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احد ، وممزوجة بحير من األمل و التفاؤل في آن  بأنامل تحيط بقلم التعب و األرق  

تنا مجسدة لنا رغبة قوية في إعتالء سلم النجاح خطوة بعد خطوة،البد لنا في خطو

ساتذة هذه من وقفة صامدة نعود إلى أعوام مضت ، أعوام قضيناها في الجامعة رفقة أ

ا بأسمى الكثير بجهد كبير لبناء طلبة الغد ، فال يسعنا إال أن نمضي قدمقدموا لنا 

أقدس  عبارات الشكر ، اإلمتنان والتقدير ، بوابل من المحبة ، إلى كل الذين حملو

مشرف بالذكر األستاذ ال رسالة في الحياة ممهدين لنا طريق المعرفة و العلم ونخص

 ى .   " وفقه هللا لما يحب و يرض أحمد موهوب"



 مقدمةال



 مقدمة
 

 

 أ

اختياره تعالى هذه األمة على سائر األمم األحرى بفضل كبير، ويتجسد هذا الفضل في   فضل هللا  

حة غوية وفصالاللغة العربية لغة الوحي، حيث جاء التنزيل الحكيم بلغة العرب، إذا كان العرب يمتازون بقوة 

ية قائمة األسس على لغة قو ويشحذاألخرى، فجاء القران ليقوي لغة العرب  تاللغاال نظيرة لها على باقي 

عليه  ان على أطهر الخلق وهو محمد صلى هللاعلى منهج رباني صحيح الزيغ وال شك فيه، لذلك أنزل القر

 يوم القيامة. إلىوسلم وهو المعجزة الخالدة 

الذكر الحكيم،  مأراد فهوالحصن الحصين لمن  أصبحت للغة العربية مكانة مرموقة بين علماء اللغة،  

 من خالل الوسيلة الشريفة. إالفة فال فهم وال تدبر للقران الكريم وكذلك السنة الشري

كعلم النفس، وعلم  (لقد عنيت اللغة بدراسات عديدة واهتمام كبير من طرف العديد من التخصصات   

رن القابع من اللغة على أنها وسيلة مغلقة، فقد شهد العقد الس إلىاالجتماع والبنيوية، وهذه األخيرة تنظر 

ا هي أنن سيةأساحيث تنطلق من قاعدة العشرين منعرجا جديدا في الفكر اللغوي الحديث والمتمثل في التداولية 

م في قاصد المتكلما االتجاه أتاح للمستمع الكشف عن ذننجز فعال كالميا على الواقع، فه فإنناعندما نتلفظ بقول 

لكالم " محور فيها هو: " أفعال ا أهمخلق المقامات، وتتكئ التداولية في دراستها على خمس محاور ولعل 

 إلرشاداء من مباحثها، وخير ما يجسد هذا المبحث نجد " القران الكريم" ، الذي ج أساسياالذي يعد مبحثا 

 لمتلقي.بالتخلي عن الشرك باهلل وذلك باالعتماد على عنصر التبليغ للتأثير في ا وإقناعهمونصح الناس 

 داولية( ،يكون موضوع مذكرتنا معنون بـ: " أفعال الكالم في سورة الحج" )دراسة ت أنولهذا اخترنا   

لكالمي في كيف يتجسد الفعل ا: المحورية والتي تتمثل في اإلشكاليةعلى  اإلجابةبحثنا في  أفكاروتتبلور 

  :كالتالي األسئلةمجموعة من  إلى اإلشكاليةوتتفرع هذه  القران الكريم وبالتحديد في سورة الحج؟

 ما مفهوم الفعل الكالمي؟ -

 الكالم؟ أفعالالجهود العربية في حقل نظرية  أهمهي  ما -

 كيف تجلت األفعال الكالمية في سورة الحج؟ -

ذاتية وموضوعية ، فالذاتية تتمثل في حبنا  أسبابفيما يخص سبب اختيار هذا الموضوع فهناك  أما  

اولية في التد الموضوعية فتتمثل  في رغبتنا في الكشف عن المالمح  وأماكالم هللا المقدس،  ألنهللقران 

لة هذا الموضوع هو ق أغمارالذي يدفعنا للدخول في  اآلخرالقران الكريم، ومعرفة مقاصده، والسبب 

 رصيدنا المعرفي. إلثراءالدراسات في مجاالت البحث التداولي ، وهذا ما جعلنا نستقصيه 



 مقدمة
 

 

 ب

تم وضع خطة مكونة من مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة، فجاء الفصل طير البحث تأمن اجل   

لغرب، الكالم عند العرب وعند ا أفعالالكالم، مفهومه لغة واصطالحا، وتناولنا  أفعال النظري بعنوان

ثاني كان العناصر المختارة حقا من التعريف والشرح والتمثيل، والفصل ال إعطاءوحاولنا من خالل كل هذا 

ا قمنا ، وثانيأغراضها أهمالكالم في سورة الحج" تناول فيه التعريف بالسورة وتبيان  أفعال تطبيقيا "

 ".serlالكالمية وفق تقسيمات سيرل " األفعالباستخراج 

 جملنا فيها نتائج البحث.اءت حوصلة أبالنسبة للخاتمة فج  

عن المنهج المعتمد في الدراسة في الجانب النظري وصفي في حين تم االعتماد على المنهج  أما  

 التحليلي في الجانب التطبيقي من البحث.

، والن بكل بحث علمي ودراسة  القرآنيالدراسة في كونها تسمح بفهم مقتضي الخطاب  أهميةتكمن   

القران  الكالم في أفعالن الدراسة : هو التعرف على بلوغه فكان الهدف م إلىهدف يسعى الباحث  أكاديمية

 التداولية وفق تصنيفات " سيرل"  أغراضهاوخاصة في سورة الحج والكشف عن 

الكالم من المواضيع التي حظيت بالدراسة من قبل في القران الكريم ومن بين الدراسات  أفعال إن  

تير ، لعور " مذكرة ماجس ألمينةي سورة الكهف " الكالمية ف األفعالالتي اهتمت بهذا الموضوع نذكر: 

 توراه.دك أطروحةالكالمية في القران الكريم " سورة البقرة" دراسة تداولية " لمحمد مدور "   األفعال

جمع المادة المعرفية اعتمدت مجموعة من المصادر والمراجع وتفاوتت من حيث  إلىخالل السعي   

محمود لجديدة في البحث اللغوي المعاصر "  أفاقالبالغة " " للزمخشري"،  أساس: " أهمهاالباحث  إفادة

 احمد نخلة " " التداولية عند العلماء " العرب" لمسعود صحراوي ".

 جملة من التفاسير: كتاب تيسير الرحمان لتفسير كالم المنان عبد الرحمان ناصر السعدي. إلى إضافة  

 إعدادت يتلقاها الباحث، ومن بين هذه الصعوبات التي واجهتنا في لكل بحث صعوبا أنا الشك فيه مم  

لكتاب السهل ، وقلة المراجع في ا باألمرالبحث هي: صعوبة التطبيق الن البحث في القران الكريم ليس 

جوة في محفز من اجل بدل الجهد في سبيل بلوغ الغاية المر بمثابةهذه الصعوبات كانت  أن إالالتطبيقي 

 الدراسة.

على هذا  اإلشرافأحمد موهوب " " الذي تولى الدكتور: " و األستاذشكر "  إلىنخلص  األخيرفي   

 العمل ناضجا. استوي أن إلىالبحث، وتتبع مراحله وهو في كل دلك يوجهنا بمالحظاته 



 مقدمة
 

 

 ج

يوفقنا وكل السائرين في درجة العلم  أنهللا تعالى  إلىبرفع الدعاء  إلىهذا ال ينتهي كل عمل   

 والمعرفة.
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 :مدخل

 لتجسيد قصده، وتحقيق هدفه ورغبته في اإلنسانالعالمات التي يستعملها  أنظمةتعد اللغة أحد   

، حيث اعتبرت محل اهتمام أخرمن جانب  إليه، وتحقيق ما يصبو ، من جانبأطرافهالفهم بين  اإلفهام

بن فارس، ابن ه، االدارسين والباحثين ولعل من ابرز هؤالء الدارسين : ابن جني، تمام حسان، سيبوي

اجتماعية يمتلكها متكلم اللغة، ويعبر  إنسانيةوسيلة اتصالية  أنهااللغة على  إلىخلدون، الذين نظروا 

 أفرادطبقا لما اصطلح عليه  أخرواحتياجاته ومتطلباته فهي تختلف من مجتمع على  أرائهبواسطتها عن 

غير  أوواء بطريقة مباشرة س اإلنسان بتاذلك المجتمع، التي يتم اكتسابها من جملة من الخبرات التي يمر 

الوصفية  إلىكما درسوا اللغة دراسة معيارية، ومع تطورها لم تبق في حدود المعيارية بل تعدتها ، مباشرة

، )الصوتي، النحوي، الدمالي، العرفي (مع مجموعة من الدارسين الذين ركزوا على مستويات اللغوية 

 بأنها « قرمن دراسة اللغة فقد أ أبحاثهطلقت الذي ان "دي سويسر  "ولعل من ابرز هؤالء الدارسين نجد: 

بنية مغلقة ونسق كلي معزول عن كل السياقات الخارجية، كما  أنها أي 1.»تدرس لذاتها ومن أجل ذاتها 

، فقد كان لها ألقاهاقام بدراسة العالقات الموجودة بين العناصر اللغوية، وذلك من خالل المحاضرات التي 

انه  إال "دي سويسر  "لكن بالرغم من هذا التطور الذي جاء به دور كبير في تطور الدرس اللساني، و

الذي قال بان  "تشومسكي  "تعرض لالنتقادات في دراسته للبنية اللغوية، ومن بين تلك االنتقادات نجد 

اكتفت بوصفها للتراكيب اللغوية وتحليلها بطريقة شكلية  أنها أيالبنيوية اكتفت بالجوانب السطحية للغة، 

بان يقر بنظرية  " تشومسكي  "متجاهلة بذلك الدور الذي يلعبه المعنى على مستويات اللغة، وهذا ما دفع 

والتي تقتصر على وصف اللغة بل قامت بتحليلها وتفسيرها، وبهذا  " التوليدية التحويلية "  جديدة وهي

 2،» التواصل  لتحقيق  األداة، وهذا باعتبارها آخراللغة من منظور  إلىللنظر   « الحاجةسرعان ما دعت 

ظهور علم جديد وهو  إلى أدىواالستعمال الفعلي لها، باعتباره هو الذي يحدد البنية التركيبية للغة مما 

 التداولية.

 تدور داللتها في المعاجم العربيةمادة: د.و.ل، حيث  إلىح التداولية: يعود فالمفهوم اللغوي لمصطل  

تداولنا  "في لسان العرب البن منظور حول التحول والتبدل واالسترخاء، والتناقل والتمكين، وقد جاء 

، دارت وهللا يداولها بين الناس األيام... ودالت األمرالمداولة على  أي دواليك اوقالوبالدول  أخذناه األمر

                                                             
 .67م، ص 2004، 1اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ، لبنان، ط إلىينظر: محمد محمد يونس على، مدخل  1
 علجية ايت بوجمعة، التداولية، دراسة في المجاالت والفروع، جامعة مولود مهري، تيزي وزو.  2
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 األمر اتداولو أي اتداولوبيننا...وداوليك من  واألمرمرة هذه مرة، وتداولنا العمل  أخذته األيديوتداولته 

 . 1 " هذا دولة وهذا دولة  بأخذبينهم 

لقد اختلف الدارسون والباحثون في تحديد المفهوم االصطالحي للتداولية ، فتعددت تعريفاتها نظرا   

علم النفس وعلم  إلىتشابك مع العديد من العلوم بدءا من علم االجتماع التساع مجالها المعرفي الذي ي

 "االتصال والنقد والبالغة والسيميائيات وتحليل الخطاب واللسانيات وغيرها، ومن بين هاته التعريفات: 

بدرجة تتجاوز ما  إليهالمرسل  إفهامالمرسل، في كيفية قدرته على  ىمعن أوالتواصلي  ىدراسة المعن أنها

من خالل عملية  إلى يأتي، وهذا االستعمال ال األفرادالتداولية تهتم باالستعمال اللغوي بين  أن أي ،2" قاله

 اإلنسانيالتكلم بين عناصر العملية التخاطبية، فهذا االتجاه يهتم بدراسة االستعمال اللغوي في التواصل 

نهما وما يرافق الكالم من حركات الجسم وتغيرات الوجه، ومن ويهتم كذلك بالمتكلم والسامع والعالقة بي

 يشاركون في االتصال اللغوي وبيئته الحدث وقدرة السامع على فهم مقاصد المتكلم ومدى استجابته.

 نشأة التداولية وتطورها:

 أ/ التداولية في الفكر العربي:

 أهمتميزت الدراسات اللغوية في التراث العربي باالهتمام ببعض الجوانب، التي تعد اليوم من   

المبادئ التي تأسست عليها اللسانيات التداولية، حيث اهتم الدارسون القدماء بدراسة النص باعتباره خطابا 

 3ة التواصل اللغوي، وكل ماله عالقة بعملي متكامال متجاوزة بذلك مجرد وصف البنية والشكل النحوي

واهتموا بمعيار الصدق والكذب ومطابقة الخطاب للواقع وعدمه ومراعاة المقام ومطابقته لمقتض الحال، 

 أنيحقق مقصده من عملية القول يجب عليه  أنمستعمل اللغة في بيئته، عندما يريد  أنحيث يشير سيبويه 

، عندما جعل أحيانابول من القول، مع التعليل لذلك يراعي عرف البيئة التي يوجد فيا، وقد قدم صورا للمق

 4. "اإلحالة إلىهذا باب االستقامة من الكالم  "أضرب الكالم في باب تحت عنوان 

 التداولية في الفكر الغربي: /ب

شارلز موريس  "وطورها تلميذه  "شارلز ساندريس بيرس  "إلىيعود استعمال مصطلح التداولية   

"  

                                                             
المصري، لسان العرب، دار العرب، دار صادر، بيروت، لبنان،  اإلفريقيجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  1 

 .252، ص 1994، 3، ط 11مج
ينظر، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية ، داال الكتاب الجديد المتجدد، بيروت   2

 .22م، ص 1،2004،ط1لبنان، ج
   واآلداب، تقريب تداولي للمصطلح ، البالغي، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني الثقافي االلغة وداللته )سويرتي (محمد   3

 .30، ص 2000، مارس 3، ع28، مج )الكويت (
 .54م، ص 1988، 3ينظر: سيبويه، الكتاب ، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخارجي، القاهرة، ط   4
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بين ثالثة فروع الفرع  "العام لعلم العالمات من خالل تمييزه،  اإلطارانطالقا من عنايته بتحديد   

: النحو أو التركيب ، الفرع الثاني: الداللة، الفرع الثالث: التداولية، حيث حقق فيها نتائج جعلته األول

 1." رائدها وعد مؤسسها الحقيقي

 أنهاالتداولية تيارا موازيا لتيار البنيوية وتيار التوليدية التحويلية فقد اتفق الدارسون على  أصبحت  

قام على  أنفي العقد السابع من القرن عشرين بعد  إاللتصبح مجاال يعتد به في الدرس اللغوي المعاصر 

و   J.Austinهم: أوستين  ردأكسفوالتراث الفلسفي بجامعة  إلىتطويرها ثالثة من فالسفة اللغة المنتمين 

الطبيعية  اإلنسانيةاللغة  يمعن، وكانوا جميعا مهتمين بطريقة توصيل  P.Griceوغرايس  Searlسيرل 

سنة  إلىالتداولية بمفهومها اللغوي  نشأة إرجاعويمكن  « متلقي يفسرها ، إلىمتكلم رسالة  إبالغمن خالل 

فرع  تأسيسولم يكن يريد  2،  » هاالفارد  «معة عندما ألقى جون اوستين محاضراته في جا 1955

اختصاص فلسفي جديد هو فلسفة اللغة ونجح في  تأسيس« هو آخرللسانيات، بل كان يفكر في هدف 

 3. » ذلك

 :ةالتداوليقضايا 

استطاعت فرض نفسها في حظيرة العلوم  أنها إالرغم اتساع مجال التداولية وتعدد بيئة نشأتها   

 وجعلت لنفسها مبادئ تستند عليها لدراسة اللغة و يمكن تحديد خمسة مواضيع رئيسية فيها هي:

مع مفهوم المشير وهي  وتترابطزمن...  أوموقع  أوذات  إلىويقصد بها كل ما يشير  االشاريات: -1

 4وغيرها.شخصية واشاريات زمنية واشاريات مكانية  إشارات أنواع

 إلى: واهم المبادئ التي يتكئ  عليها التحليل التداولي، حيث يوجه المتكلم حديثه االفتراض المسبق -2

االفتراض المسبق قد يكون مرتبطا ببعض  أنمما يفرض سلفا انه معلوم له ولقد لوحظ  أساسالسامع على 

 أوعلى انه العنصر الداللي الخاص بالقول : Ducrotيعرفه ديكرو  إذالعبارات اللغوية دون بعض ، 

الذي نستخلصه من  ىاالفتراض المسبق مرتبط بالمعن أنمما يعني  5نفي ال . أواستفهام، هل ؟  إلىتحويله 

 القول.

                                                             
 .196م، ص 1996حامد خليل: المنطق البرغماتي عند بيرس، مؤسس الحركة البرغماتية، دار الينابيع ، مصر، د ط ،   1
 .197ينظر : المرجع نفسه، ص   2
 .20م، ص2007، 1غوفمان، تر: صابر الحباشة، دار الحوار، سورية،ط إلىفيليب بالنشية، التداولية من اوستين   3
ينظر: نادية رمضان النجار، االتجاه التداولي والوظيفي في الدرس اللغوي، موسى حومن، الدولية للنشر والتوزيع،   4

 .51م، ص 2013، 1، طاإلسكندرية
 .7م، ص1986القومي، الرباط ، المغرب،  اإلنماءانظر: فرانسواز، المقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، مركز   5
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بين اثنين، فلكل منهما مقامان هما: مقام  إال: ومقتض هذا المبدأ انه ال كالم مفيد االستلزام الحواري -3

 بتوفرهما. إالفالعملية التواصلية ال تستقيم  1المتكلم ومقام المستمع، 

 األدلةهو طريقة عرض  أو واحدة،نتيجة  إلىالتي تقضي  األدلةهو عبارة عن سلسلة من  الحجاج: -4

 2وتقديمها.

 3لي الن طابعه الفكري مقامي واجتماعي،وعرفه طه عبد الرحمان انه: فعالية جدلية، فهو تداو  

 أنللحجاج بعدا تداوليا جدليا، بمعنى انه من شروط قيامه وجود متكلم ومستمع  أعطىفطه عبد الرحمان 

، مما جعل أوستنمعالمها  أرسىالكالم، التي  أفعالنظرية  إلىلفضل في ظهور النظرية الحجاجية يعود 

 إضافةاوستين، خاصة عندما اقترح  أفكارقام بتطوير  إذمهمة في البحث التداولي  خطوةديكرو يخطو 

 4فعلين لغويين المتمثالن في فعل االقتضاء وفعل الحجاج.

رية د هذه النظالنظريات التداولية، ويعود ميال أهمالكالمية من بين  األفعالتعد نظرية  الكالم: أفعال -5

دراسات وال األبحاثاللغوية حيث كانت لهذه  أبحاثهماما قدمه جون اوستين وتلميذه جون سيرل في  إلى

موضوع دراستنا  األخيرةلظهور هذه النظرية، وهذه  األساسيوبالخصوص محاضرات اوستين السبب 

 .األولوالتي سنتطرق لها بالتفصيل في الفصل 

 األولالفصل 

    ما قدمته المعاجم العربية من معاني للجذرين إلىالمية يجب التطرق قبل تقديم مفهوم للفعال الك  

 )ف.ع.ل.ك.ل.م  ( 

 مفهوم الفعل الكالمي: أوال:

 تعريف الفعل لغة: -أ

:  فَعَل، يَْفعَُل، فَعالً، وْفعالً، كاألتيففي معجم العين للخليل بن احمد الفراهيدي ورد معنى الفعل   

الجود والكرم ونحوه، والفعلة: العملة،  االسم ، والفعال اسم للفعل الحسن، مثل:فالفعل: المصدر، والفعل: 

 5ذلك من العمل. هوما يشبوهم قوم يستعملون الطين والحفر 

                                                             
، 2الحوار وتجديد علم الكالم ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، بيروت، ط أصولينظر: طه عبد الرحمن، في   1

 .99م، ص2002
، 1بين الحكمة، سطيف الجزائر، ط مالعربي القديخليفة بوجادي في اللسانيات التداولية مع محاولة تاصيلية في الدرس  2

 .87، ص2009
 .65الحوار وتجديد علم الكالم، ص  أصولطه عبد الرحمن، في   3
 .15م،ص 2006، 1ط بكر الغزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار، الدار البيضاء ، أبوينظر:   4
 .638م، ص 2004، 1، مكتبة لبنان ، طوآخرونالخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، تح: داود مسلوم   5
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 في معجم العين تصب في معنى الفعل واالستعمال. )ف.ع.ل (فمجمل معاني الجذر اللغوي للكلمة   

 وأوحينا": الفَْعُل بالفتح: مصدر فَعََل يَْفعَُل وقرأ بعضهم :  "  للجوهري  " الصحاح وفي معجم   

 73 األنبياء " فِْعَل الخيرات 

           والفعل بالكسر االسم والجمع الِفعَاُل مثل: قِدٌْح وقِدَاح وبِئْر وبِئار والفَعَاُل بالفتح : الَكَرُم وقال هدية  

     )الطويل (

 القوُم هشوا للِفعَال تقنعا إذاضروري بلحبيبة على َعِظم زوره   **             

اختلق،  أيمصدٌر، مثل ذهب، ذهابًا، وكانت منه فعلهٌ حسنة أو قبيحة ، وافتعل كذبا وزوًرا،  أيضاوالِفعال 

في معجم   )ف.ع.ل (ذر اللغوي للكلمة فمعاني الج  1فانفعل ، كقولك  كسرته فانكسر، الشيءولعلت 

 الصحاح تنصب في المعنى: االنفعال الحديث.

وفعلت فعلتك التي  " : فعل: هذه فعلة من فعالتك  " للزمخشري"  " البالغة أساس " وفي معجم   

 " 19"فَعلَت الشعراء 

 .2 وإسماعيل إبراهيم، وتنسى األفاعيلوتقول الرشى تفعل   

 من وقعهما، وقال ذو الرمة: األعاجيب أي  

 مفعول به العجب األماكنفكل ما هبطا في شأو شوطهما ** من 

 مختلف مصنوع، ويقال شعر مفتعل: أيالكرم، وهذا كتاب مفتعل  أيوفيهما السؤود والفعال   

، ومجمل 3المفتعل األغاني وأعذبالشعر ما كان مفتعال  أعذبللمبتدع الذي اغرب فيه قائله ويقولون 

 يدور حول المفتعل والمختلف. ) ف.ع.ل  (المفهوم اللغوي للكلمة 

، ، فعلتُ )متعدفعل ثالثي ( )ف.ع.ل(لبطرس البستاني: فَعَلَ  "محيط المحيط  "في قاموس   وجاء  

 226الشعراء  "نهم يقولون ماال يفعلون وأ »عمله  الشيءأْفعَُل، افعل، مصدر فعل، فعال، فعل 

 أوحدث يقترن بزمان  أو: هو لفظ يدل على حالة )ناح(الفعل  )ف.ع.ل ( أفاعيل، أفعالفعلٌك جمع  

 المستقبل. أوحاضر 

                                                             
 .816م، ص 2008، 3شيماء: معجم الصحاح، دار المعرفة، لبنان، ط مأمونبن حماد خليل  إسماعيلالجوهري   1
 .632م، ص 1988، 1البالغة ، تح: مزيد لقيم شوقي المعرفي، مكتبة لبنان، ط أساسالزمخشري جار هللا بن أحمد:   2
 .623ص  ،نفسهالمرجع   3
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 في مستوى عمله فعال لقد حضرني »فعله لم يكن قوله في مستوى  "خرج، وفق، نام يخرج اخرج،  

 الواقع.الموعد: حقيقة في 

انه كلمة  أيلفظة تدل على معنى مستقل الزمن جزء منه  ":  بأنه "شحدة فارغ  ": يعرفه  اصطالحا -ب

ثالث فئات ماض، مضارع،  إلىتدل على حدث مقترن بزمان نحو: شرب، يشرب، اشرب، وينقسم الفعل 

الفعل  أما، انتصر، أشرقتمثل  يالماضفي الزمن  1الفعل الماضي هو مادل على حدث  أن، حيث أمر

حدث  إلى اإلشارة أيضاوقد يفيد  اآلنالمضارع كلمة تدل على حدث في الحاضر مثل: يلعب الولد 

 .2ما  شيءهو مادل على حدث في المستقبل ويعني بشكل عام طلب فعل  األمرالفعل  أما، يالماض

مقياس في هذا العالم، خاضعا ل اإلنسانالتي يخضع لها  األحداثالفعل هو حركة تتميز عن كل  أن أي

 باقترانه بزمن معين وذلك من اجل تحديد غايات متعددة. إالنحدد الفعل  أنالزمن، فال يمكن 

 الكلم: -2

 :لغة -أ

: كلم : الكالم: اسم جنس يقع على القليل والكثير والكلم  "للجوهري" "الصحاح  "وجاء في معجم   

قال سيبويه : هذا باب علم ما الكلم من  وبهذاجمع كلمة مثل: نبقة   ألنهال يكون : اقل من ثالث كلمات، 

، فالكلم ينحصر في ثالث 3االسم والفعل والحرف  أشياءنفس ثالثة  أراد ألنهالكالم  العربية ، ولم يقل : ما 

 .فهو يتجاوز ذلك أمامكلمات 

 :كاألتيالبالغة فقد وردت معاني الجذر  أساسوفي   

 ، وموسى كليم هللاوكالمته، وكان متضاربين فصارا يتكلمان َكلََم: سمعته يتكلم بكذا ، وكلمته   

 مَ لِ وكُ  : منطيق،يم  لِ جل كَ الم ، من أطايب، ورَ م، وجاء بمراهم الكِ لِ كَ ونطق بكلمة فصيحة ويكلمه فصاح، ويُ 

 .ومٌ لُ وكُ  فالن وَكلََم فهو َكِليمٌ وُمكلٌَم وهم كلمى ، وبه كَلٌْم وكالمٌ 

،  4ومن المجاز حفظت كلمة الحويدرة لقصيدته، وهذا كلمة شاعرة وهذا مما تكلم العرض والدين   

 فالمعاني التي ورد في هذا المعجم تتمحور حول: النطق.

