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ملخص البحث:
ومن نتائج البحث:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم رسول اهلل ،وعلى
آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فقد كان عنوان هذا البحث( :بالغة النظم يف آيات

 إكثار القرآن الكريم من استخدام لفظة (العلم)ومشتقاتها؛ مما يدلل على أهمية العلم ومكانته ،

العلم واجلهل).
وتصدر هذا البحث متهيد يف نقطتني :أ -تناول فكرة
النظم وعالقتها بالنحو ،ب – تناول آيات العلم واجلهل

وارتباط العلم باإلميان يف أغلب مواضعه.
 جميء لفظة اجلهل بصورة قليلة مقارنة بلفظةالعلم ،وكانت يف ورودها حمقرة منه ،مبينة لقلة

يف القرآن الكريم ،وجاء البحث يف ستة مباحث ،وهي:
اجلمل اخلربية واإلنشائية ،التقديم والتأخري ،الفصل
والوصل ،اإلجياز واإلطناب ،القصر ،التعريف والتنكري.

شأنه ،مطالبة باالبتعاد عنه ،وجتنبه.
 -كثرة ورود سياقات اإلنكار والتوبيخ والتقريع يف

ثم اخلامتة وفيها نتائج البحث.

(األمر والنهي واالستفهام)؛ ملن رغب عن العلم وآثر
اجلهل.

 ) أستاذ البالغة والنقد املشارك ،كلية التربية ،جامعة صنعاء.
**) ماجستير لغة عربية (بالغة ونقد) ،عضو هيئة تدريس -جامعة األندلس.
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Abstract
Praise be to God alone, and may
blessings and peace be upon the
Messenger of God, his family and
companions, and after:
The title of this paper was: (The Rhetoric
of Systems in Verses of Knowledge and
Ignorance).
This research was issued as an
introduction to two points: A - dealing
with the idea of systems and their
relationship to grammar, b - dealing with
the verses of knowledge and ignorance
in the Noble Qur’an, and the research
came in six sections, namely:
informative and structural sentences,
introduction and delay, separation and
connection, brevity and redundancy,
shortening, definition and denial . Then
the conclusion and the search results.

And from the results of the research:
- The increase in the use of the word
(science) and its derivatives in the Noble
Qur’an. Which indicates the importance
of science and its position, and the link
between science and faith in most of its
places.
- The word “ignorance” came in a small
way
compared
to
the
word
“knowledge,” and it was in its
appearance contemptuous of it,
indicating the lack of its status, a
demand to stay away from it and avoid
it.
- The frequent occurrence of contexts of
denial, reprimand and censure in (order,
forbidding and interrogation) For those
who desire knowledge and prefer
ignorance.

:التمه ـ ـ ـ ـ ـ ــيد
: النظـ ـ ـ ـ ـ ــم-أ
 فالبحث يف خصائص الرتكيب وأسراره وجد،تعد فكرة النظم فكرة حنوية بالدرجة األوىل
 ويعرف اختصاص كل فن، وكان من مجلة النحو عندهم قبل أن تتميز فنون العربية،أولًا عند النحاة
 وما حيصل يف هذه اجلملة من تغريات داخلها، حيث يعتمد النظم على تركيب اجلملة حنويًّا.وحدوده
 اليت تفتقر مجلها هلذه، وهذه ميزة متيزت بها اللغة العربية عن باقي اللغات،)(حركية اجلملة ونشاطها
.املرونة واحلركة
 ونَظَّمه فانْتَظَم، "النَّظْمُ التأْليفُ نَظَمَه يَنْظِمُه نَظْمًا ونِظامًا:)جاء يف لسان العرب يف مادة (نظم
 ومنه نَظَ ْمتُ الشِّعر ونَظَّمْته ونَظَمَ األَمرَ على، والتنظيمُ مثله، ونظَ ْمتُ اللؤْلؤَ أي مجعته يف السِّلْك،وتَنَظَّم
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املثَل ،وكلُّ شيء قَرَنْتَه بآخر أو ضَمَ ْمتَ بعضَه إىل بعض فقد نَظَمْ َته ،والنَّظْمُ :ا َملنْظومُ ،وصف باملصدر،
والنَّظْمُ :ما نظَمْته من لؤلؤٍ وخرزٍ وغريهما".

()1

فالنظم يف اللغة جاء مبعنى التأليف ،والتناسق كحبات اللؤلؤ يف عِقْ ٍد واحد ،واجلمع ،وضمّ الشيء
بعضه إىل بعض بانتظام.
و هو ما ذهب إليه اجلرجاني يف (دالئل اإلعجاز) بأن النظم" :تَعليقُ الكَلِمِ بعضِها ببعضٍ ،وجعلِ
بعضِها بسببٍ مِن بعضٍ" ...و" أنْ ليس النظمُ شيئاً غريَ توخّي معاني النحو وأحكامِه فيما بنيَ الكلمِ،
وأن الكلم ترتتب يف النطق بسبب ترتب معانيها يف النفس".

()2

فالنظم الذي حتدث عنه عبد القاهر إمنا نبت يف بيئة النحاة أولًا؛ وكان له من حبثهم نصيب غري
قليل ،لكن ليس على أنه من فنون البالغة؛ وإمنا على أنه من النحو ،وبني ذلك نقله عن النحاة
واستشهاده بأقواهلم ،ومن ذلك ما نقله عن سيبويه من داللة التقديم على االهتمام ،وما نقله عن النحاة
يف تفسري معنى االهتمام ،واعتباره ذلك أصلًا يف هذا الباب .فكانت البالغة من مجلة النحو ،قبل أن
تتميز فنون العربية ،ويعرف اختصاص كل فن وحدوده .وبهذا يعد اجلرجاني أول من نقل دراسة
الرتكيب النحوي إىل البالغة ،وأعطى الظواهر النحوية صورة داللية وبالغية وذلك يف كتابه( :دالئل
اإلعجاز).
و كانت لفظة (النظم) شائعة قبل عبد القاهر اجلرجاني منذ القرن الثاني اهلجري ،ومل تتضح
فكرتها وتتحدد معاملها إال عند القاضي عبد اجلبار الذي ربط الفصاحة بالنظم ،وبنى عليها رأيه يف
إعجاز القرآن .ويعد اإلمام عبد القاهر اجلرجاني ،صاحب هذا املصطلح ،ومتبنيه ،فال تذكر كلمة
()3

(النظم) حتى يذكر معها ،وقد بنى كتابه( :دالئل اإلعجاز) على أساسها.

وقد سبق البالغيون عبد القاهر يف استخدام املنهج التحليلي الفين ،كالباقالني ،وغريه ،إال أن
حتليالتهم البالغية أقل عمقًا من حتليالت عبد القاهر ،فالقيمة الفنية عند عبد القاهر تكمن يف
صياغة النص األدبي ونظمه ،والنظم هو مناط إبداع األديب ومظهر عبقريته ،وبهذا فال ميكن أن
1

) لسان العرب :محمد بن مكرم بن منظور (711هـ) ،دار صادر ،بيروت -لبنان ،ط ،1د.ت .مادة (نظم) ،ص .578

2

) ينظر :دالئل اإلعجاز :عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (471هـ) ،قرأه َّ
وعلق عليه :محمود محمد

شاكر ،مطبعة المدني ،مكتبة الخانجي ،القاهرة -مصر ،د .ط1984 ،م.
3

) قضية اللفظ والمعنى وأثرهما في تدوين البالغة إلى عهد السكاكي (626 -555هـ) :علي محمد حسن عبد هللا

العماري ،جامعة األزهر ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1999 ،1م .ص.50
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تتفاضل األلفاظ فيما بينها قبل أن توضع يف تشكيل لغوي ،كما يستحيل وجود تفاضل بني اللفظني
يف الداللة ،قبل دخوهلما يف النظم والتأليف(.)4
وملسألة إعجاز القرآن أثر يف بلورة فكرة النظم ،وقد ذهب قوم من املتكلمني إىل أن وجه اإلعجاز
هو ما اشتمل عليه القرآن من النظم الغريب املخالف لنظم العرب ونثرهم يف مطالعه ومقاطعه وفواصله،
وذهبت مجاعة إىل أن وجه اإلعجاز يف جمموع األمرين :النظم ،وكونه يف أعلى درجات البالغة(.)5
وهكذا فقد وضحت نظرية النظم وبلغت مداها على يد عبد القاهر اجلرجاني الذي أطال الكالم
عليها ،ومسى موضوعات التقديم والتأخري ،والذكر واحلذف ،والقصر والفصل والوصل ،والتعريف
والتنكري :معاني النحو أو النظم .وهذه املعاني عنده تشمل :اخلرب ،وأركان اجلملة وما يتعلق باملسند
واملسند إليه من شرط وحال ،وتشمل الفصل والوصل ومعرفة مواضعهما ،ومعاني الواو والفاء وثم وبل
ولكن ،وتشمل التعريف والتنكري ،والتقديم والتأخري ،واحلذف والتكرار واإلضمار واإلظهار،
والفرق بني هذه األساليب ليس فرقاً يف احلركات وما يطرأ على الكلمات ،وإمنا يف معاني العبارات
اليت حيدثها ذلك الوضع والنظم الدقيق ،ولذلك ليست العمدة يف معرفة قواعد النحو وحدها ،ولكن
فيما تؤدي إليه هذه القواعد واألصول(.)6
فالنظم ليس اتصال األلفاظ أو ترابطها وتتاليها من حيث هي حروف أو أصوات ،وإمنا هو تتالي
معانيها واتساقها فيما بينها أسلوبًا وصياغة ونظمًا ،ووضعها يف املوضع الذي يفرضه معناها النحوي؛
فاملعنى النحوي للكلمة هو الذي يفرض تقدميها أو تأخريها ،تعريفها أو تنكريها ،ذكرها أو حذفها.
ب  -العلم واجلهل يف القرآن الكريم:
عُين القرآن الكريم بالعلم أبلغ عناية؛ بيانًا لشرفه ،وتعظيمًا لقدره ،وجند ارتباط العلم باإلميان كثريًا
يف القرآن الكريم؛ وذلك لبيان الغاية من العلم وهي الوصول إىل اإلميان باهلل تعاىل وعبادته دون سواه.

4

) ينظر :مالمح التجديد عند عبد القاهر الجرجاني :فاتح حمبلي ،مجلة األثير ،العدد  ،19جامعة العربي بن مهيدي أم

البواقي ،الجزائر2014 ،م .ص.69
5

) البالغة والتطبيق :أحمد مطلوب وحسن البصير ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،العراق ،ط1999 ،2م .ص85

6

) ينظر :المرجع السابق ،ص.89 ،79
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وجاء ذكر اجلهل يف القرآن الكريم بوصفه عدم العلم أو نقيضه ،وأطلقه القرآن يف مواضع كثرية
استنكارًا ورفضًا له ،وتضمنت هذه اآليات العديد من املعاني والصور البالغية يف كل موضع جاءت
فيه.
ومل جيد الباحثان دراسة سابقة تناولت موضوع هذا البحث من الناحية البالغية ،من هنا حاول
البحث إبراز جوانب البالغة يف النظم القرآني آليات العلم واجلهل ،لتكون إضافة للدراسات البالغية
يف القرآن الكريم.
وبعد ،فإن للعلم مكانة عظيمة ومنزلة كبرية ،به يُعرف اهلل ويعبد ،ويُذكر ويوحد ،وبه تُعرف
الشرائع واألحكام ،ويُميَّز بني احلالل واحلرام ،وبه كذلك رفعة وعزة وشأن للعامل وطالب العلم،
ونظر اإلسالم إىل العلم نظرة جامعة ،فدعا إىل طلب العلم واملعرفة ،والبحث عن الربهان والدليل
واحلجة ،واالجتهاد ،ونهى عن التقليد والتبعية ،وأمر بالتأمل والتفكر والتدبر يف النفس والكون
وخملوقات اهلل؛ حبثًا عن أسرار الوجود ،وتعمريا لألرض ،وتسخريًا ملواردها ومقدراتها ،وتنمية للعقل
البشري..
ق
وترتبط لفظة (العلم) بصفات اهلل عز وجل ،فهو العَلِيم والعالِمُ والعَالَّمُ ،قال تعاىل﴿ :وهو ال َخالَّ ُ
()7
ب والشَّهاد ِة﴾( ،)8وقالَ ﴿ :عالَّم الغُيوب﴾( ،)9فعلمه شامل ملا كان ،وما
العَ ِلي ُم﴾  ،وقال﴿ :عا ِل ُم الغَ ْي ِ
سيكونُ قَبْلَ كَوْنِه ،وبِمَا يكونُ ،فهو –سبحانه -عامل وال يزال ،ال ختفى عليه خافيةٌ يف األرض وال

يف السماء ،حميط مبا ظهر وبطن ،وما خفي وعُلِم.
يقول اجلرجاني يف فضل العلم..." :ال شرَف إال وهو السّبيلُ إليه ،وال خريَ إال وهو الدَّليلُ عليه ،وال
مَنْقَبَة إال وهو ذُروتُها وسَنامُها ،وال مَفْخرةَ إال وبهِ صِحّتُها وتَمامُها ،وال حسنَةَ إال وهو مِفتاحُها ،وال
()10

مَحْمَدةَ إال ومنه يَتَّقدُ مصباحُها".

7

) يس.1 ،

8

) األنعام73 ،

9

) المائدة.109 ،

10

) دالئل اإلعجاز :عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (471هـ) ،قرأه َّ
وعلق عليه :محمود محمد شاكر،

مطبعة المدني ،مكتبة الخانجي ،القاهرة -مصر ،د .ط1984 ،م .ص .4
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وقد أكثر القرآن الكريم من استخدام لفظة (العلم) ومشتقاتها ،حتى بلغ استخدامها حوالي
سبعمائة ومثانني مرة( .)11وورد لفظ العلم منفردًا مثانني مرة ،وتعد لفظة العلم اللفظة األكثر ورودًا يف
القرآن الكريم؛ مما يدلل على أهمية العلم ومكانته العلية .وال غرابة يف ذلك إذ كان أول ما نزل من
س ِم َر ِبكَ الَّذِي َخل َ َق﴾( ،)12ثم أقسم بالقلم:
القرآن العظيم أشاد بالعلم ،فابتدأ باألمر بالقراءة ﴿اقْ َر ْأ ِبا ْ
س ُط ُرونَ ﴾( ،)13ويف ذلك داللة واضحة على الشرف والسمو ملكانة العلم وعظيم فضله.
﴿ن َوا ْلقَلَ ِم َو َما يَ ْ
أما مصطلح اجلهل ،فرياد به عدم العلم بالشيء ،أو نقيضه ،وقد يراد به :الطيش والسفه والنزق
واالنفعال ،وهي صفات كانت سائدة يف اجملتمع اجلاهلي.
وتُعد لفظة اجلاهلية اسم حدث يف اإلسالم للزمن الذي كان قبل البعثة .ومل توجد هذه اللفظة بهذه
الصيغة يف الشعر اجلاهلي؛ وإمنا ذُكرت يف القرآن الكريم ،وانتشرت فيما بعد لتكون عَلَمًا على
الفرتة اليت سبقت نزول القرآن الكريم.
يقول ابن عاشور" :وأحسب أن لفظ اجلاهلية من مبتكرات القرآن ،وصف به أهل الشرك تنفرياً
من اجلهل ،وترغيباً يف العلم ،ولذلك يذكره القرآن يف مقامات الذمّ يف حنو قوله﴿ :أَفَ ُح ْك َم ا ْلجَا ِه ِليَّ ِة
ج ا ْلجَا ِه ِليَّ ِة ْاْلُولَى﴾( ،)15وقولهِ ﴿ :إ ْذ َجعَ َل الَّذِي َن َكفَ ُروا فِي قُلُوبِ ِه ُم
يَ ْبغُونَ ﴾( ،)14وقولهَ ﴿ :و َل تَبَ َّرجْ َن تَبَ ُّر َ

11

) ينظر :الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم :محمود أحمد األطرش ،مجلة معهد اإلمام

الشاطبي للدراسات القرآنية ،العدد  ،3جمادى اآلخرة1428 ،هـ ،ص  .323 -276ص .280
 وينظر :مكانة العلم والعلماء في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :حنان ميرغني عبد العزيز محمود ،رسالة ماجستير،جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ،السودان2003 ،م .ص.19
12

) العلق.1 ،

13

) القلم.1 ،

14

) المائدة.50 ،

15

) األحزاب.33 ،
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د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري
()16

ا ْلح َِميَّةَ ح َِميَّةَ ا ْلجَا ِه ِلي َّ ِة﴾

 ..وقالوا :شعر اجلاهلية ،وأيَّامُ اجلاهلية .ومل يسمع ذلك كُلّه إالّ بعد نزول

القرآن ويف كالم املسلمني"(.)17
ومل خياطب القرآن الكريم كفار قريش بهذا اللفظ إال يف السور املدنية ،بعد هجرة النيب حممد
 صلى اهلل عليه وسلم  -ويف ذلك حكمة ربانية ،ولفتة بالغية؛ حيث راعى الزمن وحال املخاطبني؛وذلك أن فرتة دعوة النيب يف مكة كانت باحلكمة واملوعظة احلسنة ،دون تنفري .وحني أصروا على
عنادهم وكفرهم وحاربوا اهلل ورسوله؛ خاطبهم –سبحانه -بهذه الصفة( :اجلاهلية).
ووردت مادة (جهل) يف القرآن الكريم بصورتني خمتلفتني :الصورة الفعلية واالمسية؛ حيث وردت
بالصورة الفعلية بصيغيت املخاطب والغائب املضارعتني( :جتهلون وجيهلون) املسندتني إىل واو اجلمع،
ومل ترد صيغة املخاطب الغائب إال يف موضع واحد يف القرآن الكريم ( .)18بينما وردت الصيغة الفعلية
الثانية( :جتهلون) أربع مرات يف مواضع خمتلفة .وأما الصورة االمسية هلا فقد وردت يف مثانية عشر
موضعًا ،حيث جاءت :بصيغة اسم الفاعل (جاهل) يف تسعة مواضع مرة منكرة ومرة معرَّفة ،وغالبًا ما
تسند إىل ضمري اجلمع (جاهلون) .ووردت بصيغة املبالغة (جهول) مرة واحدة يف القرآن الكريم ،وذلك
يف وصف اإلنسان حينما محل األمانة اليت أشفقت منها السماوات واألرض :فقالِ ﴿:إنَّ ُه كَانَ َ
ظلُوما

َج ُهول﴾( .)19وجاءت على صيغة املصدر (جهالة) يف أربعة مواضع من الذكر احلكيم ،ومل ترد بصيغة
املصدر (جهلًا) .وجاءت كذلك بصيغة املصدر الصناعي أو االسم املنتهي بياء النسب (اجلاهلية) أربع
مرات(.)20

16

) الفتح.26 ،

17

) تفسير التحرير والتنوير :محمد الطاهر بن عاشور ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،الطبعة التونسية ،تونس ،د.ط،

18

) األنعام.111 ،

19

) األحزاب.72 ،

20

) ينظر :مادة (جهل) في القرآن الكريم (دراسة لغوية) :أحمد عبد هللا نوح -وسعيد إبراهيم صهيود ،جامعة البصرة ،كلية

