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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

قصة موسى عليه  فيالمبحث األول : أشكال األفعال الكالمية اإلنجازية  . أ
 الّسالم في سورة القصص

توجد الباحثة يف سورة القصص أشكال األفعال الكالمية اإلصلازية الذي 
متضمن يف الكالم بُت شخص فيها وىي النيب موسى و فرعون و أم موسى و زوجة 

الباحثة أشكال األفعال الكالمية اإلصلازية يف سورة  وجدتفرعون و جنود فرعون.  
 القصص كما يلي:

اإلصلازية ىي التزام ادلتكلم تفعل شيء ما يف ( وغرضها Commisiveلوعديات )ا (1
، وهتديدات، الوعد)غرض وعدي( ألهنا تعرب ينويو ادلتكلم. وىو ) ادلستقبل

. يف سورة القصص وجدت أشكال األفعال الكالمية اإلصلازية كما 1وتعهدات،...(
 يلي:

 .أ                        

                

                                                           
 ٧)الجزائر: جامعة قاصدي مرباح،مجهول السنة( نظرٌة الحدث الكالمً من أوستٌن إلى سٌرلالعٌد جلولً،  
1
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(                     أي إنا سنرده )

. وبعد 2النبيا مرساًل إىل أىل مصر والشامعليك لتكوين أنت ادلرضعة لو، وسنجعل 
أن اهلل تعاىل وعد على أم موسى أنو يرد  ،يف ىذه اآلية تكان)٧أن شرحت اآلية 

يف تلك التفسَت تدل على وجود األفعال الكالمية اإلصلازية الوعديات  (موسى إليها
احلدوث فإن اهلل يرده إليها )أم موسى( وجيعل موسى من األنبياء ادلرسلُت. ذلك 

يسمى باألفعال الكالمية اإلصلازية الوعديات الذي يكون التزام ادلتكلم تفعل شيء 
 ما يف ادلستقبل أي رده إىل أم موسى. 

           .ب 

         

(             ) أي وأردنا

التفضل واإلنعام على ادلستضعفُت من بٍت إسرائيل الذين استضعفهم فرعون وأذذلم 

 )بتخليصهم من بأسو، وإنقاذىم من ظلمو.     ) أي وصلعلهم قادة

 والدنيا. )ووالدة وحكاما متقدمُت يف الدين         الذين )

الكالمية  األفعالتدل على  اآليةىذه . 3يرثون ملك فرعون وأرضو وما يف يده

                                                           
٤٢٣(،٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج وهبة، الزحٌلً،  
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أن اهلل سيكون أن تفضل إنعام وجيعلهم )من بٍت  الوعديات فهي الوعد.اإلصلازية 
 إسرائيل( ملك مصر وبالدىا إليها.

           .ج 

      

(        أي صلعل ذلم السلطة وإنفاذ األمر وإطالق )

األيدي يف أرض مصر والشام. يف ىذه اآلية تدل على األفعال الكالمية اإلصلازية 
اهلل سنجعل الضعيف قويا، وادلقهور قاىرا، والذليل عزيزا أي بٍت الوعديات فإن 

 إسرائيل يتكسرون فرعون وىامان وجنودمها.

(                    

 أي صلعلهم يبصرون ماكانوا خائفُت منو من ذىاب ملكهم على يد مولود من )

إسرائيل. وقد أنفذ اهلل أمره، وحقق حكمو، بأن جعل دمار فرعون وقومو على بٍت 
يد من رباه وأنشأه على فراشو ويف داره، وعلى سفرتو وطعامو بعد أن جعلو اهلل 
رسواًل وأنزل عليو التوراة ليعلم أن رب السماوات واألرض ىو القاىر الغالب على 

يف ىذه اآلية تدل على األفعال  4أمره، الذي ما شاء كان، ومل يشأ مل يكن.
 الكالمية اإلصلازية الوعديات فهي التهديدات. 

                                                           
 ٤١٧(،٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج التفسٌر المنٌر وهبة، الزحٌلً،  
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              .د 

أي قال موسى: يا رّب أعصمٍت من اخلطأ حبق ما أنعمت علي من ادلعرفة 
واحلكمة والتوحيد، ومن اجلاه والعز والنعمة، فلن أكون إن عصمتٍت معينًا دلن ظلم 
وأجرم وأشرك. أو أقسم بإنعامك علي هبذه النعم الكثَت ألتوبن، ولن أناصر 

قتل القبطي ادلصري حىت  يف ىذه اآلية بينت أن موسى خائف بعد 5ادلشركُت. 
يقسم إىل نفسو أن لن ينصر للمجرمُت. كانت األفعال الكالمية الوعديات يف ىذه 

 اآلية وىي يقسم لن ينصر للمجرمُت يف ادلستقبل.

              .ه 

          

أي قال موسى حلميو: األمر على ما قلت، يل اخليار يف إحدى البنتُت، ويف 
إحدى ادلدتُت: شباين أو عشر سنُت، كل واحد على ما شرط على نفسو، فإن 
أسبمت عشرًا فمن عندي، وإن قضيت شبانيًا فقد برئت من العهد، وخرجت من 

ُت، وليس لك أن تطالبٍت بزيادة الشرط، فال حرج علي من اختيار إحدى ادلدت
عليهما، وإن كان ادلهيأ للنبوة سيختار األكمل، وإن كان مباحًا غَت الزم، وقد فعل 

 6موسى عليو السالم أكمل األجلُت.

                                                           
٤٣۵(،٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج وهبة، الزحٌلً،  
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٤٤۹(، ٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج وهبة، الزحٌلً،  
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بينت ىذه اآلية االتفاقية بُت موسى و شعيب الذي يزوج معو إحدى امرأتو 
بشرط خدم موسى عليو. ىذه االتفاقية تدل على األفعال الكالمية اإلصلازية 

 الوعديات وقبل النيب بشرطو. 

