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                                    العلوم الشرعیة واإلنسانیة :مجلة الجامعة األسمریة

    )2018دیسمبر ( الثاني العدد )31( المجلد

  

   الق�آني ال��اب في ال�ع��� أسال��

  )أن��ذجاً  ال�هف أص�اب ق�ة(

  شاك� ف�هاد تارا    

   .امعة صالح ال�ی�، أر��ل، الع�اقجكل�ة اللغات، 

 tarashaker4d@yahoo.comEmail: 

  

  :ال�ق�مة

 ، وصالته وسالمه على خات� أن��ائه، وعلى آلهال��� ِ� على نع�ائه

 وأص�ا�ه وأول�ائه، الله� إّنِي أح��ك، وأف�ل ال��� ع��ك ح��ًا ال ی�ق�ع ع�ده،

  أما �ع�: ،وال�ف�ى م�ده

أول  ملى اإلن�ان ���ا�ه اإللهي م�� ال��ا�ة، فلق� خا�� هللا آدإت�جه هللا 

�� اإلن�ان ن��ًا ���رة م�اش�ة هللا ��ا إن�ان خلقه على ه�ه األرض، واس���

 ی�م أن اخ�ار الّ إول� ی�ق�ع ال��اب اإللهي  ،ن ه�ا ال��ي وذاكج�اعات بل�ا وأ

 ال��اب اإللهي ل� ی�ج� الق���ة ما انق�اع إال أنّ ج�اره،  إلى )هللا ح���ه (

فلق� أ�قى هللا ح�ل صلة ب��ه و��� خلقه ال��لف��  ،ب�� هللا وم� خل� ل�ع��وه

  ���ادته ت�فل بها الق�آن الع���.    

��اب الق�آني �ل ال���، ولق� جعل هللا خ�ا�ه الق�آني ال اس�ه�فلق� 

ع�قًا أی��ا  ح�ارة أو م�انًا، زمانًا أو اس���اء����ع� اإلن�ان�ة قا��ة دون�ا 

  كان وفي �ل آٍن.
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عل�ه فق� اس��قف�ي ذل� ل�راسة أسال�� ال��اب ال�اردة في الق�آن ال���� 

 ص�اب ال�هفأق�ة  الق�آنيال��اب ال�ع��� في (أسال��  في ��� �ع��ان

ال��ض�ع حقه ول�� ��ا  ع�اءإ خ�فًا م� ع�م  ال��ا�ةً  فيًة ك�� م��دد )أن��ذجاً 

ف��أت ���ع ال��ادر وال��اجع ال��علقة  -��ك جله�له ال یُ  ال ی�ركنَّ ما أ

وق�� ب�راس�ه و��ا�ة ال���، وم� خالل الع�ل ق� واجه��ي �ع�  �ال��ض�ع،

ال�غل� عل�ها ت���قًا لق�له  �ُ هٍ� وتع� اس��عول�� �ع� جُ  ال�ع�قات،

  .)1(﴾والذين جاَ�ُدوا ف�نا لن�ديَن�م ُسبَُلنا:﴿تعالى

 فق� أخ� على عاتقه :ولأماَّ ال���� األ ،م�����وال��ُ� ه�ا ی���ن م� 

و�ص�الحًا م� خالل ال�عاج� اللغ��ة وال��ادر  مفه�م ال��اب لغةً ب�ان 

ص�اب أ: فه� دراسة ت�����ة على ق�ة ل�انيا و���ا ��� ال����، ال��ث�قة

ك��اب م� هللا  ،سال��ها ودالالتهاأ �اخ�الفوال��ا�ات ال�اردة ف�ها  ،ال�هف

، إلى هللاخ�اب م� ال��اد و  ،خ�اب ال��اد �ع�ه� ل�ع�و  ،لل�س�ل دمحم 

  .ال�عاءو 

في ��ا�ة ه�ا ال��� على ع�د م� ال��ادر الق���ة  تُ ع���ْ ا وق�   

ال��اف م� ، و ب� ����التف��� الق�آن الع��� : وال��اجع ال��ی�ة  م� أه�ها:

ال�م����  ب� أح�� القاس� م���د ب� ع�� ألبي حقائ� ال����ل وع��ن األقاو�ل:

 بهادر ال�ی� دمحم ب� ع�� هللا ب� ل��ر ال��هان في عل�م الق�آنو  ،هـ) 538(ت 

، وم� ح�� م��فى ال��اغيأل�� ال��اغي: تف�و  ،هـ) 794(ت ال�ر��ي

ال��اب و  ،ح��� ��ال ن�ارلال��اب الق�آني ال�عاص�،  ال��اجع ال��ی�ة،

  �ل�د ع��ش.ل الق�آني دراسة في عالقة ب�� ال�� وال��اق،

على  �ُ إلى ال�راسات اللغ��ة، ��ا ��ّ ض�� ش��ًا ج�ی�ًا أُ رج� أْن أ �ُ و��ّ 

ول�� م� ج� وج�  جهٍ� ���� وع�ٍل م��ي، إلى�ق�ٍ� �أنَّ دراسة الق�آن ���اج 
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روا جه�، )1(﴾وال ي�لف اهللا �فسا إال وسع�ا﴿ و�ع�روا  �ل�ا أمل م� ال���ع أن �قّ�ِ

  فاذا ق�ل (ل�ّلِ فارٍس ���ة) فأن لي ع��ات، وجلَّ م� ال��ه�. ،يهف�ات

  ل��ابل واالص�الحياللغ�� �فه�م ال ال���� األول:

، وق� )2(الِ�َ�اُب ���� ال�اء وت���� ال�اء ه� ((م�اجعة ال�الم))

  .)3(َخاَ�َ�ُه �ال�الم م�ا��ًة وِخَ�ا�ًا وه�ا ی��اَ��اِن أ� وَجه أحُ�ُهَ�ا �المًا لآلخ�

، وجاء في ال�ع��: ال��اب )4(((ه� ���قة ال��ا�� وال��اصل مع اآلخ�)) 

  .ال�الم، وق� خا��ه �ال�الم م�ا��ة وخ�ا�ا، وه�ا ی��ا��انوال��ا��ة: م�اجعة 

وجاء في الق�ان "ف�ل  وال��اب: م��ر خا��ة :ما ی��ل� اإلن�ان صاح�هُ 

ال��اب" ��ع�ى ال�� ل�� ��ه اسهاب او اخ��ار، أو أْن �ق�ل ال���� �ع� 

، )5(ال���لة، وال��اب الفاصل ب�� ال�� وال�ا�ل، أو ال��� �ال���ة وال��هان

  .)7(ح� أل� � فال ی��أ )6(﴾اليملكون من� خطاباً : ﴿تعالىوق�له 

لل�عاج� اللغ�ّ�ة َأنَّ لف�َة الِ�َ�اب  يم� خالل تف��ي وأْ�ه� ما ی��و ل

ال ت�ل� م� أْن َتْ��ل مع�ى ال�الم َأو ال�سالة ال��َجَهة ال�ائ�ة  –ح���ا َوَرَدْت  –

  .)8(ب�� ال�وات

أّما الِ�َ�اُب اص�الحًا: ل��ْ� ال��ل�الُت االص�الح�ة للِ��اب ب�ع��ٍة 

َع�َّا تقّ�َم م� َأر�ان ع�ل�ة ال��ا�� ومفه�مه اللغ�� فق� ِق�َل أنَُّه ((ت�ج�ُه ال�الم 

ال�الم الُ�َ�جه ن�� الغ�� لإلفهام وق� ُ�عَ�� ع�ه  إلىن�� الغ�� لإلفهام، ث� ُنِقل 
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َوَشَدْدنَا ُمْلكَ�ُ َوآَتْ�َناُه ﴿ تعالى، و�ه�ا ال�ع�ى َورَد ق�لُه )1(��ا �قع �ه ال��ا��))