1997م .ج ،4ص.136

التربية الرياضية ،قسم اللغة العربية ،مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية ،المجلد  ،36العدد 2011 ،3م .ص.13 -7
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ومقارنة بعدد آيات العلم جند أن آيات اجلهل يف القرآن الكريم وردت يف مواضع قليلة ،حيث جاءت
يف أربعة وعشرين موضعًا ،بينما جاءت آيات العلم يف سبعمائة ومثانني موضعًا ،ويف ذلك داللة واضحة
على اعتناء القرآن الكريم بالعلم ،وأهميته ،ومكانته ،وشرفه ،ومسوه ،وعظيم فضله.
وبعد هذا التمهيد؛ يتم استعراض بالغة النظم يف آيات العلم واجلهل يف ستة مباحث.
أولًا :اجلمل اخلربية واإلنشائية:
للخطاب يف العربية وجوه تعنى بتحري مناسبة اخلطاب للمخاطب ،وهو ما يعرف مبقتضى احلال؛
حيث يراعي املتكلم حال املخاطب ،ففي اإلسناد اخلربي يتم مراعاة خمتلف األحوال ،فلكل من خالي
الذهن واملرتدد واملنكر خطاب خيتلف عن غريه.
ويف الطلب يراعي اخلطاب حال املخاطب من وجوه عدة ،منها ما يتعلق بشأن املخاطب نفسه ،أو
بشأن األمر الذي خوطب من أجله ،فطلب شيء من املخاطب حيتاج إىل مراعاة عدة أمور حال املخاطب
وما هو عليه من اهتمام باألمر الذي خوطب من أجله ،ومنزلة املخاطب بالنسبة للخطاب ،ومنزلة املتكلم
بالنسبة للمخاطب .وقد روعي ذلك يف كل األساليب القرآنية ،واستعمل يف كل سياق ما يتناسب
ومقتضى احلال الذي قيل من أجله.
وللتوكيد منزلة كبرية عند العرب؛ فلم يكونوا يؤكدون من األخبار إال ما كان ذا شأن وقدر.
وقد برز أسلوب التوكيد يف القرآن الكريم واضحًا جليًّا ،حتى إنه يكاد يكون مسة بارزة فيه؛ وذلك
ملا يف طيات هذا األسلوب من تقرير وتثبيت ،وبيان ملكانة القرآن ،وإظهار لشرفه ،وعلو قدره .ومن
صونَ ﴾(.)21
ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وقَالُوا ل َ ْو شَاء ال َّرحْ َمنُ َما َ
عبَ ْدنَاهُم َّما ل َ ُهم ِبذَ ِلكَ ِم ْن ِعلْ ٍم إِ ْن ُه ْم إِ َّل يَ ْخ ُر ُ
فقال( :مَّا لَهُم بِذَ ِلكَ مِنْ عِلْمٍ)؛ فزاد (من)؛ ألن الكالم فيها يتعلق بالقَدَر ،قال تعاىل( :وَقَالُوا لَوْ
شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم .)...والكالم يف القَدَر حيتاج إىل قدر كبري من العلم ،ورسوخ يف املعرفة .فحتى
الذين اتفقوا على عبادة اهلل اختلفوا يف القَدَر اختالفًا كبريًا ،حتى إنه أثر عن الرسول  -صلى اهلل عليه
وسلم  -أنه نهى عن الكالم يف القدر ،فاحتاج املوطن هنا إىل توكيد العلم  ،ولذا قال( :مَّا لَهُم بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ).

21

) الزخرف.20 ،
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س ْل َ
ْس لَ ُهم بِ ِه ِع ْل ٌم
ُون َّ ِ
َّللا َما لَ ْم يُنَ ِز ْل بِ ِه ُ
طانا َو َما لَي َ
يف حني قال تعاىل يف سورة احلجَ ﴿:ويَ ْعبُ ُدونَ ِمن د ِ

َو َما ِلل َّظا ِل ِمينَ ِمن نَّ ِص ٍير﴾(.)22
فقال هنا( :وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ)؛ ألن الكالم فيها على من يعبد غري اهلل ،وأن عبادتهم لغريه
كانت دون علم ومعرفة .والتمييز بني عبادة اهلل وغريه ال حيتاج إىل علم كثري ،فأقله يكفي ملعرفة
احلق ،وإنارة طريق اهلداية ،فلم حيتج إىل توكيد.
فنفى عنهم أقل العلم يف آية الزخرف بزيادة (من) ،وهم خيوضون يف هذه املسألة الشائكة ،ثم
خرُصُونَ) ،خبالف آية احلج اليت ختمها مبا ليس له عالقة بالعلم،
أكد هذا املعنى بقوله( :إِنْ هُمْ إِلَّا يَ ْ
()23

بل قال( :وَمَا لِلظَّالِمِنيَ مِن نَّصِريٍ).

ان نَ ْز ٌ
ش ْي َ
نز َ
ومن توكيد اخلرب استعمال ضمري الفصل يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َّما يَ َ
ست َ ِع ْذ
غنَّكَ ِمنَ ال َّ
غ فَا ْ
ط ِ

س ِمي ُع ا ْلعَ ِلي ُم﴾.
اَّلل إِنَّهُ ه َُو ال َّ
بِ َّ ِ

()24

ش ْي َ
نز َ
وقال يف األعرافَ ﴿ :و ِإ َّما ي َ َ
س ِمي ٌع َع ِلي ٌم﴾(.)25
غنَّكَ ِمنَ ال َّ
ان نَ ْزغٌ فَا ْ
اَّلل ِإنَّهُ َ
ست َ ِع ْذ ِب ِ
ط ِ
فأكد يف آية فصلت بضمري الفصل ،وعرَّف (السميع العليم) ،فقال( :إِنَّهُ ُهوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) ،وترك

ذلك يف األعراف ،فلم يأت بضمري الفصل ونكر(سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .وسياق كل آية يقتضي التعبري مبا عرب
َاوةٌ
سنُ ف َ ِإذَا الَّذِي بَ ْينَكَ َوبَ ْينَهُ َ
به ،حيث قال يف فصلتَ ﴿ :و َل ت َ ْ
سيِئ َةُ ا ْدفَ ْع بِالَّتِي ِه َي أَحْ َ
سنَةُ َو َل ال َّ
ست َ ِوي ا ْل َح َ
عد َ
ان نَ ْزغٌ
ُ
َ
َ
َّ
َ
صبَ ُروا َو َما يُلقا َها إِ َّل ذو ح ٍَظ ع َِظ ٍيم* َوإِ َّما يَ َ
نزغنَّكَ ِم َن ال َّ
َكأَنَّهُ َو ِل ٌّي ح َِمي ٌم* َو َما يُلَقَّا َها إِ َّل ال َّ ِذينَ َ
ش ْيط ِ
)26
ض ع َِن
ف َوأَع ِْر ْ
فَا ْ
س ِمي ُع ا ْلعَ ِلي ُم﴾ (  .وقال يف سورة األعرافُ ﴿ :خ ِذ الْعَ ْف َو َوأْ ُم ْر بِا ْلعُ ْر ِ
اَّللِ إِنَّهُ ه َُو ال َّ
ست َ ِع ْذ بِ َّ
ان نَ ْز ٌ
ش ْي َ
نز َ
ا ْلجَا ِه ِلي َن* َوإِ َّما يَ َ
س ِمي ٌع َع ِلي ٌم﴾(.)27
غنَّكَ ِم َن ال َّ
غ فَا ْ
ست َ ِع ْذ بِاَّللِ إِنَّهُ َ
ط ِ

فعرَّف سبحانه وأكد حني استدعى املقام ذلك ،وترك ونكَّر الستغناء املقام .حيث جاء األمر
باالستعاذة بعد األمر مبا هو شاق على النفس ،وهو مقابلة اإلساءة باإلحسان ،وهذا أمر ال يقدر عليه
كثريون ،إال من كان حمسنًا صابرًا .كذلك الشيطان ال يدع اإلنسان يفعل ذلك؛ فهو يدعوه إىل االنتقام

22

) الحج.71 ،

23

) التعبير القرآني :فاضل صالح السامرائي( ،د .ط) ،جامعة بغداد – بيت الحكمة1987 ،م .ص.138

24

) فصلت.36 ،

25

) األعراف.200 ،

26

) فصلت.36 -35 -34 ،

27

) األعراف.200 -199 ،
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وإن عجز فاإلعراض ،أما اإلحسان ملن أساء فهو حيتاج إىل جهاد النفس والصرب والعزمية واإلصرار؛
لذلك جاء األمر باالستعاذة ،فكان املقام يف سورة فصلت مقام تأكيد وتعريف الستدعاء املقام ذلك.
أما يف سورة األعراف فجاء األمر باإلعراض عن اجلاهلني ،ويف اإلعراض سهولة على النفس،
بعكس املقابلة باإلحسان كما يف فصلت .وهكذا كان حرص الشيطان على اإلغواء يف املوضع األول
أقوى؛ لذلك لزم التأكيد والتعريف .فوضع سبحانه كل تعبري املوضع الذي يقتضيه.
سفَهَاء
*وقال عز وجلَ ﴿ :وإِذَا قِي َل لَ ُه ْم ِ
سفَهَاء أَل إِنَّ ُه ْم ُه ُم ال ُّ
اس قَالُواْ أَنُ ْؤ ِمنُ َك َما آ َم َن ال ُّ
آمنُواْ َك َما آ َم َن النَّ ُ

َولَـ ِكن ل َّ يَ ْعلَ ُمونَ ﴾(.)28
ففي قوله تعاىل( :أَال إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء) جاءت مجيع املؤكدات يف هذه اجلملة لتأكيد الرد على
املشركني ،حيث أكد –سبحانه -بأال االستفتاحية ،وإنَّ ،وضمري الفصل ،ويف تعريف اخلرب مبالغة
يف الرد عليهم؛ ملا ادعوه من قوهلم( :أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء)؛ فجاءت اجلملة االمسية مؤكدة
(السفاهة) هلم ،ومبينة ثبوتها فيهم  ،فكان رد اهلل عليهم أبلغ وأوكد مما ادعوه ،فهو سبحانه العامل
خبلقه ونواياهم.
وإمنا مسّى املنافقون املسلمني بالسُّفهاء؛ ألن املُنَافقني كانوا من أهل الرياسة ،وأكثر املسلمني
كانوا فقراء ،وكان عند املنافقني أن دين حممد باطلٌ ،والباطل ال يقبله إال السَّفيه ،فلهذا نسبوهم
إىل السَّفاهة ،ثم إنّ اهلل  -تعاىل  -قلب عليهم هذا القول فقال( :أَالَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ)...

()29

وإذا ما تتبعنا األساليب اإلنشائية ومنها :االستفهام واألمر؛ وجدنا أنها غالبًا ما خرجت عن معانيها
األصلية إىل أسرار وأغراض بالغية أخرى ،ووردت هذه األساليب يف القرآن الكريم بكثرة ،وجاءت
يف صور بالغية متعددة.
سولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَا َر َج َهنَّ َم
ومن االستفهام يف آيات العلم واجلهل قوله تعاىل﴿ :أَلَ ْم يَعْلَ ُمواْ أَنَّهُ َمن يُحَا ِد ِد َّللا َ َو َر ُ

َخا ِلدا فِيهَا ذَ ِلكَ ا ْل ِخ ْز ُي ا ْلعَ ِظي ُم﴾(.)30
جاءت هذه اآلية يف سياق احلديث عن املنافقني وشأنهم .فاالستفهام يف قوله( :أَلَمْ يَعْلَمُواْ)؛
لإلنكار والتوبيخ والتهديد ،والتشنيع لعملهم؛ فمن خيالف ويعادي اهلل ورسوله فجزاؤه جهنم خالدًا
فيها.

28

) البقرة.13 ،

29

) ينظر :اللباب في علوم الكتاب :أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ،تحقيق :عادل أحمد عبد

معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ط1998 ،1م.ج ،1ص.358
الموجود .وعلي محمد َّ
30

) التوبة.63 ،
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بالغـــــــــة النظــــــم يف آيات العلم والجهل .

د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

ويف االستفهام بـ( :أَلَمْ يَعْلَمُواْ)؛ إقامة للحجة عليهم ،وبيان ملصريهم ،فهم قد بُلِّغوا بسوء العاقبة
ملن جاوز احلد باملخالفة لدين اهلل ورسوله ،وال جمال لإلنكار .وعذابهم على نوعني؛ عذاب جسدي
خزْي الْعَظِيم )؛ فاخلزي واملهانة قد يكون أشد إيالمًا وحسرة
بـ(نَارَ جَهَنَّمَ) ،وعذاب نفسي ومعنوي بـ(الْ ِ
يف نفوسهم من العذاب اجلسدي؛ ألنهم كانوا يتعالون على املسلمني ويتكربون عليهم ،فكانت عاقبتهم
بأن يهانوا على رؤوس اخلالئق يوم احلساب وخيلدوا يف النار ،ويف ذلك من اإلنذار والتحذير الكثري.
*وقال سبحانهَ ﴿ :و َكذَ ِلكَ فَتَنَّا بَ ْع َ
ْس َّللا ُ ِبأ َ ْعل َ َم
ض ِليَقُولواْ أ َ َهـؤُلء َمنَّ َّللا ُ َ
ض ُهم ِبب َ ْع ٍ
علَي ِْهم ِمن بَ ْينِنَا أَلَي َ

كرِينَ) رد لقوهلم( :أَهَـؤُالء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن
ِبالشَّا ِك ِرينَ ﴾( .)31فقوله تعاىل( :أَلَ ْيسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّا ِ
بَيْنِنَا)  ،وإبطال له ،وإشارة إىل أن مدار استحقاق اإلنعام معرفة شأن النعمة واالعرتاف حبق املنعم.
واالستفهام لتقرير علمه البالغ بذلك؛ أي( :أَلَ ْيسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ) لنعمه حتى تستبعدوا إنعامه
عليهم .وفيه من اإلشارة إىل أن أولئك الضعفاء عارفون حبق نعم اهلل تعاىل يف تنزيل القرآن والتوفيق
لإلميان شاكرون له تعاىل على ذلك مع التعريض بأن القائلني مبعزل من ذلك كله ما ال خيفى)32(.
فكان استفهام املشركني يعين اإلنكار؛ وكأنهم أنكروا أن يكون الضعفاء قد سبقوهم
بفضيلة ،فاملشركون يرون أنفسهم أحسن منازلًا ومتاعًا من ضعفاء املسلمني ،ويعتقدون أنهم أوىل منهم
بكل خري ،ورأوا أن اتباع الرسول لو كان خريًا ما سُبقوا إليه ،فلما كان السبق فيه للضعفاء أنكروه
ورفضوا أسبقيتهم.
سنُ ِمنَ َّللاِ ُحكْما ِلقَ ْو ٍم يُوقِنُونَ ﴾(.)33
*وقال سبحانه﴿ :أَفَ ُح ْك َم ا ْلجَا ِه ِليَّ ِة يَ ْبغ ُونَ َو َم ْن أَحْ َ
جاء االستفهام باهلمزة يف هذه اآلية إنكاريًّا؛ فقوله سبحانه( :أَ َفح ْكم اْلج ِ
اهِلَّي ِة َيْب ُغو َن) إنكار
ُ َ َ
وتعجيب من حاهلم وتوبيخ هلم" ،والفاء للعطف على مقدر يقتضيه املقام ،أي :يتولون عن قبول حكمك

مبا أنزل اهلل تعاىل إليك فيبغون حكم اجلاهلية .وتقديم املفعول للتخصيص املفيد؛ لتأكيد اإلنكار
والتعجيب؛ ألن التولي عن حكم رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وطلب حكم آخر منكر عجيب،
وطلب حكم اجلاهلية أقبح وأعجب"( .)34ويف ذلك داللة على جهل النفس وضعف العلم فيها.

31

) األنعام.53 ،

32

) تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) :ألبي السعود بن محمد العمادي الحنفي (982هـ)،

تحقيق :عبد القادر أحمد عطا ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض -السعودية ،مطبعة السعادة ،مصر ،د .ط ،د .ت ،.ج،3
ص.140
33

) المائدة.50 ،

34

) تفسير أبي السعود ،ج ،3ص.47
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بالغـــــــــة النظــــــم يف آيات العلم والجهل .

د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

واملراد باجلاهلية يف هذه اآلية :ملة اجلاهلية ،وما فيها من متابعة للهوى ،ومداهنة يف األحكام،
وتفاضل بني القتلى" ،فقد روى أن بين النَّضِري من اليهود حتاكموا إىل رسول  -صلى اهلل عليه وسلم -
يف خصومة كانت بينهم وبني بين قريظة ،وقد طلب بعضُهم أ ن جيري احلكم وفق ما كان عليه أهل
اجلاهلية من التفاضل؛ جبعل دية القرظي ضعفَي دية النضريي ،فقال عليه الصالة والسالم" :القتلى
براء" ،يعنى سواء .فقالوا :حنن ال نرضى بذلك .فانزل اهلل تعاىل هذه اآلية توبيخاً هلم .إذ كيف هلم وهم
أهل كتاب وعلم أن يبغوا حكم اجلاهلية"(.)35
ويف اآلية الكرمية استفهام ثانٍ معزز لألول ،وهو قوله تعاىل( :ومن أحسن من اهلل حكما)...
وغرضه النفي؛ أي ليس أحسن من اهلل حكما.
ف َوأ َ ِخي ِه إِذْ أَنت ُ ْم جَا ِهلُونَ ﴾(.)36
س َ
وقال سبحانه﴿ :قَا َل َه ْل عَ ِل ْمت ُم َّما فَعَ ْلت ُم بِيُو ُ
جاء االستفهام يف هذه اآلية للتذكري والتوبيخ؛ تذكريًا هلم بفعلتهم وسوء صنيعهم؛ فذكَّرهم
يوسف بأسلوب لطيف ،غلب عليه العتاب والتأنيب ،فقد عاتبهم والتمس هلم العذر يف آن معًا ،فقال:

(ِإ ْذ أَن ُتم ج ِ
اهُلو َن)؛ أي :فعلتم ذلك وأنتم صغار جاهلون بعاقبة صنيعكم ،ويف هذا التذكري أيضًا إحياء
ْ َ

هلم بالتوبة .

إال أن الزخمشري يرى أنه ال يوجد يف معنى هذه اآلية توبيخ أو عتاب ،بل كان تذكريًا ونصحًا
هلم ،وترغيبًا يف التوبة(" .قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ) أتاهم من جهة الدين ،وكان حليماً موفقاً ،فكلمهم مستفهماً
عن معرفة وجه القبح الذي جيب أن يراعيه التائب ،فقال :هل علمتم قبح (مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ
أَنتُمْ جَاهِلُونَ) ال تعلمون قبحه ،فلذلك أقدمتم عليه ،فكان كالمه شفقة عليهم وتنصحاً هلم يف الدين،
ال معاتبة وتثريبا"(.)37
والراجح أن املراد من االستفهام هنا التوبيخ والعتاب؛ فقد أراد يوسف –عليه السالم -تذكريهم
وعتابهم ،وهو ما دل عليه قوله( :إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ) ،بتربير عملهم وأنه كان حال جهلهم صغارًا ،وال
يوصف بذلك إال من كانت هذه صفته ،ثم حسنت حاله.

35

) ينظر :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :شهاب الدين محمود اآللوسي البغدادي (1270هـ)،

دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان ،د .ط ،د.ت .ج ،6ص.156
36

) يوسف.89 ،

37

) ينظر :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،تحقيق:

عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت-لبنان ،د.ط ،د.ت .ج ،2ص.472
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بالغـــــــــة النظــــــم يف آيات العلم والجهل .