 :كاألتيفقد عرفه ابن منظور  "لسان العرب "في  أما  

                                                             
 .114م، ص 3،2006،مقدمة في اللسانيات المعاصرة، دار وائل للنشر،طوآخرونشحدة فارع،موسى عمايدة   1
 .114المرجع نفسه، ص  2
 .922الجوهري، معجم الصحاح، ص   3
 .720البالغة، ص  أساسالزمخشري :   4
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وهو غير مخلوق تعالى كما  يعد،كالم هللا وكلم هللا وكلماته، وكلمته، وكالم هللا ال يحد وال  ن:القراكلم: 

 يقول المفترون علوا كبيرا.

وصف كالمه بالتمام  إنمابكلمات هللا التامات قيل: في القران قال ابن أثير :   أعوذوفي الحديث :   

 1كما يكون في كالم الناس. بأو عيمن كالمه نقص  شيءيكون في  أنال يجوز  ألنه

عض اتصال عبارة عن سالسل صوتية يتصل بعضها بب "عرف فوزي الشايب الكالم انه:  اصطالحا: -ب

 ( كلمات وجمل وفقرات وليس لكل صوت صالحا الن يحاور  وإنمامفردة ،  أصواناوثيقا ، فنحن ال نتكلم 

الصوت وصفاته هما اللذان يحددان ورود الصوت منه في موقع صوت في سلسلة كالمية فمخرج  أي

 أوكلمات  أوتكون متصلة فيها بينها لتكون جملة  األصوات. فالكالم مجموعة من 2عدم وروده  أويعنيه 

 معنى لوحده، وال يكون صالحا للحوار. أيفقرات ذات معنى بخالف الصوت الذي ال يكون 

ناتج النشاط الذي يقوم به  أيما ينشأ عن االستخدام الفعلي للغة  ": بأنهويعرفه  محمد سمديونس   

 3لغوية مفيدة. بأصواتمستخدم اللغة عندما ينطق 

ضمن سياق استعمال اللغة في معالجة المعلومات ، وهذا االستعمال ال يكون  إالفالكالم ال يكون   

 ضمن قالب لغوي محدد. إال

استعمل رموز  "في هذا الصدد أن الكالم هو:  "  Max Moler" "ماكس مولر "كما يقول   

هذا التعريف ناقص ما لم يتصل بالمجتمع  أن "ديوي  "صوتية مقطعية يعبر بمقتضاها عن الفكر، ويرى 

، فالكالم  4"جماعة واحدة  أفرادوالمشاعر، فاللغة وسيلة اتصال بين  األفكارفاللغة لم تتوقف عند نقل 

بالنسبة لديوي  وأما، أفكارهللتعبير عن  اإلنسانيستعملها  وإشاراتبالنسبة لماكس مولر هو مجرد رموز 

 المجتمع. أفرادعنصر المجتمع على ما قاله ماكس مولر باعتبار اللغة وسيلة للتواصل بين  أضاففقد 

 الفعل الكالمي: /3

الكالمية، ويعود الفضل  األفعالالتي قامت عليها نظرية  األساسيةيعد الفعل الكالمي احد المفاهيم   

يقدم مفاهيم دقيقة حول  أنالذي استطاع  " Austin" "اوستين " فالفيلسو إلىفي التنظير له ودراسته 

                                                             
 ،1 ط ،13بيروت لبنان، مج  صادر،المصري، لسان العرب، دار  اإلفريقيجمال الدين محمد بم مكرم ابن منظور   1

 .104ص  ،2005 ،2004 ،2003 ،2002
 .15م، ص 2004، 1، ط األردنفوزي الشايب، اثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، عالم الكتب الحديث،   2
 .53م، ص2004، 1اللسانيات ، دار الكتاب الجديد المتحدة،لبنان، ط إلىمحمد محمد يونس علي: مدخل   3
 .14م، ص2011، 1، طاألردنزكريا شعبان شعبان: اللغة الوظيفية واالتصال، عالم الكتب،   4
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 "و  " Searl" "سيرل " أمثال آخروناالنجازية ثم طوره علماء  وأبعادهطبيعة وخصائصه ومكوناته 

 وغيرهم. "Récanti " "ريكانتي

 " بأنه "مسعود صحراوي  "لقد اختلف الدارسون في تحديد مفهوم للفعل الكالمي، حيث عرفه   

، وفضال عن ذلك يعد نشاطا ماديا نحويا يتوسل تأثيريكل ملفوظ ينهض على نظام شكلي داللي انجازي 

تخص رد  تأثيريةوغايات  )والوعد والوعيد...الخ واألمركالطلب  (انجازية  أغراضقولية لتحقيق  أفعال

على المتلقي وردوده، سواء بالقبول  تأثير، فالفعل الكالمي هو فعل له 1 )كالرفض والقبول (فعل المتلقي 

 .واألمرانجازية كالطلب  أغراضما، وتحقيق  أشياءانجاز  إلىالرفض وصوال  أو

، طلب، أمر (ال بعينه الصغرى التي بفضلها تحقق اللغة فعالوحدة  "انه  "مانغوتو "ويعرفه   

اعترف  إذا إالهذا الفعل  تأويلالمتلفظ المشارك ال يمكنه  إذغايته تعبير حال المخاطبين،  )تصريح ، وعد

، فالفعل الكالمي عنده يتعلق بمقاصد المتكلمين فمتى ما هم القصد تحقق  2 "بالطابع القصدي لفعل المتلفظ

 .الفعل الكالمي وهذا من خالل ما تلفظ به

على  أصوات أحداث أيوالكلمات  األلفاظالنطق ببعض  "الفعل الكالمي بـ  "اوستين "كما عرف    

 أي، 3مخصوصية متصلة على نحو ما، بمعجم معين و مرتبطة به ومتماشية معه وخاضعة لنظامه أنحاء

 مرتبطة بمعجم ما وخاضعة لنظامه. ألفاظعبارة عن كالم يحتوي على 

قيمة  أي إليهانسند  أنغير الوصفية التي ال يمكن  األقوال "بـ  "بكر العزاوي أبو "ويعرفه   

 صدقية 

الكالمية ال  األفعال أن، بمعنى 4 "فعل لالتي يمتزج فيها القول با األقوال أيوالتي لها طبيعة انجازية 

 (هي العالقة بين المتلفظ  وإنما، الكذب آونحكم عليها بالصدق  أنوال يمكن  الصدقيشترط فيها معيار 

بضرورة القيام بعمل  أمرلفعل معين كان  أداء " حدث ، كما يعتبر : آووما ينجز عنه من عمل  ، )القول

 فاألداء إذا، 5التجسيد اللساني حكما لفعل معين لحالة شعورية تجد طريقتها  أو آخروعد بانجاز عمل  أوما 

                                                             
الكالمية في التراث اللساني العربي، دار  األفعالدراسة تداولية لظاهرة  العرب،مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء   1

 .41م، ص 2005، 1الطليعة، بيروت، ط
دومينيك مانغونو، مصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد يحياتين، الدار العربية للعلوم، ناشرون، الجزائر، ط   2

 .7م، ص2008، 1
م، ص 1991الشرق،  إفريقياالم ، تر: عبد عبد القادر قينيني، بالك األشياءالكالم العامة كيف ننجز  أفعالاوستين، نظرية   3

116. 
 .122م، ص 2006، 1بكر العزاوي، اللغة والحجاج ، الدار البيضاء ، ط أبو  4
م، ص 2005، 1، طاألردن، لسانيات النص وتحليل الخطاب، عالم الكتب الجديد،  األساسيةنعمات بوقرة، المصطلحات   5

90. 
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االنجازية التي تحدد الغايات  باألفعالالكالمي عبارة عن وحدات لغوية يؤديها المتكلم من خالل القيام 

 .المقصودة من الفعل اللغوي 

 الكالم عند العرب: أفعالثانيا: نظرية 

، هذا العلم الذي الكالمية تندرج في التراث العربي ضمن مباحث علم المعاني األفعالظاهرة  إن  

 أحوالالعلم الذي يعرف به  ":  بأنه "في علوم البالغة اإليضاح "في كتابه  "الخطيب غزويني "عرفه 

اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال مع وفائه بغرض بالغي يفهم ضمنا من السياق، وما يحيط به 

فعرفه في  "السكاكب " أما، 1"معبرة عن المعنى  تأتيالجملة بحيث هو علم يبحث في  أومن القرائن، 

، وما يتصل بها من االستحسان  اإلفادةتتبع خواص تراكيب الكالم في  "بـ:  "مفاتيح العلوم "كتابه : 

. ومن خالل هذين  2وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكالم على ما يقتضي الحال ذكره

بها  أتىالكالم تهتم بالمعنى ، والتي  أفعالظرية ن وكذلكعلم المعاني يهتم بالمعنى  أنالتعريفين يتضح 

عند العرب من  اإلنشاءتعبر نظرية الخبر و  " "مسعود صحراوي "اوستين، وهذا ما الحظنا في قول 

 أفعالنظرية  أن، وهذا يعني  3 "الكالمية عند المعاصرين األفعالالجانب المعرفي العام مكافئة لمفهوم 

فكل نظر الحديث بينهما، إلى، وقبل الولوج واإلنشائي: الخبري األسلوبين الكالم عند العرب تتجلى في

في البداية لم  إذكذلك،  واألصوليحسب وجهة نظره ومجال تخصصه ، فالبالغي له نظرة والنحوي  إليها

، ولم يحمل قيمة  أخرىاثر يذكر في المؤلفات العربية ولم يكن لهما نظرة  اإلنشائي األسلوبيكن 

ولم نجده عند الجرجاني  ،اإلنشاء، فلم يتفق العلماء العرب على مصطلح  متأخرةفي مرحلة  إالاالستقرار 

القزويني ومحمد بن علي  ":  أمثال نال حظه عند القلة من المؤلفين ، ولكنهبالكواكوال حتى عند 

 4."الجرجاني

في حيث  "مفتاح العلوم "خبر وطلب وهذا ما يصرح به في كتابه  إلىقسم الكالم  "فالسكاكب "  

يكون لنسبته  أما ألنهانشاءا  أوخبرا  أماأن الكالم  " مصرحا : لإلنشاءرد االعتبار  إلى "القزويني  "ذهب 

  5.اإلنشاءخبر والثاني  األولال يكون لها خارج  أوال تطابقه،  آوخارج تطابقه 

                                                             
في علوم البالغة المعاني  اإليضاحالخطيب القزويني، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد،   1

 .04م، ص 1،2003والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
كتب العلمية، بيروت بكر محمد ابن علي السكاكب: مفتاح العلوم، تر: نعيم زرزور، دار ال أبييوسف يعقوب بن  أبي  2

 .161م، ص 1983، 1ط
الكالمية في التراث اللساني العربي، دار  األفعالدراسة تداولية لظاهرة  العرب،مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء   3

 .49م، ص 2005، 1الطليعة، بيروت، ط
 .55-54المرجع السابق، ص   4
في علوم البالغة المعاني  اإليضاحالخطيب القزويني، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد،   5

 .24م، ص 2003 ،1 والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
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 الخبري: األسلوب -1

  لغة: -أ

: خبر : أخبرته وخبرته، والخبر النبأ ويجمع على  بأنه "العين  "عرفه الخليل بن احمد الفراهيدي     

 ل : فتقو بالشيء ُخبِر المجرب، والُخبر ِعلمك إذا اإلنسان، والُخبر مخبرة باألمر، والخبير: العالم أخبار

 

 

 1لي به خبر والخبار: ارض ينتفع فيها الدواب.ليس 

، والخبر: ما األخبار: الخبر بالتحريك واحد أنفورد  "البن منظور  " "لسان العرب "في  أما  

ا : نبأه واخابير جمع الجمع. وخبره بكذ أخباروالجمع  النبأسيده: الخبر  أينمن نبإ عمن ستخبر  أتاك

 2.والتخبرواستخبرته واالستخبار  يخبره، ويقال : تخبرت الخبر أنعن الخبر والطلب  سألهواستخبره، 

 .باألمرواالستطالع  بالشيءبينها: النبأ والعلم  فالخبر له عدة معان لغوية من

 اصطالحا: -ب

الكالم الذي يحتمل الصدق  "انه  "دروس من البالغة العربية  "في كتابه  "الزناد األزهر "عرفه     

ما هو  الشيء ال على الكذب فهو الخبر عن  أماعلى ما هو به،  الشيءوالكذب ، والصدق هو الخبر عن 

ال يطابق الحكم واقعا  أنيطابق الحكم الذي يتضمنه الكالم واقعا خارجه، والكذب  أنبه، فالصدق 

  3خارجه.

هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ليدخل فيه  أو،  إسنادفالخبر يقوم على الحكم بمفهوم ، وهذا الحكم هو 

المتنبئين في دعوى النبوة،  كإخباررسله والواجبة الكذب  وإخبارهللا  كإخبارالواجبة الصدق  اإلخبار

احتملت احد  أخرىلذاتها دون اعتبارات  إليهانظر  إذاكذبها فكل هذه  أووالبديهيات المقطوع بصدقها 

 أنويمكن القول  هماألحدفي الخبر تكون متعينة  أوخصوصية في المخبر،  إلى نظر فيها إذا أما، األمرين

  4الخبر ما ال تتوقف تتحقق مدلوله على النطق به.

 إفادةتكذيبه، وهو  أوماجار تصديق قائله  "يحدده بـ "الصاحبي "في كتابه  "ابن فارس  " أما  

دائم، نحو: قام زيد، يقوم زيد، وقائم زيد، ثم يكون واجبا  أومستقبل  أوفي ماضي من زمان  أمراالمخاطب 

                                                             
كتب العلمية، بيروت، الخليل بن احمد الفراهيدي: العين مرتب على حروف المعجم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار ال  1

 .383م، ص 2002، 1،ط12لبنان، 
: لسان العرب، دار الكتب اإلفريقيالرويفعي  األنصاريالفضل جمال الدين ابن منظور  أبومحمد بن مكرم بن علي   2

 .227م، ص2009، 4العلمية، ج
-99م، ص 9291، 1الزناد: دروس في البالغة العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط األزهر  3

100. 
 .43م، ص 1993، 3احمد مصطفى المراي: علوم البالغة البيان والمعاني والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  4



 نظرية أفعال الكالمالفصل األول: 
 

 

15 

وجائرا وممتنعا، فالواجب قولنا النار محرقة، والجائر قولنا : لقي زيد عمرا، والممتنع قوله: حملت 

  1الجبل.

 إلىكاذبة ، وهذا يرجع  أوقد تكون صادقة  وأحداث األخبارالخبري عبارة عن نقل  فاألسلوب  

 .القران الكريم والحديث النبوي والحقائق العلمية من ذلك ىويستثنللواقع، مدى مطابقتها 

، المخاطب نقال يحتمل الصدق والكذب  إلىهو وصف لحدث ما ونقله  األمرفي حقيقة  األخبار نإ  

مثال لم يقف عند حدود  "الجاحظ   "من ذلك، حيث نجد   األكثرهناك من العلماء من قسم الخبر   أنوغير 

وهي: صادق وكاذب وغير صادق وال  أقسامالخبر ثالثة  أنبل تجاوز ذلك ، ويزعم  2الصدق والكذب،

 كاذب.

والخبر الكاذب هو ما ال  مطابق، بأنههو المطابق للواقع مع االعتقاد  رأيه:فالخبر الصادق في   

 .أنواع 4 ماوإندق وال كاذب فهو ليس نوعا واحدا مطابق، والخبر ليس بصا بأنهيطابق الواقع مع االعتقاد 

 هي: األنواعهذه 

 غير مطابق. بأنهالخبر المطابق للواقع مع االعتقاد  -أ

 .أصالالخبر المطابق للواقع بدون اعتقاد  -ب

 مطابق. بأنهالخبر غير مطابق للواقع مع االعتقاد  -ج

 3.أصالالخبر غير مطابق للواقع بدون اعتقاد  -د

الخبري، حيث يفسر من  لألسلوبنظرته الخاصة  اآلخرهو  "لقدامة بن جعفر  "  أيضالقد كان   

 أفدتوالخبر كل قول  "بقوله:  "نقد النشر  "الذين تطرقوا لمفهوم الخبر في كتابه   األوائلالبالغيين 

ابا بعد سؤال فيسمى جو يأتيالعلم بقيامه، ومنه ما  أفدتهمستمعه ما لم يكن عنده، كقولك: قام زيد فقد 

يكون ابتداء منك فيكون  أنكذا، وهذا يجوز  رأييفي كذا؟ فتقول:  رأيككقولك في جواب من سالك: ما 

وليس في  "يقول :  "قدامة  "لمفهوم الخبر عند   وإتماما 4بعد سؤال كان جوابا كما قلناه، أتى فإذاخبرا، 

الصدق والكذب يستعمالن  أن إالصنوف القول وفنونه ما يقع فيه الصدق والكذب غير الخبر والجواب ، 

في الخبر ويستعمل مكانهما في الجواب الخطأ والصواب، والمعنى واحد، وان فرق اللفظ بينهما، وكذلك 

                                                             
غوي، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي الل أبي  1

 .183م، ص 1993، 1مكتبة المعارف، بيروت ، ط
 .43م، ص 2009، 1عبد العزيز عتيق: في البالغة العربية علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط  2
 .43المرجع نفسه، ص   3
 .44م، ص 1980أبي فرج قدامة بن جعفر: نقد النثر، دار الكتب العلمية، بيروت، ر ط،   4
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ويمكن تلخيص مفهوم  1يستعمل في االعتقاد موضع الصدق والكذب والباطل والمعنى قريب من قريب،

 الخبر عند قدامة بن جعفر على النحو التالي: 

القول  اءإلقلم يكن معلوما له عند  بشيءهو كل قول يستفيد منه المخبر به علما  :بصفة عامةالخبر  -1

 عليه.

 بشيء مهإعالما يلقيه على مسمعه ابتداءا بقصد  أوهو ما يبتدئ به المخبر به،  :الخبر بصفة خاصة -2

ذا حصل االعتقاد في صدق ه فإذامجهول، وهذا النوع من الخبر عنده هو ما يحتمل الصدق والكذب، 

 حصل االعتقاد في كذبه فهو باطل. وإذاالخبر فهو الحق، 

ى جوابا عل أتييما  أوبعد سؤال  يأتيهو ما  :الجواب الذي يَعُدهُ قدامة قسيم الخبر أوالخبر الجوابي  -3

 سؤال ، وهذا النوع من الخبر يحتمل الصدق والكذب.

 تأثرلقد  2،الخطأحصل االعتقاد في كذبه فهو  وإذاحصل االعتقاد في صدقه فهو الصواب  فإذا  

وغيرهم،  "بن سيار بن الهانئ النظام البصري  وإبراهيم "و  "كالجاحظ  "قدامة بن جعفر بمن سبقه  

الذي تحدث عنه هو عبارة عن نقل لوقائع  األولقد طور هذا المفهوم وزاد عليه، فالجزء  بالرغم من انه

معلوماته  إلى وأضافهاعلى دراية بها بفضل من كان حاضرا  فأصبح كان المخاطب يجهلها وأحداث

الجزء الثاني من تعريفه فقد اقر بان الخبر  أمابصيغة استفهام، سؤال وجواب،  يأتيوعلمه، فالخبر قد 

ذب دون غيرها، حيث نجده ربط الصدق والكذب بالصواب يرد فيهما الصدق والك اللذانوالجواب هما 

 االعتقاد وكلهم يحملون نفس المعنى. أثناءالجواب والحق والباطل  أثناءوالخطأ 

 الخبر: أنواع

من حيث نسبة حضورها في  التأكيدللخبر نوعان ، وقد اعتمد البالغيون في تصنيفه على وسائل   

 :يأتيمترابطان كما  أمرانوهما  3الخبر وموقف السامع من مضمون ذلك الخبر،

السامع  المخبر الذي هو إعالموهو ما خال من وسائل التوكيد ، قصد فيه المخبر  الخبر غير مؤكد: -1

 هذا النوع ، درجات التفاعل نجدها في وأدنىالتوكيد والتقرير في العبارات الخبرية ،  ألدوات إقحامدون 

 ال غير. إخبارالخبر ينقل كما هو فهو مجرد  أنذلك 

عدد  من حيث اشتماله على وسائل التوكيد، فهو نوعان حسب األولوهو عكس النوع  الخبر المؤكد: -2

 تلك الوسائل وهما:

                                                             
 .45المرجع السابق، ص  1
 .44م، ص 1980أبي فرج قدامة بن جعفر: نقد النثر، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط،   2
 .100م، ص 9291، 1الزناد: دروس في البالغة العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط األزهر  3
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ممكنة، كان  أمورواحدة وفيه يتوقع المتكلم من سامعه عدة  بأداةوهو الخبر المؤكد  الخبر طلبي: -أ

 تأكيداستخدام وسيلة  إلىمما دعاه  1متردد في قوله فهو منه بين بين، أويكون شاكا في مضمون الخبر ، 

 اليقين و الوضوح. إلى، وبها يخرج السامع من دائرة الشك والغموض إخباريتهواحدة من اجل تقوية 

عدم قبول السامع لمضمون  أواثر تردد،  يأتيالتوكيد غالبا ما  أن البالغيينى والمتفق عليه لد  

 الخبر.

الخبر الوارد من  أن، ذلك باإلنكاريويسمى  أداةمن  بأكثر: وهو الخبر المؤكد  اإلنكاريالخبر  -ب

عند كل من  إصرارالتوكيد فيه ترتبط بمدى  أدواتونسبة حضور  )السامع (المخبر منكرا من المخبر 

 2قبوله. إلىمحصنا بكالمه دافعا سامعه  واآلخرطرفي التواصل، احدهما يكون ردا منكرا بمضمون الخبر 

له من عناصر المقام مع العلم انه في الخطاب  يترائيمرتبط بحدس المتكلم وما  التأكيدفاستعمال  إذن

 3.والطلبمن عرض الخبر االبتدائي  أقوىالمؤكد نسبة التفاعل بين الطرفين 

  

والمعاني التي  "الخبري فيقول:  لألسلوبعدة معان  "الصاحبي  "في كتابه   "ابن فارس  "  أدرجولقد 

 ، فمنها : 4"يحملها لفظ الخبر كثيرة  

 ! نحو: ما أحسن زيدا التعجب 

 عندنا، نحو: َوِددْتُكَ  والتمني 

 نحو: ال بأس عليك،  والنفي 

 .228 اآليةالبقرة  "والمطلقات يتربصن  "نحو قوله عز وجل:  واألمر

 79 اآليةالواقعة  "وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن  "نحو قوله:  النهي

 نحو قوله: سبحان هللا والتعظيم

 .هللا عنه عفىنحو قولنا:  الدعاء

                                                             
 .102المرجع نفسه، ص  1
 .103المرجع السابق، ص    2
 .103المرجع السابق، ص   3
الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها،  أبي  4

 .183م، ص 1993، 1مكتبة المعارف، بيروت ، ط
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 1كالوعد والوعيد. أخرىمعان  إلى باإلضافة  

وسمى هذا استخبار : وهو طلب الخبر ، والخبر  طلب الخبر على صيغة االستفهام يأتيوقد   

فمن غير الثابت في  "هذا بقوله :  "الجرجاني  "، وقد وضح  ومستخيرعموما ما يقوم به طرفان مخبر 

 اتواإلثبونفي،  إثبات إلىينقسم  ألنهالعقول والقائم في النفوس انه ال يكون خبرا حتى يكون مخبر عنه 

نفيه من  أومعنى  إثباتتتصور  أنوالنفي يقتضي منفيا ومنفيا عنه، ولو حاولت  يقتضي مثبتا و مثبتا له،

يكون هناك مثبت له ومنفي عنه، حاولت ما ال يصح في عقل وال يقع في وهم، ومن اجل ذلك  أندون 

 أنت إذامقدر وكان لفظك به،  أومظهر  شيء إلى إسنادهتريد  أنفعل من غير  إلىيكون لك قصد  أنامتنع 

 2لم ترد ذلك،وصوت تصونه سواء.

