼ  .في األعراؼ تمؾ ىي رؤية مكسى عميو السبلـ لمنار مف جانب الطكر
فيذكره ا تعالى  ،لو شد أزره كيككف كزيران يبالذىاب إلى فرعكف يحاكر ربو طالبا منو ىاركف 

بنعمتو عميو في مكلده كرده إلى أمو في إشارة سريعة، ثـ تسير القصة كما سارت في 
األعراؼ مع حذؼ آيات الجراد كالقمؿ كالضفادع كالدـ كعيد فرعكف لبني إسرائيؿ، مع زيادة 

  .(294)«حمقة كىي أف السامرم ىك الذم صنع العجؿ كتفصيؿ لقصة صنعتو
تبدأ القصة مف حمقة الرسالة، كتسير في الخطكات التي  (الشعراء)كفي سكرة  -

سارت فييا إلى حمقة الخركج، كلكنيا تزيد ىنا أمريف األكؿ ذكر مكسى عميو السبلـ أنو قتؿ 
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رجبل مف المصرييف فيك يخشى أف يؤخذ بو كتذكير فرعكف لو بأنو قد ربى فييـ كليدان، كفعؿ 
  .(295)«البحر كالطكد العظيـ ىذه الفعمة، كالثاني ذكر انفبلؽ

لـ يذكر سكل خطاب ا لمكسى كتأييده بالمعجزات، ثـ انتقؿ  (النمؿ)كفي سكرة  -
ديكا ًبيىا قاؿ تعالى: ﴿ .الحديث انتقالة سريعة إلى مكقؼ فرعكف كقكمو مف الرسالة حى كىجى

ميكِّا فىاٍنظيٍر كىٍيؼى كىا اًقبىةي اٍلميٍفًسًديفى كىاٍستىٍيقىنىٍتيىا أىٍنفيسيييـٍ ظيٍممنا كىعي ، كىذه الحمقة (14)النمؿ/﴾ فى عى
قة مع السياؽ الذم ذكرت فيو، إذ ذكرت بعد قكلو تعالى مخاطبا امف القصة جاءت منس

ًميـو محمدا صمى ا عميو كسمـ: ﴿ ًكيـو عى نَّؾى لىتيمىقَّى اٍلقيٍرآىفى ًمٍف لىديٍف حى . فيك يتمقى (6)النمؿ/﴾ كىاً 
كمؼ بالرسالة كما تمقى مكسى قبمو الرسالة، كما القاه مف أذل قكمو يشبو ما القرآف الكريـ، كي

  .(296)القاه مكسى عميو السبلـ مف فرعكف كقكمو
تبدأ القصة مف أكؿ حمقة فييا مف مكلده  فكضعو في  (القصص) كفي سكرة -

لقائو في البحر كالتقاط آؿ فرعكف لو كتحريـ المراضع عميو كقكؿ أمو ألختو أف  التابكت، كا 
شارتيا عمى آؿ فرعكف بمرضع لمطفؿ ىي أمو ثـ كبره ثـ قتمو  تقص أثره كمعرفتيا بأمره كا 

كالتقائو بابنتىٍي الشيخ الكبير كسقيو  لممصرم كمحاكلتو قتؿ آخر كخركجو إلى أرض مديف
عجاب إحداىما بو كحثيا أبييا عمى استخدامو كعممو مع الشيخ كزكاجو بابنتو حسب  ليما كا 
شرطو ثـ انفصالو عنو ثـ رؤيتو لمنار ثـ تسير القصة كما سارت بزيادة كاحدة ىي تيكـ 

مىى الفرعكف في قكلو تعالى: ﴿ ا لىعىمّْي أىطًَّمعي ًإلىى فىأىٍكًقٍد ًلي يىا ىىامىافي عى ٍرحن طّْيًف فىاٍجعىٍؿ ًلي صى
  .(297)(38)القصص/﴾ ًإلىًو ميكسىى
 .(298)إشارة سريعة إلى إغراؽ فرعكف كالتمكيف لبني إسرائيؿ (اإلسراء)في سكرة  -
تبميغ فرعكف كقكمو بالرسالة  يعرض مكجز ألىـ األحداث كى (يكنس)في سكرة  -

ثـ ينتيي مصيرىـ بغرؽ فرعكف كالتمكيف لبني إسرائيؿ، كيظير  كتكذيبيـ كاستعانتيـ بالسحرة
في ىذه القصة مكقؼ لـ يذكر في غيرىا، كىك إعبلف فرعكف إيمانو بما آمف بو بنك إسرائيؿ 

  .(299)كعدـ قبكؿ ا تعالى ىذه التكبة
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تبدأ القصة بإشارة إلى إرساؿ مكسى عميو السبلـ إلى فرعكف  (غافر)في سكرة  -
كقكمو كتكذيبيـ، ثـ ينتقؿ إلى تكعد فرعكف بقتؿ مكسى كلجكء مكسى إلى ا ليحميو كظيكر 
رجؿ مف آؿ فرعكف يكتـ إيمانو فيعترض عمى قتؿ مكسى كينصح قكمو كينذرىـ مف عقاب 

اؽى ًبآىًؿ ًفٍرعىٍكفى اآلخرة في قكلو تعالى: ﴿ ا، ثـ تختـ القصة ببياف مصير آؿ فرعكف في كىحى
يىٍكـى تىقيكـي السَّاعىةي أىٍدًخميكا آىؿى ًفٍرعىٍكفى أى  ًشيِّا كى مىٍييىا غيديكِّا كىعى شىدَّ سيكءي اٍلعىذىاًب النَّاري ييٍعرىضيكفى عى

  .(300)كىذا المصير لـ يذكر في غير ىذا المكضع (.45،46/غافر)﴾ اٍلعىذىابً 
 .فرعكف كممئوإشارة إلى إرساؿ مكسى عميو السبلـ إلى  (الزخرؼ)كرة في س -

نما يسخركف مف اآليات  كتصكر اآليات مشيد التكذيب بشكؿ آخر فيـ ال يكتفكف بالتكذيب كا 
البينات كينتقؿ السياؽ مباشرة إلى تصكير العذاب الذم نزؿ بيـ كاستعانتيـ بمكسى كتعيدىـ 

ـٍ أىنىا باالىتداء لكنيـ ينكثكف عيدىـ كتنفرد ىذه السكرة بقكلو تعالى عمى لساف فرعكف: ﴿ أى
يٍ  اءى مىعىوي خى مىٍيًو أىٍسًكرىةه ًمٍف ذىىىبو أىٍك جى ًييفه كىالى يىكىادي ييًبيفي فىمىٍكالى أيٍلًقيى عى  ره ًمٍف ىىذىا الًَّذم ىيكى مى

ًئكىةي ميٍقتىًرًنيفى    .(301)(52،53)الزخرؼ/﴾ اٍلمىبلى
إشارة خاطفة إلى إرساؿ مكسى عميو السبلـ إلى فرعكف  (الذاريات)في سكرة  -

ىبلكو اينمب اسمطان   .(302)كتكذيبو كا 
تعرض مقابمة مكسى عميو السبلـ لعبد مف عباد ا أكتي مف  (الكيؼ)في سكرة  -

لدنو رحمة كعمما، كقد طمب إليو مكسى أف يصحبو ليستفيد مف عممو فأخبره أنو لف يصبر 
معو ليعممو، فكعده مكسى عميو السبلـ أف يصبر ثـ لـ يستطع ألف الرجؿ أخذ في تصرفات 
ال يدرؾ كنييا مكسى كال يعرؼ ليا مغزل فشرح لو الرجؿ العاًلـ سرىا كافترقا كىي حمقة 

  .(303)ذكرت مرة كاحدة
يطمب مكسى مف قكمو أف يتذكركا نعـ ا عمييـ ألنو أنجاه مف  (إبراىيـ)في سكرة  -
  .(304)آؿ فرعكف
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عرض مكجز ألىـ أحداث القصة، إذ تبدأ مف حمقة تكميؼ  (النازعات)في سكرة  -      
 كممئو مكسى بالرسالة كقيامو بدعكة فرعكف، كالتكذيب بالدعكة، كتختـ ببياف مصير فرعكف

  .(305)بسبب تكذيبيـ كظمميـ
تذكير بني إسرائيؿ بنعـ ا عمييـ، فيي تتناكؿ مكاقؼ بني  (البقرة)في سكرة  -

كقد تفردت السكرة بذكر قصة البقرة التي تصكر تمكؤ  .إسرائيؿ مف مكسى فالخطاب لمييكد
 بني إسرائيؿ عف تنفيذ أكامر ا ككثرة أسئمتيـ.

ـ يأمرىـ ر مكسى قكمو بنعـ ا عمييـ ثكىي الحمقة األخيرة يذكٌ  (المائدة)في سكرة  -
بدخكؿ األرض المقدسة لكنيـ يقفكف عمى بابيا عاجزيف حائريف مصرحيف بجبنيـ كأنيـ لف 
يدخمكىا حتى يخرج منيا القـك الجباركف كال يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ يطمبكف مف مكسى 
كربو أف يذىبا لمقتاؿ كيظمكا قاعديف فبل يممؾ مكسى عميو السبلـ سكل أف يمجأ إلى ا 

  .(306)رأ منيـ، فيكتب ا عمييـ التيو أربعيف سنة جزاء أعماليـكيتب
ىذه أىـ المراحؿ التي ذكرت فييا قصة مكسى عميو السبلـ، كىي كما نعمـ أطكؿ 

يا العاـ مكاجية مع بني ئبنا جيةالقصص لما فييا مف العبر كالحجج كالبراىيف كىي مف 
تمكضعت في عدة مكاضع لكؿ مكضع كقد  .مف جية أخرل كممئو إسرائيؿ مف جية كفرعكف

 .لقـك جباريف كىكذا دكاليؾ منيا زيادة أك تأكيد أك تعظيـ لشأف أك دعاء كاستغفار أك تحدٌ 
مع كيتجمى ذلؾ في البناء المغكم الذم يقتضي أف تككف فيو تحكيبلت كتغييرات تتبلءـ 

الجممة كذلؾ حسب كىي بالدرجة األكلى تمس محكريف أساسييف ىما الكممة ك  .مكضع التكرار
 ما يتطمبو السياؽ المغكم.

 بناء الكممة. 5
يقتضي بناء الكممة النظر إلى المعاني الصرفية الناتجة عف الصيغ الصرفية كالتي 

ىي ىيئة الكممة الحاصمة »تأخذ تحكالت عدة نتيجة االشتقاؽ، كالصيغة في أدؽ تعريفيا: 
عدد الحركؼ المرتبة  يشمؿمعنى ذلؾ أنيا بناء . (307)«مف ترتيب حركفيا ككمماتيا

كتتعمؽ الصيغة بييئة الكممة التي تتمثؿ في الحركات كالحركؼ  .كالحركات الزائدة كاألصمية
التي تنتظـ كفؽ مبادئ أساسية تتجسد في العدد كالرتبة كالمكقع، فاسـ الفاعؿ مثبل ىك اسـ 
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مجرد حادث كعمى فاعمو أيضا،  مشتؽ عمى كزف فاعؿ مف الثبلثي كىك يدؿ عمى معنى
 كليذا فيك يشتمؿ عمى أمريف:

 المعنى المجرد الحادث مف مكرفاـ الجذر -1
 ( 308)فاعؿ ىذا الحدث مف مكرفاـ الصيغة  -2

تحكالت عدة كتحكيؿ المفرد إلى الجمع كتحكيؿ الفعؿ المبني إلى الصيغة الصرفية  تعٌرضكت
 ا.ملممجيكؿ إلى المعمـك كغيرى

 بطريؽ تحكيؿ الصيغة في آيات سيدنا مكسى في اآلتي:كيتجمى التكرار 
قكلو عبارة )سٌجدا( مف كذلؾ في  تحكيؿ جمع المذكر السالـ إلى جمع التكسير: -1
ميكسىىتعالى: ﴿ كفى كى دنا قىاليكا آىمىنَّا ًبرىبّْ ىىاري رىةي سيجَّ (. كنشيد إبطاؿ 70/طو)﴾ فىأيٍلًقيى السَّحى

نَّا ًبرىبّْ اٍلعىالىًميفى كعبل: ﴿ جؿٌ  وعممية التحكيؿ الٌسابقة في قكل رىةي سىاًجًديفى قىاليكا آىمى فىأيٍلًقيى السَّحى
كفى  فعؿ السجكد مقترف بالفعؿ المبني لممجيكؿ  إفٌ  (.48..46)الشعراء/﴾ رىبّْ ميكسىى كىىىاري

كاإللقاء مستعمؿ في سرعة اليكم إلى األرض أم لـ يتمالككا أف يسجدكا بدكف تريث  (.ألقي)
ييقصد منيا اإلفراط في ك  .نفسو عمى األرضبكالسجكد ىيئة خاصة إللقاء المرء  .(309)ال ترددك 

بعنكاف  ى االداعي إلالتعظيـ كسجكدىـ كاف  الذم عرفكه حينئذ بظيكر معجزة مكسى 
"  .(310)ككنو رب العالميف دنا، سىاًجًديفى كمكطف االختبلؼ في الصيغة تجمى في كممتي "سيجَّ

ذا فاألكلى  جاءت بصيغة جمع التكسير، أما الثانية فجاءت بصيغة جمع المذكر السالـ، كا 
الجمع، إال أف جمع صيغة مشتركة ىي نضكياف تحت تمنيما نقكؿ أنيما  ةعرفنا كؿ كاحد

التكسير "ىك ما اختمؼ لفظ مفرده أك كؿ جمع تغير فيو لفظ المفردة، أما جمع المذكر السالـ 
دنا)جمع التكسير في كممة  إال أفٌ ، (311)«اك كنكف أك ياء كنكففيك ما زيد عمى مفرده ك   (سيجَّ

عمى التكثير كالمبالغة ألف جمع التكسير يفيد الكثرة، فعممية السجكد مقترنة بقكة إيمانية  دؿٌ 
دنا)كالمبلحظ أف صيغة  .معمنة مف طرؼ السحرة تدؿ عمى المبالغة في االتصاؼ  (سيجَّ

أما  .(312)األكثر كركدا في القرآف الكريـ: إحدل عشرة مرة كالمداكمة عميو كىيبالسجكد 
فقد جاءت في فاصمة سكرة التي ذيكرت في سياؽ قصة سيدنا مكسى  (سىاًجًديفى )صيغة 
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(. كلـ تحمؿ في ذاتيا قكة الشحف الداللي الذم كجدناه في عبارة 20كفي )األعراؼ/الشعراء 
 )سٌجدا( الٌسابقة.

 صيغة المبالغةيل اسم الفاعل إلى تحو . 1.5
اًشًريفى يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ كذلؾ في قكلو تعالى: ﴿ اهي كىأىٍرًسٍؿ ًفي اٍلمىدىاًئًف حى قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى

ًميـو  اهي كىاٍبعىٍث ًفي اٍلمىدىاًئًف كقكلو تعالى: ﴿(، 111،112)األعراؼ/﴾ سىاًحرو عى قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى
اًشًريفى يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ  ًميـو حى ارو عى صيغتىي كمكضع االختبلؼ كرد بيف (. 36،37)الٌشعراء/﴾ سىحَّ

" فسىاًحرو جاءت بصيغة اسـ الفاعؿ كىك "يدؿ عمى الحدث الذم يتحقؽ مف ك  "سىاًحرو  ارو سىحَّ
معنى المصدر كيدؿ عمى الحدكث كال يدؿ عمى الثبكت بدرجة ثبكت الصفة المشبية، كال 

 .(313)«ة الفعؿ كلكنو أدـك كأثبت في المعنى مف الفعؿيدؿ عمى الحدكث أك التجدد بدرج

ارو )ىنا تدؿ عمى الحركية كاالتصاؼ بالفعؿ أما كممة  (سىاًحرو )فصيغة  فيي صيغة  (سىحَّ
التي تعد مف أقكل صيغ المبالغة لمداللة عمى الشيء الذم يتكرر مبالغة عمى كزف فىعَّاٍؿ "

كاألصؿ عند  .(314)"فبلزمو في الكصؼفعمو أك الشيء المبلـز لصاحبو حتى صار حرفة 
قاؿ ابف سيده: "كالباب فيما كاف  (.عَّاؿٍ فى )العرب أف ينسبكا إلى الحرفة كالصنيعة بصيغة 

صفة أك مبالغة أف يجيء عمى فىعَّاٍؿ ألف فىعَّاٍؿ لتكثير الفعؿ، كصاحب الصنعة، فيحصؿ لو 
فكممة سىاًحرو »شأف ىذه اآلية: كيقكؿ متكلي الشعراكم في  .(315)«البناء الداؿ عمى التكثير

ارو تعني أنو يبالغ في إتقاف السحر، كالمبالغات تأتي دائما ك  بالسحرتعني أف يعمؿ  سىحَّ
ارو تعني أف سحره قكم جدا أك يسحر في كؿ  لضخامة الحدث أك تأتي لتكرار الحدث فسىحَّ

  .(316)«قادر أيضاحالة فمف ناحية التكرار ىك قادر عمى السحر كمف ناحية الضخامة فيك 
األعراؼ لعدـ الحاجة إلى سكرة في آية  (سىاًحرو )كقد استعممت صيغة اسـ الفاعؿ 

ييًريدي أىٍف أف اآلية السابقة لـ يذكر فييا السحر كىي قكلو تعالى: ﴿ إذالمبالغة في الكصؼ 
كفى  اذىا تىٍأميري ـٍ فىمى ـٍ ًمٍف أىٍرًضكي كي ارو )صيغة المبالغة بينما استعممت  (110)األعراؼ/﴾ ييٍخًرجى  (سىحَّ

ـٍ ًبًسٍحًره: ﴿ة الشعراء لتقدـ قكؿ ا عز كجؿفي آي ـٍ ًمٍف أىٍرًضكي كي ﴾ ييًريدي أىٍف ييٍخًرجى
فمما كصفو بالسحر كاف جكابيـ عميو أف يأتكه بمف ىك أعمى منو درجة في ( 35)الشعراء/
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ىذا التكرار في ىذا كالغرض مف  .(317)السحر فاستخدمت صيغة المبالغة لمتعبير عف ىذا
ارو )المبالغة في صيغة  كلعؿٌ  ،السياؽ ىك تصكير الحالة االنفعالية لفرعكف كممئو ر تصكٌ  (سىحَّ

 السحر. فعؿلمكسى عميو السبلـ بسحرة يتقنكف فعميا تحدم فرعكف كممئو 
 ل في صيغة الفعلالتحوّ . 2.5

أساسي في الفعؿ ما دؿ عمى حدث مقيد بزمف، فالزمف عنصر »ؼ الفعؿ بأنو: يعرٌ 
. كيمكف استكشاؼ (318)«يميزه عف االسـ كالحرؼ، كيفيد التجدد كالحدكث في زمف كقكعو

 اآليتيف اآلتيتيف:دالالت التحٌكؿ في الصيغ الفعمية المنطمقة مف جذر كاحد مف خبلؿ 
ـٍ ًمٍف آىًؿ ًفٍرعىٍكفى قاؿ تعالى: ﴿ ٍينىاكي ٍذ أىٍنجى ٍذ كى كقاؿ تعالى: ﴿ (.141)األعراؼ/﴾ كىاً  اً 

ـٍ ًمٍف آىًؿ ًفٍرعىٍكفى  ٍينىاكي " صيغتا بصيغة »الكممتيف كبل (، ف49/البقرة)﴾ نىجَّ ـٍ ٍينىاكي ، نىجَّ ـٍ ٍينىاكي أىٍنجى
لمظرفية الزمانية أم أذكركا  (إذ)الماضي الذم دؿ عمى تحقيؽ كقكع الحدث كىك النجاة ك

ـ بأشد أنكاع كقت إنجائنا لكـ مف آؿ فرعكف الذيف أذلككـ كاستعبدككـ كامتينكك
يقكؿ الطاىر بف  .الفعميف جاء بضمير المتكمـ الداؿ عمى التعظيـ ككبل. (319)«االمتياف
إف ىذا امتناف مف ا اعترضو بيف القصة كعدة مكسى افتعاال مف الخبر كالعبرة »عاشكر: 

ف إال أف ىناؾ فركقان دقيقة بيف الفعمي، (320)«إلى النعمة كالمنة فيككف الضمير ضمير تعظيـ
ـٍ أصؿ  ٍينىاكي ألف أفعمت في باب افتعؿ أصؿ لفعمت كىك أكثر »مف حيث الداللة ففعؿ أىٍنجى

تقكؿ نجا كأنجيتو كما تقكؿ ذىب كأذىبتو كدخؿ كأدخمتو فأما فعمتو فمف القمة بحيث يمكف 
أما  .(321)«عده نحك فزع كفزعتو كخاؼ كخكفتو كقد يجاء معو باليمزة فيقاؿ أفزعتو كأخفتو

لمداللة عمى التكثير نحك قطَّع كثَّر كيأتي »الذم يأتي غالبا فيك عمى بناء فعَّؿ  (نجَّى)
 .(322)«بتوحتو كقد يأتي لمداللة عمى نسبة المفعكؿ إلى الفعؿ نحك كذٌ جتو كفرٌ لمتعدية نحك خرٌ 

فيك لمتعدية نحك أجمس كأخرج كتأتي لمداللة عمى أف الفاعؿ قد صار صاحب ما  (أفعؿ)أما 
 (ىنجٌ )كالقرآف الكريـ كثيران ما يستعمؿ . (323) نحك أثمر البستاف كألقيت الشاة اشتؽ منو الفعؿ

ى في التخمص مف الشدة أنجى أسرع مف نجٌ  "لمتميؿ في التنجية كيستعمؿ أنجى لئلسراع ألفٌ 
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ـٍ ًمٍف آىًؿ ًفٍرعىٍكفى ف أمثمة ذلؾ قكلو تعالى في سكرة البقرة: ﴿كم .(324)"كالكرب ٍينىاكي ٍذ نىجَّ كىاً 
ـٍ  بّْكي ءه ًمٍف رى ـٍ بىبلى ًفي ذىًلكي ـٍ كى يىٍستىٍحييكفى ًنسىاءىكي ـٍ كى ـٍ سيكءى اٍلعىذىاًب ييذىبّْحيكفى أىٍبنىاءىكي ٍذ يىسيكميكنىكي ًظيـه كىاً  عى

ـي اٍلبىٍحرى فىأىنٍ  ٍقنىا ًبكي كفى فىرى ٍقنىا آىؿى ًفٍرعىٍكفى كىأىٍنتيـٍ تىٍنظيري ـٍ كىأىٍغرى ٍينىاكي  تا كانو لمٌ فإنٌ  (49،50)البقرة/﴾ جى
بخبلؼ البقاء مع آؿ  (أنجى)ستغرؽ كقتا طكيبلن كال مكثا استعمؿ تالنجاة مف البحر لـ 

في سياؽ  (أنجيناهعبارة )عممت كما استي  .(325)فرعكف فإنو استغرؽ كقتا طكيبل فاستعمؿ نجَّى
كالتعدية تتطمب اإلسراع في الحدث فقاؿ في سكرة البقرة  .اإلسراع لذلؾ جاء الفعؿ متعديا

شيئا مف حاليـ مع  (البقرة)ذلؾ أنو لـ يذكر في سكرة  (أنجيناكـ)كفي األعراؼ  (يناكـنجٌ )
فقد أطاؿ  (األعراؼ)فرعكف كالمجتمع الذم يعيشكف فيو سكل ىذه اآلية، أما في سكرة 

اآلية الحادية إلى  الٌرابعة كمائةؿ في حالتيـ مع فرعكف كقكمو ابتداء مف اآلية كفص
ظيار كاألربعيف كمائة،  فإنو بعد أف ذكر مكاجية سيدنا مكسى لفرعكف كدعكتو لئليماف كا 

يمانيـ بو كتيديد فرعكف ليـ لذلؾ  .(326)اآليات الدالة عمى صدقو ذكر بيانو مع السحرة كا 
عميف "نجى كأنجى" يحمبلف داللة نفسية اقتضاىا التكرار بصيغ مختمفة الف يسياقنبلحظ أٌف 

، كمع ذلؾ تبقى داللة مٌرة ثانية التميؿمٌرة ك كىي التعدية التي دلت عمى اإلسراع كالمبالغة 
، كىك ما سنفٌصمو أكثر عند التذكير بنعمة النجاة مف عذاب فرعكف كممئو يالتكرار ىنا ى

 ـ الجممة.الحديث عف الٌتكرار في نظ
 . الّترادف/الّتكرار الّمفظي6

كترادؼ الشيء تبع بعضو بعضا، كيقاؿ ردفت فبلف أم صرت ». التتابعي  لغةن الترادؼ 
لو ردفا، كالردؼ بالكسر المرتدؼ كىك الذم يركب خمؼ الراكب كالرادؼ المتأخر كالمردؼ 

منيما يردؼ صاحبو أم المتقدـ الذم أردؼ غيره، كيقاؿ لميؿ كالنيار ردفاف ألف كؿ كاحد 
  .(327)«يتتبع أحدىما اآلخر

ا اصطبلحا فميس ىناؾ اتفاؽ بيف العمماء عمى التعريؼ الجامع لمترادؼ، كذلؾ أمٌ 
كره كاف مف باب عبلقة المفظ كذً  ،راء حكلو سكاء مف حيث المصطمح أك المفيـكلتقارب اآل
ـ أف مف كبلميـ اختبلؼ اعم»كأكؿ مف تعرض ليذه الظاىرة سيبكيو الذم قاؿ:  بالمعنى.

المفظيف الختبلؼ المعنييف، كاختبلؼ المفظيف كالمعنى كاحد، كاتفاؽ المفظيف كاختبلؼ 
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كالمبلحظ أف سيبكيو . (328)«المعنييف، كاختبلؼ المفظيف كالمعنى كاحد نحك ذىب كانطمؽ
يركز عمى أنكاع كثيرة في عبلقة المفظ بالمعنى فيك يجمع في ىذا التعريؼ جميع العبلقات 
الداللية كىي التضاد كالمشترؾ المفظي كالترادؼ، فكاف المؤسس ليا، األمر الذم جعمو يفتح 

ما ) كاألصمعي الذم ألؼ كتاب»باب ىذه العبلقات لمجمكعة مف العمماء في مؤلفاتيـ 
ما اتفؽ لفظو كاختمؼ معناه مف )ىػ، ككتاب  216لؤلصمعي ت  (اختمؼ لفظو كاتفؽ معناه

مف  األبي عبيد كغيرى (األسماء المختمفة لمشيء الكاحد)لممبرد، ككتاب  (القرآف المجيد
كمع ذلؾ لـ يظير ىذا المصطمح كمفيكـ كاضح كدقيؽ المعالـ في  .(329)«المصنفات

األلفاظ )كتابا بعنكاف  مثبل (ىػ 384ت )الرماني  قد أٌلؼرىـ إياه فمصنفات القدامى رغـ ذك
ككؿ ىذا  ىك بيذا العنكاف قد ساكل بيف المترادؼ كالمتقارب.ك  (.المترادفة كالمتقاربة المعنى

، إذ يذىب ليامؤيد آخر ك  رافض لظاىرة الترادؼ إلىالغمكض أدل إلى انقساـ العمماء 
إال أف ىناؾ أسماء كثيرة لمشيء الكاحد كمنيـ ابف  المغة، في الترادؼ إلى كجكدالمؤيدكف 

م الذم ذكر ثمانيف اسما لمعسؿ، ذآباخمسيف اسما لمسيؼ، ككتاب الفيركز خالكيو الذم يقر ب
لك كاف لكؿ لفظة معنى غير معنى »كيرل ابف فارس كىك مف أصحاب ىذا المذىب أنو: 

كذلؾ أنا نقكؿ ال ريب فيو، ال شؾ فيو، ر عف شيء بغير عبارتو، األخرل لما أمكف أف يعبٌ 
فمك كاف الريب غير الشؾ لكانت العبارة عف معنى الريب بالشؾ خطأ، فمما عبر عف ىذا 

 عٌمتيـ فيكنجد في المقابؿ مكقفا ثابتا ينكر كقكع الترادؼ  .(330)«بيذا عمـ أف المعنى كاحد
معنى ىذه الكممة كمعنى أخرل ذلؾ أف الترادؼ ال يقع بيف الفركؽ الدقيقة التي تبلحظ سبب 

ال يككف فعؿ كأفعؿ بمعنى كاحد، كما لـ »تبدك مرادفة ليا، كفي ذلؾ يقكؿ ابف دركستكيو: 
يككنا عمى بناء كاحد، إال أف يجيء ذلؾ في لغتيف مختمفتيف، فإما مف لغة كاحدة فمحاؿ أف 

نما سمعكا العرب يختمؼ المفظاف كالمعنى كاحد كما يظف كثير مف المغكييف كالنحكييف كا  
بذلؾ عمى طباعيا كما في نفكسيا مف معانييا المختمفة كعمى ما جرت بو عاداتيا  تتكمم

كتعارفيا كلـ يعرؼ السامعكف لذلؾ العمة فيو كالفركؽ فظنكا أنيما بمعنى كاحد كتناكلكا عمى 
د العرب ىذا التأكيؿ مف ذات أنفسيـ فإف كانكا قد صدقكا في ركاية ذلؾ عف العرب فق

ا عمييـ في تأكيميـ ما ال يجكز في الحكمة، كليس يجيء بشيء مف ىذا الباب إال ؤك أخط
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معنى ك  .(331)«عمى لغتيف متباينتيف أك يككف عمى معنييف مختمفيف أك تشبيو شيء بشيء
عدـ إدراؾ السامع الفركؽ أىٌميا سباب رادؼ قد يحدث عند ابف دركستكيو ألذلؾ أف الت

تيا المتعددة اات كالمجاز بشرط أف يككف ىذا في إطار العربية بميجالداللية كاختبلؼ الميج
كيذىب أحمد بف  .(332)أما في مجاؿ الميجة الكاحدة فمحاؿ أف يختمؼ المفظاف كالمعنى كاحد

كنستنتج مف  السيؼ لو اسـ كاحد كما بعده مف األلقاب صفات كغيرىا. فٌ إفارس إلى القكؿ 
بيف  ايفرض ىذه العبلقات الداللية، كأف ىناؾ ترادف ىذا أف السياؽ المغكم ىك الذم كؿٌ 

سماتيا التمييزية لنمتمس بذلؾ العنى المشترؾ بينيا إضافة إلى الكممات كجب أف نبحث عف 
 الفركؽ الدقيقة بيف المترادفات كنحاكؿ أف نطبؽ ذلؾ عمى اآليات القرآنية:

ٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى قاؿ تعالى:﴿ رى ٍيننافىاٍنفىجى سىٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا كقاؿ تعالى: ﴿ (.60/البقرة)﴾عى فىاٍنبىجى
ٍيننا  .(160/األعراؼ)﴾ عىٍشرىةى عى
سىتٍ )بيف  كقع الترادؼنبلحظ أٌف  ٍت كاٍنبىجى رى كمكطف االختبلؼ بينيما يتمثؿ في أصؿ  (اٍنفىجى

ففي سكرة معنى كؿ كاحدة منيما، كقبؿ تفصيؿ ذلؾ ال بأس مف ذكر السياؽ العاـ لآليات، 
رىتٍ )البقرة ذكر  ًذ اٍستىٍسقىى ميكسىى ًلقىٍكًمًو كعممية االنفجار كانت عقب قكلو تعالى: ﴿ (.اٍنفىجى كىاً 

رى  جى اؾى اٍلحى قاء داللة عمى كجكد الماء قاؿ سفعممية االست( 60)البقرة/﴾ فىقيٍمنىا اٍضًرٍب ًبعىصى
رىتٍ )تعالى كقكلو . (333)«القرطبي في ذلؾ: "كاستسقيتو دلمتو عمى الماء كبلـ حذؼ  (اٍنفىجى

رىتٍ )تقديره  ، كقد كاف تعالى قادران عمى تفجير الماء كفمؽ البحر مف غير (كضرب فاٍنفىجى
لكف أراد أف يربط المسببات باآليات حكمة منو لمعباد في كصكليـ إلى المراد كليرتب  ضرب

 عمى ذلؾ ثكابيـ كعقابيـ.
ذا عدنا إلى بياف الفركؽ الداللية بيف ا مف خبلؿ مالكممتيف فإننا نقتفي معانيي كا 

ر »المعاجـ فمفظة انفجر مف الفجر،  ري المكضع يىٍنفىًجري منو كاٍنفىجى الفىٍجر تىٍفجيريؾى الماء كالمىٍفجى
رى أىم  رىه ىك يىٍفجيره بالضـ فىٍجران فاٍنفىجى رى انبعث سائبلن كفىجى الماءي كالدـي كنحكىما مف السٌياؿ كتىفىجَّ

سو فانٍ  البىٍجسي  »جاء في لساف العرب: (بجس)فأصميا  (اٍنبىجىسى )أما لفظة . (334)«بىجىسبىجى
انشقاؽ في ًقٍربة أىك حجر أىك أىرض يىٍنبيعي منو الماءي فًإف لـ يىٍنبيٍع فميس باٍنًبجاسو كالسحابي 
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رى   (االنفجار)ظة كقد تكررت لف. (335)«يىتىبىجَّسي بالمطر كاالٍنًبجاسي عاّـّ كاٍنبىجىسى الماءى أىم تىفجى
لىيىا تىٍفًجيرنامف ذلؾ قكلو تعالى: ﴿، ك في القرآف الكريـ كثيران  رى اأٍلىٍنيىارى ًخبلى ﴾ فىتيفىجّْ

ا نىيىرناكقكلو تعالى: ﴿(. 91/اإلسراء) لىييمى ٍرنىا ًخبلى فىجَّ ٍرنىا كقكلو تعالى: ﴿ (33/الكيؼ)﴾ كى فىجَّ كى
مىى أى  اءي عى أما االٍنًبجاسي فقد ذكر في ىذه  (.12)القمر/﴾ ٍمرو قىٍد قيًدرى اأٍلىٍرضى عيييكننا فىاٍلتىقىى اٍلمى

اآلية فقط في سكرة األعراؼ، كالسر في ذلؾ أف "االنفجار خركج الماء بكثرة كاالٍنًبجاسي 
خركجو قميبل فالفجر الشؽ في األصؿ كاالنفجار االنشقاؽ كمنو الفاجر ألنو يشؽ عصا 

كاالٍنًبجاسي اسـ لمشؽ الضيؽ القميؿ فيما مختمفاف اختبلؼ  .المسمميف بخركجو إلى الفسؽ
أكثر ما يقاؿ فيما تفجر مف  االٍنًبجاس» أفٌ  (الكميات)كيرل صاحب . (336)«العاـ كالخاص

شيء ضيؽ كاالنفجار يستعمؿ فيو، كفييا يخرج مف شيء كاسع، كما في سكرة البقرة لعمو 
كؿ »ب األصفياني بينيما أيضا فيقكؿ: كيفرؽ الراغ .(337)«انبجس أكال ثـ انفجر ثانيا

كأشار المفسركف إلى أف االنفجار بداللتو عمى الكثرة . (338)«انبجاس انفجار مف غير عكس
ناسب في آية البقرة ألنيا جاءت في سياؽ تعداد النعـ التي أنعـ بيا ا عمى نبيو مكسى 

بمممح الكثرة كالسرعة، عميو السبلـ كعمى قكمو، فاستعمؿ في ىذا المكضع المفظ المختص 
د ا تعالى بيا نبيو مكسى أما سياؽ استعماؿ لفظ االٍنًبجاسي فيك إشارة إلى المعجزة التي أيٌ 

كقكمو ينظركف إلى الماء كىك ينبع مف الحجر منذ بداية انشقاقو كخركج الماء منو، كقبؿ أف 
ء مف الحجر كتمؾ لحظة تعتاد عيكنيـ رؤية الماء فيـ يشاىدكف المحظة األكلى لخركج الما

كثمة سبب آخر دعا إلى ذكر االنفجار في البقرة كاالٍنًبجاسي في . (339)«الدىشة كاإلعجاز
بيكا ًمٍف ًرٍزًؽ المًَّو" فجم ليـ بيف األكؿ كالشرب،  عاألعراؼ، ذلؾ أنو قاؿ في البقرة "كيميكا كىاٍشرى

الماء في البقرة أما في كلـ يرد في األعراؼ ذكر الشرب فناسب ذلؾ أف يبالغ في ذكر 
ٍقنىاكيـٍ األعراؼ فقد قاؿ تعالى: ﴿  زى  .(340)كليس فيو اشربكا فمـ يبالغ فيو ﴾كيميكا ًمٍف طىيّْبىاًت مىا رى

 مات التمييزية بيف كممتي االنفجار كاالٍنًبجاسي تتمثؿ في أفٌ ف السٌ إكخبلصة القكؿ 
يمثؿ مرحمة أكلى لظيكر الماء، أما االنفجار فيمثؿ المرحمة الثانية، فيذا انتقاؿ  االٍنًبجاس
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مف الجزء إلى الكؿ، كما أف االٍنًبجاسي يدؿ عمى قمة الماء، كاالنفجار عمى كثرتو، لذلؾ فيما 
  كممتاف تتفقاف في معنى االنشقاؽ كسيبلف الماء، كيفترقاف مف حيث القمة كالكثرة.

ًإٍذ قىاؿى ميكسىى أًلىٍىًمًو ًإنّْي قاؿ تعالى: ﴿ر مثاليف آخريف عف الترادؼ فقد كيمكف أف نختب
اءىىىا نيكًدمى  ـٍ تىٍصطىميكفى فىمىمَّا جى ـٍ ًبًشيىابو قىبىسو لىعىمَّكي بىرو أىٍك آىًتيكي ـٍ ًمٍنيىا ًبخى  أىٍف آىنىٍستي نىارنا سىآىًتيكي

سي  ٍكلىيىا كى مىٍف حى افى المًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى بيكًرؾى مىٍف ًفي النَّاًر كى كقاؿ تعالى: (. 7،8/النمؿ)﴾ ٍبحى
رىًة أىٍف يىا ميكسىى إً ﴿ كىًة ًمفى الشَّجى ًف ًفي اٍلبيٍقعىًة اٍلميبىارى نّْي أىنىا فىمىمَّا أىتىاىىا نيكًدمى ًمٍف شىاًطًئ اٍلكىاًد اأٍلىٍيمى

كالمبلحظ  (.جاء كأتى)بيف فعمي  ىكادؼ التر (. نبلحظ أٌف 30/القصص)﴾ المَّوي رىبُّ اٍلعىالىًميفى 
ذكر صاحب . ف المجيء ىك اإلتيافالمعاجـ العربية قد ساكت بيف معنيييما حيث أ أفٌ 

ٍيثي اإلتياف المجيء، أتيتو اتيانا جئتو، كفي التنزيؿ العزيز﴿»المساف بأف :  الى ييٍفًمحي السَّاًحري حى
قالكا معناه حيث كاف كقيؿ معناه حيث كاف الساحر يجب أف يقتؿ،  (. 69)طو/﴾ أىتىى

كالميتاء آخر الغاية حيث ينتيي إليو جرم الخيؿ كالميتاء الطريؽ العامر كفي التنزيؿ العزيز 
ًميعنا﴿ ـي المَّوي جى ا تىكيكنيكا يىٍأًت ًبكي قاؿ أبك إسحاؽ معناه يرجعكـ إلى  (.148/البقرة)﴾ أىٍيفى مى

األمر مف مأتاه كمأتاتو أم مف جيتو ككجيو الذم يؤتى منو، كأتيت الماء إذا  نفسو، كأتى
مأخكذ مف جيأ كجاء في تاج العركس "جاء فيك  (جاء)أما فعؿ . (341)«سيمت سبيمو ليخرج

الرجؿ يجيء جيئا كجيئة أتى" كقكليـ ما جاءت حاجتؾ أم ما صارت كقاؿ الرضي أم ما 
أف المجيء ىك الحصكؿ  (المفردات)بيف في قد ني إال أف الراغب األصفيا. (342)«كانت

ابف كثير ىاتيف اآليتيف بقكلو: "فمما جاءىا أم فمما  كيفٌسر. (343)كيككف في المعاني كاألعياف
أتاىا رأل منظرا ىائبل عظيما حيث انتيى إلييا كالنار تضطـر في شجرة خضراء ال تزداد 

رة ثـ رفع رأسو فإذا نكرىا متصؿ بعناف النار إال تكقدا كال تزداد الشجرة إال خضرة كنض
كقاؿ في: "فمما أتاىا أم مف جانب الكادم مما يمي الجبؿ عف يمينو مف . (344)«السماء

ٍينىا ًإلىى ميكسىى اأٍلىٍمرى ﴿ناحية الغرب، كما قاؿ تعالى:  اًنًب اٍلغىٍرًبيّْ ًإٍذ قىضى ا كيٍنتى ًبجى مى  ﴾كى
فيذا مما يرشد إلى أف مكسى قصد النار إلى جية القبمة كالجبؿ الغربي عف  (،44/القصص)

يمينو كالنار كجدىا تضطـر في شجرة خضراء في لجؽ الجبؿ مما يمي الكادم فكقؼ باىتا 
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كليذيف . (345)في أمرىا فناداه ربو مف شاطئ الكادم األيمف في البقعة المباركة مف الشجرة
فيقكؿ: "جاء فبلف  (الفركؽ)فرؽ بينيما أبك ىبلؿ العسكرم في الفعميف سياقات متعددة، إذ ي

كبلـ تاـ، ال يحتاج إلى صمة كقكلؾ أتى فبلف يقتضي مجيئو بشيء، كليذا يقاؿ جاء فبلف 
. (346)"نفسو، كال يقاؿ أتى فبلف نفسو، ثـ كثر حتى استعمؿ أحد المفظيف في مكضع اآلخر

فعميف "فالمجيء فيو صعكبة كمشقة أك لما ىك كفي القرآف الكريـ فركؽ دقيقة بيف ىذيف ال
فىارى التَّنُّكري ﴿أصعب كأشؽ مما تستعمؿ لو أتى فيك يقكؿ مثبل  اءى أىٍمرينىا كى  ﴾فىًإذىا جى

اءىٍت سىٍكرىةي اٍلمىٍكًت ﴿كقكلو تعالى:  .، كذلؾ ألف المجيء فيو مشقة كشدة(27/المؤمنكف) كىجى
ؽّْ   .(347)«(19)ؽ/﴾ ًباٍلحى

كفي آيتي النمؿ كالقصص نجد اختبلفا أك فركقا دقيقة بيف الفعميف ففي سكرة 
 (29)القصص/ ﴾تيكـآلعمي ﴿سبؽ اإلتياف شؾ كرجاء كذلؾ في قكلو تعالى:  (القصص)

فالمجيء  ﴾سآتيكـ﴿فاإلتياف يصحبو شؾ في حيف سبؽ المجيء عـز كيقيف، كذلؾ في قكلو 
بككاليس المكاف فمكقع المككث ىك  افتياف متعمقكالمجيء كاإل. (348)إذف يصحبو يقيف كعـز

المكاف الذم انطمؽ منو مكسى عميو السبلـ مرتيف باتجاه النار ففي المرحمة األكلى مف 
الصعكد انطمؽ مكسى مف المكقع الذم مكث أىمو فيو بانتظار عكدتو فاقترب مف النار دكف 

فمعنى أتاىا إذف أنو . (349)كلـ يعقب أف يصؿ إلييا "أتاىا" كعاد إلى أىمو بعد أف كلى مدبران 
اقترب منيا ففيو شؾ كمحاكلة الكصكؿ إلى الحقيقة بينما "جاءىا" فقد قطع الشؾ باليقيف أم 

كالغرض مف سياؽ التكرار ىنا بياف الحالة النفسية لمكسى  كصؿ إلى حيث المكاف المقصكد.
مف عند ا سبحانو كتعالى  عميو السبلـ، فمف مرحمة الشؾ إلى مرحمة اليقيف، تأتي البشرل

 (.30)القصص/﴾ ًإنّْي أىنىا المَّوي رىبُّ اٍلعىالىًميفى ﴿في سكرة القصص: 
ٍيًر سيكءو ًفي ًتٍسًع آىيىاتو ًإلىى  كىأىٍدًخٍؿ يىدىؾى قاؿ تعالى: ﴿ اءى ًمٍف غى ٍيًبؾى تىٍخريٍج بىٍيضى ًفي جى

ـٍ آىيىاتينىا ميٍبًصرىةن قىاليكا ىىذىا ًسٍحره مي  اءىٍتيي ا فىاًسًقيفى فىمىمَّا جى قىٍكًمًو ًإنَّييـٍ كىانيكا قىٍكمن ﴾ ًبيفه ًفٍرعىٍكفى كى
ـٍ اٍسميٍؾ يىدىؾى ًفي جى كقاؿ تعالى: ﴿ (.12،13/النمؿ) ٍيًر سيكءو كىاٍضمي اءى ًمٍف غى ٍيًبؾى تىٍخريٍج بىٍيضى

ا فى  مىًئًو ًإنَّييـٍ كىانيكا قىٍكمن مى بّْؾى ًإلىى ًفٍرعىٍكفى كى ؾى ًمفى الرٍَّىًب فىذىاًنؾى بيٍرىىانىاًف ًمٍف رى نىاحى ﴾ اًسًقيفى ًإلىٍيؾى جى

                                                           
345
 .234، ص 6ابن كثٌر :المصدر السابق، ج  
346
 345ص  2006 4أبو هالل العسكري:الفروق اللغوٌة،تعلٌق محمد باسل عٌون السود،دار الكتب العلمٌة بٌروت ط 
347
 .110ص 2008، 1فاضل صالح السمرائً، لمسات بٌانٌة، دار الفجر العراق،ط  
348
 .148المنجد: الترادف فً القرآن الكرٌم، ص نور الدٌن  
349
 .112، ص 2007، 1صالح الدٌن خلٌل الكالس:موسى علٌه السالم وقومه بنً اسرائٌل فً القصص الحق، دار البشائر، دمشق، ط  



 

85 
 

ف معجزات ا مف اآليتيف تتجياف نحك سياؽ عاـ ىك بيا المبلحظ أف كبلٌ  .(32/القصص)
كنزع  لمكسى عميو السبلـ طمأنةسبحانو كتعالى مف خبلؿ نبيو مكسى، كفي الكقت نفسو 

ىذا بطرؽ إليية حماية لو عميو السبلـ، ك  افكبياف المعجزة، مكجي أنةالطم هكىذ .لمخكؼ عنو
ثبلثة أفعاؿ مترادفة المعاني،  كىي، (أدخؿ، أسمؾ، اضمـ): تعالى قكلو باد مف خبلؿ

 فة السمات، فما الفرؽ بينيا؟ مختم
ؿ يىٍدخيؿ ديخيكالن »جاء في لساف العرب:  (دخؿفيما يتعٌمؽ بفعؿ ) الدُّخيكؿ نقيض الخركج دىخى

فيو الداخؿ الذم يمي جسده كيمي الجانب األىيمف مف الرَّجيؿ  ؿ بو كدىاًخمىةي اإًلزار طىرى كتىدىخَّؿ كدىخى
بجانبو األىيمف كداًخؿي كؿّْ شيء باطنيو الداخؿ قاؿ سيبكيو  ًإذا ائتزر ألىف الميٍؤتىًزر ًإنما يبدأي 

كىك مف الظركؼ التي ال تيٍستىٍعمىؿ ًإاٌل بالحرؼ يعني أىنو ال يككف ًإاٌل اسمان ألىنو مختص كاليد 
مىؾى طريقان  »فقد جاء في لساف العرب:  (سمؾ)أما فعؿ . (350)«كالرجؿ السُّميكؾ مصدر سى

مىؾى المكافى يىٍسميكي  مىٍكتي الشيء في الشيء فاٍنًسمىؾ أىم كسى ٍمؾي بالفتح مصدر سى ٍمكان، كالسَّ و سى
مىكىو يىناًبيعى في  أىدخمتو فيو فدخؿ كفي التنزيؿ العزيز أىلـ تر أىف ا أىنزؿ مف السماء ماءن فسى

ٍيب يى  مىؾى يىدىه في الجى ٍيطى في الًمٍخيىًط أىم أىدخمتو فيو، كسى مىٍكتي الخى ٍسميكيا كأٍسمىكىيا األرض، يقاؿ سى
في المغة العربية  والفعميف في ظاىرىما ليما المعنى نفس المبلحظ أفٌ . ك (351)«أىدخميا فييا

غير أف ىناؾ سياقات دقيقة كجب استثمارىا في تحميؿ ىاتيف اآليتيف، ففعؿ الدخكؿ يعتبر 
 .فرعكفلمرحمة أكلى لبياف المعجزة، كا سبحانو كتعالى بصدد بياف تسع آيات معجزات 

فتحة الثكب » كىذه العممية تقتضي السرعة في دخكؿ اليد إلى الجيب كىك مكاف آمف كالجيب
مف أعمى كسمكىا جيبا ألنيـ كانكا يجعمكف الجيكب مكاف لؤلمكاؿ في داخؿ الثياب حتى ال 

مف الخارج إلى  فيو انتقاال كما أف فعؿ الدخكؿ يحمؿ خاصية مميزة ألفٌ . (352)«تسرؽ
 فإنوبالرغـ مف اقتراب معناه إلى معنى الدخكؿ ف .الداخؿ، أما فعؿ السمكؾ فيك مرحمة ثانية

يقكؿ فاضؿ صالح  .حدثيحدث كقد ال ييستغرؽ كقتا في حدكث عممية السمؾ، كقد 
فاإلدخاؿ أخص كأشؽ مف السمؾ كالسمكؾ، فإف السمؾ قد يككف سيبل ميسكران »السمرائي: 
بًّْؾ ذيليبلن ﴿ى في النحؿ قاؿ تعال ، فانظر كيؼ قاؿ ذلبل ليدؿ (69الٌنحؿ/) ﴾فىاٍسميًكي سيبيؿى رى

مىكىوي يىنىاًبيعى ًفي اأٍلىٍرضً ﴿ :عمى سيكلتو كيسره، كقاؿ اًء مىاءن فىسى ـٍ تىرى أىفَّ المَّوى أىٍنزىؿى ًمفى السَّمى  ﴾أىلى
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كيقكؿ أيضان: . (353)«ه فييا؟، كىؿ ىناؾ أيسر مف سمكؾ الماء في األرض كغكر (21/الزمر)
كناسب أف يكضع السمكؾ في مكطف السيكلة كاليسر ككضع اإلدخاؿ في مكطف المشقة »

 .(354)«كالتكميؼ الصعب
كناسب أف يكضع اإلدخاؿ كىك أخص مف السمكؾ مع الشياب القبس الذم » كيقكؿ أيضا: 

مف النار التي ىك أخص مف الجذكة كأف يكضع السمكؾ كىك اسـ مف اإلدخاؿ مع الجذكة 
في كتمثمت المرحمة األخيرة مف ىذه المعجزة الربانية . (355)«ىي أعـ مف الشياب القبس

، الذم يدؿ في سياقو العاـ عمى الدخكؿ (اضمـ)طمأنة مكسى عميو السبلـ عف طريؽ الفعؿ
قاؿ الفخر الرازم في تفسير ىذه اآلية: "أما قكلو  .كفي داللتو النفسية عف إزالة الخكؼ

ـ إليؾ جناحؾ مف الرىب" ففيو معنياف أحدىما أف مكسى عميو السبلـ لما قمب ا لو أضم
إلقاءؾ بيدؾ فيو  فٌ إيده كما يفعؿ الخائؼ مف الشيء، فقيؿ لو ب االعصا فزع كاضطرب فألقاى

تنقمب حية فأدخؿ يدؾ تحت عضدؾ مكاف إلقائؾ بيا، سغضاضة عند األعداء، فإذا ألقيتيا 
ظيار معجزة  ،اجتناب ما ىك غضاضة عميؾكىما ليحصؿ األمراف  ثـ أخرجيا بيضاء كا 

ذا أدخؿ يده اليمنى  كالمراد بالجناح اليد ألفٌ  .أخرل يدم اإلنساف بمنزلة جناحي الطائر، كا 
تحت عضده اليسرل فقد ضـ جناحو إليو كالثاني أف يراد بضـ جناحو إليو تخميصو كضبطو 

تى ال يضطرب كال يرىب استعارة مف فعؿ نفسو كتشدده عند انقبلب العصا حية ح
 .(356)الطائر

رت بفركؽ دقيقة ليدؼ تثبيت مكسى رٌ ىذه األفعاؿ في مجمميا كي  فٌ إكخبلصة القكؿ 
ذىاب الخكؼ عنو، فالدخكؿ بداية نزع ىذا الخكؼ كالسمؾ يسره، كالضـ ا  عميو السبلـ، ك 

 .كأمف كآمافلو حماية 
ٍينىا ًإلىى ﴿قاؿ تعالى:  ْـّ فىٍمييٍمًقًو ًإٍذ أىٍكحى ى أىًف اٍقًذًفيًو ًفي التَّابيكًت فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى ا ييكحى أيمّْؾى مى

ٍيًني مىى عى ًلتيٍصنىعى عى بَّةن ًمنّْي كى مىٍيؾى مىحى ديكّّ لىوي كىأىٍلقىٍيتي عى ديكّّ ًلي كىعى ٍذهي عى ُـّ ًبالسَّاًحًؿ يىٍأخي  ﴾اٍليى
ٍينىا ﴿كقاؿ تعالى: (. 38،39)طو/ مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي كىأىٍكحى ًإلىى أيْـّ ميكسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عى

ًميفى  اًعميكهي ًمفى اٍلميٍرسى ًني ًإنَّا رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ كىجى اًفي كىالى تىٍحزى ْـّ كىالى تىخى سبؽ كأف (. 7)القصص/ ﴾اٍليى
مكسى عميو  تعالى ألـٌ حممنا اآلية األكلى في سياؽ األمر، كمفادىا رعاية ا سبحانو ك 

                                                           
353
 .127فاضل صالح السمرائً:لمسات بٌانٌة، ص  
354
 .128المرجع نفسه، ص  
355
 .128ص  المرجع نفسه  
356
 .247، ص 24الفخر الرازي : التفسٌر الكببٌر ، ج  



 

87 
 

ىذا الحفاظ، كىذه كقد أفضى  .السبلـ، كالحفاظ عمى مكلكدىا الذم سيككف لو شأف عظيـ
 .؟تكرر ىذيف الفعميف ]ألقو، اقذفيو[ بطريؽ الترادؼ فما الفرؽ بينيماإلى الرعاية 

قذىؼى بالشيء يىٍقًذؼ قىٍذفان فاٍنقىذىؼ رمى » ما يمي:  (ؼ،ذ،ؽ)جاء في لساف العرب مادة 
ـي الغييكب﴿كالتَّقاذيؼي الترامي، قكؿ تعالى:  الزجاج معناه  ﴾ قاؿقؿ إف ربي يىٍقًذؼي بالحؽ عبلَّ

و » :)ؿ،ؽ،م(كجاء في مادة . (357)«يٍأتي بالحؽ، كالقىٍذؼي بالحجارة الرٍَّميي  لقى الشيء طىرىحى
ؿ ليتكمـ بالكممة ما ييٍمقي ليا باالن يىٍيكم بيا في النار أىم ما ييٍحًضري قمبىو كفي الحديث ًإفَّ الرج

مف خبلؿ المفيكـ المغكم لمفعميف يتبيف أف القذؼ جاء بقكة كبسرعة، . ك (358)«لما يىقكليو منيا
ىذا الفعؿ تكرر  أفٌ ك كذلؾ دفعا ليالة الخكؼ التي اعترت أـ مكسى عميو السبلـ، خاصة 

 إذعمى العجمة، كلنا أف ندعـ قكلنا برأم فخر الرازم في ىذا المكضكع  ةالدال بفاء التعقيب
قى ﴿القذؼ مستعمؿ في معنى اإللقاء كالكضع كمنو قكلو تعالى : »يقكؿ:  ـي كى ذىؼى ًفي قيميكًبًي
القذؼ أصمو الرمي كأطمؽ ىنا »كقاؿ الطاىر بف عاشكر: . (359)("26)األحزاب/ ﴾الرٍُّعبى 

بكت تمثيبل لييئة المخفي عممو فيك يسرع كضعو في يده كييئة مف عمى الكضع في التا
فقد اقترف بشرط الخكؼ "فإذا خفت" كمف ثـ جاء  (ألقى)ا فعؿ أمٌ  .(360)«يقذؼ حجران كنحكه

سياقو بمطؼ كرفقة كتأف، ككأف فعؿ اإللقاء يستغرؽ كقتا زمنيا قصيران في انتظار كعد ا 
 إلييا. مكسى سبحانو كتعالى بردٌ 
ـٍ ًمٍف ﴿قاؿ تعالى:  كي ًميـه ييًريدي أىٍف ييٍخًرجى ي ًمٍف قىٍكـً ًفٍرعىٍكفى ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى قىاؿى اٍلمىؤلى

اًشًريفى يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىاًحرو عى  اهي كىأىٍرًسٍؿ ًفي اٍلمىدىاًئًف حى كفى قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى اذىا تىٍأميري ـٍ فىمى  ﴾ًميـو أىٍرًضكي
ًميـه ييًريدي أىٍف ﴿كقاؿ تعالى: (. 112..109/األعراؼ) ٍكلىوي ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى قىاؿى ًلٍممىئلىً حى

اًشًريفى  اهي كىاٍبعىٍث ًفي اٍلمىدىاًئًف حى كفى قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى اذىا تىٍأميري ـٍ ًبًسٍحًرًه فىمى ـٍ ًمٍف أىٍرًضكي كي  ﴾ييٍخًرجى
ىك خمؽ معجزة أبطاليا فرعكف في ىاتيف اآليتيف ما يفكر فيو قـك  إفٌ (. 36..34ء/الشعرا)

جاء ىذا القرار عقب سؤاليـ كقد  .كذلؾ لتحدم مكسى عميو السبلـ كأخيو صناع السحر
ثارة فرعكف ليـ، فكاف جكابيـ بقكؿ ا تعالى عمى لسانيـ: "أرجو كأخاه" يقاؿ أرجأتو  .كا 

السحرة، كقيؿ احبسو كذلؾ محتمؿ كأرجئتو إذا أخرتو كالمعنى أخره كمناظرتو لكقت اجتماع 
ألنؾ إذا حبست الرجؿ عف حاجتو فقد أخرتو، كركم أف فرعكف أراد قتمو كلـ يكف يصؿ إليو 

                                                           
357
 .3560، ص 5ابن منظور: لسان العرب، م  
358
 .4066 ص ،5المرجع نفسه، م  
359
 .52، ص 22الفخر الرازي: التفسٌر الكبٌر، ج  
360
 .216، ص 16هر بن عاشور: تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ج الطا 



 

88 
 

فقالكا لو ال تفعؿ فإنؾ إف قتمتو أدخمت عمى الناس في أمره شبية، كلكف أرجئو كأخاه إلى أف 
كالحجة تكلد ىناؾ  كبيف التأخير. (361)«يحشر السحرة ليقاكمكه فبل تثبت لو عميؾ حجة

 فما الفرؽ بينيما؟ (أرسؿ كابعث)ف ىماترادفاف مفعبل
أصؿ اإلرساؿ في المغة: تكجيو الشيء برفؽ كرحمة كمنو الترسؿ في الكبلـ كالمشي أم 

 .في القكؿ أك الفعؿ اليدكء كالثاني عدـ العجمة كمنو قكليـ: عمى رسمؾ أم ترفؽ كتأفٌ 
اإلشارة كالتكجيو كالتنبيو، ثـ » فيك ا أصؿ البعثأمٌ  .(362)كاالسترساؿ الطمأنينة كالسككف

يختمؼ البعث باختبلؼ ما عمؽ بو فتارة يككف عاما في معنى التكجيو كاإلشارة كما يقاؿ 
بعثت البعير أم سيرتو، كبعثت رسكال أم كجيتو كالبعث إيقاظ مف النـك كتنبيو مف الغفمة 

حياء ا لممكتى بعث ليـ كتجتمع . (363)«ىذه المعاني في التكجيو كالتنبيو كالضبللة، كا 
ينبئ عف ذلؾ التأني كالتريث، عند قـك فرعكف، ىؤالء  (األعراؼ)كسياؽ اإلرساؿ في سكرة 

القـك محتاجكف إلى مزيد مف الكقت، حتى يأتي السحرة ليبيف معجزاتيـ أماـ مكسى عميو 
 السبلـ.

 كالمستنتج مف ذلؾ أفٌ  .انتباه ىؤالء القـكد جاء إلثارة فق (اإلسراء)ا سياؽ البعث في سكرة أمٌ 
تمؾ الفترة الزمنية  يالفعميف يشتركاف في معنى التكجيو، لكف الفركؽ الداللية بينيما ى كبل

التي يحتاج فييا المرء إلى أف يرتب أمكره كيستعد لفعؿ شيء ميـ ينتظر منو النتيجة، فقكـ 
كلنا أف  كقعكف منيا الفكز في يـك السحرة.فرعكف ينتظركف بعد اإلرساؿ تمؾ اإلشارة التي يت

قاؿ في »بقكؿ فاضؿ صالح السمرائي في شأف ىذا التكرار إذ يقكؿ:  في ىذا اإلطارنستدؿ 
األعراؼ كأرسؿ كقاؿ في الشعراء كابعث، كذلؾ لكثرة تردد فعؿ اإلرساؿ في األعراؼ، فقد 

ي الشعراء سبعة عشرة مرة تردد فعؿ اإلرساؿ كمشتقاتو ثبلثيف مرة في األعراؼ كتردد ف
فناسب ذلؾ ذكر اإلرساؿ في األعراؼ دكف الشعراء، ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل أف 
المقاـ في الشعراء يقتضي ذكر الفعؿ ابعث دكف أرسؿ ذلؾ أف البعث فيو معنى اإلرساؿ 

ـ في فمما كاف المقا»كقاؿ أيضا: . (364)«كزيادة فإف فيو معنى اإلشارة كاإلنياض كالتيييج
الشعراء مقاـ زيادة تحد كقكة مكاجية قاؿ مؤل فرعكف كأبعث فمـ يكتفكا باإلرساؿ بؿ أرادكا أف 
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ينيضكا مف المجتمع حاشريف عبلكة عمى الرسؿ، كىؤالء مف ميمتيـ اإلثارة كتيييج الناس 
 .(365)«عمى مكسى، كىذا المعنى ال يؤديو لفظ أرسؿ

ٍعنىاؾى ًإلىى أيمّْؾى  ًإٍذ تىٍمًشي أيٍختيؾى ﴿ قاؿ ا تعالى: ٍف يىٍكفيميوي فىرىجى مىى مى ـٍ عى فىتىقيكؿي ىىٍؿ أىديلُّكي
فىتىنَّاؾى فيتيكننا فىمىًبٍثتى ًسًنيفى  ْـّ كى ٍينىاؾى ًمفى اٍلغى قىتىٍمتى نىٍفسنا فىنىجَّ فى كى ٍينييىا كىالى تىٍحزى  ًفي أىٍىًؿ كىٍي تىقىرَّ عى

مىى قىدىرو يىا مي  ٍديىفى ثيَـّ ًجٍئتى عى دىٍدنىاهي ًإلىى أيمًّْو كىٍي تىقىرَّ ﴿كقاؿ تعالى:  .(40/طو) ﴾كسىىمى فىرى
ـٍ الى يىٍعمىميكفى  لىًكفَّ أىٍكثىرىىي ؽّّ كى ـى أىفَّ كىٍعدى المًَّو حى ًلتىٍعمى ٍينييىا كىالى تىٍحزىفى كى  .(13/القصص) ﴾عى

 ،قة لو منذ الصغرككانت ىذه الرعاية مراف .ال تزاؿ رعاية ا سبحانو كتعالى لمكسى مستمرة
حتى ال يؤذل، فاآلية األكلى  ليا ذلؾ الكحي الذم أكحاه ا إلى أمو بإلقائو في اليـٌ أكٌ ك 

ا اآلية لفرعكف كقكمو، أمٌ  اخطاب لمكسى كسياقيا تثبيت قمبو بالمعجزات التي ستككف تحدي
يع إلى أمو و كبياف حالتيا النفسية كىي تتمقى كليدىا، عكدة الرضالثانية فيي خطاب ألمٌ 

ٍعنىاؾى )يبينيا الفعبلف ]فرجعناؾ، رددناه[ كيقكؿ الفخر الرازم في شأنيما "أما قكلو تعالى:   (فىرىجى
أم رددناؾ، كقاؿ في مكضع آخر فرددناه إلى أمو كىك كقكلو تعالى: "قىاؿى رىبّْ اٍرًجعيكًف" أم 

 اإال أف بينيما فركق فالفعبلف عند الرازم يحمبلف المعنى نفسو،. (366)«ردكني إلى الدنيا
الرجكع العكد إلى ما »قاؿ الراغب في مفرداتو:  داللية طفيفة نراىا في بطكف المعجمات.

كاف منو البدء، أك تقرير البدء مكانا كاف أك فعبل كبذاتو كاف رجكعو أك بجزء مف أجزائو أك 
 .(367)«بفعؿ مف أفعالو، فالرجكع العكد كالرجع اإلعادة كرجع إليو كرَّ 

رده عف كجيو يرده ردا كمردا صرفو كرجعو، كيقاؿ »فقد جاء في تاج العركس:  (دردٌ )ا أمٌ 
رده عف األمر أم صرفو برفؽ، كفي التنزيؿ: فبل مرد لو، كفيو يـك ال مرد لو، قاؿ ثعمب 
يعني يـك القيامة ألنو شيء ال يرد كنقؿ شيخنا عف جماعة مف أىؿ االشتقاؽ كالتصريؼ أف 

فعكؿ الثاني بإلى عند إرادة اإلكراـ، كبعمى لئلىانة كاستدلكا نحك قكلو رد يتعدل إلى الم
تعالى: "فرددناه إلى أمو، كيردككـ عمى أعقابكـ" كفي الصحاح تردت عميو رجعت مرة بعد 

حيث نستقرء مادة رجع في القرآف »كيقكؿ الشعراكم في شأف قكلو فرجعناؾ : . (368)«أخرل
عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًموً ﴿ا في الكريـ نجدىا تأتي مرة الزمة كم لىمَّا رىجى ، كتأتي (150/األعراؼ) ﴾كى

ٍعنىاؾى ًإلىى أيمّْؾى ﴿متعدية  عىؾى المَّوي ًإلىى طىاًئفىةو ًمٍنييـٍ ﴿، كفي (40/طو) ﴾فىرىجى  ﴾فىًإٍف رىجى
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، كالفرؽ بيف البلـز كالمتعدم أف البلـز رجع بذاتو أما المتعدم فقد أرجعو غيره، (83/التكبة)
فالرجكع إف تصير إلى حاؿ كنت عمييا كتركتيا، فإف رجعت بنفسؾ دكف دكافع حممتؾ عمى 

، فإف كانت ىناؾ أمكر دفعتؾ لمرجكع فالفعؿ متعدو  كيقكؿ في شأف . (369)«الرجكع فالفعؿ الـز
سبؽ أف كعدىا ا إنا رادكه إليؾ" فقكلو سبحانو كتعالى فرددناه يدؿ عمى أف : »(رددناه)

يد المسبب سبحانو كتعالى فنحف الذيف رددناه ال أختو كال فرعكف ألنا تغيير األسباب في 
قكلو فرجعناؾ إلى أمؾ في القصص فرددناه »كيقكؿ الكرمالي: . (370)«األمكر كفؽ مرادنا

ألف الرجع إلى الشيء كالرد إليو بمعنى كالرد عمى الشيء يقتضي كراىة المردكد كلفظ الرجع 
. (371)«ص بقكلو فرددناه تصريفا لقكلو إنا رادكه إليؾألطؼ فخيص بطو، كخص القص

أمو كالتأكيد عمى  جأش كالغرض مف ىذا التكرار تثبيت قمب مكسى عميو السبلـ، كتثبيت
 كعد ا سبحانو كتعالى ليا.

 كرار بنظم الجممةالتّ . 7
كىي تمؾ العبلقات  .ما يتعمؽ بترتيب الكممات في الجمؿ المقصكد بنظـ الجممة كؿٌ 

كيتمثؿ  .المتبادلة في سياؽ تركيب الجممة كعبلقات الحذؼ كالزيادة، كالتقديـ كالتأخير كغيرىا
التكرار بنظـ الجممة في آيات مكسى عميو السبلـ بيف إثبات حرؼ كحذفو في آخر أك تقديـ 

 كتأخير في ألفاظ اآليات كغيرىا.
ثباتها .1.7    حذف الواو وا 

ـٍ ﴿قاؿ تعالى:  ـٍ سيكءى اٍلعىذىاًب ييذىبّْحيكفى أىٍبنىاءىكي ـٍ ًمٍف آىًؿ ًفٍرعىٍكفى يىسيكميكنىكي ٍينىاكي ٍذ نىجَّ كىاً 
ًظيـه  ـٍ عى بّْكي ءه ًمٍف رى ـٍ بىبلى ًفي ذىًلكي ـٍ كى يىٍستىٍحييكفى ًنسىاءىكي ٍذ قىاؿى ﴿، كقاؿ تعالى: (49/البقرة) ﴾كى كىاً 

كا ًنٍعمىةى المَّ  ـٍ سيكءى اٍلعىذىاًب ميكسىى ًلقىٍكًمًو اٍذكيري ـٍ ًمٍف آىًؿ ًفٍرعىٍكفى يىسيكميكنىكي اكي ـٍ ًإٍذ أىٍنجى مىٍيكي ًو عى
ًظيـه  ـٍ عى بّْكي ءه ًمٍف رى ـٍ بىبلى ًفي ذىًلكي ـٍ كى يىٍستىٍحييكفى ًنسىاءىكي ـٍ كى ييذىبّْحيكفى أىٍبنىاءىكي ىاتاف  (.6/إبراىيـ) ﴾كى

تجمى في ثبلثة أنكاع تسرائيؿ مف فرعكف، ك اآليتاف ىما بياف أللكاف العذاب التي لقاىا بنك إ
حكف أبناءكـ، يسكمكنكـ، يذبٌ )يصكر ا سبحانو كتعالى مف خبلليا فضاعة فرعكف كىي 

يحصؿ بيا بياف ما كقع اإلنجاء »يي حاؿ مف آؿ فرعكف فأما يسكمكنكـ  .(يستحيكف نساءكـ
مة القبط ليـ، كسكء العذاب منو كىك العذاب الشديد الذم كاف اإلسرائيميكف يبلقكنو مف معام
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أشده كأفضعو كىك عذاب التسخير كاإلرىاؽ كتسميط العقاب الشديد بتذبيح األبناء كسبي 
ثباتيا في . (372)«النساء كالتكرار بنظـ الجممة ىنا يكمف في حذؼ الكاك في سكرة البقرة كا 

حكف "يحتمؿ أف تككف مفسرة في ذلؾ كما يقكؿ المفسركف أف كممة يذبٌ  سكرة إبراىيـ كالسرٌ 
لمجممة قبميا كتفسيرىا ليا عمى كجييف أحدىما أف تككف مستأنفة فبل محؿ ليا مف اإلعراب 

فقكلو . (373)يذبحكف كالثاني أف تككف بدال منوكأنو قبؿي كاف يسكميـ سكء العذاب فقيؿ 
كلو يسكمكنكـ يفسر الكاك عمى البدؿ مف ق»كما فسرىا القرطبي في قكلو  (حكف أبناءكـيذبٌ )

ؿ سكء العذاب كما نقكؿ أتاني القـك زيد كعمر فبل تحتاج إلى الكاك في زيد، كنظيره "مف يفع
ا في سكرة إبراىيـ فقد ذكرت بالكاك كىي مف أمٌ  .(374)«ذلؾ يمؽ أثاما يضاعؼ لو العذاب

حركؼ العطؼ كأصؿ الكاك: "إفادة مطمؽ االشتراؾ كالجمع في المعنى بيف 
يذبحكف بالكاك ألف المعنى يعذبكنكـ بالذبح كبغير »كقاؿ القرطبي في ذلؾ . (375)"المتعاطفيف

كسبب الذبح . (376)«الذبح فقكلو كيذبحكف أبناءكـ جنس آخر مف العذاب ال يفسر لما قبمو
فرض الذبح حتى يتأكد قـك فرعكف مف مكت  . كقدىك خكؼ فرعكف مف ضياع ممكو

لقكه مف فكؽ جبؿ أك ضربكه بحجر غميظ أك المكلكد، كلك فعمكه بأم طريقة أخرل كأف أ
طعنكه بسيؼ أك رمح قد ينجك مف المكت، كلكف الذبح جعميـ يتأكدكف مف مكتو في الحاؿ 

 .(377)فبل ينجك أبدان 
الذبح في اآلية األكلى حذفت منو الكاك لتخصيصو كلشدة كقعو  فٌ إكخبلصة القكؿ 

عمى النفس، ألنو جاء عمى االستئناؼ، أما في اآلية الثانية فقد كرد معطكفا عمى ما قبمو 
 ككاف غرضو تعداد ألكاف العذاب كا أعمـ.

 إثبات حرف الجر. 2.7
ٍنتيـٍ ًبًو قىٍبؿى أىفٍ ﴿قاؿ تعالى:  ًدينىًة  قىاؿى ًفٍرعىٍكفي آىمى ـٍ ًإفَّ ىىذىا لىمىٍكره مىكىٍرتيميكهي ًفي اٍلمى آىذىفى لىكي

ٍنتيـٍ لىوي قىٍبؿى أىٍف ﴿كقاؿ تعالى:  (.123/األعراؼ) ﴾ًلتيٍخًرجيكا ًمٍنيىا أىٍىمىيىا فىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى  قىاؿى آىمى
ـي السٍّْحرى فىمىسىكٍ  مَّمىكي ـي الًَّذم عى ـٍ ًإنَّوي لىكىًبيريكي ؼو آىذىفى لىكي ـٍ ًمٍف ًخبلى مىكي ـٍ كىأىٍرجي يقىطّْعىفَّ أىٍيًديىكي ؼى تىٍعمىميكفى ألى

ًعيفى  ـٍ أىٍجمى مّْبىنَّكي يصى  .(49/الشعراء) ﴾كىألى
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يدكر محكر ىاتيف اآليتيف حكؿ غضب فرعكف عمى المؤمنيف با كبنبيو مكسى عميو 
السبلـ، فجاءت اآلية األكلى بكاسطة حرؼ الجرؼ الباء، كالثانية بكاسطة حرؼ الجر البلـ، 

في القرآف الكريـ كاألصؿ  بيراكقد أخذت حيزان ك )ء،ـ،ف(.مادتيا  (آمنتـ)كالمبلحظ أف كممة 
أمنا يعني اطمأف، فميس ىناؾ ما يخكفو، لكف ىذه المادة تأتي مرة ثبلثية  فييا أمف فبلف

بالباء كما في آمنت با أك يتعدل بالبلـ كما في إلييا تعدل أمف، كتأتي مرة مزيدة كقد يي 
، (378)قكلو تعالى فما آمف لمكسى إال ذرية مف قكمو" كأمف لو بمعني صرفو فيما جاء بو

ى قكؿ فرعكف كأمف بو يعني اعتقده، كأمف لو يعني صدقو، كمعنفأمنو يعني أعطاه األمف 
عائدا  سبحانو كتعالى، أما اآلية فييا حرؼ الباء  كردفاآلية األكلى ، آمنتـ لو أم صدقتمكه

الثانية فقد جاء فييا حرؼ البلـ عائدا عمى مكسى عميو السبلـ، كفي ذلؾ يقكؿ الكرممي: 
السكرتيف ]الشعراء، طو[ آمنتـ لو ألف الضمير ىنا يعكد إلى "قكلو في السكرة أمنتـ بو، كفي 

رب العالميف، كىك المؤمف بو سبحانو كتعالى كفي السكرتيف يعكد إلى مكسى كىك المؤمف لو 
 .(379)«لقكلو تعالى"إنو لكبيركـ" كقيؿ أمنتـ بو، كآمنتـ لو كاحد

 إثبات حرف التوكيد المصدري. 3.7
ـٍ ييعىقٍّْب يىا ميكسىى كىأىٍلًؽ ﴿قاؿ تعالى:  لى لَّى ميٍدًبرنا كى افّّ كى اؾى فىمىمَّا رىآىىىا تىٍيتىزُّ كىأىنَّيىا جى عىصى

ميكفى  اؼي لىدىمَّ اٍلميٍرسى ٍؼ ًإنّْي الى يىخى اؾى فىمىمَّا ﴿، كقاؿ تعالى: (10/النمؿ) ﴾الى تىخى كىأىٍف أىٍلًؽ عىصى
لَّى ميٍدبً  افّّ كى ٍؼ ًإنَّؾى ًمفى اآٍلىًمًنيفى رىآىىىا تىٍيتىزُّ كىأىنَّيىا جى ـٍ ييعىقٍّْب يىا ميكسىى أىٍقًبٍؿ كىالى تىخى لى  ﴾رنا كى

 .(31/القصص)
خطاب ا سبحانو كتعالى بإلقائو العصا كاف مباشرا  المبلحظ في اآلية األكلى أفٌ 

ٍف ًفي النَّارً ﴿كيقينيا، كيبيف ذلؾ قكلو تعالى في السكرة نفسيا  ٍكلىيىا  نيكًدمى أىٍف بيكًرؾى مى مىٍف حى كى
ـي  ًكي افى المًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى يىا ميكسىى ًإنَّوي أىنىا المَّوي اٍلعىًزيزي اٍلحى سيٍبحى فاآلية  (،9، 8)القصص/ ﴾كى

مسبكقة بمقاـ تعظيـ ا سبحانو كتعالى كمكسى عميو السبلـ يييئ نفسو لتمقي ىذه البشرل 
 ماكىي حرؼ مصدرم لمتأكيد كذلؾ لبياف  (أف)ثبات العظيمة، أما اآلية الثانية فقد كردت بإ

يبيف تأكيد  (ألؽ)، فاقتراف أف بحرؼ النداء، كبالفعؿ (أف يا مكسى)، كىي قكلو كتفسيمره قبميا
الفعؿ كبيانو أكثر، كيؼ ال كىذه العصا سيككف ليا شأف عظيـ مع السحرة، كفي ذلؾ يقكؿ 

"فيناؾ فرؽ بيف قكلؾ أشرت إليو أف أذىب، كقمت لو أذىب، فاألكؿ معناه أشرت  السامرائي
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إليو بالذىاب، بأم لفظ أك داللة تدؿ عمى ىذا المعنى، كأما الثاني فقد قمت لو ىذا القكؿ 
كمقاـ التكرار في ىاتيف اآليتيف جاء لغرض تعظيـ رب العزة كبياف معجزاتو مف . (380)"نصا

 السبلـ.خبلؿ عصا مكسى عميو 
 الحذف والزيادة. 8

ٍت ًمٍنوي ﴿قاؿ تعالى:  رى رى فىاٍنفىجى جى اؾى اٍلحى ًذ اٍستىٍسقىى ميكسىى ًلقىٍكًمًو فىقيٍمنىا اٍضًرٍب ًبعىصى كىاً 
بيكا ًمٍف ًرٍزًؽ المًَّو كىالى تىٍعثىٍكا ًفي بىييـٍ كيميكا كىاٍشرى ـى كيؿُّ أينىاسو مىٍشرى ًم ٍيننا قىٍد عى اأٍلىٍرًض  اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى

ٍينىا ًإلىى ميكسىى ﴿كقاؿ تعالى: (. 60/البقرة) ﴾ميٍفًسًديفى  ا كىأىٍكحى ـي اٍثنىتىٍي عىٍشرىةى أىٍسبىاطنا أيمىمن قىطٍَّعنىاىي كى
ـى كيؿُّ  ًم ٍيننا قىٍد عى سىٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى رى فىاٍنبىجى جى اؾى اٍلحى أينىاسو  ًإًذ اٍستىٍسقىاهي قىٍكميوي أىًف اٍضًرٍب ًبعىصى

زى  ٍمكىل كيميكا ًمٍف طىيّْبىاًت مىا رى ـي اٍلمىفَّ كىالسَّ مىٍيًي ٍلنىا عى ـى كىأىٍنزى ا ـي اٍلغىمى مىٍيًي ظىمٍَّمنىا عى بىييـٍ كى ا مىٍشرى مى ـٍ كى ٍقنىاكي
ـٍ يىٍظًمميكفى  لىًكٍف كىانيكا أىٍنفيسىيي  .(160/األعراؼ) ﴾ظىمىميكنىا كى

سى عميو السبلـ إذ يمثؿ الدكر األساسي في المبلحظ في اآلية األكلى ذكر سيدنا مك 
طمب الدعاء، أنو يدعك ربو لقكمو لطمب اإلسقاء، كأما في اآلية الثانية فإف قـك مكسى ىـ 

كبالتالي يقتضي سياؽ اآلية األكلى دعاء مكسى  مف طمبكا السقيا مف مكسى عميو السبلـ.
لنعـ التي كاف مصدرىا العصا. أما عميو السبلـ بعكدة الحياة إلى القـك كبياف معجزات ىذه ا

لحظة الكحي كالتحقؽ كالتذكير بقـك مكسى كىـ يطمبكف السقيا مف  كسياؽ اآلية الثانية في
 مكسى عميو السبلـ.

 الربط واإلحالة. 9
باطي ما ريًبطى »: الربط لغة ًبيطه شدَّه كالرّْ ٍبطان فيك مىٍربيكطه كرى بىطى الشيءى يىٍرًبطيو كيىٍربيطيو رى رى

ٍبطان كاٍرتىبىطىيا  .(381)«بو كالجمع ريبيطه كربىط الدابةى يرًبطييا كيربيطييا رى
نما ىناؾ اختبلفات عدة  يذا المصطمحأما اصطبلحا فمـ يرد ل تكقؼ تتعريؼ جامع، كا 

سيبكيو أحد سياقاتو دكف ذكر  قد ذكرعمى مدل استعمالو في سياقات معينة لدل النحاة، ف
ـٍ ﴿لخميؿ عف قكلو جبل كعبل المصطمح إذ يقكؿ: "كسألت ا ٍت أىٍيًديًي ا قىدَّمى ٍف تيًصٍبييـٍ سىيّْئىةه ًبمى كىاً 

ـٍ يىٍقنىطيكفى  ، فيذا كبلـ معمؽ بالكبلـ األكؿ، كما كانت الفاء معمقة (36/العنكبكت) ﴾ًإذىا ىي
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فسيبكيو ىنا يجعؿ الفاء رابطا بيف الجممتيف، كأساس ذلؾ ىك ارتباط . (382)"بالكبلـ األكؿ
 .الكاحدة منيما بالثانيةمتيف الجم

كاعمـ أف الحرؼ ال يخمك مف ثمانية »كنجد ىذا المصطمح عند ابف السراج إذ يقكؿ: 
مكاضع، إما أف يدخؿ عمى االسـ كحده مثؿ الرجؿ أك الفعؿ كحده مثؿ سكؼ أك ليربط اسما 

جممة بجممة  باسـ جاءني زيد كعمرك، أك فعبل بفعؿ أك فعبل باسـ أك عمى كبلـ تاـ أك ليربط
ابف السراج ىنا تحدث عف حركؼ الربط كمعايير  كالمبلحظ أفٌ . (383)«أك يككف زائدا

ا ابف ىشاـ فقد فصؿ الحديث في الربط أمٌ  الفعؿ.إلى السـ أك إلى اتصنيفيا سكاء بالنسبة 
كدرس الركابط في مبحثيف مف كتابو، فتحدث في المبحث األكؿ عف ركابط الجممة بما ىي 

عادتو بمعناه كعمكـ يشمؿ المبتدأ خبر عنو،  عادة المبتدأ بمفظو، كا  كىي الضمير كاإلشارة كا 
ث في المبحث الثاني عف األشياء التي تحتاج إلى الضمير الرابط فذكر الجممة كتحدٌ  كغيره.

