
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 -بسكرة -جامعة محمد خيضر

 والمغاتكمية اآلداب 
 داب والمغة العربيةقسم اآل

 
 
 

 اإلشارات الجسمية المحكية في القرآن الكريم
 معنىوأثرها في توليد ال

اب  والمغة  العربيةدفي اآل الماجستير ة  هاد  ش   ل  ي  ن  ل   ة  م  د  ق  م   ة  ر  ك  ذ  م    
العربي عموم المسان : تخصص  

 إشراف الدكتور:                                                   : داد الطالبإع
 سناني سناني طراد عمي

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ية:ـالجامعالسنة 
 هـ4546 -4545
 م 3145 -3144

 

 الصفة الجاهعة الرتبة اللقب و االسن الرقن

 رئيسا بسكرة أستاذ محاضر "أ" مالوي صالح الدين 01

 مشرفا و مقررا بسكرة أستاذ محاضر "أ" سناني سناني 02

 ضوا مناقشاع بسكرة أستاذ محاضر "أ" مالوي األمين 03

 عضوا مناقشا باتنة أستاذ محاضر "أ" دين صحراويال عز 04

 



 

 

  



 

 

  شكر وعرف ان:
وعظيم االمتنان ألستاذي الكريم  ، أتقدم بخالص الشكر  

؛  الدكتور سناني سناني الذي أولى هذا العمل كل االهتمام  
أمال في خروجه في أبهى حلة راجيا من المولى أن يجزيه عني  

 .خير الجزاء  

 

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرف ان ألستاذي الف اضل  
الذي أعطاني فرصة االستف ادة من  ،  الدكتور رشيد رايس  

ف له مني كل التقدير   ؛  مكتبة كلية اآلداب بجامعة تبسة
 .واالحترام  

 الطالب : طراد علي 

  



 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مقدمة

 أ  

 

ٌ  هلل  الحمد    بل العلم للسالكٌن ، والصبلة والسبلم على معلم البشرٌة أجمعٌن ر س  س  الذي 

اهمة فً تبلٌػ المعنى ومن أهم كل ما من شؤنه المستدرس اللؽة الحدٌثة علوم  أما بعد فإن

اتها الدالة من ؼٌر الحاجة و المستقلة بذ، أسمٌة المصاحبة للفظ ه العوامل اإلشارات الجهذ

    ا كان المرسلإال إذإلى اللفظ . وال تصل الواقعة الكبلمٌة إلى درجة الوضوح الكافً 

م نقل اإلشارات ز  كان الخطاب مكتوبا أو محكٌا ل   و إذا التخاطب.والمستقبل حاضران أثناء 

 المعنى.من  ضاع جزء مهم   إال  و  للكبلم،الجسمٌة المصاحبة 

من حٌث كونه عامبل مهما فً كشؾ  بالؽة؛موضوع اإلشارات الجسمٌة أهمٌة  ٌكتسً   

جزة فً بعض إن اللؽة المنطوقة قد تقؾ عا إذ إلٌه.مً وحقٌقة ما ٌر اإلنسان، مراد

لٌس و الجسد.لؽة فٌستعٌض عن ذلك ب صدر صاحبها،المواقؾ عن إٌصال ما ٌجٌش فً 

نقارب هذا الموضوع فإننا نسعى إلى  ونحن إذ ٌستطٌع االستؽناء عن توظٌفها. نص   ثمة

ولٌس القصد سبر أؼوار  مبلبسات،كشؾ أهمٌته فً فهم الخطاب بناء على ما صاحبه من 

فاللؽة فً عمومها تعتمد بشكل كبٌر على تلك  للمتحدث.كشؾ الحاالت النفسٌة ال و النفس،

نصا ٌوظؾ اللؽة فً أرقى   والقرآن باعتباره  المعنى.تمٌم تو المراد،فً توضٌح  تاإلشارا

 أبهى حللها ، فقد وظؾ اإلشارات الجسمٌة بشكل الفت . وتبقى هذه األخٌرة صورها و

  تمثل :

ٌ   ا  موضوعـ  فً حث جزبٌة نما تناوله جملة من الدارسٌن كمباو إ واٍؾ،درس بشكل لم 

وال ٌزال هذا النوع من الدراسات  عامة.ع تتكلم عن االتصال ؼٌر اللفظً بصورة مواضٌ

 . نظرا لعدم اهتمام الدارسٌن به مؽموط الحق فً الدراسات الخاصة باللؽة العربٌة ؛ 

ج األكمل فً دراسة نموذه الظاهرة فً فهم القرآن الكرٌم باعتباره الـ اإلشارة إلى أهمٌة هذ

    اللؽة العربٌة .

 و من أهم الدراسات التً تحدثت فً هذا الشؤن :

 ـ البٌان ببل لسان دراسة فً لؽة الجسد ، مهدي أسعد عرار .

كرٌم زكً  التواصل،ـ اإلشارات الجسمٌة دراسة لؽوٌة لظاهرة استعمال أعضاء الجسم فً 

 الدٌن.حسام 

 ـ علم لؽة الحركة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، عرٌب محمد عٌد .

 العبد.محمد  االتصال،واإلشارة دراسة فً نظرٌة  ةـ العبار

 ا الموضوع : ب التً دفعتنً إلى تناول هذو من األسبا
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 مفصل.ـ جدته و قلة تناوله من قبل الباحثٌن بشكل  1

ه اللؽة بقدرة ألنها تكشؾ بحق تفرد هذ العربٌة؛ة ـ حب الدراسات القرآنٌة المتصلة باللؽ 2

 نوعها.تواصلٌة فرٌدة من 

ً  فً هذـ إنجازي لبحث صفً  3  .عمق فٌه ترؼبة ال  ا الموضوع مما أثار ف

 .خدمة اللؽة فً وظٌفتها التواصلٌةة الحدٌثة بكل ما من شؤنه اللسانٌـ اهتمام الدراسات 4

ٌعبر بها اإلنسان عن ما ٌجٌش فً  ا  لى دراسة اللؽة باعتبارها أصواتعدأب اللؽوٌون  وقد 

لكن الدراسات الحدٌثة أخذت فً حسبانها كل ما من شؤنه خدمة الوظٌفة التواصلٌة  ، خاطره

ت المصاحبة للكبلم ، وأهمها على اإلطبلق اإلشارات الجسمٌة ءاللؽة وهو ما ٌعرؾ باألدا

فإن الوقوؾ على هذه الظاهرة  هذه األخٌرة والقرآن الكرٌم باعتباره نصا لؽوٌا وظؾ 

    ا : همن التساإالت أهم ٌستوجب اإلجابة عن جملة

وألن الخطاب ال ٌمكنه االستؽناء عنها ه الظاهرة فً القرآن الكرٌم ؟ مدى حضور هذما ـ 

وألن اإلشارات تعدد مدلوالتها  مدى أهمٌتها فً تولٌد المعنى ؟ ما منطوقا  كان أم مكتوبا  ف

أهم الدالالت لتلك اإلشارات فً القرآن الكرٌم ؟  المنطوقة فماكما هو الحال بالنسبة للؽة 

                 فما أكثر أعضابه إنتاجا  لها ؟لتلك اإلشارات  وبما أن الجسم بؤسره مصدر

       :الموسوم بـ وقد حاولت أن أجٌب عن هذه التساإالت من خبلل هذا الجهد المتواضع 

 و أثرها في توليد المعنى "  " اإلشارات الجسمية المحكية في القرآن الكريم

 ربٌسٌن:ونحن إذ نقارب هذا الموضوع فإننا نتوخى التركٌز على هدفٌن 

الوصول إلى أهمٌة اإلشارات الجسمٌة فً فهم النص القرآنً لما لهذه  األول:ـ الهدؾ 

 .األخٌرة من دور فً فهم أي خطاب 

 القرآنً.التوصل إلى أهم الدالالت التً تنتجها فً سٌاق النص  الثانً:الهدؾ ـ 

 وننطلق فً دراستنا هذه من جملة من الفرضٌات أهمها :

 .اآلٌات  فً فهم  علٌهاٌمكن التعوٌل  ـن النص القرآنً قد وظؾ اإلشارات الجسمٌة إ ـ

فً إمكانٌة توظٌؾ اإلشارات  مصادرها ـن الدالالت الواردة فً القرآن متعددة بتعدد إ ـ

 تبلٌػ المعانً بٌن طرفً االتصال 

  التالٌة: البحث الخطة عتمدولئلجابة على تلك األسبلة ومحاولة تمحٌص تلك الفرضٌات ا

 :إلى  هذا الفصل وقد قسمت   التراث العربً فً الجسمٌة اإلشارات :تمهٌديفصل ال 
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تناولت نظرة سرٌعة تشٌر إلى تفطن علماء اللغة  الموضوع.حول  القدماءما قاله  :توطئة

 ال .إلى الظاهرة ، وإدراك أهمٌتها فً بناء تواصل فعّ  القدماء

 مطلبٌن:سم إلى وقُ  المنثور و المنظوم فً الجسمٌةاإلشارات  :األول المبحث 

وفٌه تم التطرق إلى نماذج من األمثال التً  األمثال: فً الجسمٌة اإلشارات :األول المطلب 

 الظاهرة.وظفت 

لنماذج من الشعر وفٌه تم التطرق  العربً: الشعر فً الجسمٌة اإلشارات :الثانً المطلب 

 .الجسمٌةوظفت اإلشارات 

 :مطلبٌنإلى  وقسم الكرٌم القرآن و النبوي الحدٌث فً الجسمٌة اإلشارات الثانً: المبحث

وتم التطرق فٌه لنماذج من الحدٌث  النبوي: الحدٌث فً الجسمٌة اإلشارات :األول المطلب

كان ٌستعملها فً  وأن النبً  السنة،وكٌف أن اإلشارات كانت معتبرة فً فهم  النبوي،

 . بل كان ٌعتبر اإلشارة كاللفظ تماما، تواصله مع الصحابة 

التطرق فٌه لنماذج من القرآن  وتم  الكرٌم: القرآن فً الجسمٌة اإلشارات :الثانً المطلب

 القرآن.تبٌن وجود الظاهرة فً  الكرٌم

وفٌه حاولت أن أعرض  الحدٌثة: الدراسات فً الجسمٌة اإلشارات دالالت األول: الفصل

 إلىوقد قسمت الفصل  الحدٌثة،الجسمٌة فً الدراسات  لإلشاراتإلى الدالالت العامة 

 مبحثٌن:

لى مه إٌوتم تقس الجسم: هٌئات و الخارجً بالمظهر تتعلق عامة دالالت:األول المبحث

                         مطلبٌن:

وتم التطرق فٌه إلى دالالت المظهر الخارجً  الخارجً: المظهر دالالت :األول المطلب

 . ..الخوموطنه.وعمره  اإلنسانجنس  معلومات تخصوما تشً به من 

وتم التطرق فٌها لجملة من الهٌئات الجسمٌة وما  الجسمٌة: الهٌئات دالالت :الثانً المطلب

 معاٍن.توحً به من 

 إلىوقد تم تقسٌمه  أعضاء عدة باشتراك أو واحد عضو عن تصدر دالالت :الثانً المبحث

 مطلبٌن:

: وقد حاولت أن أبٌن جملة من الدالالت  الرأس منطقة من تصدر دالالت :األول المطلب

وكذا سائر األعضاء التً ٌحوٌها الرأس ، التً تصدر عن الرأس بالنظر إلٌه كعضو واحد 

 .كالعٌنٌن واألذنٌن والوجه 
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ء الجسم وتم التطرق فٌها إلى باقً أعضا لجسد:اعن باقً  تصدر دالالت :الثانً المطلب

 الخ...والرجل.وما تنتجه من دالالت كالٌد والصدر 

وٌتناول هذا الفصل  الكرٌم: القرآن فً للمعنى المنتجة الجسمٌة اإلشارات :الثانً الفصل

 :مبحثٌن

 مطلبٌن:وقسم هذا المبحث إلى  البسٌطة: الجسمٌة اإلشارات :األول المبحث

إلى جملة من  اإلشارة: وفٌه حاولت  الرأس منطقة عن صادرة إشارات :األول المطلب

الصادرة عن الرأس بالنظر إلٌه كعضو واحد أو تلك الصادرة  اإلشاراتاآلٌات التً وظفت 

 . عن عضو ٌقع فً منطقة الرأس

وتناول هذا المبحث اآلٌات التً  أعضاء الجسد:باقً  عن صادرة إشارات :الثانً المطلب

 .الجسمالصادرة عن سائر أعضاء  اإلشاراتتناولت جملة 

 :مطلبانوفٌه  المركبة: الجسمٌة اإلشارات الثانً: المبحث

: فً هذا المبحث تم تناول اآلٌات الصادرة عن عضوٌن فأكثر اإلشارات :األول المطلب

 سدّ  : الجسمٌة فٌها مركبة ٌشترك فً إصدارها عضوان أو أكثر مثل  اإلشارةالتً تكون 

 . فتحة األذن بالبنان

وفٌه تم التطرق إلى  متمم:الصادرة عن عضو باالشتراك مع  اإلشارات :الثانً المطلب

و الٌد مع  العصا،الٌد مع  :مثلالتً تصدر عن عضو باالشتراك مع متمم  اإلشاراتجملة 

 . السكٌن

 مبحثٌن:وتم تقسٌمه إلى  الجسمٌة، واألوضاع الهٌئات داللة :الثالث الفصل

: ن أن ٌبرح مكانهاته من دوكحر تكون :أي هٌبات الجسم حال كونه ساكنا :األولالمبحث 

 :مطلبٌن وقد قسم هذا المبحث بدوره إلى

قاصدا ، وهو مدرك لها  اإلنسانوهً الهٌبات التً ٌتخذها هٌبات إرادٌة:  :المطلب األول 

  مثل : هٌبة السجود ، وهٌبة التواضع ...الخأو اتخاذ موقؾ  ، من ورابها إلى تبلٌػ معنى

من خبللها أي  ها: وهً الهٌبات التً  لم ٌقصد صاحب : هٌبات ال إرادٌة المطلب الثانً

 وهٌبة الخوؾ .، كهٌبة الخجل  . ٌتخذها الجسم بحكم الفطرة بل ، موقؾ 

 مكانه إقباال أو إدبارا  عند مؽادرة أو ، هٌبات الجسم حال كونه متحركاالمبحث الثانً:   

 : وفٌه مطلبان
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: وفٌه تم تناول مجموعة من الهٌبات التً ٌتخذها دالالت هٌبات المشً المطلب األول :  

 .الخ... و هٌبة الحٌاء والحشمة، بؤنواعه مثل : هٌبة التواضع  الجسم حال المشً

  منها:كثٌرة  ً هذه الهٌئة بدالالتوتوح ،اإلعراضدالالت هٌبات  الثانً:المطلب 

 .الخ..نفاقا.عنه  اإلعراض وأ ،جحودا  عن الحق  اإلعراض

 .البحثوفٌها حاولت إجمال ما تم التوصل إلٌه من نتائج من خالل  الخاتمة:

 :هً وقد اعتمدت ثالثة مناهج أساسٌة فً البحث   

لمحاولة بٌان مدى توافر ظاهرة  القرآنً؛وقد تم استقراء النص  االستقرائً:ـ المنهج 

 فٌه.توظٌف اإلشارات الجسمٌة 

خالل المنهج الوصفً ٌمكن فرز ما تم استقراؤه ؛ لبناء خطة ـ المنهج الوصفً : من 

 واضحة ٌسٌر علٌها البحث بشكل منهجً .

والتوصل  الظاهرة؛ التحلٌل؛ لمحاولة فهمبعد االستقراء والوصف ٌأتً  التحلٌلً:ـ المنهج 

  علمٌة.إلى نتائج 

تعترض أي  ونحن بصدد إعداد هذا الجهد المتواضع اعترض سبٌلنا جملة من الصعاب  

 أهمها:لم ٌكن مطروقا بشكل واسع  باحث فً موضوع

فكل الباحثٌن الذٌن تعرضوا للموضوع تناولوه  الموضوع،نقص المراجع المتخصصة فً  ـ

 اللفظً.كجزء من البحوث المتعلقة باالتصال غٌر 

ألن هذا األخٌر  المتخصص؛العمل التً تجعل من الصعوبة بمكان البحث العلمً  ـ ظروف

 الكافٌة.والبحث فً أكثر من مكتبة لتحصٌل المعلومات  التفرغ،طلب ٌت

رغم كل ما سبق أرجو أن أكون قد ساهمت فً البحث العلمً ولو بلفت نظر من ٌكون أقدر 

وهللا أسأل أن ٌتجاوز عن الزلة وٌحسن  الموضوع. فً هذامنً على خوض غمار البحث 

 العاقبة.



 

 

 :فصل متهيدي

 اإلشارات اجلسمية يف الرتاث العربي

 ـ تىطئت : يب قبنه انقدايى حىل ادلىضىع

 ـ ادلبحث األول : اإلشبراث اجلسًٍت يف ادلنظىو وادلنثىر 

 ادلطهب األول : اإلشبراث اجلسًٍت يف  األيثبل

 اإلشبراث اجلسًٍت يف انشؼر:  ادلطهب انثبًَ

 ـ ادلبحث انثبًَ : اإلشبراث اجلسًٍت يف احلدٌث و انقرآٌ

 انشرٌف اننبىي احلدٌثادلطهب األول :اإلشبراث اجلسًٍت يف 

 اإلشبراث  اجلسًٍت يف انقرآٌ انكرٌى   :  انثبًَ ادلطهب
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      ما قاله القدامى حول الموضوع توطئة:

أدركوا ضرورة الحاجة و  الجسم،اهتم القدماء بظاهرة التواصل عن طرٌق أعضاء     

 القدماهرة منذ ـالظ أهمٌة هذهإلى اإلنسان  نـو قد تفط بالتصنٌؾ،لم ٌفردوها  وإنإلٌها 

إذا حاولنا أن نتتبع  » الدٌن:ٌقول الدكتور زكً حسام  .الرومانو الٌونانخاصة عند و

فسنجد  األوروبٌة،االهتمـام بظاهرة اإلشارات الجسمٌة و دورها فً التواصل فً المصادر 

و الرومـان من ناحٌة. كما سنجد هذا  الٌونان،رة لدى ذا االهتمام ٌعود إلى مرحلة مبكه

فنون و  و علم النفس  و علم وظٌفة األعضاء،  االهتمام ٌشتجر بعلوم وفنون مثل : الفراسة

«.  امت ، و الخطابة ، و الرسمالرقص ، و التمثٌل الص
(1)

  

ا على العتماده؛ ن الخطابة شدٌدة الصلة بعلمً الفراسة ، وف ذه الظاهرةوقد كانت ه   

وٌستشؾ مبلمح شخصٌته العامـة من  اإلنسان،ابع بشري . فعلم الفراسة ٌستبطن طبالجسم ال

   ا جسمٌا معٌنا ٌنم عن كما أن فن الخطابة ٌفرض على الخطٌب مظهر جسمه،خبلل 

ب ، وإقناعه بما ٌقول . كما أن علماءنا لم ٌهملوها للوصول إلى نفس المخاطاذبٌة وج تمكن،

ـ وإن بسٌـط من الشرح ـ وأحٌانا بإشارات  ا علـى ذكرها بشًءوهم اآلخرون فقد جاإ

الدكتور محمد ٌقـول  ، و أحٌانا أخرى  بشًء من التفصٌل  .  عابرة فـً ثناٌا مصنفاتهـم

أما عطابـهم الفكري الـذي حملته لنا مصادر التراث  »  العبد فً كتابه العبارة واإلشارة :

، ودورها  الكبلمً  منزلة اإلشارة فً السلوك فطنتهم إلى : فإنه ٌإكد لنا اللؽوي والببلؼً

فً الكشؾ عن مقاصـد المتكلمٌن ، واعتٌادها ألؼراض ببلؼٌة فٌما أنتجوه من نصوص 

األبواب وبعضها مما أفردت له  أدبٌة رفٌعة . وبعض ذلك لمحات مـقتضـبة عـارضة ،

«.حقٌقته   وحصلت فٌه المسابل تقصٌا
 (2)

.
 

 

الذي  ( ه 606ت  فبواكٌر هذا العلم جاءت فً كتاب الفراسة لئلمام فخر الدٌن الرازي )   

ت التً ٌتخذها الجسم فً الداللة على باٌعتمد على ظاهرة اإلشارات الجسمٌة ، والهٌ

الفراسة عبارة عن  »رفها بقوله : حاالت النفسٌة لئلنسان . وقد عالسمات األخبلقٌة ، وال

«االستدالل باألحوال الظاهرة على األخبلق الباطنة 
 (3)

.
 

 

الطبابع التً جبـل علٌـها رق الرازي بٌن حالتٌن ٌتخذهما جسم اإلنسان ، فهناك وقد ف   

،  والتؤدب . فهذا األخٌر ال ٌعول علٌه  ان ، وهناك طبابع ٌكتسبها بالدربة ، والمراساإلنسـ

                                                             
1
(  2)ط  ،القاهرة  دار ؼرٌب ، اإلشارات الجسمٌة دراسة لؽوٌة لظاهرة استعمال أعضاء الجسم فً التواصل ، ،كرٌم زكً حسان الدٌن ـ    

 79 : ص،   2001
2
  142 : ص ، 2007 ،( 1 ط، ) العبارة واإلشارة دراسة فً نظرٌة االتصال ، مكتبة اآلداب محمد العبد ،ـ    
3
 مراجعة إبراهٌم بٌومً مدكور   إبراهٌم وهبة ، وتقدٌم فخر الدٌن الرازي ، ترجمة، وكتاب "الفراسة " ل العرب عند الفراسةٌوسؾ مراد ،    ـ 

/ وكتاب الفراسة دلٌلك إلى أخبلق الناس وطبابعهم كؤنهم كتاب مفتوح ، فخر  94، ص 1982 ( د ط) الهٌبة العامة المصرٌة للكتاب ، القاهرة ، 

  12الدٌن الرازي ، تحقٌق وتعلٌق مصطفى عاشور ، مكتبة الفرقان ، القاهرة ، )د ت( ، ) د ط ( ، ص : 
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، بل عن األحـوال الباطنة ، وتلك األمور الظاهـرة ستة : األلوان   فً علم الفراسة

والسحنات ، و األشكال ، وؼٌرها من األمور . واألسنـان ، واألجناس ،
 (1)

.
 

 

إِنَّ  الـى : ن القرآن الكرٌم منها : قـوله تعو قد استدل على فضٌلة هـذا العلم بآٌات مـ   

اٍت  ٌَ ِمٌنَ فًِ َذلَِك آل  لِّْلُمَتَوسِّ
(2)

.
 

ُجودِ  و قوله  ْن أََثِر السُّ  ِسٌَماُهْم فًِ ُوُجوِهِهم مِّ
(3)

. 
 

  َفَلَعَرْفَتُهم ِبِسٌَماُهمْ  وقوله : 
(4)

.
 

 

      إمن فإنه ٌرى بنورــاتق فراسة الم » م :ـقول النبً صلى هللا علٌه وسل من السنةو   

«هللا 
(5)

.
 
و قد قسم الرازي علم الفراسة إلى قسمٌن : قسم ٌعتمد على صفاء نفس المتفرس   

فً كتابه . و إنما تعنٌه األحوال  وتمكنها من  الروحانٌات . و هذا القسم ال ٌعنٌه بقول  

صاحب الفـراسة قد ٌحكم فهاهنا كذلك  »الظـاهرة التً ترتسم على جسم اإلنسان ٌقول : 

، وهـً فراسة األنبٌاء ، و أكابـر األولٌاء . و قد ٌحكم بمقتضى  قوة القدسٌةبمجرد الـ

النوع من الفراسة هو سد على األحوال الباطنة  ، و هذا األحوال الظاهرة المحسوسة فً الج

«الذي ٌجري فٌه التعلٌم ، والتعلم .
 (6)

.
 

 

أجزاء مخصوصة  الثقافة العربٌة القدٌمة بعض الظواهر المرتبطة بؤعضاء أو د فً و نج  

.  ؼٌرهاها :اختبلج العٌن ، وخدر الرجل وة بٌنهم منسم ، فٌفسرونها وفق ثقافة شابعمن الج

نجد فً الثقافة العربٌة ظاهـرة تتصـل بموضوعنا  »ٌقول الدكتور زكً حسام الدٌن : 

 لبعـض إرادٌةالبلالتقلصٌة  ( بمعنى الحركات the twitchونعنً بذلك االختبلج ) 

مرء إذا خدرت انت الجماعة العربٌة تعتقد أن الأعضاء الجسم . وهذه االختبلجات فقد ك

«رجله فذكر من ٌحب ، أو دعاه ذهـب عنها خدرها .
 (7)

كما أن اختبلج الـعٌن فً عرؾ .

الجماعة العربٌة ٌعنً رإٌة من تحب إذا كان ؼاببا ومن ذلـك قول عمر بن أبً ربٌعة :
 (8) 

 

(8) 
 

 ـرب ـلرؤٌتها تهـتاج عـٌنـً وتض ا     ــأقــول لعله وإذا خلجت عٌنً

 بـدور فٌذهلٌذهـب عن رجلً الخـ ـــلً أبوح بذكرها     وإذا خدرت رج

  الرجل والٌد  والخدر امذالل ٌؽشى األعضاء : »وجـاء فً لسان العرب البن منظور : 

                                                             
1
  101- 100 : ص،  ٌوسؾ مراد ، مرجع سابق   ـ 
2
 75 اآلٌةالحجر سورة    ـ 
3
 29 اآلٌة الفتح سورة   ـ 
4
 30 اآلٌةمحمد سورة    ـ 
5
الترمذي  )أبو عٌسى محمد بن عٌسى ( ، سنن الترمذي ، تحقٌق أحمد محمد شاكر و آخرون ، دار إحٌاء التراث العربً بٌروت ) د ، ط (        ـ 

 298، ص :  5، ج  3127) د ، ت ( ، حدٌث رقم 
6
 134 :  ص مرجع سابق كرٌم زكً حسام الدٌن ،   ـ 
7
 134ص :  ، لمرجع نفسها   ـ 
8
 22، ص :1934عمر بن أبً ربٌعة ، دٌوانه وقؾ على طبعه وتصحٌحه بشر ٌموت ، الطبعة األولى ، المطبعة الوطنٌة بٌروت    ـ 
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«.و الخادر الفاتر الكسبلن  [...] والجسد وقد خدرت الرجل تخدر
 (1)

 

واختبلج العٌن ( ال ٌمكن ردها إلى محض العلم ، بل هً أمور ، وهذه األمور )خدر الرجل 

 توارثها الناس فٌما توارثوه من عادات .

و من العلماء األفذاذ الذٌن قاربوا قضٌة اإلشارات الجسمٌة مقاربة علمٌة تضاهً فً    

                البٌان والتبٌٌن دقتها ما ٌذهب إلٌه جـهابذة المحدثٌن ، ما جاء فً كتاب 

ر من الطراز الرفٌع ما ال، الذي بٌـن فٌه ب( هـ222) ت للـجاحظ    ٌدع مجاال للشك بؤنه منظِّ

«اســم جامع لكل شًء كشؾ لك  قناع المعنى  » : حٌن حدد مفــهوم البٌان بؤنـه
 (2)

  

الذي ٌكـون موضوعه األسـاس نقل  ، فهذه المقولة المركزة تشمـل جمٌع أنماط االتصال    

أفكار من المرسل إلى المرسل إلٌه ، بؽض النظر عن الوسٌلة سواء  كانت لفظٌة ، أم ؼٌر 

اسم جامع لكل شًء كشؾ لك قناع المعنى ، و هتك  » : فالبٌان عند الجاحظ هو. لفـظٌـة 

ه كابنا  ما كان الحجاب دون الضمٌر، حتى ٌفضً السامع إلى حقٌقته ، و ٌهجم على محصول

 الؽاٌة التً ٌجري إلٌها القابل  ألن مدار األمر، و؛ و من أي جنس كان الدلٌل  ،ذلك البٌان 

و أوضحت المعنى فذلك هو ، والسامع  إنما هو الفهم  و اإلفهام ، فبؤي شًء بلؽت اإلفهام 

« البٌان فً ذلك الموضع
 (3)

. 

بل  استعمل مصطلح اإلشـارة بمعناه ، ولم ٌكن الجاحظ ؼٌر قاصد لمعنى المصطلح    

    لداللة و على  قـدر وضـوح ا» الــدقٌق الـذي ٌتداول الـٌوم بٌن الـمشتؽلٌن بالسمٌابٌات 

ارة ٌكون إظهار المعنى  و كؤن الجـاحظ هو أول من اصطنع مصطلح و صواب اإلش

ؼة . و رأى الجاحظ الببلاإلشارة رؼم أنه لم ٌكن ٌفكر فً السمٌابٌات لكنه كان ٌفكر فً 

        و العٌن ، و الحاجب ون بالٌد ، و الرأس ، السمٌابٌون الٌوم أن اإلشارة تكرى كما ٌ

«و الثـوب ، و السٌؾ  و المنكـب 
 (4)

. 

و ؼٌر لفظ فً خمسة أشٌاء  أصناؾ الدالالت على المعانً من لفظ »وقد حدد الجاحظ    

ها اللفظ ، ثم اإلشارة ، ثم العقـد ، ثم الخط ، ثـم الحال التً تسمى ال تنقص و ال تزٌد : أول

نصبة . و النصبة هً الحال الدالة التً تقوم مقام تلك األصناؾ ، و ال تقصر عن تلك 

«الدالالت . 
 (5)

 

                                                             
1
  خدر ( مادة ) ، 1مرفق بحواشً الٌازجً وجماعة من اللؽوٌٌن ، دار صادر بٌروت ، ط  لسان العرب ،) محمد بن مكرم ( ، ابن منظور    ـ 
 231، ص :  4ج 

2
  1998، تحقٌق وشرح محمد عبد السبلم هارون ، مكتبة الخانجً ، القاهرة الطبعة السابعة ،  البٌان و التبٌٌن الجاحظ ، ) عمر بن بحر ( ،   ـ 

 75،  ص :  1ج 
3
 76 : ص،   المصدر نفسه   ـ 
4
قدور   ـ 

 
مؽامرة سمٌابٌة فً أشهر اإلرسالٌات البصرٌة فً العالم ، الوراق للنشر والتوزٌع ، األردن ، الطبعة  سمٌابٌة الصورة عبد هللا ثانً ، 

 51 : ص،  2008 األولى ،
5
    76الجاحظ ، المصدر نفسه ، ص :    ـ 
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ل فً هذا المضمار بقوله : الجاحظ ما ذهب إلٌه بما ال ٌدع مجاال للشك فً سبق الرجفسر و

ه القلم ، و أما العقد فهو أما اللفظ فذابع معروؾ عماده الصوت ، و كذلك الخط عماد »

، كالذي ٌظهر  مشٌرة بؽٌر الٌدظ ، و البؽٌر اللفة الحساب ، وأما النصبة فهً الحال الناطق

«، و جامد وناٍم .  فً خلق السماوات و األرض ، و فً كل صامت و ناطق
 (1)

. 

    لتواصل ع فً اــكما أن الجاحظ ٌشٌر إلى مواطن قد تؽدو لؽة الجسم فٌها أنجع و أنف   

ن اللؽة اللفظٌة ؛ مخافة افتضاح األمر. و هو ما أطلق علٌه و أسلم لطرفً االتصال م

الجاحظ خاص الخاص . وهذا مـن المواضع التً تؽدو فٌها رتبة اإلشارة أسبق من رتبة 

          للتعمٌة   ذه ، فقد تتوارى اللؽة الصابتة . و الحق أن ذلك كثر فً أٌامنا ه اللفظ عند الجاحظ

و التؽطٌة ، و اإلسرار ؛ لحاجات فً النفس شتى ، و تتجلى اللؽة الصامتة الدالة ، فتكون 

الكؾ . و كل هذا عرج علٌه الجاحظ  ثمة العادات و حركات من الحاجب ، و العٌن و

(ص خاص الخا)   ماه وس
 (2)

 

م ـتمِّ و كثٌرا ما تكون اإلشارة مشاركة فً العملٌة التواصلٌة جنبا إلى جنب مع اللفـظ  فت     

و نعم  »توحً بخبلفه . فاإلشارة  و العبارة شرٌكان   معنــاه ، و تحدد وجهته . و ربما

ً له ، و نعم الترجمان هً عنه ، و ما أكثر ما تنوب عن اللفظ ، و ما تؽنً عن العون هـ

«الخط 
 (3)

 

، ٌرى بؤنه فطن إلى جوانب " فً كتاب البٌان و التبٌٌن للجاحظ البٌانل "و المتتبع لفص   

ا ع أشكال السلوكٌات الحركٌة كمبلح ٌتسع لجمٌستة تتعلق باإلشارة . فاإلشارة عنده اصط

ظٌفة االتصالٌة لئلشارة ، والتفت إلى جمٌـع جوانب النظـر فً السلوكٌات المركبة بٌن الو

باعتبارها . فاإلشارة ٌث ، بل التفت إلى مزٌة فً اإلشارة ٌفتقدها المنطوقفً العصر الحد

ن ترٌد دون سواه كما ٌتبٌن من قناة بصرٌة تمكن من قصر المشاركة فً االتصال على م

 ظ أسبقٌته فً النظر إلى السلوكٌات الحركٌة من مكمبلت الكبلمخبلل ما جاء به الجاح

.  متمماتهو
(4)

 

تجعله رابد نظرٌة السلوك االتصال والجاحظ فً هذا الفصل قد حدد جوانب مهمة    

علـى هذا النحو فإن كبلم الجاحظ قد دار حول ستة  »الحركً بامتٌاز ٌقول د : محمد العبد 

ا هذه السٌم  نظرٌة لبلتصال بنوعٌه  اعتبارات جوهرٌة تصلح  فٌمـا نرى  أن تضع نواة

و بناء  على ما تقدم ٌمكننا القول : بؤن  [...] االلتفاتات الفـذة إلى السلوكٌـات الحركٌة

                                                             
1
 81 : ص الجاحظ ، مصدرسابق ،     ـ 
2
 87_  79ص  ،  2007دراسة فً لؽة الجسد ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، الطبعة األولى   البٌان ببل لسانمهدي أسعد عرار ،  نظرٌ   ـ 
3
 78، ص :  المصدرنفسهالجاحظ ،    ـ 
4
 148ـ  147ـ  146 : ص مرجع سابق محمد العبد ، نظرٌ  ـ 
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التراث العربً  االتصالً الحركً فًالجاحظ هو واضع البذرة األولى لنظرٌة السلوك 

«بخاصة ، والتراث اإلنسانً بوجه عام .
 (1)

. 

ببلؼة ، والمعجم ، ٌجد كما  هاببل من وال ،قدماء فً اللؽة ، والنحو و المتتبع لمإلفات ال   

. لكنها لم تجمع فً مصنؾ واحد ومـن أمثلة ذلك : ما جاء  وضوعاإلشارات لمثل هذا الم

بلم العــرب االختصار المفهم  من ك:» ( حٌن ٌقول هـ 282ت ـ  للمبرد ) فً كتاب الكامل

كما  كشفه،باب عن د ذوي األلو قد ٌقع اإلٌماء إلى الشًء فٌغنً عناإلطناب المفخم . و 

«. قٌل لمحة دالة
 (2)

 ة مبٌنا مواضـع اإلشارة البلٌؽة وٌستطرد المبرد فً شرح هذه المقول  

و مواطن االختصار المخل فٌضرب مثال لذلك بقول أبً حٌة النمٌري

 : 

 ٌم ـهللا بٌنً و بٌنها         عشٌة آرام الكناس رمـ رمتنً و سرّ 

 ا         و لكـن عهدي بالنضال قدٌم ــأال رب ٌوم رمتنً رمٌته

ٌقول : رمتنً بطرفها ، و أصابتنً بمحاسنها . و لو كنت شابا لرمٌت كما  »قال ابن جنً  

«رمٌت ، و فتنت كما فتنت و لكن تطاول عهدي بالشباب، فهذا كبلم واضح .
 (3)

 

ففً هذٌن البٌتٌن ٌتبٌن كٌؾ كان القدامى ٌشٌرون إلى قضٌة التخاطب من بعٌد    

لتً تحرم التواصل المباشر بالسلوكٌات ، و الهٌبات ، و اإلشارات احتراما للتقالٌد ا

أعٌن الرقباء . فقد  ات على العشاق ؛ فاستعملوا هذا النوع من  التواصل خوفا منبالكلم

فسه وال شك أن الـذي أعجبه منها لٌس اللحظ فقط ، و إنما جمالها ا فوقعت فً نرمته بلحظه

 برمته ، من قد  ، و حسن وجه ، و ما بدا علٌها من محاسن .

ح أبوالفتلنظٌر: اللؽوي المشهور ة امنقطعالمن علماء اللؽة الذٌن تمٌزوا بدقة المبلحظة و   

اشتؽال علماء ـ على الرؼم من  عثمان ابن جنً الذي ما كان له أن تفوته مثل هذه المسابل

ت فً اءألسباب ٌصعب حصرها فً مثل هذا المقام ـ فقد جـرة باللؽة المنطوقة ؛ تلك الفت

ب الموضوع ، و إن لم تكن مبوبة تحت كتابه "الخصابص" على شكل إشارات تصب فً ل

أن فً ) باب    العناوٌن التً ٌبحثها المحدثون . فقد جاء فً باب معقود تحت مسمى 

         و األؼراض ما نسـبناه إلٌها ، و حملناه علٌها ( ٌقول : العـرب قد أرادت من العلـل

فالـؽابب ما كانت الجماعة من علمابنا تشاهده من أحوال العرب وجوهها ، و نضطر إلى  »

استثقاله ، و تقبله أو إنكـاره  قصودها من : استخفافها شٌبا ، أو  معرفته من أؼراضها ، و

                                                             
1
 148 : ص محمد العبد ، مرجع سابق ،    ـ 
2
(  3لرسالة  ، )ط حققه و علق علٌه وضع فهارسه الدكتور محمد أحمد الدالً ، مإسسة ا ،الكامل، أبو العباس محمد بن ٌزٌد ( لمبرد )ا  ـ 

 44ـ  43، ص : 1،ج 1997
   ، 63، ص : 1975أبو حٌة النمٌري ، دٌوانه ، جمع وتحقٌق ٌحً الجبوري ، منشورات  وزارة الثقافة واإلرشاد القومً ، دمشق سورٌا 
3
  44، ص  1، ج  المبرد ، المصدر نفسه   ـ 
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و األنس به ، أو االستٌحاش منه ، و الرضـا به ، أو التعجب من قابله ، و ؼٌر ذلك من 

«األحوال الشاهدة بالقصود بل الحالفة علــى ما فً النفوس 
 (1)

. 

إلشارات دٌث اه ما ٌطلق علٌه فً علم اللؽة الحن جنً هو عٌنفمشاهدة األحوال عند اب   

ركات جسمٌة تحدد معناه ، و تبٌن وجهته . وق تصاحبه حالجسمٌة . فالكبلم المنط

و الرضا ، أو التعجب كلها  شفاالستخفاؾ و االستثقال ، و التقبل و اإلنكار ، و االستٌحا

تستشؾ من خبلل مبلمح اإلنسان ، و حركاته الجسمٌة التً ٌبدٌها كرد فعل . و أحوج ما 

تكون لمثل هذه الحركات  و اإلشارات فً اللؽة المكتوبة . فحكاٌة تلك اإلشارات مهمـة بل 

ن لك ما ة بٌن شخصٌـن ، أو فلو وصؾ لك أحدهم  واقعة اتصالٌالزمة لفهم المعنى .  دو 

لضاع جزء مهم مـن المعنى . و ، دار بٌنهما مــن حدٌث من دون حكاٌة حركاتهما الجسدٌة 

أال ترى قوله : تقول وصكت  »ال : ً التً وقؾ علٌها ابن جنً حٌن قهذه المسؤلة ذاتها ه

وجهها بٌمٌنها  أبعلً بالرحى المتقاعس ؟ فلو قال حاكٌا عنها أبعـلً هذا بالرحى 

عس؟ من ؼٌر أن ٌذكر صك الوجه ألعلمنا بذلك أنهـا كانت متعجبة منكــرة . لكنه لما المتقا

إنكارها ، و تعاظـم الصورة لدٌها . هذا  حكى الحال فقـال : وصكت وجههـا علم بذلك قوة 

مع أنك سامع لحكاٌة الحال ، و لو شاهدتها لكنت بها أعرؾ ، و لعظم الحال فً نفس تلك 

«.  المرأة أبٌن
 (2)

 

همة الوجو »ٌقول الدكتور مهدي أسعد عرار :     ه على س  نا  أْمر   ٌ ه ٌلح ابن جنً إلحاحا   ب

المشاهدة فً التواصل ، و اإلبانة . إذ أنها دلٌل على مـا فً النفوس ، و الظاهر أن كلمة 

اضة تستؽرق حركات جسدٌة ، و جوارح متعددة ، ففً الوجه : العٌن ـ و الوجوه فضف

  ً داللتها الحركٌـة و إٌمـاءاتها عٌـون ـ و هناك الخد و الفم ، و اللسـان و الحـاجبالعٌن ف

«.  ا ٌمكن أن ٌقدم معنى بل معانٍ والشفاه و كل هذه الجوارح مم
 (3)

 

فتعجب المرأة واضح من خبلل العبارة ) أبعلً بالرحى المتقاعس ؟ ( لكنه تعجب لم    

ه فً عرؾ النساء لشدة التعجب بل حٌن ٌصؾ لنا حركتها ، و صك الوج ٌرق إلى تعجبها

 .رفعت درجة التعجب إلى أقصى مداه قمة التعجب ، و ؼاٌة اإلنكار. فاإلشارة الجسمٌة

ً ى مسؤلة أخرى ؼٌر الحركات الجسمٌة ، أال و هع ٌشٌر ابن جنً إلففً هذا المقط   

من حكاٌتها  أو  رادعـة ٌكون أبلػ فً فهم المالواق حضور الواقعة االتصالٌة ؛ ألن حضور

م من السٌاق الذي ٌعتبر حجر الزاوٌة فً فهقراءتها مكتوبة . فذلك ٌضٌع قدرا   كبٌرا  

ٌذكر ابن كثٌر فً  . الرسالة . و قد نبه الرسول صلى هللا علٌه و سلم إلى هذه المسؤلة

                                                             
1
 245:  ص،  1، تحقٌق محمد علً النجار ، المكتبة العلمٌة  ، ) د ط ( ،) د ت ( ج الخصابص ،  ( أبو الفتح عثمان)  ابن جنً   ـ 
2
 . 245 : ص ابن جنً ، المصدر نفسه ،   ـ 
3
 . 128 : ص مرجع سابق ، مهدي أسعد عرار ،    ـ 
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ٌرحم هللا  موسى ، لٌس المعاٌن كالمخبر ، أخبره ربه  » [....]تفسٌره " قال ابن أبً حاتم 

«األلواح ، فلما رآهم و عاٌنهم ألقى األلواح  ز و جل أن قومه قد فتنوا فلم ٌلقع
 (1)

 

فمشاهدة وجه المخاطب ، و إقباله على من ٌحدثه ٌكشؾ الكثٌر من خفاٌا نفسه  و ٌساعد    

      أدار لك ظهـره ، و كـان حـزٌنا  قدإلى حد كبٌر فً فهم كبلمه . فلو حدثك شخص و 

    أو مؽضبا  ، و تظاهر بؽٌر ذلك لما أمكنك اكتشاؾ حالته النفسٌة من خبلل حدٌثه فقـط 

 «فالوجوه مراٌا تنبٌك بؤسرار البراٌا  »
(2)

ث نفسه إشارة كما أن اإلعراض عن المحد   

االهتمام ، و  توحً باإلقبال ، وجسمٌة قد ٌفهم منها عدم الرؼبة فً الحدٌث . فالمواجهة 

كن من المعانً التواصلٌة بٌن المتخاطبٌـن ، و هً دلٌل على ما انطوت تنقل أكبر قدر مم

حتى و لو حلؾ منهم حالؾ على ؼـرض  »ال ٌنكر ذلك ناكر قال ابن جنً :  علٌه السرٌـرة

 ،، صادقا فٌه جمٌع من ٌحضر حاله  دلت علٌه إشـارة ال عبارة لكان عند نفسه ، و عند

« . ؼٌر متهــم الرأي و النحٌزة و العقل
 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                             
1
  251: ص،   2ج  2001الشركة الدولٌة للطباعة ، القاهرة الطبعة األولى ،  القرآن العظٌم ،  تفسٌر ) أبو الفداء إسماعٌل  (،  ابن كثٌر   ـ 
2
                                                                                                                                                                           لبنان       ، أدب الدنٌا والدٌن  ، حققه وعلق علٌه مصطفى السقا ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت( أبو الحسن علً محمد بن حبٌب ) الماوردي ،    ـ 

  256: ، ص  1987(  4)ط 
3
 248مصدر سابق ، ص : ابن جنً ،  ـ   



                                  اإلشارات الجسمية في التراث العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  فصل تمهيدي  

 14 

 الجسمٌة فً المنظوم والمنثور  اإلشاراتـ المبحث األول : 

 اإلشارات الجسمٌة فً  األمثالـ المطلب األول :       

تنم عما  تم من عبلماالعربً قدٌما على حاالت نفسٌة كثٌرة بما ٌظهر على الجسٌستدل    

  ال عن النادمـوٌق،  ال عن المؽضب ) قطب حاجبٌه (ـفٌق ،ٌعتري النفس من حاالت متعددة 

) زاغ  ول ـال عن الخجبلن  ) احمرت وجنتاه ( ، وٌقال عن المذهـ) ٌعض بنانه( ، وٌق

تقنة ، تركز م األمثال  صناعةو . بصره( وٌقال عن الخابؾ )  ارتعدت فرابسه (...الخ

 الجلٌل فً لفظ موجز ٌفهمـه صاحب البصٌرة النافذة   والفهم المتوقد لما فٌها منالمعنى 

د الخرابد أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن طاهر اإلشارة دون التصرٌح . ٌقول صاحب كتاب  فراب

           (  ـ متحدثا عن األمثـال باعتبارها قسما من أقسام علوم  ه 549)ت  الخوًٌ

قل ، وهً ومدارك العالنقل ،  ل السابرة وٌصطحب فٌها مـواقؾ فنُّ األمثا » العربٌة ـ :

ثور على المؽزى منها شٌب الؽراب أصعبها مراقً ، ودون العأقصى األقسام مرامً ، و

 «خرط القتاد و
(1)

ونحن قابلون بعون هللا فً » وٌعرفها  صاحب العقد الفرٌد بقوله : 

تً تخٌرتها العرب المعانً ، وال  األمثال التً هً وشً الكبلم ، وجوهر اللفظ وحلً 

لسان  فهً أبقى من الشعر و أشرؾ من    ونطق بها كل زمان ، وعلى كل  وقدمتها العجم 

«ومها الخطابة ، لم ٌسر شًء مسٌرها وال عم عم
 (2)

 

وٌعول  ، ربً منذ القدٌم كل األهمٌة لمثل هذه الحركات الجسمٌةـٌولً المتحدث الع    

، وقد استعملـها العـرب  ه إذا كان مرسبلـوفً تبلٌؽ ،علٌها فً فهم المعنى إذا كان مستقببل 

فنجد األمثال العربٌة القدٌمة تشٌر إلى مثل  فً تواصلهم بشكـل ال ٌخفى على ذي بصٌرة ،

لما  ؛ . من ذلك استعمال جارحة العٌن التً ورد ذكرها  بشكل كبٌر هذا النوع من التواصل

ا القناة االتصالٌة النفسٌة إلى الخارج  وباعتبارهلها من دور فعال فً نقـل رسابل األعماق 

الوا عن أهمٌة دور العٌن فً تبلٌػ مراد التً ترد عن طرٌقها لؽة الجسم بشكل عام . فقد ق

 « انـأفصح من لس طرف ربّ  »ل ـ مشبهٌن إٌاها باللسان ـ ى المستقبـالمرسل إل
(3)

هذا » 

«كقولهم البغض تبدٌه لك العٌنان 
 (4)

 . 

فالـعٌن أفصح من اللسان فً تبلٌػ المـعنى الذي ٌعجز اللسان عن تبلٌؽه بواسطة     

ي فً ما ٌجرمثل  ا تزٌٌن ، أوتنمٌقصادقة ال ٌمكن أن ٌخالطه كلمات ، فنظرة العٌنال

الكلمات ، وإن صادؾ وحدث فسرعان ما ٌنكشؾ لصعوبة السٌطرة على الحركات 

       دق محدثه الجسمٌة ، ففً بعض المواقـؾ ٌلجؤ اإلنسان إلى لؽة العٌون ؛ لٌعرؾ ص

                                                             
1
         ، فرابد الخرابد فً األمثال والحكم النثرٌة والشعرٌة ، تحقٌق عبد الرزاق حسٌن ، دار النفابس  ( ٌوسؾ بن طاهر الخوًٌ ) أبو ٌعقوب ـ   

 19 : ، ص 1994األردن ، 
2
       1983لبنان ، الطبعة األولى ابن عبد ربه ) محمد بن عبد هللا األندلسً ( ، العقد الفرٌد ، تحقٌق محمد مفٌد قمٌحة ، دار الكتب العلمٌة بٌروت   ـ 

 3، ص :   3ج 
3
         1، ج1959،(د ط ) ، مجمع األمثال  ، تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، دار السعادة ، أبو الفضل أحمد بن محمد ( ) المٌدانً  ـ 

 306 : ص
4
 306 : ص، المصدر نفسه ،  المٌدانً  ـ 
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 ففًكلمات ال تفً بما ٌحس به . ه إذا شعر أن الٌصمت لٌدع عٌنٌه تبثان ما ٌخالج نفسأو 

اللسان ؛ ألن  ٌعول المتلقً على ما تبدٌه العٌنان ال على ما ٌبوح به اللسان مثل هذه الحاالت

، لكن العٌن تبدي ما ٌخالج نفس صاحبها شاء ذلك أم أبى. ومن ذلك  قد ٌنطق بؽٌر الحقٌقة

« رب عٌن أنم من لسان» : قول العرب قدٌما
 (1)

 

ع لـمصٌبتك . وأنت تعرؾ ذلك بل ن ال ٌبالً لحالك ، وال ٌجزوقد ٌكون الشخص مم   

ع ذلك تراه ٌتظاهر بالجزع لمـا وقن بعدم اكتراثه لما قد ٌحل بك من  نوابب الدهر . ومم

عٌنك َعْبـَرى  »اه وقلبه الٍه . تقول العرب فً مثل هذا المقام : حل بك ، بل قد تدمع عٌن

د ، . دِ والفؤاد فً دَ  ران ، وامـرأة  الد  ب  داء : اللعب واللهو . وٌقال رجل ع  دن ، و والـد  و الد 

ى . ٌضرب لمن ٌظهر حزنا لحزنك وفً قلبه خبلؾ ذلك . ْبر  «ع 
 (2)

 

رضاهم  وما  وٌسر رضاهم عن مقامه بٌنهم ، أو عدم  فالجالس مع القوم ٌتبٌن بسهولة    

ا تصنع  والٌخفٌها من سبٌل لذلك ؼٌر النظر إلى  لِّف ه  ٌ ؽ  أعٌنهم ؛ لٌعرؾ الحقٌقة التً ال 

 تمثٌل .

فقد ٌدعً شخص ما . دها قوة  وإقناعا ـفتزٌ ، ا أن العٌن قد تعضد الحجة اللفظٌةمك    

، و تنهزمان  أمام أنظار اآلخرٌن ،  إذ ال سبٌل  ه عٌناهحالبراءة من تهمة كاذبا فتفض

سرعان ما ٌنكشؾ المستور ؛  لصعوبة السٌطرة على إلخفاء الحقٌقة ، وإن حدث ف

   ال تنكسر ، قوي البصر  ، وقد ٌكون صادقا فتجده رابط الجؤش الحركات الجسمٌة .

إنه لشدٌد  »وفً مثل هذا المقـام تقول الـعرب :  . دق قولهـوص، انه ببراءته ـإلٌم ؛اهعٌن

 «أي : برئ من التهمـة ٌنظر بملء عٌنٌه   رــالناظ
(3)

فالعٌن رسول القلب  وخٌر من ٌعبر 

عنه ، ونعم الشاهد هً على أحواله . فبل سبٌل للكذب ألن العٌن ال تحسن ذلك . فهً هٌنة 

 ذلٌلة عندما ٌكذب صاحبها . قوٌة ثابتة ناطقة إذا كان قلب صاحبها ثابتا موقنا مما ٌقول .

 ة الفتن؛ لما فٌها من النظر إلٌها عن محارم هللا التً نهى عن  وؼض البصر ٌكون   

والؽواٌة  لكن المتحدث العربً قد ٌعبر بؽض الطرؾ عن معـان أخـرى ، على سبٌـل 

 ا فً ٌدي ؼٌرهـا ارم . و عفة النفس ، وترفعها عمالكناٌة ؛ لتشابه ؼض البصر عن المح

أي ٌؽض بصره عـن   إنه لغضٌض الطرف »تقـول العرب :  . لما لها من عـزة ، و أنفة

«مال ؼٌره 
 (4)

الؽٌر، وإنما شبه مال الؽٌر ال تؽض فعلٌا عن مـ فجـارحة البصـر هنا ال 

حرمات التً ٌؽض اإلنسان الطرؾ عن النظر إلٌها . فنفس األبً تعتبر ما فً ٌد ؼٌرها بالم

 عبر العرب عن الشهامة ، والوفاء لنظر إلٌه . وتكالمحرم الذي ال ٌجب التفكٌر فٌه ، وال ا

                                                             
1
 285 : ص ،  1، ج المٌدانً ، مصدر سابق   ـ 
2
 41: ، ص 2المصدر نفسه ، ج   ـ 
3
 63 : ص ، 1المصدر نفسه ، ج   ـ 
4
 63 : ص ، 1المصدر نفسه ، ج   ـ 
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«أي : لٌس بخابن   نقً الناظـر »ولها : وعدم الخٌانة بق
 (1)

فنقاوة الناظر هاهنا كناٌة عن  

 الصدق ، والوفاء ؛ ألن صاحبها ال تسـول له نفسه الخٌانة  والؽدر .

، فٌتوسـل إلى ذلك  اإلنسان على علم مسبق بالحالة النفسٌة لمن ٌحدثه وربما لم ٌكن   

. فالـعٌن تعكس  دون أن ٌكلمه، سٌبة  مأ لٌعلم إن كان فً حالة نفسٌة جٌدة ؛ تفرس عٌنٌهب

طة ، وإن كان ا مسرورا تراها تؤللإ بشرا ، وؼبالحالة النفسٌة لصاحبها . فإن كان فرح

تعانٌها نفس فعت باألسى ؼارقة فً الدموع ، تحاكً الحالة النفسٌة التً ل  محزونا فتراها ت  

والهم ، وتقول ال لحاظ ما بها ألم  . ٌقوم التعبٌر فٌها ارتجالٌا   تفوه العٌن بالحزن »المحزون 

    وتلقابٌا من دون سابق استعداد وتهٌبة . والبصمـات التً ال تمحوها قطع اللسان عن

 «النطق 
(2)  

«بكت العٌنانإذا قرح الجنان »فتقــول العرب :
 (3)

 

إشارات تصدر عن أعضاء أخرى ؼٌر العٌنٌن فً حاالت أخرى منها بستدل العرب ت   

أو  عن الخجل  دالةمتحدث العربً ـوتكون هذه الحركة فً عرؾ ال .الرأس  ةطؤطؤ: مثبل 

إذا قلت »  ـ : حاجة   إذا سبل  عن البخٌلـ تقول العرب فً مثل هذا المقام   اإلذعان ...الخ

« ه زن طأطأ رأسه وحزنـل
 (4)

 

فالهندام   . عٌشً لئلنسانمون دالة على المستوى الككما أن الهٌبة العامة للجسم  ت   

فتراه  ص .ة بعض المعلومات األولٌة عن الشخومبلمح الوجه مفاتٌح مهمة فً معرف

ث ـوقد تراه أشع، مٌسور الحال  م  فذلك ٌدلك على أنه منع   ، حسن السمت،  ا الوجهـوضٌ

اك بشر أر »:  ربـول العـوفً مثل هذا الشؤن تق .بابس فقٌر على أنه مظهرهأؼبر فٌدلك 

أي لما رأٌت بشرته أؼناك ذلك ٌضرب للرجل ترى له حالة حسنة أو سٌبة.  ما أحار مشفر

شفر أن تسـؤل عن أكله . ومعنى )حار(  أي رد ورجع ، وهو كناٌة عن األكل أي ما رد الم

«ة إذا رجعت إلى البطن ، وأحارها صاحبها أي حدرها ارت الؽصإلى البطن ، ٌقال ح
 (5)

 

فمن خبلل محٌا اإلنسان تعرؾ ، وقد تعكس الهٌبة العامة للجسم الحالة النفسٌة لصاحبها   

رب حـال  »ل العربً: .  ٌقول المثمذهوال حابرا   ، أما كبٌبا  ن  نأم حز ،فرحا جذالنا  كان  إن

«.. هذا كما قٌل لسان الحال أفصح من لسان المقال  أفصح من لسان
 (6)

 كتوردالٌقول  

ه ٌظل دابما ال ـفإن جسم ، إن لسان اإلنسان إذا سكت أحٌانا عن الكبلم »:  حسام زكً

«. النفسٌة   و حالته  ، الرسابل التً تخبرنا بهٌبته الجسمٌة ، و ٌكؾ عن إرسال األخبار
 

(7)
 

                                                             
1
 63 : ص 1ج،  المٌدانً ، مصدر سابق   ـ 
2
  5ص ،  1999ٌون حـقـٌقـتها مواضٌعها وأؼراضها ، المكتبة العصرٌة ، صٌدا بٌروت ، الطبعة األولى ، محمد كشكاش ، لؽة العـ   ـ 
3
  76 : ، ص 1جسابق  مصدرالمٌدانً ،     ـ 
4
 62 : ، ص 1، ج المصدر نفسه   ـ 
5
 19 : ،ص 1المصدر نفسه ،ج   ـ 
6
 314 : ،ص 1، جالمصدر نفسه    ـ 
7
 44:  ، صمرجع سابق كرٌم زكً حسام الدن ،   ـ 
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كؤن ٌتجهم فً وجه  ،ه فً مواضع تحتم علٌه بعض السلوكٌات وقد ٌجد اإلنسان نفس   

مرؼوب فٌك ، أو تفـرض علٌه  إنسان ال ٌحب مجالسته فً رسالة إلٌه أن ارحل فؤنت ؼٌر

ن ع البشر واالنبساط ؛ كؤن ٌكون الوافد صاحب سلطة ، ، بب مالس معه سوالجل أو جاه  ت ص 

بشاشة والبشر؛ لٌتجنب ذلك . وقد قالت فٌداهن ، وٌتصنع ال تإدي مواجهته إلى األذٌة

« إنا لنبش فً وجوه أقوام وإنا قلوبنا لتقلٌهم »العرب قدٌما فً مثل هذا المقام 
 (1)

 

ب ر العرب بمظهر اإلنسان ، ولباسه عن شدته     ل وقوة شكٌمته ، وبلوؼه األمر الجلوقد ت ع 

قالوا : هً معقد اإلزار.  ٌضرب للصبور على  شدٌد الُحْجَزة  »الذي ٌعز بلوؼه فتقول : 

زا ، وأطلبنا الشدة والجهد . وسبل اإلمام علً بن  ج  أبً طالب عن بنً أمٌة قـال : أشدنا ح 

«ال فٌنالونه لؤلمر ال ٌن
 (2)

 

      از ، وإشارات جسمٌة استعملوها على سبٌل المجوقد ورد فً أمثال القوم حركات    

لما لهذا الضرب من التعبٌر من أثر بالػ فً إجبلء المعنى ، وتقرٌبه إلى ذهن ؛ ال الحقٌقة 

ْلم  الكلمة ٌصل إلى طعن اللسان كوخز السنان »السامع . تقول العرب :  القلب   ألن ك 

 «والطعن بالسنان ٌصل إلى اللحم   والجلد 
(3)

 

الجسمٌة الكاشفة عن الحال النفسٌة لئلنسان كمٌّ هابل  اإلشاراتوفً األمثال العربٌة من    

 .ٌصعب اإلتٌان علٌه فً مثل هذه العجالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 59:  ، ص المٌدانً ، مصدر سابق   ـ 
2
 370 : ص،  1جنفسه ،  المصدر    ـ 
3
 433 : ،ص 1نفسه ،ج المصدر    ـ 
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 اإلشارات الجسمٌة فً الشعر المطلب الثانً :

ألن الشاعر هو  الجاهلٌة؛منذ  العرب االتصال ؼٌر اللفظً عموما الشعراء قد عرؾل     

 الجسدلؽة   هم شارة الموحٌة . ففً مثل هذا المقام تسعفواإل الدالة،أحوج الناس إلى اللمحة 

ات الجسم الٌد ، وهٌب فالشاعر ٌلجؤ إلى لؽـة العٌون ، وإشـارة  الؽزلً.خاصة فً الشعر 

ألن ممارسة االتصال بشقٌه اللفظً وؼٌر اللفظً كانت  »المتعددة ؛ لٌبلػ رسابله المشفرة 

     والتدرٌب  ، وطورها من خبلل الوراثة ، نسانوما تزال طبٌعة إنسانٌة بلورها اإل

منذ أن عرؾ اإلنسان العربً الشعر جسد هذه المعانً االتصالٌة فً . و المحاكاة ،  والتعلٌم

   ولؽة ، ونظرات العٌون  ، الجسد وحركات ، دث عن تعبٌرات الوجه حفت،  نتاجه

«.ا من أوجه االتصال ؼٌر اللفظً ـوؼٌره، الصمت 
 (1)

 

التً  ٌجد كما هاببل من تلك اإلشارات الجسمٌة، والمحدثٌن   والمتتبع ألشعار القدامى   

وما ٌجٌش فً خاطره إلى الطرؾ ، ا الشاعر العربً متوسبل بها إلى إببلغ مراده ـوظفه

رثابٌة مهلهل بن ربٌعة ألخٌه كلٌبا مثبل  ٌقول ففً.  ثانًـال
 (2)

 : 

 جراح   ـهاجسـات نكأن منه ال  ب    ـإن فً الصدر من كلٌــ

 أنكرتنً حلٌلتً إذ رأتنــً     كاسف اللون ال أطٌق المزاح

ٌر ـففً البٌت الثانً ٌظهر جلٌا كٌؾ وظؾ الشاعر تلك اإلشارة الجسمٌة المتمثلة فً تؽ  

فوجهه ، أنكرتنً (  ) بؤنه فً حالة ؼٌر طبٌعٌة وكٌؾ فهمت زوجته، وجهه )كاسؾ اللون(

والؽضب فهو ال ٌطٌق المزاح  ، والحزن ،  المصفر الذي ٌنذر بحالة من الكآبةالكاسؾ 

من  لكشؾ عن الحالة النفسٌة الصعبة التً ٌعانٌها مهل. فوجهه  لفرط حزنه على أخٌه

 وراء فقد أخٌه كلٌبا.

 هـوبؤن ،  له بؤنه صدٌق : كما أن العربً قدٌما لم ٌكن دابما بحاجة إلى أن ٌقول له محدثه   

ًٌّ مخلص وقراءة  ، ونـرس العٌـبل ٌكفٌه تف ، ومبؽض بؤنه عدو قالٍ  : ول لهـأن ٌق أو،  وف

 ن ادعى اللسان خبلؾ إو ، عن حقٌقة اإلنسان الوجوه فهً أصدق معبر

ففً المعنى ٌقول زهٌر بن أبً سلمى  . ذلك
(3)

: 

 فإن تك فً عدو أو صدٌق      تخبرك العٌون عن القلوب

    لقد استعمل الشعراء الجاهلٌون العٌن ، والقلب دون ؼٌرهما من أجزاء الجسم  »

األخرى، وربما ٌكون لهذا الخطاب إشارة عمٌقـة الدالالت. فالعٌن والقلب جزءان مهمان 

                                                             
1
  ، الموقع على شبكة االنترنت اإللكترونٌة األدبٌة مجلة طنجة،   )مقال( أحمد بن راشد بن سعٌد ، االتصال ؼٌر اللفظً فً الشعر العربً   ـ 

http://ar.aladabia.net/article-  1563              45:12على الساعة   2013/  08/ 12  تم االطبلع بتارٌخ 
2
 24ة  ، بٌروت لبنان ، )د ت( ،) د ط( ، ص : مهلهل بن ربٌعة ، دٌوانه ، شرح وتقدٌم طبلل حرب ، الدار العالمٌ   ـ 
3
 68:  ، ص (ط د)،  (ت د)زهٌر بن أبً سلمى ، دٌوانه ، دار صادر ،    ـ 

http://ar.aladabia.net/article-%20%201563%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-
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من أجزاء الجـسم ، و مخاطبتهما متصلة بالجانب العاطفً لئلنسان ، فقد أكثر الشعراء 

عٌن ، وقد جاء هذا الخطاب فً قصابد الرثاء بشكل الفت ، ولذلك الجاهلٌون من مخاطبة ال

«على أنها تعً ما ٌرٌدونه ، وكؤنها إنسان له عقل وقلب  خاطبها الشعراء
(1) 

 

وفً هذا  » النظٌر.وصدق منقطع   متناهٌة،عٌن رسول حاذق ٌبلػ المعنى بدقة إن ال   

المعنى تقول علٌة بنت الخلٌفة المهدي 
(2)

: 

 صحائفنا إشارتنا    وأكثر رسلنا الحدق 

 ألن الكتب قد تقرأ   ولسنا برسلنا نثق   

وتكتفً فً التعبٌر عنه بإشارات العٌون واألحداق ، ألنها ال  بالكتمان،إنها تحٌط حبها » 

«فقد تقرأ الخطابات وٌفتضح أمر المحبٌن  ، تثـق بالرسل بٌن المحبٌن
(3) 

 

  اللحظ ، وتقولها   تعددت األؼراض التعبٌرٌة التً ٌنطق بها الطرؾ ، وٌنفثها »وقد 

«نظرا لما امتاز حدٌثها بسمات أربت على كبلم اللسان . ؛ة المقل
 (4) 

 

والعٌن رسـول أمٌن ٌتسلل بٌن الحاضرٌن دون أن ٌشعر به أحد ، فٌبلػ مراد صاحبه و    

بل  ربما ال ٌتاح فً كثٌر من األحٌان ـذي الـ وبسط الكبلم  ، من ؼٌر الحاجة إلى اللفظ

الدوابر ففً  من ٌتربص بهاء عداوة حبٌبه تعمٌة وتضلٌبل لٌضطر صاحبه أحٌانا إلى ادع

:ـ )مجنون لٌلى(ردا على قول قٌس بن الملوح  ـول لٌلى العامرٌة مثل هذا المقام تق
 (5) 

 

 صاحبه مكٌنهر للناس بغض   وكــل عند ـل مظـوك

 وفً القلبٌن ثم هوى دفٌـن  تخبرنا العٌون بمـا أردنا   

فٌسلم الشخـص على من أراده من  حدٌث؛وال ٌسعؾ الوقت لكثٌر  عابرا،وقد ٌكون اللقاء   

وقد ٌحدث  »ا: ررٌقول الدكتور مهدي أسعد ع الجسد.الناس خفٌة أو جهارا باستعمال لؽة 

أن ٌكون إفشاء السبلم بلؽة الجسد كما هً الحال فً لؽة  ــ وهذا ملحظ نعاٌنه كثٌراأحٌانا

أو بهز الرأس إلى  الملوحة، أو بالعٌن المسلمة المنتسبةداللسان، فمن ذلك أداء السبلم بالٌ

«األسفل مع التطامن قلٌبل . 
(6) 

 

                                                             
1
 21 : ص 2006،  ) د ط(عمان األردن ، ، تشكٌل الخطاب الشعري دراسة فً الشعر الجاهلً ، دار جرٌر  موسى ربابعة ،   ـ 
2
 70، ص :  2006جالل الدٌن السٌوطً ، نزهة الجلساء فً أشعار النساء ، تعلٌق عبد اللطٌف عاشور ، المكتبة القرآنٌة ، القاهرة )د ط ( ،    ـ 
3
 70المصدر نفسه ، ص :    ـ 
4
 بتصرؾ 38:  صمحمد كشكاش ، مرجع سابق ،    ـ 
5
 8:  ، ص 2011الرحمان الطوٌل ،دار المجدد ،دط ،تحقٌق عبد  ، دٌوانه ، ( قٌس بن الملوح) مجنون لٌلى    ـ 
6
 81مرجع سابق، ص : مهدي أسعد عرار ،    ـ 



                                  اإلشارات الجسمية في التراث العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  فصل تمهيدي  

 20 

ذا هوفً . ان ٌدل على مخبره ـمنظر اإلنسألن فالعربً ٌقرأ الوجوه بل حالة الجسم ككل 

المعنى ٌقول عمر بن أبً ربٌعة
(1)

: 

 م باد مبٌن للبٌبـٌكتم الناس ما به والذي     ٌكت

الحقٌقة لتعرؾ  ،جسمهوحالة  وجهه،وقد ٌدعو الشاعر العربً حبٌبته إلى قراءة قسمات    

عٌن  رأس ودموعوشٌب  عود،ونحول  وحزن، هم ، فما ٌعلوه من هواه.صدق  وتتبٌن

فهذه شهوده التً ال  ـت فً صدق كبلمه إن شك  ـ إشارات جسمٌة تدعوها إلى تصدٌقه 

ٌقول أبو الطٌب المتنبً  .عاقلٌماري فٌها 
(2)

: 

 شٌب رأسً وذلتً ونحولً     ودموعً على هواك شهودي

رؾ النظر ، و دعا محبوبته إلى صة شهودا  فقد اتخذ الشاعر من هذه الهٌبة الجسمٌة المركب

 ى مدى صدقه من خبلل ما قدم من شهود. كبلمه إن خالجها شك فٌه ، وأن تحكم علعن 

ول ـفقد ٌقول اإلنسان الق ومنظره. هٌبته،باللفظ عن ؼٌر ما تبدٌه  وقد ٌعبر اإلنسان

ا عن  الحاضرٌن،إما لخوؾ من  األلفاظ؛وٌتصرؾ عكس ما تحٌل علٌه   االحتجاجأو تعبٌر 

 الخ . كما فً قول عمر بن أبً ربٌعة ...بل  ل  د  أو ت  
(3)

: 

 فلما التقٌنا سلمت وتبسمت    وقالت كقول المعرض المتجنب

 "الراغبات"ٌتمنعن وهن وجهه:فهذه المرأة هاهنا ٌنطبق علٌها قول اإلمام علً كرم هللا    

  والؽبطة ،إذ التبسم دلٌل السرور،وهذا ٌدل على مسرتها بلقاء عمر وتبسمت. ،سلمت فقد

فالمعول علٌه هنا فً الفهم . وتمنعا ، وعتابا  ، لكنها قالت قول المعرض المتجنب تدلبل

   اللفظً.الصحٌح لموقؾ المرأة هو اإلشارة الجسمٌة ال القول 

فإنه قد  ، بقول ؼٌر الحقٌقة التً ٌبوح  بها محٌاه هخوالج نفسكما أن اإلنسان قد ٌخفً    

لكن  . ةـأو الدهش، أو الفرح ، ٌحاول المؽالطة بتكلؾ حاالت جسمٌة كالتظاهر بالحزن 

ففً  .  أو طبعه المعلوم عند ؼٌره، أو نظرات عٌنٌه ، سرعان ما تفضحه أسارٌر وجهه 

وألم الفراق فؤجابته ، مثل هذا المقام  كتب عمر بن أبً ربٌعة إلى امرأة ٌشكو لوعة الحب 

قابلة
(4)

: 

 اتـترهـط بالــخ قد ات     بكتابـقد أتانا الرسول باألبٌ

 ا طرفك عندي بصادق النظراتـــحائر الطرف إذ نظرت وم

                                                             
1
 24 : ، ص 1934وقؾ على طبعه وتصحٌحه بشٌر ٌموت  ،المكتبة األهلٌة بٌروت ، الطبعة األولى،  عمر بن أبً ربٌعة ، دٌوانه ،   ـ 
2
 20 : ، ص 1983،ط ( د) بٌروت  عة والنشر ،أبو الطٌب المتنبً ، دٌوانه ، دار بٌروت للطبا   ـ 
3
 60، ص عمر بن أبً ربٌعة ، دٌوانه   ـ 
4
 45: ، ص المرجع نفسه   ـ 
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 دك الخائن قلـٌل الثباتـغّر غٌري فقد عرفت لغٌري     عه

 ففً هذه األبٌات نرى كٌؾ حاول عمر خداع المرأة باصطناع نظرات المشوق المستهام    

طبعه ، وعلمت كذب  فهً قد خبرت   . فكذبت ما ادعت عٌناه  ؛ هـلكنها عرفت طبع

       حـدٌثه ، فلم تخدعها اإلشارات التً تصدرها عٌناه ؛ لما علمت من خٌانته للعهد 

 وتقلب حاله . 

و إببلغ الرسابل بٌن العاشقٌن على بعد المسافة بٌنهما  ، خاطبلت  لكما أن العٌن تستعمل    

معبرة و، ً توما مسلمة ـفه ؛ فتنقل رسابل متعددة فً آن واحد ، الرقٌب أو قد تكون مخافة

ك من الرسابل ـوؼٌر ذل،  وتحذر من افتضاح األمر ،وراؼبة فً اللقاء  ، عن الشوق

ً مقال لها بعنوان سمٌابٌة التواصل ـكً فـتقول عابشة الدرم المتعددة التً تصدرها العٌن .