معياري  إلىمثبت ومنفي ، يعني خضوع كل قسم منه  إلىالجرجاني هنا قد قسم الخبر  أننالحظ   

 الصدق والكذب.

الخبري عند البالغيين القدامى انه يكمن في مقاصد  األسلوبعن مفهوم  إليهوما تلخص   

 خبار.هو: اإلتتعدد و لكنه المعنى واحد، وغرضه  تراكيبهالفظهم، وهذا ما جعل المتكلمين، وليس في 

 الخبر: أغراض

 الغرضين وهما: ألحديلقى  أنفي الخبر  األصل  

 العبارة ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. أوالمخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة  إفادة  -1

 3المتكلم عالم بالحكم ويسمى ذلك الزم الفائدة. أنالمخاطب  إفادة -2

التي يبغي المتكلم من ورائها تعريف من  اإلخباريتمثل في جميع  :)الخبرفائدة  ( األولفالغرض    

الكتب في  المتعلقة بالحقائق التي تشتمل عليها األخباريجهلها، كذلك يتمثل في  أشياء أو بشيءيخاطب 

 الحقائق العلمية التي تلقى على المتعلمين. أوالعلوم والفنون 

المتكلم  أييفيد مخاطبه  أنيقصد المتكلم من ورائه  : وهو ما )الزم الفائدة (الغرض الثاني  أما  

 4مضمونه. أيعالم بحكم الخبر 

 :اإلنشائي األسلوب -2

                                                             
 .183المرجع نفسه، ص   1
حمد شاكر، مكتبة أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، دالئل اإلعجاز، تج: محمود م  2

 .528الخانجي، د.ط.د.ت، ص 
 .50م، ص 2009، 1عبد العزيز عتيق: في البالغة العربية علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط  3
 .52-51المرجع السابق، ص   4
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 لغة: اإلنشاءتعريف  -أ

 مادة نشأ ما يلي: "القاموس المحيط  "ورد في    

فعت ونُشَئ سحابة: ارتنشاًءا ونشأة ونشاءة، حي وَربَا وشب، وال أونشأ تنشأ، كَمنََع وَكَرَم ، نشئًا و نشوءا 

 .19 اآليةالزخرف  "منشأ  أومن "وانتشئ بمعنى ، وقرأ الكوفيون: 

النهار والليل  أول أوهي مصدر على فاعله  أو: الغالم والجارية جاوزوا حد الصفر، ج: ناشئة،  والناشئ

 1.اإلبلقائم بالليل ، والنشئ: صفار  قامساعات الليل  أول أو

 اإلنشاء إلىمنسوب  )ن،ش،أ(كما يلي  اإلنشاءفقد ورد تعريف  "محيط المحيط  "قاموس في  أما  

وتسميته تعبيريا ، قرر المجلس البلدي القيام  األفكار تأليف: موضوعا يتضمن إنشائياموضوعا  أنجز

 وأعمالالطرق وشقها والترميم  إصالحمثل  2العمومية والعمرانية، األشغال إنشائية،ومشاريع  بأعمال

  الري الخ.

 اصطالحا:  اإلنشاء -ب

كاذب ، وذلك الن  أويقال لقائله انه صادق  أنماال يصح  "انه   "محمد علي سلفاني   "يعرفه   

 3الكذب. أويعبر عن شعوره، فهو ال يلقي خبرا يحتمل الصدق  إنما اإلنشاء بأساليبالمتكلم 

حصل مضمونه  الما "يعرفه انه   "جواهر البالغة  "في كتابه   "احمد الهاشمي  "في حيث نجد    

في  اإلقبالوطلب  "ال تفعل  "وطلب الكف في  "افعل   "تلفت به ، فطلب الفعل في   إذا إالوال يتحقق 

 4صنع المتلفظ بها.بنفس  إالالنداء، كل ذلك ما حصل 

ال يحتمل الصدق وال الكذب، بينما الخبر فهو يحتمل  اإلنشاء أنعكس الخبر، باعتبار  اإلنشاء إذن  

 الصدق والكذب.

 :غير الطلبي واإلنشاءالطلبي  اإلنشاءقسمين هما:  إلى اإلنشاءينقسم  : اإلنشاء أقسام

 من المخاطب، ويستدعي مطلوب غير حاصل  شيءيكون فيه انتظار حصول  الطلبي: اإلنشاء 

 

                                                             
محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح، أبو الوفاء نصر الموريني، دار الكتب العلمية ،   1

 .83م، ص 2009، 3بيروت، ط
، 1بطرس البستاني، محيط المحيط قاموس عصري مطول للغة العربية، تح، محمد عثمان ، دار الكتب العلمية، لبنان، ط  2

 .197م، ص 2009
 .29م،ص2008، 1مد علي سلطاني، المختار من علوم البالغة والعروض ، دار العصماء، سوريا، دمشق، طمح  3
 .69احمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت د.ط.د.ن، ص  4
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 والنهي واالستفهام والنداء. واألمر 1كثيرة منها: التمني، وأنواعهوقت الطلب المتناع تحصيل ، 

 إحدىمن  بأداةم لك علم به لم يتقد شيءهو طلب فهم  أو 2عن المجهول هو السؤال  االستفهام: -أ

  3.أدواته

لالستفهام كلمات موضوعة وهي  "وقد حدد السكاكب الكلمة التي ترد  في طلب االستفهام بقوله :   

 4، مت أيان. أن، أين، كم، كيف، أي: الهمزة، أم، هل، ما ، من، 

 :أنواعثالثة  إلىقسم السكاكب هذه الكلمات   

 يختص بطلب حصول التصور يتطلب االستفهام هنا تفصيال وتوضيحا من المخاطب. النوع األول:

 ما. ألمرنفي  أو إثباتيخص حصول التصديق والغرض من االستفهام هنا هو  النوع الثاني:

بل  توضيح وال تفصيل وال تصديق، أواالستفهام البالغي، ال يختص، فال يوجد طلب  النوع الثالث:

 غير ذلك. أغراضاالستفهام هنا 

 تشويق ، التمني، الاإلنكار، والتأكيدالتقرير  النفي، منها:عديدة  أغراضله  االستفهام: أغراض

 .واإلغراء

سه على نفل األمرينظر  أنقصد باالستعالء وهو طلب الفعل على وجه االستعالء وااللتزام، وي :األمر -ب

 ولألمر ،ال أممنزلة منه في الواقع  أعلى، سواء أكان إليه األمريوجه  أوغلب منزلة ممن يخاطب أنه أ

 ومضى بالغي أصليمعنى 

في طلب  األخرىتنوب حل منها مناب  األربعة األمرصيغ  بإحدى يأتيهو، ما  األصليفالمعنى   

 ، المصدر النائب عن فعله.األمر، فعل مضارع، اسم فعل األمرفعل  وهي: األفعالفعل من  أي

الذم،  ،اإلرشادالنصح،  الدعاء،وتفهم من سياق الكالم، ومنها على سبيل المثال:  البالغية: أغراضه

 التحقير، التحسر.

استعملت  إذحسب ما ناسب المقام  األحوالتولد بحسب قرائن   ..."وقد جمعها السكاكب في قوله:   

سبيل التلطف كقول كل ستعملت على ا وإذاعلى سبيل التضرع كقولنا : اللهم اغفر وارحم، ولدت الدعاء 

وااللتماس كيف عبرت عنه ، وان  حد لم يساوره في المرتبة: افعل، بدون االستعالء ولدت السؤال،أ

                                                             
في علوم البالغة المعاني  اإليضاحبن محمد،  الخطيب القزويني، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد  1

 .108م، ص 2003 ،1 والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
 .42محمد علي سلطاني، المختار من علوم البالغة والعروض، ص   2
 .63احمد مصطفى المراغي، علوم البالغة، ص   3
 .308م، ص 1983، 1السكاكب: مفتاح العلوم، تر: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  4
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بلسان حاله ولدت  أوبلسانه في ذلك  يستأذنابن سيرين، لم  أوكقولك: جالس الحسن  اإلذن في مقاماستعمل 

 1ذلك. أمثال، وان استعملت في مقام سخط المأمور به ولدت التهديد على ما تقدم الكالم في اإلباحة

 وسنوضح قوله فيما يلي :

 .األمورويرد على سبيل االستغاثة والعون والتضرع وتيسير  الدعاء: -1

حرج عله  ناله بالفعل وال إذا األمرالفعل محظور عليه ن فيكون  أنوتكون بتوهم المخاطب  :اإلباحة -2

 في الترك.

 األغراضوغيرها من  المأموريتضمن تحذيرا فيخيف ويريب  األمركان الكالم في فعل  إذا التهديد: -3

 2.األمرالتي يحملها 

 3اطب عن فعل ما على سبيل االستعالء.ويطلب فيه أن يكف المخ النهي: -4

بان االستعمال ال  األمروللنهي حرف واحد وهو: ال الجازم مثل: ال تفعل، والنهي محذو به حذو   

طلب  أفاد وإالالوجوب،  أفاديكون على سبيل االستعالء بالشرط المذكور ، فان صادف ذلك   أنتفعل 

 الترك فحسب.

استعمل على سبيل التضرع ، وان استعمل في حق المساو للرتبة ال على سبيل االستعالء،  أنثم   

، وان استعمل في مقام تسخط الترك سمي إباحةسمي  المستأذنسمي التماس، وان استعمل على حق 

 4تهديدا.

لكونه بعيد  وأمالكونه مستحيال،  أمامحبوب ال يرجى حصوله،  شيءهو طلب حصول  التمني: -5

 اآليةص القص "قارون انه لذو حظ عظيم  أوتيما  كمثلبالتي لنا  "حقق والحصول مثل قوله عز وجل: الت

79 

وهي:  أربعةالتمني  وألفاظفان كان منتظر الحصول قريب الوجود كان ترجيا ويعبر فيه بعسى ولعل 

 5وهي:ليت وثالثة نائبة عنها وهي: هل، لو ، لعل. أصليةواحدة 

 بأحدالمدعو على الداعي  إقبالالطلبي، وهو  اإلنشاء أنواعمن  واألخيروهو النوع السادس  النداء: -6

 .6 " أدعو "حروف مخصوصة ينوب كل حرف منها بالفعل  

يا:  ثمانية وهي: الهمزة، أي، ينادى بها للقريب، وا، أيا، هيا، ينادى بها للبعيد، وأدواتهحروفه   

 لنداء القريب والبعيد.

                                                             
 .319أبو يعقوب السكاكب، مفتاح العلوم، ص   1
 .319المرجع نفسه، ص   2
 .38محمد علي سلطاني: المختار من علوم البالغة والعروض، ص   3
 .115-114المعاني، صعبد العزيز عتيق، في البالغة العربية علم  4
 .62احمد مصطفى المراغي:علوم البالغة البيان والمعاني والبديع، ص   5
 .118-114عبد العزيز عتيق، في البالغة العربية علم المعاني، ص 6
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 :أغراضه

تعرف من سياق الكالم والحال منها: التحسر،  أخرىمعان  إلى األصليقد يخرج النداء من معناه   

 التعجب، الندبة واالستغاثة، التنبيه، والتعظيم.

 غير الطلبي اإلنشاء: 

 ويقسم صيغ المذح والذم والتعجب والقسم وصنع العقود. 

في التعظيم  إفراط، كونه  1 إيجاب أوسلب  اإلعجابيعبر عن انفعال قائم على  إنشاء: وهو التعجب -1

ليس من العادة عنده، والتعجب في كالم العرب على  تأثيرافي نفس المتعجب متعجب منه الحق  لشيء

 2قسمين: قسم بُوَب له علم النحو وقسم ال يُبوب له ومنه.

 القسم ما دخل الم الجر. -

معنى  لىإ األصلياالستفهام والنفي وكل هذه الصيغ نقلت من معناها  الجر،النداء ما دخل عليه الم  -

 ه.فعله وافعل ببوب لها بصيغتين اثنين هما: ما أيُ  وإنماالتعجب، ويُبوب لها في كتب النحو، 

المدح  أنعلى اعتبار .3ويئسالكلمات التي وضعت للمدح والذم كلمتين: نعم  أشهرمن  المدح والذم: -2

، وما تجدر حبذاوللذم بئس و ال  حبذانعم نجد:  إلى وباإلضافةما،  بأمر اإلعجابللداللة على  أسلوب

 وال يشتق منها. أمرلها مضارع وال جامدة ليس  أفعالوحبذا وال حبذا هي  وبأسنعم  أنهنا  إليه اإلشارة

رين وهما: التعظيم به، ويقوم القسم على عنص أومقدس  بشيءتوكيد للكالم كالحلف  إنشاءوهنا  القسم: -3

لمراد المقسم عليه، وهو الكالم ا وأما والعصور،مفهوم مقدس تتعدد حسب الثقافات  أومقسم به، ذات 

 كيده.تأ

 4القسم نجد: أقسم، حلف، عاهد، أشهد هللا. أفعالمن بين 

 القسم هي: الحلف، اليمين، القسم، عهد هللا. وأسماء

 لتاء، الالم.اومن حروفه: الباء، الواو، 

 أوضمان،  أوعقد  أووهو كل ما تلفظ به المتكلم فتولد عنه حدث له قيمة كالبيع والشراء  صيغ العقود: -4

يتوفر في  أنصيغ العقود  إنشاء: قامت الصالة، ولنجاح رهن و دين غالبا ما تكون صيغه في الماضي نحو

  5والسلطة على الحدث. األحداثالمتكلم القصد في 

                                                             
م، ص 1،1947ابو حيان النحوي األندلس، منهج السالك على ألفية ابن مالك، تح: سيدني بالزر، دار األضواء السلف، ط  1

369. 
 .100م، ص2001، 5ة الخانجي، القاهرة، طبفي النحو العربي، مكت اإلنشائية األساليبعبد السالم محمد هارون،     2
 .100المرجع السابق: ص  3
 .141األزهر الزناد، دروس في البالغة العربية، ص   4
 .141المرجع نفسه، ص   5
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لجاحظ ا، أمثالعند الدارسين  واإلنشائيالخبري  األسلوبينالكالم عند العرب تمثلت في  أفعالنظرية 

في دراستهم هو: مبدأ الصدق والكذب  أساسيومسعود صحراوي وغيرهم، حيث اعتمدوا على مبدأ 

 بالنسبة للمتكلم والمستمع.

 ربالكالم عند الغ أفعاللثا : نظرية ثا

مبحث لساني محض، بقدر ما هو مقاربة فلسفية لبعض القضايا  الكالم ليست مجرد أفعالنظرية    

منذ زمن، فاللغة استعملت لوصف الواقع وبذلك تضل الجمل خاضعة لمعيار  اإلنسانيةالتي تثيرها اللغة 

بعض  أننا سنالحظ خالفته، ولكن إذاطابقت الواقع وكاذبة  إذاقة ، فالجمل تكون صاد1الصدق والكذب

  "اوستين وسيرل  "نظرهم الخاصة أمثال :  وأعطوالم يقولوا بهذا الكالم،  الدارسين الغربيين

 عند اوستين: -1

صادقا  إماتقتصر وظيفة اللغة على وصف وقائع العالم وصف يكون  أن "اوستين  "لقد انكر     

ه العبارات من العبارات يشب آخرهناك نوعا  أن، ورأى  "المغالطة الوصفية  "عليه   وأطلقكاذبا،  وإما

لم الوظيفية في تركيبها لكنه ال يصف وقائع العالم، وال يصف بصدق وال كذب ، كان نقول رجل مس

وقد بشر بمولود نسميه  يقول أوبنصف مالي لمرضى السرطان،  أوصييقول  أوطالق  أنت: ألمرته

 يحيى.

كذب ، بل انك  أوبصدق  ال تصف شيئا من الواقع في العالم الخارجي، وال توصف وأمثالها تالعبارافهذه 

 2كالمية. أفعالهي  أوكالم،  أفعالقوال، بل تؤدي فعال، فهي  شيءمثلها ال  أوبواحدة منها  إذا

 وهما: األفعالبين نوعين من  "اوستين  "وقد ميز     

 كاذبة. أوتصف وقائع العالم الخارجي، وتكون صادقة  أفعالوهي  :) وصفية ( إخبارية أفعال -أ

 ون، وال توصف بصدق وال كذب بل تكتؤدى أو أفعالتنجز بها في ظروف مالئمة  :أدائية أفعال  -ب

 غير موفقة. أوعليها  أطلقموفقة كما 

 األدائية األفعالوال تكون ، ويدخل فيها التسمية والوصية واالعتذار والرهان والنصح والوعد 

وشروط قياسية  األداء بإخفاق إيذانالم تتحقق كان ذلك  فإذاتحققت لها شروط المالئمة،  إذا إالموقفة عنده 

 أداء إساءةلم تتحقق كان في ذلك  فإذااداءا موفقا غير صعب،  ألدائهالفعل، بل  ألداء، وهي ليست الزمة 

 3للفعل.

 الشروط التكوينية فهي: أما -

                                                             
 .86م، ص2016، 1جواد ختام، التداولية اصولها واتجاهاتها، كنوز المعرفة، االردن، ط   1
 .43م، ص 2002محمود احمد نخلة، افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، د.ط.  2
 .44المرجع السابق، ص    3



 نظرية أفعال الكالمالفصل األول: 
 

 

24 

 .الطالق أوعرضي مقبول وله اثر عرضي معين كالزواج مثال  إجراءوجود  -

 معينون في ظروف معينة. أناسنطق كلمات محددة ينطق بها  اإلجراءيتضمن  أن -

 .اإلجراءيكون الناس مؤهلين لتنفيذ هذا  أن -

 يكون التنفيذ صحيحا. أن -

 بالنسبة للشروط القياسية فهي: أما -

 .أفكارهصادقا في  اإلجراءيكون المشارك في  أن -

 صادقا في مشاعره. اإلجراءيكون المشارك في  أن -

 يكون المشارك صادقا في نواياه. أن -

 1يلتزم بما يلزم نفسه به. أن -

غير حاسم، وان كثيرا مما  واألدائية اإلخبارية األفعالتميزه بين هذه  أن "الوستين  "ولقد تبين     

 ، فرجعألدائيةاتقوم بوظيفة  اإلخبارية األفعالوان كثيرا من ليس منها، األدائية األفعالشروط  تنطق عليه

 السؤال: كيف ننجز فعال حين ننطق قوال؟ إلىعودا على بدء 

، تعج أفعالالفعل للكالمي مركب من ثالثة  أنيرى  أخرىعن هذا السؤال مرة  لإلجابةوفي سعيه    

 لغرض الدرس وهي: الإ ىاألخرجوانب مختلفة لفعل كالمي واحد، وال يفصل احدهما عن 

في جمل مفيدة ذات بناء لغوي نحوي سليم،  األلفاظ إطالقويراد به  : )الفعل اللغوي  (فعل القول  -1

 لغوية فرعية وهي المستويات اللسانية المعهودة : أفعالوذات داللة، ففعل القول يشتمل بالضرورة 

: الفعل الصوتي: أفعاالالمستوى الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الداللي، ولكن اوستين يسميها 

 2لغة معينة. إلىالمنتمية  األصواتوهو التلفظ بسلسلة من 

حسب  األفعال: فيؤلف مفردات طبقا لقواعد لغة معينة: والفعل الداللي: فهو توظيف هذه والفعل التركيب

بحمل  أمر أمتحذير من عواقب الخروج في الرحلة،  أمستمطر ، أنهامحددة فقولنا مثال:  وإحاالتمعان 

 .3غرضه من الكالم أوقرائن السياق لتحديد قصد المتكلم  إلىبالرجوع  إالغير ذلك  أممظلة، 

كصيغة  وهو الفعل االنجازي الحقيقي، فهو يحدد الغرض المقصود بالقول الفعل المتضمن في القول: -2

الكالمية هو المقصود من النظرية برمتها، لذا  األفعالانه عمل ينجز بقول ما، وهذا الصنف من  إذ، 4 أمر

ذلك:  أمثلة: القوى االنجازية، ومن األفعالاقترح اوستين تسمية الوظائف اللسانية الثانوية خلف هذه 

 محكمة...، شهادة في أمرتحذير ، وعد ،  أو تأكيد إصدارالسؤال،  إجابةالسؤال، 

                                                             
 .45المرجع نفسه، ص   1
مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة االفعال الكالمية في التراث االسالمي العربي،   2

 .41، ص 2005، 1دار الطليعة، بيروت ، ط
 .41المرجع نفسه، ص   3
 .24جميل حمداوي: التداوليات وتحليل الخطاب، شبكة االلوكة،د.ط، د.ت، ص  4
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الذي هو مجرد قول  األولفي مقابل  شيءوالفعل الثاني قيام بفعل ضمن قول  األولالفعل  الفرق بين

 1.شيء

يرى اوستين انه مع القيام بفعل القول وما يصاحب من فعل متضمن  وأخيرا الفعل الناتج عن القول: -3

قائما بفعل ثالث هو: التسبب في نشوء  )وهو هنا الشخص المتكلم  (، فقد يكون الفاعل  ) القوة (في القول

 "  "اوستين  "ويسميه  )اإلرشاد، التضليل،  اإلقناع ( اآلثارذلك تلك  أمثلةومن  في المشاعر والفكر أثار

 .2"الفعل التاثيري  "وسماه بعضهم   "الفعل الناتج عن القول 

المخاطب على  تأثيرنوجز معنى الفعل الناتج عن القول انه رد فعل للمخاطب عكسه  أنويمكن    

تشكل  أفعاليتكون من ثالثة  "اوستين  "حسب تحليل    )الفعل الكالمي(فالفعل اللغوي  .وأفكارهمشاعره 

 . 3الثالثة تقع حدوثها في وقت واحد األفعالهذه  أنكيان واحدا مع العلم 

اللغوية في خمس  األفعالبعد ذلك بتجميع  "اوستين  "القوة االنجازية قام   مفهوم  إلىوباالستناد    

 4فصائل كبرى هي:

 رأ،ب: أمثلتهاومن  قيمة مما يصعب القطع به، أوعلى واقع  أحكام إطالقوهي بجوهرها  الحكميات: -1

  ، فسر.أرخقيم، حكم، وصف، حسب، حلل، صنف، 

، أعلن: عين، استقال، أمثلتها، ومن إليهماالقول وما  أووهي تقوم على استعمال الحق  االنفاذيات: -2

 5، نهي.أمرصوت، صرح، 

التعاقد الوعديات تلزم المتكلم بالقيام بتصرف بطريقة ما مثل: الوعد والموافقة، و إن :الوعديات -3

 والتفضيل. واإلذنوالعزم، النية والقسم 

لنقد، ا، الرأفةالغير نحو: االعتذار و الشكر والتهنئة،  أفعالتتفاعل مع  أعمالوهي  السلوكيات: -4

 التصفيف، التركيب، الكره والتحريض.

وهي أعمال تختص بالغرض مثل: التأكيد و النفي والوصف و اإلصالح والذكر والقول  العرضيات:  -5

 6والتأويل، الشهادة ، والنقل والتوضيح والتقدير والتدليل واإلحالة.

 حل العبارات الملفوظة انجازية وهي على نوعين وهما:  أن: يمكن القول  إذن  

                                                             
 .42لتداولية عند العلماء العرب، ص مسعود صحراوي: ا  1
 .121، ص 1991اوستين: نظرية أفعال الكالم العامة، كيف ننجز االشياء بالكالم، تر: عبد القادر قنيني، افريقيا الشرق،  2
الجيالني دالش: مدخل الى اللسانيات التداولية، تلر: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر،   3

 .24م، ص  1983د.ط،
 .63-62م، ص :1987، 1فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، مركز اإلنماء القومي، ط  4
االفعال الكالمية بين فالسفة اللغة اللغة المعاصرين والبالغيين العرب، مطبوعات طالب سيد هاشم طبطبائي: نظرية   5

 .10م، ص 1994جامعة الكويت، 
،تر: صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، الالدقية،ط  بالنشيه، التداولية من اوستين الى غوفمانفيليب   6

 .62م، ص 2007، 1
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 لىإ، نهي، دعاء( بصيغة الزمن الحاضر المنسوب األمرفعلها ظاهر )  انجازية صريحة )مباشرة(: -أ

 المتكلم.