            .و 

أي وجعلنا فرعون وأشراف قومو قادة ضالل يف تكذيب الرسل وإنكار 
وجود اإللو الصانع، فلم يكتفوا بضالل أنفسهم، بل قامول بإضالل غَتىم، 
فاستحقوا جزائُت : جزاء الضالل واإلضالل، وال أمل ذلم يف النجاة ونصرة الشفعاء، 

 7 ويدفع عنهم عذاب اهلل.فهم يوم القيامة النصَت والشفيع ذلم ينصرىم من بأس اهلل

تلك اآلية تدل على األفعال الكالمية اإلصلازية الوعديات فهي التهديدات. 
و بينت عن احلال فرعون وقومو يف النار، إذ كانوا يف ضالل أئمة ضالل ودعاة إىل 
عمل أىل النار، وزعماء كفر، يدعون الناس إىل الكفر ويتبعوىم فيو، فيكون عليهم 

 أشد وأكثر. وزرىم ووزر من اتبعهم حىت يكون عقاهبم 

زلاولة ادلتكلم توجيو ادلخاطب إىل  ةوغرضها اإلصلازي( Directive)التوجيهات  (2
وتتخذ  ،ما )الغرض األمري الطلب(. وىو تعرب عما يريده ادلتكلم شيءل عف

 ...(،ونصح ،ورجاء ،أشكال )أمر

                                                           
 474(، ٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج وهبة، الزحٌلً،  
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               . أ

     ...     

(   ،أي وأذلمنا أم موسى إرضاعو ما أمكنها إخفاؤه عن العدو)

فأرضعتو ثالثة أو أربعة أشهر كما يقال. يف ىذه اآلية تدل على األفعال الكالمية 
 فهي األمر.التوجيهات اإلصلازية 

(           أي فإذا خفت عليو من القتل )

بسبب مساع أحد من اجلَتان صوتو، فألقيو يف حبر النيل، ولكن الزبايف عليو حينئذ 
من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع يف يد بعض جواسيس فرعون الذين يبحثون عن 

وال ربزين لفراقو.  وىكذا طمأهنا احلق تعاىل عن الولدان، وغَت ذلك من ادلخاوف، 
سلاوفها وىواجسها اجلديدة بعد إلقائو يف البحر، بإلقائو األمان والسكينة يف قلبها، 

 ألن عناية اهلل ورعايتو ربوط بأالنبيائو، ورسلو منذ بدء احلمل ويف عهد الطفولة.

وذلك أنو كانت دارىا على حافة النيل، فازبذت تابوتاً، ومهدت فيو مهداً، 
فلما كان ذات يوم دخل عليها من زبافو، فذىبت فوضعتو يف ذلك التابوت، وألقتو 
يف النيل، فذىب مع ادلاء واحتملو على سطحو، حىت مّر بو على دار فرعون، 
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بنت مزاحم، فلما كشفت عنو، فالتقطو اجلواري وذىنب بو إىل امرأة فرعون آسية 
 8 أوقع اهلل زلبتو يف قلبها، فآثرت اإلبقاء عليو، ومل تزل تكلم فرعون حىت تركو ذلا.

كانت األفعال الكالمية اإلصلازية التوجيهات فهي النصح، وىي قد أمر اهلل 
أن تسيلة موسى إىل النيل، وكانت شعور اخلوف واحلزن ألم موسى عليو السالم 

أم موسى اال زباف وال ربزن وأن ترضع وليدىا فإذا خافت عليو فعليها فأوحى إىل 
 أن تضعو يف تابوت.

               . ب

          

َىمَّ بقتلو خوفا من أن يكون من بٍت إسرائيل، فجعلت إن فرعون دلا رآه 
وقالت: إنو  9امرأتو يعٍت آسية بنت مزاحم رباج عنو وتذب دونو وربببو إىل فرعون.

لعلنا  10شلا تقربو العيون وتفرح لرؤيتو القلوب فال تقتلوه. وأراد أن أزبذه ولدا ونتبناه
ل النجابة. وأما فرعون وجنوده نصيب منو خَتاً، ألين أرى فيو سلايل اليمن ودالئ

 11اليدرون ما أراد اهلل منو بالتقامطهم إياه.

                                                           
٤٢٣(،٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج وهبة، الزحٌلً،  

8
  

444م(،  9333اإلمام ابن كثٌر الدمشقى، تفسٌر ابن كثٌر المجلد العاشر، )الٌلبلن: مكتبة أوالد الشٌخ للتؤاث،  
9
  

09م(، 1946أحطد مصطفى المراغً، تفسٌر المراغً الجزء العشرون، )مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً وأوالده،  
13

  
445م (،  9333اإلمام ابن كثٌر الدمشقى، تفسٌر ابن كثٌر المجلد العاشر، )الٌلبلن: مكتبة أوالد الشٌخ للتؤاث، 

11
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تلك اآلية تدل على األفعال الكالمية اإلصلازية التوجيهات وىي النهي زوجة 
فرعون لقتل النيب موسى عليو السالم ألهنا تشعر أن النيب موسى قد سلم بنتها و 

 أوقع اهلل زلبتو يف قلبها.

                .ز 

أي وقالت أم موسى البنتها الكبَتة اليت تعي ما يقال ذلا: تتبعي أثره، وتعريف 
خربه، واطليب شأنو من نواحي البلد، فخرجت لذلك، فهداىا اهلل دلقّر وجوده يف 

بعيد، وىم الحيسون بأهنا تتعقبو، وتتعرف بيت فرعون، وأبصرتو عن بعد أو من 
 12حالو، وأهنا أختو.

بعد تضعو )النيب موسى( وأن بقذفو يف هنر النيل وىي على يقُت أنو سبحانو 
وتعاىل سَتد إليها ابنها وجيعلو من ادلرسلُت. وفعلت يوكابد كما أمرت، وقالت ألختو 

بعيد ومل يشعر هبا أحد.  قصيو وتتبعي ما حيدث لو، فأخذت تنظر اليو وتلحظو من 
يف ىذه اآلية وىي األمر أم النيب   التوجيهاتكانت األفعال الكالمية اإلصلازية 

موسى ألختو بأن قّصيو النيب موسى الذي جيري يف النيل. وترسل أم موسى ألختو 
 لتسافر حول بالده لنيل اخلرب عن أخيو.