وهً تكون حاضرة إذا تعذر التواصل بالعبلمات  »: بالعٌن فً النص األدبً الكتابً

«اللسانٌة فً المواقؾ الخاصة 
(1) 

 

فتراه ٌصور ، وقد ٌذهب الشاعر العربً بعٌدا فً توظٌؾ الجسم ألؼراض تواصلٌة    

الجسم ساكنا الٌصدر لفظا وال حركة لكنه ٌبعث برسابل ال تستطٌع األلفاظ وال الحركات 

وجسامة ، ساكنا ساكتا ٌعبر عن هول الموقؾ ، الجمهور خطٌبا تبلٌؽها  فقد ٌقؾ أمام 

ٌ رة فً فهم الخطبة وبٌان تفاصٌلهاـالخطب فٌطلق األعن ٌقول الشاعر خلٌل  . ة للعقول الن

مطران 
(2)

: 

 اءــفً أنفس الفهٌمٌن والبلغ      ة وت ٌفوق كل بالغــبعض السك

 الخطبة الخرسـاءومن التناهً فً الفصاحة تركـها     والوقت وقت 

 الوقـوؾوجعل من هٌبة ، فالشاعر هنا استؽنى عن جمٌع الوسابل المؤلوفة للتخاطب    

 ن طرق التواصل العادٌة تنوء بحمل الرسالة .أل؛ صامتا أصدق معبر عن الحال 

لحاجته إلٌها أكثر من أٌة وسٌلة تخاطب  ؛باإلشارات الجسمٌة  والشعر العربً زاخر  

وٌصؾ مواقؾ التواصل عن بعد بلؽة  أخرى. فالشاعر ٌتؽزل بالعٌن وٌخاطبها وتخاطبه ،

 الجسمٌة . اإلشارة

 

 

 

                                                             
1
الموقع على    عائشة الدرمكً ، سمٌائً التواصل بالعٌن فً النص األدبً الكتابً )مقال( ، مجلة نزوى االلكترونٌة ، العدد السابع والستون ،   ـ 

 15:15الساعة  2013\ 10\ 15تم االطبلع علٌه بتارٌخ    http://nizwa.com/print.php?id=  3700  شبكة االنترنت
2
 286، ص :  2، ج :  1948دٌوانه  ، مطبعة دار الهالل  ، مصر،) د ط ( ،  ، مطران خلٌل   ـ 

http://nizwa.com/print.php?id=3700
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 الجسمٌة فً الحدٌث و القرآن اإلشارات الثانً:ـ المبحث 

 الشرٌف: النبوي الحدٌث اإلشارات الجسمٌة فًاألول: ـ المطلب       

 زل علٌه قوله ـفً امتثاله ألمر ربه عز  وجل  حٌن أن ـإن النبً صلى هللا علٌه وسلم    

ٌاأٌها النبً بلغ ما أنزل إلٌك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهللا   : تعالى

ٌعصمك من الناس
 (1)

وال وسٌلة للبٌان إال ، لم  ٌدع صلى هللا علٌه وسلم أداة للتبلٌػ  ـ 

والمتتبع للسنة النبوٌة الشرٌفة ٌرى مدى . وتؤدٌة لؤلمانة ، تبلٌؽا منه للرسالة  ؛ وفعلها

ا  ، اهتمامها بكل ما من شؤنه أن ٌحصل به البٌان إشارة  وأ، وٌتم به التبلٌػ سواء كان لفظ 

والسنة النبوٌة طافحة باستعمال هذا النوع األخٌر من وسابل البٌان . رهماٌؼ أو، جسمٌة 

   الجسم اٌات الحدٌث النبوي الشرٌؾ حركاتتنوعت فً رو» ٌقول الدكتور محمد العبد: 

ت قلة  اءاواإلٌم الحركات،وقد تفاوتت أنواع تلك  كبٌرا .ت الٌد ونحوها تنوعا اءاإٌم و

وهً تبٌن فً مجملها أن الرسول الكرٌم كان ٌرى فً حاالت بعٌنها ضرورة أن . وكثرة  

« وحتى ٌدرأ عنهم االلتباس.المراد نبوضوح ع ةباإلشارة؛ للداللتكون العبارة مقرونة 
 (2)

 

إن القارئ لحدٌث رسول هللا ـ صلى هللا علٌه » مهدي أسعد عرار: ٌقول ذات السٌاق وفً 

حة حٌنا  ، ومصرحة أحٌانا نبوٌة شرٌفة فٌها حركات جسدٌة ملمد على أحادٌث ـ ٌر  وسلم

بدالالت ، بل قـد تقوم تلك الحركات واإلٌماءات مقام كلمة ، أو كلمات ، أو جمل   ىخرأ

وقد تكون من الروافد المعززة للكبلم المنطوق ، وقد تكون فً سٌاق رابع سبٌبل من سبل 

.«تجلٌة المعنى أو تمثٌله 
 (3)

 

وردت فً السنة النبوٌة ، حدثون من إشارات جسمٌة لها داللة اللفظ وكل ما ٌشٌر إلٌه الم   

( أو Kinesicsات الجسمٌة  علم الكٌنات )ً تدرس الٌوم فٌما ٌعرؾ بالحركبالمعانً الت

  الشخـص  وس ٌفهم منها سعادة ورضا فاالبتسام والعب( » gestures)اإلشارات الجسمٌة 

ؼضبه وتقطٌب ما بٌن الحـاجبٌن ٌعنً الرفض أو الؽـضب ، وزم الشفتٌن أو حزنه أو 

ٌعـنً االشمبزاز ، ورفع الحاجبٌن مع فتح العٌنٌن والشفتٌن ٌعنً الدهشة واالستؽراب  

وهز الرأس قد ٌعنً القبول أو الرفض ، وهــز الكتفٌن ٌعنً االستهانة أو االستهزاء  وتؽٌر 

.«ٌدل على خجل صاحبه أو خوفه  لون الوجه كاحمراره أو شحوبه
 (4)

 

هناك أبواب أفردت لئلشارة نحو" باب اإلشارة فً الطبلق واألمور" و" باب من أجاب    

امرأته بكتاب أو إشارة أو ا قذؾ األخرس ذإ الفتٌا بالرأس والٌد " ومن باب اللسان "

"كالمتكلم.ة تعرؾ فهو اءــبإٌم
(5) 

 

                                                             
1
 67سورة المائدة، اآلٌة    ـ 
2
 177محمد العبد ، مرجع سابق ، ص :    ـ 
3
 201مهدي أسعد عرار ، مرجع سابق  ، ص :    ـ 
4
 401، ص :  مرجع سابقكرٌم زكً حسام الدٌن ،    ـ 
5
 178ٌنظر محمد العبد  ، مرجع سابق  ، ص :    ـ 
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ذي وردت فٌه اإلشارة  الجسمٌة دالة ـالحدٌث ال ، المطهرةن األمثلة الواردة فً السنة ـوم

بل صور لنا الحركة  ، الحدٌث يوإن لم ٌقل ذلك راو، الخوؾ الشدٌد  ، وفزع ـعلى ال

قال : شهدت مع  ٌزٌد بن األسود جابر بن  عن »قال: ل فـاالجسمٌة الدالة على هذه الح

فلما صلى رسول هللا  ، الخٌؾ حجته قال : فصلٌت معه الفجر فً مسجد رسول هللا 

 . فدعا بهما فجًء بهما ترعد فرابسهما  ، صلى هللا علٌه وسلم إذ هو برجلٌن لم ٌصلٌا

«  ما منعكما أن تصلٌا معنا... :فقال
(1) 

 

        بل أتى بما ٌؽنً عن اللفظ  ، فراوي الحدٌث لم ٌصرح لفظا بخوؾ الرجلٌن   

ا ـاج بعدهـفبل ٌحت ، الجسمٌة ؼاٌة فً الداللة عن المعنى)ترعد فرابسهما ( فهذه الحركة 

لبٌان مدى الخوؾ   ـاحته وجزالته ـمهما بلؽت فصـ ؾ باللفظ ـارئ إلى وصـالسامع أو الق

 الذي تملك الرجلٌن .

وتبلٌػ المعنى فً أوضح  ،والعبارة إلتمام البٌان  اإلشارة،زاوج بٌن قد  ا أن النبً ـكم

در فٌه ساعة االستجابة ٌوم ـفً حدٌثه صلى هللا علٌه وسلم الذي ٌقجاء كما . صورة ممكنة 

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ذكر ٌوم » الجمعة فـ 

فٌه ساعة ال ٌوافقها عبد مسلم و هو قابم ٌصلً ٌسؤل هللا عز  وجل  شٌبا إال  الجمعة فقال :

«ا ـقللهوأشار بٌده ٌ . أعطاه إٌاه
(2) 

 

ى بطن ــلته علــع أنمـــو أنه وضــارة فهـة اإلشـا كٌفٌـوأم »الصنعانً :  اإلمامقال 

«ا ـر ٌبٌن قلتهــى أو الخنصــوسطـال
(3) 

 

ة وال رٌب ـدال ـوهو أبلػ ولد آدم  ـفهذه اإلشارة الصادرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم    

وهو تقلٌل المدة لهذه الساعة حتى ٌحرص  ،أتم الداللة عن مراده صلى هللا علٌه وسلم 

 . و إعبلمهم بقلة وقتهاـألن الؽرض من اإلشارة ه ؛الناس على اؼتنامها 

واعتبارها أداة بٌان ال تقل ، ً السنة النبوٌة المطهرة ـومما ٌدل على أهمٌة اإلشارة ف   

 لعذر كالمرض ونحوها  ؛أن ٌمنع مانع من استخدام اللفظ لكفاٌة اإلشارة : ن اللفظ ـأهمٌة ع

  ول هللاد رسهً عدا ٌهودي فقال : عأنس بن مالك رضً هللا عنه » دٌثكما جاء فً ح

ؤ ت ى بها أهلجارٌة على  وهً   ها رسول هللافؤخذ أوضاحا كانت علٌها ، ورضخ رأسها ، ف 

بلن لؽٌر الذي قتلها ؟ ـن قتلك ؟ فـ: م  لها رسول هللال اصمتت  فقد أ  ـق وقـفً آخر رم

   : فبلن؟ قالف .الؤشارت أن ـفقال لرجل آخر ؼٌر الذي قتلها ف :الق. فؤشارت برأسها أن ال

«فرضخ رأسه   فؤمر به رسول هللا .نعملقاتلها فؤشارت أن 
 (4)

 

                                                             
1
 17509، حدٌث رقم  160، ص :  4، ج  أحمد بن حنبل ، المسند ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة   ـ 
2
 116ص :  930، الحدٌث رقم  2010البخاري محمد بن إسماعٌل  ، صحٌح البخاري ، دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى ،القاهرة ،    ـ 
3
 2006، 1معارف ، الرٌاض ، طالصنعانً محمد بن إسماعٌل ، سبل السالم  شرح بلوغ المرام ، تعلٌق محمد ناصر الدٌن األلبانً، مكتبة ال   ـ 

 167، ص :  2ج
4
 648، ص ،  5295البخاري ،  المصدر نفسه ، حدٌث رقم    ـ 
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هً  و  أال معرفة الجانً على الجارٌة بواسطة حركة جسمٌة تفً هذا الحدٌث تمف   

ارٌة ـفؤومؤت برأسها ( وقد اعتبر النبً صلى هللا علٌه وسلم إٌماءة رأس الج حركة الرأس )

 فالناظر فً سنته صلى هللا علٌه وسلم فً كتاب الحدود ٌرى مدى تثبته .  كاللفظ تماما  

ا عنه ما أمكن ذلك سبٌبل   ـودفعه، ٌة على الجانً وإثبات الجنا، وترٌثه فً تطبٌق الحدود 

ٌِّن فً قصة م وكٌؾ كان النبً ٌسؤله أسبلة دقٌقة تنتفً معها ، اعز األسلمً وقد كـان ذلك ب

كل الشبهات 
 (1)

 

فلو لم تكن اإلشارة فً هذا الموضع كاإلقرار اللفظً ما اتخذها النبً صلى هللا علٌه وسلم   

 الجانً.اإلشارة دلٌل إدانة أوقع بموجبه القصاص على  جعل قدف للٌهودي.دلٌل إدانة 

الحدٌث أثناء تؽٌٌر وضعٌة الجسم  المطهرة:ومن الحركات الجسمٌة الدالة فً السنة    

جلب  دؾ منها وهذه حركة اله .الجسمإلى أهمٌة الحدٌث الوارد بعد تؽٌٌر وضعٌة  للت نبٌه

أنه صلى هللا علٌه لفظه حدٌث  فً »م شؤنه ٌأو عظ ، انتباه المستمع إلى أهمٌة ما سٌقال

 وسلم قال : أال أنببكم بؤكبر الكبابر ثبلثا  ؟ قالوا بلى ٌا رسول هللا  قال : اإلشراك باهلل 

ال : أال وشهادة الزور فما زال ٌكررها حتى قلنا ـثم ق وعقوق الوالدٌن وجلس وكان متكبا  

».لٌته سكت 
 (2) 

ه وسلم للصحابة رضوان هللا ـالنبً صلى هللا علٌففً هذا الحدٌث ٌبٌن 

وعقوق ، فعدد اإلشراك باهلل . م اجتنابها ـى المسلـعلٌهم كبابر الذنوب التً ٌجب عل

لٌفهم الحاضرون أن  ؛ وسـان متكبا  ثم ؼٌر وضعٌة جسمه من االتكاء إلى الجلـوالدٌن وكـال

ومدى ، ا مدى خطورة هذا الذنب وٌعرفو ، الشق التالً من الحدٌث ٌكتسً أهمٌة بالؽة

 التحذٌر منه .

وقد جاء فً السنة المطهرة ما ٌدل على أن الصحابة رضوان هللا علٌهم كانوا ٌفهمون    

، أو من خبلل ما ٌرونه على وجهه الشرٌؾ من عبلمات قبول ، أو رفض   بعض مواقفه

على العبلمات الجسمٌة ؼضب ، أو استبشار . ومن المواقؾ الدالة على اعتماد الصحابة 

عنه قال : أبً هرٌرة رضً هللا » رإونها على وجهه الشرٌؾ  ما جاء من حدٌث التً ٌق

«وجههفإذا رأى شٌبا ٌكرهه عرفناه فً درها . أشد حٌاء من العذراء فً خ كان النبً 
(3)

 

 رحف الك األنصاري ٌذكر هذا األخٌر كٌؾ أن النبً وفً حدٌث توبة كعب بن م   

.  ٌقـول فً  ب سرور النبً لذلككعبا بقبول توبته ، وكٌؾ أدرك كعً ٌبشر بنزول الوح

وهو ٌبرق وجهه من السرور:  ول هللا قال رس ا سلمت على النبً فلم» قصـة توبته : 

: أمن عندك ٌا رسول هللا أم من عند هللا ؟   قال . أبشـر بخٌر ٌوم مر  علٌك منذ ولدتك أمك

                                                             
1
 803، ص :  6824، حدٌث رقم مصدر سابق  ٌنظرالبخاري   ـ 
2
.   2301، حدٌث رقم 4الترمذي أبو عٌسى محمد بن عٌسى، تحقٌق أحمد محمد شاكر و آخرون ، دار إحٌاء التراث العربً بٌروت ، ج    ـ 

 548ص :
3
 728،ص :  6103البخاري ، المصدر نفسه ، حدٌث رقم    ـ 
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ر سر استنار وجهه حتى كؤنه قطعة قمإذا  وكان رسول هللا  . ن عند هللاقال : ال بل م

«وكنا نعرؾ ذلك منه 
 (1)

 

ـ وإن لم ٌصرح بذلك ـ فقد كانت ترتسـم على  وكان الصحابة ٌدركون ؼضب النبً    

عن إنكاره األمر، وعدم  رضاه وربما شعوره باألذى من بعض وجهه عبلمات تنم 

قسـم  »األعراب الذٌن لم ٌكونوا ٌقدرونه حق قدره . ومن ذلك ما ٌروٌه  ابن مسعود قال : 

فؤتٌت النبً  ، قسمة فقال رجل من األنصار : وهللا ما أراد محمد بهذا وجه هللا رسول هللا 

  ٌرحـم هللا موسى لقد أوذي بؤكثر من هذا فصبر ر وجهه وقال : فتمع  ، فؤخبرته»
 (2)

 

ما جاء من حدٌث أسماء  ، ومما ٌدلل على شٌوع لؽة الجسم بٌن عامة الناس فً عهده    

قالت »  حٌن سؤلت عابشة رضوان هللا علٌها ـ عن صبلة الكسوؾ ـ وهً قابمة تصلً 

ما شؤن الناس ؟ وهً تصلً فؤومؤت برأسها  : الكسوؾ فقلت لعابشة اء صلى النبً أسم

«إلى الشمس . فقلت آٌة ؟ فؤومؤت برأسها أن نعم 
 (3)

 

إلى قرب الساعة فقد استعمــل  ومن لؽة الجسم التً جاءت فً السنة الؽراء إشارته    

اإلشارة الجسدٌة إمعانا فً البٌان ، وتقرٌبا لؤلفهام ، وتصوٌر قرب األمر حتى  النبً 

قال أبو حازم سمعته مـن سهل بن سعٌد الساعدي صاحب رسـول هللا » رأي عٌن . كؤنه 

  ٌقول : قــال رسول هللا " :بإصبعٌه فٌمد بهما  وٌشٌر ا"ذكبعثت أنا والسـاعة ه  »
(4)

 

وتبلٌؽه ، المعنى  ففً هذا المقام ٌتبٌن الدور الفعال الذي تإدٌه الحركة الجسمٌة فً تولٌد    

ومن هنا ٌتخلق فً الخاطر ثانٌة » ٌقول الدكتور مهدي أسعد عرار :  .بؤدق ما ٌمكن 

 داللتها الكلٌة على ظاهر اللفظ  وثالثة ورابعة أن الرسالة فً شطر كبٌر منها ال تقوم فً

ٌفقد  ٌصٌر معمرا قد تؽافل عنه الزمان،وأن النص عندما ٌنقل بعٌدا  ، أو ٌتقادم به العهد ، ف

«قلٌبل أو كثٌرا من محموالته الداللٌة  ، ومرامً صاحبه األول 
 (5)

 

الهٌبة العامة للشخص ، الجسمٌة ذات الداللة الواردة فً السنة المطهرة  اإلشاراتومن    

هٌبة األشعث األؼبر الدالة فً عرؾ الناس على الشخص الذي ال ٌعتد : ومن أمثلتها 

والحق أن تلك الهٌبة ذات دالالت » وال ٌستشار فً أمر ، وال ٌنظر إلى رأٌه ، بكبلمه 

وللمرء أن ٌسرح خاطره ملتمسا دالالت ومعانً تصدق  ـ وهً منسلخة من سٌاقها ـمتعددة 

فقد  ،علٌها تلك الهٌبة ، وقد وردت فً مقام المدح والثناء على أهلها فً الحدٌث الشرٌؾ 

« . وتطٌٌبه  إسداله و ،سبٌل هللا عن الشعر تكون فٌها داللة التشاؼل بالجهاد والسٌر فً
(6)

طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فً [ ...]قال   عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً» 

                                                             
1
 520، ص :  4418،حدٌث رقم البخاري ، مصدر سابق    ـ 
2
 523، ص :  6059 ،حدٌث رقم المصدر نفسه   ـ 
3
 648 : صدون رقم ، ، المصدر نفسه    ـ 
4
 770:  ص،  6503حدٌث رقم  المصدر نفسه ،   ـ 
5
 233 : ، صمرجع سابق مهدي أسعد عرار ،    ـ 
6
 215 : ، صالمرجع نفسه مهدي أسعد عرار ،    ـ 
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إن كان فً الحراسة كان فً الحراسة ، وإن كان فً ، أشعث رأسه مؽبرة  قدماه  ، سبٌل هللا

«وإن شفع لم ٌشفع ، إن أستؤذن لم ٌإذن له . الساقة 
 (1)

 

   ما جاء من اعتبار ، ومن المواقؾ التً كانت لؽة الصمت فٌها دلٌل إعراب وبٌان    

لما ٌعرؾ  ؛ صمت البكر عند ما ٌستشٌرها ولٌها فً أمر الزواج موافقة  ضمنٌة النبً 

 ٌنظر نظرة جانبٌة خاطفة  الرتباكاأو  ، عندما ٌشعر الشخص بالخجل» عنها من حٌاء فـ 

بدال من النظرة المباشرة إلى عٌن الشخص ، مع النظر إلى أسفل ، وقد ٌصحب ذلك صمت 

ٌدل على  الموافقة على طلب ما ، مثل صمت المرأة التً لم ٌسبق لها الزواج حٌن  تطلب 

.«للنكاح  خجبل ؛ فصمتها جواب ٌشً بالموافقة 
 (2)

 

رسول هللا إن البكر تستحً قال : رضاها  عن أبً عمرو مولى عابشة أنها قالت :  ٌا» فـ 

 الصمت فً مثل هذا المقام بٌانا . فقد عد  النبً « صمتها 

والسنة النبوٌة مجال خصب لمثل هـذه الدراسة لمن أراد التعمق فً أسالٌب التبلٌػ    

 ربه.فً تبلٌػ رسالة  والبٌان التً سلكها النبً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 344 : ، ص 2887حدٌث رقم ، مصدر سابق ، البخاري    ـ 
2
 168 : ص ،  2010دار الثقافة  عمان األردن ،الطبعة األولى ،  ،بٌن النظرٌة والتطبٌق عرٌب محمد عٌد ، علم لغة الحركة    ـ 
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 اإلشارات  الجسمٌة فً القرآن الكرٌم   المطلب الثانً : 

لمات ن ببلؼة ، ٌعبر الواحد منهم بالكة ، و فرساقد كان العرب القدامى أرباب فصاحل    

راده عانً اللطٌفة الدقٌقة ، فٌبلػ مالقلٌلة عن المعانً الجلٌلة ، وباإلشارة الموحٌة على الم

م ، والشـؽلة التً كانت هذه صنعته فً الكبلم ، ولما وال إطناب لمحدثه من ؼٌر تكلؾ ،

أفلحوا فٌها ،  تحداهم هللا تبارك وتعالى فبكتهم ، وسلب ألبابهم ، وأعـجزهم بقرآن من جنس 

لكن هٌهات أن ٌسموا إلى علٌابه . وقد بٌن عبد القاهر الجرجـانً فً كتابه دالبل  ،صنعتهم 

بل ، متاح لكل من تكلم العربٌة  إذ اللفظ ، اإلعجاز  : أن عجزهم لم ٌكن عن مجارات لفظه

  أعجزهم مزاٌا ظهرت لهم فً نظـمه »اإلعجاز كان على مستوى النظم والمعانً 

وبدابع راعتهم فً مبادئ آٌه ومقاطعها  ومجاري  ،وخصابص صادفوها فً سٌاق لفظه 

و  وكل عظة وتشبٌه  خبر وصورة  ل، ومساق ك وفً مضرب كل مثل، ألفاظها ومواقعها 

 «.ومع كل حجة وبرهان، وترؼٌب و ترهٌب ، إعبلم وتذكٌر 
(1)

  

حتى ٌصل إلى أفهام وما ترك القرآن الكرٌم وسٌلة ٌمكن أن ٌبلػ بها رسالته إال وسلكها ؛ 

ات الجسمٌة )لؽة فاستعمل اللؽة التً تعتمد على الملفوظ فً تصوٌر الحرك الخلق أجمعٌن 

؛ لما لها من وقـع فً نفس المتلقً ، وباعتبارها مشحونة داللٌا بمـا تنوء بحمله  اإلشارة(

األلفاظ ، وقد بٌن لنا القرآن أن هذه اإلشارات والعبلمات الجسمٌة لها ما للفظ من األهمٌة ، 

بل قد تكون أصدق فً التعبٌر عن حقٌقة اإلنسان من اللفظ . ومن أمثلة ذلك قول الحق 

َك َتُدوُر أ ً المنافقٌن : تبارك وتعالى ف ٌْ نُظُروَن إَِل ٌَ َتُهْم  ٌْ ُكْم َفإَِذا َجاء اْلَخْوُف َرأَ ٌْ ة  َعَل ِشحَّ

ة  َعلَ  ِه ِمَن اْلَمْوِت َفإَِذا َذَهَب اْلَخْوُف َسلَقُوُكم بِأَْلِسَنٍة ِحَداٍد أَِشحَّ ٌْ ٌُْغَشى َعَل ٌُُنُهْم َكالَِّذي  ى أَْع

ِر أُْوَلِئَك َلْم ٌُ  ٌْ ِ اْلَخ ُ أَْعَماَلُهْم َوَكاَن َذلَِك َعَلى هللاَّ ا ْؤِمُنوا َفأَْحَبَط هللاَّ ٌَِسٌر 
 (2)

 

ٌنظرون إلٌك فً تلك الحالة كما ٌنظر المؽشً علٌه من معالجة  »قال اإلمام الزمخشري  

نقـلوا ذلك  ، فإذا ذهب الخوؾ و حٌزت الؽنابم، واذا بك ول   ، كرات الموت حذرا أو خوراس

ونسوا تلك الحالة  –وهو المال والؽنٌمة  –وتلك الضنه و الرفرفة علٌكم إلى الخٌر ، الشح 

د شهدناكم : وفِّروا قسمتنا ، فإنا ق علٌكم وضربوكم بؤلسنتهـم وقالوا اواجترإو ،األولى 

 الربٌستٌن )اللفظ  التبلٌػفقد استعمل القرآن وسٌلتً  « وبنا نصرتم علٌهم،وقاتلنا معكم 

   ات عند التقاء ة والثب، وقـوة الشكٌم( فاللفظ ٌنم عن ادعاء رباطة الجؤش واإلشارة

ع التً وحالة الهل ،بٌنما تصرح اإلشارة بالجبن والخور. والببلء الحسن فً القتال ، الجمعٌن

 .تملكتهم 

 وتحٌل إلى ؼٌر الواقع ،فتشً بؽٌر الحقٌقة، كما بٌن القرآن أن المظاهر قد تكون خادعة   

فمن أمثلة ذلك قول هللا  ،وتبدو الحقٌقة ناصعة جلٌة  ،سرعان ما ٌنكشؾ المستورلكن 

                                                             
1
                                                                                                                                                     2004الطبعة ، مكتبة الخانجً القاهرة  قراءة وتعلٌق محمود محمد شاكر ، دالبل اإلعجاز، ،( الرحمن بن محمد )عبد القاهر الجرجانً عبد    ـ 

 39:  ص
2
 19 - 18سورة األحزاب اآلٌة    ـ 
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َدةٌ  تبارك وتعالى :  َسنَّ ُهْم ُخُشٌب مُّ قُولُوا َتْسَمْع لَِقْولِِهْم َكأَنَّ ٌَ َتُهْم ُتْعِجُبَك أَْجَساُمُهْم َوإِن  ٌْ َوإَِذا َرأَ

ِهْم ُهُم اْلَعدُ  ٌْ َحٍة َعَل ٌْ ْحَسُبوَن ُكلَّ َص ٌُْؤَفُكونَ ٌَ ُ أَنَّى   وُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم هللاَّ
 (1)

 

حسنة ا أشكاال أي كانو »ال الظاهرٌة للمنافقٌن آلٌة ٌبٌن هللا تبارك وتعالى الحففً هذه ا   

وهم مع ذلك فً  لببلؼتهم.وإذا سمعهم السامع وٌصؽً إلى قولهم  ة،والسنفصاحة  وذوي

: ٌحسبون كل صٌحة  ولهذا قال تعالى، ؼاٌة الضعؾ والخور والهلع والجزع والجبن 

«أو كابنة  أو خوؾ ٌعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم  أمر ا وقععلٌهم ، أي كلم
 (2)

 

    ر الحركات الجسمٌة، والهٌآت الدالة على ظاهوالنص القرآنً طافح بمثل هذه    

ؾ للحاالت النفسٌة. ومنها وصفها هللا لنا على أنها كواش »ٌخالج نفسه. فقد، أو ما اإلنسان

. ومنـها المتطامن، و تلوٌة الرأس وإنؽاضهة حركة الرأس وهٌبته، كالرأس الخفٌض دالل

      ٌن المزدرٌة المستهزبة العٌـن وهٌبتها المتباٌنة بتباٌن الحال النفسٌة والسٌاق : فثـم الع

والخامسة  لة ، والرابعة الهامزة الؽامـزة ة الساخطة ، والثالثة الدابرة الوجرى الكارهواألخـ

«المابلة الزابؽة ، والسادسة الضٌقة الكلٌلة ، وهناك الوجه والخد والعنق...
 (3)

 

عضو العٌن التً هً  ،ن األعضاء التً درج الناس على استعمالها بشكل كبٌروم      

اء استخداما فً ، وأكثر األعض وكذا اللؽة المكتوبة، القناة التً تنقل لؽة اإلشارة برمتها 

 وقد  .شـاري والعٌن قناة االتصال اإل، التصال اللفظً اإذ السمع قناة . التواصل اإلشاري 

  : فقد وردت كلمة عٌن وملحقاتها ،ب وافر من تعبٌرات الجسد حظٌت العٌن بنصٌ »

(  123فً مابة وثبلثة وعشرٌن)والحاجب  ، والمحجر  ،والجفن ، والنظر ، الطرؾ 

«تعبٌرا ( 106ظمها مابة وستة )المحوري فً مع العٌن اللفظتعبٌرا . شكلت كلمة 
 (4)

 

بالمنظور  إرادة السوءالؽٌض والحنق و: وقد جاءت فً القرآن الكرٌم بمعان عدة منها مثبل 

ا َسِمُعوا  ول هللا تبارك وتعالى :إلٌه فً ق ٌُْزلِقُوَنَك ِبأَْبَصاِرِهْم َلمَّ َكاُد الَِّذٌَن َكَفُروا َل ٌَ َوإِن 

ُه لََمْجُنونٌ  قُولُوَن إِنَّ ٌَ ْكَر َو  الذِّ
 (5)

 

  ونظرهم  إلٌك شزرا  ، ٌعنً أنه من شدة تحدٌقهم  »: قال الزمخشري فً تفسٌر هذه اآلٌة 

« . أو ٌهلكونك، ٌكادون ٌزٌلون قدمك  ، بعٌون العداوة والبؽضاء
 (6)

 

)ٌزلقونك  -من خبلل حكاٌة الحركة الجسمٌة -ن بجبلءٌٌتب ةففً هذه اآلٌة الكرٌم   

تولده فً ذهن المساعدة على و، بؤبصارهم ( مدى تمكن اإلشارة الجسمٌة من نقل المعنى

سواها من الوسابل تعجز عنه  ، وهذا ماشكل بسٌطً ، وجعله ٌتسلل إلى النفس فالمتلقً

                                                             
1
 04سورة المنافقون اآلٌة    ـ 
2
 368 : ص،  4 ،جمصدر سابق ، ( أبو الفداء إسماعٌل )  ابن كثٌر   ـ 
3
 170:  ص ،مهدي أسعد عرار، مرجع سابق    ـ 
4
 2006جسد اإلنسان والتعبٌرات اللؽوٌة ) دراسة داللٌة معجمٌة ( ، دار ؼرٌب للنشر والتوزٌع القاهرة ، الطبعة األولى ،  محمد محمد داود ،   ـ 
 39: ص   
5
 51سورة القلم اآلٌة    ـ 

6
 597، ص :  4الزمخشري ، مصدر سابق ، ج   ـ 
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وإرادة السوء ، اب فً الحدٌث عن العداوة والبؽضاءاالتصالٌة األخرى، بعٌدا عن اإلطن

         س موقع تلك اإلشارة الموجزة الموحٌة ، بؤلفاظ سوؾ لن تقع فً النفبالمنظور إلٌه

أشكالها ما بٌن وقد تباٌنت  ،العربًث وقد تعددت الشواهد التً تنقل كبلم العٌن فً الترا »

وكثر قول العٌن وحدٌثها إلى درجة ؼدت معها مرادفة للفم فً العمل  .روالنث الشعر

ق الطرؾ من ؼٌر فٌنط وٌروي،حاكً السلؾ فٌما ٌحدث واستمر الخلؾ ٌ والتواصل،

« وهو ٌسند الكبلم إلٌه. ،ٌقولإدراك ما 
(1)

إصدار إشارة ان عضوٌن فً وقد ٌستعمل اإلنس 

وفٌها ٌكون العضو فً  ،ة، تحت مسمى اإلشارات الجسمٌة المركبكما أشرنا إلى ذلك آنفا

م ناطقا مبٌنا عما تعجز ، أو جزء من أجزاء الجسعبلقته الحركٌة مع ؼٌره من األعضاء

ُتُه ِفً َفؤَْقَبَلِت اْمَرأَ  األلفاظ عن الوفاء به من المعانً، ومن أمثلة ذلك قول هللا جل وعبل: 

ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعقٌِمٌ  ٍة َفَصكَّ  َصرَّ
 (2)

فؤقبلت  » :قال ابن كثٌر فً تفسٌر هذه اآلٌة 

وعكرمة، وأبو  قال ابن عباس ومجاهد. مة، ورنةفً فرحة عظٌ : امرأته فً صرة  أي

فصكت    ٌاوٌلتاوهً قولها :ثوري والسديصالح، والضحاك، وزٌد بن أسلم، وال

 رضً هللا ابن عباس وابن سابط  وقال اله مجاهدأي ضربت بٌدها على جبٌنها. قوجهها 

«باألمر الؽرٌعجب النساء من أي تعجبا كما تت عنهما لطمت
 (3)

 

تلؾ عن األخرى ، وهً فً بات توحً كل واحدة منها بما ٌخوقد ٌتخذ الجسم عدة هٌ   

ت الواردة فً القرآن باالبشرٌة  ، ومن أمثلة الهٌمجملها تعبر عن حاالت تعتري النفس 

الكرٌم : هٌبة الخشوع  ، وهٌبة التواضع ، وهٌبة الكبر،  وهٌبة اللهو ...الخ . ومن أمثلة 

َنا  ذلك : قـول هللا جل فً عبله : ِهْم َربَّ َوَلْو َتَرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُإوِسِهْم ِعنَد َربِّ

ا ُموقُِنونَ أَْبَصْرَنا َوسَ   ِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَملْ َصالًِحا إِنَّ
 (4)

فهٌبة المجرم الواقؾ أمام ربه تدل  

 وانكسار الـطرؾ عند معاٌنة الحقٌقة ، والوقوؾ أمام هللا حٌن ، على : الخضـوع ، والذل 

 ال ٌنفع كذب وال تزٌؾ الحجة ، والت حٌن مندم .

عم العون هً له . كما تبلٌػ معنى الرسالة اللفظٌة ، ونفلؽة اإلشارة ذات أهمٌة بالؽة فً    

ى اللفظ . ونظرا لوجود هذه الظاهرة أنها قادرة على حمل المعنى بذاتها من ؼٌر الحاجة إل

حث لما لها من أهمٌة بالؽة فً فت فً القرآن الكرٌم آثرنا أن تكون موضوع هذا البل ملبشك

 ٌح المعنى ، و إجبلبه ، وتحدٌد وجهته .توض

                                                             
1
 18، ص:  1999محمد كشكاش  ، لؽة العٌون ، حقٌقتـها وأؼراضها مفرداتها وألفظها ، المكتبة العصرٌة ،صٌدا بٌروت ، الطبعة األولى ،    ـ 
2
 29سورة الذارٌات اآلٌة    ـ 
3
   175:  صمرجع سابق ،   محمد العبد ،   ـ 
4
 12سورة السجدة  اآلٌة    ـ 



 

 

 

 

 :  انفصم األول

 دالالث اإلشبراث اجلسًٍت يف اندراسبث احلدٌثت 

 اإلشبراث اجلسًٍت بني ادلفهىو واألمهٍت ـ تىطئت :

 ـ ادلبحث األول : دالالث ػبيت تتؼهق ببدلظهر اخلبرجً وهٍئبث اجلسى                      

 دالالث ادلظهر اخلبرجًـ ادلطهب األول :      

 اذلٍئبث اجلسًٍتدالالث ـ ادلطهب انثبًَ :      

 ث تصدر ػٍ ػضى واحد أو ببشرتاك ػدة أػضبءـ ادلبحث انثبًَ : دالال                       

 ـ ادلطهب األول : دالالث تصدر ػٍ ينطقت انرأس            

 ـ ادلطهب انثبًَ : دالالث تصدر ػٍ سبئر أػضبء اجلسى                 



                                      دالالت اإلشارات الجسمية في الدراسات الحديثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الفصل األول  

 31 

 األهمٌة و ـ  توطئة : اإلشارات الجسمٌة بٌن المفهوم  

ما اعتبرت اللؽة ، ولطالإن الوظٌفة األساسٌة للؽة هً التواصل بٌن أفراد المجتمع 

محصورة فً الجانب اللفظً منها دون ما سواه ، لكن الدراسات الحدٌثة تجاوزت ذلك 

وإشارات جسمٌة ، وتنؽٌم ، نبر  : اهتمامات اللؽة كل ما ٌصاحب اللفظ منلتدخل فً مجال 

تخذت هذه األخٌرة لؽة بدٌلة لسبب             وربما ا. تساهم بشكل فعال فً تولٌد المعنى 

الجسمٌة  اإلشارةعند المواضع التً تستخدم فٌها  نقؾ فً هذه العجالة ، وسنحاول أنما 

 نه .أو ناببة ع، مصاحبة للفظ 

 أوال التعرٌف اللغوي :

ر  أومؤ ، وٌكون ذلك بالكؾ والعٌن والحاجب   »قال ابن منظور :  :إلشاراتا و  أشار إلٌه وش 

 األصابع  رأنشد ثعلب : نسر الهوى إال إشارة حاجب   هناك وإال أن تشٌ

 وشور إلٌه بٌده أي أشار . عن ابن السكٌت : وفً الحدٌث كان ٌشٌر فً الصبلة . أي :

« ةٌوما بالٌد والرأس أي : ٌؤمر وٌنهى باإلشار
 (1)

 

واإلبل والدواب وؼٌرهم من ، أو األعضاء من الناس ، : الجسم جماعة البدن الجسمٌة 

وم [ ...]األنواع العظٌمة الخلق  س  ْسمان جماعة، والجمع أجسام وج  والجسمان ، الجسم  والج 

«الرجل وجثمانه واحد وٌقال إنه لنحٌؾ الجسمان ، وجسمان. جسم الرجل 
 (2)

 

 ثانٌا التعرٌف االصطالحً

  إشارات :  كل ما ٌصدر عن جسم اإلنسان من عنً تها ماإلشارات الجسمٌة فً عمو 

أو تكشؾ سرٌرته سواء  كان ذلك بقصد منه أو ، وأوضاع  تنم عما فً نفسه ، وهٌبات 

  وإذا عدنا إلى المصادر العربٌة نجد أن علماءنا القدامى قد استعملوا اإلشارة . بؽٌر قصد 

 وإن اختلفت المصطلحات . ، و اإلٌماءة بنفس المعنى

إذا تباعد الشخصان . ووالمنكب ، والحاجب ، وأما اإلشارة فبالرأس » ٌقول الجاحظ : 

ونعم الترجمان ، ونعم العون هً له ، واللفظ واإلشارة شرٌكان  [...]والسٌؾ ، فبالثوب 

وفً اإلشارة بالطرؾ  [...]وما تؽنً عن الخط ، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ ، هً عنه 

ومعونة حاضرة فً أمور ٌسترها بعض الناس  ،والحاجب وؼٌرها من الجوارح مرفق كبٌر

س معنى وٌخفونها من الجلٌس وؼٌر الجلٌس ، ولوال اإلشارة لم ٌتفهم النا، من بعض 

.«خاص الخاص 
 (3)

 

                                                             
1
  434، ص :  4( ، ج شور ابن منظور ، مصدر سابق ، مادة )   ـ 
2
  99، ص :  12المصدر نفسه مادة ) جسم ( ، ج   ـ 
3
  78ـ  77، ص :  1الجاحظ ، المصدر نفسه ، ج   ـ 
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أفبل ترى إلى »  هذا المصطلح جاء عند ابن جنً تحت مسمى مشاهدة األحوال ٌقول: 

اعتباره بمشاهدة الوجوه ، وجعلها دلٌبل على ما فً النفوس ، وعلى ذلك قالو رب إشارة 

«.أبلػ من عبارة 
 (1)

 

لقد فطن اللؽوٌون إلى أن عملٌة التواصل ال تعتمد فقط على :» ٌقول الدكتور حسام زكً   

اللؽة بصفتها األداة الربٌسٌة للتواصل ، بل تعتمد أٌضا على ما ٌصاحبها من نؽمات صوت 

فاهتموا بدراسة  . (Body motions)وحركاته الجسمٌة ،  (voicetones)المتكلم    

« هذه المصاحبات اللؽوٌة
 (2)

 

:  هو اللفظً غٌر االتصال ٌعد األساس فً »عبد الرشٌد :  ٌقول الدكتور وحٌد حامد   

 استخدام دون،  الطرق من متنوعة مجموعة خالل من الرسائل واستقبال  إرسال عملٌة

 «األمر هذابً وع على لٌسوا ستمعٌنمالو المتحدثٌن معظم أن إال)الكلمة اللفظٌة الرموز
(3)

         

) لؽة الجسد( ٌذهب الدكتور وحٌد  وعن أهمٌة مثل هذا النوع من التواصل ؼٌر اللفظً   

من عملٌة  %62هذا النوع من االتصال ) لؽة الجسد( ٌشكل » حامد عبد الرشٌد إلى أن

االتصال عامة . كما أشارت بذلك البحوث التربوٌة التً أجرٌت فً مجال االتصال ؼٌر 

فإنه من المنطقً أن تفهم كٌؾ ٌمكنك  ؛فإذا كنت ترؼب فً االتصال بشكل جٌد  اللفظً ،

«.  استخدام جسمك لتقول ما تعنٌه
 (4)

 

وقد اختلف الباحثون بشأن اعتبار القصدٌة شرطا العتبار الخطاب داخال فً دائرة اهتمام 

سٌاقات السمٌولوجٌا . والحق أن فهم المعنى وبلوغ المراد من الخطاب ٌعتمد على ال

 دون إرادة ذلك . أنه من الممكن التأثٌر على الغٌر »المصاحبة له ، تقول د : دلٌلة مرسلً :

«إن الطرٌقة التً ٌتحدث بها صدٌقنا ٌمكن أن توحً لنا بأنه ٌعانً من مشاعر القلق  .
 (5)

 

 سمٌولوجٌا  »وترى د: مرسلً أن اإلٌحاء من صمٌم اختصاص سمٌولوجٌا الداللة تقول ك 

« اإلٌحاءالداللة هً دراسة أنظمة الدالئل التً ال تستبعد 
 (6)

 

فإن لؽة ، وكما أن اللؽة المنطوقة تستعمل األلفاظ والكلمات لتبلٌػ مراد المتكلم إلى السامع 

ت الجسمٌة باعلى جملة من الحركات والهٌ تعول  (Body Language)الجسم

(Kinesic)  ٌقول د: فٌصل العفٌؾ عن  معانً معٌنةالمعروفة فً ثقافة ما بداللتها على .

                                                             
1
  248،ص :  1ابن جنً ، مصدر سابق ،  ج    ـ 
2
  37بق ، ص : كرٌم زكً حسام الدٌن ، مرجع سا    ـ 
3
    03/08/2013تم االطبلع علٌه بتارٌخ  http://esraa-2009ahlamountada.com/t7406-topic ، وحٌد حامد عبد الرشٌد    ـ 

    17:00الساعة 
4
  ص : المرجع نفسه    ـ 
5
     دلٌلة مرسلً و آخرون ،مدخل إلى السمٌولوجٌا ) نص ، صورة ( ، ترجمة عبد الحمٌد بو راٌو ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، بن عكنون         ـ 

  16، ص :  1995الجزائر ، 
6
  19المرجع نفسه ص :     ـ 
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ت  ااءٌماإل و،تضمن هذه اللؽة نقل المعانً من خبلل حركات وتعبٌرات الوجه  »لؽة الجسم 

«سم ، و حركات الٌدٌن ، و اللمس ، وشكل أو مظهر الجسم جت ، ووضع الاءاواالنحن
 (1)

 

 قد تكون اإلشارات الجسمٌة الصادرة عن شخص ما إرادٌة ) ٌتوفر فٌها قصد االتصال(    

كما . أو دالة على معنى عكسً له ، أو مفسرة له ، أو ناببة عنه ، وقد تؤتً مصاحبة للفظ 

) ال تتوفر فٌها نٌة االتصال ( أو على األقل لٌس  تلك اإلشارات عفوٌة ال إرادٌة  قد تكون

. لكن المستقبل قد ٌفهم منها رسابل متعددة ، لمرسل  تبلٌػ رسالة إلى المستقبل فً نٌة ا

لكن الناظر إلى وجه المؽضب ٌفهم  ، الوجه وامتقاعه مثبل عند الؽضب لٌس إرادٌا وس  ب  فع  

. وتعلو الحمرة  وكذا الفرح ٌظهر على أسارٌر  وجه الفرحان ، أن الؽضب قد بلػ منه مبلؽا

لكنها فً عمومها إشارات جسمٌة تحمل رسابل للمتلقً  ، ون قصد منهوجنتً الخجبلن د

 مفٌدة إلى حد كبٌر فً تحدٌد طرٌقة و أسلوب االتصال الناجع فً مثل هذه الحاالت 

 .  ٌخاطبه بما ٌتناسب والحال التً ٌكون علٌهاو ،  فٌراعً حال محدثه

نجد المرسل  ، سل إلى المستقبلونظرا لقدرة هذا النوع من التواصل على تبلٌػ مراد المر  

  ٌ و ٌعمد  ، عرض عن اإلسهاب فً وصؾ واقعة ما باستعمال األلفاظفً كثٌر من األحٌان 

 . أو هٌبة جسمٌة معٌنة ، إلى تركٌز المعنى فً إشارة

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 ـ213/ 8/ 03تم االطالع علٌه بتارٌخ  http://uaesm.maktoob.com/vb/uae262185فٌصل العفٌف  مرجع سابق ، مقال ،     ـ 1

 16:30الساعة

http://uaesm.maktoob.com/vb/uae262185
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 ـ المبحث األول : دالالت عامة تتعلق بالمظهر الخارجً وهٌئات الجسم 

 دالالت المظهر الخارجًـ المطلب األول :           

المظهر الخارجً أول ما ٌقابلك من اإلنسان ، وأول من ٌعطٌك نظرة مبدبٌة عن    

التعامل     شخصٌته ، وجنسه ، ومٌوله الثقافً، وؼٌر ذلك من المعلومات التً تـفٌدك فً 

 ثر فابدة لٌكون تواصلك معه أكوالتخاطب  والتواصل معه بما ٌتوافق وتلك المعطٌات ؛ 

ودك ، وتنقل إلٌه ما تود أن تنقله إلٌه من ل السالكة إلى فهمه ؛ لتبلؽه مقصر السبٌوتتخٌ

ل لى الشخص قبأفكار بقدر عال من الوضوح ، والدقة . وعادة ما ٌكون الحكم األولً ع

عماد العملٌة وإن لم ٌكن  ـ بلل مظهره الخارجً .  فالمظهر الخارجًالتحدث إلٌه من خ

حٌة التواصلٌة ـ  لكنه حتما عماد بداٌتها . إذ انطبلقا من المظهر الخارجً سوؾ تختار افتتا

       م به ؼٌرك . ٌقول الباحثان آالن كبلمك معه ، وتحدد نوع الخطاب الذي ٌجب أن تكل

ونهم ا عن كاصـا ألول مرة نصـدر سرٌعا أحكامنحـن عندما نلتقً أشخ »و باربارا بٌز : 

               وال تكون عٌونهم أول . ودودٌن ، أو مسٌطرٌن ، أو ؼٌر ذلك من التصنٌفات

«. ما ننظر إلٌه 
 (1)

 

والذي ٌكون  ، ومما ٌإكد ضرورة الظهور بالمنظر المقبول الذي ٌراعً أذواق الناس    

من بٌـن العوامل التً تساعد فً الحكم على الشخص ـ وإن بطرٌقة ال شعورٌة ـ فاالهتمام 

والمناسبات السٌاسٌة كاالنتخابات ، بالمظهر أصبح فً صلب االستعدادات للقاءات الرسمٌة 

أما السٌاسٌون الٌوم فٌفهمون أن السٌاسٌة تتعلق  »أمام شعوبهم  نوظهور المسإولٌ

رة والمظهر ، ومعظم مشاهٌر السٌاسٌٌن الٌوم لدى كل واحد منهم مستشار شخصً بالصو

وخاصة    .صٌن صادقٌن و أمناءوذلك لمساعدتهم لٌظهروا كؤشخاص مخل؛ فً لؽة الجسد 

«عندما ال ٌكونون كذلك . 
 (2)

 

 وقد قسم العلماء مفاتٌح المظهر الخارجً إلى ثبلثة أقسام :         

 : دالالت ثابتة أوال ـ

وهً لكل شخص مبلمح عامة ٌشترك فٌها مع ؼٌره وتدل عند الجمٌع على معنى واحد  

 وموطنه  ص وجنسه ،مثل : عمر الشخ ثابتة على الدوام أو تتؽٌر على مدى زمنً طوٌل

، وتجاعٌد  ذا ما ٌمٌزه من صفات جسمٌة كالصلع ، وبٌاض الشعرومركزه االجتماعً ، وك

والسمنة ، والنحافة ، ولون الجلد والعٌنٌن ...ه ، الوج
 (3) 

                                                             
1
 10:  ، ص 2008الطبعة األولى ،  المملكة العربٌة السعودٌة ،آالن وباربارا بٌز ، المرجع األكٌد فً لؽة الجسد ، ترجمة مكتبة جرٌر ،   ـ 
2
  08: المرجع نفسه ، ص    ـ 
3
  127:  صمرجع سابق ، أحمد عمر مختار نظرٌ   ـ 
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رسابل ٌات ؛ من عمر، جنس ، وموطن ، ومركز اجتماعً ، وؼٌرها هً كل هذه المعط  

ه مبلمحر الخارجً لئلنسان . فعمر اإلنسان ٌعرؾ من خبلل من خبلل المظهتستقبل 

ه توحً ، واستق) عدم الشٌب(  وسواد شعرهفرإٌة ماء الشباب على وجهه ،  .العامة امة قدِّ

بؤنه شاب فً مقتبل العمر ، ورإٌة شحوب الوجه وقد ارتسمت علٌه التجاعٌد ورإٌة الشعر 

. كما أن جنس  تدالن بوضوح على أن الشخص قد بلػ من الكبر عتٌا  ، وقد اشتعل شٌبه 

وقد د عنتا فً تحدٌد جنسه  فالناظر لئلنسان سوؾ لن ٌج .اإلنسان ال ٌخفى على ذي بصر

؛  كؤن ٌجري عملٌات تجمٌلٌة،د اإلنسان إلى إرسال رسابل كاذبة من خبلل مظهره ٌقص

الخصوص ، أو ارتداء شعر  ا ، وذلك حاصل بكثرة عند النساء على وجه ل سن  لٌبدو أق

كؤن ٌرتدي رجل  ،ً ءم مع مستواه االجتماعً والطبقمستعار، أو أن ٌلبس لباسا ال ٌتبل

أو تكون له أو العكس ، لٌوحً لمن ٌراه بؤنه فقٌر معدم ، ؛ بالٌةؼنً مثبل مبلبس قدٌمة 

تصنع هوٌة الجسد كعنصر   ». فهذه المعطٌات  ن خبلل هذا التصرؾأؼراض أخرى م

«  . أو الفبوي أو الطبقً ، ر عن انتمابه الجؽرافًٌخب
 (1)

 

ا إذن فالمظهر الخارجً لكل إنسان ٌخبرنا     ثٌر . ومن خبلله الكبالكثٌر ، أو قد ٌخفً عن 

ن نوع الخطاب المستعمل مع كبار السٌتحدد نوع الخطاب . ففً مجتمعنا العربً مثبل ٌكون 

  همن خبلل اللباس ، أو مبلمح الوج تهم سواء كان ذلكباـ الذٌن تتعرؾ علٌهم من خبلل هٌ

كذا عادات ، وتقالٌد و م الثقافً ، وما ٌتمسكون به منوهٌبة الجسم ـ  ٌراعً مستواه

ال ألفاظ التقدٌر، واالحترام ، وإظهار التوقٌر لهم . كما ٌحتم علٌنا جنس ٌستوجب استعم

 وسا محددا لئلنسان ـ  قام  الذي نتعرؾ علٌه من خبلل البنٌة الفزٌولوجٌة  ـالمخاطب 

ال قد ال ٌلٌق استعمالها مع النساء . كما ٌحٌلك مظهر لها مع معشر الرجفؤلفاظ تستعم

زابر مثبل ٌختلؾ . ففً الجلباسه   وأول ما ٌقابلك من مظهر اإلنسان  موطنه . اإلنسان إلى

لباس أهل الجنوب عن لباس أهل الشمال تبعا للبٌبة الجؽرافٌة ، وحالة المناخ التً تفــرض 

نوعا خاصا من اللباس . كما أن تفاصٌل اللباس وطرٌقة حٌاكته تخضع لثقافة أهل المنطـقة  

ٌستقبحون من أزٌاء . كما أن لباس المشارقة من العرب ٌختلؾ عن وما ٌستحسنون أو 

لبـاس المؽـاربة ، ولباس شمال إفرٌقٌا ٌختلؾ عن لباس أهـل جنوبها ، وٌختلؾ لباس 

. فلكل قوم زيٌّ ممٌز ٌعبر عن  ناألفارقة عن لباس األوربٌٌن  واآلسٌوٌٌن و األمرٌكٌٌ

ا من رٌب أن هٌبة اللباس مإذنة بتقرٌر م »تماٌز ثقافاتهم ٌقول الدكتور مهدي أسعد عرار :

معان تقوم فً نفس النظارة ، فقد ٌقفز فً النفس عند مشاهدة هٌبة شخص فً لباسه أنه ابن 

ٌعة عمله ومهنته ، أو بعمره العلٌة ، أو أنه فقٌر ، بل قد تشً بطب طبقة اجتماعٌة تنتسب إلى

بسلوكه و أخبلقه ، وبعض شمابله والحق أن سرد الـدالالت التً تبنى على  ، أو بجنسه ، أو

«ذلك كثٌرة تتباٌن بتباٌن الحال  االعتبار. 
 (2)
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وض فً التحدث لة من األحكام على الشخص قبل الخكما أن اللباس مدعاة إلصدار جم   

دد أن العادات المتصلة بالجسد تح وكما .اللباس مظهر الجسد ، وقد ٌكون فتنة  »إلٌه ألن 

فكذلك العادات المظهرٌة  .االقتصادٌة ، وواالجتماعٌة ، والحضارٌة ، هوٌته الدٌنٌة 

للرجال والنساء ، وٌتم التؤطٌر الدٌنً للمظهر فً حدي الحبلل و الحرام . فٌحرم الذهب 

، وٌبٌح لـهم صبػ اللـحى البٌضاء ، وتفضٌل األصفـر خضابا للرجال وجر الذٌل خٌبلء 

«وزٌنة ، والنهً عن الخضاب بالسواد .
 (1)

 

مثل العراق  ، والمظهر الخارجً له دالالته خاصة فً البلدان التً تتنوع عرقٌا وإثنٌا  

مذهبه ، وطابفته ، وعرقه . فمن ذلك مثبل  إلىولبنان وسورٌا . فمظهر الشخص ٌحٌلك 

طابفة بعٌنها ) مثل طرٌقة لبس العمامة عند  إلىتحٌبلن  ، طرٌقة لبس العمامة ولونها

العرقٌة  إلى، ونوعٌة السراوٌل وطرٌقة لبس العمامة تحٌبلن  الشٌعة والسنــة فً لبنان (

لباس األكراد فً العراق ( . وفضبل عن ذلك ٌحدد المظهر  التً ٌنتمً إلٌها الشخص )

السنة فمنهم الوهابً    ٌن من أهلنكالمتدٌ، الخارجً االتجاه الدٌنً للشخص فً نفس الطابفة 

ا الشخص فً أي لون . كما أن الدٌانة التً ٌعتنقه إلىخوانً ، ومنهم من ال ٌنتمً ومنهم اإل

رؾ من خبلل المظهر الخارجً ففً الهند مثبل مظهر ا الدٌانات تعالدول التً تتعدد فٌه

ؼٌر مظهر المسلم ...الخ . وفً ،  ًُّ ؼٌر مظهر السٌخ  ، البوذي ؼٌر مظهر الهندوسً 

 بكوفٌته واإلسرابٌلً بتقٌته الصؽٌرة . ًفلسطٌن المحتلة ٌتمٌز الفلسطٌن

ي ٌعتمد على فالجسم ناطق ببل لسان معرب ببل لفظ شؤنه شؤن التواصل اللفظً الذ    

ن الجسم إ » دكتور زكً حسام الدٌن :. ٌقول ال ا ٌصاحبه من نبر ، وتنؽٌمالصوت وم

ومن خبلل ، ن خبلل نبرات صوته ، ولهجته ا بمعلومات معٌنة عن ذات صاحبه مٌخبرن

إننا ٌمكن  . إشاراته وحركاته وهـٌبته ، ومــن خبلل شكل ونمط ولون الثٌاب التً ٌرتدٌها

وطن إقامته فً : ذكرا أم أنثى ، وعمره ، ومرؾ على نوع صاحب هذا الجسـم أن نتع

«الشخصٌة مثل الهدوء والعصبٌة . اتهلمدٌنة ، وطبقته االجتماعٌة ، وسٌمالرٌؾ أم فً ا
 (2)

 

قد تشً بالحالة العقلٌة لصاحبها فؤشكال المرضى عقلٌا تتمٌز عن  اإلنسانكما أن هٌبة    

) منؽولً ( مثبل تتبٌن ذلك  اقة ذهنٌةشخص الذي ٌكون صاحب إع، فال أشكال  األصحاء

 بلل مبلمح وجهه .من خ

والظاهر  ،وقد ٌقدم الجسد أو المتممات المساندة دالالت تلمح أو تصرح بمهنتة صاحبها» 

أوالهما عبلبم مخصوصة تتشكل فً الجسد تشكبل باعثه مداومة : أن ذلك قد ٌتجلى بسبٌلٌن 

وثانٌهما المتممات المساندة كاللبس مثبل أو األدوات التً ٌستعٌن بها ، الحرفة واصطناعها 

أو  ، ولعل كثٌرا منا ٌعرؾ إذا ما حرفٌا اكتسى بلبوسه العملً الخاص . صاحب الحرفة

وأن ، وأن ذاك حجار ، وأن هذا نجار ، داد ظهر علٌه عبلبم مخصوصة واشٌة بذلك أنه ح
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فاللباس وهٌبة الجسد وعبلبم أخرى قد تكون من المفضٌات إلى هذه المعانً   .ذا لطبٌب 

.«فً نفس الرابً 
 (1)

 

 :ةشبه ثابت ثانٌا ـ دالالت

وهذا النوع  »هناك صفات تتسم بالثبات النسبً نظرا للمدة الزمنٌة المحدودة التً تشؽلها    

وٌشمل هذا النوع . ل الواحدة كنه ٌظل ثابتا خبلل فترة التفاعل، ل استقرارا من المفاتٌح أق

 ة المظهر الخارجً .تصفٌفه ، واالهتمام بؤناق          طول الشعر ، وطرٌقة  :مبلمح مثل 

ال ومعاٌٌر الجم، بلمح نتعرؾ على ذوق اإلنسان ، و مقدار  طموحه ومن خبلل هذه الم

«وطرٌقة تعامله مع اآلخرٌن ، بالنسبة إلٌه 
 (2)

 

كلقاء عابر ، أو اجتماع  ،محدودة  زمنٌةون سندا لحكم ٌشمل فترة لصفات شبه الثابتة تكا   

اهر الشخص تشً بمعلومات قابلة الجسمٌة البادٌة على ظ اإلشاراتفً ٌوم محدد . فتكون 

وقد أثبتت الدراسة أن المظهر  » لكنها تؤخذ حكم الثبات فً فترة زمنٌة محدودة . ، للتعدٌل

ت التعارؾ ، وفً قرارات الزواج ، وكثٌرا ما ٌتدخل المظهر ؼٌر المقبول فً هام فً حفبل

ة األمرٌكٌة عن الصفات ذات ري فً الوالٌات المتحدقرارات الزواج . وفً استبٌان أج

، السلطة ، دٌن األسرة   مثل المركز االقتصادي ، المظهـر الحسنوٌة فً الزواج ) األول

رأة التً ٌعٌبها لذكاء ، السن ...( تبٌن أن الرجال  عادة ٌرفضون الماألخبلق ، الصحة ، ا

«مظهرها . 
 (3)

 

ٌِّه  من خبلل مظهره وما ٌقوم     كما أن القدامى كانوا ٌستدلون على فصاحة الشخص أو ع 

ً  بفتل ه ( : »  285اء الخطبة ٌقول المبرد ) ت به من حركات أثن  ٌ وربما تشاؼل الع 

و مس لحٌته وؼٌر ذلك من بدنه ، وربما تنحنح  وقال الشاعر ٌعٌب بعض  أصابعه ،

 الخطباء فً شعره :

ًٌّ ب ب ْهٍر والتفات وسعلة    ومسح عثنون وفتل األصابع   ل  «م 
 (4)

 

 مقصودة سواء كانت هذه اإلشارات  ، ٌة داخلٌةفمثل هذه اإلشارات  تدل على حاالت نفس

أم كانت عفوٌة  ، أم كانت استجابة فطرٌة لمثٌرات ال ٌملك اإلنسان إخفاءها  كاحمرار 

إرادته ، لكنه ٌدل   بمحض  اإلنسانفهذا سلوك أو رد فعل فطري لم ٌفعله  ،الوجنتٌن خجبل 

مقصودا كؤن ٌضع الشخص  سلوكا  على مدى حراجة الموقؾ الذي وقع فٌه . أو قد ٌكون 

 اإلشارةفتزٌد انفتاح العٌن  وهو ٌعنً بهذه ، أصبعه السبابة تحت جفنه ثم ٌسحبها إلى أسفل 

ال تكرر هذا السلوك ، أو احذر فربما ٌكون ما تقوم به أمر خطٌر. أو قد ٌكون  ،انتبه 
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ذا السلوك ٌنم السلوك عفوٌا كؤن ترى شخصا جالسا على كرسً وٌحرك رجلٌه بشدة ، فه

على أن هذا الشخص متوتر لسبب ما على الرؼم من أنه قام بتلك الحركة بطرٌقة عفوٌة 

 ولم ٌقصد التعبٌر عن مدى توتره .

فقد تكون عبلمة على مدى  .ومن المظاهر الجسمٌة الممٌزة للشخص طرٌقة تصفٌؾ الشعر 

بعكس ذلك بؤن هذا الشخص ً ، أو توح قوة شخصٌة اإلنسان ، وعدم انجراره وراء التقلٌد

رة قدم ، أو مؽن أو فنان  فً تسرٌحة ، كؤن ٌقلد العب ك بلن من الناسٌقلد فبلن أو ع  

تعبٌرا عن  الضفابرفالٌهود مثبل ٌرسلون  ،شعره . كما أن تسرٌحة الشعر قد تؤخذ بعدا دٌنٌا 

صلى هللا علٌه  ا أن تصفٌؾ الشعر كان له هذا البعد على عهد النبًانتمابهم الدٌنً . كم

عن ابن عباس رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌسدل » وسلم  فـ 

وكان أهل الكتاب ٌسدلون رإوسهم وكان رسول ، شعره وكان المشركون ٌفرقون رإوسهم 

ثم فرق رسول  ، بشًء   هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌحب موافقة أهل الكتاب فٌما لم ٌإمر فٌه 

« . صلى هللا علٌه وسلم رأسه هللا
 (1)

 

 : ثالثا ـ دالالت وقتٌة لحظٌة

مثل رفع الحاجبٌن ، أو تحرٌك الشفتٌن ، أو  ،وٌتمثل فً تعبٌرات الوجه السرٌعة الزوال 

المصمصة بهما ، أو إنزال العٌنٌن ، أو حك الذقن ، أو تمشٌط اللحٌة بؤطراؾ األصابع أو 

النظر إلى الساعة ، أو التلفت ٌمنة وٌسرة 
 (2)

 

ال تكون فً لب العملٌة التواصلٌة ، لكنها تإثر فٌها تؤثٌرا مباشرا بل  تالسلوكٌاكل هذه    

أثناء  تالسلوكٌاربما أدت إلى مردود عكسً لما ٌرتجى منها . فقٌام الشخص بمثل هذه 

مما قد ٌإثر على نجاح الرسالة فً  ،كشؾ عن الحالة النفسٌة له ٌتواصله مع ؼٌره 

أثناء  تالسلوكٌااء لؽة الجسد بتجنب جملة من الطرؾ الثانً . وٌنصح علم إلىوصولها 

حفاظا على الجو االٌجابً السابد بٌن طرفً االتصال . وقد  ، عملٌة التواصل مع اآلخرٌن

الجسمٌة السلبٌة التً قد تقوض  اإلشاراتتناول كتاب دلٌل علم لؽة الجسد جملة من تلك 

فهذه إشارة  ، نظر أثناء التخاطبال إسدالفعلى سبٌل المثال  العملٌة التواصلٌة برمتها .

وحتى تتجنب مثل هذا الموقؾ أبق نظرك قابما . سلبٌة توحً بعدم الرؼبة فً التواصل 

طوال الوقت مما ٌوحً بالجدٌة واالهتمام . كما أن إمالة الذقن أثناء التخاطب تعٌق 

التً  تالسلوكٌاوتوحً للطرؾ الثانً أنك فً وضع دفاعً . ومن ، التخاطب باألعٌن 

فهذا سلوك سلبً ٌوحً  ، ٌجب أن ٌتجنبها الشخص أثناء مخاطبته ؼٌره هرش الرأس

، ورفع حواجبك أثناء  األمروعض الشفة ٌنم عن القلق والرؼبة فً إنهاء  باالرتباك 

وجانب  واألذنٌنسماعك لحدٌث ؼٌرك إشارة لعدم تصدٌقك ما ٌقول . كما أن فرك العٌنٌن 
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وؼٌرها قد ترجع بالمردود السلبً على  تالسلوكٌاالثقة . وهذه  نم عن الشك وعدمٌاألنؾ  

أصحاب التجارات ، و المكلفٌن بالمفاوضات .
 (1)

 

. بللها إٌهام اآلخرٌن بعكس حقٌقتهٌحاول من خ ،وقد ٌتظاهر شخص ما بمواقؾ معٌنة    

ومن السهل علٌك .» سرٌعة الزوال  تفضح زٌؾ ما ٌدعٌه  هلسلوكٌاتلكن مبلحظة دقٌقة 

مبلحظة هذا التنكر إذا كنت ممن ٌستطٌعون االنتباه للحركات المتوالٌة التً تؤتً فً شكل 

، أو الحركات السرٌعة التً تتكرر فً شكل مجموعات  اإلشاراتمجموعات . فالكثٌر من 

. ومن لى الخداع ، وعدم  الوضوح تً تدل ععلى فترات زمنٌة معٌنة  من العبلمات ال

الوقوؾ ، فهً تجعلنا     العبلمات التً تدل كذلك على هذا األمر : انتصاب القامة عند 

« هل تدل على االسترخاء ؟ أم تدل على التكبر والؽرور؟ ؼٌر واثقٌن من داللتها .
 (2)

 

والفنانٌن ، اضٌٌن وٌحاول عادة  األشخاص الذٌن ٌتعاملون مع الجماهٌر الؽفٌرة كالرٌ   

بشوشٌن ودودٌن ، والمشاهٌر الظهور دابما كؤشخاص واثقٌن من أنفسهم ، والسٌاسٌٌن 

وال ٌرٌدون أن ٌكتشؾ جمهورهم أنهم عصبٌون ، أو ؼٌر » أصاحب شخصٌات صلبة 

ٌ ظهروا موقفا رابط الجؤش وهادبا ومتحكما عندما  واثقٌن من أنفسهم . إنهم ٌفضلون أن 

، ولكن ٌتسرب قلقهم فً أشكال مقنعة من إٌماءات ثنً الذراع . ومثل ٌظهرون للناس 

، ولكن  جمٌع إٌماءات ثنً الذراع ت طوى إحدى الذراعٌن أمام الجسم نحو الذراع األخرى

          أو سوارا ، بدال من تشبٌك الذراعٌن فإن إحدى الذراعٌن تلمس أو تمسك حقٌبة ٌد 

 (3) «أو شًء على أو قرٌب من الذراع األخرى . ،أو سوار كم القمٌص ، أو ساعة 
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 دالالت الهٌئات الجسمٌة ـ المطلب الثانً : 

هو الحال  ، كمـا هٌبة العامة للجسم لها دالالت متعددة ال ٌمكن حصرها فً عدد محددال   

، ٌنبٌك فً كل حٌن عما  بالنسبة إلى الدالالت اللفظٌة . فجسم اإلنسان ناطق بؽٌر لسان

ٌن له هٌبة معٌنة تدل على معنى جز اللفظ عن إخبارك به . فالجسد البشري فً كل حع

و فً سكونه ٌخبرك  ، عٌن تبعا لما ٌنتاب حٌاته من تؽٌرات . ففً حركته ٌخبرك بؤشٌاء م

شٌة فالمشً مشٌات ) مشٌة الخٌبلء و الكبر، مشٌة التبتل ، مشٌة الخابؾ ، و م . بؤخرى

و صـمت ،وفً السكون ٌكـون صمت الخجبلن ، وصمت الخـابؾ الوجبلن  الخالكسبلن ... 

ع مكوناته فً إنتاج الجسم بجمٌ ٌتضافرت با. و فً كل هـذه الهٌ الخالعابد المتؤمل... 

انت فً الجسم ، سواء كبلؾ الحركات الجسمٌة التً تصدر عن جزء معٌن المعنى على خ

أو  أي صادرة عن عضو واحد كإشارة البنان ، أو ؼمزة العٌن  ،تلك الحركات بسٌطة 

  صادرة عن عضو من الجسم فً عبلقته بؤجزاء أخرى مثل عض األصابع ، و صك الوجه

و ؼنً عن البٌان أن الحركات الجسمٌة السابقة ـ السٌما  »ٌقول الدكتور محمد العبد 

بعٌنها و ٌسلك وضعـا بدنٌا خاصا . و إذا  هٌبة الحركات المركبة ـ مما ٌجعـل الجسم آخذا

ودٌة ما تنتجه مـن تؽٌر كانت نلك الـحركات فً مجملها ] ... [ تتسم بالجزبٌة ، و محـد

«ل الحركات المركبة ممثلة أوضاعا جزبٌة بدنً ، فإن لنا أن نجع
(1) 

 

المركبة فٌها  فالهٌبات الجسمٌة هً أوضاع كلٌة بالنظر إلى جزبٌة الحركات البسٌطة ، و    

ٌتم النظر إلى عموم الجسم ال إلى أجزاء مخصوصة منه . ٌقول الدكتور مهدي أسعد عرار 

ت العامة األحوال التً ٌظهر علٌها المرء فً شكله الخارجً باو المقصد المتعٌن عن الهٌ »

         و من أمثلتها المخصصة الدالة علٌها الجلسة ، و الوقفة ، و المشٌة  و اللبسة. العام 

عامة ، و لؽة   و ؼٌرها  مما ٌنتسب إلى هذه المباحثة المنتسبة إلى التواصل ؼٌر اللفظً 

«الجسد خاصة 
(2) 

 

. فالظهور و حضوره ذو بعد داللً كما ؼٌابه ، فالجسم البشري هو دلٌل وجودنا    

الحركة لها ا أن االختفاء و التواري أٌضا لـه دالالته ، و والمواجهة لها دالالتها ، كم

 دالالتها ، كما أن للسكون و عدم الحركة دالالتها .

 :ت المشًهٌئا ـ أوال 

ال الجسم من مكان إلى مكان والمشً هو انتق ا دالالتها .إن مشٌة اإلنسان كما أسلفنا له    

 كنته ــوإذا ما استبطن المرء هٌبة المشً استبطان المتدبر الفاحص ، فإن بم »بطرٌقة معٌنة 

«.ت باعتبارات تتباٌن بتبٌان األحوال و الدالالت باٌقسم تلك الهٌأن 
 (3)  

                                                             
1
  . 193 : ص مرجع سابق ،مد العبد ، مح   ـ 
2
  . 45ـ  44 : ص مرجع سابق ،  ، مهدي أسعد عرار   ـ 
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        ة معٌنة تدل على الخلق السٌا بو فٌها ٌؤخذ الجسم هٌ ،فهناك مشٌة المختال المتكبر

«. حركٌة عدٌدة ، إبعاد الجانب و مد الظهر  تبسلوكٌاو ٌعبر عنها  »
(1) 

وقد ٌكون ذلك 

بجر الثوب عبلوة على التمطً و التبخطر فً المشٌة ، و تصعٌر الخـد و اإلعراض عن 

الحركٌة هً  تالسلوكٌاالناس ، و قد ٌكون بكؾ البصر و عدم النظر إلى الناس . فكل هذه 

ا لكن هٌبته تدل علٌه ، و تحٌل إلٌه بما تعارؾ من الكبر الذي ال ٌقول فٌه الشخص شٌب  

 الجسم  ارتخاءادي فً المشٌة ، و علٌه من عبلمات دالة على قصودهم . كما أن الته الناس

أال ترى أن الصبٌان الذٌن  و شحوب اللون ، تدل فً مجملها على الحالة الصحٌة للشخص .