رأَ�ه ال�� نقله ع�  هـ) 255 (ت، إذ ورَد ع� ال�اح�)2(﴾اْلِحكَْمَة َوَفْصَل اْلخَِطاِب 

ع��و ب� ع��� في ب�ان ال�ق��د م� (ف�ل الِ�َ�اب) َأنه قال: ((ِإنََّ� إن أوت�َ� 

تق�یَ� ُحّ�ة هللا في عق�ل ال��ّلف�� ال����ی�، �األلفا� ال������ة في اآلذاِن 

ال�ق��لة ع�� األذهان ر��ًة في س�عِة اس��اب�ه� نفي ال��اغل ع� قل��ه� 

، وال )3(على ال��اب وال��ة ُ�ْ�َ� ق� ُأوتْ�َ� َفْ�َل الِ�َ�اب)) �ال��ع�ة ال���ة

�ا ُ�َف�ُ� (ف�َل الِ�َ�اب) ب��ٍع م� ((الق�َل ُت�َ�ُع ��ه أنّ ال�اح� ه�ا  أنّ ��فى 

، وق� َأوضَح )4(ال��عة اللف�ّ�ة وال��ة ال�ق�عة مع ع�م اإلثقال على ال��اع))

((ال�ّ�� م� ال�الم صَفه �أنه ـ(ف�ل ال��اب) ح�� و ال�م���� ال�ق��َد ب

، فال��اب على وف� )5(ال�ل�� ال�� ������ه م� ��اَ�� �ه ال یل��� عل�ه))

  .)6(ه�ا ال�فه�م �ل �الم واضح ی���ُ� الغ��ض واإلبهام

وق� خ�� ابُ� فارس �ا�ًا للِ��اب ال�� �قُع �ه الْفهُ� م� ال�امع 

ع�ى الِ�َ�اب ال�� ه� ((حاالت �ًا في ذل� ع� م�ُمعَ  )7(واإلفهاُم م� القائل

ه ی��ُ� مع�ى أنّ ف هـ) 471 (ت. َأما ال�اق� ع�� القاه� ال��جاني)8(ال�الم))

((تعل�ُ� ال�ل� �ع�ها ب�ع� وجعل �ع�ها ����  ال�� ه� )9((الِ�َ�اب �ال���

م�اَ�� ل��ق��  إلىم� �ع�)) فه� ع�ل�ة َأداء وِ���ال رسالٍة م� م��ل� 

  أغ�اٍض مع��ٍة.

                                                           
 .11/20:��اف اص�الحات الف��ن  1
  .20ص:  2
  .1/141ال��ان وال�����:  3
  .30لعقل الع��ي دراسة ت�ل�لّ�ة: ب��ة ا 4
    . 2/1030الَ�ّ�اف م� حقائ� ال����ل وع��ن األقاو�ل:  5
  .��129اب ال�ق�� الع��ي ال�عاص�: إش�ال�ة تأص�ل ال��اثة في ال 6
  .143اللغة وس�� الع�ب في �المها: ی���: ال�اح�ي في فقه  7
  .213 مع�� عل�م الع���ة: 8
  .84ی���: ب��ة العقل الع��ي:  9



  
  
  

ً  الكھف أصحاب قصة( القرآني الخطاب في التعبیر أسالیب   )أنموذجا

 

  نسانیة: العلوم الشرعیة واإلمجلة الجامعة األسمریة
326 

وُع�ف �أنه �ل ن�� أو ��ا�ة ت��ل وجهة ن�� م��دة م� ال���ل� أو    

ال�ات�، وتف��ض ��ه ال�أث�� على ال�امع أو القار�، مع األخ� �ع�� االع��ار 

م��ل ال��وف وال��ارسات ال�ي ت� ف�ها ال��اب ه� ال���قة ال�ي ت��ل بها 

ل��اص، أو على ال��ل ن�امًا م��ا�عًا ت�ه� �ه في ن�� �لي م�غّ�� وم��� ا

ن�� ���� معه َأْن ت�آلف ال��ل في خ�اب �ع��ه ل��ّ�ل خ�ا�ًا أوسع ی���� 

وال��اب ت�ق�ل� ���� ال��ا��، ا� ت���ل  على أك�� م� ن� مف�د،

تق�أ م�اصفات ه�ا ال��ا��  إل��ال ال�سالة له، أو ل��فه ح�� أح�اله، أو

 )1(.وغ�ضه وتف���ه وسل��ه

 إلىه إ��ال األف�ار أنّ ���� أن نع��ف ال��اب �وفي ض�ء ما س��    

اآلخ��� ب�اس�ة ال�الم ال�فه�م، واللغة في ذل� هي أداة ال��اب �ع�ي وعاء 

  .)2(األف�ار

  ق�ة أص�اب ال�هف:  

لق�� الق�آني نه� م��ف� �الع�اء وال�ف�ات، و��ٌ� زاخٌ� �الع�� ا

ش�اها، ونق��ف ج�اها ، والع�ات، وروٌض حافٌل �ال��اح�� وال���ات، ن����  

و��اك� ن��ات و��ور سا�عاٍت ، ن��س� خ�اها، ونق��� ض�اها، وح�ج  

سا�عات وآ�ات ب��ات ت��� ���ق ه�ا ال��اب ال���� ال���ل م� ع�� رب 

  العال���، على قل� رس�له األم��.

م� ه�ا ال�وض ال�اس� وال��� ال�اخ� ه�ه الق�ة الع���ة ، ق�ة أول�� الف��ة   

�هف أج�ع�ا أم�ه�  إلىی� خ�ج�ا ف�اًرا ب�ی�ه�، مع����� ب��ه� فآواه� ال���� ال�

 أنّ ، ول� ���� ب�اله� ء، و��ق�ع ال�الءعلى ال�قاء ��ه ح�ى ت��لي الف��ُة ال�ل�ا

ن�مه� س���ل ل���اوز ثالثة ق�ون، وه� في رقاٍد ع���، ح�ى أش�ق عل�ه� ف�� 
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� أن تعاق�� الق�ون وت�اول� العه�د وولَّى ج�ی�، وه�َّ� عل�ه� ن�ائُ� ال���ة، �ع

  عه� ال�غاة.

وم� أوجه ال��اس�ة ب�� ق�ة أص�اب ال�هف واله�ف ال�ئ��ي ل��رة ال�هف 

ها خ�� ل�ا ���� ال��اة م� الف�� وأوردت ن��ذجا ع�ل�ا وم�اال واق��ا ُ����� أنّ 

 إلى، ح�� سعى ال�ل� لف��ة ع���ة ع��ه� هللا م�ها�ه، ح�� تعّ�ض الف��ة 

ف���ه� في دی�ه� واس�غل سل�انه في م�اوم�ه� على ال�� و�غ�ائه� ��ل 

م� �ل تل� الف��  تعالىال�غ��ات ��ا اس���م ف��ة ال�ه�ی� وال�ع��، فع��ه� هللا 

هللا  إلىل�َّا خُلَ�� ن��ه� وصف� س���ته� وق��� ع����ه� وص�ق ت�جهه� 

 )1(.تعالى

  س�� ن�ول ه�ه الق�ة:

ق���ا �ع��ا ال��� ب� ال�ارث وع��ة ب� أبي  أنّ ذ�� اب� إس�اق:    

أح�ار یه�د وقال�ا له�ا: ُس�الُهْ� َعْ� ُمَ�ّ�ٍ� َوِصَفا َلُهْ� ِصَفَ�ُه َوَأْخِ�َ�اُهْ�  إلىم��� 