د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

ومن أساليب األمر ،اليت وردت يف آيات العلم واجلهل:
*قوله تعاىلَ ﴿ :واتَّقُواْ فِتْنَة ل َّ ت ُِصيبَنَّ الَّ ِذينَ َ
ب﴾(.)38
ظلَ ُمواْ ِمن ُك ْم َخآصَّة َوا ْعلَ ُمواْ أَنَّ َّللا َ َ
شدِي ُد ا ْل ِعقَا ِ

حيث جاء األمر بالتقوى( :وَاتَّقُواْ) ،وبالعلم( :وَاعْلَمُواْ)؛ لالهتمام ،وقُصد به شدة التحذير؛ للحث على
االستقامة ،كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْعلَ ُمواْ أَنَّ َّللاَ ي َ ُحو ُل بَ ْينَ ا ْل َم ْر ِء َوقَ ْل ِب ِه﴾( ،)39فهو – سبحانه -شديد
العقاب ملن خيالف أمره ،ويتهاون يف حدوده.
فجاء األمر باتقاء الفنت واالبتعاد عن مسبباتها؛ ألن العقاب ال يصيب الظامل فقط؛ إمنا يصيب به
كذلك من رأى هذا املنكر ومل يغريه ،فالسكوت عن الظلم ظلم للنفس وللغري ،ومساعدة للظامل يف
التمادي بظلمه .وملا أريد حتقيق اخلرب افتتح بالعلم ،ومل يقتصر على االتقاء؛ فالعلم بشدة عقوبة اهلل من
أهم العلوم؛ ألنه يورث اخلوف من اهلل ،والبعد عن عصيانه .فيجب التزام التقوى بفعل أوامره واجتناب
نواهيه ،والعلم بأن اهلل شديد املؤاخذة والعقوبة ملن مل يتقه وحيذر غضبه.
ض ع َِن ا ْلجَا ِه ِلينَ ﴾(.)40
ف َوأَع ِْر ْ
*وقال سبحانه وتعاىلُ ﴿ :خ ِذ ا ْلعَ ْف َو َوأْ ُم ْر ِبالْعُ ْر ِ
جاءت األوامر يف هذه اآلية الكرمية تباعًا( ،خُذِ الْعَ ْفوَ) ،و(وَأْ ُمرْ بِالْ ُع ْرفِ) ،و(وَأَ ْع ِرضْ عَنِ
الْجَاهِلِنيَ )؛ وهي أوامر مبراعاة مكارم األخالق ومداراة الناس .واملعنى استعمال العفو ،وقبول ما سهل
من أخالق الناس ،وترك القسوة يف املعامالت ،وقبول العذر ،واألمر باملعروف ،وترك اخلوض يف الباطل.
وهذه الكلمات من أمجل األوامر وأمشلها ،فهي تدل داللة شاملة على صورة حياة وخلق املسلم القدوة.
و األمر بااللتزام باآلداب والتحلي باألخالق احلميدة يف سياق هذه اآلية اليت مجعت الفضائل يف
بضع كلمات قليلة موجزة أمر مراد به رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -ابتداء ،وهو شامل ألمته.
وقد ذكر غري واحد من املفسرين أنه ليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من هذه اآلية(.)41

*وقال عز من قائل سبحانه﴿ :فَ ِإن َزل َ ْلت ُ ْم ِمن بَعْ ِد َما جَاءتْكُ ُم ا ْلبَ ِينَاتُ فَا ْعلَ ُمواْ أَنَّ َّللاَ ع َِز ٌ
يز َح ِكي ٌم﴾(.)42

38

) األنفال.25 ،

39

) األنفال.24 ،

40

) األعراف.199 ،

41

) ينظر :مفاتيح الغيب  ،ج ،15ص .78التحرير والتنوير ،ج ،9ص .229روح المعاني  ،ج ،9ص .147اللباب في

علوم الكتاب ،ج ،9ص.432
42

) البقرة.209 ،
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بالغـــــــــة النظــــــم يف آيات العلم والجهل .

د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

جاء األمر يف جواب الشرط يف قوله( :اعْلَمُواْ) للزجر والتهديد؛ وهو ما أكده قوله تعاىل يف اآلية التالية:
ظ ُرونَ إِلَّ أَن يَأْتِي َ ُه ُم َّللاُ فِي ُ
﴿ َه ْل يَن ُ
ور﴾(.)43
ظلَ ٍل ِمنَ ا ْلغَ َم ِام َوا ْل َمآلئِكَةُ َوقُ ِض َي اْل َ ْم ُر َوإِلَى ِ
َّللا ت ُْر َج ُع اْل ُم ُ
فالكالم وعيد وإالّ فإن الناس كلهم يعلمون أن اهلل عزيز حكيم .وقوله( :اعْلَمُواْ)؛ تنزيالً لعلمهم منزلة

العدم ،لعدم جريهم على ما يقتضيه من املبادرة إىل الدخول يف الدين ،أو ملخالفة أحكام الدين ،أو من
ِ
ات)؛ إعذار هلم ،وفيه
االمتعاض بالصلح الذي عقده الرسول .وإمنا قال تعاىلِ ( :من َب ْعد َما َجاء ْت ُك ُم اْلَبِيَن ُ
()44
إشارة إىل أنهم جيب عليهم تفويض العلم إىل اهلل الذي أوحى إىل رسوله بإبرام الصلح مع املشركني...
*****
ثا ًنيا :التقديم والتأخير:
تُعد مسألة التقديم والتأخري من املسائل األساسية اليت عُين بها النحويون بوصفها جزءًا من اهتمامهم
بالرتكيب النحوي ،وبرز هذا االهتمام بالتحليل النحوي والتخريج اللفظي واضحًا عند سيبويه ،حيث
يُعد سيبويه من أوائل النحاة الذين أدركوا بالغة التقديم ،وكشف عنها يف كتابه (الكتاب) ،فهو ال
يكاد يُغفل موضعًا يدخل فيه التقديم والتأخري إال حتدث عنه ،وكشف سره البالغي.
وإدراك البالغيني هلذه احلقيقة النحوية أتاح هلم أن يضيفوا إىل مباحثهم بعدًا مجاليًّا يف تركيب
الكالم ،من خالل العدول عن الرتتيب املألوف إىل ترتيب آخر ،يتميز بقدرته على إبراز الداللة بتقديم
()45

جزء على آخر أو تأخريه عنه.

وجاءت دراسة التقديم والتأخري يف اجتاهني :حنويًّا وبالغيًّا؛ وهذان العلمان وإن اختلفا يف املسلك،
إال أنهما متكامالن؛ حبيث ال يستغين أحدهما عن اآلخر ،فالنحو ينظر إىل الناحية الشكلية والتعبري
عن املعنى بطرق عدة ،والبالغة تنظر إىل الناحية املعنوية ،وتبحث يف أسرار التعبري.
َّللا
شََّّ ْي َطا ُن يَ ِع ُد ُك ُم ا ْلفَ ْق َر َويَأ ْ ُم ُركُم بِا ْلفَ ْح َ
ومن ذلك تقديم املســــــــــند إليه يف قوله تعاىل﴿ :ال َّ
شََّّاء َو ُ
يَ ِع ُدكُم َّم ْغ ِف َرة ِم ْنهُ َوفَ ْ
ع ِلي ٌم﴾(.)46
س ٌع َ
ضال َوَّللاُ َوا ِ

43

) البقرة.210 ،

44

) ينظر :التحرير والتنوير ،ج ،2ص.280

45

) البالغة واألسلوبية ،محمد عبد المطلب ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت -لبنان ،والشركة المصرية العالمية للنشر-

لونجمان ،الجيزة -مصر ،ط1994 ،1م .ص.337
46

) البقرة.268 ،
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د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

جاء التقديم يف قوله( :الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ) على اخلرب الفعلي؛ لتقوية احلكم وحتقيقه ،ويف التقديم إيذان
بذم الوعد ،وبيان شؤمه ،وحتذير املسلمني منه.
والوعد حبسب ما يقيد به ،وقد استعمل هنا يف الشر؛ نظرًا إىل أصل الوضع؛ ألن الفقر مما يراه اإلنسان
شرًّا ،وهلذا خيوف الشيطان به املتصدقني .وقد قيَّد – سبحانه -وعد الشيطان بالفقر ،و قيَّد وعده
باملغفرة والفضل.
"والوعـــد يف كالم العرب إذا أطلق فهو يف اخلري ،وإذا قيـــد فقـــد يقيـــد تـــارة بـــاخلري وتـــارة
()47
َّللاُ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا﴾(.)48
ار َو َ
ع َد َها َّ
بالشر"  .ومنه قوله تعاىل﴿ :النَّ ُ

ومعنى (يَعِدُكُمُ) :يسوّل لكم وقوعه مستقبلًا يف حال أنفقتم أموالكم ،ومسّي اإلخبار حبصول
أمر يف املستقبل وعداً على سبيل اجملاز؛ ألنّ الوعد إخبار حبصول شيء يف املستقبل .. ،وحسَّن هذا
اجملاز هنا مشاكلته لقوله( :وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْ ِفرَةً)؛ فإنّه وعد حقيقي(.)49
يف قوله( :وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) تأكيد على سعة عطاء اهلل وكرمه على عباده ،فوعده باملغفرة وسعة
الفضل نافذ منه ال حمالة ،وال احتمال خللف الوعد ،أما وعد الشيطان فهو وسوسة وتضليل وصد عن
ش ْي َطانُ إِلَّ ُغ ُرورا﴾(.)50
يه ْم َو َما يَ ِع ُد ُه ُم ال َّ
فعل اخلري ،فال استواء بني الوعدين﴿ .يَ ِع ُدهُ ْم َويُ َمنِ ِ
ويف التذييل إقرار ملضمون ما قبله ،وبيان لسعة علم اهلل واطالعه على مكنونات األنفس ،وما
ختفي الصدور ،وهو أعلم بأعمال العباد ونياتهم ،وأعلم بكل ما ينفقه املنفق ،وبهذا العلم يكون
اجلزاء على الفعل وما وراءه.
سَّ َم َع َكالَ َم َّللاِ ث ُ َّم أ َ ْب ِل ْغهُ َمأ ْ َمنَهُ ذَ ِلكَ
*وقال ســـــبحانهَ ﴿ :وإِ ْن أ َ َح ٌد ِمنَ ا ْل ُم َّْ
َار َ فَأ َ ِج ْرهُ َحتَّى يَ ْ
ش ِر ِكينَ ا ْ
سَّتَج َ

بِأَنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم لَّ يَ ْعلَ ُمونَ ﴾(.)51

 ) 47األسرار البالغية للتقديم والتأخير في سورة البقرة (دراسة تطبيقية) :خالد بن محمد بن إبراهيم العثيم ،رسالة
ماجستير ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة -المملكة العربية السعودية1998 ،م .ص.89
48

) الحج.72 ،

49

) ينظر :التحرير والتنوير ،ج ،3ص.59

50

) النساء.120 ،

51

) التوبة.6 ،
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د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

حيث قدم الفاعل (أَحَدٌ) على الفعل (اسْتَجَارَ) ،وذلك لداللة ما بعده عليه ،والغرض من هذا
التقديم االهتمام باملتقدم؛ "ليكون أول ما يقرع السمع ،فيقع املسند بعد ذلك من نفس السامع موقع
التمكن"( .)52وهذا الرأي لعلماء الكوفة باعتبارهم املقدم خربًا ،ولذلك رُفع.
ورأى مجهور البصريني أن ارتفاع أحد إمنا كان بفعل مضمر واجب اإلضمار ،يفسره الظاهر،
والتقدير( :وإن استجارك أحدٌ استجارك) ،وال جيوز أن يرفع باالبتداء ،وهذا اإلضمار حسن يف (إن)
()53

وقبيح يف أخواتها.

ويف ذلك ترغيب باإلسالم وأخالقه ،فالتعامل احلسن من املسلم جتاه غري املسلمني له أثر يف تأليف
القلوب ،وختفيف الضغا ئن ،والرتغيب يف اإلسالم ،فهم ال يعلمون دين اهلل وتوحيده ،فناسبت هذه
الدعوة الوقت واحلال.
ع ْنهُ َوقَالُوا لَنَا أ َ ْع َمالُنَا َولَ ُك ْم أ َ ْع َمالُكُ ْم
س ِمعُوا اللَّ ْغ َو أَع َْرضُوا َ
*ومن تقديم املسند قوله سبحانهَ ﴿ :وإِذَا َ

س َال ٌم َعلَ ْي ُك ْم َل نَ ْبت َ ِغي ا ْل َجا ِه ِلينَ ﴾(.)54
َ
قدم اخلرب على املبتدأ ،يف قوله تعاىل( :لَنَا أَعْمَالُنَا) َو( َلكُمْ أَعْمَا ُلكُمْ)؛ وأريد به االختصاص،
فلكل عمله ،وجزاؤه ،وال ﴿ت َ ِز ُر َو ِاز َرة ٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى﴾( .)55ويف اآلية ردع وزجر للكفار ،وفيه كذلك
استمالة لقلوبهم ،يف قوله( :سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) ،وهذا من أفضل ما جياب به السفهاء ،وهو كذلك أقرب
إلصالحهم وأسلم من تزايد سفههم.
"وقد أنطقهم( )56اهلل حبكمة جعلها مستأهلة ألن تُنظم يف سلك اإلعجاز؛ فأهلمهم تلك الكلمات،
سى َربُّهُ إِن َطلَّقَكُنَّ  .)57( ﴾ ..ولعل
ثم شرّفها بأن حيكت يف نسج القرآن ،كما أهلم عمر قولهَ ﴿ :
ع َ
52

) التحرير والتنوير ،ج ،10ص.117

53

) ينظر :الجامع ألحكام القرآن :محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري شمس الدين القرطبي (671هـ) ،تحقيق :هشام

البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ، -د .ط2003 ،م.ج ،8ص .77وينظر :الكشاف ،ج ،2ص .236وينظر :اللباب
في علوم الكتاب ،ج ،10ص.19
54

) القصص.55 ،

55

) األنعام.164 ،

56

) وهم" :وفد من نصارى الحبشة اثنا عشر رجالً بعثهم النجاشي الستعالم أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة ،فجلسوا

إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فآمنوا به ،وكان أبو جهل وأصحابه قريباً منهم يسمعون إلى ما يقولون ،فلما قاموا من عند

النبي صلى هللا عليه وسلم تبعهم أبو جهل ومن معه فقال لهم :خيَّبكم هللا من ركب وقبحكم من وفد لم تلبثوا أن صدقتموه،
فقالوا :سالم عليكم لم نأل أنفسنا رشدًا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم" .ينظر :التحرير والتنوير ،ج ،20ص.143
57

) الطالق.5 ،
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د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

القرآن غري مقالتهم بالتقديم والتأخري لتكون مشتملة على اخلصوصية املناسبة لإلعجاز ألن تأخري
الكالم الذي فيه املتاركة إىل آخر اخلطاب أوىل ليكون فيه براعة املقطع.)58("...
ويف قوهلم( :لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِنيَ)؛ تعليل للمتاركة ،فنحن ال حنب خمالطة اجلاهلني باهلل وبدينه؛
ملا يف هذه املخالطة من األذى ،فال نريد دينهم ،وال حماورتهم ،وال جداهلم ،حتى ال نصبح كما هم
عليه من اجلهل والضياع .ويف ذلك داللة على حسن اخلُلق ،ونزاهة النفس ،وقوة التحمل والصرب؛
فسالمهم سالمة هلم.
ار ِل َم ْن
*وقوله تعاىلَ ﴿ :وقَ ْد َمك ََر الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َ ِ ِ
ِب ُك ُّل ن َ ْف ٍس َو َ
لَف ا ْل َمك ُْر ج َِميعا يَ ْعلَ ُم َما ت َ ْكس ُ
سيَ ْعلَ ُم ا ْل ُكفَّ ُ

ُع ْقبَى الد َِّار﴾(.)59
كرُ) ،ويف تقديم اجلار واجملرور داللة على االختصاص،
حيث قدم اخلرب على املبتدأ (فَلِلّهِ الْ َم ْ
جمِيعاً) الذي هو حال من املكر .ويف جعل املكر هلل إنزال مكر غريه منزلة
وأكد مدلول االختصاص ( َ
العدم؛ فمكر مجيع املاكرين حاصل بإرادته؛ ألنه اخلالق جلميع العباد ،فال يكون املكر إال بإذنه،
وال يؤثر إال بتقديره ،ويف ذلك تسلية للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأمانٌ له من مكرهم .فإذا كان
حدوث املكر من اهلل وتأثريه يف املأمور به من اهلل كذلك؛ وجب أن ال يكون هناك خوف إال من اهلل.
س) ،أي" :أن اكتساب العباد معلوم هلل تعاىل ،وخالف املعلوم
سبُ كُلُّ نَ ْف ٍ
ويف قوله( :يَعْلَمُ مَا َتكْ ِ
ممتنع الوقوع ،وإذا كان كذلك فال قدرة للعبد على الفعل والرتك ،فكان الكل من اهلل تعاىل"(.)60
فهو الذي يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه ،لذلك كان مكره أشد من
مكر كل نفس؛ ألنه ال يفوته شيء مما تكنه النفوس من املكر ،فمكرهم مقابل مكر اهلل الذي
خلقهم ال شيء ،فهو كالعدم.
ور﴾(.)61
ِيه ْم َو َما َخ ْلفَ ُه ْم َوإِلَى َّ ِ
َّللا ت ُْر َج ُع اْل ُم ُ
*وقال تعاىل﴿ :يَ ْعلَ ُم َما بَ ْي َن أ َ ْيد ِ

58

) التحرير والتنوير ،ج ،20ص.145 -144

59

) الرعد.42 ،

60

) اللباب في علوم الكتاب ،ج ،11ص.324

61

) الحج.76 ،
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د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

جعُ األمُورُ)،
جاء التقديم للجار واجملرور على الفعل املبين للمجهول ،يف قوله( :وَإِلَى اللَّهِ ُترْ َ
لالختصاص واحلصر؛ أي :إىل اهلل ال إىل غريه مرجع األمور ،فهو املطلع على عباده ،العامل بعالنيتهم
وما ختفي صدورهم ،فال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء.
اب َوا ْل ِح ْك َمةَ
سول ِم ْن ُه ْم يَتْلُو َ
علَي ِْه ْم آيَا ِتكَ َويُعَ ِل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ َ
يه ْم َر ُ
ومن التقديم قوله تعاىلَ ﴿ :ربَّنَا َوا ْبعَ ْث ِف ِ

يه ْم إِنَّكَ أَنتَ العَ ِزي ُز ال َح ِكي ُم﴾(.)62
َويُ َز ِك ِ
ؤمنِينَ إِذْ بَعَ َ
سول ِم ْن أَنفُس ِِه ْم يَتْلُو عَلَي ِْه ْم آيَاتِ ِه
وقال يف موضع آخر﴿ :لَقَ ْد َمنَّ َّللاُ َ
علَى ا ْل ُم ِ
يه ْم َر ُ
ث فِ ِ

ين﴾(.)63
يه ْم َويُعَ ِل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ َ
اب َوا ْل ِح ْك َمةَ َوإِن كَانُواْ ِمن قَ ْب ُل لَ ِفي ضَال ٍل ُّمبِ ٍ
َويُ َز ِك ِ
وقال يف موضع ثالث﴿ :ه َُو الَّذِي بَعَ َ
يه ْم َويُعَ ِل ُم ُه ُم
سول ِمنْ ُه ْم يَتْلُو َ
ث ِفي ْاْل ُ ِم ِيينَ َر ُ
علَي ِْه ْم آيَا ِت ِه َويُ َز ِك ِ

ين﴾(.)64
ا ْل ِكت َ َ
اب َوالْ ِح ْك َمةَ َوإِن كَانُوا ِمن قَ ْب ُل لَ ِفي ض ََال ٍل ُّم ِب ٍ
التزكية مشتقة من الزكاة ،وفيها تطهري للنفس وتهذيبها كما يف زكاة املال تطهر له ،وقد
وردت التزكية يف هذه اآليات على صورتني ،ما بني تقديم وتأخري؛ حيث أخر سبحانه( :وَ ُيزَكِّيهِمْ)،
حكْمَةَ) ،بينما قدم يف اآليتني التاليتني( :وَ ُيزَكِّيهِمْ)،
يف اآلية األوىل ،وقدم( :وَيُعَلِّمُهُمُ ا ْلكِتَابَ وَالْ ِ
حكْمَةَ).
وأخر( :وَيُعَلِّمُهُمُ ا ْلكِتَابَ وَالْ ِ
ففي اآلية األوىل جاء السياق يف ظاهر دعوة نيب اهلل إبراهيم أن يبعث اهلل يف األمة رسولًا منهم،
والبعث فيهم حيتاج إىل تعليمهم ثم تزكيتهم ،فكان تأخريها أوىل؛ ألن التزكية حتصل بوجود اإلسالم.
أما يف اآليتني األخريتني فكانتا يف سياق امتنان اهلل على أمته أن بعث فيهم رسولًا منهم ،حيث اإلسالم
قد حصل؛ فكان حصول التزكية مهم؛ فاقتضى املقام تقديم التزكية؛ حتى يقبلوا ما جاء به من العلم،
ويطهروا أنفسهم من درن الشرك باهلل ،وخيلصوا له وحده دون سواه .وبالعلم كذلك يزول الضالل؛
لذلك ذكر بعدها( :وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِنيٍ)؛ أي :قبل إسالمهم .فناسب ذلك هذا التأخري.