فٌتصرؾ   تهم تشً بحالتهم الصحٌةبا، لكن هٌ ٌخافون من استعمال الحقن ٌنكرون المرض

اه من عـبلمات جسمٌة بادٌة على ابنه ال على ما ٌقوله . كما أن سرعة الوالد بناء على ما ٌر

المثابر تراه ٌتنقل من مكان  ان ، و خموله  فالنشٌطٌة ، و بطؤها تدل على نشاط اإلنسالمش

بلن فً مشٌته كؤنه مشدود إلى آلخر فً إقبال على قضاء حوابجه ، بٌنما ٌتثاقل الكس

 األرض .

فالمشٌة هٌبة جسمٌة تنبٌك عن نشـاط اإلنسان ، و خمـوله ، كما تخبرك عن جنسه  فثم    

        مشٌة األنثى ، ومشٌة الذكر. فلو مشى الرجل متشبها بمشٌة المرأة لوصؾ بالخبلعة

و التخنث ، و لو مشت المرأة مشٌة الرجل لقٌل إنها مسترجلة . و قد تخبرك المشٌة عن 

مشٌة الشاب الٌافـع ؼٌر مشٌة الكهل ، و مشٌة الصبً الصؽٌر ؼٌر مشٌة ف ،سن اإلنسان 

البالػ الراشد ، و مشٌة الشاب ؼٌر مشٌة الشٌخ الهرم .
 (2) 

 

ا ، أو هرولة تتحكم فٌها فالمشٌة السرٌعة ركض   ،وتتحكم اعتبارات أخرى فً المشً 

 ، و الهدؾ الذي  الخطوة التً ٌخطوها اإلنسان ، و طبٌعة األرض التً ٌمشً علٌها

. أخرجه ، واالتجاه الذي ٌسٌر فٌه
 (3) 

 

أو  ، ان،  وعمره ، وحالته النفسٌة ، أو الصحٌةمشٌة موحٌة بجنس اإلنسانت الولما ك    

به استحضار معان  ا معٌنا ٌستوجب وصؾ المشٌةل مشٌة اسم  االجتماعٌة ، اتخذ العرب لك

      روٌدا  ً الشٌخ روٌدا مش والدلٌفشباب باهتزاز ونشاط ، مشً ال رانفالخطبعٌنها ، 

مشٌة الرجل المتكبر ، والمرأة  التبهٌسو  التبخترو االختٌالمشٌة النشٌط ، و  الدأالنو 

مشً األعرج  القزلمشٌة مقطوع الرجل ، و العثرانالمعجبة بجمالها وكمالها ، و 

أن ٌقارب خطوه فً ؼضب ، و أسماء  األتالنمشٌة المسرع الخابؾ ، و  اإلهطاعو

 المشٌات كثٌرة كمـا أتى على عدها الثعالبً فً مإلفه القٌم فقه اللؽة
(4) 
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راض  قببل فٌطرأ طارئ فٌؽٌر وضعٌته الجسمٌة من اإلقبال إلى  اإلعوقد ٌكون اإلنسان م  

فإما أن ٌكون  ددةً فً االتجاه المعاكس ، وتكون أسبابه متع: وهو مشأو االرتداد والتولٌة 

عن منظر أو شخص ما ، وإما أن ٌكون لنسٌان أمر ما وعند  اا ، أو معرضخابفا من أمر م

 تذكره ٌتوجب العودة إلٌه . إلى ؼٌر ذلك من األسباب الموجبة للعودة عن إكمال المسٌر .

ت با) المشً ( ، فإن لـه هٌ ت موحٌة بمعان حال حركتهباوكما أن الجسم البشري ٌتخذ هٌ  

 أخرى بدالالت أخرى حال سكونه وهً متعددة أٌضا وعصٌة عن الحصر أهمها 

 : ثانٌا هٌئة الخشوع

وهً هٌبة ٌتخذها الجسم عادة عند  :وتستشؾ داللتها من خبلل النظر إلى جسم اإلنسان     

فالخشوع فً الصبلة مثبل ٌكون بالوقوؾ متجها  .أداء الشعابر التعبدٌة . وتتخذ أشكاال عـدة 

ا عن ع السجود ، تالٌا للقرآن ، منقطعإلى القبلة واضعا الٌدٌن على الصدر، ناظرا إلى موض

وقد  . الق تبارك وتعالىفً سكٌنة ، وارتباط وثٌق مع الخ داهٌات ، راكعا ساجكل المل

 د نً القرآن من وعد ووعٌوالتفاعل معها ، وتدبر معا ع التبلوة ،الخشوع ٌكون م

ددة . كل ذلك ٌنعكس على النار ، والسجود فً المواضع المحواستحضارا لمشـاهد الجنة  و

إن الذٌن أوتوا   وع ٌعبر عنها بخر األذقان ، ومنهـا قوله تعالىة الخشهٌب »هٌبة اإلنسان 

وٌخرون لألذقـان   وقوله تعـالى :  العلم من قبله إذا ٌتلى علٌهم ٌخـرون لألذقان سجدا

«ومعنى خر  سقط سقوطا ٌسمع له خرٌر  وٌزٌدهم خشوعا
(1) 

 

ِهْم َوُهْم اَل  وقوله :    ُحوا ِبَحْمِد َربِّ ًدا َوَسبَّ وا ُسجَّ ُروا ِبَها َخرُّ اِتَنا الَِّذٌَن إَِذا ُذكِّ ٌَ ٌُْإِمُن ِبآ َما  إِنَّ

ْسَتْكبُِرونَ  ٌَ 
(2) 

الة حم أنموذجا إنسانٌا واضحا للعٌان من خبلل تشخٌص إن اآلٌات ترس «

 بالخضوع ، والسجود ل التً صاحبت التذكٌر بآٌات هللا ، فعبرت عن ذلكاالنفعال ، والوج

«.  و تمرٌػ الجباه بالتراب وما أجمل استعمال قوله خروا
(3) 

 

 لمقدسة وذلك عند الوقوؾ باألماكن ا ،وقد ٌكون الخشوع عند أداء مناسك الحج    

 وع ، و ٌتخذ هٌبات معٌنة ن ، فٌتشح جسد المإمن بثوب الخشكاواستحضار روحانٌة الم

تعظٌما ، وتقدٌسا . داعٌا هللا ،  رأس إجبلال  وإكبارا . أو أن ٌرفعهال كؤن ٌقؾ مطؤطا

حامدا له وشاكرا على جزٌل نعمه ، ووافر آالبه . وقد تعتري هٌبة الخشوع اإلنسان فً 

أو استحضار معنى الموت والقبر . وقد تكون أمام ظواهر  كحضور جنازة ، مواضع أخرى

 الطبٌعة وفسٌح الملكوت واستحضار قوة الواحد األحد .  

 

                                                             
1
  194 : صمرجع سابق ، ،  محمد العبد   ـ 
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  15سورة السجدة اآلٌة    ـ 
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 : هٌئة الخوف ـ ثالثا

 لالخوؾ هو رد فعل فً جسم اإلنسان ، فً مواجهة شًء ٌهدد سبلمته . إنه رد فع» 

 ٌحدث داخل اإلنسان ،عندما ٌحس أنه ٌوجد ما ٌهدد أمنه ، و رد الفعل 

 هذا ٌكون ـ عادة ـ حالة انفعالٌة ٌشعر بها اإلنسان بمستوٌات مختلفة ، و بدرجات متعددة

«. حسب المإثر
 (1)

ان فٌزٌػ بصره ، و ٌصفر وجهه ، و ترتعد فرابسة . نسو قد ٌخاؾ اإل 

فهٌبة الخابؾ واضحة للعٌان ؛ ألن صاحب الجرم مثبل حٌن ٌواجه بفعلته تعترؾ هٌبته 

الجسمٌة قبل أن ٌنطق لسانه ، و ٌإخذ بقول هٌبته وإن ادعى لسان خبلؾ ما تخبر به هٌبته 

لخوؾ بدرجة أقل ، فٌكون د ٌكون ا. فق. و على درجة الخوؾ تكون استجابة الجسم 

م الخوؾ فً نفس اإلنسان فٌبدو ذلك على ى أعضاء الجسم محدودا ، و قد ٌعظظهوره عل

اب القرآنً الخوؾ ، و الرهبة فً نفوس المسلمٌن ، أو صور الخط ». عموم جسمه 

دة أو الكوارث . ر ما ٌعتري النفـوس فً حاالت الشالكافرٌن بدقة و وضوح . إذ أظهـ

التً عاشوها بؤدوات التعبٌر بلل ربط الحاالت المخاطب بما ٌنتاب الموصوفٌن من خحس فٌ

منها ما ٌظهر على الوجه بتؽٌر مبلمحه ، و منها  ،. إذ ٌرتبط الخوؾ بعبلمات كثٌرة عنها

«. اد وجٌفـهما ٌشعر بها المرء من ازدٌاد ضربات القلب ، و ازدٌ
 (2)

فتكون العبلمة  

 خوؾ بل على درجته أٌضا . الجسمٌة دلٌبل على ال

 : هٌئة المذلة ـ رابع

ا إم الرأس ، مكسور النظر ، ال ٌستطٌع النظر إلى الناس  و فٌها ٌكون الشخص مطؤطا   

هٌبة األسٌر( . فتراه واقفا ، أو جالسـا ، و قد ٌكون  لجرم ارتكبه ، أو لوقوعه فً ٌد عدوه )

مقٌدا ال ٌرفع رأسه ، و ال ٌبدي حـراكا ، توحً هٌبته بالشعور بالخزي ، والذل ، و الهوان 

و ذلك ألن الذلٌل بخفض رأسه كً ال تلقً عٌنٌه بؤعٌن الناظرٌن إلٌه من شـدة إحساسـه »

 االمطؤطس و الناك  ناكسوا رؤوسهم عند ربهم  بالخزي ، و العار . مثل قوله تعـالى 

«رأسه ، ونكس رأسه إذ طؤطؤه من ذل 
 (3)

. 

 :  هٌئة الحزن و االكتئابـ  اخامس

د ، و ٌختلفان فً الشدة و المدة الزمنٌة ، فالحزن الحزن و االكتباب لفظان بمعنى واح  

 أما االكتباب فتقـول زنا ، و حزنا بمعنى اؼتم . ورفه العرب فٌقولون : حزن الرجل حتع

خذ من شدة الهم ، و الحزن و فٌها ٌته ، و انكسرت العرب كبب الرجل : أي تؽٌرت نفس

و من دمع     ، م هجو الت ، أجبلها ما ٌعلو وجهه من الكآبةجسمٌة  تالحزٌن عدة هٌبا

                                                             
1
  9، ص :  1989،  1صموئٌل حبٌب ، الخوف ، دار الثقافة  القاهرة ، ط    ـ 
2
         2007،  1دراسة داللٌة أسلوبٌة ، دار صفاء للطباعة والنشر ، عمان األردن ، ط  الخطاب النفسً فً القرآن الكرٌمكرٌم ناصح الخالدي ،    ـ 

  80 : ص
3
  241، ص :  6، مادة ) نكس ( ، ج ، مصدر سابق ابن منظور ،    ـ 
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و سكون ٌؽشى سابر أعضاء البدن ، و قد ٌكون لطما للخدود وشقا للجٌوب عند  للعٌن ،

كن من النفس كـان مدى حزنهم . فكلما كان الحزن أم أقوام تبعا لما ٌعبر به كل قوم عن

ه  على جسم الحزٌن أظهر . ٌقول الدكتور أحمد كرٌم ناصح الخالدي ـ فً تعلٌقه عن  و  ب د 

ا َوُهَو َكِظٌمٌ  َوإَِذا اآلٌة الكرٌمة:  َر أََحُدُهْم ِباألُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدً  ُبشِّ
 (1)

وٌبلحظ هنا  » 

بل بما ٌظهر علٌه من مبلمح  ، ألن اسوداده لٌس فً اللون فقط ،  داللة الوجه على الحزن

وهذا ما كشؾ عنه قوله كظٌم . تشنج عضبلته  أو، أو اكفهراره ، الحزٌن سواء فً نظره 

     كن ما ٌظهر عن وجهه من عبلمات ٌفضح ظم ؼٌظه وحزنه وكمده فً أعماقه ، لٌك : أي

«.ذلك 
 (2)

 

 : البشر هٌئة الفرح و ـ سادسا

ارٌر فٌرتخً ، وٌنتشً  ، وتبرق أس  وفً مثل هذه الهٌبة ٌؽشى السرور عموم الجسد ،   

ان مبلؽه طربا ، وقد ٌبلـػ السرور باإلنس الوجه ، وتشرق العٌنان بالبشر ، وٌتماٌل الجسم

فٌعبر عن ذلك بالرقص  . وتكون هذه الهٌبة أفضل مطٌة للولوج إلى نفس محدثك فتقنعه 

فقد ٌكون الفرق بٌن  »بؤٌسر السبل .. وتوصل له الفكرة التً تهدؾ إلى إٌصالها  بما تقول

جافة ال بسمة فٌها ، وال  والثانٌةة هٌنة ، وكلمة قاسٌة أن األولى تصاحبها ابتسامة ، كلم

ة ثؽر . فاالبتسامة كالضمادة ما إن ٌراها القلب حتى ٌعلق بها  . فقد حدث أن طلب انفراج

كان من عماله عمال أحد المحبلت فً بارٌس زٌادة مرتباتهم ، فرفض صاحب المحل فما 

الزبابن . ولقد أدى ه التكشٌر ، وعدم االبتسام فً وج  جإا إلـى حٌلـة بسٌطـة وهًإال أن ل

( عن متوسط %60ل حوالً )البٌع فً األسبوع األول لنسبة تصاض معدل ذلك إلى انخف

«.  دخله فً األسابٌع السابقة
 (3)

 

 . نبلحظ أثر هذه الهٌبة فً حٌاتنا الٌومٌة من ؼٌر الحاجة إلى كثرة تدقٌق ورصدإننا    

ولهذه اإلٌماءة ٌد فً  »والتبسم فً وجهه ٌعطٌانه انطباعا اٌجابٌا ، فاالستبشار بالشخص 

ع ضٌفه ، فإذا ما تبدت عبلبم التلقً والتؤنٌس على وجه من ٌتلقؾ ضٌفه تواصل الضٌؾ م

، وقد ٌكون األمر بالضد  فإن ذلك سٌكون بمنزلة ما ٌنضاؾ إلى ألفاظ  الترحٌب واإلحسان

ا ورد افته ، وإن أظهر بلسانه ما هو متجاؾ عمعرؾ كـل منا أن ذاك راؼب عن استضفٌ

 «وحركات جسده . علٌنا من وجهه ،
(4)

 

 : هٌئة الغضب  ـ سابعا

وٌبدو ذلك جلٌا من خبلل جحوظ . ربة ، بل مضطوفٌها تكون حالة الجسم ؼٌر مستقرة     

الناس ، بل    ن الحدٌث مع األوداج ، واحمرار الوجه ، واإلعراض عالعٌنٌن ، وانتفاخ 

                                                             
1
  58سورة النحل ، اآلٌة    ـ 
2
   83 : ، ص مرجع سابق كرٌم ناصح الخالدي ،   ـ 
3
  126 : ، ص  2009 ، 1ط  دار الٌقٌن للنشر والتوزٌع ، الشخصٌة الساحرة ، كرٌم الشاذلً ،   ـ 
4
  82ـ  81  : ، ص محمد العبد ، مرجع سابق   ـ 



                                      دالالت اإلشارات الجسمية في الدراسات الحديثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الفصل األول  

 45 

لحركة ال الؽضب متصؾ با. فانفع ربما ٌرفع ٌده قصد األذٌة إذا عصؾ به ؼضب شدٌد

الٌة و لذلك ٌنشؤ القتال و الدفاع عن النفس بؤفعال و حركات إلى الخارج أي مقترن بالفع

«متنوعة 
 (1)

 

 : هٌئة الحٌرة و االنشغال ـ ثامنا

      وهً هٌبة جسمٌة تمتزج فٌها عبلمات الخوؾ بعبلمات الذهول ، والشك، وؼٌرها    

ذاك ـ وضعا فً األرض و ربما اتخذ الجسم ـ إٌعبر عنها بعد الحصى ، أو الخط  » و

 «خاصا ، مـع حركة الٌد و قسمات الوجه الدالة على الحٌرة 
(2)

      وقد وصؾ عنترة  

: هذه الحالة بقوله
 (3)

 

 ٌا عبل كم من فارس خلٌته    فً وسط رابٌة ٌعد حصاها   

 :  هٌئة اإلحساس باألمان و إظهار الثقة بالنفس ـ تاسعا

وجعل الٌدٌن  و فٌها تبدو عبلمات االرتٌاح على الشخص من خبلل وجهه ، و رفع رأسه ،

و هذه اإلٌماءة شابعة بٌن القادة ، و النببلء ، و ٌستخدمها رجال الشرطة  »وراء الظهر 

    أثناء الحراسة ، و ناظر المدرسة و هو ٌتجول فً المدرسة ، و كبار الشخصٌات

العسكرٌة ، و أي شخص فً مركز سلطة . و المشاعر المرتبطة بهذه اإلٌماءة هً 

       ذه الحالة ٌكشؾ مواضع عرضة االستعبلء ، و الثقة و القوة . فالشخص فً ه

«ة انفراج الساقٌن من ٌظهر عدم الشعور بالخوؾو منطق لبلعتداء ، مثل بطنه و قلبه ،
 (4)

   

إذا كان الشخص و االنقٌاد ، و هذه الهٌبة تحمل المعنى العكسً الذي ٌنم عن االستسبلم 

 .الرأس  مطؤطابنفس الهٌبة لكن 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 . 146 : ص،  1982( ، 1، مإسسة الرسالة ، بٌروت لبنان ، )ط ابن سٌنا و النفس اإلنسانٌة محمد حسن عرقسوسً وحسن مبل عثمان ،    ـ 
2
  203، ص :  ، مرجع سابقمحمد العبد    ـ 
3
    94:  ، ص 1893،  4 عنترة بن شداد ، دٌوانه ، مطبعة اآلداب ، ط   ـ 
4
  . 136 ـ 135 : ص آالن و بابارا بٌز ، مرجع سابق ،   ـ 
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 ت تصدر عن عضو واحد أو باشتراك عدة أعضاءدالالـ المبحث الثانً : 

 ـ المطلب األول : دالالت تصدر عن منطقة الرأس           

 : الرأسـ  أوال

تعد هذه  »تعد منطقة الرأس فً الجسم البشري نقطة ٌتركز فٌها كم هابل من المعانً و    

فقد وردت . األقبلم  و أكثرها شٌوعا على األلسن و، المجموعة من أهم تعبٌرات الجسد 

( تعبٌرا شكلت كلمة الرأس الكلمة المحورٌة فٌها ، و بقٌة 51( تعبٌرا منها )90منها )

ة اء منه كالمخ و الٌافوخ و الناصٌأو أجز، التعبٌرات إما مرادفا للرأس كالهامة و الجمجمة 

.« ن و الجبهةر و الجبـٌو الشع
 (1)

 

أعضاء (  ما حوى من ع النظر بقطعو بالنظر إلى الرأس باعتباره جارحة واحدة )    

تصدر عنه إشارات تواصلٌة عدٌدة كالقبول و الرفض . و قد ٌوظؾ الرأس حٌن ٌقوم 

و التعرؾ على ، بعٌنها فً التعرؾ على الحالة النفسٌة لئلنسان  تو ٌتخذ هٌبا، بحركات 

حمالة  تو هٌبا، و أن للرأس حركات  »مهدي عرار : ٌقول د..  موقفه من قضٌة ما

لدالالت متباٌنة بتباٌن الحال النفسٌة و السٌاق ، كحركة تنبا عن الرفض ، و أخرى عن 

علم "القبول ، و ثالثة عن االستهزاء ، و رابعة عن اإلنكار، و خامسة عن التحٌة وفً 

للرأس مختلفة ، و هً كواشؾ لحاالت نفسٌة دالالتها متباٌنة  تٌشار إلى هٌبا "الحركٌة 

 من أهمها ثبلثة :

إال بالسٌاق  الذي ٌكون له محموالت داللٌة ال قبل لنا بتتبعهاأولها الرأس الخفٌض :

 والجبن.،أو الضعؾ أو الخضوع واالستسبلم ،أو الخوؾ  ، والحركات المصاحبة كالخجل

      أو اإلباء، أو الؽواٌة،أو العداء ،ٌلمح إلى الكبر والتعالً ثانٌها الرأس المرفوع: الذي 

 أو ؼٌر ذلك . ، أو التؤمل فً السماء، أو االزدراء 

 أو المبلطفة أو، أو الؽواٌة، وثالثها الرأس المثنً المنحنً إلى جانب : فقد ٌوما إلى الفتنة 

«الحنان .
 (2)

 

ما جاء فً قول عمر بن ، ومن األمثلة على الحركات التً ٌؤتٌها الرأس وتكون ذات داللة 

ٌقول: وعدم االكتراث، وقد فهم منها التركالرأس ( ًُّ ل   أبً ربٌعة ٌصور حركة الرأس )
(3)

 

 ولوت رأسها ضرارا وقالت   إذا رأتنً اخترت ذلك أنت

 ومللتنا ـلوتنـاسٌت وص  ري  حٌن آثرت بالمودة غٌ

                                                             
1
  22:  ص،  2006 1، دار ؼرٌب للنشر والتوزٌع ، القاهرة ، ط جسد اإلنسان و التعبٌرات اللؽوٌة محمد محمد داود ،    ـ 
2
  48:  ص ، محمد العبد ، مرجع سابق   ـ 
3
  60 : ص عمر بن أبً ربٌعة ، دٌوانه ،   ـ 
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التً  ، ونرى أكثر اإلشارات الجسمٌة للرأس استعماال هً إشارة الموافقة أو الرفض   

فنجد بعض المجتمعات تستخدم حركة  . تختلؾ فً شكلها باختبلؾ المجتمعات اإلنسانٌة

  وتستخدم الحركة الدابرٌة ٌمٌنا وٌسارا بمعنى ، ( نعم ) الرأس من أعلى إلى أسفل بمعنى 

( نعم) وبالثانٌة ، (ال ) نما نجد مجتمعات تعنً باألولى بٌ.  ( ال) 
 (1)

 

وفً الدراسات الحدٌثة  أن حركة  هرش الرأس تعتبر دلٌبل على االرتباك كما أن فرك    

مإخرة الرأس أو العنق إٌماءة تنقل اإلحباط ونفاد الصبر 
 (2)

 

وقد ورد لفظ الرأس فً اللؽة العربٌة بمعان مجازٌة تبعا للسٌاق الذي ترد فٌه اللفظة  فٌعبر 

بالرأس عن البداٌة فٌقال رأس السنة ، وعن األهمٌة فٌقال :رأس األمر وعن السٌادة 

والشرؾ وعلو القدر رأس القوم وعن الخطر فٌقال رأس األفعى وعن الظهور فٌقال رأس 

بة فٌقال : ركب ٌافوخ فبلن ،و عن التماثل فً القدرة والمكانة فٌقال رأس القوم ،و عن الؽل

برأس وعن األصل فٌقال رأس الدٌن وعن الكثرة فٌقال قوم رأس وعن العناد والرفض  

ركب رأسه وعن التعاقب رأسا على رأس وعن الكبر رأسه فً السماء وعن اإلكرام 

والحفاوة على العٌن والرأس ...الخ 
 (3)

 

 الوجه :  ـ ٌاثان

الذي ٌتٌح للجمٌع التعرؾ على كثٌر من أسرار النفس و ، هو الكتاب النفسً المفتوح و   

كما ٌمكنه أن ٌرسل ، خفاٌاها التً تطفو على الوجه فً سلوك ال إرادي فً الؽالب األعم 

و عنوانه لذا ، و هوٌته ، فالوجه مرآة اإلنسان  ». رسابل إرادٌة حٌن ٌرؼب اإلنسان بذلك 

ً  به فً العربٌة و عن الذات  ن عن القصد و الؽاٌة ، و هو المإثر الحساس التً تنطبق ، وك 

       لذا عبر به عن فٌض من اإلحساسات و المشاعر  . علٌه مشاعر اإلنسان و أحاسٌسه

«.و كانت كلمة الوجه و ملحقاتها مفتاحا للكثٌر من التعبٌرات الشعورٌة 
 (4) 

وؼضب  ، حزن و، و على صفحة الوجه ترتسم الحاالت النفسٌة الستة من فرح    

 استؽراب ، و خوؾ ، و اشمبزاز .و

فانبساط  . فكل حالة من هذه الحاالت تظهر عبلماتها واضحة جلٌة على صفحة الوجه

و الفرح و البهجة ، وإشراقه و ابٌضاضه عبلمات على السرور ، األسارٌر و تؤللإ الوجه 

      عبلمة على الحزن ، و اكفهراره و انقباض أسارٌره ، اسوداده و تربده  . أماالؽبطة و

                                                             
1
  286:  ص ،مرجع سابق  كرٌم زكً حسام الدٌن ،   ـ 
2
  http/www.synerologie.comكتاب دلٌل علم لؽة الجسد ، ترجمة محمد عبد الرحمان سبحانه عن الوقع اإللكترونً الكندي    ـ 
3
 24ـ 23ـ22:  ، ص مرجع سابق،  محمد محمد داود نظرٌ   ـ 
4
 33 : ص ، المرجع نفسه  ـ 
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كما  . عبلمة على الؽضب و العنؾ، و األسى ، و انزواء الوجه و عبوسه و تقطٌب الجبٌن 

.اصفرار الوجه و شحوبه ٌنمان عن الخوؾ و الوجل 
 (1)

 

جاء فً دٌوان أبً نواس ٌصؾ صاحبا له ما ، من األمثلة على االكتباب و االؼتمام    

و قد فهم أبو نواس  . و قد اؼتم و حزن لظنه أن أبا نواس سٌشاركه  طعامه، اسمه الفضل 

ذلك من خبلل صفحة وجهه قال :
 (2)

 

 ٌناغً الخبز و السمك    رأٌت الفضل مكتئبا  

 ى ـو أنكس رأسه و بك فقطب حٌن أبصرنً   

 كـــــبأنً صائم ضحــت له     ا حلفــــــــلمـف

    حاالت   إما أن تكون فطرٌة مثلما أسلفنا من: و العبلمات البادٌة على الوجه ضربان    

وهً تؤتً بالتعلم . ٌقصد اإلنسان من وراء اإلتٌان بها معاٍن بعٌنها  ، و إما أن تكون مكتسبة

 . ؼٌر ذلكو رفع الحواجب و ، و إشارة القبلة ، كالؽمز بطرؾ العٌن 

وقد استعمل الوجه فً اللؽة العربٌة على سبٌل المجاز للداللة على معاٍن متعددة أهمها :   

أؼر  : وعن السٌادة والشرؾ والكرم مثل قولهم، وجه األمر : كما فً قولهم  القصد والؽاٌة 

وعن الكرامة فً مثل قولهم : حفظ ماء ، فبلن عبد الوجه  وعن اللإم بقولهم :، الوجه 

وعن الجمال وحسن المنظر فً ،  وعن الخٌبة والخذالن فً قولهم : وجهه فً قفاه، وجهه  

وعن المواجهة والتحدي  ،وعن الشر والبإس فً قولهم : وجه كالح ، قولهم : مشرق الوجه 

وجها لوجه ...إلخ  فً قولهم :
 (3)

 

 : العٌنـ  ثالثا

و فٌها . إرادٌة كانت أم ؼٌر إرادٌة ، وهً أكثر أعضاء الوجه إرساال للرسابل المشفرة     

و علٌها عول العشاق و المحبٌن فً تبلٌػ و استقبال ، و بها تؽنى الشعراء ، أ ل ف ت القصابد 

ؾ العدو من الصدٌق ، الرسابل  ٌ ْعر     ولها من الوظابؾ التواصلٌة ما ال حصر له. و بها 

  . و للعٌن كبلم دون الصوتً ، أدق ما ٌطلق علٌه "الكبلم البصري" أو "لؽة اإلشارة"  »

و اللؽة نظام فقه ؼاٌته تؤدٌة المعانً ، و التعبٌر عن المواضٌع و األؼراض سواء أكان 

أم صوتٌا . و لما ثبت بما ال ٌرقى الشك إلٌه أن العٌن ناطقة بإشاراتها  ، بصرٌا  إشارٌا  

                                                             
1
 34 : ص ، مرجع سابق،  محمد محمد داود نظرٌ   ـ 
2
 535 : ص ، 1984) د ط( ،، لبنان  حققه و ضبطه وشرحه أحمد عبد المجٌد الؽزالً ، دار الكتاب العربً، بٌروت أبو نواس ، دٌوانه ،   ـ 
3
   36ـ  34ٌنظر محمد داود ، المرجع نفسه ، ص :     ـ 
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من دون منازع أن تحمل إشاراتها معانً ٌعبر بها صاحبها  بلماتها و حركاتها ، تكلمة بعم

«عن أؼراضه ، و حاجات نفسه مهما كان الموقؾ التعبٌري خطابا أو انفعاال 
 (1) 

قال امرسون الفٌلسوؾ األمرٌكً :  »الفراسة لجورجً زٌدان علم و قد جاء فً كتاب    

وال تحتاج فً أحادٌثها إلى ترجمان ، ال مٌزة عندها بٌن األعمار ، العٌون تنطق بكل لسان 

بالقوة ، الجهل ا بٌن الؽنً والفقٌر ، بالعلم أووال عبرة لدٌه، والمناصب واألجناس 

 هً تقدم نفسها إلٌك . وال تفتقر فً التعارؾ إلى وسٌط كما ٌفعل االنكلٌز، والضعؾ 

«. ا ال ٌستطٌعه اللسان فً أٌاموتباحثك فتوحً إلٌك فً لحظة م، وتخاطبك 
 (2)

 

واألمثلة عدٌدة فٌما ٌخص لؽة العٌن لكثرة استعمالها منها قول عمر بن أبً ربٌعة
 :(3)

 

 مــــم تتكلـأشارت بطرف العٌن خشٌة أهلها   إشارة محزون ول

 وأهال وسهال بالحبٌب المتٌم فأٌقنت أن الطرف قد قال مرحبا   

و قد جاء ذكر العٌن فً . ففً البٌتٌن تواصل بالعٌون ٌفهمه طرفا االتصال دون ؼٌرهما    

:ٌقول أبو الطٌب المتنبً  . معرض الحزن و األسى و لوعة الفراق
 (4)

 

 و تمسح الطل فوق الورد بالعنم  ترنو إلً بعٌن الضبً مجهشة  

ن ـ فً الدراسات ـ الحدٌثة أثناء التواصل فهً إٌماءة سلبٌة توحً ٌٌق العٌنٌِّ ضْ وأما حركة ت  

وأما إؼماض العٌنٌن تماما أثناء المحادثة فتعنً . والؽضب ، واالستٌاء ، بعدم الموافقة 

الحٌرة
 (5)

 

و أسرارها  ، أبوابها التً تبدو منها أحوال النفس  و و بالجملة فالعٌون وجوه القلوب »

 فاحكم بها لتحقٌق النظر و صحته  بمواضع القلب ، و صفابها و رقتها ،ذلك التصالها و

وقد ذهب "هٌس" فً كتابه العٌن الفاضحة إلى أن العٌن من أدق الوسابل و أفضلها من بٌن 

«.إلظهار ما ٌعتمل فً نفسه ، وسابل االتصال الكثٌرة التً ٌتمتع بها اإلنسان 
 (6)

 

 . فمنها داللتها على العظمة و علو القدر، المجاز كثٌرا و قد ٌؤتً ذكر العٌن على سبٌل    

 و قد ٌسمى . و عٌن الحٌاة، هم عٌن الماء  :عن الخٌر و النفع فٌقالبها و قد ٌكنى 

وقد ٌخاؾ  ،و قد ٌكنى بها عن فقدان األمل فٌقال اسودت الدنٌا فً عٌنه ، الجاسوس عٌنا 

                                                             
1
وقد تناول هذا الكتاب هٌبات الوجه وداللته بشكل مفصل تحت عنوان من هٌبات الوجه .  46مهدي أسعد عرار، ص البٌان ببل لسان ،   ـ 

 211إلى ؼاٌة الصفحة  201 ودالالته من الصفحة 
2
 53 : ، ص 1901 د ط ( ، ) مصر ، مطبعة الهبلل ،جورجً زٌدان ، علم الفراسة الحدٌث ،    ـ 
3
 249 ص : عمر بن أبً ربٌعة  ، دٌوانه ،   ـ 
4
 36:  أبو الطٌب المتبنً ، دٌوانه ، ص   ـ 
5
 06 : ص ، هلرحمن سبحانللؽة الجسد ، ترجمة محمد عبد  نظرٌ   ـ 
6
  49:  ص مهدي أسعد عرار ، مرجع سابق ،    ـ 
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أؼضى  : قد ٌتجاوز اإلنسان عن زلة ما فٌقالو ، عٌناه فً قفاه  : اإلنسان و ٌفزع فٌقال

ه عن كذا ... إلخ نجف
(1)

 

ٌ  مو        : فهما شدٌدا الصلة بالعٌن ٌقول د . مهدي أسعد عرار نالحاجبا: لحق بالعٌن ما 

و ما ٌنضاؾ إلى التراسل بالعٌون ، الحواجب التً أشار العشاق من الشعراء إلى فضلها  »

فحركة  . ثٌرا ما كانوا ٌقرنونها بالعٌن ، و هً كذلك حقافً اإلبانة و التواصل ، فك

الحواجب التنقك عن حركة العٌون ، و هً بهذا التقرٌر المتقدم بٌانه عون للعٌون فً 

و من ، ؤتلؾ من تضافرهما تالتراسل و التواصل الجسدٌٌن ، بل تشكل منهما وحدة داللٌة 

    و اإلشارة ، و التكلم ، العشاق" التحٌة المعانً التً أبدتها الحواجب فً "أدب العشق و 

«ؼابب رتنال الدت مما تقضى بها الحوابج ، وعو التودٌع ف
 (2)

من أمثلة ذلك قول و 

:الفرزدق
(3)

 

 م ـمثل الظالم من الغبار األقت   إذ نحن نسترق الحدٌث و فوقنا 

 ما فً النفوس و نحن لم نتكلمـنا    و نظل نظهر بالحواجب بٌن

 :ٌنم عن عدم التصدٌق  أي داللٌا   وفً علم لؽة الجسد الحدٌث ٌؤخذ تحرٌك الحاجبٌن بعدا     

فٌرفع أحدكما حاجبٌه بشكل متكرر فهذا ٌدل على عدم ، أنك عندما تحدث شخصا أو ٌحدثك 

التصدٌق بما ٌقال
 (4)

 

 الفم : ـ رابعا

وكذا ، لهذا العضو وحركاته المختلفة معاٍن كثٌرة تفهم تبعا للسٌاق الذي ترد فٌه    

وعند السرور ، فللفم عند الؽضب إشارات  . الحركات الجسمٌة األخرى المصاحبة لها

وباطن ، والحنك ، واللسان ، الشفتان : ٌتكون من   » وعند الحزن أخرى مؽاٌرة، إشارات 

. والفرح والحزن ، مثل الدهشة  فً التعبٌر عن االنفعاالت النفسٌةالفم .  ٌشترك مع العٌن 

ونرى  . وانفراجهما بشدة، زم الشفتٌن  : وٌتمثل السلوك الفمً فً اإلشارات الجسمٌة فً

  ونرى الحالة الثانٌة فً حال الهدوء والرضا ، اإلشارة األولى فً حالة الحزن أو الؽضب

حالة الؽضب ممثلة فً  و اإلشارة الثالثة فً حالة الفرح ممثلة فً الضحك ، أو

«الصراخ
(5)

 

الذي هو فً األصل عبلمة على السرور ، وأوضح إشارات الفم وأكثرها استعماال التبسم    

 وهو أول الرسابل التً ٌبعثها اإلنسان لمحدثه كعبلمة على قبول التواصل . والؽبطة 

         دث فً نفسه الطمؤنٌنة واإلقبال على العملٌة التواصلٌة دون عوابق .حْ ورجاء أن ت  
                                                             

1
 42ـ  39، مرجع سابق ، ص : محمد محمد داود    ـ 
2
 291مهدي أسعد عرار ، مرجع سابق ، ص :    ـ 
3
  432، ص : 1983 1در الكتاب اللبنانً ومنشورات المدرسة بٌروت لنان ، ط  2إلٌا الحاوي ، شرح دٌوان الفرزدق ، ج   ـ 
4
 06لؽة الجسد ، ترجمة محمد عبد للرحمن سبحانه ، ص :  ٌنظر   ـ 
5
 315حسام الدٌن ، مرجع سابق ، ص : كرٌم زكً    ـ 
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والسعادة تشفً . والضحك واالبتسام ٌخرجان صاحبهما من ، ٌقولون الضحك خٌر دواء  »

والقبول . والضحك حاالت وجه ٌعوزها التناؼم واالنسجام  حالة اإلحباط  إلى حالة االنفتاح 

م س  ب  ت  م له ؼالبا الذي ٌساعد الم  س  ب  ت          بما ٌحقق من اتصال عٌنً ٌشً بحرارة  والم 

«التعبٌر .
 (1)

 

قد تؤخذ دالالت أخرى ٌستشؾ معناها ،  وكما تكون االبتسامة عبلمة للبشر واالنبساط    

فا البتسامات المتبادلة بٌن األحباب تدل وال رٌب عن . من خبلل السٌاق الذي ترد فٌه 

ة على السخرٌة ، واالحتقار بٌنما تبسم الؽرٌم فً وجه ؼرٌمه هو عبلم ،المودة والمحبة 

وقد تكون االبتسامة مصطنعة لصرؾ النظر إن كان . على التهدٌد والوعٌد  وربما دل  

 المبتسم قد وقع فً موقؾ محرج ...الخ 

د تكون وق ، فقد تكون االبتسامة خفٌفة. واالبتسامات درجات متفاوتة بحسب الداعً إلٌها    

نجد  »   درجة القهقهة ٌقول د/ كرٌم زكً حسام الدٌن :  توربما بلؽ، ابتسامة عرٌضة 

الدراسات التً اهتمت باإلشارات الجسمٌة تقسم االبتسام إلى ثبلثة أنواع : البسٌطة 

تكون األولى بامتداد الشفتٌن دون انفراجهما ، و تكون الثانٌة  . والعرٌضة، والمتوسطة 

شفتٌن بدرجة متوسطة تسمح بظهور األسنان األمامٌة ، وتكون الثالثة بانفراج بانفراج ال

«الشفتٌن بدرجة كبٌرة تسمح بظهور الضواحك وهً أربعة بٌن األنٌاب واألضراس . 
 (2)

 

" التثاإب " و ٌكون عبلمة على التعب و اإلرهاق  :ومن إشارات الفم التً تحمل مدلوال      

بٌنما ٌدل على مواجهة موقؾ صعب . أو قلة التهوٌة فً المكان الذي ٌتواجد فٌه الشخص 

أو الشعور بالملل فً المواقؾ االتصالٌة
 (3)

 

وتكون حركتهما  بالدرجة األولى عبلمة عن التلفظ ولحركتهما   .ومن لواحق الفم الشفتان    

 ل ٌد الوالد والوالدة وجبٌنٌهما تقبٌل ( مدلوالت متعددة  منها : االحترام والتقدٌر، كتقبٌ) ال

وتكون هذه العادة خاصة عند رعاٌا ) وتدل على الشكر واالمتنان عند تقبٌل ٌد ولً النعمة 

كما تكون تحٌة عادٌة فً الؽرب ٌقبل الرجل ٌد المرأة عند اللقاء فً المناسبات .  (الملوك

وتكون القبلة على ، كون القبلة على الخد فتحمل داللة الحب كتقبٌل الوالدٌن ألبنابهما وت

.  الشفاه تعبٌرا عن الحب وكجزء من المعاشرة الزوجٌة
(4)

وٌشٌر كتاب دلٌل علم لؽة الجسد 

إلى أن عض الشفاه أثناء المحادثة إشارة قوٌة على القلق
 (5)

 

وقد استعملت العرب لفظ الفم فً مواطن كثٌرة كناٌة عن معاٍن متعددة منها قولهم : بملء    

وتكمٌم الفم عن تقٌٌد الحرٌة ، وداهٌة ال فم لها لداهٌة لم ، الفم كناٌة عن القوة وعدم التردد 

                                                             
1
 179 : ، ص مرجع سابقعرٌب محمد عٌد ،    ـ 
2
 136 : ، ص مرجع سابقٌن ، دكرٌم زكً حسام ال   ـ 
3
 26 : ، ص 2005،  1بٌتر كلٌتون ، لؽة الجسد مدلول حركات الجسد وكٌفٌة التعامل معها ، دار الفاروق ، ط   ـ 
4
 321ـ  320 : ، ص مرجع سابق،  نظر كرٌم زكً حسام الدٌنٌ   ـ 
5
 06 : نظر علم لؽة الجسد ، ترجمة محمد عبد الرحمان سبحانه ، صٌ   ـ 
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لً ، و اإلعراضٌعهدها الناس ، وٌده فً فمه للتعبٌر عن   فمه ٌعنى جؾ رٌقه من العطش ط 

ً  أي ر  فاه لكذا أي طمع فٌه بشدة ، وكلمته فاه ) فوه ( إلى ف ؽ  مشافهة ومن ؼٌر  :والجهد ، ف 

.  واسطة
(1)

 

 :األنف ـ خامسا

أن ٌشً بالؽضب والحنق حٌن ترى الشخص : لؤلنؾ دالالت نفسٌة جسمٌة محدودة منها    

و ذلك ، كما أنه قد ٌنم عن التكبر  و التعالً  . وازدادت وتٌرة تنفسه ، هو قد اتسعت مناخٌر

 الكبرى عنم الرابً فً تشٌان وارتجاجه األنؾ حركة » ألن األنؾ شموخ و،  الرأسبرفع 

 ألفباء  قنالح و الؽضب تجلب التً االجتماعٌة  المواقؾ تإثر قد و.  النفس فً الجهل و

 مادة ] أنؾ [ معنى  اختزان  الراجحة األدلة اآلتً . من المعنى عن معلنا فٌهتز ، األنؾ

«اهتزازه  تحاكً حركة عن منقولة كؤنها  التكبر،
(2)

 

 فاستعاروا.  بعٌنها معان عن كناٌات  األنؾ ذكر فٌها  ورد التً  المعانً  أؼلب وتكون

 شكل نجد .والشرؾ   للعزة الوجه عامة مستوى عن وعلوه لبروزه الوجه من األنؾ موقع

 فتمادحوا . والعزة الرفعة بداللة العربٌة للجماعة توحً الوجه صفحة علىز البار األنؾ

 األنؾ قصبة وارتفاع،  الشموخ بلفظ ذلك عن وعبروا.  بقصرها وتهاجوا ، األنؾ بطول

األنؾ و السٌد واألشم،  المرتفع األنؾ ذو واألشم . استوابها و حسنها مع
 (3)

 

 األنؾ دالالت وتدور ، به الٌستهان بشكل اللؽة فً وملحقاته األنؾ كلمة وردت وقد   

. شٌوعا معانٌه أكثر وهو،  وأوله الشًء  بداٌة أولها: دالالت ثبلث حول اللؽة فً وملحقاته

 لفظ أن والصعوبة . كما الشدة وثالثها.  والشرؾ،  والعزة،  واإلباء،  الحمٌة ثانٌهما و

  األنوؾ رابحته أزكمت:  عنه ٌقال  الخبر شٌوع:  منها أخرى معان  فً ٌرد قد األنؾ

..الخ.قفاه  فً أنفه جعل : فٌقال الباطل على اإلقبال و الحق عن اإلعراض
 
 
(4)

 

التً  تعنى بتفسٌر الحركات الجسمٌة  الجسمٌة لئلشارات الحدٌثة الدراسات تشٌر فٌما   

 الكذب أن أظهرت والتً »الكذب   أثناء أنفه بحك ٌقوم قد اإلنسان أنأثناء التواصل إلى  

 تؤثٌر اسم " علٌه وهو ما ٌطلق ، الكذب  أثناء الدم ضؽط فً زٌادة أٌضا ٌسبب  المتعمد

 وتجعل  وٌتضخم ٌنتفخ األنؾ تجعل الدم ضؽط فزٌادة(  Pinocchio Effect) بٌنوكٌو "

 لؤلنؾ سرٌعة حكة إلى ٌإدي مما ، خفٌفا تهٌجا تتهٌج باألنؾ الموجودة األعصاب نهاٌات

 «بالحكة  الشعور هذا من للتخلص بالٌد
 (5) 

 

                                                             
1
 206ـ  204 : ، ص مرجع سابقنظر محمد محمد داود ، ٌ   ـ 
2
 130 : ص مرجع سابق ،محمد كشكاش ،    ـ 
3
  326:  ، صمرجع سابق كرٌم زكً حسام الدٌن ، ٌنظر    ـ 
4
 51ـ  49 : ، ص المرجع نفسهمحمد محمد داود ،    ـ 
5
 55 : ص دلٌل علم لؽة الجسد ، نظرٌ، و 26صمرجع سابق ،  نظر بٌتر كلون ،ٌو 150 : ص ، مرجع سابق نظر أالن وبار بار بٌز ،ٌ   ـ 
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 : األذن ـ سادسا

  وعدم لثباتها ٌةــالجسم اإلشارات فً اإلنسان اــــٌستعمله وقلما،  السمعة ــــجارح األذن    

 كبلمه سماع عدم عند محدثه إلى بإصبعه اإلنسان إلٌها ٌشٌر قد لكن ، الحركة على قدرتها

 أثناء اللهو وعدم لئلصؽاء محدثه من طلبا أو أمرا ٌجعلها قد  أو،  صوته من لٌرفع

 فً الرؼبة عدم عن للتعبٌر تستعمل . وقدمثل ما ٌحدث فً حجرات الدرس،  التواصل

 أو األذن شحمة مسك ٌعتبرة الحدٌث الدراسات فٌها . وفً اإلصبع بوضع وذلك،  السماع

لمزٌد .ا   فً الرؼبة عدم إلى إشارة األذن ثقب لتؽطٌة بؤكملها ثنٌها أو الخلؾ من حكها
 (1)

 

 الذي للرجل فٌقال،  األذن لفظ من اصطبلحٌة تعبٌرات تصوغ العربٌة الجماعة نجد  كما

 فقد العربٌة اللؽة فً المجازٌة األذن دالالت تنوعت ن . وقدذ  أ   هو : لآلخرٌنا كثٌر ٌسمع

  بمعنى ووردت،  واعٌة ذنأ : قولهم مثل واالستجابة واالهتمام االنتباه:  بمعنى وردت

 بؤذنً جاء:  فٌقال الكذب بمعنى ترد وقد،  صماء أذن : قولهم فً االستجابة وعدم الؽفلة

  :وللطمع  ،وعاتقه أذنٌه بٌن واإلعزاز: وللحب ، أذنٌه إلى ؼرق: االشتؽال ولشدة ، عناق

أذنٌه...الخ .  ناشرا جاء
(2)

 

 : العنق ـ سابعا

ذع ، وحركته ذات دالالت عمٌقة ، وبواسطته تحدث إشارات ٌقع ما بٌن الرأس والج   

جسمٌة أخرى . ومن أهم دالالت حركة العنق : دالالته على التكبر الذي ٌعبر عنه بتصعٌر 

 الخد الذي ال ٌحدث إال بلً العنق ٌمنة أو ٌسرة . ومنها حركات التؽنج والتكسر عند النساء 

ر شزرا ثنً الرقبة وإمالة الرأس نحو الكتؾ . كما أن النظ: إلؼراء مثل الداعٌة إلى ا

اهه مع استعمال العٌن  . وٌستعمل العنق حال لشخص ال ٌقابلك مباشرة ٌحتم لً العنق اتج

تنكٌس الرأس أو رفعه ...الخ . وقد استعملت العرب العنق فً معان مجازٌة عدٌدة منها 

المقصود بسرعة فتقول : ال ٌلوي على أحد ) ٌعنً ال السٌر بجد رؼبة فً الوصول إلى 

ٌلتفت ( وااللتفات إنما ٌكون بلً العنق لٌستدٌر الرأس . وتقول : عانقه أي أدنى عنقه من 

وٌكون عادة عند اللقاء بعد طول ، عنق صاحبه فً تعبٌر عن المودة وصدق المشاعر 

 العنق ، وتكن ً عن العبودٌة أو عند الوداع . وتكن ً العرب عن القتل بضرب  ، ؼٌاب

أذل الحرص أعناق الرجال ، وتكنً به عن التطلع والرؼبة فتقول :  اإلذالل فتقول :و

اشرأبت األعناق ، كما تعبر عن الكبر والعجب بقولها : عقد عنقه  وللتعبٌر عن األذى البالػ 

فتقول : فبلن ؼل فً عنق فبلن ...الخ 
 (3)

 

 
                                                             

1
 125 : ص مرجع سابق ،بٌز ،  رآالن باربا   ـ 
2
 329ـ  328 : ص،  ، مرجع سابق رٌم زكً  حسام الدٌن/  ك 30ـ  29 اللؽوٌة ص مد داود، مرجع سابقر محمد محٌنظـ   ـ 
3
 229ـ  227/      كرٌم زكً حسام الدٌن ، المرجع نفسه ، ص :   65ـ  63مد داود ، المرجع نفسه ، ص ر محمد محٌنظـ   ـ 
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 المطلب الثانً : دالالت تصدر عن سائر أعضاء الجسم 

تصدر عن سابر الجسم البشري إشارات تكاد تكون مناصفة مع ما ٌصدر عن منطقة      

وسنتناول األعضاء التً تكون أكثر  اصدار لئلشارات أثناء التواصل لعدم اتساع ، الرأس 

 . المقام لئلتٌان علٌها جمٌعا

 أوال الٌد:

ومن أكثر أعضاء  ، وقوة التبلٌػ ، أشبه أعضاء الجسم باللسان من حٌث كثرة االستعمال   

 العضو المعروؾ من جسم اإلنسان ٌمتد من الكتؾ إلى  »و الٌد هً  . الجسم استعماال

الصوتً ، ألنها  الكؾ ، ٌقوم فً النظام اإلشاري الجسمً مقام اللسان فً النظام اللؽوي 

 «لى التعبٌر عما ٌرٌد بشكل فعال تساعد المتكلم ع
(1)

و الٌد عضو فعال جدا فً عملٌة   

قد تكون مقصودة  و، و فً التعبٌر الحركً " لؽة الٌد " تصدر أوامر و نواهً »التخاطب 

« . ال إرادي ، و هً تعزز أدواتنا االتصالٌة وي بشكل إرادي أو عف
 (2)

 

ما ٌستعمل من حركات الٌد و األصابع  : ًو من أمثلة استعمال الٌد فً التخاطب الٌوم   

و ثنً باقً  أو استعمال األصبع السبابة، أو إدبار األمر  ، أو طلب اإلقبال ،فً األمر

و باختصار  »األصابع و تحرٌك الٌد ٌمٌنا و شماال فً الداللة  عن الرفض و عدم القبول 

     و هً وضعٌة الٌد، ٌتؤلؾ معنى إشارة الٌد من عناصر ٌمكن تسمٌتها بعناصر المعنى 

   ( تعنً " تبا "  Pendulumو شكل األصابع فتحرٌك السبابة حركة تشبه رقاص الساعة )

" مطلقا " و قد تستعمل أصابع الٌد لتحكً معنى العدد ، فالسبابة المنتصبة تعنً " الواحد " 

السبابة و الوسطى تعنً " االثنتٌن " و أصابع الكؾ مجتمعة و هً منتصبة تعنً العدد  و

«خمسة 
 (3)

 

ٌدل فً الثقافة ، (  باستعمال السبابة الوسطى مع قبض باقً األصابع Vو تشكٌل حرؾ )  

كما أن قبض األصابع و نصب اإلبهام  .االنكلٌزٌة  وفً كثٌر من دول العالم عن النصر

 .أو كإشارة لبدء العد باألصابع ، أو وصؾ شًء ما بؤنه جٌد ، تعنً التعبٌر عن الموافقة 

كما أن بسط الكؾ باتجاه المخاطب تعنً الدعوة لمشاطرة وجهة النظر ، و اإلشارة بالسبابة 

طاولة بكؾ مشدودة توحً باتجاه المخاطب أثناء الحدٌث تشً بالعداء ، و الضرب على ال

بقناعة الشخص بما ٌقول ، و التلوٌح بالٌد فً الهواء على شكل ساطور تعنً وضع حد 

 للتردد أو المراوؼة
(4)

ومن اإلشارات المستحدثة هذه األٌام التلوٌح بإشارة رابعة وتكون  

ذي ف ض  صابع للداللة عن االحتجاج والرفض لؤلسلوب البشع الباقً األبقبض اإلبهام وبسط 

 به اعتصام تقاطع مدٌنة نصر بالعاصمة المصرٌة القاهرة

                                                             
1
 320 : ، ص مرجع سابقكرٌم زكً حسام الدٌن ،    ـ 
2
 .  151 : ص مرجع سابق ،عرٌب محمد عٌد ،    ـ 
3
 08 : ص مرجع سابق ،نظر آالن و بار بار بٌز ، / و ٌ 128ـ  127، ص  مرجع سابقمحمد كشكاش ،    ـ 
4
 129ٌنظر المرجع نفسه ، ص :  ـ   
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و ذلك بجعل الذراع مع الكؾ لوقاٌة  ، و قد تؤتً حركة الٌد بجعلها درعا على الوجه   

أو عدم الرؼبة ، كما تستعمل الكفان لتؽطٌة الوجه إما لشعور بالخوؾ . الوجه مما قد ٌإذٌه 

 و إما أثناء الحزن للتعبٌر عن عدم الرؼبة فً النظر إلى ما حوله ، فً النظر إلى مشهد ما

أو لكونهم السبب فً ذلك الحزن ، و ٌفرك اإلنسان كفٌه انتظار  ، لشدة حزنه ومن حوله ؛

  أمر سار أو لبرد شدٌد .

كما أن تربٌع الذراعٌن على الصدر مع جعل إحداهما تحت اإلبط و الثانٌة تحت المرفق   

أو داللة على القلق ، كما أن تربٌعهما على الصدر مع وضع الٌدٌن على  ، نذٌر قلق

كما  .أو أنا موجود  ، أنا واثق من نفسً :العضدٌن تعنً أن صاحب هذه الحركة ٌقول

رؼبة الشخص فً معالجة  : توحً حركة الٌدٌن بعدة معان ال ٌتسع المقام لتفصٌلها منها

و االطمبنان ... الخ . و التعبٌر عن الراحة ، األمر بنفسه 
(1)

 

ومنتهاه أطراؾ ، الذي ٌكون مبدأه المرفق  . : الذراع أو الساعد وٌدخل تحت مسمى الٌد   

من دلك قول هللا تبارك .  وأشهر استعماالته اتخاذه كوحدة لقٌاس األطوال. األصابع 

  وهُ ُثمَّ فًِ ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسلُكُ   :وتعالى
 (2)

   وقد ٌستعمل الذراعان معا 

ـ من طرؾ أصابع الٌد األولى إلى طرؾ أصابع الٌد الثانٌة  ـ فٌسمى باعا  وقد ٌشار 

بالذراعٌن معا بتشكٌل شبه دابرة مفتوحة ) أي مع ترك مسافة بٌن الٌدٌن ( فً الداللة على 

 الكثرة .

وله دالالت ، وهو ما بٌن الكتؾ والمرفق  :كما ٌدخل تحت مسمى الٌد أٌضا العضد    

معٌنة . ففً الدراسات الحدٌثة التً تهتم بتوجٌه األشخاص أثناء القٌام بوظابفهم ٌدل إمساك 

وكذا االعتداد بالنفس . كما أن الممسك  ، الشخص بعضدٌه عن الشعور بالتفوق والتمكن

دُّ متو تر ، ومسك العضد مع بسط راحة بذراعه تحت المرفق إنما ٌقول بلسان حاله بؤنه ج 

الكؾ تدل على أن الشخص متؤثر بما ٌقول الطرؾ الثانً ، وإذا كانت نفس الحركة لكن 

بقلب كؾ الٌد فإنها تنم عن الرؼبة فً اإلسراع فً االنتهاء من األمر . أما إمساك المرفق 

 .صرح بذلك وإن لم ٌ، بالٌد فتوحً بؤن الشخص ؼٌر موافق على ما ٌقول الطرؾ الثانً 

. كما أن مسك شخص ٌشعر أنه أهٌن أو اعتدي علٌهأما لمس العضد بالٌد ٌنم على أن ال

العضد  ـ إن لم ٌكن الشخص ٌحدث ؼٌره ـ ٌدل على أنه ٌحدث نفسه . أما حك ظاهر الٌد 

 .ض عن الموقؾ وٌشعر أنه ٌفرض   علٌه فٌنم على أن الشخص ؼٌر را
(3)

 

القوة و القدرة كما  : و قد جاء لفظ الٌد فً اللؽة العربٌة للداللة على معان مجازٌة منها   

و بمعنى  ، و عن الملك و السٌطرة ٌقال : فً ٌده و فً قبضته، فً قولهم : الٌد الطولى 

                                                             
1
حركات  ةفٌه عن دالل افصبل تحدث ا كتاب المرجع األكٌد فً لؽة الجسد قد عقد اكما أن صاحب.  40ص  مرجع سابقنظر علم لؽة الحركة ، ٌ   ـ 

 .   65 : حتى 31 : صمن الٌد تحت عنوان القوة فً ٌدٌك 
2
 32سورة الحاقة اآلٌة    ـ 
3
 11ـ  7:  ، ص مرجع سابقنظر دلٌل علم لؽة الجسد ، ٌ   ـ 



                                      دالالت اإلشارات الجسمية في الدراسات الحديثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الفصل األول  

 56 

:   و عن معنى الظلم و البؽً فً قولهم ، األمر بٌدك  : الحرٌة فً التصرؾ مثل قولهم

فراغ الٌد ... الخ .  : و عن البطالة و الفراغ مثل قولهم ،لوى ٌده 
(1)

 

 الكتف : ـ ثانٌا

هو طرؾ الٌد فً أعلى العضد ، و هو من أعضاء الجسم التً ال تصدر عنها الكثٌر من     

و من بٌن . وٌتطلب تحرٌكه تحرٌك جزء كبٌر من الجسم ، اإلشارات الجسمٌة نظرا لثباته 

و قد تدل هذه الحركة على ، اإلشارات التً تصدر عنه : هزه كداللة على عدم اال كتراث 

و إنما جاء استعماله فً اللؽة بشكل مجازي على معان عدة . و ٌعبر عن هذه . الرفض 

 : المنطقة من الجسم بعدة ألفاظ منها الكتؾ و العاتق و المنكب ، و من بٌن داللته المجازٌة

العرب " رماها بٌن أكتافهم " بمعنى ألزمهم إٌاها و تقول : أخذ على عاتقه أي التزم و قول 

و تقول : هز منكبه داللة على الفرح . و ألقى عن عاتقه إذا تخلص من االلتزام ، تعهد 

و تقول : هز كتفٌه داللة على  . و تقول لٌن المنكب داللة على الكرم و العطاء ،واالستبشار

قول : أرنا تو  ،قول : منحوا العدو أكتافهم للتعبٌر عن الهزٌمة و الفرارتخٌبلء و الزهو و ال

عرض أكتافك للداللة على الرؼبة فً مفارقة الشخص مجلسك ...الخ . 
(2)

وٌصؾ  

الجزابرٌون من له ظهٌر ونصٌر خاصة فٌما تعلق بالقدرة على قضاء مصالحه من مصالح 

 الدولة بقولهم ) عنده األكتاؾ (

 الثا الصدر :ث

وبه نبض القلب وحركة التنفس من  ، و هو الجزء المعروؾ أعبله، مقدمة الجسم  »    

             الشهٌق والزفٌر ، جعلته الجماعة العربٌة مركز االنفعاالت فً حالتً االنبساط 

«االنقباض        و
 (3)

 

كما ٌعتبر سكونه ، وٌمثل اهتزازه أثناء التنفس عبلمة على أن الشخص على قٌد الحٌاة    

وفً حوادث المرور ، وخاصة أثناء الحروب والمعارك ، عبلمة على مفارقة الحٌاة 

الخطٌرة . وفً النشاط الٌومً لئلنسان تصدر عن الصدر إشارات ذات دالالت منها : 

ٌضعون  نعلى الدهشة واالستؽراب ،  كما أن األمرٌكٌٌوضع الٌد على الصدر عبلمة 

و اإلخبلص، والصدق ، أٌدٌهم على صدورهم أثناء تحٌة العلم تعبٌرا عن الوالء 
 (4)

 

 لنشٌد الوطنً قبل بدء المبارٌات وأصبحت تفعله الكثٌر من الفرق الرٌاضٌة أثناء عزؾ ا

والمإنث فكبر ، ة بٌن جنسً المذكر للصدر ٌعتبر عبلمة فارق ًكما أن  الملمح الفٌزٌولوج

      ونمو الشعر على الصدر من العبلمات الممٌزة للرجال ، األثداء عبلمة ممٌزة للمرأة 

وصدر الرجل مصمم بحٌث ٌتسع لربتٌن كبٌرتٌن  تسمحان بتوزٌع االكسجٌن بفعالٌة  »

                                                             
1
 117 ـ 96 : ص مرجع سابق ،نظر محمد محمد داود ، ٌ   ـ 
2
  71 : حتى 68 : ص المرجع نفسه ،نظر ٌ   ـ 
3
 267 : ص ، مرجع سابقكرٌم زكً حسام الدٌن ،    ـ 
4
 269 : ص، نظر المرجع نفسه ٌ   ـ 
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األجٌال السابقة كلما وفً . أكبر ، وتتٌحان له التنفس بكفاءة أكبر أثناء الجري والمطاردة 

ومازالت الحال كذلك فً ، كان صدر الرجل أكبر ازداد ما ٌتمتع به من احترام وسلطة 

«.معظم القبابل البدابٌة الباقٌة حتى اآلن 
 (1)

 

كما أن إبراز الصدر عند التواجد مع أفراد من الجنس اآلخر ٌهدؾ من خبلله الشخص إلى 

أن ٌبدو أكثر شبابا و حٌوٌة 
 (2)

 

للصدر وملحقاته نصٌب وافر من  »وقد استخدمت العرب كلمة الصدر فً معان مجازٌة    

( 48فقد شكلت كلمة الصدر وملحقاتها اللفظ المحوري فً ثمان وأربعٌن )، تعبٌرات الجسد 

 وقد ؼطت تعبٌرات الصدر وملحقاته مساحة واسعة من الداللة على الوجه التالً :، تعبٌرا 

 ٌة : وتكون مكانٌة )صدر المجلس ، والرمح ، السهم (ـ البداٌة واألول

 ـ الكرم وحسن الخلق  ) سلٌم الصدر ، ناصح الصدر (

 ـ قبول الحق والخٌر : كما فً قولهم شرح هللا صدره 

ل ج  صدره ، شفى صدره   ـ الشعور بالراحة والطمؤنٌنة : ث 

 ـ الؽضب والؽٌض : أوؼر صدره 

ٌِّن  فً المعانً ا فقد كان أكثرها للداللة على . لمذكورة لتعبٌرات الصدر وملحقاته وكما هو ب 

وهو محل المشاعر  ،العواطؾ ، والمشاعر اإلنسانٌة ؛ ألن الصدر ٌشتمل على القلب 

«اإلنسانٌة  .
 (3)

 

 الظهر : ـ رابعا

عن : . وأهم دالالته التعبٌر هو ما ٌقابل الصدر والبطن من الجهة الخلفٌة لجسم اإلنسان    

فالمستدٌر بظهره لمحدثه ٌقول بلسان  . اإلعراض وعدم الرؼبة فً الحدٌث واالستماع

وتكون داللة هذه الحركة تبعا للسٌاق الذي ترد ، إنه راؼب عن الحدٌث والتواصل : حاله

أو محزونا ، أو واجه منظرا ال ٌقوى على  فقد ٌكون اإلنسان مؽضبا ، أو متكبرا ،. فٌه 

كما أن تولٌة الظهر تدل على اتجاه السٌر للشخص  ؼٌر مكترث . النظر إلٌه ، أو أنه

 المعنً .

وتولً لها ، وتفسرها ، وتشٌر الدراسات الحدٌثة  ـ التً ترصد الحركات الجسمٌة    

األهمٌة كلؽة تجب مراعاتها أثناء التواصل ـ إلى أن لمس الظهر بالٌد أثناء التواصل ٌدل 

وٌجب ، بٌننا  حاله ـ إن األمور أصبحت مستحٌلة لسانعلى أن الشخص ٌقول لمحدثه  ـ ب

                                                             
1
 312 : ص مرجع سابق ،بارا بٌٌز ،  أالن وبار   ـ 
2
 287 : نظر المرجع نفسه ، صٌ   ـ 
3
 بتصرؾ 75ـ  71:  ، ص مرجع سابقمحمد محمد داود ،    ـ 
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أن أؼادر ، كما أن وضع الٌد ) أو حك ( أسفل الظهر ٌنم على أن الشخص ٌشعر بؤن 

و أنه ؼٌر قادر على تحمل هذه المهمة . أما وضع الٌد على الجهة الخلفٌة من ، الحمل ثقٌل 

و أنه تجب علٌه ، الوقت الكتؾ فٌدل على أن الشخص ٌشعر أنه أضاع ما ٌكفً من 

أو حك ( الجهة الخلفٌة من الخاصرة فتوحً بؤن الشخص  المؽادرة ، وأما وضع الٌد )

وأنه تجب علٌه المؽادرة ، ٌشعر بالتوتر والقلق 
 (1)

 

وترد لفظة الظهر فً اللؽة للتعبٌر عن العدٌد من المعانً المجازٌة منها : الداللة على    

كما أنها قد تدل على المعنى العكسً  ة . الظهور والوضوح كما فً قولهم : ظهر األرض

وقد ٌعبر به عن الخٌانة فٌقال طعنه فً  .أي الخفاء  واالستتار مثل قولهم : عن ظهر الؽٌب 

فٌقال : فبلن ثقٌل الظهر. وقد عبرت العرب  تعن كثرة العٌال أو كثرة االلتزاماظهره ، و

عن كل أمر جلً بلفظ الظهر .
 (2)

 

 الرجل : ـ خامسا

العضو المعروؾ الذي تمتد من أسفل  »: كرٌم زكً حسام الدٌن بقوله :د وقد عرفها    

«الجسم من أصل الفخذ إلى القدم و ٌعتمد علٌها اإلنسان فً المشً 
 (3)

و أدل إشاراتها أنها  

اتخاذها وضعٌات أخرى  و ، فانتصابها ٌعنً أن الشخص واقؾ : تنبٌك عن هٌبة الجسم

أو الصحٌة الرجلٌن فً المشً ٌنم عن الحالة  تشً بهٌبة مخالفة الوقوؾ ، كما أن جر  

أو قد  ، أو المرض ، التعب     فقد ٌجر المرء رجلٌه من شدة  . الصعبة للشخصالنفسٌة 

ٌبلػ الحزن منه مبلؽا عظٌما فتخور قواه و ٌجرُّ رجلٌه أثناء المشً . كما أن حركة الرجلٌن 

و من . و ثباتهما ٌعنً الوقوؾ ،المشً  القٌام معناه حالفتحرٌك الرجلٌن ، تحدد هٌبة الجسم

و ٌعتمد علٌه فً الدراسات . و ٌنتهً عند القدم ، و ٌبدأ من الركبة : أجزاء الرجل الساق 

ألن الشخص قد ٌتحكم فً إٌماءات وجهه و عٌنٌه . أو السامع ، الحدٌثة لفهم نفسٌة المتكلم 

و هذا ٌعنً أن  ».فلً من الجسم بٌنما ٌصعب علٌه جدا االنتباه إلى الجزء الس، و ٌدٌه 

         الساق و القدم مصدران مهمان للمعلومات عن موقؾ الشخص ، ألن معظم الناس 

ال ٌبلحظون ما ٌفعلونه بهما ، و ال ٌفكرون أبدا فً ادعاء إٌماءات عن طرٌقهما كما ٌفعلون 

بٌنما تنقر قدمه األرض ، متحكما فً نفسه  ، الجؤش  مع الوجه ، و قد ٌبدو الشخص رابط 

و هذا ٌظهر شعوره باإلحباط لعدم ، نقرا متكررا ، أو تقوم بحركات قصٌرة فً الهواء 

«الموقؾ  .  قدرته على الهروب من
 (4)

 

و ٌشٌر الباحثان آالن و بار بار بٌز فً كتابهما المرجع األكٌد فً لؽة الجسد إلى أن     

   حٌث ٌكون الساقان متبلصقٌن، ها وقفة االنتباه هناك أربع وضعٌات ربٌسٌة للوقوؾ : أدل

                                                             
1
 27ـ 23 : ، ص مرجع سابقدلٌل لؽة الجسد ،    ـ 
2
 93ـ  89 : ، ص مرجع سابق محمد محمد داود ،   ـ 
3
 354:  ص مرجع سابق ،كرٌم زكً حسام الدٌن ،    ـ 
4
 210 ـ  209 ص : ، ا بٌز ، مرجع سابقآالن و بار بار   ـ 
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ٌستعمله أطفال ، و هو وضع رسمً حٌادي ، وهو وضع تستعمله المرأة أكثر من الرجل 

 المدارس و صؽار الضباط و الموظفون أثناء الحدٌث مع مدٌرٌهم . 

ٌها ٌكون و ف، و ثانٌها : الساقان المتباعدان : و هذه إٌماءة خاصة بالرجال دون النساء 

 و أنه ال ٌنوي المؽادرة . ، و سٌطرته ، المتحدث مظهرا لقوته 

و فً هذه الوضعٌة ٌعتمد الجسم على أحد : و ثالثا : أن تكون إحدى القدمٌن إلى األمام 

 .  وهذه إشارة على أن اتجاه القدم هو المكان المفضل لدى الشخص للذهاب إلٌه، الوركٌن 

فإن اتجاه القدم ٌدل إلى الشخص األكثر ، و إذا كان الشخص مع مجموعة من أشخاص 

  .و إذا أراد الشخص المؽادرة فإنه ٌوجه قدمه نحو الباب . تشوٌقا و جاذبٌة 

رابعها : الوقوؾ مع تقاطع الساقٌن : و ٌكون بشكلٌن : الشكل األول ٌكون بتقاطع على 

و الشكل . ة مع األشخاص الذٌن ال تعرفهم معرفة جٌدة و ٌكون عاد، مستوى الساقٌن فقط 

     و تسمى هذه الوضعٌة وضعٌة المقص ، الثانً أن تتقاطع الرجبلن عند مستوى الركبة

عند المرأة تدل على  هً،أو اتخاذ موقؾ دفاعً. وأو الخضوع ، و هً تنم عن االنؽبلق 

.سه ال تسمح باالقترابفً الوقت نفو لكنها . أنها باقٌة ال ترٌد المؽادرة 
 (1)

 

و تفرٌج مقدم الرجلٌن بزاوٌة تسعٌن درجة فهً ، أما الوقوؾ بوضع العقب إلى العقب    

توحً بؤن الشخص منفتح اتجاه محدثه . 
(2)

 

أما عند الجلوس فإن وضع الرجلٌن تكون له دالالت أخرى منها : فً أوروبا مثبل ٌكون    

ٌوحً بان الشخص قد  ،تشبٌك الذراعٌن على الصدرمع ، وضع الساق على األخرى 

و فً الوالٌات المتحدة . و ال طابل من وراء محاولة إقناعه ، انسحب عاطفٌا من المحادثة 

واضعا منتصؾ ساقه على ركبته بشكل أفقً ، األمرٌكٌة ٌجلس الشخص على الكرسً 

كما  . ول الموضوعهذه جلسة توحً بؤن الشخص مستعد للجدل حو، مشكبل الرقم أربعة 

. و ذلك بإمساك الساق : أن تثبٌت الوضع ) الجلسة بصٌؽة الرقم أربعة ( باستعمال الٌدٌن 

داللة على التمسك بالموقؾ التنافسً . 
(3)

 

و الثانٌة ، مع وضع إحدى الٌدٌن على الركبة ، كما أن الجلوس بوضعٌة الرقم أربعة    

لتقرب حمٌمٌا  من محدثه .فهً توحً بؤن الشخص ٌود ا، على القدم 
 (4)

 

الداللة على  : و قد استعمل لفظ الرجل و ملحقاته فً اللؽة العربٌة لمعاٍن مجازٌة منها   

            و للداللة على االستسبلم . الشدة و القوة و التمكن كما فً قولهم : قابم على رجل 

و للداللة على النسل و الذرٌة كما . و الخضوع و الهوان كما فً قولهم : ارتمى تحت قدمٌه 

                                                             
1
 215ـ  212 : ص،  ا بٌز ، مرجع سابقآالن و بار بار نظرٌ   ـ 
2
  32 : ص،  مرجع سابقنظر دلٌل علم لؽة الحركة ، ٌ   ـ 
3
   219 ـ 218 : صالمرجع نفسه ، ز ، ٌنظر آالن و بار بارا بٌ   ـ 
4
  33 : ص ،المرجع نفسه نظر دلٌل علم لؽة الحركة ، ٌ   ـ 
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و للداللة  .  و للداللة على الهروب مثل قولهم : أطلق ساقٌه للرٌح . فً قولهم : عقب فبلن 

على االنقبلب و النكوص و التحول مثل قولهم : نكص على عقبٌه ... الخ . 
(1) 

                                                             
1
 128 ـ 119 : ، صمرجع سابق محمد محمد داود ،    ـ 



 

 

 انفصم انثبًَ:

 اإلشبراث اجلسًٍت ادلنتجت نهًؼنى يف انقرآٌ انكرٌى

 انبسٍطتـ ادلبحث األول : اإلشبرة اجلسًٍت 

 ـ ادلطهب األول: إشبراث صبدرة ػٍ ينطقت انرأس                       

 تصدر ػٍ ببقً أػضبء اجلسد ثدالالـ ادلطهب انثبًَ :                               

 ـ ادلبحث انثبًَ : االشبراث اجلسًٍت ادلركبت

 االشبراث اجلسًٍت انصبدرة ػٍ ػضىٌٍ فأكثرـ ادلطهب األول :                                   

 ـ ادلطهب انثبًَ : االشبراث انصبدرة ػٍ ػضى ببالشرتاك يغ  يتًى                                     
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 ـ المبحث األول : اإلشارة الجسمٌة البسٌطة 

ْعربا  ـلقد نزل القرآن الك     ارٌم م    عربة عنـكة للبٌان ، مـل سبٌل سالـمتوخٌا ك ، مبٌن 

المعنى ، كاشفة عن المقصود . و قد اتخذ الخطاب القرآنً لؽة الجسد وسٌلة من بٌن 

الوسابل الكثٌرة التً اعتمدها فً بلوغ األفهام . و ال ٌمكن تخٌل لؽة على وجه البسٌطة  

لها المباشر بٌن الناس ، أو فً تناقلها بٌنهم  خالٌة من لؽة الجسد و تعابٌره ، سواء فً استعما

مكتوبة ، أو منطوقة . فترى الكاتب ، أو المتحدث ٌصور تلك الحركات ، أو اإلشارات 

الجسمٌة ؛ لٌضمن بلوغ المعنى كامبل  . و قد ٌكون أكثر تعوٌله أحٌانا علٌها خاصة عند نقل 

قرآن الكرٌم هذه اللؽة فً تبلٌػ معانٌه الصور النفسٌة ، و الحاالت الوجدانٌة . و قد وظؾ ال

الدقٌقة ، و تشخٌص الحاالت النفسٌة التً تعتري اإلنسان ؛ فصور من خبللها معانً الرضا 

و الؽضب ، و السرور و الحزن ، و االطمبنان و الهلع ، و التسلٌم و القنوط ... الخ  فكانت 

        القرآن ؼاٌة فً الدقة تلك اإلشارات الجسمٌة من حركات و هٌبات و أوضاع حكاها

و ؼاٌة فً التبلٌػ . و قد تنوعت تلك اإلشارات بٌن بسٌطة تعتمد أساسا على عضو واحد 

ر فٌها إلى   من أعضاء الجسم ، أو مركبة تعتمد على أكثر من  ٌ ْنظ  عضو، أو هٌبة عامة 

و ما من عضو من عموم الجسم باعتباره منتجا لمعنى معٌن بالنظر إلٌه كله كوحدة واحدة . 

