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  : تقدمي

 
 

  :ملخص

تناولت هذه املقالة دراسة تداولية لعشر آيات من وصايا القرآن الكرمي يف 

ل اخلطاب واهلدف استخدام منهج حتلي. ٣٣إىل  ٢٣سورة اإلسراء من اآلية 

��ǞǸƬĐ¦�Ŀ) الربامجايت( التداويل ƾ̈ǇƢǨǳ¦�¼Ȑƻȋ¦�ƨƸǧƢǰǷ�ǲƟƢǇÂ�ÀƢȈƥ�Ŀ

يف  هاميزوقد استخدم كاتب املقالة أسلوب  .النيجريي من اآليات املدروسة

واختذ الكاتب مجيع اآليات ). الربامجايت(حتليل اخلطاب يف املنهج التداويل 

. ت املذكورة فعل كالمي يف احلدثوكل آية من اآليا. املختارة حدثا كالميا

وصولة إليها أن اآليات َمرَاٍء عاكسة لألحوال الفردية واالجتماعية يف والنتيجة امل

يف هذه األيام، كعقوق الوالدين وما  باألخالق الفاسدة نيجرييا، خاصة ما يتعلق

يرتتب على ذلك من فساد األوالد األخالقي وقتل األنفس بغري حق، وعدم أداء 

يف أوربا، حاب احلقوق حقوقهم، والزنا وتشريد األوالد، وبيعهم يف األسواقأص

فاحلل . وغري ذلك من األخالق الفاسدة اليت تدخل يف عموم مدلول اآليات

االئتمار بأوامر اهللا تعاىل واجتناب نواهيه، واختاذ مجيع القرارات الالزمة من قبل 

¦ƢǸǴǠǳ¦�ǽ¦Ȃǧ¢�Ŀ�Ƣđ�̈Ȃǟƾǳ¦Â��©Ƣȇȉ �األفراد واحلكومة للعمل مبقتضى تعاليم هذه 

  .واحلكام الساسة وغريهم حىت يستتب األمن واألمان يف هذا الوطن املبارك
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  :مقدمة

املنزل على النيب صلى اهللا عليه مبثله،  اإلتياناملعجز  األزيل الكالمهو  القرآن

ايا مجع والوص .املتعبد بتالوته ،املنقول بالتواتر ،املكتوب يف املصاحف ،وسلم

  : قال ابن منظور .وصية

َوصَّاَين العجاُج فيما : رؤبة: قال. يقال أَْوصى الرجَل وَوصَّاه َعِهَد إِليه"

وأَْوَصْيُت له بشيٍء، .َوصَّين أَراد فيما َوصَّاين فحذف الالم للقافية

يًة مبعىن جعلَته َوِصيََّك، وأَْوَصْيُته وَوصَّْيته ِإيصاء وتـَْوصِ وأَْوَصْيُت إِليه ِإذا

وَتواصي القوُم َأي أَْوصى بعضهم بعضاً ويف احلديث اْستَـْوُصوا بالنساِء 

ƾǼǟ�ǺċĔÊƜǧ�Å¦Śƻ كمَعواٍن واالسم الَوصاُة والَوصايُة الِوصايُة والوِصيَُّة

أَْوَصْيَت به والَوِصيُّ الذيُي وصي والذي يُوصى له وهو من أَيضًا ما

 
ُ
وصى واألُنثى َوِصيٌّ ومجُعهما اَألضداد ابن سيده الَوِصيُّ امل

ُ
وصي وامل

".مجيعاً أَوِصياء ومن العرب من ال يُثين الَوِصيَّ وال جيمعه

وهذه املقالة دراسة لبعض وصايا القرآن الكرمي القاضية على الفساد 

األخالقي الشائع يف نيجرييا اليوم خاصة ويف العامل عامة، واهلدف استخدام 

يف بيان سائل املكافحة على هذه ) الربامجايت(ويلمنهج ختليل اخلطاب التدا

ƨǇÂ°ƾŭ¦�©Ƣȇȉ¦�¾Ȑƻ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾǇƢǨǳ¦�¼Ȑƻȋ¦.  وتشتمل الورقة

مفهوم التداولية أو الرباغماتية،  العنصر األول. بعد املقدمة على عنصرين وخامتة

لى الفساد حتليل تداويل لبعض من وصايا القرآن يف املكافحة ع والعنصر الثاين

ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȆǫȐƻȋ¦.

.
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  :مفهوم التداولية أو البراغماتية

، وله معان )دول(يرجع مصطلح التداولية يف أصله العريب إىل اجلذر اللغوي 

:،يقول الزمشريلكنها ال خترج عن معاين الّتحول والّتبدل،خمتلفة

بين فالن من  وأدال اهللا. ودالت األيام بكذا. دالت له الدولة:دول"

إن األرض ستدال منا  : وعن احلجاج. جعل الكرّة هلم عليه:عدّوهم

 )يدال من البقاع كما يدال من الرجال  (ويف مثل . كما أدلنا منها

وأديل املؤمنون على املشركني يوم بدر، وأديل املشركون على املسلمني 

. فهااستعط: واستدل األيام. واستدلت من فالن ألدال منه. يوم أحد

واهللا يداول األيام بني الناس مرة هلم . إستدل األيام فالدهر دول:قال

. وتداولوا الشيء بينهم. والدهر دول وعقب ونوب. ومرة عليهم

وتقول دواليك أي دالت لك . يراوح بينهما: واملاشي يداول بني قدميه

وفعلنا ذلك دواليك أي كرات بعضها يف إثر . الدولة كرة بعد كرّة

:ال سحيمق. بعض

  "دواليك حىت كلنا غري البس.. .إذا شق برد شق بالربد برقع

:عرّفها الباحث اجلياليل دالش كما  والتداولية اصطالحا،

ختّصص لساين يدرس كيفية استخدام الناس لألدلة اللغوية يف صلب "