62

) البقرة.129 ،

63

) آل عمران.164 ،

64

) الجمعة.2 ،

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

93
93

العدد ( )35المجلد ( )7يوليو -سبتمبر2020م

ISSN : 2410-1818

بالغـــــــــة النظــــــم يف آيات العلم والجهل .

د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

س ِط لَ إِلَـهَ إِلَّ ه َُو
ويف قوله تعاىل﴿ :ش َِه َد َّللاُ أَنَّهُ لَ إِلَـهَ إِلَّ ه َُو َوا ْل َمالَئِكَةُ َوأ ُ ْولُواْ الْ ِع ْل ِم قَآئِ َما بِا ْل ِق ْ

ا ْلعَ ِزيزُ ا ْل َح ِكي ُم﴾(.)65
جاء التقديم من األعلى لألدنى؛ تعظيمًا وتشريفًا .و(َأُوْلُواْ الْعِلْمِ) :أصحابه ،وهم األنبياء والعلماء،
ويف ذكرهم داللة على شرف أهل العلم وفضلهم ،حيث قرن سبحانه شهادته بشهادتهم بعد شهادة
املالئكة .ويف شهادتهم إقرار بوحدانية اهلل وعظمته ،وعدله يف كل أمر ،فهو العدل احلق ،وعزته
بكمال قدرته وقوته وقهره ،وحكمته بكمال علمه.
والشهادة إخبار مقرون بالعلم ،والعلم صفة اهلل العليا ،ونعمته العظمى على عباده ،وبه يعلو شأن
اإلسالم واملسلمني ،وتزداد رفعتهم ومكانتهم بني األمم.
س ِمي ُع
وقد يكون التقديم حبسب الرتبة ،ومنه تقدم السمع على العلم ،كقوله تعاىلَ ﴿ :وه َُو ال َّ
()66
س ِمي ُع ا ْلعَ ِلي ُم﴾( ،)67وذلك أنه" :خرب يتضمن التخويف والتهديد ،فبدأ
ا ْلعَ ِلي ُم﴾  ،وقوله﴿ :إِنَّهُ ه َُو ال َّ

بالسمع لتعلقه مبا يقرب كاألصوات وهمس احلركات ،فإن من مسع حسك وخفي صوتك أقرب إليك
يف العادة ممن يقال لك :إنه يعلم وإن كان علمه تعاىل متعلقاً مبا ظهر وبطن وواقعاً عما قرب وشطن"(.)68
فذكر السميع أوقع يف التخويف من ذكر العليم؛ لذلك هو األوىل بالتقديم .وميكن أن يكون السبق
للسمع؛ ألنه من وسائل العلم.
*****

65

) آل عمران.18 ،

66

) البقرة.137 ،

67

) األنفال.61 ،

68

) التعبير القرآني ،ص.56
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د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

ثالثًا :الفصل والوصل:
يعد الفصل والوصل من أقدم املصطلحات البالغية اليت تنبه هلا العلماء يف فجر التأليف البالغي.
وكان إدراك هذه املوا طن عند العرب سليقة وفطرة وحسًّا وجدانيًّا قبل أن يكون نظامًا عقليًّا.
فقضية الفصل والوصل هلا صلة أساسية باملعنى املراد ،وأن من الكالم ما يفسد معناه لعدم مراعاة
ا لفصل أو الوصل ،فاألمر يتعلق باملعنى الذي ال يصلح إال بالوصل حينا وبالفصل حينًا آخر .يقول
اجلرجاني " :اعلمْ أنَّ العلمَ مبا ينبغي أن يُصْنَعَ يف اجلملِ من عطفِ بعضها على بعضٍ ،أو تركِ العطفِ
فيها واجمليءَ بها منثورةً ،تُسْتَأْنَفُ واحدةٌ منها بعد أخرى ،من أسرارِ البالغة ،ومما ال يتأتَّى لتمامِ
الصَّوابِ فيه إالَّ األعرابُ اخلُلَّص ،وإالَّ َقوْمٌ طُبِعُوا على البالغة ،وأوتوا فنًّا مِنَ املعرفة يف ذوقِ الكالمِ
هم بها أفرادٌ .وقد بلغَ من قوة األمر يف ذلك أنَّهم جعلوهُ حَدًّا للبالغة ،فقد جاء عَنْ بعضهم أنه سُئِل عنها
فقال( :مَعْرِفَةُ الفَصلِ منَ الوصلِ) ،ذاك لغموضِه ودقِة مَسْلكِه ،وأَنَّه ال َيكْمُلُ إلِحرازِ الفضيلة فيه
أحدٌ ،إالَّ كَمَلَ لسائِر معاني البالغة"(.)69
والفصل بون ما بني الشيئني ،والفصل من اجلسد :موضع املفصل ،وبني كل فصلتني وصل،
والفصل احلاجز بني ا لشيئني .والوصل خالف الفصل ،وهو عطف اجلمل بعضها على بعض ،والفصل
()70

ترك العطف بني اجلمل.

ت َو َما
اوا ِ
َي الْقَيُّو ُم لَ تَأ ْ ُخذُهُ ِ
سنَةٌ َولَ نَ ْو ٌم لَّهُ َما فِي ال َّ
س َم َ
ومن الفصل قوله تعاىلَّ﴿ :للاُ لَ إِلَـهَ إِلَّ ه َُو ا ْلح ُّ
ِيه ْم َو َما َخ ْلفَ ُه ْم َولَ يُ ِحيطُونَ بِش َْيءٍ ِم ْن ِعلْ ِم ِه إِل َّ
ض َمن ذَا الَّذِي يَ ْ
فِي اْل َ ْر ِ
شفَ ُع ِع ْن َدهُ إِلَّ بِ ِإ ْذنِ ِه يَ ْعلَ ُم َما بَ ْينَ أ َ ْيد ِ
ت َواْل َ ْرضَ َولَ يَؤُو ُدهُ ِح ْف ُظ ُه َما َوه َُو الْعَ ِل ُّي الْعَ ِظي ُم﴾(.)71
اوا ِ
س َع ك ُْر ِ
بِ َما شَاء َو ِ
سيُّهُ ال َّ
س َم َ

حيث فصلت اجلملة يف قوله( :يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَالَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إال مبا
شاء) ،عن اجلملتني السابقتني هلا( :الْحَيُّ الْقَيُّومُ َال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَالَ َنوْمٌ) ،و(مَن ذَا الَّذِي يَشْ َفعُ عِ ْندَهُ إِالَّ
بِ ِإذْنِهِ)؛ ألن هاتني اجلملتني دلتا على عموم علمه مبا حدث ووجد من األكوان ،ومل تدال على علمه مبا
سيكون؛ فجاءت مجلة( :يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) ...اآلية ،مؤكدة ومكملة ملا سبق ،ومعللة جلملة( :مَن ذَا
الَّذِي يَشْ َفعُ) ،...فال يطلع أحد على شيء من علمه إال مبا أراد اطالعهم إياه ،فتفرده سبحانه بالعلم التام
واإلحاطة دليل على وحدانيته يف ذاته وصفاته.
69

) دالئل اإلعجاز ،ص.222

70

) ينظر :معجم المصطلحات البالغية :أحمد مطلوب ،المجمع العلمي العراقي ،د.ط1987 ،م .ج ،3ص-117

.118
71

) البقرة.255 ،
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د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

ض َو َما لَكُم ِمن
اوا ِ
وقال تعاىل﴿ :أَلَ ْم ت َ ْعلَ ْم أ َ َّن للاَ عَلَ َى ك ُِل ش َْيءٍ قَدِي ٌر* أَلَ ْم ت َ ْعلَ ْم أَنَّ للاَ لَهُ ُم ْلكُ ال َّ
ت َواْل َ ْر ِ
س َم َ

ُون للاِ ِمن َو ِلي ٍ َولَ نَ ِص ٍير﴾(.)72
د ِ
ففي قوله( :أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاألَ ْرضِ) فصلت اجلملة عما قبلها .وهذه اجلملة منزلة
من اجلملة اليت قبلها منزلة الدليل؛ ألن الذي يكون له ملك السماوات واألرض ال شك أن يكون قديراً
على كل شيء؛ ولذا فصلت هذه اجلملة عن اليت قبلها .وموجب الفصل هو "أن هاته اجلملة مبنزلة
التكرير لألوىل؛ ألن مقام التقرير ومقام التوبيخ كالهما مقام تكرير ملا به التقرير واإلنكار تعديداً
على املخاطب"(.)73
وخُص النيب  -صلى اهلل عليه وسلم – باخلطاب - ،وهو أعلم اخللق -يف قوله( :أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ
لَهُ مُ ْلكُ السَّمَاوَاتِ وَاألَ ْرضِ) ،مع أن غريه داخل فيه كما قال سبحانه فيما بعد( :وَمَا َلكُم مِّن دُونِ اللّهِ)؛
لإليذان بأن املقصود من اخلطاب تقرير علم املخاطب .وخُصصت السماوات واألرض بالذكر؛ لكونهما
أعظم املصنوعات وأعجبها شأنًا.
ْس لَكَ بِ ِه ِع ْل ٌم إِنِي
ْس ِم ْن أ َ ْه ِلكَ إِنَّهُ َ
*وقال سبحانه﴿ :قَا َل يَا نُو ُ
ع َم ٌل غَي ُْر صَا ِلحٍ فَالَ ت َ ْ
سأ َ ْل ِن َما لَي َ
ح إِنَّهُ لَي َ

أ َ ِع ُظكَ أَن تَكُونَ ِمنَ الْجَا ِه ِلينَ ﴾( .)74جاء الفصل يف قوله( :إِنَّهُ عَمَلٌ غَ ْيرُ صَالِحٍ) عن (يَا نُوحُ إِنَّهُ لَ ْيسَ مِنْ
أَهِْلكَ )؛ وذلك لتعليل كونه من أهله وأصله ،وإمنا الفرق يف العمل ،فهو صاحب عمل غري صاحل ،فجعل
ذاته ذات العمل للمبالغة.
ظكَ أَن َتكُونَ مِنَ الْجَاهِلِنيَ)؛ بيان بأن أعلم اخللق
ويف قوله( :فَالَ تَسْأَلْنِ مَا لَ ْيسَ َلكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِ ُ
وهم الرسل ال يعلمون من الغيب إال ما علمهم اهلل ،وهو –سبحانه -يُعلم رسله من غيبه ما يشاء ،ونوح
عليه السالم -مل يكن يعلم أن ابنه ليس من أهله املوعود بنجاتهم ،ومل يعلم حقيقة األمر حتى أخربه
اهلل بذلك؛ فلم يكن ابنه من أهل دينه و عقيدته ،فمن خالف الدين خرج من نطاق القرابة ،فقرابة الدين
ألهل اإلميان هي القرابة؛ ألنها أقوى وأوثق.

72

) البقرة.107 -106 ،

73

) التحرير والتنوير ،ج ،1ص.665

74

) هود.46 ،
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د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

فكان الوعظ للتنبيه على عدم العودة إىل السؤال أو اإلحلاح فيه بدافع األبوة واحلنان ،كراهة
س َلكَ بِهِ عِلْمٌ) ،وليس يف ذلك
أن يقع يف اجلهل ،الذي أريد به ضد العلم ،ألنه األنسب لقوله( :مَا لَيْ َ
وصف له باجلهل.
ق أَ ٌ
س ِه َولَ ْم يُ ْب ِد َها لَ ُه ْم قَا َل
ف فِي نَ ْف ِ
س َر َ
*وقال تعاىل﴿ :قَالُواْ إِن يَ ْ
خ لَّهُ ِمن قَ ْب ُل فَأ َ َ
س ِرقْ فَقَ ْد َ
س َّر َها يُو ُ
س ُ

أَنت ُ ْم ش ٌَّر َّمكَانا َوَّللاُ أ َ ْعلَ ْم بِ َما ت َ ِصفُونَ ﴾(.)75
ففي قوله( :قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ َّمكَاناً) ،كالم مستأنف ،حكاية ملا أجابهم به يوسف -عليه السالم-
صراحة على طريقة حكاية احملاورة ،وهو كالم موجه ال يقتضي تقرير ما نسبوه إىل أخي أخيهم ،أي
أنتم أشدّ شرّاً يف حالتكم هذه؛ ألنّ سرقتكم مشاهدة ،وأما سرقة أخي أخيكم فمجرد دعوى ،وفعل
(قَالَ) يرجح هذا الوجه(.)76
ومجلة( :أَنتُمْ شَرٌّ َّمكَاناً) بدل من (أَسَرَّهَا ) ،وذكر العلم ليقر بأن اهلل أعلم مبا يصفون؛ أي :أن
اهلل أعلم بصدقكم أو كذبكم فيما وصفتم به أخاكم ،ويف ذلك إشارة إىل كذبهم فيما نسبوا إىل
يرهُ ْم أَلَ ْم ت َ ْعلَ ُمواْ أ َ َّن أَبَا ُك ْم قَ ْد
سواْ ِم ْنهُ َخلَ ُ
أخيهم من السرقة .ومثلها قوله تعاىل﴿ :فَلَ َّما ا ْ
ست َ ْيأ َ ُ
صواْ نَ ِجيا قَا َل َك ِب ُ
ح اْل َ ْرضَ َحت َّ َى يَأْذَنَ ِلي أَبِي أ َ ْو يَ ْح ُك َم َّللا ُ ِلي
أ َ َخذَ َ
ف فَلَ ْن أَب َْر َ
س َ
علَ ْيكُم َّم ْوثِقا ِم َن َّللاِ َو ِمن قَ ْب ُل َما فَ َّرطت ُ ْم فِي يُو ُ
َوه َُو َخ ْي ُر ا ْلحَا ِك ِمينَ ﴾(.)77
َّللا ا ْلعَ ِز ِيز
ب ِمنَ َّ ِ
وقد يأتي الفصل والوصل بني املفردات حنو قوله تعاىل﴿ :حم* ت َ ِنزي ُل ا ْل ِكتَا ِ
ا ْلعَ ِل ِيم* َ
ير﴾(.)78
ب َ
ب ذِي الطَّ ْو ِل ل َ اله إِلَّ ه َُو إِلَ ْي ِه ا ْل َم ِص ُ
شدِي ِد ا ْل ِعقَا ِ
ب َوقَابِ ِل الت َّ ْو ِ
غافِ ِر الذَّن ِ

حيث جاءت صفات( :الْ َعزِيزِ ،الْعَلِيمِ ،غَا ِفرِ الذَّنبِ) منفصلة دون حرف عطف كما هو األصلُ يف
التوْبِ) صفة معطوفة بالواو على خالف األصل لغرضَ بالغي ،وقد
الصفات .وبعدها جاءت( :وَقَابِلِ َّ
يكون هذا لدفع توهُّم املطابقة بني غُفْرانِ الذّ ْنبِ وقبول التوبة ،فغفرانُ الذَّنْب قد يكون دون أن يتوبَ

75

) يوسف.77 ،

76

) التحرير والتنوير ،ج ،13ص.35

77

) يوسف.80 ،

78

) غافر.3 -1 ،
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د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

الْمذ ِنبُ من ذنبه ،بل يسأل اهللَ الغفران فقط ،أمّا قبولُ التوبةِ ،مبعنى رجوع اهللِ إىل التائب من عباده
بفيض عطائه الذي يعطيه املتقني إذا كان منهم ،أو األبرار أو احملسنني إذا كان منهم ،فهو شيءٌ آخر
غري غفران الذنب .وعاد النص بعد هذا إىل ذكر سائر الصفات دون عطف ،وهذا من بدائع القرآن.
فاهلل غالب على مراده ،عزيز بسلطانه ،عليم بعباده ،يغفر ذنب من تاب ورجع إليه وأناب؛ ويف
ذكره –سبحانه -لوصفي العزة والعلم إيذان بظهور أثرهما يف كتابه الكريم؛ فهو كالم العزيز
العلي م ،ال يقدر غري اهلل على مثله ،وال يعلم أحد غريه أتى مبثله .وفيه كذلك عزة ملن متسك به ،وعلم
واسع ملن أحبر فيه وتعمق يف دالالته .ورمز هذان الوصفان كذلك إىل أن اهلل أعلم حيث جيعل رسالته،
فله اخلرية والعزة والعلم مبن هو أهل هلا.
أما الوص ــل؛ فمنه قوله تعاىلَ ﴿ :هـذَا بَالَ ٌ
اح ٌد َو ِليَذَّك ََّر أ ُ ْولُواْ
اس َو ِليُنذَ ُرواْ ِب ِه َو ِليَ ْعلَ ُمواْ أَنَّ َما ه َُو إِلَـهٌ َو ِ
غ ِللنَّ ِ

ب﴾(.)79
اْل َ ْلبَا ِ
جاء الوصل يف هذه اآلية حبرف العطف الواو ،وعطف( :وَلِيُنذَرُواْ) ،على (بَالَغٌ) ،عطف على كالم
مقدر يدل عليه لفظ (بَالَغٌ )؛ والتقدير :هذا بالغ للناس ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به.
ويف قوله( :وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا ُهوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ) قصر األلوهية هلل وحده ،ويف األمر بالعلم بوحدانية اهلل؛
داللة على أن الغاية األساسية من اإلنذار هو العلم بوحدانية اهلل ،وليس املقصود به جمرد العلم؛ ولكن
املراد بناء احلياة على قاعدة هذا العلم.
والالمات يف قوله( :وَلِيُنذَرُواْ)( ،وَلِيَعَْلمُواْ)( ،وَلِيَذَّكَّر) متعلقة مبحذوف تقديره :ولذلك أنزلناه،
ويف هذه اآلية من الشمول واإلجياز واجلمال والبالغة ما يعجز اللسان عن وصفه ،وقد عدّها بعض
العلماء واملفسرين عنوانًا لكتاب اهلل عز وجل .ويف اآلية تذكري وموعظة بداللة قوله تعاىل يف بدايتها:
(هَـذَا بَالَغٌ لِّلنَّاسِ).
ْب َول أَقُو ُل لَ ُك ْم إِنِي َملَكٌ إِ ْن أَتَّبِ ُع إِل َّ َما
*وقال تعاىل﴿ :قُل ل َّ أَقُو ُل ل َ ُك ْم ِعندِي َخ َزآئِنُ َّللاِ َول أ َ ْعلَ ُم الْغَي َ
ست َ ِوي اْل َ ْ
ير أَفَالَ تَتَفَ َّك ُرونَ ﴾(.)80
يُوحَى إِلَ َّي قُ ْل َه ْل يَ ْ
ع َمى َوا ْلبَ ِص ُ

79

) إبراهيم.52 ،

80

) هود.31 ،
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خزَآئِنُ اللّهِ) ،املقول للقول ،وذكر معه النفي ،مع أن
فقوله( :وَال أَعْلَمُ الْغَ ْيبَ) عطف على (عِندِي َ
العطف على مقول القول منفي أيضًا ،من غري أن يذكر معه أداة نفي؛ وذلك لتأكيد النفي السابق،
والتذكري به ،ودفع احتمال أن ال يقول هذا اجملموع ،فال ينايف أن يقول أحدهما؛ أي :وال أقول أنا أعلم
الغيب حتى تكذبوني ،الستبعاد ذلك ،وما ذكرت من دعوى النبوة واإلنذار بالعذاب إمنا هو بوحي
وإعالم من اهلل تعاىل ،مؤيد بالبينة ،والغيب ما مل يوح به ومل يقم عليه دليل ،ولعله إمنا مل ينف عليه
السالم القول بعلم الغيب على حنو ما فعل يف السابق والالحق؛ مبالغة يف نفي هذه الصفة اليت ليس ألحد
()81

سوى اهلل تعاىل منها نصيب أصال.