المخبر بيا، كالجممة المكصكؼ بيا، كالجممة المكصكؿ بيا األسماء، كالجممة الكاقعة حاال 
كما . (384)اة لعامؿ االسـ المشتغؿ عنو، كفي بدؿ البعض كاالشتماؿ كغيرىكالجممة المضمر 

ذكر ىذا المصطمح بصكرة كاضحة عند الببلغييف، فيذا عبد القاىر الجرجاني يتحدث 
يككف في الجمؿ ما تتصؿ مف "بإسياب عف حركؼ العطؼ باعتبارىا أدكات ربط إذ يقكؿ: 

كقد بنى . (385)"ىا ليا عف حرؼ عطؼ يربطياذات نفسيا بالتي قبميا، كتستغني بربط معنا
بكاسطة ركابط سكاء ببعض ظـ عمى أساس التعميؽ كىك ربط الجمؿ بعضيا النٌ  في نظريتو

نؾ أحركؼ العطؼ أك أسماء المكصكؿ أك حركؼ المعاني إذ يقكؿ في ذلؾ: "كأعمـ  تأكان
كال ترتيب حتى إذا رجعت إلى نفسؾ عممت عمما ال يعترضو الشؾ أف ال نظـ في الكبلـ 
فالربط . (386)"يتعمؽ بعضيا ببعض كيبني بعضيا عمى بعض كتجعؿ ىذه بسبب مف تمؾ

إذف ىك تجاكز العبلقات في الجممة، عف طريؽ ركابط تتمثؿ في حركؼ العطؼ، كالضمائر 
القبمية كالبعدية، معنى ذلؾ أف الربط مف العبلقات السياقية التي تعتمد عمى التماسؾ بيف 

ـ مككنة لمنص، كقد بحث فيو في الدرس المغكم الحديث تماـ حساف الذم يقسٌ األجزاء ال
 أدكات الربط حسب ىذا المخطط:

                                                           
382

  42ص  1ج 1985 3ألصول فً النحوتح عبد الحسٌن الفتلً،مؤسسة الرسالة بٌروت،طابن السراج:ا
383
 .42، ص  1المصدر نفسه، ج 
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 .227: دالئل اإلعجاز، ص عبد القاهر الجرجانً 
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 .55المصدر نفسه، ص  
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كىذا التركيب تحكمو  .يتبيف مف خبلؿ ىذا المخطط أف النص يقـك عمى تركيب الجمؿ
 عبلقات الربط كاالرتباط التي تتـ بحركؼ العطؼ كالضمائر القبمية كالبعدية.
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 .(387)الربط بالعيد الذكرم -6
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ة سيدنا مكسى عميو السبلـ مكاضع الربط كاإلحالة معتمديف في كقد اخترنا في قصٌ 
كىي حركؼ العطؼ كاسـ اإلشارة كاسـ المكصكؿ كضمير  ياذلؾ عمى اختيار نماذج من

يا ركابط إحالية تحيؿ إلى مذككر سكاء كانت قبمية أك الشأف كضمير الفصؿ، باعتبار أنٌ 
 بعدية.
 الربط بحروف العطف. 1.9

تابع مقصكد »بأنو فو ابف الحاجب المقصكد بالعطؼ ىنا عطؼ النسؽ، الذم عرٌ 
كيعرفو ابف عصفكر بأنو: « بينو كبيف متبكعو أحد الحركؼ العشرةبالنسبة مع متبكعو يتكسط 

حمؿ االسـ عمى االسـ أك الفعؿ عمى الفعؿ أك الجممة عمى الجممة بشرط يتكسط حرؼ »
الفاء، ك عند النحاة ىي الكاك،  ربطكحركؼ ال. (388)«بينيما مف الحركؼ المكضكعة لذلؾ

ما كأـ.ك أك، ك لكف، ك بؿ، ك ال، ك حتى، ك ثـ، ك  مجأ إلى ىذه األدكات لتخميص المعاني كقد يي  ا 
كمف ىنا قامت في المغة أدكات العطؼ »يقكؿ مصطفى حميدة:  .طمبا لئليجاز كاالختصار

كالشرط كالنفي كاالستفياـ كالنداء كالتككيد كغيرىا لتخميص معانييا عمى سبيؿ اإليجاز 
سا ميما في فيـ التراكيب، كمف ىنا أيضا كاف التعميؽ باألداة كىك الربط أسا .كاالختصار

ألف التركيب العربي يعتمد في معظـ صكره عمى األداة في تخميص العبلقة بيف 
كالمبلحظ أف حركؼ العطؼ تنحك منحا سياقيا في ربط الجمؿ فالمعاني الدالة . (389)«أجزائو

 ا، فالتركيبمعمييا ىي معاف يقتضييا التركيب في مقاـ معيف، كالتشريؾ كاالختيار كغيرى
يقـك بتحديد نكعية الحرؼ المستخدـ، نظرا لممعنى الذم يقتضيو عميو في الداللة عمى ما 
يراد التعبير عنو فما يشترط في استخداـ كؿ حرؼ مف ىذه الحركؼ ىك في حقيقتو تحديد 
لمتركيب الذم يستخدـ فيو حتى يؤدم الترابط المقصكد منو بيف المتعاطفيف عمى الكجو الذم 

المختارة لمدراسة في قصة سيدنا مكسى عميو السبلـ  عطؼحركؼ الك . (390)مغةيحدده نظاـ ال
 الفاء كثـ.كأك ك  الكاكىي 

 الواو. 1.1.9

الكاك المرتبة األكلى في حركؼ العطؼ كذلؾ مف حيث داللتيا المفردة كىي  حتؿت
أنيا ال  عمى أف الكاك ىي أصؿ حركؼ العطؼالدليؿ »يقكؿ ابف يعيش في شأنيا:  .اإلشراؾ
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 .24ص  1999 1مصطفى حمٌدة:أسالٌب العطف فً القرآن الكرٌم،الشركة العالمٌة لونجمان  القاهرة،ط 
389
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تكجب إال اإلشراؾ بيف شيئيف فقط في حكـ كاحد، أما بقية حركؼ العطؼ فإنيا تكجب زيادة 
حكـ عمى ما تكجبو الكاك مثؿ الفاء تكجب الترتيب، كبؿ لئلضراب كغيرىا، أم أف ىذه 
الحركؼ فييا زيادة معنى عمى حكـ الكاك األمر الذم جعؿ الكاك بمنزلة المفرد كبقية حركؼ 

أم تعطؼ ، مطمؽ الجمع كاالشراؾ كمف معانييا .(391)«منزلة المركب مع المفردالعطؼ ب
ابى السًَّفينىةً ﴿الشيء عمى مصاحبو: نحك  ٍينىاهي كىأىٍصحى ، كعمى سابقو (15/العنكبكت)﴾ فىأىٍنجى

ـى نحك ﴿ ٍبرىاًىي ا كىاً  ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى لىى كىذىًلؾى ييكًحي كعمى الحقو نحك " (،26/الحديد)﴾ كى ًإلىٍيؾى كىاً 
كمعنى الجمع ىنا، أنيا ال تككف ألحد الشيئيف أك اإلشارة، . (392)(3/الشكرل) "الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمؾى 

نما تجمع بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو في الحكـ كاإلعراب جمعا مطمقا، فبل تفيد ترتيبا  كا 
نما جئت بالكاك لضـ اآلخر إلى ا. (393)كال تعقيبا ألكؿ كتجميعيما، كليس يقكؿ سيبكيو: "كا 

قىالىًت اٍمرىأىةي ﴿كمثاؿ ذلؾ في القصة قكلو تعالى: ، (394)"فيو دليؿ عمى أف أحدىما قبؿ اآلخر كى
كفى  ـٍ الى يىٍشعيري لىدنا كىىي لىؾى الى تىٍقتيميكهي عىسىى أىٍف يىٍنفىعىنىا أىٍك نىتًَّخذىهي كى  ﴾ًفٍرعىٍكفى قيرَّةي عىٍيفو ًلي كى

الذيف انتشمكه جعمكه بيف أيدم فرعكف كامرأتو، فرقت  سياؽ ىذه اآلية أفٌ  ؿٌ يد .(9/القصص)
كلما كانت  .ة العيف كناية عف السركركقرٌ . (395)لو امرأة فرعكف كصرفت فرعكف عف قتمو

امرأة  رغبةكذلؾ جاءت الكاك العاطفة لتككف أداة كصؿ بيف امرأة فرعكف كزكجيا أك باألحرل 
 .في ىذه الفرحة جتماعبينيا كبينو، فاقتضى ذلؾ التشريؾ اال تقسيـ ىذه الفرحة فيفرعكف 

كالسياؽ القرآني جعؿ الكاك تجمع بيف المتعاطفيف عف طريؽ الترتيب لي كلؾ، أم لممرأة ثـ 
 .ليذا الصبي كالراعية لو ةزكجيا، لماذا؟ ألف ىذه المرأة جعميا ا سبحانو كتعالى الحاميل

 بطش فرعكف الذم عاث في األرض فسادا.الخكؼ مف  إبرازمف ذلؾ  يدؼكال
 أو. 2.1.9

إنما أصؿ »قاؿ ابف جني:  .الشيئيف أك األشياء أف تككف إلحدل (أك)األصؿ في 
ف كاف  كضع أك أف تككف ألحد الشيئيف، أيف كانت كأيف تفرقت، فيي عندنا عمى ذلؾ، كا 

عميو ىذا مف حاليا في بعض األحكاؿ حتى دعاه إلى نقميا عف أصؿ  ىبعضيـ قد نف
كمف معانييا التخيير فبل يقع إال بعد طمب، كقيؿ ما يمتنع في الجمع، معنى . (396)«بابيا

                                                           
391
 962ص  6ابن ٌعٌش، شرح المفصل ج 
392
 .409، ص 2ابن هشام، مغنً اللبٌب، ا ج  
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 .77الطاهر بن عاشور: تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ص  
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ذلؾ أف المخاطب يممؾ حرية اختيار أحد المتعاطفيف فقط مقتصرا عميو دكف الجمع بينيما 
كالشاىد عمى . (397)لسبب عقميا أك عرفيا أك شرعيالكجكد سبب يمنع الجمع سكاء كاف ىذا ا

ًديثي ميكسىى ًإٍذ رىأىل نىارنا فىقىاؿى أًلىٍىًمًو اٍمكيثيكا ًإنّْي آىنىٍستي نىارنا ﴿ذلؾ قكلو تعالى:  كىىىٍؿ أىتىاؾى حى
مىى النَّاًر ىيدنل ـٍ ًمٍنيىا ًبقىبىسو أىٍك أىًجدي عى اآلية الكريمة لحظة ف تبيٌ (، إذ 10، 9)طو/ ﴾لىعىمّْي آىًتيكي

التشكيؽ التي أرادىا ا سبحانو كتعالى لمكسى عميو السبلـ، األمر الذم جعمو يقع بيف 
مباشرة الرؤية البينة التي ال شبية فييا، كىي  تو، عقب(امكثكا)ة ذلؾ فعؿ األمر ينخياريف، كقر 

"أك" الدالة  رؤية النار التي مف خبلليا ستحدد مصيره كمصير أىمو، كجاء ذلؾ عف طريؽ
مىى النَّاًر ىيدن  السير فيما أسير  ألقى عارفا بالطريؽ قاصدا"ل﴾ أم عمى التخيير ﴿"أىٍك أىًجدي عى

إتيانو بقبس أمر محقؽ، فيك إما أف يأخذ  فيو فييديني إلى السبيؿ" ك "أك" ىنا لمتخيير ألفٌ 
ما أف يزيد فيجد صاحب النار قاصدا الطريؽ مثمو فيص  .(398)"حبوالقبس ال غير، كا 

 فاءال. 3.1.9

قاؿ الرضي: اعمـ أف الفاء تفيد  .البا ما يفيد الترتيب مع التشريؾالفاء حرؼ عطؼ غ
كقد قسـ النحاة داللة الترتيب التي تؤدييا فاء  .(399)«الترتيب سكاء أكانت حرؼ عطؼ أك ال

 العطؼ إلى قسميف:
: كىك أف يككف المعطكؼ بالفاء الحقا لممعطكؼ عميو في الزماف كما في ترتيب معنوي. 1

ًديده ﴿قكلو تعالى:  ريؾى اٍليىٍكـى حى ٍفمىةو ًمٍف ىىذىا فىكىشىٍفنىا عىٍنؾى ًغطىاءىؾى فىبىصى  ﴾لىقىٍد كيٍنتى ًفي غى
 (.22)ؽ/
ف : كىك كما قاؿ الرضي: "أف تفيد الفاء العاطفة لمجمؿ كك ترتيب لفظي أو ذكري .2

مضمكنيا عقب مضمكف ما  المذككر بعدىا كبلما مرتبا عمى ما قبميا في الذكر، ال ألفٌ 
معنى ذلؾ أف المراد بالترتيب الذكرم أف يككف كقكع المعطكؼ بيا  ،(400)"قبميا في الزماف

بعد المعطكؼ عميو بحسب التحدث عنيما في كبلـ سابؽ كترتيبيما فيو، ال بحسب زماف 
ؿ عمى المجمؿ لحقكا بيذا النكع مف الترتيب عطؼ المفصٌ أك . (401)ىماكقكع المعنى عمى أحد

ؿى ﴿ألف مكضع ذكر التفصيؿ يككف بعد اإلجماؿ مثؿ قكلو تعالى:  يىٍسأىليؾى أىٍىؿي اٍلًكتىاًب أىٍف تينىزّْ
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اًء فىقىٍد سىأىليكا ميكسىى أىٍكبىرى ًمٍف ذىًلؾى فىقىاليكا  ـٍ ًكتىابنا ًمفى السَّمى مىٍيًي اًعقىةي عى ذىٍتييـي الصَّ ٍيرىةن فىأىخى أىًرنىا المَّوى جى
ٍف ذىًلؾى كىآىتىٍينىا ميكسىى  اءىٍتييـي اٍلبىيّْنىاتي فىعىفىٍكنىا عى ا جى ذيكا اٍلًعٍجؿى ًمٍف بىٍعًد مى ـٍ ثيَـّ اتَّخى سيٍمطىاننا ًبظيٍمًمًي

نما مف حيث  فالسؤاؿ ال يسبؽ الرؤية أم ال يككف في الكاقع(، 153/النساء) ﴾ميًبيننا ىكذا كا 
 .(402)«المفظ فقط

كمف دالالت الفاء حسب السياؽ القرآني داللة التريث الزمني مع التعقيب، يقكؿ 
كفى ﴿تعالى:  ـٍ الى يىٍشعيري نيبو كىىي ٍت ًبًو عىٍف جي يًو فىبىصيرى قىالىٍت أًليٍخًتًو قيصّْ (، 11/القصص) ﴾كى

رؽ الخفائو، كجاء الحؿ بتكفيؽ مف كؿ الط ىفالخكؼ الشديد لؤلـ عمى طفميا جعميا تتقص
ا سبحانو كتعالى عف طريؽ أختو التي تتبع أثره بأمر مف كالدتو، كسرعاف ما بصرت بو، 

كجبت أف الثاني بعد أكالدليؿ عمى ذلؾ الرابط الفاء عمى التعقيب، كسرعة التنفيذ، فالفاء ىنا 
ف كاف بمعنى الرؤية إال أنو ف، كالبصر ك ااألكؿ كأف التقصي كالبصر بينيما قرب في الزم ا 

يدؿ عمى العناية كاالىتماـ بالمرئي، كمعنى عف جنب مف ناحية بحيث ال يراىا أحد كال 
 .(403)يشعر بتتبعيا لو كاىتماميا بو

 ثمّ . 4.1.9
حرؼ عطؼ يفيد التشريؾ في الحكـ كالترتيب مع التراخي، قاؿ ابف يعيش في شأنيا: 

 .(404)«تراخيا تقكؿ ضربت زيدان ثـ عمران كأتيت البيت ثـ المسجدكثـ مثؿ الفاء إال أنيا أشد »
قصد بالتراخي أف ىناؾ فترة زمنية طكيمة بيف كقكع المعنى عمى المعطكؼ عميو ككقكعو كيي 

عف الكاك بالترتيب كالميمة، كعف الفاء بداللتيا عمى  (ثـ)كقد امتازت . (405)عمى المعطكؼ
لكف ىذا التراخي يخضع العتبارات نفسية كعقمية كتقديرات في تصكر المتكمـ »التراخي، 

حينان، كفي عقؿ المخاطب كحسو حينا آخر كألحكاؿ كدكاع تقتضييا مقامات الكبلـ كسياقاتو 
ـٍ ميكسىى ًبآىيىاًتنىا ًإلىى ﴿قكلو تعالى:  (ثـ)كمف سياقات . (406)«حينا ثالثا ثيَـّ بىعىٍثنىا ًمٍف بىٍعًدًى

اًقبىةي اٍلميٍفًسًديفى  مىًئًو فىظىمىميكا ًبيىا فىاٍنظيٍر كىٍيؼى كىافى عى مى فا سبحانو (، 103)األعراؼ/ ﴾ًفٍرعىٍكفى كى
كتعالى يبيف تاريخ رسكؿ مف أكلي العـز مف الرسؿ كقبميا بياف أخبار الرساالت السابقة 

                                                           
 

 
403
 .127مصطفى حمٌدة:أسالٌب العطف، ص  
404
 .96، ص 6ابن ٌعٌش: شرح المفصل، ج  
405
 ..60رابحة محمد سعد:وسائل الربط فً القرآن الكرٌم فً ضوء نظرٌة السٌاق ، ص 
406
 .159محمد األمٌن الحضري: من أسرار حروف العطف فً الذكر الحكٌم، مكتبة وهبة، ص  
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كالتمرد كبيف ىذه  ، فمـ تكفى حؽ الشكر، فكاف العصيافككيؼ أف قكميا جحدكا دعكة رسميـ
 ىنا دؿٌ  (ثـ)الرسالة تأتي الدعكة لنبي ا مكسى، كذلؾ في قكلو تعالى: "ثـ بعثنا" فالحرؼ 

عمى البعد الزمني بيف األمـ السابقة كلحظة إرساؿ مكسى عميو السبلـ، ككممة بعث تكحي 
سبحانو كتعالى قد أرسؿ مكسى رسكال إلى فرعكف كاختيرت كممة بعث لمرساالت ألف إلى أنو 

يقكؿ الطاىر . (407)البعث يقتضي أف شيئا كاف مكجكدا ثـ انصير ثـ بعثو الحؽ مف جديد
دلت ثـ عمى الميمة ألف مكسى عميو السبلـ بعث بعد شعيب بزمف طكيؿ فإنو »بف عاشكر: 

مف مصر رجا ا أف ييديو فكجد شعيبا، ككاف اتصالو بو لما تكجو إلى مديف حيث خركجو 
كمصاىرتو تدريجا لو  في تسميـ قبكؿ الرسالة عف ا تعالى، فالميمة باعتبار مجمكع االسـ 
المحكي عنيا قبؿ، فإف منيا ما يبينو كبيف مكسى قركف مثؿ قـك نكح كعاد كثمكد، فالميمة 

ما تقتضيو عطؼ الجممة بحرؼ ثـ مف التراخي التي دلت عمييا ثـ متفاكتة المقدار مع 
 .(408)«الرتبي كىك مبلـز ليا إذا عطفت بيا المجمؿ

 بط باسم اإلشارةالرّ . 2.9
ضع لمشار إليو أم لمعنى يشار إليو إشارة كىك ما كي  .اسـ اإلشارة قسـ مف المعرفة

األسماء ىك اعمـ أف ىذا الضرب مف »يقكؿ ابف يعيش: . (409)حسية بالجكارح كاألعضاء
الباب الثاني مف المبنيات، ىي األسماء التي يشار بيا إلى المسمى كفييا مف أجؿ ذلؾ 
نما كانت مبنية  معنى الفعؿ، كلذلؾ كانت عاممة في األحكاؿ كىي ضرب مف المبيـ، كا 
لتضمنيا معنى حرؼ اإلشارة، كمعنى اإلشارة اإليماء إلى حاضر بجارحة أك ما يقـك مقاـ 

تعرؼ بذلؾ، فتعريؼ اإلشارة أف تخصص لممخاطب شخصا يعرفو بحاسة الجارحة في
ف مدلكلو تعيينا مقركنا بإشارة حسية إليو، كغالبا ما يككف ىك بذلؾ اسـ يعيٌ ك . (410)«البصر

 .(411)المدلكؿ شيئا محسكسان 
 كتتككف عممية اإلشارة حسب المخاطب مما يمي:

 المشير كيمثمو المتكمـ -
 المخاطب كىك محكر الحديثالمشار إليو كيمثمو  -

                                                           
407
 .4272، ص 7الشعراوي، م تفسٌر  
408
 .229ص 25الطاهر بن عاشور: تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ج. 
409
 .1061، ص 2محمد الشاوش: أصول تحلٌل الخطاب، ج  
410
 .126ابن ٌعٌش:شرح المفصل، ص  
411
 .321 ص ،1 ج الوافً، النحوعباس حسن:  
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 المشار بو كىي األداة -
تقسـ معاني اسـ اإلشارة إلى أنكاع كذلؾ حسب طبيعة كؿ عنصر في النظاـ  أنواع اإلشارة:
 المغكم كىي:

ـى قىٍكؿى ﴿يككف معنى اسـ اإلشارة مفردا كمنو قكلو تعالى:  -1 ٍريى ذىًلؾى عيسىى اٍبفي مى
ك  ؽّْ الًَّذم ًفيًو يىٍمتىري  (.34/مريـ) ﴾فى اٍلحى

ـٍ ًإفَّ ىىذىا ﴿يككف نكعا ذاتا كمنو قكلو تعالى:  -2 ٍنتيـٍ ًبًو قىٍبؿى أىٍف آىذىفى لىكي قىاؿى ًفٍرعىٍكفي آىمى
ًدينىًة ًلتيٍخًرجيكا ًمٍنيىا أىٍىمىيىا فىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى  ، فمعنى اسـ (123/األعراؼ) ﴾لىمىٍكره مىكىٍرتيميكهي ًفي اٍلمى

 ف فرعكف كىذا المعنى ىك مجمكعة ذات مكصكفة.اإليماف بمكسى قبؿ إذٍ  اإلشارة في اآلية
 ﴾ًإٍف ىىذىاًف لىسىاًحرىافً ﴿يككف اسـ اإلشارة نكعا صفة كمنو قكلو تعالى:  -3

 . (412)(63/طو)
نىادىل ًفٍرعىٍكفي ًفي قىٍكًمًو قىاؿى يىا قىٍكـً ﴿كيتجمى اسـ اإلشارة في قكلو تعالى عمى لساف فرعكف:  كى

كفى أىلىيٍ  فيذه (، 51/الزخرؼ) ﴾سى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى كىىىًذًه اأٍلىٍنيىاري تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتي أىفىبلى تيٍبًصري
شارة »ك (.نادل)ف تسمط فرعكف كجبركتو كيبدأ بقكلو تعالى اآلية تبيٌ  النداء رفع الصكت، كا 

إف ىذا الرجؿ يريد أف يممؾ الدنيا  .(413)«إلى فرعكف مجاز عقمي ألنو أمر بالنداء في قكمو
يريد أف يتكلى أمكر السيادة كالقيادة، لذلؾ فممؾ مصر تحت يديو فيذا ممؾ عاـ، كقد 
خصص ممكا آخر كىك األنيار كقد عبر عنو بضمير اإلشارة "ىذه" إشارة إلى التخصيص، 

ليا تفاريع فاألنيار دليؿ الحياة كرخائيا، كىي مصدر لمرزؽ كمؤكنة لؤلرض، خاصة كأف 
كثيرة، يقكؿ الطاىر بف عاشكر: "إف األنيار إشارة إلى تفاريع النيؿ التي تبدأ قرب القاىرة 
فيتفرع النيؿ بيا إلى فرعيف عظيميف فرع دمياط، كفرع رشيد كتعرؼ بالدلتا، فاإلشارة إلى 

مفظ لذلؾ ف، (414)"جداكؿ النيؿ كفركعو المشيكرة بيف أىؿ المدينة كأنيا مشاىدة لعيكنيـ
نما جاء اسـ اإلشارة ياألنيار ال  ، إشارة إلى مصاحبة المفظ كما عميوحالة لئلكفي كحده كا 

 يريده مف التكضيح كالتحديد.
ٍيتي فىبلى ﴿كيتجمى اسـ اإلشارة أيضا في قكلو تعالى:  مىٍيًف قىضى ا اأٍلىجى بىٍينىؾى أىيَّمى قىاؿى ذىًلؾى بىٍيًني كى

مى  مىيَّ كىالمَّوي عى ًكيؿه عيٍدكىافى عى ا نىقيكؿي كى  (.28/القصص) ﴾ى مى

                                                           
412
 .47الفة ٌوسف: تعدد المعنى فً القرآن، ص  
413
 .229، ص 25ٌر التحرٌر والتنوٌر، ج الطاهر بن عاشور: تفس 
414
 .230-229، ص 25المرجع نفسه، ج  
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أمانة مكسى عميو السبلـ جعمت كالد الفتاتيف يعرض زكاجو بإحدل ابنتيو، ككاف شرطو  إفٌ 
سنكات، فإف أكمؿ عشران فيذا كـر منو، فكاف جكابو  يأف يككف لو أجيران عنده لمدة ثمان

بىٍينىؾى قىاؿى ذىًلؾى ﴿المكافقة، كقد تضمنت ىذه المكافقة جممة:  كالمبلحظ أف اسـ  .﴾بىٍيًني كى
اإلشارة تعييف لمذككر قبمو، كىك اختصار لكؿ ما اتفقا حكلو، فاسـ اإلشارة ىنا ىك بديؿ عف 

، كالكاؼ ىنا كاؼ الخطاب، كىك دليؿ المخاطبة، يقكؿ (عمى أف تأجرني ثماف حجج)جممة 
كقاؿ ابف يعيش:  .(415)االسميةالنحاة في شأنيا: "الكاؼ البلحقة بأسماء اإلشارة دكف معنى 

الكاؼ في جميع ذلؾ لمخطاب مجردا مف معنى االسمية كالذم يدؿ عمى تجردىا مف معنى »
ما نصب االسمية أنيا لك كانت باقية عمى اسميتيا لكاف ليا مكضع مف اإل عراب إما رفع كا 

ما خفض   .(416)«كا 
 الربط باسم الموصول. 3.9

غامضة المعنى مبيمة المدلكؿ، فبلبد ليا مف شيء المكصكالت كميا اسمية أك حرفية 
بياميا، كىك ما يسمى الصمة، فالصمة ىي التي  بعدىا كاجب التأخير عنيا، يزيؿ غمكضيا كا 

ؿ مجممو، كتجعمو كاضح المعنى، كمف أجؿ ىذا ال يستغني تعيف مدلكؿ المكصكؿ كتفصٌ 
ـ بنفسو كيقتصر إلى كمعنى المكصكؿ أف ال يت»يقكؿ ابف يعيش: . (417)عنيا المكصكؿ

ف كبلـ بعده تصمو بو ليتـ اسما فإذا تـ بما بعده كاف حكمو حكـ سائر األسماء التامة يجكز أ
ما ال يتـ حتى تصمو بكبلـ بعده تاـ »كالمكصكؿ . (418)«يقع فاعبل كمفعكال كمضافا إليو

فالذم كما فيصير مع ذلؾ الكبلـ اسما تاما بإذا مسمى، فإذا قمت جاءني الرجؿ الذم قاـ 
كمف بيف أسماء المكصكؿ "ما" كىي . (419)«بعده في مكضع صفة الرجؿ بمعنى القائـ

ًتي ﴿مكضع الشاىد في قكلو تعالى:  مىى النَّاًس ًبًرسىاالى قىاؿى يىا ميكسىى ًإنّْي اٍصطىفىٍيتيؾى عى
كيٍف ًمفى الشَّاًكًريفى  ا آىتىٍيتيؾى كى ٍذ مى ًمي فىخي ًبكىبلى  .(144/األعراؼ) ﴾كى

في غير العاقؿ كتككف لممفرد بنكعيو كالمثنى كالجمع بنكعييما،  (ما)كثر استعماؿ كأ
 كقد تككف لمعاقؿ في مكاضع:

                                                           
415
 .146سعٌد حسن بحٌري:دراسات لغوٌة، ص  
416
 .134، ص 3ابن ٌعٌش: شرح المفصل، ج  
417
 .65ص  1988 1.محمد السٌد متولً البغدادي: قضٌة الربط فً الجملة العربٌة، مطبعة األمانة مصر ،ط 
418
 .139، ص 3ج ابن ٌعٌش:شرح المفصل،  
419
 .150، ص 3المرجع نفسه، ج  
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ييسىبّْحي ﴿إذا اختمط العاقؿ بغيره، كقيًصدى تغميب غير العاقؿ لكثرتو نحك قكلو تعالى:  -أ
ا ًفي اأٍلىٍرضً  مى ا ًفي السَّمىاكىاًت كى  (.1/الجمعة) ﴾ًلمًَّو مى

يبلحظ في التعبير أمراف مقترناف ىما ذات العاقؿ كبعض صفاتو معا نحك  أف -ب
أكـر ما شئت مف المجاىديف األحرار فكأنؾ تقكؿ أكـر مف الرجاؿ ما كانت ذاتو مكصكفة 

آخر معيا، كال  الذات ككصؼىما بالجياد أك بالحرية، فأنت تريد بتعبيرؾ أمريف مجتمعيف 
 تريد أحدىما كحده.

أمره كأف ترل عف بعد شبحا ال تدرم أىذا إنساف أـ غير إنساف فتقكؿ ما المبيـ  -جػ
تبيف مف خبلؿ ىذه اآلية الكريمة مدل اىتماـ ا نك  .(420)ذاؾ أك أني ال أتبيف ما أراه

ي اصطفيتؾ كاالصطفاء افتعاؿ مبالغة سبحانو كتعالى بنبيو مكسى كيتجمى ذلؾ في قكلو إنٌ 
كاالصطفاء ىنا تفرد كتميز  ، كىك الخمكص مما يكدر.في اإلصفاء كىك مشتؽ مف الصفك

عف الناس كالمراد بالناس جميعيـ ممف ىـ حكلو أك المكجكديف في زمنو" حيث أنو اصطفاه 
بالرسالة اإلليية التي سيممييا لو ليدعك الناس إلى الحؽ، كاشترط في ذلؾ جممة خذ ما أتيؾ، 

ف األكلى ىي عكده عمى الرساالت كالكمـ، فالرابط ما المكصكلة يمكف أف تحيؿ إلى مرجعي
فإتياف الرسالة مف باب الدعكة كىداية الناس كىك المرجع األساس، أما الثاني فقد تككف 

كىتىٍبنىا لىوي ًفي اأٍلىٍلكىاًح ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو ﴿تفسيران لآلية المكالية   (.145/األعراؼ) ﴾كى
ا يىا ميكسىى ﴿تعالى: كمف أنكاع اسـ المكصكؿ "الذم" كقد كرد في قكلو  بُّكيمى ٍف رى قىاؿى فىمى

كًف اأٍليكلىى قىاؿى ًعٍممييىا ًعٍندى  ا بىاؿي اٍلقيري ٍمقىوي ثيَـّ ىىدىل قىاؿى فىمى بُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيؿَّ شىٍيءو خى بّْي قىاؿى رى  رى
ـي اأٍلىٍرضى مى  عىؿى لىكي بّْي كىالى يىٍنسىى الًَّذم جى ؿى ًفي ًكتىابو الى يىًضؿُّ رى ـٍ ًفييىا سيبيبلن كىأىٍنزى مىؾى لىكي سى ٍيدنا كى

ا ًمٍف نىبىاتو شىتَّى اءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو أىٍزكىاجن اًء مى اآلية في بدايتيا بياف (. ك 53..49/طو) ﴾ًمفى السَّمى
لعناد فرعكف، ىذا العناد الذم سرعاف ما يتمقى اإلجابة مف مكسى عميو السبلـ قاؿ ربنا، 

ا عز كجؿ، كلـ يكتؼ بذلؾ فقد كاف اسـ المكصكؿ الذم المخبر عنو، كىي إثبات لذات 
المؤكد عميو، كحامبل لنعـ ا الكثيرة في اآلية أنو أعطى ثـ ىدل، كيفسر الرازم ىذه اآلية 

في قكلو الذم أعطى كجياف أحدىما التقدير كالتأخير أم أعطى خمقو كؿ شيء »بقكلو: 
ييما أف يككف المراد مف الخمؽ الشكؿ كالصكرة المطابقة يحتاجكف إليو كيرتقكف بو، كثان

 .(421)«لممنفعة، فكأنو سبحانو كتعالى أعطى كؿ شيء الشكؿ الذم يطابؽ منفعتو كمصمحتو
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 .351، ص 1عباس حسن: النحو الوافً، ج  
421
 .66، ص 22تفسٌر الفخر الرازي، ج  
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ـي اأٍلىٍرضى ﴿كيأتي اسـ المكصكؿ مرة أخرل في قكلو تعالى:  عىؿى لىكي فالتعييف  ﴾الًَّذم جى
عـ كالفرؽ بينيما أف األكلى تأكيد ذات ا ىنا باسـ المكصكؿ جاء لمماىية أم تعداد الن

تعالى ألف مكسى في ىذا المقاـ بصدد بياف أف ا سبحانو كتعالى ىك الخالؽ اليادم بينما 
 الثانية فيي تفسير لؤلكلى كتكضيح لنعـ ا.

 الربط بضمير الشأن. 4.9
جممة مف  كاعمـ أنيـ إف أرادكا ذكر»يقكؿ ابف يعيش:  .ىك ضمير يستعمؿ لمتفخيـ

الجمؿ االسمية أك الفعمية فقد يقدمكف قبميا ضميران يككف كناية عف تمؾ الجممة كتككف الجممة 
خبران عف ذلؾ الضمير كتفسيران لو، كيكجدكف الضمير ألنيـ يريدكف األمر كالحديث ألف كؿ 

 أفٌ  كيتفؽ النحاة. (422)«جممة شأف كحديث، كال يفعمكف ذلؾ إال في مكاضع التفخيـ كالتعظيـ
ضمير الشأف مبيـ غائب مفرد يتصدر الجممة بتفسيره ما يميو فيك كناية عف الجممة بعده 

كمف أمثمة ضمير الشأف قكلو تعالى: . (423)كتككف الجممة خبران لو كيطمؽ عميو ضمير الجممة
ـي ﴿ ًكي فا سبحانو كتعالى يريد أف يثبت لمكسى ، (9)النمؿ/ ﴾يىا ميكسىى ًإنَّوي أىنىا المَّوي اٍلعىًزيزي اٍلحى

ذاتو اإلليية لذلؾ جاءت اآلية تأكيدا بأف مقترنة بضمير الشأف داللة عمى ىذا اإلعبلـ يقكؿ 
المعنى إعبلمو بأف أمران ميما يجب عممو كىك أف ا عزيز حكيـ أم »الطاىر بف عاشكر: 

ما سيمقى إليو مف األمر إلحداث ال يغمبو شيء كال يستصعب عميو تككيف كتقدير ىذا بيف 
فكظيفة ضمير ، (424)«رباطة جئش لمكسى ليعمـ أنو خمعت عميو النبكة إذ ألقي إليو الكحي

الشأف ىنا ىك اإلشارة إلى البلحؽ، فا تعالى يستعمؿ ضمير المتكمـ حينا كضمير المعظـ 
المقربيف مف عباده  ذاتو حينا آخر، فضمير المتكمـ يستعممو عندما يككف الكبلـ مكجيا إلى

 .(425)كباألخص أنبيائو
 الربط بضمير الفصل. 5.9

و يفصؿ في األمر حيف الشؾ كاختفاء القرينة، فيرفع اإلبياـ كذلؾ ألنٌ ضميى  يمٌ سي 
كيزيؿ المبس بسبب داللتو عمى أف االسـ بعده ىك الخبر لما قبمو مف مبتدأ كما أصمو المبتدأ 
كليس صفة كال بدال كال غيرىما مف التكابع كالمكمبلت التي ليست أصمية في المعنى 

ستغف عنيا ال عف الخبر كفكؽ ذلؾ كمو يفيد في األساسي، كما يدؿ عمى أف االسـ السابؽ م
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يقاؿ لو فصؿ كعماد، »يقكؿ عنو ابف يعيش: . (426)الكبلـ معنى الحصر كالتخصيص
فالفصؿ مف عبارات البصرييف كأنو فصؿ االسـ األكؿ عما بعده كأذف بتمامو كالعماد مف 

 .(427)«عبارات الككفييف كأنو عمد االسـ األكؿ كقكاه لتحقيؽ الخبر بعده
 قيده شركط:تكضمير الفصؿ 

 أف يككف منفصبل مرفكعا مطابقا لممبتدأ في الجنس كالعدد -
 أف يككف مكضعو بيف المبتدأ كالخبر أك ما في منزلتيما، اسـ الناسخ كخبره -
 .(428)أف يككف بيف معرفتيف أك بيف معرفة كما يشابيما مف النكرات -

ٍذ قى ﴿كمف شكاىد ىذا الضمير قكلو تعالى:  ـٍ ظىمىٍمتيـٍ كىاً  اؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًإنَّكي
ـٍ ًعٍندى بىا ٍيره لىكي ـٍ خى ًلكي ـٍ ذى ـٍ فىاٍقتيميكا أىٍنفيسىكي ـي اٍلًعٍجؿى فىتيكبيكا ًإلىى بىاًرًئكي اًذكي ـٍ ًباتّْخى ـٍ فىتىابى أىٍنفيسىكي ًرًئكي

ـي  ـٍ ًإنَّوي ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي مىٍيكي  .(54/البقرة) ﴾عى
كىذا القتؿ كاف بيف  .دة العجؿ كاف سخرية إذ كاف جزاءىـ ىك القتؿتكبة عبى  إفٌ 

ـي )بعضيـ البعض حسب المفسريف كجممة  ، جاءت مقترنة بضمير (ًإنَّوي ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي
أنو ىك التكاب الرحيـ خير كثناء عمى »يقكؿ الطاىر بف عاشكر:  .لتأكيد التكبة (ىك)الفصؿ 

كتأكيده بحرؼ التأكيد لتنزيميـ منزلة مف يشؾ في حصكؿ التكبة عمييـ ألف حاليـ في ا 
نما جمع التكاب مع الرحيـ ألف تكبتو  عظـ جرميـ حاؿ مف يشؾ في قبكؿ التكبة عمييـ كا 
تعالى عمييـ كانت بالعفك عف زلة اتخاذىـ العجؿ، كىي زلة عظيمة ال يغفرىا إال الغفار  

 .(429)«مة فكاف لمرحيـ مكقع عظيـ ىنا كليس ىك لمجرد الثناءلحكـ قتميـ كذلؾ رح
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 : الّسياق النفسي وداللته في القّصةالفصل الثّالث

 الخوف. 1

جاء في لساف العرب . حكؿ أصؿ كاحد يدؿ عمى الذعر كالفزع (ؼ،ك،خ)تدكر مادة 
عف أمارة تكقع مكركه »كالخكؼ ىك. (430)"الفزع خافو يخافو خكفا كخيفة كمخافةالخكؼ "

كالخكؼ . (431)«مظنكنة أك معمكمة كضده األمف كيستعمؿ في األمكر الدنيكية كاألخركية
كجداف غريزة اليرب باعتباره »حالة نفسية تعترم شخصية اإلنساف فيك في عمـ النفس 

انفعاال أكليا نتيجة لمثير خطير كيككف نزكعا لميرب كما أنو انفعاؿ نفسي عنيؼ يعرض عند 
يب الكقكع يستجيب لو الجسـ بتعبيرات كاسعة المدل قد تدفعو إلى اليرب قر  شيءتصكر 

 كالخكؼ شعكر فطرم لدل اإلنساف. (432)«كالفرار أك الكتماف أك اإلخفاء أك جمكد الحركة
فعندما نقؼ عمى سطح عمارة بدكف سياج  »فيك يسمؾ سمككا يبعده عف كؿ خطر أك أذل 

شعكرا منا بالخكؼ مف السقكط كعندما نسمع كنحف نجد أنفسنا كنحف نبتعد عف حافة السطح 
نسير في طريؽ ما صكت إطبلؽ الرصاص فإننا نسرع إلى االحتماء في مكاف أميف خكفا 

كبالتالي يصبح الخكؼ طريقة لمكقاية كردع الخطر فيك خكؼ . (433)«مف اإلصابة كالمكت
 ف.إيجابي غير ضار كما أنو يمثؿ انفعاال كىركبا كقمقا يعترم اإلنسا

كىك متقدـ عمى  كقد فرؽ عمماء النفس بيف الخكؼ الغريزم المتكلد عف غريزة البقاء
فإذا أخذنا خكؼ األطفاؿ »كؿ تجربة فردية كبيف الخكؼ المكتسب الذم يتكلد مف التجربة 

األصكات العالية كقصؼ الرعكد أك صفير ، ك يعترم ألسباب عديدة منيا الظبلـمثبل فإنو 
أما الخكؼ المكتسب ، فيذا خكؼ غريزم فطرم. (434)«كالكحكش كغيرىاالرياح كالحيكانات 

كقد صكر الخطاب القرآني  مف التجربة فترل مبلمحو أثناء تحميمنا لمظاىره في القصة.
ف ما يعترم النفكس أثناء الشدة كالكرب كالحركب كما بيف الخكؼ في سياقات عديدة فبيٌ 

مف ازدياد في الكجو كما يشعر بو المرء  حاالت النفكس كما يظير مف عبلمات في مبلمح
كفى ﴿ كفي ذلؾ يقكؿ تعالى:، ضربات القمب كغيرىا ـٍ يىٍنظيري ٍكؼي رىأىٍيتىيي اءى اٍلخى ـٍ فىًإذىا جى مىٍيكي ةن عى أىًشحَّ
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ـٍ  مىقيككي ٍكؼي سى ٍكًت فىًإذىا ذىىىبى اٍلخى مىٍيًو ًمفى اٍلمى ًبأىٍلًسنىةو ًحدىادو  ًإلىٍيؾى تىديكري أىٍعيينيييـٍ كىالًَّذم ييٍغشىى عى
كىافى  الىييـٍ كى ـٍ ييٍؤًمنيكا فىأىٍحبىطى المَّوي أىٍعمى ٍيًر أيكلىًئؾى لى مىى اٍلخى ةن عى مىى المًَّو يىًسيرنا﴾ أىًشحَّ  ذىًلؾى عى

كفى ًإلىٍيؾى نىظىرى اٍلمىٍغًشيّْ ﴿. كقاؿ تعالى:(19)األحزاب/ ـٍ مىرىضه يىٍنظيري مىٍيًو رىأىٍيتى الًَّذيفى ًفي قيميكًبًي عى
إسناد الدكراف إلى العيكف كتشبييو بنظر المغشي عميو الذم »ك (.20/محمد) ﴾ًمفى اٍلمىٍكتً 

يعاني سكرات المكت تعبير دقيؽ عف حالة الخكؼ كالرىبة كفي ىاتيف اآليتيف تصكير دقيؽ 
ألف الفعؿ دكر يعني المؼ حكؿ الشيء كىذا يكضح اضطراب أنفسيـ كتغمغؿ الخكؼ فييا 

ميـ يبحثكف عف مفر يمجؤكف إليو أك حؿ لما ىـ فيو لذا تدكر األعيف  في أرجاء مما يجع
المكاف ينظركف أحدىـ في كجو اآلخر كنسبة  الفعؿ نظر إلى المغشي عميو أك استعماؿ أداة 
التشبيو الكاؼ يصكر عظـ الخكؼ كيقرب صكرتو لما يككف عميو حاؿ المغشي عميو مف 

ء كما ىي بؿ يشعر بدكراف األرض حكلو ثـ فقداف الكعي كىكذا انييار كخكار فبل يرل األشيا
"منيا ماىك محمكد كالخكؼ  ف الخطاب القرآني أنكاعا لمخكؼكما بيٌ . (435)«حاؿ الخائفيف

مف ا حينما يحكؿ بيف اإلنساف كبيف المعاصي كيدفعو إلى االجتياد في العبادة فيحقؽ لو 
سىبَّحيكا  ًإنَّمىا﴿السكف كاالطمئناف،قاؿ تعالى:  دنا كى كا سيجَّ رُّ كا ًبيىا خى ييٍؤًمفي ًبآىيىاًتنىا الًَّذيفى ًإذىا ذيكّْري
كفى  ـٍ الى يىٍستىٍكًبري ـٍ كىىي بًّْي ٍمًد رى أما حيف يؤدم إلى اليأس كالقنكط كالتمادم  (.15/السجدة) ﴾ًبحى

 .(436)«في المعصية فيككف مذمكما

لمخكؼ كىك الخكؼ الطبيعي أك  كيذكر الخطاب القرآني سياقا آخر أك نكعا آخر
يبلـ عميو العبد إال إذا كاف سببا لترؾ كاجب أك فعؿ محـر كالخكؼ  ال الفطرم كىذا النكع

ؽو  ﴿مف الفقر لقكلو تعالى  ـٍ ًمٍف ًإٍمبلى دىكي أك الخكؼ مف  (31/اإلسراء) ﴾ كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى
ذىرى اٍلمىٍكًت يىٍجعىميكفى أىصى  ﴿الظكاىر الطبيعية كما قاؿ تعالى  كىاًعًؽ حى ـٍ ًمفى الصَّ اًنًي ـٍ ًفي آىذى اًبعىيي

 (.19/البقرة) ﴾كىالمَّوي ميًحيطه ًباٍلكىاًفًريفى 

كيأتي سياؽ الخكؼ في الرعب الذم يقذفو ا سبحانو كتعالى في قمكب األعداء حتى ينصر 
ـٍ ًمٍف أىٍىؿً  ﴿أكلياءه قاؿ تعالى  كىي ؿى الًَّذيفى ظىاىىري ـي  كىأىٍنزى قىذىؼى ًفي قيميكًبًي ـٍ كى يىاًصيًي اٍلًكتىاًب ًمٍف صى

كفى فىًريقنا  تىٍأًسري كما يأتي الخكؼ في صكرة األىكاؿ (. 26/األحزاب) ﴾الرٍُّعبى فىًريقنا تىٍقتيميكفى كى
يـك القيامة أيف تشؿ الحركة كالتفكير ،كيصاب اإلنساف بالذىكؿ يـك الفزع األكبر أيف 
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إلى مظاىر الطبيعة الصامتة المتحكلة ىكال كفزعا،قاؿ تعالى يىٍكـى  تتعدل األىكاؿ البشر»
كىانىًت اٍلًجبىاؿي  ًييبلن  تىٍرجيؼي اأٍلىٍرضي كىاٍلًجبىاؿي كى كما يتجسد الخكؼ  .(437)«(14/المزمؿ)كىًثيبنا مى

بو كترؾ ما  ناخكؼ مف ا سبحانو كتعالى كيستكجب ىذا الخكؼ فعؿ ما أمر في ال األعظـ
الخطر مف حاكـ ب شعكرهفالخكؼ ىنا ال يراد بو الشعكر الذم ينتاب اإلنساف عند  و،عن يناني

ـى ﴿ يقكؿ تعالى في ىذا الشأف:أك ما شابو. طاغ  أك كحش ضار أك مرض  قىا اؼى مى ًلمىٍف خى كى
نَّتىافً  بًّْو جى اًجًع يى  ﴿ :يقكؿ في مكضع آخرك  (46/الرحمف) ﴾رى ًف اٍلمىضى نيكبيييـٍ عى افىى جي ٍدعيكفى تىتىجى

ـٍ ييٍنًفقيكفى  ٍقنىاىي زى ًممَّا رى طىمىعنا كى ٍكفنا كى بَّييـٍ خى عميو  نا مكسىكفي قصة سيد(. 16/السجدة) ﴾رى
ككانت مسؤكلة عف  بنبي ا،السبلـ مظاىر متعددة لمخكؼ تجسدىا الشخصيات المحيطة 

 بما فييا مكسى عميو السبلـ بظركؼ كحاالت نفسية ىذه الشخصياتت مرٌ . كقد مسار حياتو
سياقات الخكؼ عند  ختمؼكت .مف ىذه الحاالت اجعؿ الخكؼ يككف جزء الذماألمر  مختمفة

 كؿ مف أـ مكسى كمكسى عميو السبلـ كقـك فرعكف كسنرل ذلؾ في القصة.

 خوف أم موسى .1.1

ٍينىا ًإلىى أيْـّ " حينما قاؿ: لقد جعؿ ا سبحانو كتعالى عاطفة األمكمة تمتثؿ ألمره كىأىٍكحى
ًني ًإنَّا رىادُّكهي ًإلى  اًفي كىالى تىٍحزى ْـّ كىالى تىخى مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى اًعميكهي ٍيًؾ كى ميكسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عى جى

ًميفى  اؾ بعد ذلؾ إلى قصر فرعكف كيتربى ىن يصؿ الصبي(. ك 7/القصص) "ًمفى اٍلميٍرسى
ككاف مف األجدر أف يتربى الطفؿ عمى . كجؿ كيصير لو العدك المكعكد بتخطيط مف ا عز

 في أمر كلدىا، بو إليياا  ىانفعاؿ الخكؼ حاؿ دكف ذلؾ إضافة إلى ما أكح لكفٌ  يد أمو،
عمى كليدىا مف جية كيؼ ال كالكلد بالنسبة إلييا قرة  فخكؼ األـ ىك خكؼ غريزم فطرم

خكؼ عميو مف الظمـ كالقير الذم عاشتو في ظؿ كمف جية ثانية ىك  القمب، كميجةالعيف 
كطغيانو كقتمو األطفاؿ ىك دافع  فرعكف فتجبري  ،مستبد طاغية يمحك أثر الحياة عمى األرض

ساف إنما خكفو مف إن ،مف الظبلـ أك مف المرض أك العجز الخكؼ ليذه األـ فخكفيا لـ يكف
األمر الذم جعميا قمقة عمى كليدىا خائفة مف المصير  ،ممتصؼ باألذل الجسدم كالمعنك 

كىأىٍصبىحى فيؤىادي أيْـّ ﴿ :قاؿ تعالى في شأنياقد ك  .مف المجيكؿ كىك ما يصيب كلدىا مف أذلك 
قىالىٍت أًلي  مىى قىٍمًبيىا ًلتىكيكفى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى كى بىٍطنىا عى ا ًإٍف كىادىٍت لىتيٍبًدم ًبًو لىٍكالى أىٍف رى ٍخًتًو ميكسىى فىاًرغن
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ٍت ًبًو عىفٍ  يًو فىبىصيرى كفى  قيصّْ ـٍ الى يىٍشعيري نيبو كىىي ف لك»كالفؤاد ىك القمب (. 11، 10/القصص) ﴾جي
كالفراغ في ىذا السياؽ   .(438)«ال يسمى القمب فؤادا إال إذا كانت فيو قضايا تحكـ حركتؾ

خبل مف كؿ شيء كانحسر عند كؿ شيء إال ذكر » كالمعنى .ىك فراغ القمب مف الصبر
. نى ذلؾ أف الفراغ ىك مصدر خكفيامع .(439)«مكسى كفراغ الفؤاد ىك الخكؼ كاالشتياؽ

كلدىا ليزداد ققا كخكفا عميو "كحالة الخكؼ تكلد نفسية مضطربة غير كما أنو يذكرىا بفراؽ 
ىذا الفرد في حالة انييار  قادرة عمى التحكـ  في اآلليات الذىنية كالفكرية عند الفرد،ما يجعؿ

ؿ مف الحالة العادية إلى كالتحكٌ  .(440)"كعدما القدرة عمى تكقع ما يمكف أف يحدث لو مستقببل
الذم يحمؿ معنى الصيركرة  (أصبح)نو فعؿ لتي صاحبيا خكؼ األـ يبيٌ الحالة االنفعالية ا

فارغ مف »كالفراغ حسب قكؿ المفسريف ىك أنو . يقتضي التحكؿ مف حالة إلى أخرل الذم
تخاؼ كال تحزف  الخكؼ كالحزف فأصبحت كاثقة بحسف عاقبتو تبعا لما أليميا ا مف أف ال

ألف ذلؾ الربط مف تكابع ما  كلو تعالى "لكال ربطنا"فيرجع إلى الثناء  عمييا كىذا يكضح ق
كما أليميا ا زاؿ ، فالمعنى أنيا لما ألقتو في اليـ، تخاؼ كال تحزف أليميا ا مف أف ال

ف كاف سياؽ تفسير ىذه  .(441)«عنيا ما كانت تخاؼ عميو مف الظيكر عميو عندىا كقتمو كا 
كسى قابمت الخكؼ بنكع مف الحذر فيي اآلية ينفي الخكؼ كالحزف فمعنى ذلؾ أف أـ م

نكع مف الخكؼ يعرفو عمماء النفس التخفي خكفيا كال تظيره خشية ضياعو أك قتمو كىذا 
حاالت مستترة منو حيث يحتفظ الشخص الذم تكاجيو ىذه الحاالت بقدر كبير مف »بأنو:

مف المشاعر التي تتحرؾ في داخمو بسبب  حقيقتوضبط النفس إذ يحاكؿ عدـ الظيكر عمى 
 .(442)«ىذا الخكؼ الذم يكاجيو

مكسى عميو السبلـ ذلؾ التردد كاالضطراب في قكلو  كمف مظاىر الخكؼ عند أـٌ 
أنيا كادت أف تظير أمر ابنيا مف شدة  أم(، 10)القصص/ ﴾ودم بً بٍ تي لى  تٍ ادى كى  إفٍ ﴿ :تعالى

 ،لحيرة كصعكبة االختيار كصعكبة اتخاذ المكقؼمف ااالضطراب كىذا ما يجعميا في حالة 
كالكبلـ  األمر الذم أدل إلى محاكلتيا بأف تظير ابنيا كىي ال تستطيع في اآلف نفسو.

فيي تكصي  آخر مف مظاىر الخكؼ عند ىذه األـ، مظيركاتخاذ القرار في إنقاذ ابنيا 
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عبيرية عف الخكؼ بالحركة ابنتيا بحمايتو "كقالت ألختو قصيو" أم تتبعي أثره كىي حالة ت
فالشخص قد يخطط لمتخمص مف مصدر الخكؼ الذم » كاالنتقاؿ كالبعد عف مصدر الخكؼ

كاألـ تزداد خكفا كقمقا ليذا البعد  .(443)«ييدد أمنو كذلؾ بالبعد المكاني عف ذلؾ المصدر
فيي إذف تحاكؿ منحو اليركب مف  لذلؾ تطمب مف ابنتيا تقصي األثر حتى تطمئف عميو،

فيي تختار بيف أف تحتضنو " ف اختيارىابعدما كانت في حيرة م الخطر بكحي مف ا إلييا
 .(444)"فيذبح بيف يدييا أـ تتركو يتمقى قدر ا

 خوف موسى عميه السالم .2.1

بيف خكؼ اإلنساف مف أم خطر  رجات الخكؼ عند مكسى عميو السبلـتتكزع د
 الخكؼ في قكلو تعالى: كيظير يحدؽ بو أيا كاف نكعو كخكؼ النبي الذم أككمت لو الرسالة.

ًف ىىذىا ًمٍف ًشيعىًتًو كىىىذى ﴿ مىٍيًف يىٍقتىًتبلى دى ًفييىا رىجي ٍفمىةو ًمٍف أىٍىًميىا فىكىجى مىى ًحيًف غى ًدينىةى عى ؿى اٍلمى دىخى ا ًمٍف كى
مىٍيًو قىاؿى ىىذىا ًمٍف عىديكًّْه فىا ى عى كىزىهي ميكسىى فىقىضى مىى الًَّذم ًمٍف عىديكًّْه فىكى ٍستىغىاثىوي الًَّذم ًمٍف ًشيعىًتًو عى

ديكّّ ميًضؿّّ ميًبيفه  قىاؿى رىبّْ ًإنّْي ظىمىٍمتي نىٍفًسي فىاٍغًفٍر ًلي فىغىفىرى لىوي ًإنَّوي  ىيكى عىمىًؿ الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي عى
ًدينىًة  اٍلغىفيكري  مىيَّ فىمىٍف أىكيكفى ظىًييرنا ًلٍمميٍجًرًميفى  فىأىٍصبىحى ًفي اٍلمى ا أىٍنعىٍمتى عى ـي  قىاؿى رىبّْ ًبمى الرًَّحي

وي قىاؿى لىوي ميكسىى ًإنَّؾى لىغىًكمّّ ميًبيفه  فى  رىهي ًباأٍلىٍمًس يىٍستىٍصًرخي قَّبي فىًإذىا الًَّذم اٍستىٍنصى اًئفنا يىتىرى مىمَّا أىٍف خى
ا قىتىٍمتى نىٍفسنا ًباأٍلى  ا قىاؿى يىا ميكسىى أىتيًريدي أىٍف تىٍقتيمىًني كىمى ٍمًس ًإٍف أىرىادى أىٍف يىٍبًطشى ًبالًَّذم ىيكى عىديكّّ لىييمى
ؿه ًمٍف  اءى رىجي ا تيًريدي أىٍف تىكيكفى ًمفى اٍلميٍصًمًحيفى كىجى مى بَّارنا ًفي اأٍلىٍرًض كى ى تيًريدي ًإالَّ أىٍف تىكيكفى جى أىٍقصى

كفى ًبؾى ًليىٍقتيميكؾى فىاٍخريٍج ًإنّْي لىؾى ًمفى النَّاًصًحي ى يىٍأتىًمري ًدينىًة يىٍسعىى قىاؿى يىا ميكسىى ًإفَّ اٍلمىؤلى فى  اٍلمى
ًني ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى  قَّبي قىاؿى رىبّْ نىجّْ اًئفنا يىتىرى رىجى ًمٍنيىا خى تبدأ (. ك 21..15/القصص) ﴾فىخى

ىنا مف الشجار الذم دار بيف مكسى عميو السبلـ كالقبطي مع تحديد زمف الحادثة الحكادث 
كقت القيمكلة ألف قـك مكسى كانكا »"أم  ﴾يامً أىٍ  فٍ مً  ةو مى فٍ غى  يفً ى حً عمى ﴿ في قكلو تعالى:

كىناؾ بعض المدف يمنعكف مف دخكليا ألف بيا أكثرية مف أعدائيـ ككاف مكسى  مضطيديف
ا جعؿ مكسى يعـز عمى دخكؿ المدينة فمما دخؿ كجد فييا رجميف لكف  كاحدا منيـ،
ككانت نتيجة التشاجر . (445)«أم مف بني إسرائيؿ كاآلخر مف القبط وً تً يعى ف شً يتشاجراف مً 
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معنى لغكيا ىك الضرب  تحمؿ (ككزه)ككممة  .جاء دفاعاالقتؿ كلكنو لـ يكف عمدا بؿ  يى
 غى مى ا بى مٌ لى كى ﴿ بكؼ اليد كىي تشير إلى القكة العضمية لمكسى عميو السبلـ مصداقا لقكلو تعالى:

ثيف كاالستكاء ىك بمكغ كاألشد في بمكغ الثبل (14/القصص) ﴾مامٍ عً ا كى من كٍ حي  اهي نى يٍ ل آتى تكى ه كاسٍ أشدَّ 
كىذه الكممة "أشد" تكحي بالقكة كتعطي فكرة عف صكرة البطؿ الجسدية كالعضمية . األربعيف

مف كصكؿ البطؿ إلى مرحمة نضجت  (استكل)فضبل عف الداؿ المشددة كما تحممو  كممة 
 فييا كؿ قكاه.

ىي صكرة اإلنساف تقابميا صكرة نفسية مناقضة ليا  كالمبلحظ أف ىذه القكة الجسدية
ا فن ائً ة خى ينى دً ي المى فً  حى بى فأصٍ ﴿ قاؿ تعالى:. كه سيمحؽ بو في أم كقتالخائؼ المنتظر لمكر 

بالنسبة  . كىيفالمدينة مرتع كؿ األجناس تعج بالحركة كالضجيج( 18)القصص/ ﴾قبي يترى 
مف أىميا ممف يتربصكف بو ألف ثمة عبلقات كشيجة كاتصاالت  مكسى مصدر الخكؼإلى 

أك الضرر المسبب لمخكؼ يمعب دكرا بارزا فالظرؼ المكاني لمخطر »تصؿ قصر فرعكف 
في تككيف المظاىر كالعبلمات التي تنبئ عف الخكؼ،فإذا كاف المكاف مما يساعد عمى 
إمكانية مكاجية أسباب الخكؼ بشكؿ أفضؿ فإف تمؾ المظاىر كالعبلمات كالدالالت تختمؼ 

الخطر أك الضرر أك عف تمؾ التي يمكف  أف تتبدل فيما إذا كاف المكاف يساعد عمى زيادة 
إنيا الكممة القرآنية التي . ؼ جعمتو يقؼ مكقؼ الحذر "يترقب"كعبلمات الخك  .(446)«األذل

ليا كقع في النفس مف حيث الدقة في انتقاء األلفاظ المناسبة إلصابة المعنى النفسي فمفظة 
كىك يترقب  يترقب ترسـ ىيئة الحذر المتمفت الذم يبدك في قمؽ شديد كال يعقؿ الخكؼ ىنا،

في المدينة كىي مكضع األمف كاالطمئناف فالعبارة ىنا تصكر قيمة المفظ المصكر لمفزع في 
كتقديـ كممة خائفا عمى "يترقب" إيحاء بالفزع الذم استكلى عمى مكسى كأثقؿ . مكضع األماف

كالمبلحظ أف ىذا  كاىمو كجعمو يحس بالكحدة كاالغتراب فكاف أفضؿ حؿ لو كىك اليركب.
كع مف الخكؼ ىك خكؼ مف األذل الجسدم ألف المشيد يتعمؽ بالعصبية القبمية فمكسى الن

إنيا ببل شؾ قتؿ ؟ ككيؼ تككف عممية الثأرو. سرائيمي فبلبد لعدكه أف يثأر لقد ظاىر اإل
 كبالتالي تشتد لحظات الخكؼ لدل مكسى.. كذبح كدكف ذلؾ
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ىذه  فإفٌ لمناصرة اإلسرائيمي القبطي  كبالرغـ مف اندفاع  مكسى عميو السبلـ لقتؿ
الشخصية الفذة تدرؾ خطأىا ككأنيا تريد أف تعكض ذلؾ الخكؼ كاالضطراب في قكلو تعالى 

كىك قرار صائب ثابت ينـ  . ﴾افً طى يٍ الشَّ  ؿً مى عى  فٍ ا مً ىذى  قاؿى ﴿عمى لساف مكسى عميو السبلـ 
عف شخصية خائفة ال مف ىركبيا كلكف مف ا سبحانو كتعالى الذم أكدع ليا الرسالة 

 دـ.لتبميغيا إلى أعدائو كسنتعرض لتفاصيؿ ىذه اآلية أكثر في عنصر النٌ 

عمى لساف  يو السبلـ في قكلو تعالىممظاىر الخكؼ عند سيدنا مكسى ع كتتجمى
اؼي أىٍف ييكىذّْبيكفً نّْ رىبّْ إً ﴿ نبٌيو: لىييـٍ  ي أىخى كفى كى ٍدًرم كىالى يىٍنطىًمؽي ًلسىاًني فىأىٍرًسٍؿ ًإلىى ىىاري يىًضيؽي صى كى

مىيَّ ذى  اؼي أىٍف يىٍقتيميكفً عى دعا ا سبحانو كتعالى نبيو لمكاجية (، فقد 14..12/الشعراء) ﴾ٍنبه فىأىخى
قناعو بالحؽفرعكف  كىي  أف يبدم ىكاجس نفسو لربو الكريـ،فما كاف لمكسى إال ، بالرسالة كا 

ؿ سبب لمخكؼ ىك التكذيب خاصة كأف فرعكف يدعي أكٌ ك  ىكاجس الخكؼ مف فرعكف كقكمو.
لعممو بأف مثؿ ىذه الرسالة »كالخكؼ ىنا جاء  األلكىية فكيؼ لو أف يقتنع بما يقكلو الرسكؿ.

كذيب ألنو لما خمعت عميو ال يتمقاىا المرسؿ إلييـ إال بالتكذيب كجعؿ نفسو خائفا مف الت
الرسالة عف ا كقر في صدره الحرص عمى نجاح رسالتو فكاف تكذيبو فييا مخكفا 

لقيـ الرسالة المرسمة إلييـ  كىك خكؼ مف اإلساءة  معنى ذلؾ أف خكفو إيجابي. (447)«منو
(. 13)الشعراء/ ﴾يانً سى لً  ؽي مً طى نٍ  يى الى م كى رً دٍ صى  يؽي ضً يى كى ﴿ كمف عبلمات الخكؼ قكلو تعالى:

ضد السعة كىك ىنا مستعار لمغضب كالكمد ألف مف يعتريو ذلؾ يحصؿ لو انفعاؿ »كالضيؽ 
كضيؽ الصدر يجعؿ لسانو يتعثر . (448)«كينشأ عنو انضغاط األعصاب في الصدر كالقمب

كىذا ما يشير إليو عمـ النفس  .في الكبلـ كبالتالي تفشؿ العممية االتصالية بينو كبيف ىؤالء
األحكاؿ  لخكؼ الظاىر كىي حالة تجعؿ ضحيتيا في كضع يختمؼ كميا عف كضعو فيبا

كجيو كحركات أطرافو إذ ينتابو االنقباض كالتبدؿ في قسمات ، العادية التي يعرؼ بيا
كالتعبير عف حالة الخكؼ في ىذا السياؽ جاءت عف طريؽ المساف لطمب  كطريقة كبلمو

ب األفراد كالجماعات فإف طمب النجدة بالمساف أك فالخكؼ عندما يعتمؿ في قمك » النجدة
بالقمـ يككف مف أىـ الكسائؿ التي يعبر بيا الفرد الخائؼ أك الزعيـ الذم يعبر عف خكؼ 

كنبي ا مكسى عميو السبلـ يطمب النجدة مف  .(449)«المجمكعة التي يتزعميا فيطمب النجدة
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كبالتالي تكتمؿ . معينا لو في دعكتو اركف حتى يككفا سبحانو كتعالى بأف يرسؿ إليو ى
 الميمة المنكطة بو.

كتتعدل مسألة الخكؼ بطريؽ التكذيب لينتقؿ إلى سياؽ آخر أكثر خطكرة كىك 
كقد (. 14)الشعراء/ ﴾كفً مي تي قٍ أف يى  ذنب فأخاؼي  يَّ مى عى  ـٍ يي لى كى ﴿الخكؼ مف القتؿ لقكلو تعالى:
 اؼي "فأخى  فقكلو تعالى:، مكسى كقضى عميو لقتيؿ الذم ككزهأطمؽ الذنب عمى المؤاخذة بدـ ا

فإنو لما أصبح في مقاـ الرسالة ما كاف بالذم » ليس ىمعا كخكفا مف المكت  "مكفً تي قٍ يى  فٍ أى 
كلكنو خشي العائؽ مف إتماـ ما عيد إليو مما فيو لو ثكاب  يبالي أف يمكت في سبيؿ ا،

ضياع جعمو يقرف بينيا كبيف فالخكؼ عمى ىذه الرسالة مف ال، (450)«جزيؿ كدرجة عميا
 خاصة كأف فرعكف مشيكر بالقتؿ كالتعذيب كاالنتقاـ الخطر المحدؽ بو كىك خطر االنتقاـ

كىي  ر عف خكفو عف طريؽ استحضار الحادثة التي فر منيا ىاربافمكسى عميو السبلـ يعبٌ 
قكلو تعالى الحادثة التي تكرر سياقيا في سكرة الشعراء بتصريح مف مكسى عميو السبلـ في 

ٍكمنا كى ﴿عمى لسانو  بّْي حي ـٍ فىكىىىبى ًلي رى ـٍ لىمَّا ًخٍفتيكي ٍرتي ًمٍنكي ﴾فىفىرى ًميفى عىمىًني ًمفى اٍلميٍرسى  جى
 (.21/الشعراء)

قاؿ  .ةكينتقؿ سياؽ الخكؼ لدل مكسى عميو السبلـ إلى العصا التي تنقمب حيٌ 
ـٍ ٍذ قىاؿى ميكسىى أًلىٍىًمًو ًإنّْي إتعالى: ﴿ً  ـٍ  آىنىٍستي نىارنا سىآًتيكي ـٍ ًبًشيىابو قىبىسو لىعىمَّكي بىرو أىٍك آىًتيكي ًمٍنيىا ًبخى

افى المًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى  سيٍبحى ٍكلىيىا كى مىٍف حى ٍف ًفي النَّاًر كى اءىىىا نيكًدمى أىٍف بيكًرؾى مى يىا   تىٍصطىميكفى فىمىمَّا جى
ـٍ ميكسىى ًإنَّوي أىنىا المَّوي اٍلعىًزي لى لَّى ميٍدًبرنا كى افّّ كى اؾى فىمىمَّا رىآىىىا تىٍيتىزُّ كىأىنَّيىا جى ـي  كىأىٍلًؽ عىصى ًكي زي اٍلحى

ٍسننا بىٍعدى سي  ـى ثيَـّ بىدَّؿى حي ميكفى  ًإالَّ مىٍف ظىمى اؼي لىدىمَّ اٍلميٍرسى ٍؼ ًإنّْي الى يىخى كءو ييعىقٍّْب يىا ميكسىى الى تىخى
ٍيًر سيكءو ًفي ًتٍسًع آىيىاتو ًإلىى فىًإنّْي غىفيكره رىًحيـه   اءى ًمٍف غى ٍيًبؾى تىٍخريٍج بىٍيضى كىأىٍدًخٍؿ يىدىؾى ًفي جى
قىٍكًمًو ًإنَّييـٍ  ا فىاًسًقيفى  ًفٍرعىٍكفى كى فالمتأمؿ ليذه اآليات يجد ظركفا  ،(12..7/النمؿ) ﴾كىانيكا قىٍكمن

أىمو تنتابو لحظات البحث كمبلبسات نفسية أحاطت بمكسى عميو السبلـ كىك في رحمتو مع 
دالئؿ الخكؼ في ىذه الرحمة التي تبدأ في  تظيركفي ظؿ كؿ ىذا . عف الطريؽ المنشكد

عميو السبلـ أف يجد حبل ليذا الضياع الذم يمثؿ لديو يسعى فيو مكسى  ظبلـ دامس،
إنو ذلؾ الشعاع مف النار الذم يتحكؿ إلى معجزة . مصدرا آخر لمخكؼ فإذا بالحؿ يظير
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كما تمثؿ مصدرا لمرىبة كالخشية يعقبيا بعد ذلؾ التحكؿ  يية فالنار تمثؿ انجبلء الكحشة لا
ى لَّ كى  افٌ ا جى يى نَّ أىكى  زٌ يتى ا رآىا تى مَّ مى فى  اؾى صى عى  ؽً لٍ أى كى ﴿المفاجئ مف المصدر النباتي إلى الحيكاني 

االىتزاز الذم اعترل العصا ىك ذلؾ  ؿ مصدر لمخكؼفأكٌ  .(10)النمؿ/ ﴾بٍ قّْ عى يي  ـٍ لى ا كى رن بً دٍ مي 
كاالىتزاز االضطراب كىك افتعاؿ مف اليز كىك الرفع كأنيا تطاكع فعؿ »ليا إلى جاف كحكٌ 

مكسى عميو  فخكؼ. (451)«كجمعو جنافىاز ييزىا كالجاف ذكر الحيات كىك شديد االىتزاز 
ب الخكؼ لمبشر في فأكثر ما يسبٌ ، سيرل مف المجيكؿ فيك لـ يكف يتكقع ما السبلـ كاف

مكاجية الفرد منيـ لممجيكؿ مف األمكر كاألحداث كاألشخاص »حياتيـ اليكمية ىك 
كالحيكانات كبصكرة عامة كؿ شيء غير معمـك أك كاضح لدل الفرد أك الجماعة كيرتكز 

كىذا . (452)«الخكؼ مف المجيكؿ عمى تكقع الخائؼ أف يكاجو شيئا أك أمرا غير معمـك لديو
المعمـك جعؿ مكسى عميو السبلـ في ىيئة نفسية يعبر بيا عف خكفو عف طريؽ األمر غير 

الرجكع عف السير في طريقو »ي حركة سريعة غير متكقعة "فكلى مدبرا كلـ يعقب" فالتكلٌ 
كىك مبلـز لمتكلي كالتعقيب  .كفعؿ تكلى مرادؼ فعؿ كلى كاإلدبار التكجو إلى جية الخمؼ

العقب ألنو رجكع إلى جية العقب أم الخمؼ فقكلو لـ الرجكع بعد االنصراؼ مشتؽ مف 
ذلؾ ألف العصا عكد مف خشب  (453)«يعقب تأكيد لشدة تكليو أم كلى تكليا قكيا ال تردد فيو

جفت صارت جمادا، فذلؾ التحكيؿ الذم فجنسو نباتي كلما قطعت ك  ،مف شجرةفرعا  كاف
فتمؾ الصكرة  عميو السبلـ، لمكسى نو كتعالى ىك مصدر الخكؼ الحقيقيحكليا ا سبحا

 المنقمبة عمى ما كانت عميو جعمت مكسى عميو السبلـ يضطرب كيخاؼ.

 خوف قوم فرعون .3.1

ـٍ أىٍف ﴿قاؿ تعالى: مىًئًي مى ٍكؼو ًمٍف ًفٍرعىٍكفى كى مىى خى يَّةه ًمٍف قىٍكًمًو عى ا آىمىفى ًلميكسىى ًإالَّ ذيرّْ فىمى
فَّ ًفٍرعىٍكفى لىعىاؿو ًفي اأٍلىٍرًض  نَّوي لىًمفى اٍلميٍسًرًفيفى يىٍفًتنىييـٍ كىاً   (.83/يكنس) ﴾كىاً 

كعمى الرغـ -مف الذيف آمنكا اإليماف برسالة  النبي مكسى عميو السبلـ جعؿ فئة قميمة  إفٌ 
كجاءت . الخكؼ مف فرعكف كحاشيتوإيمانيـ ب يقترف -ذلؾ اإليماف بما رأكا مف معجزات مف

كفي ىذا السياؽ "يككف المستعمي متمكنا  .صيغة الخكؼ "عمى خكؼ" التي تفيد االستعبلء
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الخكؼ ليس مف أف »ف لنا كالكبلـ ىنا مف الحؽ األعمى سبحانو يبيٌ . (454)مف المستعمى عميو
و كمكانتو اليباشر ما يمارس التجكيؼ بمف حكلو كفرعكف في كضعإنٌ  ،فرعكف ألف فرعكف

كاإلشارة ىنا تدؿ عمى الخكؼ مف شيعة فرعكف  .بؿ يقـك بو زبانيتو ،التعذيب بنفسو
عى لنفسو مف األلكىية ا ادٌ مى خكؼ القـك إذف مصدره فرعكف كحاشيتو لً . كبيذا، ف(455)«كممئيـ
ه البلذع لكؿ مف خرج عف طكعو خاصة كأنو يستعمؿ كؿ ألكاف التعذيب كالتيديد كتيديد

األمر الذم جعؿ بعضا  فقد سبؽ كأف ذبح كقتؿ مف بني اسرائيؿ الكثير، خشية زكاؿ ممكو،
منو يخافكنو أشد الخكؼ كىنا يظير ىذا النكع مف الخكؼ كىك الخكؼ مف البشر "فكثير مف 

 .(456)"األقكياء كذكك النفكذ كالسمطاف كالطغاة كالظالمكفالناس يخافكف أف يبطش بيـ 
إدخاؿ الركع كاالضطراب »كالفتف  ."يفتنيـ" تمثؿ في قكلو تعالى:كالخكؼ ىنا جاء معنكيا ك 

 .(457)«عمى العقؿ بسبب تسميط ما ال تستطيع النفس تحممو

 الفرح. 2

تَػْفرَْح ِإفَّ اللََّو ََل ََل ﴿قاؿ تعالى . أف يجد في قمبو خفة»كىك : .الفرح نقيض الحزف
فمعناه كا أعمـ ال تفرح بكثرة الماؿ في الدنيا ألف الذم ( 76)القصص/ ﴾ٓنُِبُّ اْلَفرِِحيَ 

كاإلنساف يشعر . (458)«رٌ كالفرحة المسرة كفرح بو سي  يفرح بالماؿ يصرفو في غير أمر اآلخرة،
 فكؿّّ  ى أىداؼ اإلنساف في الحياة،كىك أمر نسبي يتكقؼ عم ،بالفرح إذا قاؿ ما يتمناه كابتغاه

ر الخطاب القرآني عف سياقات كقد عبٌ  يفرح  حسب انقضاء حاجاتو كأمنياتو في الحياة .
 (459)(22)القيامة/« ةه رى اضً نى  ذو ئً مى كٍ يى  كهه جي كي ﴿الفرح في مكاضع كثيرة  كيـك الحشر إذ يقكؿ تعالى 

فتتكرد كجنتاه كتممع عيناه فرحا برؤية رة مف عبلمات الفرح  إذ يطفح الكجو بالبشر افالنض
 الحؽ".

ـي اٍقرىءيكا  فىأىمَّا مىٍف أيكًتيى ًكتىابىوي ًبيىًميًنًو فىيىقيكؿي ﴿ :مى سياؽ آخر لمفرح في قكلو تعالىكنعثر ع ىىاؤي
ؽو ًحسىاًبيىٍو  ًكتىاًبيىوٍ  فالعبارات »  (19،21/الحاقة) ﴾فىييكى ًفي ًعيشىةو رىاًضية ًإنّْي ظىنىٍنتي أىنّْي ميبلى
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التي ينطؽ بيا تفصح عف حالة الفرح الشديد الذم يعترم اإلنساف كىك يكسب شيئا يثمج 
صدره  فيسعى إلظياره لمناس كيتمنى أف يعرؼ الناس جميعا خبر ىذا الجزاء المبيج  الذم 
نالو كقد عبر عنو الخطاب بعبارة تنطؽ بحركفيا المتجانسة كأصكاتيا  كبنية التركيب الذم  

 (460)«ضميا بالتباىي بذلؾ

 شخصية أـ مكسى عميو السبلـ كامرأة فرعكف. القصة فيكتتجمى سياقات الفرح في 

 فرح أم موسى. 1.2

ٍعنىاؾى ًإلىى أيمّْؾى كىٍي تىقىرَّ ﴿قاؿ تعالى: ٍف يىٍكفيميوي فىرىجى مىى مى ـٍ عى ًإٍذ تىٍمًشي أيٍختيؾى فىتىقيكؿي ىىٍؿ أىديلُّكي
ٍينييىا كىالى   (.40/طو) ﴾تىٍحزىفى عى

فقد طمأف سبحانو كتعالى أـ مكسى كأعطى ليا األماف بإرجاع طفميا إلييا   كعد ا حؽٌ  إفٌ 
اًفي كىالى ﴿ قاؿ تعالى:. المكج إلى أف كصؿ  إلى بيت فرعكفبعد أف جاؿ  ككلج عباب  كىالى تىخى

اًعميكهي ًمفى  ًني ًإنَّا رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ كىجى ًميفى تىٍحزى بشارة ربانية ستزرع الفرح (. كىي 7/القصص) ﴾اٍلميٍرسى
رسكال مبشرا برسالة الحؽ نبلحظ كفكؽ كؿ ىذا . الحزف تزيؿالخكؼ ك  كتيذىب ،في قمب األـ

فبعد  ،قد كاف الكعد عف طريؽ أختو التي خبرت بو فكانت المراقب لو تقتفي أثره حيث كافف
تدخمت بطريقة مباشرة لتدليـ عمى المرضعة  رضعاتأف عممت بنجاتو مف اليـ كرفضو لمم

تظرتو بفارغ الصبر أف يعكد فكاف ما أرادت األـ التي ان الحقيقية التي يطمئف ليا الصبي،
الناس كالمكت ككاف شغميا الشاغؿ كيؼ تخفيو عف أعيف . بعدما كانت خائفة عميو إلييا

لقد . ي ال يسمعو أحدككيؼ تدارم ذلؾ ك، عف بكائو وتكفككيؼ ، يحيط بو مف كؿ صكب
 ﴾فى زى حٍ  تى الى ا كى يى ني يٍ عى  رٌ قى تى  يٍ كى  ؾى مّْ ى أي لى إً  اؾى نى عٍ جٌ رى فى ﴿: كانت نتيجة كؿ ىذا قكؿ ا سبحانو كتعالى

"كي تقر  ففرح األـ سيككف عف طريؽ حسي كمعنكم في اآلف ذاتو "قرة العيف"(. 40)طو/
أم تثبت ألف التطمعات إما أف تككف معنكية أك حسية فاإلنساف لديو »عينيا" كتقر العيف 

ألف اإلنساف ال يتحكؿ مف  شيءأماف يتطمع إلى تحقيقيا فإذا ما تحققت تقكؿ لـ يتطمع إلى 
الحسف الذم تستقر  الشيءالجميؿ إال إذا رأل ما ىك أجمؿ كىذا ما يسمكنو قرة العيف يعني 

فا سبحانو كتعالى ينفي الحزف عف أـ ، (461)«دا في الحسفعنده العيف كال تطمب عميو مزي
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كعطؼ نفي الحزف عمى قرة العيف لتكزيع المنة ،ألف قرة عينيا برجكعو إلييا كانتفاء » مكسى،
كما دامت . (462)«حزنيا بتحقؽ  سبلمتو مف اليبلؾ كمف الغرؽ كبكصكلو إلى أحسف مأكل

فتمؾ األياـ المريرة ، ذلؾ أف الفرح مبلـز ليا معنى. فبل يجب أف تحزفىذه أمنيتيا الكحيدة 
عرؼ اليأس بعد اليـك كال التي عاشتيا عكضت بكممة قطعية "ال تحزف" بمعنى أنيا لف ت

 تشعر بذلؾ العذاب الذم حز في نفسيا بفقدىا لكلدىا. فالكآبة كل

 فرح امرأة فرعون. 2.2

قىالىًت اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍكفى قيرَّةي  ﴿قاؿ تعالى: لىدنا كى لىؾى الى تىٍقتيميكهي عىسىى أىٍف يىٍنفىعىنىا أىٍك نىتًَّخذىهي كى عىٍيفو ًلي كى
كفى  ـٍ الى يىٍشعيري . بمعنى ثباتيا كعدـ حركتيا»قرة العيف في ىذا السياؽ (. ك 29/القصص) ﴾كىىي

ف كالثبات المعنكم أف تستقر العي. كثبات العيف كاستقرارىا إما أف يككف ثباتا حسيا أك معنكيا
بحيث تكتفي كتقنع بو كيغنييا عف التطمع لغيره كمنو قكليـ فبلف ليس  شيءعمى منظر أك 

تعني أف يككف »كلؾ  .عيف المعنى ىنا قرة. ك (463)«لو تطمعات أخرل يعني اكتفى بما عنده
أمنيتيا  قد فرحت امرأة فرعكف ألفٌ . ك (464)«نعمة كمتعة لنا نفرح بو كنقنع فبل ينظر إلى غيره

كفرحيا نجـ عنو  .تحققت بفكزىا بالكلد فا سبحانو كتعالى قد رزقيا الكلد بعد أف حرمت منو
سينشأ في ، سبب فرحتيا سيصبح مصدر نفع ليمافيذا الكلد الذم ىك  التفكير في المستقبؿ،

فمحكر الفرح ، ر فييا كؿ ممذات الحياة الكريمةذلؾ القصر كيعيش فيو عيشة رغدة تتكف
امرأة فرعكف ىك الكلد فإذا كاف أصحاب القصكر العظيمة يفرحكف كيأنسكف إلى النسبة ب

سيككف ليا سندا قكيا في  باألمكاؿ كالثركات ككفرتيا فإف امرأة فرعكف فرحت بالصبي الذم
كىذه حكمة ا سبحانو كتعالى فقد عكضيا بالكلد البار المطيع ما جعؿ نفسيا . الحياة

 مؾ الحياة القاسية الظالمة التي يعيشيا فرعكف.تطمئف كترتاح مف ت

 لتسمطا. 3
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جاء في لساف العرب مادة  كالغمبة كالقير. ةيحمؿ ىذا المصطمح كؿ معاني السطك 
شدتو  شيءكسمطاف كؿ . القير كقد سمطو ا فتسمط عمييـالسبلطة ىك » (:ط،ؿ،س)

 .(465)«كحدتو كسطكتو

اتجاىات في سياسة »مجاؿ عمـ النفس بأنو :ا عف التعريؼ االصطبلحي فيعرؼ في أمٌ 
دارتيـ تتصؼ بممارسة السمطة عمييـ كعدـ احتراـ آرائيـ كمشاعرىـ  األفراد كالجماعات كا 
كتخكيفيـ بالعقاب إف خالفكا ما يرفضو السمطاف أك صاحب السمطة عمييـ أك اعترضكا 

السمطة كاالعتراض  التعريؼ المغكم مع االصطبلحي في ممارسة. كبيذا يمتقي (466)«عميو
في الرأم كالتعصب كالتيديد لكؿ مف يمس سمطة المتسمط كتتجسد الصفة عند فرعكف بظممو 
كجبركتو كتنبثؽ عف ىذه الصفة صفات نفسية أخرل تندرج تحت حقؿ التسمط كىي الطغياف 

 كالكبر كاالنتقاـ .

 الطغيان. 1.3

العرب"طغى طغيانا جاء في لساف نا. ة طغياف مأخكذة مف طغى يطغى طغياكمم
ككؿ مجاكز حده في الطغياف طاغ كطغى الماء كالبحر  .جاكز القدر كارتفع كعبل في الكفر

ـٍ ًفي  ٍمنىاكي مى ارتفع كعبل عمى كؿ شيء فاخترقو كفي التنزيؿ العزيز:﴿ًإنَّا لىمَّا طىغىى اٍلمىاءي حى
اًريىًة﴾ مجاكزة الحد »الجرجاني بأنو :أما اصطبلحا فيعرفو الشريؼ  .(467)«(11الحاقة/) اٍلجى

اٍذىىٍب ًإلىى "يقكؿ تعالى:  .كصفة الطغياف تمثميا شخصية فرعكف المستبد. (468)في العصياف
إفراط التكبر مصداقا لقكلو كالطغياف في ىذا السياؽ  ىك (. 17)النازعات/ "ًفٍرعىٍكفى ًإنَّوي طىغىى

آىبنا﴿ :تعالى ككاف . ابف الشمس اآللية»فكممة فرعكف بالذات تعني (، 22/النبأ) ﴾ًلمطَّاًغيفى مى
لييا كاف ينتسب فرعكف ككانت كؿ امرأة  تعتمي  قدماء المصرييف يسمكف ىذه الشمس رع كا 

ككاف كؿ حاكـ يجمس . ناس عمى أنيا سميمة الشمس اآلليةالسمطة في مصر تقدـ نفسيا لم
. (469)«الببلد أنو ربيـ األعمىفي كرسي الحكـ فييا يتخذ لنفسو لقب فرعكف كيؤكد ألىؿ 

الدىاء كالمكر كالكبر كالتجبر كالتفرعف ىك الخمؽ بخمؽ الفراعنة كقيؿ الفرعكف »كالفرعنة ىي 
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 ياف فرعكف مفاسد في األرض كأعماؿكقد نتج عف طغ. (470)«ىك التمساح في لغة القبط
عىؿى ًإفَّ ًفٍرعىٍكفى ﴿ في قكلو تعالى في سكرة القصص: تإجرامية جمة تجسد عىبلى ًفي اأٍلىٍرًض كىجى

ـٍ ًإنَّوي كىافى ًمفى اٍلميفٍ  يىٍستىٍحًيي ًنسىاءىىي ـٍ كى ـٍ ييذىبّْحي أىٍبنىاءىىي  ﴾ًسًديفى أىٍىمىيىا ًشيىعنا يىٍستىٍضًعؼي طىاًئفىةن ًمٍنيي
القير كالغمبة كيعني أرض مممكتو  كيعني األرض مممكتو التي "كالعمك ىنا (. 4/القصص)

كمعنى عبل مف العمك أم "استعمى كالمستعمى  ."(471)ز الحد في الظمـ كالفسؽطغى فييا كجاك 
بؿ عبل عمى كزرائو كالخاصة مف رعيتو كعبل حتى عمى ا عز كجؿ فادعى  عميو ىـ رعيتو

 .(472)«األلكىية كىذا منتيى االستعبلء كالطغياف كالتكبر

فَّ ًفٍرعىٍكفى لىعىاؿو ًفي ﴿ كتتجسد صفة الطغياف كالعمك في آية أخرل في قكلو تعالى: كىاً 
كالفرؽ بيف اآليتيف ىك أف الثانية بدأت بحرؼ التككيد "إف" التي (. 83/يكنس) ﴾اأٍلىٍرضً 

فقد كرد تجعؿ القارئ مستعدا لتمقي الخبر كتأكيد ىذه الصفة عمى فرعكف بينما اآلية األكلى 
 ـ التي اقترفيا فرعكف.عمى سرد األحداث كبياف سمسمة الجرائفييا الفعؿ ماضيا داللة 

:"عبل في مف خبلؿ قكلو تعالىكتجسد آية القصص ىذه الشخصية في أكج عمكىا 
فمف المعركؼ أف العمك يككف ، ضيف صفة العمك كمكاف العمكاألرض" فقد قرنت بيف متناق

عبل في األرض كاألرض ميبط الطيب  فرعكف لكفٌ . في مكاف مرتفع أك ىك كؿ ماىك فكؽ
كما أف العمك . ي بالسخرية كالكضيعة كاالستيزاءكالعبد فيك عمك إذف يكح كالخبيث كالحر

العمك في ىذا  كالظمـ فمعنىالفساد مناقض لمعمك اإلليي الحؽ كنتصؿ بعالـ أرضي يسكده 
كىذا الطغياف كالعمك جعمو يرتكب  .(473)"كىك المذمـك مف العمك المعنكم السياؽ ىك "الكبر

ـٍ ييذىبّْحي ﴿مفاسد جمة جسدىا ا تعالى في قكلو:  عىؿى أىٍىمىيىا ًشيىعنا يىٍستىٍضًعؼي طىاًئفىةن ًمٍنيي كىجى
ـٍ ًإنَّ  يىٍستىٍحًيي ًنسىاءىىي ـٍ كى فالمفسدة ىنا تنبئ عف (. 4/القصص)  ﴾وي كىافى ًمفى اٍلميٍفًسًديفى أىٍبنىاءىىي

كال ، قا يتبعكنيـ فيما يريد كيطيعكنوأم فر »بيف الناس حيث جعميـ شيعا  شخصية مفرقة
يممؾ أحد منو مخالفتو أك يشيع بعضيـ بعضا في استخدامو أك أصنافا في استخدامو أك فرقا 

كمف أنكاع الفساد االستضعاؼ فقد . (474)«أطكع رل بينيـ العداكة ليككنكا لوجمختمفة قد أ
يستضعؼ طائفة مف أىؿ مممكتو فيجعميا ميضكمة ال مساكاة بينيا كبيف فرؽ  فرعكف كاف
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كتأتي بعد ذلؾ مرحمة  .كىك بذلؾ يمارس كؿ أنكاع العذاب لمذيف خرجكا عف طكعو .أخرل
 (حيذبٌ )فالفعؿ  ،مف أشد أنكاع الفساد تتمثؿ  في خمخمة نظاـ النسؿ كىي الذبح كاالستحياء

 .كبر كبالتالي كقع تأثير في النفس كتصكير لمشخصية المنتقمةكرد بالتشديد داللة عمى الت
دؿ عمى ترؾ النساء أحياء في (يستحي)أما فعؿ  . لذبح في األصؿ الشؽ كىك المذبكحكا

كتنتيي  .كىذه المفسدة ىي تشجيع لمرذيمة كتفشي المعاصي .يف في تحقيؽ أغراضوليستخدم
أف تأتي إلى شيء صالح  في "كاإلفساد . سديف""إنو كاف مف المف اآلية الكريمة بقكلو تعالى:

ذاتو فككف فرعكف يقتؿ الذككر مف أطفاؿ بني اسرائيؿ كيستحي النساء فيذا إفساد  كبير ألف 
الد ىناؾ شيئا اسمو استبقاء النكع فيك حيف يقدـ بيذا العمؿ ييدد بقاء النكع فيك يقتؿ األك 

لمخدمة كاإلذالؿ ألنيف ليس ليف شككة كال لكف النساء يستبقييف ، خشية أف ينالو منيـ شر
لَّى سىعىى ًفي ﴿ :كقد قاؿ تعالى في شأف المفسديف. (475)"خطر منيف عمى ممكو ذىا تىكى كىاً 

ٍرثى كىالنٍَّسؿى كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى  ييٍيًمؾى اٍلحى معنى ذلؾ  (.205))البقرة/ ﴾اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا كى
ب مف مكاف في األرض إال ليفسد فيو كىك بذلؾ يتطاكؿ عمى النسؿ الذم فرعكف ال يقر  أفٌ 

أف إىبلؾ النسؿ كناية عما يعتمؿ في نفس »كىذه اآلية تبيف  يمثؿ امتدادا لمحياة البشرية.
 ،(476)«ىذا المخمكؽ مف الحقد كالشر كالغدر كالفساد أم كؿ مافيو ضرر كأذل لبني اإلنساف

لذلؾ كانت ، بطريؽ القكة الجسدية كالمعنكية ارس ذاتيافشخصية فرعكف شخصية قمعية تم
كسائؿ »كىي  ،كسائؿ القمع الجماعية منياكسائؿ القمع لدل الدكلة الفرعكنية منقسمة 

استخدميا في اإلبادة الجماعية كالعرفية لمجمكعة مف األقميات داخؿ دكلتو كترتكز خاصة 
ضعاؼ القكة  البشرية "الرجؿ" كتشكيو المكركثات الجينية عمى الحد مف التزايد السكاني كا 

تذبيح األبناء قصد الحد مف السبللة »كتتمثؿ أدكات القمع في . (477)«لسبللة تمؾ األقميات
ضعاؼ القكة البشرية لمجماعات التي يحتمؿ أف تشكؿ قكة بشرية مستقببل كتجسد ىذه القكة  كا 

استحياء النساء بيدؼ تشكيو في  . كما تتمٌثؿحكف أبناءكـ(األطفاؿ الذيف يذبحكف )يذبٌ 
المكركثات الجينية مف جية كضماف الحد األدنى مف الشعكر بالدكنية نحك السمطة 

ف عمى في الفساد كالتسخير فكؿ م فطغياف فرعكف إذف تمثؿ. (478))كيستحيكف نساءكـ(
و فشخصيت ال يعترؼ بحقكؽ اآلخريف كال يحتـر إنسانيتيـ، فيكاألرض مسخر لتمبية رغباتو 
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خضاع اآلخريف لو الطاغية تعاني مف عقد نفسية يحاكؿ إخفاءىا عف طريؽ السيطر  ة كا 
 ككؿ دقيقة خشية منو. عميـ يخافكف كيفزعكف في كؿ ثانيةاألمر الذم يج، بصفة دائمة

 الكبر. 2.3

الكبر كالكبرياء المتعالي عمى صفات الخمؽ كالكبرياء العظمة »جاء في لساف العرب:
. (479)«كقيؿ ىي عبارة عف كماؿ الذات ككماؿ الكجكد كال يكصؼ بيا إال ا تعالى .كالممؾ

 معنى ذلؾ أفٌ  كىك شعكرىا بعظمتيا كأنيا فكؽ اآلخريف، ،كالكبر عبارة عف خمؽ في النفس
كالمتكبر يحاكؿ أف يتعالى بكبلمو كتصرفاتو  .الكبر مصحكب باحتقار الناس كالترفع عمييـ

قاؿ . كالكبر منبكذ في الديف اإلسبلمي .كحركاتو ليضع نفسو في مكانة أعمى مف اآلخريف
 (.ركاه مسمـ)( رو بى كً  فٍ مً  ةو رَّ ذى  اؿي ثقى مً  وً بً مٍ ي قى فً  افى كى  فٍ مى  ةى نَّ الجى  ؿي خي دٍ يى  صمى ا عميو كسمـ )الى 

ه ؤ كمف مظاىر كبر فرعكف إدعا جاء في القرآف الكريـ. كىي صفة إبميس كفرعكف كما
كالتأليو تطاكؿ عمى التكحيد كىك كضع »يؤلو نفسو كيتطاكؿ عمى التكحيد  فيك األلكىية

الذات البشرية فكؽ الحدكد المقررة ليا كبشر يعمف الشخص المتكبر بأنو إلو كلما يككف 
بؿ يضع نفسو فكؽ القانكف فبل بد  حاكما مطمقا ال يعطي لنفسو ميمة كضع القانكف فحسب

إذف مف إعطاء أكامره لممحككميف لعبادتو كالعبادة ىنا ليست طقكسا بقدر ما ىي أداة لتجريد 
كتتجمى ألكىية فرعكف . (480)«الناس مف قكة التفكير الحي الذم يحفظ ليـ إنسانيتيـ ككرامتيـ

ا رىبُّ ﴿ في قكلو تعالى: مى قىاؿى فىمىٍف ﴿ كقكلو تعالى: (،23/الشعراء) ﴾اٍلعىالىًميفى قىاؿى ًفٍرعىٍكفي كى
ا يىا ميكسىى بُّكيمى عف  نـتي تتبيف صفة االستيزاء لفرعكف كال شٌكيةأسئمة (. نبلحظ 49/طو) ﴾رى
 "ما" التياالستفياـ  أداةعف طريؽ استفيامٌية كقد كردت اآلية األكلى  الكفر كالجحكد.

عمى جبركت فرعكف كجيمو  كىذا يدؿٌ  .يا االستيزاء كالتحقيرتفاد منسيي ك  تستعمؿ لغير العاقؿ
الدالة عمى العاقؿ. "مف"  استيعمؿ فييا اسـ االستفياـفقد  لثٌانيةأما اآلية ا .برسالة الحؽ

قد ك  .كائف ليس مف طينتو في قكلو "مف ربكما"كلكنيا في ىذا السياؽ تدٌؿ عمى االستخفاؼ ب
 ىية.لك أمر األبيضفو إلى نفسو لمتشكيؾ كنفي العمـ  أسند الرب إلى مكسى كأخيو كلـ

ىذه المرة يريد أف يبمغ أسباب السماكات كاألرض كفي  فيك في كيكاصؿ جبركتو كطغيانو
ـٍ ًمٍف ًإلىوو غىٍيًرم فىأىٍكًقٍد ًلي يىا ىىامىافي ﴿\ذلؾ يقكؿ تعالى: ًمٍمتي لىكي ي مىا عى قىاؿى ًفٍرعىٍكفي يىا أىيُّيىا اٍلمىؤلى كى
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ىظينُّوي ًمفى اٍلكىاًذًبيفى عى  نّْي ألى ا لىعىمّْي أىطًَّمعي ًإلىى ًإلىًو ميكسىى كىاً  ٍرحن  ﴾مىى الطّْيًف فىاٍجعىٍؿ ًلي صى
األكؿ "نفي إلو غيره كالثاني إثبات ألكىية  فيذه اآلية تتضمف ىدفيف لفرعكف(. 38/القصص)

ففرعكف أراد بذلؾ أف يبني عالمو الخاص المسيطر عنو فخطابو لممؤل ىك  (481)«نفسو
كطبعا ليذا الجياز سمطة عمى  .خطاب لمجياز المنتفع الذم ييمو بقاء فرعكف بأم ثمف»

 -كالعياذ با–كحتى يبمغ ىدفو كىك االرتقاء إلى السماء  (482)«فئة الغالبية مف الناس
نيمىكّْفى لىييـٍ ًفي ﴿  مع فرعكف بالعذاب في قكلو تعالى:يستعيف بكزيره ىاماف الذم خصو ا كى

ا مً  نيكدىىيمى نيًرمى ًفٍرعىٍكفى كىىىامىافى كىجي ﴾اأٍلىٍرًض كى كفى ا كىانيكا يىٍحذىري كشخصية  (. 6/القصص) ٍنييـٍ مى
ىاماف ال تختمؼ كثيرا عف شخصية فرعكف إال أنو  يظير في نص اآلية رفيقا لفرعكف كتابعا 

يأخذ صكرة المؤتمر بأمر . كىك إذف شخصية مستضعفة خاضعة لتسمط فرعكفلو فيك 
كبيذا تتضح شخصيتو عبلنية بسمة اإلذعاف كالقيادة  .ببناء الصرح مر لمعماؿكاآلفرعكف 
 ﴾يفً مى الطّْ عى  افي امى ا ىى ي يى لً  دٍ قً كٍ أى فى ﴿ كبناء الصرح يتمثؿ في قكلو تعالى: كالخكؼ.