�Ǯ ǴƬǳ�ǶȀǴȇÂƘƫ�ƨȈǨȈǰƥ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�řǠÉȇ�ƢǸǯ�ǶēƢƥƢǘƻÂ�ǶȀưȇ®ƢƷ¢

هي لسانيات احلوار أو امللكة « :، وأردف قائال"اخلطابات واألحاديث

  .»التبليغية

فاأللفاظ " دراسة ملعان مقصودة لدى املتكلم"بــــ جورج وويلويعرفها 

والعبارات واجلمل ليست الوسائل املتعمدة فقط للوصول إىل املعاين يف التداولية، 
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ولذا . أو اجلمل بل املقصود لدى املتكلم أمر هام لفهم مدلول اللفظ أو العبارة

  .يسمى التداولية أحيانا بدراسة املعاين اخلفية اليت ال ترى خالل األلفاظ

بوسائل استعمال اللغة لبيان مقاصد املتكلم يف أحوال  تارن براسادوحيددها 

خاصة وخاصة حينما تكون األلفاظ املستعملة تؤدي معان خمتلفة عن معانيها 

داولية يتناول املعاين، إال أن معاين الداللة فكل من علم الداللة والت. الظاهرة

منطقية صادقة، بتناول املعاين املوافقة ملقتضى الظاهر، وأما التداولية فإنه حياول 

�Ŀ�ǶǴǰƬŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�¾ƢǠǧ¢�ƢĔƘƥ�ňƢǠŭ¦�² °ƾȇÂ�§ ƢǘŬ¦�¼ƢȈǈƥ�ňƢǠŭ¦�ǪȈǴǠƫ

ǞǷƢǈǳ¦Â�ǶǴǰƬŭ¦�¾¦ȂƷƘƥ�ǪǴǠƬƫ�ƢĔȋ�ƨǨǴƬű�¾¦ȂƷ¢.

) التداولية(والربامجاتية ) Rhetoric/Semantic(علم الداللة والفرق بني 

)Pragmatic ( أن األول يعىن بدراسة املعىن يف تركيب اجلملة وما يالزمه من اعتبار

حاالت املتكلم واملخاطب، وأما االجتاه التداويل فيتناول دراسة املعىن يف حدود 

ويدرس الضوابط الداخلة يف  اجلملة إىل الرتاكيب أو الوحدات األكرب من اجلملة

�ƨǇ¦°ƾƥ�ŘǠȇ�¦ǀđ�ȂȀǧ. إطار األسلوبيات وعلم الداللة أكثر منها يف علم النحو

اللفظ واملعىن واملواقف املعينة املتعلقة بالتواصل اخلطايب من حيث موقف املتكلم 

واملخاطب واخلطاب وغري ذلك من الدالالت اخلارجية واملتصلة بسياق اخلطاب  

�Ʈفالتد. كله ȈƷ�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ŘǠŭ¦�ƨǇ¦°®�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ƨȈǳÂ¦

معني، وأما علم  مستخدميكون املعىن باإلشارة إىل متحدث معني أو 

.فيهتم بدراسة املعىن يف حد ذاته، ال يف مواقف معينة)semantics(الداللة

ƢǧǂǏÂ�ƢƫȂǏ�ƨǠƥ°ȋ¦�ƢēƢȇȂƬǈŠ�ƨȈǷȐǰǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ǲǸǌƫ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳƢǧ ،وحنوا وداللة

وباإلضافة تتناول املواقف املختلفة اليت يتناوهلا فن البالغة يف علم املعاين، بل 

  .أكثر منها حيث تتناول املواقف اخلارجة عن النص
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وحري باملالحظة أن اللغويني األسلوبيني التداوليني اعتنوا اعتناء كبريا بتحديد 

¢�Ŀ�Ƣđ�¿ƢǬȇ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�Ƕǿيف حتليل اخلطاب الذي هو  املواقف الكالمية

بعد ) Mitchell(دراسة أساليب الكالم وفقا هلذه النظرية إىل أن وصل ميتشل 

حماولته يف الربط بني املواقف املختلفة يف الكالم واملصاحبات اللغوية اليت 

تستخدم فيه، وبيان الفروق اللغوية بني املواقف املتباينة، فوصل إىل أنه من 

بني املستوى السياقي واملستوى اللغوي، ألن املوقف يبني إىل  الصعب أن يفصل

  .حد كبري نوع املصاحبة اللغوية يف أي نص

واجلملة هي الوحدة الوظيفية املتعارف عليها يف التحليل األسلويب، لكن ما

على هذا اختلف اللغويون  طبيعة الوحدة الوظيفية يف حتليل اخلطاب؟

Dell(يرى دل هاميز  .الربامجاتيون Hymes ( أن احلدث الكالمي)speech event(

�ƪ ǻƢǯ� ¦ȂǇ��ÄȂǤǴǳ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǺǷ�ƨǠǫ°�Ä¢�Ŀ�Ƣđ�řǠȇÂ�ƨȈǇƢǇȋ¦�̈ƾƷȂǳ¦�Ȃǿ