            .ح 

         
                                                           

٤٢۶(، ٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج التفسٌر وهبة، الزحٌلً،  
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أي ومنعنا موسى أن يرضع ثديًا غَت ثدي أمو قبل رده إىل أمو وقبل رليء 
أختو، لكرامتو عند اهلل وصيانتو لو أن يرتضع غَت ثدي أمو، والتحرمي: استعارة 

حُرم عليو الشيء فقد منعو. فقالت أختو دلا رأت ارتباكهم للمنع، ألن من 
واىتمامهم برضاعو: أتريدون أن أدلكم على أىل بيت يتكفلون بشأنو وإرضاعو 

 13وتربيتو، وىم حافظون لو، وناصحون، يعنون خبدمتو واحملافظة عليو

وكانت أخت موسى على مقربة منهم، ولعلها قد مسعتهم يتشاورون يف أمر 
ورأت أمو أن اهلل تعاىل حرم عليو ادلراضع فلم يطمئن إىل واحدة منهن، ومل رضاعو، 

     يقبل أن يلتقم ثدي آية منهن. رأت أختو ذلك فقالت )

 وىي اقًتاحت أخيت النيب  التوجيهات(. كانت األفعال الكالمية اإلصلازية

موسى إىل زوجة فرعون لًتضع النيب موسى ألمو وقبل زوجة فرعون على اقًتاحها مث 
جاءت أم موسى إليها. وبذلك احلديث يدل على رليء وعد اهلل باحلقيقي أو وجاء 

 احلق وعد اهلل.

 .ط                         

           

أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون، خيفي إديانو عن الناس، من أبعد مكان 
يف ادلدينة، يسرع ليخرب موسى دبا دبره القوم من سوء لو، وقال: يا موسى، إن فرعون 

                                                           
٤٢۶(، ٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج وهبة، الزحٌلً،  
10
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يتشاورون فيك، ويدبرون مؤامرة لقتلك، فاخرج بسرعة من البلد، إين وأشراف دولتو 
لك ناصح أمُت، ووصف بالرجولة لسلوكو طريقًا أقرب من طريق ادلبعوثُت وراء 

 14موسى.

وفزغ النيب موسى خشية أن ينكشف أمره فيفتك بو ادلصريون. وتقدم أحد  
جيو بنفسو ويهاجر إىل كرامهم دلوسى ينصح و أوحى اهلل اليو )النيب موسى( أن 

مدين. كانت األفعال الكالمية اإلصلازية التوجيهات وىي النصح يعٌت أمر رجل من 
بٍت اسرائيل للنيب موسى خلروج يف ادلصر ألن أمر فرعون جنوده لقتل النيب موسى 
خلطئو الرجل ىو ابن عّم فرعون امسو مسعان. استعجل النيب موسى خلروج مصر إىل 

 ادلدين.

                .ي 

(         أي فخرج موسى من مدينة فرعون خائفًا على )

 نفسو يتلّفت، ويتقرب متابعة أحد لو.

(      أي قال موسى يف ىذه احملنة )

الشديدة: رب صلٍت من ىؤالء الظادلُت: فرعون وملئو، فاستجاب اهلل دعاءه وصلاه 
كانت األفعال الكالمية اإلصلازية التوجيهات ىي طليب وىو   15ووصل إىل مدين.

                                                           
٤٣٧(، ٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج وهبة، الزحٌلً،  
14

  

 ٤٣٧ جع،نفس المرا 
15
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طلب النيب موسى لناجي نفسو من القوم الظلمُت. ادلراد بالقوم الظلمُت ىم جنود 
 ذي اتبع النيب موسى ألجل قتلو.فرعون ال

                .ك 

    

عشر  إال أي فسقى عنهما ألخلهما من بئر مغطاة بصخرة، اليطيق رفعها
رضي اهلل عنو، مث أعاد الصخرة  رجال، كما روى ابن أيب شيبة عن عمر بن اخلطاب

إىل ظل شجرة للراحة، فناجى ربو قائالً: إين حملتاج إىل اخلَت  أنزوى على البئر، مث
القليل أو الكثَت وىو الطعام، لدفع غائلة اجلوع، وإمنا عدى فقَتاً بالالم، ألنو ضمن 

 معٌت سائل وطالب.

كمال قوة موسى وفيو داللة على أنو سقى ذلما يف حر من الشمس، وعلى  
عليو السالم، وعلى أنو رغم نعومة عيشو يف بالط فرعون كان سلشوشًا جلداً 

 16صابراً.

ودلا مرد ماء مدين وجد عليو أمة الناس، قد اجتمعوا عليو يسقون مواشيهم. 
ورأى من دون ىؤالء امرأتُت تدفعان غنمهما عن ادلاء، وتقفان جانبا يف النتظار 

اليستطيع مقاومة ىؤالء االقويا.  وأبونا شيخ كبير.ادلاء.   نوبتهما يف الوصول إىل
فبذل النيب موسى جهده حىت أعاهنما وسقى ذلما دون أن تنتظرا، مث ذىب إىل 
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مكان ظليل، وقال يتضرع إىل اهلل تعاىل )               

  كانت األفعال الكالمية اإلصلازية التوجيهات وىي رجاء أي طلب النيب .)