ِ� ؛ َفَ�َ�َجا َحّ�ى ِ�َقْ�ِلِه، َفِإّنُهْ� أَْهُل اْلِ�َ�اِب اْألَُوِل َوِعْ�َ�ُهْ� ِعْلٌ� َلْ�َ� ِعْ�َ�َنا ِمْ� ِعلْ 

َقِ�َما اْلَ�ِ�یَ�َة، َفَ��ال َأْحَ�اَر َیُه�َد َعْ� َرُس�ِل ّ�ِ  َوَوَصَفا َلُهْ� َأْمَ�ُه َوَأْخَ�َ�اُهْ� ِبَ�ْعِ� 

اَلْ� َقْ�ِلِه، َوَقاَال َلُهْ� إّنُ�ْ� أَْهُل الّ�ْ�َراِة، َوَقْ� ِجْ�َ�اُكْ� ِلُ�ْ�ِ�ُ�وَنا َعْ� َصاِحِ�َ�ا َهَ�ا؟ َفقَ 

 ُمْ�َسٌل 
ّ
َلُهَ�ا َأْحَ�اُر َیُه�َد: َسُل�ُه َعْ� َثَالٍث َنْأُمُ�ُكْ� ِبِهّ�، َفِإْن َأْخَ�َ�ُكْ� ِبِهّ� َفُهَ� َنِ�ي

َوِ�ْن َلْ� َ�ْفَعْل َفالّ�ُجُل ُمَ�َقّ�ٌل َفَ�ْوا ِ��ِه َرْأَ�ُ�ْ�، َسُل�ُه َعْ� ِفْ�َ�ٍة َذَهُ��ا ِفي الّ�ْهِ� اْألَّوِل 

َن َأْمُ�ُهْ� َفِإّنُه َقْ� َ�اَن َلُهْ� َحِ�یٌ� َعَ�ٌ�؟ َوَسُل�ُه َعْ� َرُجٍل َ�ّ�اٍف َقْ� َبَلَغ َما َ�ا

؟ َفِإَذا َأْخَ�َ�ُكْ� 
َ
َمَ�اِرَق اْألَْرِض َوَمَغاِرَ�َها َما َ�اَن َنَ�ُ�ُه؟ َوَسُل�ُه َعْ� الّ�وِح َما ِهي

، َوِ�ْن َل�ْ 
ّ
َ�ْفَعْل َفُهَ� َرُجٌل ُمَ�َقّ�ٌل َفاْصَ�ُع�ا ِفي َأْمِ�ِه َما َبَ�ا  ِبَ�ِل� َفاّتِ�ُع�ُه َفِإّنُه َنِ�ي

َلُ�ْ�، َفَأْقَ�َل الّ�ْ�ُ� ْبُ� اْلَ�اِرِث َوُعْ�َ�ُة ْبُ� َأِبي ُمَ�ْ�ِ� َحّ�ى َقِ�َما َمّ�َة َعَلى ُقَ�ْ�ٍ�، 

َوَ�ْ�َ� ُمَ�ّ�ٍ� َقْ� َأْخَ�َ�َنا َأْحَ�اُر  َفَقاَال: َ�ا َمْعَ�َ� ُقَ�ْ�ٍ�، َقْ� ِجْ�َ�اُكْ� ِ�َفْ�ِل َما َبْ�َ�ُ��ْ 

 
ّ
َوِ�ْن َلْ�  )( َیُه�َد َأْن َنْ�َأَلُه َعْ� َأْشَ�اَء َأَمُ�وَنا ِبَها، َفِإْن َأْخَ�َ�ُكْ� َعْ�َها َفُهَ� َنِ�ي

  َ�ْفَعْل َفالّ�ُجُل ُمَ�َقّ�ٌل َف�َأْوا ِ��ِه َرْأَ�ُ�ْ�.
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َ�ا ُمَ�ّ�ُ� َأْخِ�ْ�َنا َعْ� ِفْ�َ�ٍة َذَهُ��ا ِفي الّ�ْهِ� اْألَّوِل َقْ�  َفَ�اُءوا َرُس�َل ّ�ِ  َفَقاُل�ا: 

َكاَنْ� َلُهْ� ِقّ�ٌة َعِ���ة َوَعْ� َرُجٍل َ�اَن َ�ّ�اًفا َقْ� َبَلَغ َمَ�اِرَق اْألَْرِض َوَمَغاِرَ�َها؛ 

؟ َقاَل َفَقاَل َلُهْ� َرُس�ُل �ِّ 
َ
: ُأْخِ�ُ�ُكْ� ِ�َ�ا َسَأْلُ�ْ� َعْ�ُه َغً�ا َوَأْخِ�ْ�َنا َعْ� الّ�وِح َما ِهي

َخْ�َ� َعْ�َ�َة َلْ�َلًة َال  - َوَلْ� َ�ْ�َ�ْ�ِ� َفاْنَ�َ�ُف�ا َعْ�ُه ، َفَ�َ�َ� َرُس�ُل ّ�ِ ِ��َ�ا َیْ�ُكُ�وَن 

َة، َوَقاُل�ا: ُ�ْ�ِ�ُث ّ�ُ إَلْ�ِه ِفي َذِلَ� َوْحً�ا، َوَال َ�ْأِت�ِه ِجْ�ِ��ُل َحّ�ى َأْرَجَف أَْهُل َم�ّ 

َوَعَ�َنا ُمَ�ّ�ٌ� َغً�ا، َواْلَ�ْ�َم َخْ�َ� َعْ�َ�َة َلْ�َلًة َقْ� َعَلْ�ِه َما َیَ�َ�ّلُ� ِ�ِه أَْهُل َمّ�َة: ُثّ� َجاَءُه 

ِ�ُ��َرِة َأْصَ�اِب اْلَ�ْهِف.ِجْ�ِ��ُل ِمْ� ّ�ِ َعّ� َوَجّل 
))1((

  

   ال��اب في ق�ة أص�اب ال�هف ال���� ال�اني: أسال��

 ،س�فهامواال ،وال�هي ،تع�دت أسال�� ال��اب في ق�ة ال�هف وهي األم�

معاني ال�ال��ة وف��ة  إلىوخ�ج� في م��لها ع� معان�ها ال�ي وضع� لها 

ت�ه� في ت�ج�ه ال�اللة ��ا ی��ق� الغ�ض ال�ئ��ي ال���خي في اآل�ات  ،وج�ال�ة

  )2(كلها.

  هللا لل�س�ل دمحم م� خ�اب :أوالً 

� ه�ا في م���عة فق� خا�� هللا ال��ي ال���’وه� ال���ر ال�ئ��ي له�ه الق�ة 

كان  ما(وه� ی�اجه ال������) وم�ها  ي (ما ��ه ال��ج�ه لل�� م�ها آ�ات ����ات

ح�ل  حة ما(ال��ل�ة وارا وم�ها )ة(ما ی�عل� �أم�ر ت���� وم�ها ج�ا�ًا ل��ال)

 ا�ق���) وه�اجهة أهل الع�اد وال����اء م� م���ي في مص�ره م� ض�ٍ� وع�� 

���� ال��ل�ل اآل�ات ال����ة في ه�ه الق�ة  ،ه�ه ال��ا�ات قف ع�� أب�زأ

  ورد في ال��اب م� ال�عاني. ألب�ز ما
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  االس�فهام�أسل�ب   هللا لل�س�ل دمحمم� خ�اب ) 1