هذا احلدث إىل  هذه الرقعة كلمة أو عبارة أو مجلة أوفقرة أو نص برمته، ويقسم

speech(وحدات صغرى مساها األفعال الكالمية  acts .( و يتكون كل حدث من

وميكن دراسة هذا احلدث من عدة زوايا املكونة له، . ل كالمي واحد أو أكثرفع

  :حنو

 )املرسل(املتحدث )١(

 املخاطب أو املتلقي)٢(

 )كالمية أو غري كالمية أو كالمها معا(شكل الرسالة )٣(

إشارات أو كتابة أو إمياء أو مرسلة عرب (القناة أو واسطة التواصل )٤(

 )ملكتوبة أو اإلمياءاتاملوجات الصوتية من خالل العالمات ا

 الشفرة وهي األساليب املختلفة واللهجات املختلفة وغري ذلك)٥(
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وموضوع احلدث، ويتطلب هذا دراسة داللية)٦(

 املوقف الذي يقع فيه احلدث)٧(

وغريه فالوحدة الوظيفية للتحليل عندهم هي التعبري ) Jefferson(وأما جفرسون 

)utterance ( أو الدور)turn(.

أن هذه التعبريات تضم وحدات أشد صغرا أطلق ) Sinclair(ويرى سنكلري

وميكن أن تنطبق هذه احلركات على التعبريات، كما )moves(عليها اسم احلركات 

  .ميكن أن يشتمل بعض التعبريات على أكثر من حركة

قصب السبق يف حتليل األفعال الكالمية ) Searle(وسريل ) Austinِ(وألسنت 

األول يسمى . فعال ذات قوى خمتلفة يف وقت واحدحيث حتدثا عن ثالثة أ

وأما . عمل القول، والثاين العمل املتضمن يف القول، والثالث عمل التأثري بالقول

�ƨȇŚƦǠƬǳ¦�̈ȂǬǳ¦�ńÂȋ¦�̈ȂǬǳƢǧ��Ƣē¦Ȃǫ)locutionary force ( وهو التعبري الظاهري

قوة الثانية وال .املتضمن مجلة أصوات الكال م ذات معىن معني يف موقف معني

هي قصد املتحدث وهدفه من إطالق هذا التعبري ويسمى القوة الالتعبريية 

)illocutionary force .( والقوة الثالثة هي أثر أو نتيجة التعبري بالنسبة للمتلقي أو

perlocutionary(السامع وتعرف بالقوة التعبريية الفوقية  force ( وهي تعتمد على

وهناك أساليب أخرى اقرتحها كولتهارد، وإدمندسون،  .الظروف اخلاصة بالتعبري

وغرايس، وفومتان، وولسون، وبراون، وبول، وفان ديك وغريهم، ولكن البحث يف 

  .هذه الدراسة يتقيد بأسلوب دل هاميز
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تحليل تداولي لبعض من وصايا القرآن في المكافحة على الفساد األخالقي 

  :في المجتمع النيجيري

عشر آيات من سورة اإلسراء منوذجا للتحليل التداويل على  يستخدم الكاتب

  . ٣٣إىل اآلية  ٢٣أسلوب هاميز املشار إليه سابقا، من اآلية 

ُلَغنَّ ﴿: قوله تعاىل َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ

َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُهَما أَ  ْو ِكَالُهَما َفَال تـَُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ

َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما *قـَْوًال َكرِيًما 

َكاَن وا َصاِلِحيَن فَِإنَّهُ رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبَما ِفي نـُُفوِسُكْم ِإْن َتُكونُ *رَبـََّياِني َصِغيًرا 

﴾ِلْألَوَّابِيَن َغُفورًا

 اهللا سبحانه وتعاىل ):املرسل(املتحدث -

 مجيع املكلفني من اجلنة والناس: املخاطب أو املتلقي-

 كالمية :شكل الرسالة-

 مكتوب يف املصحف :القناة أو واسطة التواصل-

ى املوصوف يف وقصر الصفة عل )أال تعبدوا(يف قوله  ȆǬȈǬƷ�ȆĔ :الشفرة-

وحذف ) وبالوالدين إحسانا(يف قوله  وأمر حقيقي) أال تعبدوا إال إياه(قوله 

فال (¢�ǾǳȂǫ�Ŀ�ȆǬȈǬƷ�ȆĔÂ�ƢǻƢǈƷ¤�Ǻȇƾǳ¦ȂǳƢƥ�ǺǈƷ¢�Ä) إحسانا(يف قوله 

و يف اآلية األخرية  ).وقل هلما(حقيقي يف قوله  ، وأمر)وال تنهر(وقوله  )تقل

ك وهو حذف ما يعادل عجز الكالم ما يسمى يف الدرس البالغي باالحتبا

:يف الصدر وحذف ما يعادل صدر الكالم يف العجز، وذلك يف قوله تعاىل

ملا كان موضوع الكالم أمر ". إن يكونوا صاحلني فإنه كان لألوابني غفورا"
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بالطاعة والنهي عن املعصية فالصاحلون يرجى أن يكونوا مراعني لألوامر 