موسى عليو السالم إنزال أي خَت قليل أو كثَت، ادلقصود ىو الطعام أو غَته ألنو مل 
يذق النيب موسى عليو السالم طعامل يف طريقو إىل مدين سبعة أيام. وبعد ذلك، 

  أبيهما امسو النيب شعيب وتناولو الطعام.  جاءت ادلرأة على النيب موسى مث دعوتو إىل

          .ل 

             

          

         أي دلا رجعت ادلراتان

سريعا بالغنم إىل أبيهما استغرب وسأذلا عن خربمها، فقصتا عليو ما فعل موسى 
عليو السالم، فبعث إحدامها إليو أبيها، فجائت إحدامها سبشي مشي احلرائر، 

خبمارىا، ساترة وجهها بثوهبا، ليست جريئة على لنا، ويعطيك مستحيية، متخمرة 
أجر سقيك لغنما. ويبدو أن ادلرأتُت قد مسعتاه يقول ما قال وأخربتا أبامها بو. 
وبينما ىو كذلك إذا باحدى ادلرأتُت تنشى ضلوه على استحياء. ووفرت علينا 

ازية التوجيهات فهي متاعب الزحام وآالم االنتظار. كانت األفعال الكالمية اإلصل
 الدعوة.
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(           

  أي فلما جاء موسى إىل الشيخ، وأخربه عن قصتو مع فرعون )

وقومو يف كفرىم وطغياهنم، وظلمهم بٍت إسرائيل، وتآمرىم على قتلو بسبب 
من بلده مصر، قال لو: الزبف واطمئن وطب نفساً، فإنك صلوت من خروجو 

سطوة الظادلُت، وخرجت من شللكتهم والسلطان ذلم يف بالدنا، فاطمأن موسى 
وذىب النيب موسى إىل الشيخ وقص عليو قصصو،  17وىدأت نفسو من القلق.

قبطي وأخربه دبا حدث لو قبل أن خيرج مهاجرا إىل مدين أي قتل رجال من بٍت ال
بغَت قصد حىت اتبع النيب موسى جنود فرعون. ىذه تدل على األفعال الكالمية 

 اإلصلازية التوجيهات فهي النصح.

            .م 

    

أي قالت إحدى ابنيت الشيخ الكبَت اليت ذىبت تدعوه ألبيهما: يا أبت 
استأجره لرعي ىذه الغنم، فإن خَت مستأجر ىو ألنو القوي على حفظ ادلاشية 
والقيام بشؤوهنا، ادلؤسبن الذي ال زباف خيانتو. وصفة بأفضل صفات األجَت : القوة 

 18يف القيام باألمر، واألمانة يف حفظ الشيء. 
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مت احدى ادلرأتُت وقالت ألبيها )تقد     كانت األفعال.)

الكالمية اإلصلازية التوجيهات وىي طلبت إحدى ابنيت النيب شعيب خلدم إليهم وىي 
 فعالً كانت مشروعية يف كل ملة، واألمانة يف حفظ الشيء وربقيق مصاحلهم هبا.

  .ن                      

             

         

سنُت، وىذا أي فلما أكمل األجلُت وأسبهما وىو رحي غنم شعيب عشر 

مستفاد أيضًا من اآلية الكردية حيث فال تعاىل: )          أي )

األكمل منها، وأن ذلك اإليناس حصل عقيب رلموع األمرين، وليس فقط عقيب 
 أحدمها، وىو قضاء األجل.

وسار إىل ما يريد مع أىلو أي زوجتو، أبصر ناراً تضيء على بعد من ناحية 
الطور، فطلب من أىلو ادلكوث يف مكاهنم حىت يذىب إىل النار، فيأيت من جبل 

أىلها خبرب الطريق أو بقطعة أو شعلة من النار ليستدفئوا هبا من الربد، وذلك ألنو 
سار يف ليلة مظلمة مطَتة باردة، وكان قد أخطأ الطريق، وكان موسى منفردًا مع 

 أىلو.
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( فيو بصيفة اجلمع للتعظيم، وقولو. )( وخاطب أىلو بقولو: )

 داللة على أنو ضل الطريق، وقولو: ) .19( فيو داللة على الربد 

وسار بأىلو ضل الطريق يف ليلة باردة وأراد أن حيصل على نار باستخدام 
القدح والزند فلم يستطع. وفيما إذا آنس من جانب جبل الطور نارا أمر النيب موسى 

وىي األمر إىل أىلو  التوجيهاتكانت األفعال الكالمية اإلصلازية إىل أىلو النتظار.  
 .أي زوجتو لتنتظره

               .س 

            

(                       ) أي

ونودي بأن ألق عصاك اليت يف يدك، فألقاىا فصارت حية تسعى، فعرف وربقق أن 

 الذي يكملو وخياطبو ىو الذي بقول للشيء: )     )20  فلما رآىا

تتحرك وتضطرب كأهنا جان من احليات أو ثعبان. كانت األفعال الكالمية اإلصلازية 
 التوجيهات فهي األمر.
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حركتها، أو شبهها باجلاّن من حيث االىتزاز واحلركة، ال من حيث لسرعة 
 ادلقدار، وىّل ىارباً ومل يرجع ومل يلتفت إىل ما وراءه، ألن طبع البشر ينفر من ذلك.

(               أي ياموسى ارجع إىل )

 21احلية أو الثعبان، فأنت آمن من كل سوء.مكانك أو مقامك األول، والزبف من 
 .النصحوىي  التوجيهات يف ىذه اآلية كانت األفعال الكالمية اإلصلازية 

            .ع 

          

                  

(                 )  أي أدخل يدك يف

جيب أو فتحة قميصك العليا من جهة الرأس، مث أخرجها، زبرج تتؤلأل، وذلا 
شعاع،كأهنا قطعة قمر، من غَت عيب وال برص فيها. وإزالة خلوفو من اآليتُت 

( أي      ادلعجزتُت السابقتُت قال تعاىل لو: )

وضع يدك صدرك، يذىب عنك ما ذبده من اخلوف، فكان إذا خاف من شيء 
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 ضم إليو يده، فإذا فعل ذلك ذىب ما طرأ عليو من اخلوف. وقولو: )    )

 22أي من أجل الرىب.

