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ENGLISH ABSTRACT
The Qur'an, a holy book revealed by Allah SWT, contains the rules and stories of the
previous people to strengthen the truth of Islam. In these stories, there is communication
between important figures of the previous people, which contains beautiful literary values
so that humans easily understand them. One of them is surah al-Kahf which summarizes
four important stories: Ashabul Kahf, Owner of two gardens, Musa and Khidlir, and
Dzulqarnain, which contain many unusual functional sentences which show the miraculous
factor of the Qur'an from a linguistic perspective. This study aimed to reveal
communication (speech) acts and the influence of context on word choice and coherence
on the principles of speech contained in the story in finding a model of polite speech acts
and felt by the interlocutor more lightly. This research was a pragmatic study that used
descriptive qualitative methods through a literature review. In order to describe this
speech behavior, this study used the speech acts theory developed by Searle. The analysis
showed that various speech acts were performed, namely assertive, directive, commissive,
expressive, and declarative, with a specific form of expression or language.
Keywords: The Qur’anic Balaghah, Stories of Surah al-Kahf, Communication (Speech) Act
INDONESIAN ABSTRCT
Al Qur’an yang merupakan kitab suci yang diturunkan Allah swt berisikan aturan dan
kisah-kisah umat terdahulu untuk memperkuat kebenaran Islam. Pada kisah-kisah
tersebut terdapat komunikasi antara figur-figur penting umat terdahulu yang
mengandung nilai kesusasteraan yang indah agar mudah dipahami oleh manusia. Salah
satunya surah al-Kahfi yang merangkum empat kisah penting yaitu Ashabul Kahfi,
Pemilik dua kebun, Musa dan Khidlir dan Dzulqarnain, yang terdapat banyak kalimat
fungsional yang tidak biasa, yang menunjukkan faktor mukjizat Al-Qur'an dari sisi
kebahasaan. Penelitian ini bertujuan mengungkap tindak komunikasi (tutur) dan
pengaruh konteks terhadap pilihan kata dan koherensi pada prinsip bertutur yang
terdapat pada kisah dalam menemukan model tindak tutur yang santun dan dirasakan
oleh lawan tutur lebih ringan. Penelitian ini merupakan kajian pragmatik yang
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif melalui tinjauan studi pustaka.
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Agar prilaku bertutur ini dapat dideskripsikan, penelitian ini menggunakan teori speech
acts yang dikembangkan Searle. Berdasarkan analisis menunjukkan adanya keragaman
jenis tindak tutur yang dilakukan, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif dan deklatatif
dengan kekhasan bentuk ungkapan atau gaya bahasa.
)Kata kunci: Balaghah al-Qur’an, Kisah Surah al-Kahfi, Tindak Komunikasi (Tutur

املقدمة

القرآن هو كالم هللا تعاىل املنزل على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم املكتوب يف املصاحف

املنقول ابلتواتر املتعبد بتالوته املعجز ولو بسورة منه (عرت .)12-10 :2012 ،وكالم هللا تعاىل يطلق
على الكالم النفسي القدمي مبعىن أنه صفة قائمة بذاته تعاىل وعلى كالم اللفظي مبعىن أنه خلقه وليس
ألحد يف أصل تركيبه كسب وعلى هذا املعىن حيمل قول السيدة عائشة رضي هللا عنها" :ما بني دفيت
املصحف كالم هللا تعاىل" (الباجوري.)130-129 :2012 ،
أما البالغة لغة الوصول واالنتهاء .لذا فبالغة الكالم هي مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته
أي السالمة من تنافر احلروف وخمالفة القياس والغرابة .وبالغة املتكلم هي ملكة يقتدر املتلكم هبا
على التعبري عن املقصود بكالم بليغ يف غرض كان (حنفي بك وأصدقائه.)131-129 :2014 ،
فبالغة القرآن الكرمي حتمل من معاين اهلداية اليت سحرت العرب يف بدء اإلسالم وأخذ
أبلباهبم .فكانت أكرب حافز هلم للهداية وهي اليت شهد هلا الكتاب والشعراء يف كافة العصور بتفوقها
وعدم استطاعة جماراهتا .فلذلك أخذ القرآن الكرمي مواد القصص من أحداث التاريخ وقائعه لكنه
يعرض عرضا أدبيا ويسوقها سوقا عاطفيا يبني املعاين ويؤيد أغراض الدعوة ويؤثر هبا التأثري الذي جيعل
وقعها على األنفس وقعا استهوائيا يستثري منها العاطفة والوجدان (طبارة.)253-252 :1986 ،
واستخدم الرسول -صلى هللا عليه وسلم -القصة يف دعوته لتبليغ رسالته ،ودعوة الناس إىل
نور اإلسالم .وقد جاء القصص القرآين متنوعاً بتنوع املوضوعات؛ خصوصا سورة الكهف تذكر
القصص منها قصة النيب موسى عليه السالم والنيب خضر عليه السالم لدعم اإلجاابت املتعلقة ابلروح
وأصحاب الكهف وذي القرنني .وتلميحا إىل أن هذه الشخصيات هم أنبياء وأشخاص يؤمنون ابهلل
سبحانه وتعاىل (السيوطي .)106-105 :2001 ،توضح آايت سورة الكهف من عملية االتصال
اللغوي .ومع ذلك هناك معاين ورسائل أخرى ميكن اقتفاء أثرها من خالل العناصر البالغية.
عملية االتصال اللغوي يف قصص سورة الكهف
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لتدليل على أصالة هذا البحث ،نبذل جهدان ،للعثور على البحوث املتعلقة ابملوصوع .من
سياق سورة الكهف وقصصها ،هناك الدراسات والبحوث العلمية املتعلقة هبا ،من بينها البحث
العلمي لفتحية فتاحيزاده ومرزية زكريي ابملوصوع منهج بنيوي ىف سورة الكهف .يهدف هذا البحث
إىل تعبري كل سورة ،مثل سورة الكهف ،مبثابة هيكل ونظام يتضمن وحدتني هيكليتني :اهليكل الرمسي
وهيكل املعىن .تتكون كل واحدة من هاتني الوحدتني من بنية سطحية وبنية عميقة حبيث تكون
األوىل منفصلة بينما تكون نتيجة الثانية هي املسافة .حيتوي اهليكل السطحي الرمسي للسورة على
معجم وحنو وتناغم اآلايت .يتضمن اهليكل الرمسي العميق اجلوانب الفنية للسورة .مت حساب بنية
السطح الداللية للسورة جملموعة من آايت السورة (لفتحية فتاحيزاده ومرزية زكريي.)2016 ،
والبحث العلمي حملمد إبراهيم مبوضوع اإلعجاز البالغي يف قضية احلذف يف سورة الكهف.
يهدف هذا البحث إىل التعرف ملعزى احلذف وما يسعى إىل حقيقته وكشف سبب قضية احلذف
والذكر للوصول إىل الداللة اليت تنضوي حتت اللفظ ،سواء كانت احملذوفة أو املذكورة اليت تبحث يف
خواص تراكيب الكامت ،ومعرفة تفاوت املقامات .وذلك من خالل حتليل الشواهد الىت يستنبطها من
آايت سورة الكهف حتليال بالغيا (حممد إبراهيم.)133 :2020 ،
ومهما يكن فإنه مع عناية الباحثني ابالتصال اللغوي ،أو التطرق لعملية التواصل اللغوي
بشكل عام ،إال أنين مل أعثر على أي دراسة تناولت تتبع لعملية التواصل اللغوي يف قصص سورة
الكهف ،وحماولة االستفادة منها يف بناء الفرد و تفاعله مع جمتمعه.