أعضاء هذا الجسد إال و تصدر عنه إشارات ذات دالالت . و أكثر األعضاء إصدارا لتلك 

: األعضاء الواقعة فً منطقة الرأس ، و بدرجة أقل سابر أعضاء الجسم  اإلشارات هً

 األخرى . و لنبدأ أوال باألعضاء الواقعة فً منطقة الرأس.

 منطقة الرأسـ المطلب األول: إشارات صادرة عن 

الرأس سلطان الجسد . و منه   ٌنطلق عدد ال ٌمكن حصره من اإلشارات . فالرأس    

ا كبٌرا من اإلشارات باعتباره عضوا واحدا  . و تصدر عن كل عضو مكون له  ٌ صدر كم 

أٌضا جملة من اإلشارات. فلكل من العٌن و األذن و العنق و الوجه إشاراتها. ولنبدأ أوال 

 لنظر إلٌه كعضو واحد .بالرأس با

 أوال الرأس : 

وقد جاءت حركة الرأس فً القرآن الكرٌم داللة على حاالت نفسٌة كثٌرة منها : الداللة      

 على :

ُ ْهِطِعٌَن مـمُ   :ى: وذلك فً قوله تعالـ الذهول و الرهبة 1 ْرَتدُّ ــً ُرُءوِسهِ ـْقِنعِ ـ ٌَ  ْم الَ 
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هِ  ٌْ   َهَواء  مــــَوأَْفِئَدُتهُ ْم ــْرفُهُ ـْم طَ ــإَِل
(1)

مقنعً رإوسهم ( أي رافعً » ) شوكانً : لٌقول ا

فهم ٌومبذ رافعً  : و أقنع صوته إذا رفعه . و المعنى رإوسهم : و إقناع الرأس رفعه ،

«. بعض و ذل . و ال ٌنظر بعضهم إلى  ء ٌنظرون إلٌها نظر فزعرإوسهم إلى السما
 (2)

 

 شركٌن عند معاٌنة أهوال القٌامة فهذه الصورة التً تشخص حال الظالمٌن من الكفرة والم

ٌذهلون ؛ فتذهب ألبابهم حتى أن حركاتهم الجسدٌة تؤتً على ؼٌر المعهود من طبع  و كٌؾ 

فٌرفعون رإوسهم ـ وعادة اإلنسان طؤطؤة الرأس فً  ،اآلدمً لعظم الهول ، و شدة الخطب 

مثل هذه المواقؾ ـ  و تشخص أبصارهم . فهذه الصورة للظالمٌن تعكسها هٌبة رإوسهم 

المرفوعة ، و أبصارهم الشاخصة ؼاٌة فً البٌان ، و قمة فً التبلٌػ . تعجز األلفاظ عن 

متواكبة ، أو أربع  ر متتابعة أربع صو» بلوغ هذه المرتبة من البٌان . ٌقـول سٌد قطب 

مشاهد لرواٌة واحدة ٌتلوا بعضها بعضا فً االستعراض ، فتتم بها صورة شاخصة فً 

الخٌال . و هً صورة فرٌدة للفزع و الخجل و الرهبة و االستسبلم ، ٌجللها ظل كبٌب 

 هإالء آدمٌون بٌنهم و بٌن .ساهم ٌكمد األنفاس . و هً صورة ترسم كذلك فً وسط حً 

و ٌصل  ،المستمعٌن صلة الجنس المشترك ،و الحس المتشابه ، فهً ترتسم فً نفوسهم حٌة 

الشعور بها من هإالء إلى هإالء بالمشاركة الوجدانٌة ، و بالتخٌل المحسوس . فإذا قرأها 

.«القارئ تمشت رعدة الهول فً حناٌاه كما ٌلقاه 
 (3)

 

 :ـ االستهزاء و االزدراء 2

ْكُبُر ِفً ُصُدوِرُكْم   قُل ُكوُنوْا ِحَجاَرًة أَْو َحِدًٌدا الى :و ذلك فً قوله تع  ٌَ ا  مَّ أَْو َخْلًقا مِّ

قُولُوَن َمَتى ٌَ َك ُرُإوَسُهْم َو ٌْ ٌُْنِغُضوَن إَِل ٍة َفَس لَ َمرَّ ٌُِعٌُدَنا قُِل الَِّذي َفَطَرُكْم َأوَّ قُولُوَن َمن  ٌَ  َفَس

ُكوَن َقِرًٌبا ٌَ   ُهَو قُلْ َعَسى َأن 
 (4)

 

فسٌنؽضون إلٌك رإوسهم ( قال ابن عباس و قتادة : ٌحركونها استهزاء » ) قال ابن كثٌر 

ألن اإلنؽاض هو التحرٌك من أسفل  ، و هذا الذي قااله هو الذي تعرفه العرب من لؽاتها

و منه قٌل للظلٌم و هم ولد النعامة نؽض ألنه إذا مشى  . أو من أعلى إلى أسفل، إلى أعلى 

(5) ». و حرك رأسه، عجل بمشٌته 
 و االزدراء  ، . و هذه الحركة فٌها داللة على االستهزاء

و أوعدهم رؼم أنهم لم ، و قد آخذهم هللا . و تسفٌه ما ٌقول النبً صلى هللا علٌه و سلم 

مما ٌبٌن . و ترتب عنها وعٌد ، حركة داللة فكان لهذه ال . ٌقولوا بل حركوا رإوسهم

و مثله أٌضا قوله . بوضوح أن للحركة الجسمٌة بعدا داللٌا مهما ال ٌقل شؤنا عن اللفظ 

َتُهْم  تعالى فً المنافقٌن  ٌْ ْوا ُرُإوَسُهْم َوَرأَ ِ َلوَّ ْسَتْغفِْر َلُكْم َرُسولُ َّللاَّ ٌَ َوإَِذا قٌِلَ َلُهْم َتَعاَلْوا 

                                                             
1
 . 43سورة إبراهٌم ، اآلٌة    ـ 
2
الجامع بٌن علمً الدراٌة والرواٌة من علم التفسٌر، اعتنى به وراجع أصوله ٌوسف فتح القدٌر الشوكانً ) محمد بن علً بن محمد ( ،    ـ 

 752، ص :   2007(  4الغوش ، دار المعرفة ، بٌرو ت لبنان ، ) ط 
3
 60، ص :  2002،   16التصوٌر الفنً فً القرآن الكرٌم ، دار الشروق القاهرة ، ط سٌد قطب ،    ـ 
4
 51سورة اإلسراء ، اآلٌة    ـ 
5
 49، ص :  3ابن كثٌر ، مصدر سابق ، ج    ـ 
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ونَ  ُصدُّ ْسَتْكِبُرونَ  ٌَ  َوُهم مُّ
 (1)

 قال أكثر أهل التفسٌر : لووا رإوسهم على سبٌل » 

«. االستهزاء 
 (2)

 

 ـ المذلة و االستسالم و الندم: 3

َنا أَْبَصْرَنا  و ذلك فً قوله تعالى  ِهْم َربَّ َوَلْو َتَرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُإوِسِهْم ِعنَد َربِّ

ا ُموقُِنونَ َوَسِمْعَنا   َفاْرِجْعَنا َنْعَملْ َصالًِحا إِنَّ
 (3)

و فً . النكس قلب الشًء على رأسه » 

و نكس رأسه إذا ، رأسه  و الناكس المطؤطا، التنزٌل ) ناكسوا رإوسهم عند ربهم ( 

 «. طؤطؤه من ذل 
(4)

مطؤطبوها حٌاء و ندما على ما فرط : و معنى ناكسوا رإوسهم » 

« .و العصٌان له ، ن الشرك باهلل منهم فً الدنٌا م
(5)

فهٌبة الرأس المنكس فٌها داللة بلٌؽة  

   جحودا فهإالء المجرمون عاٌنوا حقٌقة طالما كذبوا بها ، عن الذل و االستسبلم و الندم 

و ندمهم بهذه الحركة ، و استسبلمهم ، فصور المولى تبارك و تعالى ذلهم . أو عنادا

، و جحوده و قد عبر القرآن عن االرتداد عن الحق . الجسمٌة الموحٌة بما ال ٌبلؽه اللفظ 

 . كؤن ما انقلب هذا المرتد عن الحق رأسا على عقب ، باالنتكاس على الرأسبعد اإلٌقان به 

أٌقنوا أنهم عندما حطم أصنامهم و بكتهم بالحجة الدامؽة و ـ ففً قصة إبراهٌم مع قومه 

ُثمَّ  فوصؾ هللا حالهم بقوله : . ارتدوا و جادلوا بالباطل  ـ مخطبون بعبادتهم لتلك األصنام

نِطقُونَ  ٌَ   ُنِكُسوا َعَلى ُرُإوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما َهُإاَلء 
(6)

فكنى عن االرتداد عن الحق بعد 

لما لهذه الحركة الجسمٌة من قوة عن التعبٌر عن  ؛ اإلٌقان به باالنتكاس رأسا على عقب

 الفكرة . 

 ـ الداللة على كبر السن : 4

َقالَ َربِّ إِنًِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنًِّ َواْشَتَعلَ  فً هذا المعنى ٌقول هللا تبارك و تعالى :     

ا ًٌّ ًبا َوَلْم أَُكن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشقِ ٌْ ْأُس َش  الرَّ
 (7)

فشبه به  .االشتعال هو انتشار شعاع النارو » 

ثم أخرجه مخرج االستعارة ، انتشار بٌاض شعر الرأس فً سواده بجامع البٌاض و اإلنارة 

«.بالكناٌة 
 (8)

و ؼٌر لونه إلى البٌاض داللة فً ، فمظهر الرأس الذي قد ؼزاه الشٌب  

ٌا علٌه السبلم لما ٌعلم و قد عبر به زكر. و ضعؾ البدن ، الؽالب األعم على كبر السن 

و كانت هذه اإلشارة الجسمٌة موحٌة بالسورة . الناس من تبلزم بٌن الشٌب و الضعؾ 

و لو قال كبرت سنً لما حصل هذا المعنى فً النفس بهذا ، المتخٌلة عن معنى تقدم العمر 

 الوضوح .
                                                             

1
    5سورة المنافقون ، اآلٌة    ـ 
2
أبو حٌان األندلسً ) محمد بن ٌوسف ( ، البحر المحٌط ، دراسة وتحقٌق وتعلٌق الشٌخ أحمد عادل عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب    ـ 

 269ص :  8ج  1993( ،  1العلمٌة  ، بٌروت لبنان ، )ط 
3
 12سورة السجدة ، اآلٌة    ـ 
4
 241، ص :  6مصدر سابق ، مادة ) نكس ( ، ج  ابن منظور 
5
 1151مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ 
6
 65سورة األنبٌاء ، اآلٌة    ـ 
7
 4سورة مرٌم ، اآلٌة    ـ 
8
 882ص :  الشوكانً ، مصدر سابق ،   ـ 
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عبر المولى تبارك فقد  . والفزع ٌوم القٌامة ة، وقد ٌكون شٌب الرأس داللة على الهول   

ْجَعلُ اْلِوْلَداَن ِشًٌبا وتعالى عن هول ذلك الٌوم بقوله :  ٌَ ْوًما  ٌَ قُوَن إِن َكَفْرُتْم  َف َتتَّ ٌْ  َفَك
 
 

(1)
لٌوم الشدٌد : لٌقال . مثل فً الشدة ، ألن تقوى هللا وخوؾ عقابه ٌجعل الولدان شٌبا » 

و األصل فٌه أن الهموم واألحزان إذا تفاقمت على اإلنسان . ٌوم ٌشٌب نواصً األطفال 

«. أسرع فٌه الشٌب 
 (2)

وما ٌكابده الناس من شدابد ركزها القرآن ، فتصوٌر مشهد القٌامة  

. وهً صورة الطفل الذي شاب شعره من شدة ذلك الٌوم ، القرآن الكرٌم فً صورة موحٌة 

 . دولك بعد هذه الصورة أن تتخٌل تلك األهوال والشداب

  : وكما أن التعبٌر قد ٌكون بجملة الرأس ٌكون أٌضا بجزء منه ومن أمثلة ذلك

 ثانٌا ـ الناصٌة :

ٌُْعَرُف  و النواصً شعور مقدم الرإوس ، وفً هذا السٌاق ٌقول المولى جل ثناءه 

َواِصً َواأْلَْقَدامِ  ٌُْإَخُذ ِبالنَّ ( اْلُمْجِرُموَن ِبِسٌَماُهْم َف
 (3)

والمعنى أنها تجعل األقدام مضمومة »  

ٌجمع بٌن ناصٌته  : قال الضحاك. وتلقٌهم المبلبكة فً النار ، مضمومة إلى النواصً 

تسحبهم المبلبكة إلى النار تارة تؤخذهم  : وقٌل. وقدمٌه فً سلسلة من وراء ظهره 

« . وتارة تؤخذهم بؤقدامهم وتجرهم على رإوسهم  ، بنواصٌهم وتجرهم على وجوههم
(4)

متمثبل فً ، وهذا مشهد آخر من مشاهد إذالل الكفار ٌوم القٌامة ٌصوره القرآن الكرٌم 

فهذا السلوك )الجر من . وتحقٌره ، إمعانا فً إذالله ؛ جر الكافر من ناصٌته على وجهه 

  ٌ ن مدى الهوان الذي ٌلقاه الكافر ٌوم القٌامة من ؼٌر الحاجة إلى اإلطناب شعر الناصٌة ( ب

ِة  فه بالكلمات . وفً سورة العلق فً وص ٌَ اِص نَتِه َلَنْسَفًعا بِالنَّ ٌَ ٍة َكاِذَبٍة  َكبلَّ َلِئن لَّْم  ٌَ َناِص

 َخاِطَئةٍ 
 (5)

 

«. ولنجرنه إلى النار، : والمعنى لنؤخذن بناصٌته السفع الجذب الشدٌد:» قال الشوكانً 
 (6)

 

(6)
 

اآلٌة السابقة من جر  للكافر من ناصٌته إلى الذي تناولته ، وهذه اآلٌة تصور المشهد ذاته 

وإنه ، بذلك اللفظ الشدٌد المصور بلفظه لمعناه  هكذا لنسفعن»  :ٌقول السٌد قطب .النار

ةِ  ألوقع من مرادفه لنؤخذن بشدة . و ٌَ اِص صورة حسٌة لؤلخذ الشدٌد السرٌع ومن  لََنْسَفًعا ِبالنَّ

      الرأس المتشامخ . إنها ناصٌة تستحق  أعلى مكان ٌرفعه الطاؼٌة المتكبر من مقدم

«.السفع 
 (7)

  

                                                             
1
 17سورة المزمل ، اآلٌة    ـ 
2
 641ص :  4، مصدر سابق ، ج  ، الزمخشري    ـ 
3
 41سورة الرحمان ، اآلٌة    ـ 
4
 1437الشوكانً ، مصدر سابق ، ص :    ـ 
5
 16ـ  15سورة العلق اآلٌة    ـ 
6
 1640مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ 
7
 215ـ  212 : ص،  ا بٌز ، مرجع سابقآالن و بار بار نظرٌ   ـ 
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ِتَها إِنَّ َربًِّ َعَلى  قال تعالى: ٌَ ٍة إِالَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِص ا ِمن َدآبَّ ُكم مَّ ْلُت َعَلى َّللّاِ َربًِّ َوَربِّ إِنًِّ َتَوكَّ

ْسَتقٌِمٍ   ِصَراٍط مُّ
 (1)

فخص باألخذ الناصٌة  ، و كٌؾ هو آخذ بناصٌتها : و إن قال قابل»  

         بالذلة     ألن العرب تستعمل ذلك فً وصفها من وصفته : قٌل  .دون سابر الجسد

  . أنه له مطٌع ٌصرفه كما ٌشاء : أي . ما ناصٌة فبلن إال بٌد فبلن : فتقول .و الخضوع 

دوا بذلك فخرا جزوا ناصٌته لٌعت ه و المن علٌن ، و كانوا إذا أسروا األسٌر فؤرادوا إطبلقه

«.ٌخاطبهم هللا بما ٌعرفونه فً كبلمهم . عند المفاخرة 
 (2)

 

 ثالثا ـ العنق : 

 جاءت حركة العنق فً القرآن الكرٌم دالة على عدة معان أهمها :

 ـ الكبر و اإلعراض عن الحق : 1

ٌُِضلَّ َعن َسِبٌِل َّللاَِّ  و من أمثلة ذلك قوله تعالى  ًَ ِعْطفِِه لِ  َثاِن
 (3)

و عطفا الرجل  » 

األول أن  المراد به من ٌلوي عنقه مرحا  و فً تفسٌره و جهان:. جانباه من ٌمٌن و شمال 

ومن الناس من : معناه الزجاج قال: وهذا ٌوصؾ به المتكبر. والمعنى  و ذكر. و تكبرا 

  .     المبرد: العطؾ ما انثنى من العنق و الوجه . قال ٌجادل فً هللا متكبرا 

«. اإلعراض أي معرضا عن الذكر: و الثانً أن المراد بقوله ثانً عطفه 
 (4)

فإن حملنا   

   . كانت حركة ثنً العنق و الوجه دالة على التكبر واالستعبلء ، معناه عن التفسٌر األول 

 و قد عبر المولى تبارك و تعالى بهذه الحركة عن الكبر و االستعبلء عن الحق .

 لتفات خوفا أو جزعا :ـ المضً دون اال 2

ْدُعوُكْم  و هذا المعنى ورد فً قوله تعالى      ٌَ ُسولُ  إِْذ ُتْصِعُدوَن َوال َتْلُووَن َعلى أََحٍد َوالرَّ

ُ َخِبٌٌر ِبما 
بل َتْحَزُنوا َعلى ما فاَتُكْم َوال ما أَصاَبُكْم َوَّللاَّ ٌْ ا بَِغمٍّ لَِك فًِ أُْخراُكْم َفؤَثاَبُكْم َغّمً

  َتْعَملُونَ 
(5)

ك تمل   .أي ال ٌلتفت بعضكم إلى بعض هربا. ترجعون و تقٌمون : ) تلوون (  

و ال ٌلوون ، ال ٌلتفت بعضهم إلى بعض ، المسلمون فً ؼزوة أحد حٌث تفرقوا هاربٌن 

 لما أصابهم من خوؾ و جزع .  ؛ أعناقهم معرجٌن إلى الرسول

 

 

                                                             
1
 56سورة هود ، األٌة    ـ 
2
،   2000،  1جامع البٌان فً تأوٌل القرآن ، تحقٌق أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط الطبري ) محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر(  ،    ـ 

 364، ص :  15ج 
3
 9سورة الحج ، اآلٌة    ـ 
4
 955الشوكانً ، مصدر  سابق ، ص :    ـ 
5
 153سورة آل عمران ، اآلٌة    ـ 
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  ـ المذلة و القهر 3

ُ فًِ   : المعنى ٌقول تبارك و تعالىو فً هذا  ِهْم َوأُْوَلِئَك األَْغبلَل أُْوَلِئَك الَِّذٌَن َكَفُروْا ِبَربِّ

اِر ُهْم فٌَِها َخالِدونَ   أَْعَناقِِهْم َوأُْوَلِئَك أَْصَحاُب النَّ
 (1)

هـ (:  460قال الطاهربن عاشور) ت  

لؤلسرى  ها ]األؼبلل[كانوا ٌضعونو ، سوقهم إلى الحساب سوق المذلة و القهر بد ٌعو» 

و هو ، و هو القٌد الذي ٌوضع فً العنق ، المثقلٌن ] ... [ و األؼبلل جمع ؼل بضم الؽٌن 

«.أشد التقٌٌد 
 (2)

ٌُْسَحُبوَن  و مثله قوله تعالى   بَلِسلُ  إِِذ اأْلَْغبَللُ فًِ أَْعَناقِِهْم َوالسَّ
 (3)

و قد 

ٌ قاد  ورة الشنٌعة التً تخلع القلوب صبها الكافرون إلى جهنم تلك الوصؾ هللا الكٌفٌة التً 

فهذه اإلشارة الجسمٌة أوقع فً النفس . لشدة ما ٌقاسٌه الكافر من مذلة و قهر  ؛من الصدور

 أو وصؾ قد ٌوصؾ به هذا الموقؾ المهول . ، ٌقال من أي كبلم قد 

 ـ المالزمة والتعلق: 4

اَمِة ِكَتاًبا  َوُكلَّ  من ذلك قوله تعالى :     ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ إِنَساٍن أَْلَزْمَناهُ َطآِئَرهُ فًِ ُعُنقِِه َوُنْخِرُج َلُه 

ْلَقاهُ َمنُشوًرا ٌَ 
 (4)

ومنه قول العرب تقلدها طوق الحمامة ، أي عمله الزم له لزوم القبلدة » 

الة لعلها فلذلك خص بالعنق ألن القبلدة توضع فً عنق المرأة ]...[ وٌحتمل أن ٌكون لح. 

توضع للذٌن ٌعٌنون . وضع عبلمات توضع فً الرقاب  : كانت معروفة عند العرب وهً

(5) »الذمة   وقد كان ٌوضع فً اإلسبلم ألهل . أو لٌإخذ منهم شًء ما ، لعمل ما 
كما أن  

وضع الشارات الٌزال معموال به إلى الٌوم مثل وضع شارات على أعوان األمن فً 

 المإسسات بٌانا لوظٌفتهم وكذا وضع شارات تمٌز المشاركٌن فً الملتقٌات وؼٌرها 

وكذا ارتهان مصٌر اإلنسان ، عمل اإلنسان الزم له لزوم القبلدة للعنق والمعنى أن   

جاءت هذه الصورة الحسٌة للمعنى المجرد تقرٌبا للفهم وتبلٌؽا ف. بصبلح عمله أو فساده 

 للمعنى .

 الوجه :ـ  رابعا

والسرور   ففٌه ٌظهر الحزن  . وهو أكثر أعضاء الجسم تجلٌة للحاالت النفسٌة لئلنسان    

، والرضا والؽضب ، والراحة و التعب ...الخ  وقد وظفه القرآن الكرٌم لبٌان الحال النفسٌة 

والراحة . و ما  السرور   واستدل بما ٌعلوه من نضرة و إشراق على  . للمإمنٌن والكافرٌن

 . ٌؽشاه من سواد ، وقترة على الحزن والكمد

                                                             
1
 5اآلٌة  سورة الرعد ،   ـ 
2
 90، ص :  13ج 1997محمد الطاهر بن عاشور،التحرٌر والتنوٌر،  دار سحنون للنشر والتوزٌع ، تونس ، )د ط ( ،    ـ 
3
 17سورة غافر ، اآلٌة    ـ 
4
 13سورة اإلسراء ، اآلٌة    ـ 
5
 47، ص :  15محمد الطاهر بن عاشور ، المرجع نفسه ، ج    ـ 
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 ـ االستبشار والسرور : 1

ٌَضُّ ُوُجوهٌ َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ  من ذلك ما  جاء فً قوله جل فً عبله :       ْوَم َتْب ٌَ   
(1)     

ووسم ببٌاض ، فمن كان من أهل نور الحق . والسواد من الظلمة  ،من النورالبٌاض  »

(2) ».وابٌضت صحٌفته و أشرقت  ، الوجه وإسفاره وإشراقه
فهذه الصورة التً تبٌن كٌؾ  

وتبٌض إشراقا ، فتضًء أسارٌر وجهه  ؛ ٌرتسم البشر والسرور والرضا على وجه المإمن

فإشارة .  وما ٌنتظرها من جزٌل النعم ، ا من خٌر عبلمة على ما ناله، وٌعلوها النور 

ابٌضاض الوجه دلٌل ال مرٌة فٌه عن الحال التً ٌكون علٌها صاحب هذا الوجه من سرور 

ِعٌمِ  وفً ذات السٌاق ٌقول هللا تعالى :  وؼبطة .   َتْعِرُف فًِ ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَّ
(3)

ٌقول  

أي صفة الترافة  ، إلٌهم فً وجوههم نظرة النعٌمأي تعرؾ إذا نظرت »  ابن كثٌر:

«.مما هم فٌه من النعٌم العظٌم ؛ والحشمة والسرور والدعة والرٌاسة 
 (4)

وكل ما ذكر من  

مما ٌإكد ضرورة اعتبار اإلشارات الجسمٌة فً فهم . صفات إنما ٌجتلٌها المرء من الوجه 

 حال المخاطب .

 ـ الخوف والغم : 2

َئٍة ِبِمْثلَِها   ومثل هذا المعنى وارد فً قوله تعالى :     ٌِّ َئاِت َجَزاء َس ٌِّ َوالَِّذٌَن َكَسُبوْا السَّ

ِل ُمْظلِمً  ٌْ َن اللَّ ْت ُوُجوُهُهْم قَِطًعا مِّ ٌَ َما أُْغِش َن َّللّاِ ِمْن َعاِصٍم َكؤَنَّ ا َلُهم مِّ ا أُْوَلِئَك َوَتْرَهقُُهْم ِذلٌَّة مَّ

اِر ُهْم فٌَِها َخالُِدونَ  أَْصَحابُ    النَّ
(5)

وهذه مبالؽة فً سواد الوجه ]...[  وكون وجوههم »  

«.فتكون ألوانهم مسودة ، مسودة هً حقٌقة ال مجاز 
 (6)

من الكفار  ونفهإالء المجرم 

ا ٌعاٌنون مصٌرهم  ، والمشركٌن والمنافقٌن كهم الخوؾ وٌستحوذ علٌهم الؽم ٌتمل  ؛ لم 

 فٌظهر ذلك فً صفحات وجوههم سوادا قاتما  ، ما آلوا إلٌه من سوء المصٌرعلى ، واألسى 

    وفً ذات السٌاق ٌقول المولى جل شؤنه :. كؤنه ظبلم اللٌل لفرط الخوؾ والحزن والؽم 

   ََس فًِ َجه ٌْ ةٌ أََل ْسَودَّ ِ ُوُجوُهُهم مُّ اَمِة َتَرى الَِّذٌَن َكَذُبوْا َعَلى َّللاَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ َم َمْثًوى َو نَّ

ِرٌَن  لِّْلُمَتَكبِّ
 (7)

 

عند ما ،  به من حزن و أسى وؼم   لما ٌلم   ؛ كما أن السواد ٌعلو وجه المشرك فً الدنٌا   

وبٌن لنا ما بلؽه من الحزن واألسى حتى ظهر ، فصور هللا تعالى حاله  . ٌبشر بوالدة األنثى

َر  ذلك جلٌا على وجهه فٌقول : ا َوإَِذا ُبشِّ ْحَمِن َمَثبًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدً أََحُدُهم ِبَما َضَرَب لِلرَّ

 َوُهَو َكِظٌمٌ 
 (8)

ففً كل ما سبق كانت اإلشارة الجسمٌة ) لون الوجه ( دالة على ما ٌعتري  

                                                             
1
 106ة سورة آل عمران ، اآلٌ   ـ 
2
 399ص :  1مصدر سابق ، ج  ، الزمخشري ،    ـ 
3
 24سورة المطففٌن ، اآلٌة    ـ 
4
 489ص :  4ابن كثٌر ، مصدر سابق ، ج  ،    ـ 
5
 27سورة ٌونس ، اآلٌة    ـ 
6
 150، ص  5مصدر سابق ، ج  أبو حٌان األندلسً ،   ـ 
7
 60سورة الزمر ، اآلٌة    ـ 
8
 17سورة  الزخرف ، اآلٌة    ـ 
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ولو أردنا أن نعتاض عن هذه اإلشارات . أو خوؾ وؼم ، ٌعتري النفس من رضا وسرور 

 المتلقً ما تبلؽه اإلشارة .بؤلفاظ لما بلؽت فً نفس 

 ـ الكبر واالستعالء :3

َك  وٌظهر هذا الخلق الذمٌم من خبلل حركة الوجه الواردة فً قوله تعالى :  ْر َخدَّ  َواَل ُتَصعِّ

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ  َ اَل 
اِس َواَل َتْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ َّللاَّ  لِلنَّ

 (1)
ٌقول اإلمام  

وأصل الصعر داء . ال تعرض بوجهك عمن كلمته تكبرا واستحقارا لمن تكلمه » الطبري : 

فشبه به الرجل  . أو رإوسها حتى تلفت أعناقها عن رإوسها، ٌؤخذ اإلبل فً أعناقها 

 .«المتكبر عن الناس 
(2)

و إعبلء من قدر نفسه ، فالمتكبر ٌقوم بهذه الحركة احتقارا لؽٌره 

وقد وظؾ القرآن هذه الحركة . ذم هللا تبارك وتعالى هذا الخلق وشبهه بالمرض لقبحه  وقد

 لما تحمله من دالالت تنوء بها األلفاظ .

. إذا كان ٌخوض فٌما ال ٌنبؽً الخوض فٌه ؛ وقد ٌكون اإلعراض عن المتحدث محمودا    

خُ  و من أمثلة ذلك قوله تعالى : ٌَ َت الَِّذٌَن  ٌْ اِتَنا َفؤَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى َوإَِذا َرأَ ٌَ وُضوَن ِفً آ

ِرِه  ٌْ ُخوُضوْا فًِ َحِدٌٍث َغ ٌَ
 (3) 

و قم ، ٌقول فصد عنهم بوجهك » قال اإلمام الطبري : 

.«عنهم و ال تجلس معهم 
 (4)

فالصد بالوجه حركة جسمٌة موحٌة باإلنكار على أهل الباطل  

ألن المجالسة قد ؛ الباطل و إشارة إلى عدم المشاركة فً جرٌمة الخوض فً آٌات هللا 

 .و الصد و المؽادرة توحً بعكس ذلك ، توحً بالرضا 

 ـ اإلهانة و التعذٌب : 4

؛ فإن عقاب الكفار وإهانتهم ٌقع على وجوههم ،و كما أن الحالة النفسٌة تبدو على الوجه     

ن َقِطَراٍن َوَتْغَشى  ٌقول هللا تعالى :. لما للوجه من مكانة فً جسم اإلنسان  َسَراِبٌلُُهم مِّ

ارُ   ُوُجوَهُهْم النَّ
 (5)

ألن الوجه أعز موضع فً ظاهر البدن و أشرفه » ٌقول الزمخشري :  

«كالقلب فً باطنه ، أشرفه 
 (6)

ٌَُغاُثوا ِبَماء  ٌضا قوله تعالى : و من ذلك أ  ْسَتِغٌُثوا  ٌَ َوإِن 

َراُب َوَساءْت ُمْرَتَفًقا  ْشِوي اْلُوُجوَه ِبْئَس الشَّ ٌَ َكاْلُمْهِل 
 (7)

 »ٌقول أبو حٌان األندلسً :  

 «.اختص الوجوه لكونها عند شربها ٌقرب حرها من وجوههم 
(8)

 :و منها أٌضا قوله تعالى

  اُر َوُهْم فٌَِها َكالُِحوَن َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّ
 (9)

و خص الوجه باللفح » ٌقول أبو حٌان :  

فإذا ،  و اإلنسان أحفظ له من اآلفات من ؼٌره من األعضاء، ألنه أشرؾ ما فً اإلنسان 
                                                             

1
    18سورة لقمان ، اآلٌة    ـ 
2
 143، ص :  20مصدر سابق ، ج الطبري ،    ـ 
3
 68سورة األنعام ، اآلٌة    ـ 
4
 436:  ص،   11 ج  المصدر نفسه، ،  الطبري   ـ 
5
 50اآلٌة ، سورة إبراهٌم    ـ 
6
 568 : ص،  2 ج  مصدر سابق ، الزمخشري ،    ـ 
7
  29اآلٌة ، سورة الكهؾ  ـ   
8
 115 : ص،  6ج ، مصدر سابق ،  أبو حٌان األندلسً ،   ـ 
9
 104اآلٌة  ، سورة المإمنون   ـ 
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و لما ذكر إصابة النار للوجه ذكر الكلوح المختص ببعض .لفح األشرؾ فما دونه ملفوح 

و تسترخً شفته ، وفً الترمذي تتقلص شفته العلٌا حتى تبلػ وسط رأسه . أعضاء الوجه 

«.السفلى حتى تضرب سرته 
 (1)

َوَمن  و فً ذات المعنى ٌقول المولى تبارك و تعالى:  

ْت ُوُجوُهُهْم فًِ ال َئِة َفُكبَّ ٌِّ اِر َهلْ ُتْجَزْوَن إاِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَملُوَن َجاء ِبالسَّ  نَّ
(2)

ٌقول الشوكانً : 

و ألقوا فٌها و ، ) فكبت وجوههم فً النار ( أنهم كبوا فٌها على وجوههم     والمعنى: » 

«.ٌقال : كببت الرجل إذا ألقٌته لوجهه فانكب و أكب  . طرحوا علٌها
 (3)

 

و إذالله فً أشرؾ بقعة من ، مجمل هذه اآلٌات تتحدث عن إهانة الكافر ٌوم القٌامة    

فالنار تؽشاه عقابا فتؽٌره إلى أقبح صورة بعد ما كان على أحسن  .جسد اإلنسان )الوجه(

فٌسقى بماء كالمهل تشوى منه بشرة ، و ٌزداد عذابه إذا استؽاث من العطش ، صورة 

ٌِّه  من شدة الحر ترتسم فً ، من ؼشٌان النار لوجهه و هذه الصورة . وجهه  و كلوحه و ش 

 لتبٌن مدى العذاب و الهوان الذي ٌلقاه الكافر ٌوم القٌامة . ؛ مخٌلة اإلنسان 

 ـ الخشوع و االنقٌاد ألمر هللا تعالى : 5

 ان هو أٌضا موضع ظهور اإلٌم، و بما أن الوجه عبارة عن المرآة العاكسة للحالة النفسٌة 

و اعتبر تسلٌم الوجه دلٌل ، فعبر به القرآن الكرٌم عن االنقٌاد و الخشوع . و نور الهداٌة 

ِه َوالَ َخْوٌف   قال تعالى : . اإلٌمان ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه أَْجُرُه ِعنَد َربِّ َبَلى َمْن أَْسَلَم َوْجَهُه لِِلّ

ْحَزُنونَ  ٌَ ِهْم َوالَ ُهْم  ٌْ  َعَل
 (4)

: و معنى أسلم . بل ٌدخلها من أسلم وجهه هلل  »قال الشوكانً : 

و ، و خص الوجه بالذكر لكونه أشرؾ ما ٌرى من اإلنسان  . أخلص : و قٌل، استسلم : 

ن العرب تخبر بالوجه إ : و قٌل. و فٌه ٌظهر العز والذل ،ألنه موضع الحواس الظاهرة 

«وأن المعنى هنا الوجه وؼٌره ، الشًء على جملة
(5)

                                                                 

ٌُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن  و فً ذات السٌاق ٌقول المولى جل فً عبله :  ًِّ اْلَق َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَح

 َحَملَ ُظْلًما
 (6)

          خضعت و ذلت  : قال ابن عباس و ؼٌر واحد» ٌقول ابن كثٌر :  

(7) ». و استسلمت الخبلبق لجبارها الحً الذي ال ٌموت
فالوجه كما سبق أشرؾ ما فً  

وال أدل على . كان منقادا مستسلما طابعا لربه  ، و إذا أسلم اإلنسان أشرؾ ما فٌه، اإلنسان 

هذا ٌكون . عه له من وضعه وجهه على التراب سجودا له استسبلم اإلنسان لربه و خضو

ألن الحقٌقة ، لكن ٌوم القٌامة تخضع الخبلبق جمٌعا برهم و فاجرهم ، من المإمن فً الدنٌا 

و الٌقٌن الذي كان عند المإمن فً الدنٌا ؼٌب أصبح عند الجمٌع ، أصبحت رأي عٌن 

 هو أن تعنو وجوه الجمٌع و تذل . ، م شهادة . و أصدق تعبٌر على هذا الخضوع و االستسبل

                                                             
1
 389 : ص،  6ج  ، مصدر سابق ، أبو حٌان األندلسً    ـ 
2
 90اآلٌة  ، سورة النمل   ـ 
3
 1091 : ص مصدر سابق ،، الشوكانً    ـ 
4
 112سورة البقرة ، اآلٌة    ـ 
5
 86مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ 
6
 111سورة طه ، اآلٌة    ـ 
7
 172ص :  3ابن كثٌر، مصدر سابق ،  ج    ـ 
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ْن  و قد ٌؤتً ذكر الوجه على سبٌل الكناٌة ال الحقٌقة مثل قوله تعالى :     آِئَفٌة مِّ َوَقاَلت طَّ

َهاِر َواْكفُُروْا آِخَرهُ َلَعلَُّهمْ       أَْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوْا بِالَِّذَي أُنِزلَ َعَلى الَِّذٌَن آَمُنوْا َوْجَه النَّ

ْرِجُعونَ  ٌَ 
(1)

  

«و سمً وجها ألنه أحسنه ، و وجه النهار أوله » قال الشوكانً : 
(2) 

فٌقال ألحسن كل 

 و وجه القوم أفضلهم و أرفعهم مكانة . . شًء وجه 

 ـ العٌن :  اخامس

أو .  و تحدث من أراد خلسة أو جهارا ،تعبر عن مراده  ، العٌن لسان اإلنسان الثانً   

و قد ورد للعٌن فً التنزٌل العزٌز صور حركٌة تتباٌن » أحوال نفس صاحبها  تعرؾ فٌها

وهذا من  . فانبنى على ذلك تباٌن فً الداللة التً ترشح لها كل حركة للعٌن ، بتباٌن السٌاق

وجهة نظر أخرى مما ٌندرج تحت باب "والعٌن تنطق واألفواه صامتة "فهناك العٌن 

لكارهة الساخطة ، والعٌن الدابرة الوجلة ، والعٌن المابلة المزدرٌة الهازبة ، والعٌن ا

...«والعٌن الهامزة الؽامزة  الزابؽة ، والعٌن الضٌقة الكلٌلة ،
 (3) 

 

 ـ الخشوع والتصدٌق بالحق : 1

فً وصؾ النجاشً وحاشٌته ممن صدقوا  ـ فً هذا السٌاق ٌقول المولى تبارك وتعالى   

ٌَُنُهْم َتفٌُِض  :ـ بنبوة محمد صلى هللا علٌه وسلم  ُسوِل َتَرى أَْع َوإَِذا َسِمُعوْا َما أُنِزلَ إَِلى الرَّ

اِهِدٌنَ  ا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ َنا آَمنَّ قُولُوَن َربَّ ٌَ ا َعَرفُوْا ِمَن اْلَحقِّ  ْمِع ِممَّ  ِمَن الدَّ
(4) 

قال 

تمتلا من الدمع حتى تفٌض ؛ ألن الفٌض أن ٌمتلا اإلناء أو ؼٌره حتى : » الزمخشري

من قولك دمعت عٌنه ، تسٌل من الدمع من أجل البكاء : أي  [...]ٌطلع ما فٌه عن جوانبه 

«. دمعا 
(5) 

  وصدقوا به فهإالء القساوسة والرهبان قد تؤثروا بالحق الذي جاء به النبً 

لما كان لقولهم األثر  ولو قالوا بؤفواههم : لقد صدقنا بما قال محمد  . سماعهوخشعوا عند 

هذا والحال ، معبرة أٌما تعبٌر  ، فهذه اإلشارة الجسمٌة دالة أٌما داللة . الذي ٌحدثه بكاإهم

 .ففً هذا المقام ٌؽنٌك الحال عن المقال . مدى تؤثرهم بٌان أن بكاءهم فٌض مما ٌزٌد 

 واألسى :ـ الحزن  2

َوالَ َعَلى الَِّذٌَن إَِذا َما أََتْوَك لَِتْحِمَلُهْم قُْلَت الَ أَِجُد َما  وهذا المعنى ورد فً قوله تعالى : 

ٌُنفِقُونَ  ِجُدوْا َما  ٌَ ْمِع َحَزًنا أَالَّ  ُنُهْم َتفٌُِض ِمَن الدَّ ٌُ أَْع ِه َتَولَّوْا وَّ ٌْ  أَْحِملُُكْم َعَل
(6) 

قال اإلمام 

وٌتحملون به للجهاد فً  ، وهم ٌبكون من حزن على أنهم ال ٌجدون ما ٌنفقون :» الطبري 

                                                             
1
 . 72سورة آل عمران ، اآلٌة    ـ 
2
 225مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ 
3
 173مهدي أسعد عرار ، مرجع سابق ، ص :    ـ 
4
 83سورة المائدة ، اآلٌة    ـ 
5
 669، ص :  1الزمخشري ، مصدر سابق ،  ج   ـ 
6
 92سورة التوبة ، اآلٌة  . ـ 
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«.سبٌل هللا 
 (1)

فبل أدل على صدقهم من الدموع التً فاضت ؼزٌرة من أعٌنهم حزنا على  

(  وهذه اإلشارة الجسمٌة ) دمع العٌن. وقد ذكر هللا حالهم تدلٌبل على صدقهم . قلة ذات الٌد 

 أو الخوؾ أو حتى الفرح أحٌانا . ، فقد ترد داللة على الحزن واألسى. تفهم فً سٌاقها 

ما جاء فً القرآن الكرٌم تصوٌرا لحال  ، ومن صور الحزن واألسى الذي تبوح به العٌن   

ٌُوُسَف  ٌعقوب علٌه السبلم قال هللا تعالى :  ا أََسَفى َعَلى  ٌَ ْت َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقالَ  ٌَضَّ َواْب

َناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظٌٌم  ٌْ َع
(2) 

أي انقلب سواد عٌنه » قال الشوكانً فً شرح اآلٌة : 

«.بٌاضا من شدة البكاء 
 (3)

فصورة العٌن وقد ابٌضت حزنا ال ٌمكن أن ٌفً لفظ بالمعنى  

فهذه اإلشارة الجسمٌة ال ٌمكن أن ٌسد مسدها لفظ ، الذي شخصته مهما أتٌنا بالبلٌػ منها 

 وال عبارة وال حتى مجلد من الكلمات .، بلٌػ 

 ـ الخوف والذهول : 3

          لة ذلك ما جاء فً قوله جل شؤنه :ومن أمث. وٌظهران من خبلل جارحة العٌن     

  َُشاِخَصٌة أَْبَصار ًَ ْن  َواْقَتَرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ َفإَِذا ِه ا فًِ َغْفَلٍة مِّ َلَنا َقْد ُكنَّ ٌْ ا َو ٌَ الَِّذٌَن َكَفُروا 

ا َظالِِمٌنَ   َهَذا َبلْ ُكنَّ
(4) 

(5) ».وشخص بصر فبلن فهو شاخص أي جعل ال ٌطرؾ » 
ومن 

(5)
َلْت ُسوَرةٌ َفإَِذا أُنِزَلْت ُسوَرٌة  ومن ذلك أٌضا قوله تعالى :  قُولُ الَِّذٌَن آَمُنوا َلْواَل ُنزِّ ٌَ َو

ًِّ َعلَ  َك َنَظَر اْلَمْغِش ٌْ نُظُروَن إَِل ٌَ َرٌض  َت الَِّذٌَن ِفً قُلُوِبِهم مَّ ٌْ ْحَكَمٌة َوُذِكَر فٌَِها اْلقَِتالُ َرأَ ِه مُّ ٌْ

 ِمَن اْلَمْوِت َفؤَْوَلى َلُهمْ 
(6) 

أي ٌنظرون إلٌك نظر الذي شخص بصره » قال الشوكانً :  

«عند الموت  لجبنهم عن القتال 
(7) 

ن َفْوقُِكْم َوِمْن  ومنه أٌضا قوله تعالى :   إِْذ َجاُإوُكم مِّ

ُنوَنا ِ الظُّ  أَْسَفلَ ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغْت اأْلَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلقُلُوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِبالِلَّ
(8) 

قال  

 إلى عدوها ي مالت عن كل شًء فلم تنظر إالأوإذ زاؼت األبصار ( »)      الشوكانً : 

«.وقٌل شخصت من فرط الهول والحٌرة . مقببل 
 (9)

ُكْم  ومنه أٌضا قوله تعالى : ٌْ ًة َعَل أَِشحَّ

ِه ِمَن اْلمَ  ٌْ ٌُْغَشى َعَل ُنُهْم َكالَِّذي  ٌُ َك َتُدوُر أَْع ٌْ نُظُروَن إَِل ٌَ َتُهْم  ٌْ ُكْم َفإَِذا َجاء اْلَخْوُف َرأَ ٌْ ْوِت َعَل


(10) 

 (11) ».أي تدور ٌمٌنا وشماال وذلك سبٌل الجبان إذا شاهد ما ٌخافه :» قال الشوكانً  
   

ودوران هً عبلمات تنم عن الخوؾ ، ومٌل ، شخوص  :وهذه الحركات المختلفة للعٌن من

مع أهل  اوقد ٌزعم هإالء المنافقون أنهم كانو.  والهلع والجبن مما ٌصٌب الكفار والمنافقٌن

 وتبوح بما تكنه صدورهم . ، لكن أعٌنهم تفضحهم  ، اإلٌمان

                                                             
1
 241، ص :  14، مصدر سابق ، ج   الطبري  .ـ 
2
 84سورة ٌوسف ، اآلٌة   .ـ 
3
 710الشوكانً ، مصدر سابق ، ص :  .ـ 
4
 97سورة األنبٌاء ، اآلٌة   .ـ 
5
 45، ص :  7ابن منظور، مصدرسابق ، مادة ) شخص ( ، ج   .ـ 
6
 20سورة محمد ، اآلٌة   .ـ 
7
 1376الشوكانً ، المصدر نفسه ، ص :  .ـ 
8
 10سورة األحزاب ، اآلٌة   .ـ 
9
 1159الشوكانً ، المصدر نفسه ، ص :  .ـ 
10
 19سورة االحزاب  ، اآلٌة   ـ 
11
 1162المصدر نفسه ، ص : الشوكانً ،  .ـ 
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 ـ السخرٌة و االزدراء : 4

و النظر خلسة . و من اآلٌات ، و الؽمز ، هذه السخرٌة و هذا االزدراء ٌكونان باللمز    

َظَر َبْعُضُهْم إَِلى َبْعٍض هَ  التً جاءت فً هذا المعنى قوله تعالى : لْ َوإَِذا َما أُنِزَلْت ُسوَرةٌ نَّ

ْفَقُهون ٌَ ُهْم َقْوٌم الَّ  ْن أََحٍد ُثمَّ انَصَرفُوْا َصَرَف َّللّاُ قُلُوَبُهم ِبؤَنَّ َراُكم مِّ ٌَ 
(1) 

  ٌقول أبو حٌان :  

ثم ذكر ثانٌا ما ٌصدر منهم  ، ذكر أوال ما ٌحدث عنهم من القول على سبٌل االستهزاء» 

 سخرٌة  و هو اإلٌماء و التؽامز بالعٌون ، إنكارا للوحً و ، من فعل على سبٌل االستهزاء 

فإنا ال نقدر على استماعه ، و ٌؽلبنا الضحك ، هل ٌراكم من أحد من المسلمٌن : قابلٌن  

«. أو ترامقوا ٌتشاورون فً تدبٌر الخروج و االنسبلل لواذا .فنخاؾ االفتضاح بٌنهم 
 (2)   

ْلِمُزَك فًِ  فً قوله تعالى :  ن بالنبً و من األمثلة على استهزاء المنافقٌ ٌَ ن  َوِمْنُهم مَّ

ْسَخُطوَن  ٌَ ٌُْعَطْوْا ِمنَها إَِذا ُهْم  َدَقاِت َفإِْن أُْعُطوْا ِمْنَها َرُضوْا َوإِن لَّْم  الصَّ
(3) 

ٌقول   

قال الجوهري : . ٌقال : لمزه ٌلمزه إذا عابه . هذا ذكر نوع آخر من قبابحهم » الشوكانً : 

 (4) ».اللمز العٌب و أصله بالعٌن و نحوها 
و فً ذات المعنى ٌقول هللا تبارك و تعالى عن 

ِجُدوَن إِالَّ  المنافقٌن :  ٌَ َدَقاِت َوالَِّذٌَن الَ  ِعٌَن ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن فًِ الصَّ وِّ ْلِمُزوَن اْلُمطَّ ٌَ الَِّذٌَن 

ْسَخُروَن ِمْنُهْم  ٌَ  َسِخَر َّللّاُ ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَلٌِمٌ ُجْهَدُهْم َف
(5)

  

و القدح فً الناس و ، لما فٌه من التناجً بالعٌون  ؛ فالهمز و اللمز خلق مذموم ممقوت   

مما  ، قد تبٌن من خبلل اآلٌات كٌؾ أن المنافقٌن ٌخاطب بعضهم بعضا بواسطة العٌون

 ٌبٌن بوضوح أن للعٌن لؽتها الخاصة بها .

 ـ السرعة و قرب الحدوث : 5

َماَواِت َواألَْرِض  و من األمثلة التً جاءت فً هذا المضمار قوله تعالى :      ُب السَّ ٌْ ِ َغ َولِِلّ

ٍء َقِدٌٌر  ًْ اَعِة إاِلَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر أَْو ُهَو أَْقَرُب إِنَّ َّللّاَ َعَلى ُكلِّ َش َوَما أَْمُر السَّ
(6) 

قال  

   و ال بد فٌه من زمان تتقلب فٌه الحدقة نحو المربً ، لمح النظر بسرعة ال» الشوكانً : 

«.و كل زمان قابل للتجزبة 
 (7)

و فً ذات المعنى ٌقول الحق تبارك و تعالى على لسان 

َن اْلِكَتاِب أََنا آِتٌَك ِبِه َقْبلَ َأن  عفرٌت من الجن ٌخاطب سلٌمان :  َقالَ الَِّذي ِعنَدهُ ِعْلٌم مِّ

َك َطْرفُكَ  ٌْ ْرَتدَّ إَِل ٌَ 
(8)

أن : طرفك (   و معنى ) قبل أن ٌرتد إلٌك » قال الزمخشري :   

(9)».فقبل أن ترده أبصرت العرش بٌن ٌدٌك ، ترسل طرفك إلى شًء 
فحركة الطرؾ فً  

                                                             
1
 127. سورة التوبة ، اآلٌة ـ 
2
 128، ص :  5مصدر سابق ج أبو حٌان األندلسً ،   .ـ 
3
 58سورة التوبة ، اآلٌة   .ـ 
4
 578مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،  . ـ 
5
 79سورة التوبة ، اآلٌة   .ـ 
6
 77.  سورة النحل اآلٌة ـ 
7
 794المصدر نفسه ، ص : الشوكانً ،   .ـ 
8
 40اآلٌة سورة النمل ،  .ـ 
9
 368ص :  3مصدر سابق ، ج الزمخشري ،  . ـ 
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  فحركة الجفن نزوال أو صعودا ، هاتٌن اآلٌتٌن استعملت للتعبٌر عن قٌاس الوقت الٌسٌر 

و قد وظفها . جدا   الطرؾ من مكان إلى مكان ال تحتاج إال إلى وقت قصٌر أو تقلٌب

فهً تبلػ األفهام دون أدنى  .عدم الحاجة معها إلى مقٌاس آخر، والقرآن لسهولة تخٌلها 

 و من ال ٌملك أدنى دراٌة به .، و ٌفهمها من له دراٌة بقٌاس الزمن ، عناء 

 ـ الغض واإلمساك عما ال ٌحل : 6

و عدم ، و هذه الحركة الجسمٌة اإلرادٌة تشً بمدى التزام المإمن بؤمر هللا تعالى     

قال تعالى :  .وعدم مقارفة ما حرم هللا من نظر،االعتداء على اآلخرٌن بالنظر إلى عوراتهم 

  َْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذِلَك أَْزك ٌَ وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َو ُغضُّ ٌَ َ َخِبٌٌر ِبَما قُل لِّْلُمْإِمِنٌَن 
ى َلُهْم إِنَّ َّللاَّ

ْصَنُعونَ  ٌَ 
(1) 

إذا دانى بٌن جفنٌه  أؼض  و و ٌقال ؼض   ، و الؽضاضة الفتور فً الطرؾ»  

«. و المراد ؼض البصر عما ٌحرم. جفنٌه و لم ٌبلق 
 (2)

فهذه الحركة الجسمٌة التً ٌؤتٌها 

     حتى أن المإمن ٌدانً بٌن . بٌنت مدى النهً عن النظر المحرم ، المإمن على مدار ٌومه 

 و هً حركة دالة أٌما داللة . . إلى ما حرم هللا  كفا عن النظر، حتى ٌكاد ٌؽلقهما ، جفنٌه 

 : ـ الراحة و القناعة و ذهاب الحزن

و القناعة بما ، و السكٌنة ، ) القرار ( دالة على معانً الراحة : و قد تؤتً حركة العٌن      

ٍن لًِّ  ففً هذا المعنى ٌقول هللا تعالى : . حصل من خٌر  ٌْ ُت َع َوَقاَلِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ

 َوَلَك اَل َتْقُتلُوهُ 
 (3)

ُنَها َواَل َتْحَزَن  و قوله أٌضا :    ٌْ ًْ َتَقرَّ َع ِه َك َفَرَدْدَناهُ إَِلى أُمِّ
 (4)

منها   

ي منها أٌضا قوله تعالى : ًنا َفُكلًِ َواْشَرِبً َوَقرِّ ٌْ  َع
 (5)

فقال  »: جاء فً لسان العرب   

باردة ،   دمعة فإن للسرور . و استحرارها بالدمع ، و انقطع بكابها ، بعضهم معناه بردت 

فقرت و  ؛ أي رأت ما كانت متشوقة إلٌه، هً من القرار : و قٌل  و للحزن دمعة حارة .

فوقه    أعطاه حتى تقر فبل تطمح إلى ما هو : و قٌل . و بعٌنٌه ، و أقر هللا عٌنٌه    . نامت 

.»
 (6)

، فهذه المعانً التً ذكرها ابن منظور فً شرح كلمة ) قرت ( متوافرة فً اآلٌتٌن  

، أو انهمارها بدموع الفرح الباردة ، أو انقطاع دمعها ، و قلت حركتها  فإن سكون العٌن 

و هً فً عمومها . اآلٌتٌن كلها إشارات جسمٌة تصلح ألن تكون تفسٌرا لما سبق من 

و بانقطاع الدمع أو ، فً اآلٌة األولى   و السكٌنة و بلوغ اإلنسان ما ٌطمح،توحً بالراحة 

 برودته فرحا أو ذهاب الحزن فً اآلٌة الثانٌة . 

                                                             
1
 30سورة النور ، اآلٌة   ـ 
2
 229ص :   3مصدر سابق ، ج الزمخشري ،   ـ 
3
  9سورة القصص ، اآلٌة   ـ 
4
 13سورة القصص ، اآلٌة   ـ 
5
   26سورة مرٌم ، اآلٌة   ـ 
6
    82، ص  : 5ابن منظور ، مصدر سابق ، مادة ) قرر ( ، ج   ـ 
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استراق النظر إلى ما ال ٌحل : كما أن حركة العٌن قد جاءت دالة على معان أخرى منها    

ُدورُ  مثل قوله تعالى :  ٌُِن َوَما ُتْخفًِ الصُّ ْعَلُم َخاِئَنَة اأْلَْع ٌَ 
 (1)

و منها معنى قصر ،   

ْرِف ِعٌنٌ  الطرؾ على الزوج مثل قوله تعالى :    َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطَّ
(2)

و منها ،  

فِِه َفَطَمْسَنا  ذهاب البصر عقابا على المعصٌة مثل قوله تعالى :  ٌْ      َوَلَقْد َراَوُدوهُ َعن َض

ٌَُنُهمْ   أَْع
 (3)

  

كما تطمس الرٌح األعبلم ، أي صٌرنا أعٌنهم ممسوحة ال ٌرى لها شق » قال الشوكانً : 

«.بما تسفً علٌها من تراب 
 (4)

َواَل  و منها النهً عن التجاوز بالبصر مثل قوله تعالى : 

َناَك  ٌْ   َعْنُهمْ َتْعُد َع
(5)

الَِّذٌَن َكاَنْت  التعامً و عدم التصدٌق مثل قوله تعالى : و منها ،  

ْسَتِطٌُعوَن َسْمًعا ٌَ ُنُهْم فًِ ِغَطاء َعن ِذْكِري َوَكاُنوا اَل  ٌُ  أَْع
 (6)

 

  سادساً ـ الفم :

وهما عبلمتان دالتان فً  . و التبسم،  بعد الكبلم ـ الضحكـ و من أخص خصابص الفم    

           وقد ٌؤتً التبسم داال على الؽضب ، معهود الناس على الفرح والسرور والؽبطة 

ومن أمثلة اآلٌات التً ورد فٌها التبسم داال على . وذلك بقرٌنة السٌاق ، أو االستهزاء 

ن َقْولَِها وَ  :الؽبطة والسرور قوله تعالى  َم َضاِحًكا مِّ َقالَ َربِّ أَْوِزْعِنً َأْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك َفَتَبسَّ

ًَّ َوَعَلى َوالَِديَّ   الَِّتً أَْنَعْمَت َعَل
 (7)

 . وانتصب ) ضاحكا ( على الحال» قال أبو حٌان :   

ولما كان التبسم ٌكون لبلستهزاء والؽضب . ومتجاوزا حد التبسم ، أي شارعا فً الضحك 

م المستهزئ " ، كما ٌقولون "تبسم تبسم الؽضبان "  م تبس  وألن الضحك إنما ٌكون ، و" تبس 

«.لسرور والفرح أتى بقوله  ) ضاحكا (ل
 (8)

ومن األمثلة على داللة الضحك على السرور   

 َواْمَرأَُتُه َقآِئَمٌة َفَضِحَكتْ  السرور أٌضا قوله تعالى :
 (9)

قال الجمهور » قال أبو حٌان :   

وقٌل هو مجاز معبر به عن طبلقة  الوجه وسروره  .هو الضحك المعروؾ : الجمهور 

« .وهبلك قومه ، أخٌها           بنجاة
(10)

واإلشارة الجسمٌة هنا  ) الضحك( سواء كان  

ن ألن السرور أٌضا ال ٌخلو م، السرور فاألمر سٌان  عنأو كناٌة ، الضحك المعروؾ 

 الضحك والتبسم .

واستهزابهم ، كما أن الضحك ورد فً القرآن الكرٌم داللة على سخرٌة الكافرٌن    

إِنَّ الَِّذٌَن أَْجَرُموا َكاُنوْا  قال تعالى واصفا إٌاهم :. بالمإمنٌن وبآٌات هللا التً تتلى علٌهم 

                                                             
1
  19سورة غافر، اآلٌة   ـ 
2
 48سورة الصافات ، اآلٌة   ـ 
3
 37سورة القمر ، اآلٌة   ـ 
4
 1431مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
5
 28سورة الكهف ، اآلٌة   ـ 
6
 101سورة الكهف ، اآلٌة   ـ 
7
 19سورة النمل ، اآلٌة   ـ 
8
 61ص :  7مصدر سابق ج أبو حٌان األندلسً ،   ـ 
9
 71سورة هود اآلٌة    ـ 
10
 243ص :  5المصدر نفسه ج أبو حٌان األندلسً ،   ـ 
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ْضَحُكونَ  ٌَ   ِمَن الَِّذٌَن آَمُنوا 
(1)

ْنَها  وقوله أٌضا :   اِتَنا إَِذا ُهم مِّ ٌَ ا َجاءُهم ِبآ    َفَلمَّ

ْضَحُكونَ  ٌَ 
 (2)

وهو أقذع ، فالضحك فً هاتٌن اآلٌتٌن دال على السخرٌة واالستهزاء   

 ولٌس ثمة استهزاء  بعد الضحك استهزاء  .، أنواع االستهزاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 29سورة المطففٌن ، اآلٌة   ـ
2
  47سورة الزخرف ، اآلٌة   ـ 
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 الجسمالمطلب الثانً  : اإلشارات الصادرة عن باقً أعضاء 

فً هذا المطلب سوؾ نحاول معالجة مسؤلة اإلشارات الصادرة عن باقً أعضاء الجسد    

و أهم هذه  . بعد أن فرؼنا من جملة اإلشارات الصادرة عن منطقة الرأس، األخرى 

 اإلشارات على اإلطبلق ما ٌصدر عن:

 أوال ـ الٌد :

جارحة العٌن فً منطقة  وهً بؤهمٌة، تصدر عن الٌد إشارات عدٌدة ٌصعب حصرها    

فهً أداة تواصل فعال سواء قربت المسافة بٌن  ، إنها لسان معرب مبٌن . الرأس

والعٌنٌن ، على خبلؾ سابر أعضاء الجسد األخرى كالوجه  . المتخاطبٌن أم بعدت

فإن تباعد المتخاطبان تعذر التواصل بهما. ومن أهم ، ففعالٌتهما تتوقؾ على قرب المسافة 

 حركة الٌد :دالالت 

 ـ النبذ والطرح : 1

َن الَِّذٌَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب ِكَتاَب َّللّاِ  ومن أمثلة ذلك ما جاء فً قوله تعالى :     َنَبَذ َفِرٌٌق مِّ

ْعَلُمونَ  ٌَ ُهْم الَ   َوَراء ُظُهوِرِهْم َكؤَنَّ
 (1)

النبذ طرحك الشًء من ٌدك » قال ابن منظور :   

د للكثرة . وأنبذ ، أمامك  ذته شد  أو وراء ظهرك . نبذت الشًء أنبذه نبذا إذا ألقٌته . ونب 

«. الشًء إذا رمٌته وأبعدته 
 (2)

وقالت العرب ذلك ألن ما جعل وراء الظهر زال النظر »   

« عنه ومنه 
(3)

وإخبلؾ الوعد كمن استؤمن على ، ففً هذه اآلٌة صور القرآن نقض العهد  

 . وتنكرا للعهد الذي قطعه على نفسه، وألقاه من ٌده تفرٌطا فٌه ،  شًء مادي فطرحه

ص القرآن نقض العهد ) النبذ والطرح وراء الظهر( فً صورة مادٌة متخٌلة تزٌد فشخ  

 وتزٌد فعل النبذ قبحا وشناعة .، المعنى وضوحا 

 ـ بسط الٌد قصد األذى أو كفها : 2

وإرادة أذى المإمنٌن ، وكفها التوقؾ عن ذلك . وفً هذا ، ومعنى بسط الٌد هنا القتال     

ُكْم إِْذ َهمَّ َقْوٌم  السٌاق ٌقول المولى جل فً عبله :  ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوْا اْذُكُروْا ِنْعَمَت َّللّاِ َعَل ٌُّ ا أَ ٌَ

قُوْا َّللاَّ  ُهْم َعنُكْم َواتَّ ٌَ ِد ٌْ ُهْم َفَكفَّ أَ ٌَ ِد ٌْ ُكْم أَ ٌْ ْبُسُطوْا إَِل ٌَ ِل اْلُمْإِمُنونَ أَن  َتَوكَّ ٌَ    َوَعَلى َّللّاِ َفْل
(4)

 

« ومعنى ) بسط الٌد ( مدها إلى المبطوش به » قال الزمخشري : 
(5)

 وفً ذات المعنى    

                                                             
1
 101سورة البقرة ، اآلٌة   ـ 
2
 511، ص :  3مادة ) نبذ ( ، ج  ، مصدر سابق ،ابن منظور ،   ـ 
3
أبو حٌان األندلسً   ـ 

 ،
 494،ص :  1مصدر سابق ، ج 

4
  11سورة المائدة ، اآلٌة   ـ 
5
 614، ص :  1مصدر سابق ، جالزمخشري ،   ـ 
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َدَك لَِتْقُتَلِنً َما  ٌقول هللا تعالى ـ على لسان قابٌل بن آدم مخاطبا أخاه ـ : ٌَ  ًَّ َلِئن َبَسطَت إَِل

َك أَلَْقُتَلكَ أََناْ ِبَباسِ  ٌْ ِدَي إَِل ٌَ  ٍط 
 (1)

، فبسط الٌد فً هذه اآلٌات كناٌة عن إرادة األذى بالؽٌر   

 وألن عضو البطش هو الٌد استعمل القرآن هذه الحركة الجسمٌة للتدلٌل على هذا المعنى . 

َوُهَو    ومن أمثلة ذلك ما ورد فً قوله تعالى : ، وكؾ الٌد اإلمساك عن األذى والقتال    

ِهمْ  ٌْ َة ِمن َبْعِد َأْن أَْظَفَرُكْم َعَل ُكْم َعْنُهم ِبَبْطِن َمكَّ ٌَ ِد ٌْ ُهْم َعنُكْم َوأَ ٌَ ِد ٌْ  الَِّذي َكفَّ أَ
 (2)

قال   

«فكؾ أٌدٌهم عنكم : فمنعها أن تمد إلٌكم »  الزمخشري :
 (3)

والبسط والكؾ كبلهما حركة   

بالمسالمة واإلمساك عن  : ثانٌتهما وتوحً ، بالبطش واألذى : جسمٌة توحً أوالهما 

 األذى . حتى كؤن التالً للقرآن ٌرى المشهد رأي عٌن .

 ـ الداللة على الشح والبخل : 3

لذلك عبر بها المولى عز وجل  ، الٌد هً عضو العطاء والبذل ، أو اإلمساك والتقتٌر    

والمنافقون  وتعالى :  وفً هذا المعنى ٌقول هللا تبارك. عن البخل والشح والمنع 

  والمنافقات بعضهم من بعض ٌأمرون بالمنكر وٌنهون عن المعروف وٌقبضون أٌدٌهم

فً الصدقة : وٌقبضون أٌدٌهم أي ٌشحون فٌما ٌنبؽً إخراجه من المال » قال الشوكانً : 

«.فالقبض كناٌة عن الشح . والجهاد ، والصلة 
 (4)

 

 ـ اللمس قصد التحقق : 4

ِدٌِهْم َلَقالَ  هذا المعنى جاء قوله تعالى :     ٌْ َك ِكَتاًبا فًِ قِْرَطاٍس َفَلَمُسوُه ِبؤَ ٌْ ْلَنا َعَل َوَلْو َنزَّ

ِبٌنٌ   الَِّذٌَن َكَفُروْا إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر مُّ
 (5)

لقد ذهب هإالء الكفار فً جحودهم و عنادهم إلى   

 ثم تحسسوه بؤٌدٌهم حتى أٌقنوا حقٌقته ، نهم لو نزل علٌهم كتابا فً قرطاس إحٌث ، حد بعٌد 

فقد استعملت اآلٌة الكرٌمة الٌد المتحسسة للشًء . لدفعهم كفرهم و جحودهم إلى التكذٌب 

 إلنهاء األمل من إٌمان هإالء الكفار . 

 ـ إعطاء العهد و المٌثاق : 5

ِ َفْوَق  و قد ورد هذا المعنى فً قوله تعالى :      ُد َّللاَّ ٌَ  َ
ٌُِعوَن َّللاَّ َبا ٌُ َما  ٌُِعوَنَك إِنَّ َبا ٌُ إِنَّ الَِّذٌَن 

ِدٌِهمْ  ٌْ  أَ
 (6)

رسول هللا صلى  الما دع، ٌعنً بٌعة الرضوان عند الشجرة » قال ابن كثٌر :  

أبسط : كان أول من انتهى إلٌه أبو سفٌان األسدي فقال  ، هللا علٌه و سلم الناس إلى البٌعة

فقال أبو سفٌان رضً : قال ؟ عبلم تباٌعنً : فقال النبً صلى هللا علٌه و سلم  ، ٌدك أباٌعك

                                                             
1
 28سورة المائدة ، اآلٌة   ـ 
2
 24سورة الفتح ، اآلٌة   ـ 
3
 614، ص :  1مصدر سابق ، ج الزمخشري ،   ـ 
4
 583الشوكانً ، مصدر سابق ، ص :   ـ 
5
 7سورة األنعام ، اآلٌة   ـ 
6
 10سورة الفتح ، اآلٌة    ـ 
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«على ما فً نفسك : هللا عنه 
 (1)

ع  ٌده   ٌ ا ب  ٌ ع  ٌده  ، فصٌؽة المباٌعة أن ٌبسط الم  ا ب  و ٌضع الم 

و المٌثاق ، و هذه الحركة الجسدٌة تدل على االلتزام بالعهد . باٌع و ٌذكر على ما ٌ، علٌها 

و قد صور القرآن الكرٌم هذا المشهد لما فٌه من قدسٌة فً نفس . على ما تباٌعا علٌه 

 العربً الذي كان ٌقدس عهده و مٌثاقه . 

 ـ إثارة الرٌبة و الشك : 6

ُهْم اَل  و مثال ذلك ما جاء فً قوله تعالى فً قصة إبراهٌم مع المبلبكة :     ٌَ ِد ٌْ ا َرأَى أَ َفَلمَّ

ِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخٌَفةً  ٌْ  َتِصلُ إَِل
أي ال ٌمدونها إلى العجل كما » قال الشوكانً :  (2) 

و استنكرته إذا وجدته على ؼٌر ما ، و أنكرته ، نكرته  : ٌمد من ٌرٌد األكل ) نكرهم ( ٌقال

 «.تعهد 
(3)

أما أن ٌمسك عن ، فاألصل أن من قدم إلٌه الطعام و كان ضٌفا أن ٌؤكل منه 

و ، و فً اآلٌة أنكر إبراهٌم ضٌوفه . األكل فذلك ٌثٌر الرٌبة و الشك فً نفس المضٌؾ 

و إمساكها ٌثٌر الرٌبة ، فة شك فٌهم ألنهم لم ٌمدوا أٌدٌهم إلى الطعام . فمد الٌد قبول للضٌا

 و الشك . 