وكذلك يف عطف( :وَال أَقُولُ َلكُمْ إِنِّي مَلَكٌ) ،وجاء الوصل يف هذه اآلية للتأكيد واملبالغة يف نفي
هذا القول عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فما هو إال نيب يتبع ما يوحى إليه.
سو ٌ
ب َولَ ش َِهي ٌد َو ِإن ت َ ْفعَلُو ْا فَ ِإن َّ ُه فُ ُ
*وقال تعاىل يف آية الدينَ ﴿ :ولَ يُضَآ َّر كَا ِت ٌ
ق ِب ُك ْم َواتَّقُواْ للاَ

َويُعَ ِل ُم ُك ُم للا ُ َوللاُ بِك ُِل ش َْيءٍ َع ِلي ٌم﴾(.)82
جاء الوصل يف هذه اآلية يف ثالثة مواضع ،األول يف قوله( :وَاتَّقُواْ اللّهَ) ،والثاني( :وَيُعَلِّ ُمكُمُ اللّهُ)،
والثالث( :وَاللّهُ ِبكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )؛ فدل الوصل على وعد اهلل للمتقي امللتزم باتباع ما أمر واجتناب ما
نهى؛ بأن جيعل له نورًا يف قلبه يضيء له طريق العلم واملعرفة ،ويدله على اهلدى واخلري ،ويبعده عن
الباطل والضالل ،و﴿ه َُو أ َ ْعلَ ُم ِب َم ِن اتَّقَى﴾(.)83
قال العلماء -على األرجح -يف( :وَيُعَلِّ ُمكُمُ اللّهُ) أنها مستأنفة ال موضع هلا من اإلعراب ،وقيل :يف
حمل نصب على احلال من الفاعل ،أي :اتقوا اهلل مضمونًا لكم التعليم واهلداية ،واجلمل الثالث األخرية
كل منها مستقلة بنفسها ال حتتاج إىل ربط الضمري ،بل اكتفى فيها بربط حرف العطف ،وليست يف
معنى واحد ،فاألوىل حث على التقوى (وَاتَّقُواْ اللّهَ) ،والثانية تذكري بالنعم (وَيُعَلِّ ُمكُمُ اللّهُ) ،والثالثة
تتضمن الوعد والوعيد (وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) .ولو أراد القول بأن التقوى تورث العلم دون تعلم حلذف

81

) روح المعاني  ،ج ،12ص.43

82

) البقرة.282 ،

83

) النجم.32 ،
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الواو وجعل (يُعَلِّ ُمكُمُ اللّهُ) جوابًا لألمر بالفاء أو بدون عاطف .فاآلية تذكر بنعم اهلل املتعلقة بالعلم
مبطلق األشياء .أما العلم فهو أساس اإلعالم وأساس التقوى ،والتقوى سبب من أسباب التوفيق يف شؤون
()84

العلم واحلياة مجيعًا.

*ومن عطف املفردات قوله تعاىل﴿ :ه َُو ْاْل َ َّو ُل َو ْاْل ِخ ُر َوال َّ
اطنُ َوه َُو بِك ُِل ش َْيءٍ َع ِلي ٌم﴾(.)85
ظا ِه ُر َوا ْلب َ ِ

حيث جاءت أمساء اهلل سبحانه وتعاىل وصفاته يف هذه اآلية موصولة حبرف العطف؛ وذلك للداللة
على االهتمام والتحقيق والتباعد بني الصفات ،وإبطال الشرك ،فهو سبحانه ليس له شريك وال مثيل،
متفرد بصفاته وآالئه ،فهو – سبحانه( -الْأَوَّلُ) ليس قبله شيء( ،وَالْآخِر) ليس بعده شيء ،فأوليته
أزليته ،وآخريته أبديته( ،وَالظَّاهِر) ليس فوقه شيء ،فهو األعلى على خلقه( ،وَالْبَاطِنُ) ليس دونه شيء،
فعلمه وسع كل شيء ،وال حيجبه شيء .وجاءت هذه الصفات معرَّفة للداللة على اقتصارها على اهلل
سبحانه وتعاىل ،فال يشاركه فيها أحد( .وَ ُهوَ ِبكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) داللة على مطلق العلم هلل سبحانه
وتعاىل ،فهو العامل واملطلع على كل شيء.
*****
رابعًا :اإلجياز واإلطناب:
خيتار البليغ للتعبري عما يف نفسه طريقًا من طرق ثالث ،فهو تارة يوجز ،وتارة يسهب ،وتارة يأتي
بالعبارة بَيْنَ بَيْنَ ،على حسب ما يقتضيه حال املخاطب ويدعو إليه موطن اخلطاب .يقول ابن جين:
" واإلطالة واإلجياز مجيعاً إمنا هما يف كل كالم مفيد مستقل بنفسه ،ولو بلغ بها اإلجياز غايته
مل يكن له بدّ من أن يعطيك متامه وفائدته ،مع أنه ال بدّ فيه من تركيب اجلملة ،فإن نقصت
عن ذلك مل يكن هناك استحسان وال استعذاب"(.)86
ويعد أسلوب اإلجياز من أهم خصائص اللغة العربية ،فالعرب ال مييلون إىل اإلطالة واإلسهاب،
حيث يعدون اإلجياز بالغة ،واإلجياز :هو أن يكون اللفظ أقل من املعنى مع اإليفاء باملعنى املراد،
()87

وإال عُد مفسدًا للكالم.

84

) في البالغة القرآنية (أسرار الفصل والوصل) ،ص.92 -91

85

) الحديد.3 ،

86

) الخصائص :أبو الفتح عثمان بن جني  ،تحقيق :محمد علي النجار ،عالم الكتب ،بيروت ، -د .ط ،د.ت .ج،1

ص.30
87

) ينظر :معجم المصطلحات البالغية ،ج ،1ص.344
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و تأتي األلفاظ يف لغتنا العربية ذات إحياءات عديدة ،جتمع املعاني املتكاثرة حتت لفظ قليل مع
اشتمال هذه اللفظة على اإلبانة واإلفصاح .وقد أكرم اهلل العرب بنزول القرآن ،وفيه من اإلجياز والبيان
ما يعجز عن اإلملام به بشر ،ويبهر أمامه كل باحث يف بالغته وسر معناه .ويأتي اإلجياز يف البالغة
صر  .ويكون اإلجياز باحلذف حبذف كلمة أو مجلة مع
العربية على نوعني  :إجياز حذف وإجياز ِق َ
قرينة تدل على احملذوف  ،وتأتي احلاجة إىل احلذف ،حني يكون العدول عنه إفسادًا له ،فيكون
التَّرك أفصح من الذكر ،وأبني للفائدة ،وأوضح للمراد ،وأمت للمعنى.

َٓ
ۢنبوِن ْ
َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ل َّ َ ل َّ َ َ َ ل َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ َ َ ل
بأس َماءِ َهَٰٓ لؤَلءِ
*ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :وعلم ءادم ٱلسماء ُكها ثم عرضهم لَع ٱلملئِكةِ فقال أ ِ ِ
َ ۡ َ َ َ ٓ َّ َ َ َّ ۡ َ َ ٓ َّ َ َ َ ۡ َ ل ۡ
ل ْ ل ْ َ َٰ َ َ ل ْ
ٱۡلَك ل
ِيم﴾(.)88
ِي* قالوا لسبحانك َل عِلم َلا إَِل ما علمتنا ۖٓ إِنك أنت ٱلعل ِيم
إِن كنتم ص ِدق

ففي قوله سبحانه( :قَالَ إِ نِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ) إمجال يف التذكري بأن علم اهلل تعاىل أوسع من

علم املالئكة ،وهم يؤمنون بذلك ،وال حاجة لتقدير( :مَا تَعْلَمُونَ) بعد (مَا الَ تَعْلَمُونَ)؛ ألنه معروف لكل
سامع ،وألن الغرض مل يتعلق بذكره ،وإمنا تعلق بذكر علمه تعاىل مبا خفي عنهم.
وقد كان قول اهلل تعاىل هذا إنهاءً للمحاورة ،وإمجاالً للحجة على املالئكة؛ بأن سعة علم اهلل
حتيط مبا مل حيط به علمهم ،وأنه حني أراد أن جيعل آدم خليفة كانت إرادته عن علم بأنه أهل للخالفة،
وتأكيد اجلملة بأن لتنزيل املالئكة يف مراجعتهم وغفلتهم عن احلكمة منزلة املرتددين.
وقوله( :وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء كُلَّهَا) معطوف على قوله( :قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ) ،عطف حكاية
الدليل التفصيلي على حكاية االستدالل اإلمجالي الذي اقتضاه قوله( :إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ) ،فإن
تعليم آدم األمس اء وإظهار فضيلته بقبوله هلذا التعليم دون املالئكة جعله اهلل حجة على قوله هلم( :إِنِّي
أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ)؛ أي :مَا الَ تَعْلَمُونَ من جدارة هذا املخلوق باخلالفة يف األرض ،وعطف ذكر آدم بعد
ذكر مقالة اهلل للمالئكة ،وذكر حماورتهم ،يدل على أن هذا اخلليفة هو آدم ،وأن آدم اسم لذلك
اخلليفة ،وهذا األسلوب من بديع اإلمجال والتفصيل واإلجياز.

()89

وأبان سبحانه وتعاىل استحقاق آدم للخالفة بتشريفه بالعلم ،فقال( :وَعََّلمَ آدَمَ األَسْمَاء كُلَّهَا)،
ويف قول املالئكة( :قَالُواْ سُبْحَانَكَ َال عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا)؛ بيان منهم على عجزهم ،وقصر علمهم على
ما علمهم ربهم ،وإشعار منهم بأن سؤاهلم إمنا كان استفهامًا وطلبًا لبيان ما أشكل عليهم ،وليس
حكِيمُ)؛ أي :العليم وحدك بشؤون
اعرتاضًا على إرادة اهلل ،وهذا ما أوضحه قوهلم( :إ َِّنكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْ َ
خلقك ،احلكيم يف تدبري األمور.

88

) البقرة.32 -31 ،

89

) التحرير والتنوير ،ج ،1ص.407
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لْ َْ
َْ َ ل ْ ََ ََْ ل َ ََْ
َ
َ َّ ْ ل َ َ
َ َّ ْ َ
ْحة َربِهِ قل هل ي َ ْستَوِي
جدا َوقائِما َيذر اْلخِرة ويرجو ر
*ويف قوله سبحانه﴿ :أمن هو قان ِت آناء اللي ِل سا ِ
َ
ل
َّ َ َ ْ َ ل َ َ َّ َ َ َ ْ َ ل َ َّ َ َ َ َ َّ ل ْ ل ْ ْ َ
اب﴾(.)90
اَّلِين يعلمون واَّلِين َل يعلمون إِنما يتذكر أولوا الل ِ

ورد اإلجياز باحلذف يف قوله( :يَعْلَمُونَ) ،و(لَا يَعْلَمُونَ)؛ حيث دلّ السياق على املراد ،فال استواء

بينهم ،فهذا عامل قانت لربه ،وذاك جاهل معاند جاحد.
ففعل (يَعْلَمُونَ) يف املوضعني منزّل منزلة الالزم ،فلم يذكر له مفعول ،ألن املقدر مذكور ،وهم
أهل العلم ومن اتصفوا به ،فأغنت اجلملة مبا فيها من داللة عن ذكر مجلتني ،فالذين يعلمون هم أهل
اإلِميان ،والذين ال يعلمون هم أهل الشرك اجلاهلون ،ويف ذلك إشارة إىل أن اإلِميان أخو العلم؛ ألن
كليهما نور ومعرفة ،وأن الكفر أخو الضالل؛ ألنه والضالل ظلمة ووهم.
أي :هل يَسْتَوي مَنْ له عِلمٌ ومَنْ ال عِلْ َم له من غَ ْيرِ أن يُقْصَدَ النَصُّ على معلوم .فكلُّ موضع كان
القصدُ فيه أن يثبتَ املعنى يف نفسِه فِعْالً للشيء ،وأن يُخربَ بأن من شأنِه أن يكونَ منه أوْ ال يكون منه.
()91

فإنَّ الفعلَ ال يُعدَّى هناك؛ ألَنَّ تعديتَه تُنْقصُ الغرضَ وتُغَيِّر املعنى.

ْس لَهُ َول َ ٌد َولَهُ
*ومن حذف الفعل قوله سبحانه﴿ :يَ ْ
ست َ ْفت ُونَكَ قُ ِل َّللاُ يُ ْف ِتي ُك ْم ِفي ا ْلكَالَلَ ِة ِإ ِن ْ
ام ُر ٌؤ هَلَكَ لَي َ
ان ِم َّما ت َ َر َ َو ِإن كَانُواْ ِإ ْخ َوة
أ ُ ْختٌ فَلَهَا نِص ُ
ْف َما ت َ َر َ َوه َُو يَ ِرثُهَا ِإن ل َّ ْم يَكُن لَّهَا َولَ ٌد فَ ِإن كَانَت َا اثْنَتَي ِْن فَلَ ُه َما الثُّلُث َ ِ
ساء فَ ِللذَّك َِر ِمثْ ُل ح َِظ اْلُنثَيَي ِْن يُبَيِنُ َّللاُ لَكُ ْم أَن ت َ ِضلُّو ْا َوَّللاُ بِك ُِل ش َْيءٍ َع ِلي ٌم﴾(.)92
ِرجَال َونِ َ

حيث حذف الفعل ،ودلَّ عليه ما بعده ،فقوله( :امْرُؤٌ) فاعل لفعل حمذوف دلَّ عليه ما بعده،
والتقدير :إن هلك امرؤ غري ذي ولد؛ وذلك لإلجياز ،ولتقوية احلكم وتأكيده.
(إِنِ امْرُؤٌ هََلكَ) استئناف مبني للفتيا ،وارتفع (امْرُؤٌ) ألنه مفسر للمحذوف غري مقصود يف
الكالم ،أي :إن هلك امرؤ غري ذي ولد ذكرا كان أو أنثى ،واقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم
الولد أيضًا معترب يف الكاللة ثقة بظهور األمر وداللة تفصيل الورثة عليه(.)93
ويف قوله( :وَاللّهُ ِبكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )؛ بيان بعلم اهلل عواقب األمور ،ما فيها من اخلري لعباده ،وهو
أعلم باتباعكم ما أنزل من قسمة املواريث وغريها.
وحتذف اجلملة يف حال وجدت قرينة تدل عليها؛ ويوجد هذا النوع من احلذف بكثرة يف القرآن
الكريم ،ودلّ على أغراض بالغية عدة ،فنجد قوله تعاىلَ ( :يعَْلمُوْن) ،و(تَعْلَ ُموْن) يف نهاية اآلية يف
الكتاب العزيز ،قد جاءت يف أغلب املواضع موجزة باحلذف؛ ودَلَّ السياق على املراد منها.
90

) الزمر.9 ،

91

) دالئل اإلعجاز ،ص.155 -154

92

) النساء.176 ،

93

) تفسير أبي السعود  ،ج ،2ص.264
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سفَهَاء أَل إِنَّ ُه ْم هُ ُم
ومن ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وإِذَا قِي َل لَ ُه ْم ِ
اس قَالُواْ أَنُ ْؤ ِمنُ كَ َما آ َمنَ ال ُّ
آمنُواْ َك َما آ َم َن النَّ ُ

سفَهَاء َولَـ ِكن لَّ يَعْلَ ُمونَ ﴾(.)94
ال ُّ
فجاء حذف اجلملة يف قوله (يَعْلَمُونَ) :واملراد منه :جهلهم حباهلم ،فهم ال يعلمون سفه أنفسهم،
وجهلها ،وسوء نيتها .فوصفهم للمؤمنني بالسفه ،إمنا هو دليل على حاهلم وما هم فيه.
ف يَ ْعلَ ُمونَ ﴾( .)95وقولهِ ﴿ :ليَ ْكفُ ُرو ْا ِب َما
*وقال سبحانه﴿ :ذَ ْر ُه ْم يَأ ْ ُكلُواْ َويَت َ َمتَّعُواْ َويُ ْل ِه ِه ُم اْل َ َم ُل ف َ َ
س ْو َ
()96
ف يَ ْعلَ ُمونَ ﴾(.)97
ف ت َ ْعلَ ُمونَ ﴾  .وقوله﴿ :فَ َكفَ ُروا ِب ِه فَ َ
آت َ ْينَا ُه ْم فَت َ َمتَّعُواْ فَ َ
س ْو َ
س ْو َ

فجاء حذف اجلملة يف هذه اآليات يف قوله( :يَعْلَ ُموْن) ،و(تَعْلَ ُموْن)؛ موجزا املعنى ،مبينًا ملن كفر
باهلل ،وآياته ،وأعرض عنها ،وتلهى باحلياة الدنيا عن اآلخرة ،أنهم سيعلمون يوم احلساب واجلزاء
عاقبة كفرهم وأمرهم ،يوم ال ينفع التوبة والندم.
ومثل ذلك يف آيات اجلهل؛ حيث وردت (تَجْهَلُونَ) بهذه الصورة أربع مرات ،و(يَجْهَلُونَ) مرة واحدة،
ي
سأَلُ ُك ْم َ
ومجيعها جاءت اجلملة بعدها حمذوفة ،ومن ذلك قوله سبحانهَ ﴿ :و يَا قَ ْو ِم ل أ َ ْ
علَ ْي ِه َمال إِ ْن أَج ِْر َ

َّللا َو َما أَنَا ْ بِ َط ِار ِد الَّ ِذينَ آ َمنُواْ ِإنَّ ُهم ُّمالَقُو َر ِب ِه ْم َولَـ ِكنِي أ َ َرا ُك ْم قَ ْوما تَجْ َهلُونَ ﴾(.)98
ِإلَّ َ
علَى ِ
فجاء احلذف للجملة يف قوله( :وَلَـكِنِّي أَرَاكُمْ َقوْماً تَجْهَلُونَ)؛ مبينًا حلال قوم نوح على لسانه؛
وما فيهم من جهل وسوء تدبري ،فهم قوم جيهلون عاقبة أمرهم ،وما إليه مصريهم ومآهلم؛ إلعراضهم
وكفرهم وصدهم ورفضهم لضعفاء املؤمنني.
َّللاِ َوأُبَ ِلغُكُم َّما أ ُ ْر ِس ْلتُ ِب ِه َولَ ِكنِي أ َ َرا ُك ْم قَ ْوما تَجْ َهلُونَ ﴾(.)99
ومثلها قوله تعاىل﴿ :قَا َل إِنَّ َما ا ْل ِع ْل ُم ِعن َد َّ
وهكذا جند أن هذه اآليات جاءت موجزة ،بليغة ،واضحة املعنى ،مكتملة املبنى رغم اإلجياز
فيها؛ لداللة السياق.

