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وجوه الإعجاز البالغي يف القراآن الكرمي يف �ضوء علم املعاين: 
درا�ضة حتليلية 

اأ. د. ن�ضرالدين اإبراهيم اأحمد ح�ضني

املقدمة
يتناول هذه البحث "وجوه الإعجاز البالغي يف القراآن الكرمي يف �سوء علم املعاين: درا�سة حتليلية"، بحيث تقوم الدرا�سة على 
حتليل مناذج بع�ض الآيات القراآنية التي تربز فيها معلم الإعجاز القراآين، قال اهلل عّز وجّل: "الر ِتْلَك اآََياُت اْلِكَتاِب امْلُِبنِي، اإِنَّا اأَْنَزْلَناُه 
اإِلَّ  اإِْن ُهَو  اِحُبُكْم َوَما َغَوى، َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى،  اإَِذا َهَوى، َما �َسلَّ �سَ ا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن"، وقال �سبحانه وتعاىل: ]َوالنَّْجِم  ُقْراآًَنا َعَرِبيًّ
وف�ساحة  ببالغتهم  ويفخرون  يعتزون  وبيان،  وف�ساحة  ول�سان،  منطق  اأ�سحاب  وهم  العرب  حتدى  الكرمي  فالقراآن  ُيوَحى[.  َوْحٌي 
التعبري  مذاهب  اأمامهم  وتعددت  ذلك،  �سليقتهم  مـن  م�ستمدين  فيـه،  فتفننوا  القول  مبوهبة  الطبيعة  عليهم  جادت  فقد  األ�سنتهم، 
من ق�سائد ومقطعات وخطب واأراجيز، واأ�سبحوا يباهون الأمم الأخرى، ويعدونه ف�سال لهم، ومّيزة دون �سواهم. ويروعهم اأ�سلوبه، 
لَْت ِمْن  َياُتُه ُثمَّ ُف�سِّ اآَ اأُْحِكَمْت  ونظمه، واإحكام حديثه حتى يخرجهم القراآن من ده�ستهم هذه، بقول اهلل �سبحانه وتعاىل:" الر ِكَتاٌب 
َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي " اإذن القراآن الكرمي، خطاب يبعث يف اللغة العربية احلياة والنموؤ، ويغذيها بالأ�ساليب العربية البالغية املختلفة 
املتنوعة، ومنها علم املعاين، وما فيه من فنون رائعة مثل: الف�سل والو�سل، والتعريف والتنكري، والذكر واحلذف، والتقدمي والتاأخري، 
والق�سر)التخ�سي�ض(، والإيجاز، واأ�ساليب الطلب، واأ�سرب اخلرب =، وما اإىل ذلك من فنون علم املعاين. ونحن نتذوق جمال اللغة 
العربية منه بالغتها وف�ساحتها وبيانها.  اللغة  العربية وحالوتها وبهائها ورونقها وبيانها وف�ساحتها فيه. فهو منهل عذب، تنهل 
فم�سكلة البحث ترتتكز يف �سعوبة فهم وتذوق الدللت اخلفّية التي تكمن خلف اآيات القراآن الكرمي وخا�سة يف علم املعاين. وال�سوؤال 
الرئي�ض يف البحث يكمن يف: ما الو�سيلة املثلى التي ميكن اأن ن�سل عن طريقها اإىل فهم القراآن الكرمي، فهماً عميقاً، وتذوق اأ�سلوبه 
وخطابه البارع الرفيع البليغ؟ وخا�سة يف �سوء علم املعاين. اأّما املنهج املنا�سب لهذا البحث، فهو املنهج ال�ستقرائي، والتحليلي.ومن 

اأجل ذلك، جاء هذا البحث ليحقق هذا الهدف، ويجيب عن ال�سوؤال الرئي�ض ال�سابق ذكره.

اأوال: ن�شاأة علم املعاين
البالغيني  م�ؤلفات  يف  جند  مل 
ال�شابقيني ما ي�شري اإىل علم املعاين، ورمبا 
ه�  املدر�شية-  البالغة  �شاحب  ال�شكاكي- 
تعارف  الذي  املعنى  بهذا  ا�شتخدمه  الذي 
هذا  مع  ولكن  بعد.  فيما  البالغيني  عليه 
ت�شري  وهناك  هنا  اإ�شارة  هناك  كانت 
بالذكر"  واجلدير  العلم.  هذا  اإىل  وتلمح 
)املعاين(  ي�شتعمل�ن م�شطلح  الأوائل  كان 
فيق�ل�ن  وال�شعرية  القراآنية  درا�شاتهم  يف 
ال�شعر(،  )معاين  اأو  القراآن(  )معاين 