 ـ استحالة حصول المرغوب : 7

و ٌضرب لهم المثل ، ٌدعون من دون هللا أوثانا ـ ٌقول تعالى واصفا حال المشركٌن     

ْدُعوَن   : ـ على استحالة حصول إجابة الدعوة من هذه األصنام ٌَ َلُه َدْعَوةُ اْلَحقِّ َوالَِّذٌَن 

ْبلَُغ َفاهُ َوَما ُهَو ِبَبالِِغِه َوَما ِمن ُدوِنِه اَل  ٌَ ِه إَِلى اْلَماء لِ ٌْ ٍء إاِلَّ َكَباِسِط َكفَّ ًْ ْسَتِجٌُبوَن َلُهم ِبَش ٌَ

 ُدَعاء اْلَكافِِرٌَن إاِلَّ فًِ َضبلَلٍ 
 (4)

و الذٌن ٌدعون من دونه ال ٌستجٌبون لهم بشًء إال «   

لٌه ٌطلب منه أن ٌبلػ فاه ، و الماء جماد ال كاستجابة الماء من بسط كفه إ : كباسط كفٌه أي

  . فاه  و ٌبلػ ، و ال ٌقدر أن ٌجٌب دعابه . و ال بعطشه و حاجته إلٌه ، ٌشعر ببسط كفٌه 

 و ال ٌقدر على نفعهم، و ال ٌستطٌع إجابتهم ، و كذلك ما ٌدعونه من جماد ال ٌحس بدعابهم 

.» 
(5)

ٌبٌن فٌه المولى تبارك و تعالى استحالة االستجابة ،  هذا مثال واضح ؼاٌة الوضوح  

و دعوة الماء لٌبلػ فم العطشان دون ، مستعمبل حركة بسط الكفٌن ، االستجابة من األصنام 

 و هذا محال الحدوث . ، تحرٌك الٌدٌن نحو الفم 

 ـ القوة و الشدة : 8

ْن َأْهلَِها َفَوَجَد َوَدَخلَ اْلَمِدٌَنَة َعَلى ِحٌ و من أمثلة ذلك قوله فً قصة موسى :     ِن َغْفَلٍة مِّ

ِه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمن ِشٌَعِتِه َعَلى الَِّذي ْقَتِتبَلِن َهَذا ِمن ِشٌَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ ٌَ ِن  ٌْ  فٌَِها َرُجَل

                                                             
1
 186ص :  4ابن كثٌر ، مرجع سابق  ، ج    ـ 
2
 70سورة هود ، اآلٌة   ـ 
3
 665/  664مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
4
  14سورة الرعد ، اآلٌة   ـ 
5
 521ص :  2مصدر سابق ، ج الزمخشري ،   ـ 
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هِ  ٌْ ِه َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَل ِمْن َعُدوِّ
  (1)

و قٌل بمجمع ، و الوكز بؤطراؾ األصابع »  

« الكؾ 
 (2)

هذه الحركة ) الوكز( التً لم ٌقصد بها موسى سوى دفع األذى عن الذي من 

الضرب بمجمع الكؾ على ) و قد وظؾ القران هذه الحركة . أدت إلى قتل الرجل ، شٌعته 

ألن الضرب بالٌد عادة ، لبٌان طرٌقة قتل موسى لهذا الرجل خطؤ ال عمدا  (مفرق الصدر

 لى القتل . ال ٌإدي إ

 ـ التعٌٌن و التوجٌه إلى الشًء :9

ِه   َفؤََشاَرتْ  :  و من أمثلة ذلك قوله تعالى      ٌْ ٌْف  َقالُوا  إَِل   دِ ــْ ـــُنَكلُِّم َمن َكاَن فًِ اْلَمه َك

ا   ًٌّ  َصِب
«أي هو الذي ٌجٌبكم إذا ناطقتموه «(3)

 (4)
داللة عن االمتناع عن الكبلم من موقؾ  

ألن ، لذلك استعملت اإلشارة ، ألن المشار إلٌه فٌه حجة دامؽة تؽنً عن كبلم مرٌم ، قوة 

فوجهتهم بحركة الٌد مشٌرة إلى ، فبل حاجة لحدٌث حٌنبذ  . الدلٌل مادي موجود أمامهم

 عٌسى علٌه السبلم . 

 ـ مقارفة الذنوب و المعاصً : 11

ٍم لِّْلَعِبٌدِ َذلَِك ِبَما َقدَّ  و جاء ذلك فً قوله تعالى :      َس ِبَظبلَّ ٌْ َ َل
َداَك َوأَنَّ َّللاَّ ٌَ   َمْت 

(5)
قال  

الشوكانً : ذلك العذاب النازل بك بسبب ما قدمته ٌداك من الكفر و المعاصً ، و عبر بالٌد 

« . عن جملة البدن لكون مباشرة المعاصً تكون بها فً الؽالب
 (6)

فالٌد هنا جاءت للداللة  

 بسبب مقارفة الذنوب و المعاصً .، على مسإولٌة اإلنسان على خسرانه ٌوم القٌامة 

 ـ  اإلضرار بالنفس : 11

ْهلَُكةِ  و مثال ذلك قوله تعالى :   ِدٌُكْم إَِلى التَّ ٌْ  َوأَنفِقُوْا فًِ َسِبٌِل َّللّاِ َوالَ ُتْلقُوْا ِبؤَ
 (7)

قال  

أو عبر بها عنها ألن أكثر ، و المراد باألٌدي األنفس مجازا  : » شهاب الدٌن األلوسً 

 و فابدة ذكر األٌدي ، ظهور أفعالها بها ] ... [ ) ال تلقوا بؤٌدٌكم ( أنفسكم ) إلى التهلكة ( 

 .«و االختٌار ، حٌنبذ التصرٌح بالنهً عن اإللقاء إلٌها بالقصد
(8)

 

 الغضب :ـ الداللة على 12

هِ  و مثال ذلك قوله تعالى :     ٌْ هُ إَِل ُجرُّ ٌَ  َوأَْلَقى األْلَواَح َوأََخَذ ِبَرْأِس أَِخٌِه 
 (1)

قال  

و شدة  الضجر ، و طرحها لما لحقه من فرط الدهش ، و ألقى األلواح ( ») الزمخشري : 
                                                             

1
 15سورة القصص ، اآلٌة   ـ 
2
 398، ص :  3مصدر سابق ، ج الزمخشري ،   ـ 
3
   29سورة مرٌم ، اآلٌة   ـ 
4
   176، ص :  6مصدر سابق ج أبو حٌان األندلسً ،  ـ  
5
 10سورة الحج اآلٌة   ـ 
6
 956مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
7
 195سورة البقرة ، اآلٌة   ـ 
8
 78، ص :   2روح المعانً ، دار إحٌاء التراث بٌروت لبنان ،) د ط ( ،) د ت( ، ج شهاب الدٌن السٌد محمود األلوسً ،   ـ 
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    و كان فً نفسه حدٌدا شدٌد . و حمٌة لدٌنه ، عند استماعه حدٌث العجل غضبا هلل 

«الغضب 
 (2)

حال كونه ، أي أخذ برأس أخٌه هارون أو بشعر رأسه :» قال الشوكانً   

«ٌجره إلٌه 
 (3)

و ) الجر من شعر الرأس ( ساقهما ، و هاتان اإلشارتان )  إلقاء األلواح (  

ٌحسن التحدث  و ال، ألن المغضب ٌطٌش عقله ، القرآن الكرٌم للتدلٌل على فرط الغضب 

 و ٌلجأ إلى الفعل مباشرة . 

 : ثانٌا ـ العضد

اتخاذه لداللة على: االستقواء بالؽٌر، وو قد جاءت داللة هذا العضو فً القرآن الكرٌم ل  

علٌه السبلم حكاٌة عن موسى ـ عنى فً قوله تعالى لٌشد من أزر صاحبه . و قد ورد هذا الم

    َقالَ   : ـ هارون، وإرساله معه إلى فرعونحٌن طلب أن ٌشد هللا من أزره بؤخٌه 

َبَعكُ  اِتَنا أَنُتَما َوَمِن اتَّ ٌَ ُكَما ِبآ ٌْ ِصلُوَن إَِل ٌَ َما َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبؤَِخٌَك َوَنْجَعلُ َلُكَما ُسْلَطاًنا َفبَل 

اْلَغالُِبوَن 
 (4)

. وبشدتها تشتد ]...[ ومعنى سنشد  العضد قوام الٌد» قال الزمخشري :  

العضد ، فجعل  عضدك بؤخٌك : سنقوٌك به ونعٌنك . فإما أن ٌكون ذلك ألن الٌد تشتد بشدة 

    كؤنه ٌد مشتدة على مزاولة األمور، وإما ألن الرجل شبه الٌد فً اشتدادها باشتداد 

«العضد ، فجعل كؤنه ٌد مشتدة بعضد شدٌد 
 (5)

ل المولى تبارك وفً ذات المعنى ٌقو 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق  :  ـ ساعدممستؽنٌا عن المعٌن والـ وتعالى  ُهْم َخْلَق السَّ َما أَْشَهدتُّ

ِخَذ اْلُمِضلٌَِّن َعُضًدا  أَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَّ
 (6)

ما أشهدتهم خلق السموات :» مخشريقال الز 

بهم فً خلقها ، وال خلق أنفسهم . أي : وال أشهدت بعضهم خلق بعض   عتضدواألرض ال

. كقوله ال تقتلوا أنفسكم . وما كنت متخذ المضلٌن عضدا . بمعنى وما كنت متخذهم عضدا. 

« أي : أعوانا
 (7)

أن العضد الذي هو عضو : فقد تبٌن من خبلل ما تقدم من تفسٌر لآلٌات  

وتصوٌرا ، تقرٌبا للفهم ، والمإازرة ، العون  عنمن أعضاء الجسم قد اتخذ كناٌة 

 هلما للمحسوس من صلة مباشرة باإلنسان تسهل فهم ؛ لمحسوس ٌقرب المعنى المجرد

 لمراد مخاطبه .

 ثالثا ـ الصدر : 

    أتى ذكر الصدر فً القرآن الكرٌم مبٌنا للحالة النفسٌة التً تعتري صاحبه من ضٌق    

 الواردة فً القرآن على ذلك  معانًو من ال. أو انشراح و اتساع ، و حرج 

 

                                                                                                                                                                                              
1
 150سورة األعراف ، اآلٌة   ـ 
2
 161، ص :   2الزمخشري ، مصدر سابق ، ج   ـ 
3
   501مصدر سابق ، ص :  الشوكانً ،  ـ 
4
 35سورة القصص اآلٌة   ـ 
5
 410، ص :  3الزمخشري ، مصدر سابق ، ج   ـ 
6
 51الكهف ، اآلٌة سورة   ـ 
7
 727، ص :  2الزمخشري ، المصدر نفسه ، ج   ـ 
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 ـ االنشراح و االتساع : 1

ْشَرْح َصْدَرهُ لئِِلْسبلَمِ  قال تعالى :    ٌَ ُه  ٌَ ْهِد ٌَ ٌُِرِد َّللّاُ أَن    َفَمن 
(1)

عن » :  الطبريقال  

قالوا  من ٌرد هللا أن ٌهدٌه ٌشرح صدره لئلسبلم  لما نزلت هذه اآلٌة  :أبً جعفر قال

قالوا : فهل .و انفسح  كٌؾ ٌشرح الصدر ؟ قال : إذا نزل النور فً القلب انشرح له الصدر

و التجافً عن دار            ، لذلك آٌة ٌعرؾ بها ؟ قال نعم : اإلنابة إلى دار الخلود 

 «االستعداد للموت قبل الفوت ، و الؽرور
(2)

قد صور القرآن الحالة النفسٌة لئلنسان ف 

و قد جاء ، و اطمبنان قلبه ، فؤحس بذلك االتساع فً صدره ، المإمن الذي ؼمر الٌقٌن قلبه 

    و إحساس كل اإلنسان باتساع ، لقربه من المخاطب  ؛ القرآن بهذا الوصؾ للصدر

 و انفساحه حال الرضا . ، صدره 

 ـ الضٌق و الحرج :2

ٌحس أن  صدره ، و فٌها ٌكون الشخص قلقا مؽتما ، و هو حالة عكسٌة لما سبق ذكره     

ٌُِرْد أَن    :و فً هذا المعنى ٌقول الحق . ٌوشك أن ٌنطبق بعضه على بعض  َوَمن 

َماء ُد فًِ السَّ عَّ ٌَصَّ َما  ًقا َحَرًجا َكؤَنَّ ٌِّ ْجَعلْ َصْدَرهُ َض ٌَ   ٌُِضلَُّه 
(3)

القرآن هذه فقد وظؾ   

    بؤن ٌكون صدره ضٌقا قلقا ال ٌقر له  ، الصورة لما ٌكابده من ضل عن سبٌل الحق

و هذه الحالة . و حرج الشرك و الكفر باهلل تعالى ، لما ٌعانٌه من ضٌق المعصٌة  ،قرار

. فكٌؾ إذا كانت عقوبة من هللا ، ٌستطٌع كل إنسان أن ٌحس بها فً نفسه عند نزول الؽم 

و من المعانً التً جاء بها ذكر الصدر فً القرآن الكرٌم . و ال شك أشد و أعظم  فاألمر

 .أٌضا 

 ـ اإلعراض عن الحق : 3

ْسَتْخفُوْا ِمْنهُ  و فً هذا المعنى ٌقول هللا تعالى :      ٌَ ْثُنوَن ُصُدوَرُهْم لِ ٌَ ُهْم  أَال إِنَّ
 
 
(4)

قال    

و فً المراد منه احتماالت : منها أن الثنً مجاز أو كناٌة عن » قال شهاب الدٌن األلوسً : 

. و من أعرض عنه صرفه ، ألن من أقبل على شًء واجهه بصدره ، اإلعراض عن الحق 

 .« و ٌتحرفون منه ، أي أنهم ٌثنون صدورهم عن الحق
(5)

عن حصٌن قال : سمعت »  

 من رسول هللا  : قال (ا منه ٌثنون صدورهم لٌستخفو )فً قوله :عبد هللا بن شداد ٌقول

.« رأسه  ٌطؤطاو ، قال : كان المنافقون إذا مروا به ثنى أحدهم صدره 
(6)

و سواء كان  

فإن ثنً الصدر هنا داللة على  ، المعنى الوارد فً اآلٌة جاء فً التفسٌر األول أو الثانً

                                                             
1
 125سورة األنعام ، اآلٌة   ـ 
2
 98، ص :  12مصدر سابق ، ج الطبري ،  ـ 
3
 125سورة األنعام ، اآلٌة  ـ 
4
 5سورة هود ، اآلٌة   ـ 
5
 209، ص :  11، ج مصدر سابق األلوسً ،   ـ 
6
 234، ص :  15المصدر نفسه ، ج الطبري ،   ـ 
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قد جاء به القرآن الكرٌم فً صورة حسٌة لما لها من أثر فً وضوح المعنى . و. اإلعراض 

 ـ الظهر : رابعا

 و قد جاء ذكر الظهر فً القرآن الكرٌم لداللة على عدة معان منها : 

 ـ حمل الذنوب و اآلثام : 1

ْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهوِرِهْم  و فً هذا المعنى ٌقول المولى تبارك و تعالى :      ٌَ َوُهْم 

ِزُروَن  ٌَ أَالَ َساء َما 
 (1)

جمع وزر ٌقال : وزر ٌزر فهو . أي ذنوبهم » قال الشوكانً :   

قال أبو عبٌدة : ٌقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فٌه . و أصله من الوزر ، وازر و موزور 

ألنه ٌحمل أثقال ما ٌسند إلٌه من تدبٌر ، نه الوزٌر مو . أي ثقلك  . احمل وزرك، المتاع 

و جعلها محمولة على الظهور ، أنهم لزمتهم اآلثام فصاروا مثقلٌن بها  :و المعنى. الوالٌة 

«تمثٌبل 
 (2)

: و الظاهر أن هذا الحمل حقٌقة ]...[ و قٌل : قال ابن عباس »قال أبو حٌان :  

أنهم ٌقاسون عقاب : و المعنى  .   المشقة و اآلالمهو مجاز عبر بحمل الوزر عما ٌجده من 

ذنوبهم مقاساة تثقل علٌهم ]...[ ألنه أعتٌد حمل األثقال على الظهور كما ألؾ الكسب 

 .« باألٌدي
(3)

ألن الحمل ال ٌطٌقه ، و قد جاء التعبٌر بالظهر دون سابر أعضاء الجسد  

         قٌقة الذي ٌحمله الكافر حفدل ذكر الظهر على مدى ثقل الحمل . رأس و ال منكب 

 . أو مجازا

 ـ الٌقٌن بدخول النار : 2

ًَ ِكَتاَبُه َوَراء َظْهِرِه  و ذلك فً قوله تعالى :  ا َمْن أُوِت ْدُعو ُثُبوًرا  َوأَمَّ ٌَ  َفَسْوَف 

ْصَلى َسِعًٌرا ٌَ  َو
 (4)

تكون  و، قال الكلبً : ألن ٌمٌنه مؽلولة إلى عنقه » قال الشوكانً :   

« ٌده الٌسرى خلفه
 (5)

و آخذ كتابه بالشمال وراء ، فالناس ٌوم القٌامة بٌن آخذ كتابه بٌمٌنه  

و أخذه وراء ظهره نذٌرا بالهبلك و ، و أخذ الكتاب بالٌمٌن بشارة النجاة . وراء ظهره 

ها ب فمشهد المإمن و الكافر ٌوم القٌامة و مصٌره ٌعرؾ بالهٌبة التً ٌؤخذ. دخول النار 

عبلمة على أن هذا الشخص من أصحاب ظهره الكتاب وراء  اإلنسان و حمل  .  كتابه

 النار.

 القدم :  خاهسا ــ 

 و قد جاءت القدم أو الرجل فً القرآن الكرٌم للداللة على معان منها :    

 

                                                             
1
 31سورة األنعام ، اآلٌة   ـ 
2
 416مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
3
 112ـ  111، ص :  4مصدر سابق ، ج أبو حٌان ،   ـ 
4
 12ـ   10سورة االنشقاق ، اآلٌة   ـ 
5
 1601المصدر نفسه ، ص : الشوكانً ،   ـ 
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 ـ الوقوع فً الزلل : 1

َنُكْم َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد  :فً هذا المعنى ٌقول هللا تعالى     ٌْ َماَنُكْم َدَخبلً َب ٌْ ِخُذوْا أَ      َوالَ َتتَّ

 ُثُبوِتَها
(1)

فتزل قدم من اتخذ ٌمٌنه دخبل عن محجة الحق ) بعد ثبوتها ( » قال الشوكانً :  

و أفرد القدم لئلٌذان بؤن زلل قدم واحدة أي قدم كانت عزت أو  . و رسوخها فٌه ، علٌه

ٌقع فً شر عظٌم فكٌؾ بؤقدام كثٌرة ؟ و هذه استعارة لمستقٌم الحال ، هانت محذور عظٌم 

و ٌقال لمن أخطؤ . ألن القدم إذا زلت نقلت اإلنسان من حال خٌر إلى حال شر قط فٌه ، وٌس

« . فً الشًء زلت قدمه
 (2)

فإذا ، معتدال  ور القرآن اإلنسان السوي كمن ٌمشً و قد ص  

بل ، و ال شك أن زلة القدم ضارة ، وقع فً الذنب العظٌم كان كمن زلت قدمه فوقع أرضا 

 كما قٌل بالمثال ٌتضح المقال . و. فهذه الحركة الجسمٌة تشخص مثاال حٌا . ربما مهلكة 

 ـ  الهرب خوفا من العقاب : 2

ْرُكُضونَ  تعالى :فً هذا المعنى ٌقول تبارك و     ٌَ ْنَها  وا َبؤَْسَنا إَِذا ُهم مِّ ا أََحسُّ  َفَلمَّ
 (3)

قال  

الظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دوابهم ٌركضونها هاربٌن و»أبو حٌان : 

  لدوابهم و ٌجوز أن شبهوا فً سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبٌن الراكضٌن ، منهزمٌن 

.«رجلهم فهم ٌركضون األرض بؤ
 (4)

فقد جاء ذكر الحركة الجسمٌة ) الركض ( سواء   

أو ركض األرض بالرجل من ، و تحرٌك الرجل طلبا لسرعتها ، حملناه على ركض الدابة 

          موحٌا بمدى الخوؾ و الهلع الذي أدرك الكفار عندما أٌقنوا بنزول ، الخوؾ 

أو على  ، أنهم هربوا مسرعٌن على دوابهمكٌؾ فجاءت حركة الرجل لتبٌن ، العذاب 

 أقدامهم .

 ـ  ذهاب السوء و البرء من المرض: 3

  اِرٌد َوَشَرابٌ اْرُكْض ِبِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسلٌ بَ  و مثال ذلك قوله تعالى :     
(5)

قال   

   أي قلنا له أركض برجلك كذا قال الكسابً : الركض الدفع  : هو بتقدٌر القولو:» الشوكانً 

.«التحرٌك  و قال المبرد الركض . بالرجل ، ٌقال ركض الدابة برجله إذا ضربها بها 
 (6)

  

فقد جاءت حركة القدم فً اآلٌة ) الركض ( امتثاال ألمر هللا تعالى الذي أمره بالجري 

 .و برئ ، أمره باالؼتسال منها فذهب مرضه ، فانبجست له عٌن  ه ،برجلاألرض ضاربا 

 

 

                                                             
1
 94سورة النحل ، اآلٌة   ـ 
2
 800مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
3
 12سورة األنبٌاء ، اآلٌة   ـ 
4
 278، ص :  6ج أبو حٌان ، مصدر سابق ،   ـ 
5
 42سورة ص ، اآلٌة   ـ 
6
 1266المصدر نفسه ، ص : الشوكانً ،   ـ 
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 ـ الثبات على الحق : 4

َها الَِّذٌَن آَمُنوا إِن   فً هذا ٌقول المولى تبارك و تعالى :  ٌُّ ا أَ ْت ٌَ َثبِّ ٌُ نُصْرُكْم َو ٌَ  َ
َتنُصُروا َّللاَّ

 أَْقَداَمُكمْ 
 (1)

 و ، و االتزان ، و ثبات القدم ٌوحً بالرسوخ   

قال الشوكانً فً  .و التعرض لؤلذى ، االستقامة على عكس الزلل الذي ٌوحً بالسقوط 

      و تثبٌت األقدام عبارة عن النصر أقدامكم ( أي عند القتال .  و ٌثبت» ): تفسٌر اآلٌة 

 «و قٌل على اإلسبلم . و قٌل على الصراط ، و المعونة فً مواطن الحرب 
(2)

ففً هذه   

اآلٌة و السٌاق سٌاق حرب فتثبٌت القدم معناه التمكن من العدو و عدم الفرار أمامه إذ ثبات 

قدماه تراجعا  أو فرارا فذلك نذٌر  المقاتل مكانه ٌعنً بقاءه ممسكا بزمام األمور فإذا تحركت

 الهزٌمة فصورة القدم الراسخة الثابتة توحً بؽلبة هذا الطرؾ و عدم هزٌمته . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 07سورة محمد ، اآلٌة   ـ 
2
 1373 ـ 1372الشوكانً ، مصدر سابق ، ص :   ـ 
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 المبحث الثانً : اإلشارات الجسمٌة المركبة . 

 المطلب األول : الٌد مع سائر أعضاء الجسم .     

 أوال ـ األصابع فً اآلذان :         

و هً  ، األصابع و اآلذان: استعمل فٌها الكفار عضوٌن هما ، و هذه حركة مركبة     

 موحٌة بعدة معان أهمها ما جاء داال على : 

 الهلع و الخوف من صوت الحق :

َماء فٌِِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد  فً هذا المعنى ٌقول المولى جل فً عبله :      َن السَّ ٍب مِّ ٌِّ أَْو َكَص

َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت وَّللّاُ ُمِحٌٌط ِباْلكافِِرٌَن  َوَبْرقٌ  َن الصَّ ْجَعلُوَن أَْصاِبَعُهْم فًِ آَذاِنِهم مِّ ٌَ 
(1) 

ألن األصبع كلها ال تجعل فً األذن إنما تجعل ، و أراد باألصابع بعضها » قال أبو حٌان : 

و ألن هإالء لفرط ما  . و هو إطبلق كل على بعض، لكن هذا من االتساع  ، فٌها األنملة

     ٌهولهم من إزعاج الصواعق ال ٌكتفون باألنملة . بل لو أمكنهم السد باإلصبع كلها 

«لفعلوا 
 (2) 

بهم الذعر و الهلع ٌو ٌص، فهإالء المشركون ٌعرضون عن القرآن و سماعه 

فٌلجبون  إلى هذه الحركة الجسمٌة ) وضع األنملة فً األذن ( داللة على  ، إذا سمعوه

      سٌد قطب : ٌقول . و ٌبالؽون فً سد آذانهم إعراضا عن الحق ، رفض السماع خشٌة التؤثر 

و لكنهم ٌسدونها فً ، إنما ٌسدونها بؤطراؾ األصابع ، و آذانهم ال تسع أصابعهم كاملة » 

اولون أن ٌجعلوا أصابعهم كلها فً آذانهم ضمانا لعدم تسرب الصوت عنؾ بالػ ، كؤنما ٌح

كما أنها صورة بدابٌة ألطفال البشرٌة ، إلٌها بتاتا ـ و هً صورة ؼلٌظة اإلسرار و العناد 

.«الكبار
(3) 

تفسٌر هذه ل و قد المتتبع، فالصورة القرآنٌة هاهنا دالة بما ال ٌرقى إلٌه اللفظ 

أن جد ( فً تفاسٌر القرآن المختلفة فسٌ لون أصابعهم فً آذانهمالصورة القرآنٌة ) ٌجع

بالمعنى الذي تبلؽه هذه الصورة . وقد ذكر القرآن ذات المعنى فً  الصفحات الطوال ال تفً

بل ، آٌة فً سورة نوح متممة لمشهد اإلعراض عن الحق و عدم االكتفاء بسد اآلذان 

  .و عدم الرإٌة ، اإلصرار على عدم السماع 

 ثانٌا ـ الٌد مع  الرأس :

   و ٌشترك فٌها عضوا الٌدٌن ، و هذه الصورة تكون بجعل الثوب على الرأس أو الوجه  

و هً داللة على اإلعراض و عدم الرؼبة فً رإٌة الشخص . و الرأس باستعمال الثوب 

َلُهْم َجَعلُوا أََصاِبَعُهْم فًِ آَذاِنِهْم َوإِنًِّ ُكلََّما َدَعْوُتُهْم لَِتْغفَِر    :على لسان نوح  قال تعالى

وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَباًرا اَبُهْم َوأََصرُّ ٌَ  َواْسَتْغَشْوا ِث
(4)

                            

                                                             
1
 19سورة البقرة ، اآلٌة   ـ 
2
 223، ص  :  1مصدر سابق ، ج أبو حٌان ،   ـ 
3
   3712، ص :  6سٌد قطب ، الظالل ، ج   ـ 
4
 7سورة نوح ، اآلٌة   ـ 
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أو ، و تؽطوا بها كؤنهم طلبوا أن تؽشاهم ثٌابهم ، ثٌابهم   و استؽشوا » قال الزمخشري : 

     وقٌل: لببل  .النظر إلى وجه من ٌنصحهم فً دٌن هللاتؽشٌهم لببل ٌبصروه كراهة 

.« ٌعرفهم
(1)

أو بهما ، توحً بؤحد المعنٌٌن ، أٌا ٌكن المعنى فهً حركة جسمٌة مركبة  

أو سترا ، فوضع الثوب على الرأس إما ٌكون كراهة النظر إلى وجه البؽٌض . جمٌعا 

 للوجه كً ال ٌتعرؾ إلٌه .

 الفم مع الٌد :ثالثا ـ 

و قد جاء رد الٌد إلى الفم فً القرآن الكرٌم بمعنى : الؽٌظ و الحنق . و قد أتوا بهذه     

الحركة استهزاء ، و تكذٌبا ، و مجاهرة بعداء هذا الدٌن . و من أمثلة ذلك ما جاء فً قوله 

ؤِْتُكْم َنَبؤُ الَِّذٌَن ِمن َقْبلُِكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوثَ   تعالى :  ٌَ ْعَلُمُهْم أََلْم  ٌَ ُموَد َوالَِّذٌَن ِمن َبْعِدِهْم الَ 

ا َكَفْرَنا ِبمَ  ُهْم فًِ أَْفَواِهِهْم َوَقالُوْا إِنَّ ٌَ ِد ٌْ وْا أَ َناِت َفَردُّ ٌِّ ا أُْرِسْلُتم بِِه إاِلَّ َّللّاُ َجاءْتُهْم ُرُسلُُهم ِباْلَب

ِه ُمِرٌبٍ  ٌْ ا َتْدُعوَنَنا إَِل مَّ ا َلفًِ َشكٍّ مِّ  َوإِنَّ
(2)

أي جعلوا أٌدي أنفسهم فً » قال الشوكانً :  

وْا  أفواههم ؛ لٌعضوها ؼٌظا مما جاءت به الرسل كما فً قوله تعالى :  َوإَِذا َخَلْوْا َعضُّ

ظِ  ٌْ ُكُم األََناِملَ ِمَن اْلَغ ٌْ   َعَل

و قٌل . ألن الرسل جاءتهم بتسفٌه أحبلمهم ، و شتم أصنامهم  

ٌ  إن المعنى: أشاروا          سكتوا نات أي : ابؤصابعهم على أفواههم لما جاءتهم الرسل بالب

أنهم أشاروا إلى   المعنى : و قٌل . تكذٌبا لهم وردا لقولهم ، و اتركوا هذا الذي جبتم به

ال : به ( أي   ) إنا كفرنا بما أرسلتم : و ما ٌصدر عنها من المقالة و هً قولهم، أنفسهم 

وضعوا أٌدٌهم على أفواههم  : و قٌل .جواب لكم سوى هذا الذي قلناه لكم بؤلسنتنا هذه 

المعنى  : و قٌل. فٌه  و تعجبا كما ٌفعل من ؼلبه الضحك من وضع ٌده على ، استهزاء 

ردوا أٌدٌهم فً أفواه الرسل ردا : و قٌل . و كذبوا بؤفواههم ، ردوا على الرسل قولهم 

معناه أومؤوا إلى الرسل  :و قٌل. و الثانً للرسل ، ٌر األول على هذا للكفار فالضم. لقولهم 

. و لم ٌجٌبوا ، أن اسكتوا ]...[ و قال أبو عبٌدة و نعم ما قال : هو ضرب مثل : لم ٌإمنوا 

«و العرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب و سكت : قد رد ٌده فً فٌه 
(3)

 

فقد تدل على  ، على أن هذه الحركة الجسدٌة لها معان عدة ففً جملة هذه األقوال ما ٌدل  

و ٌكون معناه طلب السكوت على ، الؽٌظ و الحنق  إذا كان رد الٌد إلى الفم لعضها تؽٌظا 

    ، و ٌكون معناها هذا آخر كبلم عندي ( وضع الٌد على الفم ) فة والكبلم باإلشارة المعر

و قد ٌكون ،  اللسان   و ٌكون ذلك مع اإلشارة إلى  ، رأو الكبلم ما قلت عند إنكار قول الؽٌ

و هو عبلمة على االستهزاء و ازدراء ما ٌقول ، المعنى وضع الٌد على الفم منعا للضحك 

و قد تكون هذه الحركة موجهة إلى الؽٌر بوضع ٌد السامع على فم المتكلم طلبا ، الشخص 

                                                             
1
 616، ص :  4الزمخشري ، مصدر سابق ، ج   ـ 
2
 9سورة إبراهٌم اآلٌة   ـ 
     119اآلٌة ، سورة آل عمران 
3
 241مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
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ردوا أٌدٌهم فً » هذه الحركة ٌقول : سٌد قطب معنى آخر لو قد ذكر . للكؾ عن الكبلم 

لٌسمع عن بعد ، بتحرٌك كفه أمام فمه و هو ؛ أفواههم كما ٌفعل من ٌرٌد تموٌج الصوت 

فٌتموج الصوت و ٌسمع . برسم السٌاق هذه التً تدل على ، ٌرفع صوته ذهابا و إٌابا 

لحركة الؽلٌظة التً و إتٌانهم بهذه ا، و الشك و إفحاشهم فً هذا الجهر ، جهرهم بالتكذٌب 

«إمعانا منهم فً الجهر بالكفر .، ال أدب فٌها و ال ذوق 
(1)

 

 ـ الٌد مع الوجه : رابعا

و قد جاءت هذه الحركة فً القرآن الكرٌم للداللة على شدة التعجب من أمر ال ٌحدث فً    

قوله تعالى على لسان سارة زوجة إبراهٌم الخلٌل حٌن بشرته فً و ذلك ، مؤلوؾ الناس 

ْت َوْجَهَها  المبلبكة بالولد ) إسحاق ( على كبر السن :  ٍة َفَصكَّ َفؤَْقَبَلِت اْمَرأَُتُه ِفً َصرَّ

 َوَقاَلْت َعُجوٌز َعقٌِمٌ 
(2) 

) فصكت وجهها ( أي ضربت بٌدٌها على » قال الشوكانً : 

      وجهها كما جرت بذلك عادة النساء عند التعجب . قال مقاتل و الكلبً : جمعت 

 :ٌقال . أصابعها ، فضربت جبٌنها تعجبا ، و معنى الصك ضرب الشًء بالشًء العرٌض

«صكه أي ضربه 
(3)

تان أو ضرب الجبٌن فالحرك، فسواء كان ضرب الوجه بالٌد تعجبا  

و قد جاء القرآن الكرٌم بهذه ،و هو التعجب مما ٌقال إذا كان ؼٌر مؤلوؾ ، لذات الؽرض 

   لما لهذه الحركة من داللة فً عرؾ الناس على شدة التعجب ؛ الحركة و لم ٌقل تعجبت 

 و الدهشة من المتعجب منه . و هً مستعملة عند النساء خاصة إلى ٌوم الناس هذا . 

 األسنان : ـ الٌد مع خامسا

ندم و الحسرة ال: و قد جاءت هذه الحركة فً القرآن الكرٌم دالة على معان عدة أهمها     

و فً هذا المعنى . و عدم إجابة الرسل ، تباع سبٌل الضبلل و ا، ٌن على التفرٌط فً الد

قُولُ  ٌقول الحق تبارك و تعالى :  ٌَ ِه  ٌْ َد ٌَ الُِم َعَلى  َعضُّ الظَّ ٌَ ْوَم  ٌَ َخْذُت َمَع َو َتِنً اتَّ ٌْ ا َل ٌَ

ُسوِل َسِبٌبًل   الرَّ
(4)

و الظاهر أن الظالم ٌعض على ٌدٌه » قال أبو حٌان فً تفسٌر اآلٌة :  

و ال ٌزال كذلك كلما ، و قال الضحاك : ٌؤكل ٌدٌه إلى المرفق ثم تنبت . فعل النادم المتفجع 

و نقل أبمة  .و التفجع ، و الندم ، و الؽم ، و قٌل هو مجاز عبر به عن التحٌر  .أكلها نبتت 

و قال الشاعر. اللؽة أن المتؤسؾ المتحزن المتندم ٌعض على إبهامه ندما 

  : 

 ذابــذاب بٌض عــــــمنها ع مت خدها بحمر لطاف نلن        لط

 و اشتكى الورد ناضر العنابــــــاب نور أقاح          فتشكى العن 

                                                             
1
   2090، ص :  4سٌد قطب ، الظالل ، ج    ـ 
2
 29سورة الذارٌات ، اآلٌة    ـ 
3
 402، ص :  4/ الزمخشري ، مصدر سابق ، ج  1407مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
4
 27سورة الفرقان ، اآلٌة    ـ 
     الكندي . وقد ذكرهما أبو منصور عبد الملك الثعالبً النٌسابوري فً كتابه ٌتٌمة الدهر فً محاسن هذان البٌتان منسوبان  إلى السري بن أحمد

   186، ص : 2، ج  1983،  1أهل العصر، شرح وتحقٌق الدكتور مفٌد محمد قمٌحة ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت لبنان ، ط 
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( «ٌدٌه ندما و سٌل دمعه دماٌؤكل ) و فً المثل : 
(1)

      عض الٌد » قال الزمخشري :  

و السقوط فً الٌد ، و أكل البنان ، و حرق األسنان و قرعها كناٌات عن الؽٌظ ، و األنامل 

فٌرتفع الكبلم به ، ألنهما من روافدها فٌذكر الرادفة و ٌدل بها على المردوؾ ، و الحسرة 

فً طبقة الفصاحة ، و ٌجد السامع عنده فً نفسه من الروعة و االستحسان ماال ٌجده عند 

«لفظ المكنى عنه 
(2) 

و روعته ، و استحسان الكبلم ، و ال شك أن ارتفاع درجة الفصاحة 

ما إنما جاءت من تخٌل تلك الحركة الجسمٌة ) عض األنامل ، أكل الٌد و قرع السن ... ( ل

و تعاظمه فً نفس النادم . و من المعانً التً جاءت فً ، تحمله من داللة على شدة الندم 

َهاأَنُتْم القرآن عض األنامل ؼٌظا و حنقا الجتماع كلمة المسلمٌن وذلك فً قوله تعالى : 

وَنُكْم َوُتْإِمُنوَن ِباْلِكَتاِب ُكلِِّه َوإَِذا ٌُِحبُّ وَنُهْم َوالَ  وْا  أُْوالء ُتِحبُّ ا َوإَِذا َخَلْوْا َعضُّ َلقُوُكْم َقالُوْا آَمنَّ

ُدورِ  ِظُكْم إِنَّ َّللّاَ َعلٌٌِم ِبَذاِت الصُّ ٌْ ِظ قُلْ ُموُتوْا ِبَغ ٌْ ُكُم األََناِملَ ِمَن اْلَغ ٌْ  َعَل
(3)

قال شهاب الدٌن  

أي خبل بعضهم ببعض ) عضوا علٌكم ( أي ألجلكم ) األنامل ( أي أطراؾ » األلوسً : 

لما ٌرونه من ابتبلؾ المإمنٌن واجتماع ، األصابع ) من الؽٌظ ( أي ألجل الؽضب والحنق 

          بحٌث عجز أعداإهم أن ٌجدوا سبٌبل إلى ، ونصرة هللا تعالى إٌاهم ، كلمتهم 

وعض األنامل عادة النادم األسٌؾ العاجز ولهذا أشٌر  . واضطروا إلى مداراتهم، التشفً 

«.ولٌس المراد أن هناك عضا بالفعل ، به إلى حال هإالء 
(4) 

وسواء كان العض حاصل 

فعبل من هإالء المنافقٌن أو كان كناٌة عن الؽٌظ والحنق والحسرة فإن الصورة المتخٌلة 

 تشخص تلك المعانً واضحة جلٌة . 

 ـ الكف مع الكف : سادسا

و الحسرة : و مثال ذلك  و قد جاء استعمال الكفٌن فً القرآن الكرٌم للداللة على الندم   

ٌة َعَلى  قوله تعالى :  ٌَ ًَ َخاِو ِه َعَلى َما أَنَفَق فٌَِها َوِه ٌْ ٌَُقلُِّب َكفَّ َوأُِحٌَط ِبَثَمِرِه َفؤَْصَبَح 

 ُعُروِشَها
 (5)

فؤصبح هذا الكافر ٌقلب كفٌه ظهرا لبطن تلهفا و أسفا على » قال الطبري :  

«ذهاب نفقته 
(6) 

فحركة تقلٌب الكفٌن فً اآلٌة داللة على الحسرة على ما أنفق فً هذه  

و ذهاب ، و حركة تقلٌب الكفٌن هنا داللة على خلوهما . و ندما على اإلشراك باهلل ، الجنة 

ٌقبض على الؽالً و النفٌس مثل ظاهرهما الذي ال حتى أصبح باطنهما الذي ، كل ما فٌهما 

فقد اختصر المولى تبارك و تعالى المشهد الذي ٌمكن . مثل هذه األشٌاء  توضع فٌه أصبل 

  أن ٌقال فٌه الكثٌر فً حركة الكفٌن ) أصبح ٌقلب كفٌه ( و من دالالت الٌد على الحسرة 

ا ُسقِطَ  فً قوله تعالى :  و الندم ما ورد ُهْم َقْد َضلُّوْا َقالُوْا َلِئن لَّْم  َوَلمَّ ِدٌِهْم َوَرأَْوْا أَنَّ ٌْ َفً أَ

ْغفِْر َلَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ  ٌَ َنا َو ْرَحْمَنا َربُّ ٌَ  
 (7)

      قد سقط فً ٌده » قال الطبري  :  

                                                             
1
 454، ص :  6مصدر سابق ، ج أبو حٌان ،   ـ 
2
  276، ص :  3مصدر سابق ، ج الزمخشري ،   ـ 
3
 119سورة آل عمران ، اآلٌة    ـ 
4
 39، ص :  4مصدر سابق ، ج األلوسً ،   ـ 
5
 42سورة الكهف ، اآلٌة   ـ 
6
 27، ص :  17مصدر سابق ، ج الطبري ،   ـ 
7
 149سورة األعراف ، اآلٌة    ـ 
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و ذلك أن ٌضرب الرجل أو ٌصرعه . و أصله من االستبسار ، و أسقط لؽتان فصٌحتان 

فالرامً به مسقوط فً ٌد الساقط به . فقٌل لكل عاجز عن ، فٌرمً به من ٌده لٌؤسره فٌكتفه 

. « سقط فً ٌده و أسقط: و مصارع لعجزه متندم على ما فاته ، شًء 
 (1)

  

و ذلك فً قوله تعالى فً وصؾ عباده ، كما أنهما دلتا على معنى اللهو و التشوٌش    

ِت إاِلَّ ُمَكاء    :و إرادة التشوٌش على قراءة النبً ، المشركٌن  ٌْ َوَما َكاَن َصبلَُتُهْم ِعنَد اْلَب

ًة َفُذوقُوْا اْلَعَذاَب ِبَما ُكنُتْم َتْكفُُرونَ  ٌَ  َوَتْصِد
 (2)

 .و التصدٌة : التصفٌق » قال الشوكانً :  

 طنابة : و منه قول عمر بن اإل، تصدٌة إذا صفق  ٌقال صدى ٌصدى 

 و ظلوا جمٌعا لهم ضجة          مكاء لدى البٌت بالتصدٌة 

آلٌة أن و التصدٌة الصٌاح ]...[ و معنى ا، و قٌل المكاء الضرب باألٌدي ، أي بالتصفٌق 

 فوضعوا عند البٌت الذي هو موضع الصبلة والعبادة ،ٌصفقون المشركٌن كانوا ٌصفرون و

«قاصدٌن بؤن ٌشؽلوا المصلٌن من المسلمٌن عن الصبلة ذلك موضع الصبلة ، 
(3)

         

فبل تلٌن ، فقد أوتوا بهذه الحركة ) التصفٌق ( مما ٌدل على لهوهم و إٌؽالهم فً التكذٌب 

  صوت الحق .بل هم ساهٌن الهٌن ٌضربون أكفهم ببعضها تشوٌشا على ، قلوبهم 

 مع الساق :الساق ـ  بعاسا

 : . قال تعالىوؼشٌته الموت أن تلتؾ ساقاه، لج السكرات اٌكون من حال اإلنسان إذا ع   

  ُه اْلفَِراُق اِق  َوَظنَّ أَنَّ اُق ِبالسَّ ْوَمِئٍذ اْلَمَساقُ   َواْلَتفَِّت السَّ ٌَ َك    إَِلى َربِّ
(4)

قال  

و العرب ال تذكر الساق إال فً [ ...] . التفت ساقه بساقه عند نزول الموت به »الشوكانً : 

«.ومنه قولهم قامت الحرب على ساق . والمحن العظام ، الشدابد الكبار 
 (5)

 

ي  القٌام ، وفقد توازنه ، إذا التفت ساقا اإلنسان وكان قابما تعذر عنه التحرك     و  ولم ٌعد س 

الوضع ٌرٌحه . وقد  ألن هذا، وربما اضطجع االنسان ولؾ ساقٌه . ٌتماٌل ٌمنة وٌسرة 

كما جاء فً اآلٌة  ، ٌكون التفافهما دلٌبل على فقد السٌطرة علٌهما عند نزول الموت باالنسان

أو اتخاذ القرار فٌكون كمن  ، وقد ٌؤتً لؾ الساقٌن كناٌة عن العجز عن القٌام باألمر .

 وال الحفاظ على توازنه .  ،فلم ٌعد قادرا على السٌر، التفت ساقاه 

 ـ الٌد مع جملة من األعضاء : اثامن

فلو  ، و نجد ذلك داللة فعل الوضوء الذي هو عبلمة على إرادة الصبلة مكتوبة أو نفبل 

 أفعال رأٌنا إنسانا ٌؤتً بؤفعال الوضوء ألدركنا أنه ٌرٌد أن ٌصلً من خبلل ما أتى به من 
                                                             

1
 119ـ  118، ص :  13ج مصدر سابق ، الطبري ،   ـ 
2
 35سورة األنفال اآلٌة   ـ 
3
 485، ص :  4/ أبو حٌان ، مصدر سابق ، ج  538مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
4
 30ـ29ـ 28سورة القٌامة اآلٌة    ـ 
5
 1561الشوكانً ، المصدر نفسه ، ص :   ـ 
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َها الَِّذٌَن آَمُنوْا إَِذا  الوضوء قال تعالى :  ٌُّ ا أَ ُكْم ٌَ ٌَ ِد ٌْ بلِة فاْغِسلُوْا ُوُجوَهُكْم َوأَ قُْمُتْم إَِلى الصَّ

  إَِلى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوْا ِبُرُإوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم إَِلى اْلَكْعَبٌنِ 
(1)

 

و اإلتٌان بفعل الوضوء ، ٌستعمل اإلنسان أثناء وضوءه عضو الٌد لؽسل سابر األعضاء    

ألن الصبلة ال تقبل إال ، و الشروع فً أداء عبادة الصبلة ، ٌدل بجملته على إرادة التطهر 

: ال تقبل  فعن همام بن منبة أنه سمع أبا هرٌرة ٌقول : قال رسول هللا » . بالوضوء 

« صبلة من أحدث حتى ٌتوضؤ 
(2)

 

 ـ الٌد مع الرقبة : تاسعا

: و اإلقتار فً قوله جل وعبل ، و البخل ، و قد جاءت فً القرآن الكرٌم داللة على الشح    

 ْحُسوًرا َدَك َمْغلُوَلًة إَِلى ُعُنقَِك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َملُوًما مَّ ٌَ   َوالَ َتْجَعلْ 
(3)

قال  

و هذه إشارة استعٌر فٌها المحسوس للمعقول ، و ذلك أن البخل قابم باإلنسان » أبو حٌان : 

العنق ، فامتنع من  له الؽل الذي هو ضم الٌد إلى فاستعٌر، ٌمنعه من التصرؾ فً ماله 

«.و ذكر الٌد ألن بها األخذ و اإلعطاء ، تصرؾ ٌده و إجالتها حٌث ترٌد 
 (4)

    

المسلوب الحرٌة ال ٌملك من ، لى مظهر اإلنسان المقٌد هذه الصورة تدل فً حقٌقتها ع   

و قد شبه القرآن البخٌل الذي ٌمسك عن اإلنفاق فً وجوه الخٌر بالمقٌد الذي . أمره شٌبا 

 و ؼل ٌده فبل ٌنفق . ، و كذلك حال هذا البخٌل قد قٌده بخله ، ؼلت ٌده إلى عنقه 

 :  الٌد مع العضدا ـ عاشر

َضاء  و هذه اإلشارة الجسمٌة وردت فً قوله تعالى :     ٌْ َدَك إَِلى َجَناِحَك َتْخُرْج َب ٌَ َواْضُمْم 

ًة أُْخَرى  ٌَ ِر ُسوٍء آ ٌْ  ِمْن َغ
(5)

و الظاهر من سٌاق ، تحتمل عدة معان  : قال المفسرون 

ٌستلزم  (اإلخراج) فهذا المعنى  ( تخرج)  فً اآلٌة ألنه قال، اآلٌة أن الجناح هو العضد 

.و اإلدخال إنما ٌكون تحت العضد ، أنه أدخلها 
 (6)

فً هذه الحركة داللة على عظٌم قدرة ف  

 التً تدلل على نبوتهم . ، قدرة هللا تعالى فً إكرام األنبٌاء باآلٌات الباهرات 

 

 

 

 
                                                             

1
 06سورة المائدة اآلٌة   ـ 
2
 29، ص :  135البخاري ، مصدر سابق ،  حدٌث رقم   ـ 
3
 29سورة اإلسراء اآلٌة   ـ 
4
  721/  الشوكانً ، مصدر سابق ،  ص :  41، ص : 3/ ابن كثٌر ، مصدر سابق ، ج  28، ص :  6ج  مصدر سابق ، أبو حٌان ،  ـ 
5
 27سورة طه ، اآلٌة   ـ 
6
 907/ الشوكانً ، المصدر نفسه ، ص :  222، ص :  6المصدر نفسه ، ج أبو حٌان ،  ٌنظر  ـ 
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 عضو باالشتراك مع متمم لب الثانً : اإلشارات الصادرة عنالمط

ٌستعٌن بها لبلوغ مراده ، ما كان متمما لعمل عضو من أعضاء الجسم : و المتممات هً    

مهدي أسعد د ٌقول    . بل ربما محددا لوجهته، متمما للمعنى موضحا له ، فً سٌاق الكبلم 

      و قد كان للمتمات المساندة ظهور فً التنزٌل العزٌز ، و فضل فً اإلبانة » عرار : 

      ذلك ألن بعضها توابع ألعضاء الجسد ، مخصوصة  و هً تمدنا بمعان، و التواصل 

« .و كواشؾ للحاالت الذهنٌة و النفسٌة التً تعتري صاحبها 
(1) 

من أمثلة ذلك فً القرآن و

 الكرٌم : 

 أوالً ـ الٌد مع الصعٌد :

بلََة َوأَنُتْم  قال تعالى :      َها الَِّذٌَن آَمُنوْا الَ َتْقَرُبوْا الصَّ ٌُّ ا أَ ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَلُموْا َما ٌَ

ْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاء أَحَ  َى َتْغَتِسلُوْا َوإِن ُكنُتم مَّ ٌد َتقُولُوَن َوالَ ُجُنًبا إاِلَّ َعاِبِري َسِبٌٍل َحتَّ

ُموْا َصِعٌدً  مَّ ٌَ ن اْلَغآِئِط أَْو الََمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَت نُكم مِّ ًبا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم مِّ ٌِّ ا َط

ا َغفُوًرا ِدٌُكْم إِنَّ َّللّاَ َكاَن َعفُّوً ٌْ   َوأَ
(2)

ة فففً هذه اآلٌة الكرٌمة بٌن هللا تبارك و تعالى ص 

    قال الشوكانً :  . مسح الوجه و الكفٌن بعد تمرٌر الكفٌن على الصعٌد: التٌمم التً هً 

ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التٌمم مسح الوجه و الٌدٌن ، ) فتٌمموا ( أي أقصدوا 

.« بالتراب 
(3)

و هذه اإلشارة الجسمٌة ) مسح الوجه و الكفٌن ( تدل على أن المإمن لم ٌجد  

أو أنه ٌتٌمم لعلة قد ألمت ، قد أحدث حدثا أصؽرا أو أكبرا  أنهو، الماء فاضطر إلى التٌمم 

فرإٌة المتٌمم تخبرنا عن االحتمالٌن السالفٌن و إن لم ٌقل  . ماءبه و تعذر علٌه استعمال ال

 هو ذلك . 

 ـ الٌد مع العصا : ثانٌا

ا ُموَسى  و قد وردت فً قوله تعالى :      ٌَ ِمٌِنَك  ٌَ ؤُ  َوَما ِتْلَك ِب ًَ َعَصاَي أََتَوكَّ َقالَ ِه

ًَ فٌَِها َمآِرُب أُْخَرى َها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمً َولِ ٌْ  َعَل
 (4)

) أتوكؤ علٌها ( »قال الشوكانً :  

) و أهش .و أعتمد علٌها فً اإلعٌاء و الوقوؾ و االتكاء ، ( أي أتحامل علٌها فً المشً 

جر لٌسقط منه الورق . قال إذا خبط بها الشبها على ؼنمً ( أهش بالعصا ٌهش هشا : 

 : الشاعر

 أهش بالعصا على أغنامً        من ناعم األوراك و السنام 

                                                             
1
 بتصرف 190أسعد عرار ، مرجع سابق ، ص :مهدي   ـ 
2
 43سورة النساء ، اآلٌة   ـ 
3
 302مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
4
   18ـ  17سورة طه ، اآلٌة   ـ 
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: هما  و قٌل .و كذا قرأ عكرمة  ،و هو زجر الؽنم ، و قرأ النخعً أهس بالسٌن المهملة  

«.دلؽتان لمعنى واح
 (1)

فحامل العصا بٌدٌه إما أن ٌستعملها كما جاء على لسان موسى  

و إما أن ٌضرب بها األشجار  . أو المرض ، أو التعب ، حال العجز  للتوكإعلٌه السبلم 

و اإلشارة بها لمنع األؼنام ، أو ٌستعملها فً سوق أؼنامه ، فتقتات ؼنمه ؛ لتتساقط أوراقها 

و للعصا مآرب كثٌرة قال الشوكانً : و قد تعرض . ٌنة أو توجٌهها و جهة مع ،  من التقدم

عصاي أركزها  : قوم لتعداد منافع العصا فذكروا من ذلك أشٌاء منها قول بعض العرب

و أسوق بها دابتً ، و أقوى بها على سفري ، و أعتمد بها فً مشًٌ لتتبع ، لصبلتً 

ا كسابً فتقٌنً الحر و تدفٌنً إمننً العثر ، و ألقً علٌهخطوي ، و أثب بها النهر ، و ت  

و عبلقة إداوتً  أعصً بها عند ، تحمل سفرتً ، د منً من القر ، و تدنً إلً ما بع  

 قور الكبلب ، و تنوب عن الرمح فً الطعان قً بها عتو أ، و أقرع بها األبواب ، الضرب 

« . و بعدي أورثها بنً، ورثتها عن أبً . عن السٌؾ فً منازعة األقران و
(2)

 

وتكون داللة حمل العصا ، فرإٌة الشخص ٌحمل العصا تستدعً هذه المعانً فً الذهن    

واالعتماد وإن   التوكإفإن كان حاملها كبٌر سن استدعى حملها معنى . خاضعة للسٌاق 

وذلك باالعتماد علٌها لٌتسع ، كان مسافرا استدعى حملها فً الذهن المساعدة على السرعة 

 .كذا فكل حالة من األحوال السالفة الذكر تستدعً معان  معٌنة وه ،  خطوه فٌسرع

 ثالثاً ـ الرجل مع النعل :

َك َفاْخَلْع    :وقد جاءت هذه االشارة فً قوله تعالى مخاطبا نبٌه موسى      إِنًِّ أََنا َربُّ

ِس ُطًوى َك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ َك إِنَّ ٌْ   َنْعَل
(3)

ألن ذلك أبلػ ؛ أمره هللا بخلع نعلٌه  : »قال الشوكانً 

.« وحسن التؤدب، و التكرٌم ، وأقرب إلى التشرٌؾ ، فً التواضع 
 (4)

وفً هذا المعنى  

    أما خلع النعلٌن فحركة جسدٌة تنتسب إلى » ٌقول الدكتور مهدي أسعد عرار : 

لى أن آتٌها به أذى فقد تدل ع، ولعل لها دالالت متباٌنة وهً مجردة من سٌاقها ،  المتممات

ولعل الداللة . أو تواضع فً مقام فخلع نعلٌه تبركا وتطامنا ، به مس  أو، من رجلٌه 

 .«األخٌرة هً المتعٌنة من ذلك السٌاق 
(5)

لٌباشر الوادي : وقٌل  :» قال الزمخشري 

ومن ثم طاؾ السلؾ بالكعبة حافٌن ومنهم . وقٌل ألن الحفوة تواضع هلل ، بقدمٌه متبركا به 

.«من استعظم دخول المسجد بنعلٌه 
 (6)

 

منها ما جاء فً اآلٌة من معنى التواضع ، فرإٌة الشخص حافٌا لها دالالت مختلفة    

وقد ٌكون فً حٌاة الناس الٌومٌة داال على عدم القدرة على االنتعال ، واحترام قدسٌة المكان 

                                                             
1
 907المصدر نفسه ، ص : الشوكانً ،   ـ 
2
 907، ص :  الشوكانً ، مصدر سابق  ـ 
3
 12سورة طه ، اآلٌة   ـ 
4
 905ر نفسه ، ص : الشوكانً ، المصد  ـ 
5
 191ـ  190مهدي أسعد عرار ، مرجع سابق ، ص :   ـ 
6
 55، ص :  3مصدر سابق ، ج الزمخشري ،   ـ 
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   كؤن ٌكون الشخص فقٌرا ال ٌملك حذاء ، أو لفقدان الحذاء لسبب ما ، لمرض ألم بقدمٌه 

أو ؼٌر ذلك من  ، أو سرق منه فاضطر إلى المشً حافٌا حتى ٌصل مكان ٌجد فٌه الحذاء

 المعانً حسب ما ٌملٌه السٌاق . 

 

 رابعاً ـ الٌد مع الضغث ) عثكال النخل ( :

ا َوَجْدَناهُ َصاِبًرا َوُخْذ  و قد جاء فً قوله تعالى :      ِه َواَل َتْحَنْث إِنَّ ِدَك ِضْغًثا َفاْضِرب بِّ ٌَ ِب

ابٌ  ُه َأوَّ  ِنْعَم اْلَعْبُد إِنَّ
 (1)

أو شجر الرطب ، أو حزمة من حشٌش ، و الضؽث عثكال النخل  

و كان أٌوب قد توعد زوجته ألنها انساقت وراء أالعٌب الشٌطان الذي جاءها فً صورة 

أو الحزمة الشجر الرطب على ، فؤمره هللا أن ٌبر ٌمٌنه بؤن ٌضربها بهذا العثكال ، ناصح 

 . اختبلؾ األقوال برا بٌمٌنه
(2)

و جاء فً السنة ما ٌقارب هذا المعنى فً حدٌث رواه  

كان بٌن أبٌاتنا إنسان عنهما قال :  عن سعٌد بن سعد بن عبادة رضً هللا »اإلمام أحمد

ل الدار إال وهو على أمة من إماء الدار ٌخبث بها وكان مسلما مخدج ضعٌؾ لم ٌرعى أه

فقال اضربوه حده قالوا ٌا رسول إنه أضعؾ ذلك إن  فرفع شؤنه سعد إلى رسول هللا 

  ضربناه مابة قتلناه . قال : فخذوا له عثكاال  فٌه مابة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة 

«ففعلوا 
(3)

من خبلل هذا الحدٌث ٌتبٌن أن أقرب األقوال فً تفسٌر اآلٌة هو ما ذهب إلٌه  

وقد جاء فً الموقفٌن السابقٌن ٌحمل داللة  عباس من أن الضؽث هو عثكال النخل ،ابن 

    . و الثانٌة تطبٌقا للحد بؤمر من رسوله ، األولى البر بالٌمٌن بؤمر من هللا ، مخصوصة 

إذا كانت ، البٌت و كنسه  فربما استعمل لقمِّ ، كال فً عرؾ الناس و أما داللة حمل العث

 أرضٌته من رمل . 

 ـ الٌد مع الجٌب : خامساً 

ِر  و قد جاءت هذه الحركة فً قوله تعالى :   ٌْ َضاء ِمْن َغ ٌْ ِبَك َتْخُرْج َب ٌْ َدَك فًِ َج ٌَ َوأَْدِخلْ 

اٍت إَِلى فِْرَعْوَن َوَقْوِمهِ  ٌَ ُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسقٌِنَ  ُسوٍء فًِ ِتْسِع آ   إِنَّ
(4) 

     قال أبو حٌان : 

و قال ابن ، قال قتادة : ) فً جٌب قمٌصك ( كانت له مدرعة من صوؾ ال كٌمن لها » 

 «كان كمها إلى بعض ٌدٌها  : عباس و مجاهد
(5)

هذه الحركة الجسمٌة إنما أتت بؤمر من ف 

ٌ  ، هللا  و تكون هذه الحركة فً . ري موسى معجزة تبهره هو نفسه قبل أن تبهر آل فرعون ل

إدخال الٌد فً الجٌب ) فتحة صدر القمٌص ( لٌبلػ بٌده : مؤلوؾ الناس دالة على معان منها 

و ال ٌوجد ما ٌدفا به نفسه كما أنها تدل ، لٌنال شٌبا من الدؾء إن كان البرد شدٌدا ؛ إبطه 

                                                             
1
 44سورة ص ، اآلٌة    ـ 
2
  375، ص :  7ج مصدر سابق ، ٌنظر أبو حٌان ،     ـ 
3
                                      21985 حدٌث رقم 222، ص : 5، مإسسة قرطبة ، القاهرة  ، ج ، المسندأبو عبد هللا الشٌبانً أحمد بن حنبل    ـ 
4
 12سورة النمل ، اآلٌة    ـ 
5
 56، ص :  7مصدر سابق ، ج أبو حٌان ،    ـ 
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و هذه الحركة إنما ٌؤتٌها من ٌلبس ، استخراج شًء مخبا فً جٌب داخلً  على الرؼبة فً

القمٌص أو القشابٌة 


 

 

 سادسا ـ الرجل مع الخلخال :

ٌُْخفٌَِن ِمن ِزٌَنِتِهنَّ َوُتوُبوا إَِلى و ذلك فً قوله تعالى :      ْعَلَم َما  ٌُ ْضِرْبَن ِبؤَْرُجلِِهنَّ لِ ٌَ َواَل 

ِ َجِمًٌعا  َها اْلُمْإِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ َّللاَّ ٌُّ  أَ
 (1)

لما لهذه الحركة من إٌقاض الشهوة و إثارة  

لٌسمع صوت خلخالها ؛ أي ال تضرب المرأة برجلها إذا مشت » الؽرٌزة قال الشوكانً : 

قال الزجاج : و سماع هذه الزٌنة أشد  . فٌعلموا أنها ذات خلخال، من ٌسمعه من الرجال 

 .« تحرٌكا للشهوة من إبدابها
(2)

فهً ، عمد المرأة هذه الحركة لجلب انتباه الرجال إلٌها توت 

وأدعى ، وإعرابا  وضوحا ، فهً بصنٌعها هذا أكثر وإن لم تدعوهم إلى النظر إلٌها بالقول 

ت النساء فً هذا العصر بالحذاء ذي وقد استعاض. وأشد إثارة للؽرابز ، إلى النظر إلٌها 

  .و مجلبة للنظر، ألن صوت وقعه على األرض مدعاة لبلنتباه ، الكعب العالً عن الخلخال 

 سابعاً ـ النحر مع الخمار :

الذي تتحلى به المرأة من  و الحلً ، و تؤتً هذه اإلشارة الجسمٌة داللة على إخفاء الزٌنة    

       قال تعالى : . النهً عن إبداء الزٌنة للرجل األجنبًلما ورد من ، قبلبد و عقود 

ْبِدٌَن ِزٌَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعوَلِتِهنَّ أَْو آَباِئِهنَّ أَْو آبَ  ٌُ ٌُوِبِهنَّ َواَل  ْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُج ٌَ اء َوْل

ْخَواِنِهنَّ أَْو َبِنً إِْخَواِنِهنَّ أَْو َبِنً أََخَواِتِهنَّ أَْو ُبُعوَلِتِهنَّ أَْو أَْبَناِئِهنَّ أَْو أَْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو إِ 

ْفِل الَّ  َجاِل أَِو الطِّ ِر أُْولًِ اإْلِْرَبِة ِمَن الرِّ ٌْ اِبِعٌَن َغ َماُنُهنَّ أَِو التَّ ٌْ ِذٌَن َلْم ِنَساِئِهنَّ أَْو َما َمَلَكْت أَ

َساء ْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِّ ٌَ 
(3)

و هو ما تؽطً به المرأة ، لخمر جمع خمار و ا»   

و هو موضع القطع من ، و الجٌوب جمع جٌب . و منه اختمرت المرأة و تخمرت ، رأسها 

المفسرون : إن نساء الجاهلٌة   . قال و هو القطع، مؤخوذ من الجوب ، الدرع و القمٌص 

فكانت تنكشؾ نحورهن ، و كانت جٌوبهن من قدام واسعة ، كن ٌسدلن خمرهن من خلفهن 

و فً لفظ . فؤمرن أن ٌضربن مقانعهن على الجٌوب لتستر بذلك ما كان ٌبدو ، و قبلبدهن 

.« الضرب مبالؽة فً اإللقاء الذي هو اإللصاق
(4)

 

 راؼبة فً إطبلع ؼٌر المحارم على  ؼٌر هذه اإلشارة الجسمٌة إن فعلتها المرأة فهً    

كما أن ذات اإلشارة تدل على أن هذه المرأة ، ها متزٌنة و النظر إلٌها حال كون ، زٌنتها

                                                             
     القشابٌة لباس ٌعرف به أهل المغرب العربً ٌصنع من الصوف  وتكون على شكل قمٌص له غطاء ٌوضع على الرأس) الطربوش ( وفٌه

 منتصف الصدر فتحة لٌسهل استخراج األشٌاء من الجٌب الداخلً
1
 1009مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ 
2
 1009المصدر نفسه ، ص : الشوكانً ،   ـ 
3
 . 31سورة النور ، اآلٌة    ـ 
4
 1008المصدر نفسه ، ص : الشوكانً ،   ـ 
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و كشؾ أخرى إنما هً ، و تؽطٌة أعضاء ، ألن طرٌقة اللباس ، ملتزمة بتعالٌم دٌنها 

و قد تعرضنا إلى جانب من دالالتها ، قد أطنب العلم الحدٌث فً تفسٌرها ، رسابل مشفرة 

فهً رسابل ٌتلقاها المجتمع سواء  ،  فً الفصل األول عندما تحدثنا عن المظهر الخارجً

 قصد بها صاحبها أم لم ٌقصد . 

 

 البدن مع القمٌص :: ثامنا

من الفرٌة التً رمته بها  و قد كان لهذه اإلشارة الجسمٌة داللة أثبتت براءة ٌوسؾ    

ْت َقِمٌَصُه ِمن  حٌن راودته عن نفسه ، امرأة العزٌز    ُدُبرٍ َواُسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ
(1)

         

و شهد شاهد من أهلها بناء على ما وقع ، ثم ادعت بعدها أمام زوجها أنه هو من راودها 

ِدُكنَّ إِنَّ   قال تعالى :. فً القمٌص من خرق  ٌْ ُه ِمن َك ا َرأَى َقِمٌَصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َقالَ إِنَّ َفَلمَّ

َدُكنَّ َعِظٌمٌ  ٌْ  َك

 (2)

و شهد   ذكر أنها اتبعته تجذبه إلٌها حتى قدت قمٌصه و» قال ابن كثٌر :  

 أي فً قولها إنه راودها عن نفسها ، شاهد من أهلها إن كان قمٌصه قد من قبل ) فصدقت ( 

    . فٌصح ما قالت ، فقدت قمٌصه ، ألنه ٌكون لما دعاها و أبت علٌه دفعته فً صدره 

  و هو من الصادقٌنو إن كان قمٌصه قد من دبر فكذبت  قال تعالى : 

و ذلك ٌكون  

فقدت قمٌصه من ، أمسكت بقمٌصه من ورابه لترده إلٌها  ، كما وقع لما هرب منها و تطلبه

.«ورابه 
(3)

على اإلشارة ) موضع خرق القمٌص (  و اعتمادللعقل،وفً هذه الواقعة إعمال  

الستنتاج من المذنب منهما . و قد تفطن الشاهد لهذه اإلشارة بما ٌدلل بما ال ٌدع مجاال للشك 

 أن اإلشارات الجسمٌة كانت و ال تزال ذات أثر ال ٌخفى على ذي بصٌرة فً إتمام التواصل 

إن شاب الموقؾ ، و كشؾ ما ؼاب منها للوصول إلى المعنى الحقٌقً ، و فهم الرسالة 

 معوقات أدت إلى التشوٌش علٌه . 

 تاسعاً ـ الٌد مع السكٌن :

ا َسِمَعْت  :  و قد ورد ذكر هذه اإلشارة الجسمٌة فً قوله تعالى من سورة ٌوسؾ    َفَلمَّ

ًٌنا َوَقاَلِت اخْ  ْنُهنَّ ِسكِّ َكؤً َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِّ ِهنَّ َوأَْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتَّ ٌْ ِهنَّ ِبَمْكِرِهنَّ أَْرَسَلْت إَِل ٌْ ُرْج َعَل

ِ َما َهَذا َبشَ  ُهنَّ َوقُْلَن َحاَش لِِلّ ٌَ ِد ٌْ ْعَن أَ َنُه أَْكَبْرَنُه َوَقطَّ ٌْ ا َرأَ ًرا إِْن َهَذا إاِلَّ َمَلٌك َكِرٌٌم َفَلمَّ
(4)

قال  

و لٌس المراد بها القطع الذي تبٌن منه الٌد  ، ) وقطعن أٌدٌهن ( أي جرحنها  »الشوكانً : 

قطع ٌد  :كما قال النحاس ٌقال . و ذلك معروؾ فً اللؽة، بل المراد بها الخدش و الحز 

و المعنى أنه لما  أكمامهن.و قٌل  أناملهن،و قٌل المراد بؤٌدٌهن هنا  خدشها،صاحبه إذا 

                                                             
1
 25سورة ٌوسف ، اآلٌة    ـ 
2
 28سورة ٌوسف ، اآلٌة    ـ 
     27سورة ٌوسف ، اآلٌة 
3
 475، ص :  2ابن كثٌر، مصدر سابق ،  ج    ـ 
4
 31سورة ٌوسف ، اآلٌة    ـ 
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حتى اضطربت أٌدٌهن فوقع القطع  حسنه،و دهشن و راعهن  أعظمنه،خرج ٌوسؾ علٌهن 

و تضطرب له ، األحبلم     علٌها ، و هن فً شؽل عن ذلك بما دهمهن مما تطٌش عنده 

«.و تزٌل به العقول ، األبدان 
 (1)

   

فالمشؽول  لما رأٌن من حسن ٌوسؾ ، هذه إشارة دالة على الذهول و ذهاب العقل    

. ، وال حتى مع نفسه فبل ٌدري ما ٌحصل حوله ، بؤمر مهم ٌستحوذ على عقله و إدراكه 

و ؼٌر ذلك ، و ذبح األنعام ، فالسكٌن التً هً فً األصل ٌستعملها اإلنسان لقطع األشٌاء 

و ذهولهن و فقدهن ، هذه اآلٌة للتدلٌل على تعظٌم دهشة النساء  قد وظفت فً، من المآرب 

هذه  عنجاء بؤلفاظ دالة عل هذه المعانً مستؽنٌا  لوو . اإلحساس بؤلم الحز و الخدش

ٌ  ، اإلشارة     ن مدى إعجابهن لما وصل المعنى إلى المتلقً بهذه الصورة الواضحة التً تب

 و ارتٌاعهن لحسن ٌوسؾ . 

 عنق و الٌد مع الغل :عاشراً ـ ال

ا َلفًِ وقد جاءت هذه اإلشارة فً قوله تعالى :    ا ُتَراًبا أَِئنَّ َوإِن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْولُُهْم أَِئَذا ُكنَّ

ِهْم َوأُْوَلِئَك األَْغبلَلُ فًِ َأْعَناقِِهْم َوأُْوَلِئَك  اِر ُهْم َخْلٍق َجِدٌٍد أُْوَلِئَك الَِّذٌَن َكَفُروْا ِبَربِّ أَْصَحاُب النَّ

 فٌَِها َخالِدونَ 
 (2)

وهو طوق تشد به الٌد إلى العنق : ،األؼبلل جمع ؼل :» قال الشوكانً  

األؼبلل أعمالهم السٌبة التً هً الزمة لهم لزوم : و قٌل  .أي ٌؽلون بها ٌوم القٌامة 

«األطواق لؤلعناق 
 (3)

ثم ، قٌقة فً أعناقهم و الظاهر أن األؼبلل تكون ح» قال أبوحٌان :  

 إذ األغالل فً أعناقهم و السالسل ذكر ما ٌستقرون علٌه فً اآلخرة كما قال : ) 

(ٌسحبون
 

فتجري إذا  .اإلٌمان  أي هم مؽلولون على ، ٌحتمل أن ٌكون مجازا  :و قٌل .

 (إنا جعلنا فً أعناقهم أغالال)  مجرى الطبع و الختم على القلوب كما قال تعالى :


»
(4)

 

. فصورة المؽلول فاألؼبلل و السبلسل متممات لمعنى إذالل الكافرٌن و سوقهم إلى النار 

تثٌر فً نفس اإلنسان الخوؾ و الذعر من مصٌر الكفار ، ربطت ٌده إلى عنقه بسلسلة  الذي

فإن الصورة التً ٌتخٌلها المتلقً لهذا  .سواء حملنا تفسٌر اآلٌة على الحقٌقة أو على المجاز

 اب القرآنً كفٌلة بنقل معنى الذل و اإلهانة و ؼلظ العقوبة . الخط

 حادي عشر ـ الحجاب مع البدن :

َْزَواِجَك َوَبَناِتَك َونَِساء اْلُمْإِمِنٌَن  و قد ورد ذلك فً قوله تعالى :      ًُّ قُل ألِّ ِب َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ِهنَّ ِمن َجبَلِبٌِبِهنَّ َذلَِك َأْدنَ  ٌْ ِحًٌماٌُْدِنٌَن َعَل ُ َغفُوًرا رَّ
َن َوَكاَن َّللاَّ ٌْ ٌُْإَذ ٌُْعَرْفَن َفبَل   ى َأن 

(5)
  

                                                             
1
  693الشوكانً ، مصدر سابق ، ص :    ـ 
2
 5سورة الرعد ، اآلٌة    ـ 
3
 721ص : مصدر سابق ،  الشوكانً ،   ـ 
    71سورة  غافر ، اآلٌة 
    08سورة ٌس ، اآلٌة 

4
 359، ص :  5أبو حٌان ، مصدر سابق ، ج    ـ 
5
 59سورة األحزاب ، اآلٌة    ـ 
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و ذلك أن النساء فً أول اإلسبلم على هجٌراهن فً الجاهلٌة مبتذالت » قال الزمخشري : 

وكان الفتٌان و أهل الشطارة  .فصل بٌن الحرة و األمة  ، التبرز المرأة فً درع و خمار

و ربما ، إذا خرجن باللٌل إلى مقاضً حوابجهن فً النخل و الؽٌطان لئلٌماء ون ٌتعرض

فؤمرن أن ٌخالفن بزٌهن عن زي اإلٌماء ، ٌقولون حسبناها أمة  ، تعرضوا للحرة بعلة األمة

   لٌحتشمن فبل ٌطمع فٌهن ؛  و ستر الرإوس و الوجوه ، و المبلحؾ ، بلبس األردٌة 

 «طامع .
(1)

  

و قد أمر  بتٌن .ٌن للحرابر ٌمٌزهن عن اإلٌماء إشارة جسمٌة فارقة بٌن الففلبس زي مع   

فكان ، للباسهن   هللا تبارك و تعالى الحرابر من النساء بالتمٌز عن اإلٌماء بلبس  مخالؾ 

كما أنه أصبح فً . التً لم تكن تلبسه ، لبس الجلباب إشارة جسمٌة تمٌز الحرة عن األمة 

كما أنه قد ٌصبح عبلمة على دٌن المرأة إذا . عرؾ الناس عبلمة على الحشمة و الحٌاء 

 اختلطت المسلمة مع ؼٌرها من النساء ؼٌر المسلمات . 