منهجية البحث
اعتمد هذا البحث على دراسة بالغية حتليلية لالتصال اللغوي بشكل وصفي نوعي ويعين
اإلجراء الذي ينتج البياانت الوصفية يف أشكال عملية االتصال اللغوي امللحوظ وميكن احلصول على
التقريرات متكن املسائلة .مت اختيار السلسلة الوصفية ألن هذه الدراسة هتدف إىل وصف عملية
االتصال اللغوي يف قصص سورة الكهف ابستخدام كيفية حتليل النص واخلطاب مع هنج تداخل
النص .وذلك ألن النص املراد حتليله وتفسريه هو نصوص من آايت قصص القرآن الكرمي .وحناول
الفهم القصص من نظرايت التواصلية املعاصرة ألن إحدى ظواهر اللغوايت الرباغماتية اليت ميكن
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استخدامها حتليل معىن اجلملة هي عملية االتصال أو تسمى بعملية الكالم (ابتسام:2013 ،
.)241
هذه العملية هي عرض فردي نفسي ،واستمراريته حتددها القدرة اللغوية للمتحدث يف التعامل
مع املواقف املؤكد (مرجوكو إدريس .)2 :2008 ،يصنف سريل ) (Searleعملية االتصال اللغوي
(الكالم) على أساس معايري خمتلفة إىل مخسة أنواع ،أوال ،التحزمي ) (assertiveهو عملية االتصال
اللغوي (الكالم) تنبيهي يُلزم املتحدث حبقيقة االقرتاح املعرب عنه ،على سبيل املثال :التصريح،
واإلبالغ ،واالقرتاح ،والتباهي ،والشكوى ،واإلبالغ ،وما إىل ذلك .واثنيا ،التوجيه ) (derrectiveهو
عملية االتصال اللغوي (الكالم) تنبيهي يهدف إىل إحداث أتثري يف شكل تصرفات شريك الكالم،
على سبيل املثال :األمر ،واألمر ،واملرافعة ،واملطالبة ،والطلب ،واالقرتاح ،والدعوة ،واملشورة ،وما إىل
ذلك .واثلثا ،التفويض ) (commissiveهو عملية االتصال اللغوي (الكالم) الىت تربط املتحدث
بشكل أو آبخر بفعل ما يف املستقبل ،على سبيل املثال :الوعد ،والشتائم ،والعرض ،والقول (الصالة)
وما إىل ذلك .ورابعا ،التعبري ) (expressiveهو عملية االتصال (الكالم) املنطقي الذي يعمل على
التعبري عن ،أو الكشف ،أو اإلخطار ابملوقف النفسي للمتحدث جتاه املوقف الذي ينطوي عليه
األمر .مثال :الشكر ،والتهنئة ،والعفو ،واللوم ،والثناء ،والتعازي ،وحنو ذلك .وخامسا،
التصريح ) (declarativeهو عملية االتصال اللغوي (الكالم) تنبيهي ،إذا جنح األداء ،سينتج عنه
التوافق بني حمتوى االقرتاح والواقع .أمثلة :االستسالم ،والطرد ،واإلفراج ،والتسمية ،والتسمية،
واحلرمان ،والتعيني ،والتعيني ،وحتديد ،وفرض العقوبة ،واإلدانة ،وحنو ذلك (نعيمة طهراوي ،دون
السنة.)134-116 :
لقد كان املنهج يف هذا البحث على شرح عملية االتصال اللغوي ومجع قصص اآلايت
القرآنية وهي سورة الكهف اليت تتصل مبوضوع ابإلستعانة بكتب اللغة ةالتفسري لشرح ما ورد من
املفردات حتتاج إىل توضيح وذكرت من الناحية البالغية مع تفصيل غين ملظاهر عملية االتصال
اللغوي والكالم يف قصص سورة الكهف.
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املطلب األول – أصحاب الكهف
قصة أصحاب الكهف هي إحدى وسائل االتصال الدعوية ابستخدام القصص التارخيية اليت
يستخدمها املسيحيون لتربير ونشر تعاليمهم .يقال إن الكهف الذي كان ينام فيه أصحاب الكهف
كان يف مدينة أبسس ،بني حلب وسوراي وأرمينيا وأنطوكيا .مت قمعهم يف عهد اإلمرباطور دقيوس
الذي قاد روما ملدة عام واحد فقط ،أي يف عام  237م وكان معروفًا أنه ٍ
جدا للمسيحية .بعد
معاد ً
 300عام ،يستيقظ أصحاب الكهف يف عهد قيصر اثذيسيوس الذي أصبح مسيحياً (ابن عاشور،
بال سنة :اجمللد السادس.)262-261 :
القسم األول  -قبل النوم (اآلية )16-14
سياق الكالم يف اآلايت يشري إىل أن أصحاب الكهف يف ابدئ قوهلم كانوا يف جملس يصدر
عنه األمر بعبادة األواثن واإلجبار عليها والنهي عن عبادة هللا تعالىو السياسة املنتحلية ابلقتل
والعذاب كمجلس امللك أو مأل عام كذلك فقتموا وأعلنوا خمالفتهم وخرجوا واعتزلوا القوم وهم يف
خطر عظيم يهددهم ويهجم عليهم من كل جانب .وقد تفرسوا هبدي إهلي أهنم لو فعلوا ذلك عاملهم
هللا تعاىل من لطفه ورمحته مبا فيه جناهتم من حتكم القوم وظلمهم (الطباطبائي :1997 ،اجمللد الثالث
عشر.)250-249 :
هذه اآلايت هي قصة عملية االتصال بني رفيق أصحاب الكهف قبل النوم يف الكهف
خبصوص أحوال قومهم .قوله تعاىل "فقالوا ربنا رب السموات واألرض لن ندعوا من دونه إهلا" إنه
إقرار (التصريح) بينهم أن رهبم هو اخلالق وملك كل السماوات واألرض ،ولن يدعون (يعبدون) غري
هللا تعاىل.
وقوله تعاىل "لقد قلنا إذا شططا" إنه تعبري (التصريح) عن ضغوط ومعاملة قاسية من
السلطات على من ال يعبد األصنام .كلمة (شططا) هي املبالغة على املبالغة (التصريح) بسبب
املعاملة القاسية (اجلسدية املعنوية) من السلطات لكل من يتخلى عن التعاليم الروحانية .واملعىن قوال
ذا شطط أي بعد عن احلق مفرط أو قوال هو عني الشطط والبعد املفرط عن احلق على أنو وصف
ابملصدر مبالغة مث اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة.
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وقوله تعاىل"هؤالء قومنا اختذوا من دونه ءاهلة لو ال أيتون عليهم بسلطان بني فمن أظلم ممن
افرتى على هللا كذاب" إن وضع كلمة (هؤالء) اليت هي اسم اإلشارة كمبتدى مع اخلرب  ،أي شعبهم ،
حتقريا (التصريح) من سلوك شعوهبم ألهنم يعبدون من دون هللا سبحانه وتعاىل .ومربر هذه السخرية
هو طبيعة شعبهم الذي ،إذا قدم تفسريا واضحا ،سيستمر يف إنكاره .وقوله تعاىل "وإذ اعتزلتموهم وما
يعبدون إال هللا" إنه اقرتاح (التوجيه) من أحد أصحاب الكهف برتك الناس الذين ال يعبدون هللا
سبحانه وتعاىل .و كلمة "هؤالء" مبتدأ و يف اسم اإلشارة حتقري هلم و "قومنا" عطف بيان له ال خرب
لعدم إفادته وال صفة لعدم شرطها واخلرب قوله تعاىل "اختذوا من دونه" تعاىل شأنه "آهلة" أي عملوها
وحنتوها هلم .وكلمة "اعتزلتموهم" مقوال فيما بينهم مطلقا خاطب به بعضهم بعضاز واالعتزال جتنب
الشيء ابلبدن أو ابلقلب.
وقوله تعاىل"فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا" هذا هو
اإلجابة (التوجيه) على اقرتاح أحد أصحاب الكهف الذي اقرتح عليهم الذهاب إىل كهف حىت
دائما حب هللا سبحانه وتعاىل .كلمة (مرفقا)
يتمكنوا من احلفاظ على أرواحهم وعقيدهتم ويصحبهم ً
هي شكل من أشكال اإلحساس ابلتوتر (التحزمي) الذي يعيشه أصحاب الكهف يف إنقاذ أنفسهم
من قسوة الطغاة .وكون "فأووا" إنه دليل اجلواب "إذ" أي ذهاب للفراء .و"مرفقا" جيوز أن يكون
حاال فيتعلق مبحذوف وتقدمي "لكم" ملا مر مرارا من اإليذان من أول األمر بكوم املؤخر من منافعهم
والتشويق إىل وروده (األلوسي البغدادي ،بال سنة :اجمللد اخلامس عشر والسادس عشر -277 :
.)280
تضم اآلايت الكرمية أبنواع عملية االتصال اللغوي من التصريح والتوجيه والتحزمي ملناقشة
ّ
أحوال قوم أصحاب الكهف فأرادوا حفظا على سالمتهم وعقيدهتم من التعذيب والفنت واتفقوا
للذهاب إىل الكهف.
القسم الثاين  -بعد النوم (اآلية )20-19
سياق الكالم يف اآلايت سياق احملاورة واجملاوبة كما قيل والزمه كون املتكلمني اثنيا غري
املتكلمني أوال ولو كانوا هم األولني أبعياهنم لكان من حق الكالم أن يقال .وبذلك يظهر أن إحالة
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العلم إىل هللا تعاىل ليس جملرد مراعاة حسن األدب كما قيل بل لبيان حقيقة من حقائق معارف
التوحيد (الطباطبائي :1997 ،اجمللد الثالث عشر.)256 :
هذه اآلايت هي قصة عملية االتصال بني رفيق أصحاب الكهف قبل النوم يف الكهف
خبصوص أحوال أهلهم .قوله تعاىل "قال قائل منهم كم لبثتم؟" سأل زعيمهم ماكسليمينا عن املدة
اليت قضاها يف النوم يف الكهف.