 أمرك( االجتهاد مفيد: أقولفعلها غير ظاهر نحو، االجتهاد مفيد ) انجازية ضمنية ) غير مباشرة(:  -ب

 1تجتهد. أن

 خصائص الفعل الكالم: 

 الفعل الكالمي الكامل له ثالثة خصائص وهي: أنيقر اوستين   

 انه فعل دال. -

 االجتماعية بالكلمات (. واألفعال األشياءينجز  أيانه فعل انجازي )  -

 2كان فعال ناجحا. إذامعينة في الواقع خصوصا  أثارايترك  أي)  تأثيريانه فعل  -

 عند سيرل:  -2

 محاولة وضع حدود واضحة ألطراف أنهامساهمة " سيرل" في هذه النظرية على  إلىقد ينظر   

 يؤخذالنظرية ترفعها الى مستوى قريب من اللغات االصطناعية، التي يدرسها المناطقة الرمزيون، وقد 

 بأنهله وستعترف  إنصاف أكثرعليه في الضمن انه افقد النظرية كثيرا من سيرها ونوعها، لكن نظرته 

حيث ذهب  3هذه النظرية. أساسساهم في مناقشة مشكالت هامة في فلسفة اللغة، بحيث قدم حلوال لها على 

 4السلوك محكوم بقواعد. أشكالتكلم لغة ما هو تبني شكل من  أن إلى

من طور فكرته حول هذه النظرية ، ويعد استفادته من  أولويعتبر "سيرل" تلميذ "اوستين" وهو   

 5.األوامردروسه اقترح " سيرل" بعض التعديالت واستطاع بناء نظرية مكملة 

 :متكاملينوقد كرس جهوده فيها من خالل محورين   

 الكالم. ألفعال: خصصه لتحليل شريط نجاح الفعل الكالمي والثاني حول نمذجة عامة األول

البحث  أن" سيرل" قد وجه اهتمامه صوب االنجاز خاصة على اعتبار  أننجد  األولور فبخصوص المح

البحث في فعل  أن كمامن اختصاص اللسانيات،  وإنمافي قضايا فعل القول ليس من صميم فلسفة اللغة 

                                                             
، 1خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية مع محاولة تاصيلية في الدرس العربي القديم، بين الحكمة للنشر والتوزيع، ط  1

 .96م، ص 2009
 .44مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص   2
 .142طالب سيد هاشم طبطبائي: نظرية األفعال الكالمية، ص   3
 .117م، ص 2006، 1غة والحجاج، منتديات سور االزبكية: الدار البيضاء، طابو بكر العزاوي، الل  4
 .79خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية مع محاولة تاصيلية في الدرس العربي القديم، ص  5
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 عالاألفتقسيم  أعادوبالتالي " سيرل"  1ببعض محل الشك وريبة، لكونه يتعدى مجال التداولية، التأثير

 مع تركيزه على الفعل االنجازي وهي: أقسام أربعةالكالمية وميز بين 

 فعل التلفظ: ) الصوتي والتركيب( -

 الفعل القضوي ) االحالي والجملة( -

 الفعل االنجازي: ) على نحو ما فعل اوستين( -

 2الفعل التاثيري: ) على نحو ما فعل اوستين( . -

 نمثل بما يلي: األفعاله هذ وإليضاح  

 القاضي الجلسةرفع  -

 ارفع القاضي الجلسة؟ -

 ياقاضي ارفع الجلسة -

 لو يرفع القاضي الجلسة -

االنجازية في وقت واحد  األفعالمن  أنواعمن هذه الجمل يؤدي المتكلم ثالثة  بأيعند النطق   

 3وهي:

 وتيفظ الصويشمل الجوانب الصوتية والنحوية والمعجمية ، ويتمثل في التل فعل التلفظ ) فعل النطق(: -1

 الكلمات والجملة بنظام نحوي تركيب. ألصوات

 –له ما خالل استخدامه مع فعل انجازي  إحالةويشمل المرجع والمتحدث عنه مع  الفعل القضوي: -2

 4كالمي مركب ومقصدي. إطارى لالتصال اللغوي في الوحدة الصغر

يتمثل المرجع حول: الحديث في القاضي وهو موجود في كل العبارات  أيديناوفي المثال الذي بين    

ا قضية مع وجود خبر مشترك بينهما جميعا وهو رفع القاضي للجلسة والمرجع والخبر يمثالن مع األربع

 .األربعهي: رفع القاضي للجلسة، وبذلك فالقضية ككل مشتركة بين الجمل 

في  وبينما كان في الثالثة وأمرا، واستفهاما في الثانية األولىفي العبارة  إخباراكان  الفعل االنجازي: -3

 الرابعة تمنيا.

 ه ليس من كبيرة، ففي نظر أهمية" سيرل" لم يعطه  أن: على نحو ما فعل اوستين، غير الفعل التاثيري -4

 

                                                             
 .92جواد ختام، التداولية أصولها واتجاتها ، ص   1
 .79خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية مع محاولة تاصيلية في الدرس العربي القديم،ص   2
 .72محمود احمد نخلة، افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،ص  3
 .72المرجع نفسه، ص  4
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 1انجاز فعل ما كرد  فعله مثال. إلىالسامع يدفعه  أوعلى المخاطب  تأثيريكون لكل فعل  أنالضروري 

 لقد حدد " سيرل" سبعة شروط متحكمة في الفعل االنجازي نوجزها فيما يلي:   

لتي وهي شروط تبين ضرورة اشتراك المتخاطبين في جملة من المعارف القبلية ا :األوليةالشروط  -1

 .إليهموجه ال األمرتمثل خلفية للتواصل بينهما كان يكون المخاطب قادرا على تنفيذ 

 وهي شروط متصلة بسياق الكالم الذي يؤطر حديث المتخاطبين وتندرج هذه الشروط التحضيرية: -2

 الشروط التحضيرية ضمن متضمنات القول.

تزام والتعبير واالل كاإلخبار إليهاللمتكلم غايات يرمي  أنوتقتضي هذه الشروط شروط الغاية:  -3

 والتقدير.

 ىفعندما يتوف المتكلم النجاز فعل ما ، إليهاوتتشكل من التعابير اللسانية التي يلجا  شروط المواضعة: -4

 التحذير أدى ذاوإ،...، أتعهدمثل:اعد، التزم،  األفعالمن  ألنه إلىما يعمد  شيءالتعبير عن التزامه بفعل 

 ، انذر.أتوعدقال: احذر، 

،  2، واألمرواالستفهام  كاإلخبارالتعبير عنها  وتضم مختلف النوايا التي بمقدور المتكلم :شروط القصد -5

 للمتكلم رغبة في الكشف عن نوايا لمخاطبته من خالل ما يتلفظ به. أنوتفرض هذه الشروط 

ظ زية لملفووتتشكل من القواعد التركيبية والداللية  التي توجه القوة االنجا شروط المحتوى القضوي: -6

 المتكلم سينجز فعال ما مستقبال. أنزم ما، فالمحتوى القضوي للوعد مثال، يستل

يكون حديثه صادقا، وعندما  أنوهي التلفظ بالقول عندما يخبر المتكلم، فمن المفترض  الوفاء:شروط  -7

ما  فذاك يقتضي القدرة على الوفاء بالوعد، وقد تختلف درجة قوة شروط الوفاء من قول  شيءيلتزم بفعل 

 3.خرأل

 وهي: أصنافاقتراح خمسة  أعادما ن اعلكن " سيرل" سر  

الحالة  حيث الكلمات تتطابق مع العالم، وحيث المتكلم،التي يكون الهدف منها تطويع  :تاالختبارا -1

 هي اليقين بالمستوى مهما كانت درجة القوة ومثال ذلك: سيأتي غدا. النفسية

 لعالم يطابق ا أنما، حيث يجب  بأمريكون الهدف منها جعل المخاطب يقوم  : )األوامر (الطلبيات   -2

 4مثل: اخرج. إرادةرغبة الكلمات، وحيث تكون الحالة النفسية 

                                                             
 .72المرجع السابق، ص    1
 .92جواد ختام: التداولية اصولها واتجاهاتها، ص  2
 .93المرجع نفسه، ص   3
، 1بالنشيه، التداولية من اوستين الى غوفمان،تر: صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، الالدقية،ط فيليب   4

 .66م، ص 2007
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مات، يطابق العالم الكل أنالهدف منها جعل المتكلم ملتزما بانجاز عمل، و حيث يجب  الوعديات: -3

 .آتي وحيث الحالة النفسية الواجبة هي صدق النية، وقد اخذ سيرل هذا القسم عن اوستين مثل : سوف

يكون الهدف هو التعبير عن الحالة النفسية بشرط ان يكون ثمة نية صادقة  : )التعبيريات (االفصاحات  -4

المخاطب، وهذا  إلى أوالمتكلم  أماوحيث سند المحتوى خاصية ، وحيث ال توجد مطابقة الكون للكلمات ،

 1.أعذرين" السلوكيات " في تصنيفية " اوستين" مثل:  إجمااليوافق 

ق مع وحيث التوافق بين الكلمات والعالم مباشر دون تطاب واقعة، إحداث يكون الهدف التصريحات: -5

 الحرب عليكم. أعلناالجتماعية مثل:  أوحفظ المشروعية والمؤسسية 

" سيرل" فهي الكالمية عند  لألفعال النموذجيةفيما يخص المحور الثاني المتمثل في: الصيغة  أما   

 صنفين:

قرائن سياقية، ويكون من  إلىدون الحاجة  األصليوهي التي حملت معناها  الكالمية المباشرة: األفعال -أ

كان هناك تطابق بين معنى الجملة والمعنى الذي يقصده المتكلم، وما يفهمه المخاطب، فالمتكلم هنا الراد 

 2بالضبط وبصفة حرفية ما قاله كان الفعل اللغوي المتحقق مباشرا.

عة من هم بمجمويف آخرمعنى  إلى األصلي: وهي التي صرفت معناها الكالمية غير المباشرة األفعال -ب

في  المتكلم ليهإالمعنى الذي يستند  إلىالقرائن السياقية وغيرها، ويكون فيه االنتقال من المعنى الحقيقي 

 المتحقق غير الفعل اللغوي حينئذمما قال فيكون  أكثرخالف ما يفهم من ظاهر اللفظ وبلغ  أرادقوله، فهو 

تعمل االستفهام " هل" التي تس أداةهذا القول  تناولني الملح؟ يتضمن أنمباشر، مثل: هل تستطيع 

 هذا المقام ال يراد به حقيقة االستفهام. أن إالال،  أوبنعم  اإلجابةللتصديق، فتكون 

يلتمس منه  وإنمايدرك ذلك، ويناول الملح للسائل، فهو ال يستفهم عن قدرته  أنوعلى المخاطب    

 3هنا القيام بالفعل.

مجموعة من المعايير التي بلغت اثن عشر معيارا يختلف فيها كل فعل  أيضا" سيرل"  أضافلقد    

 وهي: اآلخرانجازي عن 

من طرف المتكلم  بالتأثيرفالغرض االنجازي لفعل ما هو القيام  االختالف في الغرض االنجازي للفعل: -1

وبالتالي  4." فالهدف الغرضي هو جزء من القوة الغرضية وليس القوة الغرضية ذاتهاعلى المستمع 

                                                             
 .66المرجع نفسه، ص   1
، ديسمبر، جامعة عمار ثلجي، 5ذيب بلخير، مجلة مقاليد تجليات الفعل الكالمي عند جالل الدين الغزويني، العدد   2

 .57الجزائر، الجزائر، االغواط، د.ت، ص 

 .58المرجع نفسه، ص   3 
 .225صم، 1993، 1صالح اسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة اكسوفرد، دار التنوير، لبنان، ط  4
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" و طلب  أميعلى تحضير حفلة عيد ميالد  يالهدف الغرضي لالستفهام في هذه الجملة " هل تساعدين

 المساعدة".

العالم  إلىاالنجازية من الكلمات  األفعالفي بعض  المطابقة" فاتجاه  ختالف في اتجاه المطابقة:اال -2

تطابق  أنفهي هذا المعيار يجب  1الكلمات كالوعد والرياء. إلى، وهو في بعضها من العالم كاإلخباريات

 يكون مماثال للعالم الخارجي. أنالموجودة في الواقع فقولنا: المطر ينزل يجب  األشياءالكلمات المتلفظ بها 

لذي يسال ، وااإللزامالمتكلم الذي يعد يكون بصد التعبير عن مقصد  إن االختالف في الموقف النفسي: -3

فعل  أي اءبأد" وبصفة عامة يعبر التكلم  فهو بصدد التعبير عن رغبته بقيام السامع بذلك الفعل: ويأمر

 له.اح أوغرضي بمحتوى قضوي عن موقف معين 

على  وأمر: ان الجملتين : اقترح بتعبير توقيت االمتحان، االختالف في القوة التي يتم بها انجاز الفعل -4

فقان على القضية نفسها، وي تعبير وقت االمتحان، لكن الجملة الثانية تغيير توقيت االمتحان، كالهما يت

انجازية  أفعالالقوة فهناك  أوالشدة عن بعضها  لألفعال" ومن المؤشرات المميزة  ،األولىواشد من  أقوى

 2تشرك في تحقيق غرض انجازى واحد، ولكن بدرجات متفاوتة من الشدة والقوة. أنيمكن 

: نطوقةيؤثران في القوة الغرضية للم إنهماوضع المتكلم والمستمع من حيث  أواالختالف في منزلة  -5

هورية من رئيس الجم في المستمع ، فلو طلب التأثيرالدرجة التي يعتليها المتكلم لها دور فعال في  إن

 عمل علىطلب الشعب من الرئيس الجمهورية ال إذا، في حين أمراالشعب العمل على رقي البلد لكان هذا 

 .أمرارقي البلد لكان هذا اقتران وليس 

العالم الخارجي محكوم بالمتضادات،  إن :المتكلم أواالختالف في طريقة ارتباط القول باهتمام السامع  -6

 المتضادات،فهما يختلفان كاختالف تلك  التواصلية،العملية  أثناءنفسه عند المتكلم والمستمع  فالشيء

 3الشرط التمهيدي. أنماطيعتبر نمط من  إذكالمدح والذم، 

تعبيره عن قضية  أثناءالمتكلم  إن االختالف في العالمة بسائر عناصر الخطاب والسياق الذي يقع فيه: -7

 التالية الملفوظاتسياقي الكالم والسياق بمعنى انه يخلق ربط بين  أقوالهربط  إلىما، غالب ما نجده يلجأ 

 4والملفوظات السابقة.

 أمرا نستخدمه عندما نستحسن فاألولكاالختالف بين المدح والذم،  القضوي:االختالف في المحتوى  -8

 ما. أمراالثاني فنستخدمه عندما نستهجن  أماما 

                                                             
  .76محمود احمد نخلة، افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
 .226صالح اسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة اكسوفرد، ص   2
، 1األفعال االنجازية في العربية المعاصرة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط (علي محمود حجي العتراف، في البراجماتية   3

 .58م، ص 2010
 .76محمود احمد نخلة، افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  4
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 نأثال يمكنني فم تكون كالمية: أنكالمية والتي يمكنها  أفعاال إالالتي ال تكون  األفعالاالختالف بين  -9

ال في الم أضع أنقولها، فيكفي  إلىالزلزال، لكني قد ال احتاج  لضحايابمليون دينار  سأتبرع أقول

 صندوق التبرعات.

حيث يعطي محمود احمد نخلة مثاال عن التي تقتضي عرفا لغوية وغير لغوية:  األفعالاالختالف بين  -10

الحرب  إعالنعرض لغوي، وكذلك  إطارفي  إالالحرب، فال يجوز الزواج  وإعالنهذا بقوله: " كالزواج 

، فمثلها ال اإلخبارمثل: الوعد،  أفعالعرف غير لغوي، ولذلك  إطارفي  إاليقوم به شخص  أنال يجوز 

 1العرف اللغوي. إلى إاليحتاج 

في  أداءاالنجازية لها  األفعال أغلبية إنال تكون  أو أدائيةتكون  أنالتي يمكن  األفعالاالختالف بين  -11

لم  أنني، بما إنشائييكون  أنالفعل " هدد" فال يمكن  أمابالضرورة ،  إنشائيفمثال قول " وعد"  الواقع :

 2عمل التهديد بقولي " اهدد". أنجز

االنجازية تتفق في الهدف والمضمون  األفعالبعض  إن الفعل االنجازي: أداء أسلوباالختالف في  -12

  3.واألسرار اإلعالن، كاالختالف بين األسلوبالقضوي ، لكنها تختلف في 

                                                             
 .76محمود احمد نخلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
 .65فيليب بالنشيه، التداولية من اوستين الى غوفمان، ص   2
 .77محمود احمد نخلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  3
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 وال: وصف المدونة :أ

 تعريف سورة الحج: -أ

بتمعن في نزولها بين المكي والمدني، وهي  أنها، حيث القرآنيةتعتبر سورة الحج من أعاجيب السور    

ر رابطة بين تعتب أنها إذ، نزلت بعد سورة النور اإلسالم أركانالسورة الوحيدة التي تناولت وسميت بركن من 

ورة ما يناسب سبختمت  أنهاومع ما بعدها قد تتناسب بدايتها مع نهاية سورة األنبياء ، كما السورة التي قبلها 

 بعدها، وكالهما يتناوالن أهوال يوم القيامة ووحدانية هللا تعالى.المؤمنين 

جزئها فهو الجزء السابع عشر ذات  أماتحتل سورة الحج الترتيب الثاني والعشرون في القران الكريم    

في سورة الحج وكلماتها  آيات "تفسير الكتاب في علوم الكتاب  "الحزب الرابع والثالثين، فقد تناول كتاب 

 وسبعون كلمة. وإحدى نومائتا ألفانوعدد كلماتها  آية... وهي ثمان وسبعون "وحروفها وورد فيه ما يلي: 

، آيةالثمان وسبعون  أوالسبع  أوالست  أوسورة الحج بين الخمس  آياتالعلماء يختلف في عدد  رأي أن إال 1"

سبع وسبعون  أوست  أوفمدنيات، وهي ثمان، وقيل :خمس  آيات...الست " "الشافعي "احمد الخطيب  "يقول 

والعدد فيها مختلف فعدها  "في كل من اعتبر عدد نزولها بقوله  "التردل أسباب "ويفصل كتاب  ، 2، آية

وعدها  آيةوعده البصريون خمسة وسبعين  آيةوعدها المدنيون ستا وسبعون  آيةوسبعين  أربعاالشاميون 

 3.آيةوعدها الكوفيون ثمان وسبعين  آيةالمكيون سبعا وسبعين 

 المختلفة حسب ما كان كل من البصريين والكوفيين. وأرائهم األقواموجهة نظر كل من  وهذه

 سبب تسميتها: -ب

التي تناولته العديد من المحاور الدينية والدنيوية، واالسم  القرآنيةالسور  أعظمسورة الحج من    

 ، وهي السورة . "الحج "التوفيقي الذي عرفنا به تحت مسمى 

هللا ذكر  أنووجه تسميتها سورة الحج  "حول سبب تسميتها بهذا االسم :  "محمد بن عاشور"يقول    

تشرح للناس يومئذ من بيت هللا الحرام، وذكر ما  إلىالحج  إلىعليه السالم بالدعوة  إبراهيم أمرفيها كيف 

الشك تنويها بالحج، ومافيه من فضائل ومنافع وتفزيعا للذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام، وان كان 

                                                             
أبو حفص سراج الدين عمر علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني: اللباب في علم الكتاب، تج، عادل عبد الموجود والشيخ   1

 .3م، ص 1978، 1، ط14علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ج 
ة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم شمس الدين محمد أحمد الخطبيبي الشرييني الشافعي: السراج المنير في اإلعان  2

 . 535هـ، ص 1285، د ط، 2الجبير، مطبعة بوالق، القاهرة، ج 
هـ، ص 1315أبي الحسن بن علي بن أحمد النيسابوري: أسباب النزول ويليه الناسخ و المنسوخ، عالم الكتب، مصر، د ط،   3

229-230. 
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 آل ةفي سورة البقرة وسور باآلياتفرض الحج  وإنمايفرض الحج على المسلمين باالتفاق،  أننزولها قبل 

كما  تعرف هذه السورة باسمها الوحيد ولم يعرف لها أسماء أخرى غير هذا االسم ، وهذا ال يعني  1عمران، 

ذكرت وسميت  وإنماكان مفروضا قبلها كما جاء في القول السابق،  وإنماأن الحج فرض من خالل نزولها 

 بهذا االسم تنويها على قيمة هذا الركن العظيم.

 : نزولها -ج

هي مشتملة بين المكي  أمسورة مكية،  أوسورة الحج كونها سورة مدنية  المفسرين حول آراءاختلف   

 اإلمامين "السورة مكية، فقد جاء في تفسير  أنالمكي في قولهم  الرأي أصحاب إليهوالمدني، وهذا ما ذهب 

، الست 24،19هذان خصمان  أو، اآليتين، 12،11من الناس من يعبد هللا  إال، سورة الحج مكية  "الجليلين

ويرسم هذا الرأي كل من ابن عباس والشافعي والنعماني والنيسابوري والسمرقندي ومجاهد  2فمدنيات،  آيات

هذان خصمان،  "قوله تعالى :  آياتثالث  إالهذه السورة مكية  "موضحا هذا في تفسيره:  "ابن عطية "يقول 

 إليهمدنية وذلك ما أشار  أنها إلى أخر رأيكما ذهب  3 "،  ، قال ابن عباس ومجاهدآياتتمام ثالث  إلى

نزلتا في بعض أسفار النبي عليه  أنهاسورة الحج مدنية، وحدث انس  أنوقد قيل  "في قوله:  "القرطبي"

انه نزل في اعتصام اليهود  "هذان خصمان "مدنية قال في قوله:  أنهامدنية فمن قال  أنهاالسالم، يدل على 

: ولكن عذاب قوله  إلى "زلزلة الساعة إنبكم ر قواأيها الناس ات يا ": في كتابهم ودينهم قوله تعالى لمينوالمس

 4."هللا شديد

 "أغلب الجمهور يقول  إليه ناديالذي  الرأيمشتركة بين المكي والمدني وهو  أنها آخروذهب فريق  

ودليلهم على  5، األصحوقال الجمهور ، السورة مختلطة، منها مكي ومنها مدني، وهذا هو  ":  "ابن عطية

نزولها كان  آياتور المكية في حين تضمنت ، وهذا ما يجري على فواتح الس"يا أيها الناس "افتتحت بـ  أنها

 يجري على مقام السور المدنية.

 

                                                             
 .179هـ، ص 1984، 17تنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، ج محمد الطاهر ابن عاشور: تفسير التحرير وال  1
جالل الدين محمد بن أحمد المحلي والمتجر جالل الدين بن عبد الرحمان بن أبي بكر السبوطي: القران الكريم وبهامشه   2

 .286م، ص 2006تفسير االمامين الجليلين ، المكتبة الشعبية، د ط، 
 .1298م، ص 2010، 1عطية االندلسي: المحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار ابن حزم، ط ابو محمد عبد الحق ابن  3
أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيراواني ثم االندلسي، المالكي: الهداية الى معاني القران   4

م، ص 2008، 16، 7والدراسات االسالمية، جامعة الشارقة، ج الكريم وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، كلية الشريعة 

38-44. 
 .198ابن عطية االندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص   5
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 :فضلها -د

 "كما يقول  القرآنيةالسور  أعاجيبتعتبر من  إذفضلت سورة الحج عن باقي سور القران الكريم،  

السور نزلت  أعاجيبذكر القرطبي عن العزنوي انه قال: سورة الحج من  "في حديثه:  "محمد بن عاشور

 1حضرا ، مكيا و مدنيا، سلميا وحربيا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها. أوليال ونهارا، سفر 

عن عقبة  والترمذيأخرج أبو داود،  "عن فضل سورة الحج يقول:  آخرفي موضع  أيضاويوضح  

 2"أفضلت سورة الحج عن سائر القران الكريم بسجدتين؟ قال: نعم هللابن عامر قال: قلت: يا رسول 

قد قدمنا عن النبي صلى هللا وسلم قال:  " بقوله: أيضافي تفسيره للقران الكريم  "ابن كثير  "ويروي  

 أبووأخرج  " "ابن عاشور " أيضاويقول  3" فضلت سورة الحج بسجدتين ضمن لم سيجدهما فال يقراهما.

سجدة في القران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقرأه خمس عشرة  أنداود، وابن ماجة عن عمر بن العاص 

 4الكريم، منها ثالث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان.

 "لى هللا عليه وسلم: : قال رسول هللا ص "الثعلبي  إسحاق أبو "تها يقول ءفي فضل قرا أيضاوقد جاء    

كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيها مضى وفيها  األجرمن  أعطىمن قرأ سورة الحج 

فضلها عظيم وكبير  أنعمرة ، وهذا ما يبين  أوقرأ سورة الحج كان له مثل حجة من  أنومعناه  5" بقي.