المطبكخ الذم يكقد عميو كىك مف طيف يبنكف بو » شأنو:قاؿ الطبرم في (. 38)القصص/
يدؿ عمى كصكلو إلى اليقيف بأف ىناؾ إليا آخر فيك مجتيد في  »كالبناء. (483)«البنياف

 .(484)«الكصكؿ إليو أك لعمو ظنو في مكاف كما ىك في مكاف كذلؾ يدؿ عمى إفراط جيمو

في ىذه اآلية استعماؿ حرؼ الترجي "لعؿ" الذم يجعؿ فرعكف يحاكؿ االرتقاء إلى  كالمبلحظ
كبالرغـ مف ىذه المحاكلة فإف شعكرا بالخكؼ كالقير ينتابو كىك يكاجو مكسى عميو  .السماء

قائدية فيزداد تكترا كقمقا كىكذا تتصارع مفاىيمو الع .الممؾ كالكبرياء لةالسبلـ بالرغـ مف ىا
بقتؿ مكسى تبريرا لخكفو الخفي في أغكار نفسو مف صدؽ الكحي "ذركني  التيديدإلى فيمكذ 

كسبب ىذا الخكؼ ىك المنافسة  .فصفة الخكؼ طاغية عمى فرعكف ،أقتؿ مكسى كليدع ربو"
 .لو مكسى عميو السبلـ معمى الممؾ كتحد

 كمف عبلمات الكبر كاالستكبار التي يتصؼ بيا فرعكف إعراضو عف آيات ا قاؿ
مىًئًو فىظىمىميكا ًبيىا فىاٍنظيٍر كىٍيؼى كىافى ﴿ تعالى: مى ـٍ ميكسىى ًبآىيىاًتنىا ًإلىى ًفٍرعىٍكفى كى ثيَـّ بىعىٍثنىا ًمٍف بىٍعًدًى

اًقبىةي اٍلميٍفًسًديفى  تكذيبيا »ك اقتراؼ الظمـ في حقيا يعني أكالظمـ باآليات (. 103/األعراؼ) ﴾عى
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يات يعني نفي اآلتكذيب ف. (485)«عتبارىا سحرا كدجبلكعدـ اإليماف بيا كمحاكلة رفضيا با
لذلؾ تعتريو ظممات تختزف في طياتيا القمؽ كاالضطراب كنتيجة ، الحؽ مف طرؼ فرعكف

 فيك بيذا الكبر ال يرضي إال نفسو،، ؿ الجاىؿ المنحرؼ الضاؿ المتكبركؿ ىذا ظممات العق
كىي بذلؾ تبلزمو صفات  إيماف ككفر.فبل يميز بيف ظبلـ  كنكر كال بيف عمـ كجيؿ كال بيف 

تمؾ األىكاء التي يدخؿ في شيكاتيا مما يبعد عنو . تتمثؿ في اتباع شيكاتو كأىكائو ثابتة
لذم يقؼ عنده التأمؿ كالتكبر في اآليات المرسمة إليو لذلؾ فيك مستكبر عف األمر العجيب ا

نيا تطمؽ عمى اآليات أ» كأف كممة اآليات تحمؿ عدة معاني منياالعقؿ مشدكىا خاصة 
القرآنية ألنيا عجيبة أسمكبيا معبرة عف كؿ كماؿ يكجد في الكجكد إال أف تقكـ الساعة ككؿ 
قارئ ليا يأخذ منيا عمى قدر ذىنو كقدر فيمو كتطمؽ عمى المعجزات الدالة عمى صدؽ 

منيج الحؽ لذلؾ كاف الظمـ أحد دالئؿ الكبر ألف فرعكف كقكمو رفضكا اتباع . (486)«األنبياء
 كىـ بيذا أعرضكا اعتراضا تاما عمى ىذا المنيج. كظمكا عمى فسادىـ،

اًليفى فىقىاليكا ﴿كفي آية أخرل يقكؿ تعالى: كىانيكا قىٍكمنا عى كا كى مىًئًو فىاٍستىٍكبىري مى ًإلىى ًفٍرعىٍكفى كى
ٍيًف ًمٍثًمنىا  اًبديكفى أىنيٍؤًمفي ًلبىشىرى ا لىنىا عى قىٍكميييمى ا فىكىانيكا ًمفى اٍلميٍيمىًكيفى فىكىذَّبيكىي كى (. 46،47/المؤمنكف) ﴾مى

 كجاء .ىذه اآلية اإلعراض الشديد عف اآليات المعجزات مف طرؼ فرعكف فيالمبلحظ  ك 
كىذا االستكبار نتج عنو قكلو تعالى عمى لسانيـ  (.استكبركا)عف طريؽ المفظ الصريح ذلؾ 

كىذا » :الطاىر بف عاشكر في شأف ىذه اآليةيقكؿ (. أنؤمف لبشريف مثمنا كقكميما عابدكف)
ليس مف قكؿ فرعكف كلكنو قكؿ بعض المؤل لبعض كلما كانكا قد تراضكا عميو نسب إلييـ 
جميعا،كأما فرعكف فكاف معيقا لرأييـ كمشكرتيـ ككاف لو قكؿ آخر حكي في قكلو تعالى 

ف كاف معدكدا في درجة فإف فرعك  "كقاؿ فرعكف يا أييا المؤل ما عممت لكـ مف إلو غيرم"،
ف كاف بشرا في الصكرة لكنو اكتسب اإلليية بأنو ابف اآللية  .(487)«اآللية ألنو كا 

"أم ما كاف لنا  "أنؤمف"أعمى درجاتو عند قكلو اإلنكارم  االستيزاء في االستفياـبمغ يك 
اءا بتكذيب أف نؤمف بيما كىما مثمنا في البشرية كليسا بأىؿ ألف يككنا ابنييف لآللية ألنيما ج

كىـ بذلؾ يطالبكف بعدـ المساكاة بينيـ كبيف البشر المؤمف بآيات  .(488)«إليية اآللية
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كاإلعراض كاإلكبار  -كالعياذ با–ـ مميز كمتفرد عف اإللو الحؽ يا،ألنيـ يعتقدكف أف إلي
بطعف في الرسالة مف جية كطعف في مرسمييا كقكميـ مف جية أخرل  افي ىذه اآلية جاء

درجات الكبر كاالستعبلء في كتزداد  "كقكميما لنا عابدكف" كىذه أعمى درجات االستعبلء.
ٍيره ًمٍف ىىذىا الًَّذم ىيكى ﴿قكلو تعالى عمى لساف فرعكف  ـٍ أىنىا خى ﴾ أى  مىًييفه كىالى يىكىادي ييًبيفي

لتالي فقد "أجرل مكازنة بينو كبيف مكسى عميو السبلـ في متطمبات الممؾ كبا (.52/الزخرؼ)
حساس فرعكف  .(489) كالرئاسة مف الفصاحة كاإلبانة ككثرة العدد كآالت السياسة كتقاليدىا كا 

بكاقع الممؾ  كما ينضكم تحتو مف الكبرياء كالعمك جعمو عازفا عف التفكير بما يحاكؿ أف 
ف تفاصيؿ لرسالة الحؽ فيك إذف"متجاؼ عف طريقة التفكير يبنيو مكسى عميو السبلـ م

الصائبة السميمة التي تنشأ في العادة عند اإلنساف مف إحساسو بالكاقع مع تمقيو مف غيره 
كقد تجمت أعمى درجات العمك كالكبر في قكلو  .(490)«معمكمات فيصبح عنده مف ذلؾ فكر

شىرى فىنىادىل فىكىذَّبى ﴿ تعالى عمى لساف فرعكف: ى ثيَـّ أىٍدبىرى يىٍسعىى فىحى ـي فىقى  كىعىصى بُّكي اؿى أىنىا رى
كاآلية حقيقتيا "العبلمة كاألمارة كتطمؽ عمى الحجة المثبتة (. 24..21/النازعات) اأٍلىٍعمىى﴾

ة التي بينيا ا ىذه الحجة القاطع عفكقد انجر  .(491)"ألنيا عبلمة عمى ثبكت الحؽ
عكف مكقفا معاديا مف طرؼ فرعكف ليصؿ إلى أعمى درجات الشرؾ في لفر  سبحانو كتعالى

تجسده أفعاؿ تندرج ضمف حقؿ  المكقؼقكلو تعالى عمى لسانو :"أنا ربكـ األعمى" كىذا 
درجات  ىكأكل فنادل".، فحشر أدبر، عصى، كذب، الشرؾ كىي األفعاؿ المتكالية الذكر:

التكذيب بما جاء بو ا كىذا الفعؿ يمثؿ أكلى المراحؿ ثـ العصياف كىك أشد  يالكبر ى
درجة مف التكذيب كما أنو مقركف بو الكقت ذاتو كيزداد كبرا مرة أخرل في قكلو "ثـ أدبر 

كاإلدبار ىك "المشي إلى الجية التي ىي خمؼ الماشي كىك ىنا مستعار لئلعراض . يسعى"
فالسعي حقيقتو شدة  الكاحد منيما بالثاني، دبار كالسعي مقركفكاإل. (492)«عف دعكة الداعي

 ا يمثمو قكلو تعالىالمشي كقد أنيى ىذه المراحؿ برحمة  أخيرة كىي جمع الناس حكلو كىذ
بألكىيتو لذلؾ فقد جمعيـ ليضميـ إليو حتى يسيطر  لقد حاكؿ أف يقنع الناس. فحشر فنادل

كصؼ نفسو بالرب األعمى  ألنو"ابف  لذلؾك  اىيو.عمييـ كيبطش بكؿ مف يخالؼ أكامره كنك 
بنو ىك القائـ بكصفو أك ألنو كاف في عصر اعتقاده أف فرعكف اأمكف رع كىك الرب األعمى ف
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كفرعكف بيذا االتجاه المتسمط المحب لمسمطة الدنيكية  .(493)"رب األرباب المتعددة عندىـ
فالتأليو يضعو في مركز األمر كالنيي ببل حدكد ، (494)«يؤلو نفسو لئلبقاء عمى مصالحو

كلكف دكف شعكر منو بأف ا تعالى لو ، تنفيذ أىدافو في السمطة المطمقةكمف خبللو يستطيع 
 .بالمرصاد

 االنتقام. 3.3

 مأخكذ مف مادة كىك .الكره كالنقمة عمى معنى بمفيكمو المغكميدٌؿ لفظ االنتقاـ  
النقمة كالنقمة المكافأة بالعقكبة كانتقـ ا منو أم عاقبو  » جاء في لساف العرب:(. ـ،ؽ،ف)

كجؿ  كنقـ الشيء كنقمو أكرمو كفي أسماء ا عز كانتقـ كاالسـ منو النقمة كالجمع نقمات
نقـ ينتقـ إذا بمغت بو الكراىة حد  عقكبة لمف شاء كىك مفتعؿ مفالمنتقـ ىك البالغ في ال

 .(495) «السخط

فيك نزعة عدكانية تغمب عمى اإلنساف جراء »الناحية االصطبلحية ا االنتقاـ مف أمٌ 
بمثمو أك  السيئفيعمد إلى الرد عمى الفعؿ ، ذا االنفعاؿ يأخذ منو  كؿ مأخذى انفعاؿ الغضب
كاألحداث الفردية ىي  ال يكلد مع اإلنساف كلكف الظركؼ»كاالنتقاـ . (496)«ربما بأشد منو

شاعتو مما  األنفس كما أف لمتربية كالعادات أثرىا في التي تغرسو أيضا في تكليد االنتقاـ كا 
ذلؾ أف االنتقاـ مقترف  معنى. (497)«يجعؿ آثاره السيئة تطاؿ المجتمع كاألفراد عمى حد سكاء

بالغضب كتنتج عنو عبارات كتصرفات تدؿ عمى إرادة االنتقاـ سكاء أكانت ىذه التصرفات 
ـٍ فىاٍنظيٍر كىٍيؼى كىافى ﴿ صرح ا سبحانو كتعالى بقكلو:كقد  معنكية أك حسية. فىاٍنتىقىٍمنىا ًمٍنيي

اًقبىةي اٍلميكىذًّْبيفى  فىاٍستىخىؼَّ قىٍكمىوي فىأىطىاعيكهي ًإنَّييـٍ كىانيكا قىٍكمنا ﴿ كقاؿ تعالى:(. 25/الزخرؼ) ﴾عى
ـٍ  مى فىاًسًقيفى فىمىمَّا آىسىفيكنىا اٍنتىقىٍمنىا ًمٍنيي ـٍ سى عىٍمنىاىي ًعيفى  فىجى ـٍ أىٍجمى ٍقنىاىي ﴾فىأىٍغرى مىثىبلن ًلآٍلىًخًريفى  فنا كى

كىك غضب ا  .لذلؾ فسياؽ االنتقاـ في القرآف نتيجتو الغضب(. 56..54/الزخرؼ)
كانتقاـ فرعكف انتقاـ آخر  .(498)«سبحانو كتعالى مف القـك الظالميف الجاحديف المكذبيف بآياتو

يمانو بيذه الحياة المادية التي ي شخص متسمط،ينـ عف عدكانية  غيب فييا فادعاؤه األلكىية كا 
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لآليات خضع السحرة سجدا كقد  .ه يكاصؿ طغيانو أكثر كأكثرجعبل المنطؽ كالتفكير السميـ
إذ سرعاف ما استجاب السحرة لربيـ باإليماف برسالة »التي جاء بيا مكسى عميو السبلـ 

معجزتو فأزاحت ما غشي أبصارىـ مف زيؼ الكاقع كبطبلنو  مكسى بعد أف بدت ليـ حقيقة
مىى مىا ﴿ قاؿ تعالى عمى لسانيـ: .(499)«كىـ يعمنكف إسبلميـ تحديا لفرعكف قىاليكا لىٍف نيٍؤًثرىؾى عى

ا تىقٍ  ا أىٍنتى قىاضو ًإنَّمى نىا فىاٍقًض مى اءىنىا ًمفى اٍلبىيّْنىاًت كىالًَّذم فىطىرى يىاةى الجى  ﴾دٍُّنيىاًضي ىىًذًه اٍلحى
عف شخصية انتقامية تريد التخمص مف  كاشفاكاف جكاب فرعكف كرغـ ذلؾ  .(72/طو)

 :قاؿ تعالى في ىذا الشأف أف ينتقـ مف ىؤالء الذيف صدكا عف طريقو. إالفما عميو  الحقيقة،
ـٍ ًإفَّ ىىذىا لىمىٍكره مىكىٍرتي ﴿ ٍنتيـٍ ًبًو قىٍبؿى أىٍف آىذىفى لىكي ًدينىًة ًلتيٍخًرجيكا ًمٍنيىا قىاؿى ًفٍرعىٍكفي آىمى أىٍىمىيىا ميكهي ًفي اٍلمى

ًعيفى  فىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى  ـٍ أىٍجمى مّْبىنَّكي يصى ؼو ثيَـّ ألى ـٍ ًمٍف ًخبلى مىكي ـٍ كىأىٍرجي يقىطّْعىفَّ أىٍيًديىكي  ﴾ألى
  (.123،124/األعراؼ)

القكؿ بمثابة كىذا . كىي أكلى خطكات االنتقاـ .يبدأ تيديد فرعكف بالقكؿ قبؿ الفعؿ
إنو يعارض كؿ مف  تييئة لمجك النفسي الذم سيككف عميو ىؤالء الذيف آمنكا بآيات ا،

. يتيميـ بالمكر فيكيشكؾ في ألكىيتو حتى ال ينيدـ الصرح الذم بناه عمى أكاذيب ممفقة 
دة طريؽ التعذيب بشإنو انتقاـ عف . تكىـ يتكعدىـ بأشد ألكاف العذابكنتيجة ليذا المكر الم

 :كيتجمى ذلؾ في

 قطع األيدي واألرجل. 1.3.3

كقطعو كاقتطعو فانقطع   ،إبانة بعض أجزاء الجـر مف بعض فصبل» القطع في المغة:
كتقطعكا أمرىـ بينيـ زبرا أم  تقسمكه كقكلو تعالى )كقطعف أيدييف( أم  كتقطع شدد لمكثرة،

 بصيغة المبالغة "ألقطعف"كجاء سياؽ القطع في ىذه اآلية . (500)«قطعنيا قطعا بعد قطع
كىما مف أدكات التككيد كىذا داللة عمى التأثير الجسدم العنيؼ  .عف طريؽ البلـ كالنكف

كما –ففرعكف لـ يكتؼ بتشكيو صكرة الدعكة أماـ الناس بؿ لجأ إلى التعذيب  ضد ىؤالء،
يقطع أف »عف طريؽ القطع أكال فيدد بقطع األيدم كاألرجؿ مف خبلؼ معنى ذلؾ  -أشرنا

كأسمكب التعذيب متبع كمعركؼ في . (501)«اليد اليمنى مع الرجؿ اليسرل كالعكس بالعكس
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فقد كاف أكؿ الحمكؿ الفرعكنية لمكاجية الدعكة أمبل منو في  السياسة الفرعكنية بشكؿ كاضح
 .(502)اككعيد اكما كاف ترىيبا لمناس ككعد رد الدعاة إلى ما كانكا عميو قبؿ تبنييـ دعكتيـ ،

 التصميب. 2.3.3

شيء صبلبة فيك صميب صمب ال»نقكؿ . في المغة يطمؽ عمى الشدة التصميب
كيقاؿ تصمب فبلف أم تشدد كصمبو جعمو صمبا شده كقكاه كالصميب . كصمب أم شديد

كفي التنزيؿ العزيز  كقد صمبو صمبا صمبو شدد لمتكثير، الكدؾ كفي الصحاح كدؾ العظاـ،
أف تأتي بمصمكب » كالتصميب. (503)«"ألصمبنكـ في جذكع النخؿ"كما قتمكه كما صمبكه "كفيو 

عميو كىك الخشبة أك الحديد كتأتي بمصمكب كتربط المصمكب عمى المصمكب عميو كتشد 
فالتصميب إذف مف المضايقات الجسدية التي نادل بيا فرعكف قصد االنتقاـ . (504)«الرباط

ينقميا  ،إلييا كيجعميا سنة لو مف بعدهاة "كيسبؽ الطغ كىك طريقة مف طرقو التي يتفنف فييا
صميب في سياؽ كالتٌ  .(505)«عنو غيره مف الطكاغيت الذيف يشترككف في الصفات كالسياسات

في التعذيب معنى ذلؾ أف السحرة كالنخؿ شيئاف  اء في جذكع النخؿ تأكيدا كمبالغةاآلية ج
ا تنكيبل بيـ كتفننا في أنكاع إنو سيجعميـ فيي»ال فكاؾ بينيما  الكاحد منيما باآلخرممتصقاف 
االرتقاء في الكعيد »كقد دلت "ثـ" في قكلو تعالى "ثـ ألصمبنكـ أجمعيف" عمى . 506«التعذيب

لىتىٍعمىميفَّ أىيُّنىا أىشىدُّ ﴿ :كفي آية أخرل يقكؿ سبحانو كتعالى .(507)«بالصمب الذم سيناليـ كميـ كى
 (.71/طو) ﴾عىذىابنا كىأىٍبقىى

فالعذاب الذم سينزؿ بيـ  بطريقة غير مباشرة عف طريؽ الفعؿ "أبقى"ف اكيحضر الزم
فانتقاـ فرعكف إذف يقكـ عمى دكاـ الزمف في الشدة  ،يـبسيدـك كيتركيـ عمى ىذا الحاؿ نكاية 

ي ًمٍف قىٍكـً ًفٍرعىٍكفى أىتىذىري نتقاـ لدل فرعكف في قكلو تعالى: ﴿كيتجمى دافع اال كالعذاب. قىاؿى اٍلمىؤلى كى
ـٍ مي  نىٍستىٍحًيي ًنسىاءىىي ـٍ كى يىذىرىؾى كىآىًليىتىؾى قىاؿى سىنيقىتّْؿي أىٍبنىاءىىي قىٍكمىوي ًلييٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض كى نَّا كسىى كى كىاً 

كفى  ـٍ قىاًىري خكؼ فرعكف مف اليزيمة جعمو يسأؿ قكمو كيستنجد بيـ ف، (127/األعراؼ) ﴾فىٍكقىيي
فتحكؿ بذلؾ الحكار  فرصة المكاتية لكقكفيـ إلى جانبوينتظر تمؾ ال فيك بطريقة غير مباشرة
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. ذيف أقنعكا فرعكف بحقيقة اإلفسادىؤالء القـك ال بينو كبيف قكمو الذيف ما زالكا تحت سمطانو،
عف ترؾ   سؤالو كاإلقناع ىنا ناتج عف ذليـ كاستعبادىـ مف طرفو األمر الذم أدل بيـ إلى

إف . اـ الذم يقضي عمى الحياة كالنماءدافع االنتقبإال ألكىيتو كعبادتو فما كاف جكاب فرعكف 
"قاؿ سنقتؿ أبناءىـ  قاؿ تعالى عمى لسانو:. القتؿ كالتعذيبعمى سمطتو كجبركتو عكداه 

نا فكقيـ قاىركف" أم  الذككر مف أكالد بني إسرائيؿ  سنقتؿ أبناءىـ»كنستحي نساءىـ كا 
نا فكقيـ  .(508)«ي نساءىـيكنستح يفسر الشعراكم ىذه اآلية ك  .قاىركف"ثـ يختـ قكلو "كا 
ألنو يعرؼ  الخناؽ عميو شدا ليفتؾ بوكالقكم حيف يممؾ القدرة عمى الضعيؼ ال يشد » :بقكلو

لكف لك كاف الخصـ أمامؾ قكيا فأنت ترىبو حتى  ضعفو كيستطيع أف ينالو في أم كقت،
فاألبناء الذككر  فقتؿ األبناء كاستحياء النساء مف أشد أنكاع القير،. (509)«يخضع لؾ

النساء  فالسمطة لو كحده كاستحياء، كفرعكف ال يريد ذلؾ ،يشكمكف العدة كالكقكؼ كالتصدم
يعيد ما فعمو  لذلؾ نراهنتقاـ يتكلد مف جديد عند فرعكف دافع االك  ذؿ كىكاف كىتؾ لمحرمات.

عادة الكرة مرة أخرل حتى يحافظ عمى سمطانو.  مف قبكؿ العادة كا 

ف صفة التسمط التي انبثقت منيا صفات ذميمة جعمت مف فرعكف إكخبلصة القكؿ 
األمر الذم  الكثير، الشيءشخصية فييا مف العناد كالشؾ ك  شخصية طاغية سريعة الغضب،

أدل إلى استمرارية الفعؿ الفرعكني المشيكر بالقتؿ كالتعذيب كالتيديد كالكعيد خصكصا عند 
 .الحؽ القاطعة التي ىي رسالة مكاجيتو مع مكسى عميو السبلـ كظيكر الحجة

 دمالنّ . 4

ندـ عمى الشيء كندـ عمى ما فعؿ » جاء في لساف العرب:. الندـ في المغة األسؼ
  .(510)«ندما أسؼ كفي الحديث الندـ تكبة

كأسفو عمى ارتكابو  لية تنشأ مف شعكر اإلنساف بالذنبحالة انفعا»أما اصطبلحا فيك 
كيعرؼ الندـ أيضا بأنو . (511)«كلكمو لنفسو عمى ما فعؿ كتمنيو لك أنو لـ يفعؿ ذلؾ

فىأىٍصبىحى ًمفى  ﴿ :جاء في اآلية الكريمة. "التحسر مف تغير الرأم في أمر فات كانقضى
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. (512)«والندـ مف منادمة الحزف لمنادـ أم مبلزمة الحزف ل كأصؿ (.31/لمائدة)ا ﴾النَّاًدًميفى 
تأثير في النفس ألنو تغيير مف حالة انفعالية تنشأ مف تقصير اإلنساف أك األسؼ عمى  فممندـ

 كفييا كصؼه  .كقد كصؼ الخطاب القرآني حاالت الندـ في سياقات عديدة فعؿ ارتكبو.
لحاالت النفس حيف يدرؾ المرء خطأه كسكء عممو فيمـك نفسو عما اقترؼ مف ذنب كىي 
حاالت يصاحبيا الحز كاأللـ لذا جاءت مكصكفة بعبارات يتمنى فييا النادـ اف تتاح لو 

 .كىذه العبارات دالة عمى حسرة كأسؼ. فسحة مف العمر لكي يدرؾ الخطأ كيصحح ما فات
يىٍكـى يىعىضُّ ﴿ اء الدالة عمى التمني أك التحسر في قكلو تعالى:نذكر عمى سبيؿ المثاؿ الي كى

ـٍ أىتًَّخٍذ في  ٍيمىتىى لىٍيتىًني لى ٍذتي مىعى الرَّسيكًؿ سىًبيبلن يىا كى مىى يىدىٍيًو يىقيكؿي يىا لىٍيتىًني اتَّخى ـي عى ننا الظَّاًل بلى
ًميبلن   (.27،28/الفرقاف) ﴾خى

 الى ﴿ طمحا آخر ىك النفس المكامة لقكلو تعالى:كيقابؿ الندـ في الخطاب القرآني مص
ـي ًبيىٍكـً اٍلًقيىامىةً  ـي ًبالنٍَّفًس المَّكَّامىةً  أيٍقًس ألف النفس في القرآف مصدر كؿ  (،1،2،القيامة) ﴾كىالى أيٍقًس
كىي كذلؾ ذات ترؽ  .المتيمة بالشح كالكسكاس كالفجكر كالطبيعة األمارة»الكشائج فيي 

كما . (513)«كى كتظير فتكصؼ بأنيا لكامة كمطمئنة كلراضية كمرضيةكعركج يمكف أف تتز 
الضمير كما يسميو فركيد كالمحممكف النفسيكف باألنا األعمى »تقابؿ النفس المكامة ما نسميو 

أك األنا المثالي كىك الجزء مف النفس الذم يحاسب اإلنساف عمى أفعالو كيؤنبو عمى أخطائو 
كالقصص القرآني مميء بمكاقؼ الندـ . (514)«ارتكبو مف ذنكبكيجعمو يشعر بالندـ عمى ما 
ؿ ندـ شعر بو اإلنساف ما حدث آلدـ عميو السبلـ كحكاء ك أكٌ  .التي اعترت أبطاؿ القصص

أكبل مف الشجرة التي فقد عصيا أمر ربيما ك ، ي الجنة كقبؿ ىبكطيما إلى األرضكىما ف
شعرا بالندـ كتكجيا إلى ا يطمباف منو عف االقتراب منيا كظيرت سكءاتيما فا نياىما 

ـٍ تىٍغًفٍر لىنىا ﴿قاؿ تعالى عمى لسانيما : .(515)«المغفرة كالتكبة ٍف لى بَّنىا ظىمىٍمنىا أىٍنفيسىنىا كىاً  قىاالى رى
اًسًريفى  ٍمنىا لىنىكيكنىفَّ ًمفى اٍلخى تىٍرحى كيتجمى الندـ في قصة سيدنا مكسى عميو (. 23/األعراؼ) ﴾كى

 مكاقؼ عدة تتعمؽ بو كنبي كباألشخاص المحيطيف حكلو.السبلـ في 

 ندم موسى عميه السالم. 1.4
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جاء سياؽ ىذا الندـ كقت خركج مكسى عميو السبلـ إلى المجتمع أيف سيكاجو  
لىمَّا بىمىغى أىشيدَّهي ﴿ :قاؿ تعالى. ا بالقكة كتماـ العقؿ أكرموكذلؾ حيف  المكاقؼ الصعبة، كى

ا كىًعٍممنا كى كىاٍستىكىل آىتىٍينى  ٍكمن ﴾اهي حي فمكسى عميو السبلـ (، 14/القصص) كىذىًلؾى نىٍجًزم اٍلميٍحًسًنيفى
سيندمج . ك منو اكىك بيذه الصفات يصبح مستقبل بنفسو يخرج إلى زخـ المجتمع ليككف جزء

سيمج عالميـ حتى يتمكف مف مساعدتيـ لمكصكؿ إلى عالـ يسكده . ك مع المجتمع كأىمو
فالكماؿ   يخطئكف كيصيبكف بحكـ طبيعتيـ، كعادتيـكلكف البشر  جانب.الحؽ مف كؿ 

لذلؾ كانت ، ف  دكافع نفسية أك سرعة في الفعؿسبحانو كتعالى كاألخطاء البشرية ناتجة ع
مىى ﴿ :قاؿ تعالى. يو السبلـ كىك في ظؿ ىذا المجتمعأكؿ تجربة لمكسى عم ًدينىةى عى ؿى اٍلمى دىخى كى

ٍفمىةو ًمفٍ  ديكًّْه فىاٍستىغىاثىوي الًَّذم  ًحيًف غى ًف ىىذىا ًمٍف ًشيعىًتًو كىىىذىا ًمٍف عى مىٍيًف يىٍقتىًتبلى دى ًفييىا رىجي أىٍىًميىا فىكىجى
ًؿ الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي  مىٍيًو قىاؿى ىىذىا ًمٍف عىمى كىزىهي ميكسىى فىقىضىى عى مىى الًَّذم ًمٍف عىديكًّْه فىكى ًمٍف ًشيعىًتًو عى

 وي ىيكى اٍلغىفيكري الرًَّحيـي﴾ؿّّ ميًبيفه  قىاؿى رىبّْ ًإنّْي ظىمىٍمتي نىٍفًسي فىاٍغًفٍر ًلي فىغىفىرى لىوي ًإنَّ عىديكّّ ميضً 
يحيط بو نكع مف  كالذممكسى عميو السبلـ  إنو المشيد الذم يعترم(. 15،16/القصص)

ؿ مكسى المدينة يدخفالسككف في البداية ثـ سرعاف ما يعج بالحركة كيعكد السككف مرة أخرل 
عمت أصكات منبعثة مف رجميف أحدىما قبطي كاآلخر اسرائيمي »في كقت يستريح فيو الناس 

ذ باإلسرائيمي يستغيث بو لنصرتو عمى القبطي فيقـك مكسى بضربو بقكة  ككصؿ مكسى كا 
إنو لـ يقتؿ عف عيد مريدا لمقتؿ » كجاء في تفسير القرطبي:. (516)«أدت إلى قتؿ القبطي

نما  كسرعاف ما يدرؾ مكسى عميو السبلـ خطأه قاؿ . (517)«ككزه ككزة يريد بيا دفع ظمموكا 
لقد ندـ مكسى عميو السبلـ عمى ذلؾ الككز » ىذا مف عمؿ الشيطاف إنو عدك مضؿ مبيف

لذلؾ ، (518)«الذم كاف فيو ذىاب النفس كحممو ندمو عمى الخضكع لربو كاالستغفار مف ذنبو
ذلؾ إلى عمؿ الشيطاف الذم يكسكس في الصدكر كالذم يغرس انتابو شعكر بالذنب كأرجع 

إنو عدك البف آدـ »ىذا الفعؿ  ففالشيطاف ىك المسؤكؿ ع، الغضب كاالنفعاؿ في النفكس
كىذا تصريح أكلي لمكسى عميو السبلـ . (519)«مضؿ لو عف سبيؿ الرشاد ظاىر العداكة

ردكد كمكاقؼ تنبئ  ةـ ظيرت في ثبلثلذلؾ فتجميات الند ،كالذم يعتبر ردا لمفعؿ الذم قاـ بو
 كىي عمى التكالي: .إلى الحؽ مؽ ىذه النفس التي  تريد أف تصبكعف ق
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 ىذا مف عمؿ الشيطاف إنو عدك مبيف-1

 رب إني ظممت نفسي فاغفر لي-2

 رب بما أنعمت عمي فمف أككف ظييرا لممجرميف-3

كجؿ بنداء  يتجو إلى ربو عزثـ بعد ذلؾ  فأصؿ الخطأ يتجو إلى الشيطاف بالدرجة األكلى،
ىذه الجريمة بالرغـ مف عبر إنو يقر بظمـ النفس . خفي داؿ عمى القرب بحذؼ حرؼ النداء

ـ ليحدث التغيير في النفس كيقدً ك أنيا لـ تكف عمدا كيختـ ذلؾ الندـ ليعمف التكبة مف الفعؿ 
ذنب كيعتقد أنو يعممنا أف اإلنساف ساعة يقترؼ ال»إف مكسى عميو السبلـ . عمى التحكؿ

 .(520)«إنما ينبغي أف يعترؼ بذنبو كظممو لنفسو ثـ يبادر بالتكبة كاالستغفار أذنب ال يكابر،

ىر مجرما أك يعيف مجرما عمى أف ال يظاكذلؾ بما أنعـ ا عميو  كفي األخير يقرٌ 
التي ك تدركو النفس اإلنسانية التكاقة إلى الخير  الذمالندـ ىنا يحمؿ معنى التغيير . ك آخر

 لنمكذج الذم تقدمو الحادثة فا»، كتستقر عمى االلتزاـ بمكقؼ كاحد تكبح جماح الغضب
عف الطبيعة النفسية كالخمقية التي تحتاج إلى إعداد خاص  مكسى عميو السبلـ نمكذج حيٌ ل

لمكاجيتيا كالتكيؼ مع تقمباتيا فإذا المكقؼ فيو مف االبتبلء ما يمحص فيو العيد المقطكع 
كيقر مكسى عميو السبلـ . (521)«عمى النفس بعدـ مظاىرة المجرميف في أم خندؽ كانكا

ٍرتي ﴿ :بندمو ردا عمى فرعكف في قكلو تعالى عمى لسانو الّْيفى  فىفىرى قىاؿى فىعىٍمتييىا ًإذنا كىأىنىا ًمفى الضَّ
ًميفى  عىمىًني ًمفى اٍلميٍرسى ٍكمنا كىجى بّْي حي ـٍ فىكىىىبى ًلي رى ـٍ لىمَّا ًخٍفتيكي فمكسى ( 20،21/الشعراء) ﴾ًمٍنكي

زة كلـ يكف يعمـ أف الكك عميو السبلـ لـ يكف يعمـ النتيجة بعد شجار القبطي كاإلسرائيمي،
فمكسى عميو  تؤدم إلى القتؿ لذلؾ قاؿ سبحانو كتعالى "قاؿ فعمتيا إذا كأنا مف الضاليف"،

ىذا مف جية . ىك الضبلؿ الذم تسبب فيو الشيطافالسبلـ كاف يدرؾ الخطأ في قرارة نفسو ك 
الضبلؿ "ال يعني عدـ اليدل فمف ىذا المعنى لمضبلؿ قكليـ ضؿ  لفظكمف جية أخرل فإف 

ا اأٍليٍخرىل﴿ :قكلو تعالى الطريؽ كمنو ا فىتيذىكّْرى ًإٍحدىاىيمى كقكلو  (،287/البقرة) ﴾أىٍف تىًضؿَّ ًإٍحدىاىيمى
االِّ فىيىدىل﴿تعالى مخاطبا نبيو صمى ا عميو كسمـ  دىؾى ضى كىجى  محتاراأم  (7/الضحى) ﴾كى

كالندـ في ىذا السياؽ . (522)«بيف الباطؿ الذم يمارسو قكمو كبيف الحؽ الذم ال يجد لو بينة
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إنكاره نفسو ضبلليا حيف الفعؿ لعدـ اتباعيا سنف التغيير التي تعمميا كتتجاكز فييا »ىك 
المراحؿ المحددة ليا كذلؾ ىك الضبلؿ الذم تسبب فيو ىمس الشيطاف كتحريضو كنفخو في 

ميو نتيجة  مستمرة لمكسى عكىذا االعتراؼ بالخطأ جاء . (523)«الشعمة المتقدة في قمبو
الحكمة كالعمـ كأراد »كالحكـ  .قاؿ تعالى "فكىب لي ربي حكما كجعمني مف المرسميف". السبلـ

بميمتو الصعبة التي  معنى ذلؾ أف يقرٌ . (524)«بيا النبكءة كىي الدرجة األكلى حيف كممو ربو
 تكشؼ عف الرسالة المرسمة لمعالميف.

قىاؿى رىبّْ اٍغًفٍر ًلي كىأًلىًخي ﴿ كمف سياقات الندـ لمكسى عميو السبلـ قكلو تعالى:
ًتؾى كىأىٍنتى  ﴾كىأىٍدًخٍمنىا ًفي رىٍحمى ـي الرَّاًحًميفى فالندـ كاف كليد الغضب الذم (، 151/األعراؼ) أىٍرحى

كشعكر  .اعترل مكسى عميو السبلـ عندما جاء مف الميقات ككجد قكمو يعبدكف العجؿ
عدـ أخذه بالشدة عمى عبدة العجؿ كاقتصاره لالغضب أدل بأخذ رأس أخيو يجره إليو تأنيبا لو 

انفعاؿ »كعمى ذلؾ يككف الغضب إيجابيا ألنو في ىذا السياؽ  عمى تغيير ذلؾ عمييـ بالقكؿ.
فحينما يغضب اإلنساف  ىاـ يؤدم كظيفة ىامة لئلنساف حيث إنو يساعده عمى حفظ ذاتو،

مف الدفاع عف النفس أك  تزداد طاقتو عمى القياـ بالمجيكد العضمي العنيؼ مما يمكنو
فمكسى عميو السبلـ ، (525)«التغمب عمى العقبات التي تعكقو عف تحقيؽ أىدافو العامة

األمر الذم جعؿ غضبو يتكجو بو إلى ، ى ىك عبادة ا ال عبادة العجؿغضب ليدؼ أسم
ىذا الغضب صدر عنو فعؿ عدكاني كىك جره لحية أخيو فكاف  رد فعؿ أخيو ىاركف . ك أخيو

سى عميو ىذا الرد مف طرفو جعؿ مك ك  ممثبل في ذلؾ الميف كالرقة عندما يرد ذلؾ الفعؿ.
إلى النفس المكامة كشعكرىا خاصة  يعكد إلى حيث الحكمة كالتعقؿ،السبلـ يعكد إلى الكراء 

بو مف  أف مكسى عميو السبلـ قد أدرؾ ما في نفسو مف ألكاف حياتو الداخمية كما مرٌ 
فكاف منو ىذا  ذاتيا،مع منفس لما عميو إال أف يقؼ لحظة تأمؿ الصعاب كالشدائد ف

"قاؿ رب اغفر لي  االستغفار كالعكدة إلى النفس اليادئة المطمئنة في قكلو تعالى عمى لسانو:
فاإلنساف في حالة الغضب يفقد القدرة عمى ، كألخي كأدخمنا في رحمتؾ كأنت أرحـ الراحميف"

أف يسترجع تمؾ المحظات االنفعالية كيتعمـ كيؼ يكبح جماح التفكير السميـ كلذلؾ يجدر بو 
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فكانت السيطرة في ىذه اآلية الكريمة تكجو مكسى عميو السبلـ بالدعاء الداؿ عمى  الغضب،
 كجاء الدعاء متضمنا مرحمتيف أك باألحرل خطكتيف:. التقرب منو

 طمب المغفرة. 1.1.4

كالمغفرة التغطية مف الذنكب  .م سترىاغفر ا ذنكبو أ. التغطية كالستر» أصؿ الغفر
كقد جاءت جممة "قاؿ رب اغفر لي" في سياؽ "جكاب عف كبلـ ىاركف . (526)«كالعفك عنيا

ثـ ، مع ا فيما ظير عميو مف الغضبحيث ابتدأ مكسى دعاءه فطمب المغفرة لنفسو تأدبا 
في ردع عبدة  طمب المغفرة ألخيو فيما عسى أف يككف قد ظير منو مف تفريط أك تساىؿ

مكسى عميو السبلـ  ياة ىنا تكلد جراء صائبة كألـ اعتر كطمب المغفر . (527)«العجؿ عف ذلؾ
إلى ا  كىك يرل قكمو بعيدم المناؿ فيما يصبك إليو فيذا الدافع الداخمي أدل بو إلى العكدة

ر عمى كجؿ القاد بيذا الطمب يكطد الصمة بينو كبيف ربو عز . كىكتعالى ليغفر لو كألخيو
كاإلسبلـ بذلؾ يأخذ بيد اإلنساف في حاالت قكتو كضعفو كيرل  احتكاء ىذه النفس الضعيفة.

فيو مخمكقا يعمؿ السيئة كما يعمؿ الحسنة كىك يسيؿ لو السبيؿ القكيـ لمخبلص مف حاالت 
قيٍؿ يىا ﴿ :قاؿ تعالى. و كتعالى الذم يغفر الذنكب جميعاالضعؼ بأف يمجأ إلى ا سبحان

ًميعناًعبى  ًة المًَّو ًإفَّ المَّوى يىٍغًفري الذُّنيكبى جى ـٍ الى تىٍقنىطيكا ًمٍف رىٍحمى مىى أىٍنفيًسًي فيكا عى ًإنَّوي ىيكى  اًدمى الًَّذيفى أىٍسرى
ـي  ذىب إليو طالبا الصفح اإلنساف إلى غيره في يسيءككثيرا  ما (. 53/الزمر) ﴾اٍلغىفيكري الرًَّحي
غير أف  ،تذلؿيمجأ اإلنساف إلى جميع كسائؿ الرجاء كاالعتذار كالبؿ ككثيرا ما ، عف إساءتو

فيك الغفكر  شيءعكس ذلؾ فقد تكجو إلى األعمى فكؽ كؿ عمى مكسى عميو السبلـ كاف 
بؿ كيتفضؿ عميو  عمف يذكره كيستغفره فحسب، ىك سبحانو ال يعفك. ك الكدكد ذك الرحمة

 باألجر العظيـ كالثكاب الجزيؿ.

 رحمةطمب ال. 2.1.4

،. الرحمة في المغة "الرقة كالتعطؼ رحـ  كقد رحمتو كترحمت عميو كتراحـ القـك
ٍمنىاهي  ـٍ ًبًكتىابو فىصَّ لىقىٍد ًجٍئنىاىي بعضيـ بعضا كالرحمة المغفرة كقكلو تعالى في كصؼ القرآف: ﴿كى

﴾ )األعراؼ/ ةن ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى رىٍحمى مىى ًعٍمـو ىيدنل كى ٍبًر 52عى ٍكا ًبالصَّ تىكىاصى (. كقاؿ عز كجؿ: ﴿كى
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مىًة﴾ )البمد/ ٍكا ًباٍلمىٍرحى تىكىاصى كاإلدخاؿ . (528)«ضيـ بعضا برحمة الضعيؼأكصى بع أم ،(17كى
استعارة لشمكؿ الرحمة ليما في سائر أحكاليما بحيث يككناف منيا كالمستقر في »في الرحمة 

كجؿ كي  فمكسى عميو السبلـ يمجأ مرة أخرل إلى ربو عز، (529)«بيت أك نحكه مما يحكم
فمف رحـ أخاه  عمى خمقو،يرأؼ بو كبأخيو ألف ا سبحانو كتعالى لـ يمنع الرحمة مف خمقو 

 .شيءلذلؾ شممت رحمتو كؿ ،  سبحانو كتعالى أرحـ الراحميفسمي رحيما كراحما لكف ا
رحمة ا  كأفٌ . كأخيو حد مف الغضب كالقمؽ كالندـكطمب الرحمة مف مكسى عميو السبلـ 

 عميو ال حدكد ليا فيي الشافية الكافية لكؿ انفعاؿ إنساني.

 ندم السحرة. 2.4

ف السحرة ىـ مف حاشية فرعكف التي عكؿ عمييا في بادئ األمر في إيمكننا القكؿ 
كما أنيا تمثؿ العنصر الياـ المساند لفرعكف في إقامة الحجج . الكقكؼ ضد رسالة مكسى

كالبراىيف كيؼ ال كىي المتخصصة في عمـ الخدع السحرية التي تقـك عمى المخادعة 
نيا مف األجيزة القمعية الردعية التي استثمرىا إع القكؿ كنستطي .كالمراكغة كخمؽ الخكارؽ

لكف سرعاف ما تنقمب المكازيف ككاف ذلؾ يكـ الزينة أيف  فرعكف لمكاجية مكسى عميو السبلـ
كىنا يتدارؾ السحرة الخطأ كيخركف . تثبت الحجة القاطعة التي كانت فكؽ سحرىـ جميعا

اؾى ﴿ تعالى:كفي ذلؾ قاؿ  ركعا سجدا رغـ تيديدات فرعكف. ٍينىا ًإلىى ميكسىى أىٍف أىٍلًؽ عىصى كىأىٍكحى
ميكفى فىغيًمبيكا ىينىاًلؾى كىاٍنقىمىبيكا  ا كىانيكا يىٍعمى بىطىؿى مى ؽُّ كى قىعى اٍلحى ا يىٍأًفكيكفى  فىكى اًغًريفى  فىًإذىا ًىيى تىٍمقىؼي مى صى

رىةي كىأي  ﴾قىاليكا آىمىنَّا ًبرىبّْ  سىاًجًديفى ٍلًقيى السَّحى كفى  اٍلعىالىًميفى رىبّْ ميكسىى كىىىاري
 . كىمامكسى كىاركف الغمبة كانت لؤلقكل حجةنبلحظ أٌف  (.122..117/األعراؼ)

مب قد غي . ك مكازيف كاليزيمة كانت مصدر الندـتنقمب الف شيءينتصراف بقكة إليية فكؽ كؿ 
فغمبكا ىنالؾ ﴿ :فما أركع المفردة القرآنية في كصؼ ذلؾ، السحرة ككطئت رؤكسيـ األرض

يستدلكف سمطة حدث االنقبلب الذم جعميـ أذالء مذ كانكا مع أعمى كقد  .﴾كانقمبكا صاغريف
كتبدلو كاألكثر أف يككف تغييرا مف  فاالنقبلب إذف "تغيير الحاؿ ،اكيركضكف تحت قدميي ياب

فعؿ قكم  جكف إلىاىذا االنقبلب الرىيب جعميـ يحت. ك (530)الحاؿ المعتادة إلى حاؿ غريبة
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ىك خارج عف  كانكا أعمـ الناس بالسحر فبل يخفى عمييـ ما»فقد  القكؿ كىك السجكد يتجاكز
كعصييـ جزمكا بأف ذلؾ خارج  ا رأكا عصا مكسى تمقؼ حباليـكلذلؾ لمٌ ، األعماؿ السحرية

 .(531)«عف طكؽ الساحر فعممكا أنو تأييد مف ا لمكسى كأيقنكا أف ما دعاىـ إليو حؽ

. ككأف الندـ محصكر فيو ال غير، مما حصؿ معيـ سجكد عممية انبياريةكفعؿ ال
إنو االعتراؼ . كالعقؿ كاف أسبؽ مف القكؿ الذم جاء عف يقيف "قالكا آمنا برب العالميف"

و اإلعبلف بإيمانيـ  كىذا تخصيص بالذنب عف طريؽ القكؿ الصريح، كىك اإليماف، إنٌ 
كلذلؾ كصفكا ، السجكد لفرعكف إذ كانت عادة القبط، لفرعكفئبل يظف الناس أنيـ سجدكا ل»

كتأتي بعد ذلؾ لحظة . (532)«ا بأنو رب العالميف بالعنكاف الذم دعا بو مكسى عميو السبلـ
"قالكا إنا إلى ربنا منقمبكف كما تنقـ منا ﴿ .التحدم بعدما ىددىـ فرعكف بشتى ألكاف العذاب

 .(125)األعراؼ/ ﴾ا ربنا افرغ عمينا صبرا كتكفنا مسمميفإال أف آمنا بآيات ربنا لما جاءتن

في نفكسيـ  ارسغي  مذيفو اليقيف كالثقة الإنٌ  العالميف،جاء االعتراؼ األكؿ  رب 
جعمتيـ أقكياء بعيديف كؿ البعد عف حياة الذؿ كالميانة كالتسمط التي عاشكىا تحت ظؿ ف

نظر كيؼ يتحكؿ ا إنيا الدعكة إلى القكة كالكبرياء أماـ فرعكف بعد الغمبة كالقير. .فرعكف
تغيير مف حاؿ إلى حاؿ أأمف كأعز  ﴾إنا إلى ربنا منقمبكف﴿االنقبلب مف الذؿ إلى الرفقة 

إنو التكجو إلى ا سبحانو كتعالى فقد جاء ىذا الجكاب مكجزا إيجازا بديعا ألنو يتضمف »
كاب ا عمى ما يناليـ مف عذاب فرعكف كيرجكف منو مغفرة ذنكبيـ ،كيرجكف أنيـ يرجكف ث

 ،كىكذا كاف االعتراؼ عف طريؽ التحكؿ ،ىكذا كاف الندـ. ك (533)«العقاب لفرعكف عمى ذلؾ
يماف السحرة الثابتكاف الفاصؿ بيف تكعٌ  فاالنقبلب  كاف ذلؾ االحتكاء مف ا . ك د فرعكف كا 

. (534)«إف ا تعالى لما ىداىـ إلى اإليماف أكسبيـ محبة لقائو»سبحانو كتعالى ليؤالء 
كذلؾ كاف شأف . ك سبحانو كتعالى بالرحمة كالمغفرةكاالعتراؼ بالذنب يكجب الدعاء إلى ا 

إنو . لصبر يعني الحماية مف كعيد فرعكفكفراغ ا .قاؿ تعالى "ربنا افرغ عمينا صبرا" .السحرة
كلما . كا سبحانو كتعالى مف فكقيـ رقيب. جذكع النخؿ كتصميب عمى قتؿه ، لعذاب شديد

كاف كذلؾ سألكا ا سبحانو كتعالى أف يجعؿ لنفكذىـ صبرا عمى ىذا العذاب المكعكد مف 
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إنيا الشيادة في سبيؿ ا ، كيزداد اليقيف أكثر كالندـ أكثر كالرجكع أكثر طرؼ فرعكف.
بالكفاة عمى اإلسبلـ إيذانا بأنيـ غير راغبيف في الحياة "لقد دعكا ألنفسيـ ، "كتكفنا مسمميف"

 .(535)"،كال مباليف بكعيد فرعكف ،كأف ىمتيـ ال ترجك إال النجاة في اآلخرة

قكلو تعالى :﴿قىاليكا  عبرفرعكف تجاه الفعؿ مرة أخرل مف طرؼ السحرة  كيتجسد ردٌ 
اءىنىا ًمفى اٍلبىيّْنىاًت كىا ا جى مىى مى ا تىٍقًضي ىىًذًه لىٍف نيٍؤًثرىؾى عى ا أىٍنتى قىاضو ًإنَّمى نىا فىاٍقًض مى لًَّذم فىطىرى

مىٍيًو ًمفى السٍّْحًر كى  ا أىٍكرىٍىتىنىا عى مى طىايىانىا كى بّْنىا ًليىٍغًفرى لىنىا خى نَّا ًبرى يىاةى الدٍُّنيىا  ًإنَّا آىمى ٍيره كىأىٍبقىى﴾اٍلحى  المَّوي خى
السحرة كانكا في مكقؼ  فإفٌ مف طرؼ فرعكف  رغـ الكعد كالكعيد كالتيديدك  (.72،73)طو/

قد جزمكا . ك يضمف ليـ األمف كاألماف في رعاية ا سبحانو كتعالى اختياره  اختيار األفضؿ،
محمو اآليات البينات التي جعمتيـ يسجدكف  تكحم ،جزما قاطعا عمى مكاجية فرعكف كعذابو

كيؼ ال كدماء . السحرة لفرعكفاستيزاء كسخرية مف كالندـ ىنا في ىذا السياؽ  .أماميا
ىذا اإليثار كىذا التفضيؿ جعميـ ال يبالكف بعذابو لقكلو تعالى ك  اليقيف تسرم في عركقيـ.

. كىذا األمر جعميـ ر الذع نابع مف قكة إليية تسيرىـأسمكب أم. كىك "فاقض ما أنت قاض"
 ئبكف إلى ربنا منقمبكف.سكاء أفعمت فعمتؾ أـ لـ تفعؿ فإننا تايحسمكف أمرىـ بالقكؿ لفرعكف 

السحر فيك السبب يقركف بحتمية  ذكيزداد االعتراؼ أكثر في الكشؼ عف مكنكناتيـ إ
لذلؾ  ىـ بيذا يقركف بالسيطرة كالخنكع كالخضكع الذم كانكا تحت ظبللو.. ك كالمسبب لو

أم ضبط النفس بتأكيد فرعكف أف القمع ، الندـ تجمى في قكة الضبط الداخميفمكقؼ 
صرار السحرة عمى أف االعتقاد الداخمي أبقى كأدـك ماطرة ىكالسي كما يتجمى . (536)األبقى كا 

لسحر حتى يكاجيكا مكسى عميو السبلـ كعدـ باأيضا في فضح مكائد فرعكف في إكراىيـ 
كتنتيي نتيجة اإليثار بقكلو  االكتراث لمتعذيب أماـ شعكرىـ الداخمي باإليماف با.

" كيدؼ أسمى يسير عميو كؿ مف آثر رسالة الحؽ عمى رسالة تعالى:"كا خير كأبقى
 الباطؿ.

 تهوحسر  ندم فرعون. 3.4
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جاء ىذا العنصر بعنكاف الندـ كالحسرة معا ألف الحسرة أكثر مف الندـ فالحسرة ىي 
الغـ عمى ما فات كالندـ عميو كأنما ينحسر عف الفاعؿ الجيؿ الذم حممو عمى ما ارتكبو »

 :قاؿ ا تعالى. (537)«أك انحسرت قكاه مف فرط غـ أك أدركو إعياء عف تدارؾ ما فرط منو 
ٍف كيٍنتي لىًمفى ﴿ ٍنًب المًَّو كىاً  ا فىرٍَّطتي ًفي جى مىى مى تىا عى ٍسرى  ﴾السَّاًخًريفى  أىٍف تىقيكؿى نىٍفسه يىا حى
ككذلؾ كاف شأف فرعكف الذم عاث في األرض فسادا كادعى األلكىية فكاف (. 56/الزمر)

ـٍ ًفٍرعىٍكفي ﴿يقكؿ ا تعالى في شأنو : .عاليا مف المسرفيف ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍلبىٍحرى فىأىٍتبىعىيي اكى كىجى
تَّى ًإذىا أىٍدرى  ٍدكنا حى نيكديهي بىٍغينا كىعى كىوي اٍلغىرىؽي قىاؿى آىمىٍنتي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ الًَّذم آىمىنىٍت ًبًو بىنيك ًإٍسرىاًئيؿى كىجي

. كف بفعؿ البشر بؿ بفعؿ خالؽ قادرجتياز البحر لـ ي(، فا90)يكنس/ ﴾كىأىنىا ًمفى اٍلميٍسًمًميفى 
تي المحظة ما تأ ى المحاؽ بيـ قصد إذالليـ كسرعافكبالرغـ مف ذلؾ فقد أصر فرعكف عم

فيذه  الحاسمة التي ىي انتقاـ مف رب العالميف يغرؽ فرعكف الذم عاث في األرض فسادا،
حتى إذا أدركو الغرؽ قاؿ آمنت أنو ال ﴿المحظة ىي التي كلدت تمؾ الحسرة عمى ما فات 
 .﴾إلو إال الذم آمنت  بو بنك إسرائيؿ كأنا مف المسمميف

ف الندـ كالحسرة ىنا جاءا بفعؿ الغرؽ ففرعكف لقد جاء ىذا االعتراؼ في غير أكانو أل
يعمف . ك لغرؽيستمر في طغيانو لحظة اك يريد أف يبقى عاليا ك يريد التسمط بؿ ال يريد ذلؾ 

بؿ ، لـ يكف عف قناعة إيمافه . اختيارإيماف إيمانو كىذا مرفكض فيذا إيماف إجبار كليس 
أعمف أنو آمف باإللو الذم  ؿلـ يؤمف با صراحة ب فإنوإضافة إلى ذلؾ . خكفا مف الغرؽ
ندـ التكبة أم لذلؾ فندـ فرعكف لـ يكف ندما بالمعنى المعركؼ  ائيؿ.ر آمف بو بنك إس

كاف ندما شكميا حتى يناؿ مراده فكاالستغفار كطمب الرحمة إنما كاف حسرة عمى ما أصابو 
 كيفر بفعمتو.

 األمن. 5

حكؿ أصميف متقاربيف أحدىما التصديؽ كىك أصؿ اإليماف  (ف،ـ)ء،مادة  تدكر
جاء في لساف  كاألماف ضد اإلخافة. كضدىا الخيانة ،ة كىي سككف القمبكاآلخر األمان

كقد أمنت فأنا آمف كآمنت غيرم مف األمف كاألماف  .كاحد األماف كاألمانة بمعنى»العرب :
تعدم ضد أخفتو كفي التنزيؿ العزيز كاألمف ضد الخكؼ كاألمانة ضد الخيانة كآمنتو الم
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طمأنينة النفس »كاألمف كما عرفو بعض العمماء  .(538)«(4)قريش/ ﴾كآمنيـ مف خكؼ﴿
كقد ذكره ا ممتنا بو عمى عباده . (539)«كزكاؿ الخكؼ أك عدـ تكقع مكركه في الزماف اآلتي

﴾ ًمٍف جيكعو فىٍميىٍعبيديكا رىبَّ ىىذىا اٍلبىٍيًت  الًَّذم أىٍطعىمىييـٍ ﴿ :فقاؿ ٍكؼو ـٍ ًمٍف خى نىيي  (.3،4/قريش) كىآىمى

كجكد ا تعالى إذ أنو مصدر طمأنينة النفس كشعكر المؤمف  كاألمف يحققو اإليماف بحقيقة
ًئفُّ ال": بالسكينة قاؿ تعالى ـٍ ًبًذٍكًر المًَّو أىالى ًبًذٍكًر المًَّو تىٍطمى تىٍطمىًئفُّ قيميكبييي نيكا كى  "اٍلقيميكبي ًذيفى آىمى

كالنفس عندما تطمئف إلى خالقيا كبارئيا تصبح في انعتاؽ كمي مف كؿ سكء »(. 28)الرعد/
قد يشكبيا كمف كؿ أمر قد يؤذييا كىي ترنك دائما إلى لقاء ربيا كالرجكع إليو غير خائفة كال 

كالقارئ ليذه القصة يجد أف ظبلؿ األمف قد . (540)«كجمة مف أم شيء حتى مف المكت
ؿ كأكٌ  أبطاؿ القصة ذلؾ األمف الذم كاف نقيضا لمخكؼ الذم اعترل تمؾ الشخصيات.حفت 

تمؾ األـ التي مؤل فؤادىا إشفاقا كتعبا عمى  المؤمنيف ىي أـ مكسى عميو السبلـاألشخاص 
الحمكؿ  ياتعالى في قمبيا ليعطي كىك الذم يزرعو ا. يدىا فكاف الكحي ىك بداية األمافكل

ككاف بداية  .كيشعرىا باألمف كالسكينة ،اىاياعتر  فذيمالناجعة لمتخمص مف الفزع كالخكؼ ال
ىًإٍذ أىٍكحى ﴿ذلؾ قكلو تعالى : ا ييكحى ْـّ فىٍمييٍمًقًو  ٍينىا ًإلىى أيمّْؾى مى أىًف اٍقًذًفيًو ًفي التَّابيكًت فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى

ٍذهي عى  ُـّ ًبالسَّاًحًؿ يىٍأخي بَّةن ًمنّْ اٍليى مىٍيؾى مىحى ديكّّ لىوي كىأىٍلقىٍيتي عى ٍيًني﴾ديكّّ ًلي كىعى مىى عى ًلتيٍصنىعى عى  ي كى
فالكحي إلييا كاف إلياما كقذفا »: إذ أكحينا مراحؿ األمف في قكلو ىإنيا بداية أكل (.39/طو)

. (541)«في القمب كىك كحي جاءىا مف ا فقذؼ في قمبيا أك في نفسيا باختبلؼ الركاية
اف مف درجات ف يعدٌ ينكعا مف السكينة كاليدكء المذ ىكتسافإنو ، القذؼ في القمب كافكلما 
عمى سعتو يكحي بالخكؼ ألكؿ كىك  كالمبلحظ أف ىذا األمف يبدأ بالمكاف كىك اليـٌ . األمف
لذلؾ فقد اختار ا سبحانو كتعالى التابكت حماية لمرضيع كىك مكضع األماف في ، كىمة

أصمو الرمي كأطمؽ ىنا عمى الكضع في التابكت تمثيبل لييئة »كالقذؼ ىنا . فيوقكلو فاقذ
كيأتي التفصيؿ . (542)«المخفي عممو فيك يسرع كضعو مف يده كييئة مف يقذؼ حجرا كنحكه

كمف  .فيذا الصندكؽ الذم يمثؿ مكضع األماف سينتقؿ إلى أبعد مكاف، أكثر في الحادثة
يقكؿ الشعراكم في ىذا  يا لفراقو لتعرؼ النتيجة بعد أياـ.جية أخرل ىك إعداد األـ كتييئت
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فسكؼ يككف لؤلمكمة ترتيب ككسائؿ تساعد عمى النجاة فصنعت لو صندكقا جعمت » :الشأف
ربطيا الفاء كرحمة األماف ىذه جاءت بسرعة فائقة ت. (543)«فيو ميدا لينا كاحتاطت لؤلمر

فعندنا »الساحؿ رحمة أماف كطمأنة لؤلـ  فمف التابكت إلى اليـ إلى، الدالة عمى التعقيب
لقاء التابكت في اليـ تنفيذا ألمر  لمكسى ثبلث إلقاءات، إلقاء الرحمة كالحناف في التابكت كا 

لقاء اليـ لمتابكت عند قصر فرعكف  .(544)«ا كا 

نيا أكصؼ المحبة بأنيا مف ا لمداللة عمى »كمف ا  عمى درجات األمف المحبةي أك 
كالمحبة  .(545)«سباب المحبة العرفية عف اإللؼ كاالنتفاعأمحبة خارقة لمعادة لعدـ ابتداء 

الكره الذم ىي الكد، فمحبة اإلنساف لئلنساف تكلد الطمأنينة كالتفاىـ كالتحاكر بينيما عكس 
الخاصة فما بالؾ بمحبة ا تعالى ليذا الصبي الذم سيتكاله برعايتو ، يكلد الحقد كالبغضاء

 "كلتصنع عمى عيني" مف أكؿ يـك كلد فيو.

ٍينىا ًإلىى أيْـّ ﴿ :كىكذا تتكالى السكينة التي غرسيا ا في قمب األـ في قكلو تعالى كىأىٍكحى
ًني ًإنَّا رىادُّكهي  اًفي كىالى تىٍحزى ْـّ كىالى تىخى مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى اًعميكهي  ميكسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عى ًإلىٍيًؾ كىجى

ًميفى  الرضيع إذا رضع  ألفٌ  أعمى درجات األمففمرحمة الرضاعة (، 7/القصص) ﴾ًمفى اٍلميٍرسى
كحتى يزيؿ عنيا الفزع فقد نياىا عف  .كبالتالي يحس باألماف. ثدم أمو زاؿ عنو البكاء

الخكؼ كالحزف ألف ىناؾ بشارة عظيمة ستجعؿ مف ىذه األـ الخائفة الفزعة عمى كليدىا 
فيذه  تتحكؿ إلى أـ ىادئة مطمئنة فرحة بعكدة كليدىا "إنا رادكه إليؾ كجاعمكه مف المرسميف"

أف يككف قمب األـ ىادئا كحتى تتحقؽ كجب  .يي عف الخكؼ كالحزفنالبشارة كانت نتيجة ال
كرده إلى األـ  مطمئنا مف ىاذيف الشعكريف الشعكر بالخكؼ الذم ىك ىـ مف أمر قد مضى.

نو النبي الذم سيرسؿ كسيككف كجيا لمظمـ الذم ساد بني ، كىك أمرفؽ ببشارة عظيمة
 لو ألف ميمة أسمى كحفظوألمو  حفظو ااسرائيؿ تحت سطكة الطاغية فرعكف، إف 

 كىذا قمة األمف كاألماف.  ه،ستنتظر 

كىكذا كاف القذؼ رغـ قكتو مصدرا لؤلماف فا سبحانو كتعالى سيحفظو كيعيده إلى 
بابنيا لكال ذلؾ  دمتك كادت كلسكؼ ترل أيضا ذلؾ القمب الفارغ لؤلـ حينما  أمو سالما غانما.
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فالقصة »ؼ كاليمع فيو في سياؽ مف الخك   سبحانو كتعالى الذم كاف األمفالربط مف عند ا
ذا اإللياـ يخبئيا بإلقائو باليـ مع إ ينا صكرة أـ مضطربة منزعجة خائفةتر  ثبلج قمبيا بأال كا 

كىكذا يككف االطمئناف في  .ا عمييا باالطمئناف بأنو سيعكد إلييا كمفٌ . تخاؼ كأال تحزف
قاؿ قد ك . (546)«مكطف الخكؼ كالقرار في مكطف االضطراب كالسككف في مكطف اليمع

مىى قىٍمًبيىا ًلتىكيكفى ًمفى ﴿ تعالى: بىٍطنىا عى ا ًإٍف كىادىٍت لىتيٍبًدم ًبًو لىٍكالى أىٍف رى كىأىٍصبىحى فيؤىادي أيْـّ ميكسىى فىاًرغن
 تيناؾ إمساؾ ككبفرقة األمكمة اآلف لال مجاؿ لمعاطفة كال (. 10ص/القص) ﴾اٍلميٍؤًمًنيفى 
معناه »كالربط عمى القمب  ."كربطنا عمى قمبيا" ككؿ ىذا يككف عف طريؽ الربط .لمعكاطؼ
ف كاف . إف كاف ال يصح أف تفعؿ فبل تفعؿف، بالقضايا التي تتدخؿ في النزكع االحتفاظ كا 

ككاف فؤاد أـ  .فيذه القضايا الراسخة ىي التي تضبط التصرفات فمتفعؿ،يصح أف تفعؿ 
النفس عمى ما يقتضيو كىك حبس »كربط القمب ىنا ىك الصبر. (547)«مكسى فارغا منيا

 .كالصبر ىنا ىك راحة لنفس األـ .(548)«العقؿ كالشرع أك عما يقتضياف حبسيما عنو
مى ا سبحانو كتعالى مف ككؿ ذلؾ بفضؿ التككؿ ع .كبالتالي مظير مف مظاىر األماف

ي قاؿ تعالى ف. كليدىا كقرة عينيا كميجة قمبيا ، كىك يرد لياإنو جزاء  عظيـ مف ا. طرفيا
لىًكفَّ أىٍكثىرىىي ﴿ ىذا الشأف: ؽّّ كى ـى أىفَّ كىٍعدى المًَّو حى ًلتىٍعمى فى كى ٍينييىا كىالى تىٍحزى دىٍدنىاهي ًإلىى أيمًّْو كىٍي تىقىرَّ عى ـٍ فىرى
فمقد سبؽ أف كعد ا سبحانو كتعالى "إنا »صدؽ الكعد كتحقؽ (. 13/القصص) ﴾الى يىٍعمىميكفى 

ؽ الكعد األكؿ كىك بشرل بتحقيؽ الكعد الثاني كجاعمكه مف رادكه إليؾ" كىاىك أكاف تحقي
 .(549)«المرسميف لكف ىذا في مستقبؿ األياـ كسكؼ يتحقؽ أيضا

كىذا  .عف طريؽ الحكار اإلليي مع نبيو عميو السبلـ االبفكينتقؿ األمف مف األـ إلى 
أسمكب »كىي  .مصطمح حديث في عمـ النفس التي ىيالحكار قائـ عمى األمف كالطمأنة 
مف المساندة االنفعالية  سمكؾ مف حيث المرشد النفسي كنكع مف أساليب اإلرشاد النفسي كىي

ا سبحانو كتعالى تفكؽ  كعناية. (550)«كشرح األفكار كتفيـ المشاعر كمنافسة االستجابات
إنو االطمئناف الخارؽ الذم  ،األساليب النفسية الحديثة التي ىي مف صنع اإلنساف كؿ ىذه

 كأكؿ مظاىر العناية قكلو تعالى "كلتصنع عمى عيني". النفكس كيثمج الصدكردئ يي
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كمعنى لتصنع أم "لتربى كيحسف إليؾ كأنا راعيؾ كما يراعى اإلنساف  ."كاصطنعتؾ لنفسي"
معنى . (552)«كلتككف حركتؾ كتصرفؾ عمى عيف مني» ،(551)«بعينو إذا اعتنى بو الشيء

كتمؾ . مكلكداذلؾ أف الصناعة األكلى ىي صناعة في فترة تربية كنشأة حينما كاف مكسى 
جاء في لساف العرب . ا اصطنعتؾ فمعناىا اتخذأمٌ  .همراحؿ األمف كما سمؼ ذكر  ىأكل
فالصناعة الثانية ىي صناعة قكة ، (553)«اصطنعتؾ لنفسي تأكيمو اخترتؾ إلقامة حجتي»

 ـ عمى مرأل مف ا سبحانو كتعالى كرعاية منو.كالتبميغ يقك  .كتبميغ

كالذم  كيتمثؿ األمف أيضا في نكع مف اإليناس الذم يغمر مكسى عميو السبلـ
بُّؾى فىاٍخمىٍع نىٍعمىٍيؾى  ا أىتىاىىا نيكًدمى يىا ميكسىىفىمىمَّ ﴿ :قاؿ تعالى. مصدره تمؾ القكة السماكية ًإنّْي أىنىا رى

ى ا ييكحى لقد بدأ الحكار (. 12،13/طو) ﴾ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل  كىأىنىا اٍختىٍرتيؾى فىاٍستىًمٍع ًلمى
كمصدر ىذا االطمئناف ىك كحي ا إلى  .أنيسا تسكف لو النفس كتطمئف "نكدم يا مكسى"

عف جميعيا ؼ التككيد كضمير الشأف كذكر صاحب الضمير تغني مكسى "إني أنا ربؾ" فحر 
كممة ا مطمكبة عبادة كتكميفا ألف ا مطاع فيما يأمر »كىي تفيد اإليناس ألف  ،شيءكؿ 

فاأللكىية تطمب منؾ ، و بصفة الرب الذم يتكلى التربيةلكف الرب عطا حتى لمكافر فخاطب
يا عطاء فالحؽ سبحانو كتعالى خاطب مكسى أف تفعؿ كتقيد حركتؾ بينما الربكبية كم

 .(554)«بالربكبية كالعطاء

إذ يقتصر دكر العصا في القصة عمى ، جزة العصا كاليد مف مظاىر األمفكتعتبر مع
كفي ىذا الشأف يأتي . الجاف كالثعباف كالحية ىي كىك تحكؿ يتـ في صكر ثبلث ،التحكؿ

لممعجزة "كما تمؾ بيمينؾ يا  تواإليناس كتييئسؤاؿ ا سبحانو كتعالى إلى مكسى لغرض 
فا سأؿ مكسى عف الذم في يده ككاف بإمكاف مكسى أف يجيب بأنيا عصا » ،مكسى"

كلكنو اطمأف إلى كممة ربو فأراد أف يطيؿ أنسو بكبلـ ا سبحانو كتعالى فذكر صفات 
فانظر  ،تحكؿ العصاا رأل كقد اعتراه الخكؼ لمٌ   .(555)«العصا كاستخداميا كفكائدىا لو

ففعؿ األمر ىنا صادر عف  ،كيؼ كانت إجابة ا لو "خذىا كالتخؼ سنعيدىا سيرتيا األكلى"
يقيف أما فعؿ النيي فيك مضاد لمقمؽ كعكدة إلى االطمئناف النفسي الذم يرغب فيو، كفي 
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يد فيي أما ال ي يتككأ عمييا كييش بيا عمى غنمو،تالكقت نفسو رفع مف قيمة شأف العصا ال
عضك مف أعضاء اإلنساف لكنيا امتازت بالقياـ بدكر غرضي يعكد بالنفع عمى مكسى عميو 

كاضمـ يدؾ إلى جناحؾ تخرج بيضاء مف غير سكء آية ﴿السبلـ كالذم أخذ صفة المعجزة 
االطمئناف  كىذه درجة مف درجات .تدؿ عمى االختفاء كالضغط (اضمـ)ككممة  .﴾أخرل

كبالتالي نفي الخكؼ الذم انتاب  ،مف العمؽ حتى تتحقؽ المعجزة فعممية االختفاء جاءت
 مكسى أثناء استعمالو لمعصا.

كيسترجع مكسى عميو السبلـ حادثة قتؿ القبطي فيتكجو إلى ربو بالدعاء بالمساعدة 
نىٍجعىؿي لىكيمىا﴿ فيستجيب ا تعالى لدعكتو في قكلو تعالى: دىؾى ًبأىًخيؾى كى سيٍمطىاننا  قىاؿى سىنىشيدُّ عىضي

ا اٍلغىاًلبيكفى  مىًف اتَّبىعىكيمى ا ًبآىيىاًتنىا أىٍنتيمىا كى لقد تحقؽ األمف عف (. 35/القصص) ﴾فىبلى يىًصميكفى ًإلىٍيكيمى
طريؽ ذاؾ الرباط بيف األخ كأخيو "فاستجاب ا دعكتيو كزاده تفضبل بما لـ يسألو فاستجابة 

استجابة األكلى بقكلو فبل يصمكف إليكما ك  ،الدعكة الثانية بقكلو "سنشد عضدؾ بأخيؾ"
فأعطى مكسى ما يماثؿ  لياركف مف المقدرة عمى إقامة ، كنجعؿ لكما سمطانا كالتفضؿ بقكلو

الربط كشأف العامؿ بعضك إذا أراد أف »كالشد . (556)«الحجة إذ قاؿ كنجعؿ لكما سمطانا
كالعضد . (557)«كسر يعمؿ بو عمبل متعبا لمعضك أف يربط عميو لئبل يتفكؾ أك يعتريو

الساعد كىك مابيف المرفؽ إلى الكتؼ كالعضد القكة ألف اإلنساف إنما يقكل بعضده فسميت »
الساعد األيمف لمكسى عميو السبلـ الذم يشعره ك  ،فاألخ ىاركف يشكؿ الحماية، (558)«القكة بو

كالتعاكف كالكقكؼ فة كالمحبة كبالتالي يحقؽ لو جكا مف األل .باألماف كيدفع عنو كؿ مكركه
ضد األعداء كممارسة  كما يحقؽ لو األمف أيضا التعاكفي  جانبو في السراء كالضراء. إلى

لقاء الميابة في قمكبيـ مما يحقؽ الحماية لمكسى كأخيو ؿ ذلؾ يكبالتالي يز  ،السمطة عمييـ كا 
كتتجمى مظاىر األمف أيضا في قصة مكسى عميو  الخكؼ الذم اعتراه في غياب أخيو.

بّْي أىٍف يىٍيًديىًني سىكىاءى السًَّبيؿً ﴿ :السبلـ في قكلو تعالى ٍديىفى قىاؿى عىسىى رى وى ًتٍمقىاءى مى لىمَّا تىكىجَّ  ﴾كى
 (.22/القصص)
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كاف ىمو أف ينجك بنفسو ك  .لقد خرج مكسى عميو السبلـ مف مصر خائفا يريد اليرب
كأماـ كؿ ىذا يسمـ أمره . الفمكاتيجد نفسو كحيدا بيف يستقميا. ثـ كف التفكير في أم كجية د

كالنصب عجينتو الشخصية لتتيذب عمى  التي يعرؾ فييا التعبإنيا الخمكة »كجؿ   عز
إف تمؾ . كجؿ قد سمـ مكسى عميو السبلـ أمره إلى ا عز. ك (559)«نحك يرده ا عزكجؿ

عسى ربي  اجاة "قاؿفتح أمامو آفاقا لممنتالسبيؿ  ليبمغالكحدة التي عاشيا كىك ييب لمرحيؿ 
كىي سمكؾ الطريؽ الذم يكصؿ »كاليداية ىي الداللة كاإلرشاد . أف ييديني سكاء السبيؿ"

اإلنساف إلى غايتو كىي اتباع شرع ا كسمي اتباع شرع ا ىداية ألنو يرشد اإلنساف إلى 
الدعاء  بيذامكسى عميو السبلـ كىك يدعك . ك (560)«الحؽ كيبصره بو فيميز بيف الخير كالشر

فيك يدرؾ تماما أف ا سبحانو كتعالى  كباإليماف يتحقؽ األمف النفسي،، يدعـ إيمانو كيقكيو
نممح فيو كثيرا مف الطمأنينة بعدما ابتعد عف أرض » الدعاء . كىذاسيحميو مف كيد ىؤالء

ستغرؽ مف الزماف يم يتصدر اآلية الكريمة ذمصر كزالت أسباب الخكؼ كحرؼ "لما" ال
كالمكاف قدرا يجعمنا نتخيؿ النفس تثيب إلى رشدىا قميبل قميبل كتنتبو إلى الفضاء الممتد 

لى عزلتيا التامة حينيا يككف االلتفات إلى ا عز لى خمك يدىا مف الزاد كا  كجؿ  أماميا كا 
نما السبيؿ المطؿ عمى المقبؿ مف األياـ التفاتا كميا  ليس فيو ىـ الطريؽ كحدىا كا 

إف ىذا الدعاء كالرجاء  سبحانو كتعالى مف نبيو عميو السبلـ دعاء مضطر ال . (561)«كميا
نقاذه لو. . كتتكاصؿ المناجاة التي تحقؽ األمف لمكسى عميو السبلـ حيمة لو إال عطاء ربو كا 

أمر مف يما أف تدعكه بياألمر الذم أدل بإحد ،لقد خدـ الفتاتيف كأعانيما في عممية السقي
ىذا األب سيحقؽ لو األمف عف طريؽ إيكائو بعدما سرد لو . ك ى ما فعؿأبييا لجزائو عم

ٍكتى ًمفى ﴿مكسى عميو السبلـ ما جرل لو  ٍؼ نىجى مىٍيًو اٍلقىصىصى قىاؿى الى تىخى قىصَّ عى اءىهي كى فىمىمَّا جى
يريد  كى. ك مف طرؼ األب كاف تيدئة لركعو نفي الخكؼ(. ك 25/القصص) ﴾اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى 

إنو بعيد اآلف كؿ . أمافأف يككف لو األب الحنكف الذم يقؼ إلى جانبو كيطمئنو بأنو في 
شيخ يقترح عميو ابنتو في مأمف اآلف خاصة كأف ال ، كىكف بويالقـك المتربص ءالبعد عف ىؤال

مف إجراء في مثؿ  هدكر األب الحاـز كما ينبغي أف يتخذ . كنبلحظ في ىذا اإلطارلمزكاج
كفي بيتو بنتاف سيتردد عمييما ، سيككف أجيرا عنده بطمب مف ابنتوفالرجؿ »لمكاقؼ ىذه ا

                                                           
559

 169حبٌب مونسً:التردد السردي فً القرآن الكرٌم ص  
560

 http //ar.wikipedia.org 28 /07/2012 /12 :13h 
561

 169ص  حبٌب مونسً:التردد السردي فً القرآن الكرٌم 



 

144 
 

يابا، كالحكمة تقتضي إيجاد عبلقة شرعية لكجكده في بيتو لذلؾ رأل أف . ليبل كنيارا ذىابا كا 
ؾى ًإٍحدىل ﴿ (562)«يزكجو إحداىما ليخمؼ كضعا يستريح فيو الجميع قىاؿى ًإنّْي أيًريدي أىٍف أيٍنًكحى

ا أيًريدي أىٍف أىشي ا مى جو فىًإٍف أىٍتمىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍف ًعٍنًدؾى كى اًنيى ًحجى ًني ثىمى مىى أىٍف تىٍأجيرى ؽَّ ٍبنىتىيَّ ىىاتىٍيًف عى
اًلًحيفى  مىٍيؾى سىتىًجديًني ًإٍف شىاءى المَّوي ًمفى الصَّ نو أكثر، فمف يؤمٌ بذلؾ إنو (. 27/القصص) ﴾عى

لؾ يطمئنو بأنو مف ذكفكؽ كؿ  ،الحماية إلى نسيب يكفر لو االستقرارككنو أبا حنكنا يكفر لو 
خاصة كأف المدة التي يعايشو سيناؿ منو طيب المعاممة  الصالحيف معنى ذلؾ أنو حينما

كسيشعر أكثر أكثر، باألماف  خبلليايعيشيا كىك أجير عنده كىك ثمف مير الفتاة سيشعر 
مكسى عميو السبلـ جكا أسريا يحسسو باألمف كىكذا يؤسس  بالمسؤكلية تجاه مف حكلو.

النفسي أكثر كيقكيو ليتحدل المصاعب التي ستكاجيو أكثر في المستقبؿ كىك يؤدم الرسالة 
 المنكطة إليو.

كيحيط األمف بمكسى عميو السبلـ حيف يصبح قائدا ألمة مسؤكال عف رسالة يغرسيا 
كمع تيديد فرعكف ليـ عندما آمنكا  .يـفرعكف كأذليـ كتسمط عمي رىبيـفي نفكس الناس الذيف 

قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو ﴿ :قاؿ تعالى في شأف ذلؾ. كحده يطمئنيـ مكسى عميو السبلـ با
كا ًإفَّ اأٍلىٍرضى ًلمًَّو ييكًرثييىا مىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كىاٍلعىاًقبىةي ًلٍمميتًَّقي  ﴾فى اٍستىًعينيكا ًبالمًَّو كىاٍصًبري

مو ككيؼ ينقذىـ مف اليكؿ نظر كيؼ يقنع مكسى عميو السبلـ قك (. ا128/ؼاألعرا)
ىما إف تحقيؽ األمف كالتخمص مف فرعكف يستمـز عنصريف ىاميف أك مقكميف . كالخكؼ

كبذلؾ يقرر مكسى عميو السبلـ أف ىذه األرض ليست ممكا لفرعكف  ،االستعانة با كالصبر
بيذا القكؿ يريد أف يردىـ إلى حكـ التاريخ حيث تككف  ككأنو»بؿ ا تعالى مالكيا كرازقيا 

كالصبر حبس النفس عف الجزع كىك خمؽ فاضؿ مف أخبلؽ . (563)«العاقبة دائما لممتقيف
كىك قكة مف قكل النفس التي بيا صبلح  ،النفس يمتنع بو مف فعؿ ما ال يحسف كال يحمؿ

األمف فمقد كاف قـك مكسى كالصبر عمى بطش فرعكف مف مظاىر  شأنيا كقكاـ أمرىا.
ف ليـ في كقد كعدىـ ا أف يمكٌ  ،حقكقيـببد مستضعفيف في األرض انتيكت حرماتيـ كاستي 

 كجؿ ليـ. كيجعميا ليـ ذخرا كذلؾ تأميف مف ا عز، األرض
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 :قاؿ تعالى. ككف إليوألقصة اتخاذ مكاف آمف يكمف تجميات األمف النفسي في ا
ٍينىا ًإلىى ميكسى ﴿ ةى كىأىٍكحى ـٍ ًقٍبمىةن كىأىًقيميكا الصَّبلى ا ًبًمٍصرى بيييكتنا كىاٍجعىميكا بيييكتىكي ى كىأىًخيًو أىٍف تىبىكَّآى ًلقىٍكًمكيمى

بىشًّْر اٍلميٍؤًمًنيفى  ء أم اتخاذ مكاف يسكنو كىك تفعؿ مف البك »كالتبكء:( 89/يكنس) ﴾كى
كا سبحانو كتعالى أكحى إلى مكسى كأخيو باتخاذ البيكت ألنيا أماكف تحقؽ  .(564)«الرجكع

األمف سكاء أكاف ذلؾ في البيكت أك المساجد  كما فسرىا المفسركف ككذلؾ ىركبا مف الظمـ 
النفسي في القصة كاف  األمفف إكخبلصة القكؿ  كاالستعداد لنشر الرسالة عمى مدل أكسع.

بيف رسالة الكفر كرسالة  يففاصم اأبطاؿ القصة كما كان يااعتر  فيذمردعا لمخكؼ كالفزع ال
 التكحيد التي تحقؽ الخير لمبشرية جمعاء.
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 : السياق االجتماعي وداللته في القّصةالفصل الرّابع

جمعت نشأة مكسى عميو الٌسبلـ تراكحا بيف جممة مف العبلقات األسرٌية التي انطمقت مف 
ـٌ العكدة إلى األسرة األكلى. كٌؿ ذلؾ ساىـ في األسرة  البيكلكجٌية في اتجاه األسرة المتبٌنية، ث

 الٌتأثير في دالالت األحداث السردٌية في قٌصة النبٌي.

 األسرة البيولوجية . 1
تحدد جتمع فيي تتحكـ في مصير الفرد ك تمثؿ األسرة السمطة االجتماعية في الم

النقطة الخمية األكلى في جسـ المجتمع  ك ىي » ليا تعريؼكاألسرة في أدؽ . حياتونسؽ 
د  االجتماعي الذم ترعرع فيو الفر نيا التطكر إنيا الكسط الطبيعي ك األكلى التي يبدأ م

امرأة يرتبطاف مع كما أنيا الكحدة البيكلكجية كاالجتماعية البنائية المتككنة مف رجؿ ك 
ف ىؤالء األطفاؿ مف صمبيا أك بطريؽ أطفاليما بطريقة تنظيمية اجتماعية سكاء أكا

، كىذا تي ىي أصؿ كؿ التككينات العائميةاألسرة البيكلكجية ىي النكاة الك  .(565)«التبني
كاجبات. االعتراؼ بشرعية العبلقة الزكجية، ككؿ ما يتعمؽ بيا مف حقكؽ ك يقتضي 

ظ لفرد في ظبلليا بالحفا مااألماف، يحس بيإضافة إلى ذلؾ فيي مكضع األمف ك 
دىا مككنة مف األب كالمتأمؿ لشبكة العبلقة األسرية لمكسى عميو السبلـ يج .كالرعاية

كقبؿ الحديث عف كؿ  .سميا في القصةااألخت التي غيب عمراف كاألـ كاألخ ىاركف ك 
بأف الرعاية الربانية كانت حاضرة في كؿ مرحمة مف  تذكيرفرد مف ىذه األسرة كجب ال

في ظؿ فرعكف الذم عبل في حياة النبي مكسى، في ظرؼ كانت فيو الحياة أقسى 
مىٍيؾى ًمٍف نىبىًإ  طسـ﴿ :يقكؿ ا تعالى .تجبراألرض ك  ًتٍمؾى آىيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلميًبيًف نىٍتميكا عى

ؽّْ ًلقىكٍ  ًفٍرعىٍكفى ًباٍلحى ﴾ ميكسىى كى ة يالبداية الحقيق إنيا آيات تبيف (.3..1)القصص/ـو ييٍؤًمنيكفى
كفكؽ  .يف الثنائيتيف كالدة كنشأة كدعكةتبيف ىاك   .الباطؿالحؽ ك  :بيف ثنائيتيف متضادتيف

ككالدة مكسى عميو السبلـ كانت  ء. زات الرسالة الربانية فكؽ كؿ شيكؿ ذلؾ معج
الظركؼ التاريخية قبؿ صناعة كجب ذكر كقبؿ الحديث عف ىذه ال صناعة في أكليا.