وقوله تعاىل "قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم" قال بعضهم إهنم انموا ملدة يوم أو أكثر من بضعة
أايم .هذا البيان هو تقدير لذلك ال ميكن تصنيفها على أهنا كذبة .ألهنم كانوا مطاردين من قبل
انرا يف
قوات احلكام املستبدين حىت دخلوا الكهف يف وقت مل تغرب فيه الشمس ً
متاما ومل يشعلوا ً
الكهف ليال حىت ال يروا حىت يراها العدو .دخلت الكهف واستولت عليهم .وأخريا انموا.
قوله تعاىل "قالوا ربكم أعلم مبا لبثتم" قال آخرون ابألدب إن هللا وحده يعلم كم من الوقت
ينامون .وذلك لتجنب االنقسام ألهنم املتعبني واجلياع .وقوله تعاىل "فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل
املدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف و ال يشعر بكم أحدا" اقرتح أن يتوجه
أحدهم إىل املدينة للبحث عن نوع الطعام احلالل (األرخص واألكثر وفرة واألفضل) .كما ينصح
ابلتحرك هبدوء حىت ال يتم مالحظتها .قوله تعاىل "إهنم إن يظهروا عليكم يرمجوكم أو يعيدكم ولن
تفلحوا إذا أبدا" أتكيدا أنه إذا عرفه العدو سريجم (أسوء أشكال التعذيب) ليعود إىل معتقداته
األصلية .مجلة (ولن تفلحوا إذا أبدا) هي شكل من أشكال تقوية التحذير من التهديد إذا كانت
هوية من يذهبون إىل املدينة معروفة للعدو أيضا تصيب مجيع أصحاب الكهف.
وقوله تعاىل "كم لبثتم" كأنه قال ذلك ملا رأى من خمالفة حاهلم ملا هو املعتاد يف اجلملة وقيل
راعهم ما فاهتم من الصالة .وأجاب "لبثنا يوما أو بعض يوم" أي أن الظاهر حالتهم أهنا للشك
ولالعرتاض مندفع إبرادة ما مسعت منه وهو يف ذلك جماز .وكلمة "ربكم أعلم مبا لبثتم" للدر منهم
على األولني على أحسن ما يكون من مراعاة حسن األدب وبه كما قيل يتحقق التحزب إىل احلزبني
املعهودين فيما سبق وقيئا قائل القولني متحد لكن احلالة خمتلفة .وتعقب أبنه ال يساعده النظم الكرمي
فإن االستئناف يف احلكاية واخلطاب يف احملكي يقضى أبن الكالم جار على منهاج احملاورة واجملاوبة.
وكلمة "فابعثوا أحدكم" أي واحدا منكم ومل يقل واحدكم إليهامه إرادة سيدكم فكثريأ ما يقال جاء
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واحد القوم يراد سيدهم .وكلمة "فليتلطف" األمر ابلتلطف وليتكلف اللطف يف االستخفاء دخوال
وجروجا إىل ومن املدينة .والضمري يف "إهنم" تعليال ملا سبق من األمر والنهي ويرجع الضمري لألهل
املقدر أي الكفار .واملقصود من "ولن تفلحوا إذا أبدا" أي إن دخلتم فيما حقيقة ولو ابلكره واإلجلاء
لن تفوزوا خبري ال يف الدنيا وال يف اآلخرة .ووجه االرتباط على هذا أن اإلكراه على الكفر قد يكون
سببا الستدراج الشيطان إىل استحسانه واالستمرار عليه ومبا سقط ما قبل إن إظهار الكفر ابإلكراه
مع إبطان اإلميان معفو يف مجيع األزمان فكيف رتب على عدم الفالح أبدا وال حاجة إىل القول أبن
إظهار الكفر مطلقا كان غري جائز عندهم (األلوسي البغدادي ،بال سنة :اجمللد اخلامس عشر
والسادس عشر.)294-290 :
تضم اآليتني الكرميتني أبنواع عملية االتصال اللغوي من االستفهام والتصريح والتوجيه والتحزمي
ّ
ملناقشة أحوال أصحاب الكهف بعد نومهم والنصيحة ألحدهم للذهاب إىل املدينة حبثا عن الطعام
ابلتسلل خوفا من قومهم.
املطلب الثاين  -صاحب اجلنتني (اآلية )44-35
سياق الكالم يف اآلايت حتضيض وتوبيخ لصاحب اجلنتني من قبل أخيه الذي نسب األمر
كله إىل مشيئة هللا تعاىل ويقصر القوة يف هللا تعاىل مبنيا على ما بينه له أن كل نعمة مبشيئة هللا وال قوة
إال به .فندم صاحب اجلنتني على كفره وعدم الشكر على نعمة هللا تعاىل عليه (الطباطبائي،
 :1997اجمللد الثالث عشر.)313-311 :
احبه وهو ُحيا ِوره اَ َك َفر ِ َّ ِ
قوله تعاىل "قَ َال لَه ِ
ك ِمن تُر ٍ
ىك
اب ُمثَّ ِم ْن نُّطْ َف ٍة ُمثَّ َس ّو َ
ص ُ ََُ َ ُ ْ َ
َ
ت ابلذ ْي َخلَ َق َ ْ َ
ت) لإلنكار واإلستبعاد ألن خلقه هللا تعاىل من تراب مث نطفة مث
َر ُج ًال" االستفهام يف الكلمة ( اَ َك َف ْر َ
تسويته رجال يقتضي منه اإلميان هبذا اخلالق العظيم وإخالص العبادة له وشكر على نعمائه .وقوله
ِ
اّللُ َرِّّْب َوَال اُ ْش ِرُك بَِرِّّب اَ َح ًدا" اإلعالن للموقف ابلشجاعة والوضوح .املراد من قوله
تعاىل "لكنَّا ُه َو ّ
تعاىل "أكفرت ابلذي خلقك من تراب" انطواء إمجاليا مستتعبا جلراين آاثر اخللق على الكل فإسناد
اخللق من تراب إىل ذلك الكافر حقيقة ابعتبار أنه مادة أصله وكونه مبنيا على صحة قياس املساواة
خيال واه .وقوله تعاىل "وال أشرك برّب أحدا" عطف على إحدى اجلملتني واالستدراك على كلمة
"أكفرت" وخملص املعىن ملكان االستفهام الذي هو للتقرير على سبيل اإلنكار أنت كافر ابهلل تعاىل
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ِ
ت) حتضيض وحث عند
ت َجنَّتَ َ
ك قُ ْل َ
لكين مؤمن موحد .وقال اإلمام ابن كثري قوله تعاىل (ا ْذ َد َخ ْل َ
دخول اجلنة واملراد ابحلسبان هنا العذاب من السماء وهو احلكم بتخريبها واملراد هنا عدمي النفع
والتحصيل .ومعىن قوله تعاىل "ولو ال إذ دخلت جنتك قلت" أنه حض على القول وتوبيخ على تركه
وتقدمي الظرف على احملضض عليه لإليذان يتحتم القول يف آن الدخول من غري ريث "ال" للقصر
وجاز تقدميه لذلك وجعله فاضال بني "لوال" وفعلها لتوسعهم يف الظروف أي هال قلت عندما دخلتها
"ما شاء هللا" أي األمر ما شاء هللا أو ما شاء هللا تعاىل كائن على أن ما موصولة مرفوعة احملل إما
على أهنا خرب مبتدأ حمذوف أو على أهنا مبتدأ حمذوف اخلرب.
ِ
ب َكفَّْي ِه َعلى َما اَنْ َف َق فِْي َها) كناية عن احلسرة الشديدة والندم
واجلملة قوله تعاىل (فَاَ ْ
صبَ َح يُ َقلّ ُ
العظيم .وهذا حال أكثر الناس يذكرون هللا تعاىل عند شدائد احملن وينسون عند السراء والعافية.
(ويَ ُق ْو ُل يلَْي تَِ ْين) تقرير وأتكيد لآلية السابقة والوالية بفتح الواو مبعىن املواالة والصلة والنصرة.