إن : (فسياق اآلية واهللا أعلم. لتوبة باالستغفاروالنواهي، ويرجى من العصاة ا

يكونوا  يكونوا صاحلني جيزون مبا عملوا وإن يكونوا كافرين يعبدون غري اهللا أو

 ).كان لألوابني غفورا عاقني للوالدين، فإنه تعاىل

يف هذا احلدث أفعال كالمية كثرية، أوهلا النهي عن عبادة : موضوع احلدث-

العبادة حبق له تعاىل دون غريه من املعبودات، وأمر اهللا غري اهللا تعاىل، وقصر 

وإذا كربا أو كرب أحدمها يف السن  .تعاىل بكل تأكيد أن حيسن على الوالدين

±ȂŸ�Ȑǧ��ǲǸǠǳ¦Â�¾ȂǬǳ¦�Ŀ�ƢǸđ�Ǧ ǘǴƬǳ¦�Ƥ Ÿ وال أن  أن يقال هلما أف

ع فموضو . هلما يزجرمها أو ينهرمها، وال يقال هلما إال قول كرمي مفرح مسر

األول ختصيص العبادة : احلديث يف هذا احلدث الكالمي على العموم أمران

ويف األفعال وعد . احلقة هللا تعاىل دون غريه وإكرام الوالدين قوال وعمال

 .باملغفرة للذين تابوا وأنابوا إىل اهللا تعاىل

وموقف احلدث يف جمتمع اإلنس مجيع : املوقف الذي يقع فيه احلدث-

ǈǻȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦وعدم  انية وخاصة جمتمعنا النيجريي حيث كثرت البطالة

وقد هاجر كثري من األوالد منازل آبائهم وتعاطوا خمدرات . إكرام الوالدين

śǻƢĐ¦�̈ǂǷ±�ń¤� ȐǬǠǳ¦�®ÂƾƷ�ǺǷ�ǶȀƳǂţ . ال حيرتمون والديهم وال يصغون

فيجب على املربني واآلباء ووسائل االتصال ترديد هذه اآلية . هلم قوال

ǶȀǴǯ�ǶĔƢǿ̄ وترمجتها وتوزيعها للطلبة ¢�Ŀ�ƢȀȈǻƢǠŭ�¦ǂȇǂǬƫ�ƨǏƢŬ¦Â�ƨǷƢǠǳ¦Â.

َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوَال تـَُبذِّْر ﴿: وقوله تعاىل

رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطيِن وََكاَن الشَّْيطَاُن *تـَْبِذيًرا  َوِإمَّا *ِلَربِِّه َكُفورًا ِإنَّ اْلُمَبذِّ

ُهُم ابِْتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن رَبَِّك تـَْرُجوَها فـَُقْل َلُهْم قـَْوًال َمْيُسورًا ﴾تـُْعِرَضنَّ َعنـْ
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 اهللا سبحانه وتعاىل ):املرسل(املتحدث -

 مجيع املكلفني من اجلنة والناس: املخاطب أو املتلقي-

 كالمية :شكل الرسالة-

 مكتوب يف املصحف :اصلالقناة أو واسطة التو -

، توكيد )وال تبذر: (��ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ�ȆĔÂ)آت: (أمر يف قوله تعاىل :الشفرة-

إن املبذرين كانوا إخوان (ويف قوله تعاىل ) وال تبذر تبذيرا(يف قوله 

 ).فقل هلم قوال ميسورا: (وأمر يف قوله تعاىل ).الشياطني

ذي حق حقه،  األمر بإعطاء موضوع هذا احلدث هو :موضوع احلدث-

وكان الشيطن  إخوان الشياطني والنهي عن التبذير، وخاصة أن املبذرين كانوا

وقد عد سبحانه وتعاىل من أصحاب احلقوق ذا القرىب واليتامى . بربه كفورا

األلفاظ  ويدخل يف استحقاق هذه احلقوق كل. املساكني وابن السبيل

.ȄǷƢƬȈǳ¦Â�ǶđȂǴǫ�ƨǨǳƚŭ¦Â�ǒاملصاحبة هلذه األلفاظ احملورية كالفقري واملري

وعقب سبحانه وتعاىل بأنه إذا مل تدفعوا هذه احلقوق من غري استهانة بل 

عن عدم ورجاء أن تأيت إليكم رمحة من اهللا ترجوها فرتدون هذه احلقوق إىل 

�¦°ȂǈȈǷ�ȏȂǫ�śǬƸƬǈǸǴǳ�¦ȂǳȂǬǧ��©Ƣǫƾǐǳ¦�ǺǷ�ȆǤƦǼȇ�ǺǷ�ÀȂǘǠƫ�Â¢�ƢđƢƸǏ¢

السامع ويسكن  الم مجيل تطيب به نفسويصاحب القول امليسور كل ك

.حزنه وضجره، كالقول اجلميل والقول الصاحل والتصبري وغري ذلك

هذه اآلية تأمر بإعطاء أصحاب احلقوق  :املوقف الذي يقع فيه احلدث-

صدقة أو أجورا أو دينا واملعروف أن احلالة يف  حقوقهم سواء كانت زكاة أو

كم من أصحاب الديون أىب . اهية جدانيجرييا فيما يتعلق بدفع احلقوق و 

ǶĔȂȇ®�ǶȀȈǳ¤�¦Â®ǂȇ�À¢�ÀȂǼȇƾŭ¦! يعطوا أجورهم من قبل  كم من العمال مل
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وكم من التجار والعمال واألثرياء ال يدفعون  !احلكومات والشركات واألفراد