 .اآلخرةجزاء قراءتها يعود على القارئ بالخير والمنفعة الدينية في الدنيا وفي 

 مواضيع سورة الحج: -هـ

ابتدأت بالنداء  أنها إذتعددت المحاور الموضوعية التي تداولتها سورة الحج وهذا ما يبين عظمتها،    

شركين سم به المالمؤمنين بتقوى ذكر هللا والتذكير بيوم القيامة، كما تناولت السورة ذكر الجذل الذي ات وأمر

 هللا يحكم بين عباده ، وانه الحاكم في هذا الكون. أنوبيان 

مع ذكر المخاصمة بين فريقين من المؤمنين والكافرين،  األولىونشأته  اإلنسانتناولت خلق  أنهاا كم   

وبيان عاقبة كل منها، ثم جاء الحديث عن فريضة الحج وما جعل هللا فيه من منافع دينية ودنيوية، وأن مكة 

                                                             
 .183محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ص   1
 .179المرجع نفسه، ص   2
مختصر تفسير ابن كثير، تج، محمد على الصابوني، دار القران الكريم،  عماد الدين أبو الغداء اسماعيل بن كثير الدمشقي:  3

 .556م، ص 1981، 7، ط2بيروت، لبنان ، م 
 .179محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ص   4
ار إحياء التراث محمد بن ابراهيم الثعالبي، أبو اسحاق : الكشف والبيان عن تفسير القران، تج، أبي محمد بن عاشور، د  5

 .05م، ص2002، 1، ط1العربي، بيروت، لبنان ، ج
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فيها  أتىمكان وبيت هللا المطهر، وذكر فيها التحذير من بعض الكبائر كالشرك، وقول الزور والرجس ثم 

من سورة  40-38 اآلية "نزلت في الجهاد وفي قوله تعالى  آية أولهاد باعتبارها اشتملت الحديث عن الج

 . "الحج

هللا عليه وسلم  النبي صلى أنروي عن ابن العباس  اآليةفي هذه  "بقوله :  "العربي "البن  فقد جاء   

أذن للذين يقاتلون  "راجعون، ليهلكن، فانزل هللا إليههلل والن  إنا نبئيهمبكر: أخرجوا  أبولما خرج من مكة قال 

وبعدها ذكر كيف يقول هللا تعالى  1 "وغيره الترمذيبكر فعرفت انه سيكون قتال، خرجه  أبوظلموا قال  بأنهم

تكذيب ج من مخالفية، ثم يذكر هللا تعالى نماذبه من تكذيب من  أصابمسليا للنبي صلى هللا عليه وسلم عما 

على الظالمين، وبعدها يورد كيد الشيطان للرسل في دعوهم وتثبت هللا لها اهد القرى المدمرة المكذبين ومش

 اصفيكر نعم هللا وتدبيره وتسييره، في الكون وانه \يذكر بالساعة والعذاب ويحذر منهم، و وآخرعونين حين 

المؤمنين  إلى واإلرشاداترسالته ثم ختمت السورة ببعض التوجيهات  إلبالغمن المالئكة والناس جعلهم 

 الزكاة واالعتصام باهلل تعالى. وإيتاءهللا وفعل الخير والجهاد والصالة بعبادة 

 الكالم في سورة الحج أفعالثانيا: 

من خالل السياق، وهذا ما  إالومقاصده الضمنية التي ال تفهم  التأثيريةبلغته  القرآنيتميز الخطاب    

 سورة من سور الكالمية في األفعالنبين مدى تجلي  أن ارتأينا، ولهذا  إليهتدرسه نظرية أفعال الكالم وترمي 

لك ، ونوضح مظهر القوة االنجازية فيها، وهذا حسب تصنيف سيرل، وسياتي تفصيل ذ "سورة الحج "وهي 

 في هذا الفصل.

 : )األوامر (الطلبيات  -1

وهي محاولة جعل المستمع يتصرف بطريقة تجعل من تصرفه متالئما مع المحتوى الخبري    

يكون المتلقي قادرا  أنما يفرضه عليه المتكلم ويشترط في هذه الطلبيات  شيءفعل  إلىتوجيهه  أي 2للتوجيه،

تحقق انجاز الفعل ، ي يوهذا كفي المستقبل  األمرعلى القيام بالفعل الموجه له من قبل المتكلم ، وان يكون 

 ، النهي، االستفهام، النداء، الرجاء، االستعطاف، التمني، النصح...األمر: فهذا الصنويدخل في 

                                                             
أبو بكر محمد بن عبد هللا المعروف بابن العربي: أحكام القول، تج، محمد ابراهيم الحفناوي واسماعيل محمد الشديدي، دار   1

 .322م، ص 2011، 3الحديث، القاهرة، ج 
، تر، سعيد الغانمي، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان،  )الفلسفة في العالم الواقعي (جون سيرل: العقل واللغة والمجتمع   2

 .218م، ص 2006، 1ط



 في سورة الحج أفعال الكالمالفصل الثاني: 
 

 

37 

متجلية بقوى انجازية  في سورة الحج التي هي موضوع هذه الدراسة األفعالحيث نجد هذا النوع من    

 والنهي واالستفهام والنداء. األمرنوعة تتراوح بين: مت

 اماإللزواالستعالء، وهذا  اإللزامدل على طلب حصول فعل من المخاطب على وجه  : وهو كل مامراأل -أ

 ليس واقعا وقت الطلب.

 :كاألتيفي سورة الحج في مواضع عدة وهي  األمروقد جاء 

   1االية "ِظيم  عَ ِة َشۡيٌء أَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّقُواْ َربَُّكۡمۚۡ إِنَّ َزۡلَزلَةَ ٱلسَّاعَ  "قوله تعالى: 

 بتقوى هللا وطاعته. أمر اآليةوفي هذه 

ُ  َمن َكاَن يَُظنُّ أَن لَّن يَنُصَرهُ  " :أيضاوقوله تعالى  ى ٱلسََّمآِء ٱأۡلِٓخَرةِ فَۡليَۡمدُۡد بَِسبَب  إِلَ وَ فِي ٱلدُّۡنيَا  ٱّللَّ

 .15 اآلية " ثُمَّ ۡليَۡقَطۡع فَۡليَنُظۡر هَۡل يُۡذِهبَنَّ َكۡيدُهُۥ َما يَِغيظُ 

التي ينزل منها نصر هللا  األبواب إلىالسماء لعله يصل  إلىحبل  بإمدادأمر للكفار  اآليةفي هذه    

 لرسوله فينشدها ويمنع هذا النصر.

 " اْ أَن يَۡخُرُجواْ ِمۡنَها ِمۡن َغم   أُِعيدُواْ فِيَها َوذُوقُواْ َعذَاَب ٱۡلَحِريقِ أرادٓ ُكلََّمآ  " كم جاء كذلك في قوله :

 د في النار.موجه للكفار الذين لم يطيعوا هللا عز وجل وال رسوله فيعذبهم عذاب شدي األمر، هذا 22االية 

كَّ  ... " :أيضاوقوله  ۡر بَۡيتَِي ِللطَّآئِِفيَن َوٱۡلقَآئِِميَن َوٱلرُّ هنا يؤمر هللا عز وجل و 26 اآلية "ودعِ ٱلسُّجُ َوَطه ِ

ِل  ِمَن ٱۡلقَۡو ٱلطَّي ِبِ  َوهُدُٓواْ إِلَى " عليه السالم بتطهير مكة من النجاسات والمشركين وقوله تعالى : إبراهيم

ِط ٱۡلَحِميدِ  طريق المستقيم وتعاليم الدين ال بإتباعمن هللا لعباده  أمروفيه  24 اآلية "  َوهُدُٓواْ إِلَٰى ِصَرٰ

 وكل كالم طيب. اإلسالمي

  28 ةاآلي "  يرَ فَُكلُواْ ِمۡنَها َوأَۡطِعُمواْ ٱۡلبَآئَِس ٱۡلفَقِ  ... " في قوله : األمرورد كما 

فَثَُهۡم ۡقُضواْ تَ مَّ ۡليَ ثُ وخاصة للناس التي ال تجد قوت يومها وقوله تعالى:  واألكل باإلطعام األمروهنا ورد 

فُواْ بِٱۡلبَۡيِت ٱۡلعَتِيق الطواف والوفاء بالنذر وقضاء النفث  أمره ، وج29 اآلية "َوۡليُوفُواْ نُذُوَرهُۡم َوۡليَطَّوَّ

 مناسك الحج وفرائضه من طواف بالكعبة وغيرها. أدواللحجاج الذين 

تِ  "في قوله :  أيضا األمروجاء  ۡم ُحُرَمٰ ِلَكَۖ َوَمن يُعَظ ِ
ِ  ذَٰ ُم  فَُهَو َخۡير  لَّهُۥ ِعندَ  ٱّللَّ َرب ِِهۦۗ َوأُِحلَّۡت لَُكُم ٱأۡلَۡنعَٰ

ورِ إِ  ِن َوٱۡجتَنِبُواْ قَۡوَل ٱلزُّ ۡجَس ِمَن ٱأۡلَۡوثَٰ من هللا  أمر، وهنا  30 اآلية "  الَّ َما يُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡمَۖ فَٱۡجتَنِبُواْ ٱلر ِ

َوٱۡلبُۡدَن  " :أيضاوالشرك باهلل وكل ما افتري به على هللا وقوله  األوثانعز وجل لعباده باالبتعاد عن 

َها لَُكم  ٓئِرِ َجعَۡلنَٰ ن َشعَٰ ِ  م ِ َۖ فَٱۡذُكُرواْ ٱۡسمَ  ٱّللَّ ِ  لَُكۡم فِيَها َخۡير  َعلَۡيَها َصَوآفََّۖ فَإِذَا َوَجبَۡت ُجنُوبَُها فَُكلُوْا  ٱّللَّ
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َها لَُكۡم لَعَلَُّكۡم تَۡشُكُرونَ  ۡرنَٰ ِلَك َسخَّ
موجه للعباد  رأموهنا ، 36 اآلية "  ِمۡنَها َوأَۡطِعُمواْ ٱۡلقَانَِع َوٱۡلُمۡعتَرَّۚۡ َكذَٰ

 من البُدن التي تم نحرها مع ذكر اسم هللا عليها . واإلطعام باألكل

َ  لَن يَنَالَ  "في قوله تعالى:  أيضا األمروجاء  ِكن يَنَالُهُ ٱلتَّۡقَوىٰ وَ لُُحوُمَها َواَل ِدَمآُؤهَا  ٱّللَّ ِلَك  ِمنُكۡمۚۡ َكذَٰ لَٰ

َرَها لَُكۡم ِلتَُكب ُِرواْ  َ  َسخَّ ِر ٱلۡ  ٱّللَّ نا بتكبير هللا عز جاء االمر ه،  37 اآلية " ُمۡحِسنِينَ َعلَٰى َما هَدَٰىُكۡمۗ َوبَش ِ

 حين فقط.وهذا يخص عباده الصال واآلخرةوجل وشكره على هدايته لعباده وتبشيره لهم بالفالح في الدنيا 

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّمآ أَنَ۠ا لَكُۡم  " قال تعالى : بِ قُۡل يَٰ  )ص(الرسول  إلىهنا  األمر، ُوجه 49 االية " ين  نَِذير  مُّ

 ها التي تخص عبادة هللا. إلى الكفار من تعاليم وأوامر وغيربه  أرسلوما  بتلتوضيح ما جاء 

ۡستَِقيم   َوٱۡدعُ إِلَىٰ ...  " :أيضاوقوله  هنا بغرض دعاء العبد  األمرورد  67 اآلية "  َرب َِكَۖ إِنََّك لَعَلَٰى هُٗدى مُّ

 دينه الصحيح. إتباعفي العبادة له عن طريق  واإلخالصتوحيد هللا  إلى

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُضِرَب َمثَل  فَٱۡستَِمعُواْ لَهُۥٓۚۡ إِنَّ  "قال تعالى:  ِ  ونِ ۡدُعوَن ِمن دُ لَِّذيَن تَ ٱيَٰ بَاٗبا لَن يَۡخلُقُواْ ذُ  ٱّللَّ

، 73 اآلية "  ٱلطَّاِلُب َوٱۡلَمۡطلُوبُ  ۡنهُۚۡ َضعُفَ نِقذُوهُ مِ ا الَّ يَۡستَ   ٗ َوإِن يَۡسلُۡبُهُم ٱلذُّبَاُب َشيۡ َولَِو ٱۡجتََمعُواْ لَهُۖۥَ 

 .صناماألالمثل الذي قدمه الخالق للكافرين الذين يعبدون  إلىهنا وهو استماع العباد  األمرورد فعل 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن ءَ  "في قوله :  األمركم جاء   َوٱۡعبُ اَمنُواْ ٱۡرَكعُواْ َوٱۡسُجدُويَٰ
لَُّكۡم ۡم َوٱۡفعَلُواْ ٱۡلَخۡيَر لَعَ دُواْ َربَّكُ اْْۤ

ل هذا يكون سببا في المؤمنين بعبادة هللا وفعل الخير لع إلىموجه  أمر اآلية، في هذه 77 اآلية "تُۡفِلُحوَن۩

 .واآلخرةنجاحهم وفالحهم وفي الدنيا 

 لحنيف ويظهراللصالة والتمسك بتعاليم الدين  وإقامتهمالسورة يأمر هللا عباده بالجهاد في سبيله  أخروفي 

ِهدُواْ فِي "هذا في قوله تعالى:  ِ  َوَجٰ يِن ِمنۡ ۡم َوَما َجعََل َعلَۡيُكۡم فِ َحقَّ ِجَهاِدِهۚۦۡ هَُو ٱۡجتَبَٰىكُ  ٱّللَّ  َحَرج ۚۡ ي ٱلد ِ

ِهيَمۚۡ  لَّةَ أَبِيُكۡم إِۡبَرٰ ٰىُكُم ٱۡلُمۡسِلِميَن ِمن قَۡبُل م ِ ذَ وَ  هَُو َسمَّ ُسوُل َشِهيدًا َعلَۡيُكۡم ٱا ِليَُكوَن فِي َهٰ تَُكونُواْ وَ لرَّ

َكٰوةَ وَ  لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ ِ ٱۡعتَِصمُ ُشَهدَآَء َعلَى ٱلنَّاِسۚۡ فَأَقِيُمواْ ٱلصَّ ۡعَم ۡلَمۡولَٰى َونِ ٱهَُو َمۡولَٰىُكۡمَۖ فَنِۡعَم  واْ بِٱّللَّ

 .78 اآلية "  ٱلنَِّصيرُ 

 :، وقد ورد في سورة الحج في مواضيع عدة وهيالشيء، وهو طلب الكف عن األمرهو مقابل  :النهي -ب

ِهيَم َمَكاَن ٱۡلبَۡيِت أَن الَّ تُۡشرِ  "قوله تعالى:  ۡبَرٰ ۡأنَا إِلِ عليه  إلبراهيموفيها نهي  .26 اآلية "ا   ٗ يۡ ۡك بِي شَ َوإِۡذ بَوَّ

 السالم عن الشرك باهلل.

ِزُعنََّك فِي ٱأۡلَۡمِرۚۡ  ": أيضاوقوله  ة  َجعَۡلنَا َمنَسًكا هُۡم نَاِسُكوهَُۖ فاََل يُنَٰ نهي  اآلية، في هذه 67 اآلية "ل ُِكل ِ أُمَّ

 عليه السالم بعدم مجادلة الكفار. إلبراهيم
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لم يكن معلوما من قبل،  بشيءمجهول، وبذلك فهو طلب العلم  شيءويراد به االستفسار عن  :االستفهام -ج

 1طلب الفهم. أيفيه انه طلب خبر ما ليس عندك  اقالووهو االستخبار الذي 

 التالية: المواضيعوقد جاء االستفهام في سورة الحج في 

ُ  َمن َكاَن يَُظنُّ أَن لَّن يَنُصَرهُ  "قوله تعالى:   ۡليَۡقَطۡع سََّمآِء ثُمَّ ِخَرةِ فَۡليَۡمدُۡد بَِسبَب  إِلَى ٱلَوٱأۡلٓ فِي ٱلدُّۡنيَا  ٱّللَّ

 إطفاء إلىويسعى  )ص(عادي الرسول يالذي  أن، ومعنى هذا 15 اآلية " فَۡليَنُظۡر َهۡل يُۡذِهبَنَّ َكۡيدُهُۥ َما يَِغيظُ 

 .شيءمن  بشيءال وليعلم انه مهما فعل ال يذهب من غيظك و شيءدينه فان جملة هذا لن يفيده في 

َ  أَلَۡم تََر أَنَّ  " :أيضاوقوله  ِت وَ  ٱّللَّ َوٰ َمٰ  اآلية، وفي هذه 18 اآلية "َمن فِي ٱأۡلَۡرِض يَۡسُجدُْۤ لَهُۤۥْ َمن فِي ٱلسَّ

ن م األرضسبحانه سيجد له خاضعا منقادا من السموات من المالئكة ومن في  بأنهخطاب من هللا لنبيه 

 المخلوقات.

ِفرِ  ": أيضاوقوله  َب ُموَسٰىَۖ فَأَۡملَۡيُت ِلۡلَكٰ ُب َمۡديََنَۖ َوكُذ ِ االية  " َكۡيَف َكاَن نَِكيرِ َخۡذتُُهۡمَۖ فَ يَن ثُمَّ أَ َوأَۡصَحٰ

 القوم كانوا يكذبون رسلهم فيمهلهم هللا بتأخير العقاب ثم يأخذهم بالعذاب. أن، ومعنى هذا 44

ِلُكُمۚۡ ٱلنَّ  " كما ورد االستفهام في قوله : ن ذَٰ الرسول  إنجد ن اآليةفي هذه  72 يةاآل "اُر قُۡل أَفَأُنَب ِئُُكم بَِشر   م ِ

دها هللا ار التي أعالن فإنهابالنسبة للكافرين  إليهيخبر الكفار بما هو أشد كراهية من سماع الحق ورؤية الداعين 

 لهم.

 " ذَان  يَۡسَمعُوَن بَِهاَهآ أَۡو َءاِقلُوَن بِ فَتَُكوَن لَُهۡم قُلُوب  يَعۡ  أَفَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱأۡلَۡرِض  "في قوله:  وأيضا 

 المهلكين قبلهم لعلهم يتعضون. آثارليشاهدوا  األرض، ومعناها ألم يمشي المكذبين في 46 اآلية

َ  أَلَۡم تََر أَنَّ  " كما قال عز وجل : ُ  ٱّللَّ ةًۚۡ ۡصبُِح أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء فَت َ  إِنَّ  ٱأۡلَۡرُض ُمۡخَضرَّ لَِطيٌف  ٱّللَّ

الموت، ومن هذه  الحياة بعد إعادةوبيان على عظمة هللا وقدرته على  تأكيد اآلية، وفي هذه 63 اآلية " َخبِير  

 لتصبح خضراء ومنتفعا بها. األرضللمطر على  إنزالهالمظاهر 

َ  لَۡم تََر أَنَّ أ "قال تعالى:  َر لَكُم  ٱّللَّ ا فِي ٱأۡلَۡرِض َسخَّ  قد سهل ومعنى هذا انه ألم تعلم أن هللا 65 اآلية " ...مَّ

 لخدمتهم. األرضللبشر كل ما في 

                                                             
 .118م، ص 1980، 1، وكالة المطبوعات الكويت، ط )الفصاحة، البالغة، المعاني (احمد مطلوب: اساليب بالغية   1
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 اإلنشاءلى إالمنقول من الخبر  "أنادي "وهو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب  :النداء -د

 التالية: اآليات، وقد ورد النداء في السورة في 1 أدواته بإحدى

ٓ  " قوله تعالى : نداء موجه للناس كلهم من المؤمنين  ةاآلي، وفي هذه 01 اآلية "أَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّقُواْ َربَُّكۡمۚۡ يَٰ

 الكتاب والمشركين بتقوى هللا. وأهل

َن ٱۡلبَۡعِث  " :أيضاوقوله  ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُۡم فِي َرۡيب  م ِ اس الذين يشكون في يوم ، نداء للن5 يةاآل "يَٰ

 البعث وينكروه.

ِبي " :أيضاوقوله  ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّمآ أَنَ۠ا لَُكۡم نَِذير  مُّ مكة  أهل، في هذه االية ينادي الرسول 49 اآلية " ن  قُۡل يَٰ

 مجرد منذر ومبلغ عن هللا رسالته. بأنهليخبرهم 

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُضِرَب َمثَل  فَٱۡستَِمعُواْ لَهُ  " كما ورد النداء في قوله:  عز وجل لعباده هللا، فيها نداء 73 يةاآل "ۥٓۚۡ َيٰ

 الطريق الصحيح. إلىالمثل الذي ُضرب لهم فربما يهتدون  إلىلكي ينصتوا 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱۡرَكعُواْ َوٱۡسُجدُواْْۤ  " في قوله: أيضاكما جاء  ُ  يَٰ ُكۡم ٱۡفعَلُواْ ٱۡلَخۡيَر لَعَلَّ وَ واْ َربَُّكۡم َوٱۡعبُد

ع وسجود فربما فرائضه من صالة وركو وأداء، هنا نداء موجه للمؤمنين لعبادة هللا 77االية  " تُۡفِلُحوَن۩

 .واآلخرةتكون سببا في نجاتهم في الدنيا 

 :األتيويمكن حصر ما جاء من الطلبيات في الجدول 

 المترتب األثر القوة االنجازية الفعل الكالمي

 ٓ لَةَ نَّ َزۡلزَ ۡمۚۡ إِ كُ أَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّقُواْ َربَّ يَٰ

 01 اآلية.  ٱلسَّاَعِة َشۡيٌء َعِظيم  

بتقوى هللا والحذر من عقابه عند  ) عرض (طلب أمر

 هو. إالالساعة التي ال يعلمها  مجيء

ُ  َمن َكاَن يَُظنُّ أَن لَّن يَنُصَرهُ  فِي  ٱّللَّ

 إِلَى َسبَب   بِ ٱلدُّۡنيَا َوٱأۡلِٓخَرةِ فَۡليَۡمدُدۡ 

 15 آليةا. ُظۡر ٱلسََّمآِء ثُمَّ ۡليَۡقَطۡع فَۡليَن

هللا عز وجل للكافرين الذين يحاولون  تعجيز أمر

 قطع نصر هللا لرسوله فهو ناصره ال محالة.

للكافرين الذين يحاولون الخروج  اهانة وتوبيخ أمرُكلََّمآ أََرادُٓواْ أَن يَۡخُرُجواْ ِمۡنَها ِمۡن  

                                                             
م، ص 1999لبديع، تد، يوسف الصهيلي، المكتبة العصرية، بيروت، أحمد الهاشمي: جواهر البالغة في المعاني والبيان وا  1
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أُِعيدُواْ فِيَها َوذُوقُواْ َعذَاَب َغم   

 22. االية ٱۡلَحِريقِ 

 من النار فيها دون فيها وهم يعذبون أشد عذاب.

ي ِِب ِمَن ٱلۡ  هُدُٓواْ ِل وَ قَۡو َوهُدُٓواْ إِلَى ٱلطَّ

ِط ٱۡلَحِميدِ   24 اآلية.  إِلَٰى ِصَرٰ

طيب القوال كشهادة  إتباع إلىهللا عباده  إرشاد أمر

يق طر وإتباعهللا والتكبير والتحميد  إالال اله  أن

 المحمود. اإلسالميالدين 

ۡر بَۡيتَِي ِللطَّآئِِفيَن وَ  ِميَن قَآئِ ٱلۡ َوَطه ِ

كَّعِ ٱلسُُّجودِ   26. االية  َوٱلرُّ

هللا عز وجل من نبيه ابراهيم عليه السالم  طلب أمر

 وتنظيف نبيه المقدس من كل النجاسات.بتطهير 

.  ۡلفَِقيرَ ئَِس ٱآ فَُكلُواْ ِمۡنَها َوأَۡطِعُمواْ ٱۡلبَ 

 28 اآلية

والبهائم و  األضاحيمن  األكلهللا لعباده  إباحة أمر

 كل محتاج منها . إطعام وجوب

وَرهُۡم اْ نُذُ فُوثُمَّ ۡليَۡقُضواْ تَفَثَُهۡم َوۡليُو

فُواْ   29 يةاآل. يقِ بِٱۡلبَۡيِت ٱۡلعَتِ َوۡليَطَّوَّ

مناسك الحج من طواف  بأداءالحجاج  وجوب أمر

 كل وإزالةو الوفاء بالنذر التي انذروها  اإلفاضة

 التي عليهم. واألقدارالغبار 

ۡجَس ِمَن ٱأۡلَۡو  ِن ثَٰ فَٱۡجتَنِبُواْ ٱلر ِ

ورِ   30 اآلية.  َوٱۡجتَنِبُواْ قَۡوَل ٱلزُّ

 فإنهاو طاعة الشيطان  األوثانعبادة  طلب ترك أمر

رجس واالبتعاد عن قول الكذب واالفتراء على 

 .اآللهةهللا بقولكم في 

ن  َها لَُكم م ِ َوٱۡلبُۡدَن َجعَۡلنَٰ

ٓئِرِ  ِ  َشعَٰ َۖ فَٱۡذُكُرولَُكۡم فِيَها َخيۡ  ٱّللَّ اْ ر 

ِ  ٱۡسمَ  ۡت إِذَا َوَجبَ َعلَۡيَها َصَوآفََّۖ فَ  ٱّللَّ

قَانَِع واْ ٱلۡ مُ ِمۡنَها َوأَۡطعِ  ُجنُوبَُها فَُكلُواْ 

ۡرنَٰ  ِلَك َسخَّ ۡم  لَعَلَّكُ لَُكمۡ  َهاَوٱۡلُمۡعتَرَّۚۡ َكذَٰ

 36 اآلية.  تَۡشُكُرونَ 

 األكل إباحةنحر البُدن مع  أثناءذكر هللا  وجوب أمر

على القانع الذي يرضى بما  اوالتصدق منهمنها 

 منح له.