واجلملة َ
والكلمة (ثَ َو ًااب) و(عُ ْقبًا) منصواب على التمييز لكثرة االستعمال كما قال ابن مالك  :وغالبا أغناهم -
خري وشر -وعن قوهلم أخري منه وأشر .كما بينت لنا اآلاثر الطيبة اليت ترتتب على اإلميان والعمل
الصاحل واآلاثر السيئة اليت يفضي إليها الكفر وسوء العمل كما بينت لنا أن املتفرد ابلوالية والقدرة هو
هللا تعاىل فال قوة إال قوته وال نصر إال نصره وال مستحق للعبادة أحد سواه وال ثواب أفضل من ثوابه
وال عاقبه ألوليائه خري من العاقبة اليت يقدرها هلم (طنطاوي ،بال سنة.)115-103 :
ويف قوله تعاىل "فأصبح يقلب كفيه" أنه حيتمل أن يكون أصبح مبعىن صار فال تدل على
تقييد اخلرب ابلصباح ومعىن تقليب الكفني على ما استظهره أبواين أن يبدى بطن كل منهما مث يعوج
يده حىت يبدو ظهر كل ما يفعل ذلك مرارا .فإن ذلك جماز عن االنتقال من بعض األحاديث إىل
بعض .ولكونه كناية عن الندم عدي بعلى يف قوله تعاىل "على ما أنفق فيها" فاجلار واجملرور ظرف
لغوي متعلق بيقلب كأنه قيل فأصبح يندم على ما أنفق ومنه يعلم أنه جيوز يف الكناية أن تعدى بصلة
املعىن احلقيقي .وكلمة "ويقول" عطف على "يقلب" وجوز أبو البقاء وغريه أن يكون حاال من
الضمري املسترت فيه بتقدير وهو يقول ألن املضارع املثبت ال يقرتن ابلواو احلالية إال شذوذا .وقوله
تعاىل "هو خري ثوااب وخري عقبا" أي غاقبة ألوليائه ووجه ذلك أن اآية ختمت حبال األولياء فيناسب
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أن يكون ابتداؤها كذلك (األلوسي البغدادي ،بال سنة :اجمللد اخلامس عشر والسادس عشر:
.)354-348
تضم اآلايت الكرمية أبنواع عملية االتصال اللغوي من التعبري والتصريح والتوجيه والتفويض
ّ
ملناقشة احلوار بني صاحب اجلنتني مع أخيه ومها من بين إسرائيل عن النعم يف الدنيا واآلخرة وعذاب
هللا تعاىل يف الدنيا ملن مل يشكر والعقاب يف اآلخرة أشد العقاب.
املطلب الثالث  -قصة موسى وخضر

الفىت الذي رافق رحلة النيب موسى عليه السالم التقى ابلنيب خضر عليه السالم ،مث تركها هو
تغري بعد التطلع
يوشع بن نون بن أفرامي بن نيب يوسف عليه السالم .قيل أن اإلسم األصلي هوشع مث ّ
على املدينة أبمر النيب موسى عليه السالم .وعمره  110سنة (ابن عاشور ،بال سنة :اجمللد السادس:
.)360-359
هناك العديد من اآلراء حول موقع ملتقى البحرين حيث التقى النيب موسى والنيب خضر عليه
السالم ،من بني أمور أخرى  ،بني البحر األسود والبحر األبيض املتوسط (حبر مرمرة) ،طاجنة .وأرمينيا
أيضا يف بداية فرتة الذول
وأفريقيا .كان وجود النيب خضرر قبل النيب موسى عليه السالم ،وظهر ً
القرنني .بدأ لقاء النيب موسى عليه السالم مع النيب خضر عليه السالم مع حوار النيب موسى عليه
السالم مع بين إسرائيل الذي سأل من هو أكثر الناس تقوى (طاعة للعبادة واكتساب املزيد من العلم
من هللا سبحانه وتعاىل) ،فأجاب النيب موسى عليه السالم ،كان هذا الرقم هو نفسه .مث وبخ هللا
سبحانه وتعاىل النيب موسى عليه السالم أن عبده هو أكثر تقوى ،أي النيب خضر عليه السالم الذي
جيلس على صخرة بني البحرين (أبو السعود العامري احلنفي.)513-512 :2011 ،
القسم األول  -موسى و يوسع بن نون (اآلية )64-60

سياق الكالم يف اآلايت أن النيب موسى عليه السالم وفتاه يوشع بن نون و هو النيب بعده يف
طريقهما إىل اخلضر عليه السالم وطعمهما احلوت ومل تذكر اآلايت السابقة صرحيا يف حالة احلوت
حيا أم ميتا وملا قراب البحر رأى الفىت أن احلوت يغوص يف البحر ونسي أن يذكر ذلك ملوسىى نسي
موسى أن يسأل عنه .وال ضري يف نسبة الفىت نسيانه إىل تصرف من الشيطان بناء على أنه كان بنيا
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واألنبياء يف عصمة إهلية من الشيطان ألهنم معصومون مما يرجع إىل املعصية وأما مطلق إيذاء الشيطان
فيما ال يرجع إىل معصية فال دليل مينعه (الطباطبائي :1997 ،اجمللد الثالث عشر.)336-335 :
قوله تعاىل "واِ ْذ قَ َال موسى لَِفته َال اَب رح حىت اَب لُ َغ َْجممع الْبحري ِن اَو اَم ِ
ض َي ُح ُقبًا" وحذف
َ َ َ ْ َْ ْ ْ
ُ َْ ُ َ ّ ْ
ُْ
َ
ذكر الغرض الذي سار ألجله موسى عليه السالم ألنه سيذكر بعد وهو حذف إجياز وتشويق وله
موقع عظيم يف حكاية القصة إلخراجها عن مطروق القصص إىل أسلوب بديع احلكم واألمثال قضاء
حلق بالغة اإلعجاز.
وقوله تعاىل "فَلَ َّما بَلَغَا َْجم َم َع بَْينِ ِه َما نَ ِسيَا ُح ْوَهتُ َما فَ َّاختَ َذ َسبِْي لَه ِىف الْبَ ْح ِر َسَرًاب فَلَ َّما َج َاوَزا قَ َال
ِ ِ
ِ ِ
صبًا" أراد شحذ عزمية فتاه لتسويه يف صحة العزم حىت
ل َفتىهُ اتنَا َغ َداءَ َان لََق ْد لَقْي نَا م ْن َس َف ِرَان ه َذا نَ َ
ِ
يكوان على عزم متحد .وقوله تعاىل "قَ َال اَراَي ِ
الصخرةِ فَاِِ ِ
ت ْ
احلُْو َ
ين نَسْي ُ
َْ َ
ت َوَما اَنْسانْيهُ
ت ا ْذ اََويْنَا ا َىل َّ ْ َ ّْ
اَِّال الشَّْيطا ُن اَ ْن اَذْ ُكَره َو َّاختَ َذ َسبِْي لَه ِىف الْبَ ْح ِر َع َجبًا" النسيان الثاين غري النسيان الثاين وهو ذكر
اإلخبار عنه والذكر يف اآلية ذكر اللسان .وقوله هللا تعاىل (عجبا) مجلة مستأنفة وهي من حكاية قول
الفىت أي أعجب له عجبا (ابن عاشور ،بال سنة :اجمللد السادس .)370-367 :واملراد يف قوله تعاىل
"ال أبرح" من برح الناقص كزال يزال أي أزال أسري فحذف اخلرب اعتمادا على قرينة احلال إذ كان
ذلك عند التوجه إىل السفر واتكاال على ما يعقبه من قوله تعاىل "حىت أبلغ" إذ الغاية ال بد هلا من
مغيا واملناسب هلا هنا السري وفيما بعد أيضا ما يدل على ذلك .وقوله تعاىل "لقد لقينا من سفران هذا
نصبا" أي تعبا وإعياء و "هذا" إشارة إىل سفرهم الذي هم ملتبسون به ولكن ابعتبار بعض أجزائه.
وكلمة "فإين" يف قوله تعاىل أتكيدا للتعجيب وتربية الستعظام املنسي ألن الرؤية مستعارة للمعرفة
التامة واملشاهدة الكاملة ومراده ابإلستفهام تعجيب موسى عليه السالم مما اعرتاه هناك من النسيان
مع كون ما شاهده من العظائم اليت تكاد تنسى.
واملراد من قوله تعاىل "وما أنسانيه إال الشيطان" لعله شغله بوسواس يف األهل ومفارقة الوطن
فكان ذلك سببا للنسيان بتقدير العزيز العليم وإال فتلك احلال مما تنسى .وقوله تعاىل "أن أذّكره" بدل
اشتمال من اهلاء أي ما أنساين ذكره لك إال الشيطان قبل وفيه تعليق الفعل بضمري احلوت أوال
وبذكره له اثنيا على طريق اإلبدال املنبئ عن تنحيته املبدل منه إشارة إىل أن متعلق النسيان ليس نفس
احلوت بل ذكر أمره .وقوله تعاىل "عجبا" صفة مصدر حمذوف أي اختاذا عجبا وهو كون مسلكه
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كالطاق والسرب وجوز أيضا على احتمال كون الظرف مفعوال اثنيا أن ينصب بفعل منه مضمر أي
أعجب عجبا (األلوسي البغدادي ،بال سنة :اجمللد اخلامس عشر والسادس عشر.)400-390 :
تضم اآلايت الكرمية أبنواع عملية االتصال اللغوي من التفويض والتحزمي ملناقشة قصة النيب
ّ
موسى عليه السالم وفتاه يوشع بن نون يف رحلتهما حبثا عن النيب اخلضر عليه السالم طلبا للعلم.