94

) البقرة.13 ،

95

) الحجر.3 ،

96

) النحل.55 ،

97

) الصافات.170 ،

98

) هود.29 ،

99

) األحقاف.23 ،
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صر بعبارات قصرية حتمل معاني قصرية من غري حذف .يقول فيه ابن األثري" :وهو
ويأتي إجياز القِ َ
الذي ال ميكن التعبري عن ألفاظه بألفاظ أخرى مثلها ،ويف عدتها ،وهو أعلى طبقات اإلجياز مكانا،
وأعوزها إمكانا ،وإذا وجد يف كالم بعض البلغاء فإمنا يوجد شاذا نادرا"(.)100
ض ع َِن ا ْلجَا ِه ِلينَ ﴾(.)101
ف َوأَع ِْر ْ
ومنه قوله سبحانهُ ﴿ :خ ِذ ا ْلعَ ْف َو َوأْ ُم ْر ِبالْعُ ْر ِ
تناولت هذه اآلية سلوك وأخالق املسلم ،ومجعت مكارم األخالق يف بضع كلمات ،مشلت
أساسيات بناء وترابط اجملتمع املسلم ،ففي العفو صلة للقاطعني ،وصفح عن الظاملني ،وإعطاء املانعني.
ويف األمر باملعروف تقوى هلل ،وصلة الرحم ،وصون للسان عن الكذب ،وغض للطرف عن احلرمات،
وتربؤ من كل قبيح؛ وال جيوز ملؤمن أن يأمر باملعروف ،وهو يأتي شيئًا من املنكر .ويف اإلعراض عن
اجلاهلني صرب وحلم وتنزيه للنفس عن مقابلة السفيه مبا يفسد الدين واخلُلق.
يقول القرطيب :يف هذه اآلية ثالث مسائل:
"األوىل :هذه اآلية من ثالث كلمات ،تضمنت قواعد الشريعة يف املأمورات واملنهيات .فقوله( :خُذِ
الْعَ ْفوَ) دخل فيه صلة القاطعني ،والعفو عن املذنبني ،والرفق باملؤمنني ،وغري ذلك من أخالق املطيعني.
ودخل يف قوله( :وَأْ ُمرْ بِالْ ُع ْرفِ) صلة األرحام ،وتقوى اهلل يف احلالل واحلرام ،وغض األبصار،
واالستعداد لدار القرار .ويف قوله( :وَأَ ْع ِرضْ عَنِ الْجَاهِلِنيَ) احلض على التعلق بالعلم ،واإلعراض عن
أهل الظلم ،والتنزه عن منازعة السفهاء ،ومساواة اجلهلة األغبياء ،وغري ذلك من األخالق احلميدة
واألفعال الرشيدة.
الثانية :قوله تعاىل( :وَأْ ُمرْ بِالْ ُع ْرفِ) أي باملعروف .وقرأ عيسى بن عمر ﴿ال ُعرُف﴾ بضمتني؛ مثل احلُلُم؛
وهما لغتان .والعرف واملعروف والعارفة :كل خصلة حسنة ترتضيها العقول ،وتطمئن إليها النفوس .قال
الشاعر:
َمن يفعلِ اخلَيْ َر ال َيعْ َدمْ جوازيَهُ

ال يذهبُ العُرف بني اهلل والناسِ

الثالثة :قوله تعاىل( :وَأَ ْع ِرضْ عَنِ الْجَاهِلِنيَ)؛ أي إذا أقمت عليهم احلجة وأمرتهم باملعروف فجهلوا
عليك فأعرض عنهم؛ صيانة له عليهم ورفعا لقدره عن جماوبتهم .وهذا وإن كان خطابًا لنبيه عليه
السالم فهو تأديب جلميع خلقه"(.)102

100

) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ضياء الدين بن االثير(ت637هـ) ،تحقيق :أحمد الحوفي و بدوي طبانة،

ط  ، 1مطبعة نهضة مصر – القاهرة1959 ،م.ج ،2ص.117
101

) األعراف.199 ،

102

) ينظر :الجامع ألحكام القرآن ،ج ،7ص.347 -344
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وقال جعفر الصادق" :أمر اهلل نبيه مبكارم األخالق يف هذه اآلية ،وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم
األخالق من هذه اآلية .وقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم – (" :)103إِنَّمَا بُعِ ْثتُ ألُتَمِّمَ َمكَارِمَ
األَخْالَقِ"(.)104
فأرست هذه اآلية دعائم األخالق والفضائل اليت ال ميكن أن يبنى اجملتمع بدونها ،وكان إجياز
القصر فيها شاملًا واضحًا دالًّا على كل معنى ،حبيث اتسعت هذه األلفاظ القليلة ملعان كثرية وعميقة.
علَ ْيكُم َّم ْو ِثقا
ير ُه ْم أَلَ ْم ت َ ْعلَ ُمواْ أ َ َّن أَبَا ُك ْم قَ ْد أ َ َخذ َ َ
سواْ ِم ْنهُ َخلَ ُ
*وقال سبحانه﴿ :فَلَ َّما ا ْ
ست َ ْيأ َ ُ
صواْ نَ ِجيا قَا َل َكبِ ُ
ح اْل َ ْرضَ َحت َّ َى يَأْذَنَ ِلي أ َ ِبي أ َ ْو يَحْ ُك َم َّللاُ ِلي َوه َُو َخ ْي ُر
ف فَلَ ْن أَب َْر َ
س َ
ِمنَ َّللاِ َو ِمن قَ ْب ُل َما ف َ َّرطت ُ ْم فِي يُو ُ
ا ْلحَا ِك ِمينَ ﴾(.)105

اشتملت هذه اآلية على التفصيل بعد اإلجياز ،فجاء اإلجياز يف قوله( :خَلَصُواْ نَجِيّاً) ،وتاله
التفصيل يف قول كبريهم( :أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَ ْيكُم مَّوْثِقاً مِّنَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي
يُوسُفَ )...؛ للفت انتباه املتلقي ملا كانت عليه املناجاة ،وما دار فيها ،ولبيان حاهلم وما هم عليه من احلرية
واليأس.
و(اسْتَيْأَسُواْ)؛ من يئسوا؛ وزيدت السني والتاء للمبالغة ،فدلت على حاهلم بعد ما بذلوا كل جهدهم
يف اسرتجاع أخيهم من حكم امللك ،حتى قطعوا األمل يف ذلك.
فبعد ما يئس إخوة يوسف أن يأخذوا أخاهم بنيامني ،انفردوا عن الركب وأخذوا يتناجون
ويتشاورون يف أمرهم ،وينظرون يف جدوى تربيرهم ألبيهم عما حصل ،وأنه ال يد هلم به؛ لتأكدهم من
رفض والدهم لتربيرهم؛ بسبب سابقتهم مع أخيهم يوسف ،فهو سريى أنهم تآمروا على بنيامني كما
كان منهم جتاه يوسف.
 اإلط ـ ـ ــناب:يعد اإلطناب من أقدم الفنون البالغية اليت حتدث القدماء عنها ،فاإلطناب ضد اإلجياز؛ فإذا
كان اإلجياز قلة األلفاظ ،فاإلطناب زيادتها ،حيث تزيد فيه األلفاظ على املعاني لغرض بالغي يقتضيه
السياق ،وال يفسد به املعنى ،واحلاجة إىل اإلجياز يف موضعه كاحلاجة إىل اإلطناب يف مكانه ،وال
 والبيت في ديوان الحطيئة :بشرح :أبي الحسن السكري ،اعتنى بتصحيحه :أحمد بن األمين الشنقيطي ،مطبعة التقدم،مصر ،د.ط ،د.ت .ص.54
103

) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة –رضي هللا عنه ،وكذا ُروي عن الدراوردي .السنن الكبرى :أبو بكر أحمد بن الحسين

بن علي البيهقي ،دار المعارف النظامية ،حيدر أباد -الهند ،ط1344 ،1هـ .رقم الحديث ،21301 :ج ،10ص.191
104

) الجامع ألحكام القرآن ،ج ،7ص.345

105

) يوسف.80 ،
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يعد اإلطناب بليغًا إال إذا ابتعد عن اإلسهاب واحلشو .ومنه قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ َجعَ َل الَّذِي َن َكفَ ُروا فِي قُلُوبِ ِه ُم
ق ِبهَا
سو ِل ِه َو َ
س ِكينَتَهُ َ
علَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوأَلْ َز َم ُه ْم َك ِل َمةَ الت َّ ْق َوى َوكَانُوا أ َ َح َّ
َّللا ُ َ
ا ْلح َِميَّةَ ح َِميَّةَ ا ْلجَا ِه ِليَّ ِة فَأَن َز َل َّ
علَى َر ُ
َّللا ُ ِبك ُِل ش َْيءٍ َع ِليما﴾(.)106
َوأ َ ْهلَهَا َوكَانَ َّ

ففصل سبحانه بعد أن أمجل يف قولهِ ( :إذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَ َفرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ) ،فجاء التفصيل
لـ(حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ )؛ مبينًا ومؤكدًا لنوع احلمية يف قلوبهم ،ويف إضافة (الْجَاهِلِيَّةِ) إىل (حَمِيَّةَ) حتقري
وتشنيع خلُلق اجلاهلية؛ ملا فيه من التسرع وعدم التثبت أو التأني ،وبني أن (السكينة) والطمأنينة خُلق
املؤمنني ،وأنهم متيزوا عنهم بالتعقل والتثبت والتأني ،فكان إنزاهلا عليهم خريًا هلم .وملا كانت احلمية
والسكينة أمر باطين أكد سبحانه وعمم علمه بكل شيء( :وَكَانَ اللَّهُ ِبكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) .فهو عامل
بكل ما خفي أو ظهر ،مطلع على األفئدة وما ختفي الصدور.
ومن أساليب اإلطناب التكرار للفائدة؛ ففي قوله تعاىل﴿ :أ َ ْلهَا ُك ُم التَّكَاث ُ ُر* َحتَّى زُ ْرت ُ ُم ا ْل َمقَابِ َر* ك ََّال

ف ت َ ْعلَ ُمونَ ﴾(.)107
ف ت َ ْعلَ ُمو َن* ث ُ َّم ك ََّال َ
َ
س ْو َ
س ْو َ
س ْوفَ تَعْلَمُونَ)؛ لتأكيد اإلنذار والردع،
س ْوفَ تَعْلَمُو َن* ثُمَّ كَلَّا َ
فجاء التكرار يف قوله(:كَلَّا َ
ولبيان أنهم سيعلمون بعد موتهم عاقبة أمرهم ،ومغبة هلوهم ،ولو علموه حقًا ملا تشاغلوا باألموال والبنني
يف دنياهم الفانية.
واالعرتاض :نوع من أنواع اإلطناب؛ ويقصد به أن يؤتى يف أثناء الكالم أو بني كالمني متصلني يف املعنى
جبملة أو أكثر ال حمل هلا من اإلعراب؛ وذلك لغرض بالغي يقصد إليه البليغ ،كالتنزيه والتعظيم،
وغريها من األغراض اليت حيكمها السياق .وجند بعض آيات العلم واجلهل اشتملت على هذا األسلوب.
س ٌم لَّ ْو ت َ ْعلَ ُمو َن ع َِظي ٌم* إِنَّهُ لَقُ ْرآ ٌن
*ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل﴿ :فَ َال أ ُ ْق ِ
وم* َوإِنَّهُ لَقَ َ
س ُم بِ َم َواقِ ِع النُّ ُج ِ

ك َِري ٌم﴾(.)108
حيث جاء االعرتاض يف قوله( :وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) بني القسم وجوابه .وأريد به تنزيه اهلل
وتعظيمه ،وتعظيم املقسم به ،ويف تنكري (َقَسَمٌ) داللة على التعظيم.
مجلة ( َّلوْ تَعْلَمُونَ) معرتضة بني املوصوف وصفته وهي اعرتاض يف اعرتاض( :وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ َّ -لوْ
تَعْلَمُونَ -عَظِيمٌ)؛ أريد به املبالغة يف حتقيق مضمون مجلة القسم وتأكيده ،ونفي علمهم بعظمة املقسوم
به .وقد يقع هذا النوع من االعرتاض يف اجلمل املعرتضة ،وال مانع من وقوعه .وهذا التلويح بالقسم
والعدول عنه أسلوب ذو تأثري يف تقرير احلقيقة اليت ال حتتاج إىل القسم؛ ألنها ثابتة واضحة.

106

) الفتح.26 ،

107

) التكاثر.4-1 ،

108

) الواقعة.77 -75 ،
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فلو علِموا ما اشتملت عليه أحوال مواقع النجوم من متعلقات صفات اهلل تعاىل لعلموا أنها مواقع
قدسية ال يَحْلف بها إال بارٌّ بيمينه ،ولكنهم مبعزل عن هذا العلم .ودليل انتفاء علمهم بعظمته أنهم مل
يدركوا داللة ذلك على توحيد اهلل باأللوهية ،فأثبتوا له شركاء مل خيلقوا شيئاً من ذلك وال ما يدانيه،
فاستوى عندهم خالق ما يف تلك املواقع وغري خالقها .أما إن جُعل ضمري (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ) عائدًا إىل املقسم
()109

عليه فاملعنى :لو تعلمون ذلك ملا احتجتم إىل القسم.

َّللاِ تَأ ْ ُم ُرونِي أ َ ْعب ُ ُد أَيُّهَا ا ْلجَا ِهلُو َن﴾.
*وقال تعاىل﴿ :قُ ْل أَفَغَي َْر َّ

()110

ففي قوله سبحانه( :أَفَغَ ْيرَ اللَّهِ) جاء منصو ًبا بـ(أَعْبُدُ) .و(تَأْ ُمرُونّى) اعرتاض لإلنكار ،وهو ما أوضحه
قوله( :أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ)،ووصفهم باجلهل؛ ألنه تقدم وصف اإلله بكونه خالقًا لألشياء ،وبكونه مالكًا
ملقاليد السماوات واألرض ،وظاهر كون هذه األصنام مجادات أنها ال تضر وال تنفع ،ومن أعرض عن
عبادة اإلله املوصوف بتلك الصفات الشريفة املقدسة ،واشتغل بعبادة هذه األجسام اخلسيسة ،فقد بلغ
يف اجلهل مبلغاً ال مزيد عليه ،فلهذا السبب قال( :أَيُّهَا الْجَـاهِلُونَ) وال شك أن وصفهم بهذا األمر الئق
بهذا املوضع(.)111
واملعنى  :أفغري اهلل أعبد بأمركم ،وذلك حني قال له املشركون :استلم بعض آهلتنا ونؤمن بإهلك.
جرِي أَحْضُرَ الْوَغَى).
واألصل :تأمرونين أن أعبد ،فحذف (أن) ورفع الفعل ،كما يف قوله( :أَالَ أَيُّهذَا الزَّا ِ
والدليل على صحة هذا الوجه :قراءة من قرأ (أعبد) بالنصب .وقرئ( :تأمرونين) على األصل .وتأمروني،
()112

على إدغام النون أو حذفها.
خامسًا :القصـ ـ ـ ـر:

تؤدي ألفاظ القصر واحلصر واالختصاص معنىً واحدًا بالغيًّا ،وتشرتك يف املعنى اللغوي؛ حيث
يراد بها :احلبس واملنع وعدم اجملاوزة إىل الغري.
و جاء يف مفتاح العلوم" :وحاصل معنى القصر راجع إىل ختصيص املوصوف عند السامع بوصفٍ
ثانٍ ،...أو بوصف مكان آخر ،...أو إىل ختصيص الوصف مبوصوف".

109

) ينظر :التحرير والتنوير ،ج ،27ص332

110

) الزمر.64 ،

111

) مفاتيح الغيب ،ج ،27ص.12

112

) ينظر :الكشاف  ،ج /4ص.144

113

) مفتاح العلوم ،ص.288
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والقصر طريقة من طرائق التوكيد ،يهدف به املتكلم إىل تثبيت غرضه يف ذهن السامع ،وإزالة
ما يف نفسه من شك فيه ،والتوكيد بالقصر أقوى طرائق التوكيد ،وأدهلا على تثبيت ما يراد تثبيته أو
تقريره( .)114وقال القزويين " :والقصر ليس تأكيدا على تأكيد"(.)115
َّللاُ يَ ْعلَ ُم ُمتَقَلَّبَ ُك ْم
ست َ ْغ ِف ْر ِلذَنبِكَ َو ِل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
َّللاُ َوا ْ
ت َو َّ
*ومنه قوله تعاىل﴿ :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َل إِلَهَ إِ َّل َّ

َو َمثْ َوا ُك ْم﴾(.)116
وذلك بقصر وحصر صفة األلوهية على اهلل تعاىل يف قوله( :فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ،فال إله يف
الوجود إال اهلل ،وال أحد يستحق العبادة غريه ،فدُم على العلم بذلك أيها النيب ،واثبت عليه ،فمن مل
يكن عاملًا باهلل فهو جاهل ،وهو أعلم بأحوالكم وما أنتم عليه ،فيغفر ملن يستحق ،ويؤاخذ من مترد
وعتا عن أمره.
"وفيه  -وإن كان الرسول عاملًا باهلل  -ثالثة أوجه :يعين اعلم أن اهلل أعلمك أن ال إله إال اهلل.
الثاني :ما علمته استداللً ا فاعلمه خربا يقينا .الثالث :يعين فاذكر أن ال إله إال اهلل ،فعرب عن الذكر
بالعلم حلدوثه عنه".