كانت األفعال الكالمية اإلصلازية التوجيهات وىي أمر اهلل النيب موسى عليو 
جيب القميصو مث خرج يده بنور بيضاء وأمر اهلل وضع السالم  بأن يدخل يده يف 

يده على صدره عندما النيب موسى شعور اخلوف، وتلك احلدوث ىي معجزتُت 
 الذي يعطى اهلل إىل النيب موسى.

             .ف 

        

أي إن أخي ىارون أفصح لسانًا مٍت، وأحسن بيانًا بسبب ما يف لساين من 
لثغة أو عقدة من حُت الصغر حُت تناولت اجلمرة، دلا خَتت بينها وبُت النمرة، 
فوضعتها على لساين، فحصل فيو شدة يف التعبَت، فاجعل معي ىارون أخي رسوالً 

أقولو وأخرب فيو عن اهلل عز وجل،ويوضح الرباىُت واألدلة،  وزيراً ومعينًا يصدقٍت فيما
ويفّند الشبهات ادلثارة من قبل ىؤالء اجلاىدين، وإين أخاف أن يكذبوين يف 

 23رساليت.
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وقد أمره اهلل تعاىل أن يذىب إىل فرعون ويدعوه إىل االديان باهلل وترك 
م يصاحبو ليدعوا فرعون الظلم، طلب النيب موسىى بأن جيعل النيب ىارون عليو السال

إىل رحم اهلل تعاىل ألنو أفصح منو و خاف النيب موسى ألن قتل القبطي بغَت قصد 
. كانت األفعال الكالمية اإلصلازية التوجيهات وىي طلب النيب موسى بأن جيعل 

 النيب ىارون يصاحبو.

             .ص 

            

          

(                        أي )

وقال فرعون الطاغية اجلبار ملك مصر: يا أيها القوم، مل أعلم بوجود إلو غَتي، أي 

      )إن إلو موسى غَت موجود وإمنا أنا اإللو. 

           أي )

فاصنع يل يا ىامان الوزير آجرّاً، تبٍت يل بو قصرًا عاليًا جداً، شاسلًا يف الفضاء حىت 
أصعد بو وأرتقى إىل السماء، فأشاىد إلو موسى الذي يعبده، تومهًا منو أنو جسم  

 24كاألجسام ادلادية األخرى.

                                                           
479(، ٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج وهبة، الزحٌلً،  
94

  



 

47 
 

بعد توجو موسى و ىارون إىل فرعون وقومو ليظهر معجزتو، لكن الفرعون 
غضب عليهما، وقال فرعون أن معجزهتما الّسحر ويطرد من بالده، مث قال النيب 

موسى أّن             و قال فرعون إىل جنوده وسأذلم  

          و طلب فرعون ليعمل الّصرح حىت يشاىده ما

يعبد النيب موسى وىارون. وبعد ذلك، جيمع فرعون الّساحر يف مصر لعكس معجزتو 
النيب موسى. يف ىذه اآلية تدل على األفعال الكالمية اإلصلازية التوجيهات فهي 

 األمر.

           .ق 

     

أي أغرقناىم يف البحر يف صبيحة واحدة، فلم يبق منهم أحد، فانظر أيها 
ادلتأمل يف قدرة اهلل وعظمتو وآياتو كيف كان مصَت ىؤالء الظادلُت الذين ظلموا 

 25أنفسهم، وكفروا برهبم، وادعى كبَتىم األلوىية من دون اهلل.

وىي  التوجيهاتكانت يف ىذه اآلية أشكال األفعال الكالمية اإلصلازية 
أنصح النيب موسى وقومو أّن واقعة ُرمي فرعون وجنوده يف اليّم وىذا أحدمها العقاب 

 ىؤالء الظادلُت الذي استكرب يف الدنيا. ذكر اهلل تعاىل أّن كل حياة سَتجع إليو
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  .ر                          

               

     

(            أي قال لو صباعو )

من بٍت إسرائيل من النصحاء/ حينما أظهر التفاخر والتعايل: ال تبطر وال تفرح دبا 
أنت فيو من ادلال، فإن اهلل الحيب األشرين البطرين الذين اليشكرون اهلل على ما 

ىذه اآلية تدل على  26أعطاىم، وال يستعدون لآلخرة، أي يبغضهم ويعاقبهم.
األفعال الكالمية اإلصلازية التوجيهات فهي النصح عن صفة قارون لو طامع على 

 مالو. 

التعبَت عن ادلوقف  ىي ةوغرضها اإلصلازي( ekspresifالبوحيات أو التعبَتيات ) (3
عة اليت تعرب عنها القضية. وىو قحيال الوا ،النفسس أو تبُت ما يشعر بو ادلتكلم

. يف ىذه سورة القصص وجدت أشكال ...(،والفرح ،واحلزن ،والتهنئة ،)الشكر
 األفعال الكالمية اإلصلازية،  كما يلي:

              .أ 
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فؤاد أم موسى حُت ذىب ولدىا يف البحر فارغًا من كل شيء من أي أصبح 
شواغل الدنيا إال من موسى، كما أنو طار عقلها، وسيطر عليها اخلوف والفزع، حُت 
مسعت بوقوعو يف يد فرعون، وكادت من شدة حزهنا وأسفها أن تظهر أنو ذىب ذلا 

، لتكون من الصقُت الواثقُت بوعد ولد، وزبرب رباذلا أهنا أمو، لوال أن اهلل ثبّتها وصربىا
ىذه اآلية تدل على األفعال الكالمية اإلصلازية التعبَتيات وىي  27اهلل برده إليها.

 عاطفت أم موسى بعد ألقيو يف النيل، وعسف قلبها ألهنا خافت لسلمة النيب موسى.