 ثانً عشر ـ الٌد مع الثوب :

ٌصؾ دخول بلقٌس ملكة سبؤ قصر سلٌمان علٌه ـ وقد جاءت هذه اإلشارة فً قوله تعالى    

ُه  : ـ م السبل َها َقالَ إِنَّ ٌْ ًة َوَكَشَفْت َعن َساَق ا َرأَْتُه َحِسَبْتُه لُجَّ ْرَح َفلَمَّ قٌِلَ َلَها اْدُخلًِ الصَّ

ن َقَواِرٌرَ  ٌد مِّ َمرَّ َصْرٌح مُّ
 (2)

أن سلٌمان : و قد ذكر فً تفسٌر هذه اآلٌة عدة أقوال منها  

فجعلها ، علٌه السبلم أراد أن ٌتثبت من رواٌة الجن القابلة بؤن ساقً بلقٌس فٌهما شعر كثٌر 

فلما دخلت بلقٌس خشٌت البلل  الماء من تحته ،و أجرى ، تدخل قصره الذي بنً من زجاج 

فرفعت ثوبها ) و كشفت عن ساقٌها ( ، ؼٌر مدركة أن القصر من زجاج 
(3)

 

 لثوب توحً بالخشٌة من أن ٌصٌب الثوب بلل أو قذر إذا كان الثوب طوٌبل فحركة رفع ا   

و قد ٌإتى به . و السٌر بسرعة أو الجري ، كما أن التشمٌر ٌوحً بالرؼبة فً حث الخطى 

 على سبٌل الكناٌة داللة على الجد و االجتهاد و الحزم . 

                                                             
1
 560، ص :  3الزمخشري ، مصدر سابق ، ج    ـ 
2
 44النمل ، اآلٌة سورة    ـ 
3
 370، ص :  3ج  ،ٌنظر الزمخشري ، المصدر نفسه    ـ 



 

 

 :انفصم انثبنث 

 و األوضبع اجلسًٍت يف انقرآٌ انكرٌى ثدالنت اذلٍئب

 

 سبكنبهٍئبث اجلسى حبل كىَه : ادلبحث األول 

 هٍئبث إرادٌتادلطهب األول : 

 ادلطهب انثبًَ : هٍئبث ال إرادٌت

 ادلبحث انثبًَ: هٍئبث اجلسى حبل كىَه يتحركب

 دالالث هٍئبث ادلشًادلطهب األول : 

 ادلطهب انثبًَ : دالالث هٍئبث اإلػراض
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 ساكنا هٌئات الجسم حال كونه: المبحث األول ـ 

 : هٌئات إرادٌةالمطلب األول : ـ      

وهو مدرك له ، قاصد من ورابه إلى ؼاٌة  اإلنسانمثل هذا النوع من الهٌبات عن صدر ٌ   

   معٌنة .   

 أجلى صور الخشوع : هٌئة الخشوع : أوال ـ

 ـ السجود: 1

ؼاٌة  ، وهو عبلمةصور الخشوع تكون بالسجود ووضع الجبٌن على التراب  أجلى    

  : االنقٌاد والتعبد . وقد جاء السجود فً القران لؽرضٌن

 ـ السجود تعبدا هلل : أ

و التعظٌم هلل رب ، و التسلٌم ، ٌعبر اإلنسان بكل جوارحه عن معنى االنقٌاد  و فٌه   

قُلْ آِمُنوْا ِبِه أَْو الَ ُتْإِمُنوْا إِنَّ  ك من القرآن الكرٌم قوله تعالى :و من أمثلة ذل. العالمٌن 

ًدا  وَن لؤِلَْذَقاِن ُسجَّ ِخرُّ ٌَ ِهْم  ٌْ ٌُْتَلى َعَل َنا  الَِّذٌَن أُوُتوْا اْلِعْلَم ِمن َقْبلِِه إَِذا  قُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّ ٌَ َو

َنا َلَمْفُعوالً  ْبُكونَ  إِن َكاَن َوْعُد َربِّ ٌَ وَن لؤِلَْذَقاِن  ِخرُّ ٌَ ِزٌُدُهْم ُخُشوًعا  َو ٌَ  َو
(1)

و من ذلك 

ْن َحَمْلَنا َمَع  أٌضا قوله تعالى :  ِة آَدَم َوِممَّ ٌَّ ٌَن ِمن ُذرِّ ٌِّ ِب َن النَّ ِهم مِّ ٌْ ُ َعَل أُْوَلِئَك الَِّذٌَن أَْنَعَم َّللاَّ

َنا  ٌْ ْن َهَد ِة إِْبَراِهٌَم َوإِْسَراِئٌلَ َوِممَّ ٌَّ وا ُنوٍح َوِمن ُذرِّ ْحَمن َخرُّ اُت الرَّ ٌَ ِهْم آ ٌْ َنا إَِذا ُتْتَلى َعَل ٌْ َواْجَتَب

 ًًّ ًدا َوُبِك   ُسجَّ
(2)

السجود هو وضع الجبهة على األرض وهو ؼاٌة » قال أبو حٌان :  

أو عبر عن . الخرور و نهاٌة الخضوع ، و أول ما ٌلقى األرض حالة السجود الذقن 

« . ًء ببعض ما ٌبلقٌهالوجوه باألذقان ، كما ٌعبر عن كل ش
 (3)

كٌفٌة  و قد بٌن النبً  

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على  ) »: قال رسول هللا  السجود فعن ابن عباس :

كف ت  ، و أطراؾ القدمٌن ، و الركبتٌن ، و الٌدٌن ، الجبهة ـ ) أشار بٌده على أنفه (  و ال ن 

 ( .«الثٌاب و الشعر
(4) 

تبٌن الهٌبة التً ٌكون علٌها  رسول هللا  ذكرهاهذه الكٌفٌة التً ٌ

تصدٌق بما جاء به أنبٌابه و و ال، و هً موحٌة بمعان الخشوع و االنقٌاد هلل ، اإلنسان 

فقد آمن »   . و ٌكون هذا السجود مصاحبا للبكاء إتماما لمعنى الخضوع و الخشوع رسله

و خضعوا لتبلوته علٌهم خضوعا ظهر أثره البالػ بكونهم ، و خشعوا له ، به أهل العلم 

.«ٌخرون على أذقانهم سجدا هلل 
 (5)

  

                                                             
1
  109ـ  107سورة اإلسراء ، اآلٌة    ـ 
2
 58سورة مرٌم ،  اآلٌة    ـ 
3
 75، ص :  6أبو حٌان ، مصدر سابق ، ج    ـ 
4
 104،  ص :  812البخاري ، مصدر سابق ، حدٌث رقم     ـ 
5
 846مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ 
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لما لهذه الهٌبة من  ، فالخضوع و الخشوع إحساسان داخلٌان ٌتجلٌان فً هٌبة السجود   

 و التعظٌم . ، و االنقٌاد ، داللة على تمام التسلٌم 

 هٌئة السجود لغٌر هللا تعالى تعظٌما ب ـ 

ًدا  و قد وردت فً سورة ٌوسؾ فً قوله تعالى :   وْا َلُه ُسجَّ ِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّ ٌْ َوَرَفَع أََبَو

اَي ِمن َقْبلُ َقْد َجَعَلَها َربًِّ َحّقًا ٌَ ا أََبِت َهَذا َتؤِْوٌلُ ُرْإ ٌَ  َوَقالَ 
 (1)

و خروا ) »قال ابن كثٌر :  

قال ٌا أبتً هذا و كانوا إحدى عشر رجبل ) ، ( أي سجد له أبوه و إخوته الباقون له سجدا 

(  إنً رأٌت أحد عشر كوكبا( أي التً كان قصها على أبٌه من قبل )  تأوٌل رؤٌاي من قبل

«إذ سلموا على الكبٌر ٌسجدون له . ، و قد كان هذا سابؽا فً شرابعهم 
 (2)

 

و قد ورد هذا المعنى فً . ع عنه ٌوحً بالعناد و الضبلل كما أن عدم السجود و االمتنا   

ْحَمُن أََنْسُجُد لَِما َتؤُْمُرَنا َوَزاَدُهْم   قوله تعالى :  ْحَمِن َقالُوا َوَما الرَّ َوإَِذا قٌِلَ َلُهُم اْسُجُدوا لِلرَّ

 ُنفُوًرا
 (3)

و زادهم هذا القول أي األمر بالسجود للرحمن زادهم ضبلال » قال أبو حٌان :  

«.و كان حقه أن ٌكون باعثا على فعل السجود و القبول ، مع ضبللهم السابق  به ختصٌ
(4) 

فالسجود عبلمة عنها ٌحٌل إلى ضده. كما أن االمتناع ، معٌن  فالقٌام بالحركة ٌحٌل إلى معنا  

فهإالء المشركون  .و االمتناع عنه عبلمة الكفر و الجحود و الضبلل، الخضوع و االنقٌاد 

      : سٌد    قطب. قال مرون بالسجود هلل فٌمتنعون كبرا و كفراو ٌإ، ٌتلى علٌهم القرآن 

للرحمن : ٌقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن باستخفاؾ و استنكار ) و إذ قٌل لهم اسجدوا » 

قالوا : و ما الرحمن ؟ أنسجد لما تؤمرنا ؟ و زادهم نفورا ( و هً صورة كرٌهة من صور 

.«االستهزاء و التطاول 
(5)

من اآلٌات التً ورد فٌها هٌبات جسمٌة دالة على الطاعة هلل  و 

ِل َساِجًدا َوَقاِئمً  و االنقٌاد له قوله تعالى :  ٌْ ْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّ ْرُجو أَمَّ ٌَ ْحَذُر اآْلِخَرَة َو ٌَ ا 

هِ   َرْحَمَة َربِّ
(6)

و هً صورة مشرقة مرهفة فالقنوت و الطاعة و التوجه » قال سٌد قطب :  

و هذه الحساسٌة المرهفة ـ و هو ٌحذر اآلخرة و ٌرجوا  و هو ساجد و قابم ـ ـ التوجه 

 و هذا الصفاء و هذه الشفافٌة التً تفتح البصٌرة و تمنح القلب نعمة الرإٌة ،  ـ رحمة ربه

«و االلتقاط و التلقً. 
 (7)

 

و الرؼبة فً ما أعد للمإمنٌن ، و من صور الخشوع و االنقٌاد و الرهبة من وعٌد هللا    

و هذه الهٌآت الجسمٌة إنما ، و هو بٌن سجود و ركوع و قٌام ، تتراءى لنا صورة المسلم 

فرإٌة الساجد الراكع القابم تحٌل إلى أن هذا الشخص . هً عبلمات التعبد و االتصال باهلل 

 إنما ٌتعبد هلل بصبلة مكتوبة أو  نافلة . 

                                                             
1
 100سورة ٌوسف ، اآلٌة    ـ 
2
 714/ الشوكانً ، مصدر سابق ، ص :  490، ص :  2ابن كثٌر تفسٌر ، مصدر سابق ، ج   ـ 
3
 60سورة الفرقان ، اآلٌة    ـ 
4
 466، ص :  6مصدر سابق ، ج أبو حٌان ،   ـ 
5
 2575، ص :  5الضالل ، ج سٌد قطب ،    ـ 
6
 09سورة الزمر ، اآلٌة    ـ 
7
 3042، ص :  5، الظالل ، ج  سٌد قطب   ـ 
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بل ،   ت السجود و الركوع فحسبباو ال تقتصر صورة الخشوع و الخضوع هلل على هٌ   

 .خشوع الٌعترٌهم ، فالمإمنون عند سماع كبلم هللا ت ٌؤتٌها هناك صور أخرى و هٌبا

 ـ القشعرٌرة  2

ًَ َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذٌَن  فً قوله تعالى : َثاِن َتَشاِبًها مَّ لَ أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكَتاًبا مُّ ُ َنزَّ
َّللاَّ

ُهْم ُثمَّ َتلٌُِن ُجلُوُدُهْم َوقُلُوُبُهْم إَِلى  ْخَشْوَن َربَّ َشاء َوَمن ٌَ ٌَ ْهِدي ِبِه َمْن  ٌَ  ِ ِ َذلَِك ُهَدى َّللاَّ ِذْكِر َّللاَّ

ُ َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 
 ٌُْضلِلْ َّللاَّ

 (1)
         [...]تقشعر منه جلود الذٌن آمنوا » قال الشوكانً :  

و المعنى أنهم . ٌقال : اقشعر جلده إذا تقبض و تجمع من الخوؾ . و االقشعرار التقبض 

«قال الزجاج : إذا ذكرت آٌات العذاب اقشعرت جلود الخابفٌن هلل . قشعرٌرة  تؤخذهم
(2)

 

و فً تطلع ، و ٌعٌشون فً حذر و خشٌة ، الذٌن ٌخشون ربهم و ٌتقونه » قال سٌد قطب : 

ثم ، و فً تؤثر شدٌد تقشعر منه الجلود ، ٌتلقون هذا الذكر فً وجل و ارتعاش ، و رجاء 

و هً  [...]و تؤنس قلوبهم بهذا الذكر فتلٌن جلودهم و قلوبهم إلى ذكر هللا ، تهدأ نفوسهم 

 «فتكاد تشخص فٌها الحركات .، صورة حٌة حساسة ترسمها الكلمات 
(3)

 

بل ربما عمت و بدت على جمٌع ، من المعلوم أن الحالة النفسٌة تظهر على وجه اإلنسان    

أو سماعه مع تدبره ، بان تبلوة القرآن فالخوؾ و الرهبة اللذان ٌصاح، أجزاء جسمه 

ـ إذا تلى    فٌنقبض جلده و ٌقشعر ، ٌظهران على بدن اإلنسان ، المفضً إلى التفاعل معه 

و هذه الهٌبة الجسمٌة قد ترى على اإلنسان فً مواطن . آٌة عذاب ـ مشفقا من عذاب هللا 

 رة .أو داهمه على حٌن ؼ، إذا واجه خطرا وشٌكا ، الخوؾ الشدٌد 

 هٌئة اللهو : ثانٌا ـ 

و اللهو  [...]اللهو ما لهوت به و لعبت و شؽلك من هوى و طرب  »قال ابن منظور :    

و إذا ؼفلت ، و تركت ذكر هللا ، و لهٌانا إذا سلوت عنه ، ألهً بالفتح لهٌا  ،اللعب بالكسر

« . عنه و تشاؼلت
 (4)

 

 ما جاء  قد جاء ذمهما فً القرآن من ذلك و، إن اللهو و التشاؼل ٌؤخذان أشكاال عدة    

  َوأَنُتْم  َوَتْضَحُكوَن َواَل َتْبُكوَن  أََفِمْن َهَذا اْلَحِدٌِث َتْعَجُبوَن  قوله تعالى :  فً 

 (5)  نَساِمُدو
 

                                                             
1
 23سورة الزمر ، اآلٌة    ـ 
2
 1281مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
3
 3048، ص :  5سٌد قطب ، الظالل ، ج    ـ 
4
  258، ص :  15ابن منظور ، مصدر سابق ،  مادة ) لها ( ، ج   ـ 

 
5
 61ـ  59سورة النجم ، اآلٌة    ـ
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وقال ابن األعرابً : السمود اللهو ، والسامد البلهً . ٌقال للقٌنة أسمدٌنا  »قال الشوكانً : 

«أي : ألهٌنا بالؽناء 
 (1)

 

تجاهله واللهو والتشاؼل عنه حتى : وعدم التصدٌق به ، إن من بٌن أسالٌب رد الحدٌث    

ٌ ق ل     وٌفتح سمعه ، إذ المهتم لؤلمر ٌقبل علٌه  .وٌتبٌن ذلك من حال المتلقً ، كؤنه لم 

وهكذا كان حال . فٌلجؤ إلى التشاؼل واللهو وعدم االهتمام ، أما المنكر المكذب ، وقلبه 

الهٌن متشاؼلٌن بؽناء القٌنات  عن ، فقد أخبرنا هللا عنهم بؤنهم كانوا مكذبٌن  . المشركٌن

 سماع القرآن .

 هٌئة التواضع وخفض الجناح :ثالثا ـ 

والمتواضع  ٌسمو فً عٌون الناس على عكس ، إن التواضع خلق محبوب مرؼوب    

وقد جاء معنى التواضع فً القرآن الكرٌم . وال ٌعطونه قٌمة ، المتعالً الذي ٌبؽضه الناس 

نَّ  ال : فً قوله تعالى  كَ  َتُمدَّ ٌْ َن ٌْ ْعنا ما إِلى َع ِهم َتْحَزنْ  ال وَ  ِمْنُهم أَْزواجاً  ِبهِ  َمتَّ ٌْ  اْخفِضْ  وَ  َعَل

 نلِْلُمْؤِمِنٌ َجناَحكَ 
(2)

و لٌن ، التواضع  خفض الجناح كناٌة عن  و  »قال الشوكانً :  

( و اخفض لهما جناح الذل )و منه قوله سبحانه و تعالى : . الجانب 
 

و قول الكمٌت   


 : 

 خفضت لهم منً جناح مود    إلى كنف عطفاه أهل و مرحب 

فجعل ذلك ، ثم قبضه على الفرخ ، و أصله أن الطابر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه 

                أي وقور : وصفا لتواضع اإلنسان ألتباعه . و ٌقال فبلن خافض الجناح 

«ساكن ، و الجناحان من ابن آدم جانباه 
 (3)

 

ٌتحتم علٌه بناء ، إن القابد أو األستاذ أو المعلم أو أي شخص فً موضع المسإولٌة    

و معاملتهم برفق ، و ال ٌتؤتى له ذلك إال بالتواضع معهم ، عبلقات حمٌمٌة مع وسطه 

 مثل فً  و كان الرسول . ألن اإلنسان بطبعه ٌنفر من الؽلظة و الشدة ؛ ٌجذب قلوبهم إلٌه 

وْا ِمْن َحْولِكَ  فً حقه :  ذلك قال تعالى ا َغلٌَِظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ  َوَلْو ُكنَت َفّظً
 (4)

و قد ٌكون  

       أو ٌضمه إلٌه تعبٌرا على قربه منه ، الحنو بؤن ٌضع اإلنسان ٌده على كتؾ صاحبه 

 مما ٌخلق األلفة بٌنهم . ، و مكانته عنده 

 

 

                                                             
1
 1425الشوكانً ، مصدر سابق ، ص :    ـ
2
 88سورة الحجر ، اآلٌة    ـ 
       24سورة اإلسراء ، اآلٌة 
     515، ص :  2000،  1الكمٌت بن زٌداألسدي  ، دٌوانه ، جمع وشرح وتحقٌق نبٌل طرٌفً ، دار صادر بٌروت ، ط 

3
 769ص : المصدر نفسه ، الشوكانً ،     ـ 
4
   159سورة آل عمران ، اآلٌة    ـ
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 :هٌئة التكبررابعا ـ 

فقد ٌدل علٌها حركة : قد جاءت هذه الهٌبة الذمٌمة على عدة صور فً القرآن الكرٌم و    

و من أمثلة ذلك ما جاء فً  .أو تشً بها هٌبة الجسم ككل ، جسمٌة كالصد بالوجه مثبل 

َك َلن َتْخِرَق األَْرَض َوَلن َتْبلَُغ اْلِجبَ  قوله تعالى :   الَ ُطوالً َوالَ َتْمِش فًِ األَْرِض َمَرًحا إِنَّ
 

(1)
تؤخذه الخٌبلء ، و اإلنسان حٌنما ٌخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده »    

    و لو تذكر أن ما به من نعمه فمن. أو جمال ، أو قوة ، أو سلطان ، بما ٌبلؽه من ثراء 

لطامن من كبرٌابه ، وخفؾ من خٌبلبه ، و مشى على ؛ و أنه أضعؾ أمام حول هللا ، هللا 

«.األرض هونا ال تٌها و ال مرحا 
 (2)

 

و هٌبات المشً كثٌرا ما تشً  .فالمتكبر ٌعبر بمشٌته المؽرورة عن اعتداده بنفسه    

ٌكشؾ ما ، و تحركه بطرٌقة معٌنة ، فاتخاذ الجسم شكبل معٌنا ، بالحالة النفسٌة لصاحبها 

فلكل حالة من ، ع ضء ، أو التبتل و التواصاحبه من : شعور بالكبر و الخٌبلٌخالج نفس 

 هذه الحاالت مشٌة تحٌل إلٌها . 

َوإَِذآ أَْنَعْمَنا َعَلى  و قد ٌعبر عن الكبر بهٌبة جسمٌة أخرى مثل ما جاء فً قوله تعالى :    

ُه الشَّ  ُإوًسااإلِنَساِن أَْعَرَض َوَنؤَى ِبَجانِِبِه َوإَِذا َمسَّ ٌَ  رُّ َكاَن 
 (3)

 

و إذا » فٌعرض عن ذكر هللا ، فٌؽتر بما حصل له من نعمة ، فقد ٌنعم هللا على اإلنسان    

 و السعة أعرض عن ذكر هللا ، كؤنه مستؽن عنه مستبد ، أنعمنا على اإلنسان بالصحة 

. عرض وجههء أن ٌولٌه ألن اإلعراض عن الشً؛ نؤى بجانبٌه تؤكٌدا لئلعراض بنفسه ، و

و النؤي بالجانب : أن ٌلوى عنه عنقه و ٌولٌه ظهره ، و أراد االستكبار ألن ذلك من عادة 

.«المتكبرٌن 
 (4)

فقد جاءت صورة المستكبر عن عبادة ربه تجسد معنى الكبر و الؽرور فً  

و االستدارة بالظهر إمعانا فً ، ولً العطؾ ، اإلعراض بالوجه  : حركة جسدٌة تمثلت فً

 نعم . علٌه من و ؼرورا بما أنعم هللا ، ستكبار اال

 هٌئة الوقوف خامسا ـ 

 داللة على الثبات :ـ  1 

لكن الوقوؾ قد ٌكون تسجٌبل لموقؾ ٌتخذه ، أن ٌقؾ اإلنسان فهذا من طبعه و عادته     

أو عبلمة ، كؤن ٌكون وقوفه احتجاجا  ،  فٌسجل من خبلله موقفه فً جلسة معٌنة،  اإلنسان

لٌدرك مخاطبه بؤنه ثابت على هذا ؛ أو إبداء رأي ثم عضده بالوقوؾ  ، على نهاٌة الجلسة

َوَرَبْطَنا َعَلى قُلُوِبِهْم إِْذ  و من هذا الضرب األخٌر قوله تعالى :. الموقؾ ال ٌحٌد عنه 

                                                             
1
   37سورة اإلسراء ، اآلٌة    ـ
2
   2228، ص :  5الظالل ، ج سٌد قطب ،    ـ
3
 83سورة اإلسراء ، اآلٌة    ـ
4

   690، ص :  2ج  الزمخشري ، مصدر سابق ،  ـ 
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ْدُعَو ِمن ُدوِنهِ  َماَواِت َواأْلَْرِض َلن نَّ َنا َربُّ السَّ  إَِلًها َلَقْد قُْلَنا إًِذا َشَطًطا  َقاُموا َفَقالُوا َربُّ
(1)

 

بؤن وقفوا ، و القٌام ٌحتمل أن ٌكون حقٌقٌا » قال الطاهر بن عاشور فً تفسٌر هذه اآلٌة : 

أو وقفوا فً مجامع قومهم خطباء معلنٌن فساد عقٌدة الشرك  ، بٌن ٌدي ملك الروم المشرك

  بالعمل  و االهتمام ، و ٌحتمل أن ٌكون القٌام مستعارا لئلقدام و الجسر على عمل عظٌم 

« .أو القول تشبٌها لبلهتمام بقٌام الشخص من قعود لئلقبال على عمل ما 
(2)

 

أو فً مجامع قومهم هو داللة ، روم إن وقوؾ هإالء الفتٌة سواء كان بٌن ٌدي ملك ال   

و هٌبة القٌام داللة على هذا . و الجهر به دون جبن أو خور ، على الثبات على دٌن الحق 

 و ٌإثر المداهنة و االستكانة . ، إذ المهزوم أو الخابؾ ٌخشى المواجهة ، الثبات 

 الدالة على معاٌنة أمر عظٌم :  ـ 2

فٌكون وقوفه عبلمة ، أو مصٌر ال مناص منه ، قد ٌقؾ اإلنسان مذهوال أمام أمر جلل    

اِت  :على ذهوله قال تعالى  ٌَ َب ِبآ َتَنا ُنَردُّ َوالَ ُنَكذِّ ٌْ ا َل ٌَ اِر َفَقالُوْا  َوَلْو َتَرَى إِْذ ُوقِفُوْا َعَلى النَّ

َنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْإِمِنٌنَ   َربِّ
 (3)

لو ترى لرأٌت أمرا شنٌعا ؛ وقفوا على :» قال الزمخشري  

أو أدخلوها فعرفوا مقدار ، أو اطلعوا علٌها اطبلعا هً تحتهم ، النار أروها حتى ٌعاٌنوها 

.« عذابها
 (4)

 

لهم من عذاب . و ٌوقؾ لٌروا عظٌم ما أعد ؛ فقد أوقؾ هللا الكفار على شفٌر جهنم    

ٌ كذب بها على حقٌقة ربما ك اإلنسان  و ثبت  هو عاٌنها زال كل شك، فإذا وقؾ أمامها ، ان 

 األمر بعٌن الٌقٌن . 

 الدالة على االنتظار : ـ 3

لرؼبته ؛ الجلوس  فتراه قابما ٌنتظره ال ٌطٌق ، قد ٌهتم اإلنسان ألمر ما ٌوشك أن ٌحدث    

و قد ٌفرض الموقؾ علٌه هذا القٌام كحال الخلق ٌوم القٌامة  ، أو لرهبته منه .فً حصوله 

وِر َفَصِعَق َمن فًِ  قال تعالى : . ٌنتظرون ما ٌفعل بهم، ٌقفون فً المحشر  َوُنفَِخ فًِ الصُّ

امٌ  ٌَ ُ ُثمَّ ُنفَِخ فٌِِه أُْخَرى َفإَِذا ُهم قِ
َماَواِت َوَمن فًِ اأْلَْرِض إاِلَّ َمن َشاء َّللاَّ نُظُروَن ٌَ   السَّ

 (5)
  

ٌنظرون ما ، فإذا هم قٌام ٌنظرون ( ٌعنً الخلق كلهم قٌام على أرجلهم » ) قال الشوكانً : 

« .ٌقال لهم 
(6)

 

فكل واحد ٌنتظر إلى أٌن ٌساق أإلى ، فهٌبة قٌام الخلق فً اآلٌة موحٌة بانتظار المصٌر    

 أم إلى النار . ، الجنة 

                                                             
1
   14سورة الكهف ، اآلٌة    ـ
2
   29، ص :  15مرجع سابق ، ج الطاهر بن عاشور ،    ـ
3
   27سورة األنعام ، اآلٌة    ـ
4
   15، ص :  2الزمخشري ، مصدر سابق ، ج    ـ
5
   68سورة الزمر ، اآلٌة     ـ
6
 1291ص : الشوكانً ، مصدر سابق ،    ـ
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 دالالت هٌئة القعود : سادسا ـ 

«.قعد ٌقعد قعودا و مقعدا أي جلس ، القعود نقٌض القٌام »    
 (1)

و هً هٌبة جسمٌة  

ٌتخذها اإلنسان ألؼراض متعددة منها : االستراحة من التعب ، أو التعبٌر عن رفض 

و قد . أو ؼٌر ذلك من الدالالت  ،مثبل  ـ إن قرر مرافقوه الذهابـ الذهاب إلى مكان ما 

 وردت فً القرآن الكرٌم بدالالت أهمها : 

 ـ الداللة على مداومة الذكر :  1

الَِّذٌَن   قال تعالى : . أو على جنبه، أو قاعدا ، قابما ، فالمإمن ذاكر هلل على كل حال    

ُروَن فًِ َخْلِق ال َتَفكَّ ٌَ اًما َوقُُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َو ٌَ ْذُكُروَن َّللّاَ قِ َنا َما ٌَ َماَواِت َواألَْرِض َربَّ سَّ

ارِ   َخَلْقَت َهذا َباِطبلً ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَب النَّ
 (2)

الظاهر أن الذكر باللسان » قال أبو حٌان :  

فهذه  .و نحو ذلك من األذكار، و أنه التحمٌد و التهلٌل و التكبٌر ، مع حضور القلب 

«ملت و المراد بها جمٌع األحوال .فاستع، ت الثبلثة هً ؼالب ما ٌكون علٌه المرء باالهٌ
 

(3)
فبل ، فٌذكر هللا ، االضطجاع  فالقعود هٌبة جسمٌة ٌتخذها المإمن مثل حالً الوقوؾ و 

 ٌخص الذكر حالة دون حالة . 

 ـ الداللة على الكذب و النفاق : 2

و قد . أو الفراغ من الشؽل ، عادة االستراحة إن القعود هو الجلوس فً مكان ؼرضه    

و ٌقعد بعضهم ، كؤن ٌقوم الناس تعظٌما لشخص : ٌؤتً القعود للتعبٌر عن رأي معٌن 

كما قد ٌؤتً القعود كناٌة عن التكذٌب و عدم التصدٌق . إشارة إلى مخالفتهم رأي اآلخرٌن 

      فؤقبل فرٌق منهم ٌعتذر ، كما جاء فً قصة األعراب الذٌن لم ٌذهبوا مع النبً للجهاد 

ٌُْإَذَن َلُهْم َوَقَعَد   و امتنع آخرون تكذٌبا للنبً قال تعالى : ُروَن ِمَن اأَلْعَراِب لِ  َوَجاء اْلُمَعذِّ

ٌُِصٌُب الَِّذٌَن َكَفُروْا ِمْنُهْم َعَذاٌب أَلٌٌِم الَِّذٌَن كَ  َذُبوْا َّللّاَ َوَرُسوَلُه َس
 (4)

      قال سٌد قطب : 

و أما  ، فلهم عذر إن استؤذنوا فً التخلؾ ،  فؤما األولون فهم ذووا األعذار الحقٌقٌة» 

و هإالء ٌنتظر الذٌن كفروا ، اآلخرون فقعدوا ببل عذر . قعدوا كاذبٌن على هللا و رسوله 

«منهم عذاب ألٌم 
 (5)

و إنما جاء كناٌة عن ، فالقعود هنا لٌس الهٌبة الجسمٌة المعروفة  

ألن الذي ال ٌرؼب فً الذهاب إلى مكان ٌقعد إذا قام الناس تعبٌرا  ، التخلؾ و ترك الجهاد

 عن عدم الرؼبة .

  

                                                             
1
  357، ص :  3ابن منظور ،  مصدر سابق ، مادة  )قعد ( ، ج    ـ
2
   191سورة آل عمران ، اآلٌة    ـ
3
   145، ص :  3بق ، ج مصدر ساأبو حٌان ،    ـ
4
   90سورة التوبة ، اآلٌة    ـ
5
   1685، ص  :  3الظالل ، ج سٌد قطب ،    ـ
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 ـ الداللة على التزام المكان جبنا و خورا : 3

كؤن ٌعزم الناس الذهاب إلى مكان به خطر محقق فترى ، قد ٌكون القعود جبنا و خورا     

 ىو قد حك. و إن كان واقفا جلس لشدة ما ٌمتلكه من الخوؾ و الهلع ، الخابؾ ٌلزم مكانه 

و كان فٌها قوما ، هللا قصة بنً إسرابٌل عندما أمرهم موسى بالدخول إلى األرض المقدسة 

َك َفَقاِتبل  : جبارٌن قالوا ا َداُموْا فٌَِها َفاْذَهْب أَنَت َوَربُّ ْدُخَلَها أََبًدا مَّ ا َلن نَّ ا ُموَسى إِنَّ ٌَ َقالُوْا 

ا َهاُهَنا َقاِعُدونَ   إِنَّ
 (1)

) إنا ها هنا قاعدون ( أي ال نبرح ها هنا ال نتقدم  »قال الشوكانً : 

.« معك و ال نتؤخر عن هذا الموضع
 (2)

) إنا ها هنا قاعدون ( هذا دلٌل »قال أبو حٌان :  

و ال على الرجوع من ، فلم ٌقدروا على النهوض معه للقتال ، على أنهم خارت طباعهم 

 .«جاإوا  ثحٌ
(3)

 

 ـ الداللة على الرضا و عدم االعتراض : 4

 ن       ألن المعترض إما أن ٌعل؛ قد ٌكون الجلوس مع القوم داللة على موافقتهم أرابهم  

ُكْم فًِ اْلِكَتاِب أَْن إَِذا  :و فً هذا الشؤن ٌقول هللا تبارك و تعالى . أو ٌنسحب  ٌْ لَ َعَل َوَقْد َنزَّ

ُخوُضوْا فًِ َحِدٌٍث  ٌَ ٌُْسَتْهَزأُ ِبَها َفبلَ َتْقُعُدوْا َمَعُهْم َحتَّى  ٌَُكَفُر ِبَها َو اِت َّللّاِ  ٌَ ِرِه      َسِمْعُتْم آ ٌْ َغ


 (4)

. لب على أمره ترك المجلس فإن ؼ  ، فالمإمن الحق ال ٌرضى أن ٌستهزأ بكتاب هللا  

و أولى مراتب النفاق أن ٌجلس المإمن مجلسا ٌسمع فٌه آٌات هللا ٌكفر » قال سٌد قطب : 

فإما أن ٌدافع و إما أن ٌقاطع ، فمن سمع االستهزاء بدٌنه فً مجلس  [...]بها و ٌستهزأ بها 

 فؤما التؽاضً و السكون فهو أول مراحل الهزٌمة ، و هو المعبر بٌن  .المجلس و أهله 

 .« اإلٌمان و الكفر على قنطرة النفاق
(5)

  

ألن المجالسة ؛ إن الجلوس مع المشركٌن و المنافقٌن هو عبلمة على الرضا بصنعهم    

و جلوس الشخص مع الشخص إنما ٌدل على ، قاء إنما تحصل بٌن األخبلء و األصد

 معهم و الشخص ٌجالس القوم فإن رضً بما ٌقولون قعد ، المإانسة و التوافق فً الطباع 

 و إن كره مقالتهم اعترض و انصرؾ . 

مداومة الذكر : فالقعود هٌبة جسمٌة ٌعبر بها اإلنسان عن عدة دالالت كما أسلفنا منها    

       قعود تكذٌبا و نفاقا إذا انصرؾ الناس إلى أبواب الخٌر من جهاد و ال، على أي حال 

الجبان و اصطكت السٌوؾ التزم ، و القعود جبنا و خورا إذا التقى الجمعان ، و ؼٌرها 

ما ارتاح ثفالمرء ٌقعد حٌ، و الداللة على الرضا بموضوع الجلسة ، األرض ال ٌبرحها 

                                                             
1
 24سورة المائدة ، اآلٌة    ـ
2

   364مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
3
    471، ص  :  3ج مصدر سابق ، أبو حٌان ،     ـ
4
   140سورة النساء ، اآلٌة     ـ
    278، ص :  1، ج  ظالل القرآن ، دار الشروق ، القاهرة فً ، سٌد قطب ـ  5
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و قد ورد معنى القعود فً عدة مواضع أخرى . و مؽادرته سخط ، فقعوده رضا ، نفسٌا 

من القرآن 

  

 : دالالت هٌئات االضطجاعسابعا ـ 

و ضجوعا ، ضجع ٌضجع ضجعا ، أصل بناء الفعل من االضطجاع » قال ابن منظور:  

 . «و قٌل استلقى و وضع جنبه باألرض. و اضطجع نام  [...]فهو ضاجع 
 (1)

 

أو لمرض ألم ، أو أنهكه التعب لٌؤخذ قسطا من الراحة ، ٌضطجع اإلنسان إذا أراد النوم    

و قد . و رإٌة المضطجع توما إلى أنه ٌرٌد أن ٌنام و ٌرتاح من تعب . به فؤلزمه الفراش 

     جاء فً القرآن الكرٌم معنى االستلقاء و وضع الجنب على الفراش بمعان منها : 

   ذكرمداومة ال ـ 1

سواء كان قابما أو قاعدا ، فالمسلم ٌذكر ربه على كل حال ، كما أسلفنا فً هٌبة القعود    

رُّ  أو على جنب . كما أن اإلنسان ٌدعوا ربه على ذات هٌبات الذكر َوإَِذا َمسَّ اإلِنَساَن الضُّ

َدَعاَنا لَِجنِبِه أَْو َقاِعًدا َأْو َقآِئًما 
 (2)

مقدما فً هذه اآلٌة  لجنبه( االضطجاع )و قد جاء  

ٌ  ، الرتباطه بالضر   و ٌجوز أن » ر الفراش قال الشوكانً : الض   لزم اإلنسان  و ؼالبا ما 

 و قاعدا ؼٌر قادر على ، ؼٌر قادر على القعود ، ٌراد أن ٌدعو هللا حال كونه مضجعا 

«. القٌام
 (3)

  

 الداللة على التنعم واالطمئنان ـ  2

وصفاء العٌش الذي ال ، على عظٌم الراحة  وٌكون هذا النوع من االضطجاع دلٌبل  

اتُ  َلُهمْ  أُولِئكَ  :قال هللا تعالى  . وهو بالطبع ال ٌكون إال فً جنة النعٌم. ٌخالطه كدر   َجنَّ

ْلَبُسونَ  وَ  َذَهب   ِمنْ  أَساِورَ  ِمنْ  ِفٌها ٌَُحلَّْونَ  اأْلَْنهارُ  َتْحِتِهمُ   ِمن َتْجِري َعْدن    ِمنْ  ُخْضراً  ِثٌاباً  ٌَ

ِكِئٌنَ  إِْسَتْبَرق   وَ  ُسْنُدس    ُمْرَتَفقاً  َحُسَنتْ  وَ  الثَّوابُ  ِنْعمَ  راِئكِ األَ  َعَلى فٌِها ُمتَّ
 (4)

قال  

وقٌل هً أسرة ، قال الزجاج : األرابك : جمع أرٌكة وهً السرر الحجال  »الشوكانً : 

واالتكاء ، وأصل متكبٌن موتكبٌن ، وأصل اتكؤ أوتكؤ   .مكللة بالدر والٌاقوت ، من ذهب 

«. التحامل على الشًء
 (5)

 

                                                             
     من سورة  86/  16سورة النساء ، اآلٌة  95سورة آل عمران ، اآلٌة  168ورد ذكر القعود فً عدة آٌات غٌر التً ذكرنا منها : ) اآلٌة

سورة الجن ، اآلٌة  09سورة ٌونس ، اآلٌة  12اإلسراء ، اآلٌة سورة  09، اآلٌة  86/  83/  46/  05سورة األنعام ، اآلٌة  68األعراف ، اآلٌة 

 سورة الروم ( 06
1
  218، ص :  8مادة ) ضجع ( ، ج  مصدر سابق ،ابن منظور ،    ـ
2
 12سورة ٌونس ، اآلٌة     ـ
3
 614مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ
4
 31سورة الكهف ، اآلٌة    ـ
5
  858مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ
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توحً بمدى تنعمهم وراحتهم ، إن األوصاؾ السالفة الذكر لموضع اتكاء المإمنٌن    

*وما االتكاء إال دلٌل ذلك، واطمبنانهم على تلك السرر 


 

و تكون دالة على إرادة النوم ، ان و على كل حال فاالضطجاع هٌبة جسمٌة ٌتخذها اإلنس   

             و تكون دالة على التعب و إرادة أخذ قسط من ـ وهو ألزم المعانً باللفظ ـ 

 و تكون دالة على المرض الملزم للفراش . ، الراحة 

 داللة اللباس و الزٌنة :ثامنا ـ 

  :قال تعالى . إن الؽاٌة األولى للباس هً ستر العورة ؛ ألن اإلنسان مجبول على  ذلك    

  ٌر ٌْ ْقَوَى َذلَِك َخ ٌَُواِري َسْوَءاِتُكْم َوِرًٌشا َولَِباُس التَّ ُكْم لَِباًسا  ٌْ ا َبِنً آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعَل ٌَ
 (1)

  

وقد الحظ اإلنسان أن أنواعا من اللباس قد تزٌد من أناقته ، وظهوره بالمظهر المحبب لدى 

ٌعد مإشرا قوٌا على شخصٌة اإلنسان ، و مستواه االجتماعً ، و مهنته أو  اللباسؼٌره . ف

حرفته ، و مدى انضباطه أو تسٌبه ، و ؼٌر ذلك من الدالالت . و قد عد المولى تبارك و 

اللباس و الزٌنة من أنواع الثواب الذي أعده هللا للمإمنٌن فً الجنة . قال جل  تعالى حسن

اٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر   من قابل :  الَِحاِت َجنَّ ٌُْدِخلُ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  َ
إِنَّ َّللاَّ

 لَِباُسُهْم فٌَِها َحِرٌرٌ ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمن َذَهٍب َولُْإلًُإا وَ 
 (2)

قال الزجاج : أساور » 

 [...]جمع أسورة ، و أسورة جمع سوار و هً زٌنة تلبس فً الٌد و هً من زٌنة الملوك 

 .و كذا قال المفسرون  ،قال الكسابً : السندس الرقٌق واحده سندسة ، و اإلستبرق ما ثخن 

 و قٌل اإلستبرق هو الدٌباج كما قال الشاعر : 

 و إستبرق الدٌباج طورا لباسها  

«و قٌل هو المنسوج بالذهب 
 (3)

   

 إن اللباس الحسن ، و الزٌنة الفاخرة دلٌل على النعٌم و رؼد العٌش . فهإالء المإمنون قد   

ن ها هنا دلت على حسن ألبسهم هللا كل أنواع الزٌنة ثوابا لهم . فالزٌنة و المنظر الحس

 العمل فً الدنٌا ، و حسن العاقبة فً اآلخرة . 

و قد أمر هللا تبارك و تعالى المإمنٌن بؤخذ الزٌنة ، و التطٌب عند خروجهم إلى المساجد    

ا َبِنً آَدَم ُخُذوْا ِزٌَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكلُوْا َواْشَرُبوْا َوالَ   فقال :   ٌُِحبُّ ٌَ ُه الَ  ُتْسِرفُوْا إِنَّ

 اْلُمْسِرفٌِنَ 
 (4)

زٌنة  [...]و السنة أن ٌؤخذ الرجل أحسن هٌبة للصبلة » قال الزمخشري :   

                                                             
     سورة الواقعة اآلٌة  76و  54، سورة الرحمن اآلٌة  20، سورة الطور اآلٌة  51وذكر االتكاء بهذا المعنى فً آٌات أخرى )سورة ص اآلٌة ،

 ( 13، سورة اإلنسان اآلٌة  16
1
  26سورة األعراف ، اآلٌة    ـ
2
 23سورة الحج ، اآلٌة    ـ
3
 858مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ
4
 31سورة األعراف ، اآلٌة    ـ
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و الطٌبات من الرزق المستلذات من المآكل و  . به ، و كل ما   ٌتحملهللا كل الثٌاب 

« المشارب 
 (1)

 

إن هٌبة الزٌنة المشروعة عند المإمن هً أمارة صبلحه ، و نقاء ثوبه و قلبه ، و تمتعه    

 بالمشروع منها . 

ب  إظهارها أمام الناس بالنسبة     ح  ٌ ْست     و قد تكون الزٌنة محرمة فً مواطن ، أو ال 

ْبِدٌَن ِزٌَنَتُهنَّ إاِلَّ َما َواَل  للنساء ؛ ألن ذلك مما ٌثٌر الؽرابز ، و ٌشٌع الفاحشة قال تعالى :  ٌُ

ٌُوِبِهنَّ  ْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُج ٌَ َظَهَر ِمْنَها َوْل
 (2)

إن االسبلم ٌهدؾ إلى » قال سٌد قطب :  

إقامة مجتمع نظٌؾ ، ال تهتاج فٌه الشهوات كل لحظة ، و ال تستثار فٌه دفعات اللحم و الدم 

فً كل حٌن ، فعملٌات االستثارة المستمرة تنتهً إلى سعار شهوانً ال ٌنطفا ، و ال 

كلها  [...]رجة و الجسم العاري ٌرتوي . و النظرة الخابنة ، و الحركة المثٌرة و الزٌنة المتب

«.ال تصنع شٌبا إال أن تهٌج ذلك السعار الحٌوانً المجنون 
 (3)

 

داعٌة للفاحشة .  لذلك أمر هللا  ، إن الرسابل التً ٌرسلها جسم المرأة مثٌرة للشهوة   

       بإخفاء تلك الزٌنة ؛ لكً تنعكس دالالت تلك الرسابل إلى أن هذه المرأة : عفٌفة 

ع فٌها . فذلك أدعى إلى صون أخبلق المجتمع . ش ٌ ْطم   رٌفة ، ال 

و قد تكون الزٌنة المباحة منهً عنها إذا بالػ فٌها اإلنسان ، أو اتخذها للتكبر و التباهً و    

َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه فًِ  قال تعالى : . كما كان من أمر قارون  .االستعبلء على خلق هللا 

ُه َلُذو َحظٍّ  ِزٌَنِتِه َقالَ  ًَ َقاُروُن إِنَّ َت َلَنا ِمْثلَ َما أُوِت ٌْ ا َل ٌَ ا  ٌَ ن اَة الدُّ ٌَ ٌُِرٌُدوَن اْلَح       الَِّذٌَن 

َعِظٌٍم 
 (4)

و قد ذكر المفسرون فً هذه الزٌنة التً خروج فٌها رواٌات » قال الشوكانً :  

مختلفة . و المراد أنه خرج فً زٌنة انبهر لها من رآها ، و لهذا تمنى الناظرون إلٌه أن 

.«ٌكون لهم مثلها 
 (5)

 

إن هٌبة الزٌنة مرؼوبة من اإلنسان ، لكن إذا خالطها العجب و الكبر؛ صارت مذمومة    

 تدل على نفس مرٌضة . 

 هٌئة التكاسل : تاسعا ـ 

لقد صور القرآن الكرٌم أفعال المنافقٌن ، و سجل حركاتهم و سكناتهم التً تدل على    

فٌظهر نفاقهم ، نفاقهم . فقد كانوا ٌدفعون أنفسهم ـ دفعا مفضوحا ـ إلى فعل الخٌر و العبادة 

ٌَُخاِدُعوَن َّللاَّ  من خبلل سلوكهم . قال تعالى واصفا قٌامهم للصبلة :   َوُهَو إِنَّ اْلُمَنافِقٌَِن 

ْذُكُروَن َّللّاَ إاِلَّ َقلٌِبلً  ٌَ اَس َوالَ  ٌَُرآُإوَن النَّ بلَِة َقاُموْا ُكَساَلى   َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموْا إَِلى الصَّ
 (6)

 
                                                             

1
 100، ص :  2مصدر سابق ، ج الزمخشري ،    ـ
2
 31سورة النور ، اآلٌة    ـ
3
 2511، ص :  4الظالل ، ج سٌد قطب ،    ـ
4

 79سورة القصص ، اآلٌة   ـ 
5
 1110مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ
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(1)
ُهْم َكَفُروْا ِبالِّلِ   و قال فً آٌة أخرى :   َوَما َمَنَعُهْم أَن ُتْقَبلَ ِمْنُهْم َنَفَقاُتُهْم إاِلَّ أَنَّ

ٌُنفِقُوَن إاِلَّ َوُهْم َكاِرُهوَن  بلََة إاِلَّ َوُهْم ُكَساَلى َوالَ  ؤُْتوَن الصَّ ٌَ  َوِبَرُسولِِه َوالَ 
 (2)

قال سٌد  

لى لقاء هللا ، و الوقوؾ بٌن ٌدٌه ، و قطب : فهم ال ٌقومون إلى الصبلة بحرارة الشوق إ

كسالى ،    االتصال به ، و االستمداد منه إنما هم ٌقومون ٌراإون الناس ، و من ثم ٌقومون 

 .«كالذي ٌإدي عمبل ثقٌبل ، أو ٌسخر سخرة شاقة 
(3)

 

  ٌرجو منه نفعا ، و ال ٌخشى منه         ٌتثاقل اإلنسان إذا كان العمل المقبل علٌه ال   

فٌقبل علٌه متثاقبل متكاسبل . و تبدو على اإلنسان هٌبة النشاط و الجد ، أو الكسل و  ،ضرا 

و ألن المنافق ال ٌرجو ثواب .  و المبادرة إلٌه، الخمول من خبلل سرعة القٌام العمل 

     رآة الصبلة ، و ال ٌخاؾ عقاب تركها ؛ ألنه ال ٌإمن بها أصبل ، بل ٌضطر إلى م  

 قدم علٌها مدفوعا بنفاقه خشٌة افتضاحه ؛ فٌكسل و ٌتثاقل . فٌ ،الناس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً : هٌئات ال إرادٌة

                                                             
1

 142سورة النساء ، اآلٌة   ـ 
2
 54سورة التوبة ، اآلٌة    ـ
3

 784، ص :  2الظالل ، ج سٌد قطب ،   ـ 
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 ة المذلة و القهر : ئهٌأوال ـ 

و قد بدت علٌه عبلمات ، و فً هذه الهٌؤة ٌكون ظاهر اإلنسان ٌدل على أنه ذلٌل مقهور    

ـ و من أمثلة ذلك ما ورد فً قوله تعالى . ة جسمه بتستشؾ من هٌ، اإلذالل ظاهرة للعٌان 

اَمِة َعَلى   : ـٌساقون إلى النار وهم  واصفا حال الكافرٌن ٌوم القٌامة ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ َوَنْحُشُرُهْم 

ُم ُكلََّما َخَبْت ِزْدَناُهْم َسِعًٌرا  ؤَْواُهْم َجَهنَّ ا مَّ ا َوُبْكًما َوُصّمً ًٌ  ُوُجوِهِهْم ُعْم
 (1)

قال سٌد قطب :  

وآٌاته ال ٌعصمهم أحد من ، والذٌن ٌستحقون الضبللة باإلعراض عن دالبل الهدي » 

( وٌحشرهم ٌوم القٌامة فً صورة مهٌنة مزعجة  فلن تجد لهم أولٌاء من دونهعذاب هللا ) 

( مطموسٌن محرومٌن من جوارحهم التً  عمٌا وبكما وصما( ٌتكفؤون )  على وجوههم) 

«.ذا الزحام جزاء ما عطلوا هذه الجوارح فً الدنٌا تهدٌهم فً ه
 (2)

 

 النفس    إن مجرد  تخٌل مثل هذه الهٌبة التً ٌحشر علٌها أهل الضبلل تثٌر الرعب فً    

واآلذان قد ، واألعٌن قد عمٌت ، لما ٌلقونه من إذالل . فالوجوه تسحب على األرض  ؛

 اإلشاراتوقد وظؾ القرآن  . والقهرواأللسن أخرست . إنها ؼاٌة اإلذالل ، صمت 

وما لها من قدرة على تشخٌص حالة ، الجسمٌة سالفة الذكر لما لها من وقع فً نفس المتلقً 

 الذل والهوان . 

َك  :ومن صور إذالل الكفار و إهانتهم ٌوم القٌامة أٌضا ما جاء فً قوله تعالى     َفَوَربِّ

اِطٌَن  ٌَ ُهْم َوالشَّ اَلَنْحُشَرنَّ ًٌّ َم ِجِث  ُثمَّ َلُنْحِضَرنَّهُْم َحْولَ َجَهنَّ
 (3)

ث ً جمع » قال الشوكانً :   الج 

جاٍث من قولهم جثا على ركبتٌه ٌجثو جثوا ... أي جاثٌن على ركبهم لما ٌصٌبهم من هول 

«الموقؾ وروعة الحساب 
 (4)

 

ووقوعه ذلٌبل بٌن ٌدي ؼرٌمه . وفً ، إن منظر الجاثً على ركبتٌه ٌدل على استسبلمه    

جاثٌن على ركبهم أذالء صاؼرٌن ، اآلٌة أن هإالء المجرمٌن سوؾ ٌحشرون مع الشٌاطٌن 

وفقد اإلرادة واالبتمار بؤمر مالك ، . وهذه الهٌبة تستدعً فً الذهن معانً الذل والصؽار 

 وهذه هٌبة من وقع فً شراك عدوه . . زمام األمر 

اإلذالل مصرح به فً القرآن الكرٌم فً قوله تعالى متوعدا الكفار  وقد جاء معنى   

َم َداِخِرٌَن  : والمشركٌن  ْدُخلُوَن َجَهنَّ ٌَ ْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتً َس ٌَ إِنَّ الَِّذٌَن 
 (5)

           

خ  ، دخر الرجل ٌدخر دخورا فهو داخر :» قال ابن منظور  را  ذل وصؽر . ٌصؽر ود  خ  ر  د 

«. وهو الذي ٌفعل ما أمر به شاء أم أبى صاؼرا قمٌبا  صؽارا
 (6)

 

                                                             
1
 97سورة اإلسراء ، اآلٌة    ـ
2
 2251، ص :  4الظالل ، ج سٌد قطب ،    ـ
3
 68سورة مرٌم ، اآلٌة     ـ
4

 895مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،   ـ 
5
 60غافر ، اآلٌة  سورة   ـ
6

  ـ 
ا

 278، ص :  4مادة )دخر( ، ج  بن منظور، مصدر سابق ، 
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 : هٌئة الخوفثانٌا ـ 

و تكون أكثر ، تعتري اإلنسان عدة حاالت داخلٌة فتنعكس على مظهره الخارجً    

فبل  ، البدن م أثره جمٌععو قد ٌشتد ذلك الشعور فٌ، وضوحا كلما كان التؤثر الداخلً أكثر 

ٌخرجها عن مؤلوؾ حالها . و الخوؾ  ماتبقى بقعة فً جسد اإلنسان إال و قد نالها من التؤثر

و ٌكون ظهورها على قدر التؤثر و ، فتظهر عبلماته على جسمه ، شعور ٌعتري اإلنسان 

و قد شبه . و قد ٌعظم الخوؾ فً نفس اإلنسان حتى ٌبدو ذلك على ظاهره ، الخطر الداهم 

و فً هذا . رٌم شدة الخوؾ و عمومه لجسم الخابؾ بالثوب السابع لجمٌع البدن القرآن الك

ؤِْتٌَها ِرْزقَُها   المعنى ٌقول هللا تبارك و تعالى : ٌَ ًة  ْطَمِئنَّ ًة َكاَنْت آِمَنًة مُّ ٌَ َوَضَرَب َّللّاُ َمَثبلً َقْر

ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبؤَْنُعِم َّللّاِ َفؤََذاقَ       َها َّللّاُ لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوْا َرَغًدا مِّ

ْصَنُعونَ  ٌَ 
(1)

سمً لباسا ألنه ٌظهر به علٌهم  ، لباس الخوؾ و الجوع »قال الشوكانً : 

فاستعٌر له اسمه و أوقع علٌه  . و سوء الحال ما هو كاللباس، و شحوبة اللون ، من الهزال 

و ذلك أنه استعار اللباس لما  . االستعارة و قد أجاب العلماء أن هذا من تجرٌد  [...]اإلذاقة 

الشتماله علٌه اشتمال الثوب على ؛ كالجوع و الخوؾ  ، ؼشً اإلنسان من بعض الحوادث

 .« البلبس
(2)

 

و كبلهما ٌؽٌر حالة  ، لقد كانت عاقبة الكفر بؤنعم هللا أن سلط هللا علٌهم الجوع و الخوؾ   

فالخابؾ ٌعرؾ من خبلل ما ٌبدو علٌه من . الجسم من النضارة إلى الشحوب و االصفرار 

        و قد وصؾ هللا شدة هذا الخوؾ و الجوع لٌعلم اإلنسان . أمارات تشً بخوفه 

 و لو قال أصابهم الخوؾ لما كان لهذه الصورة كل هذا الوضوح . ، شدتهما 

  أو عبلمات تدل علٌه مثل التخفً و عدم الظهور بٌن، الخوؾ شكبل آخر و قد ٌؤخذ    

       فً القرآن الكرٌم قوله تعالى :  و من أمثلة ذلك . لما ٌحذر اإلنسان من عدوه؛ المؤل 

  َُتَرقَّب ٌَ   َفؤَْصَبَح فًِ اْلَمِدٌَنِة َخاِئًفا 
 (3)

   و كان موسى قد بدت منه مجاهرة لفرعون »  

« .فدخلها متنكرا حذرا متؽفبل للناس ؛ و قومه بما ٌكرهون ، فاختفى و خاؾ 
(4)

 

فظهور اإلنسان دلٌل ، فً هذه اآلٌة اتخذ الخوؾ شكبل ؼٌر الذي اتخذه فً سابر اآلٌات    

ألن لٌس كل  ـ إن دل السٌاق على ذلكـ و تخفٌه عبلمة على خوفه و حذره ، على اطمبنانه 

 ورة . متخؾ هو خابؾ بالضر

  االحتضار:هٌئة ثالثا ـ 

إذ أن اإلنسان فً هذه اللحظات تؽشى جسده آالم ، االحتضار معالجة سكرات الموت    

و هً هٌبة تثٌر الرعب فً النفس ، فٌتؽٌر لونه و ٌشحب وجهه و ٌصفر ،  إخراج الروح 
                                                             

1
 112سورة النحل اآلٌة    ـ
2
   805مصدر سابق، ص : الشوكانً ،   ـ
3
 18سورة القصص ، اآلٌة    ـ
4

   104، ص :  7مصدر سابق ، ج أبو حٌان ،  ـ  
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ِدٌِهْم أَْخِرُجوْا  قال تعالى :  ٌْ الُِموَن فًِ َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلِئَكُة َباِسُطوْا أَ َوَلْو َتَرى إِِذ الظَّ

اتِ  ٌَ َر اْلَحقِّ َوُكنُتْم َعْن آ ٌْ ْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما ُكنُتْم َتقُولُوَن َعَلى َّللّاِ َغ ٌَ ِه أَنفَُسُكُم اْل

َتْسَتْكبُِروَن 
 (1)

 

قدمه حتى شعر  وقد  ؼمرته الموت من أخمص، تصور اآلٌة هٌبة المحتضر من الكفار     

. وعظٌم ما ٌبلقٌه ، و إن هٌبة المحتضر لتنم عن مدى ما ٌعانٌه . فٌذهل و ٌذبل ، رأسه 

 أبو قال »الطبري:  اإلمامبها . قال  اإلنسانوهً هٌبة ال تماثلها  هٌبة أخرى مهما بلػ تؤثر 

 بسكراته الموت ٌؽمر حٌن  محمد ٌا  ترى لو و:    محمد لنبٌه ذكره تعالى ٌقول:  جعفر

 من بشر على هللا أنزل ما: "   والقابلٌن ، األنداد و اآللهة بربهم العادلٌن الظالمٌن هإالء

  شًء لٌهإ   ٌوح   ولم إلٌه أوحى هللا أن الزاعمٌن ، كذب ا هللا على المفترٌن و ،"  شًء

 بهم ونزل ، الموت سكرات ؼشٌتهم قد و فتعاٌنهم ،"  هللا أنزل ما مثل سأنزل: "  والقابلٌن

»وأدبارهم وجوههم ٌضربون أٌدٌهما  باسطو المبلبكة و ، آجالهم فناء وحان ، هللا أمر
 (2)

 

فقد ، لقد دلت هٌبات أجسامهم عن عظٌم ما ٌكابدونه حال نزول سكرات الموت بهم    

وقد دعا المولى إلى تؤمل . ونطقت الهٌبات مخبرة بالحال ، أخرست األلسن عن الكبلم 

 فموعظة العٌن أبلػ من موعظة األذن  ، حالهم اعتبارا

        الجثو الجلوس على الركبتٌن للخصومة ، جثا ٌجثو و ٌجثً » هٌئة الجثو : رابعا ـ 

« .و نحوها 
(3)

  

من  ؤإن هذا الجلوس موح بالجد ألن الذي ٌدخل الخصومة ٌكون قد شحذ حججه ، و هٌ   

ألن الموقؾ موقؾ ، القول ما ٌثبت صدق كبلمه . و تكون هذه هٌبة الخبلبق ٌوم القٌامة 

ٍة  : قال تعالى . محاكمة ٌدلً فٌها الجاثً بما قدم فً الدنٌا  ًة ُكلُّ أُمَّ ٌَ ٍة َجاِث َوَتَرى ُكلَّ أُمَّ

ْوَم ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَملُوَن  ٌَ   ُتْدَعى إَِلى ِكَتاِبَها اْل
(4)

 

معنى جاثٌة مستوفزة ، و المستوفز الذي ال ٌصٌب األرض منه إال » قال الشوكانً : 

 . باركة على الركب :  ]...[ وقال الحسنركبتاه و أطراؾ أنامله ، و ذلك عند الحساب 

 

« الجثو الجلوس على الركب و
 (5)

  

كما ـ إن هٌبة الجثو على الركبتٌن توحً فً مؤلوؾ العرب على الجلوس للخصومة    

و أن النتٌجة ، لكنها فً هذا المقام جلسة من ٌوقن بؤنه ال ٌظلم  ـأشار إلى ذلك ابن منظور

                                                             
1
 93سورة األنعام ، اآلٌة    ـ
2
 537، ص :  11الطبري ، مصدر سابق ، ج   ـ
3
 131، ص :  14ابن منظور ، مصدر سابق ، مادة ) جثا ( ، ج    ـ
4
 28سورة الجاثٌة ، اآلٌة    ـ
5
 1359مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ
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ٌ  ، ألن خصمه عادل ال ٌظلم ، معلومة سلفا  بل إقرار بما ، فبل خصومة إذن . قهر قادر ال 

 فبل حجة له . ، فهً هٌبة المتهم الذي أٌقن بثبوت الجرم . كان 

 هٌئة الضعف : خامسا ـ 

   إن اإلنسان قد ٌلم به المرض فٌضعؾ بدنه ، أو ٌتقدم به السن فٌهزل و تضعؾ قواه .    

فسنه أو حالته الصحٌة تبدوان على ظاهر و لهذه الحالة ما ٌدل علٌها من ظاهر اإلنسان . 

انحناء الظهر ، و شٌب الشعر ، و االعتماد على العكاز . و قد وصؾ نبً هللا :  بدنه . منها

ًبا َوَلْم أَُكن ِبُدَعاِئَك  زكرٌاء  حاله فقال :  ٌْ ْأُس َش َقالَ َربِّ إِنًِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنًِّ َواْشَتَعلَ الرَّ

ا ًٌّ   َربِّ َشقِ
 (1)

       على ضعفه بما ظهر على بدنه من ضعؾ عظم  فقد دلل زكرٌا  

و إنما ذكر العظم ألنه عمود البدن ، و به قوامه ، و » و شٌب رأس . قال الزمخشري : 

و ألنه أشد ما فٌه و أصلبه . فإذا  ،هو أصل بنابه .  فإذا وهن تداعى ، و تساقطت قوته 

شبه الشٌب بشواظ النار فً بٌاضه ، و إنارته ، و انتشاره  [...]وهن كان من وراءه أوهن 

 .« و فشوه فٌه ، و أخذ منه كل مؤخذ، فً الشعر 
(2)

 

إنه الضعؾ ٌرتسم على البدن فتكون هٌبة واشٌة برحٌل الشباب ، آذنة بالعجز و زوال      

ًة ُثمَّ َجَعلَ ِمن   القوة . قال تعالى : ن َضْعٍف ُثمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد َضْعٍف قُوَّ ُ الَِّذي َخَلَقُكم مِّ
َّللاَّ

َشاء َوُهَو اْلَعلٌُِم اْلَقِدٌُر  ٌَ ْخلُُق َما  ٌَ َبًة  ٌْ ٍة َضْعًفا َوَش   َبْعِد قُوَّ
(3)

 

 :  هٌئة التصلٌبسادسا ـ  

الذنب ، فؤقل   العقوبة باختبلؾ جسامة  إن االعتداء على الؽٌر ٌوجب العقوبة . و تختلؾ   

العقوبة التؤنٌب ، و أشدها التصلٌب . و قد حكم القرآن على المحاربٌن الذٌن ٌقطعون 

َما َجَزاء الَِّذٌَن  الطرق ـ فٌزهقون األرواح ، و ٌؤخذون األموال ـ بالتصلٌب قال تعالى :  إِنَّ

ِدٌهِ  ٌْ َع أَ ٌَُصلَُّبوْا أَْو ُتَقطَّ لُوْا أَْو  ٌَُقتَّ ْسَعْوَن فًِ اأَلْرِض َفَساًدا أَن  ٌَ ْم ٌَُحاِرُبوَن َّللّاَ َوَرُسوَلُه َو

ا َوَلُهْم  ٌَ ْن ٌُنَفْوْا ِمَن األَْرِض َذلَِك َلُهْم ِخْزٌي فًِ الدُّ ْن ِخبلٍف أَْو   فًِ اآلِخَرِة َعَذاٌب َوأَْرُجلُُهم مِّ
 

(4)
ألنه أحد ، أو ٌصلبوا ( ظاهره أنهم ٌصلبون أحٌاء حتى ٌموتوا » ) قال الشوكانً :  

ظاهره قطع إحدى  () أو تقطع أٌدٌهم أو أرجلهم من خبلؾ [...]األنواع التً خٌر هللا بٌنها 

« .أو الٌسرى ٌد المقطوعة هً الٌمنىسواء كانت ال، الٌدٌن و إحدى الرجلٌن من خبلؾ 
(5)

  

(5)
  

                                                             
1
   04سورة مرٌم ، اآلٌة    ـ
2
 4، ص :  3مصدر سابق ، ج الزمخشري ،    ـ
3
 54سورة الروم ، اآلٌة     ـ
4
 33سورة المائدة ، اآلٌة     ـ
5
 369مصدر سابق ، ص : كانً ، الشو   ـ
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 .و قد جاءت هذه العقوبة لٌعتبر الناس، إن شناعة هذه العقوبة تتبلءم و شناعة الجرٌمة   

و رإٌة الذي قطعت ٌده و رجله من خبلؾ توما ، فرإٌة المصلوب توحً بشنٌع الجرم 

 و قد وقعت علٌه العقوبة .  ، إلى أن هذا الشخص قد ارتكب جرم الحرابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هٌئات الجسم حال كونه متحركا   المبحث الثانً 

  دالالت هٌئات المشً :المطلب األول :              
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المشً تنقل اإلنسان من موضع إلى آخر مستعمبل قدمٌه و قد تكون لهذا المشً دوافع   

تدفعه و أهداؾ ٌصوب إلٌها اإلنسان فتختلؾ المشٌة باختبلؾ ما ٌخالج صاحبها فمنها على 

بمشٌته نجد القرآن ٌصور نوعا  تبخطر المتعالًو على عكس الم، سبٌل المثال مشٌة التكبر 

 نوع األول من المشً :آخر على نقٌض ال

 ـ الداللة على التواضع و العبودٌة هلل :أوال 

ْمُشوَن َعَلى اأْلَْرِض  فً هذا المعنى ٌقول هللا تبارك و تعالى :     ٌَ ْحَمِن الَِّذٌَن  َوِعَباُد الرَّ

 َهْوًنا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َسبَلًما
 (1)

  عرفت ربهاهذه مشٌة تدل على نفوس  

ها هً » ٌقول سٌد قطب رحمه هللا : . و تواضعت فً أرضه حتى فً مشٌتها ، فذلت له 

 ٌمشون على األرض مشٌة سهلة هٌنة من سٌمات عباد الرحمن : أنهم  ىذي السمة األول

 و ال تخلع  ، خد   و لٌس فٌها خٌبلء و ال تنفخ و ال تصعٌر ، لٌس فٌها تكلؾ و ال تصنع 

     و ال ترهل . فالمشٌة ككل حركة تعبٌر عن الشخصٌة ، و عما ٌستكن فٌها من مشاعر 

و النفس المطمبنة السوٌة الجادة القاصدة تخلع صفاتها هذه على مشٌة صاحبها ، فٌمشً 

         و لٌس معنى ، و فٌها جد و قوة ، فٌها وقار و سكٌنة ،  مشٌة سوٌة مطمبنة جادة قاصدة 

( متماوتٌن منكسً الرإوس ، متداعً األركان ، متهاوي  لى األرض هوناٌمشون ع) 

 «الصبلح البنٌان كما ٌفهم بعض الناس ممن ٌرٌدون إظهار التقوى و
 (2)

 

فبل ٌتكلؾ فً مشٌته ، و صدق طوٌته ، إن هٌبة مشً المإمن دالة على صفاء سرٌرته    

    شخص لم ٌعرفوه لمشٌة الؽرور  و كثٌرا ما ٌنفر الناس من، و ال ٌظهر العجب بنفسه 

 و خٌر المشٌات ما كان على السجٌة . . و التخنث أ

 الداللة على الصالح و االهتداء : ثانٌا ـ 

ْمِشً ِبِه فًِ  فً هذا المعنى ٌقول هللا تعالى :   ٌَ َناهُ َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا  ٌْ ٌَ ًتا َفؤَْح ٌْ أََو َمن َكاَن َم

اِس َكَمن  ْعَملُونَ النَّ ٌَ َن لِْلَكافِِرٌَن َما َكاُنوْا  ٌِّ ْنَها َكَذلَِك ُز َس ِبَخاِرٍج مِّ ٌْ لَُماِت َل َثلُُه فًِ الظُّ  مَّ
 (3)

 

فهو ٌمشً سوٌا إلى ، إن نور اإلٌمان الذي خالط قلب المإمن فؤنار بصره و بصٌرته » 

     ثم إذا قلوبهم ٌنضح علٌها اإلٌمان .مهتد إلى سبٌل الخٌر، مقاصد تعود علٌه بالنفع 

فتمشً به فً . و ٌفٌبض منها النور ، و إذا أرواحهم ٌشرق فٌها النور فتضًء ، فتهتز 

و تكشؾ ، الناس تهدي به الضال ، و تلتقط الشارد ، و تطمبن الخابؾ ، و تحرر العبٌد 

« .الطرٌق للبشر ممعال
(4)

  

                                                             
1
 63سورة الفرقان ، اآلٌة    ـ
2
 2577، ص :  5الظالل ، ج سٌد قطب ،    ـ
3
 122سورة األنعام ، اآلٌة    ـ
4
 1201، ص :  3الظالل ، ج سٌد قطب ،    ـ
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و ؼاٌته مرسومة ، طرٌقه واضحة ،  مهتدٍ  النبٌلة هادٍ إن المسلم فً مسٌره إلى المقاصد    

فٌسٌر بخطى ثابتة ٌمشً بٌن الناس معلوم المبدأ  ، بصره مفتوح ٌنٌر له نور اإلٌمان، سلفا 

 و المنتهى .

 ـ الداللة على الحٌاء و الحشمة :  ثالثا

ها و حشمتها و التزامها تنم عن مدى حٌابـ خاصة المرأة ـ إن طرٌقة سٌر اإلنسان و    

و انعدام األخبلق ، فإن من الناس من تكون مشٌته دالة على سوء األدب . األخبلق الفاضلة 

قال تعالى حاكٌا عن بنت . فمشٌة المرأة جاءت فً القرآن دالة على الحٌاء و الحشمة . 

ا شعٌب حٌن أتت موسى :  ٌَ ْدُعوَك َفَجاءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشً َعَلى اْسِتْح ٌَ ء َقاَلْت إِنَّ أَِبً 

َت لََنا ٌْ َك أَْجَر َما َسَق ٌَ ْجِز ٌَ  لِ
 (1)

مشٌة « و جاءت تمشً على استحٌاء » قال سٌد قطب :  

و ال ، " فً ؼٌر تبذل  على استحٌاءالفتاة الطاهرة الفاضلة العفٌفة حٌن تلقً الرجال " 

 «وال إؼواء .و ال تبجح ، تبرج 
(2)

 

 إن حٌاء المرأة أو عفتها أو بعدها عن اإلؼواء و إبراز المفاتن كله ٌستشؾ من مشٌتها .  