 .الكثيؽ بينيا كبيف عبلقات مكسى األسرية االرتباطلما فييا مف  ميبلد مكسى
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كىـ  ،تشركا بعد كفاة يكسؼ عميو السبلـذكرت كتب التاريخ أف بني إسرائيؿ ان
سحاؽ ك عم براىيـ شرعكا فيو مف اإلسبلـ ى بقايا مف دينيـ مما كاف يكسؼ كيعقكب كا  ا 

يكف فييـ فرعكف أعتى كلـ   .ف بو حتى كاف فرعكف الذم بعث ا مكسى إليويمتمسك
لبني  ال أسكأ ممكاك  ،عمى ا  كال أعظـ قكال كال أقسى قمبا كال أطكؿ عمرا في ممكو

 كصنفيـ في أعمالو فصنؼه  .إسرائيؿ منو ككاف يعذبيـ كيستعبدىـ كجعميـ خدما كخكال
فعميو الجزية كمف لـ يكف أىبل لمعمؿ  .األعماؿ القذرة ؿيتداك  آخركصنؼ يحرث ك  ييبن

ففرعكف استعمؿ كؿ ، (566)(6/إبراىيـ) ﴾﴿يسكمكنكـ سكء العذاب :كما قاؿ ا تعالى
كىذه األساليب تتمثؿ في الحد مف التزايد السكاني  .األساليب القمعية لمنع أم منافس لو

 ية.ك تشتت القكة االقتصادية، كتشكيو التركيبة الجين

كسط ىذه الظركؼ كانت كالدة مكسى عميو السبلـ كىك مكسى بف عمراف بف  
 :الذم اصطفاه ا تعالى لقكلو تعالى ىث بف الكل بف يعقكب عميو السبلـيعمر بف قا

كيفٍ ﴿ ا آىتىٍيتيؾى كى ٍذ مى ًمي فىخي ًبكىبلى ًتي كى مىى النَّاًس ًبًرسىاالى ًمفى  قىاؿى يىا ميكسىى ًإنّْي اٍصطىفىٍيتيؾى عى
لكف مكسى  ا سبحانو كتعالى بالرساالتمٌيزىـ فالرسؿ ، (144/األعراؼ) ﴾الشَّاًكًريفى 

ىذا االصطفاء بمراحؿ تككينية  كقد مرٌ  .(567)الكبلـا بالرسالة ك  ميزهعميو السبلـ 
 :عبلقة مكسى بأسرتو البيكلكجية كالمككنة مف تجسدت أكال في

 األبعالقته ب. 1.1

كىي في لساف العرب (. ب،ب)ء،يجدىا مأخكذة مف مادة  (األب)المتأمؿ لكممة 
في التنزيؿ ميع الكؤل الذم تعتمفو الماشية ك األب جك  .ر بعضيـ عنو بأنو المرعىكعبٌ  .""الكؤل

فيك  ،ىذا السياؽ داللة الخصكبةفاألب يحمؿ في  .(568)(31)عبس/ العزيز ﴿فاكية كأبا﴾
الذم أنتج فبلف فكجكده بالتالي فيك أبك فبلف بمعنى أنو الشخص يمثؿ الحياة الخصبة ك 

عمى ػإشباع حاجاتيا يعمؿ ؤكؿ عف رعيتو يتعيدىا بالحماية كالرعاية ك ىك مسك  .ضركرم جدا
فس لتحقؽ ليـ الشعكر يغرس في نفكس أفرادىا بذكر الثقة بالنالبيكلكجية كالسيككلكجية ك 

ابتعاده عف يرة سكاء أكاف جسديا أك معنكيا ك مؽ فجكة كبغياب األب يخك  .باالنتماء كالطمأنينة
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لعكاقب كخيمة في حيف أف حضكره كترؾ الطفؿ معو يكسبو خبرة  أسرتو كأبنائو يؤدم
: ىؿ بنا أف نطرح مجمكعة مف التساؤالتأماـ ىذه المعطيات يجدر . ارتباطا أكبر بالطفؿك 

ف لـ يكف كذلؾ ك  ؟بك مكسى مستعدا ليذه المسؤكليةكاف أ مف ىك البديؿ الذم يتكلى مكسى فا 
ىؿ كجد  .كما كاف حظ األـ ف الكريـ كجكده معنكياآبالرعاية عكض األب الذم لـ يذكر القر 

كؿ ىذا ال نجد ؟ الصغر إلى الكبر الخصب الذم أنتج مكسى كرعاه مفذلؾ المرعى 
مىى  صناعة اإللييةإنيا ال .تعالىلقصة لحكمة أرادىا ا سبحانو ك تفاصيمو في ا ًلتيٍصنىعى عى "كى

ٍيًني" ، خاصة أنو ذا الصبي مف أكؿ مرحمة في طفكلتوتعالى أراد أف يصنع ىفا سبحانو ك  عى
ة فرعكف الذم عاث في األرض فسادا، فالمكاجية تستمـز سبحانو كتعالى سيرسمو لمكاجي

كلك كاف مكسى  .صعكبةبذلؾ تستمـز مشقة ك كة تنبع مف االعتماد عمى النفس ك القك  ،القكة
نيؿ مف مترعرعا تحت ظؿ األب ربما عاش مدلبل معتمدا عمى أبيو كربما كاف ألبيو ثركة ي

، لذلؾ عمى النفس االعتمادبالتالي تغيب مسألة ك  ،مف خيراتيا مصدرىا كيتمتع بيا ك ينيؿ
از أف يجت التحدمي المكاجية ك فعمى ىذا الصبي الذم ستككؿ لو ىذه الميمة الصعبة كى

كىكذا كانت حياة الرسكؿ  .كىك بذلؾ رسكؿ مرسؿ مف ا تعالى .الصعاب حتى يبمغ اليدؼ
كشؼ )بف العماد في اقاؿ  .الذم تكفي كالده كىك في بطف أمو ا عميو كسمـ ىمحمد صمٌ 
 -أيضا لينظرير ك : إنما رباه يتيما ألف أساس كؿ كبير صغير كعقبى كؿ حقير خط(األسرار

أف العزيز مف أعزه  إذا كصؿ إلى مدارج غيره إلى أكائؿ أمره ليعمـ –عميو ك سمـ صمٌى ا 
. (569)مف الماؿ بؿ قكتو مف ا تعالى الباء كاألميات ك أف قكتو ليست مف اآلا تعالى ك 

 .مكسى عميو السبلـإلى ككذلؾ سيككف الشأف بالنسبة 

 األمعالقته ب. 2.1

 .فاألـ تمثؿ المصدر األساسي لمطفؿ األسريةذه العبلقة أىـ العبلقات مثؿ ىت
تبدأ ىذه كفسيكلكجي كعاطفي ك  اجتماعيكر ىي تجسيد لعبلقة األـ بطفميا ككؿ األمكمة كدى ك 

ف الطفؿ كتمتد إلى جميع مراحؿ التطكر الفزيكلكجي البلحقة مف العبلقة مف لحظة تككٌ 
فؽ كؿ ىذه الكظائؼ بردكد فعؿ تترااإلرضاع إلى العناية الجسدية ك الحمؿ إلى الكالدة إلى 

تبدأ قبؿ العبلقة التي تجمع الطفؿ بأمو " الجدير بالذكر أفك  .(570)عاطفية متماثمة فيما بينيا
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أخطر عقباتو عقبة الفطاـ لما ية ثـ تستمر مع عمميات الرضاعة ك الكالدة في البيئة الرحم
نسكيو بارزة شخصية  ؿمكسى في القصة أكٌ  كأـٌ  .(571)«يحدث مف قطيعة بيف الطرفيف

بني إسرائيؿ خافت  أـ مكسى مفك »صكرة األـ الذم يتشٌكؿ في  عاطفيالبيكلكجي ك ال ىادكر ب
، فألقتو في النيؿ فأخذتو زكجة فرعكف لتربيو كلكنو رفض المراضع عميو مف فرعكف

ىذه األـ قد كلدت  لئلشارة فإفٌ ك  .(572)«فأحضرت لو أختو أمو فرضع منو فربتو في بيتيا
اء كىك محيط نفسي صعب يجعميا تصاب بحالة نفسية مضطربة أثن ،مكسى عاـ الذبح

، جرل الحديث عنو في السياؽ النفسي، كىك الخكؼ الذم الحمؿ الذم جرل في سرية شديدة
تركو في النير مع بقاء أمؿ في نفسيا إال كضعو في صندكؽ ك لمنجاة بو ـ تجد كسيمة فم

 ليذه األـ ىك أمرىا رعاية امظير ل أكؿككاف  كىذا برعاية ربانية طبعا.. ديدبعكدتو مف ج
ٍينىا ًإلىى أيْـّ ميكسىى : ﴿ناحية البيكلكجية قاؿ ا تعالى، كىك أكؿ دكر لؤلـ مف الرضاعباإل كىأىٍكحى

 (.7/القصص) ﴾أىٍف أىٍرًضًعيوً 

بنى عمى عبلقة األـ بطفميا فإرضاعو يضفي عميو نكعا يي  أمر اإلرضاعكحي ا تعالى ب إفٌ 
النفسي مف جية كنكعا مف البنية الجسمية القكية مف جية أخرل، قاؿ  كاالطمئنافمف األمف 

اعىةى ﴿ :تعالى َـّ الرَّضى ٍف أىرىادى أىٍف ييًت ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيًف ًلمى دىىيفَّ حى  ﴾كالكالدات ييٍرًضٍعفى أىٍكالى
طفؿ في أكؿ إنما أمرىا ا بإرضاعو لتقكل بنيتو بمباف أمو كأنو أسعد بال»(. ك233/البقرة)

ليككف لو مف الرضاعة األػخيرة قبؿ إلقائو في اليـ قكت يشد فيما بيف عمره مف لباف غيرىا ك 
يصالو إلى بيت فرعكفـ كبيف التقاط آؿ فرعكف إياه ك قذفو في الي لذلؾ كانت أكؿ  ،(573)«ا 

 قد أثبت العمماء أف الرضاعة الطبيعية التي ىيك  .رضاعتو الطبيعيةبتنشئة لممكلكد ىك 
الغذاء الطبيعي لكؿ مكلكد خاصة  يكى لو. عد أفضؿ غذاءتي عممية تغذية المكلكد بحميب أمو 

ؼ ىذا الحميب بأنو طازج ك نظيؼ كسيؿ اليضـ كخاؿ كيتص  .في األشير األكلى مف عمره
مف األمراض خصكصا  ياؿ سينمك قكم البنية خالمعنى ذلؾ أف مكسى الطف .مف الجراثيـ

كىذا يقكدنا إلى الحديث عف النمك  .ى مف االنفصاؿ عف أمو بعد إرضاعوبعد الرحمة األكل
، فالطفؿ في بداية حياتو ىك كائف بيكلكجي إال أف طبيعتو في سنتي الميد االجتماعي

ففي حياتو األكلى يككف معتمدا عمى اآلخريف  االجتماعيالبيكلكجية ىذه تفرض عميو الطابع 
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سني الميد خاصة ىك مكقؼ التعمؽ ير مكقؼ في مرحمة الطفكلة عامة ك أشك  .خاصة األـ
 .عمى أساس الرضاعةأٌكال تعمؽ باألـ يتـ الك  .أموك بيف الطفؿ 

ضافة إلى ذلؾ، تكٌفر  لصبي قبؿ ساعة إلى امرحمة اإلرضاع األماف بالنسبة كا 
ىي بذلؾ يأمرىا ا سبحانو كتعالى بحمايتو كىذه ستعترم األـ بعد قميؿ ك خكؼ التي ال

كىذه الحماية ناتجة عف الحالة النفسية المضطربة التي تعيشيا   .الرحمة الثانية بعد اإلرضاع
كيؼ ال كىي  .األمر الذم جعميا غير قادرة عمى تكقع ما يمكف أف يحدث لو مستقببل ،األـ

ىاىي ذم بطفميا الصغير في قمب "فػيصؿ نبأه إلى الجبلديف  ، تخشى أفخائفة عميو
ف حجز صكتو الفطرم أف ينـ عميو المخافة عاجزة عف حمايتو عاجزة عف إخفائو عاجزة ع

يكحي ا إلييا أف ترضعو فإذا خافت عميو فمتمقيو في اليـ فيك في رعاية ا الذم ال أمف ك 
اًفي ﴿: تعالىيقكؿ . (574)«إال في جكاره ك ال خكؼ معو ْـّ كىالى تىخى مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى فىًإذىا ًخٍفًت عى

ًميفى  اًعميكهي ًمفى اٍلميٍرسى ًني ًإنَّا رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ كىجى إنيا آية كاحدة جمعت بيف (. 7/القصص) ﴾ كىالى تىٍحزى
 ىمايف المكقؼ ىنا يتشكؿ بيف متناقضك  .أمريف كنيييف كخبريف كبشارتيف في إيجاز معجز

الخكؼ الذم تردد عمى قمبيا  مف جية كشعكرالكطيدة بيف األـ ك طفميا البيكلكجية العبلقة 
ينشأ في رعايتيا  فلف تراه بعد اليـك كل تشعر بأنيا ياكأنك مف جية ثانية، أثناء إلقائو في اليـ 

إنا ﴿ :لكف الرعاية الربانية تحكؿ دكف ذلؾ في قكلو تعالى  ،حسب تقاليد المجتمع األسرم
انطمقت الكضعية كيؼ ستككف ىذه المرحمة بعد أف ، ف﴾رادكه إليؾ كجاعمكه مف المرسميف

 ؟قاسالنفسية لؤلـ مف كضع 

كميا كيكسر نيي ىكاف قيي سمف  ابنيا مف الكىمة األكلى أنيا سترل فيلؤلـٌ تأكد ي
 ستسارع، لذلؾ لمرسؿ الذم يقكدىـ إلى بر األمافسترل فيو النبي ا. ك شككة الظمـ كالطغياف

لقائو في اليـ كىي تعمـ أف ممتقطو في التابكت ك  كضعوإلى  سيككف أرحـ  عدكهالذم ىك ا 
فضاء تتكفر فيو كؿ مرافؽ ية ما يجعمو يشب في سيكفؿ لو مف الرعاالناس عميو قاطبة ك 

الرجكع الراحة النفسية كالمادية. كلكف الحاجة البيكلكجية المتكاصؿ لتنشئة الرضيع تستدعي 
حاجة ماسة. لذلؾ ستتكاصؿ ىذه العبلقة  بابنياال تزاؿ تربطيا  التيإلى رعاية األـ 

 .ألخت التي سيتجمى دكرىا بعد قميؿكسيككف سببا في ذلؾ ا العضكية،

                                                           
574

 .54، ص ةقصة من نهاٌة الظالمٌن ، المكتبة التوثٌق100ٌماضً شكري،   



 

151 
 

 ختعالقته باأل. 3.1

سمطة الذكر تطغى عمى األنثى ففي  مف المعركؼ في المجتمعات القديمة أفٌ 
مع المجتمع الجاىمي أك عصر ما قبؿ اإلسبلـ كانت األنثى تمثؿ نذير شـؤ في المجت

دِّا كىىيكى ﴿ :قاؿ تعالى .مكعكدة بالدفف في أكؿ حياتيا ـٍ ًباأٍليٍنثىى ظىؿَّ كىٍجييوي ميٍسكى ديىي ذىا بيشّْرى أىحى كىاً 
ـٍ يىديسُّوي ًفي التُّرى كىًظيـه  يىتىكىارىل ًمفى اٍلقىٍكـً  مىى ىيكفو أى ا بيشّْرى ًبًو أىييٍمًسكيوي عى اًب أىالى سىاءى ًمٍف سيكًء مى

ا يىٍحكيميكفى  سيد ، ك لرجؿ كاف الدرع الكاقيكمف المعركؼ أيضا أف ا (.58،59)النحؿ/﴾ مى
اإلناث كفي مجتمعاتنا يككف األخ الذكر مسؤكال عف إخكتو . القبيمة يتصرؼ فييا كيفما شاء

جعؿ األنثى تتخذ القرار   ،كفي قصة مكسى بالذات ،القرآف الكريـ لكفٌ . حتى لك كاف أصغرىـ
ذكرىا ا  التي أخت مكسى عميو السبلـ، كىذا ما سنراه مع تحميوك األخت تنقذ أخاىا  ك 

ـٍ  ًإٍذ تىٍمًشي أيٍختيؾى فىتىقيكؿي : ﴿لقرآف الكريـ في سكرة طو في قكلوسبحانو ك تعالى في ا ىىٍؿ أىديلُّكي
مىى مىٍف يىٍكفيميوي  نيبو ﴿ تعالى: كلوكفي ق (،40/طو) ﴾عى ٍت ًبًو عىٍف جي يًو فىبىصيرى قىالىٍت أًليٍخًتًو قيصّْ كى
كفى  ـٍ الى يىٍشعيري اد ىك امتد الذم يا األخت ىي الترقبأكؿ خطكة تقـك بك   (.11/القصص) ﴾كىىي

 ،رار لما فيو مف شدة القرب األسرمالق لفعؿ األـ الخائفة عمى كليدىا إذ ال تزاؿ تصنع
 جممة﴾ ف﴿كقالت ألختو قصيو :قاؿ ا تعالى .فاألخت حمقة الكصؿ بيف األـ كالصبي

يمتد إلى ىك خكؼ ك . نقؿ إلى بيت فرعكفتمثؿ مسار الخكؼ عمى الصبي كىك يي  (قصيو)
مىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمٍف قى ﴿ التي تمبي ىذا الطمب األخت ٍمنىا عى رَّ مىى أىٍىًؿ كىحى ـٍ عى ٍبؿي فىقىالىٍت ىىٍؿ أىديلُّكي

ـٍ لىوي نىاًصحيكفى  ـٍ كىىي كالتحريـ ىنا ليس كتحريـ بعض (. 12/القصص) ﴾بىٍيتو يىٍكفيميكنىوي لىكي
منعناه مف » :ىذا الطفؿ لـ يبمغ سف التكميؼ كلكف المعنى األشياء التي حرميا ا عمينا ألف

كىك األىـ كمف ، (575)«تأتي لترضعو حتى يبحثكا لو عف مراضع ةأامر أف تقترب مف أية 
كلى في طريؽ الميمة األ بأمو مرة أخرل االتصاؿتحقؽ لو س التيسيقـك بيذا الدكر ىك أختو 
الرتشاؼ إلى األـ  مرة أخرل سيعكدك  .تعالى األـ كىي اإلرضاعالتي أمر فييا ا سبحانو ك 

كف﴾ حي اصً و نى ـ لى ىي كـ كى لى  وي مكنى كفى يى  تو يٍ ؿ بى مى أىٍ عى  ـٍ كي لٌ أدي ؿ ﴿ىى  ،مف لبانياكالٌرضاعة حميبيا 
  .أىؿ البيت ىـ أكلى لو بيذه الرعاية كيعمؽ د، ك األمافإنيا الرعاية بالحب ك  (.12)القصص/

يا كقكعا حاسما في خضـ البمبمة يقع كبلم»: حبيب مكنسي عمى ىذه اآلية بقكلو
إنيا الساعة  كالقمؽ فبل يمتفت إلييا مف تككف كال كيؼ دخمت كال مف أيف أقبمت االضطرابك 
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. ك لـ يكف الحديث بكا معيا عددا معتبرا مف المراضعبيف أيدييـ تقدـ ليـ حبل لمعضمة جر 
نما كاف عمى أـ كحدىا فقط ك  فع شمؿ الصبي تككأف الرعاية تمتد ال ل ،ؿ بيت بأجمعيـآا 

نما يفيض عطاكحده  ك   ؽيتحقتساىـ في فاألخت لذلؾ  .(576)«ر عمى العائمة كمياالخيٌ  ىاؤ ا 
عيد لو مرحمة األمف كاالستقرار عف طريؽ اإلرضاع كتألخييا البنية القكية النمك الجسمي ك 

قد ك  .ىك أختو في كؿ ذلؾ السببك  .""إنا رادكه ألـ مكسى تعالىنو ك تحقيؽ كعد ا سبحاك 
تأثير األـ   امتداد ستمركىكذا ي (.ال تحزفكي تقر عينيا ك لى أمؾ إفرجعناؾ ) تحققت البشارة

تجمت العبلقة بيف األخ كقد عاطفة األمكمة متحققا تحققا ذكيا فطنا. لكدكر األخت المستميمة 
 :ىماكظيفتيف أساسيتيف عبر ك أختو 

  .بقائو سميماأم مراقبة أخييا كتأكدىا مف كصكلو إلى القصر ك  :ظيفة المراقبةك  -

كمف   .أخييا بذكاء عمى اقتراح المرضعة كاستعادةاألخت لقد عممت  :ة االسترجاعكظيف -
 تتمٌيز شخصية األخت بسمات أىميا:ىنا 

 .ع أف القصة متعمقة بأخييا مباشرةشدة السرية م -

 .قكة الذكاء في استغبلؿ الظركؼ المبلئمة -

 .(577)المكاقؼ الجديدة معالقكة التكاصمية في الحديث كالتكيؼ  -

كالمبلحظ أف ىذه العبلقة الكطيدة بيف األخت كأخييا قد جعميا ا تعالى في المرتبة 
كيؼ ال كىي تجسد كقكؼ األخت إلى جانب أخييا ، ياركفعبلقة مكسى باألكلى قبؿ 

كحمايتو مف كؿ مكركه خاصة إف كاف في مرحمة الكالدة كالرعاية كىي مرحمة صعبة تحتاج 
 شر.إلى الحيطة كالحذر مف كؿ 

  عالقته بأخيه هارون. 4.1

 كاجومرحمة ي . كىيماؿالكقة مكسى بأخيو في مرحمة النضج ك ف القرآف الكريـ عبليبيٌ 
الدرع الكاقي كىك أخكه المشقة كالصعاب، فيجد في األخ الحماية كالمساندة ك مكسى فييا 

أكؿ ك بلقة. المختمفة ليذه الع ية تبيف السياقاتآ 17سبع مرات في  اسموىاركف الذم ذكر 
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تعالى  سياؽ لممساندة يتجمى في إرساؿ ا تعالى مكسى عميو السبلـ لمجابية فرعكف لقكلو 
: فكاف جكاب مكسى جكابا يعتريو نكع مف الخكؼ لقكلو تعالى "إذىب إلى فرعكف إنو طغى"

اؼي أىٍف يىٍقتيميكًف كىأىًخي ﴿ ـٍ نىٍفسنا فىأىخى حي ًمنّْي ًلسىاننا فىأىٍرًسٍموي قىاؿى رىبّْ ًإنّْي قىتىٍمتي ًمٍنيي كفي ىيكى أىٍفصى ىىاري
اؼي أىفٍ  دّْقيًني ًإنّْي أىخى ى كىذا سؤاؿ صريح يدؿ عم» (34)القصص/ ﴾ييكىذّْبيكفً  مىًعيى ًرٍدءنا ييصى
نما ميغ  كلكنو أراد تأييده بأخيو  ك مف التب أف مكسى ال يريد باألكؿ التنصؿ ـ يسأؿ لك  عينوا 

خبلصو  كألخيو ك مؤيدا ما لعممو بأمان عبلقات  ىأكلك  .(578)«عممو بفصاحة لسانوتو كا 
ألف الفصاحة سبيؿ إلى اإلقناع  ىي تفضيؿ مكسى ألخيو مف ناحية الفصاحة مساندةال

، كىذا اإلقناع أيضا يتطمب كجكد شخصية كىك ما كاإلقناع يقـك عمى بياف الدليؿ كالحجة
كمعنى تصديقو إياه أف »الرد ىك العكف ك  .﴾﴿فأرسمو معي ردا يصدقني: يجسده قكلو تعالى

ممئو إياه بإبانتو عف األدلة التي يبمغيا مكسى في مقاـ ا في تصديؽ فرعكف ك يككف سبب
لعائؽ الذم ينتابو بيف الفينة  فمكسى عميو السبلـ يريد أف يتخمص مف ا .(579)«مجادلة فرعكف

ٍدًرم  ﴿ :األخرل فتقطع استرسالو في الحديث بقكلو تعالى عمى لسانوك  قىاؿى رىبّْ اٍشرىٍح ًلي صى
يىسٍّْر ًلي أىٍمًرم  كىاٍحميٍؿ عيٍقدىةن مً  خر آكىك حديث » (.28..25/طو) ﴾قىٍكًليٍف ًلسىاًني  يىٍفقىييكا كى

يكشؼ عف مستكيات في تركيبو فيفرز عددا مف اإلشارات التي يمكف استغبلليا لئلطبلع 
كحؿ العقدة في  .(580)«الذم يميزه االنفعاليعمى شخصية مكسى إطبلعا يتصؿ بالجانب 

االندفاع فإذا مف الكناية التي تتسع إلى ما يضيؽ الصدر مف أسباب االنفعاؿ ك  المساف ضرب
. (581)، سمس الحديث فصيح العبارةلعكارض انطمؽ المساف بٌيف النطؽزالت مثؿ ىذه ا

ًزيرنا ًمٍف أىٍىًميعىٍؿ ًلي كىاجٍ " تتكاصؿ العبلقة الكطيدة في قكلو تعالى:ك  كفى أىًخي اٍشديٍد ًبًو  كى ىىاري
نىٍذكيرىؾى كىًثيرنا  ًإنَّؾى كيٍنتى ًبنىا بىًصيرنا ًثيرنا  كى ؾى كى  "أىٍزًرم  كىأىٍشًرٍكوي ًفي أىٍمًرم  كىٍي نيسىبّْحى

ـ مف أحكـ، عمى غير قياس مثؿ حكيكالكزير فعيؿ بمعنى فاعؿ مف كازر »(. 35..25)طو/
 .(582)«الكؿ مشتؽ مف األزر أم الظيرألزر كىك المعكنة ك المؤازرة ك كىك مشتؽ مف ا

يغ زرا لو في تبما  ز كجؿ أف يجعؿ أخاه ىاركف سندا ك فمكسى عميو السبلـ يمتمس مف ا ع
كىذا  .كرككب المشقة يستدعي عكنا لو .رسالتو  فيك سيتحدل الصعاب  كيركب المشقة
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إليماف ﴿كي كشدة ا اليقيف با سبحانو كتعالىا يكمف في العكف أيضالمعيف ىك أخكه ك 
، أخكاف يضحياف مف رجبلف تحابا في ا :كىذه قمة التضامف .﴾نسبحؾ كثيرا كنذكرؾ كثيرا
خكيف يريداف سندا ألا تككف الدعكة إلى الحؽ مؤازرة كقكة ك كىكذ .أجؿ الرسالة بمعية ربانية

 تعالى .أف يبمغا الرسالة كيستجيبا لنداء ا سبحانو ك 

يىًضيؽي  :تعالىالحؽ سبحانو ك قكؿ يفي آية أخرل ك   اؼي أىٍف ييكىذّْبيكًف كى ﴿قىاؿى رىبّْ ًإنّْي أىخى
اؼي أىٍف يىٍقتيميكفً  مىيَّ ذىٍنبه فىأىخى لىييـٍ عى كفى  كى ٍدًرم كىالى يىٍنطىًمؽي ًلسىاًني فىأىٍرًسٍؿ ًإلىى ىىاري  ﴾صى

ذلؾ التكذيب الذم سيتسبب في إثارة  ذيب أكالإنو يجعؿ خكفو مف التك»(. 14..12)الشعراء/
ال يجد ظييرا لو يخرجو مف الضيؽ إال نفسو كضيؽ صدره كاحتباس لسانو  فيفكر في أمره  ك 

عميو السبلـ بما أكتي مف ىدكء كسكينة كعمـ ثـ يعكد مرة أخرل إلى شأف القكـ   ىاركف
ف شئت بمثابة المكجو المدافع  ك كف ىنا فيار  ،(583)«يرل فيو ذريعة لقتموفيذكر الذنب ك  ا 

ك يمثؿ األخ المفرج عف ىـ أخيو ، فيعف أخيو مكسى ألنو يقكـ بالميمة إلى جانبو النائب
 .كالمساند لو في السراء كالضراء

إلى رعايتو إلى نضجو   كتعالى مف كالدة مكسى إلى شبابو دائما نجد معية ا سبحانو
مف ا سبحانو كتعالى تأكيد باستجاب ك  صؿ معكنة األخ دائما تكااستعداده لتمقي الرسالة ك ك 

ا » :قاؿ تعالى ا ًبآىيىاًتنىا أىٍنتيمى نىٍجعىؿي لىكيمىا سيٍمطىاننا فىبلى يىًصميكفى ًإلىٍيكيمى دىؾى ًبأىًخيؾى كى قىاؿى سىنىشيدُّ عىضي
ا اٍلغىاًلبيكفى  مىًف اتَّبىعىكيمى   (.35)القصص/ «كى

 ك إذا أراد أف يعمؿ بو عمبل متعبا لمعضك أف يربطالعامؿ بعض الشد الربط كشأف 
الجدير بالذكر أف مكسى عميو السبلـ مقترف بأخيو ك  فقكةعميو لئبل يتفكؾ أك يعتريو كسر"

كتبميغ الرسالة  ،مكاجية فرعكف يعد تكميفو بالنبكةطمب مكسى إشراؾ ىاركف معو في ميمة 
 :(584) يشير إلى األمكر اآلتية

نو ميما فعؿ كرجؿ يحظى بدعـ مكسى كاف عظيـ الشأف بحيث أأٌف ما كمؼ بو  -أ
 .شريؾ لمحد مف النكسات أك لمنعيا فإنو يظؿ محتاجا إلى إليي
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أٌف ذلؾ ال يعني أنو لف يقـك بميمتو كاممة كما ينبغي لو بؿ إف مكسى سكؼ  -ب
كلكف كجكد ىاركف سكؼ يشكؿ  .مى أحسف كجو يكمف في حدكد بشريتويقـك بالتكميؼ ع

. كيبدك جميا أف مكسى عميو السبلـ كاف يرل (585)امبل فعاال في تكجيو األمكر نحك المرادع
التقكية الكجدانية الفكرية لو  ع فرعكف مف طريقيف أكليماكجكب تحصيف نفسو في مجابيتو م

أخيو العممية مف خبلؿ شد أزره بك  كثانييما التقكية المعنكية ،حتى يتكمـ بمنطؽ يقنع فرعكف
تبميغ الرسالة سكاء بالدرب األكؿ أك الثاني فاالعتماد كمو عمى التكميؼ بالنبكة ك  ىاركف في

 .(586)ا عز كجؿ طالما أف مكسى استغاث بربو في الحاليف

الكقكؼ إلى جنب األخ جعمت مف شخصية ىاركف كالمبلحظ أف ىذه المساعدة ك 
مؿ لمدعكة مع أخيو فمثبل يرد يظير بصفة الرسكؿ المبمغ لمرسالة الحا مٌرةعدة سمات فتتمٌيز ب

بّْؾى فىأىٍرًسٍؿ مىعىنىا بىًني ﴿ :ا بالذىاب إلى فرعكف لقكلو تعالىاألمر إلييم فىٍأًتيىاهي فىقيكالى ًإنَّا رىسيكالى رى
بّْؾى كىالسَّبلى  ـٍ قىٍد ًجٍئنىاؾى ًبآىيىةو ًمٍف رى ًف اتَّبىعى اٍلييدىلًإٍسرىاًئيؿى كىالى تيعىذٍّْبيي مىى مى كقاؿ  .(47)طو/ ﴾ـي عى

كفى نىًبيِّاكىكىىىٍبنىا لىوي ًمٍف رىٍحمى : ﴿تعالى اهي ىىاري ي صكرة األخ كما يظير ف (.53)مريـ/ ﴾ًتنىا أىخى
عميو السبلـ يمثؿ األمر الناىي كالمكمؼ بالدعكة كقد المتكسؿ لو فمكسى المساعد ألخيو ك 

، فقد اتخذكا ذلؾ العجؿ لكف حدث ما لـ يكف في الحسباف، استعاف بأخيو عمى عبدة العجؿ
كىنا يكمف دكر آخر لؤلخكة   .خذ بمحية أخيو يجرىا إليوأعبادة ليـ فرجع مكسى غضباف ف

المضحي مف أجمو فكاف مف الممكف لمترجي ألخيو القائـ عمى خدمتو ك فياركف يمثؿ دكر ا
 :مف ذلؾ قاؿ تعالى عمى لساف ىاركفأف ينسحب مف ىذه الميمة لكف ركح األخكة منعتو 

ٍقتى بىٍيفى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ﴿ ًشيتي أىٍف تىقيكؿى فىرَّ ٍذ ًبًمٍحيىًتي كىالى ًبرىٍأًسي ًإنّْي خى ـٍ قىاؿى يىا اٍبفى أيَـّ الى تىٍأخي لى  كى
رابطة األخكية النابعة مف الحب كالدؼء فمينظر الناظر في ىذه ال(. 94)طو/ ﴾تىٍرقيٍب قىٍكًلي

لكف  (يا أخي)كاف بإمكانو أف يقكؿ ك ، في ىذه العبلقة ـ حاضرة ال محالةاألف﴿يا إبف أـ﴾ 
عمى الرابطة األسرية التي عانت  يؤكدك إنو يريد االستمرار ا. تأثير كانت أبمغ  (أمي ابف)يا 
كما أكثر أكثر ك  أخيويريد أف يرتبط بفيؤكد ليا الثبات ك  لكثير مف الكيبلت مف أجؿ الرسالةا

عميو السبلـ صة ما سبؽ أف العائمة البيكلكجية لمكسى . كخبلاألـ إال كسيمة ليذا الترابط
سكاء مف حيث أمو التي كانت ليا القدرة عمى ترؾ كلدىا »الركية كانت تتسـ باليدكء كالسمـ ك 
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يحظى خاىا أـ أخاه الذم يتقف الحديث ك استرجعت أالنير أـ أختو التي كتمت السر ك  في
إنيا الرعاية الرعاية ىذا الكسط بمعية ا سبحانو كتعالى منحو المحبة ك  .(587)«بشعبية كاسعة

 . تبميغ الرسالةجؿ أل منذ الكالدةبالحب 

 ية األسرة المتبنّ . 2
تعتبر ظاىرة التبني ظاىرة اجتماعية تسعى لبناء أسرة مثميا مثؿ األسرة البيكلكجية  

  .األماف ككؿ متطمبات حياتوالرعاية ك  بة األسرة البديمة المعكضة لمطفؿ تكفر لوفيي بمثا
حيث بتبني طفؿ أك إنزالو منزلة االبف مف  ةأمر اقياـ رجؿ ك »ىك  لو التبني في أدؽ تعريؼك 

فيصبح الرجؿ بذلؾ أباه بالتبني كأنو ابف حقيقي ليما  تربيتو كحمايتو كرعاية شؤكنو ككفالتو ك 
ض األسرة فاألسرة المتبنية أك البديمة ىي التي تعكٌ  .(588)«أخكاتو بالتبني كيصبح أبناء األسرة
سرة البديمة أك المتبنية المبلحظ أف األك  .ئة االجتماعية خبلؿ حياة الفردالبيكلكجية في التنش

إنيا األسرة الحاكمة الغنية الطاغية إنيا ، مكسى ليا طابعيا المعيشي الخاصقصة  في
كمف  .ستضعفة التي أبيدت مف أجؿ الحكـية الماألسرة المالكة عمى حساب األسرة البيكلكج

ف ياألـ المذاألب ك ىما المبلحظ أيضا أف ىذه األسرة البديمة مككنة مف فرديف أساسييف 
 .في عبلقتيما مع مكسى ماسنرل تجمياتي فيمذالنقيض ال ييمثبلف طرف

 عالقته باألم البديمة "آسيا" .1.2

بف الكليد  مزاحـ بف عبيد بف الريافسيا بنت آ اسميا جاء في قصص األنبياء أفٌ 
إسرائيؿ مف سبط  كانت مف بنينيا إكقيؿ  .الذم كاف فرعكف مصر في زمف يكسؼ

بكت الذم انتقؿ إلى القصر أكؿ احتكاؾ ليا بيذا الصبي جاء عف طريؽ التاك  .(589)مكسى
بعد ركل في قصص األنبياء أف آسيا كانت المنقذ لمكسى عميو السبلـ مف المكت يي ك  .الممكي

ؽ الماء بمكسى يرفعو حيث انطم»أف أرسمتو أمو في التابكت كذلؾ بكحي مف ا تعالى 
إلى ركضة ىي مستقى  يخفضو أخرل حتى أدخمو بيف األشجار عند دار فرعكفالمكج مرة ك 

تانو فخرجت جكارم فرعكف في دار فرعكف داخؿ في بس نير كبير ككاف منيا، جكارم فرعكف
و عمى حالتو حتى ادخمنو كظنف أف فيو ماال فحممن يغتسمف كيستقيف فكجدف التابكت فأخذنو
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أحبتو حبا لى عمييا محبة منو فرحمتو آسيا ك فمما فتحتو رأت فيو الغبلـ فألقى ا تعا إلى آسيا
آسيا ليـ  تفقال ،مى آسيا بشفارىـ ليذبحكا الصبيف بأمره أقبمكا عشديدا فمما سمع الذباحك 

صبي ال يزيد في بني إسرائيؿ فأنا آتي فرعكف كاستكىبو إياه، فإف كىبو انصرفكا فإف ىذا ال
ف أمركـ بذبلي كنتـ قد أحسنتـ ك  حو فبل ألكمكـ، ثـ إنيا أتت بو فرعكف كقالت قرت عيف لي ا 

 .(590)«ة عيف لؾ أما أنا فبل حاجة لي فيولؾ ال تقتمكه عسى أف ينفعنا. فقاؿ فرعكف قر ك 
قىالىًت اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍكفى قيرَّةي عىٍيفو ًلي ﴿ :زكجة فرعكف الطاغية قاؿ تعالى، كىي فاألـ البديمة ترعاه كى

كفى  ـٍ الى يىٍشعيري لىدنا كىىي لىؾى الى تىٍقتيميكهي عىسىى أىٍف يىٍنفىعىنىا أىٍك نىتًَّخذىهي كى   (.9)القصص/ ﴾كى

فؿ لو يكعالى جعمت ليذا الكلد مف يحميو كيضمف لو الحياة ك تحكمة ا سبحانو ك إف 
إنو يحميو مرة أخرل بالحب  .التعميـ الناضج الذم يؤىمو لقيادة شعبالتربية الكريمة الناعمة ك 

لربما كانت تنتظر إقبالو كيؼ ال كعبلمتو السركر كالفرحة "قرت عيف" أـ يدخؿ صبي بيتيا ك 
تبنى مرتبطة بو عاطفيا تفرح بو كتسر طفؿ يمثؿ إنيا عبلقة أـ بطفؿ م الكلد ىي ال تممؾك 

مدل خكؼ  ىذا يبيفك إنيا تمنع قتمو  الحقيقية.مكمة فتككف بمثابة أمو ييبيا األليا الحياة ك 
تقنع زكجيا بضمو إلى  في الكقت نفسوفرعكف ك  أةمر اكؿ أـ عمى ابنيا كقد تجسد فعميا في 

الشعكر باالنتماء  عندهيقكم  ىذا األمفلمكسى الطفؿ. ك  تكفير األمف النفسيلي بالتاك  ،العائمة
المبلحظ أف ىذه األـ قد استعممت كسائؿ إقناع مادية ك  .األسرة البديمةأك ى ىذه الجماعة إل

 :تمنع ىذا الصبي مف بطش فرعكف كىيكمعنكية 

 س أسرة. بالتالي تأسيك  ،اتخاذه كلدا: كفي ذلؾ دعـ لفرعكف كأنس لزكجتو-1

إذ ساعدا لو قت ذاتو. فرعكف سيتخذه سندا لو ك معنكم في الك منفعتو كالقياـ بدعـ مادم ك -2
قطب  ىنا تبدك العبلقة التناقضية التي كانت بيفك »يككف ذراعو األيمف في السمطة ربما س

ياية كقطب فرعكف الذم يريد قتمو كانتيت الرسالة في الن األـ التي تسعى لتبني الطفؿ
قد استخدمت في ىذه العممية االتصالية مجمكعة مف كسائؿ ك  .حة قطب األـ  البديمةلمصم

تضمف تلكنيا متناقضة داخميا  ى نمط ثنائيات متجانسة في ظاىرىااإلقناع لزكجيا جرت عم
الجانب العقبلني يمثؿ المنطؽ االجتماعي األسرم ك  ىكجانبيف الجانب العاطفي مف جية ك 

لجانب األكؿ أثر الجانب المنطؽ السمطكم النفعي  فإف لـ يؤثر امف جية أخرل كىك يمثؿ 
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ف كانت الثاني ك  فرعكف تعمـ أف المنطؽ الثاني ىك األكثر تأثيرا في زكجيا  لكف  امرأةا 
مكقع األماف بسبب رضى الحاكـ ك »الدبمكماسية السياسية تقتضي التناكب بينيما لضماف 

المتبنية تجسدت أكثر في طفكلتو ى باألـ الجدير بالذكر أف عبلقة مكسك  .(591)«غضبو
، إال أننا نجد األـ تتخذ مكقعا كظيرت مبلمحيا أكثر بينما ال نجد ليا تفصيبل في دعكتو

نيكا ًاٍمرىأىةى ًفٍرعىٍكفى ًإٍذ قىالىٍت رىبّْ : ﴿قاؿ تعالى .خر مضادا لفرعكفآ رىبى المَّوي مىثىبلن ًلمًَّذيفى آىمى كىضى
نً اٍبًف ًلي ًعٍندىؾى بى  نىجّْ ًمًو كى ًني ًمٍف ًفٍرعىٍكفى كىعىمى نىجّْ نًَّة كى  ﴾ي ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى ٍيتنا ًفي اٍلجى

مكسى عميو السبلـ في دعكتو  معنى ذلؾ أنيا آمنت بالرسالة اإلليية متبعة(. 11)التحريـ/
عمى  لكفعمى أساس عاطفة األمكمة فحسب ك  بينو الكبذلؾ تستمر العبلقة بينيا ك  .لمحؽ

 يزىؽ الباطؿ.لى الديف الجديد الذم يحؽ الحؽ ك أساس االنضماـ إ

 عالقته باألب المتبني "فرعون". 2.2

، مرحمة الطفكلة كمرحمة فرعكف إلى مرحمتيفكف تقسيـ ىذه العبلقة بيف مكسى ك يم
 . جية الشديدة بينيما أثناء الدعكةبداية المكاالنضج كالكماؿ ك 

 مرحمة الطفولة  .1.2.2

، ﴿قرت عيف لي كلؾ﴾ رد عمييا فرعكف قرت عيف لؾ قرت زكجة فرعكف بالصبي لما
الذم يحمؼ بو لك أقر فرعكف أف يككف  في ذلؾ يقكؿ النبي "ص"ك  .أما أنا فبل حاجة لي فيو

لكف ا تعالى حرمو ك  امرأتولو قرة عيف كما أقرت ليداه ا تعالى بو كما ىدل بو 
  .(592)ذلؾ

كىذا  .سمطة حكمو يغرس في نفسو االنتقاـ مف كؿ صبي يكلدإف خكؼ فرعكف عمى 
نت أكؿ بادرة لحماية عمى يده فكافرعكف  كالدة صبي يككف ىبلؾالخكؼ مصدره تكقع الكينة 

لـ يتكقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ كصؿ رفض الصبي ألكؿ كىمة ك  يالسمطاف ىىذا الممؾ ك 
أنو كاف يمعب بيف يدم »ء األنبياكركم في قصص  .إلى القتؿ تكىما بأف سيككف عدكه

كقاؿ بو رأس فرعكف فغضب غضبا شديدا كتطير منو  بيده قضيب صغير فضربفرعكف ك 
فرعكف فجاءت تسعى إلى  ةامرأىذا عدكم المطمكب فأرسؿ إلى الذباحيف ليذبحكه فبمغ ذلؾ 
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سى  فأخبرىا بما فعؿ مك  كقالت لو ما بدا لؾ في ىذا الصبي الذم قد كىبتو لي ،كففرع
نما صنع ىذا مف صباه كأنا أجعؿ فيو بيني ك  بينؾ أمرا فقالت لو: إنما ىك صبي ال يعقؿ  كا 

ف أخذ الياقكت فيك يعقؿ أضع لو جمرا فإبو الحؽ أضع لو حميا مف الذىب كالياقكت ك  تعرؼ
ففاذبحو ك  طسا نيا كضعت لو طسا فيو الذىب كالياقكت ك إثـ  ،أخذ الجمرة عممت أنو صبي ا 

الجمرة فمد مكسى يده عمى أف يأخذ الجكاىر ليقبض عميو فحكؿ جبريؿ عميو خر فيو آ
السبلـ يده إلى الجمرة فقبض عمى جمرة ككضعيا في فيو فجاءت عمى لسانو فأحرقتو كذلؾ 

الت لو . فق(27،28)طو/  (يىٍفقىييكا قىٍكًلي ٍؿ عيٍقدىةن ًمٍف ًلسىاًنيكىاٍحمي ) الذم قاؿ في قكلو تعالى
صرؼ ا عنو ذلؾ السكء فمـ ك  .تموقأنو صبي ال يعقؿ فكؼ عف رل إلى فعمو ك آسيا "أال ت

لى الناس كميـ حتى كاف يحبو كؿ يزؿ عزيزا مكرما في بيت فرعكف كحببو ا تعالى إليو ك  ا 
العبلقة ىنا انبنت عمى ك  .تبني مكسىفي معنى ذلؾ أف فرعكف كاف مترددا  .(593)«مف يراه

، ففرعكف بجبركتو يريد التخمص منو بأم طريقة األمر المكعكدالشؾ في أنو الصبي العدك 
صابتو سمبية عميو بكضع الجمرة في فمو ك الذم جعمو يخضع الطفؿ الختبار كانت نتيجتو  ا 

. كلـ يبيف (594)باآلخريف االتصاؿنتيجة ذلؾ بإصابة أرطفكنية شكمت عائقا أمامو في عممية 
ه الحادثة إال بعد مرحمة النضج ب المتبني بعد ىذاأللقرآف الكريـ العبلقة بيف مكسى ك لنا ا

  .الكماؿك 

  مرحمة النضج والكمال .2.2.2

كىذىًلؾى نىٍجًزم اٍلميٍحًسًنيفى ﴿ يقكؿ تعالى:     ا كىًعٍممنا كى ٍكمن ا بىمىغى أىشيدَّهي كىاٍستىكىل آىتىٍينىاهي حي لىمَّ  ﴾كى
الذم ظيرت عداكتو األب المتبني تعكد العبلقة متجمية بيف مكسى ك  كىنا (.14)القصص/

ابنو  نية عمى مكسى في حادثة قتؿ القبطي حينما أصدر فرعكف أمرا بمبلحقتو مع أنوعبل
طغيانو فعبلقة المكقؼ امتدادا النتقاـ فرعكف ك  يعتبر ىذاك  .الذم رباه كحكـ عميو بالقتؿ
م سيكاجو الذ إنو العدك بينيما. التنافر كىنا تبدأ حدة المكاجية مكسى بو كانت تتجو نحك
تجبر، لقد تربى مكسى في قصره ككاف مف المفركض أف يككف سيد فرعكف الذم طالما عتا ك 

" لكف بإرادة إليية يحدث العكس، فما كاف فرعكف إال عدكا رغـ ي عيد أبيو "البديؿالقصر ككل
، تمقاه في قصرهالعيش الرغيد الذم تبنيو لو كفي أثناء مكاجيتو معو أراد أف يمف عميو ذلؾ 
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لىًبٍثتى ًفينىا ًمٍف عيميًرؾى ًسًنيفى ﴿ :قاؿ تعالى عمى لساف فرعكف ًليدنا كى بّْؾى ًفينىا كى ـٍ نيرى  ﴾قىاؿى أىلى
لقد استغؿ فرعكف المرجعية »د خكاجة عمى ىذه العبلقة قائبل يعمؽ أحمك (. 18/الشعراء)

ذلؾ في كاف يتزعميا مكسى ك  لمعارضة التياألسرية في العممية االتصالية مف أجؿ إخماد ا
أثناء الحكار الذم جرل بينيما في القصر مف خبلؿ تذكيره بعنصريف مف العناصر الكظيفية  

كىما التربية في أثناء الطفكلة لؤلسرة استفاد منيما مكسى في أثناء كجكده في األسرة البديمة 
عكف بيذا الكبلـ قصد فر كقد  .(595)«االقتصادية في أثناء فترة الشبابكالحماية البيكلكجية ك 

أحسنا إليؾ فمتى كاف المف عمى مكسى كاالحتقار لو كأنو يقكؿ: ألست الذم ربيناؾ صغيرا ك 
يعمؽ عبد العزيز خكاجة في ىذا الشأف حكؿ عنصر السمطة ك  .ىذا األمر الذم تدعيو

االتصالية  أما المرجعيتاف األخرياف المتاف تتصارعاف في العممية: »فيقكؿكمرجعية  التبني 
السمطة بعٌدىا أقكل  األسرم كتظير مرجعية مرجعية السمطة كمرجعية االنتماءفيما 

التي تزيح كؿ أنكاع المرجعيات األخرل ميما كانت بما في ذلؾ مرجعية المرجعيات ك 
قتمو مع انو ابنو بالتبني فالكالء مر فرعكف كحاشيتو بمبلحقة مكسى ك العبلقات العائمية فقد أ

 .(596)«زيح غيره مف المرجعيات عمى مختمؼ مستكياتيالمسمطة ي

 ؾى ؿ لى طريؽ الميف ﴿ىى كتبمغ حدة المكاجية عندما يصؿ مكسى إلى مرحمة اإلقناع عف 
إال (. 44)طو/ ى﴾خشى ك يى كر أى ذى تى مو يى عى ا لى ينن كال لى و قى قكال لى خشى فى تى فى  بؾى إلى رى  أىديؾى كى كى ف تزى إال أى 

عما كجدنا  ًفتناا لتمٍ المكقؼ الرافض إذ يقكؿ تعالى عمى لسانو ﴿أجئتن أف فرعكف كاف يمثؿ
إني نو يخاؼ تغيير العادات كالتقاليد التي فرضيا عمى قكمو ﴿إ (.78)يكنس/ ﴾ناءى عميو أبا

إضافة إلى ذلؾ فيك (. 26)غافر/ ﴾في األرض الفسادى  رى يً ظٍ ينكـ أك أف يي دً  ؿى دّْ بى أخاؼ أف يي 
 .القمعية لردع ابنو المتبنى فيطرح أسئمة تعجيزية في أثناء الحكاريستخدـ شتى الكسائؿ 

إضافة إلى السخرية  ،(51)طو/ ى﴾األكلى  كفً ري القي  اؿي ا بى مى ﴿قاؿ فى  :يتمثؿ ذلؾ في قكلو تعالىك 
قاؿ ربكـ كرب آبائكـ  "قاؿ لمف حكلو أال تستمعكفى  :كالتيكـ كالحط مف الشأف كقكلو تعالى

كتزيد حدة فرعكف في أساليبو االستيزائية كالضحؾ في قكلو  (.25،26)الشعراء/ األكليف"
 حدكما بمغت بو الجرأة  .(47)الزخرؼ/ حككف﴾يضٍ مٍنيا  ـٍ فمما جاءىـ بآياتنا إذا ىي ﴿: تعالى

رسكلكـ الذم أرسؿ  ﴿قاؿ إفَّ : تعالى اتيامو بالجنكف أم عدـ التكازف النفسي كالعقمي لقكلو

                                                           
595

 .191-190عبد العزٌز خواجة ، أنماط العالقات اإلجتماعٌة ، ص   

 
596

 .222المرجع نفسه ص   



 

161 
 

التيديد بالسجف إف لـ يخضع  حدٌ في األخير األمر كبمغ بو . (27)الشعراء/إليكـ لمجنكف﴾ 
قاؿ لئف اتخذت إليا غيرم ": لو السماكات كاألرض لقكلو تعالىألكامره كيتخذه إليا بدال مف إ

التضاد بيف مكسى ككثيرة ىي عبلقات المكاجية ك (. 29)الشعراء/ ألجعمنؾ مف المسجكنيف"
فرعكف األب البديؿ تشتد حدتيا أكثر فأكثر في مكاجيات كثيرة خاصة مع السحرة ك  االبف

 .فييا الحقاالقكؿ التي سنفصؿ 

فرعكف بالرغـ مف تربيتو في ف ىذا االبف عاش مرارة قاسية مع إكخبلصة القكؿ 
 قصر مميء بالتمادم في الطغياف كالقير كالييمنة، إال أف رعاية ا سبحانو كتعالى ،القصر

 تالطغياف ليظير عبلقات أخرل يكاصؿ فييا المكاجية ميما كانجعمتو يتحدل ىذا الظمـ ك 
 .نتائجيا

  األسرة المصاهرة. 3

انتقؿ مكسى عميو السبلـ إلى مديف، كذلؾ بيدل الرعاية تبدأ ىذه العبلقة عندما 
إلييا بعد ، فكصؿ سالما يف بالذات لبعدىا عف سيطرة فرعكفقد اختار مدكالعمـ اإلليي"ك 

بكصكلو ك  .مد في أكمو عمى ما يجده مف عشبمعاناة سفر استمرت بضعة أياـ كىك يعت
ى ثانييما التعرؼ عمف أكليما أخذ حاجتو مف ماء الشرب، ك اختار مكانا لمسقاية ربما ألمري

التطمع إليجاد مف يمكف أف يؤكيو حتى يبدأ بالعمؿ في كضع البمد مف المكجكديف ىناؾ ك 
مىٍيًو أيمَّةن ًمفى النَّاًس ﴿ :كفي ذلؾ يقكؿ تعالى .(597)«ذلؾ البمد دى عى ٍديىفى كىجى دى مىاءى مى رى لىمَّا كى كى

دى ًمٍف دي  كىجى ـي اٍمرىأتىٍيًف تىذيكدىافً يىٍسقيكفى كى الذكد ىك الدفع ك الطرد فقكلو ك (. 23)القصص/ ﴾كًنًي
 .(598)تذكداف أم تحتمياف

األماف اجتماعي يجسد إنو مكقؼ إنساني ك  .الرعاءكتبدأ العبلقة بمساندة الفتاتيف في 
تقترح عمى األب استئجاره لقكتو ىذا المكقؼ جعؿ إحدل الفتاتيف  .كالحماية مف زحـ الرجاؿ

ا دليؿ عمى ىذك  .ميف طمبت مف أبييا أف يستأجرهفالبنت حينما كجدت اإلنساف األ»كأمانتو 
ثـ تبدأ مرحمة االستقرار  .(599)«ىذه الميمةتريد أف تجد مف يعفيا مف أنيا لـ تيك الخركج ك 

ة اجتماعية تساىـ في بناء أسرة "فاألب كاف عنده حـز ألف الزكاج كمؤسس ي الدخكؿ فيكى
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فكجد األب أف  مكسى سيدخؿ بيتو كيرعى غنمو كالبيت فيو بنتاف، كمكسى غريب عنيما
كقد . (600)«ومحرمة عمي كجو إحداىف فتصبح األكلى زكجتو كالثانيةأفضؿ حؿ أف يز 

غيؿ الرجؿ لما ، حيث اقترحت عمى أبييا تشالمرحمة بناء عمى اقتراح الفتاة تجسدت ىذه
ٍرتى اٍلقىًكمُّ األمانة ﴿يتصؼ بو كالقكة ك  ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى

﴾ كيستجيب األب ليذا االقتراح فيحكلو إلى مشركع زكاج بأف يقترح  (.26)القصص/ اأٍلىًميفي
ثماف سنكات عنده عمى مكسى إحدل ابنتيو لمزكاج مقابؿ فترة زمنية مف التجارة  تمتد إلى 

ؾى ﴿ :قاؿ تعالى .(601)«أف يستكمؿ العشر إف أراد ذلؾبعده ميرا ليا ك  قىاؿى ًإنّْي أيًريدي أىٍف أيٍنًكحى
ا أيًريدي أىٍف  ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّ  مى جو فىًإٍف أىٍتمىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍف ًعٍنًدؾى كى اًنيى ًحجى ًني ثىمى مىى أىٍف تىٍأجيرى ىىاتىٍيًف عى

 ﴾ اًلًحيفى مىٍيؾى سىتىًجديًني ًإٍف شىاءى المَّوي ًمفى الصَّ الطاىر بف عاشكر  يعمؽك  (.27)القصص/أىشيؽَّ عى
 .(602)«مى مف يتزكجيا رغبة في صبلحوكفيو جكاز عرض الرجؿ مكالتو ع»في ىذا الشأف 

فقد الحظ مكسى مكقفا  بعدة مراحؿ بدأىا بعبلقة المكقؼ ف ىذا االستقرار مرٌ إيمكننا القكؿ ك 
متناقضا يتشكؿ مف مجمكعتيف اجتماعيتيف مجمكعة الرعاة التي تقـك بعممية اقتصادية 

يف ال تقكماف بأم السقي كمجمكعة تتككف مف امرأتيف منعزلت محدكدة ككاضحة تتمثؿ في
ىذا التناقض بيف عناصر المكقؼ استفز مكسى ليقـك بالخطكة التالية كىي إرساؿ  .عمؿ

المكقؼ كطبيعة الرسالة االتصالية  حيث طمب مف المجمكعة استفسارا عفالرسالة 
" كما يقدـ النص ف أم مقدمات  يتضمف كمـ  كاحدة "ما خطبكماالمستخدمة قصيرة مف دك 

ثـ تمقى الجكاب  ،تيفأمر االقرآني طبيعة الشعكر الذم يحممو مكسى ليذه المجمكعة لككنيما 
عمى الرسالة حيث تحكؿ مكسى مف مكقع المرسؿ إلى المستقبؿ يتمقى الجكاب عف استفساره  

فيي دقيقة لمرسمة بطبيعة الرسالة المستقبمة نفسيا ألنيا كانت قصيرة ك ككانت الرسالة ا
 تتضمف جانبيف:

كىذه  .: كتتمثؿ في تسكيغ الكقكؼ فيما منعزلتاف بانتظار انصراؼ الرعاة لمسقيالتسويغية
 .التسكيغية شرطية ترتبط بمكقؼ آخر "ال نسقي حتى يصدر الرعاء"
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استخداـ السببية في تسكيغ  ك . كبر سف األب ﴿كأبكنا شيخ كبير﴾ تتمثؿ في السببية:
المسافة بيف المرسؿ كالمتمقي كاإلبقاء عمى العبلقة في مستكاىا المكقؼ يضمف حفظ 

 . (603) العقبلني الجاؼ بعيدا عف أم عاطفة

القسط األكفر كاف لكالد الفتاتيف، المبلحظ في عبلقة مكسى باألسرة المصاىرة أف ك 
فيو األب الحنكف لعمو يجد  إنو يعرض عميو القصص في أكؿ كىمة إنو يبث حزنو إليو

فالمرتكز السردم في قصة :"يقكؿ حبيب مكنسي في ىذا الشأف .منو الذم حـر العطكؼ
يغيب دكر األب تغييبا كميا لذلؾ ترل في لسبلـ يرفع مف دكر األـ كاألخت ك مكسى عميو ا

مكف العامؿ التربكم مف االتزاف كجكد الشيخ في أرض مديف تعكيضا لؤلسرة المفقكدة حتى ي
أمو القسط الذم حفظ لو تكازف الطفكلة كىك اآلف يغترؼ مف التجانس فقد ناؿ مكسى مف ك 

جعؿ مكسى يبمغ مرحمة كىذا اإلعداد السميـ ي .(604)"األبكة ما يرجح بو جانب اإلعداد السميـ
اًنًب الطُّكًر نىارنا ﴿ اتخاذ المكقؼاإلستقرار ك  سىارى ًبأىٍىًمًو آىنىسى ًمٍف جى ؿى كى فىمىمَّا قىضىى ميكسىى اأٍلىجى

ـٍ تىٍصطى قىاؿى  ٍذكىةو ًمفى النَّاًر لىعىمَّكي بىرو أىٍك جى ـٍ ًمٍنيىا ًبخى ﴾أًلىٍىًمًو اٍمكيثيكا ًإنّْي آىنىٍستي نىارنا لىعىمّْي آىًتيكي  ميكفى
 .ىذه األسرة تجاهبالتالي تحمؿ المسؤكلية ك ، ألسرتو االستقبلليةإنو يقرر (. 29)القصص/

  عالقاته خارج األسرة. 4

تككيف  ك، إنما ىكاء البيكلكجية منيا أـ المتبنيةفي ظؿ األسرة سإف ما عاشو مكسى 
جسدت عبلقات بيف األسرتيف تك  .فمسار حياتو بدأ بصناعة ربانية كاستمر كذلؾ، لشخصيتو

كيؼ ، فلؤلسرة المصاىرةفييا الفضؿ  التي كافة االستقرار قبؿ مرحم خارج ىاتيف األسرتيف
مسار  تكيؼ غير ك  ؟يؼ ساىمت في تككيف شخصيتوكك  ؟ت ىذه العبلقات قبميا كبعدىاكان

  ؟حياتو

عبلقات ما قبؿ  إلىيمكف تقسيـ ىذه العبلقات بحكـ ترتيب القصة  ليذه األسئمةتبعا 
. كسنركز في ىذا اإلطار عمى العبلقات خارج األسرة أم قبؿ ما بعدىاعبلقات المصاىرة ك 
  المصاىرة:

  عالقته برجمين يقتتالن. 1.4
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ًف ىىذىا ﴿ :قاؿ تعالى مىٍيًف يىٍقتىًتبلى دى ًفييىا رىجي ٍفمىةو ًمٍف أىٍىًميىا فىكىجى مىى ًحيًف غى ًدينىةى عى ؿى اٍلمى دىخى كى
كىزىهي ميكسىى فى  مىى الًَّذم ًمٍف عىديكًّْه فىكى ى ًمٍف ًشيعىًتًو كىىىذىا ًمٍف عىديكًّْه فىاٍستىغىاثىوي الًَّذم ًمٍف ًشيعىًتًو عى قىضى

مىٍيًو  ي جسدت  شخصية مكسى يبيف لنا ىذا المكقؼ مبلمح التغير الت (.15)القصص/" عى
سمطتو فرأل رع في ظؿ قصر فرعكف تحت ىيمنتو ك ترععميو السبلـ ىذا الفتى الذم تربى ك 

د تمؾ الشخصية لذلؾ فيك يريد أف يجسٌ  ،ل  كذاؽ أىمو مف العذاب ما ذاقكامف الظمـ ما رأ
فيسارع لمنجدة  ،يتصارع فيو القكم مع الضعيؼ امكقف إنو يشاىد. لمظمـ كاالستبداد ىضةالمنا

دفعت بو إلى القتؿ  مف غير التركيبة االجتماعية قد أثرت فيو، ك لكف  ،كيتدخؿ في الحيف
مراف أشده كاف يركب مراكب أنو لما بمغ مكسى بف ع»كقد ركم عف أىؿ التفسير  .قصد

عمى بني إسرائيؿ كامتنع بو . بف فرعكفكاف يدعى مكسى ك  .يمبس ما يمبس فرعكفك فرعكف 
لكا قا .الرضاعةبسبب إال  لـ يأتكال يعمـ الناس أف ذلؾ  كاف فييـ مالذ كثير مف الظمـ

عنده مكسى فمما جاء مكسى قيؿ لو: إف فرعكف قد  ليسفركب فرعكف ذات يـك مركبا  ك 
أغمقت  قدنيار ك الأدركو المقبؿ بأرض يقاؿ ليا منؼ فدخميا نصؼ ركب مكسى أثره ك ف ركب

يقتتبلف ليس في طرقيا أحد فبينما ىك يمشي في ناحية المدينة إذ مر برجميف أبكابيا ك 
عبلقة مكسى عميو تجسدت كقد  .(605)«خر مف آؿ فرعكفأحدىما مف بني إسرائيؿ كاآل
كأنو ك »كال تفكير  القتؿ مف غير تركٌ  كفي الكقت نفسو حدث السبلـ في دكر المنقذ ألحدىما

و فعؿ لـ يسبقو تفكير في السبب كال في إن .عف النفس االعتداءالنزكع الفطرم إلى رد 
ياـ كالسنكات إنو يسمع مع األ مبية لعاطفة دفينة اختمرت طينتيا، يتحرؾ فيو الجسد تالعكاقب

لؾ اإلنذار المكقكت الذم كاف ينتظر الساعة المكاتية لئلعبلف عف الفعؿ  االستغاثة  كذ
تغاثة منبو مكقكت في أعماؽ الذات تدكر عقاربو مع األياـ نحك االنتقاؿ مف القمب إلى فاالس
مف دفع المنكر بالمساف  انتقمتفنسبة التغيير في شخصية مكسى عميو السبلـ ، (606)«اليد

ف إنيا اليداية كما إنيا كسكسة الشيطا .باليد  لكف سرعاف ما تدارؾ الخطأدحضو إلى دفعو ك 
 .أعظميا ىداية

ة أخرل لتصبح عبلقة مكسى عميو السبلـ أكثر حدة في محاربة كيتكرر المكقؼ مرٌ 
، تنقمب اآلية فيصبح اإلسرائيمي ال  كىك المستغفر لربو التائب لوالظمـ لكف دكف قتؿ  كيؼ 
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رىهي عدكا لمكسى فيكشي بو ﴿ قَّبي فىًإذىا الًَّذم اٍستىٍنصى اًئفنا يىتىرى ًدينىًة خى ًباأٍلىٍمًس  فىأىٍصبىحى ًفي اٍلمى
ديكّّ لىييمى  وي قىاؿى لىوي ميكسىى ًإنَّؾى لىغىًكمّّ ميًبيفه  فىمىمَّا أىٍف أىرىادى أىٍف يىٍبًطشى ًبالًَّذم ىيكى عى ا قىاؿى يىا يىٍستىٍصًرخي

بَّ  ا قىتىٍمتى نىٍفسنا ًباأٍلىٍمًس ًإٍف تيًريدي ًإالَّ أىٍف تىكيكفى جى ا ميكسىى أىتيًريدي أىٍف تىٍقتيمىًني كىمى مى ارنا ًفي اأٍلىٍرًض كى
مف طرؼ  فعبلقة التنافر كالتضاد(، 18،19)القصص/ ﴾ٍف تىكيكفى ًمفى اٍلميٍصًمًحيفى تيًريدي أى 

فيما حدث  فأكؿ االتياـ القتؿ  يضع عمى عاتقو المسؤكليةي جعمتو يتيـ مكسى ك اإلسرائيم
الناس بالتي ىي  ي األرض بيفالعتك في األرض كثالثا عدـ اإلصبلح فكثانيا التجبر ك 

، فقكة المصمحة تقتضي حسب مف كؿ ىذا ىك ضماف الحماية لنفسوككاف اليدؼ  .أحسف
، لتنشأ مكسى عميو السبلـ مف ىذه الكشايةتشاء رعاية ا تعالى أف تنقذ ك  .رأيو غرس الفتنة

 .قة أخرل بيف منقذه كىك رجؿ  يسعىعبل

 عالقته برجل يسعى . 2.4

أرسؿ الذباحيف كأمرىـ أخبر فرعكف عف قتؿ القبطي  لما»أنو إف سبب ىذه العبلقة 
فطمب مكسى في ثنيات   ،ه فإنو غبلـ ال ييتدم إلى الطريؽ، كقاؿ ليـ اصمبك بقتؿ مكسى

المدينة بقاؿ ، ككاف مكسى يسمؾ الطريؽ األعظـ فجاءه رجؿ مف شيعتو مف أقصى الطريؽ
. (607)«آمف بوكؿ مف صدؽ بمكسى ك براىيـ "ككاف أ، ككاف عمى بقية مف ديف إلو حزقيؿ

ألمر ا أحس بمعاناة كاضطياد القـك لربما"ىذا الرجؿ ينتمي إلى قـك فرعكف ك كنبلحظ أٌف 
يو ، إنيا عبلقة المساندة، إنو ينقؿ الحدث الذم جرت فالذم جعمو يسرع إلنقاذ مكسى

ى المى  المحاكرة بيف فرعكف كحاشيتو ﴿إفَّ  أصؿ ك (. 20)القصص/ ﴾مكؾى تي ليقٍ  بؾى  كفى ري مً أتى يى  ؤلى
 قبكؿ أمر األمر  فيك مطاكع أمره قاؿ أمرؤ القيس: "ك يعدك عمى المرء ما يأتمر»االئتمار 

، ثـ شاع إطبلؽ اإلئتمار عمى التشاكر ألف المشاكريف أم " يضره ما يطيع فيو أمر نفسو
ؿ إلى ظيكر الح لسياؽ القتؿ ىنا أدك . (608)«يأخذ يعظيـ أمر بعض فيأتمر بو الجميع

كسرعاف  .قكموفالرجؿ ينصحو باليرب قبؿ أف يقتمو فرعكف ك "فىاٍخريٍج ًإنّْي لىؾى ًمفى النَّاًصًحيفى "
رىجى ًمٍنيىا تعالى ﴿مو إلى مديف داعيا ا سبحانو ك ما خرج مكسى عميو السبلـ شادا رح فىخى

ًني ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى  قَّبي قىاؿى رىبّْ نىجّْ اًئفنا يىتىرى  .ذاؾ كاف مكقؼ الرجؿ (.21)القصص/ ﴾خى
انىوي أىتىٍقتيميكفى رىجيبلن رجؿ يكتـ إيمانو قاؿ ا تعالى: ﴿ قىاؿى رىجيؿه ميٍؤًمفه ًمٍف آىًؿ ًفٍرعىٍكفى يىٍكتيـي ًإيمى كى
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ـٍ ًباٍلبىيّْنىاتً  اءىكي قىٍد جى بّْيى المَّوي كى لـ يكف  أنويعني »إيماف ىذا الرجؿ  إفٌ (. 28/غافر) ﴾أىٍف يىقيكؿى رى
أنو ربما رأل في كجكد مكسى إمكانية حدكث تغيير في األكضاع  راضيا عف ظمـ فرعكف ك 

نو لما كاف يدرؾ بأف مكسى يمتمؾ القدرة عمى ع إلى تصحيح األمكر  ك إف ىذا الرجؿ يتطم ا 
تفقو في الديف فقد رأل ضركرة إنقاذه مف أتاه ا تعالى مف حكمة كعمـ ك إنجاز المراد بما 

 .(609)«إببلغو بتشاكر المؤل عمى قتمو كالطمب منو الخركج كناصح تيمو حياة مكسىخبلؿ 

 عالقته مع السحرة . 3.4

لخفائو  ، كالٌسٍحر بالنصب ىك الغذاءالسحر في المغة عبارة عما لطؼ كخفي سببو
غياب فمعنى السحر ىك الخفاء ك . (610) بالشرابقاؿ لبيد: كسحر بالطعاـ ك  .كلطؼ مجاريو

تخيؿ يي ك  و،ى سببختص بكؿ أمر تخفٌ م»اإلصطبلح كفي عرؼ الشرع  فيك  أما في .السبب
قاؿ  .الخداع كمف أطمؽ كلـ يفد أخاه ذـ فاعمورم مجرل التمكيو ك كيج عمى غير حقيقتو

عصييـ كىكا عمييـ حتى ظنكا أف حباليـ ك يعني م« سحركا أعيف الناس»: تعالى
فرعكف الذم يريد أف  يجد مصدرىا الكحيدالمتأمؿ لعبلقة مكسى بالسحرة ك  .(611)«تسعى

قىاؿى : ﴿كسى بالسحر قاؿ تعالىإنو يقيـ الحجة عف طريؽ السحرة ك يتيـ م ،ينتصر لنفسو
ـٍ  ـٍ ًمٍف أىٍرًضكي كي ًميـه  ييًريدي أىٍف ييٍخًرجى ٍكلىوي ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى كفى ًلٍممىئلىً حى اذىا تىٍأميري  ﴾ًبًسٍحًرًه فىمى

اهي كىاٍبعىٍث ًفي اٍلمىدىاًئًف ﴿ االستجابة كسرعاف ما تحدث .(34،35)الشعراء/ قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى
ًميـو  ارو عى اًشًريفى  يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىحَّ فالسحرة كانكا يشكمكف عبلقة غير مباشرة (، 37)الشعراء/ ﴾حى

األكلى  الرتباطيـ بفرعكف فقد كاف السحرة الدعامةمدعكة منذ الكىمة األكلى لمع مكسى 
لـ تصؿ  كدليؿ عمى حجتو كجاء ذلؾ عندما يستعمميـقد كاف . ك لفرعكف ليكاجو بيـ الدعكة

الييئة الممثمة لذلؾ فيـ يمثمكف ألكؿ كىمة  ،المرحمة الحكارية بينو كبيف مكسى إلى حؿ مفتكح
كالتي  مكسى عميو السبلـإلى بالنسبة  تضادعبلقة معنى ذلؾ أنيا تشكؿ  ف.لسمطة فرعك 

ف ك مأمكر  عبادكىـ  .السحرة يـك الزينةب الجماىيرعنيا المكاجية العمنية التي تجمع  تنتج
استغبلليـ إنيـ تابعكف لبناء استغميـ فرعكف لمكاجية مكسى، فدكرىـ يكمف في جمعيـ ك 

ىرمي يتكلى فيو فرعكف السمطة كمدع األلكىية لذلؾ فبلبد أف يؤدم السحرة دكرا فيشكمكف 
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فيا إعطاء شرعية الدعاء فرعكف تأليو نفسو عمما أف بسطاء الناس فكرا طبقة مف الكينة ىد
السحرة أحسكا بأىميتيـ تمؾ  فنحكا  كمف الكاضح أف .(612) يميمكف إلى طريؽ السحرة عادة

ًقيؿى ًلمنَّاًس ىىٍؿ أىٍنتيـٍ ﴿ :ؼ زيادة الكسب المادم  قاؿ تعالىنحك استغبلؿ المكقؼ بيد كى
رىةي قىاليكا ًلًفٍرعىكٍ  اءى السَّحى ـي اٍلغىاًلًبيفى  فىمىمَّا جى رىةى ًإٍف كىانيكا ىي فى أىًئفَّ لىنىا ميٍجتىًمعيكفى  لىعىمَّنىا نىتًَّبعي السَّحى

ـٍ ًإذنا لىًمفى  نَّكي ـٍ كىاً  ىٍجرنا ًإٍف كينَّا نىٍحفي اٍلغىاًلًبيفى  قىاؿى نىعى ﴾  ألى ًبيفى ي تأتك (. 42..39/الشعراء)اٍلميقىرَّ
 .المكاجية كالتحدم بمعية إليية ىكخر آمسارا  تخذلتسى مك العبلقة المباشرة بيف السحرة ك 
مىى المًَّو كىًذبنا " :قاؿ تعالى ،كقبؿ المكاجية ىناؾ الكعيد كا عى ـٍ الى تىٍفتىري ٍيمىكي قىاؿى لىييـٍ ميكسىى كى

ـٍ ًبعىذىابو  ًف اٍفتىرىل فىييٍسًحتىكي ابى مى قىٍد خى فكبلـ مكسى لمسحرة المقدـ في إطار » (،61/طو)" كى
قبؿ المباراة كىي أنيـ محتالكف النصح الممتزج بإنذار ييدؼ إلى كضع الحقائؽ أماـ السحرة 

فىمىنىٍأًتيىنَّؾى ًبًسٍحرو ًمٍثًمًو : ﴿كيأتي اليكـ المكعكد قاؿ تعالى .(613)«لف ينالكا إال سكء العاقبةك 
ينى  ـٍ يىٍكـي الزّْ ٍكًعديكي بىٍينىؾى مىٍكًعدنا الى نيٍخًمفيوي نىٍحفي كىالى أىٍنتى مىكىاننا سيكنل  قىاؿى مى ًة كىأىٍف فىاٍجعىٍؿ بىٍينىنىا كى

ى  كالتحدم كاف .فالعبلقة ىنا أصبحت جمية كاضحة (،58،59)طو/ ﴾ييٍحشىرى النَّاسي ضيحن
كسى كىي اليد ك العصا التي تحكؿ إلى ثعباف بكاسطة كسائؿ سخرىا ا سبحانو كتعالى لم

نىعيكا كىٍيدي سىاًحرو كىالى ييٍفًمحي يمتيـ كؿ ما صنعكه ﴿ ا صى نىعيكا ًإنَّمى ا ًفي يىًميًنؾى تىٍمقىٍؼ مىا صى كىأىٍلًؽ مى
ٍيثي أىتىى فىأيٍلًقيى ؟ إنو انتصار لمحؽ "لفكيؼ كانت النتيجة يا تر  (،69(طو/  ﴾السَّاًحري حى

رىةي  ميكسىى السَّحى كفى كى دنا قىاليكا آىمىنَّا ًبرىبّْ ىىاري مبني لممجيكؿ  فكأف  (ألقي)فالفعؿ  (.70)طو/ "سيجَّ
فمـ يممككا إال  فاجأت صحكة الفطرةنفكسيـ مف تمقاء نفسيا خرت ساجدة  فكأف قكة الحؽ 

ىي تضفيو  ىناؾ عممية أخرل كىذا السجكد عممية مركبة ك  .أف يقعكا ساجديف بدكف إخبار
القكا سجدا »إذف ىناؾ منظر رآه الناس كىك أنيـ ، ﴿آمنا برب ىاركف كمكسى ﴾ :قكليـ

رض ساجديف دكف اختيار أك الذم ألقاىـ ىك قكة الحؽ لمفاجأتو الفطرة فانكبكا عمى األك 
ـ أصركا رغـ تيديد فرعكف ليـ إال أنيك  .(614)«في إعبلف الرأم بدؤكابعد أف سجدكا شعكر ك 

عميو السبلـ كىك  مكسىف السحرة ك تتجمي عبلقة المساندة بيف مكسى ك عمى اإليماف بدي
مىٍيًو ﴿ :قاؿ تعالى .يحمؿ الرسالة كينشر الدعكة ا أىٍكرىٍىتىنىا عى مى طىايىانىا كى بّْنىا ًليىٍغًفرى لىنىا خى ًإنَّا آىمىنَّا ًبرى

ٍيره كىأىٍبقىى﴾ عمى أنيـ ك إف كانكا سحرة إال أنيـ »يدؿ ذلؾ ك  (.73)طو/ ًمفى السٍّْحًر كىالمَّوي خى

                                                           
612

 .  27زاهٌة راغب الدجانً : المفهوم القرآنً و التوراتً عن موسى و فرعون ، ص   
613

 .  89زاهٌة راغب الدجانً:المرجع السابق ، ص   
614

 .  371محمد متولً الشعراوي : قصص األنبٌاء، ص  



 

168 
 

، فإذا جاء نبي يزكي ا خمكا إلى أنفسيـ تستيقظ فطرتيـألكامر الطاغية لكف إذ كانكا مقيكريف
 .(615)«التسميـالفطرة كينمييا مثؿ عصا مكسى فبل يممككف إال 

 عالقته مع بني إسرائيل  .4.4

، أما عف االنتماء العصبي الكاحدتقـك عمى تمثؿ ىذه الجماعة مجمكعة عرقية 
بأف بني إسرائيؿ كانكا عمى اإلسبلـ فمـ يزؿ بنك »قبؿ دعكة مكسى فقد ركل الطبرم  ديانتيا

براىيـ شرٌ إسرائيؿ  سحاؽ كا  عكا تحت الفراعنة كىـ بقايا مف دينيـ مما كاف يكسؼ كيعقكب كا 
كف مف لـ ي إليو ك الذم بعثو ا مكسى فييـ مف اإلسبلـ متمسكيف بو حتى كاف فرعكفي 

رائيؿ منو يعذبيـ فيجعميـ ال أسكء ممكة لبني إسالفراعنة فرعكف أشد غمظة كال أقسى قمبا ك 
. (616)«كف كصنؼ يحرثكف كصنؼ يزرعكف لويبن صنفيـ في أعمالو فصنؼه خدما كخكال ك 

عمؿ ، إنيا جماعة مستضعفة تيؿ تنبئ عف الكضع المزرم ليـفالحالة االجتماعية لبني إسرائ
ـٍ سيكءى اٍلعىذىاًب ييذىبّْحيكفى : "لحساب نظاـ فرعكف يقكؿ تعالى ـٍ ًمٍف آىًؿ ًفٍرعىٍكفى يىسيكميكنىكي ٍينىاكي ٍذ نىجَّ كىاً 

ًظيـه  ـٍ عى بّْكي ءه ًمٍف رى ـٍ بىبلى ًفي ذىًلكي ـٍ كى يىٍستىٍحييكفى ًنسىاءىكي ـٍ كى قد كانت جماعة ك  (.49" )البقرة/أىٍبنىاءىكي
ترتبط بركابط نظامية أىما الرابط العرقي الذم يخمؽ »تيا قبؿ  بعثة مكسى ة قائمة بذامتمايز 

 .(617)«" أك آؿ فرعكفمايزىـ عف بقية المجتمع "أىؿ مصرت

في  قد قامتك  نبي ا.العبلقة بيف بني إسرائيؿ كمكسى عميو السبلـ بعد بعثة  نشأتك 
فىٍأًتيىاهي فىقيكالى ًإنَّا " :قاؿ تعالى ،ميص بني إسرائيؿ مف عذاب فرعكف كسمطتوتخعمى أكليا 

بّْؾى كىالسَّبلى  ـٍ قىٍد ًجٍئنىاؾى ًبآىيىةو ًمٍف رى بّْؾى فىأىٍرًسٍؿ مىعىنىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىالى تيعىذٍّْبيي ًف اتَّبىعى رىسيكالى رى مىى مى ـي عى
 عمييـ، فقد كانكا بنك إسرائيؿ لمدعكة ىركبا مف تسمط فرعكفقد امتثؿ ك  (.47)طو/ "اٍلييدىل

كتزداد  .مستمعميو السبلـ سببو فيـ مجرد متمؽ ك ينتظركف الفرج الذم سيككف مكسى ع
ٍينىا ًإلىى ميكسىى ﴿ :دة بعد خركجيـ مف مصر يقكؿ تعالىبيف مكسى حالعبلقة بينيـ ك  لىقىٍد أىٍكحى كى

كنا كىالى تىٍخشىىأىٍف أىٍسًر ًبًعبىاًدم فىاٍضًرٍب لىييـٍ طىًريقنا ًفي اٍلبىٍحًر يىبىسن  اؼي دىرى  (،77)طو/ "ا الى تىخى
نفسو ىداية إلى الطريؽ المستقيـ، فيبل تدارككا ذلؾ؟ بالطبع  في الكقتإنيا عممية إنقاذ ليـ ك 

تجسد في عدـ الثقة بينيما تقد اتخذكا طابع العناد مسارا ليـ إلى درجة أف العبلقة ، فال
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أزمة  ا:ميـ بمكسى خبلؿ أزمتيف مركا بيعدـ ثقتبمكسى عميو السبلـ كقد أظير بنك إسرائيؿ 
 فٍ ينا مً كذً أي » :يقكؿ تعالى .البحرة انحصارىـ بيف الجيش الفرعكني ك أزمالتقتيؿ الفرعكني ليـ ك 

بني إسرائيؿ في بكتظير عبلقات مكسى  (.129)األعراؼ/ «ناا جئتى مى  دً عٍ كمف بى نا يى تأتً  فٍ أى  ؿً بٍ قى 
ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍلبىٍحرى فىأىتىٍكا ﴿ :قاؿ تعالى ،اتخاذ إلو أخرجانب الكفر كالشرؾ با ك  اكى كىجى

ـٍ آىًليىةه قىاؿى ًإنَّكيـٍ  ا لىيي ـٍ قىاليكا يىا ميكسىى اٍجعىٍؿ لىنىا ًإلىينا كىمى مىى أىٍصنىاـو لىيي مىى قىٍكـو يىٍعكيفيكفى عى  قىٍكـه عى
كريف في نعـ لقد قالكا ذلؾ كىـ ما زالكا مغم»مة إنو جحكد لمنع (.138)األعراؼ/ ﴾تىٍجيىميكفى 

كمع ذلؾ بمجرد أف طمعكا إلى البر رأكا جماعة  استخبلؼ في األرضا إنجاء مف عدك ك 
ؾ أف ىذه العبلقة معنى ذل ،(618)«يعبدكف صنما فطالبكا مكسى أف يجعؿ ليـ صنما يعبدكنو

كسرعاف ما تنقمب العبلقة بيف مكسى كف مكسى  بتعدد اآللية إنيـ يتحدٌ  تتجو صكب الكفر
لجكفاء  عقيدة حاـز حاد ألنو بعيد كؿ البعد عف ىذه  العقيدة  ا بنك إسرائيؿ إلى مكقؼ

ألف " (تجيمكف)اؿ بؿ ق( ال تعممكف)كلـ يقؿ ليـ  .مكف﴾قاؿ أنتـ قكـ تجيالجيؿ كالعصياف ﴿
ـ يعني أف الذىف قد يككف بيف الجيؿ بالشيء فعدـ العماؾ فارقا بيف عدـ العمـ بالشيء ك ىن

فيك يعني أف تعمـ مناقضا لمقضية، إذف ىناؾ قضية يضعيا  خاليا مف أم قضية أما الجيؿ
إف الذم يرىؽ العالـ ىـ الجيبلء ال األميكف ألف األمي حيف . الجاىؿ كلكنيا غير كاقعية

ؼ الجاىؿ عنده ما يناقضيا كيخال لكفٌ  و المعمكمة فميس عنده ما يناقضياتعطي ل
 .طمب المستحيؿ مف ىؤالء إنو ،كتتكاصؿ العبلقة بحدتيا كتنافرىا كتضادىا .(619)«الكاقع

ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمٍف بىٍعًدًه كىأىٍنتيـٍ ظىاًلميكفى  ثيَـّ ﴿: قاؿ تعالى ٍدنىا ميكسىى أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن ثيَـّ اتَّخى ٍذ كىاعى كىاً 
ـٍ ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى  ٍنكي فىٍكنىا عى ٍذ عى ـٍ تىٍيتىديكفى  كىاً  ٍذ آىتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىمَّكي كفى  كىاً  ـٍ تىٍشكيري لىعىمَّكي

ـٍ فى  ـي اٍلًعٍجؿى فىتيكبيكا ًإلىى بىاًرًئكي اًذكي ـٍ ًباتّْخى ـٍ ظىمىٍمتيـٍ أىٍنفيسىكي ـٍ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًإنَّكي اٍقتيميكا أىٍنفيسىكي
ٍذ قيٍمتيـٍ يىا ميكسىى لى ذى  ـي  كىاً  ـٍ ًإنَّوي ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي مىٍيكي ـٍ فىتىابى عى ـٍ ًعٍندى بىاًرًئكي ٍيره لىكي ـٍ خى ٍف نيٍؤًمفى لىؾى ًلكي

ـي الصَّ  ذىٍتكي ٍيرىةن فىأىخى تَّى نىرىل المَّوى جى كفى حى ـٍ ًمٍف بىٍعًد  اًعقىةي كىأىٍنتيـٍ تىٍنظيري ـٍ ثيَـّ بىعىٍثنىاكي ـٍ لىعىمَّكي ٍكًتكي مى
كفى  سى الصد عف دعكة مك لنا مف خبلؿ ىذه اآليات التخمي ك .  يتبيف (55..51)البقرة/تىٍشكيري

المتمثؿ في إنزاؿ  حيف غاب فترة زمنية فعند تحقيؽ مطمبيـ»عميو السبلـ فمقد تخمكا عنو 
كىنا يظير  .(620)«رفضكا التخمي عف ظاىرة العجؿ إلى أف يعكد إلييـ مكسىكتاب سماكم ك 

                                                           
618

 .  4331، ص  07اوي :تفسٌر الشعراوي م محمد متولً الشعر  
619

 . 4332، ص  المصدر نفسه 
620
 .  245عبد العزٌز خواجة : أنماط العالقات اإلجتماعٌة ، ص 



 

170 
 

ذم اتخذه بنك إسرائيؿ إليا فرد مف بني إسرائيؿ كىك السامرم المسؤكؿ عف صناعة العجؿ ال
  .إنشاء ا خامسسنفرد لو حديثا أثناء العممية التكاصمية في الفصؿ الك  ،ليـ

يا مكسى عميو التي قدم االعتراضاتأىـ ك  .قكموبيف مكسى ك  االعتراضكىنا تتجسد عبلقة 
مباشرة لممكقؼ ال تخدـ عدـ القدرة عمى تصكر النتائج ألف النتائج ال ليذا المكقؼالسبلـ 

نما كانت ضدىـ.أصحابيا ك  عدـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية بأف عٌدىـ كييضاؼ إلى ذلؾ  ا 
في مستكل تحمؿ مسؤكليات  غير قادريف عمى تحمؿ خبلفتو بعد غيابو نظرا لككنيـ ليسكا

  (.مف بعدم بئسما خمفتمكني)السمطة 

يؿ خبلصة ما سبؽ أف عبلقة مكسى بقكمو بني إسرائيؿ بدأت بخركجو مف بني إسرائك 
 إلى أف تبدأبالتالي تككف المكاجية مع فرعكف منتيية ك  ،ككاف ذاؾ ىربا مف بطش فرعكف

 .جسدت لنا عبلقة التنافر كالتضاد بينيمامكاجية أخرل مع قكمو 

 عالقته بسيدنا الخضر . 5.4

يركل في قصص ك  .رادىا مكسى عميو السبلـ مع ربوسياؽ ىذه العبلقة بصمة أيبدأ 
سى نبي بني إسرائيؿ مك  سمـ  أفٌ عب عف رسكؿ ا صمى ا عميو ك ي بف كبى عف أي »األنبياء 

: بادؾ أحد ىك أعمـ مني فدلني عميو، فقاؿ ا عز كجؿ: يا رب إف كاف في عسأؿ ربو فقاؿ
أذف لو في لقائو نعت لو مكاف الخضر عميو السبلـ ك منؾ ثـ  نعـ في عبادم مف ىك أعمـ

عف أبي عباس قاؿ لما ظير مكسى كقكمو عمى مصر كاستقرت بيـ الدار أنزؿ ا  كركل
فذكرىـ ما أتاىـ ا مف الخير كالنعمة إذ نجاىـ كخطب مكسى قكمو  عمييـ المف كالسمكل

قاؿ ككمـ ا نبييـ تكميما كاصطفاه  .رضاستخمفيـ في األمف آؿ فرعكف كأىمؾ عدكىـ ك 
أنتـ تقرؤكف لنفسو كألقى عميو محبة منو كأتاكـ مف كؿ ما سألتمكه فبنتـ أفضؿ أىؿ األرض ك 

عرضيـ إياىا فقاؿ لو رجؿ مف بني ة أنعميا ا عمييـ إال ذكرىا ك التكراة فمـ يترؾ نعم
، قاؿ نؾ يا نبي ا ؟ قاؿ الد أعمـ مإسرائيؿ قد عرفنا الذم تقكؿ فيؿ عمى كجو األرض أح

يا مكسى ما  :إليو جبريؿ عميو السبلـ فقاؿ لو ، فبعثا عميو حيف لـ يرد العمـ إليوفعتب 
ممي بؿ إف لي عبدا بمجمع البحريف أعمـ منؾ، فسأؿ مكسى ربو أف يريو يدريؾ أيف أضع ع

ادفعو إلى فتاؾ ا فخذه ك ى شاطئ البحر حكت، فأكحى ا إليو أف ائت البحر فإنؾ تجد عمإياه
قاؿ فخرج مكسى  .تجد العبد الصالح ، فإذا نسيت الحكت كىمؾ منؾ فثـٌ شاطئ البحر الـزثـ 
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 :يما حكت مالح فذلؾ قكلو تعالىفتاه يقصداف مجمع البحريف لمقاء الخضر عميو السبلـ معك 
ذ قاؿ مكسى" يعني ابف عمراف لفتاه أم لصاحبو يكشع بف نكف ال أبرح أم "ك  ال أزاؿ أسير ا 

ب عف رسكؿ ا صمٌى ا ي بف كعكركل أبى  .حتى أبمغ مجمع البحريف يعني بحر فارس
مكسى الككة  ؾ الحكت فصار ككة فمـ يمتئـ فدخؿ: استجاب الماء عف مسمعميو كسمـ قاؿ

مف خبلؿ مبلبسات القصة تتجمى ك  .(621)«لحكت فإذا ىك بالخضر عميو السبلـعمى أثر ا
ة الترابطية لمكسى مع سيدنا الخضر كىي عبلقة نابعة مف شغؼ مكسى عميو لنا تمؾ العبلق

السبلـ بالمعرفة التي تقكده إلى الكشؼ عف أغكار النفس البشرية كما يراكدىا مف تفكير إف 
البحث عف المعرفة يجعمو أكثر استزادة مف العمـ كىذا يتطمب جيدا مف أجؿ ىذه العممية 

يا فمركر مكسى مف مجمع أف يبحث عنمصادر المعرفة ك  لباحث أف يستكشؼعمى ا» ألفٌ 
العكدة إليو مرة أخرل مع التعب الذم كاف يعانيو يبيف أف العممية االتصالية في البحريف ك 

أثناء الحكار الذم  تتحقؽ العبلقة أكثرك  .(622)«المستمر تتطمب الجيدالعمـ ىي عممية مستمرة 
بدايتيا عمى ثقة المتعمـ العبلقة ىنا قامت في ك  .مشاىد ةالذم حقؽ في ثبلثدار بينيما ك 

مىى أىٍف تيعىمّْمىًف ًممَّا : ﴿قاؿ تعالى .بالمعمـ، كىذا يزيد في قكة العمـ قىاؿى لىوي ميكسىى ىىٍؿ أىتًَّبعيؾى عى
مٍّْمتى ريٍشدنا﴾  لى ثقة المتعمـ الكاممة في تشير إ" التي إنيا عبلقة التبعية (.66)الكيؼ/عي

تربيتو انعدمت معيا استفادتو مف عممو ك  انعدمت ثقة المتعمـ في معممو ، حيث إذاتعممو
كبمقدار نقصاف الثقة تنقص الفائدة فإذا اكتممت  الثقة تحكلت إلى تبعية ركحية مف المتعمـ 

 .(623)«المربي

﴿قؿ إنؾ لف تستطيع معي  لو :مكسى بقك قة المباشرة  بيف سيدنا الخضر ك تبدأ العبل    
ؾ كجب أف يسترشد بعممو ، لذلد أف يعممو الصبر كتحمؿ الشدائدفسيدنا الخضر أرا ،﴾صبرا

ليس ىذا لنقص لمكسى بأنو لف يستطيع أف يصبر ك  قد قدـ عذراك » تحمؿ النتائجكمعرفتو ك 
، (624)«لكف ألف ا أخبر العبد الصالح بأمكر لـ يخبر بيا مكسىسبلـ ك في مكسى عميو ال

في نكع العبلقة االتصالية لى أف يتبع قاعدة شرطية أخرل إفمكسى عميو السبلـ مضطر 
 ﴾الني عف شيء حتى احدث لؾ منو ذكر بل تسأني فى بعتى اتَّ  فإفٍ  قاؿى ﴿: بينيما، قاؿ تعالى
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، كىذا لشرط، إنو في حالة اختبارفمكسى عميو السبلـ يبقى مقيدا بيذا ا(، 70)الكيؼ/
، لسفينة كقتؿ الكلد كىدـ الجدارخرؽ ا، كىي بار تجمى في ثبلث مظاىر أك مشاىداالخت
 بدأت العبلقة الحكارية تتبلشى بمجرد قكؿ الخضر:مشاىد نفذ منيا صبر مكسى ك  ةثبلث
ٍبرنا﴾﴿ مىٍيًو صى ـٍ تىٍستىًطٍع عى ا لى بىٍيًنؾى سىأينىبّْئيؾى ًبتىٍأًكيًؿ مى  لقد (.78)الكيؼ/ قىاؿى ىىذىا ًفرىاؽي بىٍيًني كى

الرحمة المعرفية ، إنيا مرحمة شرح نتائج تمؾ لتفسير كؿ ما كقعقؼ كمرحمة أكلى حسـ المك 
"إف العبد الصالح يريد : يب مكنسي عمى ىذه العبلقة بقكلويعمؽ حبك  .التي خاضيا معو

أف ال يسألو عنيا حتى يكشؼ لو العبد الصالح عف مكسى أف يشاىد جممة مف األفعاؿ ك ل
لف يستطيع مجاىدة فضكلو طكيبل  السبلـ  حقيقتيا فيما بعد غير أنو يدرؾ أف مكسى عميو

أف الجكلة لف تدـك طكيبل ك   ،ىاءال كيؼ يحد مف مشاعره إزاكلف يعرؼ كيؼ يكبح غضبو ك 
مف ثـ فيي تخرؽ ا عف سنف المألكؼ في أفعاؿ البشر، ك مادامت األفعاؿ تخرج عف ظاىرى

 .(625)«بغرابتيا معايير الفيـ ك مكازيف العقؿ

سيدنا معيار العمـ كالتعمـ جسد تمؾ العبلقة الترابطية بيف مكسى ك  فٌ إكخبلصة القكؿ 
غيب بعد أف مر بمراحؿ المبلحظة عمى عالـ ال إنيا التككيف اإلليي الذم يفتحو .الخضر

ككاف مكسى عميو السبلـ حيف يراجع لنتائج في أخرىا تأكيؿ األحداث "المشاىدة فكانت اك 
مقادير الرحمة التي تكتنؼ  اإلنساف عمى الرغـ مف صفحات مف أفعالو الماضية سيجد فييا 

 .(626)"جيمو بالعكاقب البعيدة

ما جسدت لنا شخصيتو الفذة ك  ياخارجك  األسرةف عبلقة مكسى عميو السبلـ داخؿ إ
يجابيكف إذ شخصية األنبياء  قاربت كينيةكبمراحؿ تكانت حياتو مارة  كاجيو في حياتو لقد

مف أجؿ دعكة الحؽ في كؿ ثانية ككؿ دقيقة برعاية ا عز كجؿ كحفظو الذم ال  المصاعب
قد فقد كانت صناعة ا لمكسى عميو السبلـ منذ الكالدة . ك تأخذه سنة كال نـك بيده األمر كمو

األـ بمثابة المنقذ مف ىذا ك  االبفكاف رضيعا يتربص بو خطر الذبح، فكانت العبلقة بيف 
مى لنا العبلقة بينيما بيف أخذ كرد في التبني  أخرل في يد جبلده فرعكف لتتج الخطر ليقع مرة

اية النتيجة حمببل مف جية أخرل ك منو كصبي ييدد حكمو مستق االنتقاـك مف جية كبيف القتؿ 
كفجأة تقابمنا شخصية الرجؿ الذم استكل عكده بدخكلو ا لو بأف عاش في قصر عدكه. 
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النفسي بصكرة جمية إلى أف نزؿ الكحي الصادؽ ار االجتماعي ك يف كاف لو االستقر مديف أ
 ﴾ سيستعد لتمقيا اإني أنمف النار تتحكؿ إلى كحي رباني ﴿ أماـ الشجرة المباركة جذكة

تحداه الذات الذم تربى في قصره صغيرا ك في نفس فرعكف بالرسالة كشحنيا في نفكس القـك ك 
كفكؽ  .لسراء كالضراء ىاركف عميو السبلـكزيره في ابالمعجزات كبيرا كذلؾ العضد الذم كاف 

 .رجؿ الصالحالبحث عف المعرفة أينما كجدت مف الكؿ ىذا الحكمة في العمـ كالصبر ك 
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 : سياق الموقف وداللته في القّصةالفصل الخامس

 المتكمم والسامع: عناصر سياق الموقف. 1

عبارة عف فعؿ مخصكص بفعؿ الحي القادر » ؼ صاحب الكميات الكبلـ بقكلو:يعرٌ 
أما الكبلـ الذم ىك صفة قائمة ك  .ضميره مف االعتقادات كاإلرادات ألف يعرؼ غيره ما في

بالنفس فيي صفة حقيقية كالعمـ كالقدرة كاإلرادة كالكبلـ في األصؿ عمى الصحيح ىك المفظ 
كالكبلـ في العرؼ ىك  .(627)«كىك شامؿ لحرؼ مف حركؼ المباني أك المعاني كألكثر منيما

صكت متقطع مفيـك يخرج مف الفـ ال تدخؿ فيو القراءة كالتسبيح في الصبلة أك خارجيا »
يفيـ مف ىذا التعريؼ أف الكبلـ يتعمؽ بكظيفة ك  .(628)«ألنو يسمى قارئا كال يسمى متكمما

 لتكاصؿ.حقيؽ اتقابمة لكتككف التمفظ كمف يقكـ بيا ىك المتكمـ ألنو يصدر أصكاتا ليا معنى 

ذلؾ أف النزكع  أحد عناصر المكقؼ كتتعمؽ بو كظيفة المغة التعبيرية،»كالمتكمـ ىك 
إلنشاء النص أك الشركع في الكبلـ إنما يككف مف المتكمـ كيخضع بالدرجة لمراده 

كعممية السمع تمر بخمس  .كال بد لممتكمـ مف مستمع يحمؿ شفرة الكبلـ. (629)«كغرضو
 خطكات متتالية بمعية دكرة الكبلـ كىذه الخطكات ىي:

 ه.اءاألحداث النفسية كالعمميات العقمية التي تجرم في ذىف المتكمـ قبؿ الكبلـ أك أثن-1

 عممية إصدار الكبلـ المتمثؿ في أصكات ينتجيا ذلؾ الجياز المسمى جياز النطؽ.-2

الصكتية الكاقعة بيف فـ المتكمـ كأذف السامع بكصفيا ناتجة عف المكجات كالذبذبات -3
 حركات أعضاء الجياز النطقي كبكصفيا أثرا مباشرا مف آثار ىذه الحركات.