محدا . فاملشكلة فاشية واملصيبة كربى وإنا هللا وإنا إليه راجعون! زكاة أمواهلم

قد أتت حكومة جديدة بزعامة حممد خبارى رجاء أن تكون عادلة، هللا تعاىل 

تنصر الظامل بالكشف عن أحواله وإبداء أمره للناس واحلكم عليه حكما 

عدال، وتنصر املظلوم بأخذ حقه من الظامل ورده إليه، وخاصة حقوق 

العمال يف الشركات واملكتبات احلكومية واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف 

هو تأديب عجيب والكالم األخري يف هذا احلدث الكالمي . ن أخيهعو 

وقول لطيف بديع، أي ال تعرض عنهم إعراض ستهني عن ظهر الغىن 

وإمنا جيوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض وعائق . والقدرة فتحرمهم

يعوق، وأنت عند ذلك ترجو من اهللا سبحانه وتعاىل فتح باب اخلري لتتوصل 

"فـَُقْل َهلُْم قـَْوًال َمْيُسوراً "السائل، فإن قعد بك احلالبه إىل مواساة 

َوَال َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط ﴿: وقوله تعاىل

َكاَن ِإنَّ رَبََّك يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنَّهُ *فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َمْحُسورًا 

﴾بِِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا

 اهللا سبحانه وتعاىل ):املرسل(املتحدث -

النيب صلى اهللا عليه وسلم ومجيع املكلفني من اجلنة  :املخاطب أو املتلقي-

 والناس

 كالمية :شكل الرسالة-

 مكتوب يف املصحف :القناة أو واسطة التواصل-

  .ويف اآلية جماز ،بȈǴǤƬǴǳ�ȆȀǼǳ¦�Ŀ�ŚǯǀƬǳ¦Â��ȆǬȈǬƷ�ȆĔ: الشفرة-
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فاآلية متصلة  .ƢǘǠǳ¦Â�¿ǂǰǳƢƥ�ǂǷȋ¦Â�ǲƼƦǳ¦�Ǻǟ�ȆĔ  :موضوع احلدث-

 .بسابقتها

يف الكالم معان سياقية وغري سياقية فقوله : املوقف الذي يقع فيه احلدث-

هذا جماز  ﴾وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط﴿ تعاىل

قلبه على إخراج شي من ماله، فضرب  عرب به عن البخيل الذي ال يقدر من

َوال تـَْبُسْطها  ﴿: قوله تعاىلوأما . له مثل الغل الذي مينع من التصرف باليد

ضرب بسط اليد مثال لذهاب املال، فإن قبض الكف حيبس ف ﴾ُكلَّ اْلَبْسطِ 

وهذا كله خطاب للنيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه .ما فيها، وبسطها يذهب ما فيها

واملراد أمته، وكثريا ما جاء يف القرآن، فإن النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَسلَّمَ 

Ǯ ǳ̄�Ŀ�§ǂǠǳ¦�̈®Ƣǟ�ȄǴǟ�ǶȀǼǟ�Ǿƥ�Őǟ�Ƕđ°�ń¤�ǶȀƬǘǇ¦ÂÂ�ǶǿƾȈǇ�ÀƢǯ�Ƣŭ.

وأيضا فإنه عليه الصالة والسالم مل يكن يدخر شيئا لغد، وكان جيوع حىت 

من الصحابة ينفقون يف سبيل  وكان كثري. يشد احلجر على بطنه من اجلوع

اهللا مجيع أمواهلم، فلم يعنفهم النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ومل ينكر عليهم 

فراط يف ȍ¦�Ǻǟ�ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�ȄĔ�ƢŶ¤Â. لصحة يقينهم وشدة بصائرهم

اإلنفاق، وإخراج ما حوته يده من املال من خيف عليه احلسرة على ما خرج 

فأما من وثق مبوعود اهللا عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغري مراد من يده، 

إن هذا اخلطاب للنيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف : وقيل. باآلية، واهللا اعلم

.خاصة نفسه، علمه فيه كيفية اإلنفاق، وأمره باالقتصاد

عهم، الذين  هذه اآلية زجر كبري لكثري من النيجرييني الذين كان البخل طب

  .كان األيسر هلم أخذ ما بيد اآلخرين من بذل ما بأيديهم
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َوَال تـَْقتـُُلوا َأْوَالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َنْحُن نـَْرزُقـُُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ ﴿ :وقوله تعاىل

َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيًرا  ﴾قـَتـْ

 مجيع املكلفني من اجلنة والناس: املخاطب أو املتلقي-

 كالمية :الرسالة شكل-

 مكتوب يف املصحف :القناة أو واسطة التواصل-

Ƥ: الشفرة- ȈǴǤƬǴǳ�ȆȀǼǳ¦�Ŀ�ŚǯǀƬǳ¦Â��ȆǬȈǬƷ�ȆĔ.