 على الغفلة : ةـ الدالل رابعا

إن اإلنسان فً مسٌره على وجه األرض ٌقابل من اآلٌات الماثلة على صفحة الكون ما     

إلى االعتبار بمصابر من و من أطبلل األمم السالفة ما ٌدعوه ، ٌدعوه إلى التؤمل و  التدبر 

ْمُشوَن فًِ َمَساِكِنِهْم   قال تعالى :   هلك قبله . ٌَ َن اْلقُُروِن  ْهِد َلُهْم َكْم أَْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّ ٌَ أََفَلْم 

َهى  ُْولًِ النُّ اٍت ألِّ ٌَ إِنَّ فًِ َذلَِك آَل
 (3) 

و بقاء أطبلل ، إن مصابر قوم عاد و ثمود بهبلكهم 

   ( ٌمشون فً مساكنهمو المشركون من العرب ) ، مساكنهم شاهدة على سوء مصٌرهم 

أو حال كون هإالء ٌمشون فً مساكن القرون الذٌن أهلكناهم عند ، و ٌتقلبون فً دٌارهم » 

فٌرون ببلد األمم الماضٌة ، و القرون الخالٌة خاوٌة ، و طلب المعٌشة ، خروجهم للتجارة 

فإن ذلك مما ٌوجب اعتبارهم لببل ، ة من أصحاب الحجر و ثمود و قرى قوم لوط خارب

.« ٌحل بهم مثل حل بؤولبك
 (4)

 

و ما حل ، إن المشً فً مناكب األرض و الضرب فٌها طلبا للرزق مدعاة لتؤمل الكون    

القوم البابدٌن ساهٌن  بن من العرب كانوا ٌمرون على مضارلكن المشركٌ. باألمم السالفة 

عدم تدبر . ، و لكنهم  ٌمشون فٌها فً ؼفلة ، على الرؼم من معاٌنة الدٌار الببلقع ، ؼافلٌن 

       و قد دعا المولى تبارك و تعالى الخلق إلى السٌر فً األرض متدبرٌن متؤملٌن فقال :

  َْف َكاَن َعاقَِبةُ َقْد َخَلْت ِمن َقْبلُِكْم ُسَنٌن َفِسٌُروْا فًِ األَْرِض َفان ٌْ ِبٌنَ  ُظُروْا َك  اْلُمَكذَّ
 (5)

 

                                                             
1
 25سورة القصص ، اآلٌة    ـ
2
  2686، ص :  5سٌد قطب ، المرجع نفسه ، ج    ـ
3
 128 سورة طه ، اآلٌة   ـ
4
 296مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ
5
 137سورة آل عمران اآلٌة    ـ
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ْن َهَدى   ه ـوقول اُغوَت َفِمْنُهم مَّ ُسوالً أَِن اْعُبُدوْا َّللّاَ َواْجَتِنُبوْا الطَّ ٍة رَّ َوَلَقْد َبَعْثَنا فًِ ُكلِّ أُمَّ

َف َكاَن َعاقَِبُة  ٌْ بلَلُة َفِسٌُروْا فًِ األَْرِض َفانُظُروْا َك ِه الضَّ ٌْ ْن َحقَّْت َعَل     َّللّاُ َوِمْنُهم مَّ

ِبٌنَ   (1)  اْلُمَكذِّ
 

 ـ الداللة على االندساس للفت فً العضد : خامسا

و منهم ، فمنهم من ٌسٌر مع الناس مستؤنسا بهم  ،إن المسٌر بٌن الناس له أؼراض شتى   

و منهم من ٌسٌر معهم لٌسعى بٌنهم باألراجٌؾ لٌفت ، من ٌسٌر مع القوم تكثٌرا لسوادهم 

و فً هذا المعنى . ٌنهم و دٌدنهم شٌمة المنافقٌن و د، وهً و ٌفرق شملهم ، فً عضدهم 

ا َزاُدوُكْم إاِلَّ َخَباالً وألَْوَضُعوْا ِخبلََلُكْم   ٌقول الحق تبارك و تعالى : َلْو َخَرُجوْا فٌُِكم مَّ

الِِمٌَن  اُعوَن َلُهْم َوَّللّاُ َعلٌٌِم ِبالظَّ ْبُغوَنُكُم اْلفِْتَنَة َوفٌُِكْم َسمَّ ٌَ
 (2)

قال الشوكانً :               

و منه قول ورقة بن نوفل، ( اإلٌضاع سرعة السٌر  و ألوضعوا خاللكم ٌبغون الفتنة) »


 : 

 ٌا لٌتنً فٌها جذع         أخب فٌها و أضع 

و الخلل الفرجة بٌن  . اإلٌضاع سٌر الخبب: و قٌل ، ٌقال أوضع البعٌر : إذا أسرع السٌر 

و المعنى لسعوا بٌنكم  .و الجمع الخبلل : أي الفرج التً تكون بٌن الصفوؾ ، الشٌبٌن 

و النمابم الموجبة لفساد ذات ، باإلفساد بما ٌختلقونه من األكاذٌب المشتملة على اإلرجاؾ 

«البٌن 
 (3)

 

   
 

ٌزرع ، لقد صور القرآن المنافقٌن فً هٌبة الساعً الذي ٌحث الخطى بٌن المإمنٌن 

ٌتحٌن ظهور خلل بٌن الصفوؾ ، و ٌختلق األكاذٌب كلما سنحت له الفرصة ، األراجٌؾ 

فجاءت هٌبة اإلٌضاع ) السرعة فً السٌر ( داللة على الحرص . و ٌنفث سمه ، لٌندس فٌه 

 و الشقاق بٌن أهل اإلٌمان . ، على بث الفرقة 

 الداللة على التخفً و التواري :ـ  سادسا

و قد ٌضطره ظلم ، طبٌعٌة مطمبنا ال ٌنؽص حٌاته منؽص  قد ٌكون اإلنسان فً حالة   

فٌضطر إلى ، أو خشٌة وقوع مكروه فً مكان ما ، ؼٌره إلى السٌر خفٌة فً جنح الظبلم 

َك َلن  و قد جاء هذا المعنى فً قوله تعالى : . الرحٌل منه لٌبل  ا ُرُسلُ َربِّ ا لُوُط إِنَّ ٌَ َقالُوْا 

َك َفؤَْسرِ  ٌْ ِصلُوْا إَِل ُه ُمِصٌُبَها َما  ٌَ ْلَتفِْت ِمنُكْم أََحٌد إِالَّ اْمَرأََتَك إِنَّ ٌَ ِل َوالَ  ٌْ َن اللَّ ِبؤَْهلَِك ِبقِْطٍع مِّ

ْبُح ِبَقِرٌبٍ  َس الصُّ ٌْ ْبُح أََل  أََصاَبُهْم إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ
 (4)

و قٌل إن أسرى :» قال الشوكانً  

و القطع من اللٌل الطابفة منه . قال ابن  .للمسٌر من أول اللٌل ، و سرى للمسٌر من آخره 

                                                             
1
   36سورة النحل اآلٌة    ـ
2
  47سورة التوبة اآلٌة    ـ
    فً دٌوان درٌد بن الصمة ، ، تحقٌق عمر عبد الرسول ، دار المعارف ، القاهرة مصر ،       ٌنسب هذا البٌت لورقة بن نوفل كما ورد ذكره

 128، ص :  1985د ، ط ( ، ) 
3
   575مصدر سابق ،  ص : الشوكانً ،    ـ
4
 81سورة هود اآلٌة    ـ
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بجنح من اللٌل ، و قٌل بظلمة : و قال األخفش . بساعة منه  : ن اللٌلمقطع باألعرابً : 

.«و قٌل بعد هدوء اللٌل ، من اللٌل 
 (1)

 

   .  و ٌستتر بعتمة اللٌل ، بل إنما ٌرٌد أن ٌتوارى عن أنظار الناس و إن الذي ٌسري لٌ   

بؤن ٌسري باللٌل حتى ال ٌحس به  ا  و قد جاء هذا المعنى فً اآلٌة بؤن أخبرت المبلبكة لوط

 فخروج لوط ) سٌرا فً اللٌل ( داللة على التخفً و التواري .، ألن العذاب آتٌهم ، قومه 

 التردد جٌئة و ذهابا :الداللة على ـ  سابعا

   قال ابن منظور : . أو أطاؾ حوله ، ٌقال عن اإلنسان إذا تردد حول مكان طاؾ به     

استدار و جاء من نواحٌه  . أو طاؾ و طوفانا و مطافا ، و طاؾ بالقوم و علٌهم طوفا » 

«و طاؾ بالبٌت و أطاؾ علٌه دار حوله  [...]
 (2)

و الطواؾ » قال الطاهر بن عاشور :  

و منه طواؾ الكعبة  و أهل ، مشً متكرر ذهابا و رجوعا ، و أكثر ما ٌكون على استدارة 

          و سمً مشً الؽلمان بٌنهم طوافا ألن شؤن مجالس األحبة  [...]الجاهلٌة باألصنام 

«لتستوي فٌها مرآهم  ؛و األصدقاء أن تكون حلقة و دوابر
 (3)

و قد جاء هذا النوع من  

ٌُوفُوا  شً ) الطواؾ ( فً آٌات من القرآن منها قوله تعالى : الم ْقُضوا َتَفَثُهْم َوْل ٌَ ُثمَّ ْل

ِت اْلَعِتٌِق  ٌْ فُوا ِباْلَب وَّ طَّ ٌَ ُنُذوَرُهْم َوْل
 (4)

     فإن آخر المناسك الطواؾ بالبٌت » قال ابن كثٌر :  

     ى ٌوم النحر بدأ برمً نفؤنه لما رجع إلى م العتٌق ، قلت و هكذا صنع رسول هللا 

 «الجمار ، فرماها بسبع حصٌات ثم نحر هدٌه و حلق رأسه ثم أفاض فطاؾ بالبٌت . 

و تلبٌة طلبات ، و قد ورد لفظ الطواؾ فً القرآن الكرٌم داللة على تقدٌم الخدمة    

َخلَُّدوَن  الجالسٌن مثل قوله تعالى :  ِهْم ِوْلَداٌن مُّ ٌْ ُطوُف َعلَ ٌَ
 (5)

فترى الخادم ٌطوؾ بٌنهم  

فإن ، و سٌاق هذه الحركة الجسدٌة ٌحدد معناها . كمن ٌحوم حول الشًء ، ذهابا و إٌابا 

و هذا الطواؾ بحد ذاته مرتبط ، كان الطواؾ حول الكعبة فهو و ال شك طواؾ التعبد 

و ٌكون الطواؾ فً شهر ذي الحجة ، بالزمن إذ الطواؾ فً سابر العام إنما ٌكون  للعمرة 

بٌنما ٌكون طواؾ الشخص بٌن . فً أٌام الحج داللة على أن الطابؾ ٌإدي فرض الحج 

 الندامى و األصحاب داللة على أنه ٌقوم على خدمتهم .

 

 ـ دالالت السعً  ثامنا

                                                             
1
   668مصدر سابق ، ص :  الشوكانً ،   ـ
2
   225، ص :  9ابن منظور ، مصدر سابق ، مادة ) طوف ( ، ج    ـ
3
 68ص  27مرجع سابق ، ج الطاهر بن عاشور ،    ـ
4
   29سورة الحج اآلٌة    ـ
5
 17سورة الواقعة اآلٌة    ـ
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 إن المشً إذا زادت سرعته أصبح سعٌا و السعً ٌدل فً عادة الناس على السرعة إلى    

فإذا رأٌت شخصا ٌحث الخطى  فبل رٌب أنه متعجل ٌبؽً قضاء حاجة ال ٌجوز . المقصد 

 ومن دالالت السعً الواردة فً القرآن :. التوانً عنها 

 :  ـ الداللة على االهتمام و الرغبة فً إدراك المطلوب 1

ا  و قد جاء هذا المعنى فً قوله تعالى :     ٌَ ْسَعى َقالَ  ٌَ ْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة  َوَجاء َرُجلٌ مِّ

اِصِحٌَن  ْقُتلُوَك َفاْخُرْج إِنًِّ َلَك ِمَن النَّ ٌَ ؤَْتِمُروَن ِبَك لِ ٌَ ُموَسى إِنَّ اْلَمؤَلَ 
 (1) 

قد جاء ذات و

ا   المعنى فً قوله تعالى: ٌَ ْسَعى َقالَ  ٌَ ِبُعوا َوَجاء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجلٌ     َقْوِم اتَّ

 اْلُمْرَسلٌِنَ 
 (2)

( و صفه بالرجولٌة ، ألنه خالؾ الطرٌق   و جاء رجل» ) قال ابن كثٌر :   

إن المأل )  ق إلى موسى فقال له : بمن طرٌق الذي بعثوه وراءه ، فسأقرب فسلك طرٌقا 

(  من الناصحٌنإنً لك ( أي من البلد) لٌقتلوك فاخرج ( أي ٌتشاورون فٌك )  ٌأتمرون بك
(3) 

  فانتدبت ٌد القدرة واحدا من المؤل ، األرجح أنه الرجل المإمن من » قال سٌد قطب : 

   آل فرعون الذي ٌكتم إٌمانهم ، و الذي جاء ذكره فً سورة ؼافر ، انتدبه لٌسعى إلى موسى 

«فً جد و اهتمام و مسارعة ، لٌبلؽه قبل أن ٌبلؽه رجل الملك  ( من أقصى المدٌنة )
 (4)

 

إن سعً هذا الرجل ٌدل على مدى حرصه على سبلمة موسى علٌه السبلم . و قد جاءت    

و كذلك  .و تلك الرؼبة فً نجاة موسى، الهٌبة الجسمٌة ) السعً ( دالة على هذا االهتمام 

ها من فإنك تعرؾ مدى رؼبته فً قضاب، ة حال كل من له حاجة و جب قضاءها بسرع

ن حث الخطى إلٌها فتلك عبلمة إو ، فإن توانى فهً ؼٌر مهمة بالنسبة إلٌه  ، خبلل مشٌته 

 شدة أهمٌتها عنده . 

 ـ الخوف و طلب السالمة :   2

و قد جاء . فٌدبر مسرعا فً رد فعل طبٌعً ؼرٌزي ، ما ٌخفٌه  ٌفاجبهإن اإلنسان قد    

َها َجانٌّ  هذا المعنى فً قوله تعالى واصفا حال موسى :  ا َرآَها َتْهَتزُّ َكؤَنَّ َوأَْلِق َعَصاَك َفَلمَّ

َخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسلُوَن  ٌَ ا ُموَسى اَل َتَخْف إِنًِّ اَل  ٌَ ٌَُعقِّْب  َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم 
 (5)

قال الشوكانً :  

.«( أي لم ٌرجع  و لم ٌعقب( من الخوؾ )  ولى مدبرا) »
 (6)

 

 و هو االبتعاد عن مصدر الخطر : إن اإلنسان حال خوفه ٌقوم برد فعل طبٌعً ؼرٌزي    

ٌكون رد فعله بالهرب و السرعة فً مؽادرة ، و إن كان اإلنسان ؼٌر متوقع لذلك الخطر 

ه السبلم حٌن رأى عصاه و قد و هذا ما كان من موسى علٌ. ذلك المكان أمر جد متوقع منه 

                                                             
1
 20سورة القصص اآلٌة    ـ
2
  20سورة ٌس اآلٌة    ـ
3
 389، ص :  3ابن كثٌر، مصدر سابق ،  ج   ـ
4
 2685، ص :  5الظالل ج سٌد قطب ،    ـ
5
 10سورة النمل اآلٌة    ـ
6
 1072مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ
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فولى مدبرا فً رد فعل طبٌعً ، و لم ٌكن ٌؤلؾ منها هذا ، تحولت إلى ثعبان عظٌم 

 ؼرٌزي . 

 :  منه وبضغالداللة على الغضب و إرادة األذى بالمـ  3

فٌبلػ الخبر صاحب ذلك ، ٌحدث أن ٌقوم إنسان بؤخذ شًء عزٌز لشخص أو تحطٌمه    

و هذا ما حدث مع إبراهٌم و قومه . بإلحاق األذى به  هاما   ضبا  االفاعل ؼالشًء فٌسرع إلى 

ِزفُّوَن  عندما حطم أصنامهم  ٌَ ِه  ٌْ َفؤَْقَبلُوا إَِل
 (1)

 ماأي أقبل إلٌه عبدة تلك األصن»  

« من زؾ الظلٌم ٌزؾ إذا عدا بسرعة  [...]ٌسرعون لما علموا بما صنعه بها 
 (2)

 

 و قد تؤتً حركة السعً دالة : 

 :ـ االسترزاق و الجد فٌه 4

و ما ٌكون ، فٌسلك كل سبٌل لٌإمن قوته ، إن اإلنسان بطبعه ٌمٌل إلى تحصٌل منفعته     

 نو فً معنى القٌام بشإو. و ربما استزاد ألنه مجبول على ذلك ، ابه قضرورٌا لحفظ ب

ًَّ إِنًِّ أََرى فًِ  الحٌاة الٌومٌة ما جاء فً قوله تعالى :  ا ُبَن ٌَ ًَ َقالَ  ْع ا َبَلَغ َمَعُه السَّ َفَلمَّ

 اْلَمَناِم أَنًِّ َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى
 (3)

فلما بلػ أن ٌسعى مع أبٌه فً » قال الشوكانً :  

« أشؽاله و حوابجه ... 
 (4)

 

      و ٌكون فٌه الشاب الٌافع أسرع من ، إن السعً بهذا المعنى هو قضاء الحوابج    

و تدرٌبا له على تحمل ، لخفته و سرعته ؛ و ربما كلفه أبوه بقضاء بعض األمور ، ؼٌره 

         فحركة السعً فً اآلٌة دلت على المثابرة و االجتهاد فً تحصٌل . المسإولٌة 

 و قضاء الحوابج . ، الرزق 

 العمل الصالح :الداللة على ـ  5

فؤما عمله  . و أخرى طالحة، إن اإلنسان ٌسعى فً هذه الدنٌا و ٌقوم بؤعمال صالحة  

و إن عاد ـ أما العمل الطالح . و جزاء فً اآلخرة ، ع فً الدنٌا فألنه ن؛ الصالح فكسب 

    قال تعالى :  . ووبال فً اآلخرة ، ألنه شر فً الدنٌا ؛ فهو ال ٌعد كسبا  ـ بالنفع المادي

 نَساِن إاِلَّ َما َسَعى َوأَن َس لئِْلِ ٌْ  لَّ
 (5)

    كما أنه ال ٌحمل علٌه وزر  »قال ابن كثٌر :  

ل من األجر إال ما كسب و هو لنفسه  .«ؼٌره ، كذلك ال ٌحص 
 (6)

 

                                                             
1
 94سورة الصافات اآلٌة    ـ
2
 1245مصدر سابق ، ص :  ، الشوكانً   ـ
3
 102سورة الصافات اآلٌة    ـ
4
   354ص :  7ج  / أبو حٌان األندلسً ، مصدر سابق ، 51ص :  4مصدر سابق ج الزمخشري ،   ـ
5

 39سورة النجم اآلٌة   ـ 
6
 258، ص :  4ابن كثٌر، مصدر سابق  ، ج    ـ
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فحركة السعً هنا استعٌرت للداللة على العمل الصالح الذي ٌحصل من ورابه األجر كما    

 ٌحصل النفع من السعً فً الدنٌا وراء قضاء الحوابج فٌحصل انتفاعه بها . 

 : الفرار و الهروبـ  تاسعا  

الف رُّ و الفرار الروؼان » أو الجري: ، السعً فٌصبح العدو  فًو قد تزاد سرعة اإلنسان  

فِّر فرارا هرب ، و الهروب   ٌ «ار فر  : فرورة  و ل فرورجو ر. ف ر  
 (1)

و قد جاء فً  

 القرآن لعدة معا منها : 

 الفرار من أمر مخٌف :  ـ 1

و قد أخبر هللا المنافقٌن . قد ٌعرض لئلنسان ما ٌظن أن فٌه هبلكه ؛ فٌهرب طلبا للنجاة    

قُل لَّن    الفارٌن من ساحة المعركة بؤن هروبهم هذا لن ٌنجٌهم من الموت قال تعالى : 

ُعوَن إاِلَّ َقلٌِبًل  َن اْلَمْوِت أَِو اْلَقْتِل َوإًِذا الَّ ُتَمتَّ نَفَعُكُم اْلفَِراُر إِن َفَرْرُتم مِّ ٌَ
 (2)

قال الزمخشري :  

و إن نفعكم  . قتل،أو لن ٌنفعكم الفرار مما ال ٌد لكم فٌه من نزوله بكم من حتؾ أنؾ » 

« .لم ٌكن ذلك التمنع إال زمانا قلٌبل  ، الفرار مثبل فمنعتم بالتؤخٌر 
(3)

 

 دابم ؛ ألن إن الفرار هو طلب النجاة . لكن الفرار الذي فره المنافقون طلبا للسبلمة ؼٌر   

الواحد منهم إن لم ٌمت فً ساحات الجهاد مات حتؾ أنفه . فهذا النوع من الفرار ؼٌر ذي 

 جدوى .

و قد ٌؤتً الفرار فً القرآن للداللة على : التوبة ، و اإلنابة ، و االلتجاء إلى هللا . قال     

ِبٌٌن  تعالى :    ْنُه َنِذٌٌر مُّ ِ إِنًِّ َلُكم مِّ وا إَِلى َّللاَّ َففِرُّ
 (4)

و التعبٌر بلفظ » قال سٌد قطب :  

و األوهاق التً تشد ، و األؼبلل ، و القٌود ، باألثقال : هو ٌوحً ، والفرار عجٌب حقا 

النفس البشرٌة إلى هذه األرض ، و تثقلها عن االنطبلق ، و تحاصرها و تؤسرها و تدعها 

ب الظاهرة للنصٌب و الحرص و االنشؽال باألسبا، فً عقال . و بخاصة أوهاق الرزق 

و الفرار إلى هللا من هذه ، الموعود . و من ثم ٌجًء الهتاؾ قوٌا لبلنطبلق و التملص 

« .األثقال و القٌود 
(5)

 

بمفاتنها ، فٌصبح  فتؤسره، إن اإلنسان فً هذه الدنٌا مجبول على حبها ، و الركون إلٌها    

       االلتجاء إلى الركن و ؼٌر الفرار. فإذا أراد الفكاك منها ، فبل سبٌل له  أسٌرا لها

ففً هذه الحالة ٌكون كمن كسر قٌده ، و فر من ٌد عدوه إلى مكان .  المتٌن ، و طاعة هللا

آمن . فالفرار هنا جاء كناٌة عن ترك متاع الدنٌا و زخرفها ، و االشتؽال بالوظٌفة األصلٌة 

 إلى عبادة حتى ال ٌقع فً أسرها . لئلنسان و هً العبادة ، و تحوٌل طلب الدنٌا من عادة
                                                             

1
 50: ، ص  5ابن منظور ، مصدر سابق ،  مادة ) فرر ( ، ج    ـ
2
 16سورة األحزاب اآلٌة    ـ
3

  529/  528ص :  3ج ،  مصدر سابق الزمخشري ، ـ  
4
  50الذارٌات اآلٌة سورة    ـ
5
 3386، ص :  6الظالل ، ج سٌد قطب ،    ـ
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 و للفرار ٌوم القٌامة داللة ؼٌر دالالته فً الدنٌا فٌوم القٌامة ٌكون الفرار بمعنى : 

 االنشغال بالنفس لهول الموقف :ـ  2

راجٌا ، عندما تقوم الساعة تتقطع األرحام ، و تذوب الصبلة  . فٌنشؽل كل واحد بهمه   

فِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخٌِه  قال تعالى : . و حبٌب  عن كل قرٌب متخلٍ ، النجاة  ٌَ ْوَم  ٌَ  ِه َوأُمِّ

ٌُْغنٌِِه   َوَصاِحَبِتِه َوَبِنٌِه َوأَِبٌِه   ْوَمِئٍذ َشؤٌْن  ٌَ ْنُهْم     لُِكلِّ اْمِرٍئ مِّ
 (1)

 قال الشوكانً :  

فالفرار منهم ال ٌكون . أوالهم بالحنو و الرأفة و وخص هإالء بالذكر ألنهم األخص ، » 

.«و خطب فظٌع ، إال لهول عظٌم 
 (2)

 

إن الفرار فً مثل هذه الحال  ٌدل على هول الموقؾ . فحٌن ٌفرط اإلنسان فً أقرب    

 ، بل هو هول ٌنسً اإلنسان الوشابج األقربٌن ٌكون الفرار لٌس لمجرد الهرب من خطر ألم  

و كل الناس . فحركة الفرار ، صاحبته و بنٌه  و، و الروابط التً كانت تربطه بؤمه و أبٌه 

 هنا أتت بمعنى االنشؽال بالنفس لهول المطلع . 

 :الفرار خوفا من التأثر بالحق و اإلعراض عنه خشٌة تمكنه من النفسـ  3

 ن ؛ الذٌن ال ٌرٌدون سماع صوت الحق .ٌو هذا صنٌع المشركٌن و المنافق   

بًل َوَنَهاًرا    :قال تعالى على لسان نوح   ٌْ ِزْدُهْم  َقالَ َربِّ إِنًِّ َدَعْوُت َقْوِمً َل ٌَ َفَلْم 

 ُدَعاِئً إاِلَّ فَِراًرا 
 (3)

لٌبل و نهارا دابما من ؼٌر فتور مستؽرق به » قال الزمخشري :  

األوقات كلها . فلم ٌزدهم دعابً : جعل الدعاء فاعل زٌادة الفرار . و المعنى أنهم ازدادوا 

«عنده فرارا 
 (4)

 

ا فبل شك أنه      ٌ ٌ لحق به األذى . فإذا رأٌت إنسانا هاربا مول ٌفر اإلنسان من مما ٌخاؾ أن 

المشركٌن و المنافقٌن قد واجهوا الدعوة إلى هللا . و ألن قلوبهم  واجه ما ٌخٌؾ . لكن هإالء

ؼلؾ بسبب المعاصً و اآلثام ؛ فروا هاربٌن من الدعوة إلى سبٌل الهداٌة . إنها الفطر 

 المنكوسة . 

و من أسماء الجري التً تؤتً وصفا لصفته و طرٌقته  الهرع . والجري تختلؾ أسبابه    

 ومن أشكال الجري : لى اختبلؾ الداللة بالضرورة .فتخلؾ صٌؽته مما ٌإدي إ

 

 

                                                             
1
 37/  36/  35/  34سورة عبس اآلٌة    ـ
2
   1588مصدر سابق ،  ص :  الشوكانً ،   ـ
3
 06سورة نوح اآلٌة    ـ
4
   615، ص :  4ج ،  مصدر سابق الزمخشري ،   ـ
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 الهرع : ةداللـ  عاشرا

و أهرعت اإلبل  [...]و سرعة العدو ، الهرع و اإلهراع شدة السوق  »قال ابن منظور :

        و أرعد من  أسرعت إلى الحوض ، و أهرع الرجل على ما لم ٌسم فاعله أخؾ  

«أو ؼضب ، أو حمى  سرعة ، أو خوؾ ، أو حرص ،
 (1)

 

 و قد ٌؤتً اإلهراع إلى الشًء داللة على :    

 :  ـ الرغبة فٌه بدافع الشهوة 1

َوَجاءهُ َقْوُمُه  و قد جاء هذا النوع من العدو فً قوله تعالى ـ واصفا قوم لوط ـ :    

َئاِت  ٌِّ ْعَملُوَن السَّ ٌَ ِه َوِمن َقْبلُ َكاُنوْا  ٌْ ٌُْهَرُعوَن إَِل
 (2)

 

 
       و معنى ) ٌهرعون إلٌه ( : ٌسرعون إلٌه . قال الكسابً و الفراء » قال الشوكانً : 

و ؼٌرهما من أهل اللؽة : ال ٌكون اإلهراع إال إسراعا مع رعدة ، ٌقال أهرع الرجل 

ْرٍد  قال مهلهل.  أو حمى ، أو ؼضب ، إهراعا أي : أسرع فً رعدة من ب 

: 

  نهودهم على رغم األنوف    فجاءوا ٌهرعون و هم أسارى 

و قٌل ٌهرعون : ٌهرولون ، و قٌل هو مشً بٌن الهرولة و العدو ، و المعنى أن قوم لوط 

أسرعوا إلٌه كؤنما ٌدفعون دفعا لطلب الفاحشة ؛ لما بلؽهم مجًء المبلبكة فً تلك الصورة 

«.من أضٌافه 
 (3)

 

إلى بٌت لوط برؼبة تدفعهم إلى  اإن إهراع هإالء المجرمٌن من قوم لوط إنما كان إسراع   

ألن المسرع إلى الشًء إنما تسوقه رؼبته فٌه .  ،فعل الفاحشة ، فقد كانت تسوقهم أهواءهم 

و هذه السرعة لٌست على الطرٌقة المؤلوفة ، بل سرعة ٌصحبها اضطراب . فقد أعماهم 

عبدتهم الشهوة حتى كؤن الواحد منهم ٌجري و فٌه رعشة ، أو رعدة . و قد و است، الكفر 

جاءت هذه الهٌبة الذمٌمة على شاكلة من أل م  به ؼضب فؤذهب عقله ، أو برد أفقده توازن 

 جسمه ، أو حمى أنهكته ؛ فلم ٌكن إسراعه طبٌعٌا . 

 ـ الداللة على اإلتباع و التقلٌد : 2

المجتمع فٌؤخذ عنه دٌنه ، و أخبلقه ، و عاداته . لكن فً الوقت ذاته إن اإلنسان ٌولد فً    

مكلؾ بالبحث عن الحق و تحرٌه ، و ال ٌتخذ دٌن اآلباء و األجداد حجة لرد الحق و الصد 

عنه . و قد ذم هللا هذه الصفة و جعلها حجة واهٌة ٌرفعها أهل الضبلل فً وجه الدعوة إلى 

آبابهم على بٌنونة ضبلله .  و ٌقلدونهم كمن ٌتتبع خطو الحق ؛ فتراهم متمسكٌن بدٌن 
                                                             

1
 369، ص :  8مصدر سابق ،  مادة ) هرع ( ، ج  ابن منظور ،   ـ
2
  78سورة هود اآلٌة    ـ
     : 51مهلل بن ربٌعة ، دٌوانه ، ص 
3
 667مصدر سابق ،  ص : الشوكانً ،    ـ
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ُهْم أَْلَفْوا   شخصا آخر، بل ٌسرع وراءه ٌحث الخطى آمبل أن ٌلحق به . قال تعالى : إِنَّ

ٌُْهَرُعونَ  آَباءُهْم َضالٌَِّن   َفُهْم َعَلى آَثاِرِهْم 
 (1)

       اإلهراع » قال الشوكانً :  

اإلسراع ، قال الفراء : اإلهراع اإلسراع برعدة . قال أبو عبٌدة : ٌهرعون : ٌستحثون من 

خلفهم . ٌقال جاء فبلن ٌهرع إلى النار : إذا استحثه البرد إلٌها . و قال المفضل : ٌزعجون 

من شدة اإلسراع ، قال الزجاج : هرع ، و أهرع إذا استحث و انزعج ، والمعنى ٌتبعون 

.«سرعة كؤنهم ٌزعجون إلى اتباع آبابهم  آبابهم فً
 (2)

 

ألن الذي ال ٌنتظره عمل  إلٌه ؛إن اإلسراع فً المسٌر ٌكون عادة بدافع ٌدفع اإلنسان    

فحال . قتبل للوقت ؛ و ربما تشاؼل فً طرٌقه ببعض األشٌاء ، ٌمشً إلى ؼاٌته مطمبنا 

  . لٌبلػ مراده  ، تدفعه إلى اإلسراعتباعهم آلبابهم حال من له حاجة اهإالء المشركٌن فً 

رؼبة فً التخلص ؛ فحث الخطى متجاوزا إٌاه ، و ربما اعترض سبٌل اإلنسان أمر ٌزعجه 

فهم منزعجون منها ٌحثون الخطى على درب ، و هذا حال المشركٌن مع دعوة الحق . منه 

 كمن ٌرٌد تجاوز األمر المزعج بؤقصى ما أوتً من سرعة . ، الكفر 

 السبق إلى الشًء : ـ 3

فٌبذل ما ٌمكنه من جهد ، إن الذي ٌسابق إلى الشًء تدفعه رؼبته فً تحصٌله قبل ؼٌره    

و قد ٌكون . أو الفرار من شر ، و قد ٌكون هذا االستباق لتحصٌل خٌر . و طاقة لٌفوز به 

على سبٌل ، كما ٌستبق الناس و ٌتبارون أٌهم ٌصل إلى النهاٌة أوال ، استباق اللهو و اللعب 

 و من أمثلة ذلك : . المرح أو الرهان 

  مبادرة لفعل الخٌر :الداللة على أ ـ 

َراِت  :فً هذا المعنى ٌقول هللا تبارك و تعالى     ٌْ َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولٌَِّها َفاْسَتِبقُوْا اْلَخ

ٍء َقِدٌٌر  ًْ ؤِْت ِبُكُم َّللّاُ َجِمًٌعا إِنَّ َّللّاَ َعَلى ُكلِّ َش ٌَ َن َما َتُكوُنوْا  ٌْ أَ
 (3)

و قوله تعالى واصفا  

َنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم  ُثمَّ أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذٌنَ  :عباده فً المبادرة إلى الطاعة  نازلم ٌْ اْصَطَف

ِ َذلَِك ُهَو اْلَفْضلُ اْلَكِبٌرُ  َراِت ِبإِْذِن َّللاَّ ٌْ ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق ِباْلَخ  َظالٌِم لَِّنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ
 (4)

  

نقول له فً كل أمر سبقه . السبق المقدمة فً الجري و فً كل شًء » قال ابن منظور : 

استبقنا فً العدو أي ، و سابقته فسبقته  [...]و الجمع األسباق و السوابق و السبق ، سابقة 

«.فً هذا األمر إذا سبق الناس إلٌه  و ٌقال له سابقة [...]تسابقنا 
 (5)

 

     لخٌرات على الحذؾ و اإلٌصال ) فاستبقوا الخٌرات ( أي إلى ا» قال الشوكانً :    

كما ٌفٌد السٌاق ، و إن كان ظاهره  : بادروا إلى ما أمركم هللا من استقبال البٌت الحرام أي 

                                                             
1

   69/70سورة الصافات اآلٌة  ـ  
2
 1242، ص : مصدر سابق  الشوكانً ،   ـ
3
 148سورة البقرة اآلٌة    ـ
4
   32سورة فاطر اآلٌة    ـ
5
   151، ص :  10مصدر سابق ،  مادة ) سبق ( ، ج  ابن منظور ،   ـ
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األمر باالستباق إلى كل  ما ٌصدق علٌه أنه خٌر . كما ٌفٌد العموم المستفاد من تعرٌؾ 

« .االستباق إلى الصبلة فً أول وقتها  : الخٌرات . و االستباق إلى االستقبال
(1)

 

الستباق هو الجري السرٌع إلى ؼاٌة مرسومة سلفا . و إذا رأٌنا اثنٌن فؤكثر ٌجرون إن ا   

     إلى ؼاٌة  فحتما هو السباق . لذلك كان التعبٌر القرآنً عن المسارعة إلى أداء الصبلة 

و كل فعل خٌر بالسباق حثا على فعل الطاعات ، و االستزادة منها ، و التباري بٌن 

 المإمنٌن أٌهم ٌحصل منها أكثر فٌفوز برضا ربه .

 الداللة على اللهو و المرح :ب ـ 

معٌنة  ٌكون االستباق بٌن الناس رٌاضة و ترفٌها ، و قد ٌكون رهانا على السبق إلى ؼاٌة 

      طفال و مرحهم . و قد جاء هذا المعنى فً قول هللا تبارك و تعالى ، و قد ٌكون لهو األ

ٌُوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا  ـ حاكٌا عن إخوة ٌوسؾ ـ :  ا َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا  ا أََباَنا إِنَّ ٌَ َقالُوْا 

ا َصاِدقٌِنَ  ْئُب َوَما أَنَت ِبُمْإِمٍن لَِّنا َولَْو ُكنَّ   َفؤََكَلُه الذِّ
(2)

            قال الطاهر بن عاشور:  

االستباق : افتعال من السبق و هو هنا بمعنى التسابق و المراد : االستباق بالجري على » 

«.األرجل ، و ذلك مرح الشباب و لعبهم 
 (3)

 

جاء داللة على اللهو و المرح ، و ذلك بقرٌنة السٌاق إذ  إن استباق إخوة ٌوسؾ    

التباري من الؽلمان ٌكون بقصد المرح و اللهو و الترفٌه عن النفس . و إن كانوا ٌستبقون 

أبٌهم فً العادة فإن حكاٌتهم عن االستباق هذه المرة لم تكن سو ى ذرٌعة ٌتذرعون بها أمام 

 معهم .؛ ألنهم لم ٌحضروا ٌوسؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
  102مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ
2
  17سورة ٌوسف اآلٌة    ـ
3
 55، ص : 12الطاهر بن عاشور ، مرجع سابق ، ج    ـ
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 المطلب الثانً : دالالت هٌئات اإلعراض والتولً 

أو الكره ،الترك و عدم االكتراث و التكذٌب: و تكون هذه الهٌبة الهٌبة الجسمٌة دالة على    

و قد ٌكون اإلعراض محمودا إذا كان تركا ألمر ، للشًء و بؽضه و عدم إرادة النظر إلٌه 

عدم و بالرجوع عن سبٌل تبٌن ، أو اإلعراض عن منظر قبٌح ال ٌجب النظر إلٌه ، سًء 

 أو أن فٌها مضارا . وقد تعددت دالالت هٌبة اإلعراض فً القرآن الكرٌم منها :  صوابٌتها ،

 ـ نقض العهد و المٌثاق :أوالً 

ن بَ  :فً هذا المعنى ٌقول هللا تبارك و تعالى     ُتم مِّ ٌْ ُكْم ُثمَّ َتَولَّ ٌْ ِ َعَل ْعِد َذلَِك َفَلْوالَ َفْضلُ َّللاَّ

َن اْلَخاِسِرٌَن  َوَرْحَمُتُه َلُكنُتم مِّ
 (1)

  ) ثم تولٌتم ( التولً اإلدبار عن »قال الشوكانً :  

           و األدٌان ، ثم استعمل فً اإلعراض عن األمور . و اإلعراض بالجسم ، الشًء 

 .« و المراد هنا اإلعراض عن المٌثاق المؤخوذ علٌهم . و مجازا، و المعتقدات اتساعا 
(2)

 

ألن التعبٌر عن نقض المٌثاق و اإلخاسة ، فاإلعراض فً هذه اآلٌة مجاز ال حقٌقة    

فوظؾ القرآن هذه الهٌبة الجسمٌة لٌكون . كمن كان مقببل ثم أدبر ، بالعهد رجوع عن الحق 

 دى قبح هذه الفعلة . و ٌتبٌن م، المعنى واضحا فً ذهن المتلقً 

 ـ ترك الحق و الزهد فٌه :  ثانٌاً  

لٌتبٌن  ؛ و رده دون إعمال العقل، و تكون هٌبة اإلعراض دالة على عدم تدبر الحق    

َوَما َتؤِْتٌِهم  و من أمثلة ذلك فً القرآن الكرٌم قوله تعالى : . اإلنسان الصواب من الخطؤ 

ِهْم إاِلَّ َكاُنوْا َعْنَها ُمْعِرِضٌَن  اِت َربِّ ٌَ ْن آ ٍة مِّ ٌَ ْن آ مِّ
 (3)

و ما ٌظهر لهم » قال الزمخشري :  

إال كانوا عنه معرضٌن :  ، دلٌل قط من األدلة التً ٌجب فٌها النظر و االستدالل و االعتبار

 .« لقلة خوفهم و تدبرهم للعواقب؛ و ال ٌرفعون به رأسا ، ال ٌلتفتون إلٌه ،تاركٌن للنظر
(4)

 

و إؼفال ، و عدم التدبر ، فقد جاءت الهٌبة الجسمٌة ) اإلعراض ( مبٌنة معنى الترك    

فااللتفات عن الشًء ربما فوت حقٌقة ، الحقٌقة التً لو أعملوا عقولهم لدلتهم إلى صوابٌتها 

 قد تؽٌر رأي المعرض . 

 

 

 

                                                             
1
   64سورة البقرة اآلٌة    ـ
2
  ـ

ا  
 64 : ص لشوكانً ، مصدر سابق ،

3
 04سورة األنعام اآلٌة    ـ
4
 05 : ص،  2ج :  الزمخشري  ، مصدر سابق    ـ
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 ـ ترك فعل الخٌر :  اثالث  

و ٌكون اإلعراض عن الطاعات و فعل الخٌرات بعد أن كان اإلنسان قد قطع وعدا على    

فً هذا و . فلما حصل ما طلب انتكس و امسك و بخل ، نفسه إن أعطاه هللا أن ٌتصدق 

ن َفْضلِِه َبخِ :تعالى المعنى ٌقول هللا تبارك و ا آَتاُهم مِّ ُهم لُوْا ِبِه َوتَ َفَلمَّ ْعِرُضونَ َولَّوْا وَّ مُّ
 (1)

 

      إن هذه الصورة التً ٌرسمها القرآن الكرٌم لمخلؾ العهد مع هللا تبٌن مدى حقارته    

و الحلؾ على ، فصوره القرآن كمن كان مقببل ٌسؤل و ٌقدم الوعود بالصبلح . و نذالته 

كما ٌؽٌر ،  فمنع و أمسك  : و ؼٌر وجهته، فلما أعطاه هللا مطلوبه أعرض ، فعل الخٌر 

فوظؾ القرآن حركة اإلدبار للتعبٌر عن االنقبلب رأسا على عقب . فٌدبر  المقبل وجهته 

( أي لما أعطاهم ما طلبوا  فلما آتاه من فضله تولوا و هم معرضون) » قال الشوكانً : 

( أي  و تولوافلم ٌتصدقوا منه كما حلفوا به ) ، أي بما آتاه من فضله : من الرزق بخلوا به 

  «و إخراج صدقات ما أعطاهم هللا من فضله .  ، أعرضوا عن طاعة هللا

 ـ إعراض الجحود و العناد : رابعاً 

فلما . أو القٌام بعمل ما ، و فً مثل هذا الحال ٌكون اإلنسان قد اشترط شرطا للتصدٌق  

فٌكون كمن أعرض و تولى و أدار ، ألزم به نفسه  ٌتحقق شرطه ٌعاند و ٌجحد ما كان قد

و من أمثلة ذلك ما جاء فً قوله تعالى ـ حكاٌة عن . ال لقول ؼٌره ، ظهره لقوله هو نفسه 

اِتَنا َفَكاُنوْا َعْنَها ُمْعِرِضٌنَ  قوم صالح ـ :  ٌَ َناُهْم آ ٌْ  َوآَت
 (2)

فقد اشترط قوم صالح أن ٌخرج  

و ارتدوا على أعقابهم ، فلما أخرج لهم الناقة لجوا فً طؽٌانهم ، ناقة من الصخرة لٌصدقوه 

صب لهم األدلة نبعد أن 
 (3)

 

 ـ اإلعراض عن الحق و اإلقبال علٌه تبعا للمصلحة : خامساً 

 ـ اإلعراض عن الحق نفاقا 1 

وٌنكصون على أعقبهم كلما الح لهم ، وٌتمادون فً الؽً ، ٌعرض الكفار عن الحق     

لكن السواد  وكان أشد الناس كفرا الٌهود الذٌن علموا بصدق نبوة محمد . نور اإلٌمان 

:  . قال  تعالى  وتآمر علٌه حسدا وردة عن الحق الذي وجدوه فً كتبهم، األعظم منهم كذبه 

  َن َصدَّ َعْنُه و ْن آَمَن ِبِه َوِمْنُهم مَّ َم َسِعًٌرا َفِمْنُهم مَّ َكَفى ِبَجَهنَّ
 (4)

      الشوكانً :   قال  

ومنهم من صد عنه أي ، فمنهم أي الٌهود من آمن به أي النبً صلى هللا علٌه وسلم » 

                                                             
1
 76سورة التوبة اآلٌة    ـ
2
  81سورة الحجر اآلٌة    ـ
3
 451:ص ،   5ج  ن األندلسً ، مصدر سابق ،اانظر أبو حٌ   ـ
4
  55سورة النساء اآلٌة    ـ
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وقٌل الضمٌر راجع إلى ما ذكر من حدٌث آل إبراهٌم والمعنى : من آل . أعرض عنه 

«.ومنهم من صد عنه ، إبراهٌم من آمن بإبراهٌم 
 (1)

 

( فمعنى اإلعراض  أم على إبراهٌم ،  وأٌا ٌكن عود الضمٌر ) على النبً    

وقد جاءت ، فالٌهود  لم ٌإمنوا ال بمحمد وال بؽٌره من األنبٌاء  .الحق هو هوعن والتولً 

لكونه ٌجسد حال الٌهود المقبلٌن على ، الحركة الجسمٌة ) الصد( داللة على هذا المعنى 

كهٌبة الملتفت : صدوا  الحق ) النبوة التً كانوا ٌظنون أنها فٌهم ( فلما أوحً إلى النبً 

 تؽٌٌرا للمسار وتحرٌفا للوجهة . ، منقلبا على عقبٌه

فإن وقع نزاع بٌن أحدهم و ، بكل صفة قبٌحة  شؤنهم شؤن ٌهود ، اتصفوا المنافقون و  

و أنه إن قبل بالتحاكم إلى هللا و رسوله خسر القضٌة ، أٌقن أنه ظالم ون المإمنٌن ؼٌره م

أقبل إلى حكم هللا و رسوله ، و إن عرؾ أنه صاحب الحق . و لم ٌقبل ، أعرض و تولى 

إن كان  مو قبوله، عن التحاكم باإلعراض  مو قد وصؾ القرآن إحجامه. عا ٌمذعنا مط

َنُهْم إَِذا  قال تعالى :  نٌمذعن م أتواالحق فً جانبه ٌْ ْحُكَم َب ٌَ ِ َوَرُسولِِه لِ َوإَِذا ُدُعوا إَِلى َّللاَّ

ْعِرُضونَ  ْنُهم مُّ ِه ُمْذِعِنٌنَ  َفِرٌٌق مِّ ٌْ ؤُْتوا إَِل ٌَ ُكن لَُّهُم اْلَحقُّ  ٌَ  َوإِن 
 (2)

   قال الزمخشري :  

ون عن المحاكمة ، نهم لمعرفتهم أنه لٌس معك إال الحق المر إ»  رُّ و العدل البحت : ٌْزو 

«لببل تنزعه من أحداقهم بقضابك علٌهم   لخصومهم ؛ إلٌك إذا ركبهم الحق 
 (3)

 

ٌتحتم على اإلنسان التعاٌش معه و عدم إجراء عملٌة ، إن المنافقٌن كالسرطان الخبٌث    

فقد كان المسلمون ٌحاولون عبلج ، و كذلك كان حال المنافقٌن ، استبصاله لعواقبه الوخٌمة 

لكنهم ، و بمحاولة طلب المؽفرة لهم أخرى ، مرض قلوبهم بدعوتهم إلى الحق تارة 

باهرات    سواء كانت دعوتهم لئلٌمان باهلل لما رأوا من معجزات ، ٌعرضون فً كل مرة 

. ٌعرضون لكنهم ، و االستؽفار لهم عسى أن ٌرجعوا عن ؼٌٌهم ، أو محاولة دعوة هللا لهم 

َتُهْم  قال هللا تعالى :  ٌْ ْوا ُرُإوَسُهْم َوَرأَ ِ َلوَّ ْسَتْغفِْر َلُكْم َرُسولُ َّللاَّ ٌَ َوإَِذا قٌِلَ َلُهْم َتَعاَلْوا 

ْسَتْكِبُروَن  وَن َوُهم مُّ ُصدُّ ٌَ
 (4)

( أي ٌعرضون عن قول  رأٌتهم ٌصدون) »قال الشوكانً :  

 .«من قال لهم تعالوا ٌستؽفر لكم رسول هللا 
(5)

 

 . علٌه كً ٌستؽفر لهم بؤن ٌذهبوا إلى النبً ، لقد أعرضوا عن القول الذي قٌل لهم    

مولٌا وجهه ، هذه اآلٌة ٌتخلق فً ذهنه صورة ذلك المنافق و هو ٌلتفت صادا الحق لفالتالً 

و هً أحمل للداللة من لو أنه قال . دعوة الذهاب إلى الرسول تؤتٌه منها عكس الجهة التً 

تشخص المعنى فً صورة ، المولً بجسمه ، فاستحضار صورة الصاد بوجهه ، رفضوا 

      و النكوص عن ، لدٌن امحسوسة مربٌة . و قد جاء معنى التولً بمعنى الردة عن 

                                                             
1
  307/  306، ص :  مصدر سابق الشوكانً ،   ـ
2
 49/  48سورة النور اآلٌة    ـ
3
 248 : ص ، 3ج  ، مصدر سابق الزمخشري ،   ـ
4
  05سورة المنافقون اآلٌة    ـ
5
 1994الشوكانً ، المصدر نفسه ، ص :    ـ



                       دالالت الهيئات واألوضاع الجسمية في القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الفصل الثالث  

 131 

معرض لبلنتكاس و الردة ، لى شفا جرؾ هار ألن المرتاب الذي لم ٌوقن بالشًء ع، الحق 

 .و لم ٌوقن بصحة هذا الدٌن ، ألنه لم ٌإمن باهلل حقا ، ألتفه األسباب 

ٌر اْطَمؤَنَّ ِبِه َوإِْن أََصاَبْتُه  قال تعالى :  ٌْ َ َعَلى َحْرٍف َفإِْن أََصاَبُه َخ
ْعُبُد َّللاَّ ٌَ اِس َمن  َوِمَن النَّ

ا َواآْلِخَرَة َذلَِك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبٌُن فِْتَنٌة انَقَلَب َعَلى وَ  ٌَ ْن ْجِهِه َخِسَر الدُّ
 (1)

قال  

 .( على طرؾ من الدٌن ، ال فً وسطه و ال فً قلبه  ٌعبد هللا على حرف)  « :الزمخشري

كالذي ، لكونهم على قلق و اضطراب فً دٌنهم ، ال على سكون و طمؤنٌنة مثل و هذا 

  وطار على و اطمؤن ، وإال فر   فإن أحس بظفر و ؼنٌمة قر  ، ٌكون على طرؾ المعسكر 

«وجهه .
 (2)

    

 و هذا خلق ذمٌم ألنه من شٌم النفاق ، إن المتردد تراه دابما ٌرقب جهة الظفر لٌلوذ إلٌها    

       : فقالو قد صوره هللا بؤقبح صورة . و من شؤنه أن ٌزرع عدم االستقرار بٌن الناس 

و النذالة التً ٌكون ، فهذه الحركة الجسمٌة توحً بمعان الخسة (  انقلب على وجهه) 

بل قال انقلب على وجهه لما لهذه الهٌبة ، ل رأٌه . فهو لم ٌقل بد  علٌها صاحب هذا الخلق 

         و داللة على معنى الردة و الكفر و التقلب بٌن اآلراء تبعا، من قبح فً النفس 

رود هذه أو ؼٌر ذلك من المعانً التً ٌحدده سٌاق و  ، أو فرارا من االلتزامات ، للمصلحة 

 الهٌبة الجسمٌة . 

فإن كان الحق فً جانبه ، لقد صور القرآن المنافق بهٌبة الرابح الؽادي تبعا لمصلحته     

اصفا تلك و إن كان الحق لؽٌره أدبر . ٌقول هللا تبارك وتعالى فً آٌة أخرى و، أقبل 

َت اْلُمنافِقٌَِن  النفوس المرٌضة :  ٌْ ُسوِل ، َرأَ ُ َوإَِلى الرَّ َوإِذا قٌِلَ َلُهْم : َتعاَلْوا إِلى ما أَْنَزلَ هللاَّ

وَن َعْنَك ُصُدودا ً  ُصدُّ ٌَ
 (3)

إن المقتضى الفطري البدٌهً لئلٌمان ، أن  »: قال سٌد قطب. 

             . فإذا زعم أنه آمن باهلل  وما آمن به ٌتحاكم اإلنسان إلى ما آمن به ، وإلى من

ثم دعً إلى هذا الذي آمن به ، لٌتحاكم إلى أمره وشرعه  ، أنزل ، وبالرسول وما أنزل إلٌه

. فؤما حٌن ٌصد وٌؤبى فهو ٌخالؾ  ومنهجه كانت التلبٌة الكاملة هً البدٌهٌة الفطرٌة

«.وٌكشؾ عن النفاق  ، البدٌهٌة الفطرٌة
 (4)

 

حتى كؤن المنافق لوضوح نفاقه وتولٌه وصده عن ، إنها عبلمات  النفاق البادٌة للعٌان    

 أمامه كرها وبؽضا لما وجد ، ٌنقلب راجعا من حٌث أتى ، الحق كمن نشاهده رأي العٌن 

  من حق وعدل ترفضه فطرته المنكوسة . 

كحال المشركٌن الذٌن لم ٌكفهم ، و قد ٌكون فعل الصد صادرا من شخص لشخص آخر    

                                                             
1
 11سورة الحج اآلٌة    ـ
2
 146، ص :  3سابق ، ج الزمخشري ، مصدر    ـ
3
 61سورة النساء اآلٌة    ـ
4

  694، ص :   2ـ   سٌد قطب ، الظالل  ، ج 
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و محاولة تحرٌؾ اتجاههم ، بل تعدوه إلى صد ؼٌرهم ، و كفرهم بآٌات هللا ، صدودهم هم 

وَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما  :  ىقال تعال. عن الحق  ُصدُّ ٌَ َبُهُم َّللّاُ َوُهْم  َعذِّ ٌُ  َوَما َلُهْم أَالَّ 

اءهُ إِْن أَ  ٌَ ْعَلُمونَ َكاُنوْا أَْولِ ٌَ قُوَن َوَلِكنَّ أَْكَثَرُهْم الَ  آُإهُ إاِلَّ اْلُمتَّ ٌَ   ْولِ
 (1)

      قال الشوكانً :  

و الحال أنهم ٌصدون ، ( أي و ما ٌمنع من تعذٌبهم  و هم ٌصدون عن المسجد الحرام) »

و أصحابه  من منع رسول هللا  ، الناس عن المسجد الحرام كما وقع منهم عام الحدٌبٌة 

. «من البٌت 
 (2)

  

        فولى المسلمون راجعون إلى المدٌنة ، إن الكفار بمنعهم المسلمٌن من دخول مكة    

        وا ( ألن المانع للشخص من إكمال مسٌره صد  ـ بوقد عبر) ،و ؼٌروا وجهة سٌرهم

       ٌكون كمن قام بتحرٌؾ جسم هذا اإلنسان عنوة ، أو بلوغ الؽاٌة التً خرج من أجلها 

فٌقوم بإدارة جسم ، ألن اإلكراه عن الشًء إما أن ٌكون بالفعل . و أداره عكس ما ٌقصد 

أو بخلق  ، إما بالتهدٌد و الوعٌد: ذلك  ، أو ٌكرهه على فعلاإلنسان فعبل للجهة المخالفة 

و الرجوع عما كان ٌصوب ، تؽٌٌر وجهته فٌضطر إلى ، العراقٌل التً ال ٌمكن تجاوزها 

 إلٌه . 

وعدم التفكٌر فٌه خشٌة ، و رفضه ، و قد جاءت آٌات كثٌرة تصؾ عدم االنصٌاع للحق    

أن ٌقتنعوا به باإلعراض الذي هو هٌبة جسمٌة ٌتخذها اإلنسان إذا لم ٌرؼب فً السٌر فً 

 . و ٌتجه إلى الجهة المعاكسة ، فٌدٌر ظهره ، اتجاه معٌن 

أو االبتعاد ،ألن الموقؾ الصحٌح هو ترك هذا العمل ؛ و قد ٌكون هذا اإلعراض محمودا    

و من أمثلة ذلك . و اتقاء للضرر ، فٌعرض اإلنسان فرارا من الشر ، عن محل فٌه مضرة 

َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوَقالُوا َلَنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَمالُُكْم  ما جاء فً قوله تعالى : 

ُكْم اَل َنْبَتِغً اْلَجاِهلٌَِن  ٌْ َسبَلٌم َعَل
 (3) 

     و معنى إعراضهم عنه تجنبه » قال الشوكانً : 

.«و عدم التفاتهم إلٌه ، لهم 
 (4)

 فإن رد الظهر لمن كان مقٌما على عمل ال طابل من ورابه  

. فإن كان أهل الباطل  مرؼوب و خلق ، محمود ، عملأو ٌخوض فً حدٌث ال نفع فٌه 

وٌدبر عنها ، فمن باب أولى أن ٌدٌر المإمن ظهره لمجالسهم ، ٌدٌرون ظهورهم للحق 

 . وخوض فً آٌات هللا تعالى، خاصة إذا كان فٌها تهكم 

مون الجانب ال إن كان مؤـ وعدمه ، اإلعراض عن الشًء : بٌن  اإلنسانوقد ٌخٌر    

فله الخٌار فً ، أو كان حكما فاختصم إلٌه أهل الباطل  ـ ٌخشى علٌه من الوقوع فً الزلل

      ا للنبً  تعالى تخٌٌر قول هللا   جاء فً ٌعرض عنهم مثلما ما أن أو، أن ٌقضً بٌنهم 

    َنُهم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِن ُتْعِرْض ٌْ ْحِت َفإِن َجآُإوَك َفاْحُكم َب الُوَن لِلسُّ اُعوَن لِْلَكِذِب أَكَّ  َسمَّ

                                                             
1
 34سورة األنفال اآلٌة    ـ
2
 537الشوكانً ، مصدر سابق ، ص :    ـ
3
 55سورة القصص اآلٌة    ـ
4
 977 : ص المصدر نفسه ،  الشوكانً ،  ـ
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ٌُِحبُّ اْلُمْقِسِطٌَن  َنُهْم بِاْلقِْسِط إِنَّ َّللّاَ  ٌْ ًئا َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َب ٌْ وَك َش ُضرُّ ٌَ  َعْنُهْم َفَلن 
 (1)

  

  ألنهم لم ٌقصدوا بتحاكمهم إلٌك اتباع ، أي فبل علٌك أال تحكم بٌنهم » قال ابن كثٌر : 

« . بل ما ٌوافق أهوابهم، الحق 
 (2)

 

ألنهم إنما ٌبحثون عمن ٌعطٌهم ، إن اإلعراض هنا كناٌة عن عدم الحكم بٌن أهل الباطل    

لئلنسان أن ٌعرض عن مثل و. ولٌس همهم تحقٌق العدل ، ولو لم ٌكونوا أصحابه  الحق 

  . أو أن ٌدلً فٌها بالحق دون إرضاء لطرؾ، هذه المواقؾ 

السوي  اإلنسانفٌكون لزاما على ، الكذب  أصحابهوقد ٌكون اإلدبار عن مجلس استمرأ  

أو أن ٌكون أصحاب المجلس ٌدعون  حقٌقة ال ٌتقبلها العقل لما علم من طباعهم  .مؽادرته 

فٌترك مجلسهم مثل ما كان من نبً هللا ، أن ما أجمعوا علٌه كذب  اإلنسان، فٌظن السٌبة 

وألقً علٌه القبض  ، ه على أن أخاهم بن ٌامٌن قد سرق ٌعقوب علٌه السبلم حٌن أجمع أبناإ

  َِناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكظ ٌْ ْت َع ٌَضَّ ٌُوُسَف َواْب ا أََسَفى َعَلى  ٌَ ٌٌم َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقالَ 
 (3)

قال  

« .وتذكر حزن ٌوسؾ القدٌم ، أي أعرض عن بنٌه » ابن كثٌر : 
(4)

       إن تولً  

ٌكون إخوته قد  أن إنما كان بسبب خشٌته على ابنه من، وتركه مجلس أبنابه ، ٌعقوب 

    فعدم تصدٌق حدٌثهم هو ما دعاه لئلعراض ، دبروا له مكٌدة مثلما فعلوا مع ٌوسؾ 

 فاإلنسان إن أحس بعدم صدق محدثٌه فإنه ٌنسحب من المجلس .، عنهم 

 : وقد ٌكون التولً واإلدبار طلبا للمنفعة ـ 2 

وبحثا عن مكان ٌستقر فٌه ،  وقد أتى معنى اإلدبار و التولً فً القرآن طلبا للراحة   

حٌنما سقى للبنتٌن قال تعالى :  اإلنسان بعد القٌام بجهد مثلما ما كان من نبً هللا موسى

  ٍر َفقٌٌِر ٌْ ًَّ ِمْن َخ لِّ َفَقالَ َربِّ إِنًِّ لَِما أَنَزْلَت إَِل  َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى إَِلى الظِّ
 (5)

قال  

أي انصرؾ إلى الظل فجلس : تولى إلى الظل ، سقً لهما الثم لما فرغ من » الشوكانً : 

«.فٌه 
 (6)

  

ثم سقً الؽنم بعد ذلك ، إن تولً موسى إلى الظل هنا سلوك طبٌعً لشخص أنهكه المسٌر   

   فانقلب إلى ظل الشجرة .، عبلوة على أنه لم ٌكن له مكان ٌؤوي إلٌه 

 فإنٌحضرون مجالس الذكر ، و من شؤن الكفار و المنافقٌن االستهزاء بالمإمنٌن و دٌنهم    

 . و أهله  لى جحورهم ٌتفكهون باالستهزاء و التهكم بالحقو رجعوا إ، سمعوه اتخذوه هزوا

                                                             
1
 42سورة  المائدة اآلٌة    ـ
2
  61، ص :  2، ج  مصدر سابق،  ابن كثٌر    ـ
3
  84سورة ٌوسف اآلٌة    ـ
4
 486، ص :  2، ج مصدر نفسه ابن كثٌر ، ال  ـ
5
  24سورة القصص ، اآلٌة     ـ
6
  1097مصدر سابق ،  ص :  الشوكانً ،   ـ
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 َوإَِذا انَقَلُبوْا إَِلى أَْهلِِهُم انَقَلُبوْا َفِكِهٌَن  قال تعالى : 
 (1)

متلذذٌن  ،فٌه أي معجبٌن بما هم  

           . و االستهزاء بهم و السخرٌة منهم ، ٌتفكهون بذكر المإمنٌن و الطعن فٌهم ، به 

.«االنصراؾ : و االنقبلب
 (2)

  

مصٌره العودة  من بٌته ألن المؽادر، و قد ٌعنً االنقبلب العودة من حٌث أتى اإلنسان    

وفً هذا المعنى ٌقول هللا تبارك و تعالى . فالرابح فً طرٌق ٌنقلب بجسمه إذا أراد العودة 

انِِه  حكاٌة عن إخوة ٌوسؾ  ٌَ ْعِرفُوَنَها إَِذا َوَقالَ لِفِْت ٌَ اْجَعلُوْا ِبَضاَعَتُهْم فًِ ِرَحالِِهْم َلَعلَُّهْم 

ْرِجُعونَ  ٌَ   انَقَلُبوْا إَِلى أَْهلِِهْم َلَعلَُّهْم 
 (3)

فجعل علة جعل البضاعة فً » قال الشوكانً :  

لٌهم و ذلك ألنهم ال ٌعلمون برد البضاعة إ، الرحال هً معرفتهم لها إذا انقلبوا إلى أهلهم 

و هم ال ٌفرؼونها إال عند الوصول إلى ، إال عند تفرٌػ األوعٌة التً جعلوا فٌها الطعام 

. «أهلهم 
 (4)

 

جاء ، إن هٌبة االنقبلب بحرؾ اتجاه الجسم من وجهة إلى وجهة معاكسة فً هذه اآلٌة    

فلما نالوا ، فقد جاء إخوة ٌوسؾ من فلسطٌن إلى مصر ، أتوا  للداللة على العودة من حٌث

 . بمعنى الرجوع والعودة فكان االنقبلب فً هذه اآلٌة ، وا راجعٌن ما أرادوا ول  

 

                                                             
1
  31سورة المطففٌن اآلٌة    ـ
2
  1594مصدر سابق ، ص : الشوكانً ،    ـ
3
  62سورة ٌوسف اآلٌة    ـ
4
 703فتح القدٌر ، ص   ـ



 

 

 

تامةاخل
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: الخاتمة     

ا ربٌسا من العملٌة التواصلٌة ، فهً ذات أهمٌة ال تخفى       تعد اإلشارات الجسمٌة جزء 

وال أدل على أهمٌتها من ضرورة مراعاتها عند فهم الخطاب . كما أن أهمٌتها تتجلى فً 

 ضرورة حكاٌتها عند نقل الواقعة الكبلمٌة لمن لم ٌشهدها ،سواء كان النقل مشافهة أو كتابة.

و قد اهتم علماء اللؽة المحدثون بهذه الظاهرة ، و جعلوها مستوى من مستوٌات علم    

اللؽة . و نحن من خبلل هذا البحث حاولنا تسلٌط الضوء على مدى تواجدها فً القرآن 

الكرٌم ، وإننا إذ نحاول رصدها إنما ؼرضنا من ذلك أوال  و أخٌرا  هو محاولة إبراز دور 

م النص القرآنً باعتبارها عنصرا  مهما  ال ٌمكن إؼفاله حال فهمنا هذه الظاهرة فً فه

 للخطاب بوجه عام والخطاب القرآنً على وجه الخصوص   . 

و قد خلص البحث إلى جملة من النتابج تم استخبلصها من خبلل ما تناوله هذا الجهد 

 المتواضع  أهمها : 

  كان النص الذي ٌوظفها ) شعر ، أمثال ـ أن اللؽة ال تستؽنً عن اإلشارات الجسمٌة مهما 

 قرآن ، حدٌث ( 

ـ قدرة التواصل عبر االشارة على قصر الخطاب على من شبنا من الحاضرٌن ؛ إذ الصوت 

متاح للجمٌع بٌنما ٌمكن استثناء بعض الحاضرٌن من العملٌة التواصلٌة باستعمال االشارة  

 تثنابه .وتمرٌر الرسالة خلسة دون أن ٌشعر من رؼبنا باس

ـ تكون لؽة االشارة ناجعة جدا عند تعذر وصول الصوت إلى من نرٌد مخاطبته  لبعد 

 المسافة ، أو لوجود حابل ٌمنع وصول الصوت .

ٌِّن على أهمٌة  ـ توظٌؾ القرآن ـ وهو أسمى تمظهرات اللؽة ـ  لئلشارات الجسمٌة  دلٌل ب

ى وهو العلٌم بالسبل المإدٌة الى حضور هذه األخٌرة فً الخطاب . فالمولى تبارك وتعال

 أفهام الخلق  ٌوظؾ االشارة الجسمٌة لما لها من قدرة على حمل المعنى .

ـ تقوم االشارة الجسمٌة مقام اللؽة المنطوقة أحٌانا ، بل ربما استدعى المقام استعمال 

 االشارة دون اللفظ لقدرتها الهابلة على حمل الداللة دونه . 

ـ تتعدد مصادر اإلشارة الجسمٌة ، فقد تصدر عن عضو واحد ) إشارة جسمٌة بسٌطة (     

أو عن أكثر من عضو ) إشارة جسمٌة مركبة ( ،  كما أن الجسم بؤسره قد ٌنتج إشارة 

 جسمٌة واحدة ت ستشؾ من خبلل الهٌبة التً ٌكون علٌها الجسم . 
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نى فً القرآن الكرٌم بدرجة كبٌرة على ـ تتركز معظم اإلشارات الجسمٌة المنتجة للمع

منطقة الرأس . فهذه األخٌرة تتؤلؾ من جملة أعضاء ٌستخدمها االنسان فً إصدار 

 االشارات أكثر من سواها كـ العٌن ، الوجه ، والرأس بالنظر إلٌه كعضو واحد. 

ابر ـ  ٌنتج سابر الجسم إشارات تختلؾ كمٌتها من عضو آلخر . وتؤتً الٌد فً مقدمة س

 األعضاء لما لها من قدرة على التواصل .   

ـ وظؾ القرآن الكرٌم اإلشارات الجسمٌة خالصة حٌث ال ٌحتاج العضو أو جملة األعضاء 

إلى متممات إلنتاج المعنى .  فاستخبلص المعنى من خبلل االشارة نفسها كتؽٌر لون الوجه  

 أوتؽٌر وضع الرأس ...الخ  

ات ٌتم معناها بإضافة متممات تشاركها فً إنتاج المعنى . مثل ـ وظؾ القرآن الكرٌم إشار

 الٌد مع السكٌن ، أو الرجل مع الخلخال ...الخ

ـ  ٌتخذ الجسم هٌبات و أوضاع متعددة تشً كل واحدة منها بمعان مختلفة سواء حال سكونه 

 كته . ففً حال السكون ٌتخذ هٌبات و أوضاع  إرادٌة  كالسجود والتواضع أورأو ح

 التكاسل ...الخ . و أخرى ؼٌر إرادٌة كالخوؾ ، واالحتضار عند الموت ...الخ .

وفً حال الحركة إقباال أو إدبارا تنم تلك الهٌبات عن معان متعددة ؛ فللمشً هٌبات تنم عن 

التواضع  وخفض الجناح ، وأخرى عن الكبر واحتقار الؽٌر...الخ . ولهٌبات اإلدبار 

 ، أو االعراض عن الحق والكفر به ...الخ . دالالت كالجبن والخور 

 وٌبقى هذا العمل مجرد جهد متواضع ٌحتاج الى مزٌد من التدقٌق والتمحٌص والتصوٌب   

و فً الختام أسؤل هللا أن ٌجعل ما كتبته خالصا لوجهه الكرٌم و أن ٌؽفر لً ما تخلله من   

   زلل و تقصٌر و هللا من وراء القصد و هو ٌهدي السبٌل .
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قائمة المصادر 

 والمراجع
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 : ق ائمة المصادر و المراجع

إعداد وترتٌب مركز اإلشعاع  عن عاصم القرآن الكرٌم بصٌؽة ) وٌرد( برواٌة حفص  ـ
وقد تحققت من جمٌع اآلٌات   http://www.islam4u.comاإلسبلمً للدراسات والبحوث 

 من المصحف المطبوع

أبو الفتح عثمان ( ، الخصابص ، تحقٌق محمد علً النجار ، المكتبة )  ابن جنً   ـ 01

 . ،) د ت (العلمٌة   ) د ط ( 

  ، تحقٌق محمد مفٌد قمٌحة  ابن عبد ربه ) محمد بن عبد هللا األندلسً ( ، العقد الفرٌد ـ 02

 . 1983دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان ، الطبعة األولى 

 عظٌم ،  الشركة الدولٌة للطباعة تفسٌر القرآن ال ، ابن كثٌر ) أبو الفداء إسماعٌل  ( ـ 03

 . 2001القاهرة الطبعة األولى ، 

ابن منظور ) محمد بن مكرم ( ، لسان العرب ، مرفق بحواشً الٌازجً وجماعة من  ـ 04

 ) د ت ( . 1اللؽوٌٌن ، دار صادر بٌروت ، ط 

.  1983أبو الطٌب المتنبً ، دٌوانه ، دار بٌروت للطباعة والنشر ، بٌروت ، د ط ، ـ 05

دٌوانه ، جمع وتحقٌق ٌحً الجبوري ، منشورات  وزارة الثقافة أبو حٌة النمٌري ،  ـ 06

 . 1975واإلرشاد القومً ، دمشق سورٌا ، 

طاهر الخوًٌ ( ، فرابد الخرابد فً األمثال والحكم النثرٌة  أبو ٌعقوب ) ٌوسؾ بن  ـ 07

 . 1994والشعرٌة ، تحقٌق عبد الرزاق حسٌن ، دار النفابس ، األردن ، 

ـ 08
 
أبو حٌان األندلسً ) محمد بن ٌوسف ( ، البحر المحٌط ، دراسة وتحقٌق وتعلٌق  

   1الشٌخ أحمد عادل عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمٌة  ، بٌروت لبنان ، ط 
1993.  

ـ 09
 
أبو نواس ، دٌوانه ، حققه و ضبطه وشرحه أحمد عبد المجٌد الؽزالً ، دار الكتاب  

 . 1984العربً، بٌروت لبنان ، 

  مؤسسة قرطبة  آحادٌثه مذٌلة بأحكام شعٌب األرنؤط ،  أحمد بن حنبل ، المسند ، ـ10

 . ) د ط ( ،) د ت (  القاهرة

ـ 11
 

روح المعانً ، دار إحٌاء التراث بٌروت ، ( شهاب الدٌن السٌد محمود )  األلوسً

 . ) د ط ( لبنان  ) د ت ( ،

ـ 12
 
، صحٌح البخاري ، دار ابن الجوزي ، الطبعة   ( محمد بن إسماعٌل) البخاري  

 . 2010األولى القاهرة ، 

      الترمذي  )أبو عٌسى محمد بن عٌسى ( ، سنن الترمذي ، تحقٌق أحمد محمد شاكر  ـ 13

 دار إحٌاء التراث العربً بٌروت ) د ، ط (  ) د ، ت ( .و آخرون ، 

، فقه اللؽة وسر العربٌة ، تحقٌق  ( أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبً ) ـ 14

 1990مصطفى السقا و أخرون ، دار الفكر دمشق ، ) د ط(  

http://www.islam4u.com/
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العصر، ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل ، ( بن محمد أبو منصور عبد الملك ) الثعالبً ـ 15

 1983، 1شرح وتحقٌق الدكتور مفٌد محمد قمٌحة ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت لبنان ، ط 

قٌق وشرح محمد عبد السبلم ، تح البٌان و التبٌٌن الجاحظ ، ) عمر بن بحر ( ، ـ 16

 .1998مكتبة الخانجً ، القاهرة الطبعة السابعة ،  هارون 

ـ 17
 

بن محمد ( ، دالبل اإلعجاز، قراءة وتعلٌق  عبد القاهر عبد الرحمن) الجرجانً 

 . 2004محمود محمد شاكر ، الطبعة ، مكتبة الخانجً القاهرة ، 

ـ 18
 

الخطاب النفسً فً القرآن الكرٌم دراسة داللٌة أسلوبٌة ، دار الخالدي كرٌم ناصح ، 

  .  2007،  1صفاء للطباعة والنشر ، عمان األردن ، ط 

، الفراسة دلٌلك إلى أخبلق الناس وطبابعهم كؤنهم كتاب مفتوح  ( فخر الدٌن) الرازي  ـ 19

 )د ت(. ،تحقٌق وتعلٌق مصطفى عاشور ، مكتبة الفرقان ، القاهرة ، ) د ط (

ن ؼوامض التنزٌل وعٌون ، الكشاؾ عالزمخشري ) أبو القاسم محمود بن عمر(  ـ 20

 . ه 1407دار الكتاب العربً ، بٌروت ،  األقاوٌل 

علٌق عبد اللطٌف ، نزهة الجلساء فً أشعار النساء ، ت ( جالل الدٌن) السٌوطً  ـ 21

 . 2006المكتبة القرآنٌة ، القاهرة )د ط ( ،  عاشور 

ـ 22
 

فتح القدٌر الجامع بٌن علمً الدراٌة والرواٌة الشوكانً ) محمد بن علً بن محمد ( ، 

 دار المعرفة ، بٌرو ت لبنان  ش ،من علم التفسٌر، اعتنى به وراجع أصوله ٌوسف الغو

 .  2007الطبعة الرابعة 

ـ 23
 

     .  2009،  1الشخصٌة الساحرة ، دار الٌقٌن للنشر والتوزٌع ، ط  الشاذلً كرٌم ،

 دث ناصر الدٌن األلبانً ، سبل السالم ، تعلٌق المح (محمد بن إسماعٌل )ـ الصنعانً 

 . 2006مكتبة دار المعارف ، الرٌاض المملكة العربٌة السعودٌة ، 

جامع البٌان فً تأوٌل القرآن ، تحقٌق الطبري ) محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر(  ،  ـ 24

 . 2000،  1أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط 

، مكتبة اآلداب ، الطبعة  محمد ، العبارة واإلشارة دراسة فً نظرٌة االتصال  العبد ـ 25

 . 2007 األولى 

ٌق نبٌل طرٌفً ، دار صادر الكمٌت بن زٌداألسدي  ، دٌوانه ، جمع وشرح وتحق ـ 26

 . 2000،  1ط  بٌروت 

ـ 27
 
الماوردي ) أبو الحسن علً محمد بن حبٌب ( ، أدب الدنٌا والدٌن  ، حققه وعلق  

 . 1987بٌروت   لبنان ، الطبعة الرابعة  ، علٌه مصطفى السقا ، دار الكتب العلمٌة ، 

مبرد ) أبو العباس محمد بن ٌزٌد (، الكامل، حققه و علق علٌه وضع فهارسه ال  ـ 28

 . 1998الدكتور محمد أحمد الدالً ، مإسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، 

محً الدٌن عبد المٌدانً ) أبو الفضل أحمد بن محمد (، مجمع األمثال  ، تحقٌق محمد  ـ 29

 .1959د ط ، 1الحمٌد ، دار السعادة ، ج
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در الكتاب اللبنانً ومنشورات المدرسة  2الحاوي ، شرح دٌوان الفرزدق ، جإلٌا  ـ 30

 . 1983 1بٌروت لنان ، ط 

  1997التحرٌر و التنوٌر ، دار سحنون ، تونس )د ط ( ، بن عاشور الطاهر ،  ـ31

 

ـ 32
 

بٌز
  

المرجع األكٌد فً لؽة الجسد ، ترجمة مكتبة جرٌر ، الطبعة آالن وباربارا ، 

 . 2006األولى ، 

ـ 33
 
        . 1901جورجً زٌدان ، علم الفراسة الحدٌث ، مطبعة الهبلل ،مصر ، ) د ط ( ،  

 .1989،   1صموئٌل ، الخوف ، دار الثقافة  القاهرة ، ط  حبٌب ـ 34

   ار المعارف ، القاهرة مصر    ، تحقٌق عمر عبد الرسول ، د هدرٌد بن الصمة ، دٌوان ـ 35

 . 1985) د ، ط ( ، 

موسى ، تشكٌل الخطاب الشعري دراسة فً الشعر الجاهلً ، دار جرٌر للنشر  عةرباٌ ـ 36

 . 2006والتوزٌع ، عمان األردن ، الطبعة الثانٌة ، 
  سد ، دار الكتب العلمٌة الجالبٌان ببل لسان دراسة فً لؽة عرار مهدي أسعد ،  ـ 37

 . 2007الطبعة األولى   بٌروت 

ـ 38
 
  زهٌر بن أبً سلمى ، دٌوانه ، دار صادر ، )د ت( ، )د ط( . 