وذل� �أداة م� إح��  ،ل� ��� معل�مًا م� ق�ل ه� �ل� العل� ��يءٍ  :االس�فهام

)1(وأنى. ،وأی� ،و��� ،وأ�ان ،وم�ى ،وما ،وهل ،�االه��ة ،أدواته
 ما خ�� �ل� 

  .)2(ال������ ع�� ل��

 :واالس��راكاإلخ�ار ع� أهل ال�هف أ) 

 وال���قة شيء �ه ��� أم� على االس��راك أو لل����ه تأتي ق� االس�فهام ���عة

  .)3(آخ� شيء

ع� أهل ال�هف م� أجل أن ���ج�ه  )( كان ال��ال م� ق��� لل��ي

� إن سأل� �فار م�ة ع� م�ألة ه )(وم���ن ال��اب ال��جه لل�س�ل 

وم�  ،أص�اب ال�هف على أنها مع�لة  ی���ون إح�اج� بها ف�ع� م� �المه�

  .)4(س�ء ن��ه�

  )5(﴾. أَن� أَْصَحاَب اْ�َكْ�ِف َوالر�قِيِم �َانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجًبا أَْم َحِسْبَت ﴿

، و{َحِ�ْ�َ�} ��ع�ى »بل«ه�ا م�ق�عة، فهي ��ع�ى » أم«﴾ أَْم َحِسبَْت : ﴿تعالىقال 

 إلىال��ق�عة ال�ي ت���� االس�فهام م� أجل ش� ال�َّف� » أم«تأتى بـ ����

 أ� ال ،وال�هي ،وق�ل ��ع�ى ال�في. )6(َع���ةها ح��قة نّ الق�ة أل إلىاالس��اع 

و���عه في  ،غ���ة على آ�ات هللا، ج�� له� وما ،ق�ة أص�اب ال�هف نّ أت�� 

 يه ماو آ�ات الع���ة  تعالىبل �  ،م�ان� لها وال ،ن��� لها ه الوأنّ ، ح��ه

ول�� ال��اد به�ا ال�في ، أع�� م�ها ،م� ج�� آ�اته في أص�اب ال�هف ة،ك��� 

 ،أو هي م� آ�ات هللا الع���ة ،الع�ائ�ن ت��ن ق�ة أص�اب ال�هف م� أ
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ق��ه� على غ�اب�ها ل��� �أع�� آ�ات  أنّ و  ،أن ج��ها ���� ج�اً  ،�ا ال��ادو�نّ 

هللا، وفي صف�ات ه�ا ال��ن م� الع�ائ� وفي ث�ا�اه م� الغ�ائ� ما �ف�ق ق�ة 

   )1(أص�اب ال�هف وال����.

ق�ة أص�اب ال�هف ل��� �ع���ة م� آ�ات  أنّ قال ال�جاج: أعل� هللا س��انه 

(أم)  وق�ل)2(.خل� ال���ات واألرض وما ب��ه�ا أع�� م� ق��ه� نّ هللا، أل

  )3(غ�ض آخ�. إلىم� غ�ضٍ   الن�قال

  :وال�اء) ،ال��ا�� (ال�اف ���غ ض���  هللا لل�س�ل دمحمم� خ�اب  )2

 :واالس��راكاألخ�ار ع� أهل ال�هف  )أ

�ُ�ْم فِ�َْيٌة آَمنُوا بَِرب��ِْم َوزِْدنا�ُْم �ُدى َك نَْحُن َ�ُقص� َعَليْ ﴿ تعالىق�له   .)4(﴾نََب�َ�ُْم بِاْلَحق� إِن

ه�ا ال��اب تف��ل لق�ة أص�اب ال�هف، واآل�ة ��ارة ع� ت�ل�غ ه�ه الق�ة 

ع� ق�ة أص�اب ال�هف، �اَن ال�امع  تعالىل�س�ل فل�ا أخ�� هللا س��انه و 

  )5(ب�انٍ  أك�� م� ذل� . إلىج�ی�ًا �أن ت����ق نف�ه 

) وه�ا نب��م بالحق كنحن �قص علي( )(وت��أ اآل�ات ه�ه م�ا��ة ال���فى 

ب�ل� وفي ه�ا  )(ی��لى ب�ف�ه أخ�ار ال�س�ل  تعالىال��اب ی�ل على أنَّ هللا 

 إلىل�� دع�ة ل�ا وصف ال�الوة ال��ان�ة �اا ال�� وفي ه� ،اوتأی��له  ن��

﴾ أ� نَْحُن َ�ُقص� َعَلْيَك نََب�َ�ُْم بِاْلَحق� ﴿ ،ص��ه ووج�ده واع�قاد ،ت��ی� �ل ما ورد ف�ها

ال�هف، ن�أ حقا ال م�ل لل���ة ��ه  إلىن�� ن���� ن�أ ه�الء الف��ة ال�ی� آووا 

�ُ�ْم فِ�َْيٌة آَمنُوا بَِرب��ِْم َوزِْدن﴿ ه� ش�اب آم��ا ب��ه�، وزدناه� ه�� أنّ ﴾ أ� ا�ُْم �ُدًى إِن

في  وال�ه� هللا، إلى�ال����� على اإل��ان، وال��ف�� للع�ل ال�الح، واالنق�اع 

ْمَس إِذا طََلَعْت  َوَتَرىال�هف فقال: ﴿ إلىال�ن�ا ث� بّ�� س��انه حاله� �ع� أن أووا  الش�
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ماِل َو�ُْم �ِ� َفْجَوةٍ ِمْن�ُ َتَتزاَوُر َعْن َكْ�ِف�ِْم ذاَت  ُضُ�ْم ذاَت الش� بَْت َ�ْ�ِ � أیها أ� إنّ  )1( ﴾اْلَيمِ�ِ�، َوإِذا َ�َ

ال��ا�� (�ا دمحم أو ال�اس) ل� رأی� ال�هف ل�أی� ال��� ح�� �ل�عها ت��ل 

ع�ه جهة ال����، ورأی�ها ح�� الغ�وب ت���ه� وتع�ل ع�ه� جهة ال��ال، وال�ال 

  .)2(وم��عه، �����ه� ن��� اله�اء و��دهه� في وس�ه أنّ 

َوَتْحَسبُُ�ْم أَْ�َقاًظا َو�ُْم ُرُقوٌد َو�َُقل�بُُ�ْم َذاَت قائًال له ﴿ )(و����� ال��اب لل��ي 

ِ اط�َلْعَت َعَلْي�ِْم َلَول�ْيَت  َماِل َو�َْلبُُ�م بَاِسٌط ذَِراَعْي�ِ بِاْلَوِصيِد َلو اًرا َوَلُملِئَْت ِمْنُ�ْم اْلَيمِ�ِ� َوذَاَت الش� ِمْنُ�ْم ِ�َ

ه� ن�اْم بل أنّ ل�ا ����  ،دمحم م�اه�ًا ه�الء الق�م أ� ل� ��� �ا )3(﴾ُرْعًبا

ِ اط�لَ ﴿ )4(،ی�ل على أمارة م� أمارات ال��م �اه�ه� ال نّ ل����ه� أ�قا�ًا أل  ْعَت َلو

في رق�ته� ) (دمحم  ﴾ أ� ل� شاه�ته� �اِمْنُ�ْم ُرْعًبا َت ِمْنُ�ْم ِ�اًرا َوَلُملِئْ  َت َعَلْي�ِْم َلَول�يْ 

  ال�ي رق�وها في ال�هف، ألدب�ت ع�ه� هار�ا فارا م�ه�.