ولعل  لكتبهم.  اأ�شماء  ذلك  من  ويتخذون 
يف  وردت  التي  النح�(  )معاين  عبارة 
املناظرة التي جرت بني احل�شن بن عبداهلل 
باأبي �شعيد ال�شريايف  بن املرزبان املعروف 
واأبي ب�شر مّتى بن ي�ن�س يف جمل�س ال�زير 
اأبي الفتح بن جعفر بن الفرات، كانت اأقدم 
الإ�شارات اإىل هذا امل�شطلح مبعناه القريب 

من البالغة1 2.
اأن  مطل�ب،  اأحمد  الدكت�ر  وذكر 
التي  امل�شطلحات  من  املعاين  "علم 
بالغية  مباحث  على  البالغي�ن  اأطلقها 

من  عليها  يطراأ  وما  باجلملة،  تّت�شل 
تعريف  اأو  ذكر وحذف،  اأو  وتاأخري،  تقدمي 
اأو ف�شل وو�شل،  اأو ق�شر وخالفه،  وتنكري 
ابن  وعقد  وم�شاواة،  واإطناب  اإيجاز  اأو 
)ال�شاحبي(  كتابه  يف  فار�س)ت392ه.( 
عند  وهي  الكالم(،  )معاين  �شماه  بابا 
واأمر،  وا�شتخبار،  خرب  ع�شرة:  العلم  اأهل 
ونهي، ودعاء، وطلب، وعر�س، وحت�شي�س، 
فار�س  ابن  يك�ن  وبذلك  وتعجب،  ومتني، 
على  الكالم(،  )معاين  اأطلق  من  اأّول 
مباحث اخلرب والإن�شاء التي اأ�شبحت اأهم 
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اأب�اب علم املعاين"3.
طبانة  بدوي  الدكت�ر  ذكر  وقد  هذا، 
جه�د ابن فار�س يف علم املعاين، وقّدم لها 
جهد  هذا  قال:"  وبعدها  و�ش�اهد،  اأمثلة 
ابن فار�س يف معاين الكالم التي تفهم من 
اأ�شاليب التعبري املختلفة، وما ميكن اأن تدل 
اأو  احلال  من  تفهم  التي  املعاين  من  عليه 
ترى-  امل��ش�ع - كما  الكالم، وهذا  �شياق 
فيها  يبحث  التي  امل��ش�عات  األ�شق  ه� 
الأ�شاليب  ت�ؤديه  اأن  املعاين، وما ميكن  عن 
امل��ش�عات  وهذه  املقا�شد،  من  املختلفة 
حتتل م��شعها البارز املهم من علم املعاين 
اإىل جانب مباحثاأخرى ل ت�شل يف الأهمية 
الأدبي  البحث  هذا  اإليه  ي�شل  ما  اإىل 

الرائع" 4.
ل�شني  الفتاح  عبد  الدكت�ر  واأ�شار 
عّد  حتى  بع�شهم  بالغ  بل  قائاًل:" 
اعتمد  التي  الكتب  اأهم  من  )ال�شاحبي( 
املعاين(،  )علم  بحث  يف  البالغي�ن  عليها 
ب)معاين  اخلا�س  الف�شل  �شيما  ول 
اّطلع  رمبا  ال�شكاكي  اأن  وي�شيف  الكالم(، 
على هذا الف�شل، وا�شتفاد منه، لأنه لي�س 
امل��ش�عات  هذه  بحث  من  املتقدمني  يف 
بالتف�شيل كابن فار�س"5. واجلدير بالذكر 
اأطلق م�شطلح )علم  اأول من  اأن ال�شكاكي 
املعاين( على امل��ش�عات التي �شماها عبد 
القاهر)النظم( اأو )معاين النح�(، وعرفه 
بق�له: " ه� تتبع خ�ا�س تراكيب الكالم يف 
ال�شتح�شات  من  بها  يت�شل  وما  الإفادة، 
اخلطاأ  عن  عليها  بال�ق�ف  ليحرتز  وغريه 
احلال  يقت�شي  ما  على  الكالم  تطبيق  يف 

ذكره"6.
ويرى الدكت�ر عبد الفتاح ل�شني:"علم 
املعاين علم يعرف به اأح�ال اللفظ العربي 
واملراد  احلال.  مقت�شى  يطابق  بها  التي 