العمميات العضكية التي يخضع ليا الجياز السمعي لدل السامع كالتي كقعت بكصفيا رد -4
 فعؿ مباشر لممكجات كالذبذبات المنتشرة في اليكاء.

ألحداث النفسية كالعمميات التي تجرم في ذىف السامع عند سماعو لمكبلـ كاستقبالو ا-5
ر الطرؼ الثاني عتبى فالسامع يي  ،(630)«لممكجات كالذبذبات الصكتية المنقكلة إليو بكاسطة اليكاء

                                                           

1
ا

 756وي:الكلٌات ص لكف
2

  757المصدر نفسه ص 
629

 601ردة هللا بن ردة الطلخً،:داللة السٌاق ص  

  38-37،ص 2000كمال بشر:علم األصوات،دار غرٌب القاهرة ،دط،1



 

175 
 

كقد ركز القرآف الكريـ عمى ظاىرة السمع  .في العممية التكاصمية فيك مخاطب كمستمع كمتمؽٌ 
ـٍ الى يىٍسمىعيكفى ﴿ تعالى:في قكلو  كقكلو (، 21/األنفاؿ) ﴾كىالى تىكيكنيكا كىالًَّذيفى قىاليكا سىًمٍعنىا كىىي

ـٍ آىذىافه الى يىٍسمىعيكفى ًبيىا﴿ تعالى: لىيي كفى ًبيىا كى ـٍ أىٍعييفه الى ييٍبًصري لىيي كالسمع  (.179/األعراؼ) ﴾كى
ؿ اإلنساف العمـ ة األكلى التي بيا يحصٌ األدا»كالسمع ىك  في ىذا السياؽ ىك الفيـ كالتدبر.

يقكؿ  .(631)«بؿ ىك األداة األكلى التي يتـ بيا تكاصمو مع مف حكلو كما حكلو، كالمعرفة،
ارى ﴿ :تعالى ـي السٍَّمعى كىاأٍلىٍبصى عىؿى لىكي ـٍ الى تىٍعمىميكفى شىٍيئنا كىجى ـٍ ًمٍف بيطيكًف أيمَّيىاًتكي كي كىالمَّوي أىٍخرىجى

كفى  ـٍ تىٍشكيري اليدؼ في أم »كعممية السمع متعمقة بالسامع كىك  (.78/النحؿ) ﴾كىاأٍلىٍفًئدىةى لىعىمَّكي
كبيف المتكمـ كالسامع عممية . (632)«عممية اتصاؿ لغكية كتتعمؽ بو الكظيفة اإلفيامية

 كىذا ما سنكشفو في القصة. ،ظركؼ مختمفة ااتصالية تحيط بي

 وآل فرعونبين أم موسى وأخته . 1.1

مىى قىٍمًبيىا ﴿ قاؿ تعالى: بىٍطنىا عى ا ًإٍف كىادىٍت لىتيٍبًدم ًبًو لىٍكالى أىٍف رى كىأىٍصبىحى فيؤىادي أيْـّ ميكسىى فىاًرغن
ٍمنىا رَّ كفى  كىحى ـٍ الى يىٍشعيري نيبو كىىي ٍت ًبًو عىٍف جي رى يًو فىبىصي قىالىٍت أًليٍخًتًو قيصّْ  ًلتىكيكفى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى  كى

ـٍ لىوي نىاًصحيكفى  ـٍ كىىي مىى أىٍىًؿ بىٍيتو يىٍكفيميكنىوي لىكي ـٍ عى مىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمٍف قىٍبؿي فىقىالىٍت ىىٍؿ أىديلُّكي دىٍدنىاهي  عى فىرى
لىًكفَّ أىٍكثىرىىي  ؽّّ كى ـى أىفَّ كىٍعدى المًَّو حى ًلتىٍعمى ٍينييىا كىالى تىٍحزىفى كى ﴾ـٍ الى ًإلىى أيمًّْو كىٍي تىقىرَّ عى   يىٍعمىميكفى

في سياؽ ىذه اآليات يجد نفسو أماـ طرفيف يحاكؿ كؿ كاحد  المتأمؿ (.13..10)القصص/
 كسياؽ اآلية .كىذاف الطرفاف ىما األـ كاألخت .منيما إنقاذ مكسى الطفؿ مف بطش فرعكف

تحاكؿ أف تنقذه  تمؾ األـ الخائفة المذعكرة عمى كليدىا يصكر لنا الطرؼ األكؿ المتكمـ،
ىذه اآلية محط . كأكؿ عقباتيا النفسية الخكؼ "كأصبح فؤاد أـ مكسى فارغا"، ى الكسائؿبشت

فارغا مف كؿ ىـ إال مف ىـ مكسى كمنيـ " كاف ف فؤادىاإ اختبلؼ المفسريف فمنيـ مف يقكؿ
مف يقكؿ فارغا صفرا مف العقؿ فالمعنى أنيا سمعت بكقكعو في يد فرعكف طار عقميا مف 

 كسكاء أكاف ىذا أك ذاؾ فالظركؼ تصب في قالب كاحد كىك فراغ. (633)"كؼفرط الجزع كالخ
كالخكؼ مف العقبات النفسية التي تبعث في نفس اإلنساف ، الفؤاد الذم ىك الخكؼ كاالشتياؽ

كفي الكقت نفسو يتجمى لنا مكقؼ ثاف يقؼ حاجزا بيف الخكؼ  .التردد كالقمؽ كعدـ االستقرار
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إنيا الرعاية اإلليية ليذه األـ التي حاكلت إظياره "إف . و األختكبيف الحؿ الذم ستككف بطمت
ف المرحمة إكنستطيع القكؿ  كادت لتبدم بو لكال أف ربطنا عمى قمبيا لتككف مف المؤمنيف".

ميـ ا سبحانو كتعالى ىذه األـ بإيجاد الحؿ فتتحكؿ ليي  كقع تجاكزىااألكلى مف الخطر قد 
طرؼ الثاني المستجيب كىك إشارة األمف مف أجؿ كليدىا ليظير الإلى متكمـ أك مرسؿ يرسؿ 

أم اتبعي أثره حتى تعممي خبره كانظرم ماذا  "كقالت ألختو قصيو" قاؿ تعالى:. السامع
، عمى الطمب السريع خكفا عمى ابنياكجاءت صيغة القكؿ بفعؿ األمر داللة  ،يفعمكف بو

ر بعد إعداد خاص يتيح ليا التماس ما فيو مف فالمتكمـ "األـ" عف طريؽ الكحي "تتمقى األم
األمر الذم جعميا ، المتكمـ ىنا محاطة برعاية إليية ظركؼ. ك (634)«خير عمييا كعمى كليدىا

ر ابنيا لمحماية كاألمف كىنا يتجمى لنا جنس المتكمـ كالمخاطب كىي األنثى التي تتجمى تسخٌ 
مف نكع داخميا التي يككف الحكار بينيما  ف ىما مف العائمة البيكلكجيةيفي األـ كاألخت المت

كتحدث االستجابة بحضكر الطرؼ  خاص يتطمب الحذر كالميف في تجاكز مرحمة الخطر.
كقد جاءت بمغة  ،الثاني الممبي لرغبة األـ كطمبيا األخت "السامع" عف طريؽ التقصي

أ إلييا منذ أكؿ كاإلشارة ىي تمؾ الحركات التي تمج .الحركة كاإلشارة "فبصرت بو عف جنب"
رجاعو ألمو "كبصر بالشيء صار ذك بصر بو، أم  كىمة ككمرحمة أكلى لحماية الصبي كا 
باصرا لو فيك يفيد قكة اإلبصار أم قكة استعماؿ حاسة البصر كىك التحديؽ إلى المبصر 

 السببية لمداللة عمى شدة العناية برؤية ء"فبصر" أشد مف أبصر فالباء الداخمة عمى مفعكلو با
فيذه الحركة الجسمية مف طرؼ السامع  ،(635)«المرئي حتى كأنو صار باصرا بسببو

 "األخت" تحمؿ كؿ معاني الحذر كالحيطة خشية عمـ آؿ فرعكف بالصبي.

إلى الطرؼ الثالث كىـ آؿ  تقؿنكتأتي المرحمة الثانية بكاسطة المغة المنطكقة التي ت
 كردالذم ىذا االقتراح  .لكـ كىـ لو ناصحكف"فقالت ىؿ أدلكـ عمى أىؿ بيت يكفمكنو " فرعكف
جاء في مبلبسات كاف فييا القصر يضج أماـ بكاء الطفؿ كتضكره  صيغة االستفياـفي 

فبل يمتفت إلييا  "كقكعا حاسما في خضـ البمبمة كاالضطراب كالقمؽ، جكعا فيقع كبلـ األخت
يدييـ تقدـ ليـ حبل لمعضمة إنيا الساعة بيف أ، كال كيؼ دخمت كال مف أيف أقبمت مف تككف

كالمبلحظ أف طريقة اإلقناع جاءت عف طريؽ . (636)"جربكىا معيا عددا معتبرا مف المراضع
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كسائؿ معنكية أكثر منيا مادية "أىؿ بيت يكفمكنو لكـ كىـ لو ناصحكف" كىك ترغيب معنكم 
كالسعادة يتمثؿ في "تمؾ الغايات التي تعد الماديات كالمحسكسات كسيمة لمكصكؿ إلييا 

ككما سمؼ الذكر فيذا العرض مف طرؼ . (637)«كاالطمئناف كالراحة كالخمكد كالسمعة كغيرىا
بعاد  المستمع "األخت" جاء بطريؽ االستفياـ المستعمؿ في العرض "تمطفا مع آؿ فرعكف كا 

 .(638)"لمظنة عف نفسيا

 بين موسى وفرعون. 2.1

ـٍ ﴿ قاؿ تعالى: مىًئًو فىظىمىميكا ًبيىا فىاٍنظيٍر ثيَـّ بىعىٍثنىا ًمٍف بىٍعًدًى مى ميكسىى ًبآىيىاًتنىا ًإلىى ًفٍرعىٍكفى كى
مىى  ًقيؽه عى قىاؿى ميكسىى يىا ًفٍرعىٍكفي ًإنّْي رىسيكؿه ًمٍف رىبّْ اٍلعىالىًميفى  حى اًقبىةي اٍلميٍفًسًديفى  كى كىٍيؼى كىافى عى

ؽَّ قىٍد ًجٍئتي  مىى المًَّو ًإالَّ اٍلحى ـٍ فىأىٍرًسٍؿ مىًعيى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى  قىاؿى ًإٍف أىٍف الى أىقيكؿى عى بّْكي ـٍ ًببىيّْنىةو ًمٍف رى كي
نىزىعى  اهي فىًإذىا ًىيى ثيٍعبىافه ميًبيفه  كى اًدًقيفى  فىأىٍلقىى عىصى  كيٍنتى ًجٍئتى ًبآىيىةو فىٍأًت ًبيىا ًإٍف كيٍنتى ًمفى الصَّ

اءي ًلمنَّاًظًريفى  مبلبسات اآلية تمثمت في  ىأكل(. 108..103/األعراؼ) ﴾يىدىهي فىًإذىا ًىيى بىٍيضى
فات التي صاحبت تاريخ األمـ السابقة التي كذبت بالرسؿ السابقة اإشارة قبمية ألىـ االنحر 
الداؿ عمى التعقيب الذم يبيف دكر كاحد مف ألي العـز في نشر  (ثـ)يبينيا حرؼ العطؼ 

كقد جاءت  .مو ا خصيصا لفرعكف كممئوالرسالة كاليداية كىك مكسى عميو السبلـ الذم أرس
كممة بعث لمرساالت "ألف البعث يقتضي أف شيئا كاف مكجكدا ثـ انغمر ثـ بعثو الحؽ مف 

ف األكؿ يمثمو المتكمـ مكسى عميو يف متضادفيكيقتضي إرساؿ ىذه الرسالة طر . (639)"جديد
لمرسالة فالمتكمـ مرسؿ السبلـ الحامؿ لآليات المعجزات كالثاني المخاطب فرعكف المعارض 

األمر »كاآليات جمع آية كىي  .كظيفتو نقؿ الرسالة "ثـ بعثنا مف بعدىـ مكسى بآياتنا"
فالطرؼ األكؿ الذم ىك مكسى عميو السبلـ ، (640)«العجيب الذم يقؼ العقؿ عنده مشدكىا
ريقة مبلبسات المرسؿ "الرسكؿ"تمثمت في ط ىكأكل، كىك النبي المرسؿ يبمغ فرعكف بأمر ربو

الدعكة معنى ذلؾ أنو يحث عمى فعؿ الشيء أال كىك اإليماف با كحده لذلؾ اقتضى أف 
كقد جاء بصيغة رفؽ كليف مستعمبل  ،يككف المتكمـ متكجيا بالنداء كالطمب لتنفيذ ىذا األمر

فالمتكمـ ىنا في حالة يقتضي فييا  المغة المنطكقة "يا فرعكف إني رسكؿ مف رب العالميف"
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. أم الرسالةىكية المصدر اإلليي  يبيفؼ بنفسو بإيحاء كأمر مف ا تعالى فيك بذلؾ التعري
مشتقة مف حؽ بمعنى »كىذه الرسالة حقيقة كاقعة ال مفر منيا "حقيؽ عمي" ككممة حقيؽ 

تمكىا بينة مف كىذه الحقيقة ت. (641)«كجب كثبت أم متعيف ككاجب عمى قكؿ الحؽ عمى ا
إنو يمثؿ  .شخصية مكسى المتكمـ شخصية متمسكة بمبدأ الرسالةف، ا أم حجة قاطعة

كقد كاف الخطاب مكجيا لفرعكف ذاتو بينما »المكاجو لمضبلؿ كالفساد بحقيقة الكحدانية  
يتكجو الحكار ىنا إلى القـك جميعيـ "جئتكـ" فيـ جميعيـ عباد ا كليس لفرعكف عمييـ مف 

الخطاب إلى فرعكف نفسو بانتزاع السمطة منو معمنا  سمطة في تعبيدىـ خصكصا بعد أف كجو
بأف السمطاف  كحده طالبا مف فرعكف إطبلؽ بني إسرائيؿ مف أسره كقيره كطمبو ىذا ليس 
نما ىك حؽ لمكسى ما داـ مرسبل مف  مف باب التعدم عمى خصكصيات اآلخريف كا 

سي يمثمو فرعكف كالثاني الطرؼ الرئي، ذلؾ أف المتكمـ في مكاجية طرفيف معنى. (642)«ا
 يمثمو القـك الذيف استضعفيـ فكانكا تحت لكاء سمطتو.

ة المشكؾ كتتمثؿ مبلبسات الطرؼ الثاني الذم ىك المخاطب كالسامع فرعكف الطاغي
ـ. عابو كمستمع لمضمكف الرسالة معارضة تماما لممتكميففكرة است، في أمر الرسالة اإلليية

، "قاؿ إف كنت جئت بآية فأتب ىا إف كنت مف الصادقيف": قاؿ تعالى عمى لساف فرعكف
فنحف ىنا أماـ مكقؼ مناقض رافض لمطمب المتكمـ منعو مف ذلؾ سمطانو كقكتو األمر الذم 
جعؿ المتكمـ األكؿ الذم يتحكؿ بعد ذلؾ إلى مخاطب كىك مكسى عميو السبلـ يتخذ مسارا 

كية المعتمدة عمى المساف الذم ىك آلة آخر لئلقناع كىك كسائؿ مادية تجاكزت المرحمة المغ
 ."فألقى عصاه فإذا ىي ثعباف مبيف كنزع يده فإذا ىي بيضاء لمناظريف": يقكؿ تعالى. ـالكبل

كىذه الكسائؿ كاإلشارات ىي بينة مف ا تعالى لذلؾ فمبلبسات التكمـ ىنا تتمثؿ في 
حركية استعمميا المتكمـ  كىي سمككات ،مجمكعة مف المعجزات اإلليية كىي الثعباف كاليد

في عنصر  تو مف جبركت فرعكف كممئو كىك ما سنرل تفصيموفكانت محاطة بو لحماي
 الرسالة كالعناصر المشتركة.

 بين موسى عميه السالم وأخيه والقوم. 3.1
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عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى ًبٍئسىمىا ﴿: قاؿ تعالى لىمَّا رىجى مىٍفتيميكًني ًمٍف بىٍعًدم كى خى
ذى ًبرىٍأًس أىًخيًو يىجيرُّهي ًإلىٍيًو قىاؿى اٍبفى أيَـّ ًإفَّ الٍ  ـٍ كىأىٍلقىى اأٍلىٍلكىاحى كىأىخى بّْكي ًجٍمتيـٍ أىٍمرى رى قىٍكـى اٍستىٍضعىفيكًني أىعى

ٍمنً  كىاديكا يىٍقتيميكنىًني فىبلى تيٍشًمٍت ًبيى اأٍلىٍعدىاءى كىالى تىٍجعى قىاؿى رىبّْ اٍغًفٍر ًلي  اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى  ي مىعى كى
ًتؾى  ﴾كىأًلىًخي كىأىٍدًخٍمنىا ًفي رىٍحمى ـي الرَّاًحًميفى تتجمى عناصر (. 150:151/األعراؼ) كىأىٍنتى أىٍرحى

سياؽ المكقؼ في ىذه اآليات في جنس المتكمـ مكسى عميو السبلـ الذم يمثؿ الطرؼ 
كمف المفركض أف تؤخذ بعيف ، ا المتكمـ حامؿ لرسالةمحاكرة فيذاألكبر في الحديث كال

، األمر الذم جعؿ المتكمـ في حالة نفسية  ،لكف حدث العكس االعتبار مف طرؼ ىؤالء القـك
 أترل كيؼ كانت نفسيتو كىك يفاج. اءة مف رد فعؿ قكمو بني اسرائيؿمضطربة قمقة مست

. جع مكسى إلى قكمو غضباف أسفا""كلما ر  :قاؿ تعالى؟ بيذا الفعؿ الذم ىك عبادة العجؿ
"كلما رجع مكسى إلى قكمو مف بني اسرائيؿ رجع غضباف  :يقكؿ الطبرم في شأف ىذه اآلية

أسفا ألف ا كاف قد أخبره أنو قد فتف قكمو كأف السامرم قد أضميـ فكاف رجكعو غضباف 
لة كراء كاألسؼ شدة الغضب كالتغيظ بو عمى مف أغضبو كقيؿ األسؼ منز . أسفا لذلؾ

فالمتكمـ ىنا تحكطو حالة نفسية ىي الغضب كىك "انفعاؿ النفس  ،"(643)الغضب أشد مف ذلؾ
 قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ:. -حسب عمماء النفس–بمشاعر النقمة إذا أراد االنتقاـ 

 .(644)"اتقكا الغضب فإنو جمرة تكقد قمب ابف آدـ ألـ تركا إلى انتفاخ أكداجو كحمرة عينيو"

يدافع عف الميمة المنكطة بو فمكسى كالمبلحظ أف ىذا الغضب ىك مظير إيجابي 
إنو يقيـ المعنة عمى قكمو الذيف فتنكا بعبادة العجؿ "فككف مكسى  .كعبل بادة ا جؿكىي ع

كالغضب . يعكد إلى قكمو حالة ككنو غضباف أسفا يدلنا عمى أنو عمـ الخبر بحكاية العجؿ
الذم يجده اإلنساف في  الشيءيا حزف كسمكىا المكاجيد النفسية أم كاألسؼ عممية نفسية في

نفسو كقد يعبر عف ىذه المكاجيد بانفعاالت نزكعية كلذلؾ نجد فارقا بيف مف يحزف كمف 
يكبت في نفسو كبيف مف يغضب فمف يغضب تنتفخ أكداجو كيحمر كجيو كيستمر ىياجو 

كقدـ  االثنتيفاف كصار مكسى إلى الحالتيف كىذا اسمو غضب كتبرؽ عيناه بالشر كتندفع يداه،
و كال يكفي في مثؿ ىذا األمر الحزف فقط بؿ البد أف يككف جالغضب ألنو رسكؿ لو مني

كنتيجة لذلؾ فقد تكجو بالقكؿ الممفكظ "بئسما . (645)"ىناؾ الغضب نتيجة ىياج الجكارح
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كىذا الذـ مرفؽ باالستفياـ الداؿ عمى  .إنو يذـ ىؤالء القـك. خمفتمكني" فبئس دالة عمى الذـ
السخرية كالسخط "أعجمتـ أمر ربكـ" أم "استبطأتمكني كىذا نتيجة لذىاب مكسى لثبلثيف ليمة 

فتساءؿ مكسى ىؿ ظننتـ أنني لف آتي كىؿ كنتـ تعتقدكف كتؤمنكف مف أجمي ، كأتمميا بعشر
أخذ برأس أخيو يجره إليو" إنيا ثـ يتكجو ألخيو "كألقى األلكاح ك . (646)«أك مف اجؿ إلو قادر

. ىذا التصرؼمف ىي حركة جسمية تعبر عف استياء المتكمـ  حركة تعدت المغة المنطكقة،
قاؿ . اف رده باعتباره مستمعا كمخاطبالقد ألقى المسؤكلية عمى عاتؽ أخيو فماذا ك

، اءدى بي األعٍ  تٍ شمً بل تي ني فى تمكنى قٍ كا يى ادي كى ي كى كنً في ضعى تى اسٍ  ـى كٍ القى  إفَّ  ـٌ أي  فى ابٍ  ايى  اؿى "قى ﴿تعالى:
 ىاإف المستمع ىاركف اتخذ خطكات إلقناع أخيو أكال. ﴾ـ الظالميفالقكٍ  عى ي مى منً عى جٍ كالتى 

أخيو  فكالغضب ع ءمخاطبتو برفؽ كليف مما ينـ عف نفسية ىادئة تريد أف تخفؼ العب
نما ليا فالمستمع ىنا مراع آلداب األخكة ألف ردة الفعؿ ال تقتصر عمى ميار  ات الكبلـ كا 

نمحظ أنو  أسمكب آخر في التمطؼ في الكبلـ كمف مظاىر التمطؼ االرتباط باألـ "يا ابف أـ"
أبا مكسى كىاركف طكم اسمو في تاريخ النبكات كلـ »كلـ يقؿ ابف أبي ألف ، قاؿ ابف أـ

حياتو لذلؾ يظير عنو أم خبر كالعمـ جانا عف أمو ألنيا ىي التي قابمت المشقات في أمر 
جاء ىنا بالقدر المشترؾ البارز في حياتيما كألف األمكمة مستقر األرحاـ ،لذلؾ أنت تجد 
أخكة مف األـ كأخكة مف األب فقط كأخكة مف األب فقط كأخكة مف األب كاألـ كنجد في أخكة 

 فياركف ىنا استعمؿ المرجعية األسرية في عممية االتصاؿ إليقاؼ»، (647)«األـ حنانا ظاىرا
عادة العبلقات كما كانت عميو مف قبؿ كنقميا مف المستكل االنفعالي إلى  غضب مكسى كا 

. (648)«المستكل العقبلني كالتنظيمي لتسييؿ ميمة اتخاذ القرارات العقبلنية المبلئمة لممكقؼ
فكني بيانو سبب عدـ مكاجيتو لقكمو "إف القـك استضع يكالخطكة الثانية في عممية اإلقناع ى

أنو كقؼ منيـ مكقؼ المعارض كالمقاـك الذم أدل ما عميو إلى " قتمكنني" معنى ذلؾككادكا ي
كالخطكة الثالثة ىي الترجي "ال تشمت بي األعداء كال . (649)"درجة أنيـ فكركا في قتمو
فركح األخكة كاإلشراؾ في حمؿ الرسالة جعؿ المستمع يستخدـ  ،تجعمني مع القـك الظالميف"

أكليا ال تشمت بي األعداء "كالشماتة ىي إظيار  كف مف رضى أخيو،ىذه األساليب حتى يتم
الفرح بمصيبة تقع بخصـ، كاألعداء ىـ القـك الذيف اتخذكا العجؿ كقد كصفيـ باألعداء 
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كأف مكقؼ الخبلؼ بيف مكسى كىاركف ، ؿ عمى أنو كقؼ منيـ مكقؼ العداكةكدلي
نار الفتنة بينو كبيف أخيو كالتي سببيا فياركف عميو السبلـ يحاكؿ ىنا إخماد ، (650)"سيفرحيـ

يريد أف يثبت لو أنو في صؼ إنو . ال تجعمني مع القكـ الظالميف ييا:كثان شماتة األعداء.
فا سبحانو كتعالى ، إلى الكقكؼ في صؼ ىؤالء الظالميففبل مجاؿ لمظمـ كال مجاؿ ، الحؽ

ر حيف غضب عمى أخيو فمكقؼ مكسى ظي أراد أف يبيف لنا مكقؼ مكسى كمكقؼ أخيو،
كابف أمو كمكقؼ ىاركف الذم يبيف العمة في أف القـك استضعفكه ككادكا يقتمكنو كال يمكف أف 

قاؿ . مكسى عميو السبلـ يمتمس العذر جعبل وإف رفؽ ىاركف كلين. (651)يطمب منو فكؽ ىذا
اليدكء كاألماف إنو ."قاؿ رب اغفر لي كألخي كأدخمنا في رحمتؾ كأنت أرحـ الراحميف" :تعالى

كجؿ لو كألخيو كيؼ ال  كىك يمتمس المغفرة مف ا عز الذم اعترل مكسى عميو السبلـ،
 كىك ذك الرحمة كالمغفرة التي ال نياية ليا.

 الرسالة. 2

يقاؿ أرسمكا إبميـ إلى الماء إرساال أم قطعا،  (.رسؿ")مأخكذة مف لغة الرسالة 
كقد  ،كالجمع أرساؿ كالرسؿ قطيع بعد قطيع كاإلرساؿ التكجيو شيءكالرسؿ القطيع مف كؿ 

معنى ذلؾ أف الرسالة بالمفيكـ ، (652)"أرسؿ إليو كاالسـ الرسالة كالرسالة كالرسكؿ الرسؿ
 المغكم تحمؿ معنى تتابع الجزء الكاحد تمك اآلخر.

. قبؿراد نقمو مف المرسؿ إلى المستأما اصطبلحا: فيي المحتكل أك المكضكع الذم ي
تجاىات سمككية كىي سكاء أكانت معمكمات أـ ميارات الكتسابيا أـ ا كتختمؼ نكعية الرسالة

أصكات داللية يتكقؼ فيـ المستقبؿ أك  صكرأك رسـك أك كبلـ أك كتابة أك  عبارة عف رمكز
مؤلفة مف مضمكف األخبار »كالرسالة ىي مادة التكاصؿ . (653)ليا عمى خبرتو السابقة بيا

أك المرجع المادم ككذا الفكرم  عف الكاقعالمنقكلة أم مف الصكر الفكرية التي تركم لنا 
  .(654)«المجرد أك الخيالي المتصكر

 كلمرسالة ثبلثة أركاف ىي:
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الترميز المتمثؿ في العممية التي يقـك بيا المرسؿ لتحكيؿ الفكرة إلى رسالة -1
يصالو مف المرسؿ   لمستقبؿ.إلى اكالكممات إلى نمط يمكف بثو كا 

بث الرسالة كذلؾ مف خبلؿ إرساؿ الرسالة االتصالية لممستقبؿ عمى نحك مباشر -2
 أك باستخداـ كسائؿ االتصاؿ المختمفة.

ي الرسالة كفيميا لة كىي العممية التي تجرم في ذىف المستقبؿ لتمقٌ استقباؿ الرسا-3
 .(655)كتفسيرىا

 كلمرسالة شركط يجب تكفرىا أىميا:

تعميـ الرسالة حتى تجذب انتباه السامع كذلؾ بمراعاة تبلـؤ مكضكع الرسالة مع -1
 حاجة المستقبؿ إلى الرسالة كتكفير مصمحة أك تحقيؽ إشباع لدل المستقبؿ.

التبلـؤ بيف المستقبؿ كمضمكف الرسالة حيث يجب أف تحمؿ رمكزا كلغة يفيميا -2
 المستقبؿ مع مراعاة المعاني المتعددة التي قد تحمميا لفظة كاحدة.

فالرسالة التي يبذليا المرسؿ  تبلؤـ صياغة الرسالة مع كسائؿ االتصاؿ المتاحة،-3
التي ال تجد كسائؿ لتمريرىا كنقميا تككف  يجب أف تتبلءـ مع الكسائؿ المتكفرة ألف الرسالة

سامع كعنصر ىاـ مف فالرسالة إذف ىي حمقة الكصؿ بيف المتكمـ كال. (656)عديمة الجدكل
ففي الخطاب ، ضكعاتيا حسب المشاركيف في الخطابكقد اختمفت مك . عناصر السياؽ

المعجز الذم القرآني نمحظ ذلؾ الكـ اليائؿ مف المكضكعات التي تنـ عف الكبلـ اإلليي 
إلى األنبياء  ى بياتفرع عنيا كسائؿ أخرل مكحترسالة اإلليية التي ميمثؿ الفكرة األساسية ل

كىذا ما نراه في قصة  ،عمييـ السبلـ في نقميا إلى المستمعيف ميما كانت صفاتيـ كأصنافيـ
 سيدنا مكسى عميو السبلـ.

 األمن واالستقرار الرسالة األولى:. 1.2

 أف يعيش مسارات حياتو في ىدكء كراحة باؿإلى كؿ إنساف في ىذه الحياة يطمح  إفٌ 
منيا ىي حياة األمف كاالستقرار التي تككف درجاتيا متفاكتة عند البشر فمنيا المادية ك 
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درجة األمف عند ا تعالى أقكل مف ذلؾ ككصكؿ اإلنساف إلى مبتغى األماف  لكفٌ ، لمعنكيةا
"مف أصبح آمنا  ميو كسمـ:يقكؿ صمى ا ع. رىكف بحقيقة اإليماف بومف عند ا تعالى م

)األدب  لو الدنيا بحذافيرىا" حيزتمعافى في جسده عنده قكت قكمو فكأنما ، في سربو
شعكر اإلنساف باألماف في جماعتو »ح ثبلثة أمكر رئيسية ىي فيذا الحديث يكضٌ المفرد(، 

كقناعتو باالكتفاء بقدر ما يؤمف مف اإلشباع بحاجاتو كالعافية في جسده بخمكه مف األمراض 
كؿ ىذه المقكمات تستمـز اإليماف المطمؽ بحقيقة كجكد ا . (657)«الضركرية كغرائزه الفطرية

ه ؤ كرعاية ا سبحانو كتعالى لعباده المؤمنيف باب أعظـ مف األماف كبخاصة أنبيا .تعالى
ضد الخكؼ كىك عدـ تكقع مكركه »كاألماف  نية.عمييـ السبلـ الذيف أككميـ رسالتو الربا
نستطيع أف نبيف أكؿ . مف خبلؿ ىذا القكؿ (658)«كأصمو طمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼ

كالدتو  ذمظاىر األمف كاالستقرار مف خبلؿ رعاية ا سبحانو كتعالى لمكسى عميو السبلـ من
ي نٌ بة مً حى مى  يؾى مى عى  يتي ألقى كى ﴿ تعالى:كؿ ىذه المسافة الزمنية يحققيا قكلو . حتى تكميفو بالدعكة

لقاء المحبة مجاز في تعمؽ المحبة بو أم خمؽ المحبة  (.39/طو) ﴾ينيى عى مى ع عى كلتصنى  "كا 
في قمب المحب بدكف سبب عادم حتى كأنو كضع باليد ككصؼ المحبة بأنيا مف ا لمداللة 

. (659)"عمى أنيا محبة خارقة لمعادة لعدـ ابتداء أسباب المحبة العرفية مف اإللؼ كاالنتفاع
سبلـ مقترنة بسبب يجعؿ ذلؾ األمف كاالستقرار كىذه المحبة التي ألقيت عمى مكسى عميو ال

كالصنع مستعار لمتربية » ،إنو الصناعة اإلليية "كلتصنع عمى عيني" يتحقؽ ال محالة،
كقد اقترنت ىذه الصناعة بالفعؿ المضارع . (660)«كالتنمية تشبييا لذلؾ بصنع شيئ مصنكع

رة ال عمى أف تمؾ الصناعة مسيٌ  المسبكؽ ببلـ العاقبة أك الصيركرة كما يسمييا النحاة داللة
محالة "كىي الـ تدخؿ عمى الفعؿ المضارع فينتصب كتدخؿ عمى االسـ كتدؿ عمى عاقبة 

رضاعة  لد مكسى عميو السبلـكالصناعة التي ىي نتيجة لممحبة بدأت أكؿ ما كي . (661)«األمر
نقاذ كف كجبركتو فالعائمة البيكلكجية اجتمعت حتى تنقذه مف بطش فرع مف أخت، امف أـ كا 

إضافة إلى ما بذلتو األـ البديمة مف مجيكد مادم كمعنكم حتى يترعرع كسط القير معززا 
نو مف الخكؼ مف قد أمٌ فكال يزاؿ مكسى عميو السبلـ تحت رعاية ا سبحانو كتعالى  مكرما.
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كقد تكجو مكسى عميو السبلـ »، قتؿ القبطي إلى أف كرد ماء مديف ظمـ فرعكف في حادثة
ككصؿ سالما إلييا بعد معاناة   مديف ليبعدىا عف سيطرة فرعكف كما تقكؿ كتب التاريخ، إلى

سفر استمرت بضعة أياـ كىك يعتمد في أكمو عمى ما يجده مف عشب كبكصكلو اختار مكانا 
ا التعرؼ عمى كضع البمد مف ملمسقاية ربما ألمريف أكليما أخذ حاجتو مف ماء الشرب كثانيي

. (662)«كالتطمع إليجاد مف يمكف أف يأكيو حتى يبدأ بالعمؿ في ذلؾ البمدالمكجكديف ىناؾ 
دى ًمٍف ﴿ قاؿ تعالى في ىذا الشأف: كىجى مىٍيًو أيمَّةن ًمفى النَّاًس يىٍسقيكفى كى دى عى ٍديىفى كىجى دى مىاءى مى لىمَّا كىرى كى

ا قىالىتىا الى نىسٍ  ٍطبيكيمى ـي اٍمرىأتىٍيًف تىذيكدىاًف قىاؿى مىا خى تَّى ييٍصًدرى الرّْ ديكًنًي  "عىاءي كىأىبيكنىا شىٍيخه كىًبيره ًقي حى
  (.23،24/القصص)

إف مكضكع الرسالة األكلى الذم ىك األماف كاالستقرار قد تجمت بكادره بمجرد كصكؿ 
د المقابؿ كجكفي  مكسى عميو السبلـ إلى ماء مديف أيف كجد جماعة مف الناس يسقكف،

كفي العرؼ االجتماعي يتبيف لنا أف المرأتيف أكلى بالسقي . االسقي ألغناميم افامرأتيف تريد
ما )كأكؿ سؤاؿ كرد في جممة  .سيقـك حتما بيذه الميمة كمكسى عميو السبلـ دكف الرجاؿ،

إنو التعامؿ االجتماعي  ىك سؤاؿ الطرؼ األكؿ الذم سيككف محكر الحكار، ؟(خطبكما
رم الذم تصرفت بو مجمكعة الرجاؿ الذيف الراقي نتيجة لممبلحظة الدقيقة لممكقؼ البلحضا

إذ لـ يكف التكجو إلى الرعاة لمسؤاؿ عف »كقد جاء السؤاؿ مكجزا مباشرا . يريدكف السقي
المرأتيف بؿ كاف السؤاؿ مكجيا إلى أصحاب القضية أساسا فمك اتجو إلى غيرىما لكجد مف 

مف االنفعاالت اليدكية الردكد التي فييا االختبلؼ الشديد أك التحقير الشديد أك غيره 
لى الضحية أكال ألنيا أبدر كلكف المطمب التربكم يريد أف يككف السؤاؿ مكجيا إ، المعركفة

 .(663)«كاقع األمر المتجدد نا يفصح عففكاف الجكاب مكجزا بيٌ  إلى الكشؼ عما يضايقيا،
إنو أسمكب النفي الداؿ عمى القطع كالمنع ؟ ال نسقي" فما السر في رفض السقي"قالتا 

مف كرسالة األ. (664)«كأصدر أم أرسؿ غيره»المؤقت كيتكقؼ ذلؾ إلى حيف يصدر الرعاء 
كاالستقرار تقكدنا إلى معرفة السبب المباشر لعدـ السقي "كأبكنا شيخ كبير" فكاف بإمكاف 

أك أف يترؾ ، ة لممساعدة أك أف يكجو األمر لوأف يستعيف بأحد الرعا مكسى عميو السبلـ
فيذا المكقؼ ، لكف المبادرة منعت كؿ ذلؾ "لقد سقى ليما" الفتاتيف لحاليما تجنبا لمحرج،
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مف »جسد تمؾ المرحمة كىي مرحمة التدخؿ الذم ينتقؿ بو مكسى عميو السبلـ  الرجكلي
مستكل الحديث إلى مستكل التفاعؿ االجتماعي داخؿ المكقؼ بتغييره العناصر المككنة 

عيف  كالبد ليذه المبادرة اإلنسانية أف تنتيي عمى خير "فالكاجب االجتماعي فرضي . (665)«لو
إنو الجزاء األعظـ مف . (666)«تأتي لتتكيج اإلخبلص كالصدؽ كلكف الجزاء ىبة، عمى الذكات

ا سبحانو كتعالى "فجاءتو إحداىما تمشي عمى استحياء قالت إف أبي يدعكؾ ليجزيؾ أجر 
تمشي عمى ) خطكة لمكصكؿ إلى الشيخ الكبير عبارة ىأكل(. ك 25/القصص)ما سقيت لنا" 

يعد إطارا  بالدرجة األكلى إنو سمكؾ الحياء الذمتتخذ الرسالة مسارا غير لغكم »ك (.استحياء
ليتحقؽ  (667)«مرجعيا كلغة اتصالية تحمؿ رسالة قيمية تحفظ المسافة بيف المرسؿ كالمستقبؿ

آخر فتغدك الرسالة رسمية بيف مكسى عميو السبلـ كصيره بناء عمى اقتراح الفتاة  لو اتصاؿ
نا يتـ التطبيؽ الفعمي لمشركع االستقرار كى. لما يتصؼ بو مف القكة كاألمانة تشغيؿ الرجؿ

كىك زكاج مكسى عميو السبلـ  مف الفتاة التي كانت سببا مباشرا في العممية االتصالية كفؽ 
كقبؿ ذكر تفاصيميا نكد ذكر مجمكعة مف العناصر . مسيا في ثنايا اآلياتتمشركط معينة ن

 كىي:األساسية التي شكمت مكضكع الرسالة "األماف كاالستقرار" 

فالبنية ، البنية الظاىرة كالبنية الخفية، بة الرسالة االتصالية مف بنيتيفتتككف تركي-
 الظاىرة ىنا ىي النشاط التجارم لكف البنية الخفية ىي مشركع الزكاج.

االنتقاؿ مف البنية الظاىرة إلى البنية الخفية يمر كفؽ كسيط اتصالي لو القدرة عمى -
فقد مرت رسالة الفتاة عبر ، حالة كجكد عائؽ اتصالي قيمي لياإعادة تشكيؿ ىذه الرسالة في 

األب الذم يحمؿ خبرة أكثر لتحكيميا مف مستكاىا الخفي إلى الظاىر ألف العائؽ االتصالي 
 تمثؿ في الحياء كاف يمنع ىذا التحكيؿ بسيكلة كعمى نحك مباشر.القيمي الم

الجمع بيف الظاىرة كالخفية في حاؿ تناقضيما يحتاج إلى اتفاؽ أك كجكد مرجعية -
كالبنية الخفية  .تعاقدية بيف المرسؿ كالمستقبؿ فالبنية الظاىرة العقبلنية تتمثؿ في التجارة

 جب إيجاد اتفاؽ بيف مكسى كأب الفتاة لمربط بينيما.العاطفية يمثميا مشركع الزكاج لذلؾ ك 
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الجانب الفزيكلكجي المتمثؿ في السبلمة ، قـك عمى جانبيفيأساس العبلقات التجارية -
كالقكة الجسدية "القكم" كالجانب السيككلكجي المتمثؿ في االبتعاد عف األمراض النفسية كعدـ 

 .الضعؼ أماـ المغريات المادية "األميف"

قـك عمى االتفاؽ بيف األطراؼ مف جية كالقدرة عمى يالعبلقات الزكجية  أساس-
قاؿ تعالى في  .(668)تجاكز االتفاؽ إلى األحسف منو مف دكف مطالبة اآلخر بااللتزاـ بذلؾ"

انً ﴿ :ىذا الشأف ًني ثىمى رى مىى أىٍف تىٍأجي ؾى ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّ ىىاتىٍيًف عى جو فىًإٍف قىاؿى ًإنّْي أيًريدي أىٍف أيٍنًكحى يى ًحجى
مىٍيؾى سىتىًجديًني ًإٍف شى  ا أيًريدي أىٍف أىشيؽَّ عى مى ﴾أىٍتمىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍف ًعٍنًدؾى كى اًلًحيفى  اءى المَّوي ًمفى الصَّ

التي  ""بأف كقد كرد فعؿ الطمب .إف ىذه اآلية تؤكد رسالة االستقرار كاألماف(. 27/القصص)
التغيير فيذه إذف أكلى المراحؿ كىي مرحمة االقتراح عمى أف تفيد التككيد كذلؾ لزيادة قكة 

فإف أتـ عشرا فمو أجر ـ، سنيف يرعى فييا الغن أجيرا لو ثمافً  صبحيككف التنفيذ بشرط أف ي
كقد قاـ عمى تجارة الغنـ كسائر  .فاالستقرار ىنا شرطو المير الذم ىك طريؽ الزكاج، ذلؾ

إنيا المرحمة األخيرة . مكسى عميو السبلـ ليذا الشرطكيستجيب  .كىك مطمب رزقيـ ،األنبياء
حيث ينفذ مكسى جميع الشركط المطمكبة منو في العقد كيضيؼ عمييا »البناء مرحمة كىي 

كبالتالي تتحقؽ ىذه الرسالة . (669)«الشركط االختيارية ليتبيف بذلؾ حسف نيتو في المشركع
اصؿ رحمتو طمبا لكسب العيش في قكلو كيك  ،مكسى عميو السبلـ بأىمو يتـصؿ عندما يكتتكا

فكاف األىؿ ثمنا ليذه العبلقة الزكجية ، ﴾كلما قضى مكسى األجؿ كسار بأىمو﴿ تعالى:
 آخر في محبة ا لو كصنعو إياه. ااآلمنة التي تمثؿ جزء

 إثبات وحدانية اهلل تعالى. 2.2

بُّؾى فىاٍخمىٍع نىٍعمىٍيؾى ًإنَّؾى ًإنّْي ﴿ أكؿ فكرة رئيسية في مكضكع الرسالة ىي قكلو تعالى:  أىنىا رى
ى  ًإنًَّني أىنىا المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيٍدًني كىأىًقـً  ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل ا ييكحى كىأىنىا اٍختىٍرتيؾى فىاٍستىًمٍع ًلمى

ةى ًلًذٍكًرم  ًإفَّ السَّاعىةى آىًتيىةه أىكىادي أيٍخًفييىا لً  ا تىٍسعىى﴾تيجٍ الصَّبلى  (.15/طو) زىل كيؿُّ نىٍفسو ًبمى

ىذه المحظة التي كانت محاطة بعناصر . أت بو الرسالة ىي لحظة المناداةما بد ىأكل
إنيا رؤية النار كما . مشتركة كانت بمثابة المتحكؿ أك المتغير في حياة مكسى عميو السبلـ
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قشعريرة غريبة أشبو ما تككف بتيار »فييا مف فكائد عمى مكسى في سيره في الطريؽ المظمـ 
امة أسمكبو كما يسرم الحكار بضخ ؼ يتصاعد قكة ليسرم في الجسـ كموكيربائي خفي

إنو النداء . (670)«ييز النفس ىزا يجعؿ الفؤاد يخشى كيخشع ،كشمكخ كمماتو كضخامتو
يشكؽ  فإيياـ المنادل، استطبلع القصة زيادة في التشكيؽ إلى»كقد بني لممجيكؿ  ."نكدم"

بأف مكسى ناداه مناد غير معمـك كألنو أدخؿ في تصكير تمؾ الحالة  سامع اآلية إلى معرفتو،
كىذا . إف المناداة تقتضي المعمـك مف المنادم. (671)«لو فحكي نداؤه بالفعؿ المبني لممجيكؿ

قكلو المعمـك ىك ا سبحانو كتعالى الذم يكمـ مكسى عميو السبلـ دكف كاسطة فيك كميـ ا ل
  (أنا ربؾ)مـ يكتؼ بقكلو فقاؿ تعالى:"يا مكسى إني أنا ربؾ" . "ككمـ ا مكسى تكميما" :تعالى

كحديث ا سبحانو كتعالى عف نفسو بضمير  ،إنما قرنيا بأداة التككيد إلزالة الشؾ كاإلبياـ
يحدد نكع إنو  .لتفخيـ كالتعظيـكيحمؿ داللة ا، المفرد أك الجمع كثير في القرآفالمتكمـ 

كبلمو بحيث تككف داللة ذلؾ التنبيو عمى عمك منزلة  يكمتمق العبلقة القائمة بيف المتكمـ "ا"
كما أف اإلخبار عف ضمير المتكمـ بأنو رب . (672)األكؿ كتكاضع منزلة الثاني"

 كاإلعبلف عف ذات ا. لتسكيف ركعة نفسو مف خطاب ال يرل مخاطبو" (673)المخاطب"
: قاؿ تعالى. ما سيقعبييئة النفسية إيذانا إنيا مرحمة الت ،عقبو مرحمة أخرلتعالى يستكجب 

(. 12،13)طو/ ى﴾كحى ا يي مى لً  عٍ مً تى ؾ فاسٍ رتي تى نا اخٍ أى ل كى كن س طي دَّ قى المي  ادً الكى بً  ؾى نَّ إً  ؾى يٍ مى عٍ نى  عٍ مى ﴿فاخٍ 
ؿ عمى نبيو فاألمر بخمع النعميف يشير إلى طيارة المكاف الذم تحيط بو ىالة مف الكحي المنزٌ 

أخبر عف اختيار ا تعالى مكسى بطريؽ المسند الفعمي المفيد »فقد أما اخترتؾ ، المختار
يقتضي  التييؤكىذا  .الخبر يكالبد لممختار أف يتييأ معنكيا مف أجؿ تمق. (674)«تقكية الحكـ

التمييز بيف اإلصغاء الكاعي القاصد إلى »كاالستماع ىك  .االستماع "فاستمع إلى ما يكحى"
مسمكعة األصكات كفيميا كاستيعابيا كاستخبلص األفكار كاستنتاج الحقائؽ كتذكؽ المادة ال

بداء الرأم فييا كاالستماع في سياؽ اآلية جاء بمنطؽ معرفة الحقيقة كالتدبر . (675)«كنقدىا كا 
اإلعبلـ  في »ىي ىذه الحقيقة خاصة كأنيا جاءت عف طريؽ الكحي الذم ىك  فييا فما
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فاء كأصمو اإلشارة السرية سكاء بالكبلـ الخافت أـ بالصكت الخالي مف التراكيب الكبلمية خ
 ؟(676)«أـ باألعضاء أـ بالكتابة

ىدؼ الكحي اإلليي ىك االحتجاج عمييـ بكجكد البشارة كاإلنذار كالبياف كاألحكاـ إٌف 
"إنني أنا ا ال إلو إال ىذا الكحي في اآلية يبدأ بذات ا تعالى . ك (677)كالمعارؼ كاألكامر"

فكقع اإلخبار عف ضمير المتكمـ باسمو العمـ الداؿ عمى الذات الكاجب الكجكد » أنا"
كىك أف يعمـ االسـ ، كؿ ما يجب عممو مف شؤكف اإللييةالمستحؽ لجميع المحامد كذلؾ أ

بمغة الذم جعمو ا عمما عميو ألف ذلؾ ىك األصؿ لجميع ما سيخاطب بو مف األحكاـ الم
كا أصمو "إلو كال يككف إليا حتى يككف معبكدا كحتى يككف لعابده خالقا . (678)«عف ربيـ

كمعنى اإللو المعبكد كقكؿ المكحد ال إلو إال ا أم ال ». (679)كرازقا كمدبرا عميو مقتدرا"
لمتعظيـ  فا لكثرة كركده كاستعمالو ثـ أدخمت األلؼ كالبلـيمعبكد إال ا كحذفكا منو اليمزة تخف

. (680)كدفع األشياع الذيف ذىبكا إليو مف تسمية أصناميـ كما يعبدكنو آلية فصار لفظة ا"
"أم حافظ بعد  ،كاإلعبلف عف ذات ا يستكجب العبادة كالصبلة "كأقـ الصبلة لذكرم"

إذ ىي تضرع إلى ا تعالى كقياـ ، ة كىذا تنبيو عمى عظـ قدر الصبلةالتكحيد عمى الصبل
را في قكلو "فاسعكا كقد سمى ا تعالى الصبلة ذك .كعمى ىذا فالصبلة ىي الذكر .يديو بيف

فممصبلة ألكاف العبكدية الشاممة لمقمب كالعقؿ كالمساف "فممساف ، (681)"(9)الجمعة/ إلى ذكر ا
ب ظير كالتدبر كالتفيـ كلمقمتنالشيادتاف كالتكبير كالتعكذ كالبسممة كتبلكة القرآف كلمعقؿ ال

كتختتـ القضية األخيرة كىي إثبات الجزاء في يكـ القيامة . (682)خشكع كرقة كخكؼ كبكاء"
 كيعمؽ د.حبيب مكنسي عمى ىذه اآليات بقكلو:. التي ال يعمميا إال ا سبحانو كتعالى

"كحيث نتأمؿ صيغة اإلعبلف نجد فييا مف التككيد ما يمحك شبح البطف قبؿ أف يتسبب 
تيا يتجو العقؿ كالقمب إلى اتجاه كاحد فيرتفعاف مف األرض إلى السماء بالعقؿ كالقمب، ساع

بيد أف حركة االرتفاع تمؾ تقتضي لكنا خاصا مف التطيير كاالستعداد ككأننا حيف نقرأ قكلو 
مف التأكيؿ الرمزم الذم يجعمنا  شيءتعالى "فاخمع نعميؾ إنؾ بالكاد المقدس طكل" نأكم إلى 
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مف أدراف الدنيا المتمثمة فيما يعمؽ بو مف حيث األرض فيككف نعايف في النعؿ تخمصا 
س صفاء التجرد مف النعؿ كخمعو تجردا مف أثقاؿ الدنيا كقكانينيا كأحكاميا تجردا يتيح لمنف

ثـ يقكؿ:"قد يمثؿ مكسى عميو السبلـ في ىذه الحركة ، (683)"التحميؽ في عمياء القداسة
لذلؾ يتجو  ،جؿ فيككف سفيره إليو كالمبمغ عنوك  عز اإلنساف...مطمؽ اإلنساف في صمتو با

ى المكذبيف التكميـ إلى الحديث عف العبادة كالصبلة كقرب الساعة كالحساب كعدـ االلتفات إل
فيما يراد ليا مف ىداية كاتجاه التكميـ إلى ىذه الزاكية يمخص كاقع البشرية . المكابريف
فالتكميـ في مستكاه العاـ يتجاكز شخص ، ما تريد لنفسيا مف شقاكة كتكذيبك ، كعبكدية

مكسى عميو السبلـ فردا ليتناكؿ اإلنساف محررا عف قيد الزماف كالمكاف كؿ ذلؾ "لتجزل كؿ 
 .(684)جزاءىا الخاص بيا ذاتا كجزاء خاصا باإلنساف جنسا"فس بما تسعى"ن

في  ف مكضكع رسالة إثبات الكحدانية  قد أخذ مسارا خاصا تجمىإكخبلصة القكؿ 
ذلؾ الحكار الخفي الذم دار بيف ا تعالى كنبيو عميو السبلـ كتكفرت فيو أركاف الرسالة 

كذكر ، ات ا تعالى كالعبادة كالصبلةكعناصرىا المشتركة فكاف مكضكعو األكؿ إثبات ذ
كىذه المحاكر الرئيسية ستتكزع عمى حكارات أخرل بيف مكسى الذم يحمؿ  .الساعة كالجزاء

 إسرائيؿ ممف يشكككف في الرسالة اإلليية. يالرسالة إلى فرعكف كقكمو كبنىذه 

 بين موسى وهارون وفرعون. 1.2.2

كًف ﴿ "قاؿ تعالى: ا بىاؿي اٍلقيري ٍمقىوي ثيَـّ ىىدىل  قىاؿى فىمى بُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيؿَّ شىٍيءو خى قىاؿى رى
بّْي ًفي ًكتىا ٍيدنا اأٍليكلىى  قىاؿى ًعٍممييىا ًعٍندى رى ـي اأٍلىٍرضى مى عىؿى لىكي بّْي كىالى يىٍنسىى  الًَّذم جى بو الى يىًضؿُّ رى

ا ًمٍف نىبىاتو شىتَّى  كيميكا كىا اءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو أىٍزكىاجن اًء مى ـٍ ًفييىا سيبيبلن كىأىٍنزىؿى ًمفى السَّمى مىؾى لىكي سى ٍرعىٍكا كى
ـٍ ًإفَّ ًفي ذىلً  ىيىاتو أىٍنعىامىكي ًمٍنيىا ني  أًليكًلي النُّيىىؾى آلى ـٍ كى ًفييىا نيًعيديكي ـٍ كى مىٍقنىاكي ـٍ تىارىةن ًمٍنيىا خى كي ٍخًرجي

 (.55..49/طو) أيٍخرىل﴾

فإف  إذا كانت فكرة الرسالة األكلى مف رسائؿ كحدانية ا قائمة عمى الحكار الخفي،
كسياؽ ىذه  .ي مباشرفي حكار عمن ةالرسالة الثانية التي بيف أيدينا تشاركيا أطراؼ ثبلث

عندما بعثيما ا إلى  ى عميو السبلـ كمؤازرة أخيو لواآليات مستخمص مف قصة مكس
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كجاءت  فرعكف أكصاىما أف يمينا لو القكؿ عساه أف يككف في ذلؾ خشية مف ا تعالى.
رسالة مؤسسة عمى اإلقناع الذم تبثو  ،الرسالة كما سمؼ الذكر في حكار عمني مباشر

قد بدأت مراسيـ الحكار بيف ك  األقكاؿ في النفس حتى تتعظ كتيتدم إلى الطريؽ المستقيـ.
كجؿ "ال تخافا إني  بعد أف ترسخ في نفسييما األنس كاألماف مف ا عز مكسى كىاركف

أف يرسؿ فرعكف »كعيا معكما أسمع كأرل" فعمييما إذف أف يبمغا الرسالة اإلليية التي مكض
معيما بني اسرائيؿ بعدما طاؿ تعذيبو كاضطياده ليـ كبذلؾ يتـ إنقاذ بني اسرائيؿ مف سكء 

لقكلو تعالى:"فأرسؿ معنا  (685)«ض المقدسة بعيدا عف جكره كطغيانوالعذاب ليعكدكا إلى األر 
حالة مف السخرية  القكؿ الميف الذم أمرىما ا بو تحكؿ إلى. كىذا بني إسرائيؿ كال تعذبيـ"

بالنسبة إلى فرعكف الطرؼ الثاني الذم كاف رد فعمو منافيا مضادا "فمف ربكما يا مكسى" 
سؤاؿ جاء عف طريؽ الضمير المشترؾ ثـ خص مكسى باإلقباؿ عميو بالنداء لعممو بأف 

ي ببلط فرعكف مكسى ىك األصؿ بالرسالة كأف ىاركف تابع لو كألف مكسى كاف معركفا ف
لىًبٍثتى ًفينىا ًمٍف عيميًرؾى ًسًنيفى ﴿قاؿ تعالى: . بى في قصرهألنو تر  ًليدنا كى بّْؾى ًفينىا كى ـٍ نيرى  ﴾قىاؿى أىلى

ليس ليا ك  صيغة اإلنكار ألف نفس فرعكف ال تريد أف تنيدـ، فيكالسؤاؿ جاء  (.18/الشعراء)
 مؾي لي مي  سى يٍ ألى ﴿قاؿ تعالى عمى لسانو . نازؿ عف األلكىية كالعياذ باف تتألاالستعداد التاـ 

كقد أعرض عف أف يقكؿ  فمف ربي » (.51/الزخرؼ) ﴾يتً حٍ تى  فٍ رم مً جٍ تى  اري يى األنٍ  ذهً ىى كى  رى مصً 
لئبل يقع ذلؾ في  إلى قكلو فمف ربكما إعراضا عف االعتراؼ بالربكبية كلك بحكاية قكليما

ففرعكف ، (686)«أك أنو اعترؼ بأف لو رباسمع أتباعو كقكمو فيحسكا أنو متردد في معرفة ربو 
نفسو مف صفة يدرؾ أف ما جاء بو مكسى عميو السبلـ يرمي أكال إلى ىدـ ما انتحمو ل

أف النبي إذا أفمح في تجريده منيا فسيفمح في ىدـ االدعاء الذم يقيـ  الربكبية كيعمـ جيدا
أف يتجو مباشرة إلى مكمف إنما يريد لو  عميو استبداده باآلخريف ككأف استفسار فرعكف ذاؾ

فإذا تأكد مف ذلؾ أذنو بالحرب التي أقبؿ بيا مكسى عميو السبلـ الخطر في الدعكة 
فالطرؼ الثاني في الحكار "فرعكف" يريد أف يطعف في القضية الرئيسية ، (687)كالمخاصمة"
كسى فكيؼ كاف رد م، ات أخرل كفي آيات كثيرةنفسو في سياقإلى كينسبيا   "كحدانية ا"
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؟ نا ىذه الرسالةإليكيؼ تصؿ  ؟عميو السبلـ كىك الطرؼ أك المحاكر األكؿ في ىذه الرسالة
 .؟كيؼ سيطعميا باألدلة كالبراىيف خصكصا كأنيا قضية عقائدية محضةك 

 َـّ و ثي مقى خى  يءشى  ؿَّ ى كي طى م أعٍ ا الذً نى بُّ رى  اؿى قى ﴿ لساف مكسى عميو السبلـ: قاؿ تعالى عمى
بإثبات الربكبية  لجميع المكجكدات جريا عمى »أجاب نبلحظ أٌف مكسى  .(50)طو/ ﴾لدى ىى 

فرعكف مف  فإفٌ ، ية بحيث ينتظـ مف مجمكعيما قياسقاعدة االستدالؿ بالكمية عمى الجزئ
فإثبات الكحدانية  جاء بطريؽ ، (688)«جممة األشياء فيك داخؿ في عمـك كؿ شيئ

القضية سكاء أكاف بطمب مف المخالؼ أـ استطراد إيراد الدليؿ لدعـ »االستدالؿ الذم ىك 
عممية عقمية ينتقؿ فييا الفكر مف أشياء مسمـ »كما أف االستدالؿ . (689)«مف المستدؿ

كأكؿ ، (690)«بصحتيا إلى أشياء أخرل ناتجة عنيا بالضركرة تككف جديدة عف األكلى
بفعؿ  جيءك ، مصدر بمعنى اإليجاد»كالخمؽ  .استدالؿ في جكاب مكسى قضية الخمؽ

اإلعطاء لمتنبيو عمى أف الخمؽ كالتككيف نعمة فيك استدالؿ عمى الربكبية كتذكير بالنعمة 
كيجكز أف يككف الخمؽ بالمعنى األخص كىك الخمؽ عمى شكؿ مخصكص فيك . (691)«معا

مف المكجكدات شكمو المختص بو فككنت بذلؾ  شيءيعني الجيؿ أم الذم أعطى كؿ 
كلذلؾ يقكؿ تعالى في . (692)األجناس كاألنكاع كاألصناؼ كاألشخاص مف آثار ذلؾ الخمؽ"

اًء فىسىكَّاىيفَّ سىٍبعى ﴿ شأف الخمؽ: ًميعنا ثيَـّ اٍستىكىل ًإلىى السَّمى ا ًفي اأٍلىٍرًض جى ـٍ مى مىؽى لىكي ىيكى الًَّذم خى
ًميـه سىمىكىاتو كىىيكى بً  فمكسى عميو السبلـ بيذا الجكاب قد أثبت (، 29/البقرة) ﴾كيؿّْ شىٍيءو عى

ـ تي نٍ كي " ر لئلنساف نعما كثيرة بعدما كاف قطعة مف تراب لقكلو تعالى:لفرعكف كلغيره أنو سخٌ 
رة لئلنساف ىي مف صنع ا كىذه النعمة المعطاة كالمسخٌ  (.28)البقرة/ ـ"اكي يى أحٍ كاتا فى أمٍ 

 عالى.سبحانو كت

بؿ ىي مرتبطة بخاصية استداللية أخرل "ثـ  كال تقتصر القضية عمى الخمؽ كحده،
فاإلنساف ال يكلد ىكذا دكف ىدؼ يبتغيو بؿ ىناؾ  نظر إلى ذلؾ الترتيب الزمني،ا .ىدل"

الحؽ »يقكؿ الشعراكم في شأف ىذه اآلية :. ككؿ إليوىناؾ مياـ تي ك  سبؿ كجب اتباعيا،
البد لو مف  شيءفالمخمكؽ  الخمؽ يطمؽ كيراد بو المخمكؽ، خمقوسبحانو أعطى كؿ شيء 
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لو عناصر ليؤدم ميمتو، فإذا أراد ا ، ككف لو صكرة كشكؿ لو لكف كرائحةال بد أف ي، مادة
كاألنؼ كي يشـ كالمساف  العيف كي تبصر فأمدٌ  يقدر لو كؿ ىذه األشياء شيءسبحانو خمؽ 

المراد بو لتماـ ميمتو بدكف أم تدخؿ فيو مف إلى األمر  شيءكي يتذكؽ ثـ ىدل كؿ 
 ﴾لدى يى فى  رى دَّ م قى ل كالذً كٌ سى فى  ؽى مى م خى الذً ﴿ :كفي ذلؾ يقكؿ ا سبحانو كتعالى. (693)«أحد

كالمبلحظ أف ىذا الجكاب المكجو إلى فرعكف . يسير بقدرة ا تعالى شيء .(2،3)األعمى/
ا  كاليدؼ منو إعماؿ الفكر كتدبر العقؿ ليذا العطاء الذم مفٌ  ،اإليجاز كالتمميح يقـك عمى

ىذا الجكاب ما  ك در»في ذلؾ: (الكشاؼصاحب )يقكؿ . عمى خمقوبو سبحانو كتعالى 
كما أبينو لمف ألقى الذىف كنظر بعيف اإلنصاؼ ككاف طالبا ، أخصره كما أجمعو

ال. ىنا يكمف اإلعجاز في قضية  أجاب فرعكف عف ىذه الرسالة بالطبعفيبل ، (694)«لمحؽ
ؿو  بلى مىؽى الًَّذيفى ًمٍف ديكًنًو بىًؿ الظَّاًلميكفى ًفي ضى اذىا خى كًني مى ٍمؽي المًَّو فىأىري الخمؽ. قاؿ تعالى: ﴿ىىذىا خى

﴾ سيمجأ،  ـفإال ،ذلؾ ال حيمة لو فيك الدليؿ  ينقضأف  ففرعكف عاجز عف (11)لقماف/ ميًبيفو
بسؤاؿ بعيد عف مكضكع الكحدانية بعيد كؿ البعد عف قصة إنو يكاجيو . يبحثس ـكعبل

بفرعكف يريد  ناو سؤاؿ تعجيز كتشعيب ككأنإنٌ (. 51/طو)ى" كف األكلى ري القي  اؿي ا بى مى فى  اؿى الخمؽ "قى 
تو في حاؿ جيدة فإف كاف قـك القركف الماضية ممف كانكا عمى ممٌ ، جكابأف يتييأ لفرصة ال

أف يتجنب »كلـ يصبيـ العذاب فسيتنصر بذلؾ عمى مكسى فأراد مكسى عميو السبلـ 
كفي ىذا اإلعراض  .التصدم لممجادلة كالمناقضة في غير ما جاء أللو ألنو لـ يبعث بذلؾ

فكائد كثيرة كىك عالـ بمجمؿ أحكاؿ القركف األكلى كغير عالـ بتفاصيؿ أحكاليـ كأحكاؿ 
ي كال بٌ رى  ؿُّ ضً يى  الى  ابو ي في كتى بٌ د رى نٍ يا عً مي مٍ عً  اؿى قى ﴿ قاؿ تعالى عمى لسانو:. (695)«أشخاصيـ

تأكيد عمى أف ا سبحانو كتعالى عالـ الغيب كالشيادة معصكـ مف الخطأ ( 52)طو/ ﴾سىنٍ يى 
كما يمبث مكسى عميو  كفي ىذا الجكاب تأكيد عمى صفات ا سبحانو كتعالى. .كال ينسى
 ضى ـ األرٍ كي لى  ؿى عى م جى الذً ﴿إلى القضية الرئيسية كىي الخمؽ في قكلو تعالى  يرجع أفالسبلـ 

 ﴾ىشتٌ  باتو ف نى كاجا مً نا بو أزٍ رجٍ ماء ماء فأخٍ ف السَّ مً  زؿى بل كأنٍ بي ا سي فييى  ـٍ لكي  مؾى ادا كسى يى مً 
 (.53/طو)
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ا كاف مكسى عميو السبلـ بصدد تعداد نعـ ا جاء الخطاب بالتعريؼ عف طريؽ كلمٌ 
اسـ المكصكؿ المشار إلى ا تعالى بخبلؼ اآلية التي سبقتيا "قاؿ ربنا الذم" فيك بذلؾ 

 اكبالتالي إثبات ربكبية  ،شيءيبيف بطريقة مباشرة ذات ا سبحانو كتعالى الخالؽ لكؿ 
األفكار الجزئية  يمكف أف نستخمص مف قكلو تعالى "قاؿ ربنا الذم أعطى"ك  لجميع مخمكقاتو.

 التي انبثقت منيا كىي:

 جعؿ لكـ األرض ميادا كسمؾ لكـ فييا سببل.-1

 .أنزؿ مف السماء ماء فأخرجنا بو أزكاجا شتى-2

فاألرض مستقر  األرض كالماء، :فاآليات شممت شيئيف في خمؽ ا كىما الركيزتاف لمحياة
قد جعميا ا سبحانو كتعالى ميادا "كميد مف التمييد كتكطئة الشيء ليككف صالحا ك ألماف، ا

ده لو كمف ذلؾ يسمى فراش الطفؿ ميدا ألنؾ تميٌ ، كما تفعؿ في فراشؾ قبؿ أف تناـ لميمتو
ككذلؾ كاف شأف . (696)يو كتزيؿ عنو ما يقمقو أك يزعجو ليستقر في ميده كيستريح"كتسكٌ 

كفي آية  .ا لتككف صالحة لمحياة كطمب الرزؽسكاىا ا سبحانو كتعالى كميدىاألرض حيف 
كفي أخرل  .داللة عمى السعة كالرزؽ (19/نكح)اطا" سى بً  ضى األرٍ  ـٍ ؿ لكي عى جى  "كاي يقكؿ:  أخرل
عيش لمكسيمة فاألرض كبالتالي  .داللة عمى الثبات (12/الطارؽ) ع"دٍ الصَّ  اتً ذى  ضً "كاألرٍ 
كالمراد . (697)كليذه األرض سبؿ أم "طرقا مميدة تكصمكـ إلى ميماتكـ بسيكلة" .كغيره

كؿ سبيؿ يمكف السير فيو سكاء كاف مف أصؿ خمقة األرض كالسيكؿ كالرماؿ أك »بالسبؿ 
كاف مف أثر فعؿ الناس مثؿ الثنايا التي تكرر السير فييا فتعبدت كصارت طرقا يتابع الناس 

 .(698)«السير فييا

الثانية المثبتة في معجزة الخمؽ ىي الماء الذم ىك سبب إخراج النبات مف كالمسألة 
نتاج عدد ال حصر لو مف أزكاج النباتات المختمفة كبالتالي تحقيؽ الحياة. كالبد أف  األرض كا 

لكف عندما يخرج النبات قد يككف لنا  فيو، إنزاؿ الماء مف السماء ليس ألحد عمؿه »نشير أف 
 ىذا العمؿ مستمد مف األسباب التي خمقيا ا لؾ،ك  ذر كالسقي كخبلفو،عمؿ مثؿ الحرث كالب

فبل دخؿ ألحد فيو كلما تكمـ عف إخراج النباتات قاؿ  (أنزؿ)ا تكمـ عف الماء قاؿ لذلؾ لمٌ 
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ككأف الحؽ تبارؾ كتعالى  ألنو تتكاثؼ فيو صفات كثيرة تساعد في عممية إخراجو، (أخرجنا)
 .(699)«يحتـر عممؾ السيئ كيقدره

كحدانية ا تعالى في ىذه اآليات تأسست عمى براىيف كأدلة  كالنتيجة مف كؿ ىذا أفٌ 
كىذه عناصر مشتركة في  .تجمت في عممية الخمؽ التي كاف مصدرىا األرض كعمادىا الماء

اف حى بٍ سي ﴿ :ة القائمة عمى زكجيف لقكلو تعالىمكضكع رسالة الكحدانية كبالتالي تحقيؽ الحيا
(. 36/يس) ﴾كفمي مى عٍ ال يى  ايـ كممَّ سً في أنٍ  فٍ كمً  ضي ت األرٍ بً نٍ ا تي يا ممٌ مٌ كي  اجى كى األزٍ  ؽى مى الذم خى 

جمع زكج كحقيقة الزكج أنو اسـ لكؿ فرد مف اثنيف مف صنؼ كاحد فكؿ أحد »كاألزكاج 
لقكلو تعالى  (700)«منيما ىك زكج باعتبار اآلخر ألنو يصير بسبؽ الفرد األكؿ إياه زكجا

ٍيًف اٍثنىٍيفً فىاٍسميٍؾ ﴿ ٍكجى فيذه اآليات المعجزات  ،(27/المؤمنكف) ﴾ًفييىا ًمٍف كيؿٍّ زى
 اتو ؾ آليى لً في ذى  إفَّ ﴿ لذكم العقكؿ المتدبرة في خمؽ ا لمف يستغميا أحسف استغبلؿ متكجية

ـ اكي نى قٍ مى ا خى يى نٍ مً ﴿كيستدؿ بقضية الخمؽ مرة أخرل لتأكيد القضية (. 54)طو/ ﴾ىيى كلي النُّ ألي 
إنيا الذركة التي يقتطعيا اإلنساف في (. 55)طو/ ﴾لأخرى  ةن ـ تارى رجكي خٍ يا ني ـ كمنٍ كي عيدي كفييا ني 

كاسترزاقو منيا ثـ خركجو منيا كىك مكتو كتركو إياىا يا ىذه األرض كالتي تبدأ بكجكده في
كؿ ىذه الدالئؿ ىي كسائؿ . كيقؼ بيف يدم ا سبحانو كتعالى ،ليبعث منيا مف جديد

إقناعية مف مكسى إلى فرعكف،كؿ ىذا إثبات لكحدانية ا كمكسى عميو السبلـ عددىا بكؿ 
كربما كاف مكقؼ مكسى في حكاره مع »اطمئناف كأريحية إنيا قضية رسالية يحمؿ مسؤكليتيا 

خبلص  .(701)«ربو كطمبو إشراؾ ىاركف معو يمثؿ القمة في كعي المسؤكلية بعمؽ كا 

كؿ األساليب التي يحاكؿ الخصـك أف ؽ ف الداعية يجب أف يعيإما نقكلو  كخبلصة
يتبعكىا في سبيؿ إبعاد أجكاء الحكار عف اليدؼ األساسي كالفكرة األصمية لمحكار فيرجعكنيـ 

 .(702)إلى الفكرة مف جديد بأسمكب حكيـ يتميز بالمياقة كالذكاء

 بين السحرة وفرعون. 2.2.2
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كمبلبساتيا تتمثؿ  عديدة بيف السحرة كفرعكف في مجمؿ آيات القصةجمعت محاكرات 
فأعطى مكسى  شيءفي أف ا سبحانو كتعالى أراد أف يثبت ليـ أنو كحده القادر عمى كؿ 

تمثمت المعجزة األكلى في العصا  ، لقـك فرعكف الذيف يمارسكف السحر معجزتيف كمقابؿ
اؾى فىمىمَّا رىآىىى ﴿ ـٍ ييعىقّْبٍ كىأىٍف أىٍلًؽ عىصى لى لَّى ميٍدًبرنا كى افّّ كى أما (. 31/القصص) ﴾ا تىٍيتىزُّ كىأىنَّيىا جى

ـٍ ًإلىٍيؾى ﴿المعجزة الثانية فيي اليد  ٍيًر سيكءو كىاٍضمي اءى ًمٍف غى ٍيًبؾى تىٍخريٍج بىٍيضى اٍسميٍؾ يىدىؾى ًفي جى
بّْؾى ًإلى  ؾى ًمفى الرٍَّىًب فىذىاًنؾى بيٍرىىانىاًف ًمٍف رى نىاحى مىًئًو ًإنَّييـٍ جى مى ﴾ ى ًفٍرعىٍكفى كى ا فىاًسًقيفى  كىانيكا قىٍكمن

ثـ كمؼ ا مكسى عميو السبلـ بإثبات ىاتيف المعجزتيف رفقة أخيو ىاركف  (.32/القصص)
حتى  يفمستمر  ظبل هطغياف فرعكف كعناد لكفٌ ، فكانت المكاجيةالذم كاف أفصح منو لسانا 

 فكيؼ كاف ذلؾ؟ ،بعد المعجزتيف

ي ًمٍف قىٍكـً ًفٍرعىٍكفى ﴿ تعالى:قاؿ  ًميـه  قىاؿى اٍلمىؤلى ـٍ ًمٍف  ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى كي ييًريدي أىٍف ييٍخًرجى
كفى  اذىا تىٍأميري ـٍ فىمى اهي كىأىٍرسً  أىٍرًضكي اًشًريفى قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى ًميـو  ٍؿ ًفي اٍلمىدىاًئًف حى  ﴾يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىاًحرو عى

أك الذيف  كنوؤ الذيف يتصدركف المجالس كيممالقـك »كالمؤل ىـ (. 112..109)األعراؼ/
يممؤكف العيكف ىبة كالقمكب ميابة كىـ ىنا المقربكف مف فرعكف ككأنيـ يممككف فكرة كعمما 

 إذىذا لساحر عميـ"  كأكؿ عناد ليؤالء القـك ىك اتياـ مكسى بالسحر "إفٌ . (703)«عف السحر
"عميـ" تأكيدا  الٌصفةإضافة إلى  عميوالتيمة  كاكالـ التككيد كي يثبت جاء االتياـ مؤكدا بأفٌ 

كىذا االتياـ  عمييا ىذا الطابع الميني. سيطرعمى عممو بالسحر خاصة كأنيـ في بيئة ي
كبالفعؿ فقد اجتمع  االتفاؽ عمى مقابمتو مع أمير السحرة حتى يكاجيكه. مقضاء عميوليقتضي 

رىةي ًفٍرعىٍكفى قىاليكا ﴿. قاؿ تعالى: عمى ثقة بأنيـ الغالبكفكىـ  السحرة في يـك الزينة، اءى السَّحى كىجى
ىٍجرنا ًإٍف كينَّا نىٍحفي اٍلغىاًلًبي ﴾ًإفَّ لىنىا ألى كالمكاجية بيف السحرة كمكسى تقتضي (. 113/األعراؼ) فى

االختيار أييما األسبؽ في تنفيذ الميمة حتى يتمكف  مف نيؿ األجر مف فرعكف كما كعدىـ 
 :يقكؿ الشعراكم في ىذه اآلية(. 115)طو/ ﴾يفقً مٍ المي  في حٍ نى  كفى كي نى  فٍ ا أى مَّ ا ً قي كى تمٍ  فٍ ا أى إمَّ ﴿
و الحكـ فإف فعمو ىك الذم سيترتب عمي مف يعقب كيككف عممو تاليا لمف تبعو، كنعمـ أفٌ »

لكف ، المعقبيف كأف مكسى ىك الذم يبدأىـ يريدكف أف يككنكا ىـ . كالبد أف يككف قكم الحجة
ا كلمٌ . (704)«عزتيـ تفرض عمييـ أف يبدؤكا أكال لذلؾ جاءكا  بالعبارة التي تحمؿ المعنييف
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ا إذى فى  اؾى صى عى  ؽً ألٍ  فٍ ى أىكسى ا إلى مي ينى حى كٍ أى السحرة ما في أيدييـ حدثت المعجزة الكبرل "كى  ىألق
ؿى مىٍف ﴿ :كف" كفي آية أخرلأفكي ا يى مى  ؼي ي تمقى ىً  ا أىٍف نىكيكفى أىكَّ مَّ قىاليكا يىا ميكسىى ًإمَّا أىٍف تيٍمًقيى كىاً 

ـٍ  يَّؿي ًإلىٍيًو ًمٍف ًسٍحًرًى ـٍ ييخى أىنَّيىا تىٍسعىى فىأىٍكجىسى ًفي نىٍفًسًو أىٍلقىى  قىاؿى بىٍؿ أىٍلقيكا فىًإذىا ًحبىاليييـٍ كىًعًصيُّيي
ٍؼ ًإنَّؾى أىٍنتى اأٍلىٍعمىىًخيفىةن ميكسىى  قيٍمنىا الى تى  نىعيكا  خى نىعيكا ًإنَّمىا صى ا صى ا ًفي يىًميًنؾى تىٍمقىٍؼ مى كىأىٍلًؽ مى

كالحجة  المعجزة الكبرل إنيا .(69..65)طو/ ٍيثي أىتىى﴾كىٍيدي سىاًحرو كىالى ييٍفًمحي السَّاًحري حى 
كالمعجزة في ىذا السياؽ أسمكب مف أساليب اإلقناع العممية كىي في أدؽ تعريفيا . القاطعة

"أمر خارؽ لمعادة داعية إلى الخير كالعادة مقركنة بدعكل النبكة قصد بو إظيار صدؽ مف 
كالمعجزة التي كانت أىـ عناصر الرسالة تمثمت في اليد  .(705)"ادعى أنو رسكؿ مف ا

 :كالعصا

كىي مف أعضاء اإلنساف كقد كردت كحركة جسمية في عدة آيات مف القرآف الكريـ  :اليد-1
 في صكر شتى أىميا:

كٍَّت كىجٍ " :كقكلو تعالى ،اليد مع الوجه-أ رَّةو فىصى قىالىٍت عىجيكزه فىأىٍقبىمىًت اٍمرىأىتيوي ًفي صى يىيىا كى
ًقيـه    (.29)الذاريات/ "عى

كد مي ثى اد كى عى كى  كحى ني  ـي كٍ قى  كـٍ ؤ مبٍ قى  فٍ مً  يفى الذً  أي بى نى  ـٍ كي تً أٍ يى  ـٍ ألى ﴿ :كقكلو تعالى ،اليد مع الفم-ب
ا الكا إنَّ قى كى  ـٍ يً كاىً ي أفٍ ـ فً ييً دً كا أيٍ دُّ ات فرى نى يٌ يـ بالبى مي سي ري  ـٍ يي تٍ ءى اـ إال ا جى يي ممي عٍ يى  ـ الى ىً دً عٍ بى  فٍ مً  يفى كالذً 
نَّ تي مٍ سى ما أرٍ ا بً نى رٍ فى كى    (.9/إبراىيـ) ﴾ريبمي  نا إليوً كنى عي ا تدٍ ممَّ  ي شؾٍّ فً ا لى ـ بو كا 

مىى يىدىٍيًو يىقيكؿي يىا ﴿ كمف ذلؾ قكلو تعالى:، اليد مع اإلنسان-ج ـي عى يىٍكـى يىعىضُّ الظَّاًل كى
﴾لىٍيتىًني اتَّ  ٍذتي مىعى الرَّسيكًؿ سىًبيبلن  (.27)الفرقاف/ خى

المعجزة فتجاكزت كظيفتيا األساسية إلى كقد قامت اليد في قصة سيدنا مكسى بدكر 
 دكريف أساسييف ىما:

أسمؾ يدؾ في جيبؾ تخرج بيضاء مف غير ) الخركج في لكف أبيض لقكلو تعالى:-
 (.سكء
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 .(706)إخفاؤىا الخكؼ الذم انتاب مكسى عند تحكؿ العصا إلى حية-

 ايى  ؾى ينً مً يى بً  ؾى مٍ ا تً مى ﴿كى : تعالىقاؿ . ذه العصا قد كانت مييئة لممعجزةالمبلحظ أف ى :العصا-2
 سأؿف فكائد العصا كشأنيا العظيـ ا أراد أف يبيٌ إنو سبحانو كتعالى لمٌ (. 17)طو/ ﴾ىكسى مي 

فكأنو قاؿ لو "يا مكسى ىؿ تعرؼ حقيقة ىذا الذم بيدؾ كأنو ، نبيو الكريـ كىك سؤاؿ أنس لو
و العقكؿ عمى فيككف بيذا التعريؼ قد نبٌ  .خشبة ال تضر كال تنفع ثـ إنو قمبو ثعبانا عظيما

ثـ إف ىذه العصا في رأم مكسى عميو السبلـ أنيا ممكو . (707)كماؿ قدرتو كنياية عظمتو"
إلى حية العصا تتحكؿ  ما سرعافلكف  كىذه كانت إجابتو. .كيعتمد عمييا كييش بيا غنمو

لى كذلؾ ألنو عميو السبلـ إ لتككف معجزة لمكسى عميو السبلـ يعرؼ بيا نبكة نفسو،»تسعى 
ف كاف مخالفا لمعادات إال أنو لـ يكف معجزا الحتماؿ . ىذا الكقت ما سمع إال النداء كالنداء كا 

ا قمب العصا حية ليصير ذلؾ أٌف  شؾفبل ، ف ذلؾ مف عادات المبلئكة أك الجفأف يكك 
كجعميا  ،و ا تعالى فيوتككأ عمييا فصدقمكسى عميو السبلـ قاؿ أ كالعجيب أفٌ  .دليبل قاىرا

مكسى عميو السبلـ بمظير الرسالة إلى  منذ ظيكرف» ،(708)متكأ لو بأف جعميا معجزة لو
حدكد مكعد المنافسة الحرة بينو كبيف السحرة لـ يقع تأييده طيمة تمؾ الفترة إال بآية العصا 

دليؿ كاؼ عمى كفي ىاتيف اآليتيف  .كاليد ألف المطمكب إقامة الشيادة عمى صدؽ الرسالة
كالمعنى البارز في ىذا السياؽ ىك أنو سبحانو اقتضت إرادتو أال يستخدـ ضغط القكة  .ذلؾ

ف لجكء فرعكف إلى السحرة يحمؿ معنى إكيمكف  القكؿ  .ما داـ في الكاقع متسعا لمغة العقؿ
كىذا  .حرصو عمى ىزيمة مكسى عميو السبلـ بسبلح الحجة كالمغة التي تستسيغيا العقكؿ

نما بقكة الحقيقة كالبد مف اإلشارة . (709)«الحرص رغـ شؤمو لـ يقابمو ا بالعقكبة العاجمة كا 
كاإلفؾ  ،﴾تمقؼ ما يأفككف﴿إلى رسالة كحدانية ا في ىذا المجاؿ أنيا تمثمت في عبارة 

معنى ذلؾ أف كؿ ما جاء بو السحرة الذيف . (710)«عمى كجيو كمنو الكذب الشيءىك قمب »
كف فكانت معجزتو تعالى تجعميـ يكلٌ ، لناس ماىك إال إفؾ ككذب كافتراءرىبكا قمكب ااست

إنو  منكسرم األجنحة "فغمبكا ىنالؾ كانقمبكا صاغريف" فما ىي نتيجة ذلؾ االنيزاـ كالقير؟
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ىي نتيجة إيجابية لمحجج القاطعة ك  (.120)األعراؼ/ ﴾يفجدً اً سى  ةي رى حى ي السَّ كألقً ﴿ السجكد
كىك الفعؿ  (ألقي)فعممية السجكد جاءت عف طريؽ الفعؿ  كعبل. الكحدانية  جؿ بياتتحقؽ 

فالساحر منيـ »المبني لممجيكؿ ككأف ىذه العممية جاءت انبيارا بما رأكا كأنيا بفعؿ فاعؿ 
كاف يعتقد أنو ىك الذم يسحر ثـ يفاجأ مجمكع السحرة أف مكسى حيف ألقى عصاه رأكىا 

ما » كقاؿ صاحب الكشاؼ في ىذا الفعؿ:. (711)«المسألة ليست سحراحية بالفعؿ فعرفكا أف 
أعجب أمرىـ قد ألقكا حباليـ كعصييـ لمكفر كالجحكد ثـ ألقكا رؤكسيـ بعد ساعة لمشكر 

كالمبلحظ أف حركة السجكد ال تكفي كحدىا . (712)«كالسجكد فما أعظـ الفرؽ بيف اإللقاءيف
فكظ كقد تحقؽ في قكليـ "قالكا آمنا برب العالميف رب لئليماف با بؿ البد ليا مف القكؿ المم

 ،فالشؽ األكؿ "آمنا برب العاميف" داللة عمى العمـك(، 121،122/األعراؼ)مكسى كىاركف" 
 فا تعالى أرسميا ليداية كؿ العالميف.، لمكسى كىاركف داللة عمى الخصكص كتخصيصيـ

ىاركف كمكسى كلـ  لـ اختاركا آمنا برب» كيعمؽ اإلماـ محمد الرازم عمى ىذه اآلية بقكلو:
ىي  كف كمكسى فائدتاف الفائدة األكلىبؿ في قكليـ آمنا برب ىار  يقكلكا آمنا برب العالميف؟

كاإلليية في قكلو "ما عممت لكـ مف إلو  "،فرعكف ادعى الربكبية في قكلو "أنا ربكـ األعمى أفٌ 
فمقطع  ،غيرم" فمك أنيـ قالكا آمنا برب العالميف لكاف فرعكف يقكؿ إنيـ آمنكا بي ال بغيرم

كالدليؿ عميو أنيـ قدمكا ذكر ىاركف عمى مكسى ألف فرعكف  .ىذه التيمة اختاركا ىذه العبارة
 الفائدة الثانيةك  ا".يدن لً ا كى ينى فً  ؾى بّْ رى ني  ـٍ "ألى  كاف يدعي ربكبيتو لمكسى بناء عمى أنو رباه في قكلو

أنيـ لما شاىدكا أف ا تعالى خصيا بتمؾ المعجزات العظيمة كالدرجات الشريفة ال جـر  ىي
أماـ مرأل فرعكف فكيؼ  تؿ كانافعاأل هكؿ ىذ. (713)«قالكا برب ىاركف كمكسى ألجؿ ذلؾ

ليـ عكس ما آمنكا بو أـ أف ىناؾ كسائؿ  ىؿ ستككف لو الحجج كالبراىيف ليثبت ؟سيقابمو
 ؟سيستعمميا لئلقناع أخرل

ًدينىًة ﴿ قاؿ تعالى: ـٍ ًإفَّ ىىذىا لىمىٍكره مىكىٍرتيميكهي ًفي اٍلمى ٍنتيـٍ ًبًو قىٍبؿى أىٍف آىذىفى لىكي قىاؿى ًفٍرعىٍكفي آىمى
ؼو ثيَـّ  أىٍىمىيىا فىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى  ًلتيٍخًرجيكا ًمٍنيىا ـٍ ًمٍف ًخبلى مىكي ـٍ كىأىٍرجي يقىطّْعىفَّ أىٍيًديىكي ـٍ  ألى مّْبىنَّكي يصى ألى

﴾ ًعيفى فأكؿ كسيمة لمحاكرة السحرة ىك خكؼ فرعكف عمى (، 123،124/األعراؼ) أىٍجمى
د نزعا فاألمر كالنيي ق ،إنو عمى حد قكلو إنقاص مف شأنو كتيديد لسمطانو .سمطانو كنفكذه
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ففرعكف "لـ يكف يريد تشكيو صكرتو جماعيا لذلؾ كاف يبحث عف ، رب العزةعنو فمـ يبؽ إال 
مسكغات لبلنتقاؿ إلى مرحمة القمع الجسدم كقدـ مجمكعة مف االتيامات لمسحرة تعطيو ىذه 

 الشرعية التي تتمثؿ في:

 الخركج عف طاعة السمطة قبؿ أف يأذف ليـ الحاكـ بذلؾ.-

  .يميـ كىك الذم عمميـ السحرالتآمر مع المعارضة ألف مكسى ىك زع-

ثارة الفكضى في المدينة"-  .(714) المكر كا 

ـ يكي دً يٍ أى  فَّ عى طّْ كثاني كسيمة استعمميا ىاركف ىي التيديد بقطع األيدم كاألرجؿ كالصمب "ألقى 
 يكىذا ينبئ أف رغبة فرعكف ى(. 124)األعراؼ/ "يفٍ عً مى جٍ ـ أى كي نَّ بى مّْ صى ألي  َـّ ثي  ؼو بلى خً  فٍ ـ مً كي مى كأرجي 

كؿ ىذا العذاب كىذا الكعيد لف ينفي ك  جعؿ السحرة عبرة لمناس حتى ينشر حكمو كطغيانو.
ـي ًمنَّا ًإالَّ ﴿ :يقيف اقد كاف رد السحرة مكجزا ذك  الكحدانية ، ا تىٍنًق مى بّْنىا ميٍنقىًمبيكفى كى قىاليكا ًإنَّا ًإلىى رى

اءىٍتنىا رى  بّْنىا لىمَّا جى مىٍينىا صى أىٍف آىمىنَّا ًبآىيىاًت رى ﴾بَّنىا أىٍفًرٍغ عى فَّنىا ميٍسًمًميفى تىكى (. 125،126/األعراؼ) ٍبرنا كى
أف السحرة استعممكا حججا عقمية إيمانية تنـ عف إيمانيـ القكم  مف خبلؿ ىذا القكؿ يتبيف لنا

 با تعالى كىي:

الحؽ يعني إثبات دعكل الخصـ بإثبات نقيضيا "إنا إلى ربنا منقمبكف"فالرجكع إلى طريؽ -1
كبالتالي المثكؿ إلى جكاره كذلؾ بعد ما كانكا إلى جانب فرعكف  ،الرجكع إلى ا تعالى

 يأتمركف بأمره.