()117

ست َ ِجيبُواْ لَ ُك ْم فَا ْعل َ ُمواْ أَنَّ َما أ ُ ِنز ِل بِ ِع ْل ِم
*وقال تعاىل بعد آية التحدي واملعاجزة يف سورة هود﴿ :فَ ِإن لَّ ْم يَ ْ

س ِل ُمونَ ﴾(.)118
َّللاِ َوأَن ل َّ إِلَـهَ إِلَّ ه َُو فَ َه ْل أَنت ُم ُّم ْ
جاء اخلطاب يف هذه اآلية للنيب واملؤمنني ،وقوله( :أُنزِل بِعِلْمِ اللّهِ) كناية عن كونه من عند اهلل،
أنزل متلبسًا مبا ال يعلمه إال اهلل ،من نظم معجز للخلق ،وإخبار بغيوب ال سبيل هلم إليها .وشهادة التوحيد
مرتتبة على عجز املشركني واألصنام أن يأتوا باملعارضة ،فثبت أن القرآن من عند اهلل ،وأن النيب
صادق ،وأن شهادة التوحيد حق ،وأن ما سواه من اآلهلة املزعومة باطلة قطعًا .والقرآن الكريم بإعجازه
اخلارق نزل من عند اهلل وحده ال شريك له.

 )114في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث ،مهدي المخزومي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،
ط ،1966-1ص.210

115

) اإليضاح في علوم البالغة ،جالل الدين عبد الرحمن القزويني ،مطبعة محمد على صبيح .القاهرة،1994-،

ص ،73وينظر :مفتاح العلوم:ص.126
116

) محمد.19 ،

117

) الجامع ألحكام القرآن ،ج ،16ص.242 -241

118

) هود.14 ،
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واشتهر استعمال األداة (إمنا) للقصر ،وتُعد الطريق الثاني من طرق القصر ،له داللته ،واستعماالته
اخلاصة اليت تفيد اإلثبات والنفي محلًا على النفي واالستثناء ،وذلك أن أصلها من (أنَّ) املؤكدة اليت
تفيد اإلثبات و(مَا) النافية .وتعد (أمنا) مثل (إمنا) يف إفادة القصر ،وإن كانت حممولة عليها محل الفرع
على األصل.
سا َها قُ ْل إِنَّ َما ِع ْل ُمهَا ِعن َد َربِي ل َ يُج َِليهَا ِل َو ْقتِهَا
سا َ
*ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :يَ ْ
ع ِة أَيَّانَ ُم ْر َ
سأَلُونَكَ ع َِن ال َّ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
َ
عنهَا ق ْل إِن َما ِعل ُمهَا ِعن َد َّللاِ َولـ ِك َّن
سألونكَ َكأنكَ َح ِف ٌّي َ
اوا ِ
ض ل تأتِي ُك ْم إِل بَغتة يَ ْ
إِلَّ ه َُو ثَقُلَتْ فِي ال َّ
ت َواْل َ ْر ِ
س َم َ
()119
اس لَ ي َ ْعلَ ُمونَ ﴾ .
أ َ ْكث َ َر النَّ ِ

جاء القصر يف هذه اآلية يف سياق اإلنذار للكافرين الذين يسألون النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
 عن موعد قيام الساعة ووقتها ،فأمر اهلل نبيه بقوله( :قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي)؛ أي :إمنا علم الساعةعند اهلل ،وهو ال خيفي شيئًا مما أطلعه اهلل به ،وما هو إال خمتص باإلنذار ،ولكن اجلهل أعمى قلوبهم
وبصريتهم ،فهم ( َال يَعْلَمُونَ).
وجاء القصر يف هذه اآلية مرتني ،األوىل( :قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي) ،والثانية( :قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ
اللّهِ )؛ وذلك للتأكيد اختصاص علمها هلل سبحانه وتعاىل دون غريه ،وال يظهرها يف وقتها غريه ،فهو مل
يطلع أحدًا بوقتها ،ال ملكًا مقربًا ،وال ن بيًّا مرسلًا ،فهي من علم الغيب الذي استأثر اهلل سبحانه وتعاىل
سنِ َي
ْب لَ ْ
ست َ ْكث َ ْرتُ ِمنَ ا ْل َخي ِْر َو َما َم َّ
به .وهو ما أكدته اآلية التالية هلا يف قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو كُنتُ أ َ ْعل َ ُم الْغَي َ
ِير ِلق َ ْو ٍم يُ ْؤ ِمن ُونَ ﴾(.)120
ال ُّ
ِير َوبَش ٌ
سو ُء ِإ ْن أَنَا ْ ِإلَّ نَذ ٌ

نفت اآلية علمه بالساعة ،وبينت أن علمها عند اهلل احمليط علمه ال عند رسوله ،ثم ترقى املعنى إىل
نفي علمه بالغيوب على وجه العموم؛ فمهمته النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنني دون علم الغيوب.
ِير
ومثلها آيات سورة امللكَ ﴿ :ويَقُولُو َن َمتَى َهذَا ا ْل َو ْع ُد إِن كُنت ُ ْم صَا ِدقِينَ * قُ ْل إِنَّ َما ا ْل ِع ْل ُم ِعن َد َّ
َّللاِ َوإِنَّ َما أَنَا نَذ ٌ

ُّمبِينٌ ﴾( .)121وهم يعنون بالوعد وقت احلشر.
وجاء الرد كالسابق باختصاص اهلل بعلمها دون سواه ،فهو – سبحانه -مل يطلع موعدها مللك
مقرب ،أو لنيب مرسل ،وما رسوله إال نذير مبني ،ينذر بالوقوع لليوم املوعود ،ال وقته.

119

) األعراف.187 ،

120

) األعراف.188 ،

121

) الملك.26 -25 ،
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َّار﴾( .)122وقولهَ ﴿ :ما كَانَ ِلي
َّللا ُ ا ْل َو ِ
ومثلها قوله تعاىل﴿ :قُ ْل إِنَّ َما أَنَا ُمنذ ٌِر َو َما ِم ْن إِلَ ٍه إِ َّل َّ
اح ُد ا ْلقَه ُ

ِير ُّمبِينٌ ﴾(.)123
ل ْاْل َ ْعلَى إِ ْذ ي َ ْخت َ ِص ُمونَ * إِن يُوحَى إِلَ َّي إِ َّل أَنَّ َما أَنَا نَذ ٌ
ِم ْن ِع ْل ٍم بِا ْل َم َ ِ
ويعد تقديم ما حقه التأخري من طرق القصر الشائعة يف القرآن الكريم؛ وذلك لتعدد مناهجه،
وكثرة فنونه وألوانه ،فقد كثر يف أساليب اإلثبات والنفي واالستفهام ،كما تعلق باملسند واملسند إليه
واملتعلقات تالؤمًا معجزًا مع املقامات ،وما تصوره من معان عقلية أو وجدانية .وقد متت اإلشارة إىل بعض
منها يف مبحث التقديم والتأخري.
سق ُ ُ
ط ِمن َو َرقَ ٍة
ب لَ يَ ْعل َ ُمهَا إِلَّ ه َُو َوي َ ْعلَ ُم َما فِي ا ْلبَ ِر َوالْبَحْ ِر َو َما ت َ ْ
ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :و ِعن َدهُ َمفَاتِ ُح ا ْلغَيْ ِ

إِلَّ يَ ْعلَ ُم َها َولَ َحبَّ ٍة فِي ُ
ين﴾(.)124
ظلُ َما ِ
ب َول َ يَابِ ٍس إِل َّ فِي ِكتَا ٍ
ض َولَ َر ْط ٍ
ت اْل َ ْر ِ
ب ُّمبِ ٍ

حيث قدم الظرف الذي هو اخلرب على املبتدأ (مَفَاتِحُ الْغَ ْيبِ)؛ فقدم اخلرب على املبتدأ لالختصاص،
فهو سبحانه وتعاىل املختص وحده بعلم الغيب" .وحقيقة (عِندَ) أنَّها ظرف املكان القريب .وتستعمل
جمازاً يف استقرار الشيء لشيء وملكه إيَّاه ،كقوله( :وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَ ْيبِ) .وتستعمل جمازاً يف
سا َع ِة﴾(َ ﴿ .)125و ِعن َد َّللاِ َمك ُْر ُه ْم﴾( .)126وال حيسن يف غري
االحتفاظ بالشيء ،كقولهَ ﴿ :و ِعن َدهُ ِعلْ ُم ال َّ

ذلك"(.)127

ويف تكرار (يَعْلَم) ثالث مرات بالصيغة الفعلية؛ للداللة على أن علمه أزلي دائم ،وأنه مطلع على
كل شيء ،وفيه كذلك زيادة يف تعميم إحاطته باجلزئيات الدقيقة ،فكونه حميط باخلفايا مع كونها
أضعف اجلزئيات ،دليل على إحاطته مبا هو أعظم وأكرب ،فله مطلق العلم والقدرة ،وكمال اإلحاطة.
وقال تعاىلَ ﴿ :وقَ َّ
سقَاهُ قَ ْو ُم ُه أ َ ِن ا ْ
ض ِرب
ط ْعنَا ُه ُم ا ْثنَت َ ْي َ
ست َ ْ
سى إِ ِذ ا ْ
عش َْرةَ أ َ ْ
سبَاطا أ ُ َمما َوأ َ ْو َحيْنَا إِلَى ُمو َ
اس َّمش َْربَ ُه ْم َو َ
علَي ِْه ُم
علَي ِْه ُم ا ْلغَ َما َم َوأَن َز ْلنَا َ
ظلَّ ْلنَا َ
عيْنا قَ ْد َ
عش َْرةَ َ
ستْ ِم ْنهُ اثْنَتَا َ
ع ِل َم ُك ُّل أُن َ ٍ
ِبعَصَا َ ا ْل َح َج َر فَانبَ َج َ
()128
ت َما َر َز ْقنَا ُك ْم َو َما َ
س ْل َوى ُكلُواْ ِمن َ
س ُه ْم يَ ْظ ِل ُمونَ ﴾ .
ط ِيبَا ِ
ظل َ ُمونَا َولَـ ِكن كَانُواْ أَنفُ َ
ا ْل َمنَّ َوال َّ

122

) ص.65 ،

123

) ص.70 -69 ،

124

) األنعام.59 ،

125

) الزخرف.85 ،

126

) إبراهيم.46 ،

127

) التحرير والتنوير ،ج ،7ص.267

128

) األعراف.160 ،
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حيث قدم املفعول به (أَنفُسَهُمْ) على الفعل والفاعل (يَظْلِمُونَ) للقصر؛ فحاهلم كحال اجلاهل الذي
يفعل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه؛ واملكلف إذا ارتكب الذنوب فهو ظامل لنفسه مضيع هلا.
وجاء احلديث يف هذه اآلية عن رحلة بين إسرائيل يف التيه ،وبيان النعم اليت أنعم اهلل بها عليهم،
فرواهم من العطش ،وظللهم من حر الشمس ،وكفاهم حاجتهم من الطعام ،وأعلم كل فرقة مبوضع
مائها؛ بعد أن قسمهم إىل اثين عشر سبطًا ،وفجر هلم من الصخر ماء بعدد فرقتهم؛ فكان لكل سبط
مشربًا مستقلًا؛ حتى ال يتدافعوا فيهلكوا .وأعطاهم كل ما سألوه.
فبعد امتنان اهلل عليهم بكل هذه النعم أنكروا وجحدوا؛ قال تعاىل فيهم بعد ذلك﴿ :فَبَ َّد َل الَّ ِذينَ
()129

علَى الَّ ِذينَ َ
ظلَ ُمواْ قَ ْول َ
َ
غ ْي َر الَّذِي قِي َل لَ ُه ْم فَأ َ َ
سقُونَ ﴾.
نز ْلنَا َ
ظلَ ُمواْ ِرجْزا ِمنَ ال َّ
س َماء بِ َما كَانُواْ يَ ْف ُ

سادسًا :التعريف والتنكري:
من األساليب البالغية اليت تقتضيها أحوال املخاطبني ،ويقصدها املتكلم؛ أسلوب التعريف
والتنكري .وقد تكلم علماء النحو عن املعرفة والنكرة ،وكان حديثهم من الناحية اإلعرابية احملضة.
أما البيانيون وعلماء البالغة فكان حديثهم عن األغراض البالغية اليت يكون من أجلها التعريف،
كما حتدثوا عن الدواعي اليت يقتضيها التنكري؛ وهم بذلك قد فتحوا الباب للغوص يف بليغ الكالم،
والتقاط درره ،وبيان غايته ومراده.
ان نَ ْز ٌ
ش ْي َ
نز َ
*ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َّما يَ َ
س ِمي ٌع َع ِلي ٌم﴾( .)130وقوله:
غنَّكَ ِمنَ ال َّ
غ فَا ْ
ست َ ِع ْذ بِاَّللِ إِنَّهُ َ
ط ِ
ش ْي َ
نز َ
﴿ َو ِإ َّما يَ َ
س ِمي ُع ا ْلعَ ِلي ُم﴾(.)131
غنَّكَ ِمنَ ال َّ
ان نَ ْزغٌ فَا ْ
اَّلل ِإنَّهُ ه َُو ال َّ
ست َ ِع ْذ ِب َّ ِ
ط ِ

فقد وردت الصفتان يف األعراف منكرتني( :سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ،ووردتا يف فصلت معرفتني وزيد قبلهما
ضمري الفصل( :إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
وذلك أنه ورد قبل آية األعراف وصف آهلة املشركني بأنها ال تسمع وال تبصر وال تغين عنهم شيئًا،
س ُه ْم
ق َ
شيْئا َوهُ ْم يُ ْخلَقُونَ * َول َ يَ ْ
وال حياة فيها ،قال تعاىل﴿ :أَيُش ِْركُونَ َما لَ ي َ ْخلُ ُ
ست َ ِطيعُو َن لَ ُه ْم نَصْرا َول َ أَنفُ َ
عونَ
س َواء َ
َامت ُو َن * إِنَّ الَّذِي َن ت َ ْد ُ
علَ ْيكُ ْم أ َ َدع َْوت ُ ُمو ُه ْم أ َ ْم أَنت ُ ْم ص ِ
يَن ُ
ص ُرونَ * َوإِن ت َ ْدعُو ُه ْم إِلَى ا ْل ُهدَى لَ يَتَّبِعُو ُك ْم َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
شونَ
شونَ بِهَا أ ْم ل ُه ْم أ ْي ٍد يَب ِْط ُ
ست ِجيبُوا ل ُك ْم إِن كُنت ُ ْم صَا ِدقِينَ * أل ُه ْم أ ْر ُج ٌل يَ ْم ُ
ُون َّللاِ ِعبَا ٌد أ ْمثال ُك ْم فا ْدعُوهُ ْم فليَ ْ
ِمن د ِ

ون﴾(.)132
ُون فَال َ ت ِ
بِهَا أ َ ْم لَ ُه ْم أ َ ْعيُنٌ يُب ِْص ُرو َن بِهَا أ َ ْم لَ ُه ْم آذَانٌ يَ ْ
ُنظ ُر ِ
س َمعُونَ بِهَا قُ ِل ا ْدعُواْ ش َُركَاء ُك ْم ث ُ َّم ِكيد ِ
فوصف اهلل نفسه بالسميع والعليم يف مقابل آهلتهم اليت ال تسمع وال تعي وال تعلم شيئًا.

129

) البقرة.59 ،

130

) األعراف.200 ،

131

) فصلت.36 ،

132

) األعراف.195 -191 ،
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وأما آية فصلت فتقدم قبلها قولهَ ﴿ :ولَ ِكن َ
َّللا َ َل يَ ْعلَ ُم َكثِيرا ِم َّما ت َ ْع َملُونَ ﴾(" .)133فأثبتوا هلل
ظنَنت ُ ْم أ َ َّن َّ

سبحانه قليل العلم ،ونفوا عنه كثريه ،فاقتضى ذلك أن يبني هلم أنه هو املختص بالعلم الكامل والسمع
الكامل ،فجاء بالصفتني معرفتني للداللة على الكمال يف الوصف .وجاء بضمري الفصل للداللة على
قصر هاتني الصفتني عليه سبحانه وبيان أن ما عداه ال يعلم ،وال يسمع إذا ما قيس بعلمه ومسعه .ولو
جاء بهما نكرتني مل يفيدا هذا املعنى؛ إذ كل من عنده مسع وعلم يصح أن يوصف بأنه مسيع
()134

عليم".

()135

ور﴾
ِيه ْم َو َما َخ ْلفَ ُه ْم َوإِلَى َّ ِ
َّللا ت ُْر َج ُع ْاْل ُ ُم ُ
وقال تعاىل﴿ :يَ ْعلَ ُم َما بَ ْي َن أ َ ْيد ِ

.

جاء التعريف يف (الْأُمُورُ) لالستغراق ،أي :كل أمر؛ ويف ذلك مجع بني البشارة والنذارة تبعاً ملا قبله
من قوله( :يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) .وأكد – سبحانه -يف هذه اجلملة مبرجعية كل األمور إليه،
وفيها أيضًا تعريض بوجوب مراقبة اهلل يف السر والعالنية ،فهو العامل املطلع على كل صغرية وكبرية،
وال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء.
 التنكري:للتنكري -كذلك -أغراض بالغية كثرية ،ويدل على ذلك السياق الذي جاء فيه ،فهو يرشدنا
إىل األغراض الكثرية اليت حيملها التنكري يف طياته ،من تنكري ،وحتقري ،وتعظيم ،وتعميم ،وتنويع،
وغريها.
ش ْي َ
طانُ يَ ِع ُد ُك ُم ا ْلفَ ْق َر َويَأ ْ ُم ُركُم بِا ْلفَحْ شَاء َوَّللا ُ يَ ِع ُدكُم َّم ْغ ِف َرة ِم ْنهُ َوفَ ْ
س ٌع
ومنه قوله تعاىل﴿ :ال َّ
ضال َوَّللا ُ َوا ِ

َع ِلي ٌم﴾(.)136
جاءت كلمة (مَّغْ ِفرَةً) منكَّرة يف هذه اآلية؛ ويف ذلك داللة على كمال هذه املغفرة وعِظم شأنها.
ويف اآلية لفظان يدالن على كمال هذه املغفرة" :أحدهما :التنكري يف لفظ (املغْ ِفرَةِ) ،واملعنى :مغفرةٌ
وأيُّ مغفرة .والثاني :قوله( :مَغْ ِفرَةً مِنْه) يدل على كمال حال هذه املغفرة؛ ألن كمال كرمه ونهاية جوده
معلومٌ جلميع العقالء ،فلما خص هذه املغفرة بكونها منه ،علم أنَّ املقصود تعظيم حال هذه املغفرة؛
ألنَّ عظم املعطي يدلُّ على عظم العطيَّة"(.)137
133

) فصلت.22 ،

134

) التعبير القرآني ،ص.194

135

) الحج.76 ،

136

) البقرة.268 ،

137

) اللباب في علوم الكتاب ،ج ،4ص.417 -416
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سعٌ عَلِيمٌ )؛ تأكيد وتقرير يبني سعة عطاء اهلل ملن أعطى وبذل ،وسعة علمه
ويف قوله( :وَاللّهُ وَا ِ
مبن يستحق فضله وكرمه ،فالوعد من اهلل حقيقة ،ومن أنفق وبذل نال من ربه عطاء واسعًا .أما وعد
الشيطان فهو وساوس ومكائد خيوف بها املؤمنني من الفقر ،ومن استجاب له ضل وخسر .فشتان بني
الوعدين ،وبني املقدرتني ،وبني العطاءين.
س َّما أَحْ َ
س َّما قَ َّد َمتْ َوأ َ َّخ َرتْ ﴾(.)139
ض َرتْ ﴾( .)138وقالَ ﴿ :
*وقال تعاىلَ ﴿ :
ع ِل َمتْ نَ ْف ٌ
ع ِل َمتْ نَ ْف ٌ

ففي تنكري (نَ ْفسٌ) يف اآليتني داللة على العموم؛ لورودها يف سياق الوعظ ،فأريد بها :كل نفس.
وهي تعم يف اإلثبات " .والدال على إرادة العموم التعبري بالتنكري يف سياق التخويف والتحذير ،مع العلم
بأن النفوس كلها يف علم مثل هذا وجهله على حد سواء ،فمهما ثبت للبعث ثبت للكل ،ولعله نكر
إشارة إىل أنه ينبغي ملن وهبه اهلل عقالً أن جيوّز أنه هو املراد فيخاف"(.)140
ويف ذلك حث عظيم على ترك الغفلة والنظر يف ما قدم اإلنسان آلخرته ،فحينها ستعلم كل نفس
ما قدمت من خري أو شر ،وتراه يف ذلك احلال حاضرًا أمامها يف صحائفها .ويف إثبات العلم حتقيق
إلدراك ما مل يكن معلومًا ،أو تذكري ملا نسي أو حُقر من األعمال ،أي :مجيع ما عملت؛ ويف ذلك وعيد
وحتذير باحلساب جلميع األعمال اليت قُدمت.
ف َما
*وقال سبحانه﴿ :فَبَ َدأ َ بِأ َ ْو ِعيَتِ ِه ْم قَ ْب َل ِوعَاء أ َ ِخي ِه ث ُ َّم ا ْ
س َ
ست َ ْخ َر َجهَا ِمن ِوعَاء أ َ ِخي ِه َكذَ ِلكَ ِك ْدنَا ِليُو ُ

ت ِمن نَّشَاء َوفَ ْو َق ك ُِل ذِي ِع ْل ٍم َع ِلي ٌم﴾(.)141
ِين ا ْل َم ِل ِك ِإلَّ أَن يَشَا َء َّللا ُ نَ ْرفَ ُع د ََرجَا ٍ
كَانَ ِليَأ ْ ُخذ َ أ َ َخا ُه ِفي د ِ
جاء قوله( :عَلِيمٌ) ،تذييل على وزن (فعيل) من صيغ املبالغة ،ففيه مبالغة مع التنكري وااللتفات
إىل الغيبة ،وهذا يدل على عظم شأنه –سبحانه -وجاللة مقدار علمه احمليط بكل شيء .ففوق كل
أهل علم عليم فوقهم؛ واملوصوف هنا هو اهلل سبحانه وتعاىل.