األوالد خشية الضيق والفقر  قتل Ǻǟ�ȆĔ:موضوع احلدث :موضوع احلدث-

  وذكر األوالد يف اآلية دون البنات للتغليب. والعدم

العرب الفاسدة يف اجلاهلية هذه من عادات  :املوقف الذي يقع فيه احلدث-

يف اآلية حمور لفظي تصاحبه " النفس"ولفظ  :فنفاها اإلسالم ومنعهم منها

،وبيع األوالد األحرار ,واإلهالك، والتشريد،ة كثرية كالتعذيبعشني ألفاظ

وإن . عموم النهي فهذه كلها داخلة يف .وغري ذلك بغري حق ،وسرقة األوالد

الدهم خوفا من الفقر فاشية يف نيجرييا لكن مل تكن عادة قتل اآلباء أو 

يف القبح والرداء والفساد والبطالن  العادة الفاسدة مثلها اليت تصاحبها

تشريد األوالد أو بيعهم يف أوربا أو أخذهم إىل  منتشرة يف اجلمهورية، ومنها

ف إنه وإن   ."أملاجرث"الُكتّاب دون العناية بأمرهم، وذلك ما يعرف ب

ȂƷȋ¦�ŚǤƬǳ�Àȉ¦�ƢĔ¢�ȏ¤��ƢǬƥƢǇ�ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�ƨǼǈƷ�ȆƯǂƳƢŭ¦¾�كانت عادة أ

االجتماعية وتغري الطبائع واملزاج صارت اآلن من األخالق اليت جيب 

املكافحة عليها يف ساحة هذا الوطن وتصحيح مجيع السبل للحصول على 

  .دون أية بطالة أو فساد مبني اإلسالميةالعلوم 

﴾َربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال َوَال تـَقْ ﴿: ويف قوله تعاىل
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 اهللا سبحانه وتعاىل ):املرسل(املتحدث -

 مجيع املكلفني من اجلنة والناس: املخاطب أو املتلقي-

 كالمية :شكل الرسالة-

 مكتوب يف املصحف :القناة أو واسطة التواصل-

Ƥ: الشفرة- ȈǴǤƬǴǳ�ȆȀǼǳ¦�Ŀ�ŚǯǀƬǳ¦Â��ȆǬȈǬƷ�ȆĔ.

و  .ونفسية وصحية واجتماعية ألغراض دينية الزنا�Ǻǟ�ȆĔ: وع احلدثموض-

الزنا حمور لفظي يف اآلية تصاحبه ألفاظ كثرية يف العربية أقصاها القرب منه 

وهو األدىن , ال تزنوا, ال تقعوا فيه, ال تدنو من الزنا، تنهمكوا فيه وتشاركه

ض بالغي وهو اإلفصاح و قد اختار اهللا تعاىل اللفظ األقصى لغر  .منه لفظا

و قد  .عن اجتناب ما يتناسب إيل الزنا مهما كان إما بالقول أو بالفعل

  :صدق الشاعر يف ذكر دواعيه يف قوله

  فكالم فموعد فلقاء * نظرة فابتسامة فسالم

 من أبلغ ﴾الزِّىنتـَْقَربُواَوال﴿ تعاىل قوله: العلماء قال" :اإلمام القرطيب قال

 . "الزىن من تدنوا ال معناه فإن ،والتزنوا: يقول أن

الزنا من البطالة والفساد والالأخالقية اليت : املوقف الذي يقع فيه احلدث-

ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�ƨǏƢƻÂ��ǂǐǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÃȂǴƦǳ¦�Ƣđ�ƪ Ǹǟ.  وال خيفى ما للزنا من

قال الرسول صلى اهللا عليه  . مساوئ نفسية ودينية وصحية واجتماعية

 يف وثالثٌ  الدنيا يف ثالثٌ  خصال ستَّ  فيه فإن والزىن إياكم« :وسلم

 اليت وأما العمر،وِقَصرُ  الفقر ودوامُ  البهاء فذهابُ  الدنيا يف اليت فأما، اآلخرة

ومن أعظم . »النار يف واخللودُ  احلساب وسوءُ  تعاىل اهللا فسخطُ  اآلخرة يف

ومل  األمراض الفاشية يف هذا الوطن، واليت كان الزنا أهم أسبابه مرض إيدز،
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ومل يزالوا يؤمنون بأن أهم عالجه  .يزل الباحثون حياولون إجياد عالجا له

  .عن الزنا واللواط االبتعاد

َوَال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَمْن قُِتَل ﴿: وقوله تعاىل

﴾ْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورًاَمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفَال يُ 

 اهللا سبحانه وتعاىل): املرسل(املتحدث -

 مجيع املكلفني: املخاطب أو املتلقي-

 كالمية :شكل الرسالة-

 مكتوب يف املصحف :القناة أو واسطة التواصل-

Ƥ: الشفرة- ȈǴǤƬǴǳ�ȆȀǼǳ¦�Ŀ�ŚǯǀƬǳ¦Â��ȆǬȈǬƷ�ȆĔ .كان   : "ويقول الشعراين

س اليت حرَّم اهللا، لكن و ال تقتلوا النف: ْن يُقابل اجلمع باجلمع، فيقولالقياس أ

ال أْن ،احلق سبحانه وتعاىل يريد أن قـَْتل النفس الواحد مسئوليُة اجلميع

ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�¾ȂƠǈǷ�ǾǴǯ�ǞǸƬĐ¦�ǲƥ��ƢȀǴƬǫ�Ŗǳ¦�ǆ ǨǼǳ¦�Ǻǟ�ǲƫƢǬǳ¦�¾Ƙǈȇ."