 استعماؿ أسمكب السخرية كالتمسؾ بالحؽ حتى كلك استعمؿ أقصى أنكاع العذاب.-2

يثار اإليماف عمى كؿ -3 كالعبرة مف ىذا عدـ التخمي عف  .شيءالتحدم بطريؽ الصبر كا 
 الحؽ إرضاء ألم قكة كتحت كجكد أم ضغط.

لعؿ الصراع النفسي الذم » كيعمؽ الدكتكر حسيف عبيد الشمرم عمى ىذا المكقؼ بقكلو:
ىيمف عمى سير األحداث أفضى إلى استعماؿ العنؼ اتجاه الفكر الجديد في نياية األمر 

حرة في المشيد فالمشيد الذم امتاز بتفرده في تحكؿ األحداث السردية التي أظيرت الس
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األكؿ بصكرة المتحدم لمكسى تحكؿ في المشيد الثاني إلى صكرة المتحكؿ نحك اإلدراؾ 
أف  إليوكما تجدر اإلشارة . (715)«الجمالي الذم أقر بالدعكة في حضرة الطاغي المتجبر

كقد اخترنا القميؿ القميؿ منيا  ،رسالة إثبات كحدانية ا تطفك منابعيا في كؿ ثنايا القصة
فك ى كفي جميع السياقات كفي كسائؿ أخرل تبيف دالئميا حت اختمفت مكضكعات الرسائؿ  ا 

 المراد دراستيا.

 الوصول إلى الباطن من خالل الظاهر الرسالة الثالثة: .3.2

كىك تمؾ الرحمة ، في قصة سيدنا مكسى عميو السبلـ تشكؿ ىذه الرسالة مسارا آخر
صاحبتو مع العبد الصالح كالتي أظيرت أفقا جديدا لمكسى عميو السبلـ مف خبلؿ  التي

ىذه الرسالة تحمؿ دالئؿ زمانية كمكانية ك  السير إلى طريؽ العمـ الباطني عف طريؽ الظاىر.
لنركز عمى  لمكصكؿ إلى العبد الصالح نترؾ الحديث عنيا في عنصرم الزماف كالمكاف.

ٍبدنا ﴿قاؿ تعالى: الكصكؿ إلى الباطف مف خبلؿ الظاىر. :مكضكع الرسالة الرئيسي دىا عى فىكىجى
مَّ  ا سبحانو (. إٌف 64/الكيؼ) ٍمنىاهي ًمٍف لىدينَّا ًعٍممنا﴾ًمٍف ًعبىاًدنىا آىتىٍينىاهي رىٍحمىةن ًمٍف ًعٍنًدنىا كىعى

مـ لو الجك المناسب لمتع ييئيكتعالى يختار العبد لمصاحبة مكسى عميو السبلـ ككأنو 
تكفر فيو صفات المعمـ الذم يريد تمقيف تكالكلكج إلى المعرفة كالبد ليذه المعرفة مف عبد 

 كىذه الصفات ىي الرحمة كالعمـ المدني. ،الفكرة إلى المتعمـ

 الرحمة. 1.3.2

الرحمة رقة تقتضي اإلحساف إلى » :(تاج العركس)جاء في  .الرقةتعني الرحمة 
كقد يستعمؿ تارة في اإلحساف المجرد كتارة في الرقة المجردة كتارة في اإلحساف  ،المرحـك

فضاؿ كمف اآلدمييف رقة  (رحـ ا فبلنا)المجرد عف الرقة نحك  كالرحمة مف ا إنعاـ كا 
يصاؿ السيئ إلى سعادتو التي تميؽ . (716)«كتعطؼ كالرحمة إفاضة النعمة عمى مستحقيا كا 

 تٍ عى سً تي كى مى حٍ رى كى ﴿ كيقكؿ تعالى: (.12)األنعاـ/ ﴾مةى حٍ الرَّ  ؤيسً فٍ ى نى مى عى  بى تى كى ﴿ :بو لقكلو تعالى
فاضة  "معنى ذلؾ أفٌ (. 156)األعراؼ/ ﴾كفقي تَّ يى  يفى يا لمذً بي تي كٍ أى سى فى  ءيشى  كؿَّ  سعة الرحمة كا 

فما مف مكجكد مخمكؽ إال ككجكده نعمة ، ات األلكىية كلكاـز صفة الربكبيةالنعمة مف مقتضي
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فمف معانييا ديف  كلمرحمة أكجو كثيرة في القرآف الكريـ،. (717)لنفسو كلكثير ممف دكنو"
كالرحمة التي أتاىا ا ليذا العبد . (718)"كالنبكة كالرزؽ كالعاقبة كغيرىا اإلسبلـ كالمحبة

كميما يكف مف اختبلفات حكؿ نكع ىذه . (719)كقيؿ الرزؽ" ،الصالح ىي الكحي كالنبكة
محالة حاممة لمرأفة كالرقة حتى يستطيع أف يتعامؿ مع سيدنا مكسى عميو الرحمة فيي ال 

 السبلـ.

 العمم المدني. 2.3.2

كالعمـ المدني ىك"عمـ مف لدف . (720)«اإلعبلـ بطريؽ الكحي» العمـ مف لدف ا ىك
كمف مظاىره الرؤيا التي تتداخؿ مع اإللياـ  .ا تعالى يكشؼ بو ألبنائو بعض أسرار الغيب

اإلليي في أنيا عمـ مف عند ا تعالى كلكنيا تحصؿ في التماـ عندما تدؿ عمى أمر يحدث 
عميو السبلـ مع  إبراىيـكلذلؾ يقاؿ ليا الرؤيا الصادقة كمثاؿ ذلؾ حادثة " ،(721)في الكاقع

مف لدنو أم مف عند ا تعالى كشؼ »معنى ذلؾ أف ىذا العمـ . عميو السبلـ إسماعيؿابنو 
بو عف غيب مف الغيكب سيحدث بحيث يمكف لصاحب ىذا العمـ المدني أف يرل في حاضره 

أف ىذا المصطمح ىك إلى إلشارة مف اكالبد . (722)«رؤيا كاضحة أم المستقبؿ المغيب عنو
لطريؽ عمى ايعبر بو الصكفية عف عمكميـ كىي "معارؼ يتمقاىا المريد في رحمتو  ما

فالعمـ الباطني كالعمـك الذكقية كالكشفية كالقمبية ىي عمكـ لدنية ، كيسمييا معارؼ لدنية
كيتخذكف مف قصة العبد الصالح مع . (723)يسبغيا ا تعالى كيقذفيا في قمب السالؾ كالكلي"

ـ فالعمـ الذم عمٌ ، رجعكف إليو في خصكصية ىذا العمـمكسى عميو السبلـ األساس الذم ي
أكد الزمخشرم ىذا المعنى مستفيدا مف نسبتو قد ك  .ى عميو السبلـ ىك مف عمـ الغيبلمكس

"مف لدنا" "أنو مما يختص بو تعالى مف العمـ كىك اإلخبار عف : إليو تعالى بقكلو عزكجؿ
لذلؾ  ،(724)كأىـ ما يميز ىذا العمـ مف خبلؿ اآلية أنو ال كاسطة بيف العبد كربو" .الغيكب

غير  اأف ىناؾ أحكام» كسياؽ ىذه اآلية كما قاؿ الشعراكم: بينيما.فيك اتصاؿ مباشر 
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. (725)«ظاىرية ليا عمؿ باطنية فكؽ العمؿ الظاىرية كىذه ىي التي اختص بيا العبد الصالح
ف معظـ ىذه الرسالة جاءت إكيمكننا القكؿ  .بدايات الرحمة كانت سؤاال لمعبد الصالح ىأكلك 

عد كيي . (726)«ىك طمب المراد مف الغير عف جية االستعبلـكاالستفياـ »بأسمكب االستفياـ 
االستفياـ مف آليات التكجيو كاإلقناع يستعمميا المتكمـ لمكصكؿ إلى المعرفة كبالتالي السيطرة 

مىى أىٍف تيعىمّْ ﴿ قاؿ تعالى: عمى مجريات الحدث. مٍّْمتى قىاؿى لىوي ميكسىى ىىٍؿ أىتًَّبعيؾى عى ًف ًممَّا عي مى
 سؤاؿ كجيو مقترف بسبب يحمؿ مف الميف كالمطافة الشيء الكثير(. كىك 66/لكيؼا) ريٍشدنا﴾

حرؼ يستفيـ بو في اإليجاب عف النسبة كطمب »كىي ، جاء متصدرا بحرؼ االستفياـ "ىؿ"
. (727)«التصديؽ اإليجابي كىي دالة عمى االستقباؿ ألنيا دخمت عمى الفعؿ المضارع

كىي  (عمىبػ) كقد جاء التعميؿ. (728)«باذال لي عممؾمقترف بسبب أم اتبعؾ »كاالتباع ىنا 
كجممة "عمى أف تعممني"  .ىك سبب في كجكد متعمقيا تفيد التعميؿ إذا كانت داخمة عمى ما

ىنا بمعنى البلـ أم ىؿ أصحبؾ عمى شرط أف  (عمى)في مكضع الحاؿ أم بإذاللي ك
فمكسى عميو ، (729)تعممني ما عممؾ ا فالصحبة ىنا ألجؿ االسترشاد بو كالتعمـ منو"

إنو يطمب المعرفة . كىذا أكؿ غرض ليذه الرسالة .تعمـالسبلـ يريد أف يحقؽ اليدؼ كىك ال
كما لبث العبد الصالح أف  لمف ىك أعمى درجة منو كىذا يكشؼ لنا تكاضع مف يطمب العمـ.

كىذا يتطمب التريث  .صعبة المناؿىي رسالة أف رسالة طمب العمـ ىي يجد كسيمة لمتنبيو ك 
ٍبرناقىاؿى ًإنَّؾى لىٍف تىسٍ ﴿كالصبر  ٍبرنا تىًطيعى مىًعيى صى ـٍ تيًحٍط ًبًو خي ا لى مىى مى كىٍيؼى تىٍصًبري عى  ﴾كى

العبد الصالح يقدـ بذلؾ . ك مف اختيارهإف االختيار صعب كلف يتمكف »(. 68 ،67/الكيؼ)
قاعدة معرفية تحدد العبلقة بيف الذات كالمكضكع أك الباحث كمكضكعو تتمثؿ في عدـ قدرة 

فعدـ التخصص عائؽ مف عكائؽ ، اب المعرفة إف لـ يكف متخصصا بياالباحث عمى استيع
رة إليو أف ىذا العمـ نبغي اإلشاتكما . (730)«العممية االتصالية في المجاؿ العممي كالمعرفي

ىك حسف التصرؼ في األشياء كسداد المسمؾ في عمة ما أنت » كالرشد: ،مقترف بالرشد
ىكذا اعتباطا  فيذا النكع مف العمـ الذم سيطمبو مكسى عميو السبلـ لـ يأت، (731)«بصدده
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 كىذا اليعني أف مكسى عميو. ؽ اليدم إلى طريؽ الخير كالسدادعف طري كلكنو عمـ يسير بو
ىك »كيؼ ال كىك النبي المرسؿ مف عند ا تعالى فالرشد الذم طمبو  ،السبلـ لـ يكف راشدا

كقد دؿ عمى ىذا أنو طمب شيئا لـ يكف معمكما لو كىذا ال  .الرشد في مذىب العبد الصالح
 "يبلى مً قى  إالٌ  ـً مٍ العً  فى مً  ـٍ يتي ا أكتً مى قاؿ "كى يصمح في مكانة النبكة ألف الحؽ سبحانو كتعالى 

كمكسى عميو السبلـ عمى استعداد تاـ لتمقي ىذا العمـ "قاؿ ستجدني إف . (732)"(85/اإلسراء)
كىذا االستعداد مقترف بمشيئة ا فيك المسير كالمدبر  .شاء ا صابرا كال أعصي لؾ أمرا"

فمكسى عميو السبلـ عبد مأمكر يريد أف يصؿ إلى مبتغاه لذا عميو أف يتحمؿ  ،شيءلكؿ 
كالعبد الصالح يؤكد عمى المنيج الذم يسير عميو فيك مقترف  العناء لمكصكؿ إلى اليدؼ.

تَّى أيٍحًدثى لىؾى ًمٍنوي ًذٍكرنا﴿بشرط   (،70/الكيؼ) ﴾قىاؿى فىًإًف اتَّبىٍعتىًني فىبلى تىٍسأىٍلًني عىٍف شىٍيءو حى
 مشاىد: ةيير يجب اتباعيا أثناء ىذه الصحبة التي ركزت عمى ثبلثافيناؾ مع

قىيىا قىاؿى ﴿ يقكؿ تعالى: خرق السفينة: :المشهد األول رى ًكبىا ًفي السًَّفينىًة خى تَّى ًإذىا رى فىاٍنطىمىقىا حى
ٍقتىيىا ًلتيٍغًرؽى أىٍىمىيى  رى ٍيئنا ًإٍمرنا﴾أىخى لنقؿ ك السفينة كسيمة بحرية لمرككب (. ك 71/الكيؼ) ا لىقىٍد ًجٍئتى شى

فجأة تتعرض لمخطر ك تخطك المسافات  ،األمتعة تشؽ عباب المكج حتى تصؿ إلى ىدفيا
كبالتالي لـ تعد صالحة لبلستعماؿ  ،خسائر ماديةك ىناؾ ضحايا ك  امعنى ذلؾ أف ىناؾ تمف

كف مصيرىـ المكت ال الي سيكإنو اليبلؾ كبالت. حيف سيتعرضكف لمغرؽ أىميا اآلف أك بعدك 
 مف الفاعؿ؟ إنو العبد الصالح.ك  مف المسؤكؿ عف كؿ ىذا؟، فمحالة

كيؼ يقؼ أماـ ك  ؟كيؼ سيجيبفتنتابو الرىبة لما حصؿ ك يتفاجأ مكسى عميو السبلـ 
ت في نفسو فمـ يصبر لذلؾ كاف مكقفو ىذه المسألة العجيبة قد حزٌ  إفٌ ؟ ىذا المشيد الغريب

 عمى مراحؿ:

كقد جاء متصدرا ىمزة االستفياـ الدالة  ."أخرقتيا" ستفياـ كالسؤاؿ عما حدثمرحمة اال-1
 عمى التعجب كسرعة الحدث.

جاء عف طريؽ حرؼ البلـ التي ىي"أـ باب التعميؿ  مرحمة التعميؿ "لتغرؽ أىميا" فالتعميؿ-2
 .(733)تعميبل بالغرض كبالسبب بحسب داللة المعنى" كتفيد. كاألصؿ فيو
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كصنيعا في الكقت  أم أمرا عجيبا تحتار لو العقكؿ "لقد جئت شيئا إمرا" الحكـ:مرحمة -3
 نفسو.

رفيقا »كىنا بداية الختبلؼ الرأم كخمؼ الكعد لكف ىذا لـ يمنع العبد الصالح مف أف يككف 
يطالب عالمو أف يككف رحيما بو مستعدا لمتجاكز عما قد يصدر منو مف ىفكات ماداـ حسف 

ـٍ أىقيٍؿ ًإنَّؾى ﴿: كجو لو السؤاؿ الداؿ عمى التأكيدبعد أف  كذلؾ، (734)«النية لىٍف تىٍستىًطيعى قىاؿى أىلى
ٍبرنا﴾ ذلؾ يطمب  لقد مر ذلؾ المشيد مركعا في نفس مكسى كمع (.72/الكيؼ) مىًعيى صى

مو الرشد كيتحمؿ مرة أخرل كيكاصؿ السير معو كيؼ ال كىك يعمٌ . العذر مف معممو كمكجيو
 لـ يكف في الحسباف. ماإال أف يحدث 

دكف أف يفعؿ شيئا بؿ ك  ،ظاىرقتؿ دكف سبب طفؿ صغير يي  قتل الطفل: المشهد الثاني:
ذلؾ مكسى عميو السبلـ فبل يتحمؿ كتعكد الكرة مرة أخرل  حتى دكف بمكغو سف الرشد.

 سيمقي بحكمو لمعبد الصالح مرة أخرل كالسؤاؿ الداؿ عمى التعجب كاإلنكار مرة أخرل كذلؾك 
ًكيَّةن ًبغىٍيًر نىٍفسو لىقىٍد ًجٍئتى شىٍيئن ﴿ ا فىقىتىمىوي قىاؿى أىقىتىٍمتى نىٍفسنا زى من تَّى ًإذىا لىًقيىا غيبلى  ﴾ا نيٍكرنافىاٍنطىمىقىا حى
الطاىرة الصافية التي لـ تمكثيا الذنكب كمخالفة التكاليؼ » كالنفس الزكية: (،74/الكيؼ)

يشؽ مكسى ك كمع كؿ ىذا تتكاصؿ المسيرة  فكيؼ ذلؾ؟ ،إنو المنكر بعينو. (735)«اإلليية
كالعبد الصالح الطريؽ لمكصكؿ إلى المعرفة كيقطع عمى نفسو عيدا عمى الفراؽ إف أعاد 

 المشيد األخير. عمىة مرة أخرل كاالستفسار عما يحدث ليطؿ بنا الكرٌ 

صالحه مرة أخرى من غير مقابل: المشهد الثالث: فىاٍنطىمىقىا ﴿ ى:قاؿ تعال هدم  الجدار وا 
دىا ًفييىا ًجدىارنا ييًريدي  ا فىكىجى يّْفيكىيمى ا أىٍىمىيىا فىأىبىٍكا أىٍف ييضى تَّى ًإذىا أىتىيىا أىٍىؿى قىٍريىةو اٍستىٍطعىمى أىٍف يىٍنقىضَّ حى

مىٍيًو أىٍجرنا ٍذتى عى تَّخى طمب ك "طمب الطعاـ ىك  كاالستطعاـ (.77/الكيؼ) ﴾فىأىقىامىوي قىاؿى لىٍك ًشٍئتى الى
فأىؿ ىذه القرية ، (736)فبل يسأؿ الطعاـ إال جائع محتاج"، الطعاـ ىك أصدؽ أنكاع السؤاؿ

أبكا كـر الضيافة المعركؼ كالمعيكد إليو في األمـ السابقة "يعني كؿ ما يمكف أف يقدـ 
. (737)لمضيؼ مف مجرد اإليكاء كاالستقباؿ كىذا منتيى ما يمكف تصكره مف لـؤ ىؤالء الناس"

ترل كيؼ كاف رد مكسى عمى ىذا . بجدار ينقض فيصمحو العبد الصالح ىما كذلؾ إذكبينما 
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بؿ كاف  طبعا لـ يكف بسؤاؿ ألنو لك كاف كذلؾ لربما استمرت تمؾ الرحمة العممية، ؟المكقؼ
مىٍيًو أىٍجرنا"،اقتراحا بطريقة العرض " ٍذتى عى تَّخى ا أىؿ ىذه القرية رفضك  خاصة كأفٌ  قىاؿى لىٍك ًشٍئتى الى

 افي مكاصمتيم اكربما كانت ىذه األجرة طريقا نافعا ليم ،الضيافة كآثركا عمى أنفسيـ البخؿ
كتأتي بعدىا  ."ىذا فراؽ بيني كبينؾ" ثبلثة مشاىد إذف كانت نياية لمرحمة قاؿ تعالى: لمسير.

تعد دستكرا مف الحؽ سبحانو كتعالى كدليبل عمى أف ىذيف »مرحمة التأكيؿ كىذه اآلية 
لو طريقتو كغير المرتاض لو  المرتاض كؿ منيما لو طريقو.لفيظؿ ، تقيافالمذىبيف ال يم
بؿ يمـز أدبو في حدكد ما عممو ، ينبغي أف يعترض أحدىما عمى اآلخرطريقتو كال 

كتبدأ عممية الكشؼ لممشاىد الثبلثة التي قامت عمى اإلقناع العممي بكاسطة . (738)«ا
عف طريؽ ذكر العمة في ما كقع كما سيقع كيتجمى ذلؾ فيما  الصحبة كعمى سرد لمكقائع

 يمي:

كىافى  أىمَّا السًَّفينىةي فىكىانىتٍ قاؿ تعالى:﴿-1 ٍدتي أىٍف أىًعيبىيىا كى ميكفى ًفي اٍلبىٍحًر فىأىرى ًلمىسىاًكيفى يىٍعمى
ًفينىةو غىٍصبنا ذي كيؿَّ سى ًمؾه يىٍأخي ـٍ مى ضعفاء الماؿ »كالمساكيف ىنا بمعنى (. 79/لكيؼ)ا ﴾كىرىاءىىي

ىذا . ك (739)«كيرؽ ليـ ألنيـ يكدحكف دىرىـ لتحصيؿ عيشيـ ،الذيف يرتزقكف مف جيدىـ
فأراد العبد الصالح أف يعيبيا عنيـ الممؾ يريد أف يستغميـ أشد استغبلؿ بأخذه السفف غصبا 

رادة إعابة السفينة كاف عمبل ظا»يقكؿ بف عاشكر:  إنقاذا ليؤالء. ىره اإلنكار كحقيقتو كا 
ككف السفينة لمساكيف مما يزيد السامع  الصبلح زيادة في تشكيؽ مكسى إلى عمـ تأكيمو ألفٌ 

يككف الفعؿ كبالتالي  ،الظاىر في السفينة الخرؽ. ك (740)«تعجبا في اإلقداـ عمى خرقيا
 ير بالغصبغكقكؼ في كجو الظالـ الذم يأخذ حؽ الفي باطنو اعتداء عمى ممؾ القـك ك 

"فتصرؼ العبد الصالح في أمر السفينة بغرقيا يدعي المصمحة الخاصة عف إذف مف ا 
 ،بالتصرؼ في مصالح الضعفاء إذ كاف الخضر عالما بحاؿ الممؾ أك كاف ا أعممو بكجكده

بإتبلؼ بعضو لسبلمة الباقي  ضر قائـ مقاـ تصرؼ المرء في مالوحينئذ فتصرؼ الخ
الكاقع إصبلح ألنو مف ارتكاب أخؼ الضرريف كىذا أمر خفي لـ فتصرفو الظاىر إفساد كفي 

 .(741)يطمع عميو إال الخضر فمذلؾ أنكره مكسى"
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ٍدنىا ﴿قاؿ تعالى: -2 كيٍفرنا فىأىرى ًشينىا أىٍف ييٍرًىقىييمىا طيٍغيىاننا كى ـي فىكىافى أىبىكىاهي ميٍؤًمنىٍيًف فىخى كىأىمَّا اٍلغيبلى
ا  بُّييمى اأىٍف ييٍبًدلىييمىا رى كىاةن كىأىٍقرىبى ريٍحمن ٍيرنا ًمٍنوي زى (. كمف خبلؿ اآلية نتعٌرض إلى 81/الكيؼ) ﴾خى

درس ثاف قائـ عمى قتؿ الٌنفس البشرية التي حٌرـ ا. كنبلحظ أٌف تصٌرؼ الخضر في قتؿ 
، كأعمـ بو الخضر بالكحي ،بكحي مف ا جار عمى قطع فساد خاص عممو االغبلـ كاف "

التشريع كذلؾ أف ا عمـ مف تركيب عقؿ الغبلـ كتفكيره أنو عقؿ شاذ كفكر فميس مف مقاـ 
كصاحبيا في أنو  ]..[راؾ منحرؼ طبع عميو بأسباب معتادة مف انحراؼ طبع كقصكر إد

 ،فقتؿ الغبلـ ىك الظاىر، (742)كأراد ا المطؼ بأبكيو بحفظ إيمانيما". ينشأ طاغيا كافرا
 مة مف طغيانو ككفره في مستقبؿ آت.كالباطف ىك إنقاذ كالديو كاأل

ا ﴿ قاؿ تعالى:-3 كىافى تىٍحتىوي كىٍنزه لىييمى ًدينىًة كى ٍيًف ًفي اٍلمى ٍيًف يىًتيمى مى كىأىمَّا اٍلًجدىاري فىكىافى ًلغيبلى
ا كىٍنزىىيمىا رىحٍ  يىٍستىٍخًرجى ا كى بُّؾى أىٍف يىٍبميغىا أىشيدَّىيمى ا فىأىرىادى رى اًلحن كىافى أىبيكىيمىا صى ا فىعىٍمتيوي كى مى بّْؾى كى مىةن ًمٍف رى

ٍبرن  مىٍيًو صى ـٍ تىٍسًطٍع عى ا لى كنبلحظ في ىذه القٌصة أٌف  (.82/الكيؼ) ﴾اعىٍف أىٍمًرم ذىًلؾى تىٍأًكيؿي مى
 فيبمغاحيف الكنز  اكاألمر يقتضي أف يستخرج ،لـ يبمغا سف الرشد صاحبي الٌرزؽف يالغبلم

كلؾ أف تتصكر ما » الرزؽ كيحسناف التصرؼ فيو.ف في ىذا يسف الرشد كيصيراف متحكم
ف ىؤالء القـك الذيف عرفت يحدث لك انيدـ الدار كانكشؼ ىذا الكنز كلمع ذىبو أماـ عيك 

أقؿ ما يكصفكف بو أنيـ لئاـ ال يؤتمنكف  إفٌ  .كقد منعكىما الطعاـ بؿ كمجرد المأكل. صفاتيـ
الظاىر كما كاف تحتو مف كنز أك ماؿ يجب أف  يفعمة إصبلح الجدار ى، (743)«عمى شيئ

ككأف الحؽ سبحانو كتعالى أرسمو ليذيف الغبلميف في ىذا الكقت بالذات »يحفظ ىك الباطف 
حيث أخذ الجدار في التصدع كظيرت عميو عبلمات االنييار ليقـك بإصبلحو قبؿ أف يقع 

كىذه . (744)«ايتوكينكشؼ أمر الكنز كصاحبيو في حاؿ الضعؼ كعدـ القدرة عمى حم
لذلؾ قاؿ  ،الحماية تقتضي القكة كالقدرة عمى مجابية كؿ مف يريد أف يستكلي عمى ىذا الرزؽ

، بيف الرشد كاألشد األف ىناؾ فرق (رشدىما)كلـ يقؿ . أشدىما" ا"حتى يبمغ :سبحانو كتعالى
 .(745)فالرشد حسف التصرؼ في األمكر أما األشد فيك القكة"
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 .مكضكع ىذه الرسالة ىك أف الظكاىر الخارجية سبب لتأكيؿ ماىك باطنيكخبلصة القكؿ في 
ال كاسطة بيف ا سبحانو كما العبد الصالح إ ،ككؿ ذلؾ كاف بأمر مف ا سبحانو كتعالى

ىذا العمـ الذم  .كذلؾ حتى ينيؿ العمـ مف لدنو تعالى ،كنبيو مكسى عميو السبلـ كتعالى
ىذه الرسالة بتعميؽ الدكتكر الحديث عف كنختـ . يستمـز سعة الباؿ كالصبر عمى الشدائد

يستمع مكسى عميو السبلـ إلى تأكيؿ األحداث حدثا بعد حدث » حبيب مكنسي إذ يقكؿ:
، يا العبد الصالح عمى الكائف فييايطؿ من، متد إلى المستقبؿ خارقا حجب الغدفيجد العمـ ي

قد تغير الزماف كتبدلت شركطو فيكتسب الفعؿ أمامو معقكلية أخرل تنسؼ األحكاـ التي ك 
ما كاف يرفضو العقؿ كيأباه الضمير كيخالؼ أمر ا  أصدرىا في شأنو مف قبؿ متعجبل بأفٌ 

إنو  ،عقؿ كالحكمة فيوصار اآلف بيف يديو عمبل مقبكال خاليا مف أم تعارض بيف ال كجؿٌ  عز
العمـ كراء الظكاىر كاختراؽ النظر لحجب الزماف كيدرؾ أنو أماـ عمـ ال سبيؿ يبصر امتداد 

ارقو أك إليو كال راحة فيو ألمثالو مف البشر فكيؼ يستطيع الكاحد منيـ أف يعايش قاتمو أك س
العمـ  مثؿ ىذا إنو يدرؾ أفٌ  .ما سيأتيو مف فعؿ في المستقبؿ الغادر بو غدرا كىك يعمـ

سيككف سببا في  .كعمى الدكؿ قياميا كعمى التاريخ سريانو جتماعيـسيفسد عمى الناس ا
 .(746)«تعطؿ الحياة ذاتيا

 مانالزّ . 3

ف أىـ عناصر سياؽ المكقؼ، فيك تمثيؿ لحركة الكاقع الذم يعيشو ايمثؿ الزم
اإلنساف عبر فترات متعاقبة مف حياتو، فترات يصبح الزمف فييا سيد المكقؼ مف خبلؿ ذلؾ 

يتضمف جممة مف الثنائيات »التغير المستمر المكغؿ في الحياة الككنية كالبشرية إنو: 
لكجكد كالعدـ، كالثبات كالحركة كالحضكر كالغياب المتناقضة المتعمقة بالككف كبالحياة كا

لغكية  اف إذف يأخذ أبعادافالزم، (747)«كالزكاؿ كالديمكمة كاإليماف كالكفر كالحياة كالمكت
 كنفسية كاجتماعية تحيط بعالـ اإلنساف مف جميع الجكانب.

كاف ف ليس شيئا مرئيا محسكسان بؿ تمثبلت بيف ثبلثة أبعاد "الماضي ىك ما اكالزم
كالحاضر كىك الماثؿ في الكجكد كالرابط الحقيقي  ،كأصبح عدما كلـ يعد لو كجكد امكجكد

كالمستقبؿ ىك ما لـ يكجد بعد كىك العدـ الذم  ،بيف القبؿ "الماضي" كالبعد "المستقبؿ"
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سيصبح كجكدا بعد تبلشي الحاضر كتحكلو إلى الماضي، فحركة الزماف خركج مف المكجكد، 
دخكؿ في الكجكد خركج مف العدـ، كبحركة الزماف يتحكؿ البلكجكد إلى  ،دخكؿ في العدـ

كيتحكؿ الكجكد إلى البلكجكد إذا  كجكد إذا كاف ىناؾ فعؿ ما كانتقاؿ مف العدـ إلى الكجكد.
 ما كفعبل اانتفى الفعؿ كدخؿ الزماف في العدـ، كىذا يعني أف الزماف مكجكد ألف ىناؾ نشاط

 .(748)العدـ إلى الكجكد" مف امستمر  اكعبكر  اخبلق
: (لساف العرب)جاء في  (.ف،ـ،ز)ف مف الناحية المغكية مأخكذ مف مادة اكالزم

الزَّمىفي كالزَّمافي اسـ لقميؿ الكقت ككثيره كفي المحكـ الزَّمىفي كالزَّمافي العىٍصري كالجمع أىٍزميف »
مانان، كالزمف يقع عمى الفىٍصؿ مف فصكؿ السنة كعمى  كأىٍزماف كأىٍزًمنة كأىٍزمىفى بالمكاف أىقاـ بو زى

 (749)«ميٌدة كالية الرجؿ كما أشبيو
فكؿ حكؿ مفيكـ الٌزماف ا مف الناحية االصطبلحية فاالختبلؼ كثير كمتشعب أمٌ 

كقد يستفيد ميداف ما مف ميداف آخر، »ف طبقا لمرجعياتو الثقافية اؼ الزمميداف معرفي يعرٌ 
لديو تراكمات تسمح لو بصياغة تصكر خاص بو  لكنو خبلؿ ممارستو التحميمية تتشكؿ

حسب عبد الصمد ف اكالزم. (750)«لمزمف، فيصير لكؿ ميداف زمنو الذم يتخذه مكضع دراستو
ىذه المادة المعنكية المجردة التي يتشكؿ منيا إطار كؿ حياة كحيز كؿ فعؿ ككؿ »ىك زايد 

حركتيا كمظاىرىا حركة، بؿ إنيا بعض ال يتجزأ مف كؿ المكجكدات، ككؿ كجكه 
ف يشكؿ الحيز الفعمي لحركة اإلنساف فيك جزء ال انفيـ مف ذلؾ أف الزم. (751)«كسمككيا

فالزماف ىك مقدار حركة الفمؾ كىك مقدار »ف مقترف بالحركة اكما أف الزم في حياتو. يتجزأ
زماف الحركة المسجمة كالمعمكمة لدينا، كليس الحركة نفسيا، كىذه الحركة التي يقاس بيا ال

ىي حركة الككاكب مثؿ األرض كالشمس كالقمر كحركة الكائنات كاإلنساف كالحيكاف كاآلالت 
كالمبلحظ أف السمة . (752)«المختمفة التي اخترعيا اإلنساف، كتتفاكت في سرعتيا كحركتيا

كىذه  .ف ليست استمراره بقدر ما ىي تمؾ التحكالت الكاقعة في حياة اإلنسافاالمميزة لمزم
إف »يقكؿ عبد الصمد زايد في ىذا الشأف:  .ف ذاتي كنفسياالتحكالت يعترييا نكعاف مف الزم

الزمف ال متناه، كما تشيد عمى ذلؾ كيفية اإلدراؾ ذاتيا إذ لنا سبيبلف إلى إدراؾ المشاعر 
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كاألحاسيس، يقكـ األكؿ عمى ممارستو كؿ إحساس منفردا كفي ىذا معنى التعاقب كالتكالي، 
في التعاقب يقمع الماضي كؿ إحساس بمجرد أف ندركو بحيث ال تدرؾ إحساس الثاني إال ك 

س أك اى األكؿ، كىذا الزمف الذم تقع فيو المتعاقبات ىك الزمف الرياضي القابؿ لمقيكقد كلٌ 
أما السبيؿ الثاني فيتمثؿ في تناكؿ األحاسيس دفعة كاحدة فبل يبقى  .ىك ما نسميو بالديمكمة

بينيا إذ تتداخؿ كتتشابؾ فتفقد أحجاميا الكمية كال يبقى منيا إال نكعيا الذم مف فاصؿ 
تتشكؿ بمقتضاه مع البقية لتساىـ في اإلحساس العاـ الحاصؿ بما ليا مف خصائص 

ف الكيفي اف الرياضي بقدر ما يحس بالزمامعنى ذلؾ أف اإلنساف ال يشعر بالزم. (753)«ذاتية
فإذا كاف ىناؾ ساعات خارج ، يران عف حاالتو الكجدانيةص، كتعبالذم يعتبر كعاءه الخا
ثو عف إحساسو ف، فإف في داخمو أيضا ساعات مف نكع آخر تحدٌ ااإلنساف تدلو عمى الزم

إف دقات قمب اإلنساف التي تعني استمرار حياتو قد تشبو دقات الساعة التي تعمف  .بالزماف
 قاؿ شكقي:. (754)ديمكمة الكقت كتحديده

 يكانً ؽ كثى ػػػػػػػػً ائدقى  اةى الحيى  إفَّ  *** وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ل مةه ء قائً رٍ المى  بً قمٍ  اتي قٌ دى 
 ......ثاف ره مٍ اف عي ر لئلنسى كٍ فالذّْ  *** ىاكرى كتؾ ذً د مى ؾ بعٍ سً فٍ لنى  عٍ فى رٍ اي فى 

 ناأنواع الزم .1.3
ف بحسب المرجعيات الثقافية كاختبلؼ الحقكؿ اتختمؼ تحديدات أنكاع الزم

 المصطمحية في ىذا الشأف، كمف بيف ىذه األنكاع:
 ن الكرونولوجياالزم .1.1.3

تقسيـ الزمف إلى فترات، كما تعني تعييف التكاريخ الدقيقة »الكركنكلكجيا تعني: 
لؤلحداث كترتيبيا كفقا لتسمسميا الزمني فيي بذلؾ تعييف التكاريخ الدقيقة كشبو الدقيقة 

ف العاـ اف الكركنكلكجي مصطمحات أخرل ىي الزماالزمرادؼ مصطمح تك . (755)«لؤلحداث
ف "ال يمكف اكالمبلحظ أف ىذا النكع مف الزم ف الخارجي.اف المكضكعي أك الزماأك الزم

تحديده عف طريؽ الخبرة إنما ىك مفيـك عاـ كمكضكعي، أك يمكف تحديده بكاسطة التركيب 
اـ كالشائع بمعنى الكقت الذم تستعيف نو زمننا العإ .المكضكعي لمعبلقة الزمنية في الطبيعة
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بو بكساطة الساعات كالتقاكيـ كغيرىا، لكي نضبط اتفاؽ خبراتنا الخاصة لمزمف بقصد العمؿ 
 .(756)االجتماعي كاالتصاؿ كالتفاىـ"

 ن السيكولوجي أو النفسي أو الذاتياالزم .2.1.3
معنى . (757)«قصرهيبدك إحساس اإلنساف بطكؿ الزمف أك » في ىذا الٌنكع مف الٌزماف

يتخذ مف البلكعي مستقره، إنو ال يتركب كما تشاء لو الصدفة، إنما »ف النفسي اذلؾ أف الزم
ي اضي األحداث البارزة الناتجة التيخضع لقكانيف البلكعي الغامضة، كيصطفي مف الم
كىذا النكع مف الزماف يصفو . (758) «رسمت اإلنساف مف حيث ال يعمـ بيذه السمة أك تمؾ

مكضكعي، الف انساف مف خبلؿ معطيات مف المشاعر كاألحاسيس الذم يقرنيا بالزماإل
القياس كالساعات  حتكـ فيو إلىفاإلنساف بذلؾ يجد نفسو بيف ىذا الزماف المكضكعي الم

فإذا كاف العقؿ اإلنساني ىك المسؤكؿ عف »ف ذاتي نفسي يصنعو ىك االدقيقة، كبيف زم
يشترؾ فيو جميع البشر فإف النفس اإلنسانية ىي المسؤكلة اختراع الزماف المكضكعي الذم 

ىذه المفارقة التي يعيشيا اإلنساف مع  إفٌ  .عف الزماف الذاتي الذم يختمؼ لدل جميع البشر
الزماف تقكده في كثير مف األحياف إلى عدـ االعتراؼ بالكقت الناتج عف حركة األرض كىي 

ما في بف الذاتي ىك إحساس اإلنساف امفالز ، (759)«تدكر حكؿ محكرىا أك حكؿ الشمس
داخمو، إنو يسأؿ نفسو متى حدث ىذا كماذا سيحدث مستقببل؟ شعكر مميء بالتساؤالت حكؿ 

 ما كقع، كما ىك كاقع كما سيقع.
 الزمن الصرفي .3.1.3

بصيغ األفعاؿ المختمفة كما يتضاـ األفعاؿ مف ضمائـ ىذا الٌنكع مف "الٌزماف" يتعمؽ 
، ككبل مف الزمنيف مف األدكات  ككاف كأخكاتيا كحركؼ التنفيس كأدكات النصب كالجـز

كالزمف يتعمؽ بالفعؿ كمقتضياتو، إنو . (760)الصرفي كالنحكم يمكف أف يسمى الزمف التركيبي
بكيو يكالزمف عند عمماء العربية كمنيـ س .يفرض نكع الفعؿ مف ماض كحاضر كمستقبؿ

ف، كما أف الفعؿ يدؿ بصيغتو كشكمو الصرفي عمى أنؾ ال تمفظ بالفعؿ إال في زمف معي»
كأما الفعؿ فأمثمة أخذت مف لفظ أحداث األسماء، »بكيو: يكفي ذلؾ يقكؿ س، (761)«زمنو
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معنى ذلؾ أف الكسيمة . (762)«نيت لما مضى، كلما يككف كلـ يقع، كما ىك كائف لـ ينقطعكبي 
إنما ىي الصيغة الفعمية في بناء المعبرة عف الزمف في المغة العربية عمى المستكل الصرفي 

"فعؿ، يفعؿ، افعؿ" فمنيا ما يدؿ عمى الزمف الماضي كمنيا ما يدؿ عمى الحاؿ أك الحاضر 
 .(763)كمنيا ما يدؿ عمى المستقبؿ"

ف الحقيقي إلى أزمنة أخرل كذلؾ حسب سياقو مثاؿ ذلؾ انتقاؿ الفعؿ اكقد يعٌدؿ الزم
رة في القرآف الكريـ، إضافة إلى دخكؿ أدكات الماضي إلى داللة المستقبؿ كأكجيو كثي

 غير داللة أصؿ كضعيا.النصب كالجـز عمى األفعاؿ التي تضفي عمييا دالالت 
ني الكارد في قصة مكسى عميو اف يقتصر عمى الترتيب الزماكمكضكع دراستنا لمزم

 يا:ف في القرآف الكريـ كمف أىماالسبلـ. كقبؿ ذلؾ البد مف استعراض أنكاع الزم
 ن الكوكبياالزم .4.1.3

حكلو ك ، (764)«الزمف الذم نقيـ عميو حساباتنا مف أياـ كأقساميا كمضاعفاتيا»كىك 
ـى ﴿يقكؿ ا تعالى:  يىنَّ عىٍمنىا لىوي جى ٍف نيًريدي ثيَـّ جى ا نىشىاءي ًلمى ٍمنىا لىوي ًفييىا مى ٍف كىافى ييًريدي اٍلعىاًجمىةى عىجَّ مى
ا  ٍذميكمن ىىا مى ٍدحيكرنايىٍصبلى ف يحدد أعمار الفرد كمراحؿ افيذا النكع مف الزم(، 18/اإلسراء) ﴾مى

السف كالعبادات اليكمية كالعبادات السنكية كيربط العبادات ذات الطابع االقتصادم 
 .(765)كاالجتماعي كالزكاة كغيرىا

 ما قبل الزمان الكوكبي. 1.4.1.3
مىٍقنىا السَّمىاكىاًت ﴿يقكؿ تعالى:  لىقىٍد خى ا مىسَّنىا ًمٍف كى مى ا ًفي ًستًَّة أىيَّاـو كى ا بىٍينىييمى مى كىاأٍلىٍرضى كى

كالككاكب بما فييا مف أجراـ نعمـ بيا عدد السنيف كالحساب داخمة ضمف  (.38/ؽ) ﴾ليغيكبو 
 .(766)يكـ في ىذه اآلية مختمؼ عف اليـك الذم نتعامؿ بو في حياتناالىذا الخمؽ، فمفيـك 

 (767)الكوكبي ما بعد الزمان .2.4.1.3
كا ﴿كفيو يقكؿ تعالى عف يـك القيامة:  زي بىرى ٍيرى اأٍلىٍرًض كىالسَّمىكىاتي كى يىٍكـى تيبىدَّؿي اأٍلىٍرضي غى

ف يـك القيامة، اف ىك زمامعنى ذلؾ أف ىذا النكع مف الزم .(48/إبراىيـ) ﴾ًلمًَّو اٍلكىاًحًد اٍلقىيَّارً 
 ال ا سبحانو كتعالى.ف آخر ال يعممو إاف إلى زمايـك التحكؿ مف زم
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 ني في قصة موسى عميه السالماالبناء الزم .2.3
المؤطرة ف في القصة المراد دراستيا عمى كشائج مف العبلقات ايقـك بناء الزم

لى المستقبؿ،  تحكالتوبتكالى فييا صراع األزمنة يكالتي  لؤلحداث مف الماضي إلى الحاضر كا 
فالعديد مف األحداث في القصة يمكنيا أف تجرم في كقت كاحد، لكف ال يمكنيا أف تأتي 

نية التي تشيدىا في مسيرة أحداث ابة الكاحدة تمك األخرل كذلؾ بسبب التنكعات الزممرتٌ 
ل المتمقي عف طريؽ القصة ككذا طبيعة السرد القرآني الذم ييدؼ إلى ترسيخ الفكرة لد

 التردادات لمكصكؿ إلى اليدؼ كالمغزل مف القصة.
ني كتحكالتو نجد أنفسنا مع تتابع حكي مشاىد معينة في اكفي أثناء التسمسؿ الزم

تكالييا في سكر أخرل إلى غاية االكتماؿ كاستيفاء أحداث القصة  أك سكر ما تـ انقطاعيا
حداث كمادة السرد عف طريؽ مجمكعة مف القرائف كيتـ ىذا الترتيب بيف تتابع األ بكامميا.

نيا الحقيقي، كتحكلو انية كاألفعاؿ كالحركؼ المقترنة بيا كىي بطبيعة الحاؿ تحتفظ بزماالزم
ى أىًف ﴿يقكؿ تعالى في سكرة طو:  ف آخر يتطمبو السياؽ.الزم ا ييكحى ٍينىا ًإلىى أيمّْؾى مى ًإٍذ أىٍكحى

مىٍيؾى اٍقًذًفيًو ًفي التَّابيكًت  ديكّّ ًلي كىعىديكّّ لىوي كىأىٍلقىٍيتي عى ٍذهي عى ُـّ ًبالسَّاًحًؿ يىٍأخي ْـّ فىٍمييٍمًقًو اٍليى فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى
ٍعنى  ٍف يىٍكفيميوي فىرىجى مىى مى ـٍ عى ٍيًني ًإٍذ تىٍمًشي أيٍختيؾى فىتىقيكؿي ىىٍؿ أىديلُّكي مىى عى ًلتيٍصنىعى عى بَّةن ًمنّْي كى اؾى ًإلىى مىحى

فىتىنَّاؾى فيتيكننا فىمىًبٍثتى  ْـّ كى ٍينىاؾى ًمفى اٍلغى قىتىٍمتى نىٍفسنا فىنىجَّ ٍينييىا كىالى تىٍحزىفى كى  ًسًنيفى ًفي أىٍىًؿ أيمّْؾى كىٍي تىقىرَّ عى
مىى قىدىرو يىا ميكسىى ٍديىفى ثيَـّ ًجٍئتى عى تبدأ لحظة السرد ىنا بترتيب داخمي (. 40..38)طو/ ﴾مى

كقد  .لى النتيجة كىي تعداد نعـ ا سبحانو كتعالى عمى نبيو مكسىلؤلحداث حتى تصؿ إ
قطع ترتيب الحدث الزمني لبلرتداد إلى حادثة »تجسد ذلؾ عف طريؽ االسترجاع كىك 

كقد تمت عممية االسترجاع عف طريؽ . (768)«حصمت في الماضي في لحظة الحقة لحدكثيا
ٍينىا)في  االماضي التي تجسدت أفعالي صيغ ،  أىٍكحى ، فىتىنَّاؾى ٍينىاؾى ، نىجَّ ، قىتىٍمتى ٍعنىاؾى ، رىجى أىٍلقىٍيتي

، ًجٍئتى  ٍذهي، تيٍصنىعى، تىٍمًشي، )ف الحاضر كىي ازم كصيغة، (لىًبٍثتى ى، اٍقًذًفيًو، فىٍمييٍمًقًو، يىٍأخي ييكحى
، تىٍحزىفى  ، يىٍكفيميوي، تىقىرَّ ـٍ نية امتكاليات زم يشير إلى اتيف الٌصيغتيفىذا االمتزاج بيف ى(. ك أىديلُّكي

 تبيف قصة ميبلد مكسى عميو السبلـ.
ٍينىا)لفعؿ الماضي الذم يجسده الفعؿ ف السرد بصيغة اازم كقد بدأ فعؿ  (. كىكأىٍكحى

يفيد كقكع »كالماضي كما نعمـ:  .مقترف بنكف المتكمـ الداؿ عمى ذات ا سبحانو كتعالى
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النقطاع الزمف في الحاؿ ألنو دؿ عمى الحدث أك حدكثو مطمقا فيك يدؿ عمى التحقيؽ 
حدث تـ بىذا الفعؿ لمماضي يكحي في ظاىره  كبناءي . (769)«حدكث شيء قبؿ زمف التكمـ

ني لؤلحداث، إنو في مقاـ اكانتيى لكف باطنو يشير إلى أنو نقطة البداية في الترتيب الزم
نو الماضي إلى اكينتقؿ ىذا الفعؿ مف زم .سرد األحداث التي جرت لمكسى عميو السبلـ

ى)الحاضر  حدكث . كىي صيغة تدٌؿ عمى "لممجيكؿ كىك عمى صيغة المضارع المبني (ييكحى
 (ماػ)كاتصاؿ ىذا الفعؿ ب. (770)"شيء في زمف التكمـ أك بعده يدؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿ

مف الماضي إلى  وكانتقال .ا الفعؿ مبلـز  سبحانو كتعالىالمكصكلة يدؿ عمى أف ىذ
في أزمنة حاضرة دالة  خرنفسو يمثؿ سرعة تتابع األحداث الكاحد تمك اآل مع الفعؿالحاضر 

ني لؤلحداث كىي اكالكحي كاف لؤلـ، كىذه أكؿ خطكات االسترجاع الزم عمى المستقبؿ.
كعممية االسترجاع تحقؽ ىدفا أسمى فا  .تجسيد لرعاية ا لمف يختاره إلببلغ الدعكة

صة مكلد مكسى عميو السبلـ عف طريؽ بياف فضؿ األـ كبياف سبحانو كتعالى يفصؿ في ق
ذت لقد كاف عف طريؽ األـ التي نفٌ  .يريد أف يعمـ كيؼ كاف طريؽ اإلنقاذ ،دكرىا في الحياة

كقد استطاعت أف  .أمر ا سبحانو كتعالى عمى الرغـ مف نفسيتيا الخائفة الفزعة عمى كلدىا
ًإٍف كىادىٍت لىتيٍبًدم ًبًو ﴿كحي مف ا سبحانو كتعالى: تكتـ أمره حتى ينجك مف ىبلؾ فرعكف ب

مىى قىٍمًبيىا ًلتىكيكفى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى  بىٍطنىا عى ىذا الكحي  عفب كقد ترتٌ (. 10/القصص) ﴾لىٍكالى أىٍف رى
كاألمر ما يطمب بو حصكؿ شيء بعد زمف التكمـ كليذا »لؤلـ كركد أفعاؿ عمى صيغة األمر 

جاءت (. كقد اٍقًذًفيًو، فىاٍقًذًفيًو، فىٍمييٍمًقوً )كاألفعاؿ ىي: ، (771)«االستقباؿ مطمقان فيك يدؿ عمى 
ذا الصبي مف الخطر متعاقبة عف طريؽ رابط الفاء الذم يفيد التعقيب، كذلؾ حتى ينقذ ى

بيذه األفعاؿ  نا، ككأنٌ اعظيم اشأن سيعرؼد مصيره الذم فاألفعاؿ ىنا تحدٌ ، الذم يترصد بو
كما بيف  ف الكحي الذم سيتمقاه مكسى عميو السبلـ في حياتو أثناء حمؿ الرسالة.الزمامتداد 

ٍذهي )ده فعؿ الذم يجسٌ  حاضرف الاالماضي كاألمر كاف زم  (يفعؿ)الذم جاء عمى بناء  (يىٍأخي
فعممية األخذ ىنا ، (772)«يدؿ عمى التجدد كزمنو مرجح لمحاؿ بغير سكابؽ أك لكاصؽ»الذم 

يذاف بالتربية التي سيمقاىا مكسى عميو السبلـ كالتي ك تحكؿ في مسار حياة ىذا الصبي  يى ا 
ديكّّ لىوي" ٍذهي عىديكّّ ًلي كىعى إنيا في الكقت ذاتو بداية لممكاجية بيف  .يتكالىا عدك مشترؾ "يىٍأخي
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فاألخذ سيحمؿ  ،مكسى كبيف ذلؾ العدك فرعكف المتجبر في سمطتو، الطاغي في ممكو
ناة مف أجؿ ظيكر الحؽ يتحمؿ مف خبلليا مكسى عميو السبلـ ألكانا مف المشقة كىك المعا

في أكج المكاجية، كفي الكقت نفسو يفجر ىذا الجبركت، كيزعزع مممكة فرعكف، كيؼ ال 
 ؿ خطران عمى ممكو كسمطانو.كىك الصبي الذم فزع منو كشكٌ 

الذم يكحي  (أىٍلقىٍيتي ) اع ليعكد الفعؿ الماضي مرة أخرلاالسترج كتتكاصؿ عممية
باالستمرار في الحدث أال كىك رعاية الصبي، كيظير بعد ذلؾ شخص آخر يساىـ في 

ف الحاضر الذم اكيتجمى ذلؾ في الزم ،نقاذ أخيياإلحمايتو كىي األخت التي تسعى جاىدة 
، يىٍكفيميوي )جاء تدريجيا لينقذ المكقؼ عف طريؽ األفعاؿ  ـٍ إنيا العكدة مرة أخرل  (.تىٍمًشي، أىديلُّكي

لىًكفَّ ﴿إلى حضف أمو:  ؽّّ كى ـى أىفَّ كىٍعدى المًَّو حى ًلتىٍعمى ٍينييىا كىالى تىٍحزىفى كى دىٍدنىاهي ًإلىى أيمًّْو كىٍي تىقىرَّ عى فىرى
ـٍ الى يىٍعمىميكفى  ف بأفعاؿ ماضية كخطاب مباشر لسيدنا اكينتيي الزم(. 13)القصص/﴾ أىٍكثىرىىي
"ف، قاؿ تعالى: "مكسى لتعداد المن ْـّ ٍينىاؾى ًمفى اٍلغى قىتىٍمتى نىٍفسنا فىنىجَّ فا سبحانو كتعالى قبؿ أف  ،كى

كقدـ ذكر قتمو »يذكر منة اإلنجاء ذكر قتؿ النفس، قاؿ الطاىر بف عاشكر في ىذا السياؽ: 
النفس عمى ذكر اإلنجاء مف الغـ لتعظيـ المنة حيث افتتحت القصة بذكر جناية عظيمة 

ٍينىاؾى )ف لقكلو تؿ النفس ليكك كىي ق مكقع عظيـ مف المنة، إذ أنجاه مف عقكبة ال ينجك  (فىنىجَّ
مف مثميا مثمو، كىذه النفس ىي نفس القبطي مف قـك فرعكف الذم اختصـ مع رجؿ مف بني 
إسرائيؿ في المدينة، فاستغاث اإلسرائيمي بمكسى لينصره فككز مكسى القبطي فقضى عميو 

 .(773) «كرة القصصكما قص ذلؾ في س
فىتىنَّاؾى ) :ىي قكلوعمى مكسى ا سبحانو كتعالى  بيا كالنعمة الثانية التي أنعـ كى

خكؼ مكسى مف عقاب فرعكف كخركجو مف البمد المذككر، »كالمراد بيذا الفتكف  (.فيتيكننا
مكسى، كذكر الفتكف بيف تعداد المنف إدماج لئلعبلـ بأف ا لـ ييمؿ دـ القبطي الذم قتمو 

نتيجة قكلو  كىذا الفتكف كاف. (774)«فإنو نفس معصكمة الدـ إذ لـ يحصؿ ما يكجب قتمو
مىى قىدىرو يىا ميكسىى﴿ :تعالى في صيغة الماضي ٍديىفى ثيَـّ ًجٍئتى عى  ﴾فىمىًبٍثتى ًسًنيفى ًفي أىٍىًؿ مى

لو مف الفتنة مف جية كتييئتو لتمقي الكحي  افإقامتو في أرض مديف كانت إنقاذ (،40)طو/
مىى قىدىرو يىا ميكسىى﴿مف جية أخرل، كيجسد ذلؾ قكلو تعالى:  ففعؿ المجيء ىك  ﴾ثيَـّ ًجٍئتى عى

تمقي الكحي سيأخذ مجرل  حضكره بالكاد المقدس، كالفعؿ الماضي داؿ عمى المستقبؿ ألفٌ 
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مىى﴿آخر في تبميغ الرسالة فقكلو:  ما حصؿ لمكسى مف األحكاؿ  يفيد أفٌ » ﴾قىدىرو  ثيَـّ ًجٍئتى عى
كاف مقدرا مف ا تقديران متأنيا متدرجا بحيث تككف أعمالو كأحكالو قد قدرىا ا كحددىا 
تحديدان منظما ألجؿ اصطفائو كما أراد ا مف إرسالو، فالقدر ىنا كناية عف العناية بتدبير 

 .(775)«إجراء أحكالو عمى ما يسفر عف عاقبة الخير
، (41/طو) ﴾كىاٍصطىنىٍعتيؾى ًلنىٍفًسي﴿كينتج عف تعداد كؿ ىذه النعـ قكلو تعالى: 

كالكبلـ تمثيؿ لييئة االصطفاء لتبميغ الشريعة بييئة مف يصطنع شيئا لفائدة نفسو فيصرؼ »
أخمصتؾ كىذا مجاز عف قرب منزلتو » (اٍصطىنىٍعتيؾى )كمعنى . (776)«فيو غاية إتقاف صنعو

كقد جاء ىذا الفعؿ بصيغة . (777)«ألف أحدا ال يصطنع إال مف يختاره كدنكه مف ربو
الماضي ليدؿ عمى صيغتو الحقيقية مف جية كعمى المستقبؿ مف جية أخرل، فيذا البناء 
إذف جامع بيف ما كانت عميو حياة النبي مكسى عميو السبلـ في الصغر كقد رعاه ا تعالى 

 حيث يتكلى أمكر اإلليية. مستقبميةاتو الحيفي ككف يمف ميده إلى شبابو، كما س
اٍذىىٍب ﴿ف مرة أخرل إلى المحظة الحاضرة في قكلو: اكبعد ذكر ىذه النعـ يرتد الزم
، إنو يرتد إلى الحاضر حتى يمكف لممتمقي (42/طو) ﴾أىٍنتى كىأىخيكؾى ًبآىيىاًتي كىالى تىًنيىا ًفي ًذٍكًرم

قد غطى »أف يعرؼ الحادثة السابقة التي جرت لمكسى عميو السبلـ، معنى ذلؾ أف السرد 
ف المتمقي مف بيذا االرتداد المساحة الزمنية التي تركيا في البداية فمؤل الثغرة المترككة، كمكٌ 

 .(778)«االطبلع عمى األحداث المتعمقة بيا
ناء الزمني في قصة سيدنا مكسى عميو السبلـ أيضا في ظاىرة االستباؽ أك كيتمثؿ الب

إيراد حدث آت أك اإلشارة إليو مسبقان، كىك يأتي عمى عدة »الذم يتمثؿ في  اؽاالستر 
مستكيات منيا كضع الحدث في بداية القصة قبؿ ترتيبيا التسمسمي، أك مف خبلؿ أدلة مادية 

ٍينىا ﴿ نية قكلو تعالى:اكمف تجميات ىذه الظاىرة الزم. (779)«مممكسة تكضع في البداية كىأىٍكحى
ًني ًإنَّا رى  اًفي كىالى تىٍحزى ْـّ كىالى تىخى مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى ادُّكهي ًإلىٍيًؾ ًإلىى أيْـّ ميكسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عى

ًميفى فىاٍلتىقىطىوي آىؿي ًفرٍ  اًعميكهي ًمفى اٍلميٍرسى ا كىجى نيكدىىيمى ننا ًإفَّ ًفٍرعىٍكفى كىىىامىافى كىجي زى عىٍكفى ًليىكيكفى لىييـٍ عىديكِّا كىحى
اًطًئيفى  ىكذا »يعمؽ د. حبيب مكنسي عمى ىذه اآلية قائبل: (. ك 7،8)القصص/ ﴾كىانيكا خى
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يتأسس المرتكز السردم عمى ىذه المعاني جممة لينتشر في الماضي كالحاضر انتشاران 
تشؼ مف أحداث الماضي تقرأ آياتو في الحاضر بنفس الدرجة مف اليقيف كاحدا، فما يس

كاآلية بدأت بميبلد مكسى عميو السبلـ كالكحي الذم أليمو ا سبحانو  .(780)«كالكاقعية
كتعالى في قمب أمو حتى ينجك مف عدكه، كالكعد األكبر الذم كعد ا إياىا بأف يجعمو مف 

اًعميكهي )ف ىنا يستبؽ لحظة الميبلد افالزمالمرسميف الحامميف لديف الحؽ،  التي جاءت عمى  (جى
كالكصؼ في اسـ الفاعؿ قائـ يدؿ عمى حدكثو في الحاؿ كاستمراره »صيغة اسـ الفاعؿ، 

باستمرار ىيئة المكصكؼ إلى أف يتحكؿ إلى كصؼ آخر كيدؿ عمى االستمرار 
 .(781)«كالدكاـ

ف مرة أخرل لبياف التنبؤ الذم يصير إليو فرعكف بعد تبنيو لمصبي، يقكؿ اكيقفز الزم
ا كىانيكا ﴿تعالى:  نيكدىىيمى افى كىجي ننا ًإفَّ ًفٍرعىٍكفى كىىىامى زى فىاٍلتىقىطىوي آىؿي ًفٍرعىٍكفى ًليىكيكفى لىييـٍ عىديكِّا كىحى
اًطًئيفى   توالسبلـ جعم فصناعة ا سبحانو كتعالى لنبيو مكسى عميو (،8)القصص/ ﴾خى

يخكض رحمة في البحر حتى يصؿ إلى قصر فرعكف، كىك العدك الذم سيكاجيو فكاف محط 
 الرحيؿ مف اليـ كصكال إلى قصر فرعكف، فكيؼ تـ ذلؾ؟

افتعاؿ مف المقط كىك تناكؿ الشيء الممقى »خطكة ىي التقاط الصبي كااللتقاط:  ىأكلكانت 
أف تجد شيئا بدكف طمب لو »اللتقاط أيضا كا. (782) «في األرض كنحكىا بقصد أك ذىكؿ

كقد جاء . (783)«كمنو المقيط كىك الطفؿ الرضيع تجده في الطريؽ دكف قصد منؾ أك بحث
نية تخطط لممستقبؿ كتسبؽ األحداث، إنو اىذا الفعؿ في صيغة الماضي كأكؿ لحظة زم

ما يككف كما ر يربط بيف لحظة الحدث كىك االلتقاط كاستراؽ لممستقبؿ، كالقفز إلى اعتبا
ننا"يؤكؿ كالنتيجة ىي: " زى لقد شاءت إرادة ا أف ىذا المكلكد الذم احترز  .ًليىكيكفى لىييـٍ عىديكِّا كىحى

منو فرعكف، كقتؿ بسببو النفكس، ال يترعرع إال في قصره، فيحميو ا سبحانو كتعالى 
كيضمف لو الحياة كيكفؿ لو التربية الكريمة كالتعمـ الناضج الذم يؤىمو لقيادة شعب عانى 

كفعؿ  لجيؿ لحمؿ رسالة التكحيد.الكيبلت مف تسمط فرعكف، ككذا لتعميـ أمة أعماىا ا
 «لمعاقبة أم كاف يفكر بشيء فجاءت العاقبة شيئا آخر»الكينكنة المقترف بالبلـ التي ىي 
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ف اكىذا الفعؿ يفيد معنى الصيركرة، كيؼ سيصبح؟ كيؼ سيصير؟ ىكذا يقفز الزم. (784)
ركض أف يككف طفرة كاحدة ليترؾ ثغرة لممتمقي لكشؼ األحداث المتكالية، فقد كاف مف المف

 .فرعكفإلى مكسى الصبي غاية إلسعاد آؿ فرعكف، لكف أفؽ التكقع كاف غير ذلؾ بالنسبة 
كفي ىذا إشارة كبياف لغباء فرعكف كالطمس عمى بصيرتو »يقكؿ الشعراكم في ىذا الشأف: 

 كىك اإللو فبعد أف حذره الكينة، كبعد الرؤية التي رآىا كعممو بخطكرة ىذا المكلكد عمى ممكو
ىنا أفاد السامع إدراؾ مصير ( يككف) ففعؿ، (785)«كعمى حياتو يرضى أف يربيو في بيتو

نو إفرعكف عمى يد النبي مكسى عمى الرغـ مف الفرحة التي اعترت قمب آسيا امرأة فرعكف، 
سيصير بالنسبة إليو أشد أعدائو كيؤكد ا سبحانو كتعالى غباء كطمس فرعكف كحرسو عمى 

" اد الزمحقيقة الصبي ليعك  اًطًئيفى ف مرة أخرل إلى الماضي الذم يفيد انتياء الحدث "كىانيكا خى
إف تصرفاتيـ ال تتناسب مع ما عرفكه عف أمر الكليد فمـ يقدركا المسائؿ كلـ يستنبطكا »

العكاقب، ككاف عمييـ أف يشككا في أمر طفؿ جاء عمى ىذه الحالة فبل بد أف أىمو قصدكا 
كبيف فعؿ الكينكنة الداؿ عمى المستقبؿ كالفعؿ الداؿ عمى . (786)«نجاتو مف يد فرعكف

الماضي مرحمة يتربى فييا الطفؿ في قصر فرعكف كميمة يمنحيا ا سبحانو كتعالى لفرعكف 
 حتى يييئ لو الخطر الداىـ الذم سيكاجيو كيدمر عرشو.

ر أك تجاكز كاقعة أك أكث»كمف بيف عناصر البناء الزمني أيضا ظاىرة الحذؼ كىك 
كلئلشارة فإف الحذؼ في السرد . (787)«لحظات عديدة مف الزمف يككف مصرحا بو أك بارزا

الفجكة عند سيد قطب لئلشارة إلى األزمنة المحذكفة بيف المشاىد »القرآني يقابؿ مصطمح 
كما يمثؿ الحذؼ شكبل مف أشكاؿ تسريع السرد أك . (788)«داخؿ النسيج السردم القرآني

إسقاط فترة طكيمة أك قصيرة إلى نية تفضي اك مف حيث التعريؼ تقنية زمالسرعة السردية في
ف اكتتجمى ظاىرة الزم. (789)ف القصة كعدـ التطرؽ لما جرل فييا مف كقائع كأحداثامف زم

مىٍيًو اٍلقىصىصى قىاؿى الى ﴿ :(القصص)المحذكؼ في قكلو تعالى في سكرة  قىصَّ عى اءىهي كى فىمىمَّا جى
ٍرتى الٍ  ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى ٍكتى ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى ٍؼ نىجى قىًكمُّ تىخى

ؾى ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّ ىى  جو فىًإٍف أىٍتمىٍمتى اأٍلىًميفي قىاؿى ًإنّْي أيًريدي أىٍف أيٍنًكحى اًنيى ًحجى ًني ثىمى مىى أىٍف تىٍأجيرى اتىٍيًف عى
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اًلًحيفى قىاؿى ذىًلؾى بى  مىٍيؾى سىتىًجديًني ًإٍف شىاءى المَّوي ًمفى الصَّ ا أيًريدي أىٍف أىشيؽَّ عى مى ٍيًني عىٍشرنا فىًمٍف ًعٍنًدؾى كى
ٍيتي فىبلى عيٍدكىافى  مىٍيًف قىضى ا اأٍلىجى بىٍينىؾى أىيَّمى ًكيؿه فىمىمَّا قىضىى ميكسىى  كى ا نىقيكؿي كى مىى مى مىيَّ كىالمَّوي عى عى

اًنًب الطُّكًر نىارنا قىاؿى أًلىٍىًمًو اٍمكيثيكا ًإنّْي آىنىٍستي نىارنا لىعىمّْي آى  سىارى ًبأىٍىًمًو آىنىسى ًمٍف جى ؿى كى ـٍ اأٍلىجى ًتيكي
ـٍ  ٍذكىةو ًمفى النَّاًر لىعىمَّكي بىرو أىٍك جى ًف ًفي  ًمٍنيىا ًبخى تىٍصطىميكفى فىمىمَّا أىتىاىىا نيكًدمى ًمٍف شىاًطًئ اٍلكىاًد اأٍلىٍيمى

رىًة أىٍف يىا ميكسىى ًإنّْي أىنىا المَّوي رىبُّ اٍلعىالىًميفى  كىًة ًمفى الشَّجى (. 30..25/القصص) ﴾اٍلبيٍقعىًة اٍلميبىارى
أمنو بكركده ماء مديف أيف تبدأ حمقة جديدة لسيدنا مكسى عميو السبلـ، كىك في رعاية ا ك 

قاـ بعمؿ إنساني ىك مساعدة الفتاتيف في السقي فأرتأت إحداىما أف تقترح عميو الجزاء، قاؿ 
مىى اٍسًتٍحيىاءو قىالىٍت ًإفَّ أىًبي يىٍدعيكؾى ًليىٍجًزيىؾى أىٍجرى  ا تىٍمًشي عى اءىٍتوي ًإٍحدىاىيمى تعالى عمى لسانيا: "فىجى

كيد الجممة في قكلو ًإفَّ أىًبي يىٍدعيكؾى حكاية لما في كبلميا مف تحقيؽ فتأ»"، مىا سىقىٍيتى لىنىا
دخاؿ المسرة عمى المخبر بو كسرعاف ما يقفز السرد ليترؾ فجكة . (790)«الخير لبلىتماـ بو، كا 

نية بيف ىذه اآلية كما بعدىا لينتقؿ إلى تخفيؼ الخكؼ عمى مكسى عميو السبلـ مف ازم
كالسياؽ ىنا ارتأل أف ال  .أصبح آمنا مف ىؤالء الذيف يتربصكف بو وطرؼ كالد الفتاتيف، كأنٌ 

يطيؿ في سرد األحداث المتعمقة بالضيافة كالترحيب، إنما كاف اليدؼ األسمى ىك االنتقاؿ 
ًف إلى مرحمة األمف كاالستقرار في قكلو تعالى: ﴿ ٍيرى مى ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى

... ؾى ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي قىاؿى ًإنّْي أيًريدي أىٍف أيٍنًكحى يقكؿ الطاىر بف . ﴾إلى آخر اآلية اٍستىٍأجى
طعامو، »عاشكر في ذلؾ:  كفي ىذا حذؼ لما لقيو مكسى مف شعيب مف الجزاء بإضافتو كا 

لـ يكف ليـ كانتقؿ منو إلى عرض إحدل المرأتيف عمى أبييا أف يستأجره لمعمؿ في ماشيتو إذ 
ببيتيـ رجؿ يقكـ بذلؾ، كقد كبر أبكىما فمما رأت أمانتو ككرعو رأت أنو خير مف يستأجر 

كتتمة لكؿ ىذا يقترح الشيخ زكاجو مف إحدل . (791)«لمعمؿ عندىـ لقكتو عمى العمؿ كأمانتو
جو فىًإٍف أىٍتمىٍمتى ﴿ف السرد، في قكلو: اابنتيو، لتحدث فجكة أخرل في زم اًنيى ًحجى عىٍشرنا فىًمٍف  ثىمى

إلى ت بالنسبة كيترؾ لمقارئ فرصة ألف يبحث كيتساءؿ عف ىذه الحجج ككيؼ مرٌ  .﴾ًعٍنًدؾى 
مكسى عميو السبلـ، كيترؾ لنا النص ىذه الفترة مف حياتو، لينتقؿ إلى مرحمة أخرل كىي 

سىارى فىمىمَّا قىضىى ميكسىى اأٍلى ﴿مرحمة الكحي اإلليي لنبيو مكسى عميو السبلـ، قاؿ تعالى:  ؿى كى جى
كالقرآف الكريـ ىنا لـ يذكر أم األجميف قضى مكسى، حتى تزكج  .﴾إلى آخر اآلية ًبأىٍىًمًو...

 ما سيأتي أعظـ مف ذلؾ، كا أعمـ. بنة الشيخ، ألفٌ اب
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و، فيك ستتحكؿ عكالـ السرد إلى عالـ مف القدسية يضفيو ا سبحانو كتعالى عؿ نبيٌ 
ه فرعكف ىكذا تككف الصناعة، مكسى يكلد، يرحؿ لتي سيكاجو بيا عدكٌ ئو لممعجزة الكبرل ايييٌ 

ف ليصؿ إلى االزم في البحر، يصؿ إلى قصر فرعكف، يأخذه العدك، يتربى في القصر، كيمرٌ 
ىذه المحظة القدسية بيف يدم ربو، يأمره، يممي عميو، يكجيو ماذا سيفعؿ، كيؼ سيستعد 

يتجاكز كؿ التعريفات كالماىيات ليصؿ  ﴾المَّوي رىبُّ اٍلعىالىًميفى  ًإنّْي أىنىا﴿لممكاجية، فقكؿ تعالى: 
 إلى محط التركيز كىك تحقيؽ المعجزة.

 ن بالشخصياتاعالقة الزم .3.3
فو كفؽ حاالتو ف مقياس لو معنى ذلؾ أف اإلنساف يكيٌ اف، فالزمااإلنساف صانع الزم

فاإلنساف يعيش مفارقة مع » تيشاءف كيؼ اؾ الزمالشعكرية إنيا النفس اإلنسانية التي تحرٌ 
الزمف تقكده في كثير مف األحياف إلى عدـ االعتراؼ بالكقت الناتج عف حركة األرض كىي 
تدكر حكؿ محكرىا أك حكؿ الشمس، إنو ال يشعر بيذا الزماف الكمي ألسباب بدنية صحية 

ف ميما قصر أك امعنى ذلؾ أف الزم، (792)«أك نفسية شعكرية كلكف يشعر بيذا الزماف الكيفي
نساف كجكد دائـ الحركة كالتغير، مسيرا لمتطمبات اإلنساف إلى اإلبالنسبة  ؿٌ ظيطاؿ فإنو 

ذا كاف ىناؾ ساعات  كغاياتو، يمثؿ لديو القسط األكفر في حياتو الماضية كالمستقبمية كا 
خارج اإلنساف تدلو عمى الزمف فإف في داخمو أيضا ساعات مف نكع آخر تحدثو عف 

ذا ما حاكلنا اكتشاؼ عبلقة الزمف بالشخصيات في قصة سيدنا . (793)بالزمف" إحساسو كا 
ف اف، ليتحكؿ مف زمامكسى أللفيناىا محددة كمضبكطة بمراحؿ، كؿ مرحمة يمتزج فييا الزم

ف بحركة القدر بتخطيط اف نفسي ذاتي، كفكؽ كؿ ىذا يسرم الزماخارجي مكضكعي إلى زم
 كبياف مكقفو تجاه مف حكلو مف شخصيات القصة.مف ا تعالى كتسييره لنبيو، 

فىأىٍصبىحى ًفي ﴿ف في أكلى مراحؿ القصة محط ىركب ككشاية قاؿ تعالى: اكيشكؿ الزم
وي قىاؿى لىوي ميكسىى ًإنَّؾى لىغىًكمّّ  رىهي ًباأٍلىٍمًس يىٍستىٍصًرخي قَّبي فىًإذىا الًَّذم اٍستىٍنصى اًئفنا يىتىرى ًدينىًة خى  ميًبيفه اٍلمى

ا قىتىٍمتى نىفٍ فىمى  ا قىاؿى يىا ميكسىى أىتيًريدي أىٍف تىٍقتيمىًني كىمى سنا مَّا أىٍف أىرىادى أىٍف يىٍبًطشى ًبالًَّذم ىيكى عىديكّّ لىييمى
ا تيًريدي أىٍف تىكيكفى ًمفى اٍلميٍصًمًحيفى  مى بَّارنا ًفي اأٍلىٍرًض كى ﴾ ًباأٍلىٍمًس ًإٍف تيًريدي ًإالَّ أىٍف تىكيكفى جى

جد أنيا فعؿ مأخكذ مف الصبح سن (أصبح)إذا ما تأممنا معاني كممة  (.18،19)القصص/
عىؿى المٍَّيؿى "كالصبح كاإلصباح كقت الدخكؿ في ضكء النيار، قاؿ تعالى: ﴿ ٍصبىاًح كىجى فىاًلؽي اإٍلً
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كالصبح يمثؿ اليدكء الذم يعترم المدينة، فإف كاف كذلؾ فإنو  .(794)(96)األنعاـ:﴾ سىكىننا
بالنسبة لمكسى عميو السبلـ يمثؿ متنفسا يسمح لو باليركب خكفا مف الخطر الداىـ مف 

إلسرائيمي كما يمثؿ لو المنفذ المترصد إنو بصيغة أخرل احكلو كىك قتمو المصرم مناصرة 
ديدة بالنسبة إليو كخطكة نحك التكبة كاإلنابة مصدر القمؽ كالفزع، كما يمثؿ أيضا مرحمة ج

ا أىٍنعىمٍ ﴿ ـي قىاؿى رىبّْ ًبمى تى قىاؿى رىبّْ ًإنّْي ظىمىٍمتي نىٍفًسي فىاٍغًفٍر ًلي فىغىفىرى لىوي ًإنَّوي ىيكى اٍلغىفيكري الرًَّحي
مىيَّ فىمىٍف أىكيكفى ظىًييرنا ًلٍمميٍجًرًميفى  صيرىما الخكؼ فالتكبة كالرجكع كاف م ،17-16﴾ القصص عى
 كالترقب حتى ال يكشؼ أمره أحد.

ما تأتي المحظة الفجائية التي لـ تكف مكجكدة في الحسباف "فإذا" لتعكد  فلكف سرعا
بالزمف إلى الكراء "مكسى عميو السبلـ يمر بمف استصرخو باألمس فإذا بو يستصرخو مرة 

ى بنصرتو حتى قاؿ أخرل، فيؤنبو مكسى عمى مشاكستو كميمو لمخصاـ فما إف أىـ مكس
ا قىتىٍمتى نىٍفسنا ًباأٍلىٍمسً تعالى عمى لسانو: ﴿ كاألمس ىك اليكـ . (795)﴾أىتيًريدي أىٍف تىٍقتيمىًني كىمى

ـٍ تىٍغفى ًباأٍلىٍمسً قاؿ تعالى: ﴿ .الماضي ًصيدنا كىأىٍف لى عىٍمنىاىىا حى ﴾ أىتىاىىا أىٍمرينىا لىٍيبلن أىٍك نىيىارنا فىجى
غرس في نفس مكسى المشيد كيي  ادعف العكدة قد حاف ليي ازمأٌف  (. بيذا نبلحظ24/يكنس)

بعث في نفس اإلسرائيمي الرغبة في إشاعة الخبر ظنا منو أف تي عميو السبلـ القمؽ كالفزع بينما 
شاعة الخبر ككصكلو إلى افزم ،مكسى عميو السبلـ سيقتمو ف األمس إذف ىك إيذاف بالكشاية كا 

 بقتمو ردا العتبار القتيؿ.سمطات فرعكف، كبالتالي األمر 
ف مرة أخرل ليكشؼ لنا شخصية طاغية استبدت فكؽ األرض، اكيرحؿ بنا الزم

كجعمت أىميا عبيدان لمممكتو أال كىك فرعكف، إنو يخاطب مكسى عميو السبلـ في قكلو تعالى: 
لىًبٍثتى ًفينىا ًمٍف عيميًرؾى ًسًنيفى ﴿ ًليدنا كى بّْؾى ًفينىا كى ـٍ نيرى فىعىٍمتى فىٍعمىتىؾى الًَّتي فىعىٍمتى كىأىٍنتى ًمفى قىاؿى أىلى كى

كٍ  بّْي حي ـٍ فىكىىىبى ًلي رى ـٍ لىمَّا ًخٍفتيكي ٍرتي ًمٍنكي الّْيفى فىفىرى ا اٍلكىاًفًريفى قىاؿى فىعىٍمتييىا ًإذنا كىأىنىا ًمفى الضَّ من
مىيَّ أىفٍ  ًتٍمؾى ًنٍعمىةه تىمينُّيىا عى ًميفى كى عىمىًني ًمفى اٍلميٍرسى (، 22..18)الشعراء/﴾ عىبٍَّدتى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى  كىجى

مكسى عميو السبلـ تربى في قصر فرعكف منذ كاف رضيعا كىك في نشأتو يعيش زمف الظمـ ف
كاالستبداد، األمر الذم جعمو يرحؿ بعيدا ليعكد مرة أخرل كىك نبي مرسؿ مكاجو لعدكه كعدك 

ب رسالتو رفقة أخيو ىاركف، رسالة كخطاب فرعكف لمكسى كرد بسب ا سبحانو كتعالى.
كذلؾ مف أجؿ (، 1/الشعراء)﴾ فىقيكالى ًإنَّا رىسيكؿي رىبّْ اٍلعىالىًميفى عظيمة مكضكعيا التكحيد ﴿
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ككجو فرعكف خطابو إلى مكسى كحده ألنو عمـ مف تفصيؿ كبلـ مكسى » مجابية فرعكف.
مى التبميغ فمـ يشغؿ كىاركف أف مكسى ىك الرسكؿ باألصالة كأف ىاركف كاف عكنا لو ع

فمكسى في نظر فرعكف عدك مف أعدائو كحتى يثبت لو ذلؾ ، (796) «بالكبلـ مع ىاركف
كالسنة ىي مدة الزماف التي »يذكره بتربيتو لو، كأنو جاحد ليا ال محالة، كقد دامت سنيف 

، كقد كانت ىذه السنيف بالنسبة (797) «تقطع فيو الشمس الفمؾ كمقدارىا أثنتا عشر شيرا
فحديث المف يرفع إلينا »لفرعكف منة عمى قمبو، تحمؿ مف الكراىية كالحقد الشيء الكثير 

صكرة المشيد االرتدادم الذم يمف فيو ا عز كجؿ عمى مكسى مذكران إياه بالرعاية التي 
يذه السنيف بالنسبة ف، (798) «رافقتو مف ساعة مكلده إلى ساعة قيامو بيف يدم ا عز كجؿ

فالتربية الحقة لـ تكف مف شأف فرعكف كال مف »مكسى عميو السبلـ تمثؿ إدعاء عميو إلى 
صنيعو، بؿ كانت مف طرؼ األـ التي مكنيا ا عز كجؿ مف كليدىا ترضعو كتنشئو، كما 

نما كانت األياـ تحمؿ إليو صكر ا المبثلـ يكف  لقير فييـ حياة تجرم أياميا دعة كرخاء، كا 
كالحرماف كاالستعباد، لقد كانت بمشاىدىا تمؾ قطعا مف العذاب كالحزف تتراكـ في قمب الفتى 
فتثير حاستو الغضبية إلى درجة االعتزاؿ كاإلنكار، بؿ كانت الخصمة التي يذكره  بيا فرعكف 

يب مف ناتج تمؾ المشاىدات كمف إفراز تمؾ التشنجات النفسية التي أكدعتيا فيو مناظر التعذ
نما ىي نقمة أثمرت  كالتنكيؿ ببني جمدتو، ففرعكف يسمييا كفران بالنعمة التي غمره بيا، كا 

مكسى عميو السبلـ بالخطيئة التي ارتكبيا كىي  ا مفكما تمثؿ تمؾ السنيف اعتراف. (799) «شرا
قتؿ القبطي، لقد كاف تككمو عمى ربو باعثا لو عمى االعتراؼ بالفعمة كما ينشأ عنيا مف خير 
لو، إنيا لحظة االطمئناف، لحظة العكدة إلى ا عز كجؿ كالتكبة إليو عمى الرغـ مف الخكؼ 

كما أف تمؾ السنيف التي اعتبرىا فرعكف نعمة عمى مكسى كانت  كالفزع الذم اعترل كيانو.
كما يمثؿ الزمف مسارا لممكاجية  حسب مكسى عميو السبلـ إذالؿ بني إسرائيؿ كاستعبادىـ.

بىٍينىؾى مىٍكًعدنا الى نيٍخًمفيوي نىٍحفي كىالى يف، قاؿ تعالى: ﴿بيف الطرف فىمىنىٍأًتيىنَّؾى ًبًسٍحرو ًمٍثًمًو فىاٍجعىٍؿ بىٍينىنىا كى
مىعى كىيٍ  لَّى ًفٍرعىٍكفي فىجى ى فىتىكى ينىًة كىأىٍف ييٍحشىرى النَّاسي ضيحن ـٍ يىٍكـي الزّْ  دىهي ثيَـّ أىٍنتى مىكىاننا سيكنل قىاؿى مىٍكًعديكي

ًف اٍفتىرىل ابى مى قىٍد خى ـٍ ًبعىذىابو كى مىى المًَّو كىًذبنا فىييٍسًحتىكي كا عى ـٍ الى تىٍفتىري ٍيمىكي  أىتىى قىاؿى لىييـٍ ميكسىى كى
ـٍ مً  اكي كا النٍَّجكىل قىاليكا ًإٍف ىىذىاًف لىسىاًحرىاًف ييًريدىاًف أىٍف ييٍخًرجى ـٍ بىٍينىييـٍ كىأىسىرُّ ـٍ ٍف أى فىتىنىازىعيكا أىٍمرىىي ٍرًضكي
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قىٍد أىٍفمىحى اٍليىٍكـى مى  فِّا كى ـٍ ثيَـّ اٍئتيكا صى ـي اٍلميٍثمىى فىأىٍجًمعيكا كىٍيدىكي يىٍذىىبىا ًبطىًريقىًتكي ا كى ﴾ ًف اٍستىٍعمىىًبًسٍحًرًىمى
 (.64..58/طو)

يرتبط الزماف بالمكاف في ىذه اآليات ارتباطا كميا، فيـك الزينة ىك ذلؾ المكعد الذم 
اتفؽ فيو مكسى مع فرعكف ليتكاجيا بما لدييما، فيذا اليـك كاف بمثابة كسب الرىاف، ىك 
مكعد االنتصار، "كتعييف المكعد غير المخمؼ يقتضي تعييف زمانو ال محالة، إذ ال يتصكر 

يىٍكـي "ا كاف لمكعد كقت معيف كمكاف معيف، فمف ثـ طابقو جكاب مكسى بقكلو: اإلخبلؼ إال إذ
ى" ينىًة كىأىٍف ييٍحشىرى النَّاسي ضيحن الزّْ
اسـ لمكقت الذم يرتفع فيو النيار، أك  »كالضحى ىك. (800) 

 .(801)«يظير فيو ضكء الشمس ساطعا كالمفظ يرتبط في أصمو االشتقاقي بالبركز كالظيكر
عيد عظيـ عند »فرعكف يكـ غمبة كنصر خاصة أف ىذا اليـك إلى ـك بالنسبة كيمثؿ ىذا الي

القبط كىك يـك كسر الخميج أك الخمجاف كىي المنافذ كالشيرع المجعكلة عمى النيؿ إلرساؿ 
الزائد مف مياىو إلى األرضيف البعيدة عف مجراه لمسقي فتنطمؽ المياه في جميع النكاحي التي 

كفيو عميو،  السحرة ر فيو الحيؿ لغمبةدبَّ فيك يكـ تي ، (802)«رعكف عمييايمكف كصكليا إلييا كيز 
ه لتحقيؽ االنتصار، إنو يرفض النزكؿ كيأبى الحقيقة "يرفض اكؿ ما ممكت يد يجمع فرعكف

أف تزكؿ عنو المكانة التي انتحميا لنفسو كىك يكقف في قرارة نفسو أف ما يسمعو ىك الحؽ 
 .(803)المبيف"

مكسى فيذا اليـك يمثؿ االختيار األفضؿ كاألنسب لو لممكاجية، إلى أما بالنسبة 
مكسى كأخكه فخاصة كأنو يـك يحتشد فيو الناس ليككف كقع المعجزة أشد تأثيرا في الحضكر 

ىاركف عمييما السبلـ في قمب المعركة كالمكاجية ستككف ببادرة مف السحرة في قكلو تعالى: 
ؿى مىٍف أىٍلقىىقىاليكا يىا ميكسىى ًإمَّا أىٍف تي ﴿ مَّا أىٍف نىكيكفى أىكَّ عطاىـ مكسى أكقد  (.65/طو)﴾ ٍمًقيى كىاً 

ا ًجٍئتيـٍ ًبًو السٍّْحري ًإفَّ المَّوى بطؿ السحر: ﴿تفرصة التقدـ ألف ىناؾ رعاية ربانية تحيطو ك  مى
بالنصر، ىـ الفكز ك كأيا كاف ذلؾ فقد كاف التقدـ حميؼ السحرة يحد .(81/يكنس)﴾ سىييٍبًطميوي 
فجأة ينقمب عمييـ الزمف، يتحكؿ ىذا اليكـ إلى . ك  كىذا اليكـ يكميـ كالعيد عيدىـكيؼ ال

ـٍ أىنَّيىا تىٍسعىى فىأىٍكجىسى ًفي نىٍفًسًو ىزيمة ىؤالء: ﴿ يَّؿي ًإلىٍيًو ًمٍف ًسٍحًرًى ـٍ ييخى فىًإذىا ًحبىاليييـٍ كىًعًصيُّيي
ٍؼ ًإنَّؾى  نىعيكا  ًخيفىةن ميكسىى قيٍمنىا الى تىخى نىعيكا ًإنَّمىا صى ا صى ا ًفي يىًميًنؾى تىٍمقىٍؼ مى أىٍنتى اأٍلىٍعمىى كىأىٍلًؽ مى
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ميك  كفى كى دنا قىاليكا آىمىنَّا ًبرىبّْ ىىاري رىةي سيجَّ ٍيثي أىتىى فىأيٍلًقيى السَّحى ﴾ سىىكىٍيدي سىاًحرو كىالى ييٍفًمحي السَّاًحري حى
الساحة، تحكؿ الحباؿ كالعصي إلى أفاعي ة في ق"تنطمؽ األفعاؿ الحاذك(. 70..67/طو)

كثعابيف، كينطمي السحر عمى األبصار فبل تكاد تميز بيف الحقيقة كالكىـ، بؿ تفسح األفعاؿ 
كبالتالي يتحكؿ اليـك كالضحى إلى جبلء  .(804)في النفكس مساحات لمخكؼ كالخشية كالرىبة"

القيار بعدما كاف العيد  يؤمنكف با الكاحدففي عيدىـ ل ككضكح، كانتصار لمحؽ يجر 
جميع سياقات القصة، ليستقر في يتجاكز العرض السردم كنبلحظ أٌف  عندىـ رسما لمخكارؽ.

ًثيفى األخير إلى أساس صمب متيف، إنو التمقي كالمفاجأة، يقكؿ تعالى: ﴿ ٍدنىا ميكسىى ثىبلى كىاعى كى
بًّْو  ٍمنىاىىا ًبعىٍشرو فىتىَـّ ًميقىاتي رى كفى اٍخميٍفًني ًفي قىٍكًمي لىٍيمىةن كىأىٍتمى قىاؿى ميكسىى أًلىًخيًو ىىاري أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن كى

 (.146/األعراؼ)﴾ كىأىٍصًمٍح كىالى تىتًَّبٍع سىًبيؿى اٍلميٍفًسًديفى 
ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمٍف بىعٍ كقاؿ تعالى في سكرة البقرة: ﴿ ٍدنىا ميكسىى أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن ثيَـّ اتَّخى ٍذ كىاعى ًدًه كىاً 

أف ا أمر مكسى أف ينقطع »كالمراد مف المكاعدة ىنا ىك  (.51/البقرة)﴾ كىأىٍنتيـٍ ظىاًلميكفى 
طبلؽ أربعيف الكعد عمى ىذا األمر مف حيث إف ذلؾ تشريؼ  ليبل لمناجاة ا تعالى كا 

 الظبلـ الذم يبدأ مفىك امتداد كالميؿ . (805) «لمكسى ككعد لو بكبلـ ا كبإعطاء الشريعة
غركب الشمس كاستتارىا إلى طمكعيا أك ظيكرىا مرة أخرل، كالميمة تقابؿ اليـك لقكلو تعالى: 

ًمٍف آىيىاًتًو المٍَّيؿي كىالنَّيىاري كىالشٍَّمسي كىاٍلقىمىري ﴿ كقد شاء ا سبحانو كتعالى أف  (.37/متفصٌ )﴾ كى
كالتدبير في غسؽ الميؿ ف بالذات، لما فييا مف التأمؿ اتتحقؽ ىذه المناجاة في ىذا الزم

 كظبلـ الدجى، فيو يستأنس نبيو بشريعتو التي سيتبعيا الناس كال يزيغكف عنيا.
 .ميا في سكرة األعراؼالميالي في سكرة البقرة، كفصٌ الحديث عف كقد أجمؿ ا تعالى 

ستغبلؿ غياب نبييـ، كعبادتيـ فرصة البني إسرائيؿ إلى ككانت ىذه المكاعدة بالنسبة 
فمـ يشأ ا أف يرسؿ مكسى بعد الثبلثيف يكما بعد أف أتميا بعشر أخرل حتى يعكد »ؿ، لمعج

 .(806)«مكسى كيرل ما فعمو قكمو
 المكان. 4

ىك ك  كفي يمكت كييدفىف. فيو يحيا كينمك كينشأ كيتطكر،فكينكنة اإلنساف يؤٌطر المكاف 
كىك يمثؿ تمؾ العبلقة العاطفية المترابطة في  .باالنتماء اإلنساف في الغالب يشعرالذم 
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فالترابط بيف المكاف »المكاف بالشخصيات عبلقة تكطد تالكجكد اإلنساني كبالتالي 
كالشخصيات يؤدم إلى نكع مف التطابؽ بينيما لذلؾ أطمقنا عميو تسمية التكاممي ألف 

كالمكاف في . (807)«اتأحدىما يكمؿ اآلخر فالتمايز بيف األمكنة ىك التمايز بيف الشخصي
مسيرة أم إنساف قيمتو الكبرل كرمزيتو التي تشده إلى األرض فمنذ أف يككف نطفة يتخذ مف 
رحـ أمو مكانا يمارس فيو تككينو البيكلكجي كالحيائي حتى إذا حاف المخاض كخرج ىذا 

 لكجكد الخارجي، كاف الميد ىك المكاف الذم تنفتح فيومف انسمة  ىالجنيف يستنشؽ أكل
كبعد الميد تتبمكر األبعاد المكانية لئلنساف بصكر أكضح في . مداركو كتنمك فيو حكاسو

 .البيت كالمدرسة كالنادم كالشارع بؿ في البحر كالجك أيضا، في أحياز مكانية ال حصر ليا
 .(808)قد يككف القبر ىك النياية أك المحطة األخيرة لكؿ منيماك 

المكاف المكضع كالجمع أمكنة كأماكف، »قاؿ ابف منظكر:  .كضعمكالمكاف في المغة ال
يقاؿ تمكف في المكاف، كاشتقاقو مف كاف يككف، كالمكانة المنزلة كالمكضع، كيقاؿ كاف يككف 

كيتخذ المكاف مسارات أخرل في  .فالمكاف ىك المستقر كالمكضع، (809)«ككنا أم كجد كاستقر
كالمكاف في  .لسرد سكاء في القصة أك في الركايةعالـ السرد، فيك يقـك بدكر فعاؿ في بناء ا

كمف جماليات  .ر الككفعمى عكالـ ربانية غيبية تسيٌ  يطؿٌ  فيكالسرد القرآني منفرد بطبيعتو 
الشأف فيو "ارتباطو العفكم بالسياؽ السردم الداخمي كبالسياؽ الخارجي المرتبط بالبنية 
الثقافية كالفكرية لممتمقي، إذ ال ينحصر دكر المكاف في السرد القرآني بحيكيتو داخؿ البناء 

نما يتعدل األمر إلى األبعاد ما كراء السردية فيرتبط دكره بالمنظكمة االجتماعية  السردم كا 
كيعكد ذلؾ إلى طبيعة القصة القرآنية، ألف  .بمعناىا الشامؿ الذم يشمؿ جميع مظاىر الحياة

القصة في القرآف ليست عمبل فنيا مستقبل في مكضكعو كطريقة عرضو، كسير حكادثو، كما 
ىي الحاؿ في القصص الفني، إنما القصة فيو كسيمة مف الكسائؿ الكثيرة التي استخدميا 

ضو األصيؿ كىك التشريع كبناء الفرد كالمجتمع، كأف القصة التي ترد فيو ال تختمؼ في لغر 
 .(810)غايتيا عف المثؿ الذم يضربو لمناس"

 أنواع المكان .1.4
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اختمؼ النقاد كالباحثكف في تحديد أنكاع المكاف، كربما يعكد ذلؾ إلى اختبلؼ 
المجازم كالمكاف اليندسي كمكاف العشب، النصكص ككيفية معالجتيا نقديان، فيناؾ المكاف 

كما يختمؼ حجـ المكاف بيف العمك كاالنخفاض، كاالتساع . (811)كغيرىا كالمكاف األليؼ..
كنحف بصدد دراسة السرد القرآني كنخص بالذكر قصة سيدنا مكسى عميو  كالضيؽ كغيرىا.