َ  لَن يَنَالَ  َمآُؤَها دِ لُُحوُمَها َواَل  ٱّللَّ

ِكن يَنَالُهُ ٱلتَّۡقَوٰى ِمنكُ  ِلَك َكذَٰ  ۡمۚۡ َولَٰ

َرَها لَُكۡم ِلتَُكب ُِرواْ  َ  َسخَّ َعلَٰى َما  ٱّللَّ

ِر ٱۡلُمۡحِسنِينَ   37 اآلية.  َهدَٰىُكۡمۗ َوبَش ِ

في النحر  اإلخالصعلى  حث وترغيب أمر

وتعظيمه، وتبشير كل من اتبع هدى هللا وأحسن 

 .واآلخرةعبادته بالفالح في الدنيا 



 في سورة الحج أفعال الكالمالفصل الثاني: 
 

 

42 

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّمآ  ير  ُكۡم نَذِ نَ۠ا لَ أَ  قُۡل يَٰ

بِين    49 اآلية.  مُّ

ألهل مكة الكفار بالعقاب  )ص(الرسول  إنذار أمر

 .واآلخرةالذي سوف يحل بهم في الدنيا 

لَٰى هُٗدى َرب َِكَۖ إِنََّك لَعَ  إِلَىٰ َوٱۡدعُ 

ۡستَِقيم    67 اآلية.  مُّ

العبادة له  إخالصالعبد بتوحيد هللا و  دعاء أمر

فانك لعلى دين قويم وال اعوجاج  أمره وإتباع

 فيه.

ن ذَٰ  ٱلنَّاُر  كُُمۚۡ لِ قُۡل أَفَأُنَب ِئُُكم بَِشر   م ِ

ُ  َوَعدََها َوبِۡئَس  ٱلَِّذيَن َكفَُرواَْۖ  ٱّللَّ

  72 اآلية.  ٱۡلَمِصيرُ 

 عذابالرسول للكفار بما ينتظرهم من  تهديد أمر

 النار ومصيرهم المرعب.

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُضِرَب َمثَل   واْ تَِمعُ ٱسۡ فَ يَٰ

ِ  ونِ ن دُ لَهُۥٓۚۡ إِنَّ ٱلَِّذيَن تَۡدُعوَن مِ  لَن  ٱّللَّ

َوإِن ۖۥَ  لَهُ واْ يَۡخلُقُواْ ذُبَاٗبا َولَِو ٱۡجتََمعُ 

هُۚۡ ذُوهُ ِمنۡ ۡستَنقِ ا الَّ يَ   ٗ يَۡسلُۡبُهُم ٱلذُّبَاُب َشيۡ 

 73 آليةا. َضعَُف ٱلطَّاِلُب َوٱۡلَمۡطلُوبُ 

المثل الذي بين فيه هللا عز  إلىاالستماع  طلب أمر

 عجز الكفار الذين يستخفون بقدرته.وجل 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱۡر   ٱۡسُجدُواْْۤ وَ عُواْ كَ يَٰ

 عَلَُّكمۡ لَ ۡيَر ۡلخَ ٱَوٱۡعبُدُواْ َربَُّكۡم َوٱۡفعَلُواْ 

 77 اآلية تُۡفِلُحونَ 

 هبعبادتهللا عز وجل من عباده المؤمنين  طلب أمر

قد  األفعالبالركوع والسجود وفعل الخير فهذه 

تكون سببا في فالحهم ونجاتهم في الدنيا 

 .واآلخرة

ِهدُواْ فِي ِ  َوَجٰ ِجَهاِدِهۚۦۡ هَُو َحقَّ  ٱّللَّ

يِن  ٱۡجتَبَٰىُكۡم َوَما َجعََل َعلَۡيُكۡم فِي ٱلد ِ

ِهيَمۚۡ هَُو  لَّةَ أَبِيُكۡم إِۡبَرٰ ِمۡن َحَرج ۚۡ م ِ

ذَا  ٰىُكُم ٱۡلُمۡسِلِميَن ِمن قَۡبُل َوفِي هَٰ َسمَّ

ُسوُل َشِهيدًا َعلَۡيُكۡم  ِليَُكوَن ٱلرَّ

يُمواْ َوتَُكونُواْ ُشَهدَآَء َعلَى ٱلنَّاِسۚۡ فَأَقِ 

َكٰوةَ َوٱۡعتَِصُمواْ  لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ ٱلصَّ

 ِ هَُو َمۡولَٰىُكۡمَۖ فَنِۡعَم ٱۡلَمۡولَٰى َونِۡعَم  بِٱّللَّ

هللا عز وجل لعباده المؤمنين في الفوز  ترغيب أمر

 إقامةولكن بشرط  واآلخرةوالفالح في الدنيا 

الزكاة واالعتصام به والجهاد في  وإيتاءالصالة 

 سبيله.
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 78 اآلية.  ٱلنَِّصيرُ 

ِهيَم مَ "  ۡبَرٰ ۡأنَا إِلِ  بَۡيِت أَنَن ٱلۡ َكاَوإِۡذ بَوَّ

 26 اآلية" ا   ٗ الَّ تُۡشِرۡك بِي َشيۡ 

 هللا عز وجل على نبيه ابراهيم الشرك به. تحريم نهي

ة  َجعَۡلنَا َمنَسكً "  ِسُكوهَُۖ ۡم نَاا هُ ل ُِكل ِ أُمَّ

ِزُعنََّك فِي ٱأۡلَۡمِرۚۡ فاََل   67 يةاآل "يُنَٰ

هللا عز وجل لنبيه ابراهيم بعدم مجادلة  نصح نهي

 .اإلسالميالدين  بأموركفار قريش فيما يتعلق 

 َمن َكاَن يَُظنُّ أَن لَّن" 

ُ  يَنُصَرهُ  ٓ  ٱّللَّ ِخَرةِ فِي ٱلدُّۡنيَا َوٱأۡل

 ۡليَۡقَطعۡ  ثُمَّ  ءِ فَۡليَۡمدُۡد بَِسبَب  إِلَى ٱلسََّمآ 

"   يظُ ا يَغِ مَ ۥ فَۡليَنُظۡر َهۡل يُۡذِهبَنَّ َكۡيدُهُ 

 15 اآلية

قدرة الكافر على شفاء غيظه بما يعمله من  نفي إنكارياستفهام 

 .األسباب

َ  أَلَۡم تََر أَنَّ  "  لَهُۤۥْ َمن فِي  يَۡسُجدُْۤ  ٱّللَّ

ِت َوَمن فِي ٱأۡلَۡرِض  َوٰ َمٰ  يةاآل "ٱلسَّ

18 

 أحوالالمخاطبين عدم علمهم بداللة  إنكار إنكارياستفهام 

 أن، ويجوز باإللهيةالمخلوقات على تفرد هللا 

وقد ورد االستفهام  )ص(يكون الخطاب للنبي 

بذلك   )ص(الن حصول علم النبي  تقريرياهنا 

 متقرر من سورة الرعد وسورة النحل.

َب مُ "  ُب َمۡديََنَۖ َوُكذ ِ  وَسٰىَۖ َوأَۡصَحٰ

ِفِريَن ثُمَّ أَ فَأَۡملَۡيُت    فََكۡيفَ تُُهۡمَۖ َخذۡ ِلۡلَكٰ

 44 اآلية"   َكاَن نَِكيرِ 

 أنواععلى ما يلقاه من  )ص(تنصير الرسول  استفهام

التكذيب والفساد والجحود من قومه، وقد ورد 

عليهم  إنكاريكان  أي للتقريراالستفهام هنا 

 عظيما بالعذاب والهالك.

ن"  "   ٱلنَّارُ ِلُكُمۚۡ ذَٰ  قُۡل أَفَأُنَب ِئُُكم بَِشر   م ِ

 72 اآلية

ن وهو ااالستفهام هنا مستعمل في االستئذ استفهام

 أنقد نبأهم بذلك دون  ألنه تهكمياستئذان 

 ينتظر جوابهم.

وَن تَكُ فَ أَفَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱأۡلَۡرِض " 

 اذَان  ءَ ۡو لَُهۡم قُلُوب  يَۡعِقلُوَن بَِهآ أَ 

 46 اآلية" يَۡسَمعُوَن بَِهاَۖ 

بهذه  وأذانكون هؤالء المكذبين لهم قلوب  نفي إنكارياستفهام 

 .األرضالمثابة النتقاء سيرهم على 
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َ  أَلَۡم تََر أَنَّ "  ٱلسََّمآِء َن أَنَزَل مِ  ٱّللَّ

 ةًۚۡ َماٗٓء فَتُۡصبُِح ٱأۡلَۡرُض ُمۡخَضرَّ 

َ  إِنَّ   63 اآلية"  لَِطيٌف َخبِير   ٱّللَّ

هللا الدالة  آياتحيث وترغيب على النظر في  إنكارياستفهام 

على وحدانيته وكماله و قد ورد االستفهام هنا 

 للتقرير.

َ  أَلَۡم تََر أَنَّ "  َر لَ  ٱّللَّ ا فِي َسخَّ ُكم مَّ

 65 اآلية... "ٱأۡلَۡرِض 

بيان قدرة هللا ونعمه التي انعم بها على عباده  إنكارياستفهام 

 ومدى لطفه بهم، فنجد االستفهام هنا للتقرير.

 " ٓ  أهوالمن  تنبيه الناس على تقوى هللا و خشيته نداء 01 اآلية "ۡمۚۡ بَّكُ أَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّقُواْ رَ يَٰ

 قيام الساعة.

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُۡم "  َن م ِ ۡيب  ي رَ فِ يَٰ

 5 اآلية"  ٱۡلبَۡعثِ 

تنبيه على مدى قدرة وعظمة الخالق عز وجل  نداء

 خلقه من العدم. إنشاءفي 

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّمَ "  ير  ُكۡم نَذِ لَ نَ۠ا آ أَ قُۡل يَٰ

بِين    49 اآلية"  مُّ

وفيه تثبيت  )ص(قمع الكافرين والمكذبين للنبي  نداء

 وتسلية للنبي فيما يلقاه منهم.

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُضِرَب َمثَل  "  عُواْ ٱۡستَمِ  فَ يَٰ

 73 اآلية" لَهُۥٓۚۡ 

وسخافة  األصنامتنبيه هللا تعالى على حقارة  نداء

 عقول عابديها الذين يكذبون باهلل.

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ "  عُواْ ۡركَ ٱيَٰ

واْ ٱۡفعَلُ وَ   َوٱۡعبُدُواْ َربَُّكمۡ َوٱۡسُجدُواْْۤ 

 77 يةاآل " ٱۡلَخۡيَر لَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحونَ 

تنبيه هللا عز وجل عباده على طاعته وعبادته  نداء

 .واآلخرةله فربما ينجون في الدنيا  واإلخالص

 Actesasseritifs  )التقريرية (: اإلخبارية األفعال -2

نقدم الخبر بوصفه تمثيال لحالة موجودة  أنالتعهد للمستمع بحقيقة الخبر، فهي   " :أنهاوتعرف على    

هذا  إن أي،   1 "هو تعبير عن اعتقاد  إثباتفي العالم... وشرط الصدق في االثباتيات هو دائما االعتقاد فكل 

 من خالل تركيزه على قضية ما. وإخبارهيتعلق باعتقادات المتكلم  األفعالالنوع من 

 أوتقرير حقيقة  "يتمثل في:  إليهالكالمية لها هدف ترمي  األفعالكغيرها من  اإلخبارية األفعال إن   

جملة من الحقائق ويتعهد المرسل بدرجات متنوعة بأن شيئا ما هو واقعة حقيقية وبصدق القضية، ولنجاح هذه 
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 أن، وهذا يعني  1"يقررها التقريرات يشترط حيازة المتكلم على شواهد ترجح صدق محتوى القضية التي

 تكون بحوزته دالئل وبراهين على صحة قوله. أنالمتكلم ليثبت صحة ما يقدمه من حقائق البد 

في السورة متنوعة في القوى االنجازية وتراوحت مابين: تأكيد،  اإلخبارية األفعالوقد وردت    

 القدرة، الوصف، التحذير... إظهاروتذكير، 

وتأكيد  اتإلثب، وهذا : وقد كان أكثر القوى االنجازية ورودا في السورة حيث جاء في مواضع عدة التأكيد -أ

 َزۡلَزلَةَ إِنَّ  ... "موضع في التأكيد قوله تعالى:  وأول،  )حسب تقييم العرب (خبريا  األسلوبالخبر، فكان 

 .1سورة الحج  " ٱلسَّاَعِة َشۡيٌء َعِظيم  

هللا عز وجل على قيام الساعة فيخبرنا بأهوالها  يؤكد، حيث آتففي هذا الموضع استشراق كما هو  -

وارتجت،  األرضوقعت رجفت  فإذاعظيم ال يقدر قدرهُ وال يبلغ كهنه،  شيءقامت فهي  إذاويذكرنا بأنها 

 2 "وزلزلت زلزالها وتصدعت الجبال واندكت، وكانت كثيبا مهيال 

هُ فَأَنَّهُۥ يُِضلُّهُۥ َويَۡهِديِه إِلَٰى َعذَاِب  "أكيد في قوله تعالى: كما نجد الت    ُكتَِب َعلَۡيِه أَنَّهُۥ َمن تََوالَّ

الطريق  إلىن يهديه انه من اتبع الشيطان سيضله ال محالة وانه ل اآلية، يخبر هللا في هذه 4الحج  "  ٱلسَِّعيرِ 

 طريق الضالل والى عذاب السعير. إلىالمستقيم بل انه سيهديه 

َ  َوأَنَّ ٱلسَّاَعةَ َءاتِيَة  الَّ َرۡيَب فِيَها َوأَنَّ  ": أيضاويقول     ، فاهلل 7 اآلية "  يَۡبعَُث َمن فِي ٱۡلقُبُورِ  ٱّللَّ

التي  عمالهمبإحين تقوم سيحيي هللا الموتى ليجازيهم   وإنهاال محالة  آتيةالساعة  أن يؤكدسبحانه وتعالى 

 قاموا بها في الدنيا حسنها وسيئها.

ت  َوأَنَّ  "ويقول تعالى :     ِتِۢ بَي ِنَٰ هُ َءايَٰ ِلَك أَنَزۡلنَٰ َ  َوَكذَٰ هللا بان  يؤكد، 16 اآلية "  يَۡهِدي َمن يُِريدُ  ٱّللَّ

، فمن أراد هللا له  "واضحات داالت على جميع المطالب والمسائل النافعة ، وان الهداية بيده " آياتأنزل 

 3."شيئا، بل يكون حجة عليه الهداية اهتدى بهذا القران

ِحد  فَلَهُۥٓ أَۡسِلُمواْۗ ... "قال تعالى:     ه  َوٰ ُهُكۡم إِلَٰ
على وحدانيته وأنه  يؤكد اآليةفاهلل فهذه  34 اآلية  " ...فَإِلَٰ

 ال اله غيره.

                                                             
يوسف نجعومك تداولية الخطاب االقناعي في كتاب نهج البالغة لالمام علي بن ابي طالب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة   1

 .221م، ص2018-2017لوم اللسان، اشراف، فاتح حمبلي، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الدكتوراه في ع
عبد الرحمان بن السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المنان، نقد وتج، عبد الرحمن بن معال اللويحق، دار التقوى،  2

 .534م، ص 2013هـ، 1434، 1ط
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ِلِميَن لَِفي ِشقَاِقِۢ بَِعيد   " في قوله تعالى: أيضاوجاء التأكيد    
، 53 اآلية " َوٱۡلقَاِسيَِة قُلُوبُُهۡمۗ َوإِنَّ ٱلظَّٰ

ن ه هللا من حقبيتبعون الشيطان، ويعاندون ما جاء  ألنهمالظالمين في ضالل بعيد  إنهللا  يؤكد اآليةففي هذه 

 عليهم. الشيطان ألقىاتبعوا ما  ألنهمفهم بعيدون عن الصواب 

ب ِكَ  َوِليَۡعلََم ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم أَنَّهُ ٱۡلَحقُّ ِمن "ويقول تعالى:  ۡمۗ فَيُۡؤِمنُواْ بِهِۦ فَتُۡخبَِت لَهُۥ قُلُوبُهُ  رَّ

َ  َوإِنَّ  ۡستَِقيم ٱّللَّ ط  مُّ  أنيعلمون العلم  أصحابأن  يةاآل، يبين هللا في 54 يةاآل " لََهاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِلَٰى ِصَرٰ

ه بوا بما جاء انه هاد الذين اتبعوه وامن يؤكدبه، كما  فيؤمنواما جاء به الرسل هو من عند هللا وانه الحق 

 صراط مستقيم. إلىالرسل 

َ  إِنَّ ... "وقال تعالى:   يعلم أسرار الكون وهو الذي يسوق  بأنه، يخبرنا هللا 63الحج  " ... لَِطيٌف َخبِير   ٱّللَّ

عزته وانتقامه وكمال اقتداره ثم يظهر لطفه بعد أن  عبيدهفهو الذي يبعد الشر عنه فاهلل يري  "الخير لعبده، 

 1 "أشرف العبد على الهالك

َ  َوإِنَّ ... "ويقول تعالى:     أحد وانه  إلىهللا بأنه ال يحتاج  يؤكد، 64 اآلية " ... لَُهَو ٱۡلغَنِيُّ ٱۡلَحِميدُ  ٱّللَّ

مد ال صفهو  الخلق من أكل وشرب إليههو الغني المطلق التام من جميع الوجوه، وانه ال يحتاج ما يحتاج 

 يأكل وال يشرب منزه من كل هذه األمور.

 :القدرة إظهار -ب

ٓأَيَُّها ٱلنَّاسُ   " قال تعالى:    ن تَُراب   ...يَٰ ُكم م ِ ۡضغَة   فَإِنَّا َخلَۡقنَٰ ثُمَّ ِمن نُّۡطفَة  ثُمَّ ِمۡن َعلَقَة  ثُمَّ ِمن مُّ

َخلَّقَة  َوَغۡيِر ُمَخلَّقَة  ل ِنُبَي َِن لَُكۡمۚۡ َونُِقرُّ فِي ٱأۡلَۡرحَ  ن يُتََوفَّٰى َوِمنكُ َومِ  ...َشآءُ نَ اِم َما مُّ ن يَُردُّ إِلَٰىٓ نُكم مَّ م مَّ

شيئا، ويخبر الذين كانوا  الذي لم يكن اإلنسانفاهلل سبحانه يبين قدرته في خلق   05 االية "  ...أَۡرذَِل ٱۡلعُُمرِ 

ك لروح، فهناوانه كان ترابا وخلق من هاته التراب ونفخ فيهم ا اإلنسانبأصل  في شك من قدرة هللا، فيذكرهم

 قبل خلقه وتشكله. األرحام تقذفهمن يكتمل خلقه ويصبح ادميا وهناك من 

بَتَۡت  ...  ": أيضا ويقول تعالى    ۡت َوَربَۡت َوأَنِۢ َوتََرى ٱأۡلَۡرَض َهاِمدَٗة فَإِذَآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَها ٱۡلَمآَء ٱۡهتَزَّ

بعد موتها من خالل  رضاأل إحياءقادر على  بأنهاالية ، يخبر هللا في هذه 05االية   "ِمن ُكل ِ َزۡوجِِۢ بَِهيج  

 ين فيها.مختلفة من النباتات خضراء تسر الناظرين والمتأمل أصنافالماء فيها فتصبح خضراء وتنبت  إنزال

ِلَك بِأَنَّ  "قال تعالى:     َ  ذَٰ ، 06الحج  " هَُو ٱۡلَحقُّ َوأَنَّهُۥ يُۡحيِ ٱۡلَمۡوتَٰى َوأَنَّهُۥ َعلَٰى ُكل ِ َشۡيء  قَِدير   ٱّللَّ

 شيءى كل عل ألنهبيان قدرة هللا تعالى بارجاعه األموات الى الحياة وذلك يوم البعث فال شيئ يصعب عليه 

 قدير.
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ِلَك بِأَنَّ  "وقال تعالى:     َ  ذَٰ ، يبين هللا 61االية " ...يُوِلُج ٱلَّۡيَل فِي ٱلنََّهاِر َويُوِلُج ٱلنََّهاَر فِي ٱلَّۡيلِ  ٱّللَّ

فيترتب على ذلك  "عظمة قدرته من خالل اختالف الليل والنهار أي يأتي الليل بعد النهار، والنهار بعد الليل، 

قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر، التي هي من أجل نعمه على العباد وهي من 

 1."الضروريات لهم 

َ  أَلَۡم تََر أَنَّ  "قال تعالى:     ا فِي ٱأۡلَۡرِض َوٱۡلفُۡلَك تَۡجِري فِي ٱۡلبَۡحِر بِأَۡمِرهِۦ َويُۡمِسُك  ٱّللَّ َر لَكُم مَّ َسخَّ

من  شيءسخر كل  بأنهذه االية يخبرنا هللا ه، ففي 66الحج  " ...ٱلسََّمآَء أَن تَقََع َعلَى ٱأۡلَۡرِض إاِلَّ بِإِۡذنِِهۦٓۚۡ 

 ها.وهلك كل من في األرضفلوال قدرته لسقطت السماء على  األرض، فرفع السماء عن اإلنسانأجل خدمة 

 التذكير: -ج

بَۡت قَۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوح  َوَعاد  َوثَُمودُ  "في قوله تعالى:    
بُوَك فَقَۡد َكذَّ ، فاهلل سبحانه 42االية  "  َوإِن يَُكذ ِ

 أنهموبلسابقة ا باألممانه ليس الوحيد الذي كُذب برسالته، فذكره  وتعالى يخبر نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم

 كذبوا بالرسل قبله وهم قوم نوح وعاد وثمود.

لَة   " قال تعالى:    عَطَّ َها َوِهَي َظاِلَمة  فَِهَي َخاِويَةٌ َعلَٰى ُعُروِشَها َوبِۡئر  مُّ ن قَۡريَة  أَۡهلَۡكنَٰ فََكأَي ِن م ِ

ِشيد   أهلكها بالعذاب الشديد  ، يخبر هللا نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم بانه كم من قرية45االية  " َوقَۡصر  مَّ

صور والخزي وذلك لتكذيبها بالرسل وكفرها باهلل، فأصبحت تلك القرى خرابا بعد ما كانت مشيدة بالق

 وعامرة بالناس، فبعد العذاب أصبحت مهدمة وتحطمت قصورها وسقطت عروشها.

ن قَۡريَة  أَۡملَۡيُت لََها َوِهَي َظاِلَمة  ثُمَّ أََخۡذتَُها َوإِلَيَّ أ "د التذكير في قوله تعالى: كما ور    َكأَي ِن م ِ

الذي  باإلهمالغتروا يوان العذاب قادم فال  إليه، فاهلل يذكر هؤالء الظالمين بأن مرجعهم 48االية  "  ٱۡلَمِصيرُ 

 ال محالة. آتفعقابه  إياهأعطاهم 

ُ  فَيَنَسخُ ... َوَمآ أَۡرَسۡلنَا ِمن قَۡبِلَك  "قال تعالى:     ُن ثُمَّ يُۡحِكمُ  ٱّللَّ
ۡيَطٰ ُ  َما يُۡلِقي ٱلشَّ تِِهۦۗ  ٱّللَّ َءايَٰ

 ُ لناس وذكروهم بيوم االخر ا، يخبر هللا نبيه محمد انه أرسل من قبله رسل دعوا 52االية  " َعِليٌم َحِكيم   َوٱّللَّ

 هنبأكما يذكره  ، فكذبوهم فكان جزائهم أنهم أهلكوا،لإلنساند وان الشيطان عدو هلل وعدو وبان إالههم اله واح

 يختلط بغيره. أوحفظ وحيه من قبل وبان يشتبه 

 الوصف: -د

َ  َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَۡعبُدُ  "قال تعالى:     أََصابَۡتهُ َعلَٰى َحۡرف َۖ فَإِۡن أََصابَهُۥ َخۡيٌر ٱۡطَمأَنَّ بِِهۖۦَ َوإِۡن  ٱّللَّ

ِلَك هَُو ٱۡلُخۡسَراُن ٱۡلُمبِينُ  ، فاهلل يصف لنا 11االية  "  فِۡتنَةٌ ٱنقَلََب َعلَٰى َوۡجِههِۦ َخِسَر ٱلدُّۡنيَا َوٱأۡلِٓخَرةَۚۡ ذَٰ
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وال يثبت  "عادة،  وأماقلوبهم، بل دخله خوفا  اإليمانالذين لم يدخل  اإليمانوهم ضعاف  صنف من الناس

، وان 1 "بإيمانهاطمأن بذلك الخير ال  شيءاستمر رزقه رغدا، ولم يحصل له من المكاره  أن أيعند المحن 

زوال للنعم والخيرات ارتد عن دينه، فحرم هللا الجنة على هؤالء المتقلبين وان جزاءهم النار  أومكروه  أصابه

 فيها خالدون.

ُر يُۡدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُ  ويقول تعالى : ...     ت  تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱأۡلَۡنَهٰ ِت َجنَّٰ ِلَحٰ واْ ٱلصَّٰ

لمعلوم بان هذا الوصف ، فا23الحج  " ا َحِرير  يَُحلَّۡوَن فِيَها ِمۡن أََساِوَر ِمن ذََهب  َولُۡؤلُٗؤاَۖ َوِلبَاُسُهۡم فِيهَ 

بما و، فاهلل تعالى يصف لهم ماذا سيجدون في الجنة مخصوص للذين امنوا وعملوا الصالحات في الدنيا 

هم على فعل لتحبيبهم وحث اإلنسانتميل له نفس  شيءفذكر لهم المأكوالت والمالبس وكل  اآلخرةفي  سيكافئهم

 الخيرات.