هللا  نّ أ� ول�ل�� نف�� ح�� ا�الع� عل�ه� خ�فا وف�عا، أل(( ﴾ِمْنُ�ْم ُرْعًبا َت َوَلُملِئْ ﴿

ال ��ل إل�ه� واصل، وال تل��ه� ی� الم�، ح�ى  �يوقارًا  ق� أل��ه� ه��ة و

ی�لغ ال��اب أجله، وت�ق�ه� م� رق�ته� ق�رته وسل�انه في ال��� أنَّ ال�� أراد 

أن ��عله� ��ه ع��ة ل�� شاء م� خلقه، وآ�ة ل�� أراد االح��اج عل�ه� م� 

  )5(��اده، ول�عل��ا أن وع� هللا ح�، وأن ال�اعة آت�ة ال ر�� ف�ها)).

����� ال��ا�� (ال�اء) ول��  )(ال�س�ل  إلى ال��اب م�جه وه�ا

ل� ��� في زم� الف��ة ح�ى ی�� ال���  )( ، فال�س�لل�� ال�ق��د �ه وح�ه

، وال ال�ق��د �ه ال�س�ل ، أو ل� ��لع عل�ه� ل��افح�� ت�لع عل�ه� أو تغ�ب
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)(  وح�ه في ال�ؤ�ة أو اال�الع، بل ال�اس �افة، م� خالل م�ا��ة ج��

  .)()1(ال��� في ش�� ال�س�ل 

  :��أسل�ب األم  هللا لل�س�ل دمحمم� خ�اب ) 3

�عّ� أسل�ب األم� واح�ًا م� األسال�� ال�ال��ة ال��اش�ة ال�ي تع�ى ال�راسة 

وم�ادها. و�أتي األم� إما األسل���ة وال�الل�ة ب��ل�لها وال�ق�ف على أغ�اضها 

معان إضا��ة  أو ،س�عالء واإلل�اموه� �ل� الفعل على وجه اال ،��ع�اه األصلي

ه� �ل� الفعل م�ا ه� دون� (( :)2(وق�ائ� األح�ال،ت��فاد م� س�اق ال�الم 

   .)3(و�ع�ه عل�ه))

  اإلرشاد:أ) 

تِ�ِْم ما َ�ْعَلُمُ�ْم إِال� َقلِيٌل  ُقلْ ﴿ تعالىق�له  �� أَْعَلُم �ِِعد�  أنّ  إلىفي ه�ا إرشاد ل�ا  )4( ...﴾َر�

ال��ض  إلى، إذ ال اح��اج تعالىهللا  إلىاألح�� في م�ل ه�ا ال�قام رد العل� 

  .��يءفي م�ل ذل� �ال عل�، فإْن ا�لع�ا على أمٍ� قل�ا �ه، و�ال ت�ّقف�ا ول� ن��م 

أ� ما �عل� ع�ده� إال قل�ل م� ال�اس. رو� ق�ادة ع� اب�  ﴾َ�ْعَلُمُ�ْم إِال� َقلِيٌل ما ﴿

م� القل�ل ال�� اس���ى هللا ع� وجّل، �ان�ا س�عة س��  إنّ ه قال: ��اس أنّ 

شيء في ذل�. وفي ه�ا داللة على  )(ال�ل�، ول� ی�د في ال���ح ع� ال��ي 

�هّ� االع��ار ب�ل� الق��، و��ا ���ن ال�هّ� ل�� ه� مع�فة الع�د، بل ال أنّ 

  )5(نافعا لعق�ل�ا وت�ه�ِ� أخالق�ا ورق��ا في ح�ات��ا ال�ن���ة واألخ�و�ة.

  

  

  

                                                           
  .www.odabasham.netال���ة الف��ة في س�رة ال�هف:  1
  .73 ج�اه� ال�الغة: 2
  . 1/628 ال��اف ع� حقائ� ال����ل وع��ن األقاو�ل في وج�ه ال�أو�ل: 3
 .22 ال�هف: 4
  .16/135م�اغي:  تف���ی���:  5



  
  
  

 شاكر فرھاد تارا

 

  )2018دیسمبر ( الثانيالعدد ) 31المجلد (
333 

  ذ�� هللا �ع� ال���ان:ب) 

أ� واذ�� م���ة ر�� إذا ف��  )1(﴾َرب�َك إِذا َ�ِسيَت  ذُْ�ْ َوا﴿ تعالىك�ا قال س��انه و 

�ال��ارك ح�� ال����، س�اء أ�ال الف�ل أم م�� ن��ان ث� ن��� ذل�، وه�ا أم� 

  ق��.

َب ِمْن �ذا َرَشًداَوُقْل ﴿ �� ِألَْ�َ ، أ� وقل ع�ى أن ی�ّفق�ى ر�ي ل�يء )2(﴾َع�� أَْن يَْ�ِديَِن َر�

  )3(أق�ب إرشادا لل�اس، وأ�ه� ح�ة م� ن�أ أهل ال�هف.

ماواِت لَ  اهللاُ أَْعَلُم بِما َلبُِثوا ُقِل  ﴿ ُك �ِ�  �ُ َغْيُب الس� َواْألَْرِض أَ�ِْ�ْ بِ�ِ َوأَْسمِْع ما َلُ�ْم ِمْن دُونِ�ِ ِمْن َو�ٍِ�ّ َوال �ُْ�ِ

أ� قل هللا أعل� م��� به�، وق� أخ�� ���ة ل��ه�، فه� ال�� ال�� ال )4(﴾ حُكْمِ�ِ أََحًدا

  ���م ح�له ش�.

ه� ت�ازع�ا ف�ها أ��ا ��ا ت�ازع�ا في أنّ وفائ�ة تأخ�� ب�انها ال�اللة على 

ه�ا ال��ان م� الغ�� ال�� أخ�� هللا �ه ن��ه ل���ن مع��ة له،  أنّ الع�د، وعلى 

ماواِت َواْألَْرِض أَ�ِْ�ْ بِ�ِ َوأَْسمِْع ما َلُ�ْم ِمْن دُونِ�ِ ِمْن لَ  اهللاُ أَْعَلُم بِما َلبِثُوا ُقِل وجاء ق�له ﴿ �ُ غَْيُب الس�

ُك �ِ� حُكْمِ�ِ أََحًداَو�ٍِ�ّ َو  ُقْل ت�ی�ال ل�ا�قه، ل���ن م�اك�ا ق�له ح�ا�ة ع�ده� ﴿ )5(﴾ال �ُْ�ِ

تِ�ِْم  �� أَْعَلُم �ِِعد�   )6(﴾.َر�

ماواِت َواْألَْرِض لَ ﴿ ﴾ أ� و� عل� ما غاب ف�ه�ا، وخفى م� أح�ال أهله�ا، �ُ غَْيُب الس�

ل��� الف��ة في ال�هف، و�ذا عل� ال �ع�ب ع�ه عل� شيء م�ه، ف�ّل��ا له عل� ما 

 ال�في ف�ه�ا فه� �عل� غ��ه أدر�.

((وم� ذل� العل� الغائ� على ���� م� العق�ل ح�اب ال��ة ال����ة والق���ة، 

فق� غّ��ه هللا ع� �ع� ال�اس، ول� ��لع عل�ه إال العارف�� ���اب األفالك، 
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 ه�ا م��أ ز��ة األرض وزخ�فها. أنّ وم� ث� �ع���ن م� أم� ن��ه�، و�عل��ن 

﴾ ه�ا أسل�ب في اللغة ی�ل على ال�ع�� وال��الغة في األم� ال�� أَ�ِْ�ْ بِ�ِ َوأَْسمِْع ﴿

��ل م�ج�د، وأس�عه ��ل م���ع، فه� ال  تعالىت���ث ��أنه، أ� ما أ��� هللا 

ما ﴿ )1(ه أن ی�عّ�� م�ه)).أنّ ��فى عل�ه شيء م� ذل�، وه�ا أم� ع��� م� ش

﴾ أ� ما ل�لقه دون ر�ه� ال�� خلقه�  ولي یلي ت�ب�� أم�ره� َلُ�ْم ِمْن دُونِ�ِ ِمْن َو�ٍِ�ّ 

  وت���فه� ���ا ه� ��ه م�ّ�ف�ن.