ايجابياتو كحركتو حسب  محظ تمؾ النظرة اإليجابية لممكاف، ذلؾ المكاف الذم تتنكعنالسبلـ، 
و، كبذلؾ يتنكع المكاف كيتراكح في ىذه القصة بيف إليالشخصيات كطبيعة محكريتيا بالنسبة 

 المكاف الطبيعي كالمكاف األليؼ كالمكاف اإلنساني.
 المكان الطبيعي .1.1.4

المكاف الذم ال دخؿ لئلنساف في كجكده كالجباؿ كالبحار كاألكدية "ىك 
المكاف الطبيعي يتخذ مساره احتكاكا بالطبيعة فيي التي  معنى ذلؾ أفٌ . (812)كالسيكؿ"

تصكغو حسب تقمباتيا كحركيتيا، لتكشؼ لو عف ثكراتيا أحيانا كىدكئيا أحيانا أخرل، لذلؾ 
 تأخذ الطبيعة القيمة الجكىرية في النص القرآني، كفي القصة بالذات.

ف األمكنة األخرل، فأصبحت كقد منحت الطبيعة المكاف فترات خاصة بو ميزتو ع
مكلده إلى انتصاره عمى العنصر الطاغي في بداية قصة سيدنا مكسى عميو السبلـ مف أكؿ 

"كىذا يعني أف شخصية اإلنساف تتككف كفؽ مظاىر الطبيعة التي ككنت  .الميفظالطغاة ال
مكانو كبذلؾ تككف عبلقة الطبيعة باإلنساف عمى شكؿ صكرة "عمبة فكقية" ألف الطبيعة 

كىذا يعني أف اإلنساف يمتثؿ لمطبيعة التي  .تفرض قكانينيا كتضطر الناس ألف يتكيفكا معيا
ا اليائمة حتى كلك كانت الطبيعة في ذركة تفجر خصبيا تفرض عميو قكانينيا كتشعره بقكتي

الربيعي العظيـ فرائحة الطبيعة تصخب في عقؿ اإلنساف كقمبو حتى تكاد تخنقو كتشعره 
كتتجمى األمكنة الطبيعية في القصة  .(813)بمدل ضآلة المخمكقات إزاء حالة الخمؽ الكبرل"

 فيما يمي:
 البحر  .1.1.1.4

مىٍيًو ﴿قاؿ تعالى في سكرة القصص:  ٍينىا ًإلىى أيْـّ ميكسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عى كىأىٍكحى
ًميفى  اًعميكهي ًمفى اٍلميٍرسى ًني ًإنَّا رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ كىجى اًفي كىالى تىٍحزى ْـّ كىالى تىخى (. 7)القصص/ ﴾فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى
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ْـّ ًإٍذ أى ﴿كقاؿ تعالى في سكرة طو: ى أىًف اٍقًذًفيًو ًفي التَّابيكًت فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى ا ييكحى ٍينىا ًإلىى أيمّْؾى مى ٍكحى
ًلتيٍصنىعى  بَّةن ًمنّْي كى مىٍيؾى مىحى ديكّّ لىوي كىأىٍلقىٍيتي عى ٍذهي عىديكّّ ًلي كىعى ُـّ ًبالسَّاًحًؿ يىٍأخي ٍيًنيفىٍمييٍمًقًو اٍليى مىى عى  ﴾عى

 (.38،39)طو/
نا نجد ذلؾ الخكؼ الذم يمكم ع أحداث قصة سيدنا مكسى عميو السبلـ، فإنٌ عندما نتتب

جعمت  صع صاعةأجنحة حياة رسؿ مف أكلي العـز اصطفاه ا سبحانو تعالى كجعمو كميمو 
الكحي  عف طريؽف ذلؾ التبلشي تبيٌ  (القصص)كسكرة  تبلشى شيئا فشيئا.يالخكؼ  ىاجس

اإلليي ألـ مكسى الذم كاف صنعا مف ا عز كجؿ كبدايتو أف ينمك نمكا جسميا قكيا منذ 
 .بمباف أمو لالكالدة ألنو سيستعد إلى رحمة تقكده إلى حيث مكاف األماف، فبل بد إذف أف يقك 

و؟ ئتسأؿ نفسيا بعد مكلده أيف ستضعو؟ أيف ستخبٌ ف ىذا الكحي ييٍغرىسي في نفس األـ الخائفةك 
 .؟كيؼ ستحميو مف ىؤالء الذيف يتكعدكف بمكت األطفاؿك 

" أما في سكرة تحدد يالمكاف إٌف  ْـّ مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى في سكرة القصص: "فىًإذىا ًخٍفًت عى
لى  طو فالمكاف محدد كمخصص عف طريؽ ما ىك جزء منو كىك الكسيمة التي يرحؿ بيا، كا 

ُـّ ًبالسَّاًحًؿ"أيف سيصؿ بعد ذلؾ، لقكلو: "اٍقذً  ْـّ فىٍمييٍمًقًو اٍليى فنحف  ،ًفيًو ًفي التَّابيكًت فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى
 ثبلثة أمكنة تساىـ في تبلشي الخكؼ مف قمب األـ: اليـ كالتابكت كالساحؿ.أماـ اآلف 

 اليمّ . 2.1.1.4
الشيء كتمده الياء كالميـ كممة تدؿ عمى قصد »ـ( ،مادة )م (مقاييس المغة)جاء في معجـ 

ًعيدنا طىيّْبنا"، كيقاؿ تيممت فبلنان بسيمي كرمحي، إذا  كقصده كمنو قكلو تعالى: "فىتىيىمَّميكا صى
كجاء في لساف العرب مادة . (814)«قصدتو دكف مف سكاه، كأما البحر فميس مف ىذا القياس

ُـّ : »(ـ،ـ،يػ) ُـّ البحري البحري الذم ال ييٍدرىؾي قىٍعريه كال شىطَّاه كيقاؿ اليى تيو كقاؿ الزجاج اليى ليجَّ
ـٌ عمى ما كاف ماؤه ًمٍمحان زيعاقان كعمى النير الكبير  ككذلؾ ىك في الكتاب، كيىقىع اسـي اليى
لىدىٍتو كخافٍت عميو ًفٍرعىٍكفى أىف تجعمىو في تابكت ثـ تىٍقًذفىو  ٍت أيُـّ مكسى حيفى كى العىٍذب الماء كأيًمرى

ْـّ كىك نىيىري الن ُـّ في اليى يؿ بمصر حماىا ا تعالى كماؤه عىٍذبه قاؿ ا عز كجؿ فٍمييٍمًقًو اليى
عؿ لو ساًحبلن، كفي الحديث ما الدنيا في اآلخرة ًإال ًمٍثؿي ما يىٍجعىؿي أىحديكـ ًإٍصبىعو  بالساحؿ فىجى

ُـّ البحري  ـى تىٍرًجعي كاليى ْـّ فٍميىٍنظيٍر ًب المغة تحمؿ ثبلث  فمعاني اليـ مف خبلؿ معاجـ، (815)«في اليى
 دالالت كىي القصد كالبحر كالنير.
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كفي سياؽ قصة مكسى يجمع المفسركف عمى أف مكسى عميو السبلـ ألقي في النير، 
كىك ىنا نير النيؿ الذم كاف يشؽ مدينة  .اليـ البحر»كفي ذلؾ يقكؿ الطاىر بف عاشكر: 

فرعكف حيث منازؿ إسرائيؿ، ثـ يضيؼ قائبل كاليـ مف كبلـ العرب مرادؼ لمبحر، كالبحر مف 
ا ﴿كبلميـ يطمؽ عمى الماء العظيـ المسخر، فالنير العظيـ يسمى بحران، لقكلو تعالى:  مى كى

اجه يىٍستىًكم اٍلبىٍحرىاًف ىىذىا عىٍذبه فيرىاته سىاًئغه شى  اليـ مف  ، فإفٌ (12/فاطر) ﴾رىابيوي كىىىذىا ًمٍمحه أيجى
ككاف الذم صنع »كيقكؿ صاحب قصص األنبياء أك إسحاؽ الثعمبي: . (816)«األنيار

التابكت حزقيؿ مؤمف آؿ فرعكف، كقيؿ أنو كاف مف بردل، فاتخذتو أـ مكسى التابكت، 
كلنا أف . (817)«تو في النيؿكجعمت فيو قطنا ممتكيا ككضعت فيو مكسى كصدت رأسو ثـ ألق

نستدؿ أف مكسى عميو السبلـ ألقي في اليـ الذم ىك النير في سياؽ اآلية، كليس في البحر 
 ما يمي:

االنبساط كالنير جزء منو "ال بد كأف يمثؿ النير في آخر مرحمة  أف البحر يتميز بسعة-1
الشاطئ، كال يمكف مف مراحؿ جريانو قبؿ أف يصؿ البحر، فيأخذ خطا متعامدا مع خط 

ا يصب في البحر بشكؿ مائؿ، أم غير متعامد مع خط الساحؿ إال إذا كاف تصكر أف يمٌ 
فمك أف ، (818)محككما في الجرم بيف مرتفعات مف األرض تحدد اتجاه مجراه إلى البحر"

، كلربما غرؽ، فكحي ا اتابكت مكسى ألقي في البحر، ربما كانت سفرتو تطكؿ أياما كشيكر 
 اطمئنانيا عميو، فكاف النير أكلى بذلؾ. بغايةنو كتعالى ألمو الخائفة كحي إلياـ سبحا

كيصب  ،، كيتخذ طريقو قاصدا مكانا معيناإف مف خصائص النير الجرياف في األرض-2
قاؿ ابف منظكر: "لنٍَّيري كالنَّيىري كاحد األىٍنياًر كفي المحكـ النٍَّيري كالنَّيىر مف مجارم  .فيو

المياه، كنىيىرى الماءي ًإذا جرل في األىرض كجعؿ لنفسو نىيىران، كاٍستىٍنيىرى النٍَّيرى ًإذا أىخذ ًلمىٍجراهي 
ما أىٍنيىرى الدـى فىكيٍؿ" شبو »ديث مكضعان مكينان، اإًلنيار اإًلسالة كالصب بكثرة، ككرد في الح

 .(819)«خركج الدـ مف مكضع الذبح بجرم الماء في النير
النير يتميز بعذكبة مائو، بخبلؼ البحر فيك يجمع بيف الماء العذب كالمالح، عمى أف  إفٌ -3

البىٍحري الماءي الكثيري »قاؿ ابف منظكر في ذلؾ  .األنيار العظيمة تسمى بحارا لكثرة سعتيا
ٍذبان كىك خبلؼ البىرّْ سمي بذلؾ لعيمًقًو كاتساعو قد غمب عمى الًمٍمح حتى قىٌؿ مً  ٍمحان كاف أىك عى
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في العىٍذًب، كسمي بىٍحران لممكحتو، كقاؿ ابف سيده ككؿُّ نير عظيـ بىٍحره ككؿ نير ال ينقطع 
شبييما مف األىنيار ماؤيه فيك بحر قاؿ األىزىرم كؿ نير ال ينقطع ماؤه مثؿ ًدٍجمىةى كالنّْيؿ كما أى 

العذبة الكبار فيك بىٍحره ك أىما البحر الكبير الذم ىك مغيض ىذه األىنيار فبل يككف ماؤيه ًإالَّ 
ممحان أيجاجان كال يككف ماؤه ًإالَّ راكدان كأىما ىذه األىنيار العذبة فماؤيىا جار كسميت ىذه األىنيار 

 .(820)«بحاران ألىنيا مشقكقة في األىرض شٌقا
قد تيادل ىذا فأعمـ، فإف اليـ ىك مصدر األماف، كميما يكف مف ىذه األدلة، كا 

 الصبي كسط مجرل ىذا الماء العذب بكسيمة حماية لو مف الخطر كىي:
 التابوت. 2.1.4

كالتَّابيكتي في المغة "ىك األىٍضبلعي كما تىٍحكيو  .إنو المكاف األصغر في ىذه الرحمة
زي فيو المىتاع أىم أىنو مكتكب مكضكع في  اىما تشبيين القىٍمب كالكىًبد كغير ك ٍنديكؽ الذم ييٍحرى بالصُّ

ٍنديكًؽ"  نااألـ الخائفة عمى كليدىا، ككأنٌ  تمؾكىك في ىذا السياؽ القرآني، كسيمة ل. (821)الصُّ
بيذا التابكت تييئة ليا باالستعداد إللقائو في اليـ، فيك إذف يمثؿ الميد الذم يحمي ىذا 

 عكارض الخطر، كىك يتيادل في سطح الماء ذات اليميف كذات الشماؿ. الصبي مف
 الساحل .3.1.4

ذا النياية يمثؿ ىذا المكاف نقطة نجدىا س غكممرىا الجذ حسبمنا ىذه الكممة حمٌ . كا 
السيف كالحاء كالبلـ »تدؿ عمى تسييؿ الشيء كالكشؼ عنو، جاء في معجـ مقاييس المغة: 

بشيء، كاآلخر مف الصكت، كاآلخر تسييؿ لشيء كتعجيمو،  ثبلثة أصكؿ أحدىا كشط شيء
ُـّ ﴿فقكلو تعالى: ، (822)«فقكلؾ سحمت الرياح األرض إذا كشفت عنيا أدمتيا فىٍمييٍمًقًو اٍليى

فيو سبحانو بأف يبمغ الحد المطمكب في الكصكؿ إلى المكاف المكعكد، كىك  أمرى  ﴾ًبالسَّاًحؿً 
انطمؽ »كيركم صاحب قصص األنبياء قائبل:  .دخكلو المجرل المكصؿ إلى قصر فرعكف

الماء بمكسى يرفعو المكج كيخفضو أخرل، حتى أدخمو بيف األشجار عند دار فرعكف إلى 
ركضة ىي مشفى جكارم فرعكف، ككاف منيا نير كبير في دار فرعكف داخؿ في بستانو، 

فحممنو  و ماالن فخرجت جكارم فرعكف يغتسمف كيستقيف فكجدف التابكت، فأخذنو كظنف أف في
عمى حالو حتى أدخمف إلى آسيا، فمما فتحتو رأت فيو غبلـ، فألقى ا تعالى عمييا محبة منو 
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كما نستطيع قكلو في ىذا المجاؿ ىك أف ىذه األمكنة . (823)«فرحمتو آسيا كأحبتو حبا شديدان 
 تعالى ىي الحد الفاصؿ لخكؼ األـ مف جية، كالطريؽ المكعكد المسطر مف قبؿ ا ةالثبلث

 (مكسى)جعؿ اسمو " مف جية أخرل، كذلؾ ما إلى فرعكف عدكه كعدك نبيو عميو السبلـ
تعني  (شي)تعني ماء، ك (مك)الذم اختارتو آسيا ألنو كجد بيف الماء كالشجر، فمفظة 

 .(824)"الشجر، فعرب فقيؿ مكسى
قاؿ تعالى:  الجزاء. في إدخاؿ تحٌكالت ثانية منياسياؽ المكاف في القصة  يساىـك     
اًفًميفى ﴿ ٍنيىا غى كىانيكا عى ْـّ ًبأىنَّييـٍ كىذَّبيكا ًبآىيىاًتنىا كى ـٍ ًفي اٍليى ٍقنىاىي ـٍ فىأىٍغرى  (.13/األعراؼ) ﴾فىاٍنتىقىٍمنىا ًمٍنيي

ٍمعىاًف قىاؿى ﴿كتفصيؿ ىذا االنتقاـ يأتي في سكرة الشعراء، إذ يقكؿ تعالى:  فىمىمَّا تىرىاءىل اٍلجى
ابي ميكسى  ٍينىا ًإلىى ميكسىى أىًف اٍضًرٍب أىٍصحى بّْي سىيىٍيًديًف فىأىٍكحى كيكفى قىاؿى كىبلَّ ًإفَّ مىًعيى رى ى ًإنَّا لىميٍدرى

ٍينىا مي  ًريفى كىأىٍنجى اؾى اٍلبىٍحرى فىاٍنفىمىؽى فىكىافى كيؿُّ ًفٍرؽو كىالطٍَّكًد اٍلعىًظيـً كىأىٍزلىٍفنىا ثىَـّ اآٍلىخى ٍف ًبعىصى مى كسىى كى
ًريفى مىعىوي أىجٍ  ٍقنىا اآٍلىخى ًعيفى ثيَـّ أىٍغرى تتجمى معجزات ا سبحانو  ما دائما(، ف66..61/الشعراء) ﴾مى

 زىؽيك كتعالى في ىذه القصة، كيتنزؿ ذلؾ الكحي الذم يحقؽ المعجزات حتى يتبيف الحؽ 
نقاذا لاالباطؿ، فقد كاف الكحي األكؿ ألـ مكسى حتى تمقي ب و بنيا في اليـ منعا مف القتؿ كا 

ٍينىا ًإلىى ميكسىى أىًف اٍضًرٍب قمبيا عميو، أما اآلف فالكحي يتخذ مسارا آخر "لكطمأنة  فىأىٍكحى
اؾى اٍلبىٍحرى   ىىذا الكحي المرفؽ بالعصا التي ىي أكل .إنو كحي لمنبي المرسؿ ".ًبعىصى

كىا . إلى تحكليا إلى الحيةكصكال إلى استعماليا في الرعي كغيرىا،  ؤالمعجزات فمف التككٌ 
إذ تتخذ تحكال آخر، إنيا في قمب المكاف، البحر: البحر باتساعو، كتبلطـ أمكاجو  ىي اآلف

" ككممة انفمؽ مأخكذة فىاٍنفىمىؽى فىكىافى كيؿُّ ًفٍرؽو كىالطٍَّكًد اٍلعىًظيـً ف: "يحدث ما لـ يكف في الحسبا
فمما »أم ، (825)«كىما ميطاًكعاف لمًفٍعمىٍيف: شٌقو كفىٌمقو فاٍنفىمىؽ كتفٌمؽ. فمىقىو يٍفًمقوي فىٍمقان  »مف فمؽ 

ضرب مكسى بعصاه البحر انفمؽ كانحصر الماء عمى الجانبيف، كؿ فرؽ أم كؿ جانب 
كالطكد يعني الجبؿ العظيـ، كبعد أف صار الماء إلى ضده كتجمد كالجبؿ كضع بيف 

مكزَّعا إلى فالمكاف ىنا يأخذ تحكال بفعؿ العصا، إذ أضحى البحر ، (826)«الجبميف طريقا
شتى مرت منيا جمكع مكسى عميو السبلـ، ثـ بعد ذلؾ يمتد البحر إلى قـك فرعكف  طرؽ

يحمؿ معنى البحر، كقد أشرنا مف قبؿ  (األعراؼ)لذلؾ كاف اليـ في سكرة  فيغرقيـ جميعا.
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كاف انتقاـ ا سبحانو كتعالى عف طريؽ كبيذا  أف اليـ يحمؿ داللة البحر في معاجـ المغة.
 بكا بآيات ا.يغرؽ آؿ فرعكف بعدما كذٌ  كالذمبحر، فيك ىنا ذلؾ المكاف المؤذف بالخطر ال

ؽ متكلي الشعراكم عمى ىذه اآلية بقكلو: "حيث ضرب مكسى بعصاه البحر امتنع عف كيعمٌ 
ر ا ىذا األمر لنا تصكيران دقيقا فيقكؿ: الماء قانكف السيكلة، كفقد قانكف االستغراؽ، كيصكٌ 

" أم صار كؿ جزء منو كالطكد كىك الجبؿ كنجد في الجبؿ افى كيؿُّ ًفٍرؽو كىالطٍَّكًد اٍلعىًظيـً فىكى "
الصبلبة، كىكذا فقد الماء السيكلة، كصار كؿ فرؽ كالجبؿ الكاقؼ، كال يقدر عمى ذلؾ إال 
 الخالؽ، ألف السيكلة كاالستغراؽ سنة ككنية، كالذم خمؽ ىذه السنة الككنية ىك الذم يستطيع

ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍلبىٍحرى فىأىٍتبىعىييـٍ ﴿يقكؿ تعالى:  (يكنس)كفي سكرة . (827)أف يبطميا" اكى كىجى
كىوي اٍلغىرىؽي قىاؿى آىمىٍنتي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ الًَّذم آى  تَّى ًإذىا أىٍدرى ٍدكنا حى نيكديهي بىٍغينا كىعى مىنىٍت ًبًو بىنيك ًفٍرعىٍكفي كىجي

إلى فقد جعؿ ا البحر المنقذ مف اليبلؾ بالنسبة  ،(90)يكنس/ ﴾يؿى كىأىنىا ًمفى اٍلميٍسًمًميفى ًإٍسرىائً 
عمى طغيانو مف فرعكف بني إسرائيؿ مع نبييـ مكسى مف حيث جعمو كسيمة انتقاـ لو 

فيا ىك البحر الذم كاف مأمنا لمصبي، قد أصبح سائرا في طريقيف طريؽ ، كجبركتو.
 كآخر لسقكط الظمـ.النتصار الحؽ، 

قيبنا ﴿قاؿ تعالى:  ٍيًف أىٍك أىٍمًضيى حي تَّى أىٍبميغى مىٍجمىعى اٍلبىٍحرى ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلفىتىاهي الى أىٍبرىحي حى كىاً 
اكىزىا  بنا فىمىمَّا جى ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر سىرى ا فىاتَّخى كتىييمى ا نىًسيىا حي قىاؿى ًلفىتىاهي آىًتنىا فىمىمَّا بىمىغىا مىٍجمىعى بىٍيًنًيمى

ٍخرىًة فىًإنّْي نىًسيتي الٍ  ٍينىا ًإلىى الصَّ بنا قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍذ أىكى ا غىدىاءىنىا لىقىٍد لىًقينىا ًمٍف سىفىًرنىا ىىذىا نىصى مى حيكتى كى
بنا قى  ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر عىجى مىى أىٍنسىاًنيوي ًإالَّ الشٍَّيطىافي أىٍف أىٍذكيرىهي كىاتَّخى ا كينَّا نىٍبًغ فىاٍرتىدَّا عى اؿى ذىًلؾى مى

ا ا قىصىصن أف مكسى »يجمع المفسركف أف سبب ىذه القصة: (. 64..60)الكيؼ/ ﴾آىثىاًرًىمى
عميو السبلـ جمس يكمان في مجمس لبني إسرائيؿ كخطب فأبمغ فقيؿ لو ىؿ تعمـ أحدان أعمـ 

ر حتى يبمغ مجمع البحريف فإذا فقو منؾ، قاؿ ال فأكحى ا إليو أف يسير بطكؿ سيؼ البح
كاختمفت أقكاؿ العمماء عف مكقع مجمع البحريف  .(828)«الحكت فإنو ىنالؾ ففعؿ مكسى ذلؾ

، كقيؿ مجمع البحريف بحر مالح كبحر »فمنيـ مف يقكؿ:  ىك مجمع فارس كبحر الرـك
مكاف عذب، فيككف الخضر عمى ىذا عند مكقع نير عظيـ في البحر، كمنيـ مف يقكؿ إنو 

إنو النير العظيـ الذم يمر بجانب األرض الذم  مف أرض فمسطيف، أك مصب نير األردف
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كميما . (829)«نزؿ بيا مكسى عميو السبلـ كقكمو ككانت تسمى عند اإلسرائيمييف بحر الجميؿ
يكف عف مكقعو الجغرافي فإنو يحمؿ دالالت في ىذه القصة بدايتيا كانت مع الحكت الذم 

لبحر سربا، كالسرب ىك المسمؾ في جكؼ األرض "كىذه مف عجائب اآليات اتخذ سبيمو في ا
التي يقفز الحكت المستكم كتعكد لو الحياة، كيتكجو نحك البحر ألنو يعمـ أف الماء مسكنو 

و الماء الذم يعيش منو حكت، إنٌ إلى الفالبحر ىنا يمثؿ الحياة بالنسبة ، (830)كمكانو"
عىٍمنى  "كيسترزؽ بو، كيحيا بو "كىجى يٍّ اًء كيؿَّ شىٍيءو حى البحر ىنا يعيد الحياة ليذا  إفٌ  .ا ًمفى اٍلمى

بناالكائف الحي " ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر عىجى إف الفتى يحكي ما حدث كيتعجب منو، كيؼ » ."كىاتَّخى
أف الحكت تدب فيو الحياة حتى يقفز مف المكتؿ كيتجو صكب الماء، فيذا حقا عجيبة مف 

يمثؿ البحر نقطة التقاء بيف سيدنا مكسى عميو . ك (831)«خرجت عف المألكؼ العجائب ألنيا
ككاف البحر ىك الجامع بينيما في الكصكؿ إلى المعرفة كالعمـ،  .السبلـ، كالعبد الصالح

فمجمع البحريف ، طمب جيدا كبيران لمكصكؿ إليوفالعمـ كاسع سعة البحر، كالنيؿ مف مائو يت
إنو االستكشاؼ مف خبلؿ الظاىر لمعرفة  ،العبد الصالحيمثؿ مسار الحدث بينو كبيف 

الباطف، اكتشاؼ لؤلمكنة كاألحداث بدايتيا السفينة التي كانت المكاف كالكسيمة لرككب البحر 
قتؿ ثـ يي  ،(832)حيث مثمت "مدار نشاط العبد الصالح كمكمف القمؽ لمكسى عميو السبلـ"

ية لقمؽ مكسى، كتفسير األحداث السابقة مف الجدار الذم يمثؿ مكاف النياكييرمَّـ الغبلـ 
 لمظمـ، كمنيبل المخكؼ، كصد اكبيذا يككف البحر في سياؽ القصة صد طرؼ العبد الصالح.
 لبلستزادة في العمـ.

 الظل. 4.1.4
، قاؿ »: ،ؿ،ؿ(ظ)الظؿ في المغة مأخكذ مف مادة  مىبىٍتو الشمسي ًظؿُّ النياًر لكنيو ًإذا غى

فيو الشمس فتزكؿ عنو فيك ًظؿّّ كفىٍيء كقيؿ الفيء بالعىًشيّْ كالظّْؿُّ رؤبة كؿُّ مكضع يككف 
نَّة كال يقاؿ فىٍيؤىا ألىف  بالغداة فالظّْؿُّ ما كاف قبؿ الشمس كالفيء ما فاء بعد كقالكا ًظؿُّ الجى

 أيكيمييا﴿: الشمس ال تيعاًقب ًظمَّيا فيككف ىنالؾ فيء ًإنما ىي أىبدان ًظؿّّ كلذلؾ قاؿ عز كجؿ
. كقاؿ تعالى: (833)«أىراد كًظمُّيا دائـ أىيضان كجمع الظّْؿّْ أىظبلؿه كًظبلؿ كظيميكؿه  ﴾دائـه كًظمُّيا
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ٍيرو فىًقيره ﴿ ٍلتى ًإلىيَّ ًمٍف خى ا أىٍنزى لَّى ًإلىى الظّْؿّْ فىقىاؿى رىبّْ ًإنّْي ًلمى ا ثيَـّ تىكى ﴾ فىسىقىى لىييمى
 عميوجاه الفتاتيف يقضي قياـ مكسى عميو السبلـ بالميمة المنكطة بو تي  إفٌ (. 24/القصص)

سقي الماء يحتاج  التكجو إلى مكاف ليرتاح فيو، خاصة كأف الميمة اتعبتو كأثقمت كاىمو، كأفٌ 
 ككأفٌ  ،لفح حرارة الشمس كاف ىك الظؿ، ذلؾ الظؿ الذم يقيوذلؾ المك إلى جيد كبير، 

احة كاألماف، إنو مكاف رٌ الالجيد المبذكؿ لمفتاتيف، إنو يجد فيو مف ذلؾ  المكاف ىنا استجماـ
ٍيرو فىًقيره ﴿يحيط بكؿ معاني االمتناف الشكر  تعالى:  ٍلتى ًإلىيَّ ًمٍف خى ا أىٍنزى . ﴾فىقىاؿى رىبّْ ًإنّْي ًلمى

ذلؾ المكاف األرضي إلى رب السماكات كاألرض "إنو ىك نداء ينطمؽ  كقد قاؿ رب إنو
 ار اشعإلمنداء كفي الكقت نفسو  استجابةفكاف الظؿ ىنا ، (834)لمتربية كالرعاية"المتكلي 
ا سبحانو كتعالى لو، إنو ذلؾ التخطيط  األنس كما دؿ عمى الفرج كاستجابةباألماف ك 

 التربكم االجتماعي الذم يجعؿ مف النبي مكسى ذلؾ الراعي المسؤكؿ عف رعيتو.
 الطور والجبل. 5.1.4

سىارى ًبأىٍىًمًو آ فىمىمَّا قىضىى ميكسىى﴿قاؿ تعالى في سكرة القصص:  ؿى كى اًنًب اأٍلىجى نىسى ًمٍف جى
ٍذكىةو ًمفى النَّ  بىرو أىٍك جى ـٍ ًمٍنيىا ًبخى ـٍ الطُّكًر نىارنا قىاؿى أًلىٍىًمًو اٍمكيثيكا ًإنّْي آىنىٍستي نىارنا لىعىمّْي آىًتيكي اًر لىعىمَّكي

رىًة أىٍف يىا تىٍصطىميكفى فىمىمَّ  كىًة ًمفى الشَّجى ا أىتىاىىا نيكًدمى ًمٍف شىاًطًئ اٍلكىاًد اأٍلىٍيمىًف ًفي اٍلبيٍقعىًة اٍلميبىارى
: (مريـ)كقاؿ تعالى في سكرة (. 29،30/القصص) ﴾ميكسىى ًإنّْي أىنىا المَّوي رىبُّ اٍلعىالىًميفى 

قى ﴿ اًنًب الطُّكًر اأٍلىٍيمىًف كى نىادىٍينىاهي ًمٍف جى ٍبنىاهي نىًجيِّاكى : (طو)كقاؿ ا في سكرة (. 52)مريـ/ ﴾رَّ
ـٍ ًمٍنيى ﴿ ًديثي ميكسىى ًإٍذ رىأىل نىارنا فىقىاؿى أًلىٍىًمًو اٍمكيثيكا ًإنّْي آىنىٍستي نىارنا لىعىمّْي آىًتيكي ا كىىىٍؿ أىتىاؾى حى

مىى النَّاًر ىيدنل فىمىمَّا أىتىاىىا نيكًدمى يىا  بُّؾى فىاٍخمىٍع نىٍعمىٍيؾى ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد ًبقىبىسو أىٍك أىًجدي عى ميكسىى ًإنّْي أىنىا رى
ًديثي ميكسىى ﴿: (النازعات)كقاؿ تعالى في سكرة (. 12..9)طو/ ﴾اٍلميقىدًَّس طيكنل ىىٍؿ أتىاؾى حى

بُّوي ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل أٌف  (. مف خبلؿ ىذه اآليات، نبلحظ15،16)الٌنازعات/ ﴾ًإٍذ نىادىاهي رى
نية المقدسة كالتي تجتمع فييا األمكنة الطبيعية، اميؿ يسدؿ خيكطو عمى تمؾ المحظة الزمال

المؤدم ليذه  عتبر الطكر أك جانبو المسمؾى كيي  .لتكشؼ عف لحظة الكحي اإلليي لنبيو مكسى
اًنًب ﴿ليي، يقكؿ تعالى: المحظة، إنو المكاف المؤسس ليذا التكميـ اال الطُّكًر آىنىسى ًمٍف جى

ذا ما حممنا ىذه الكممة في معاجـ المغة نجد أف معناىا الجبؿ قاؿ ابف منظكر: . ﴾نىارنا كا 
بؿ بالشاـ كىك بالسٍُّريانية طيكرىل كالنسبي ًإليو طيكًرمّّ كطيكراًنيّّ » الطُّكري الجبىؿي كطيكري ًسينىاءى جى
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كري كقيؿ ًإف سىيناء حجارة كقيؿ ًإنو اسـ كفي التنزيؿ العزيز كشجرةو تىٍخريجي مف طيكًر سىٍيناءى الطُّ 
المكاف، كقاؿ الفراء في قكلو تعالى كالطُّكًر ككتابو مىٍسطكرو أىٍقسىـ ا تعالى بو قاؿ كىك 

ٍديىفى الذم كىٌمـ اي تعالى مكسى عميو السبلـ عميو تكميما فبدؿ أف يككف ، (835)«الجبؿ الذم ًبمى
تشابؾ األدغاؿ متعثر دركبو ىبكطا كصعكدا تغمرىا مكانا لمضياع كالفقر، م»ىذا الجبؿ 

أصكات بعيدة متكعدة كحشريات قريبة مخيفة، ككأف كؿ خطكة فيو مزلؽ مف مزالؽ 
كاف لمكسى عميو السبلـ ذلؾ المسمؾ الذم يرشده إلى الطريؽ، ككاف ذلؾ . كقد (836)«اليبلؾ

، قدسية المكاف إلىإلشارة ككانت النار بمثابة ا ."نىسى آ" اإلحساس مف خبلؿ قكلوعف طريؽ 
لو  دامحدَّ  ،ىذا المكاف المقدس، مكاف المناجاة كالتكميـعمى فجانب الطكر كاف محيبل  

كىذه األمكنة تتحدد بالتفصيؿ في قكلو  .اسـ "اٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس"تحت معت كميا بأمكنة طبيعية جي 
رىةً نيكًدمى ًمٍف شىاًطًئ اٍلكىاًد اأٍلىٍيمىًف ًفي ﴿تعالى:  كىًة ًمفى الشَّجى كذلؾ عف طريؽ  ﴾اٍلبيٍقعىًة اٍلميبىارى

 اتؿ ماىيفعند المجيء تحدث المناجاة كيتخصص المكاف، كلنا أف نفصٌ  (أتاىا)حركة الفعؿ 
 ىذه األمكنة كما يمي:

 الواد األيمنشاطئ  .6.1.4
كقيؿ جانبو جمع شطكء،  ،شطئ الكادم كالنير شطو، كشفتو»جاء في تاج العركس: 

كيقاؿ شاطئ النير، طرفو كشاطئ البحر ساحمو، كفي الصحاح شاطئ الكادم شطو كجانبو، 
ؼ ككصٍ . (837)«كنقكؿ شاطئ األكدية كال يجمع كشطا الكادم، ساؿ شاطئاه أم جانباه

األيمف عمى أنو ضد األيسر فيك أيمف باعتبار أنو كاقع عمى اليميف  فحمؿالشاطئ باأليمف "
لمستقبؿ القبمة عمى طريقة العرب مف جعؿ القبمة ىي الجية األصمية لضبط الكاقع كىـ ا

ينعتكف الجيات باليميف كاليسار، كعمى ذلؾ جرل اصطبلح المسمميف في تحديد المكاقع 
الجغرافية كمكاقع األرضيف، فيككف األيمف بمعنى الغربي ليحيؿ أم جية مغرب الشمس مف 

كا اليميف يمينا ألنو عمى يميف المستقبؿ باب الكعبة، كسمكا الشاـ الطكر، أال ترل أنيـ سم
شاما ألنو عمى شاـ المستقبؿ لبابيا، أم عمى شمالو، فاعتبركا استقباؿ الكعبة كىذا ىك 

اًنًب اٍلغىٍرًبيّْ ﴿المبلئـ لقكلو تعالى:  ا كيٍنتى ًبجى مى كشاطئ الكاد األيمف . (838)"(44/القصص) ﴾كى
تـ تحديد الجزء المقدس مف » قدفيمثؿ ذلؾ المكاف المقدس الذم تمت فيو عممية المناداة 
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المكاف، كىك المكاف الذم كمـ ا فيو رسكلو مكسى دكف أف يعمـ مكسى عميو السبلـ إلى 
 .(839)«ىذه المحظة بحقيقة كنو النداء كقدسية المكاف

 البقعة المباركة .7.1.4
معنى ذلؾ أف المكاف كاقع . (840)«القطعة مف األرض المتميزة عف غيرىا»البقعة ىي 

بالتحديد فييا، ككصفيا ا سبحانو كتعالى بالمباركة لما فييا مف اليمف كالتقديس الشيء 
 الكثير.
 الشجرة .8.1.4

مثؿ لمكممة »إذا كانت الشجرة تنفتح عمى دالالت سياقية في النص القرآني فيي: 
الطيبة تظؿ خضراء ثابتة في األرض باسقة في السماء، كىي مثؿ لمكممة الخبيثة إذا يبست 
ذا كانت سبب لمخطيئة كاليبكط كسكنى األرض  كاقتمعت كصارت كأنيا غير مكجكدة، كا 

لمنداء كالتكميـ، غير أف  نطمىقامتصبح مكسى عميو السبلـ بالٌنسبة إلى فإنيا ، (841)«كتعميرىا
لـ يكف قائما بيا كقياـ الكبلـ بالمتكمـ منا، فمـ تكف إال »الكبلـ كىك كبلـ ا سبحانو كتعالى 

حجابا احتجب سبحانو بو، فكممة مف كرائو بما يميؽ بساحة قدسو مف معنى االحتجاب كىك 
يقكؿ الشعراكم  .طىذه اآلية تكشؼ لنا المكاف المحدد بالضب. ك (842)«عمى كؿ شيء محيط

يحدد المكاف الكادم المقدس طكل، أيف ىك فإف قمت أيف طكل، يقكؿ لؾ في الكاد »في ذلؾ: 
األيمف، لكف الكاد األيمف نفسو طكيؿ، فإيف منو ىذا المكاف، يقكؿ لؾ عند البقعة المباركة 

فيو  ككأف ا سبحانو كتعالى يدلنا عمى التعريؼ الصحيح الذم سيتـ ،(843)«مف الشجرة
كما أف المكاف "الطكر" في قكلو تعالى:  عمى الطريؽ. داالٌ الكحي، كبذلؾ يككف الطكر 

ٍبنىاهي نىًجيِّا﴿ قىرَّ اًنًب الطُّكًر اأٍلىٍيمىًف كى نىادىٍينىاهي ًمٍف جى  .لنا أف المكاف خاص بالمناجاة يكشؼ ﴾كى
الشريؼ "إذا كنت  القكؿ إلى صاحبو، كما جاء في الحديث ىك المناجي الذم يسرٌ  كالنجيٌ 

ف يفالمكاف "الطكر" يحكم اثن(، ركاه مسمـ) ثبلثة فبل يتناج اثناف دكف اآلخر فإف ذلؾ يحزنو"
ال ثالث ليما، ا سبحانو كتعالى كنبيو مكسى عميو السبلـ، فجانب الطكر إذف تكلدت عنو 
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اليركب، لكف ، غرست في نفس نبي ا ىالة مف الخكؼ، إلى درجة ةىذه األمكنة الثبلث
 سرعاف ما يستحضر األنس بالمكاف كالتكحد فيو.

بُّؾى فىاٍخمىٍع نىٍعمىٍيؾى ﴿كتعالى المكاف المحدد في قكلو تعالى:  كيؤكد ا سبحانو ًإنّْي أىنىا رى
ذا ما حممنا الدالالت المغكية لكممة . ﴾ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل معناىا أٌف نجد س (طكل)كا 

الطَّيُّ نىًقيضي النٍَّشًر، كفي  »(: ،مك،لتسييؿ قاؿ ابف منظكر في مادة )طكالتعريب كاالطي 
بيا لنا كسىيًّْؿ السٍَّيرى فييا حتى ال تىطيكؿى عمينا فكأىنيا قد  حديث السفىًر اٍطًك لىنا األىرضى أىم قىرّْ

ديثو أىم لـ ييٍخًبٍر بو طيًكيىٍت، كالطّْيَّة الييئة التي ييٍطكىل عمييا، كيقاؿ طىكىل فيبلفه  ديثان ًإلى حى حى
كأىسىرَّه في نفًسو فىجازىه ًإلى آخر، كيقاؿ اٍطًك ىذا الحديثى أىم اٍكتيٍمو، كطكىل ا لنا البيٍعدى أىم 
بىؿه بالشاـ كقيؿ ىك كادو في  ، كطيكنل كًطكنل جى قٌربىو كفبلفه يىٍطًكم الببلدى أىم يىٍقطىعييا بىمدان عف بىمىدو

لطُّكًر كفي التنزيؿ العزيز إنؾ بالكاًدم الميقىدًَّس طيكنل قاؿ أىبك ًإسحؽ طيكنل اسـي أىصًؿ ا
ا سبحانو كتعالى كجد ىذا الكاد المكاف المناسب لمخاطبة نبيو عميو السبلـ، ك . (844)«الكادم

 مخاصة كأنو سار بأىمو ليبل يبحث عف الطريؽ المكصؿ إلى حيث يريد، فكاف ىذا الكاد
تو، عمما بأف المكاف لو ىالة مف التقديس األمر الذم دو لمقياـ بميمة أكبر مف إراتسييبل ل

ذكر ف ،جعؿ مكسى عميو السبلـ يؤمر بخمع نعميو: "فىاٍخمىٍع نىٍعمىٍيؾى ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل"
بؿ ر، خمع الحذاء كما سمفا الذك مف خبلؿ طمبعبلـ مكسى بقدسية الكادم، ليس إلالمكاف 

 تعظيما لمخالؽ سبحانو كتعالى.
 الجبل. 9.1.4

إذا كاف الجبؿ يحمؿ معنى الخكؼ كالضياع كالمكت كالتبلشي عند األمـ السابقة، 
فإنو في السرد القرآني ينفتح عمى دالالت حقيقية ال مجاؿ لممجاز فيو، إنيا صنع ا الذم 

تىرىل اٍلًجبىاؿى ﴿أتقف كؿ شيء، قاؿ تعالى:  ٍنعى المًَّو كى اًب صي اًمدىةن كىًىيى تىميرُّ مىرَّ السَّحى تىٍحسىبييىا جى
ا تىٍفعىميكفى  ًبيره ًبمى رة مف ا العمي فالجباؿ مسخٌ (، 88)الٌنمؿ/ ﴾الًَّذم أىٍتقىفى كيؿَّ شىٍيءو ًإنَّوي خى

ٍلنىا ىىذىا لىٍك أى ﴿، قاؿ تعالى: لعظمتو ح لو كسائر ألكاف الطبيعة بؿ كتيتز كتخرٌ القدير، كتسبٌ  ٍنزى
ٍشيىًة المَّوً  ا ًمٍف خى دّْعن اًشعنا ميتىصى بىؿو لىرىأىٍيتىوي خى مىى جى كمف عمميا بعظمة  (.21)الحشر/ ﴾اٍلقيٍرآىفى عى

ا كجبللو ترفض الجباؿ حمؿ األمانة التي عرضت عمييا قبؿ أف تعرض عمى اإلنساف، 
مىى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ﴿قاؿ تعالى:  انىةى عى ٍضنىا اأٍلىمى ًإنَّا عىرى

                                                           
844
 .2730-2799، ص 31، ج 4ابن منظور:لسان العرب، م  



 

236 
 

ييكالن  ٍنسىافي ًإنَّوي كىافى ظىميكمنا جى مىيىا اإٍلً مى إنيا كائنات عاقمة تخشى  (.72/األحزاب) ﴾ًمٍنيىا كىحى
ؽ ا عز كجؿ، تمتمؾ قمبا حيا خاشعا بذكر ا تبعات األمانة كتشفؽ منيا لمعرفتيا ح

ي أغكار فيدخؿ فىا ىك الجبؿ يكضح مكاقؼ الشخصيات  في القصة القرآنية . ك (845)كخشيتو
النفس، حتى يتبيف االستدالؿ اإلليي عمى بياف معجزاتو، كنضرب عمى ذلؾ مثاال مف 

ـي رىبّْ أىًرًني كى ﴿القصص القرآني كىك صفة سيدنا إبراىيـ الجميؿ، قاؿ تعالى:  ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي اً 
ٍذ أىٍربىعىةن ًمفى الطَّ  ًئفَّ قىٍمًبي قىاؿى فىخي لىًكٍف ًليىٍطمى ـٍ تيٍؤًمٍف قىاؿى بىمىى كى لى ٍيًر كىٍيؼى تيٍحًيي اٍلمىٍكتىى قىاؿى أىكى

ٍزءنا ثيَـّ اٍدعييي  بىؿو ًمٍنييفَّ جي مىى كيؿّْ جى ٍرىيفَّ ًإلىٍيؾى ثيَـّ اٍجعىٍؿ عى ـٍ أىفَّ المَّوى عىًزيزه فىصي فَّ يىٍأًتينىؾى سىٍعينا كىاٍعمى
ًكيـه  منفتحا عمى كيفية اإلحياء، كاليدؼ مف ذلؾ كاف الجبؿ (. نبلحظ أٌف 260/البقرة) ﴾حى

فإذا كاف الجبؿ في ىذا ، كتعالى القادر عمى إحياء المكتى ىك إقناع إبراىيـ بيقيف ا سبحانو
 عمى الحياة كالمكت فما دليمو في قصة سيدنا مكسى؟ السياؽ دليبل

بُّوي قىاؿى رىبّْ أىًرًني ﴿ثر دليؿ الرؤية، قاؿ تعالى: إ كىمَّمىوي رى اءى ميكسىى ًلًميقىاًتنىا كى لىمَّا جى كى
بىًؿ فىًإًف اٍستىقىرَّ مىكىانىوي فىسى  لىًكًف اٍنظيٍر ًإلىى اٍلجى بُّوي أىٍنظيٍر ًإلىٍيؾى قىاؿى لىٍف تىرىاًني كى مَّى رى ٍكؼى تىرىاًني فىمىمَّا تىجى

ؿي اٍلميٍؤمً  انىؾى تيٍبتي ًإلىٍيؾى كىأىنىا أىكَّ ًعقنا فىمىمَّا أىفىاؽى قىاؿى سيٍبحى رَّ ميكسىى صى عىمىوي دىكِّا كىخى بىًؿ جى ًنيفى قىاؿى ًلٍمجى
ًمي فىخي  ًبكىبلى ًتي كى مىى النَّاًس ًبًرسىاالى كيٍف ًمفى الشَّاًكًريفى يىا ميكسىى ًإنّْي اٍصطىفىٍيتيؾى عى ا آىتىٍيتيؾى كى  ﴾ٍذ مى

لـ يقؿ مكسى أرني ذاتؾ، »يقكؿ الشعراكم في تفسير ىذه اآلية: ك (.143،144/األعراؼ)
، كأنو يعمـ أنو بطبيعة تككينو يعرؼ أنو ال يمكف أف يرل ا، لكف  بؿ قاؿ أىًرًني أىٍنظيٍر ًإلىٍيؾى

رادتو ألنو يعمـ أنو إف أراه ا فيذا أمر بمشيئة الحؽ، كق دـ مكسى الطمب معمقا بمشيئة ا كا 
غير معد الستقباؿ رؤية ا، ألف تككينو ال يقكل عمى ذلؾ، كحتى في الكحي كالكبلـ، لـ 
يكمـ ربنا الناس مباشرة، بؿ البد أف يصطفي مف المبلئكة رسبل ثـ تككف مرحمة ثانية أف 

كبلـ ا ألف الصفات الكمالية العميا الخالقة ال يصطفي مف البشر رسبل، كيبمغ الرسؿ الناس 
مكسى عميو السبلـ يريد مف ا سبحانو كتعالى أف . ك(846)«يمكف أف يستكعبيا المخمكؽ

يشعر بذلؾ األنس كاألماف األكثر بعد التكميـ، "كسؤاؿ مكسى رؤية ا تعالى ل يتجمى لو
تطمع إلى زيادة المعرفة بالجبلؿ اإلليي، ألنو لما كانت المكاعدة تتضمف المبلقاة، ككانت 
المبلقاة تعتمد رؤية الذات كسماع الحديث، كحصؿ لمكسى أحد ركني المبلقاة كىك التكميـ، 

الثاني كىك المشاىدة، كمما يؤذف بأف التكميـ ىك الذم أطمع مكسى  أطمعو ذلؾ في الركف
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)لمَّا( تدؿ عمى شدة  ألفٌ  (لمَّا)في حصكؿ الرؤية جعؿ جممة ككممة ربو شرطا لحرؼ 
ما كاف جكاب ا تعالى إال اإلقناع بالدليؿ في المكاف ف. (847)االرتباط بيف شرطيا كجكابيا"

لىًكًف اٍنظيٍر ﴿ كىانىوي فىسىٍكؼى تىرىاًني لىٍف تىرىاًني كى بىًؿ فىًإًف اٍستىقىرَّ مى فرؤية ا تعالى تتكقؼ  ﴾ًإلىى اٍلجى
الجبؿ" ىك االستقرار خاصة كأف الجباؿ تمتاز بالثبات /عمى شرط أساسي يقكـ بو "المكاف

، لكف يحدث (32/النازعات) ﴾كىاٍلًجبىاؿى أىٍرسىاىىا﴿، (7/النبأ) ﴾كىاٍلًجبىاؿى أىٍكتىادنا﴿لقكلو تعالى: 
ييتز الجبؿ كيندؾ "كالدؾ ىك الضغط عمى شيء مف أعمى ليسكل بشيء أسفؿ فالعكس 

 (.21/الفجر) ﴾كىبلَّ ًإذىا ديكًَّت اأٍلىٍرضي دىكِّا دىكِّا﴿منو، قاؿ تعالى: 

بالقكة كالعظـ كالثقؿ كالفخامة كالثبات قد صار بإذف ا ىشا »ىذا الجبؿ المتصؼ  إفٌ 
فما ، (848)«منفكش كفقد كؿ خصائصو تمؾ أماـ قدرة ا سبحانو كتعالىمتناثرا كالصكؼ ال

انىؾى ﴿كاف رد فعؿ مكسى عميو السبلـ إال التسبيح بعد أف أفاؽ مف الغشي، قاؿ تعالى:  سيٍبحى
ؿي اٍلميٍؤًمًنيفى  التي ساىمت في تطكير  قة، فالمكاف ىنا يصبح المعجزة الخبلٌ ﴾تيٍبتي ًإلىٍيؾى كىأىنىا أىكَّ

 العبلقة بيف مكسى كرٌبو.
يقارف قكة »ف ىذا الجبؿ كاف مثبل لمكسى عميو السبلـ، كىذا حتى إكخبلصة القكؿ 

الجبؿ كثباتو كصبلبتو بقكتو العاتية كتزعزعو كليكنتو، فمف خبلؿ ىذه المحادثة يقؼ مكسى 
قر، فاآلدمي مع ضعؼ بنيتو عمى أصؿ الحالة كىي أف الجبؿ مع شدتو كصبلبتو إذا لـ يست

مف . ك (849)«أكلى بأف يستقر، كىذا تسكيف لقمب مكسى كتخفيؼ عنو مف ثقؿ أعباء المنع
خبلؿ الكشؼ عف ىذه األمكنة الطبيعية في السرد القرآني نجد ذلؾ التكحد كاإلنسجاـ مع 

صكرة عمبة  خذتٌ يحقيقيا إعجازٌيا الطبيعة، األمر الذم أدل بالمكاف الطبيعي أف يككف دليبل 
 يحكميا ا الكاحد القيار القادر عمى التككيف كالخمؽ كالحياة كالمكت.

 المكان اإلنساني. 2.4
يتككف المكاف اإلنساني مف التجمعات السكنية التي بناىا كيبنييا اإلنساف كالبيكت    

ر كالمعايشة كالمساكف كالقرل كالمدف كىي تحمؿ السمة اإلنسانية الميالة إلى التكطف كاالستقرا
باإلنساف ككياف كجكده، إنو المكاف "الذم يمتاز المكاف اإلنسانٌي تعمؽ ي. ك (850)الجماعية"
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مكانياتو"ئبتدخؿ اإلنساف فيو، فيك الذم قاـ برسمو كبنا . (851)و حسب خبراتو كاحتياجاتو كا 
 كأىـ األمكنة اإلنسانية في القصة ىي:

 البيت .1.2.4
تي مف بيت الرجؿ داره كبيتو كقىٍصره، كالبىيٍ »ت(: ،م،جاء في لساف العرب مادة )ب

ًمعى مف شيقىؽو كًكفاءو كًركاؽو  أىبيات الشٍّْعر سمي بيتا ًمعى منظكمان فصار كبىٍيتو جي ألىنو كبلـه جي
، كقكلو عز  ياًشيـ يىٍرعيؼي ٍشقيكًؽ الخى كعيميد كقكؿ الشاعر كبيتو عمى ظىٍير المىًطيّْ بىنىٍيتيو بأىسمرى مى

بييكتو أىًذفى المَّوي أىف تيٍرفىع" أىراد المساجدى، كقد يككف البيتي لمعنكبكت كالضَّبّْ كغيره  كجؿ "في
ًر كفي التنزيؿ العزيز  فَّ أىٍكىىفى البييكت لىبىٍيتي العنكبكت﴿مف ذكات الًجحى  ﴾كاً 

ف لنا أف البيت ىك المأكل كالممجأ الذم بيٌ تمف خبلؿ ىذا التعريؼ ي .(852)(41العنكبكت/)
كىك عالـ اإلنساف  .ركحماٌدم مشحكف بالكالبيت جسد  االستقرار فيو. ديأكم إليو الفرد قص

عيف المشر  يدعي بعض الفبلسفة الميتافزقييف األكؿ، قبؿ أف يقذؼ باإلنساف في العالـ، كما
الكجكد أصبح اآلف قيمة الحياة، تبدأ بداية جديدة تبدأ ": فإنو يجد مكانو في ميد البيت

 .(853)مية دافئة في صدر البيت"مسيجة مح
يقكؿ  (.القصص)بداية في سكرة  قٌصة مكسى عميو الٌسبلـكقد كرد لفظ البيت في 

ـٍ لىوي ﴿تعالى:  ـٍ كىىي مىى أىٍىًؿ بىٍيتو يىٍكفيميكنىوي لىكي ـٍ عى مىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمٍف قىٍبؿي فىقىالىٍت ىىٍؿ أىديلُّكي ٍمنىا عى رَّ  كىحى
 سرٌ تفرح آسيا كتي ف يصؿ الصبي في تابكتو إلى بيت فرعكفك  (.12/القصص) ﴾نىاًصحيكفى 

كتدفع عنو األذل كتقنع زكجيا بتربيتو، لكف األساس في ذلؾ ىك اإلرضاع، فقد أبى الصبي 
تقترح عمييـ مرضعة أخرل، ف اء لذلؾ تتقدـ أختو بأمر مف أمياأف يرضع مف سائر النس

كاإلعجاز القرآني  .إلييا ابنيا بحانو كتعالى بإرجاعكىي تمؾ األـ الحقيقية التي كعدىا ا س
في ألفاظو كمعانيو، لـ يذكر األـ، بؿ ذكر المكاف، ىذا المكاف األليؼ الذم يأكم اإلنساف 

مىى أىٍىًؿ بىٍيتو ﴿قالت أختو بكبلـ مف ا تعالى:  .كيجعمو في استقرار كأماف ـٍ عى ىىٍؿ أىديلُّكي
ـٍ  ـٍ كىىي كفالة  فيحكمتو البيكت يختاره ا تعالى بإنو بيت مف  .﴾لىوي نىاًصحيكفى يىٍكفيميكنىوي لىكي

ىك »كاالرتباط بالمكاف  .ف ذلؾ االرتباط العاطفي بينو كبف أموالصبي، ذلؾ البيت الذم ييككٌ 
يجابي بيف األفراد كبيئاتيـ السكنية، كىك االرتباط الذم يخمؽ مشاعر الراحة إارتباط كجداني 
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. (854)«إلى ىذه الرابطة الكجدانية بيف البشر كاألماكف باسـ عشؽ المكاف كاألمف، كيشار
كىذا البيت ىك مكاف المكلد، معنى ذلؾ أنو المناخ الدافئ الذم يعكد إليو ليرضع مف حميب 

ًميفى ﴿يا: لأمو، كذلؾ كاف كعد ا  اًعميكهي ًمفى اٍلميٍرسى  ى، فالٌرضيع يعكد إل﴾ًإنَّا رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ كىجى
حيف نحمـ بالبيت الذم كلدنا فيو، كبينما نحف في »يقكؿ غاستكف باشبلر:  .ؿعالمو األكٌ 

ىذا ىك المناخ الذم يعيش  ]..[ األصمي ءؼأعماؽ االسترخاء القصكل ننخرط  في ذلؾ الدٌ 
 .(855)«اإلنساف المحمي في داخمو، سكؼ يقكد إلى المبلمح األمكمية لمبيت

قاؿ تعالى في سكرة يكنس: نجد مكضعا ثانيا تيذكر فيو عبارة )البيت/البيكت( فقد ك 
ٍينىا ًإلىى﴿ ةى  ميكسىى كىأىًخيًو أىٍف تىبىكَّآ كىأىٍكحى ـٍ ًقٍبمىةن كىأىًقيميكا الصَّبلى ا ًبًمٍصرى بيييكتنا كىاٍجعىميكا بيييكتىكي ًلقىٍكًمكيمى

بىشًّْر اٍلميٍؤًمًنيفى  اشترط مكسى عميو السبلـ عمى قكمو اإليماف با الحؽ (، فقد 87/يكنس) ﴾كى
كذلؾ بعد انتصاره عمى فرعكف كانضماـ السحرة إلى طريؽ الحؽ، فاإليماف أساس اإلسبلـ، 
فإف كاف ذلؾ فعمييـ التككؿ عمى ا، كالرحيؿ مف مكاف كثر فيو الظمـ، كال يزاؿ التعذيب 

، فكاف جكاب قكمو:  امكعكد بَّنىا الى تىٍجعىٍمنىا ًفٍتنىةن ًلٍمقىٍكـً ﴿بو ليؤالء القـك كٍَّمنىا رى مىى المًَّو تىكى فىقىاليكا عى
ًتؾى ًمفى اٍلقىٍكـً اٍلكىاًفًريفى  نىا ًبرىٍحمى نىجّْ فتنة »كالمراد بالفتنة ىنا (. 85،86/يكنس) ﴾الظَّاًلًميفى كى

نيـ يقكلكف يا الخكؼ مف أف يرتد بعضيـ عف اإليماف لك انتصر عمييـ فرعكف كعذبيـ، ككأ
 .(856)«رب ال تسمط عمينا فرعكف بعذاب شديد

بحيث إذا جاء »منكط برسالة كاحدة  منيما فكؿٌ مكسى كأخيو، عمى الكحي  نزؿكقد 
مكقؼ مف المكاقؼ يقتضي أف يتكمـ فيو مكسى، فياركف أيضا يمكف أف يتكمـ في نفس 

و يكيأمر ا سبحانو كتعالى نبيٌ . (857)«األمر، ألف الشحنة اإليمانية كاحدة كالمنيج كاحد
بىشًّْر اٍلميٍؤًمًنيفى  أىٍف تىبىكَّآ﴿بقكلو:  ةى كى ـٍ ًقٍبمىةن كىأىًقيميكا الصَّبلى ا ًبًمٍصرى بيييكتنا كىاٍجعىميكا بيييكتىكي . ﴾ًلقىٍكًمكيمى
حكر ىذه األكامر ىك المكاف، كىك البيت، فما داللتو ما، ك  بيا أكامر يأمر ةثبلث كنبلحظ

 ىذه اآلية؟ في
مأخكذ مف مادة فعؿ كىك  ،"كذلؾ لقكلو تعالى "تىبىكَّآ ،اإلقامة ت )البيت(دالال ىأكل

ٍنًزؿ ثـ  »قاؿ ابف منظكر:  .(،ءك،)ب عى، كاألصؿي في الباءًة المى باءى ًإلى الشيء يىبيكءي بىٍكءان رىجى
الن، كأىبىٍأتي بالمىكاف أىقىٍمتي بو كبىكٍَّأتيؾى بىيتان قيؿ ًلعىٍقًد التزكيج باءةه ألىفَّ مىف تزكَّج امرأىةن بىكَّأىىا منز 
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ٍعنىياًف قىريباف ٍذتي لؾ بيتان، كتىبكَّأى نزؿ كأىقاـ كالمى فالتبكء إذف ىك اتخاذ المكاف ، (858)«اتَّخى
ا  معنى ذلؾ أفٌ  (ًبًمٍصرى  تىبىكَّآ)كقد جاء في سياؽ اآلية  المناسب لمرجكع إليو كاإلقامة فيو،

كيؼ ال كىي بمد المكلد  سبحانو كتعالى يأمر بالتكطف في مصر، كاتخاذ مصر مكانا ليما
ا، كحتى يستطيعا أف ينشرا يبكالمنشأ فأراد ا سبحانو كتعالى أف يستقرا فييا لتكفر األماف 

يطرد ا ذلؾ الجك المساعد عمى مكاصمة المسيرة ك ميريد أف يكفر لي، فيك سبحانو الدعكة
 المخاكؼ التي تعترييما كىما يؤدياف الرسالة. جميع

كىك الشرط الثاني الذم فرضو ا سبحانو  ،يك جعمو قبمةفا الداللة الثانية لمبيت أمٌ 
المتجو الذم تصمي إليو، كمثاؿ ذلؾ المسجد كىك »كالقبمة ىي  كتعالى عمى مكسى كقكمو.

كساعة ينادم المؤذف لمصبلة يككف المسجد ىك قبمتنا التي نذىب إلييا،  .قبمة مف ىك خارجو
كحيف ندخؿ المسجد نتجو داخمو إلى القبمة، كاتجاىنا إلى القبمة ىك الذم يتحكـ في كضعنا 

 .(859)«الطبيعي
كقد  .ممجأ إلقامة الصبلة، كىي الصيغة الجمع "بيكتا"في  كقد كردت عبارة )البيت(

الذيف يتربصكف بقـك  اف كبالتالي بعيد عف أعيف الخصـكلؤلم كٌفرنو مخص البيت بالذات أل
كبالتالي تكثر الصمكات، كبيذا ، كبيت ىناؾ مكسى بعد أف تابكا كآمنكا با الكاحد فبيت ىنا

تنتشر الدعكة. لذلؾ يعقد الشيخ الشعراكم مقارنة بيف قـك مكسى كالمسمميف بمكة قائبل: 
األكائؿ، حينما كاف اإلسبلـ في أكلتو ضعيفا بمكة، ككاف كاف شأنيـ شأف المسمميف »

كعدـ  .بلة نياراعدـ الجير بالص المسممكف حيف ذلؾ يصمكف في قمب البيكت، كىذا ىك سرٌ 
فقد  ، كأما الجير بالصبلة ليبل كفجراالجير يفيد في أال ننبو الخصـك عمى مكاف المصميف

 .(860)«آفكاف المقصكد بو أف يعمميـ كيفية قراءة القر 
 القرية .2.2.4

القرية بفتح القاؼ البمدة المشتممة عمى المساكف المبنية مف حجارة كىي مشتقة مف 
يقاؿ قرل الشيء يقريو إذا جمعو، كىي تطمؽ عمى البمدة الصغيرة، كعمى المدينة ». القىٍرمٍ 

اسـ لممكضع الذم يجتمع فيو الناس »كالقرية كذلؾ . (861)«الكبيرة ذات األسكار كاألبكاب
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لفظة كقد كردت . (862)«كىي تتككف مف المساكف كاألبنية كقد تطمؽ لفظة القرية عمى المدينة
 في سياؽ كشؼ الحالة النفسية لبني إسرائيؿ، ككيؼ قابمكا نعـ ا تعالى بالجحكد. (القرية)

ـي الٍ ﴿: (البقرة)قاؿ تعالى في سكرة  مىٍيكي ظىمٍَّمنىا عى ٍمكىل كيميكا ًمٍف كى ـي اٍلمىفَّ كىالسَّ مىٍيكي ٍلنىا عى ـى كىأىٍنزى ا غىمى
ميكا ىىًذًه اٍلقى  ٍذ قيٍمنىا اٍدخي ـٍ يىٍظًمميكفى كىاً  لىًكٍف كىانيكا أىٍنفيسىيي مىا ظىمىميكنىا كى ـٍ كى ٍقنىاكي زى ٍريىةى فىكيميكا طىيّْبىاًت مىا رى

ميكا اٍلبى  ٍيثي ًشٍئتيـٍ رىغىدنا كىاٍدخي سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى ًمٍنيىا حى ـٍ كى طىايىاكي ـٍ خى قيكليكا ًحطَّةه نىٍغًفٍر لىكي دنا كى ابى سيجَّ
مىى الًَّذيفى ظىمىميكا ًرٍجزنا ًمفى السَّمىا ٍلنىا عى ـٍ فىأىٍنزى ٍيرى الًَّذم ًقيؿى لىيي ا كىانيكا فىبىدَّؿى الًَّذيفى ظىمىميكا قىٍكالن غى ًء ًبمى

ا تعالى عمى بني إسرائيؿ نعما كثيرة كىـ في رحمة  لقد أسبغ(. 59..57/البقرة) ﴾يىٍفسيقيكفى 
يعيد الحياة ليؤالء، جعميـ  مكاف األجدب المقفر إلى مكاف ندمؿ اليو، حيث تحكٌ التٌ 

لى جاك  نقي دكف كمؿ أك تعب.ك حمك شيي ما ىك ـ مؾ النعتيسترزقكف مف  نب ذلؾ فقد ا 
إنو مكاف االستقرار كاألمف، مكاف يتكطف فيو اإلنساف  .نعمة كانت نعمة المكاف أجؿٌ 

ميكا ىىًذًه اٍلقىٍريىةى". ٍذ قيٍمنىا اٍدخي فالقرية  ليستريح مف عناء السفر مف مكاف إلى مكاف، قاؿ تعالى: "كىاً 
ـٌ  الحالة االجتماعية لبني إسرائيؿ الجغرافيةكشؼ مساحتيا تمكاف التجمع،  تصبح سرحا ث

دخكؿ ىذه القرية معناه أف يككف ك  بعد الدخكؿ.إليو كضع بني إسرائيؿ  لؤلحداث التي سيؤكؿ
بنك إسرائيؿ عمى أىبة التغير كالتطكر، يشكمكف بذلؾ جماعة فعالة تساىـ في خمؽ قكة 

، ستقراكم اما دامت القرية مأمنك  في االختيار في ظؿ طاعة ا سبحانو كتعالى. إيجابٌية
ٍيثي ًشٍئتيـٍ رىغىدنا" فيي إذف مسخٌ فإنيا محط الخيرات، "فىكيميكا مً  رة لكؿ ما لذ كطاب، معنى ٍنيىا حى

المكاني الذم أصبح نقطة تحكؿ مف  باالنتماءذلؾ أف ا سبحانو كتعالى يريد أف يشعرىـ 
 السمب "التيو" إلى اإليجاب "القرية" ذات البنية الطبيعية الخصبة.

دنا" فالقرية ىنا إلى أمرىـ ا سبحانو كتعالى أف يدخمكىا سجد كقد ميكا اٍلبىابى سيجَّ ا "كىاٍدخي
كالسجكد ىنا  .جانب أنيا محيط االستقرار كاألمف كالخير الكثير، فإنيا مكضع السجكد

كىذا يتجمى في قكلو  يقتضي الشكر  تعالى عمى نعمو التي أنعميا عمى بني إسرائيؿ.
قيكليكا ًحطَّةه ﴿تعالى:  كىك الخفض كأصؿ الصيغة أف تدؿ عمى كالحطة فعمة مف الحط » ﴾كى

كقد اختمفت أقكاؿ المفسريف حكؿ سياقيا . (863)«الييئة كلكنيا ىنا مراد بيا مطمؽ المصدر
سؤاؿ غفراف الذنكب أم حط عنا ذنكبنا، أم »المراد بالحطة  أفٌ  قكاؿفي اآلية، كأرجح األ
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ذنكب مرىكف بمغفرة ا كسؤاؿ غفراف ال. (864)«اسألكا ا غفراف ذنكبكـ إف دخمتـ القرية
قد كاف لك . (865)سبحانو كتعالى ليـ خطاياىـ، كالخطايا جمع "خطيئة كىي سمؾ الخطأ"

 خطاب مكسى ليـ.جاه المكاف، فقد أظيركا نكاياىـ السيئة تجاه مكقؼ بني إسرائيؿ سمبيا تي 
ٍيرى الًَّذم ًقيؿى لىييـٍ ﴿قاؿ تعالى:  "كتبديؿ القكؿ تبديؿ جميع ما قالو ، ﴾فىبىدَّؿى الًَّذيفى ظىمىميكا قىٍكالن غى

كذلؾ عائد إلى  فالقرية ىنا ليست أىبل ليـ، ،(866)ا ليـ، كما حدثيـ الناس عف حاؿ القرية"
البنية المفككة المنتكسة لشخصياتيـ كتككيناتيـ النفسية أبت عمييـ أف يرتفعكا إلى » ككف

ضربكا في الصحراء... لقد  مستكل الغاية التي مف أجميا أخرجكا مف مصر كمف أجميا
ثيـ أنقذىـ ا عمى يد نبييـ مف العبكدية إلى الحرية، كمف التبعية إلى االستقبللية ليكرٌ 

األرض المقدسة إال أنيـ لـ يككنكا بقدر العطاء، كلـ يكف لدييـ أدنى استعداد لمتضحية بأف 
إلى مستكل التكريـ اإلليي  يستأصمكا ميكليـ القديمة كيغيركا اىتماماتيـ الصغيرة، فيرتفعكا

ليـ كالعناية الربانية المحيطة بيـ، أك أف يترككا مألكؼ حياتيـ  اليينة، حتى بأف يغيركا 
 .(867)«مألكؼ طعاميـ كشرابيـ كأف يكيفكا أنفسيـ لظركؼ حياتيـ الجديدة

 المدينة .3.2.4
ًدينة كتجمع مىدىفى بالمكاف أىقاـ بو، كمنو »ف( ،د،مادة )ـ (لساف العرب)جاء في  المى

ًدينة الًحٍصفي يبنى في أيصطيمًَّة األىرض كتدؿ كممة . (868)«عمى مىدىائف كميٍدفو كميديف، كالمى
تنظيـ استيطاني متميز فعبل كداؿ عمى طريقة حياة »مف الناحية االصطبلحية عمى  (مدينة)

 كمكضعؿ المدينة في قصة سيدنا مكسى محط التغيير كتمثٌ . (869)«مختمفة عف القرية
منقذا لمكسى إلى ترعرعو فيو نتقاؿ مف مرحمة فاعمية المكاف الطبيعي الذم كاف اليـ اال

مكسى عميو السبلـ كيرل مف الظمـ كالقير الشيء  ويتربى فيالذم قصر فرعكف إلى كنشأتو،
كفي ظؿ ىذه األكضاع يبتغي مكسى التغيير في مسار حياتو بعطاء مف ا سبحانو  .الكثير

يرغب أف يعيش الناس حياة مستقرة كىـ سكاسية، حياة بعيدة كؿ البعد عف القكة كتعالى ك 
التغيير حقيقة كجكدية تتميز بيا فعاليات ككقائع الحياة »كالمكاف محط التغيير ألف  .كالتسمط

جميع العصكر أف مجرل حياتيـ في تغير مستمر فيـ إذف  في كقد أدرؾ الناس .االجتماعية
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إلى ما حكليـ مف نشاطات يممسكف بكضكح كجبلء حركات كمظاىر  ينظركف نظرة تأممية
قاؿ تعالى في سكرة . (870)«صاعدة كىابطة في كؿ مجاؿ مف المجاالت االجتماعية

ًف ىىذىا ًمٍف ﴿: (القصص) مىٍيًف يىٍقتىًتبلى دى ًفييىا رىجي ٍفمىةو ًمٍف أىٍىًميىا فىكىجى مىى ًحيًف غى ًدينىةى عى ؿى اٍلمى دىخى كى
ى ًشيعىًتًو  كىزىهي ميكسىى فىقىضى مىى الًَّذم ًمٍف عىديكًّْه فىكى كىىىذىا ًمٍف عىديكًّْه فىاٍستىغىاثىوي الًَّذم ًمٍف ًشيعىًتًو عى

ًؿ الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي عىديكّّ ميًضؿّّ ميًبيفه قىاؿى رىبّْ ًإنّْي ظىمىٍمتي نىٍفًسي فىاٍغًفٍر لً  مىٍيًو قىاؿى ىىذىا ًمٍف عىمى ي عى
مىيَّ فىمىٍف أىكيكفى ظىًييرنا ًلٍمميٍجًرًميفى فىأىٍصبىحى  فىغىفىرى لىوي  ا أىٍنعىٍمتى عى ـي قىاؿى رىبّْ ًبمى ًإنَّوي ىيكى اٍلغىفيكري الرًَّحي

وي قىاؿى لىوي ميكسىى ًإنَّؾى لىغى  رىهي ًباأٍلىٍمًس يىٍستىٍصًرخي قَّبي فىًإذىا الًَّذم اٍستىٍنصى اًئفنا يىتىرى ًدينىًة خى ميًبيفه ًكمّّ ًفي اٍلمى
ا قىتىٍمتى  ا قىاؿى يىا ميكسىى أىتيًريدي أىٍف تىٍقتيمىًني كىمى نىٍفسنا  فىمىمَّا أىٍف أىرىادى أىٍف يىٍبًطشى ًبالًَّذم ىيكى عىديكّّ لىييمى

ا تيًريدي أىٍف تىكيكفى ًمفى اٍلميٍصًمًحيفى  مى بَّارنا ًفي اأٍلىٍرًض كى ؿه  ًباأٍلىٍمًس ًإٍف تيًريدي ًإالَّ أىٍف تىكيكفى جى اءى رىجي كىجى
كفى ًبؾى ًليىٍقتيميكؾى فىاٍخريٍج ًإنّْي لىؾى ًمفى  ى يىٍأتىًمري ًدينىًة يىٍسعىى قىاؿى يىا ميكسىى ًإفَّ اٍلمىؤلى ى اٍلمى  ًمٍف أىٍقصى
ًني ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى  قَّبي قىاؿى رىبّْ نىجّْ اًئفنا يىتىرى رىجى ًمٍنيىا خى  ﴾النَّاًصًحيفى فىخى

في ىذه اآليات بصكر مختمفة، كسياقات متعددة،  (المدينة)كرت ذي  .(21..15/القصص)
فة في طبيعة ىا ىادئا خاليا مف الزحاـ كالتجمعات العمرانية المعرك فالمدينة األكلى يبدك جكٌ 

المفسركف أنو كقت القيمكلة، يدخؿ مكسى عميو السبلـ خفية، كالسبب  ففي كقت بيٌ ك  .المدينة
فالمدينة ىنا في بدايتيا تمثؿ مكاف ، (871)«مخافة فرعكف»في ذلؾ كما يبيف المفسركف ىك 

ككانت  الدخكؿ، كمف ىنا اإلقباؿ عمى حياة مستقمة عف فرعكف كعالمو الطاغي المتجبر.
المذيف يقتتبلف، فتصبح المدينة بذلؾ مسرحا لؤلحداث:  ه بالرجميفؤ لقانبٌي ا بداية رحمة 

رجبلف يقتتبلف أحدىما قبطي كاآلخر إسرائيمي، يستغيث اإلسرائيمي بمكسى عميو السبلـ، 
فيقضي عمى القبطي دكف قصد، إنو يريد االنتصار لمحؽ لما القاه مف فرعكف مف ظمـ 

إنيا  .﴾ًؿ الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي عىديكّّ ميًضؿّّ ميًبيفه قىاؿى ىىذىا ًمٍف عىمى ﴿كطغياف، كمع ذلؾ يستدرؾ الخطأ 
العكدة إلى الصكاب، كلحظة إدراؾ الخطأ في ىذا المكاف بالذات، فالمدينة ىنا أخذت كجييف 

كطمب النجدة مف مكسى، كارتكاب الخطأ عف غير قصد مف مكسى في  استغاثة اإلسرائيمي
 ضربو لمقبطي.

كالسياؽ الثاني لممدينة يمثؿ ذلؾ المكاف المثير لمخكؼ في نفسية مكسى عميو 
 " قَّبي اًئفنا يىتىرى ًدينىًة خى أم أصبح خائفا مف أف ييطالىب بدـ القبطي الذم »السبلـ، "فىأىٍصبىحى ًفي اٍلمى
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نة، قتمو كىك يترقب، أم يراقب ما يقاؿ في شأنو ليككف متحفزا لبلختفاء أك الخركج مف المدي
خبر قتؿ القبطي لـ يفش أمره ألنو كاف في كقت تخمك فيو أزقة المدينة، فمذلؾ كاف  ألفٌ 

 .(872)«مكسى عميو السبلـ يترقب أف يظير أمر القبطي المقتكؿ
سر مكسى عميو السبلـ مف  ىالمدينة مرة أخرل حادثة الشجار، فيذه المرة يفش كتحتؿٌ 

في ىذه الحادثة أصبحت  ياصؼ باألمف إال أنطرؼ اإلسرائيمي، بالرغـ مف أف المدينة تتٌ 
"كترتبط قيمة المكاف/المدينة في  لمخكؼ كاليمع الذم انتاب مكسى عقب الحادثة. ٌلدامك 

ر ىيئة القمؽ الذم جعؿ مكسى يتكجس كيترقب، الذم يصكٌ  (يترقب)السياؽ بالفعؿ المضارع 
ـ مع الفعؿ المضارع ينة" ليجسٌ كجاء البعد المكاني "في المد .كيتكقع كشؼ أمره في كؿ لحظة

الداؿ عمى الحدكث كالتجدد ىيئة الخكؼ كالقمؽ لدل مكسى، فالمدينة عادة مكطف األمف 
 .(873)كالطمأنينة، فإذا كاف المرء خائفا في المدينة فأعظـ الخكؼ ما كاف في مأمف كمستقر"

د إلى ر مشيد اليركب، كالفضؿ في ذلؾ يعك صدٌ تكيأتي السياؽ الثالث لممدينة لي
ًدينىًة يىٍسعىى قىاؿى ﴿الرجؿ الذم أتى مف أقصى المدينة، قاؿ تعالى:  ى اٍلمى اءى رىجيؿه ًمٍف أىٍقصى كىجى

كفى ًبؾى ًليىٍقتيميكؾى فىاٍخريٍج ًإنّْي لىؾى ًمفى النَّاًصًحيفى  ى يىٍأتىًمري . (20)القصص/ ﴾يىا ميكسىى ًإفَّ اٍلمىؤلى
عادة الممكؾ السكف في  أقصى المدينة ىك ناحية قصكر فرعكف كقكمو فإفٌ  كالظاىر أفٌ »

، (874)«عند الخكؼ بخركبيـلتككف مساكنيـ أسعد  كالقاراتأطراؼ المدف تكخيا مف الثكرات، 
ؽ بو مف فالمدينة ىنا تمثؿ مكاف الحياة لمكسى عميو السبلـ كاليركب مف الخطر الذم يحدٌ 

معنى ذلؾ أف المدينة ظيرت في  ،ؿ منقذ ناصح لوؼ المؤل، كالسبب في ذلؾ رجطر 
المستكل األكؿ ىك الدخكؿ إلييا مطمئنا ال يشعر فييا بخكؼ كقمؽ، »مستكيات ثبلث 

كمستكل ثاف تحدث لو فييا حادثة لـ تكف في حسبانو، ثـ المستكل الثالث الذم يخرج مف 
حيث دخؿ في  المدينة خائفا متكجسا، كىك ال يعمـ أيف يتكجو، كأم طريؽ يسمؾ

فالمدينة إذف محكر ، (875)«مكاف/المدينة، كىرب عف مكاف/المدينة، كتكجو إلى مكاف/مديف
 رحبلت مكسى عميو السبلـ، كمسار حياتو االجتماعية كالنفسية.

ٍنتيـٍ ًبًو ﴿قكلو تعالى: في ، (األعراؼ)كيأتي ذكر آخر لممدينة في سكرة  قىاؿى ًفٍرعىٍكفي آمى
ًدينىًة ًلتيٍخًرجيكا ًمٍنيىا أىٍىمىيىا فىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى ذىفى لى قىٍبؿى أىٍف آ ـٍ ًإفَّ ىىذىا لىمىٍكره مىكىٍرتيميكهي ًفي اٍلمى  ﴾كي
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العالميف، كبعد أف أثبتت ليـ  يأتي سياؽ ىذه اآلية بعد إيماف السحرة بربٌ  .(123/األعراؼ)
صنعكا، فكاف عمى فرعكف أف ا المعجزة عف طريؽ مقابؿ لمينتيـ كىي السحر، كما لقفتو ممٌ 

يقكؿ  .يجد كسيمة أخرل ىي التعذيب كالتصميب، فيك بيذا المكقؼ يريد أف يثبت ليـ سمطتو
 لقد كاف فرعكف في مأزؽ كيريد أف يخرج منو، ألفٌ »: في ىذا اإلطار محمد متكلي الشعراكم

تيدـ الصرح الذم الناس جميعا قد شاىدكا المسألة كىك ال يريدىـ أف يتشكككا في ألكىيتو في
ف ىذا لمكر مكرتمكه في المدينة، أم أنكـ اتفقتـ مع إأقامو عمى األكاذيب، لذلؾ قاؿ لمسحرة 

يقىطّْعىفَّ ﴿مكسى كنتيجة ىذا المكر المتكىـ بيف بني إسرائيؿ كمكسى، يتكعدىـ فرعكف:  ألى
ـٍ أىجٍ  مّْبىنَّكي يصى ؼو ثيَـّ ألى ـٍ ًمٍف ًخبلى مىكي ـٍ كىأىٍرجي ًعيفى أىٍيًديىكي  .(876)«(124/األعراؼ) ﴾مى

فيو التجمعات كاالتفاقات، فيي  تيقاـم ذكيأتي تحديد المدينة بحكـ أنيا المكاف ال
فرعكف مكطف التآمر مع مكسى عميو السبلـ، خاصة كأف المدينة تمثؿ المكطف إلى بالنسبة 

األصمي لمقبط كىـ آؿ فرعكف، فيك يسعى إلى رسـ خطة يتيـ فيو مكسى عميو السبلـ 
نىا ًمٍف ﴿بإخراج سكانيا األصمييف كذؾ كاف في آية أخرل في قكلو تعالى:  قىاؿى أىًجٍئتىنىا ًلتيٍخًرجى

ارة قكمو إلنقاذ كما يسعى مف خبلؿ ىذه الخطة إلى إث ،(57/طو) ﴾ؾى يىا ميكسىىأىٍرًضنىا ًبًسٍحرً 
 بفضؿ ىذه المعجزة الربانية. بيا سمطتو التي أطيح

 الٌدالالت الطبيعٌية المألكفة لتنفتح عمىف ىذه األمكنة قد تجاكزت إكخبلصة القكؿ 
تتجمى لنا  الطبيعي كاإلنسانيدالالت ربانية كشفت لنا ذلؾ البعد العقائدم ليا فبيف المكاف 

األبعاد الثبلثة: االرتفاع كاالنخفاض كالعمؽ، فقد تعمقت األماكف بأفعاؿ قصة سيدنا مكسى 
عميو السبلـ فكاف المكاف الطبيعي الداؿ عمى تمؾ الرىبة التي زرعيا ا تعالى في قمب نبيو 

"، أما مكسى عميو السبلـ كفي الكقت نفسو كاف ذلؾ المأمف الذم أنقذه مف الطغاة، "البحر
مكاف تجتمع فيو كؿ المتناقضات مف فالخذ فيو العبر، تيؤ المكاف اإلنساني فقد كاف مكطنا 

كبالتالي تصبح  بيف الحؽ كالظمـ.ك كيجمع بيف الماء كاألرض،  ،أمف كخكؼ كىركب كتحدٌ 
في الكجكد كالككف كالحياة  ىذه األمكنة حقيقية كتسعى إلى خمؽ تصكر شامؿ لئلنساف لنتأمؿى 

المرحمة التي يقطعيا اإلنساف عمى ظير ىذا  ر أفٌ إلى الحقيقة التي تقرٌ  نصؿت لكالمك 
ركح تتمقى  كككف ذك الكككب إنما ىي رحمة في ككف حي مأنكس كعالـ صديؽ كدكد 
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دي مىٍف ﴿كتستجيب، كتتجو  إلى الخالؽ الكاحد الذم تتجو لو ركح المؤمف في خشكع،  ًلمًَّو يىٍسجي كى
اؿً ًفي السَّمىاكىاًت كى  ـٍ ًباٍلغيديكّْ كىاآٍلىصى لييي ًظبلى كىٍرىنا كى  (.15)الٌرعد/ ﴾اأٍلىٍرًض طىٍكعنا كى
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 خاتمة البحث

بأىـ المفاتيح النظرية التي تعيف  تعانةا في مجممو مع االسلقد كاف البحث تطبيقيٌ 
عمى التحميؿ حيث تناكؿ دكر السياؽ بأنكاعو في إنتاج الداللة كتجميات ذلؾ في قصة سيدنا 

ىذه الداللة التي ترتكز عمى الظركؼ المغكية كغير المغكية المتضمنة . مكسى عميو السبلـ
االنتياء مف ىذا كيحسف بعد  كفي قصة سيدنا مكسى خاصة. في القصص القرآني عامة،

 أىـ النتائج المتكصؿ إلييا كىي كاآلتي: عمىالبحث التعريج 

نظريات المعنى حيث يتجمى دكره في تحديد معنى الكحدة  لحدإ_ يمثؿ السياؽ 
نفسية  المغكية كمكانيا مف النظـ كالتأليؼ كما يحدد مبلمحيا خارج النص بكصفيا دكاؿٌ 

 كاجتماعية كثقافية تكجو مسار النص.

إف كبل مف السياؽ النفسي كاالجتماعي جزء ال يتجزأ مف سياؽ المكقؼ أك ما  -
المقاـ فيك يشمؿ جميع المبلبسات أك المجريات النفسية عبارة أطمؽ عميو الببلغيكف 

فما  ،كاالجتماعية التي يتـ فييا الحدث الكبلمي إضافة إلى حمقة االتصاؿ كالمكاف كالزماف
 يشمؿ تمؾ الكضعية التي دار فييا الخطاب.يطمؽ عميو مصطمح "المقاـ" 

إف المعنى ىك المرتكز األساس في كضع الكممة كتأليؼ الجممة كىذا المعنى ىك  -
نفسو بالنسبة لمجممة إذ يشترط  كالشيءالصكرة الذىنية مجتمعة مع األلفاظ التي تكضع ليا 

 فييا إفادة المعنى كحسف السككت أم تماـ الكبلـ.

في الخطاب القصصي القرآني بتنكع المكاقؼ المغكية كاالجتماعية يتنكع السياؽ  _
الرحب  اكالكلكج إلى عالمي معانييا األمر الذم يعيننا عمى فيـ القصص كتدبر كالنفسية،

 كمعرفة أحكاليـ ككذا زمانيـ كمكانيـ. اكالغكص في مكنكنات شخصياتي

األساليب تنتمي إلى حقؿ ىذه . تنكعت األساليب اإلنشائية في قصة سيدنا مكسى -
منيا ما يأخذ طابع االستعبلء كاألمر كالنيي ك  السياؽ المغكم مف أمر كنيي كنداء كغيرىا،
كمنيا ما يؤدم كظيفة التنبيو كيخرج ىك اآلخر  ،كمف ثـ يتعدل إلى أغراض سياقية أخرل

 إلى سياقات مقامية أخرل تقتضييا مجريات القكؿ كالنداء.
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عبلء صيغ األمر في كثير مف المكاقؼ خاصة إذا كاف األمر يكتسي طابع االست -
أما طابع االلتماس فيتجمى  في  يتعمؽ بالكحي اإلليي سكاء ألـ مكسى عميو السبلـ أـ لو،

كما يتجمى طابع ، ـ مع أخيو ىاركفالعبلقات األسرية خصكصا عبلقة مكسى عميو السبل
 عنادىـ المستمر.الزجر كالسخرية مع بني اسرائيؿ لرفضيـ الدعكة ك 

ذؼ حرؼ النداء في كما حي  أكثر السياقات التي كقع فييا النداء كانت لمتنبيو، -
و كجؿ بالدعاء إليو مف طرؼ نبيٌ  بعض اآليات التي يتطمب مقاميا التقرب إلى ا عز

 كاف األمر متعمقا بتنبيو مكسى بالمقابؿ كثر استعماليا كذكرىا الٌ . كفي مكسى عميو السبلـ
أك في سياؽ اإلقناع كحكار مكسى عميو السبلـ مع  و السبلـ إلى أمر عظيـ سيحدث،عمي

 فرعكف.

ما  بالرغـ مف اختبلفات العمماء حكؿ مكضكع التكرار مف حيث كجكده أك عدمو، -
ركائز السبؾ المعجمي كأحد األساليب الببلغية التي  لحدإبيف مؤيد كمعارض فإنو يعتبر 

كآثرت مصطمح  .كضيحو خاصة إذا تعمؽ األمر بالكممات كالجمؿتدؿ عمى تأكيد المعنى كت
التكرار عمى مصطمح المتشابو لما فيو مف تعدد السياقات الببلغية كالكحدات المعجمية ذات 

 السمات الداللية كالترادؼ كالمشترؾ المفظي.

كىذا ما نمتمسو  .يبيف السياؽ المغكم الداللة المعجمية كيعيف عمى فيـ الدقيؽ منيا -     
كداللة السياؽ في ذلؾ تكمف في ما يقتضيو المعنى مف . في المشترؾ المفظي كالترادؼ

 تحكالت تبعا لمغرض الذم سيؽ فيو الكبلـ.