القسم الثاين  -موسى و خضر (اآلية )82-65
سياق الكالم يف اآلايت مليئ آبداب التعلم والتعليم .و قد أتى موسى عليه السالم من اخللق
واألدب البارع احلري ابملتعلم املستفيد قبال اخلضر أبمر عجيب وهو كليم هللا تعاىل موسى بن عمران
الرسول النيب أحد أوىل العزم صاحب التوراة .فكالمه موضوع على التواضع من أوله إىل آخره .وقد
أتدب معه أوال فلم يورد طالبه منه التعليم يف صورة األمر بل يف صورة اإلستفهام هضما لنفسه ومسى
مصاحبته اتباعا منه له مث مل يورد التعليم يف صورة اإلشرتاط مث عاد نفسه متعلما فثم أعظم قدر علمه
إذ جعله منتسبا إىل مبدأ غري معلوم و مل يعينه ابسم أو نعت( .الطباطبائي :1997 ،اجمللد الثالث
عشر .)339 :وقد أتدب اخلضر معه إذ مل يصرح ابلرد بل أشار إليه بنفي استطاعته على الصرب مث ملا
وعده موسى ابلصرب إن شاء هللا تعاىل مل أيمره ابإلتباع بل خلى بينه وبني ما يريد (فيصل:2011 ،
.)236
قوله تعاىل "فَ َو َج َدا َعْب ًدا ِّم ْن ِعبَ ِاد َان اتَ ْيناهُ َر ْمحَةً ِّم ْن ِعْن ِد َان َو َعلَّ ْمناهُ ِم ْن لَّ ُد َّان ِع ْل ًما قَ َال لَه ُموسى
ِ ِ ِ
ت ُر ْش ًدا" سوق الكالم ابلسؤال يف غاية التواضع .أوضح الشيخ
َه ْل اَتَّبِعُ َ
ك َعلى اَ ْن تُ َعلّ َم ِن ممَّا عُلّ ْم َ
(عْب ًدا ِّم ْن ِعبَ ِاد َان) هو اخلضر عليه السالم والتنكري للتفخيم
حممد سيد طنطاوي أبن املراد من َ
(و َعلَّ ْمناهُ ِم ْن لَّ ُد َّان ِع ْل ًما) أي علما خاصا من عند هللا
واإلضافة للتشريف والتكرمي له و املراد من َ
تعاىل .ومسي اخلضر كما روي يف احلديث ألنه حني جلس على فروة بيضاء فإذا هي هتتز من خلفه
حضراء .وروى احملققون من العلماء أنه قد مات كما ميوت سائر الناس وروى آخرون أنه ما زال حيا
ِ
َّك لَ ْن تَ ْستَ ِطْي َع
وسيموت يف آخر الزمان (طنطاوي ،بال سنة .)162-161 :وقوله تعاىل "قَ َال ان َ
ِ
صِربُ َعلى َما َملْ ُِحت ْط بِه ُخ ْ ًربا" التأكيد على نفي على اإلستطاع يف الصرب.
ص ْ ًربا َوَكْي َ
ف تَ ْ
َمع َي َ
معىن قوله تعاىل "هل أتبعك على أن تعلمن" استأذن منه عليه السالم يف اتباعه له بشرط
التعليم ويفهم ذلك من "على" فقد قال األصوليون" :إن على قد تستعمل يف معىن يفهم منه كون ما
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بعدها شرطا ملا قبلها وكوهنا للشرط مبنزلة احلقيقة عند الفقهاء واحلق أنه استعمال صحيح يشهد به
الكتاب حقيقة كان أو جمازا وال ينايف انفهام الشرطية تعلق احلرف ابلفعل الذي قبله فيكون املعىن هل
أتبعك ابذال تعليمك إايي" .وقوله تعاىل "لن تستطيع معي صربا" نفي ألن يصرب معه على أبلغ وجه
حيث جيء إبن املفيدة للتأكيد وب "لن" و نفيها آكد من نفي غريها و نكر "صربا" يف سياق النفي
و ذلك يفيد العموم أي ال يصرب معي أصال شيئا من الصرب.
وقوله تعاىل "قَ َال ستَ ِج ُدِين اِ ْن َشاء اّلل صابِرا َّوَال اَ ْع ِ
ك اَْمًرا" توسيط االستثناء بني
ص ْي لَ َ
َ
َ ُّ َ ً
مفعويل الوجدان لكمال االعتناء ابلتيمن وعدم التوهم ابلصرب مع الوعد للوجدان من املبالغة ما ليس
يف الوعد بنفس الصرب وترك العصيان .واملراد قوله تعاىل "ستجدين إن شاء هللا صابرا" معك عري
معرتض عليك "وال أعصي لك أكرا" عطف على "صابرا" والفعل يعطف على املفرد املشتق وفيه
التأويل يف جانب املعطوف أي ستجدين صابرا وغري عاص ويف وعد هذا الوجدان من املبالغة ما ليس
يف نفس الصرب وترك العصيان أو على "ستجدين" واجلملة على األول يف حمل نصب ألهنا معطوفة
على املفعول الثاين للوجدان وعلى الثاين ال حمل هلا من اإلعراب.
ٍ
ِ
ِ
ك ِمْنهُ ِذ ْكًرا" احلروف (الفاء)
قوله تعاىل "قَ َال فَا ِن اتَّبَ ْعتَِ ْين فَ َال تَ ْسئ ْل ِ ْين َع ْن َش ْيء َح ّىت اُ ْحد َ
ث لَ َ
لتفريغ الشرطية لعدم اتتفاح ابلسؤال عن احلكمة عن املناقشة واالعرتاض حىت ابتداء ابلبيان حكمة
ِ
الس ِفْي نَ ِة
وغاية حبميدة البينة وهذا من أدب املتعلم مع العامل .قوله تعاىل "فَانْطَلَ َقا َح ّىت ا َذا َركِبَا ِىف َّ
ِ
ِ
ت َشْيًا اِ ْمًرا" تعظيم اهلائل ابلسؤال ألن األمر وهو إغراق
َخَرقَ َها قَ َال اَ َخَرقْ تَ َها لتُ ْغ ِر َق اَ ْهلَ َها لََق ْد جْئ َ
مر من وعد
السفينة أمر عظيم .واملراد ابلفاء يف قوله تعاىل "فإن اتبعتين" لتفريغ الشرطية على ما ّ
موسى عليه السالم ابلصرب والطاعة يف قوله تعاىل "فال تسألين عن شيء" تشاهده من أفعال فضال
عن املناقشة واالعرتاض .وأوضح قوله تعاىل "اَ َخَرقْ تَ َها لِتُ ْغ ِر َق اَ ْهلَ َها" أن موسى عليه السالم حسن
الظن ابخلضر أو للتعليل بناء على أنه األنسب مبقام اإلنكار وقرأ احلسن "لتغرق" ابلتشديد لتكثري
املفعول ومل يقل أمرا إمرا مع ما فيه من التجنيس ألنه تكلف ال يلتفت إىل مثله يف الكالم البليغ.
واستخدم املتطرفون والتكفرييون دليال وتربيرا لتخريب وتدمري منشئآت البالد والوطن .فاخلضر فعل
ذلك أبوامر الوحي من هللا تعاىل فليس ابألهواء و قد ضمن هللا تعاىل سالمة الركاب من الغرق و
الظلم من قبل امللك الغاصب .أما املتطرفون دمروا البالد ومنشئآت الوطن وقتل األبرايء أبهوائهم
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وأوهامهم ومفاهيمهم اخلاطئة عن الدين (زهرة انرمياين وجعفر فريوزماندي ابندّب وزهرة جوادي نصر،
.)46-44 :2021
ِ
ِ ِ
ص ْ ًربا" تذكري وحتقيق ملضمون متضمن لالنكار
وقوله تعاىل "قَ َال اََملْ اَقُ ْل ان َ
َّك لَ ْن تَ ْستَطْي َع َمع َي َ
اخ ْذِ ِ ِ
ِ
ت َوَال تُ ْرِه ْق ِ ْين ِم ْن اَْم ِر ْي عُ ْسًرا" وإخراج
ين مبَا نَسْي ُ
على عدم الوفاء ابلوعد .وقوله تعاىل "قَ َال َال تُ َؤ ْ
ِ
َّك"
الكالم يف معرض النهي عن املؤاخذة ابلنسيان لبسط عذره يف االنكار .وقوله تعاىل "اََملْ اَقُ ْل ان َ
متضمن لإلنكار على عدم وقوع الصرب منه عليه السالم .وقوله " َوَال تُ ْرِه ْق ِ ْين" أي ال تغشين وال
حتملين ِ
"م ْن اَْم ِر ْي" وهو اتباعه إايه "عُ ْسًرا" أي صعوبة وهو مفعول اثين ل "ترهقين" واملراد ال تعسر
علي متابعتك ويسرها على اإلغضاء وترك املناقشة .وقوله تعاىل "فَانْطَلَ َقا َح ّىت اِذَا لَِقيَا غُال ًما فَ َقتَ لَه
ّ
ِ
ِ
ت نَ ْف ًسا َزكيَّةً بِغَ ِْري نَ ْف ٍ
ت َشْي ئًا نُكًْرا" ختصيص النفي ابلسؤال لإلنكار هذا املبيح
س لََق ْد جْئ َ
قَ َال اَقَتَ ْل َ
ابلذكر ألن القتل أهون من إغراق السفينة.