ُك �ِ� حُكْمِ�ِ أََحًدا﴿ ه� ال�� له ال�ل� واألم�، ال معّق�  تعالىه أنّ ﴾ أ� َوال �ُْ�ِ

  .�س� أس�اؤههللا وتق تعالىل���ه، ول�� له وز�� وال ن��� وال ش���، 

  :�أسل�ب ال�هي  هللا لل�س�ل دمحمم� خ�اب ) 4

وله ص�غة  ،مع اإلل�ام س�عالء�ل� ال�ف ع� ال�يء على وجه اال ه�ال�هي: ((

وق� ت��ج ه�ه ال��غة ع� أصل  ،(ال) ال�ا��ة ـوهي ال��ارع ال�ق�ن ب ،واح�ة

  )2(أخ� ت��فاد م� س�اق ال�الم وق�ائ� األح�ال)). نامع إلىمع�اها 

  :س�ف�اء، واالال�هي ع� ال��ارةأ) 

ع� ش����: ال��اء في  )( ه�ا الق��، نهى رس�له هانس��ذ��  أنو�ع� 

أ� فال ت�ادل في  )3(﴾فِي�ِْم إِال� ِمراًء ظا�ًِرا َفال تُمارِه� فقال: ﴿أنّ أم�ه�، واالس�ف�اء في ش

الف��ة إال ج�ال سهال لّ��ا، وق� عل�ه� ما جاء في ال��اب ال���� دون  أنّ ش

ت��ی� له� في تع��� الع�د، وال ت�ه�ل له� في ال��ی�، إذ ال ی��ت� على ذل� 

ال�ع�  أنّ ال�ق�� م� الق�ة ه� الع�ة واالع��ار، ومع�فة  نّ ك��� فائ�ة، أل

ذل� م�ا ��ّل ���ارم  نّ أ إلىحاصل ال م�الة، وه�ا ال ی��قف على ع�د مع��، 

  )4(األخالق ال�ي �ع� إلت�امها.
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ه� ال عل� أنّ ه�، فأنّ ((أ� وال ت��ف� ال��ار� في ش )1(﴾فِي�ِْم ِمْنُ�ْم أََحًدا َوال َ�ْسَتْفِت ﴿ 

دل�ل  إلىله� ب�ل� إال ما �ق�ل�نه م� تلقاء أنف�ه� رج�ا �الغ�� م� غ�� اس��اد 

قا�ع، وال ن� ص��ح، وق� جاءك ر�� �ال�� ال�� ال م��ة ��ه، فه� ال�اك� 

  )2(ال�قّ�م على �ل ما تق�مه م� ال��� واألق�ال ال�الفة)).

  :و ر�� األم�ر �����ة هللا ال�هي إلرشاد وال�أدی�ب) 

�� فاعٌِل ذلَِك غًَدا َوال َ�ُقوَلن� ﴿ �ِ أّني سأفعل ها ال�س�ل ل�يء ((أ� وال تق�ل� أیّ  )3(﴾لَِ�ْ�ٍء إ

الغ�، أو  م�يءه ر��ا مات ال��ء ق�ل تق�ل: إن شاء هللا، ذل� أنّ  أن إال ذل� غ�اً 

ر��ا عاقه عائ� ع� فعله، فإذا ل� �قل إن شاء هللا صار �اذ�ا في ذل� ال�ع� 

 )4(ونف� ال�اس م�ه)).

 خ�اب ال��اد �ع�ه� ل�ع� :ثان�اً 

ح�ى س��انه ع� أهل و  االس�فهامخ�اب ال��اد �ع�ه� ل�ع� �أسل�ب  )1

  :ال�هف مقالة �ع�ه� ل�ع�

  :ال�فيأ) 

وم�ها غ�� ال��اش�ة  ،�أدوات ال�في ال��عارف عل�ها ،لق� تع�دت وسائل ال�في ف�ها

وم� ذل�  ،ال�� ت��ل ال��لة ��ه مع�ى ی���ه العقل والف��ة ال�ل��ة كاالس�فهام

ِن اْف�َ�ى َع�َ� اهللاِ َكِذبًا َفَمْن ﴿ : تعالىفي ق�له  (( فال��ب ��� ذاته ت���ه )5(﴾أَْظَلُم ِمم�

وق� س�اه هللا  ،اءف�� اال��ب على هللا أش� �ل�ًا و و ،ال��ائع والف��ة اإلن�ان�ة 

 و��هارًا ل��اع�ه. ،م�هألته��ال  ،اف��اء
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أنَّ أهل ال�هف ق� �عل� م�  أ�ل� م� ق�مه  ل��ه� أخ�ج ه�ا ال�الم  ل���ح ال 

   )1( .تعالىل�ه إم�� ��َب على هللا ب���ة ال���� أح� أ�ل� 

أ� ال أ�ل� م�� اف��� على هللا ال��ب ون�� جاء ��ع�ى ال�في  االس�فهامه�ا 

  .(2)ع� ذل� عل�ا ����ا)) تعالىإل�ه ال����، 

  :ال�ع��ب) 

 قال﴿ ىتعال ق�له في ذل� ف�ه� للع��، م�عاة كان هللا �ع�ه� ع��ما الف��ة حال

ٍ قالُوا َرب�كُْم أَْعَلُم بِما َلبِْثُتْم  بِْثُتْم لَ  ِمْنُ�ْم َكْم  قاÒل�  ل���  أ� �� ی�ماً  )3(﴾قالُوا َلبِْثنا يَْوًما أَْو َ�ْعَض يَوم

 ان��اه، ولف� ال�ع�� مع�ى ���ل اآل�ة ه�ه في ((ال��ال )4(س�فهام�ة،اوهي 

 ال���عة في ك��� ت��ل م� أع��ه�، أمام �اه�: ب�� حال��� فالف��ة �ان�ا

 ت�أث� ل� ونف��ة معه�، كان ال�� ه���ه� وال�ل� في م���لة أمامه�، ال����رة

��ق�ل قائل م�ه�  .م��ر االس�غ�اب والع�� ذل� كان ح��ق�ه، على �ال�م�

  )5( ))ه� اس����وا م� أنف�ه� ��ل رق�ته�.أنّ ألص�ا�ه: �� ل����؟ ذاك 

 ﴿ ٍ ﴾ أ� فأجا�ه اآلخ�ون، فقال�ا ل���ا ی�ما أو �ع� ی�م قالُوا َلبِْثنا يَْوًما أَْو َ�ْعَض يَوم

﴾ أ� وقال آخ�ون: ر��� أعل� قالُوا َرب�كُْم أَْعَلُم بِما َلبِْثُتْم ﴿ ذل� ��ل� �ان أنّ ��ا م�ه� 

تعل��ن م�ة ل����، بل هللا ه� ال�� �عل�ها، وه�ا م� األدب �� ال أنّ ��ا ل���� أ� 

  ال�ارع في ال�د على األول�� �أح�� أسل�ب وأج�ل تع���.
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 :خ�اب ال��اد �ع�ه� ل�ع� �أسل�ب األم�) 2

   :ل��اسال أ) ا

ِ اْعَتزَْلُتُمو�ُْم َوما َ�ْعبُُدوَن إِال� اهللاَ ﴿ اْ�َكْ�ِف َيْنُ�ْ َ�كُْم َرب�كُْم ِمْن َرْحَمتِ�ِ َويَُ�ي�ْئ َ�كُْم ِمْن أَْمرُِكْم  َف�ُْووا إ��َوإِذ

((أ� و�ذ فارق���ه� وخالف���ه� في ��ادته� غ�� هللا ففارق�ه� �أب�ان��  )1(﴾ِمرَفًقا

ال�هف، وأخل��ا � ال��ادة في م�ان ت�����ن م�ها �ال رق�� وال  إلىوال���ا 

ی��� ل�� ال��� م� رح��ه في ال�ار��،  تعالىن فعل�� ذل� فا� �� إأنّ ح���، و 

و��هل ل�� م� أم� الف�ار ب�ی���، وال��جه إل�ه في ��ادت��، ما ت�تفق�ن 

مع�ى اآلخ� وه�  إلىوه�ا األم� خ�ج ع� مع�اه األصلي )2(وت��فع�ن �ه)).