�ŚǤƥ�ǆ:موضوع احلدث:موضوع احلدث- ǨǼǳ¦�ǲƬǫ�Ǻǟ�ȆĔ�ǚǨǳÂ��ǪƷ

يف اآلية حمور لفظي تصاحبه ألفاظ كثرية كالتعذيب واإلهالك " القتل"

  .عموم النهي فهذه كلها داخلة يف. والتشريد وغري ذلك بغري حق

ينهى اهللا سبحانه وتعاىل عن قتل النفس   :املوقف الذي يقع فيه احلدث-

�Â��ňƢǈǻȍ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�śǨǴǰŭ¦�ǞȈŦ�ǶǠȇ�ȆȀǼǳ¦�¦ǀǿÂ��ǪƷ�ŚǤƥمنه �ǞǸƬĐ¦

واملعروف أن قتل النفس بغري حق من أعظم ما عمت به البلوى . النيجريي

�» ȂŬ¦�śƥ�ƨƦǗƢǫ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢Â��©¦ȂǼǈǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ

والرجاء ال إىل العري وال إىل النفري، غري مطمئنني وغري مؤمتنني يف أمواهلم وال 

تمع احلشاشون واإلرهابيون ¦Đ كثر يف. يف عرضهم وال يف نفوسهم
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�Ŀ�ȏÂ�Ƕǿ®ȏÂ¢�Ŀ�ȏÂ�ǶȀȈǴǿ¢�Ŀ�ȏÂ�ǶēȂȈƥ�Ŀ�śŭƢǇ�² ليس .واملعتدون ƢǼǳ¦

أماكن حرفتهم ووظيفتهم، ال يف السوق، وال يف املسجد، وال يف احلقل، وال 

  .يف املتاجر يف الشوارع والطرقات، وال يف الفنادق، وال يف البنوك، وال

ال يُؤّمنون جارا قريبا وال جار اجلنب وال. وخوف كثري من الناس يف قلق

كبريهم وصغريهم سواء، رجاهلم ونسائهم سواء، ال يؤمن . الصاحب باجلنب

واحلكومة نفسها . ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǳ¤�ǲǏÂ�Ŗǳ¦�ƨǳƢū¦�Ȇǿ�ǽǀǿ. غريه بواعقه

خوف احلرسة أنفسهم يف قلق و . مع ما هلا غري مؤمتنة على نفسها وال على أهلها

وكم منهم هربوا ملا ! كم منهم أرسلوا إىل ميدغري وقتلوا. يف أنفسهم وأهليهم

، وكم من الرؤساء األبرياء !املنتمني إىل بوكو هرام رأوا العذاب األليم من

والسادات الكرام قتلوا بغري حق وكم من العلماء املسلمني الصاحلني قتلوا بغري 

أو جتاه األعداء املعتدين أو احملاربني حق ملا أظهروه من احلق جتاه احلكومة 

.فإنا هللا وإنا إليه راجعون، حسبنا اهللا ونعم الوكيل. الغامشني

:¦ňƢǈǻȍ¦�ǞǸĐ¦�Ŀ�ȆȀǼǳ¦�¦ǀǿ�ƨƦǇƢǼǷ�Ŀ�ÄÂ¦ǂǠǌǳ ويقول

ولكن اقتلوها  :أي ﴾}ِإالَّ باحلق { ال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا و ﴿ :قال"

  : الثة أشياءواحلق هنا املراد به ث ،باحلق

.القَصاص من القاتل)١(

.الردَّة عن اإلسالم)٢(

.زِنَا احملَصن أو احملَصنة)٣(

بسبب  :وهذه أسباب ثالثة تُوِجب قـَْتل اإلنسان، والقْتل هنا يكون باحلق أي

  ."يستوجب القتل
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وقد أثار أعداء اإلسالم َضجَّة كبرية حول هذه احلدود وغريها، : "مث قال

Ȃ̈ǈǬǳƢƥ�¿ȐǇȍ¦�¦ȂǸē¦Â والوحشية، وُحجَّتهم أن هذه احلدود تتناىف وإنسانية

�ǾǳȂǫ�Ŀ�¿ȐǇȍ¦�Ƣđ�¾ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƨȇǂū¦�ǞǷ�µ °ƢǠƬƫÂ��ǾƬȈǷ®¡Â�ÀƢǈǻȍ¦

لقد َخِسر  :ففي القصاص قالوا]  ٢٥٦ :البقرة[  ﴾..َال ِإْكرَاَه ِيف الدين﴿ :تعاىل

ȉ¦�ǲÌƬǬƥ�Ǿƫ°Ƣǈƻ�ǺǷ�ƾȇÊǄÉǻ�Ǧ Ȉǰǧ��ǲƬǬǳƢƥ�Å¦ƾƷ¦Â�ǞǸƬĐ¦خر؟"  

ال بُدَّ أن نستقبَل أحكام اهللا بْفهٍم َواع ونظرة متأّملة، فليس  :نقولو : "وقال

اهلدف من تشريع اهللا للقصاص كثرة القتل، إمنا اهلدف أّال يقع القتل، وأالَّ 

فحني ُخيربك احلق سبحانه أنك إْن قتلَت فسوف .حتدَث هذه اجلرمية من البداية

وليس لدى اإلنسان أغلى من حياته، . اآلخرين تُقَتل، فهو حيمي حياتك وحياة

وقتل من أجلها َمْن قتل؛ ألنه رمبا ،حىت القاتل مل يقتل إال ألنه حيب احلياة

."خدش ِعزَّته أو كرامته، ورمبا ألنه عدو له أقوى منه

،نفي وهذا حكم ﴾َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا﴿: وقوله تعاىل