وقوله تعاىل "قَ َال اََمل اَقُل لَّ ِ
ِ ِ
ص ْ ًربا" زايدة (لك) لتأكيد التقدير عن
ك ان َ
ْ ْ َ
َّك لَ ْن تَ ْستَطْي َع َمع َي َ
ت نَ ْف ًسا َزكِيَّةً" أي
عدم اإلستطاع ابلصرب (الكرماين ،بال سنة .)170 :واملراد من قوله تعاىل " اَقَتَ ْل َ
طاهرا من الذنوب فإن البالغ قلما يزكو من الذنوبز وقرأ احلسن وزيد بن علي واجلحدري وابن عامر
والكوفيون "زكية" ابلتشديد ألنه صفة مشبهة دالة على الثبوت مع كون فعيل احملول من الفاعل الذي
يدل على املبالغة .وزايدة "لك" يف قوله تعاىل " اََمل اَقُل لَّ ِ
َّك" لزايدة املكافحة على رفض الوصية
ك ان َ
ْ ْ َ
وقلة التثبت والصرب ملا تكرر منه االمشئزاز واالستنكار ومل يرعو ابلتأكيد حىت زاد يف النكري يف املرة
الثانية.
ِ
ك َع ْن َشي ٍء بَ ْع َد َها فَ َال تُصا ِحْب ِين قَ ْد بَلَ ْغ َ ِ َّ ِ
ين عُ ْذ ًرا" عبارة
وقوله تعاىل "قَ َال ا ْن َساَلْتُ َ
ت م ْن ل ُد ّْ
ْ
ْ
ِ
ِ
استَطْ َع َما اَ ْهلَ َها فَاَبَ ْوا اَ ْن
عن االستخياء يف االعتذار .وقوله تعاىل "فَانْطَلَ َقا َح ّىت اذَا اَتَيَا اَ ْه َل قَ ْريَة ْ
ِ
ت َعلَْي ِه اَ ْجًرا" القرية هي
ضيِّ ُف ْو ُمهَا فَ َو َج َدا فِْي َها ِج َد ًارا يُِّريْ ُد اَ ْن يَّْن َق َّ
يُّ َ
َّخ ْذ َ
ض فَاَقَ َامه قَ َال لَ ْو شْئ َ
ت لَت َ
أنطاكية وقيل أيلة وقيل برقة وقيل أندلس وأهلها ال يضاف فيها الضيف وال يعرف البن السبيل حقه.
والكالم حتريضا على أخذ اجلعل .واملراد من قوله تعاىل "فال تصاحبين" أنه املبالغة يف النهي أي فال
تكن صاحيب البتة وهذا يؤيد كون املراد من النهي فيما ال أتكيد فيه التحرمي واملراد به احلزم ابلرتك
واملفارقة ال الرتخيص على معىن إن سألتك بعد فأنت مرخص يف ترك صحبيت .واملراد من قوله تعاىل
عملية االتصال اللغوي يف قصص سورة الكهف

116 | A l y A u l i a :

LISANIA: journal of Arabic Education and Literature, Vol 6, No.1, June 2022, 103-125

ِ
ت َعلَْي ِه اَ ْجًرا" التحريض من موسى عليه السالم للخضر عليه السالم وحثا على أخذ
َّخ ْذ َ
"لَ ْو شْئ َ
ت لَت َ
اجلعل واألجرة على فعله ليحصل هلما بذلك االنتعاش والتقوى ابملعاش فهو سؤال له مل أيخذ األجرة؟
واعرتاض على ترك األخذ فاملراد الزم فائدة اخلرب إذ ال فائدة يف اإلخبار بفعله.
ِ
ِ
ص ْ ًربا" إضافة
وقوله تعاىل "قَ َال ه َذا فَِر ُ
ك َساُنَبِّئُ َ
اق بَْي ِ ْين َوبَْينِ َ
ك بِتَأْ ِويْ ِل َما َملْ تَ ْستَط ْع َّعلَْيه َ
املصدر إىل الظرف توسعا للموعود ابلفراق واحلروف (السني) للتأكيد لعدم تراخي التنبئة والنأويل
رجع الشيء إىل مآله .واملراد هنا املآل والعاقبة وهو املنبأ به دون التأويل .وقوله تعاىل "اََّما َّ
الس ِفْي نَةُ
ِ ٍ
فَ َكانَ ِ ِ
صبًا"
ني يَ ْع َملُ ْو َن ِىف الْبَ ْح ِر فَاََرْد ُّ
ت اَ ْن اَ ِعْي بَ َها َوَكا َن َوَراءَ ُه ْم َّملِ ٌ
ْ
ت ل َمساك ْ َ
ك َّأيْ ُخ ُذ ُك َّل َسفْي نَة َغ ْ
اختلف كلمة (ملك) عن (مالك) اليت تعين مل ًكا ال ميتلك فقط بل يتحكم .يف هذه األثناء (ملك)
تعين االمتالك فقط وقوته ليست واسعة مثل املالك .لذلك ميكن القول أن التهديد هو ملك صغري أو
حاكم منطقة تقع حتت رعاية مملكة كبرية (العسكري .)206 :2018 ،قيل اسم امللك هو جلندي
بن كركر وقيل منولة بن جلندي األزدي (أبو السعود .)520 :2011 ،ختليص السفينة ابإليعاب
والضمري للمتكلم لتحقيق سالمة ركاهبا خوفا من الغصب.
وقوله تعاىل "واََّما الْغُال ُم فَ َكا َن اَبَواهُ ُم ْؤِمنَ ْ ِ
اان َّوُك ْفًرا فَاََرْد َان اَ ْن
ني فَ َخ ِشْي نَا اَ ْن يُّْرِه َق ُه َما طُ ْغيَ ً
َ
َ
ِ
ِ
ب ُر ْمحًا" التعرض لعنوان الرتبية واإلضافة إليهما ما ال خيفى من الداللة
يُّْبد َهلَُما َرُّهبُ َما َخ ْ ًريا ّمْنهُ َزكوةً َّواَقْ َر َ
على إرادة وصول اخلريإليهما طهارة من الذنوب واألخالق الرديئة .وقيل ولدت هلما جارية تزوجها نيب
فولدت نبيا هدى هللا تعاىل على يده أمة من األمم وقيل ولدت سبعني نبيا.
وقوله تعاىل "واََّما ِْ
ني يَتِْيم ْ ِ
ِ ِ
ني ِىف الْ َم ِديْنَ ِة َوَكا َن َْحتتَه َكْن ٌز َّهلَُما َوَكا َن اَبُ ْو ُمهَا
اجل َد ُار فَ َكا َن لغُال َم ْ َ
َ
ِ
ِ
الرب إىل ضمري املخاطب
ك اَ ْن يَّْب لُغَا اَ ُشد ُ
َّمهَا َويَ ْستَ ْخ ِر َجا َكْن َزُمهَا َر ْمحَةً ّم ْن َّربِّ َ
صاحلًا فَاََر َاد َربُّ َ
ك" إضافة ّ
َ
للتنبيه له على حتتم كمال االنقياد واالستسالم إلرادة هللا تعاىل ووجوب االحتزاز عن املناقشة فيما وقع
ِ
ِ
ِ
ص ْ ًربا"
حبسبها من األمور املذكورة .وقوله تعاىل " َوَما فَ َع ْلتُه َع ْن اَْم ِر ْي ذل َ
ك َأتْ ِويْ ُل َما َملْ تَ ْسط ْع َّعلَْيه َ
اإلشارة هي للعواقب املنظومة يف سلك البيان والبعد لإليذان ببعد درجتها يف فخامة هللا تعاىل.