فكمما  ف السياؽ الفركؽ الداللية الدقيقة في اآليات المتشابيات لفظا كمعنى،يبيٌ  -     
تكسع أفؽ انتظار المتمقي ك تكررت اآليات في لفظيا كمعناىا كمما تكضح المعنى كازداد قكة 

لفارقة التي لكشؼ المعنى المراد كالكشؼ عف آليات التفسير اعتمادا عمى السمات الداللية ا
 .ىي مف اختصاص المعجـ

األمر الذم يحقؽ  ،الركابط المفظية كالمعنكية لآليات فيعيف السياؽ عمى الكشؼ ع -   
االنسجاـ كاالتساؽ في النص كحركؼ العطؼ كأسماء اإلشارة كضمائر الفصؿ كالشأف 

 كغيرىا.
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كاأللفاظ المستعممة في ىذا السياؽ دالة عمى ذلؾ  .يختص الطغياف كالعمك بفرعكف -
بينما يتكزع الخكؼ عمى شخصيات عدة في القصة كتتنكع درجات  آيات عدة، عمىكمكزعة 
عند كؿ كاحد منيـ حسب الحالة النفسية كالكضعية التي ىك عمييا فخكؼ مكسى  الخكؼ

عميو السبلـ اتخذ مسارات عدة كانتيى بخكفو الذم يتحكؿ إلى خشكع كتدبر كخشية مف ا 
كجؿ كىك في شاطئ الكاد األيمف أيف فتحت لو أبكاب السماء كأككمت لو الدعكة بينما  عز

 لى إيناس كاطمئناف بعكدة كليدىا إلييا.يتحكؿ الخكؼ عند أـ مكسى إ

يسعى السياؽ النفسي إلى الدخكؿ إلى أغكار النفس، فيكشؼ عف االنفعاالت التي  -     
فمف االنفعاالت ما انعكس إيجابيا  اعترت أبطاؿ القصة مف خكؼ كطغياف كتسمط كغيرىا،

كالبطؿ الرئيس  عمى شخصيات القصة كسيدنا مكسى عميو السبلـ الذم يشكؿ محكر القصة
كمنو ما انعكس سمبا كشخصية  ؿ ا خكفو أمنا نفسيا محاطا برعاية إليية،فييا كالذم بدٌ 

 فرعكف التي أغرقت في البحر بانتقاـ مف ا سبحانو كتعالى فيبقى عبرة لمف يعتبر.

تكمف داللة السياؽ االجتماعي في الكشؼ عف عناصر العممية االتصالية في  -
فقد  التي مف خبلليا سطرت معالـ القصةقات األسرية كالعبلقات الخارجية القصة كالعبل
كقد أخذت في مسارىا كؿ الطرؽ بتكفيؽ  .نقؿ الرسالة اإلليية صعبة المناؿكانت ظركؼ 

 كجؿ كىي كعد ككعيد جسدتيا تمؾ العبلقات االجتماعية. مف ا عز

المقابؿ . كفي القكية مع فرعكفكاجية العنيفة ك لقد بمغ مكسى عميو السبلـ قمة الم -
كبيف ىذا كذاؾ يختاره ا سبحانو  .نجده قد بمغ قمة العمـ كالتكاضع مع سيدنا الخضر

 كتعالى نبيا مرسبل.

يكتسي كؿ مف الزماف كالمكاف بعدا نفسيا كاجتماعيا بحيث يمثؿ كؿ منيما ذلؾ  -
 .غير كالتحكؿ في مسار أبطاؿ القصةالت

مف خبلؿ ىذا البحث بتكصيات تثرم كتزيد مف رصيد الدراسات كقد ارتأيت أف أخرج 
 القرآنية كىي:

االىتماـ بالدراسات القرآنية في المجاؿ المغكم كالتكسيع مف دائرة الكشؼ عف  -
 المعاني الخفية في النص القرآني.
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قصد كتحميميا المكاقؼ النفسية كاالجتماعية لشخصيات القصة القرآنية  دراسة -
 الرئيسي كالثانكم في القصة. يياأكثر كبياف دكر  اعالمي الكلكج إلى

استثمار مصادر كأميات كتب التفسير كمعاني القرآف كذلؾ لمجمع بيف مختمؼ  -
 السياقات التي تكشؼ عف دقة المعنى كجماؿ التصكير.

 كفي األخير نسأؿ ا العمي القدير أف يككف ىذا البحث ذخرا لمباحث العربي ليكمؿ
كأف يككف ىذا البحث أيضا قطرة مف بحر عسى غيرم أف يكاصؿ الدرب  .مشكاره عف طريقو

 ر في آيات ا.فيو لينيؿ مف منيؿ ىذه الدراسات اليادفة إلى التأمؿ كالتدبٌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس اآليات 

رقم  رقم الصفحة
 اآلية

 أسماء السور
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 البقرة
ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبَػْرٌؽ َْنَْعُلوَف َأَصابَِعُهْم ٓت َأْو َكَصيٍّْب ِمَن السََّماِء ِفيِو  19 122

 َآَذاِِنِْم ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َواللَُّو ُمُِيٌط بِاْلَكاِفرِينَ 
يًعا ُّتَّ اْستَػَوى ِإََل السََّماِء  29 223 ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ٓت اْْلَْرِض ٓتَِ

َواٍت َوُىَو ِبُك ِّْ َيْءٍء َعِليمٌ َفَسوَّاُىنَّ َسْبَع سََ   

َناُكْم ِمْن َآِؿ ِفْرَعْوَف َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذِّبُّْوَف أَبْػَناءَُكْم  49 86،87،100 َوِإْذ ََنَّيػْ
 َوَيْسَتْحُيوَف ِنَساءَُكْم َوٓت َذِلُكْم َبََلٌء ِمْن رَبُّْكْم َعِظيمٌ 

53 -116-197 َاذُِكُم اْلِعْج َِ  َوِإْذ قَاؿَ  54  ُموَسى لَِقْوِمِو يَا قَػْوـِ ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنْػُفَسُكْم بِاِتّْ
ٌر َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم  فَػُتوبُوا ِإََل بَارِِئُكْم فَاقْػتُػُلوا أَنْػُفَسُكْم َذِلُكْم َخيػْ

 فَػَتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّو ُىَو التػَّوَّاُب الرَِّحيمُ 
َناُكْم َوأَْغَرقْػَنا َآَؿ ِفْرَعْوَف َوأَنْػُتْم تَػْنظُُروفَ َوِإْذ  50 89 فَػَرقْػَنا ِبُكُم اْلَبْحَر فََأَْنَيػْ  

197-261 َلًة ُّتَّ اِتََّْذُُتُ اْلِعْج َِ ِمْن بَػْعِدِه َوأَنْػُتْم  51  َوِإْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعَي لَيػْ
 ظَاِلُموفَ 

197 55 
 
 

ى َلْن نُػْؤِمَن َلَك َحَّتَّ نَػَرى اللََّو َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم َوِإْذ قُػْلُتْم يَا ُموسَ 
 الصَّاِعَقُة َوأَنْػُتْم تَػْنظُُروفَ 

ـَ َوأَنْػَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَّْباِت  57 282 َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَما
ْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموفَ َما َرَزقْػَناُكْم َوَما ظََلُمونَا َوَلكِ   

َها َحْيُث ِيْئُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا  58 282 َوِإْذ قُػْلَنا اْدُخُلوا َىِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنػْ
 اْلَباَب ُسجًَّدا َوُقوُلوا ِحطٌَّة نَػْغِفْر َلُكْم َخطَايَاُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنيَ 

َر الَِّذي ِقي َِ ََلُْم فَأَنْػَزْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا فَػَبدََّؿ  59 282 الَِّذيَن ظََلُموا قَػْوًَل َغيػْ
 رِْجًزا ِمَن السََّماِء ِبَا َكانُوا يَػْفُسُقوفَ 

22-90-103  َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِو فَػُقْلَنا اْضِرْب بَِعَصاَؾ اْلََْجَر  60 
يًعاأَْيَن َما َتكُ  148 194 ونُوا يَْأِت ِبُكُم اللَُّو ٓتَِ  
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 يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسرَ  185 51
َوِإَذا تَػَوَلَّ َسَعى ٓت اْْلَْرِض لِيُػْفِسَد ِفيَها َويُػْهِلَك اْلَْْرَث َوالنَّْس َِ َواللَُّو  205 137

 ََل ٓنُِبُّ اْلَفَسادَ 
نَّ َحْوَلْيِ َكاِمَلْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْف يُِتمَّ الرََّضاَعةَ َواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعَن أَْوََلَدىُ  233 172  
 َوُقوُموا لِلَِّو قَانِِتيَ  238 60

َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم َربّْ أَِرِن َكْيَف ُُتِْيء اْلَمْوَتى قَاَؿ َأوَلَْ تُػْؤِمْن قَاَؿ بَػَلى  260 276
َفُخْذ أَْربَػَعًة ِمَن الطَّْْيِ َفُصْرُىنَّ ِإلَْيَك ُّتَّ َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قَػْلِِب قَاَؿ 

اْجَع ِْ َعَلى ُك ِّْ َجَب ٍِ ِمنػُْهنَّ ُجْزًءا ُّتَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأفَّ 
 اللََّو َعزِيٌز َحِكيمٌ 

 َوَأَح َِّ اللَُّو اْلبَػْيَع َوَحرَّـَ الرّْبَا 275 42
ا الَِّذيَن َآَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوَذُروا َما بَِقَء ِمَن الرّْبَا ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَ يَا أَيػُّهَ  278 42  

 َأْف َتِض َِّ ِإْحَداُّنَا فَػُتذَكَّْر ِإْحَداُّنَا اْْلُْخَرى 282 152
 آل عمران

 ََل يَػتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياءَ  28 56
َنُكْم َأَلَّ نَػْعُبَد ِإَلَّ  64 15 نَػَنا َوبَػيػْ ُق ِْ يَا َأْى َِ اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوا ِإََل َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ

 اللََّو َوََل ُنْشرَِؾ بِِو َيْيًئا 
 
 

 النساء
 ُٓنَرُّْفوَف اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعوِ  46 15

 فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًّْبا 43 266
فَػَقاُلوا أَرِنَا اللََّو َجْهَرًة فََأَخَذتْػُهُم الصَّاِعَقُة ِبظُْلِمِهْم ُّتَّ اِتََُّذوا اْلِعْج َِ  153 109

َنا ُموَسى ُسْلطَانًا  ِمْن بَػْعِد َما َجاَءتْػُهُم اْلبَػيػَّْناُت فَػَعَفْونَا َعْن َذِلَك َوَآتَػيػْ
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 ُمِبيًنا
 وََكلََّم اللَُّو ُموَسى َتْكِليًما 164 48

ائدةالم  
قَاَؿ يَا َويْػَلَتا أََعَجْزُت َأْف َأُكوَف ِمْث َِ َىَذا اْلُغَراِب فَُأَوارَِي َسْوأََة َأِخء  31 148

 فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِميَ 
 األنعام

 َكَتَب َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٔتَةَ  12 234
ْصَباِح َوَجَع َِ اللَّْي َِ َسَكًنا َوالشَّْمسَ  96 257 َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك  فَاِلُق اْْلِ

 تَػْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ 
   

 األعراف
 قَاََل رَبػََّنا ظََلْمَنا أَنْػُفَسَنا َوِإْف َلَْ تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَٔتَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِينَ  23 149
َناُىْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى  52 154 ِعْلٍم ُىًدى َوَرْٔتًَة لَِقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ َوَلَقْد ِجئػْ  
110-140-
207 

ُّتَّ بَػَعثْػَنا ِمْن بَػْعِدِىْم ُموَسى بَِآيَاتَِنا ِإََل ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو َفظََلُموا ِِبَا فَاْنظُْر  103
 َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 

71-207 َرُسوٌؿ ِمْن َربّْ اْلَعاَلِميَ َوقَاَؿ ُموَسى يَا ِفْرَعْوُف ِإِنّْ  104   
71-207 َحِقيٌق َعَلى َأْف ََل أَُقوَؿ َعَلى اللَِّو ِإَلَّ اْلَْقَّ َقْد ِجْئُتُكْم بِبَػيػَّْنٍة ِمْن  105 

 رَبُّْكْم فََأْرِس ِْ َمِعَء َبِِن ِإْسَرائِي َِ 
ِمَن الصَّاِدِقيَ قَاَؿ ِإْف ُكْنَت ِجْئَت بَِآيٍَة فَْأِت ِِبَا ِإْف ُكْنَت  106 207  
 فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِىَء ثُػْعَباٌف ُمِبيٌ  107 207
 َونَػزََع َيَدُه فَِإَذا ِىَء بَػْيَضاُء لِلنَّاِظرِينَ  108 207
97-228  قَاَؿ اْلَمََلُ ِمْن قَػْوـِ ِفْرَعْوَف ِإفَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِليمٌ  109 
86-97-228 ُٔنْرَِجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم َفَماَذا تَْأُمُروفَ يُرِيُد َأْف  110   
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85-228-97  قَاُلوا أَْرِجْو َوَأَخاُه َوأَْرِس ِْ ٓت اْلَمَداِئِن َحاِيرِينَ  111 
85—97-228  يَْأُتوَؾ ِبُك ِّْ َساِحٍر َعِليمٍ  112 

228-260 ِإْف ُكنَّا ََنُْن اْلَغالِِبيَ َوَجاَء السََّحَرُة ِفْرَعْوَف قَالُوا ِإفَّ لََنا َْلَْجًرا  113   
 قَاَؿ نَػَعْم َوِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَِّبيَ  114 260
َنا ِإََل ُموَسى َأْف أَْلِق َعَصاَؾ فَِإَذا ِىَء تَػْلَقُف َما يَْأِفُكوفَ  117 155  َوأَْوَحيػْ
 فَػَوَقَع اْلَْقُّ َوَبَط َِ َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  118 155
 فَػُغِلُبوا ُىَناِلَك َوانْػَقَلُبوا َصاِغرِينَ  119 155
 َوأُْلِقَء السََّحَرُة َساِجِدينَ  120 155
 قَاُلوا َآَمنَّا ِبَربّْ اْلَعاَلِميَ  121 155
155-231  َربّْ ُموَسى َوَىاُروفَ  122 
101-112-
145-231-
232-286  

َلُكْم ِإفَّ َىَذا َلَمْكٌر َمَكْرُّتُوُه ٓت قَاَؿ ِفْرَعْوُف َآَمْنُتْم بِِو قَػْب َِ َأْف َآَذَف  123
َها أَْىَلَها َفَسْوَؼ تَػْعَلُموفَ   اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوا ِمنػْ

145-232-
287 

 َْلَُقطَّْعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخََلٍؼ ُّتَّ َْلَُصلّْبَػنَُّكْم َأْٓتَِعيَ  124
َقِلُبوفَ قَاُلوا ِإنَّا ِإََل رَبػّْ  125 233 َنا ُمنػْ  
َنا  126 233 َوَما تَػْنِقُم ِمنَّا ِإَلَّ َأْف َآَمنَّا بَِآيَاِت رَبػَّْنا َلمَّا َجاَءتْػَنا رَبػََّنا أَْفرِْغ َعَليػْ

ًرا َوتَػَوفػََّنا ُمْسِلِميَ   َصبػْ
ا ٓت اْْلَْرِض َوقَاَؿ اْلَمََلُ ِمْن قَػْوـِ ِفْرَعْوَف أََتَذُر ُموَسى َوقَػْوَمُو لِيُػْفِسُدو  127 146

َوَيَذَرَؾ َوَآَِلََتَك قَاَؿ َسنُػَقتّْ ُِ أَبْػَناَءُىْم َوَنْسَتْحِيء ِنَساَءُىْم َوإِنَّا فَػْوقَػُهْم 
 قَاِىُروفَ 

قَاَؿ ُموَسى لَِقْوِمِو اْسَتِعيُنوا بِاللَِّو َواْصِبُوا ِإفَّ اْْلَْرَض لِلَِّو يُورِثُػَها َمْن  128 166
ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَ َيَشاُء ِمْن   

َها  136 233 ُهْم فََأْغَرقْػَناُىْم ِٓت اْلَيمّْ بِأَنػَُّهْم َكذَّبُوا بَِآيَاتَِنا وََكانُوا َعنػْ فَانْػتَػَقْمَنا ِمنػْ
 َغاِفِليَ 
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َناُكْم ِمْن َآِؿ ِفْرَعْوَف َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يُػقَ  141 86 تػُّْلوَف َوِإْذ َأَْنَيػْ
 أَبْػَناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَف ِنَساءَُكْم َوٓت َذِلُكْم َبََلٌء ِمْن رَبُّْكْم َعِظيمٌ 

َلًة َوأَّْتَْمَناَىا بَِعْشٍر فَػَتمَّ ِميَقاُت رَبِّْو أَْربَِعَي  142 56 َوَواَعْدنَا ُموَسى َثََلِثَي لَيػْ
َلًة َوقَاَؿ ُموَسى ِْلَِخيِو َىاُروَف اْخلُ  ْفِِن ٓت قَػْوِمء َوَأْصِلْح َوََل تَػتَِّبْع لَيػْ

 َسِبي َِ اْلُمْفِسِدينَ 
قَاَؿ َربّْ أَِرِن أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَؿ  َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو رَبُّوُ  143 277

َلْن تَػرَاِن َوَلِكِن اْنظُْر ِإََل اْْلََب ِِ فَِإِف اْستَػَقرَّ َمَكانَُو َفَسْوَؼ تَػَراِن فَػَلمَّا 
ََتَلَّى رَبُُّو لِْلَجَب ِِ َجَعَلُو دَكِّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَػَلمَّا أَفَاَؽ قَاَؿ 

ِإلَْيَك َوأَنَا َأوَُّؿ اْلُمْؤِمِنيَ  ُسْبَحاَنَك تُػْبتُ   
69-113-277 قَاَؿ يَا ُموَسى ِإِنّْ اْصطََفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبرَِساََلِت َوِبَكََلِمء َفُخْذ َما  144 

 َآتَػْيُتَك وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِينَ 
َنا َلُو ٓت اْْلَْلَواِح ِمْن ُك ِّْ َيْءٍء َمْوِعظَةً  145 114 َوتَػْفِصيًَل ِلُك ِّْ َيْءٍء  وََكَتبػْ

 َفُخْذَىا بُِقوٍَّة َوْأُمْر قَػْوَمَك يَْأُخُذوا بَِأْحَسِنَها َسأُرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقيَ 
َسَأْصِرُؼ َعْن َآيَاِتَ الَِّذيَن يَػَتَكبػَُّروَف ٓت اْْلَْرِض بَِغْْيِ اْلَْقّْ َوِإْف يَػَرْوا   146 261

وا ِِبَا َوِإْف يَػَرْوا َسِبي َِ الرُّْيِد ََل يَػتَِّخُذوُه َسِبيًَل َوِإْف ُك َِّ َآيٍَة ََل يُػْؤِمنُ 
َها  يَػَرْوا َسِبي َِ اْلَغءّْ يَػتَِّخُذوُه َسِبيًَل َذِلَك بِأَنػَُّهْم َكذَّبُوا بَِآيَاتَِنا وََكانُوا َعنػْ

 َغاِفِليَ 
57-208 ًفا قَاَؿ بِْئَسَما َخَلْفُتُموِن ِمْن َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإََل قَػْوِمِو َغْضَباَف َأسِ  150 

بَػْعِدي َأَعِجْلُتْم أَْمَر رَبُّْكْم َوأَْلَقى اْْلَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِو َْنُرُُّه ِإلَْيِو 
َـّ ِإفَّ اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوِن وََكاُدوا يَػْقتُػُلوَنِِن َفََل ُتْشِمْت ِبَ  قَاَؿ اْبَن ُأ

ََل ََتَْعْلِِن َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَ اْْلَْعَداَء وَ   
-152 -208  قَاَؿ َربّْ اْغِفْر ِل َوِْلَِخء َوأَْدِخْلَنا ٓت َرْٔتَِتَك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّأِتِيَ  151 

ْم َوِذلٌَّة ٓت اْلَْ  152 54 َياِة ِإفَّ الَِّذيَن اِتََُّذوا اْلِعْج َِ َسيَػَناَُلُْم َغَضٌب ِمْن َرِبِّْ
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نْػَيا وََكَذِلَك ََنْزِي اْلُمْفََتِينَ   الدُّ
َوَرْٔتَِِت َوِسَعْت ُك َِّ َيْءٍء َفَسَأْكتُبُػَها لِلَِّذيَن يَػتػَُّقوَف َويُػْؤتُوَف الزََّكاَة  156 234

 َوالَِّذيَن ُىْم بَِآيَاتَِنا يُػْؤِمُنوفَ 
90-103 َنا ِإََل ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه َوَقطَّْعَناُىُم اثْػَنَِتْ َعْشَرَة َأْسَباطًا  160  أََُمًا َوأَْوَحيػْ

ًنا َقْد  قَػْوُمُو َأِف اْضِرْب بَِعَصاَؾ اْلََْجَر فَانْػَبَجَسْت ِمْنُو اثْػَنَتا َعْشَرَة َعيػْ
ـَ َوأَنْػَزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ  َعِلَم ُك ُِّ أُنَاٍس َمْشَربَػُهْم َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَما

ْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَّْباِت َما َرَزقْػَناُكْم َوَما ظََلُمونَا َوَلِكْن َكانُوا َوالسَّ 
 أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموفَ 

ََلُْم قُػُلوٌب ََل يَػْفَقُهوَف ِِبَا َوََلُْم أَْعُيٌ ََل يُػْبِصُروَف ِِبَا َوََلُْم َآَذاٌف ََل  179 179
 َيْسَمُعوَف ِِبَا

َعى ٓت اْْلَْرِض لِيُػْفِسَد ِفيَها َويُػْهِلَك اْلَْْرَث َوالنَّْس َِ َواللَُّو َوِإَذا تَػَوَلَّ سَ  205 
 ََل ٓنُِبُّ اْلَفَسادَ 

 األنفال
ْعَنا َوُىْم ََل َيْسَمُعوفَ  21 204  َوََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن قَاُلوا سَِ

 التوبة  
 وََكِلَمُة اللَِّو ِىَء اْلُعْلَيا  40 15
ُهْم فَاْسَتْأَذنُوَؾ لِْلُخُروِج فَػُق ِْ َلْن َِتُْرُجوا فَِإْف  83 99 َرَجَعَك اللَُّو ِإََل طَائَِفٍة ِمنػْ

َمِعَء أََبًدا َوَلْن تُػَقاتُِلوا َمِعَء َعُدوِّا ِإنَُّكْم َرِضيُتْم بِاْلُقُعوِد َأوََّؿ َمرٍَّة 
 فَاقْػُعُدوا َمَع اْْلَالِِفيَ 

 يونس
َا َمَث ُِ  24 258 نْػَيا َكَماٍء أَنْػَزْلَناُه ِمَن السََّماِء فَاْختَػَلَط بِِو نَػَباُت ِإِنَّ اْْلََياِة الدُّ

 اْْلَْرضِ 
فَػَلمَّا أَْلَقْوا قَاَؿ ُموَسى َما ِجْئُتْم بِِو السّْْحُر ِإفَّ اللََّو َسيُْبِطُلُو ِإفَّ اللََّو ََل  81 261
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 ُيْصِلُح َعَم َِ اْلُمْفِسِدينَ 
130-136 َآَمَن ِلُموَسى ِإَلَّ ُذرّْيٌَّة ِمْن قَػْوِمِو َعَلى َخْوٍؼ ِمْن ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِهْم  َفَما 83 

 َأْف يَػْفِتنَػُهْم َوِإفَّ ِفْرَعْوَف َلَعاٍؿ ٓت اْْلَْرِض َوِإنَُّو َلِمَن اْلُمْسرِِفيَ 
ْلَنا رَبػََّنا ََل ََتَْعْلَنا  85 280 َنًة لِْلَقْوـِ الظَّاِلِميَ فَػَقاُلوا َعَلى اللَِّو تَػوَكَّ ِفتػْ  
 َوََنَّْنا ِبَرْٔتَِتَك ِمَن اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِينَ  86 280
َنا ِإََل ُموَسى َوَأِخيِو َأْف تَػبَػوََّآ لَِقْوِمُكَما ِبِْصَر بُػُيوتًا َواْجَعُلوا  87 280 َوأَْوَحيػْ

َلًة َوأَِقيُموا الصَََّلَة َوَبشِّْر الْ  ُمْؤِمِنيَ بُػُيوَتُكْم ِقبػْ  
قَاَؿ َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َوََل تَػتَِّبَعافّْ َسِبي َِ الَِّذيَن ََل  89 167

 يَػْعَلُموفَ 
158-270 َوَجاَوْزنَا بَِبِِن ِإْسَرائِي َِ اْلَبْحَر فَأَتْػبَػَعُهْم ِفْرَعْوُف َوُجُنوُدُه بَػْغًيا َوَعْدًوا َحَّتَّ  90 

ُو اْلَغَرُؽ قَاَؿ َآَمْنُت أَنَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ الَِّذي َآَمَنْت بِِو بَػُنو ِإْسَرائِي َِ ِإَذا أَْدرَكَ 
 َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِميَ 

 هود
 َوَّتَّْت َكِلَمُة رَبَّْك َْلَْمََلَفَّ َجَهنََّم ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاِس َأْٓتَِعيَ  119 16

 يوسف
َعْن َىَذايُوُسُف َأْعِرْض  29 62  

 الرعد
َولِلَِّو َيْسُجُد َمْن ٓت السََّماَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوِظََلَُلُْم بِاْلُغُدوّْ  15 287

 َواْْلََصاؿِ 
 الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهْم ِبذِْكِر اللَِّو َأََل ِبذِْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  28 159

 ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها 35 
 إبراهيم

100-170 َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى لَِقْوِمِو اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ َأَْنَاُكْم ِمْن َآِؿ  6 
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ِفْرَعْوَف َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َويَُذِّبُّْوَف أَبْػَناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَف 
َذِلُكْم َبََلٌء ِمْن رَبُّْكْم َعِظيمٌ ِنَساءَُكْم َوٓت   

َأَلَْ يَْأِتُكْم نَػَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم قَػْوـِ نُوٍح َوَعاٍد َوَْتُوَد َوالَِّذيَن ِمْن  9 229
بَػْعِدِىْم ََل يَػْعَلُمُهْم ِإَلَّ اللَُّو َجاَءتْػُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَػيػَّْناِت فَػَردُّوا أَْيِديَػُهْم 

أَفْػَواِىِهْم َوقَاُلوا ِإنَّا َكَفْرنَا ِبَا أُْرِسْلُتْم بِِو َوِإنَّا َلِفء َيكٍّ َمَّا َتْدُعونَػَنا ٓت 
 ِإلَْيِو ُمرِيبٍ 

َر اْْلَْرِض َوالسََّمَواُت َوبَػَرُزوا لِلَِّو اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ  48 248  يَػْوـَ تُػَبدَُّؿ اْْلَْرُض َغيػْ
 النحل

ُبشَّْر َأَحُدُىْم بِاْْلُنْػَثى َظ َِّ َوْجُهُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيمٌ َوِإَذا  58 174  
ـْ َيُدسُُّو ٓت  59 174 يَػتَػَواَرى ِمَن اْلَقْوـِ ِمْن ُسوِء َما ُبشَّْر بِِو إَُٔنِْسُكُو َعَلى ُىوٍف َأ

 التػَُّراِب َأََل َساَء َما َٓنُْكُموفَ 
َها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن  َوَلْو يُػَؤاِخُذ اللَُّو النَّاسَ  61  ِبظُْلِمِهْم َما تَػَرَؾ َعَليػْ

ُرُىْم ِإََل َأَج ٍِ ُمَسمِّى فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ََل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوََل  يُػَؤخّْ
 َيْستَػْقِدُموفَ 

 فَاْسُلِكء ُسُب َِ رَبِّْك ُذُلًَل  69 95
مََّهاِتُكْم ََل تَػْعَلُموَف َيْيًئا َوَجَع َِ َلُكُم َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِف أُ  78 204

 السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ 
 اإلسراء

ْلَنا َلُو ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ُّتَّ َجَعْلَنا َلُو  18 248 َمْن َكاَف يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
َيْصََلَىا َمْذُموًما َمْدُحورًاَجَهنََّم   

َلُهْم َكاَف  31 122 َوََل تَػْقتُػُلوا أَْوََلدَُكْم َخْشَيَة ِإْمََلٍؽ ََنُْن نَػْرزُقُػُهْم َوإِيَّاُكْم ِإفَّ قَػتػْ
 ِخْطًئا َكِبْيًا

 ُق ِْ ُكونُوا ِحَجارًَة َأْو َحِديًدا 50 55
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ْيًافَػتُػَفجَّْر اْْلَنْػَهاَر ِخََلََلَا تَػْفجِ  91 90  
 الكهف

 َوَفجَّْرنَا ِخََلََلَُما نَػَهرًا 33 90
قَاَؿ أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإََل الصَّْخَرِة فَِإِنّْ َنِسيُت اْْلُوَت َوَما أَْنَسانِيُو ِإَلَّ  63 270

 الشَّْيطَاُف َأْف أَذُْكَرُه َواِتَََّذ َسِبيَلُو ٓت اْلَبْحِر َعَجًبا
234-270 ا َعَلى َآثَارِِّنَا َقَصًصاقَاَؿ  64  َذِلَك َما ُكنَّا نَػْبِغ فَاْرَتدَّ  
 قَاَؿ َلُو ُموَسى َى ِْ أَتَِّبُعَك َعَلى َأْف تُػَعلَّْمِن َمَّا ُعلّْْمَت ُرْيًدا 66 199
ًرا 68 237  وََكْيَف َتْصِبُ َعَلى َما ََلْ ُتُِْط بِِو ُخبػْ
َتْسأَْلِِن َعْن َيْءٍء َحَّتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُو ذِْكرًا قَاَؿ فَِإِف اتػَّبَػْعَتِِن َفََل  70 238  
فَاْنطََلَقا َحَّتَّ ِإَذا رَِكَبا ِٓت السَِّفيَنِة َخَرقَػَها قَاَؿ َأَخَرقْػتَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها  71 238

 َلَقْد ِجْئَت َيْيًئا ِإْمًرا
َمِعَء َصبػْرًاقَاَؿ َأَلَْ أَُق ِْ إِنََّك َلْن َتْسَتِطيَع  72 238  
فَاْنطََلَقا َحَّتَّ ِإَذا َلِقَيا ُغََلًما فَػَقتَػَلُو قَاَؿ أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة بَِغْْيِ نَػْفٍس  74 238

 َلَقْد ِجْئَت َيْيًئا ُنْكرًا
َضيػُّْفوُّنَا فَاْنطََلَقا َحَّتَّ ِإَذا أَتَػَيا أَْى َِ قَػْريٍَة اْسَتْطَعَما أَْىَلَها فَأَبَػْوا َأْف يُ  77 240

فَػَوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْف يَػنػَْقضَّ فَأَقَاَمُو قَاَؿ َلْو ِيْئَت ََلِتََّْذَت 
 َعَلْيِو َأْجرًا

رًا 78 200  قَاَؿ َىَذا ِفرَاُؽ بَػْيِِن َوبَػْيِنَك َسأُنَػبُّْئَك بَِتْأِوي ِِ َما ََلْ َتْسَتِطْع َعَلْيِو َصبػْ
السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكَي يَػْعَمُلوَف ٓت اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْف َأِعيبَػَها أَمَّا  79 240

 وََكاَف َورَاَءُىْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُك َِّ َسِفيَنٍة َغْصًبا
ـُ َفَكاَف أَبَػَواُه ُمْؤِمنَػْيِ َفَخِشيَنا َأْف يُػْرِىَقُهَما طُْغَيانًا وَُكْفرً  80 240 اَوأَمَّا اْلُغََل  
ًرا ِمْنُو زََكاًة َوأَقْػَرَب ُرْٔتًا 81 241  فََأَرْدنَا َأْف يُػْبِدََلَُما رَبػُُّهَما َخيػْ
ٌز ََلَُما  82 241 َوأَمَّا اْلَِْداُر َفَكاَف لُِغََلَمْيِ يَِتيَمْيِ ِٓت اْلَمِديَنِة وََكاَف َُتَْتُو َكنػْ
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َزُّنَا  وََكاَف أَبُوُّنَا َصاِْلًا فََأرَاَد رَبَُّك َأفْ  ُلَغا َأُيدَُّّنَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنػْ يَػبػْ
َرْٔتًَة ِمْن رَبَّْك َوَما فَػَعْلُتُو َعْن أَْمرِي َذِلَك تَْأِوي ُِ َما َلَْ َتْسِطْع َعَلْيِو 

ًرا                     َصبػْ
 مريم

ِجْئِت َيْيًئا َفرِيِّافَأََتْت بِِو قَػْوَمَها َُتِْمُلُو قَاُلوا يَا َمْرََيُ َلَقْد  27 175  
 يَا ُأْخَت َىاُروَف َما َكاَف أَبُوِؾ اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيِّا 28 175
 َونَاَديْػَناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اْْلَْٕنَِن َوقَػرَّبْػَناُه َنَِيِّا 52 272
ِفيِو َٕنْتَػُروفَ  َذِلَك عيَسى اْبُن َمْرََيَ قَػْوَؿ اْلَْقّْ الَِّذي 34 114  
َنا َلُو ِمْن َرْٔتَِتَنا َأَخاُه َىاُروَف نَِبيِّا 53 180  َوَوَىبػْ
 َوقَاُلوا اِتَََّذ الرَّْٔتَُن َوَلًدا 88 77
 َلَقْد ِجْئُتْم َيْيًئا ِإدِّا 89 77
اَتَكاُد السََّمَواُت يَػتَػَفطَّْرَف ِمْنُو َوتَػْنَشقُّ اْْلَْرُض َوِتَِرُّ  90 77 اْْلَِباُؿ َىدِّ  
 َأْف َدَعْوا لِلرَّْٔتَِن َوَلًدا 91 77
 َوَما يَػْنَبِغء لِلرَّْٔتَِن َأْف يَػتَِّخَذ َوَلًدا 92 77
 ِإْف ُك ُِّ َمْن ِٓت السََّماَواِت َواْْلَْرِض ِإَلَّ َآِت الرَّْٔتَِن َعْبًدا 93 77

 طه
47-69-108-

273 
 َوَى ِْ أَتَاَؾ َحِديُث ُموَسى 9

47-69-108-
273 

َها  10 ِإْذ رََأى نَارًا فَػَقاَؿ ِْلَْىِلِو اْمُكُثوا ِإِنّْ َآَنْسُت نَارًا َلَعلّْء َآتِيُكْم ِمنػْ
 بَِقَبٍس أَْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُىًدى

47-69-273  فَػَلمَّا أَتَاَىا نُوِدَي يَا ُموَسى 11 
47-69-162-

273 
نَػْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوىِإِنّْ أَنَا رَبَُّك فَاْخَلْع  12  

162-48  َوأَنَا اْختَػْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى 13 
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48-163  ِإنَِِّن أَنَا اللَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَنَا فَاْعُبْدِن َوأَِقِم الصَََّلَة ِلذِْكرِي 14 
ا لُِتْجَزى ُك ُِّ نَػْفٍس ِبَا َتْسَعىِإفَّ السَّاَعَة َآتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيهَ  15 218  
 َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى 17 49
َها َوأَُىشُّ ِِبَا َعَلى َغَنِمء َوِلَ ِفيَها َمَآِرُب  18 49 قَاَؿ ِىَء َعَصاَي أَتَػوَكَّأُ َعَليػْ

 ُأْخَرى
 قَاَؿ أَْلِقَها يَا ُموَسى  19 49
ِىَء َحيٌَّة َتْسَعىفَأَْلَقاَىا فَِإَذا  20 49  
 قَاَؿ ُخْذَىا َوََل َِتَْف َسُنِعيُدَىا ِسْيَتَػَها اْْلُوََل  21 49
 َواْضُمْم َيَدَؾ ِإََل َجَناِحَك َِتْرُْج بَػْيَضاَء ِمْن َغْْيِ ُسوٍء َآيًَة ُأْخَرى 22 49
 لُِنرَِيَك ِمْن َآيَاتَِنا اْلُكبػَْرى 23 50
ِفْرَعْوَف ِإنَُّو طََغىاْذَىْب ِإََل  24 50  
51-178  قَاَؿ َربّْ اْيرَْح ِل َصْدرِي 25 
51-177  َوَيسّْْر ِل أَْمرِي 26 
51-177-184  َواْحُل ِْ ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِن  27 
51-177-184  يَػْفَقُهوا قَػْوِل  28 
51-177  َواْجَع ِْ ِل َوزِيًرا ِمْن َأْىِلء 29 
51-178  َىاُروَف َأِخء 30 
51-178  اْيُدْد بِِو أَْزرِي 31 
51-178  َوَأْيرِْكُو ٓت أَْمرِي 32 

 َكْء ُنَسبَّْحَك َكِثْيًا 33 178
 َوَنْذُكَرَؾ َكِثْيًا 34 178
 ِإنََّك ُكْنَت بَِنا َبِصْيًا 35 178
 قَاَؿ َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسى 36 53



 

262 
 

44-96-160-
249 

َنا  38 ِإََل أُمَّْك َما يُوَحىِإْذ َأْوَحيػْ  
44-46-98-

159-249  
َأِف اْقِذِفيِو ِٓت التَّابُوِت فَاْقِذِفيِو ِٓت اْلَيمّْ فَػْليُػْلِقِو اْلَيمُّ بِالسَّاِح ِِ يَْأُخْذُه  39

 َعُدوّّ ِل َوَعُدوّّ َلُو َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َُمَبًَّة ِمِنّْ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِن 
98-132-

175-249  
ِإْذ َّتِْشء ُأْخُتَك فَػتَػُقوُؿ َى ِْ أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُو فَػَرَجْعَناَؾ ِإََل  40

َناَؾ ِمَن اْلَغمّْ  يػْ نُػَها َوََل َُتَْزَف َوقَػتَػْلَت نَػْفًسا فَػَنجَّ أُمَّْك َكْء تَػَقرَّ َعيػْ
ْدَيَن ُّتَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا َوفَػتَػنَّاَؾ فُػُتونًا فَػَلِبْثَت ِسِنَي ِٓت َأْى ِِ مَ 

 ُموَسى
59-252  َواْصطَنَػْعُتَك لِنَػْفِسء 41 
59-252  اْذَىْب أَْنَت َوَأُخوَؾ بَِآيَاِت َوََل تَِنَيا ِٓت ذِْكرِي 42 
 اْذَىَبا ِإََل ِفْرَعْوَف ِإنَُّو طََغى 43 60

بْػُهْم َقْد فَْأتَِياُه فَػُقوََل ِإنَّا َرُسوََل رَبَّْك  47 180 فََأْرِس ِْ َمَعَنا َبِِن ِإْسَرائِي َِ َوََل تُػَعذّْ
ـُ َعَلى َمِن اتػََّبَع اَْلَُدى َناَؾ بَِآيٍَة ِمْن رَبَّْك َوالسَََّل  ِجئػْ

114—139 
121 

 قَاَؿ َفَمْن رَبُُّكَما يَا ُموَسى 49
117-121 ُّتَّ َىَدىقَاَؿ رَبػَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُك َِّ َيْءٍء َخْلَقُو  50   
117-121-
224 

 قَاَؿ َفَما بَاُؿ اْلُقُروِف اْْلُوََل  51
117-221  قَاَؿ ِعْلُمَها ِعْنَد َرِبّْ ِٓت ِكَتاٍب ََل َيِض ُِّ َرِبّْ َوََل يَػْنَسى 52 
117-221-
225 

 الَِّذي َجَع َِ َلُكُم اْْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًَل َوأَنْػَزَؿ ِمنَ  53
 السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِو أَْزَواًجا ِمْن نَػَباٍت َيَّتَّ 

 ُكُلوا َواْرَعْوا أَنْػَعاَمُكْم ِإفَّ ٓت َذِلَك َْلَيَاٍت ِْلُوِل النػَُّهى 54 221
َها ُُنْرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى 55 221 َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنػْ  ِمنػْ
َأِجْئتَػَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا ِبِسْحرَِؾ يَا ُموَسى قَاؿَ  57 287  
َنَك َمْوِعًدا ََل ُُنِْلُفُو ََنُْن َوََل  58 260 نَػَنا َوبَػيػْ فَػَلَنْأتِيَػنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِو فَاْجَع ِْ بَػيػْ
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 أَْنَت َمَكانًا ُسًوى
َر النَّاُس ُضًحىقَاَؿ َمْوِعدُُكْم يَػْوـُ الزّْيَنِة َوَأْف ُٓنْشَ  59 260  
قَاُلوا ِإْف َىَذاِف َلَساِحَراِف يُرِيَداِف َأْف ُٔنْرَِجاُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرِِّنَا  63 112

 َوَيْذَىَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْػَلى
ُعوا َكْيدَُكْم ُّتَّ ائْػُتوا َصفِّا َوَقْد أَفْػَلَح اْليَػْوـَ َمِن اْستَػْعَلى 64 219  فََأٓتِْ
 قَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأْف تُػْلِقَء َوِإمَّا َأْف َنُكوَف َأوََّؿ َمْن أَْلَقى 65 260
 فََأْوَجَس ٓت نَػْفِسِو ِخيَفًة ُموَسى 67 229
92-229 َا َصنَػُعوا َكْيُد َساِحٍر َوََل يُػْفِلُح  69  َوأَْلِق َما ٓت َٕنِيِنَك تَػْلَقْف َما َصنَػُعوا ِإِنَّ

َحْيُث أََتىالسَّاِحُر   
 فَأُْلِقَء السََّحَرُة ُسجًَّدا قَاُلوا َآَمنَّا ِبَربّْ َىاُروَف َوُموَسى 70 84

قَاَؿ َآَمْنُتْم َلُو قَػْب َِ َأْف َآَذَف َلُكْم إِنَُّو َلَكِبْيُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السّْْحَر  71 146
ٍؼ َوَْلَُصلّْبَػنَُّكْم ِٓت ُجُذوِع َفََلَُقطَّْعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخََل 

 النَّْخ ِِ َولَتَػْعَلُمنَّ أَيػَُّنا َأَيدُّ َعَذابًا َوأَبْػَقى
45-156  فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض  72 

156-195 َواللَُّو ِإنَّا َآَمنَّا ِبَربػَّْنا لِيَػْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما َأْكَرْىتَػَنا َعَلْيِو ِمَن السّْْحِر  73 
ٌر َوأَبْػَقى  َخيػْ

َنا ِإََل ُموَسى َأْف َأْسِر بِِعَباِدي فَاْضِرْب ََلُْم َطرِيًقا ٓت اْلَبْحِر  77 22 َوَلَقْد أَْوَحيػْ
 يَػَبًسا ََل َِتَاُؼ َدرًَكا َوََل َِتَْشى

58-180 َـّ ََل تَْأُخْذ بِِلْحَيِِت َوََل ِبَرْأِسء ِإِنّْ خَ  94  ِشيُت َأْف تَػُقوَؿ قَاَؿ يَا اْبَن ُأ
 فَػرَّْقَت بَػْيَ َبِِن ِإْسَرائِي َِ وَلَْ تَػْرُقْب قَػْوِل 

 المؤمنون
 فَِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر التػَّنُّوُر  27 93
َهاَت ِلَما تُوَعُدوفَ  36 79 َهاَت َىيػْ  َىيػْ
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َعاِليَ ِإََل ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو فَاْسَتْكبَػُروا وََكانُوا قَػْوًما  46 141  
 فَػَقاُلوا أَنُػْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثلَِنا َوقَػْوُمُهَما لََنا َعاِبُدوفَ  47 141

 النور
 ٓت بُػُيوٍت أَِذَف اللَُّو َأْف تُػْرَفعَ  36 279

 الفرقان
-229-148 الرَُّسوِؿ َسِبيًَل َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّاَِلُ َعَلى َيَدْيِو يَػُقوُؿ يَا لَْيَتِِن اِتََّْذُت َمَع  27   

ْذ ُفََلنًا َخِليًَل  28 148  يَا َويْػَلََّت لَْيَتِِن ََلْ َأِتَِّ
 َحُسَنْت ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما 76 11

 الشعراء
 َوِإفَّ رَبََّك ََلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ  9 79

128-178 بُوفِ  12   قَاَؿ َربّْ ِإِنّْ َأَخاُؼ َأْف يَُكذّْ
128-178  َوَيِضيُق َصْدرِي َوََل يَػْنطَِلُق ِلَساِن فََأْرِس ِْ ِإََل َىاُروفَ  13 

-179128  َوََلُْم َعَلءَّ َذْنٌب فََأَخاُؼ َأْف يَػْقتُػُلوفِ  14 
 فَْأتَِيا ِفْرَعْوَف فَػُقوََل ِإنَّا َرُسوُؿ َربّْ اْلَعاَلِمَي   16 258
185-222-
258 

لِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِؾ ِسِنيَ قَاَؿ َأَلَْ نُػَربَّْك ِفيَنا وَ  18  
151-258  قَاَؿ فَػَعْلتُػَها ِإًذا َوأَنَا ِمَن الضَّالّْيَ  20 
151—129 
258 

فَػَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم فَػَوَىَب ِل َرِبّْ ُحْكًما َوَجَعَلِِن ِمَن  21
 اْلُمْرَسِليَ 

َّتُنػَُّها َعَلءَّ َأْف َعبَّْدَت َبِِن ِإْسرَائِي َِ َوتِْلَك نِْعَمٌة  22 258  
-139 -258  قَاَؿ ِفْرَعْوُف َوَما َربُّ اْلَعاَلِميَ  23 

97-193  قَاَؿ لِْلَمََلِ َحْوَلُو ِإفَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِليمٌ  34 
86-97 -193 تَْأُمُروفَ يُرِيُد َأْف ُٔنْرَِجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرِِه َفَماَذا  35   
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-97 -85  قَاُلوا أَْرِجْو َوَأَخاُه َوابْػَعْث ٓت اْلَمَداِئِن َحاِيرِينَ  36 
 يَْأُتوَؾ ِبُك ِّْ َسحَّاٍر َعِليمٍ  37 85

 َوِقي َِ لِلنَّاِس َى ِْ أَنْػُتْم ُُمَْتِمُعوفَ  39 194
َْلَْجًرا ِإْف ُكنَّا ََنُْن اْلَغالِِبيَ فَػَلمَّا َجاَء السََّحَرُة قَاُلوا لِِفْرَعْوَف أَِئنَّ لََنا  41 194  
 قَاَؿ نَػَعْم َوِإنَُّكْم ِإًذا َلِمَن اْلُمَقرَِّبيَ  42 194
 فَأُْلِقَء السََّحَرُة َساِجِدينَ  46 84
 َربّْ ُموَسى َوَىاُروفَ  48 84

الَِّذي َعلََّمُكُم السّْْحَر قَاَؿ َآَمْنُتْم َلُو قَػْب َِ َأْف َآَذَف َلُكْم إِنَُّو َلَكِبْيُُكُم  49 101
فَػَلَسْوَؼ تَػْعَلُموَف َْلَُقطَّْعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخََلٍؼ َوَْلَُصلّْبَػنَُّكْم 

 َأْٓتَِعيَ 
 فَػَلمَّا تَػَراَءى اْلَْْمَعاِف قَاَؿ َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّا َلُمْدرَُكوفَ  61 269
َء َرِبّْ َسيَػْهِدينِ قَاَؿ َكَلَّ ِإفَّ َمعِ  62 269  
َنا ِإََل ُموَسى َأِف اْضِرْب بَِعَصاَؾ اْلَبْحَر فَانْػَفَلَق َفَكاَف ُك ُِّ ِفْرٍؽ   63 269 فََأْوَحيػْ

 َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ 
 َوأَْزَلْفَنا َّتَّ اْْلََخرِينَ  64 269
َنا ُموَسى َوَمْن َمَعُو َأْٓتَِعيَ  65 269  َوَأَْنَيػْ
َأْغَرقْػَنا اْْلََخرِينَ ُّتَّ  66 269  

 النمل
 َوِإنََّك لَتُػَلقَّى اْلُقْرَآَف ِمْن َلُدْف َحِكيٍم َعِليمٍ  6 81
92-129 ِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِْلَْىِلِو ِإِنّْ َآَنْسُت نَارًا َسَآتِيُكْم ِمنػَْها ِِبََِبٍ َأْو َآتِيُكْم  7 

 ِبِشَهاٍب قَػَبٍس َلَعلَُّكْم َتْصطَُلوفَ 
فَػَلمَّا َجاَءَىا نُوِدَي َأْف بُورَِؾ َمْن ٓت النَّاِر َوَمْن َحْوََلَا َوُسْبَحاَف اللَِّو  8 92-105-129

 َربّْ اْلَعاَلِميَ 
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105-118-
129 

 يَا ُموَسى ِإنَُّو أَنَا اللَُّو اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ  9
70-102-129 أَنػََّها َجافّّ َوَلَّ ُمْدبًِرا وَلَْ يُػَعقّْْب يَا َوأَْلِق َعَصاَؾ فَػَلمَّا َرَآَىا تَػْهتَػزُّ كَ  10 

 ُموَسى ََل َِتَْف ِإِنّْ ََل َٔنَاُؼ َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَف 
 ِإَلَّ َمْن ظََلَم ُّتَّ َبدََّؿ ُحْسًنا بَػْعَد ُسوٍء فَِإِنّْ َغُفوٌر َرِحيمٌ  11 129
94-129 بَػْيَضاَء ِمْن َغْْيِ ُسوٍء ٓت ِتْسِع َآيَاٍت ِإََل َوأَْدِخ ِْ َيَدَؾ ِٓت َجْيِبَك َِتْرُْج  12 

 ِفْرَعْوَف َوقَػْوِمِو ِإنػَُّهْم َكانُوا قَػْوًما فَاِسِقيَ 
 فَػَلمَّا َجاَءتْػُهْم َآيَاتُػَنا ُمْبِصَرًة قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبيٌ  13 94
َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلًما  14 81 َقَنتػْ َوُعُلوِّا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة َوَجَحُدوا ِِبَا َواْستَػيػْ

 اْلُمْفِسِدينَ 
 أَئَِلٌو َمَع اللَّوِ  60 79

َوتَػَرى اْْلَِباَؿ َُتَْسبُػَها َجاِمَدًة َوِىَء َّتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَِّو الَِّذي  88 276
 أَتْػَقَن ُك َِّ َيْءٍء ِإنَُّو َخِبٌْي ِبَا تَػْفَعُلوفَ 

 القصص
 طسم 1 169
 تِْلَك َآيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِ  2 169
ُلوا َعَلْيَك ِمْن نَػَبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَف بِاْلَْقّْ لَِقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ  3 169  نَػتػْ
136-137 ُهْم  4  ِإفَّ ِفْرَعْوَف َعََل ِٓت اْْلَْرِض َوَجَع َِ َأْىَلَها ِييَػًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنػْ

ُح أَبْػَناَءُىْم َوَيْسَتْحِيء ِنَساَءُىْم ِإنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمْفِسِدينَ يَُذبّْ   
ُهْم َما َكانُوا  6 140 َوُِنَكَّْن ََلُْم ٓت اْْلَْرِض َونُرَِي ِفْرَعْوَف َوَىاَماَف َوُجُنوَدُّنَا ِمنػْ

 َٓنَْذُروفَ 
60-96-124-

132-160-
173-174-
253 

ْـّ  7 َنا ِإََل ُأ ُموَسى أَْف أَْرِضِعيِو فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو فَأَْلِقيِو ِٓت اْلَيمّْ َوََل َوأَْوَحيػْ
 َِتَآت َوََل َُتَْزِن ِإنَّا رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَ 
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َوَىاَماَف فَاْلتَػَقطَُو َآُؿ ِفْرَعْوَف لَِيُكوَف ََلُْم َعُدوِّا َوَحَزنًا ِإفَّ ِفْرَعْوَف  8 253
 َوُجُنوَدُّنَا َكانُوا َخاِطِئيَ 

108-133-
182 

َفَعَنا َأْو  9 َوقَاَلِت اْمَرأَُة ِفْرَعْوَف قُػرَُّة َعْيٍ ِل َوَلَك ََل تَػْقتُػُلوُه َعَسى َأْف يَػنػْ
 نَػتَِّخَذُه َوَلًدا َوُىْم ََل َيْشُعُروفَ 

124-161-
204-250  

ْـّ ُموَسى  10 فَارًِغا ِإْف َكاَدْت لَتُْبِدي بِِو َلْوََل َأْف رََبْطَنا َعَلى َوَأْصَبَح فُػَؤاُد ُأ
 قَػْلِبَها لَِتُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَ 

110-124-
175-204  

 َوقَاَلْت ِْلُْخِتِو ُقصّْيِو فَػَبُصَرْت بِِو َعْن ُجُنٍب َوُىْم ََل َيْشُعُروفَ  11
175-204-
279 

اْلَمَراِضَع ِمْن قَػْب ُِ فَػَقاَلْت َى ِْ أَُدلُُّكْم َعَلى أَْى ِِ بَػْيٍت َوَحرَّْمَنا َعَلْيِو  12
 َيْكُفُلونَُو َلُكْم َوُىْم َلُو نَاِصُحوفَ 

98-161-
204-251  

نُػَها َوََل َُتَْزَف َولِتَػْعَلَم َأفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ  13 فَػَرَدْدنَاُه ِإََل أُمِّْو َكْء تَػَقرَّ َعيػْ
َرُىْم ََل يَػْعَلُموفَ َوَلِكنَّ َأْكثػَ   

126-149-
183 

َناُه ُحْكًما َوِعْلًما وََكَذِلَك ََنْزِي  14 ُه َواْستَػَوى َآتَػيػْ َوَلمَّا بَػَلَغ َأُيدَّ
 اْلُمْحِسِنيَ 

67-126-
150-190  

يَػْقَتِتََلِف َوَدَخ َِ اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِي َغْفَلٍة ِمْن أَْىِلَها فَػَوَجَد ِفيَها َرُجَلْيِ  15
َىَذا ِمْن ِييَعِتِو َوَىَذا ِمْن َعُدوِّْه فَاْستَػَغاثَُو الَِّذي ِمْن ِييَعِتِو َعَلى الَِّذي 
ِمْن َعُدوِّْه فَػوََكَزُه ُموَسى فَػَقَضى َعَلْيِو قَاَؿ َىَذا ِمْن َعَم ِِ الشَّْيطَاِف ِإنَُّو 

 َعُدوّّ ُمِض ِّّ ُمِبيٌ 
66-150-126 ِإِنّْ ظََلْمُت نَػْفِسء فَاْغِفْر ِل فَػَغَفَر َلُو إِنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ قَاَؿ َربّْ  16   
66-126  قَاَؿ َربّْ ِبَا أَنْػَعْمَت َعَلءَّ فَػَلْن َأُكوَف َظِهْيًا لِْلُمْجرِِميَ  17 

126-191-
257 

اْستَػْنَصَرُه بِاْْلَْمِس فََأْصَبَح ِٓت اْلَمِديَنِة َخائًِفا يَػتَػَرقَُّب فَِإَذا الَِّذي  18
 َيْسَتْصرُِخُو قَاَؿ َلُو ُموَسى ِإنََّك لََغِويّّ ُمِبيٌ 

67-191-257 فَػَلمَّا َأْف أَرَاَد َأْف يَػْبِطَش بِالَِّذي ُىَو َعُدوّّ ََلَُما قَاَؿ يَا ُموَسى أَتُرِيُد َأْف  19 
ُد ِإَلَّ َأْف َتُكوَف َجبَّارًا ٓت تَػْقتُػَلِِن َكَما قَػتَػْلَت نَػْفًسا بِاْْلَْمِس ِإْف تُرِي
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 اْْلَْرِض َوَما تُرِيُد َأْف َتُكوَف ِمَن اْلُمْصِلِحيَ 
45-67-126 َوَجاَء َرُج ٌِ ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَؿ يَا ُموَسى ِإفَّ اْلَمََلَ يَْأّتَُِروَف  20 

ِصِحيَ ِبَك لِيَػْقتُػُلوَؾ فَاْخرُْج ِإِنّْ َلَك ِمَن النَّا  
46-67-126 َها َخائًِفا يَػتَػَرقَُّب قَاَؿ َربّْ ََنِِّْن ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَ  21   َفَخرََج ِمنػْ

 َوَلمَّا تَػَوجََّو تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَؿ َعَسى َرِبّْ َأْف يَػْهِدَيِِن َسَواَء السَِّبي ِِ  22 164
46-215 َوَجَد َعَلْيِو أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَف َوَوَجَد ِمْن َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن  23 

ُدوِِنُِم اْمَرأتَػْيِ َتُذوَداِف قَاَؿ َما َخْطُبُكَما قَالََتا ََل َنْسِقء َحَّتَّ ُيْصِدَر 
 الرَّْعاُء َوأَبُونَا َيْيٌخ َكِبْيٌ 

46-215-272 فَػَقاَؿ َربّْ ِإِنّْ ِلَما أَنْػَزْلَت ِإَِلَّ ِمْن َخْْيٍ َفَسَقى ََلَُما ُّتَّ تَػَوَلَّ ِإََل الظّْ ِّْ  24 
 َفِقْيٌ 

47-165-
216-255  

َفَجاَءْتُو ِإْحَداُّنَا َّتِْشء َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإفَّ َأِب َيْدُعوَؾ لَِيْجزَِيَك  25
ََل َِتَْف َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا فَػَلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِو اْلَقَصَص قَاَؿ 

 ََنَْوَت ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَ 
46-188-68-

255 
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْْلَِميُ  26  قَاَلْت ِإْحَداُّنَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفَّ َخيػْ

166-188-
217-255  

ى َأْف تَْأُجَرِن َْتَاِنَ قَاَؿ ِإِنّْ أُرِيُد َأْف أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْػَنَِتَّ َىاتَػْيِ َعلَ  27
ِحَجٍج فَِإْف أَّْتَْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدَؾ َوَما أُرِيُد َأْف َأُيقَّ َعَلْيَك 

 َسَتِجُدِن ِإْف َياَء اللَُّو ِمَن الصَّاِْلِيَ 
112-255 َا اْْلََجَلْيِ َقَضْيُت َفََل ُعْدَوافَ  28  َنَك إٔنَّ َعَلءَّ َواللَُّو  قَاَؿ َذِلَك بَػْيِِن َوبَػيػْ

 َعَلى َما نَػُقوُؿ وَِكي ٌِ 
189-255-
272 

فَػَلمَّا َقَضى ُموَسى اْْلََج َِ َوَساَر بَِأْىِلِو َآَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر نَارًا  29
َها ِِبََِبٍ أَْو َجْذَوٍة  قَاَؿ ِْلَْىِلِو اْمُكثُوا ِإِنّْ َآَنْسُت نَارًا َلَعلّْء َآتِيُكْم ِمنػْ

اِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلوفَ ِمَن النَّ   
93-96-255- فَػَلمَّا أَتَاَىا نُوِدَي ِمْن َياِطِئ اْلَواِد اْْلَْٕنَِن ٓت اْلبُػْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن  30
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 الشََّجَرِة َأْف يَا ُموَسى ِإِنّْ أَنَا اللَُّو َربُّ اْلَعاَلِميَ  272
َرَآَىا تَػْهتَػزُّ َكأَنػََّها َجافّّ َوَلَّ ُمْدِبًرا وَََلْ يُػَعقّْْب يَا َوَأْف أَْلِق َعَصاَؾ فَػَلمَّا  31 102

 ُموَسى أَْقِب ِْ َوََل َِتَْف إِنََّك ِمَن اْْلَِمِنيَ 
94-227 اْسُلْك َيَدَؾ ٓت َجْيِبَك َِتْرُْج بَػْيَضاَء ِمْن َغْْيِ ُسوٍء َواْضُمْم إِلَْيَك  32 

َك بُػْرَىانَاِف ِمْن رَبَّْك ِإََل ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو إِنػَُّهْم  َجَناَحَك ِمَن الرَّْىِب َفَذانِ 
 َكانُوا قَػْوًما فَاِسِقيَ 

52-53-177 ُقِِن ِإِنّْ  34  َوَأِخء َىاُروُف ُىَو أَْفَصُح ِمِنّْ ِلَسانًا فََأْرِسْلُو َمِعَء رِْدًءا ُيَصدّْ
 َأَخاُؼ َأْف ُيَكذّْبُوفِ 

163-179 َعُضَدَؾ بَِأِخيَك َوََنَْع ُِ َلُكَما ُسْلطَانًا َفََل َيِصُلوَف ِإلَْيُكَما  قَاَؿ َسَنُشدُّ  35 
 بَِآيَاتَِنا أَنْػُتَما َوَمِن اتػَّبَػَعُكَما اْلَغالُِبوفَ 

72-82-139 َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف يَا أَيػَُّها اْلَمََلُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إِلٍَو َغْْيِي فََأْوِقْد ِل يَا  38 
اُف َعَلى الطِّْي فَاْجَع ِْ ِل َصْرًحا َلَعلّْء َأطَِّلُع ِإََل ِإَلِو ُموَسى َوِإِنّْ َىامَ 

 َْلَظُنُُّو ِمَن اْلَكاِذِبيَ 
َنا ِإََل ُموَسى اْْلَْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن  44 92 َوَما ُكْنَت ِِبَاِنِب اْلَغْرِبّْ ِإْذ َقَضيػْ

 الشَّاِىِدينَ 
فَّ اللََّو ََل ٓنُِبُّ اْلَفرِِحيَ ََل تَػْفرَْح إِ  76 132  

 العنكبوت
 َوِإفَّ أَْوَىَن اْلبُػُيوِت لَبَػْيُت اْلَعْنَكُبوتِ  41 279
ُهْم َسيَّْئٌة ِبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ِإَذا ُىْم يَػْقَنُطوفَ  36 104  َوِإْف ُتِصبػْ
َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنِة  15 107 َوَجَعْلَناَىا َآيًَة لِْلَعاَلِميَ فََأَْنَيػْ  

 لقمان  
َىَذا َخْلُق اللَِّو فََأُروِن َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِو َب ِِ الظَّاِلُموَف ِٓت  11 11

 َضََلٍؿ ُمِبيٍ 
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 السجدة  
َوَطَمًعا َوَمَّا تَػَتَجاَْت ُجُنوبُػُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَف رَبػَُّهْم َخْوفًا  16 123

 َرَزقْػَناُىْم يُػْنِفُقوفَ 
ْم  15 122 َا يُػْؤِمُن بَِآيَاتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا ِِبَا َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِِّبَْمِد َرِبِّْ ِإِنَّ

 َوُىْم ََل َيْسَتْكِبُوفَ 
 األحزاب

ـَ َلُكمْ  13 10  ََل ُمَقا
96-123 ظَاَىُروُىْم ِمْن َأْى ِِ اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوَقَذَؼ ٓت قُػُلوِِبُِم الَِّذيَن  26 

 الرُّْعَب َفرِيًقا تَػْقتُػُلوَف َوتَْأِسُروَف َفرِيًقا
ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْْلَِباِؿ فَأَبَػْيَ َأْف َٓنِْمْلنَػَها  72 276

ْنَساُف ِإنَُّو َكاَف ظَُلوًما َجُهوًَل َوَأْيَفقْ  َها َؤَتََلَها اْْلِ َن ِمنػْ  
 فاطر
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َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِف َىَذا َعْذٌب فُػَراٌت َساِئٌغ َيرَابُُو َوَىَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج  12
تَػْلَبُسونَػَها َوتَػَرى َوِمْن ُك ٍِّ تَْأُكُلوَف ْلًَْما طَرِيِّا َوَتْسَتْخرُِجوَف ِحْلَيًة 

 اْلُفْلَك ِفيِو َمَواِخَر لَِتْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ 

 يسن
ُسْبَحاَف الَِّذي َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلََّها َمَّا تُػْنِبُت اْْلَْرُض َوِمْن أَنْػُفِسِهْم  36 226

 َوَمَّا ََل يَػْعَلُموفَ 
 الزمر

 َأَلَْ تَػَر َأفَّ اللََّو أَنْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء َفَسَلَكُو يَػَنابِيَع ٓت اْْلَْرِض  21 95
َأْف تَػُقوَؿ نَػْفٌس يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فَػرَّْطُت ٓت َجْنِب اللَِّو َوِإْف ُكْنُت  56 157
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 َلِمَن السَّاِخرِينَ 
َأْسَرُفوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم ََل تَػْقَنطُوا ِمْن َرْٔتَِة اللَِّو ِإفَّ ُق ِْ يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن  53 153

يًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب ٓتَِ
 غافر

 فَػَوقَاُه اللَُّو َسيَّْئاِت َما َمَكُروا َوَحاَؽ بَِآِؿ ِفْرَعْوَف ُسوُء اْلَعَذابِ  45 82
َها ُغُدوِّا َوَعِشيِّا َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة أَْدِخُلوا َآَؿ  46 82 النَّاُر يُػْعَرُضوَف َعَليػْ

 ِفْرَعْوَف َأَيدَّ اْلَعَذابِ 
َوقَاَؿ َرُج ٌِ ُمْؤِمٌن ِمْن َآِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإٕنَانَُو أَتَػْقتُػُلوَف َرُجًَل َأْف يَػُقوَؿ  28 192

َجاءَُكْم بِاْلبَػيػَّْناِت ِمْن رَبُّْكْم َوِإْف َيُك َكاِذبًا فَػَعَلْيِو َكِذبُُو َرِبَّْ اللَُّو َوَقْد 
َوِإْف َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكْم بَػْعُض الَِّذي يَِعدُُكْم ِإفَّ اللََّو ََل يَػْهِدي َمْن 

 ُىَو ُمْسِرٌؼ َكذَّابٌ 
َها ُغُدوِّا َوَعِشيِّا َويػَ  46 84 ْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة أَْدِخُلوا َآَؿ النَّاُر يُػْعَرُضوَف َعَليػْ

 ِفْرَعْوَف َأَيدَّ اْلَعَذابِ 
لتفص    

 الَِّذيَن ََل يُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوُىْم بِاْْلَِخَرِة ُىْم َكاِفُروفَ  37 262
 الشورى  

اْلَِْكيمُ َكَذِلَك يُوِحء إِلَْيَك َوِإََل الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلَك اللَُّو اْلَعزِيُز  3 110  
لزخرفا  

ُهْم فَاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذِّْبيَ  25 144  فَانْػتَػَقْمَنا ِمنػْ
112-222 َونَاَدى ِفْرَعْوُف ِٓت قَػْوِمِو قَاَؿ يَا قَػْوـِ أَلَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَر َوَىِذِه  51 

 اْْلَنْػَهاُر ََتْرِي ِمْن َُتِِْت أََفََل تُػْبِصُروفَ 
82-142 ٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِهٌي َوََل َيَكاُد يُِبيُ  52  ـْ أَنَا َخيػْ  َأ
 فَػَلْوََل أُْلِقَء َعَلْيِو َأْسوِرٌَة ِمْن َذَىٍب أَْو َجاَء َمَعُو اْلَمََلِئَكُة ُمْقََتِِنيَ  53 82
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فَاِسِقيَ فَاْسَتَخفَّ قَػْوَمُو فََأطَاُعوُه ِإنػَُّهْم َكانُوا قَػْوًما  54 144  
 فَػَلمَّا َآَسُفونَا انْػتَػَقْمَنا ِمنػُْهْم فََأْغَرقْػَناُىْم َأْٓتَِعيَ  55 144
 َفَجَعْلَناُىْم َسَلًفا َوَمَثًَل ِلْْلَِخرِينَ  56 144

خانالد    
 َكْم تَػرَُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوفٍ  25 11
 َوُزُروٍع َوَمَقاـٍ َكرَيٍ  26 11
أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرَيُ ُذْؽ ِإنََّك  49 54  

دمح    
َويَػُقوُؿ الَِّذيَن َآَمُنوا َلْوََل نُػزَّْلْت ُسورٌَة فَِإَذا أُْنزَِلْت ُسورٌَة ُُمَْكَمٌة َوذُِكَر  19 122

ِفيَها اْلِقَتاُؿ رَأَْيَت الَِّذيَن ٓت قُػُلوِِبِْم َمَرٌض يَػْنظُُروَف ِإلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشءّْ 
َن اْلَمْوِت فََأْوََل ََلُمْ َعَلْيِو مِ   

رَأَْيَت الَِّذيَن ِٓت قُػُلوِِبِْم َمَرٌض يَػْنظُُروَف ِإلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشءّْ َعَلْيِو ِمَن  20 122
 اْلَمْوتِ 

 ق
 َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْلَْقّْ  19 95
 َوَجاَءْت ُك ُِّ نَػْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَيِهيدٌ  21 7

َلَقْد ُكْنَت ٓت َغْفَلٍة ِمْن َىَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ  22 109
 َحِديدٌ 

نَػُهَما ٓت ِستَِّة أَيَّاـٍ َوَما َمسََّنا  38 248 َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
 ِمْن لُُغوبٍ 

 الذاريات
اْمَرأَتُُو ٓت َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيمٌ فَأَقْػبَػَلِت  29 229  

 القمر
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 َوَفجَّْرنَا اْْلَْرَض ُعُيونًا فَاْلتَػَقى اْلَماُء َعَلى أَْمٍر َقْد ُقِدرَ  12

 الرحمن
بَافِ  13 74  فَِبَأيّْ َآََلِء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

ـَ  46 123 رَبِّْو َجنََّتافِ َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا  
 الحديد

 َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَػَباتُوُ  20 10
َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا َوإِبْػَراِىيَم َوَجَعْلَنا ِٓت ُذرّْيَِّتِهَما النُّبُػوََّة َواْلِكَتاَب  26 107

ُهْم فَاِسُقوفَ  ُهْم ُمْهَتٍد وََكِثٌْي ِمنػْ  َفِمنػْ
 الحشر

ًعا ِمْن َخْشَيِة َلْو أَنْػَزْلَنا  21 276 َىَذا اْلُقْرَآَف َعَلى َجَب ٍِ َلَرأَيْػَتُو َخاِيًعا ُمَتَصدّْ
 اللَِّو َوتِْلَك اْْلَْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروفَ 

 الممتحنة
 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَػتَِّخُذوا َعُدوّْي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياءَ  1 55

لجمعةا  
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَََّلِة ِمْن يَػْوـِ اْلُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإََل  9 43

ٌر َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ   ذِْكِر اللَِّو َوَذُروا اْلبَػْيَع َذِلُكْم َخيػْ
اْْلَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز ُيَسبُّْح لِلَِّو َما ِٓت السََّماَواِت َوَما ٓت  1 113

 اْلَِْكيمِ 
فَِإَذا ُقِضَيِت الصَََّلُة فَانْػَتِشُروا ِٓت اْْلَْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن َفْض ِِ اللَِّو  10 44

 َواذُْكُروا اللََّو َكِثْيًا َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 
 التحريم  

َآَمُنوا اِْمَرأََة ِفْرَعْوَف ِإْذ قَاَلْت َربّْ اْبِن ِل  َوَضَرَب اللَُّو َمَثًَل لِلَِّذينَ  11 183
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ِعْنَدَؾ بَػْيًتا ٓت اْْلَنَِّة َوََنِِّْن ِمْن ِفْرَعْوَف َوَعَمِلِو َوََنِِّْن ِمَن اْلَقْوـِ 
 الظَّاِلِميَ 

ُيَسبُّْح لِلَِّو َما ِٓت السََّماَواِت َوَما ٓت اْْلَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز  1 116
 اْلَِْكيمِ 

فَِإَذا ُقِضَيِت الصَََّلُة فَانْػَتِشُروا ِٓت اْْلَْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن َفْض ِِ اللَِّو  10 44
 َواذُْكُروا اللََّو َكِثْيًا َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 

 الحاقة
 فََأمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو فَػيَػُقوُؿ َىاُؤـُ اقْػَرُءوا ِكَتابَِيوْ  19 132
 ِإنَّا َلمَّا طََغى اْلَماُء َٔتَْلَناُكْم ِٓت اْْلَارِيَةِ  11 135
 ِإِنّْ ظَنَػْنُت َأِنّْ ُمََلٍؽ ِحَسابَِيوْ  20 132
 فَػُهَو ٓت ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ  21 132

 نوح
 َواللَُّو َجَع َِ َلُكُم اْْلَْرَض ِبَساطًا  19 225

 المزمل
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 يَػْوـَ تَػْرُجُف اْْلَْرُض َواْْلَِباُؿ وََكاَنِت اْْلَِباُؿ َكِثيًبا َمِهيًَل  14

 المدثر
 فَػُقِت َِ َكْيَف َقدَّرَ  19 79
 ُّتَّ قُِت َِ َكْيَف َقدَّرَ  20 79

 القيامة
بِيَػْوـِ اْلِقَياَمةِ ََل أُْقِسُم  1 148  
 َوََل أُْقِسُم بِالنػَّْفِس اللَّوَّاَمةِ  2 148
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 ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ  22 132
 النبأ

 لِلطَّاِغَي َمَآبًا 22 136
 َواْْلَِباَؿ أَْوتَاًدا 7 278

 النازعات
 اْذَىْب ِإََل ِفْرَعْوَف ِإنَُّو طََغى 17 135
َحِديُث ُموَسىَى ِْ أتَاَؾ  15 273  
 ِإْذ نَاَداُه رَبُُّو بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى 16 273
 فََأرَاُه اْْلَيََة اْلُكبػَْرى 20 142
 َفَكذََّب َوَعَصى 21 142
 ُّتَّ أَْدبَػَر َيْسَعى 22 142
 فحشر فنادى 23 142
 فَػَقاَؿ أَنَا رَبُُّكُم اْْلَْعَلى 24 142

 االنفطار
أَْدرَاَؾ َما يَػْوـُ الدّْينِ َوَما  17 78  
ينِ  18 78  ُّتَّ َما أَْدرَاَؾ َما يَػْوـُ الدّْ

 الطارق
 َواْْلَْرِض َذاِت الصَّدْعِ  12 226
 َفَمهّْ ِِ اْلَكاِفرِيَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا 17 74

 األعلى
 ِإفَّ َىَذا َلِفء الصُُّحِف اْْلُوََل  18 80
َوُموَسىُصُحِف ِإبْػرَاِىيَم  19 80  
 الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى 2 82
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 الفجر
79-278-  َكَلَّ ِإَذا دُكَِّت اْْلَْرُض دَكِّا دَكِّا 21 
 َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفِّا َصفِّا 22 79
 يَا أَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ  27 65

 البلد
بِاْلَمْرَٔتَةِ َوتَػَواَصْوا بِالصَِّْبِ َوتَػَواَصْوا  17 154  

 الليل
 َفَسنُػَيسّْرُُه لِْلُيْسَرى 7 52

 الضحى
 َوَوَجَدَؾ َضاَلِّ فَػَهَدى 7 152

 الشرح
 َأَلَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرؾَ  1 51
 ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا 6 52

 

 قريش
 فَػْليَػْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلبَػْيتِ  3 159
ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَػُهْم ِمْن َخْوؼٍ الَِّذي َأْطَعَمُهْم  4 158  

  

 

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
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 .1997. 1ط. الدار العربية لمعمـك. القرآف كعمـ النفس. عبد العالي ،الجسماني

  .1999. 1الخصائص. تح عبد الحميد ىنداكم. دار الكتب العممية بيركت. ط ابن جني.
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. دمشؽ. لمدراسات القرآنيةدار الغكثاني . التعبير القرآني كالداللة النفسية. عبد ا ،الجيومي
 .2007. 2ط

الكافية في النحك. شرح رضي الديف األسترابادم. دار الكتب العممية بيركت.  ابن الحاجب.
 .1995. 1ط

عالـ الكتب . دراسات في ركايات نجيب الكيبلني. بنية الخطاب الركائي. الشريؼ ،حبيمة
  .2010. 1. طاألردف .الحديث

  .2002. 4ط. القاىرة . دار غريب لمطباعة.الزماف الداللي. كريـ زكي ،حسام الدين

  .2000. 1ط. عالـ الكتب القاىرة. الخبلصة النحكية. تماـ ،حسان

  .1998. 3ط .القاىرة .عالـ الكتب. المغة العربية معناىا كمبناىا. تماـ ،حسان

  .2006. 1ط .القاىرة .عالـ الكتب. خكاطر مف لغة القرآف الكريـ. تماـ ،حسان

  .1999 .1ط. الجزائر .ديكاف المطبكعات الجامعية. مباحث في المسانيات. أحمد حساني،

  .3ط .دار المعارؼ مصر. النحك الكافي. عباس ،حسن

. مكتبة كىبة القاىرة. مف أسرار حركؼ العطؼ في الذكر الحكيـ. محمد األميف ،حضري
 )دت(.

دار . أحمد محمد الخراط قيؽتح. الكتاب المكنكف،الدر المصكف في عمكـ . السميف ،الحمبي
 )دت(. .العمـ دمشؽ

مطبكعات مجمع المغة العربية . نسيب الشاكم قيؽتح. شرح الكافية. صفي الديف ،الحمي
 دمشؽ.

. 1.طبيركت .دار الكتب العممية. الكحي كدالالتو في القرآف الكريـ. ستار جبر ،حمود
2001.  
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 .1ط.الشركة العالمية لكنجماف القاىرة. العطؼ في القرآف الكريـأساليب . مصطفى ،حميدة
1999. 

  .2005 .1القاىرة ط. مكتبة اآلداب. عمـ الداللة. فريد عكض ،حيدر

  .2005. 1. طالقاىرة .مكتبة اآلداب. فصكؿ في عمـ الداللة. فريد عكض ،حيدر

 .دار صفاء لمنشر كالتكزيع. الخطاب النفسي في القرآف الكريـ. كريـ حسف ناصح ،الخالدي
  .2007. 1ط. عماف

. عماف .دار كنكز المعرفة العممية. نظاـ الربط في النص العربي. جمعة عكض ،الخباص
  .2008. 1ط

دار الكفاء لمطباعة كالنشر . نظرية السياؽ بيف القدماء كالمحدثيف. عبد النعيـ ،خميل
 .2007. 1ط. االسكندرية

دار صفحات لمدراسات . العبلقات االجتماعية في النص القرآني أنماط. عبد العزيز ،خواجة
  .2007. 1ط .كالنشر دمشؽ

دار . مقتضى الحاؿ بيف الببلغة القديمة كالنقد الحديث. إبراىيـ محمد عبد ا الخولي،
 .2006. 1. طالقاىرة .البصائر

  .2008 .1ط .القاىرة .دار غريب. معجـ الفركؽ الداللية في القرآف الكريـ. محمد ،داوود

 . )دت(.كيةيمبادئ المسانيات البن. طيب ،دبة

دار . المفيـك القرآني كالتكراتي عف مكسى عميو السبلـ كفرعكف. زاىية راغب ،الدجاني
  .1998. 1ط .بيركت. التعريب

المؤسسة العربية لمدراسات . نفسية بني اسرائيؿ في القرآف الكريـ. زاىية راغب ،الدجاني
 .2000 .1ط. بيركت. كالنشر

المؤسسة الجامعية لمدراسات . محمد مصعبجمة تر . عمـ نفس المرأة كاألمكمة. ىميف ،دوتس
  .2008. 1ط. القاىرة .كالنشر
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. القاىرة .عالـ الكتب. تقديـ تماـ حساف. النص كالخطاب كاإلجراء. ركبرت ،دي بوغراند
 .2007. 2ط

  . 2002. 1، أشرؼ. المعجـ اإلسبلمي. دار القاىرة. طأبو الذهب

. عماف. دار جرير. المبادئ التربكية كاألسس النفسية في القصص القرآني. شاىر ،ذيب
 .2005. 1ط

 )دت(. .دار إحياء التراث العربي بيركت. التفسير الكبير. الفخر ،الرازي

. محمد ابراىيـ قيؽتح. الكريـ قصة السحر كالسحرة في القرآف. محمد فخر الديف ،الرازي
  . )دت(.القاىرة .مكتبة القرآف

. محمد ابراىيـ قيؽتح. قصة السحر كالسحرة في القرآف الكريـ. محمد فخر الديف ،الرازي
 .القاىرة .مكتبة القرآف

 .2000. 1العمدة. تح عبد الكاحد شعبلف. مكتبة الخانجي. القاىرة. ط ابن رشيق.

 . )دت(.دار الكتب العممية بيركت. المنار تفسير. محمد رشيد ،رضا

دار قباء . اتجاىات التحميؿ الزمني في الدراسات المغكية. محمد عبد الرحمف ،الريحاني
  .1998 .القاىرة. لمنشر كالتكزيع

  .1988.الدار العربية لمكتاب. مفيكـ الزمف كداللتو. دمعبد الص ،زايد

  .1987.مطبعة حككمة الككيت. عمي ىبللي قيؽتح. تاج العركس. الزبيدي

الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حتى نياية القرف الرابع . صبلح الديف ،زرال
  .2008 .1ط .الجزائر .منشكرات االختبلؼ. اليجرم

 .دار الكتب العممية بيركت. مصطفى عبد القادر قيؽتح. البرىاف في عمـك القرآف. الزركشي
 .1988 .1ط

 .1998 .1ط. الرياض .مكتبة العبيكاف. عادؿ أحمد قيؽتح. الكشاؼ. الزمخشري
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. 4ناصر حامد. النص كالسمطة كالحقيقة. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء.طأبو زيد، 
2000. 

 . 2010. 1عثماف. نحك النص. عالـ الكتب الحديث. األردف. طأبو زيد، 

 .في الكتاب كالسنةمعرفة النفس اإلنسانية . سميح عاطؼ ،الزين

. 3األصكؿ في النحك. تحقيؽ عبد الحسيف الفتمي. مؤسسة الرسالة. بيركت. ط ابن السراج.
1975.  

 . )دت(.بيركت .دار النيضة العربية. عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي. محمكد ،السعران

  .1996. 3ط. منشأة المعارؼ االسكندرية. ببلغة الكممة كالجممة كالجمؿ. منير ،سمطان

  .1986 .4ط .مؤسسة الرسالة. الفعؿ زمانو كأبنيتو. براىيـإ السمرائي،

  .2007. 5ط. دار عماف األردف. التعبير القرآني. فاضؿ صالح ،السمرائي

 .4ط .دار عماف األردف. ببلغة الكممة في التعبير القرآني. فاضؿ صالح ،السمرائي
2007.  

  .2008 1ط. دار الفجر العراؽ. لمسات بيانية. فاضؿ صالح ،السمرائي

 (.دت. )دمشؽ .مكتبة األسد. الحكار القرآني بيف التفسير كالتبصير. أحمد سنبل،

  .1999. 1ط. دار الكتب العممية بيركت. الكتاب .أبك بشر عمرك بف عثماف، سيبويه

 1ط. دار الحامد لمنشر األردف. األفعاؿ في القرآف الكريـ. عبد الحميد مصطفى ،السيد
2007. 

  المخصص. بيركت. )دت(. ابن سيدة.

دار ابف . تقديـ عبد القادر األرناؤكط. القرآف الكريـ كتفسير الجبلليف .جبلؿ الديف ،السيوطي
 كثير.



 

283 
 

دار البحكث العممية . عبد العاؿ سالـ مكـر قيؽتح .ىمع اليكامع. جبلؿ الديف ،السيوطي
  .1975. 1ط. الككيت

  .2001 .1ط. جامعة منكبة. تحميؿ الخطابأصكؿ . محمد ،الشاوش

 .1ط. االسكندرية .المكتب الجامعي الحديث. المناسبة في القرآف. مصطفى ،شعبان
2007.  

  )دت(. .المكتبة التكفيقية .تفسير الشعراكم .محمد متكلي ،الشعراوي

 )دت(.. القاىرة .المكتبة التكفيقية. قصص األنبياء كالمرسميف. محمد متكلي ،الشعراوي

. 1.طدبي .دار العمـ. ميارات االتصاؿ بالمغة العربية. محمد مكسى. مصطفى ،شمبي
2007.  

. 1. طبيركت. دار الكتب العممية. صكرة اآلخر في الخطاب القرآني. حسيف عبيد ،الشمري
2008.  

 .دار الزماف لمطباعة كالنشر. جماليات التمقي في السرد القرآني. يادكار لطيؼ ،الشهرزوري
  .2010 .1ط.دمشؽ

 .بيركت. دار الكتاب الجديد المتحدة. استراتجيات الخطاب. عبد اليادم ظافر ،الشهري
  .2004 .1ط

 .بيركت .دار ابف حـز. التأكيؿ الممغكم في القرآف الكريـ دراسة داللية. حسيف أحمد ،الصالح
  .2005 .1ط

 .القاىرة .دار غريب. سيبكيو الداللة كالتقعيد النحكم دراسة في فكر. محمد سالـ ،صالح
  .2008 .1ط

لجنة إحياء التراث . سبؿ اليداية كالرجاء مف خير العباد. محمد بف يكسؼ ،الصالحي
  .1997.القاىرة .اإلسبلمي

  .2001. 1ط. دار الفارابي تكنس. الحجاح في القرآف. عبد ا ،صولة
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عبد ا بف  قيؽتح. آم القرآفجامع البياف عف تأكيؿ . أبك جعفر محمد بف جرير ،الطبري
  .2001 .1ط. مصر .دار ىجر لمطباعة كالنشر .المحسف التركي

محمكد محمد  قيؽتح. جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف. أبك جعفر محمد بف جرير ،الطبري
  (.دت) .2ط. مكتبة ابف تيمية القاىرة. شاكر

  .1998. 1ط. القاىرة .العربيدار الفكر . المعنى في الببلغة العربية. حسف ،طبل

 ق. 1423.  1ط. مكتبة أـ القرل .داللة السياؽ. ردة ا ،الطمخي

  .1993. الرباط. مطبعة المعارؼ الجديدة. التكاصؿ كالحجاج. عبد الرحمف ،طه

. 1ط. دار غريب القاىرة. مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي. فرج عبد القادر ،طه
2003. 

الطاىر. تفسير التحرير كالتنكير. الدار التكنسية لمنشر. المؤسسة الكطنية بن عاشور، 
 . 1984لمكتاب. الجزائر. 

  .1987 .3ط. القاىرة .مكتبة الخانجي. فصكؿ في فقو العربية. رمضاف ،عبد التواب

دار . مصطمحات الداللة العربية في ضكء عمـ المغة الحديث. جاسـ محمد ،عبد العبود
  .2007. 1ط .بيركت .العمميةالكتب 

 .العبلمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ كالحديث. محمد حماسة ،عبد المطيف

  .2009. 1ط. دار دجمة األردف. الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ. ، شكر محمكدعبد اهلل

. 1. طبيركت. دار الكتب العممية. أساليب اإلقناع في المنظكر اإلسبلمي. طو ،عبد اهلل
2005.  

  .2000 .1ط. القاىرة .دار غريب. الببلغة كاالتصاؿ. جميؿ ،عبد المجيد

. 1.طالشركة المصرية العالمية لكنجماف. الببلغة العربية قراءة أخرل. محمد ،عبد المطمب
1997. 
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 1ط.مكتبة عبلء الديف صفاقس. الكممة في المسانيات الحديثة. عبد الحميدعبد الواحد 
2004.  

 .دار المدار اإلسبلمي. أسمكب التعميؿ كطرائقو في القرآف الكريـ. يكنس ،مرزوكعبد 
  .2002. 1ط.بيركت

  .2002. 1ط. دار الشركؽ عماف. عبقرية الصكرة كالمكاف. طاىر ،عبد مسمم

. صنعاء .افةقإصدارات كزارة الث .داللة السياؽ في القصص القرآني. محمد عبد ا ،العبيدي
 )دت(.

 .1996.دمشؽ. الخكؼ داء كدكاء. يحي ،عرودكي

 . )دت(.دار العمـك كالثقافة القاىرة. تح محمد ابراىيـ. الفركؽ المغكية. أبك ىبلؿ العسكري،

 .دار الكتب العممية. عيكف السكد .محمد باسؿ حت. الفركؽ المغكية. أبك ىبلؿ العسكري،
 .2006. 4ط. بيركت

  .1994. 1. طالعالمية اإلسبلمية لندفالجامعة . مصطمحات قرآنية. صالح ،عظيمة

 .2001 .1ط .القاىرة .مكتبة زىراء الشرؽ. نحك النص. أحمد عفيفي،

. 1. طالقاىرة .دار النشر لمجامعات. التحميؿ المغكم في ضكء عمـ الداللة. محمكد ،عكاشة
2005.  

  .1992. 1ط. عماف .دار البشير. بناء الشخصية في القصة القرآنية. مصطفى ،عميان

عالـ الكتب . دراسة في العبلقة بيف النص كالسياؽ :الخطاب القرآني. خمكد ،العموش
  .2005 .1ط. األردف .الحديث

 .2005 .1ط.بيركت .دار الفارابي. األلسنية محاضرات في عمـ الداللة. نسيـ ،عون

محمد. المقاـ في األدب العربي. منشكرات كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية  بن عياد،
  . 2004صفاقس.
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. مركز النشر العممي منكبة. الكممة دراسات في المسانيات المقارنة .محمد اليادم ،عيادي
 .2010 .1ط

 . 2003. 1مسعكد. صكر األمر في العربية. دار غريب. القاىرة.طبن غازي، 

 .2000 .القاىرة .دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع. البؤرة كدكائر التصاؿ. نسيمة ،الغيث

أحمد. معجـ مقاييس المغة. تحقيؽ ابراىيـ شمس الديف. منشكرات دار الكتب  بن فارس،
 .1999. 1العممية. بيركت.ط

الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا. تح مصطفى التكنجي. مؤسسة  ابن فارس.
  . 1963بدراف لمطباعة كالنشر. بيركت. 

  .2005 .1ط. فاس .منشكرات ما بعد الحداثة. األبنية في المغة العربية. محمد ،فتحي

 .معاني القرآف .الفراء

 .دار الكتب العممية. عبد الحميد ىنداكم قيؽتح. كتاب العيف. الخميؿ بف أحمد ،الفراهيدي
 .2003 .1ط .بيركت

  .2007. 1ط .القاىرة .مكتبة اآلداب. نظرية عمـ النص. حساـ أحمد ،فرج

 . )دت(.دار المنصكرم لمنشر قسنطينة. الحكار في القرآف. محمد حسف ،فضل اهلل

  .2004. 1. طعالـ الكتب الحديث األردف. تركيب الجممة اإلنشائية. عاطؼ ،فضل

. نجمك المصريةمنشكرات اإل. محمد القصاص. تعريب عبد الحميد الدكاخمي. المغة. فندريس
 )دت(. .القاىرة

 .2006 .1ط .بيركت .دار الكتب العممية .نظرية السياؽ دراسة أصكلية. نجـ الديف ،قادر

عبد ا ابف مسمـ. تأكيؿ مشكؿ القرآف. تح السيد أحمد صقر. مطبعة الحضارة  ابن قتيبة،
  .1973العربية. القاىرة. 

 . )دت(.دار الكتاب المبناني. عبد الرزاؽ الميدم قيؽتح. الجامع ألحكاـ القرآف. القرطبي
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  .2006 .1ط. مؤسسة الرسالة بيركت .الجامع ألحكاـ القرآف. القرطبي

 )دت(. .بيركت .دار الكتب العممية. شركح التمخيص. الخطيب ،القزويني

 .1996. 1. طمكتبة مصطفى الحمبي. صكرة المرأة في قصص القرآف. محمد ،قطب

. 2تفسير القرآف العظيـ. تح سامي بف محمد سبلمة. دار طيبة لمنشر كالتكزيع. ط ابن كثير.
1999. 

. 1قصص األنبياء. تح السيد الحميمي. دار الجيؿ بيركت. دار الجيؿ. بيركت. ط ابن كثير.
 )دت(. 

 .دار المعرفة بيركت. كجكه االستبداؿ في القرآف الكريـ. عز الديف محمد ،الكردي

دار بكسبلمة . عبد القادر أحمد عطا قيؽتح. أسرار التكرار في القرآف الكريـ. الكرمالي
  . )دت(.تكنس

 .1ط. دار غراس الككيت. التصكير البياني في آيات األمف كالخكؼ. زينب ،الكروي
2008.  

 .1998ركت. بي . مؤسسة الرسالة.تح عدناف دركيش. الكميات. أبك البقاء الكفوي،

. مكسى عميو السبلـ كقكمو بني إسرائيؿ في القصص الحؽ. صبلح الديف خميؿ ،الكالس
  .2007. 1ط. دار البشائر

 .1ط .القاىرة .دار الفكر العربي. المعاني في ضكء أساليب القرآف. الفتاحعبد  ،الشين
2003.  

 المكتبة التكفيقية.. مائة قصة مف نياية الظالميف. شكرم ،ماضي

  .1999 .1ط. دار الكتب العممية بيركت. حسف حمد قيؽتح. المقتضب. المبرد

. 1ط. دار األماف الرباط. المنحى الكظيفي في الفكر المغكم العربي. أحمد ،المتوكل
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