قُِتل دون سبب من األسباب الثالثة  :أي} َمْظُلوماً {ومعىن . املفروض أالَّ حيدث

فلو وقع مثل هذا فقد جعل اهللا ملن يتوىل أمر املقتول من  ،دون حق :السابقة أي

أ ي  .أبوه أو أخوه ابنه أو عمه أو غري ذلك من أوليائه بأن يطالب بدمه: قرابته

يقوم خبدمة التنفيذ، وميكنه منه، القاتل، والسلطان له احلق والقوة يف أن يقتل

ألن  واملؤمنون يقفون جبواره ويساعدونه يف حتقيق تنفيذه، وال ينبغي تأخري احلكم،

 بهت ويو  ،ُربَد شراسة اجلرمية يف النفوسالتأخري يكون يف صاحل القاتل، ألنه ي

 نفس ويل الدم ورمبا وألن ذلك يؤدي إىل تذكية نار احلقد والغل يف .Ƣē°¦ǂƷ�ƾǬǨي

حلاكم العام ليتوىل األمر إىل اينتقل و .يؤدي إىل األخذ بالثأر املنهي عنه شرعا

، لكن ما يُتِعب الدنيا حينما ينتقل َحقُّ القصاص إذا فقد الويل إقامة هذا احلكم
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وتُْذِكي نار ،إىل احلاكم العام طُول اإلجراءات اليت ُخترج احلكم عن املراد منه

.والِغلِّ والتـِّرَة يف نفِس ويلَّ الدماحلقد 

ففي َجوِّ القتل وثورة الدماء اليت تغلي بالثأر يتكلم احلق : "قال الشعراوي

فمهما كان األمر فاملؤمنون  ،سبحانه عن العفو واألخوة واملعروف واإلحسان

ولوّيل الدم بعد أن أعطيناه َحقَّ القصاص .إخوة، وباب العفو واإلحسان مفتوح

وله أن يعفَو عن بعضها أو ،وله أن يأخذ الدية وتنتهي املسألة ،وه إىل العفوندع

  ."عنها كلها 

يقول الشعراوي أنه  ﴾إنه كان منصورا َفَال ُيْسِرف يفِّ القتل﴿: ويف قوله تعاىل

طاملا أن اهللا أعطاك َحقَّ القصاص فليُكْن القصاص بَقْدره دون زيادة أو تعدٍّ أو 

، و  فقد يكون القاتل غري ذي  :اإلسراف يف القتل يكون بأوجه عدةجماوزة للحدِّ

بل يتطلع إىل قتل إنسان آخر ذي  ،فال يرضى وّيل الدم بقْتله،شأن يف قومه

،وقد يكون اإلسراف يف الَكمِّ .مكانة وذي شأن، فيقتل إنسانًا بريئًا ال ذنَب له

بل حيمله الِغّل وثورة الدم فإْن قُِتل واحد فال يكتفي وّيل الدم بأن يقتل القاتل، 

وقد يكون اإلسراف بأْن ُميّثل جبثة املقتول، وال .إىل أْن يقتل به أكثر من واحد

وقد أراد . يكفيه قتله، واملفروض أالَّ حيملك الغضب على جتاوز احلدِّ املشروع لك

 ال جيوزف .النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يفعلها يف قاتل محزة، فنهاه اهللا عن ذلك

بل وقف جبانبه وأعطي حّق القصاص ،تخّل عنهنه مل يله أْن ُيسرف يف القتل؛ أل

فهو منصور ليس مرتوكاً، فيجب أن يقف عند َحدِّ النُّْصرة ال :ومكنَّ منه، إذن

.يتجاوزها؛ ألنه إن جتاوزها بقتل غري القاتل، فسوف يُقتل هو اآلخر قصاصاً 



  

١٧٨

  :الخاتمة

داولية لعشر آيات من وصايا القرآن الكرمي يف تناولت هذه الورقة دراسة ت

 عن املرسل واملخاطب بالكات وحتدث. ٣٣إىل  ٢٣سورة اإلسراء من اآلية 

وموضوع ا حلدث واملوقف الذي يقع فيه احلدث  وشكل الرسالة والقناة والشفرة

. وقد اختذ الكاتب مجيع اآليات املختارة حدثا كالميا. يف اآليات املختارة

هاميز يف التحليل  املذكورة أفعاال كالمية يف احلدث حسب أسلوبواآليات 

وصولة إليها أن اآليات مرايا عاكسة لألحوال الفردية والنتيجة امل .اخلطايب

باألخالق الفاسدة يف نيجرييا يف هذه  واالجتماعية يف نيجرييا، خاصة ما يتعلق

الد األخالقي، العصور، كعقوق الوالدين وما يرتتب على ذلك من فساد األو 

وقتل األنفس بغري حق، وعدم أداء أصحاب احلقوق حقوقهم، والزنا، وتشريد 

يف أوربا، وغري ذلك مما حملت إليها اآليات من  األوالد وبيعهم يف األسواق

فاحلل العودة إىل أوامر اهللا تعاىل واجتناب نواهيه واختاذ مجيع  .األخالق الفاسدة

. فراد واحلكومة للعمل مبقتضى تعاليم هذه اآلياتالقرارات الالزمة من قبل األ

�ÀƢǷȋ¦Â�ǂǷȋ¦�Ƥ ƬƬǈȇ�ŕƷ�ǶǿŚǣÂ�ƨǇƢǈǳ¦�¿Ƣǰū¦Â� ƢǸǴǠǳ¦�ǽ¦Ȃǧ¢�Ŀ�Ƣđ�̈Ȃǟƾǳ¦Â

  .يف هذا الوطن املبارك
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