وحذف احلروف (التاء) يف الكلمة ( َملْ تَ ْس ِط ْع) للتخفيف إجنازا للتنبئة املوعودة (أبو السعود:2011 ،
 .)522 -515فالتكرير للتنكري وتشديد العتاب (الكرماين ،بال سنة.)171 :
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ك بِتَأْ ِويْ ِل" أنه السني املستقبلية للتأكيد لعدم تراخي اإلنباء أي
"ساُنَبِّئُ َ
والسني يف قوله تعاىل َ
أخربك البتة والتأويل رد الشيء إىل مآله واملراد به هنا املآل والعاقبة إذ هو املنبأ به دون التأويل ابملعىن
ت اَ ْن اَ ِعْي بَ َها" أي أجعل السفينة ذات عيب ابخلرق ومل أرد إغراق
املذكور .واملراد بقوله تعاىل " فَاََرْد ُّ
من هبا كما حسبت وإلرادة هذا املعىن جيء ابإلرادة ومل يقل فأعبتها وهذا ظاهر يف أن الالم يف
االعرتاض للتعليل وحيتاج محلها على العاقبة إىل ارتكاب خالف الظاهر هنا كما ال خيفى على
املتأمل .والفاء يف قوله تعاىل "فَاََرْد َان اَ ْن يُّْب ِد َهلَُما َرُّهبُ َما َخ ْ ًريا ِّمْنهُ" للتفريغ يفيد سببية اخلشية لإلرادة
املذكورة ويفهم من تفريع القتل ومل يفرعه نفسه مع أنه املقصود أتويله اعتمادا على ظهور انفهامه من
هذه اجلملة على ألطف وجه وفيها إشارة إىل رد ما يلوح به كالم موسى عليه السالم من أن قتله ظلم
ك" أي مالكك ومدبر أمورك ففي إضافة الرب إىل
وفساد يف األرض .واملراد بقوله تعاىل "فَاََر َاد َربُّ َ
ضمري موسى عليه السالم دون ضمري مها تنبيه له على حتتم كمال االنقياد واالستسالم إلرادته
سبحانه ووجوب االحرتاز عن املناقشة فيما وقع حبسبهما اليت يشم منها طلب ما حيصل به تربية
البدن وتدبريه .و"ذلك" إشارة إىل ما ذكر من العواقب املنظومة يف سلك البيان وما فيه من معىن
البعد لإليذان ببعد درجته يف الفخامة .وقوله تعاىل "ال تسطع" أي تستطع وهو مضارع اسطاع هبمزة
الوصل وأصله استطاع على وزن استفعل مث حذف اتء االفتعال ختفيفا وبقيت الطاء اليت هي أصله
وخص ابلتخفيف لإلشارة إىل أنه خف على موسى عليه السالم ما لقيه ببيان سببه (األلوسي
ّ
البغدادي ،بال سنة :اجمللد اخلامس عشر والسادس عشر.)448-415 :
تضم اآلايت الكرمية أبنواع عملية االتصال اللغوي من االستفهامية والتعبري والتحزمي والتفويض
ّ
والتصريح والتوجيه ملناقشة رحلة العلمية بني موسى عليه السالم واحلضر عليه السالم لتعليم موسى
عليه السالم من العلم واآلداب يف طلب العلم.
املطلب الرابع  -ذو القرنني
هناك العديد من اآلراء حول هوية ذي القرنني إىل جانب اإلسكندر األكرب املقدوين منها
( )1مربزان بن مردابة (من نسل ايفث بن نوح عليه السالم) و( )2عبد هللا بن عادل و( )3مصعب
بن عبد هللا بن فينان بن منصور بن عبد هللا بن اآلزر بن عون بن زيد بن كحالن بن سبأ بن يعرب
بن قحطان و( )4مربزان بن مدركة أول حاكم للتبابعة اليمن و( )5أبو كرب مسي بن عرين بن
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أفريقيس احلمريي (أبو السعود .)524 :2011 ،وذلك لوجود رأي مفاده أن ذو القرنني نيب وأن
اآلراء األخرى تنفي  ،ولكن هلا أتثري املسافة بني شروق الشمس وغروهبا  ،وغالبًا ما يسافر إىل مناطق
خمتلفة من العامل .كلمة (م ّكنّا) يف اآلية  84من سورة الكهف هي إعطاء شخص ما السلطة للقيام
بعمل ما دون إعطائه احلق يف السيطرة مثل امللك (العسكري.)216 :2018 ،
القسم األول  -هللا تعاىل و ذو القرنني (اآلية )88-86
سياق الكالم يف اآلايت االتصال بني هللا تعاىل وذي القرنني عن القوم الذي التقاه .وقوله
تعاىل "وقلنا اي ذا القرنني" ال يدل على كونه نبيا يوحى إليه لكونه قوله تعاىل أعم من الوحي املختص
ابلنبوة كما أورد يف سياق الغيبة ابلنسبة إليه تعاىل من إشعار أبن مكاملته كانت بتوسط نيب كان معه
يف ملكه نظري ملك طالوت يف بين إسرائيل إبشارة من نبيهم وهدايتهم (الطباطبائي :1997 ،اجمللد
الثالث عشر .)356 :تناقش هذه القصة االتصال بني هللا سبحانه وتعاىل وذي القرنني القوم الذين
التقى هبم قبل بناء السد حلصار أيجوج ومأجوج .قوله تعاىل "قلنا اي ذا القرنني إما أن تعذب و إما أن
خيارا لذي القرنني الختيار مصري شعبه ،من خالل
تتخذ فيهم حسنا" يعطي كلمة هللا سبحانه وتعاىل ً
مقارنة املبالغة ،سواء كانوا يعاقبون ابملوت أو ذو القرنني يعظهم ويعلمهم الشريعة اإلسالمية.
وقوله تعاىل "قال أما من ظلم فسوف نعذبه مث يرد إىل ربه فيعذبه عذااب نكرا وأما من آمن
وعمل صاحلا فله جزاء احلسىن" إنه الرد لذي القرنني إىل هللا سبحانه وتعاىل حىت ينال أشرار العقوبة
أجرا حسنًا.
اليت يستحقوهنا ويصبحون ً
درسا لآلخرين .أما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،فيطلبون ً
كلمة (أما) هي امتداد لعواقب أولئك الذين خيطئون والذين يؤمنون ويعملون الصاحلات .وقوله تعاىل
"وسنقول له من أمران يسرا" إنه أتكيد على أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سوف خيفون يف شؤوهنم
(أبو السعود.)530-529 :2011 ،
ذهب اجلمهور من املفسرين أن القوم املقصود يف اآلية الكرمية كانوا كفارا فخريه هللا تعاىل أن
يعذب ابلقتل وأن يدعوهم إىل اإلميان وذلك قوله تعاىل "قلنا اي ذا القرنني إما أن تعذب" ابلقتل من
أول األمر "وإما أن تتخذ فيهم حسنا" أي أمرا ذا حسن على حذف املضاف أو على طريقة الوصف
ابملصدر للمبالغة دعوة إىل احلق وإرشادا إىل ما فيه الفوز ابلدرجات وحمل إن مع صلته إما الرفع على
االبتداء أو على اخلرب وإما النصب على املفعولية إما تعذيبك واقع أم إما أمرك تعذيبك أو إما تفعل
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أو توقع تعذيبك وهكذا احلال يف االختاذ وتقدمي التعذيب ألنه الذي يستحقونه يف احلال لكفرهم ويف
التعبري إبما أن تتخذ فيهم حسنا دون إما أن تدعوهم مثال إمياء إىل ترجيح الشق الثاين .واملراد من
قوله تعاىل "قال أما من ظلم فسوف نعذبه" أن ذا لقرنني قال لذلك النيب خمتارا للشق األخري من
شقي التخيري حسبما أرشد إليه .واملراد بقوله تعاىل "وأما من آمن" أن مبوجب الدعوة يف توحيد هللا
تعاىل .واملراد ب "يسرا" أي سهال ميسرا غي شاق وتقديره ذا يسر وأطلق عليه املصدر مبالغة (األلوسي
البغدادي ،بال سنة :اجمللد اخلامس عشر والسادس عشر.)473-471 :
تضم اآلايت الكرمي أبنواع عملية االتصال اللغوي من التفويض والتحزمي ملناقشة قصة ذي
ّ
القرنني يف حواره مع هللا تعاىل عن القوم.

القسم الثاين  -القرنني و القوم (اآلية ) 98 – 94

سياق الكالم يف اآلايت استغناء القوم من ذي القرنني عن خرجهم الذي عرضوه عليه على
أن جيعل هلم سدا بينهم وبني أيجوج ومأجوج .والوعد إما وعد من هللا تعاىل خاص ابلسد أنه سيندك
عند اقرتاب الساعة فيكون هذا ملحمة أخرب هبا ذو القرنني وإما وعد هللا تعاىل العام بقيام الساعة
الذي يدك اجلبال وخيرب الدنيا (الطباطبائي :1997 ،اجمللد الثالث عشر.)361-359 :
قصة االتصال بني ذي القرنني والقوم الذين مت العثور عليهم يف مجع املمتلكات وعملية بناء
سد حلصر أيجوج ومأجوج .قوله تعاىل "قالوا اي ذا القرنني إن أيجوج ومأجوج مفسدون يف األرض
فهل جنعل لك خرجا على أن جتعل بيننا وبينهم س ّدا" ذكر أبو السعود (تويف  982هجرية) أن ذا
القرنني يف حواره مع األشخاص الذين التقى هبم استخدم مرتمجًا وسيطًا من جانبهم .ينقل الناس
أيجوج ومأجوج الذين يدمرون األرض ،ويطلبون من ذول القرنني حماربتهم ببناء احلصون (السدود)
حىت ال خيرجوا إىل األرض .وأوضح قتادة رضي هللا عنه أن األتراك أتوا من أيجوج ومأجوج ،ألن كلمة
(ترك) تعين املغادرة ،وتعين األشخاص الذين متكنوا من مغادرة السد .احلرف (الفاء) يف (فهل) له
أيضا معىن الضرائب أو
معىن السؤال عن الغرض ومتطلباته .كما ورد أن كلمة (خرجا) هلا ً
االحتياجات اليت جيب تقدميها إىل ذولقرنني ،وكذلك األنشطة اليت يتم تنفيذها ملساعدة ذا القرنني يف
التغلب على أيجوج ومأجوج .والفاء يف "فهل" لتفريع العرض على إفساد أيجوج ومأجوج يف األرض.