  ل��اس.اال

ِ إ�� اْلمَ  َفا�َْعُثوا﴿ أ� فا�ع��ا  )3(﴾أَي��ا أَْز�� طَعاًما َفْلَي�ْتِكُْم بِرِْزٍق ِمْن�ُ  َفْلَ�ْنُظرْ  ِديَنةِ أََحَدُكْم بَِورِقِكُْم �ِذه

 أنّ  إلىال��ی�ة وهي ��س�س ��ا. وفي ق�له� (ه�ه) إشارة  إلىب�راه��� ه�ه 

ال�أه� ألس�اب ال�عاش  أنّ  �لىالقائل �ان ق� أح��ها ل��اولها �ع� أص�ا�ه، و 

���ل ال�راه� ون��ها ل�� خ�ج م� م��له، ال ی�افى ال���ل على هللا ��ا جاء في 

  ».اعقلها وت��ل«ال��ی� 

أ� األ�ع�ة أج�د وألّ�  ...﴾ أ� فل����أَي��ا أَْز�� طَعاًما َفْلَي�ْتِكُْم بِرِْزٍق ِمْن�ُ  َفْلَ�ْنُظرْ ﴿

اآل�ة جاء على ص�غة (الم) األم� زئ�ًأ فعل  فل�أت�� ��ق�ار م�ه.) فألم� في ه�ه

  ال��ارع.

  ث� ذ��وا تعل�ل األم� وال�هي ال�الف�� �ق�له�:

�ُ�ْم إِْن يَْظَ�رُوا َعَلْيكُْم َيرُْجُموُكْم أَْو �ُِعيُدوُكْم �ِ� ِمل�تِ�ِْم ﴿ ال�فار إن عل��ا ���ان��  أنّ ((أ�  )4(﴾إِن

ا أن �ق�ل��� رم�ا �ال��ارة، ول� تفعل�ا ما ی���ون م���، بل ث��� على إ��ان��، إمّ 

و�ان ذل� ه� ال���ع في األزم�ة الغاب�ة ���� �عل� خالف ما عل�ه ال��اه�� في 
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ملة  إلىفي ال�ولة، و�ما أن �ع��و��  أنّ األم�ر ال�ی��ة وال��اس�ة ال�ي لها ش

  آ�ائ�� ال�ي ه� م������ن بها.

﴾ أ� و�ن دخل�� في مل�ه� ول� �اإلك�اه والق�� ل� تف�زوا ���� َوَلْن ُ�ْفلُِحوا إًِذا أَبًَدا﴿

أن ت������ا ما  إلىال في دن�اك� وال في آخ�ت��، إذ ر��ا اس��رج�� ال���ان 

ن ق� ��� عل��� س�ع��ق�نه م� ذل� ال�ی� ال��ی�، وت����ئ�ه ف�����وا عل�ه ���� 

  )1(ال�قاء ع�� ر���، وال��الن ال�� ال خ�الن �ع�ه)).

خَِذن� َعَلْي�ِْم َمْسجًِد  ابْنُواَفقالُوا ﴿ . )2(﴾َعَلْي�ِْم بُنْيانًا َرب�ُ�ْم أَْعَلُم بِ�ِْم قاَل ال�ِذيَن غََلبُوا َع�� أَْمرِ�ِْم َلَنت�

ل: ن�� عل�ه� �اب ال�هف ون�ره� ه� ف��ق��، ف��� �ق� أنّ ه� انق���ا في شأنّ ((أ� 

ح�� ه�، وف��� �ق�ل: ن��ى عل�ه� م���ا ��لى ��ه ال�اس، وق� غل� ه�ا 

  .)3(الف��� الف��� األول في ال�أ�))

  خ�اب م� ال��اد إلى هللا، ال�عاء ثال�ًا:

على ل�ان ف��ة ال�هف  تعالىورد في م�ضع واح� وفي آ�ة واح�ة، ق�له 

ّ ِمْن َلُدنَْك َرْحمًة  آتِنارب�نا ﴿ ال��م���: . ال���ع في ال��اب )4( ﴾َلنا ِمْن أَْمرِنا َرشداً  ءْ �� و��

وح�ه، واضح أ��ًا. ((وه�ا  تعالىواضح ، وال��اس الع�ن وال��اد م� هللا 

وت����ها، و�ذا سألَ�   ی��اس� مع م�ض�ع ال��رة العام وه� عق��ة ال��ح��

((ف��ع�ا ب�� األخ� �األس�اب وال��جه  )5(�ا�)).فاسأِل هللا، و�ذا اس�ع�َ� فاس�عْ� 

 تعالىالع��� ال�هاب فقال�ا (َر�ََّ�ا): وفي ال�ع��� �ع��ان ال�����ة  تأدب مع هللا  إلى

ٌد إل�ه، وت��ٌُّع واس�ع�اٌف، أ�: �ا م� خلق��ا ورزق��ا وه�ی��ا، دعاء صادق  وت�دُّ

م� أل��ٍة ذاك�ٍة وقل�ب خال�ة ونف�س ز��ة، ت�ج� رح�ة ر�ها وتل��� رش�ه، 
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((أ� اذ�� أیها  )1(ف�ان أن ع�َّه� هللا �ف�له وش�له� ب�ح��ه وأحا�ه� �ع�ای�ه)).

ال�هف ه��ا ب�ی�ه� م� أن �ف��ه� ��اد  ىإلال�س�ل ح�� أو� أول�� الف��ة 

األص�ام واألوثان، وقال�ا إذ ذاك: ر��ا ��� ل�ا ��ا ن��غى م� رضاك و�اع�� 

الع�ل ال�� ن��، وارزق�ا ال�غف�ة واألم� م�  إلىرش�ا م� أم�نا، وس�ادا 

  )2(األع�اء)).

 :االس���اجات

����ه  �����م م��لح ال��اب لل�اللة على �ل �الم م��ل إت�االً  )1

 م� أن ی�قل ال�سالة ال�الم�ة م� ال���ل� أو ال�ات� إلى ال��اَ��.

إنَّ م�االت ال��اب الق�آني �اَن ألص�اٍف ِمَ� ال�اس، وم�ه� ال�اس  )2

عامة، واألن��اء وال��سل��، وال��م��� وال�ال���، وألهل ال��اب، 

 ولل������ وال��افق��.

َ�ْت في ال��ح، وال�َّم، وال��امة، أمَّا دالالت ال��اب الق�آني فق� َتَ�كَّ  )3

ِ�، وال�َّه�ج، وال�َّ���ع، وال�َّ����، وال��م وا ل�أّنِي، واإلهانة، وال�َّه�ُّ

 ��. اف، وال�����، وال�ع���، وال�َّ�س�ع�وال��ف��، وال����، واال

ت��ع� ال��ا�ات م� ح�� األلفا�، ���اب ال�اح� بلف� ال��ع،  وق� )4

 �اح�، وخ�اب ال��ع �ع� ال�اح�، وخ�اب العامبلف� ال االث���وخ�اب 

وال��اد �ه الع��م، وال�اّصِ وال��اد �ه ال���ص، وال�اص وال��اد �ه  

ال���ص، والعام وال��اد �ه ال���ص، وال���، وال�َّ�ع، والع��، 

  والع�� وال��اد �ه الغ��. 