 .ب                           

                    

            

          

أي فوجد موسى يف تلك ادلدينة رجلُت يتضاربان ويتنازعان، أحدمها إسرائيلي 
من حزبو وصباعتو، واآلخر قبطي مصري سلالف دلوسى يف العقيدة والدين، وىو طباخ 
فرعون، كان قد طلب منو أن حيمل حطبًا للمطبخ فأىب، فطلب اإلسرائيلي من 

ى بيده، فقضى عليو، أي كان موسى النجدة والعوم على عدو القبطي، فضربو موس
الضرب مفضياً إىل ادلوت، وواراه الًتاب، دون أن يعلم  بذلك أحد إال الرجل العرباين 
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ىذه اآلية تدل على األفعال الكالمية اإلصلازية التعبَتيات وىي  28الذي نصره موسى.
بطي الندم النيب موسى ألن قتل أحدمها القبطي عند يتضرب مع بٍت إسرائيل، قتلو الق

 بغَت قصد.

                   .ج 

(       أي قال موسى: يارّب، إين ظلمت)

ذالنيب، والتؤاخذين ديا جنت يدي، نفسي هبذا الفعل، وىو قتل نفس بريئة، فاسًتيل 
كانت األفعال الكالمية اإلصلازية التعبَتيات فهي   فإين أتوب إليك، وأندم على فعلي.

الندم النيب موسى ألنو قتل القبطي بغَت قصد. ذات يوم كسر النيب موسى عليو 
وسطى سفره وجد النيب موسى رجلُت يتضاربان أحدمها من يف شيعتو. ونصر السالم 

 خطئو.نيب موسى شيعتو، ويغفر اهلل وفعفا اهلل النيب موسى ألن ال

(       أي فعفا عنو وقبل توبتو، إنو تعاىل )

، فشكر الستار لذنوب عباده ادلنيبُت إليو، الرحيم هبم أن يعاقبهم بعد التوبة وإلنابة
 29موسى ربو

             .... .د 
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(             

      ،أي فلما أراد موسى زجر عدومها وىو القبطي )

قال لو مستنكرًا مستهجناً: أتريد اإلقدام  على قتلي كما قتلت نفسًا البارحة، وقد  
كان عرف القصة من اإلسرائيلي. وقال بعضهم: دلا خاطب موسى اإلسرائيلي بأنو 

أنو يريده، خلوره وضعفو  -دلا ىمَّ بالبطش -مبُت، ورآه على غضب، ظن غوي
وذلتو، فقال ىذا القول، وصارلك سببًا لظهور القتل ومزيد اخلوف، ألنو مل يكن 
يعلم حبادثة األمس غَت ىذا العربي، فلما مسعها ذلك القبطي، نقلها إىل فرعون، 

 30فاشتد حنقو وعزم على قتل موسى.

على األفعال الكالمية اإلصلازية التعبَتيات وىي غضب العدّو  ىذه اآلية تدل
إىل النيب موسى ألنو قتل صديقو من بٍت القبطي. التعبَت على ادلتكلم لغرض خبرب إىل 

 ادلخاطب.

            .ه 

    

أي دلا اذبو موسى جهة مدين تاركًا مدينة فرعون، ألنو كما بينا وقع يف 
نفسو أن بينهم وبينو قرابة، ألهنم من ولد مدين بن إبراىيم عليو الّسالم، وىو كان 
من بٍت إسرائيل، لكن دلا مل يكن عادلًا بالطريق، اعتمد على فضل اهلل تعاىل. قائالً: 
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اهلل عليو، وىداه إىل الصراط ادلستقيم، واختار  رّب اىدين الطريق األقوم، فامنت
الطريق الوسط من بُت ثالث طرق، وكلن يسأل الناس عن كيفية الطريق، حبكم 

 31العادة.

بعد مسع النيب موسى أّن جنود فرعون لقتلو، جاء الرجل واقًتح للنيب موسى 
عادلاً  خلروج يف ادلصر. فخرج النيب موسى من ادلصر إىل ادلدين، ولكن مل يكن

بالطريق حىت قولو كما يف ىذه اآلية. ىذه اآلية تدل على األفعال الكالمية اإلصلازية 
 التعبَتيات فهي اخلوف.

             .و 

         

أي حُت عرض موسى وىارون على فرعون وملئو ما آتاىم اهلل من ادلعجزات 
الباىرة الواضحة والداللة القاىرة على صدقهما فيما أخربا بو عن اهلل عز وجل من 
توحيده واتباع أوامره، قالوا ما ىذا إال سحر مفتعل مصنوع، مكذوب موضوع، وما 

اهلل وحده ال شريك لو يف أيام األسالف، وما رأينا مسعنا دبا تدعونا إليو من عبادة 
 32أحداً من آبائنا على ىذا الدين، ومل نر الناس إال يشركون مع اهلل آذلة أخرى.

                                                           
445(، ٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج وهبة، الزحٌلً،  
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كانت األفعال الكالمية اإلصلازية التعبَتيات وىي يظهر النيب موسى و 
وىارون. ىارون معجزهتما إىل فرعون وقومو، إهتمون أّن كلو السحر ضبل النيب موسى 

 إهتم يف ىذه احلديث تدل على أشكال األفعال الكالمية اإلصلازية التعبَتيات.

 .ز                          

              

(          

     ) أي فلما خرج يف مظاىر األهبة كان طبيعيًا أن يفتنن

زخارفها بعض الناس بو، وىم السُّذَّج واجلهال الذين يريدون احلياة الدنيا، ودييلون إىل 
وزيتنها، فتمنوا أن لو كان ذلم مثل ما أعطي، وقالوا: ياليت لنا من األموال ةالثروات 

 33واألوضاع ما لقارون، لنتمتع هبا مثلو، فإنو ذو نصيب وافر من الدنيا.

دلا خرج قارون على قومو يف زينتو مر جبحفلو وبغالو ومالبسو على رللس 
اهلل. فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثَتة منهم النيب موسى، وىو يذكر قومو بأيام 

 ينظرون إليو. يف ىذه اآلية تدل على األفعال الكالمية اإلصلازية التعبَتيات.