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واخلرج املصدر أطلق على اخلراج وهو االسم ملا أخرج .واخلرج أخص من اخلراج ألن اخلرج املال خيرج
مرة وهو التربع واخلراج املال خيرج متكررا ولزم أداؤه.
أقر ذو
وقوله تعاىل "قال ما مكين فيه رّب خري فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما" ّ
القرنني أنه مت تكليفه من قبل هللا سبحانه وتعاىل ملساعدة هؤالء الناس .مث أمرهم ذو القرنني مبساعدة
بعضهم البعض يف اخلري ،أي التصدي ليأجوج ومأجوج ببناء سد .بينما أوضح مجلة (بينكم وبينهم)
التفريق بني القوم وعدوهم ،أيجوج ومأجوج .واملراد بقوله تعاىل "ما مكين" ابإلدغام أي جعلين فيه هللا
تعاىل مكينا قادرا من امللك واملال وسائر األسباب .والفاء يف "فأعينوين" لتفريع األمر ابإلعانة على
خريية ما مكنه هللا تعاىل فيه من ماهلم أو على عدم قبول خرجهم و"أجعل" جواب األمر وتقدمي
إضافة الظرف إىل ضمري املخاطبني يف "بينكم وبينهم" على إضافته إىل ضمري أيجوج ومأجوج إلظهار
كمال العناية مبصاحلهم.
وقوله تعاىل "آتوين زبر احلديد حىت إذا ساوى بني الصدفني قال انفخوا" وهي أمر من قبل
ذي القرنني عند القوم .أوضح أبو السعود (تويف  982ه ) أن من املفروض كتب (آتوين بزبر احلديد)
ولكن حذف احلرف (الباء) ختصيصا وأتكيدا ألوامر ذي القرنني أنه احتاج احلديد لتقوية وتغليف
تفعا ،أمر ذو القرنني بتفجري السد الذي كان
مبىن الس ّد حلصر أيجوج ومأجوج .وعندما كان السد مر ً
وابردا وصلبًا .وقوله تعاىل "حىت إذا جعله انر قال
مغطى ابحلديد املذاب الذي كان ساخنًا حىت جافًا ً
آتوين أفرغ عليه قطرا " طلب ذو القرنني مرة أخرى احلصول على شظااي حديدية عندما اندلع السد.
واملراد بقوله تعاىل " آتوين زبر احلديد" طلب إيتاء الزبر ال ينايف أنه مل يقبل منهم شيئا ألن املراد من
اإليتاء املأمور به اإليتاء ابلثمن أو جمرد املناولة واإليصال وإن كان ما آتوه له له ال إعطاء ما هو هلم
فهو معونة مطلوبة وختصيص زبر احلديد ابلذكر دون الصخور واحلطب وحنومها ملا أن احلاجة إليها
أعز .واملراد من قوله " قال آتوين" فقد قرأ األعمش
أمس إذ هي الركن القوي يف السد ووجودها ّ
وطلحة ومحزة وأبو بكر حبمزة الوصل "ائتوين" كأنه يستدعيهم لإلغاثة ابليد عند اإلفراغ وإسناد اإلفراغ
إىل نفسه للسر الذي ووقفت عليه آنفا.
وقوله تعاىل "فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا " حذف حرف (التاء) من الكلمة
األوىل (اسطاعوا) الذي ينبغي أن يكون (استطاعوا) له معىن التأكيد على شكل سؤال ذي القرنني أن
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هؤالء ال يستطيعون فعل ما فعله ذو القرنني ،حىت يف حفر السدود بشكل صحيح .وقوله "قال هذا
رمحة من رّب فإذا جاء وعد رّب جعله دكاء وكان وعد رّب حقا" التأكيد من قبل ذي القرنني على أن
أيضا أن إرادة هللا ووعده
عزز ً
ما فعله كان شكالً من أشكال حمبة هللا هلؤالء الناس والبشرية مجعاء ،مما ّ
هو احلقيقة اليت جيب أن حتدث (أبو السعود .)534-531 : 2011 ،واملراد من قوله تعاىل
"اسطاعوا" حبذف التاء االفتعال ختفيفا وحذرا عن تالقي املتقاربني يف املخرج ومها الطاء والتاء وألن
أيجوج ومأجوج قد قصدوا أن يعلوه أي السد وينقبوه فال يستطيعون أن يعلوه ويرقوا فيه الرتفاع السد
ومالسته مائيت ذراع وقيل ألف ومثامنائة ذراع .وأو ضح املراد بقوله تعاىل "فإذا جاء وعد رّب" أي
وقت وعده تعاىل فالكالم على حذف مضاف واإلسناد إىل الوعد جماز وهو لوقته حقيقة وجيوز أن
يكون الوعد مبعىن املوعود وهو وقته أو وقوعه فال حذف وال جماز يف اإلسناد بل هناك جماز يف
الطرف واملراد من وقت ذلك يوم القيامة وقيل وقت خروج أيجوج ومأجوج وتعقب أبنه ال يساعده
النظم الكرمي واملراد مبجيئه .واملراد بقوله تعاىل "حقا" أي اثبتا ال حمالة واقعا البتة وهذه اجلملة يذييل
من ذي القرنني ملا ذكره من اجلملة الشرطية وأتكيد ملضموهنا وهو آخر ما حكى من قصته (األلوسي
البغدادي ،بال سنة :اجمللد اخلامس عشر والسادس عشر.)483-479 :
تضم اآلايت الكرمية أبنواع عملية االتصال اللغوي من االستفهام والتصريح والتوجيه والتحزمي
ّ
ملناقشة قصة ذي القرنني مع القوم يف بناء الس ّد حلصار أيجوج مأجوج.

اخلالصة
القصص يف سورة الكهف تناقش املوضوعات املهمة عن أصحاب الكهف وصاحب اجلنتني
من بين إسرائيل وقصة موسى واخلضر عليهما السالم وذي القرنني ونرى كثرة صيغة املخاطبة يف سورة
الكهف صيغة االستفهام الدالة على التلطف وحيث أنزل نفسه منه منزلة املتعلم من املعلم لتعلم الرشد
واخلري واألدب .وكذلك أبنواع عملية االتصال من األخرى وهي التعبري والتحزمي والتفويض والتصريح
والتوجيه.
و من خالل سورة الكهف ضرب هللا تعاىل مثال لألخيار واألشرار ،وقد بينت لنا أبسلوب
بليغ أخاذ صور عاقبة اجلاحدين املغرورين وحسن العاقبة للشاكرين املتواضعني .كما بينت لنا اآلاثر
الطيبة اليت ترتتب على اإلميان والعمل الصاحل واآلاثر السيئة اليت يفضي إليها الكفر واألعمال السيئة.
عملية االتصال اللغوي يف قصص سورة الكهف
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ومن خالل نظرية علم اإلتصال ميكننا أن نستفيد الدروس والعرب لكل قصة يف سورة الكهف .من
قصة أصحاب الكهف نستفيد ابلدروس والعرب عن قوة اإلميان والصرب يف محاية اإلميان واهلجرة
لسالمة اإلميان وصحبة املؤمنني الصاحلني والتلطف للسالمة من الظلم .ومن قصة صاحب اجلنتني
نستفيد ابلدروس والعرب عن وجوب الشكر على نعم هللا تعاىل وعدم التكرب يف حياة الدنيا ومداومة
ذكر حياة اآلخرة .ومن قصة موسى واخلضر نستفيد ابلدروس والعرب على فريضة طلب العلم والصرب
فيه ألن العلم من عند هللا تعاىل .ومن قصة ذي القرنني نستفيد ابلدروس والعرب أبن رضا هللا تعاىل
أساس قوي يف امللك وتواضع احلاكم قدوة حسنة لشعبه عند املشاركة يف مواجهة الظلم والتحدايت
لتحقيق األمن العام.
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