 ال��ا�ات ال�اردة في الق�ة اص�اب ال�هف أّن�اٌع:   )5
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، واألم�، و���غ االس�فهام �أسل�ب،  لل�س�ل دمحم هللام� خ�اب   .أ 

 ال����، وال�هي.

 واألم�. االس�فهام �أسل�بخ�اب ال��اد �ع�ه� ل�ع�،   .ب 

 األم� (ال�عاء). �أسل�بخ�اب م� ال��اد إلى هللا،   .ج 

م��ل أسال�� ال�اردة في خ�ا�ات ه�ه الق�ة خ�ج� ع� معان�ها  )6

  ، وال�ع��.واالل��اساألصل�ة إلى معاٍن إضا��ة م�ل اإلرشاد، 

 نهى هللا في ه�ه الق�ة ع� ثالثة أش�اء: )7

 نهى ع� ال��اء وال��ل ﴿فال ت�ار ف�ه� إّال م�اًء �اه�ًا﴾.  .أ 

غ��ه� ألّنه  س�ف�اء وس�ال أح� م� أهل ال��اب، أوانهى رس�له ع�   .ب 

  ﴿وال ت��ف� ف�ه� م�ه� أح�ًا﴾. ل�� ع��ه� عل� �ق��ي ��أّنه

أن �����ي و�علقه  في ال���ق�ل �ع� ونهى ع� أن �ع� وع�ًا ��يء  .ج 

 . َأْن ��اء هللا﴾الّ إ�����ة هللا ﴿وال تق�لَ� ل�يٍء إّني فاعلٌ ذل� غ�ا، 

 وق� جاءت ق�ة أص�اب ال�هف في ش�ل م�احل م��ل�لة �اآلتي: )8

 ). 12) إلى (10مل�� عام ح�ل الق�ة م� اآل�ة (  .أ 

 ).16) إلى اآل�ة (13ق�ل ال�هف م� اآل�ة ( م�حلة ما  .ب 

  ).19) إلى اآل�ة (16م�حلة ال���ث في ال�هف م� اآل�ة (  .ج 

 ).20) إلى اآل�ة (19م�حلة ال�ع� م� اآل�ة (  .د 

 ).21م�حلة الع��ر عل�ه� اآل�ة (  .ه 

  ).31إلى اآل�ة ( )�22ع� الق�ة م� اآل�ة ( م�حلة ما  .و 

وفي ال�ها�ة ���� تل��� ما جاء م� ال��ا�ات ال�اردة في ق�ة أص�اب ال�هف ����ع أن�اعها 

  ��ول اآلتي: الودالالتها في وأسال��ها 
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أن�اع ال��اب في ق�ة 

 أص�اب ال�هف
 دالالتها أسال�� ال��اب ال�اه� اآل�ة

هللا لل�س�ل  م� خ�اب

   دمحم

  

 

ـَـانُوا أَْم َحِســْبَت أَن� أَْصــَحاَب ﴿ ــِف َوالــر�قِيِم � اْ�َكْ�

 ﴾.ِمْن آَياتَِنا َعَجًبا
 االس�فهام َأْم َحِ�ْ��َ 

اإلخ�ار ع� أهل 

 س��راكال�هف واال

ــ﴿ ــص� َعَلْي ــُن َ�ُق ــٌة  َك نَْح ــْم فِ�َْي �ُ� ـِـاْلَحق� إِن ــ�َ�ُْم ب نََب

 ﴾آَمنُوا بَِرب��ِْم َوزِْدنا�ُْم �ُدى
 لإلخ�ار ال���� �َ َل�ْ عَ 

أهل اإلخ�ار ع� 

 س��راكال�هف واال

ــــْم إِال� ﴿ ــــا َ�ْعَلُمُ� تِ�ِْم م ــــد� ــــُم �ِِع �ــــ� أَْعَل ــــْل َر� ُق

 ...﴾َقلِيٌل 
 اإلرشاد األم� ُقلْ 

 َواذُ�ْ َرب�ك إذا َ�سيْت  ْ��ُاألم� َواذ 
هللا �ع�  ذ��

 ال���ان

َب ِمــْن �ــذا ﴿ ـ�ـ� ِألَْ�َ ــْل َع�ــ� أَْن َيْ�ــِديَِن َر� َوُق

 ﴾َرَشًدا
 اإلرشاد األم� َوُقلْ 

ــماواِت ﴿ ــُب الس� ــُ� َغْي ــوا َل ــا َلبُِث ــُم بِم ــِل اهللاُ أَْعَل ُق

 ...﴾ َواْألَْرِض 
 األم� ُقِل �َُّ 

ور�� األم�ر 

 �����ة هللا

هللا لل�س�ل  م� خ�اب

   دمحم

  

 

 ال�هي ع� ال��ارة ال�هي َفال ُت�ارِ  ﴾َفال تُمارِ فِي�ِْم إِال� ِمراًء ظا�ًِرا﴿

 ال�هي َوال َتْ�َ�ْف�ِ  ﴾َ�ْسَتْفِت فِي�ِْم ِمْنُ�ْم أََحًداَوال ﴿
ال�هي ع� 

 س�ف�اءاال

 ال�هي َوال َتْ�َ�ْف�ِ  ﴾َوال َ�ْسَتْفِت فِي�ِْم ِمْنُ�ْم أََحًدا﴿
ال�هي ع� 

 س�ف�اءاال

خ�اب ال��اد �ع�ه� 

  ل�ع�

  

 

ِن اْف�َ�ى َع�َ� اهللاِ َكِذبًا﴿  س�فهاماال َفَ��ْ  ﴾َفَمْن أَْظَلُم ِمم�
  ال�في

 ال�ع��

  ال�ع��  س�فهاماال  َكْ� َلِ��ٌ��ْ   ...﴾ِمْنُ�ْْم َكْم َلبِثٌتْم  قاÒل�  قال﴿

َوإِذِ اْعَتزَْلُتُمو�ُْم َومـا َ�ْعبُـُدوَن إِال� اهللاَ َفـ�ُْووا إ�ـ� ﴿

  ...﴾اْ�َكْ�ِف 
  ل��اس واإلرشاداال  األم�  َفْأُووا

ــا�َْعُثوا أََحــَدُكْم بِــَورِقِكُْم ﴿ ِ إ�ــ� اْلَمِديَنــِة َف ــِذه �

  ...﴾َفْلَ�ْنُظرْ أَي��ا أَْز�� طَعاًما َفْلَي�ْتِكُْم بِرِْزٍق ِمْن�ُ 

  َفاْ�َعُ��ا

  َفْلَ�ْ�ُ��ْ 
  ل��اس واإلرشاداال  األم�

خ�اب ال��اد �ع�ه� 

 ل�ع�
 ل��اساال األم� اْبُ��ا ...﴾َفقالُوا ابْنُوا َعَلْي�ِْم بُْنيانًا َرب�ُ�ْم أَْعَلُم بِ�ِْم ﴿

خ�اب م� ال��اد إلى 

 هللا

ْء َلنــا ِمــْن ﴿ رب�نــا آتِنــا ِمــْن َلــُدنَْك َرْحمــًة و��ـّـ��

 ﴾أَْمرِنا َرشداً 
ءْ  ِ
ّ
 ال�عاء األم� آِت�ا وهّ�ى
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