ِ  ُحنَفَآءَ  " :أيضاوقال تعالى     ِ  ّلِلَّ فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن ٱلسََّمآِء  َغۡيَر ُمۡشِرِكيَن بِِهۚۦۡ َوَمن يُۡشِرۡك بِٱّللَّ

يُح فِي َمَكان  َسِحيق   يصف اله في هذه االية حالة تارك  31الحج  " فَتَۡخَطفُهُ ٱلطَّۡيُر أَۡو تَۡهِوي بِِه ٱلر ِ

تخطفه الطير فتقطعه أعضاء ، كذلك  أنوالبليات فإنما  لآلفاتااليمان فهو بمنزلة الساقط من السماء عرضة 

فهذه هي  2تخطفه الشياطين من كل جانب وتمزقه وتذهب دينه ودنياه،  باإليمانترك االعتصام  إذاالمشرك 

 .لآلخرينيصبح ضائعا تائها، وأما نهايته فتكون ذكرى وعبرة  إيمانحالة الكافرين من دون 

ُ  ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ  "قال تعالى:     بِِريَن  ٱّللَّ لَٰوةِ َوِجلَۡت قُلُوبُُهۡم َوٱلصَّٰ َعلَٰى َمآ أََصابَُهۡم َوٱۡلُمِقيِمي ٱلصَّ

ُهۡم يُنِفقُونَ  ا َرَزۡقنَٰ  ركوا المحرمات خوفا من هللات، فاهلل يصف حالة الناس المؤمنين الذين 35الحج  "  َوِممَّ

 ءابتغا، ويقومون بكل أنواع المستحبات والصدقات وذلك األذى وصبروا على البأساء والضراء وأنواع

  .واآلخرةفي الدنيا  األجرهللا ونيل  لمرضاة

 :التحذير -ه

ِكنَّ َعذَابَ  ... " وجاء في قوله تعالى:    ِ  َولَٰ ، فاهلل يحذر الناس من عذاب يوم القيامة 2االية  "َشِديد   ٱّللَّ

 ويجزئ كل شخص بما عمل. اإلبصاروان عذابه في ذلك اليوم شديد تخشع له 

ِدُل فِيَوِمَن ٱلنَّاِس  "وقال تعالى:  ِ  َمن يَُجٰ ِريدبِغَۡيِر ِعۡلم  َويَتَّبِ  ٱّللَّ ن  مَّ
، يخبرنا هللا 3الحج   " ُع ُكلَّ َشۡيَطٰ

ل بغير دلي عن الناس الذين يجادلونه بغير علم ويتبعون خطوات الشيطان المتمرد، فيحذرهم من المجادلة فيه

 اطل.يتفوه بالب كالمهم وان لم تكن فليصمتوا وال إلثباتفليأتوا بها  أقوالهموبرهان فإن كانت لهم دالئل على 

                                                             
 .536المرجع السابق، ص   1
 .539المرجع نفسه، ص   2
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ِدُل فِي "قال تعالى:  ِ  َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُجٰ نِير  بِغَۡيِر ِعۡلم  َواَل هُدٗ  ٱّللَّ ب  مُّ
ن مفاهلل يحذر  ،8االية  " ى َواَل ِكتَٰ

 .الشيطان فمن يتبعه يُِظلهُ عن طريق الصواب إتباعالمجادلة بدون حجة وال دليل وعدم 

ِ  َويَُصدُّوَن َعن َسبِيلِ ... "في قوله تعالى:  أيضاونجد التحذير     هُ  ٱّللَّ َوٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم ٱلَِّذي َجعَۡلنَٰ

ِكُف فِيِه َوٱۡلبَاِدۚۡ َوَمن يُِرۡد فِيِه بِإِۡلَحاِدِۢ  خبر هللا ي، 25الحج  " ۡن َعذَاب  أَِليم  مِ م  نُِّذۡقهُ  بُِظلۡ ِللنَّاِس َسَوآًء ٱۡلعَٰ

ام، ودخول المسجد الحر اإليمانعز وجل عن شناعة المشركين والكافرين وذلك بصدهم ومنعهم للناس من 

 فيه. اليعبدوأحد وانه للناس كافة  أليفهو ليس  وتعظيمهوان عليهم احترام الحرم 

 العقاب والجزاء: -و

َۖ ...  " قال تعالى:    َمِة َعذَاَب ٱۡلَحِريقِ لَهُۥ فِي ٱلدُّۡنيَا ِخۡزي  ، فاهلل يبين 9الحج  "  َونُِذيقُهُۥ يَۡوَم ٱۡلِقيَٰ

شديد ر وحرها الوعقابه فيها فهو النا اآلخرةجزاء الكفار في الدنيا وانه سيفضحه فيها قبل االخرة وأما جزاء 

 به. ويستهزئونوسعيرها البليغ ليتذوقوا العذاب الذي كانوا يكذبون 

ِلَك هَُو ٱۡلُخۡسَراُن  "ويقول تعالى:     َوإِۡن أََصابَۡتهُ فِۡتنَةٌ ٱنقَلََب َعلَٰى َوۡجِههِۦ َخِسَر ٱلدُّۡنيَا َوٱأۡلِٓخَرةَۚۡ ذَٰ

وه وهو خسران مكر أصابهم إذا، يبين هللا جزاء وعقاب الكفار الذين ارتدوا عن الدين 11الحج  "  ٱۡلُمبِينُ 

 .واألرضجنة عليهم التي عرضها السموات وتحريم ال اآلخرةالنار في  وإدخالهمالدنيا 

دَلُوَك فَقُلِ  " : أيضاوقال تعالى     ُ  َوإِن َجٰ عالم بمقاصدكم ، فاهلل 68الحج  "  أَۡعلَُم بَِما تَۡعَملُونَ  ٱّللَّ

فا ل شرا وكرونياتكم، فيجازيكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون وان من عمل صالحا جزاءه الجنة ومن عم

 فجزاءه جهنم وعذاب السعير.

َ  ِلَك بَِما قَدََّمۡت يَدَاَك َوأَنَّ ذ "قال تعالى:     ۡلعَبِيدِ  ٱّللَّ م  ل ِ
الجزاء  أن، فيبين هللا 10الحج  "  لَۡيَس بَِظلَّٰ

داه سواء يوجزاءه يكون بما قدمت  واآلخرةمن جنس العمل وانه ال يظلم أحد فكل يحاسب بما عمل في الدنيا 

 خيرا أو شرا.

 :الترغيب -ز

 وورد في موضعين وهما:   

ِفَع لَُهۡم َويَۡذُكُرواْ ٱۡسمَ ل ِيَۡشَهدُواْ  " قوله تعالى:    ِ  َمنَٰ نِۢ  ٱّللَّ ت  َعلَٰى َما َرَزقَُهم م ِ ۡعلُوَمٰ فِٓي أَيَّام  مَّ

ِمَۖ  وشكره على ما رزقهم منها  ذكره كثيرا عند ربح الهدايا إلى، فاهلل يدعوا الناس 28الحج  "بَِهيَمِة ٱأۡلَۡنعَٰ

 .  األضاحيبهذه  إليهوذلك ترغيبا في التقرب 
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َ  أَلَۡم تََر أَنَّ  ": أيضاوقال تعالى     ةًۚۡ  ٱّللَّ أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء فَتُۡصبُِح ٱأۡلَۡرُض ُمۡخَضرَّ

َ  إِنَّ  زل من السماء ماء فاحي بها ، وانه انآياته، ترغيب هللا للناس في التأمل في 63الحج  " لَِطيٌف َخبِير   ٱّللَّ

 التي كانت ميتة لتصبح خضراء تسر الناضرين. األرض

 :التعظيم -ح

ِلَكَۖ  " ورد في موضع واحد في قوله تعالى:    ٓئِرَ ذَٰ ۡم َشعَٰ ِ  َوَمن يَُعظ ِ  "  تَۡقَوى ٱۡلقُلُوبِ فَإِنََّها ِمن  ٱّللَّ

وجه، وان تعظيمها يبرهن  أكمل، يخبر هللا الناس انه عليهم تعظيم شعائره والقيام بها وتكميلها على 32الحج 

 1. "وإجاللهوالن تعظيمها تابع لتعظيم هللا  "، اإليمانعلى تقوى القلوب وصحة 

 :الذم -ط

هُۥٓ أَۡقَرُب  "قال تعالى:     ، يبين 13الحج  "  ِمن نَّۡفِعِهۚۦۡ لَبِۡئَس ٱۡلَمۡولَٰى َولَبِۡئَس ٱۡلعَِشيرُ يَۡدُعواْ لََمن َضرُّ

من  أكثرهللا لنا انه من يعبد غير هللا، فانه اليملك لنفسه وال لغيره نفعا وال ضرا، وان ما يقدمه له من ضر 

 .شيءاتبع ما يضره وال ينفعه في  ألنه 2 "حياته مذموم وملومنفعه فسيعيش 

ُ  َوَعدََها...  "وقال تعالى:     هللا في هذه االية  إخبار 72االية  "  ٱلَِّذيَن َكفَُرواَْۖ َوبِۡئَس ٱۡلَمِصيرُ  ٱّللَّ

، فالحالة التي سيؤولون لها  "بحالة الكفار والمشركين الذين كذبوا باهلل بان نهايتهم تكون ذكرى وعبرة لغيرهم

 3. "على الدوامتزداد  وآالمهاشرها طويل عريضا، ومكروها 

 :المدح -ي

 جاء في موضع واحد وذلك في:    

ِ ...  "قوله تعالى:     هللا  ، يبين78ية اال "  هَُو َمۡولَٰىُكۡمَۖ فَنِۡعَم ٱۡلَمۡولَٰى َونِۡعَم ٱلنَِّصيرُ  َوٱۡعتَِصُمواْ بِٱّللَّ

ان من كان هو مواله وناصره فال خوف عليه، ومن كان هللا عليه فال عز له وال قائمة له، فاهلل يعين الذين 

، ونعم هي من "  فَنِۡعَم ٱۡلَمۡولَٰى َونِۡعَم ٱلنَِّصيرُ  " رايته، فقال : إعالء يدافعون على كلمة الحق ويريدون 

، فنعم وليا أهلهفالمدح بالنسبة هلل تعالى والشكر والثناء على هللا بما هو  "التي تقال في مقام المدح،  األلفاظ

 4."واليا ونعم هللا نصيرا غالبا

 :األتينورد كل ما سبق في الجدول  إنويمكن  

 األثر المترتبالقوة  الفعل الكالمي

                                                             
 .539المرجع السابق، ص   1
 .537المرجع السابق، ص   2
 .547المرجع نفسه، ص   3
 . 548المرجع نفسه، ص   4
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 االنجازية

"  ٓ لَةَ نَّ َزۡلزَ ۡمۚۡ إِ كُ أَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّقُواْ َربَّ يَٰ

 1 االية"   ٱلسَّاَعِة َشۡيٌء َعِظيم  

، فاهلل سبحانه وتعالى آتاستشراف كما هو  تأكيد

 إذا وإنهايخبرنا بان قيام الساعة قادم ال محالة 

 اإلبصارعظيم تخشع له  لشيءقامت 

ا فِيهَ  ۡيبَ َوأَنَّ ٱلسَّاَعةَ َءاتِيَة  الَّ رَ  "

َ  َوأَنَّ     7ة" االي  بُورِ يَۡبعَُث َمن فِي ٱۡلقُ  ٱّللَّ

ال  آتيةالساعة  إنهللا سبحانه وتعالى على  يؤكد تأكيد

ي الموتى ليحاسبهم بما يشك في ذلك وانه سيح

 شرا. أوفعلوا في الدنيا سواء خيرا 

ِتِۢ "  هُ َءايَٰ ِلَك أَنَزۡلنَٰ ت  ي ِنَٰ بَ َوَكذَٰ

َ  َوأَنَّ   16" االية   يَۡهِدي َمن يُِريدُ  ٱّللَّ

 إلىيخبر هللا في هذه االية انه يهدي من يشاء  تأكيد+إخبار

 طريقه المستقيم ويظل من يشاء.

ِحد  فَ "...  ه  َوٰ ُهُكۡم إِلَٰ
.. "  .ِلُمواْۗ  أَسۡ لَهُٓۥ فَإِلَٰ

 34االية 

 لتأكيد على وحدانية هللا. تأكيد

  َوٱۡلقَاِسيَِة قُلُوبُُهۡمۗ َوإِنَّ " 
يَن لَِفي ِلمِ ٱلظَّٰ

 53 االية" ِشقَاِقِۢ بَِعيد  

 وإنهمالظالمين في ظالل بعيد  إنهللا على  يؤكد تأكيد

 أمالهاتبعوا ما  ألنهمبعيدون عن الصواب 

 الشيطان عليهم

 هُ ٱۡلَحقُّ  أَنَّ ِعۡلمَ َوِليَۡعلََم ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱلۡ " 

ب ِكَ  ِمن َ  َوإِنَّ ... رَّ  لَِّذيَن َءاَمنُٓواْ ٱلََهاِد  ٱّللَّ

ط   ۡستَِقيم  إِلَٰى ِصَرٰ  54" االية  مُّ

طريق  إلىهللا على انه هاد  الذين امنوا  يؤكد تأكيد

 الصواب والى صراط المستقيم.

َ  إِنَّ "...  على  يؤكدالناس انه لطيف بعباده كما  هللايخبر  تأكيد+إخبار 63االية ... "  لَِطيٌف َخبِير   ٱّللَّ

 الكون وخباياه. إسرارانه يعلم 

َ  َوإِنَّ "...  ... "  ٱۡلَحِميدُ  لَُهَو ٱۡلغَنِيُّ  ٱّللَّ

 64االية 

احد  إلىغني وال يحتاج  بأنهتأكيد هللا عز وجل  تأكيد

 من خلقه.

ٓأَيَُّها ٱلنَّاسُ "  ن تَُراب   ...يَٰ ُكم م ِ فَإِنَّا َخلَۡقنَٰ

ثُمَّ ِمن نُّۡطفَة  ثُمَّ ِمۡن َعلَقَة  ثُمَّ ِمن 

َخلَّقَة  َوَغۡيِر ُمَخلَّقَة  ل ِنُبَي َِن لَُكۡمۚۡ  ۡضغَة  مُّ مُّ

َوِمنُكم  ...َونُِقرُّ فِي ٱأۡلَۡرَحاِم َما نََشآءُ 

 اخبار+

إظهار 

 القدرة

لم يكن شيئا مذكورا،  اإلنسان أنكيف يخبر هللا 

ء فيبين لنا مظاهر قدرته في خلقه وانه يقر ما يشا

اجل مسمى  إلىفهناك من يعيش  األرحامفي 

 الدنيا. إلىوهناك من توافه المنية قبل خروجه 
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ن يَُردُّ إِلَٰىٓ أَۡرذَِل ٱۡلعُُمرِ   5االية  ... "مَّ

ۡلنَا أَنزَ  ذَآ َوتََرى ٱأۡلَۡرَض َهاِمدَٗة فَإِ  ..."

ۡت َوَربَ َعلَۡيهَ  بَ وَ ۡت ا ٱۡلَمآَء ٱۡهتَزَّ تَۡت أَنِۢ

 5   "  االية ِمن ُكل ِ َزۡوجِِۢ بَِهيج  

إظهار 

 القدرة

 األرض إحياءيبين هللا في هذه االية قدرته على 

الماء  بإنزالالميتة الخالية من النباتات وذلك 

مختلفة من النباتات  أنواععليها، فتنبت 

 .واألشجار

ِلَك بِأَنَّ " َ  ذَٰ  َوأَنَّهُۥ يُۡحيِ  هَُو ٱۡلَحقُّ  ٱّللَّ

" ير  ء  قَدِ يۡ ٱۡلَمۡوتَٰى َوأَنَّهُۥ َعلَٰى ُكل ِ شَ 

 6 اليةا

إظهار 

 القدرة+

 تأكيد

للموتى  إحياءهبيان قدرة هللا تعالى وذلك في 

 الحساب. ألجلوبعثهم من جديد 

ِلَك بِأَنَّ "  َ  ذَٰ  ۡيَل فِي ٱلنََّهارِ يُوِلُج ٱلَّ  ٱّللَّ

 61 يةاال "... َويُوِلُج ٱلنََّهاَر فِي ٱلَّۡيلِ 

إظهار 

 القدرة

 .تجلي قدرة هللا تعالى في اختالف الليل والنهار

َ  أَلَۡم تََر أَنَّ "  َر لَكُ  ٱّللَّ ا فِي َسخَّ م مَّ

ِر بَحۡ ٱأۡلَۡرِض َوٱۡلفُۡلَك تَۡجِري فِي ٱلۡ 

لَى عَ قََع ن تَ بِأَۡمِرهِۦ َويُۡمِسُك ٱلسََّمآَء أَ 

 65 اليةا... " ٱأۡلَۡرِض إاِلَّ بِإِۡذنِِهۦٓۚۡ 

 إخبار+

إظهار 

 القدرة

 شيءفاهلل سبحانه وتعالى يخبرنا انه سخر كل 

،كما يبين قدرته في رفع اإلنسانمن اجل خدمة 

فلوال قدرته وقوته لسقطت  األرضالسماء عن 

 .األرضوهلك كل من في 

بُوَك فَقَۡد َكذَّبَۡت  " ۡم قَۡوُم لَهُ قَبۡ  َوإِن يَُكذ ِ

 42" االية  نُوح  َوَعاد  َوثَُمودُ 

تذكير هللا سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى هللا  التذكير

 السابقة التي كذبت الرسل وانه باألممعليه وسلم 

ليس الوحيد الذي كُذب بما جاء به من دعوة وهذه 

 عاد وثمود ولوط. األمم

ن قَۡريَة  أَۡهلَۡكنَٰ "  َظاِلَمة   ِهيَ وَ َها فََكأَي ِن م ِ

ر  بِئۡ فَِهَي َخاِويَةٌ َعلَٰى عُُروِشَها وَ 

ِشيد   لَة  َوقَۡصر  مَّ عَطَّ  45ة " االي مُّ

 االخبار +

 التذكير

ن التي قبله م لألممتذكير هللا نبيه محمد بما حدث 

 دمار وخراب بعد تكذيبهم بالرسل وما جاؤو به.

ن قَۡريَة  أَۡملَۡيتُ "  َي ا َوهِ لَهَ  َوَكأَي ِن م ِ

 " االية رُ َمِصيٱلۡ  َظاِلَمة  ثُمَّ أََخۡذتَُها َوإِلَيَّ 

48 

 إليهتذكير هللا للظالمين بأنهم سيرجعون يوما  التذكير

 ويعذبهم بما كانوا به يستهزؤون.

حفظ  وحيه من قبل وذلك من  بأنهتذكير هللا لنبيه  التذكير ...َوَمآ أَۡرَسۡلنَا ِمن قَۡبِلكَ " 
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ُ  فَيَنَسخُ  ُن ثُمَّ َما  ٱّللَّ ۡيَطٰ يُۡلِقي ٱلشَّ

ُ  يُۡحِكمُ  ُ  ٱّللَّ تِِهۦۗ َوٱّللَّ " االية َعِليٌم َحِكيم   َءايَٰ

52 

 كل تحريف وبان ال يختلط ويشتبه بغيره .

َ  َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَۡعبُدُ "  َعلَٰى  ٱّللَّ

ۖۦَ  بِهِ أَنَّ أََصابَهُۥ َخۡيٌر ٱۡطمَ َحۡرف َۖ فَإِۡن 

ِههِۦ ٰى َوجۡ لَ عَ َوإِۡن أََصابَۡتهُ فِۡتنَةٌ ٱنقَلََب 

لِ  هَُو  كَ َخِسَر ٱلدُّۡنيَا َوٱأۡلِٓخَرةَۚۡ ذَٰ

 11" االية ٱۡلُخۡسَراُن ٱۡلُمبِينُ 

 اإليمانوصف هللا صنف من الناس وهم ضعاف  الوصف

 والذين يرتدون عن دينهم عند أول المحن التي

 تواجههم.

ِ  ُحنَفَآءَ "   بِِهۚۦۡ َوَمن َغۡيَر ُمۡشِرِكينَ  ّلِلَّ

 ِ ِء ِمَن ٱلسََّمآ  فََكأَنََّما َخرَّ  يُۡشِرۡك بِٱّللَّ

يُح فِي ٱلر ِ  هِ فَتَۡخَطفُهُ ٱلطَّۡيُر أَۡو تَۡهِوي بِ 

 31االية " َمَكان  َسِحيق  

وما تؤول  اإليمانوصف حالة الكافر من دون  الوصف

 حالته.

ُ  ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ "  َوِجلَۡت قُلُوبُُهۡم  ٱّللَّ

بِِريَن َعلَٰى َمآ أََصابَهُ  ِقيِمي ٱۡلمُ وَ ۡم َوٱلصَّٰ

ُهۡم يُ  ا َرَزۡقنَٰ لَٰوةِ َوِممَّ االية "   قُونَ نفِ ٱلصَّ

35 

وصف حالة المؤمنين الذين يصبرون على  الوصف

شدائد ويتمسكون باهلل ويصيرون على ما ال

 والثواب. لألجريصيبهم لنيل 

  ..." َ  لُواْ نُواْ َوَعمِ يُۡدِخُل ٱلَِّذيَن َءامَ  ٱّللَّ

ت  تَۡجِري ِمن تَ  ِت َجنَّٰ ِلَحٰ َها ۡحتِ ٱلصَّٰ

ُر يَُحلَّۡوَن فِيَها ِمۡن  ن مِ اِوَر سَ أَ ٱأۡلَۡنَهٰ

" ر  َحِري َهاذََهب  َولُۡؤلُٗؤاَۖ َوِلبَاُسُهۡم فِي

 23االية 

 +إخبار

 الوصف

ماذا سينالون من عملهم  المؤمنينيخبر هللا 

 اوما فيهوذلك بوصف الجنات  وإتباعهللخيرات 

ووصف كل ماتميل له نفس االنسان ليحببه في 

 فعل الخير .

ِكنَّ َعذَابَ  " ... ِ  َولَٰ  تحذير هللا للناس من عذاب يوم القيامة. التحذير 2" االية َشِديد   ٱّللَّ

ِدُل و " ِ  فِيِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُجٰ بِغَۡيِر  ٱّللَّ

ن  مَّ 
 3 ية" اال يد  رِ ِعۡلم  َويَتَّبُِع ُكلَّ َشۡيَطٰ

تحذير هللا عن المجادلة بغير دليل وعدم اتباع  التحذير

 .الشيطان النه يهدي الى الضالل 
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ِدُل فِيو"  ِ  ِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُجٰ بِغَۡيِر  ٱّللَّ

نِ  ب  مُّ  8االية "  ير  ِعۡلم  َواَل هُٗدى َواَل ِكتَٰ

التحذير من المجادلة بغير علم وال برهان في  التحذير

 هللا. آيات

ِ  َويَُصدُّوَن َعن َسبِيلِ "...  َوٱۡلَمۡسِجِد  ٱّللَّ

هُ ِللنَّ  ًء َسَوآ  اِس ٱۡلَحَراِم ٱلَِّذي َجعَۡلنَٰ

ِكُف فِيِه َوٱۡلبَاِدۚۡ َوَمن يُ  ِدِۢ  بِإِۡلَحا فِيهِ ِردۡ ٱۡلعَٰ

 25 االية"  م  َعذَاب  أَِلي بُِظۡلم  نُِّذۡقهُ ِمنۡ 

تحذير الكفار من منع المسلمين من دخول  التحذير 

المسجد الحرام وان عليهم احترام الحرم 

 .وتعظيمه

َۖ وَ " ...  ۡوَم يَ قُهُۥ نُِذيلَهُۥ فِي ٱلدُّۡنيَا ِخۡزي 

َمِة َعذَاَب ٱۡلَحِريقِ   9 االية"   ٱۡلِقيَٰ

 العقاب+

 والجزاء

 .واآلخرةان جزاء الكفار في الدنيا يتب

ۡجِههِۦ ٰى وَ  َعلَ َوإِۡن أََصابَۡتهُ فِۡتنَةٌ ٱنقَلَبَ " 

لِ  هَُو  كَ َخِسَر ٱلدُّۡنيَا َوٱأۡلِٓخَرةَۚۡ ذَٰ

 11 االية"   ٱۡلُخۡسَراُن ٱۡلُمبِينُ 

 العقاب+

 والجزاء

ا جزاء الكفار الذين ارتدوا عن دينهم خسران الدني

 جهنم يوم الحساب. وإدخالهم

ِلَك بَِما قَدََّمۡت يَدَاَك َوأَ "  َ  نَّ ذَٰ لَۡيَس  ٱّللَّ

ۡلعَبِيدِ  م  ل ِ
 10 االية"   بَِظلَّٰ

الجزاء من جنس العمل فكل سيحاسب  أنتبيان  الجزاء

 بما قدم.