( وغرضها اإلصلازية منها إحداث تغيَت يف deklaratifاإلعالنيات أو اإليقاعيات ) (4
عل الكالمي العامل حبيث يطابق العامل احملتوى القضوي دبجرد اإلنشاء الناجح للف

                                                           
 506-505(، ٢٠٠٣)دمشق: دار الفكر، لشرٌعة والمنهج التفسٌر المنٌر فً العقٌدة واوهبة، الزحٌلً،  
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أو تغَت احلالة عرب لفظها. وىو )الوصية، الوقف، اإلقرار، العقد...(. يف ىذه 
 سورة القصص وجدت أشكال أفعال الكالمية اإلصلازية كما يلي:

 .أ                       

            

أي ناداه ربو يف البقعة ادلباركة من ناحية الشجرة: يا موسى، إين أنا اهلل رب 
العادلُت ،إلين أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي ادلقدس طوى، أي الذي 

وال رب سواه، تنزه  خياطبك ويكلمك ىو رب العادلُت، الفعال دلا يشاء، ال إلو غَته،
 34عن شلاثلة ادلخلوقات يف ذاتو وصفاتو وأقوالو وأفعالو.

وجدت األفعال الكالمية اإلصلازية اإلعالنيات وىي عند جاء النيب موسى 
يف البقعة ادلباركة أي يف الطور، بصر النيب موسى النار وقرب منو وصلو يف الطور 

  .    وحي اهلل معجزة إليو وقال لو 

قصة موسى عليه  فياألفعال الكالمية اإلنجازية  وظائفالمبحث الثاني :  . ب
 الّسالم في سورة القصص

قصة موسى عليو  يفاألفعال الكالمية اإلصلازية  وظائفوجدت الباحثة 
األفعال الكالمية اإلصلازية من قصة موسى  وظائفالّسالم يف سورة القصص. أما 

 ورة القصص وىي كما يلي:سعليو الّسالم يف 
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اليت يتطابق فيها اذلدفان، اإلصلازي واالجتماعي ( ىي Konvivialادلناسبات ) .1
مثل: التهنئة والدعوة و الشكر والتحية. أما األفعال الكالمية اإلصلازية متضمن 

والتعبَتيات. وجدت وظائف األفعال الكالمية ىذه الوظائف يعٍت الوعديات 
 اإلصلازية من قصة موسى عليو السالم يف سورة القصص، كما يلي:

،) ٧يف اآلية  .أ                   

            

      ) أعطى اهلل خياراً ألم موسى بأن تلقي ولده

ادلناسبات  وظائفأي النيب موسى يف هنر النيل واهلل سَتده إليها. كانت 
بُت أم موسى  الوعديف األفعال الكالمية اإلصلازية الوعديات وىي عرض 

 ورهّبا.

        ،) ۵يف اآلية  .ب 

            أعلن اهلل يف القرآن أنّو )

ربت  اللتُتبٍت إسرائيل مالكًا يف  مصر و مدين جعل ادلستضعفُت أي 
كانت وظائف ادلناسبات يف   .وسيكون أن تفضل إنعام سيطرة فرعون

 األفعال الكالمية اإلصلازية الوعديات.

        )، 10يف اآلية  .ج 
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    ) حال أم موسى حُت ذىب سياق الكالم يف ىذه اآلية فهي

ولدىا يف البحر فارغا من كل شيء، وسيطر عليها اخلوف والفزع، حُت 
مسعت بوقوعو يف يد فرعون. كانت وظائف ادلناسبات يف األفعال 

 الكالمية اإلصلازية التعبَتيات.

        ،) 41يف اآلية  .د 

      ) ،تلك اآلية بينت عن احلال فرعون وقومو يف النار

إذ كانوا يف ضالل أئمة ضالل دعاة إىل عمل أىل النار. كانت وظائف 
 ادلناسبات يف األفعال الكالمية اإلصلازية الوعديات.

            )، ١٦يف اآلية  .ه 

        األفعال الكالمية ( وجدت وظائف ادلناسبات يف

وىو يقتل  خطأهاإلصلازية التعبَتيات وىي استغفر النيب موسى ربّو من 
رجاًل من بٍت القبطي بغَت قصد. وظهر سياق الكالم من ىذه اآلية يف  

 قول النيب موسى بعد أن تيقظ من غفلتو.

،)١٥يف اآلية  .و                     
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                )

التعبَتيات وىي أخطأ وجدت وظائف ادلناسبات يف األفعال الكالمية 
 بعد  أن قتل رجال من بٍت القبطي بغَت قصد. الندمالنيب موسى نفسو 

         ،)۵٢يف اآلية  .ز 

               )  تدل على

وىي عرض الوعديات الكالمية اإلصلازية وظائف ادلناسبات يف األفعال 
االتفاقية  بُت النيب شعيب و النيب موسى. أي أمره النيب موسى بأن 

بنتُت ايكون خادمًا لو يف شباين أو عشر سنُت، مث زوجو بإحدى 
 35)صفورة(.

        ، )٢٢يف اآلية  .ح 

       كانت وظائف ادلناسبات يف األفعال )

النيب موسى مصر وذىب إىل مدين الكالمية التعبَتيات وىي مغادرة 
خوفًا أن يقبضو جنود فرعون. فدعا النيب موسى ربّو واستعانو من جنود 

 فرعون وىداه الّسبيل.
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ىي اليت يغلب فيها اذلدف اإلصلازي اذلدف اإلجتماعي ( Kompetitifالتنافس ) .2
كانت وظائف التنافس يف األفعال الكالمية ،  مثل: األمر والسؤال وغَت ذلك
 اإلصلازية التوجيهات، كما يلي:

          ، )۹يف اآلية  .أ 

            )   كانت

وىي األمر ألم  التوجيهاتاألفعال الكالمية اإلصلازية وظائف التنافس يف 
موسى بأن تلقي النيب موسى يف النيل، وظهر سياق الكالم من ىذه اآلية 
يف  قول أم موسى عندما عرفت أهنا تلُد ابناً، فعجبت وخافت من أن 

 يقتلو جنود فرعون.