ـ 39
 

 موت ، الطبعة األولى عمر بن أبً ربٌعة ، دٌوانه وقؾ على طبعه وتصحٌحه بشر ٌ

 .1934 المطبعة الوطنٌة بٌروت 

40 
 . 1893،  4عنترة بن شداد ، دٌوانه ، مطبعة اآلداب ، ط  ـ

قدور عبد هللا ثانً ـ 41
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66 

   ا ِخْزٌي ٌَ ْن ِ لَُه فًِ الدُّ ٌُِضلَّ َعن َسبٌِِل َّللاَّ ًَ ِعْطفِِه لِ َثانِ

اَمِة َعَذاَب اْلَحِرٌقِ  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ                                     َوُنِذٌقُُه 

 ( سورة الحج 9)اآلٌة 

08 
 َِمٌن اٍت لِّْلُمَتَوسِّ ٌَ  إِنَّ فًِ َذلَِك آل

 ( سورة الحجر 75اآلٌة ) 

66 

 ْدُعوُكْم ٌَ ُسولُ  إِْذ ُتْصِعُدوَن َوالَ َتْلُووَن َعلَى أَحٍد َوالرَّ
اً بَِغمٍّ  بلَ َتْحَزُنوْا َعلَى َما َفاَتُكْم فًِ أُْخَراُكْم َفؤََثاَبُكْم ُغمَّ ٌْ لَِّك

                                 َوالَ َما أََصاَبُكْم َوَّللّاُ َخبٌٌِر بَِما َتْعَملُونَ 

 ( سورة آل عمران  153اآلٌة ) 

08 

  اء َعلَى ِ َوالَِّذٌَن َمَعُه أَِشدَّ ُسولُ َّللاَّ ٌد رَّ َحمَّ مُّ
ًدا اْلُكفَّاِر ُرَحَماء  ًعا ُسجَّ َنُهْم َتَراُهْم ُركَّ ٌْ َب

ِ َوِرْضَواًنا ِسٌَماُهْم فًِ  َن َّللاَّ ْبَتُغوَن َفْضبًل مِّ ٌَ
ُجودِ  ْن أََثِر السُّ                                   ُوُجوِهِهم مِّ

 ( سورة الفتح 29اآلٌة ) 

67 

  ا ا لَفًِ َخْلٍق َوإِن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْولُُهْم أَئَِذا ُكنَّ ُتَراًبا أَئِنَّ
ِهْم َوأُْولَئَِك األَْغبلَلُ فًِ  َجِدٌٍد أُْولَئَِك الَِّذٌَن َكفَُروْا بَِربِّ

اِر ُهْم فٌَِها َخالِدونَ  اآلٌة  أَْعَناقِِهْم َوأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّ

 ( سورة الرعد 05) 

08 
 َناَكُهْم َفلََعَرْفَتُهم ٌْ بِِسٌَماُهْم  َولَْو َنَشاء أَلََر

ٌَْعلَُم   ُ ُهْم فًِ لَْحِن اْلَقْوِل َوَّللاَّ َولََتْعِرَفنَّ

 سورة محمد ( 30اآلٌة )  أَْعَمالَُكمْ 

67 
  ٌُْسَحُبوَن بَلِسلُ   إِِذ اأْلَْغبَللُ فًِ أَْعَناقِِهْم َوالسَّ

 ( سورة غافر 7 1اآلٌة )
22 

  َُسولُ َبلِّْغ َما أُنِزل َها الرَّ ٌُّ ا أَ َك ٌَ بِّ َك ِمن رَّ ٌْ إِلَ
ْعِصُمَك  ٌَ َوإِن لَّْم َتْفَعلْ َفَما َبلَّْغَت ِرَسالََتُه َوَّللّاُ 

ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرٌنَ  ٌَ   ِمَن النَّاِس إِنَّ َّللّاَ الَ 

 ( سورة المائدة  67اآلٌة ) 

67 
  ْوَم َوُكلَّ إِنَساٍن أَْلَزْمَناهُ َطآئَِرهُ فًِ ُعُنقِِه َوُنْخِرُج ٌَ لَُه 

ْلَقاهُ َمنُشوًرا ٌَ اَمِة ِكَتاًبا  ٌَ                                                اْلقِ

 ( سورة اإلسراء  13اآلٌة ) 

27 

  َتُهْم ٌْ ُكْم َفإَِذا َجاء اْلَخْوُف َرأَ ٌْ ًة َعلَ أَِشحَّ
ٌُْغَشى  ٌُُنُهْم َكالَِّذي  َك َتُدوُر أَْع ٌْ ٌَنُظُروَن إِلَ

هِ  ٌْ ِمَن اْلَمْوِت َفإَِذا َذَهَب اْلَخْوُف َسلَقُوُكم  َعلَ
ِر أُْولَئَِك لَْم  ٌْ ًة َعلَى اْلَخ بِؤَْلِسَنٍة ِحَداٍد أَِشحَّ

ُ أَْعَمالَُهْم َوَكاَن َذلَِك َعلَى  ٌُْإِمُنوا َفؤَْحَبَط َّللاَّ
ٌَِسًٌرا  ِ  سورة األحزاب 19آلٌة        َّللاَّ

68 

  ٌٌَضُّ ُوُجوه ْوَم َتْب ْت  ٌَ ا الَِّذٌَن اْسَودَّ َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ فَؤَمَّ
ُوُجوُهُهْم أَْكفَْرُتم َبْعَد إٌَِمانُِكْم فَُذوقُوْا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنُتْم 

                                                     َتْكفُُرونَ 

 ( سورة آل عمران  106اآلٌة ) 

28 

  َتُهْم ٌْ قُولُوا َوإَِذا َرأَ ٌَ ُتْعِجُبَك أَْجَساُمهُْم َوإِن 
ْحَسُبوَن  ٌَ َدةٌ  َسنَّ ُهْم ُخُشٌب مُّ َتْسَمْع لَِقْولِِهْم َكؤَنَّ
ِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتلَُهمُ  ٌْ َحٍة َعلَ ٌْ ُكلَّ َص

ٌُْإَفُكونَ  ُ أَنَّى                                               َّللاَّ

 ( سورة المنافقون 04)   اآلٌة

68 
  ِِعٌم                                          َتْعِرُف فًِ ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَّ

 ( سورة المطففٌن  24اآلٌة ) 
28 

,   ٌُْزلِقُوَنَك َكاُد الَِّذٌَن َكفَُروا لَ ٌَ َوإِن 

قُولُوَن  ٌَ ْكَر َو ا َسِمُعوا الذِّ ُه بِؤَْبَصاِرِهْم لَمَّ إِنَّ

 ( سورة القلم 51اآلٌة )  لََمْجُنونٌ 

68 

  َئٍة بِِمْثلَِها َوَتْرَهقُُهْم ٌِّ َئاِت َجَزاء َس ٌِّ َوالَِّذٌَن َكَسُبوْا السَّ
ٌَْت ُوُجوُهُهْم  َما أُْغِش َن َّللّاِ ِمْن َعاِصٍم َكؤَنَّ ا لَُهم مِّ ِذلٌَّة مَّ

ِل ُمْظلًِما أُْولَئَِك أَ  ٌْ َن اللَّ اِر ُهْم فٌَِها قَِطًعا مِّ ْصَحاُب النَّ

 ( سورة ٌونس  27اآلٌة )   َخالُِدونَ 

29 
  ْت َوْجَهَها ٍة َفَصكَّ َفؤَْقَبلَِت اْمَرأَُتُه فًِ َصرَّ

                                        َوَقالَْت َعُجوٌز َعقٌِمٌ 

 ( سورة الذارٌات  29اآلٌة ) 

68 
 ٌَاَمِة َتَرى ْوَم اْلقِ ٌَ ِ ُوُجوُهُهم َو الَِّذٌَن َكَذُبوْا َعلَى َّللاَّ

ِرٌنَ  َم َمْثًوى لِّْلُمَتَكبِّ َس فًِ َجَهنَّ ٌْ ةٌ أَلَ ْسَودَّ                         مُّ

 ( سورة الزمر  60اآلٌة ) 
29 

  َولَْو َتَرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُإوِسِهْم
َنا أَْبَصْرَنا وَ  ِهْم َربَّ َسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا ِعنَد َربِّ

ا ُموقُِنونَ  (  12اآلٌة )    َنْعَملْ َصالًِحا إِنَّ

 سورة السجدة 

68 
  ْحَمِن َمَثبًل َظلَّ َوْجُهُه َر أََحُدُهم بَِما َضَرَب لِلرَّ َوإَِذا ُبشِّ

ا َوُهَو َكِظٌمٌ                                                          ُمْسَوّدً

 ( سورة الزخرف  17اآلٌة ) 
42 

  ُروا بَِها اتَِنا الَِّذٌَن إَِذا ُذكِّ ٌَ ٌُْإِمُن بِآ َما  إِنَّ
ِهْم َوُهْم اَل  ًدا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َربِّ وا ُسجَّ َخرُّ

 ( سورة السجدة  15اآلٌة )   ٌَْسَتْكبُِرونَ 

69 
  ًَِك لِلنَّاِس َواَل َتْمِش ف ْر َخدَّ اأْلَْرِض َمَرًحا َواَل ُتَصعِّ

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ  َ اَل                                     إِنَّ َّللاَّ

 ( سورة لقمان  18اآلٌة ) 
44 

  َر أََحُدُهْم بِاألُنَثى َظلَّ َوْجُهُه َوإَِذا ُبشِّ

ا َوُهَو َكِظٌمٌ                                          ُمْسَوّدً

 ( سورة النحل  58اآلٌة ) 

69    

 اتَِنا َفؤَْعِرْض َعْنُهْم ٌَ ٌَُخوُضوَن فًِ آ َت الَِّذٌَن  ٌْ َوإَِذا َرأَ
َطاُن  ٌْ َك الشَّ نَّ ٌَ ٌُنِس ا  ِرِه َوإِمَّ ٌْ ٌَُخوُضوْا فًِ َحِدٌٍث َغ َحتَّى 

الِِمٌنَ  ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّ               َفبلَ َتْقُعْد َبْعَد الذِّ

 ( سورة األنعام  68آلٌة ) ا

55 
  ُثمَّ فًِ ِسْلِسلٍَة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا

 ( سورة الحاقة  32اآلٌة )   َفاْسلُُكوهُ 
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69 
  ن َقِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَهُهْم    النَّارُ     َسَرابٌِلُُهم مِّ

 ( سورة إبراهٌم  50اآلٌة ) 
63 

  ِهْم ٌْ ْرَتدُّ إِلَ ٌَ ُمْهِطِعٌَن ُمْقنِِعً ُرُءوِسِهْم الَ 
                    َطْرفُُهْم َوأَْفئَِدُتُهْم َهَواء

 ( سورة إبراهٌم  43اآلٌة ) 

69 

  ٌُْإِمن َوَمن َشاء بُِّكْم َفَمن َشاء َفْل َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ
الِِمٌَن َناًرا أََحاَط بِِهْم ُسَراِدقَُها َوإِن  ا أَْعَتْدَنا لِلظَّ ْكفُْر إِنَّ ٌَ َفْل

ٌَْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس  ٌَُغاُثوا بَِماء َكاْلُمْهِل  ٌَْسَتِغٌُثوا 
َراُب َوَساءْت ُمْرَتَفًقا  ( سورة الكهف  29اآلٌة )   الشَّ

63 

   ًِْكُبُر ف ٌَ ا  مَّ ُصُدوِرُكْم أَْو َخْلًقا مِّ
لَ  ٌُِعٌُدَنا قُِل الَِّذي َفَطَرُكْم أَوَّ قُولُوَن َمن  ٌَ َفَس
قُولُوَن  ٌَ َك ُرُإوَسُهْم َو ٌْ ٌُْنِغُضوَن إِلَ ٍة َفَس َمرَّ

ُكوَن َقِرًٌبا ٌَ                َمَتى ُهَو قُلْ َعَسى أَن 

 ( سورة اإلسراء  51اآلٌة ) 

69 
  ُاُر َوه                    ْم فٌَِها َكالُِحونَ َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّ

 ( سورة المؤمنون  104اآلٌة ) 
64 

   ٌَُْسَتْغفِْر لَُكْم َرُسول َوإَِذا قٌِلَ لَُهْم َتَعالَْوا 
وَن َوُهم  ٌَُصدُّ َتُهْم  ٌْ ْوا ُرُإوَسُهْم َوَرأَ ِ لَوَّ َّللاَّ

ْسَتْكبُِرونَ                                       مُّ

 ( سورة المنافقون  05اآلٌة ) 

70 
  ْاِر َهل َئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فًِ النَّ ٌِّ َوَمن َجاء بِالسَّ

                            ُتْجَزْوَن إاِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَملُونَ 

 ( سورة النمل  90اآلٌة ) 
64 

  َولَْو َتَرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُإوِسِهْم
َنا أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا  ِهْم َربَّ ِعنَد َربِّ

ا ُموقُِنونَ                         َنْعَملْ َصالًِحا إِنَّ

 ( سورة السجدة  12اآلٌة ) 

70 
  َوُهَو ُمْحِسٌن َفلَُه أَْجُرهُ ِعنَد ِ َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه لِِلّ

هِ  ٌْ ِه َوالَ َخْوٌف َعلَ ْحَزُنونَ َربِّ ٌَ                 ْم َوالَ ُهْم 

 ( سورة البقرة  112اآلٌة ) 
64 

  ُثمَّ ُنِكُسوا َعلَى ُرُإوِسِهْم لََقْد َعلِْمَت َما
ٌَنِطقُونَ                               َهُإاَلء 

 ( سورة األنبٌاء  65اآلٌة ) 

70 
 ٌُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن َحَملَ ُظْلًما ًِّ اْلَق   َوَعَنِت اْلُوُجوهُ لِْلَح
  ( سورة طه  111اآلٌة ) 

64 
  ََقالَ َربِّ إِنًِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنًِّ َواْشَتَعل

ًبا َولَْم أَُكن بُِدَعائَِك َربِّ  ٌْ ْأُس َش ا   الرَّ ًٌّ   َشقِ
 ( سورة مرٌم  04اآلٌة ) 

71 
  ْن أَْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوْا بِالَِّذَي أُنِزلَ َعلَى آئِفٌَة مِّ َوَقالَت طَّ

ْرِجُعونَ  ٌَ َهاِر َواْكفُُروْا آِخَرهُ لََعلَُّهْم   الَِّذٌَن آَمُنوْا َوْجَه النَّ
 ( سورة آل عمران  72اآلٌة ) 

65 
  ُْجَعل ٌَ ْوًما  ٌَ قُوَن إِن َكَفْرتُْم  َف َتتَّ ٌْ اْلِوْلَداَن َفَك

                                      ِشًٌبا

 ( سورة المزمل  17اآلٌة ) 

71 

  ٌَُنُهْم ُسوِل َتَرى أَْع َوإَِذا َسِمُعوْا َما أُنِزلَ إِلَى الرَّ
َنا  قُولُوَن َربَّ ٌَ ا َعَرفُوْا ِمَن اْلَحقِّ  ْمِع ِممَّ َتفٌُِض ِمَن الدَّ

ا َفاْكُتْبَنا َمَع  اِهِدٌنَ آَمنَّ                               الشَّ

 ( سورة المائدة  83اآلٌة ) 

65 

  ٌُْإَخُذ ٌُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسٌَماُهْم َف
                        بِالنََّواِصً َواأْلَْقَدامِ 

 ( سورة الرحمان  41اآلٌة ) 

71 

  لَِتْحِملَُهْم قُْلَت الَ أَِجُد َما َوالَ َعلَى الَِّذٌَن إَِذا َما أََتْوَك
ْمِع َحَزًنا أاَلَّ  ٌُُنُهْم َتفٌُِض ِمَن الدَّ أَْع ِه َتَولَّوْا وَّ ٌْ أَْحِملُُكْم َعلَ

ٌُنفِقُونَ  ِجُدوْا َما  ٌَ                                        

 ( سورة التوبة  92اآلٌة ) 

65   ًنَتِه لََنْسَفع ٌَ ٌَةَِكبلَّ لَئِن لَّْم  اِص اآلٌة   ا بِالنَّ

 ( سورة العلق 15) 

72 
  ْت ٌَضَّ ٌُوُسَف َواْب ا أََسَفى َعلَى  ٌَ َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقالَ 

َناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفهَُو َكِظٌمٌ  ٌْ                            َع

 ( سورة ٌوسف  84اآلٌة ) 
66 

  ًِّْلُت َعلَى َّللّاِ َرب ا ِمن إِنًِّ َتَوكَّ ُكم مَّ َوَربِّ
تَِها إِنَّ َربًِّ َعلَى  ٌَ ٍة إاِلَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِص َدآبَّ

ْسَتقٌِمٍ                              ِصَراٍط مُّ

 ( سورة هود 56اآلٌة ) 

78  

:  َك ٌْ ِدَي إِلَ ٌَ َدَك لَِتْقُتلَنًِ َما أََناْ بَِباِسٍط  ٌَ  ًَّ لَئِن َبَسطَت إِلَ

                 ً أََخاُف َّللّاَ َربَّ اْلَعالَِمٌنَ أَلَْقُتلََك إِنِّ 

 ( سورة المائدة  28اآلٌة ) 
72 

  َشاِخَصٌة ًَ َواْقَتَرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ َفإَِذا ِه
                     أَْبَصاُر الَِّذٌَن َكَفُروا

 ( سورة األنبٌاء 97اآلٌة  ) 

78 

   َُّكْم َعْنُهم بَِبْطِن َوُهَو الَِّذي َكف ٌَ ِد ٌْ ُهْم َعنُكْم َوأَ ٌَ ِد ٌْ أَ
ُ بَِما َتْعَملُوَن  ِهْم َوَكاَن َّللاَّ ٌْ َة ِمن َبْعِد أَْن أَْظَفَرُكْم َعلَ َمكَّ

                                             َبِصًٌرا

 ( سورة الفتح  24اآلٌة ) 

72 

  قُولُ الَِّذٌَن آَمُنوا لَْواَل ٌَ لَْت ُسوَرةٌ َفإَِذا َو ُنزِّ
َت  ٌْ ْحَكَمٌة َوُذِكَر فٌَِها اْلقَِتالُ َرأَ أُنِزلَْت ُسوَرةٌ مُّ
َك َنَظَر  ٌْ ٌَنُظُروَن إِلَ َرٌض  الَِّذٌَن فًِ قُلُوبِِهم مَّ

ِه ِمَن اْلَمْوِت َفؤَْولَى لَُهمْ  ٌْ ًِّ َعلَ                           اْلَمْغِش

 ( سورة محمد 20اآلٌة ) 

78 
  ِدٌِهْم ٌْ َ َك ِكَتاًبا فًِ قِْرَطاٍس َفلََمُسوهُ بِؤ ٌْ ْلَنا َعلَ َولَْو َنزَّ

بٌِنٌ     لََقالَ الَِّذٌَن َكَفُروْا إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر          مُّ

 ( سورة األنعام  07اآلٌة ) 
72 

 } ن َفْوقُِكْم َوِمْن أَْسَفلَ ِمنُكْم إِْذ َجاُإوُكم مِّ
َزاَغْت اأْلَْبَصاُر َوَبلََغِت اْلقُلُوُب اْلَحَناِجَر َوإِْذ 

نُوَنا ِ الظُّ  10اآلٌة )          َوَتُظنُّوَن بِالِلَّ

 ( سورة األحزاب 
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78 

   ُد ٌَ  َ ٌَُباٌُِعوَن َّللاَّ َما  ٌَُباٌُِعوَنَك إِنَّ ِ َفْوَق إِنَّ الَِّذٌَن  َّللاَّ
ٌَنُكُث َعلَى َنْفِسِه َوَمْن أَْوَفى بَِما  َكَث َفإِنََّما  ِدٌِهْم َفَمن نَّ ٌْ أَ

ٌُْإتٌِِه أَْجًرا َعِظًٌما َ َفَس ُه َّللاَّ ٌْ              َعاَهَد َعلَ

 ( سورة الفتح 10اآلٌة ) 

72 

  َتُهْم ٌْ ُكْم َفإَِذا َجاء اْلَخْوُف َرأَ ٌْ ًة َعلَ أَِشحَّ
ٌُْغَشى  ٌُُنُهْم َكالَِّذي  َك َتُدوُر أَْع ٌْ ٌَنُظُروَن إِلَ

ِه ِمَن اْلَمْوِت َفإَِذا َذَهَب اْلَخْوُف َسلَقُوُكم  ٌْ َعلَ
ِر أُْولَئَِك لَْم  ٌْ ًة َعلَى اْلَخ بِؤَْلِسَنٍة ِحَداٍد أَِشحَّ

ُ أَْعَمالَُهْم َوَكاَن َذلَِك َعلَى  ٌُْإِمُنوا َفؤَْحَبَط َّللاَّ
 ٌَ ِ                                   ِسًٌراَّللاَّ

 ( سورة األحزاب 19آلٌة ) ا

79 
  ِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ٌْ ُهْم الَ َتِصلُ إِلَ ٌَ ِد ٌْ ا َرأَى أَ َفلَمَّ

 ( سورة هود  70اآلٌة )   ِخٌَفةً 
73 

 ْن َراُكم مِّ ٌَ َظَر َبْعُضُهْم إِلَى َبْعٍض َهلْ  نَّ

 ( سورة التوبة  127اآلٌة )  أََحدٍ 

79 

  َْدُعوَن ِمن ُدونِِه ال ٌَ لَُه َدْعَوةُ اْلَحقِّ َوالَِّذٌَن 
ْبلَُغ  ٌَ ِه إِلَى اْلَماء لِ ٌْ ٍء إاِلَّ َكَباِسِط َكفَّ ًْ ٌَْسَتِجٌُبوَن لَُهم بَِش

      َفاهُ َوَما ُهَو بَِبالِِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكافِِرٌَن إاِلَّ فًِ َضبلَلٍ 

 ( سورة الرعد  14اآلٌة ) 

73 
  ًِْلِمُزَك ف ٌَ ن  َدَقاتِ     َوِمْنُهم مَّ   الصَّ

 ( سورة التوبة  58اآلٌة ) 

79 

   ْن أَْهلَِها فََوَجَد فٌَِها َوَدَخلَ اْلَمِدٌَنَة َعلَى ِحٌِن َغْفلٍَة مِّ
ْقَتتِبَلِن َهَذا ِمن ِشٌَعتِِه َوَهَذا ِمْن  ٌَ ِن  ٌْ هِ َرُجلَ َعُدوِّ

ِه َفَوَكَزهُ  َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمن ِشٌَعتِِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ
ُه  َطاِن إِنَّ ٌْ ِه َقالَ َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ ٌْ ُموَسى َفَقَضى َعلَ

بٌِنٌ  ِضلٌّ مُّ                                      َعُدوٌّ مُّ
 ( سورة القصص  15اآلٌة ) 

73 

   َماَواِت َواألَْرِض َوَما ُب السَّ ٌْ ِ َغ َولِِلّ
اَعِة إاِلَّ َكلَْمِح اْلَبَصِر أَْو ُهَو  أَْمُر السَّ

ٍء َقِدٌرٌ  ًْ      أَْقَرُب إِنَّ َّللّاَ َعلَى ُكلِّ َش

 ( سورة النحل  77اآلٌة ) 

80 

  ًِف  ُنَكلُِّم َمن َكاَن ف ٌْ ِه  َقالُوا  َك ٌْ َفؤََشاَرْت  إِلَ
ا    دِ ـــــْ اْلَمه ًٌّ                                                   َصبِ

 ( سورة مرٌم  29) اآلٌة 
73 

  َن اْلِكَتاِب أََنا آتٌَِك بِِه َقالَ الَِّذي ِعنَدهُ ِعْلٌم مِّ
ا  ا َرآهُ ُمْسَتقِّرً َك َطْرفَُك َفلَمَّ ٌْ ْرَتدَّ إِلَ ٌَ َقْبلَ أَن 

ْبلَُونًِ أَأَْشُكُر ِعنَدهُ َقالَ َهَذا ِمن فَ  ٌَ ْضِل َربًِّ لِ
ٌَْشُكُر لَِنْفِسِه َوَمن  َما  أَْم أَْكفُُر َوَمن َشَكَر َفإِنَّ

ًٌّ َكِرٌمٌ  (  40آلٌة ) ا  َكَفَر َفإِنَّ َربًِّ َغنِ

 سورة النمل 

80 
  ٍم َس بَِظبلَّ ٌْ َ لَ َداَك َوأَنَّ َّللاَّ ٌَ َمْت                                            لِّْلَعبٌِدِ     َذلَِك بَِما قَدَّ

 ( سورة الحج  10اآلٌة ) 
74 

  وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم ٌَُغضُّ قُل لِّْلُمْإِمنٌَِن 
 َ ْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذلَِك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ َّللاَّ ٌَ َو

ٌَْصَنُعونَ                                 َخبٌٌِر بَِما 

 ( سورة النور  30اآلٌة ) 

80 
  ْهلَُكِة ِدٌُكْم إِلَى التَّ ٌْ َ َوأَنفِقُوْا فًِ َسبٌِِل َّللّاِ َوالَ ُتْلقُوْا بِؤ

ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌِنَ                                َوأَْحِسُنَوْا إِنَّ َّللّاَ 

 ( سورة البقرة  195آلٌة ) ا

74 

 

  ٍن لًِّ َولََك َوَقالَِت اْمَرأَُت ٌْ ُت َع فِْرَعْوَن قُرَّ
ِخَذهُ َولًَدا َوُهْم  نَفَعَنا أَْو َنتَّ ٌَ اَل َتْقُتلُوهُ َعَسى أَن 

ٌَْشُعُرونَ  (  09اآلٌة )                   اَل 

 سورة القصص 

81 
  ُه ُجرُّ ٌَ هِ  َوأَْلَقى األْلَواَح َوأََخَذ بَِرْأِس أَِخٌِه  ٌْ                                           إِلَ

 ( سورة األعراف  50اآلٌة ) 
74 

   ُنَها َواَل َتْحَزَن ٌْ ًْ َتَقرَّ َع ِه َك َفَرَدْدَناهُ إِلَى أُمِّ
ِ َحقٌّ َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم اَل  َولَِتْعلََم أَنَّ َوْعَد هللاَّ

ْعلَُمونَ  ٌَ                                                     

 ( سورة القصص 13اآلٌة ) 

81 

  َقالَ َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِؤَِخٌَك َوَنْجَعلُ لَُكَما ُسْلَطاًنا َفبَل

اتَِنا أَنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغالِبُونَ  ٌَ ُكَما بِآ ٌْ                                       ٌَِصلُوَن إِلَ
 ( سورة القصص 35اآلٌة ) 

74 

  ا َتَرٌِنَّ ِمَن ًنا َفإِمَّ ٌْ ي َع َفُكلًِ َواْشَربًِ َوَقرِّ
ْحَمِن َصْوًما  اْلَبَشِر أََحًدا َفقُولًِ إِنًِّ َنَذْرُت لِلرَّ

ا ًٌّ ْوَم إِنِس ٌَ                       َفلَْن أَُكلَِّم اْل

 ( سورة مرٌم  26اآلٌة ) 

81 
   َماَواِت ُهْم َخْلَق السَّ َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق َما أَْشَهدتُّ

ِخَذ اْلُمِضلٌَِّن َعُضًدا           أَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَّ

 ( سورة الكهف  51اآلٌة ) 
74 

  ًٌُِِن َوَما ُتْخف ْعلَُم َخائَِنَة اأْلَْع ٌَ  

ُدورُ   ( سورة غافر  19اآلٌة ) الصُّ

82 

  ٌَْشَرْح َصْدَرهُ لئِِلْسبلَِم َوَمن ُه  ٌَ ْهِد ٌَ ٌُِرِد َّللّاُ أَن  َفَمن 
ُد فًِ  عَّ ٌَصَّ َما  ًقا َحَرًجا َكؤَنَّ ٌِّ ْجَعلْ َصْدَرهُ َض ٌَ ٌُِضلَُّه  ٌُِرْد أَن 

ْجَس َعلَى الَِّذٌَن ل ْجَعلُ َّللّاُ الرِّ ٌَ َماء َكَذلَِك  اَ     السَّ

 ( سورة األنعام  125اآلٌة )                     ٌُْإِمُنو

75 
  ٌْرِف ِعٌن     َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطَّ

 ( سورة الصافات  48اآلٌة ) 

82 
  ًقا َحَرًجا ٌِّ ْجَعلْ َصْدَرهُ َض ٌَ ٌُِضلَُّه  ٌُِرْد أَن  َوَمن 

 ( سورة األنعام125اآلٌة ) 
75 

  ٌَُن فِِه َفَطَمْسَنا أَْع ٌْ ُهْم َولََقْد َراَوُدوهُ َعن َض

(  37اآلٌة )           َفُذوقُوا َعَذابًِ َوُنُذرِ 

 سورة القمر 
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82 

 ْسَتْخفُوْا ِمْنُه أاَل ِحٌَن ٌَ ْثُنوَن ُصُدوَرُهْم لِ ٌَ ُهْم  أاَل إِنَّ
وَن َوَما  ْعلَُم َما ٌُِسرُّ ٌَ اَبُهْم  ٌَ ْسَتْغُشوَن ثِ ُه ٌَ ٌُْعلُِنوَن إِنَّ

ُدورِ                                           َعلٌٌِم بَِذاِت الصُّ

 ( سورة هود  05اآلٌة ) 

75 

  ْدُعوَن َربَُّهم ٌَ َواْصبِْر َنْفَسَك َمَع الَِّذٌَن 
ٌُِرٌُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد   ًِّ بِاْلَغَداِة َواْلَعِش

َناَك َعْنُهْم ُتِرٌُد  ٌْ ا َواَل ُتِطْع َع ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ِزٌَنَة اْلَح
َبَع َهَواهُ َوَكاَن  َمْن أَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَّ

 ( سورة الكهف  28اآلٌة )   أَْمُرهُ فُُرًطا

83 

  ُُبوْا بِلَِقاء َّللّاِ َحتَّى إَِذا َجاءْتُهم َقْد َخِسَر الَِّذٌَن َكذَّ
ْطَنا فٌَِها َوُهْم  ا َحْسَرَتَنا َعلَى َما َفرَّ ٌَ اَعُة َبْغَتًة َقالُوْا  السَّ

ٌَِزُرونَ  ْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهوِرِهْم أاَلَ َساء َما  ٌَ                              
 ( سورة األنعام  31ٌة ) اآل

75 
  ٌُنُُهْم فًِ ِغَطاء َعن ِذْكِري الَِّذٌَن َكاَنْت أَْع

ٌَْسَتِطٌُعوَن َسْمًعا                    َوَكاُنوا اَل 

 ( سورة الكهف  101اآلٌة ) 

83 
  ِكَتاَبُه َوَراء َظْهِرِه ًَ ا َمْن أُوتِ                            َوأَمَّ

 ( سورة االنشقاق10اآلٌة ) 
75 

 ًِن َقْولَِها َوَقالَ َربِّ أَْوِزْعن َم َضاِحًكا مِّ َفَتَبسَّ
ًَّ َوَعلَى  أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتًِ أَْنَعْمَت َعلَ

َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَملَ َصالًِحا َتْرَضاهُ َوأَْدِخْلنًِ 

الِِحٌنَ                بَِرْحَمتَِك فًِ ِعَباِدَك الصَّ

 ( سورة النمل  19اآلٌة ) 

84 
  َنُكْم َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ٌْ َماَنُكْم َدَخبلً َب ٌْ ِخُذوْا أَ َوالَ َتتَّ

 ( سورة النحل  94اآلٌة )  ُثُبوتَِها
75 

  ْرَناَها بِإِْسَحَق َواْمَرأَُتُه َقآئَِمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّ
ْعقُوَب  ٌَ                َوِمن َوَراء إِْسَحَق 

 ( سورة هود  71اآلٌة ) 

84 
  ْنَها وا َبؤَْسَنا إَِذا ُهم مِّ ا أََحسُّ ْرُكُضونَ  َفلَمَّ ٌَ  

 ( سورة األنبٌاء  12اآلٌة ) 
75 

  إِنَّ الَِّذٌَن أَْجَرُموا َكانُوْا ِمَن الَِّذٌَن آَمُنوا

                                     ٌَْضَحُكونَ 

 ( سورة المطففٌن  29اآلٌة ) 

84 
 َوَشَرابٌ  اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسلٌ َباِرٌد   

 ( سورة ص  42اآلٌة ) 
76 

     ْنَها اتَِنا إَِذا ُهم مِّ ٌَ ا َجاءُهم بِآ َفلَمَّ

 ( سورة الزخرف 47اآلٌة )  ٌَْضَحُكونَ 

85 
نُصْرُكْم  ٌَ  َ ْت أَْقَداَمُكمْ إِن َتنُصُروا َّللاَّ ٌَُثبِّ                     َو

 ( سورة محمد   07اآلٌة ) 
77 

  ٌق ْن ِعنِد َّللّاِ ُمَصدِّ ا َجاءُهْم َرُسولٌ مِّ َولَمَّ
َن الَِّذٌَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب  لَِّما َمَعُهْم َنَبَذ َفِرٌٌق مِّ

ُهْم الَ  ْعلَُمونَ ِكَتاَب َّللّاِ َوَراء ُظُهوِرِهْم َكؤَنَّ ٌَ                    

 ( سورة البقرة  101اآلٌة ) 

86 

  َماء فٌِِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َن السَّ ٌٍِّب مِّ أَْو َكَص
َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت  َن الصَّ ْجَعلُوَن أَْصابَِعُهْم فًِ آَذانِِهم مِّ ٌَ

                                           وَّللّاُ ُمِحٌٌط بِاْلكافِِرٌَن 
 ( سورة البقرة  19اآلٌة )  

77 

  َِها الَِّذٌَن آَمُنوْا اْذُكُروْا نِْعَمَت َّللّا ٌُّ ا أَ ٌَ
ٌَُهْم  ِد ٌْ ُكْم أَ ٌْ ْبُسُطوْا إِلَ ٌَ ُكْم إِْذ َهمَّ َقْوٌم أَن  ٌْ َعلَ

قُوْا َّللّاَ َوَعلَى َّللّاِ  ُهْم َعنُكْم َواتَّ ٌَ ِد ٌْ َفَكفَّ أَ

ِل اْلُمْإِمُنونَ  َتَوكَّ ٌَ                                        َفْل
 ( سورة المائدة  11اآلٌة ) 

96 
   َِّدُكنَّ إِن ٌْ ُه ِمن َك ا َرأَى َقِمٌَصُه قُدَّ ِمن ُدُبٍر َقالَ إِنَّ َفلَمَّ

َدُكنَّ َعِظٌمٌ  ٌْ                                                         َك

 ( سورة ٌوسف 28اآلٌة ) 

87 

  َوإِنًِّ ُكلََّما َدَعْوُتُهْم لَِتْغفَِر لَُهْم َجَعلُوا
اَبُهْم  ٌَ أََصابَِعُهْم فًِ آَذانِِهْم َواْسَتْغَشْوا ثِ

وا َواْسَتْكَبُروا اْستِْكَباًرا                          َوأََصرُّ

 ( سورة نوح 07اآلٌة ) 

96 
  و إن كان قمٌصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقٌن 

 ( سورة ٌوسف 27اآلٌة ) 
87 

  ؤْتُِكْم َنَبؤُ الَِّذٌَن ِمن َقْبلُِكْم َقْوِم ُنوٍح ٌَ أَلَْم 
ْعلَُمُهْم إاِلَّ  ٌَ َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذٌَن ِمن َبْعِدِهْم الَ 

َناِت  ٌِّ ُهْم َّللّاُ َجاءْتُهْم ُرُسلُُهم بِاْلَب ٌَ ِد ٌْ وْا أَ فََردُّ
ا َكَفْرَنا بَِما أُْرِسْلُتم بِِه  فًِ أَْفَواِهِهْم َوَقالُوْا إِنَّ

ِه ُمِرٌبٍ  ٌْ ا َتْدُعوَنَنا إِلَ مَّ ا لَفًِ َشكٍّ مِّ     َوإِنَّ

 ( سورة إبراهٌم  09اآلٌة ) 

96 

  َِّهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهن ٌْ ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَ َفلَمَّ
ِهنَّ  ٌْ ًٌنا َوَقالَِت اْخُرْج َعلَ ْنهُنَّ ِسكِّ َكؤً َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِّ ُمتَّ

ِ َما  ٌَهُنَّ َوقُْلَن َحاَش لِِلّ ِد ٌْ ْعَن أَ َنُه أَْكَبْرَنُه َوَقطَّ ٌْ ا َرأَ َفلَمَّ

                           ًرا إِْن َهَذا إاِلَّ َملٌَك    َكِرٌمٌ َهَذا َبشَ 

 ( سورة ٌوسف 31) اآلٌة 

87 

   ٌُِحبُّوَنُكْم َهاأَنُتْم أُْوالء ُتِحبُّوَنُهْم َوالَ 
ا  َوُتْإِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه َوإَِذا لَقُوُكْم َقالُوْا آَمنَّ

ِظ قُلْ  ٌْ ُكُم األََناِملَ ِمَن اْلَغ ٌْ وْا َعلَ َوإَِذا َخلَْوْا َعضُّ
ُدورِ  ِظُكْم إِنَّ َّللّاَ َعلٌٌِم بَِذاِت الصُّ ٌْ   ُموُتوْا بَِغ

 ( سورة آل عمران 119اآلٌة )            
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97 

  ا لَفًِ َخْلٍق ا ُتَراًبا أَئِنَّ َوإِن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْولُُهْم أَئَِذا ُكنَّ
ِهْم َوأُْولَئَِك  األَْغبلَلُ فًِ َجِدٌٍد أُْولَئَِك الَِّذٌَن َكفَُروْا بَِربِّ

اِر ُهْم فٌَِها َخالِدونَ            أَْعَناقِِهْم َوأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّ

  ( سورة الرعد 05آلٌة )  ا

88  
  ْت ٍة َفَصكَّ َوْجَهَها َوَقالَْت  َفؤَْقَبلَِت اْمَرأَُتُه فًِ َصرَّ

                                         َعُجوٌز َعقٌِم

 ( سورة الذارٌات 29اآلٌة )

97 
إذ األغالل فً أعناقهم و السالسل ٌسحبون       

 ( سورة غافر  71) اآلٌة 
88 

  ا ٌَ قُولُ  ٌَ ِه  ٌْ َد ٌَ الُِم َعلَى  ٌََعضُّ الظَّ ْوَم  ٌَ َو

ُسوِل َسبٌِبًل  َخْذُت َمَع الرَّ َتنًِ اتَّ ٌْ            لَ

 ( سورة الفرقان 27اآلٌة ) 

97 

  إِلَى األَْذَقاِن َفُهم ًَ ا َجَعْلَنا فًِ أَْعَناقِِهْم أَْغبلاَلً فَِه إِنَّ

ْقَمُحونَ                                                                           مُّ

 ( سورة ٌس  08اآلٌة ) 

89 

  ِه َعلَى َما ٌْ ٌَُقلُِّب َكفَّ َوأُِحٌَط بَِثَمِرِه َفؤَْصَبَح 
قُولُ أَن ٌَ ٌة َعلَى ُعُروِشَها َو ٌَ ًَ َخاِو َفَق فٌَِها َوِه

َتنًِ لَْم أُْشِرْك بَِربًِّ أََحًدا ٌْ ا لَ ٌَ                    
 ( سورة الكهف42اآلٌة )  

101 
    ْحَمُن ْحَمِن َقالُوا َوَما الرَّ َوإَِذا قٌِلَ لَُهُم اْسُجُدوا لِلرَّ

                               أََنْسُجُد لَِما َتؤُْمُرَنا َوَزاَدُهْم ُنفُوًرا 
 ( سورة الفرقان  60اآلٌة ) 

89 
 َِدٌِهْم َور ٌْ ا ُسقَِط َفً أَ ُهْم َقْد َولَمَّ أَْوْا أَنَّ

 األعراف ( سورة 149اآلٌة )َضلُّواْ 

101 
  ْحَذُر اآْلِخَرَة ٌَ ِل َساِجًدا َوقَائًِما  ٌْ ْن ُهَو َقانٌِت آَناء اللَّ أَمَّ

هِ ْرُجو َرْحَمَة َربِّ ٌَ  ( سورة الزمر  09اآلٌة )      َو
89 

 َِدٌِهْم َور ٌْ ا ُسقَِط َفً أَ ُهْم َقْد َولَمَّ أَْوْا أَنَّ

 األعراف ( سورة 149اآلٌة )َضلُّواْ 

102 
  َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ًَ َثانِ َتَشابًِها مَّ لَ أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكَتاًبا مُّ ُ َنزَّ َّللاَّ

ُهْم  ْخَشْوَن َربَّ ٌَ  ( سورة الزمر 23اآلٌة )   ُجلُوُد الَِّذٌَن 
90 

 َِّت إاِل ٌْ ُمَكاء  َوَما َكاَن َصبلَُتُهْم ِعنَد اْلَب

ٌَةً   سورة األنفال( 35آلٌة )ا َوَتْصِد

103 
  أََفِمْن َهَذا اْلَحِدٌِث َتْعَجُبوَن  َوَتْضَحُكوَن َواَل

 ( سورة النجم  59اآلٌة )  َتْبُكونَ 
90 

   ِاق اُق بِالسَّ اآلٌة             َواْلَتفَِّت السَّ

 ( سورة القٌامة  29)

103 

  َْنُهْم َوال ْعَنا بِِه أَْزَواًجا مِّ َك إِلَى َما َمتَّ ٌْ َن ٌْ نَّ َع الَ َتُمدَّ

ِهْم َواْخفِْض َجَناَحَك لِْلُمْإِمنٌِنَ  ٌْ            َتْحَزْن َعلَ

 ( سورة الحجر  88اآلٌة ) 
91 

  بلِة ٌَُّها الَِّذٌَن آَمُنواْ إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّ ا أَ ٌَ
ُكْم  ٌَ ِد ٌْ                                ...فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُكْم َوأَ

 ( سورة المائدة  06اآلٌة ) 

103 

  ِّب ْحَمِة َوقُل رَّ لِّ ِمَن الرَّ َواْخفِْض لَُهَما َجَناَح الذُّ

ٌَانًِ َصِغًٌرااْرَحْمُهَما َكَما رَ                                       بَّ

 ( سورة اإلسراء  24اآلٌة ) 
91 

  ََدَك َمْغلُولًَة إِلَى ُعُنقَِك َوال ٌَ َوالَ َتْجَعلْ 
ْحُسوًرا َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َملُوًما                                         مَّ

 ( سورة اإلسراء  29اآلٌة ) 

104 

  ا َغلٌَِظ َن َّللّاِ لِنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفّظً َفبَِما َرْحَمٍة مِّ
وْا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم  اْلَقْلِب الَنَفضُّ
لْ َعلَى َّللّاِ إِنَّ  َّللّاَ َوَشاِوْرُهْم فًِ األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

لٌِنَ                                      ٌُِحبُّ اْلُمَتَوكِّ

 ( سورة آل عمران  159اآلٌة ) 

91 
 َضاء ِمْن ٌْ َدَك إِلَى َجَناِحَك َتْخُرْج َب ٌَ َواْضُمْم 

ِر ُسوٍء  ٌْ  ( سورة طه 27اآلٌة ) َغ

104 
   َك لَن َتْخِرَق األَْرَض َوالَ َتْمِش فًِ األَْرِض َمَرًحا إِنَّ

                             َولَن َتْبلَُغ اْلِجَبالَ ُطوالً 

 ( سورة اإلسراء  37اآلٌة ) 
92 

 ًبا َفاْمَسُحواْ بُِوُجوِهُكْم ٌِّ ُمواْ َصِعًٌدا َط مَّ ٌَ َفَت

ِدٌُكمْ  ٌْ  ( سورة النساء 43اآلٌة ) َوأَ

104 
   َوإَِذآ أَْنَعْمَنا َعلَى اإلِنَساِن أَْعَرَض َوَنؤَى بَِجانِبِِه َوإَِذا

ٌَُإوًسا ُه الشَّرُّ َكاَن                              َمسَّ

 ( سورة اإلسراء 83اآلٌة ) 
92 

 َها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى ٌْ ؤُ َعلَ ًَ َعَصاَي أََتَوكَّ َقالَ ِه
 ًَ                  فٌَِها َمآِرُب أُْخَرىَغَنِمً َولِ

 ( سورة طه  18/  17اآلٌة ) 

105 
  َُّنا َرب َوَرَبْطَنا َعلَى قُلُوبِِهْم إِْذ َقاُموا َفَقالُوا َربُّ

َماَواِت َواأْلَْرِض   ( سورة الكهف  14آلٌة )ا  السَّ
93 

  َك َك إِنَّ ٌْ َك َفاْخلَْع َنْعلَ ً أََنا َربُّ ِس إِنِّ بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ

 ( سورة طه 12اآلٌة )   ُطًوى

105 
 َنا َوَنُكوَن اِت َربِّ ٌَ َب بِآ َتَنا ُنَردُّ َوالَ ُنَكذِّ ٌْ ا لَ ٌَ َفَقالُوْا 

 ( سورة األنعام  27اآلٌة )  ِمَن اْلُمْإِمنٌِنَ 
94 

  ِه َواَل َتْحَنْث ِدَك ِضْغًثا َفاْضِرب بِّ ٌَ َوُخْذ بِ

 ( سورة ص  44اآلٌة ) 

106 
  َماَواِت َوَمن وِر َفَصِعَق َمن فًِ السَّ َوُنفَِخ فًِ الصُّ

 ( سورة الزمر  68اآلٌة )  فًِ اأْلَْرِض 
94 

  َضاء ِمْن ٌْ بَِك َتْخُرْج َب ٌْ َدَك فًِ َج ٌَ َوأَْدِخلْ 

ِر ُسوءٍ  ٌْ  ( سورة النمل12اآلٌة ) َغ

115 
  ًبا َقالَ َربِّ إِنًِّ َوَهَن ٌْ ْأُس َش اْلَعْظُم ِمنًِّ َواْشَتَعلَ الرَّ

ا ًٌّ                                  َولَْم أَُكن بُِدَعائَِك َربِّ َشقِ

 ( سورة مرٌم  04اآلٌة ) 

107 

  ا ْدُخلََها أََبًدا مَّ ا لَن نَّ ٌَا ُموَسى إِنَّ َقالُوْا 
َك  ا َهاُهَنا َداُموْا فٌَِها َفاْذَهْب أَنَت َوَربُّ َفقَاتِبل إِنَّ

                                   َقاِعُدونَ 

 ( سورة المائدة  24اآلٌة ) 

 



                                                                   فهرس اآليات  

 149 

 اآلٌــــــــــــــة الصفحة اآلٌــــــــــــــة الصفحة

115 

 ن َضْعٍف ُثمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد َضْعٍف ا ُ الَِّذي َخلََقُكم مِّ لِلَّ
ًة ُثمَّ َجَعلَ ِمن  ٌََشاء ُ قُوَّ ْخلُُق َما  ٌَ َبًة  ٌْ ٍة َضْعًفا َوَش   َبْعِد قُوَّ

 ن َضْعٍف ُثمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد َضْعٍف ا ُ الَِّذي َخلََقُكم مِّ لِلَّ
ٌََشاء  ْخلُُق َما  ٌَ َبًة  ٌْ ٍة َضْعًفا َوَش ًة ُثمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد قُوَّ قُوَّ

                                     َوُهَو اْلَعلٌُِم اْلَقِدٌرُ 

 ( سورة الروم  54اآلٌة ) 

107 

  ُكْم فًِ اْلِكَتاِب أَْن إَِذا َسِمْعُتْم ٌْ لَ َعلَ َوَقْد َنزَّ
ٌُْسَتْهَزأُ بَِها َفبلَ َتْقُعُدوْا  ٌَُكَفُر بَِها َو ٌَاِت َّللّاِ  آ

  ِْرِه إِنَُّكم ٌْ ٌَُخوُضوْا فًِ َحِدٌٍث َغ  َمَعُهْم َحتَّى 
ْثلُُهْم إِنَّ َّللّاَ َجاِمُع اْلُمَنافِقٌَِن َواْلَكافِِرٌَن  إًِذا مِّ

َم َجِمًٌعا                            فًِ َجَهنَّ

 ( سورة النساء  140اآلٌة ) 

115 

  ًٌَِْسَعْوَن ف ٌَُحاِرُبوَن َّللّاَ َوَرُسولَُه َو َما َجَزاء الَِّذٌَن  إِنَّ
ِدٌِهْم األَْرِض َفَساًدا أَن ٌُ  ٌْ َع أَ ٌَُصلَُّبوْا أَْو ُتَقطَّ لُوْا أَْو  َقتَّ

ٌُنَفْوْا ِمَن األَْرِض َذلَِك لَُهْم  ْن ِخبلٍف أَْو  َوأَْرُجلُُهم مِّ
ا َولَُهْم فًِ اآلخَِرِة َعَذاٌب َعِظٌمٌ  ٌَ ْن         ِخْزٌي فًِ الدُّ

 ( سورة المائدة  33اآلٌة ) 

108 

  رُّ َدَعاَنا لَِجنبِِه أَْو َوإَِذا َمسَّ اإلِنَساَن الضُّ
هُ َمرَّ َكؤَن  ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَّ َقاِعًدا أَْو َقآئًِما َفلَمَّ
َن لِْلُمْسِرفٌَِن  ٌِّ ُه َكَذلَِك ُز سَّ ْدُعَنا إِلَى ُضرٍّ مَّ ٌَ لَّْم 

ْعَملُونَ  ٌَ                             َما َكاُنوْا 

 ( سورة ٌونس  12اآلٌة  ) 

117 
  ٌَْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض َهْوًنا َوإَِذا ْحَمِن الَِّذٌَن  َوِعَباُد الرَّ

                        َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َسبَلًما

 63سورة الفرقان ، اآلٌة 

109 

 ُأُْولَئَِك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحتِِهم
ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمن َذَهٍب  اأْلَْنَهاُر 

ن ُسنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق  اًبا ُخْضًرا مِّ ٌَ ْلَبُسوَن ثِ ٌَ َو
َواُب  ِكئٌَِن فٌَِها َعلَى اأْلََرائِِك نِْعَم الثَّ تَّ مُّ

( سورة  31اآلٌة   )   َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقا 

 الكهف 

117 

  ٌَْمِشً بِِه َناهُ َوَجَعْلَنا لَُه ُنوًرا  ٌْ ٌَ ًتا َفؤَْح ٌْ أََو َمن َكاَن َم
ْنَها  َس بَِخاِرٍج مِّ ٌْ لَُماِت لَ َثلُُه فًِ الظُّ فًِ النَّاِس َكَمن مَّ

ْعَملُونَ  ٌَ َن لِْلَكافِِرٌَن َما َكاُنوْا  ٌِّ                 َكَذلَِك ُز

 ( سورة األنعام 122اآلٌة ) 

109 
  ٌَُواِري ُكْم لَِباًسا  ٌْ ا َبنًِ آَدَم َقْد أَنَزلَْنا َعلَ ٌَ

ٌر  ٌْ ْقَوَى َذلَِك َخ  َسْوَءاتُِكْم َوِرًٌشا َولَِباُس التَّ

 ( سورة األعراف  26اآلٌة ) 

118 

  ًٌَِاء َقالَْت إِنَّ أَب َفَجاءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشً َعلَى اْستِْح
ا َجاءهُ َوَقصَّ  َت لََنا َفلَمَّ ٌْ ٌََك أَْجَر َما َسَق ْجِز ٌَ ْدُعوَك لِ ٌَ

ِه اْلَقَصَص َقالَ اَل َتَخْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم  ٌْ     َعلَ

الِِمٌنَ   ( سورة القصص 25اآلٌة )   الظَّ

109 

  ٌُْدِخلُ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا  َ إِنَّ َّللاَّ
الَِحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر  الصَّ
ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمن َذَهٍب َولُْإلًُإا 

                       َولَِباُسُهْم فٌَِها َحِرٌرٌ 

 ( سورة الحج  23اآلٌة  ) 

118 
  ٌََْمُشوَن فًِ أََفل َن اْلقُُروِن  ْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكَنا َقْبلَُهم مِّ ٌَ ْم 

ُْولًِ النَُّهى ٌَاٍت ألِّ                  َمَساِكنِِهْم إِنَّ فًِ َذلَِك آَل

 ( سورة طه  128اآلٌة ) 

110 

  ْا َبنًِ آَدَم ُخُذواْ ِزٌَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكلُوا ٌَ
ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌِنَ َواْشَربُ  ُه الَ    واْ َوالَ ُتْسِرفُواْ إِنَّ
 ( سورة األعراف  31اآلٌة ) 

119 
  َقْد َخلَْت ِمن َقْبلُِكْم ُسَنٌن َفِسٌُروْا فًِ األَْرِض َفاْنُظُروْا

بٌِنَ  َف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذَّ ٌْ                                   َك

 ( سورة آل عمران  137اآلٌة ) 

110 

  ٌََّْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهن َوقُل لِّْلُمْإِمَناِت 
ٌُْبِدٌَن ِزٌَنَتُهنَّ إاِلَّ َما  ْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل  ٌَ َو

ٌَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى    َظَهَر ِمْنَها َوْل

ٌُوبِِهنَّ   ( سورة النور  31اآلٌة    )  ُج

119 

  َُسوالً أَِن اْعُبُدوْا َّللّا ٍة رَّ َولََقْد َبَعْثَنا فًِ ُكلِّ أُمَّ
ْن  ْن َهَدى َّللّاُ َوِمْنُهم مَّ اُغوَت َفِمْنُهم مَّ َواْجَتنُِبوْا الطَّ

َف  ٌْ بللَُة َفِسٌُروْا فًِ األَْرِض َفانُظُروْا َك ِه الضَّ ٌْ َحقَّْت َعلَ

بٌِنَ َكاَن عَ   36سورة النحل ، اآلٌة   اقَِبُة اْلُمَكذِّ

110 

   َفَخَرَج َعلَى َقْوِمِه فًِ ِزٌَنتِِه َقالَ الَِّذٌَن
 ًَ َت لََنا ِمْثلَ َما أُوتِ ٌْ ا لَ ٌَ ا  ٌَ ن اَة الدُّ ٌَ ٌُِرٌُدوَن اْلَح

ُه لَُذو َحظٍّ َعِظٌمٍ                   َقاُروُن إِنَّ

 ( سورة القصص  79اآلٌة ) 

119 
  ْا َزاُدوُكْم إاِلَّ َخَباالً وألَْوَضُعوا لَْو َخَرُجوْا فٌُِكم مَّ

اُعوَن لَُهْم َوَّللّاُ َعلٌِمٌ  ْبُغوَنُكُم اْلفِْتَنَة َوفٌُِكْم َسمَّ ٌَ ِخبلَلَُكْم 

الِِمٌنَ   ( سورة التوبة  47اآلٌة )   بِالظَّ

111 

  ٌََُخاِدُعوَن َّللّا َوُهَو َخاِدُعهُْم إِنَّ اْلُمَنافِقٌَِن 
ٌَُرآُإوَن  بلَِة َقاُموْا ُكَسالَى  َوإَِذا َقاُموْا إِلَى الصَّ

ْذُكُروَن َّللّاَ إاِلَّ َقلٌِبلً  ٌَ اآلٌة )   النَّاَس َوالَ 

 ( سورة النساء  142

120 

 َك َفؤَْسِر ٌْ ٌَِصلُوْا إِلَ َك لَن  ا ُرُسلُ َربِّ ا لُوُط إِنَّ ٌَ َقالُوْا 
ْلَتفِْت ِمنُكْم أََحٌد إاِلَّ اْمَرأََتَك بِؤَْهلَِك  ٌَ ِل َوالَ  ٌْ َن اللَّ بِقِْطٍع مِّ

َس  ٌْ ْبُح أَلَ ُه ُمِصٌُبَها َما أََصاَبُهْم إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ إِنَّ

ْبُح بَِقِرٌبٍ   ( سورة هود  81اآلٌة )   الصُّ

111 

  َُّهْم َوَما َمَنَعُهْم أَن ُتْقَبلَ ِمْنهُْم َنَفَقاُتُهْم إاِل  أَنَّ
بلََة إاِلَّ  ؤْتُوَن الصَّ ٌَ َكَفُروْا بِالِّلِ َوبَِرُسولِِه َوالَ 

ٌُنفِقُوَن إاِلَّ َوُهْم        َوُهْم ُكَسالَى َوالَ 

 ( سورة التوبة54اآلٌة )   َكاِرُهونَ 

120 
  فُوا وَّ ٌَطَّ ٌُوفُوا ُنُذوَرُهْم َوْل ْقُضوا َتَفَثُهْم َوْل ٌَ ُثمَّ ْل

ِت اْلَعتٌِِق  ٌْ  ( سورة الحج  29اآلٌة ) بِاْلَب
112 

  ٌُْضلِلْ َفلَن ْهِد َّللّاُ َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن  ٌَ َوَمن 
ْوَم  ٌَ ٌَاء ِمن ُدونِِه َوَنْحُشُرُهْم  َتِجَد لَُهْم أَْولِ

اَمِة عَ  ٌَ ا اْلقِ ا َوُبْكًما َوُصّمً ًٌ لَى ُوُجوِهِهْم ُعْم
ُم ُكلََّما َخَبْت ِزْدَناُهْم َسِعًٌرا ؤَْواُهْم َجَهنَّ  مَّ

 ( سورة االسراء97اآلٌة ) 
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120 
  َخلَُّدوَن ِهْم ِوْلَداٌن مُّ ٌْ (  17اآلٌة ) ٌَُطوُف َعلَ

 الواقعةسورة 
112 

  َّاِطٌَن ُثم ٌَ ُهْم َوالشَّ َك لََنْحُشَرنَّ َفَوَربِّ
ا ًٌّ َم ِجثِ ُهْم َحْولَ َجَهنَّ                لَُنْحِضَرنَّ

 (سورة سورة مرٌم 68اآلٌة )

121 
 ْسَعى ٌَ ْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة       اآلٌة  َوَجاء َرُجلٌ مِّ

 ( سورة القصص  20) 
112 

  ًٌَِْسَتْكبُِروَن َعْن ِعَباَدت إِنَّ الَِّذٌَن 
َم َداِخِرٌَن  ْدُخلُوَن َجَهنَّ ٌَ              ،      َس

 غافر  سورة  60اآلٌة 

121 
  ا َقْوِم ٌَ ٌَْسَعى َقاَل  َوَجاء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجٌل 

                                                        اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلٌَن 

 ( سورة ٌس  20اآلٌة ) 
113 

  ًة ْطَمئِنَّ ًة َكاَنْت آِمَنًة مُّ ٌَ َوَضَرَب َّللّاُ َمَثبلً َقْر
ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت  ؤْتٌَِها ِرْزقَُها َرَغًدا مِّ ٌَ

ُجوِع َواْلَخْوِف بِؤَْنُعِم َّللّاِ َفؤََذاَقَها َّللّاُ لَِباَس الْ 
ٌَْصَنُعونَ                                   بَِما َكاُنوْا 

 ( سورة النحل  112اآلٌة ) 

121 
  َها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا ا َرآَها َتْهَتزُّ َكؤَنَّ َوأَْلِق َعَصاَك َفلَمَّ

َخاُف لََديَّ  ٌَ ٌَا ُموَسى اَل َتَخْف إِنًِّ اَل  ٌَُعقِّْب  َولَْم 

 ( سورة النمل  10اآلٌة )   ْلُمْرَسلُونَ ا
113 

  َتَرقَُّب َفإَِذا الَِّذي ٌَ َفؤَْصَبَح فًِ اْلَمِدٌَنِة َخائًِفا 
ٌَْسَتْصِرُخُه َقالَ لَُه ُموَسى  اْسَتنَصَرهُ بِاأْلَْمِس 

بٌِنٌ  َك لََغِويٌّ مُّ                            إِنَّ

 ( سورة القصص  18اآلٌة ) 

122   ِزفُّوَن ٌَ ِه  ٌْ  114 ( سورة الصافات  94اآلٌة  ) َفؤَْقَبلُوا إِلَ

  ِن اْفَتَرى َعلَى َّللّاِ َكِذًبا أَْو َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ٌء َوَمن َقالَ  ًْ ِه َش ٌْ ٌُوَح إِلَ ًَّ َولَْم  ًَ إِلَ َقالَ أُْوِح

َسؤُنِزلُ ِمْثلَ َما أََنزلَ َّللّاُ َولَْو َتَرى إِِذ 
الُِموَن فًِ َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلئَِكُة  الظَّ

ٌَْوَم  ِدٌِهْم أَْخِرُجوْا أَنفَُسُكُم اْل ٌْ َباِسُطوْا أَ
ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلهُوِن بَِما ُكنُتْم َتقُولُوَن َعلَى 

اتِِه َتْسَتْكبُِرونَ  ٌَ َر اْلَحقِّ َوُكنُتْم َعْن آ ٌْ   َّللّاِ َغ
 نعام ( سورة األ 93اآلٌة ) 

122 

  إِنًِّ أََرى فًِ اْلَمَناِم ًَّ ا ُبَن ٌَ ًَ َقالَ  ْع ا َبلََغ َمَعُه السَّ َفلَمَّ
ا أََبِت اْفَعلْ َما ُتْإَمُر  ٌَ أَنًِّ أَْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقالَ 

ابِِرٌَن  ُ ِمَن الصَّ                               َسَتِجُدنًِ إِن َشاء َّللاَّ

 ( سورة الصافات 102) اآلٌة  

114 

   ٍة ُتْدَعى إِلَى ًة ُكلُّ أُمَّ ٌَ ٍة َجاثِ َوَتَرى ُكلَّ أُمَّ

ْوَم ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَملُونَ  ٌَ   ِكَتابَِها اْل
 28سورة الجاثٌة ، اآلٌة 

 

128 
  َاتَِنا َفَكاُنوْا َعْنَها ُمْعِرِضٌن ٌَ َناُهْم آ ٌْ                     َوآَت

 ( سورة الحجر  81اآلٌة ) 
122 

 نَساِن إاِلَّ َما َسَعى َس لئِْلِ ٌْ              َوأَن لَّ

 ( سورة النجم  39اآلٌة ) 

129 
  َم ن َصدَّ َعْنُه َوَكَفى بَِجَهنَّ ْن آَمَن بِِه َوِمْنُهم مَّ َفِمْنُهم مَّ

 ( سورة النساء 55اآلٌة ) َسِعًٌرا 
123 

  َن اْلَمْوِت نفََعُكُم اْلفَِراُر إِن فََرْرُتم مِّ ٌَ قُل لَّن 
ُعوَن إاِلَّ قَلٌِبًل                    أَِو اْلَقْتِل َوإًِذا الَّ ُتَمتَّ

 ( سورة األحزاب  16اآلٌة ) 

130 
 َِه ُمْذِعنٌِن ٌْ ؤُْتوا إِلَ ٌَ ُكن لَُّهُم اْلَحقُّ  ٌَ         َوإِن 

 ( سورة النور  49اآلٌة )
123 

  ْنُه َنِذٌٌر ِ إِنًِّ لَُكم مِّ وا إِلَى َّللاَّ   َففِرُّ

بٌٌِن   ( سورة الذارٌات  50اآلٌة )   مُّ

130 
  ْوا ِ لَوَّ ٌَْسَتْغفِْر لَُكْم َرُسولُ َّللاَّ َوإَِذا قٌِلَ لَُهْم َتَعالَْوا 

وَن وَ  ٌَُصدُّ َتُهْم  ٌْ ْسَتْكبُِرونَ ُرُإوَسُهْم َوَرأَ         ُهم مُّ

 ( سورة المنافقون  05اآلٌة ) 
124 

  ِفِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخٌه ٌَ ْوَم  ٌَ                     

 ( سورة عبس  34اآلٌة ) 

131 

  ٌر ٌْ َ َعلَى َحْرٍف َفإِْن أََصاَبُه َخ ْعُبُد َّللاَّ ٌَ َوِمَن النَّاِس َمن 
أََصاَبْتُه فِْتَنٌة انَقلََب َعلَى َوْجِهِه َخِسَر اْطَمؤَنَّ بِِه َوإِْن 

ا َواآْلِخَرَة َذلَِك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبٌِنُ  ٌَ ْن                       الدُّ

 ( سورة الحج  11اآلٌة ) 

124 
 ِزْدُهْم ُدَعائًِ إاِلَّ فَِراًرا ٌَ              َفلَْم 

 ( سورة نوح  06اآلٌة ) 

131 

  ُسوِل َوإَِذا قٌِلَ لَُهْم َتَعالَْوْا إِلَى َما أَنَزلَ َّللّاُ َوإِلَى الرَّ

وَن َعنَك ُصُدوًدا ٌَُصدُّ َت اْلُمَنافِقٌَِن  ٌْ                          َرأَ

 ، سورة النساء 61اآلٌة 
125 

  ُِه َوِمن َقْبل ٌْ ٌُْهَرُعوَن إِلَ َوَجاءهُ َقْوُمُه 
ْعَملُوَن  ٌَ ا َقْوِم َهُإالء َكاُنوْا  ٌَ َئاِت َقالَ  ٌِّ السَّ

َبَناتًِ ُهنَّ أَْطَهُر لَُكْم َفاتَّقُوْا َّللّاَ َوالَ ُتْخُزوِن 
ِشٌدٌ  َس ِمنُكْم َرُجلٌ رَّ ٌْ فًِ أَلَ ٌْ         فًِ َض

 ( سورة هود  78اآلٌة ) 

132 
  َوَن َعِن اْلم ٌَُصدُّ َبُهُم َّللّاُ َوُهْم  ٌَُعذِّ ْسِجِد َوَما لَُهْم أاَلَّ 

قُوَن َولَِكنَّ  آُإهُ إاِلَّ اْلُمتَّ ٌَ ٌَاءهُ إِْن أَْولِ اْلَحَراِم َوَما َكاُنوْا أَْولِ

ْعلَُمونَ  ٌَ  ( سورة األنفال  34اآلٌة )   أَْكَثَرُهْم الَ 

1226 

 ٌَُْهَرُعون            َفُهْم َعلَى آَثاِرِهْم 

 ( سورة الصافات  70اآلٌة )  
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132 
  َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوَقالُوا لََنا أَْعَمالَُنا

ُكْم اَل َنْبَتِغً اْلَجاِهلٌِنَ  ٌْ         َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َسبَلٌم َعلَ

 ( سورة القصص  55اآلٌة ) 

126 

  َُراِت َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو م ٌْ َولٌَِّها َفاْسَتبِقُوْا اْلَخ
ؤِْت بُِكُم َّللّاُ َجِمًٌعا إِنَّ َّللّاَ  ٌَ َن َما َتُكوُنوْا  ٌْ أَ

ٍء َقِدٌرٌ  ًْ                          َعلَى ُكلِّ َش

 ( سورة البقرة  148اآلٌة ) 

133 

  ْحِت َفإِن َجآُإوَك الُوَن لِلسُّ اُعوَن لِْلَكِذِب أَكَّ َفاْحُكم َسمَّ
وَك  ٌَُضرُّ َنُهم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِن ُتْعِرْض َعْنُهْم َفلَن  ٌْ َب

ٌُِحبُّ  َنهُْم بِاْلقِْسِط إِنَّ َّللّاَ  ٌْ ًئا َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َب ٌْ َش

 ( سورة المائدة  42اآلٌة )   اْلُمْقِسِطٌنَ 

126 

  ََنا ِمْن ُثمَّ أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذٌَن اْصَطف ٌْ
ْقَتِصٌد  ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِّنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ
ِ َذلَِك ُهَو  َراِت بِإِْذِن َّللاَّ ٌْ َوِمْنُهْم َسابٌِق بِاْلَخ

 ( سورة فاطر  32اآلٌة )   اْلَفْضلُ اْلَكبٌِرُ 

133 

  ٌََّض ٌُوُسَف َواْب ا أََسَفى َعلَى  ٌَ ْت َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقالَ 

َناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفهَُو َكِظٌمٌ  ٌْ                           َع
 سورة ٌوسف 84اآلٌة 

127 

  ا َذَهْبَنا َنْسَتبُِق َوَتَرْكَنا ا أََباَنا إِنَّ ٌَ َقالُوْا 
ْئُب َوَما أَنَت  ٌُوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفؤََكلَُه الذِّ

                بُِمْإِمٍن لَِّنا َولَْو ُكنَّا َصاِدقٌِنَ 

 ( سورة ٌوسف  17اآلٌة ) 

133 
  لِّ َفَقالَ َربِّ إِنًِّ لَِما َفَسَقى لَُهَما ُثمَّ َتَولَّى إِلَى الظِّ

ٍر َفقٌِرٌ  ٌْ ًَّ ِمْن َخ                                               أَنَزْلَت إِلَ

 ( سورة القصص  24اآلٌة ) 
128 

   ُتم ٌْ ِ ُثمَّ َتَولَّ ن َبْعِد َذلَِك َفلَْوالَ َفْضلُ َّللاَّ مِّ
َن اْلَخاِسِرٌنَ  ُكْم َوَرْحَمتُُه لَُكنُتم مِّ ٌْ       َعلَ

 ( سورة البقرة  64اآلٌة ) 

134 
  ََوإَِذا انَقلَُبوْا إِلَى أَْهلِِهُم انَقلَُبوْا َفِكِهٌن                              

 سورة المطففٌن  ( 31اآلٌة ) 
128 

  َِّهْم إاِل ٌَاِت َربِّ ْن آ ٍة مِّ ٌَ ْن آ َوَما َتؤْتٌِِهم مِّ

( سورة  04اآلٌة )  َكاُنوْا َعْنَها ُمْعِرِضٌنَ 

 األنعام 

134 

  انِِه اْجَعلُوْا بَِضاَعَتُهْم فًِ ِرَحالِِهْم ٌَ لََعلَُّهْم َوَقالَ لِفِْت

ْعِرفُوَنَها إَِذا انَقلَُبوْا إَِلى أَْهلِِهْم  ٌَْرِجُعونَ ٌَ اآلٌة     لََعلَُّهْم 

 سورة ٌوسف  62
139 

     ُهم ن َفْضلِِه َبِخلُواْ بِِه َوَتَولَّواْ وَّ ا آَتاُهم مِّ َفلَمَّ

ْعِرُضوَن   ( سورة التوبة  76اآلٌة ) مُّ
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