138

) التكوير.14 ،

139

) االنفطار.5 ،

140

) نظم الدرر  ،ج ،8ص.348

141

) يوسف.76 ،
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وظاهر تنكري (عَلِيمٌ) أن يراد به اجلنس ،فيعم كلّ موصوف بقوة العلم إىل أن ينتهي إىل علم اهلل
تعاىل .فعموم هذا احلكم بالنسبة إىل املخلوقات ال إشكال فيه .ويتعني ختصيص هذا العموم بالنسبة
إىل اهلل تعاىل بدليل العقل إذ ليس فوق اهلل عليم .وقد حيمل التنكري على الوحدة ويكون املراد عليم
واحد فيكون التنكري للوحدة والتعظيم ،وهو اهلل تعاىل فال حيتاج إىل التخصيص(.)142
ور ِه ك َِم ْ
ح فِي
ح ا ْل ِم ْ
صبَا ٌ
شكَا ٍة فِيهَا ِم ْ
صبَا ُ
اوا ِ
َّللاُ نُو ُر ال َّ
*وقال سبحانه وتعاىلَّ ﴿ :
ت َو ْاْل َ ْر ِ
س َم َ
ض َمث َ ُل نُ ِ
زُ جَا َج ٍة ُّ
شج ََر ٍة ُّمبَا َر َك ٍة َز ْيت ُونِ ٍة َّل ش َْرقِيَّ ٍة َو َل غَ ْربِيَّ ٍة يَكَا ُد َز ْيتُهَا يُ ِضي ُء َولَ ْو
ي يُوقَ ُد ِمن َ
الزجَاجَةُ َكأَنَّهَا ك َْوك ٌ
َب د ُِر ٌّ

ور ِه َمن يَشَا ُء َويَ ْ
َّللا ُ ِبك ُِل ش َْيءٍ َع ِلي ٌم﴾(.)143
ور َ
س ْ
اس َو َّ
ب َّ
ور يَ ْهدِي َّ
لَ ْم ت َ ْم َ
َّللاُ ْاْل َ ْمثَا َل ِللنَّ ِ
ض ِر ُ
علَى نُ ٍ
ار ن ُّ ٌ
سهُ نَ ٌ
َّللاُ ِلنُ ِ

فتنكري قوله( :نُورُ) إفادة للفخامة والعظمة ،فنوره سبحانه نور عظيم كائن على نور ،فهو نور
متضاعف من غري حتديد لتضاعفه " .فإن املصباح إذا كان يف مكان متضايق كاملشكاة كان أضوأ
له وأمجع لنوره؛ بسبب انضمام الشعاع املنعكس منه إىل أصل الشعاع ،خبالف املكان املتسع ،فإن
الضوء ينبث فيه وينتشر ،والقنديل أعون شيء على زيادة اإلنارة ،وكذلك الزيت وصفاؤه ،وليس وراء
هذه املراتب مما يزيد نورها إشراقاً وميده بإضاءة مرتبة أخرى عادة"(.)144
وهلل االمتنان والعظمة واجملد ،وعموم العلم والقدرة ،يقرب املعقول من احملسوس ليوضح ويبني،
فيضرب األمثال ملصلحة عباده ،حتى يتعلموا منها ،ويعقلوا احلكمة من ضربها ،وينشغلوا بتدبرها
واحلكمة منها ،ال باالعرتاض عليها ومعارضتها.
سآ ُؤ ُك ْم ح َْر ٌ
شئْت ُ ْم َوقَ ِد ُمواْ ْلَنفُ ِ
ث لَّ ُك ْم فَأْت ُواْ ح َْرث َ ُك ْم أَنَّى ِ
س ُك ْم َواتَّقُواْ َّللا َ َوا ْعل َ ُمواْ أَنَّكُم ُّمالَقُوهُ
وقال تعاىل﴿ :نِ َ

َوبَش ِِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ ﴾(.)145

142

) المرجع السابق ،ج ،13ص.33

143

) النور.35 ،

144

) روح المعاني  ،ج ،18ص.169

145

) البقرة.223 ،
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حرْثٌ َّلكُمْ) نكرة؛ ألنه األصل يف اخلرب ،وألنه كان اجملهول ،فأفادت نسبته إىل
جاء قولهَ ( :
املبتدأ اجلواز ،وجاء قوله( :فَأْتُواْ حَرْ َثكُمْ) معرفة؛ ألن يف اإلضافة حوالة على شيء سبق ،واختصاصًا
مبا أضيف إليه(.)146
ومجع التذييل يف قوله( :وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أ ََّنكُم مُّالَقُوهُ)؛ بني الرتغيب والرتهيب ،فجاء األمر
بالتقوى للتحريض على امتثال أوامر اهلل ،وجتنب نواهيه ،واالبتعاد عن السيئات ،والتقرب إليه
بالواجبات والقربات.
ويف األمر بالعلم بلقاء اهلل مع علم املسلمني بذلك؛ زيادة يف االهتمام باملعلوم من األحكام السابقة،
وتذكري للنفس كلما مالت للمخالفة واالحنراف عن الطريق السوي؛ فهو مبثابة التحذير والتنبيه
َشرِ الْمُؤْمِنِنيَ )؛ تعقيب بالبشارة للمؤمنني الذين امتثلوا بأحكام اهلل،
والوعظ للنفس .ويف قوله( :وَب ِّ
وأطاعوا أمره ،وعملوا بشرعه ،فكان اجلزاء من جنس العمل.
سيِئ َةٌ
سنَةُ قَالُواْ لَنَا َهـ ِذ ِه َوإِن ت ُِص ْب ُه ْم َ
واجتمع التعريف والتنكري يف قوله تعاىل﴿ :فَ ِإذَا جَاءتْ ُه ُم ا ْل َح َ
يَ َّ
سى َو َمن َّمعَهُ أَل إِنَّ َما َطائِ ُرهُ ْم ِعن َد َّللاُ َولَـ ِكنَّ أ َ ْكث َ َر ُه ْم لَ ي َ ْعلَ ُمونَ ﴾(.)147
طيَّ ُرواْ بِ ُمو َ

حيث جاءت (الْحَسَنَةُ) يف هذه اآلية معرفة ،وجاءت كلمة (سَيِّئَةٌ) منكرة؛ ووجه تعريف احلسنة
بيان كثرة وقوعها؛ وعكسها السيئة؛ حيث نكرت لندرة وقوعها.
" فجاء تعريف احلسنة وذكرها بأداة التحقيق؛ لإليذان بكثرة وقوعها ،وتعلق اإلرادة بها بالذات.
كما أن تنكري السيئة وإيرادها حب رف الشك؛ جاء لإلشعار بندرة وقوعها وعدم تعلق اإلرادة بها إال
بالعرض"(.)148
ويف التذييل بقوله( :وَلَـكِنَّ أَكْ َثرَهُمْ َال يَعْلَمُونَ )؛ بيان أن ما يصيب اإلنسان هو من اهلل تعاىل ،ال
من تشاؤمهم وتطريهم ،ويف نفيه –سبحانه -العلم عن أكثرهم تنبيه على أن ذلك التطري حال أكثرهم،
لتعمقهم يف اجلهل والضالل والضياع ،وقليل منهم خالف ذلك.

146

) ينظر :البحر المحيط ،ج ،2ص.181

147

) األعراف.131 ،

148

) تفسير أبي السعود  ،ج ،3ص.264
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وكان هذا هو حال فرعون وقومه؛ إن جاءهم خري وخصب ورزق نسبوه ألنفسهم؛ ظنًّا منهم أنهم
يستحقون هذا اخلري ،وإن أصيبوا بالقحط واجلدب وقلة الرزق تطريوا مبوسى ومن آمن معه؛ ونسبوا
سبب ذلك ما جاؤوا به من الدين .وما ذلك إال من (عِندَ اللّهُ)؛ ﴿ َونَ ْبلُوكُم ِبالش َِّر َوا ْل َخي ِْر فِتْنَة َوإِلَ ْينَا

ت ُْر َجعُونَ ﴾(.)149
اخل ـ ـ ـ ـ ــاتـمـ ــة:
سعى هذا البحث إىل دراسة بالغة النظم يف آيات العلم واجلهل ،حيث قام الباحثان بالبحث
والتأمل يف مدلوالت النظم القرآني آليات العلم واجلهل بالغيًّا؛ الستخراج أسرارها وبدائعها وصورها
البليغة.
وقد خلص البحث إىل عدد من النتائج ،أبرزها ما يأتي:
 وردت آيات العلم واجلهل يف أعلى أساليب النظم ،وعلى أرقى درجات الفصاحة؛ األمر الذي يعهدهكل باحث يف موضوعات القرآن املتنوعة.
 اعتناء القرآن الكريم بالعلم أبلغ عناية ،وارتباط العلم باإلميان يف أغلب مواضعه ،فجاءت آياتالعلم مبينة الغاية منه ،مرغبة فيه ،مربزة لفضله ومكانته ،والعاقبة احلسنة ألصحابه .وجاءت
كذلك دالة على سعة علمه  -سبحانه -ومشوله وقدرته وعزته وغلبته ،وتفضله على خلقه ،ومؤكدة
على وجوب التفكر والتأمل والتدبر ،وحمذرة ومنبهة من غضب اهلل وعقابه.
 إكثار القرآن الكريم من استخدام لفظة (العلم) ومشتقاتها؛ مما يدلل على أهمية العلم ومكانته؛حيث وردت ألفاظه يف القرآن الكريم بكل صيغها اللغوية واشتقاقاتها تقريبًا ،فال يستوي شيء
من أمور الدنيا واآلخرة إال بالعلم ،والعمل به ،هلذا كانت آياته هي الغالبة.
 جميء لفظة اجلهل بصورة قليلة مقارنة بلفظة العلم ،وكانت يف ورودها حمقرة منه ،مبينة لقلةشأنه ،مطالبة باالبتعاد عنه ،وجتنبه؛ وذلك بالعودة إىل العلم واالهتمام به.
 كثرة ورود سياقات اإلنكار والتوبيخ و التقريع يف (األمر والنهي واالستفهام)؛ ملن رغب عن العلموآثر اجلهل.
 ارتباط آيات العلم يف معظم املباحث يف بيان قدرة اهلل وسعة علمه ،واطالعه على خلقه؛ بينما جاءتآيات اجلهل يف سياق التسفيه هلم واإلعراض عنهم.
واحلمد هلل رب العاملني.

149

) األنبياء.34 ،
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املصادر واملراجع
 -1اإليضاح يف علوم البالغة ،جالل الدين عبد الرمحن القزويين(ت739هـ) ،مطبعة حممد على صبيح.
القاهرة.1994-،
 -2البحر احمليط :أبو حيَّان حممد بن يوسف األندلسي(ت745هـ) ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود-
علي حممد معوَّض ،شارك يف التحقيق :زكريا عبد اجمليد النوقي -وأمحد النجولي اجلمل ،دار
الكتب العلمية ،لبنان -بريوت ،ط2001 ،1م.
 -3الربهان يف علوم القرآن :بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي( ،ت 794هـ) ،تعليق :مصطفى
عبد القادر عطا ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان1988 ،م.
 -4البالغة واألسلوبية ،حممد عبد املطلب ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت -لبنان ،والشركة املصرية
العاملية للنشر -لوجنمان ،اجليزة -مصر ،ط1994 ،1م.
 -5البالغة والتطبيق :أمحد مطلوب وحسن البصري ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،العراق،
ط1999 ،2م.
 -6التحرير والتنوير :حممد الطاهر بن عاشور(ت1972هـ) ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،الطبعة
التونسية ،تونس ،د .ط1997 ،م.
 -7التعبري القرآني :فاضل صاحل السامرائي ،جامعة بغداد – بيت احلكمة1987 ،م.
 -8تفسري أبي السعود (إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم) :ألبي السعود بن حممد
العمادي احلنفي (982هـ ) ،حتقيق :عبد القادر أمحد عطا ،مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض-
السعودية ،مطبعة السعادة ،مصر ،د .ط ،د .ت.
 -9اجلامع ألحكام القرآن :حممد بن أمحد بن أبي بكر األنصاري مشس الدين القرطيب (671هـ)،
حتقيق :هشام البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض -السعودية ،ط2003 ،م.
 -10اخلصائص :أبو الفتح عثمان بن جين (392هـ) ،حتقيق :حممد علي النجار ،عامل الكتب،
بريوت -لبنان ،د .ط ،د.ت.
 -11دالئل اإلعجاز :عبد القاهر اجلرجاني (471هـ) ،حتقيق :حممود حممد شاكر ،مطبعة املدني،
مكتبة اخلاجني ،القاهرة -مصر ،د .ط1984 ،م.
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 -12ديوان احلطيئة :بشرح :أبي احلسن السكري ،اعتنى بتصحيحه :أمحد بن األمني الشنقيطي،
مطبعة التقدم ،مصر ،د .ط ،د.ت.
 -13روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني :شهاب الدين حممود اآللوسي البغدادي
(1270هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت -لبنان ،د .ط ،د.ت.
 -14سنن الرتمذي (اجلامع الصحيح) :حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي(ت279هـ) حتقيق :أمحد
حممد شاكر ،وآخرون ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ، -د .ط ،د.ت.
 -15السنن الكربى :أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي(ت458هـ) ،دار املعارف النظامية،
حيدر أباد -اهلند ،ط1344 ،1هـ.
 -16يف البالغة القرآنية (أسرار الفصل والوصل) :د .صباح عبيد دراز ،مطبعة األمانة ،شربا -مصر،
ط1968 ،1م.
 -17يف النحو العربي قواعد وتطبيق على املنهج العلمي احلديث ،مهدي املخزومي ،مطبعة مصطفى
البابي احلليب ،ط1966-1

 -18قضية اللفظ واملعنى وأثرهما يف تدوين البالغة إىل عهد السكاكي (ت 626هـ) :علي حممد
حسن عبد اهلل العماري ،جامعة األزهر ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1999 ،1م

 -19الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :أبو القاسم حممود بن عمر
الزخمشري(ت538هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت-لبنان ،د.
ط ،د.ت.
 -20الكشف والبيان :أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب.

النيسابوري(ت427هـ)

 ،حتقيق :أبو حممد بن عاشور ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت -لبنان ،ط2002 ،1م.
 -21اللباب يف علوم الكتاب :أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي احلنبلي(ت880هـ) ،حتقيق:
عادل أمحد عبد املوجود .وعلي حممد معوَّض ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1998 ،1م.
 -22لسان العرب :حممد بن مكرم بن منظور(711هـ)،دار صادر ،بريوت ،-ط ،1د.ت.
 -23املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر :ضياء الدين بن االثري(ت637هـ) ،حتقيق :أمحد احلويف
وبدوي طبانة ،ط ،1مطبعة نهضة مصر – القاهرة1959 ،م.
 -24مفاتيح الغيب (تفسري اإلمام الفخر الرازي) :فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي(ت
606ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط2000 ،1م.
 -25مالك التأويل (القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل ،يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل) :أبو جعفر
أمحد بن إبراهيم الثقفي الغرناطي (ت708هـ) ،حتقيق :عبد الغين حممد علي الفاسي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط2006 ،1م.
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بالغـــــــــة النظــــــم يف آيات العلم والجهل .

د /عبده محمد الحكيمي  ،أ /سمية طه الجعفري

 -26نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور :برهان الدين أبي احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي(ت885هـ)،
حتقيق :عبد الرزاق غالب املهدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،د .ط1995 ،م.
 -27معجم املصطلحات البالغية :أمحد مطلوب ،اجملمع العلمي العراقي.1987 ،
قائمة الرسائل العلمية غري املنشورة:
 .1األسرار البالغية للتقديم والتأخري يف سورة البقرة (دراسة تطبيقية) :خالد بن حممد بن إبراهيم
العثيم ،رسالة ماجستري ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة -اململكة العربية
السعودية1998 ،م.
 .2مكانة العلم والعلماء يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :حنان مريغين عبد العزيز حممود،
رسالة ماجستري ،جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ،السودان.
اجملالت العلمية والدوريات:
 -1الفروق اللغوية بني ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله يف القرآن الكريم :حممود أمحد األطرش ،جملة
معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية،العدد،3مجادى اآلخرة1428 ،هـ.
 -2مادة (جهل) يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :أمحد عبد اهلل نوح -وسعيد إبراهيم صهيود ،جامعة
البصرة ،كلية الرتبية الرياضية ،قسم اللغة العربية ،جملة أحباث البصرة للعلوم اإلنسانية ،اجمللد
 ،36العدد 2011 ،3م.
 -3مالمح التجديد عند عبد القاهر اجلرجاني :فاتح محبلي ،جملة األثري ،العدد  ،19جامعة العربي
بن مهيدي أم البواقي ،اجلزائر2014 ،م.
*****
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