    ،)٧٦يف اآلية  .ب             

                        

             )  تتضمن وظائف

يعترب من قصة قارون أي من صفتو التنافس وىي النصح على القارئ أن 
 36الو ويقول أنّو من شبرة جهوده.دبعلى األموال. وىو يفتخر  الطمع

          ، ) ١١يف اآلية  .ج 

     وجدت وظائف التنافس وىي األمر أم موسى ألختو )
                                                           

06
 Abdul, Mujieb, Qishashul Anbiya’ (Surabaya: PT.Bungkul Indah, 1998), 963 
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الكالم من ىذه اآلية أثره وتتبع خربه النيب موسى. وظهر سياق بأن تقتفي 
 يف  قول أم موسى اليت خافت من سالمة ابنها.

 ،)٢٠يف اآلية  .د                      

          

    التوجيهاتالتنافس يف األفعال الكالمية اإلصلازية ( وجدت وظائف 

النيب موسى بأن خيرج من مصر خوفًا أن يقتل جنود  نصيحة إىلوىي 
 37فرعون.

           ،)٢١يف اآلية  .ه 

     ) التنافس يف األفعال الكالمية اإلصلازية  وظائفوجدت

أي فرعون وجنوده.  الظادلُتالنيب موسى ربّو من  استغاثةوىي  التوجيهات
وظهر سياق الكالم من ىذه اآلية يف  قول النيب موسى عند سفره إىل 

 مدين.

         ،)٢٥يف اآلية  .و 

           

             وجدت )
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النصح من وىي  التوجيهاتاإلصلازية وظائف التنافس يف األفعال الكالمية 
طلب النيب موسى بإنزال اخلَت أي عّدة من النيب شعيب إىل النيب موسى و 

. وظهر سياق الكالم من ىذه شالطعام ألنو يشعر بشّدة اجلوع والعط
 38اآلية يف  قول النيب موسى عند سفره من مصر إىل مدين مدة شبانية أيام.

         ،) 26يف اآلية .ز 

            طلبت بنت النيب شعيب إىل أبيو بأن )

قويًا و أمانًة و صّديقًا يف قولو.  لكونولو. يكون النيب موسى خادمًا 
 39يكون خادماً يف بيت شعيب.بأن فاستفى النيب موسى شروطو 

 ، ) 29يف اآلية  .ح              

           

                    )

النيب موسى لزوجتو بأن تنتظر تدل على وظائف التنافس وىي األمر من 
كان األول. وظهر سياق الكالم من ىذه اآلية يف  قول النيب ادلحلظة يف 

بصر النيب أموسى عند عودتو إىل مصر ويف أثناء السفر أي يف الطور، 
 موسى ضياء كالنار.
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           )، 31يف اآلية  .ط 

               )

وىي األمر من اهلل للنيب موسى بأن يلقي عصاه تدل على وظائف التنافس 
معجزة اهلل اليت يف يده، فألقاىا فصارت حّية تسعى. وىذا احلدوث من 

أعطى اهلل إليو. وظهر سياق الكالم من ىذه اآلية يف  قول النيب موسى 
 عندما بصر ضياء يف الطور.

         )،  32يف اآلية  .ي 

          

                        أمر اهلل )

ووضع يده يف صدره ليذىب عنو ما النيب موسى بأن يدخل يده يف جيبو 
جيده اخلوف. وظهر سياق الكالم من ىذه اآلية يف  قول النيب موسى 

 معجزتو.عندما يوّجو فرعون ليشاىد 

        ، )34يف اآلية  .ك 

           طلب النيب موسى )

يف الكالم. وظهر سياق بأن يكون ىارون مدافعا عنو ألنو أفصح منو 
الكالم من ىذه اآلية يف  قول النيب موسى. وظهر سياق الكالم من ىذه 
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فرعون وقومو بل شُعر باخلوف  إىل اآلية يف  قول النيب موسى عندما جاء
 ألنو مل يفصح يف الكالم.

، 38يف اآلية  .ل                     

           

                   سياق الكالم يف

ىذه اآلية فهي بعد توجو النيب موسى وىارون إلىفرعون وقومو ليظهر 
الفرعون غضب عليهما و أمر فرعون ىامان الوزير ليصنع معجزتو لكن 

ال الكالمية وتبٍت بو قصرا عاليا جدا. كانت وظائف التنافس يف األفع
 اإلصلازية التوجيهات.

        ، )40يف اآلية  .م 

       ) سياق الكالم يف ىذه اآلية فهي

أغرقناىم يف البحر يف صبيحة واحدة، فلم يبق منهم أحد، فانظر أيها 
ادلتأمل يف قدرة اهلل وعظمتو. كانت وظائف التنافس يف األفعال الكالمية 

 اإلصلازية التوجيهات.
مثل: اليت تتعارض أىدافها مع األىداف االجتماعية ( ىو Konfliktifالتعارض ) .3

التهديد واالهتام وغَت ذلك، كانت الوظائف التنافس يف األفعال الكالمية 
 اإلصلازية، كما يلي:
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         ، )36يف اآلية  .أ 

            ) اهتم فرعون

معجزتو سحر. وظهر سياق الكالم من ىذه اآلية وقومو النيب موسى بأّن 
يف  قول النيب موسى و ىارون عندما يشاىد معجزتو أي صارت عصاه 

وىي متضمن يف األفعال الكالمية  حية تسعى وذبعل ضياء يف يده.
 التعبَتيات.

، 19اآلية يف  .ب                 

             

                          سياق

أراد موسى زجر عدومها وىو القبطي،قال لو الكالم يف ىذه اآلية فهي فلما 
مستنكرا مستهجنا: أتريد اإلقدام على قتلي كما قتلت نفسا البارحة. كانت 

 وظائف التعارض األفعال الكالمية اإلصلازية التعبَتيات.
 