ِفَع لَُهۡم َويَ "   ُرواْ ۡذكُ ل ِيَۡشَهدُواْ َمنَٰ

ِ  ٱۡسمَ  ۡعلُومَٰ  ٱّللَّ ا ت  َعلَٰى مَ فِٓي أَيَّام  مَّ

ِمَۖ  نِۢ بَِهيَمِة ٱأۡلَۡنعَٰ  28 ةاالي " َرَزقَُهم م ِ

 .إليهالترغيب في ذكر هللا والتقرب  الترغيب

َ  أَلَۡم تََر أَنَّ "    ٱلسََّمآءِ أَنَزَل ِمنَ  ٱّللَّ

      ةًۚۡ َماٗٓء فَتُۡصبُِح ٱأۡلَۡرُض ُمۡخَضرَّ  

َ  إِنَّ   63 االية"  َخبِيرلَِطيٌف  ٱّللَّ

على  تالداالهللا  بآياتالترغيب في النظر  الترغيب

 وحدانيته.

دَلُوَك فَقُلِ "  ُ  َوإِن َجٰ أَۡعلَُم بَِما  ٱّللَّ

 68 االية"   تَۡعَملُونَ 

الجزاء الذي سيناله كل شخص بما عمل سواء  الجزاء

 كان خيرا او شرا.

ٓئِرَ "  ۡم َشعَٰ ِلَكَۖ َوَمن يُعَظ ِ
ِ  ذَٰ فَإِنََّها ِمن  ٱّللَّ

 32 االية"   تَۡقَوى ٱۡلقُلُوبِ 

 اخبار+

 التعظيم

 نهاألهللا الناس بان عليهم تعظيم شعائر هللا  إخبار

 وتقوى القلوب. اإليمانتدل على صحة 

هُۥٓ أَۡقَرُب ِمن نَّۡفِعِهۚۦۡ "  من يتبع ماال يضره وماال ينفعه فانه  بأنهيخبر هللا  الذميَۡدُعواْ لََمن َضرُّ
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 االية"   لَبِۡئَس ٱۡلَمۡولَٰى َولَبِۡئَس ٱۡلعَِشيرُ 

13 

 .مدحوراسيعيش مذموما 

ُ  َوَعدََها" ...  ُرواَْۖ َوبِۡئَس ٱلَِّذيَن َكفَ  ٱّللَّ

 72 " االية  ٱۡلَمِصيرُ 

انه الحاالت و أقبح بأنهاهللا عن حالة الكفار  إخبار اخبار+الذم

 .لآلخريناعد لهم نهاية ستبقى ذكرى وعبرة 

 ... " ِ  لَٰىُكۡمَۖ فَنِۡعمَ هَُو َمۡو  َوٱۡعتَِصُمواْ بِٱّللَّ

 78"  االية   ٱۡلَمۡولَٰى َونِۡعَم ٱلنَِّصيرُ 

 من اتبع هللا فال خوف وال حزن عليه الن أنبيان  المدح

هللا يعين كل من يتبعه فهو نعم المولى ونعم 

 النصير.

هُۥ هُۥ يُِضلُّ أَنَّ هُ فَ تََوالَّ ُكتَِب َعلَۡيِه أَنَّهُۥ َمن  "

 4 االية " َويَۡهِديِه إِلَٰى َعذَاِب ٱلسَِّعيرِ 

 إلىهللا انه من اتبع الشيطان فانه سيضله  يؤكد التأكيد

 عذاب السعير.

ِ  َوٱلَِّذيَن هَاَجُرواْ فِي َسبِيلِ  " ثُمَّ  ٱّللَّ

ُ  مُ هُ قُتِلُٓواْ أَۡو َماتُواْ لَيَۡرُزقَنَّ  ِرۡزقًا  ٱّللَّ

َ  َحَسٗناۚۡ َوإِنَّ  ِزقِينَ  لَُهَو َخۡيرُ  ٱّللَّ  "  ٱلرَّٰ

 58االية 

من هاجر في سبيله فانه قد تكلف  أنهللا  يؤكد التأكيد

 برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا.

ۡدَخاٗل يَۡرَضۡو  " ۚۥۡ نَهُ لَيُۡدِخلَنَُّهم مُّ

َ  َوإِنَّ   59االية   " لَعَِليٌم َحِليم   ٱّللَّ

سيرزق من هاجر في سبيله خيرا  بأنهيأكد هللا  تأكيد

وانه يعلم ما تخفيه كل نفس  واآلخرةفي الدنيا 

 وما تظهره.

 :)االلزاميات (الوعديات  -3

إن كل إلزام هو تعهد من المتكلم لمباشرة مساق الفعل الممثل في المحتوى الخبري، وتتوفر نماذج    

  1والعقود والضمانات.االلزاميات في المواعيد والنذور والرهون 

 األفعالعلى عكس (يتعلق بقيام المتكلم بالفعل ويلزم بانجازه  األفعالهذا الصنف من  أن أي   

الكلمة  إلى، واتجاه المالئمة في الوعديات هو دائما من العالم )التوجيهية التي تتعلق بقيام المستمع للفعل 

تهديد هو تعبير عن قصد للقيام  أووشرط الصدق المعبر عنه هو دائما القصد على سبيل المثال كل وعد 

                                                             
 .218، تر، سعيد الغانمي، ص )الفلسفة في العالم الواقعي (جون سيرل: العقل واللغة والمجتمع   1
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شرطها هو صدق القصد، ويتمثل الهدف منها في التزام المرسل بدرجات  األفعالهذه  أنمما يعني  1ما. بشيء

 2متنوعة قادرا على الوفاء بفعله االنجازي.

 اإللزامبقوى انجازية متنوعة بين الوعد، اإلنذار، التهديد،  األفعالنف من وقد ورد هذا الص   

 والخضوع في سورة الحج.

 التالية: اآلياتنجده قد ورد في  :الوعد -أ

ِر ٱۡلُمۡحِسنِينَ  ... " قوله تعالى:    في هذه االية وعد هللا عباده الصالحين وبشرهم  37االية  "  َوبَش ِ

 .واآلخرةبالفالح والفوز في الدنيا 

َ  َوإِنَّ  ..."كما نجد لوعد ورد في قوله:     وعد هللا عباده  ، 39االية  "  َعلَٰى نَۡصِرِهۡم لَقَِديرٌ  ٱّللَّ

 قادر على نصرهم ال محالة. بأنهالمؤمنين 

ُ  َويَۡستَۡعِجلُونََك بِٱۡلعَذَاِب َولَن يُۡخِلفَ  "قوله:  وأيضا    ُۚۥۡ َوإِنَّ يَۡوًما ِعندَ  ٱّللَّ َكأَۡلِف َسنَة   َرب ِكَ  َوۡعدَه

ا تَعُدُّونَ  مَّ  م عذابا شديدا.سيعذبه بأنهالكافرين الذين كذبوه  هللا، في هذه االية وعد 47االية  "  م ِ

ۡغِفَرة  َوِرۡزق  َكِريم  فَٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  "قال تعالى:     ِت لَُهم مَّ ِلَحٰ ، فيها وعد 50االية   " َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ

 هللا للمؤمنين الذين يفعلون الخير بانهم سيجازيهم و يرزقهم من خيراته.

ُب ٱۡلَجِحيمِ  "وقوله ايضا:     ئَِك أَۡصَحٰ
ٓ ِجِزيَن أُْولَٰ تِنَا ُمعَٰ ، فيها وعد 51االية  "  َوٱلَِّذيَن َسعَۡواْ فِٓي َءايَٰ

 الجحيم. أصحابمن  بأنهم آياتههللا للكاذبين والمجادلين في 

تِ  " عز وجل: أيضاوقال  ِت فِي َجنَّٰ ِلَحٰ توعد هللا عباده ي، 56 اآلية "   ٱلنَِّعيمِ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ

 جنات يتنعمون فيها. بإدخالهمالصالحين والمؤمنين 

ِهين    َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ بِ  " رد الوعد في قوله:كما و    ئَِك لَُهۡم َعذَاب  مُّ
ٓ تِنَا فَأُْولَٰ ، في 57 اآلية " ايَٰ

 تََوعدٌ للكافرين بان لعذاب العظيم سيكون من نصيبهم. اآليةهذه 

                                                             
 .218المرجع نفسه، ص   1
يوسف نجعوم: تداولية الخطاب االقناعي في كتاب نهج البالغة لالمام علي بن ابي طالب، اطروحة مقدمة لنيل شهادة   2

 .223، ص 2018-2017الدكتوراه في علوم اللسان إشراف، فاتح حمبلي، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي، 
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ِلَكَۖ َوَمۡن َعاقََب بِِمۡثِل َما ُعوقَِب بِهِۦ  ": أيضاوقوله   ُۚۡ إِنَّ  ثُمَّ بُِغَي َعلَۡيِه لَيَنُصَرنَّهُ ذَٰ َ  ٱّللَّ لَعَفُوٌّ  ٱّللَّ

 ناصرهم وغافر لهم ذنوبهم. بأنه، في هذه االية وعد هللا عز وجل لعباده 60 اآلية " َغفُور  

ِ  َويَۡعبُدُوَن ِمن دُونِ  "وقوله تعالى :  ۡل بِهِۦ ُسۡلطَٰ  ٱّللَّ ۗ َوَما ِلللَُهم بِهِۦ عِ ٗنا َوَما لَۡيَس َما لَۡم يُنَز ِ ِلِميَن ِمن ۡلم 
ظَّٰ

 ن العذاب .مال ناصر لهم وال منقذ لهم  بأنه األصنام، توعد هللا للمشركين العابدي 71 اآلية " نَِّصير  

 ورد في سورة الحج في المواضع التالية: :اإلنذار -ب

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّمآ أََن۠ا لَُكمۡ  " قال تعالى:    بِين   قُۡل يَٰ مكة بان  ألهل إنذار، في هذه االية 49االية  " نَِذير  مُّ

 الثواب. أوهو منذرهم ومخبرهم عما ينتظرهم سواء من العقاب  )ص(الرسول 

ۡنهُ َحتَّٰى تَۡأتِيَُهُم ٱلسَّاَعةُ بَۡغتَةً أَۡو يَۡأتِيَ  ": أيضاوقوله     ُهۡم َعذَاُب َواَل يََزاُل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ فِي ِمۡريَة  م ِ

 قادم.، في هذه االية مازال الكفار ينكرون وال يصدقون بعذاب هللا ال55االية  "  َعِقيم   يَۡوم  

 فقط وهما: آيتيننجده قد ورد في  :والخضوع اإللزام -ج

فُواْ بِٱۡلبَۡيِت  "قوله تعالى:     ، فيها 29 اآلية "  ٱۡلعَتِيقِ ثُمَّ ۡليَۡقُضواْ تَفَثَُهۡم َوۡليُوفُواْ نُذُوَرهُۡم َوۡليَطَّوَّ

 يلزم هللا عباده الحجاج بوفاء نذورهم والطواف بالبيت القديم وهو الكعبة.

ِحد  فَلَهُۥٓ أَۡسِلُمواْۗ  ": أيضاوقوله     ه  َوٰ ُهُكۡم إِلَٰ
 العباد ملزمون بعبادة هللا وحده. أن، يعني 34االية  "فَإِلَٰ

ِ  ُحنَفَآءَ  "جاء في موضع واحد في السورة في قوله تعالى:  :التهديد -د ِكيَن بِِهۚۦۡ َوَمن يُۡشِرۡك َغۡيَر ُمۡشرِ  ّلِلَّ

 ِ  ، فيها تهديد31االية  "َسِحيق   يُح فِي َمَكان  ِوي بِِه ٱلر ِ فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن ٱلسََّمآِء فَتَۡخَطفُهُ ٱلطَّۡيُر أَۡو تَهۡ  بِٱّللَّ

فه الطير تخط فأماوبعدهم عن الهدى ويشبه سقوط هؤالء الكافرين بمثل من سقط من السماء ،  هللا للمشركين

 عاصفة شديدة من الريح فتقذفه في مكان بعيد. تأخذه إن وأما، أعضاءهفتقع 

 وسنورد كل ما جاء في االلزاميات في الجدول التالي:   

 األثر المترتب القوة االنجازية الفعل الكالمي

ِر ٱۡلُمۡحِسنِينَ  ... " وضمان هللا لعباده الصالحين وتبشيرهم  وعد وعد 37 االية "  َوبَش ِ

 بالفالح وحسن الثواب.
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َ  َوإِنَّ  ..."  "  قَِديرٌ لَ َعلَٰى نَۡصِرِهۡم  ٱّللَّ

 39االية 

 .هللا بنصران عباده وانه قادر على ذلك وعد وعد

ن َويَۡستَۡعِجلُونََك بِٱۡلعَذَاِب َولَ  "

ُ  يُۡخِلفَ  ُۚۥۡ َوإِنَّ يَۡو  ٱّللَّ ًما َوۡعدَه

ا تَ  َرب ِكَ  ِعندَ  مَّ  "  عُدُّونَ َكأَۡلِف َسنَة  م ِ

 47االية 

هللا للكافرين بالعذاب الذي يستعجلونه  توعد وعد

 .به وهم ال يعرفون كيف سيكون

ِت لَُهم ِلحَٰ لصَّٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱ "

ۡغِفَرة    50االية   " َوِرۡزق  َكِريم  مَّ

سيرزقهم ويغفر لهم  بأنههللا للمؤمنين  وعد وعد

 .ذنوبهم

تِنَ  " يَن ِجزِ ا ُمعَٰ َوٱلَِّذيَن َسعَۡواْ فِٓي َءايَٰ

ُب ٱۡلَجِحيمِ  ئَِك أَۡصَحٰ
ٓ  51االية  "  أُْولَٰ

بان لهم عذاب  آياتههللا للذين يكذبون  توعد توعد

 يصلونه في الجحيم.

تِ  " ِلَحٰ ِت نَّٰ جَ فِي  َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ

 56االية  "  ٱلنَِّعيمِ 

يقومون الجنة للمؤمنين الذين  وعد وضمان وعد وضمان

 الصالحة. باإلعمال

تِنَ   ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ بِ و "  ايَٰ
ٓ ئَِك ا فَأُْولَٰ

ِهين    57االية  "لَُهۡم َعذَاب  مُّ

الكافرين والمكذبين بالعذاب المرير  توعد توعد

 الذي أعد لهم.

ِلَكَۖ َوَمۡن َعاقََب بِِمۡثِل َما " هِۦ َب بِ ُعوقِ  ذَٰ

ُۚۡ إِنَّ  ثُمَّ بُِغَي َعلَۡيِه لَيَنُصَرنَّهُ  َ  ٱّللَّ لَعَفُوٌّ  ٱّللَّ

 60االية  " َغفُور  

بنصر هللا لعباده ال محالة وال شك في  وعد وعد

 ذلك.

ِ  َويَۡعبُدُوَن ِمن دُونِ  " ۡل بِهِۦ  ٱّللَّ َما لَۡم يُنَز ِ

ٗنا َوَما لَۡيَس لَُهم بِهِۦ عِ  ا  َومَ ۡلم ۗ ُسۡلَطٰ

ِلِميَن ِمن نَِّصير  
 71االية  " ِللظَّٰ

ال ناصر  بأنهللجاهلين والكافرين  هللاتوعد   توعد

 لهم.

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّمآ  "  ُكۡم نَِذير  ۠ا لَ أَنَ  قُۡل يَٰ

بِين    49االية  " مُّ

مكة الكافرين خاصة  ألهلالرسول  إنذار انذار

 بعذاب هللا الشديد.

ۡنهُ  " َواَل يََزاُل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ فِي ِمۡريَة  م ِ

 َحتَّٰى تَۡأتِيَُهُم ٱلسَّاَعةُ بَۡغتَةً أَۡو يَۡأتِيَُهمۡ 

 هللا للكافرين بعذاب يوم القيامة الذي إنذار انذار

 هم غافلون عليه.
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 55االية  "  َعِقيم   َعذَاُب يَۡوم  

وَرهُۡم نُذُ  فُواْ ثُمَّ ۡليَۡقُضواْ تَفَثَُهۡم َوۡليُو "

فُواْ بِٱۡلبَۡيِت ٱۡلعَتِي  29 االية " قِ َوۡليَطَّوَّ

 بأداءهللا عباده المؤدين لفريضة الحج  إلزام وخضوع إلزام

 مناسكها من طواف ووفاء بالنذر وغيرها.

ِحد  فَلَهُ  " ه  َوٰ ُهُكۡم إِلَٰ
الخالق لعباده بطاعته وعبادته فهو  إلزام الزام 34ية اال "واْۗ ۡسِلمُ ۥٓ أَ فَإِلَٰ

 واحد ال شريك له.

ِ  ُحنَفَآءَ  "  بِِهۚۦۡ َوَمن َغۡيَر ُمۡشِرِكينَ  ّلِلَّ

 ِ  َن ٱلسََّمآءِ مِ فََكأَنََّما َخرَّ  يُۡشِرۡك بِٱّللَّ

يِه ٱفَتَۡخَطفُهُ ٱلطَّۡيُر أَۡو تَۡهِوي بِ  ُح فِي لر ِ

 31االية  " َمَكان  َسِحيق  

مثل الذين سقطوا  بأنهمتهديد هللا للمشركين  تهديد

 من السماء فالقوا مصيرهم.

 :)االعالنيات  (االتصريحات  -4

حالة فقط من خالل  األدائية األفعالقد تغير، فتخلق  وكأنهتغيير في العام بتمثيله  إحداثتعتبر بمثابة    

ويمتاز هذا  1استقبل،  أناقول احدهما:  أوقد تغير وخير مثال على ذلك: أعلنكما زوجا وزوجة،  وكأنهتمثيله 

وما يميز هذا الصنف عن ، يتعلق بمطابقة محتواها القضوي للواقع، أدائهمابان نجاح  األفعالالصنف من 

تقضي عرف غير لغوي،  أنهاتحدث تغييرا في الوضع القائم، فضال عن  أنها األدائية األفعال أصنافباقي 

الكلمات وال يحتاج  إلىالعالم، ومن العالم  إلىقد يكون من الكلمات  اإلعالنية األفعالواتجاه المطابقة في 

هو جعل العالم يطابق الخطاب والخطاب يطابق الواقع، وقد  الاألفعلهذا فالهدف من هذه  2، اإلخالصشرط 

ِ  ٱۡلُمۡلُك يَۡوَمئِذ   " في سورة الحج في موضع واحد في قوله : األفعالوردت هذه  َّ كل  أن أي، 56االية  "  ّلل ِ

 مافي الكون هو ملك هلل وحده.

 نوجز هذا في الجدول التالي: أنويمكن    

 األثر المترتب االنجازيةالقوة  الفعل الكالمي

ِ  ٱۡلُمۡلُك يَۡوَمئِذ   " َّ ، واألرضتصريح بان هللا له ملك السموات  تصريح 56االية  "  ّلل ِ

 فهو الخالق وال احد سواه.

                                                             
 .219جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص   1
 .80محمود أحمد نحلة: افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص   2
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 خاتمة:

 والمتمثلة في: إليهاأهم النقاط المتوصل  إيجازمن خالل هذه الدراسة يمكن    

 فعال وردتن أفعال الكالم قد أحدثت تغييرا وتأثيرا في القران الكريم وخاصة في سورة الحج، فهذه األإ -

دا ور اللذين واإلنشائيبصيغ متعددة كاألمر والنهي واالستفهام... وكل هذه تدخل ضمن األسلوب الخبري 

 اعوإتبيخبر هللا عز وجل عباده ويأمرهم بطاعته  األساليببأسلوب مباشر وغير مباشر وعن طريق هذه 

ه، مع  أحد سواأوامره واالبتعاد عن نواهيه ،كما يبين للكفار قدرته وعظمته وأنه الخالق ومالك هذا الكون وال

 ا، أطعموا،كل هذا في قوله : اتقوا، كلوذكر ما ينتظرهم من العقاب والثواب لكل المؤمنين والكفار ويظهر 

 بشر المحسنين، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

 خباريةاإلألفعال االطلبية بين األمر والنهي والنداء واالستفهام، أما في  األفعالتنوعت القوى االنجازية في  -

 فنجد التأكيد وإظهار القدرة.

 في هذه السورة . حضورا األكثرهي  واإلخباريةالطلبية  األفعالتعد  -

 والتهديد... اإلنذارفنجد منها الوعد،  اإللزاميةاختلفت القوى االنجازية في االفعال  -

في الختام نتقدم بجزيل الشكر لالستاد المشرف د. محمد موهوب على جهوده القيمة وكل لما حال من    

لطيبة شجعنا ودعمنا ولو بالكلمة ا وطول صبر والشكر الموصول لكل من وإرشاداتجاء علينا من توجيهات 

 وصل اللهم وسلم على نبيا وحبيبنا محمد.
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 القران الكريم: 

 المعاجم والتفاسير: 

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. األندلسيابن عطية  -1

، 1م، ط: المحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار ابن حزاألندلسيمحمد عبد الحق ابن عطية  أبو -2

 م.2010

 : الهداية، المالكياألندلسيأبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيراواني ثم  -3

، ميةاإلساللشريعة والدراسات معاني القران الكريم وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، كلية ا إلى

 م.2008، 16، 7جامعة الشارقة، ج 

حمد أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، دالئل اإلعجاز، تج: محمود م -4

 شاكر، مكتبة الخانجي، د.ط.د.ت.

لقران ابوطي: جالل الدين محمد بن أحمد المحلي والمتجر جالل الدين بن عبد الرحمان بن أبي بكر الس -5

 م.2006الكريم وبهامشه تفسير االمامين الجليلين ، المكتبة الشعبية، د ط، 

 .م2008، 3الجوهري إسماعيل بن حماد خليل مأمون شيماء: معجم الصحاح، دار المعرفة، لبنان، ط -6

 ن معالن بعبد الرحمان بن السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المنان، نقد وتج، عبد الرحم -7

 م.2013هـ، 1434، 1اللويحق، دار التقوى، ط

صابوني، عماد الدين أبو الغداء اسماعيل بن كثير الدمشقي: مختصر تفسير ابن كثير، تج، محمد على ال -8

 م.1981، 7، ط2دار القران الكريم، بيروت، لبنان ، م 

 ،17وزيع، تونس، ج محمد الطاهر ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والت -9

 هـ.1984

عاشور،  محمد بن ابراهيم الثعالبي، أبو اسحاق : الكشف والبيان عن تفسير القران، تج، أبي محمد بن -10

 م.2002، 1، ط1دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ، ج

 المراجع:

 م.2006، 1ابو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، منتديات سور االزبكية: الدار البيضاء، ط -1

اسماعيل وأبو بكر محمد بن عبد هللا المعروف بابن العربي: أحكام القول، تج، محمد ابراهيم الحفناوي  -2

 م.2011، 3محمد الشديدي، دار الحديث، القاهرة، ج 
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، عادل أبو حفص سراج الدين عمر علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني: اللباب في علم الكتاب، تج -3

 م.1978، 1، ط14يخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ج عبد الموجود والش

السلف،  ابو حيان النحوي األندلس، منهج السالك على ألفية ابن مالك، تح: سيدني بالزر، دار األضواء -4

 م.1،1947ط

صر، د م، أبي الحسن بن علي بن أحمد النيسابوري: أسباب النزول ويليه الناسخ و المنسوخ، عالم الكتب -5

 هـ.1315ط، 

وسنن  أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها -6

 م .1993، 1العرب في كالمها، مكتبة المعارف، بيروت ، ط

وسنن  أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها -7

 م.1993، 1عرب في كالمها، مكتبة المعارف، بيروت ، طال

 م.1980أبي فرج قدامة بن جعفر: نقد النثر، دار الكتب العلمية، بيروت، ر ط،  -8

تب أبي يوسف يعقوب بن أبي بكر محمد ابن علي السكاكب: مفتاح العلوم، تر: نعيم زرزور، دار الك -9

 م.1983، 1العلمية، بيروت ط

 د.ط.د.ن. لبالغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، صيدا، بيروتاحمد الهاشمي، جواهر ا -10

 ،3بنان، طلاحمد مصطفى المراغي: علوم البالغة البيان والمعاني والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت،  -11

1993. 

 م.1980 ،1، وكالة المطبوعات الكويت، ط )الفصاحة، البالغة، المعاني (احمد مطلوب: اساليب بالغية  -12

شرق، فريقيا الإعبد القادر قينيني،  بالكالم ، تر: اوستين، نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء -13

 م.1991

بطرس البستاني، محيط المحيط قاموس عصري مطول للغة العربية، تح، محمد عثمان ، دار الكتب  -14

 م.2009، 1العلمية، لبنان، ط

، مج جمال الدين محمد بم مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت لبنان -15

 .2005، 2004، 2003، 2002، 1 ط ،13

 جميل حمداوي: التداوليات وتحليل الخطاب، شبكة االلوكة،د.ط، د.ت. -16

 .م2016، 1جواد ختام، التداولية اصولها واتجاهاتها، كنوز المعرفة، االردن، ط  -17

، تر، سعيد الغانمي، الدار العربية  )الفلسفة في العالم الواقعي (جون سيرل: العقل واللغة والمجتمع  -18

 م.2006، 1للعلوم، بيروت، لبنان، ط
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عية بن الجيالني دالش: مدخل الى اللسانيات التداولية، تلر: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجام -19

 م. 1983عكنون، الجزائر، د.ط،

،  طخليل: المنطق البرغماتي عند بيرس، مؤسس الحركة البرغماتية، دار الينابيع ، مصر، د حامد  -20

 م.1996

وم الخطيب القزويني، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد، اإليضاح في عل -21
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