اجلمل  اأح�ال  ي�شمل  ما  اللفظ:  باأح�ال 
كالف�شل  اجلمل:  فاأح�ال  واأجزاءها، 
وامل�شاواة،  والطناب  والإيجاز  وال��شل، 
اإليه،  امل�شند  اأح�ال  اأجزائها:  واأح�ال 
الفعل.  ومتعلقات  والإ�شناد،  وامل�شند، 
اأ�شرار  يك�شف  فه�  جليل:  منه  والغر�س 
اجلمال يف القراآن الكرمي معجزة الإ�شالم 
الكربى، ويبني ال�شبب يف اإعجاز النظم يف 
احلذف،  اأو  فيها،  الذكر  جهة  من  اجلملة 
اأو التقدمي، اأو التعريف، اأو التنكري، وي��شح 
البالغة يف الإيجاز، اأو الإطناب، اأو الف�شل 
من  ذلك  غري  اإىل  الرتاكيب،  يف  وال��شل 

األ�ان الت�شرف البالغي"7.

ثانيًا: اأ�شرب اخلرب
من  انطالقًا  اأ�شرب  ثالثة  للخرب 
الأ�شرب  تتحكم يف هذه  املخاطب،  حالت 

حروف الت�كيد، والتي تنح�شر يف الآتي:
ال�شرطية،  اأّما  البتداء،  لم  اإّن، 
الق�شم،  الف�شل)ه�(،  �شمري  قد،  ال�شني، 
ن�ن  )الباء-ال�او-التاء(،  واأحرفه: 
ما،  اإْن،  )اأْن،  الزائدة:  احلروف  الت�كيد، 
ل، من، الباء(، حروف التنبيه )األ، اأّما(.

اأ�شرب اخلرب واالإعجاز:
اخلايل  للمخاطب  يلقى  ما  وه�  ابتدائي: 
خاليًا  حينئذ  الكالم  ويك�ن  الذهن، 
املخاطب  لأن  وذلك  التاأكيد8.  من 
التي  احلقيقة  اأو  باملعل�مة  له  علم  ل 
معل�مة جديدة  فهي  املتكلم،  بها  جاء 
بالن�شبة له، وه� جاهل بها، فالتاأكيد 
ورد هذا يف  وقد  منه،  �شرورة  ل  هنا 
يحمل  الكرمي  القراآن  اآيات  من  كثري 
يف  لالإعجاز  خمتلفة  �ش�رًا  ورائه  من 
 " ق�له:  ذلك  ومن  الكرمي.  القراآن 

اإَِذا  لَُّدوَن  خُمَ ِوْلَداٌن  َعَلْيِهْم  َوَيُط�ُف 
َراأَْيَتُهْم َح�ِشْبَتُهْم ُل�ؤُْل�ؤًا َمْنُث�ًرا"9 نلحظ 
اهلل  لأن  التاأكيد،  من  خالية  الآية  اأن 
امل�شلمني  يخاطب  وتعاىل-  -�شبحانه 
امل�شلم  يرها  مل  التي  اجلنة  باأخبار 
عنها،  متامًا  الذهن  خايل  فه�  قط، 
بالن�شبة  فهي  �شيئا،  عنها  يعرف  ل 
بالغة  اقت�شى  لذلك  غيبي،  اأمر  اإليه 
من  خاليًا  اخلرب  يلقى  اأن  ال�شياغ، 
ما  وي��شح  لي�شرح  متامًا،  التاأكيد 
اإىل  دفعه  يف  رغبة  امل�شلم  عن  خفي 
العمل ال�شالح الذي يحقق به ال��ش�ل 
يبلغه  الذي ل  الرفيع،  املقام  اإىل هذا 

اإن�شان اإل من اأتى اهلل بقلب �شليم.
له  الذي  للمخاطب  يلقى  ما  وه�  طلبي: 
اإملام باخلرب، ولكن تبدو عليه عالمات 
قلبه،  يطمئن  وحتى  والرتدد،  ال�شك 
اإليه  يلقى  اأن  احلال  اقت�شى  فقد 
اخلرب مب�ؤكد واحد، فيزيل عنه الريبة 
اإِنَّ   " تعاىل:  ق�له  يف  وذلك  وال�شك، 
َيا  ِبيِّ  النَّ َعَلى  لُّ�َن  ُي�شَ َوَماَلِئَكَتُه   َ اهللَّ
َو�َشلُِّم�ا  َعَلْيِه  لُّ�ا  �شَ اآََمُن�ا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها 
املخاطب  اأن  هنا  جند   .10" َت�ْشِليًما 
مرتدد  ولكن  باخلرب،  علم  على 
ي�ؤكد  ملن  يحتاج  قب�له،  يف  ومت�شكك 
له هذا اخلرب، حتى يخرج اإىل مرتبة 
اليقني. ولذا جاء اخلرب م�ؤكدًا مب�ؤكد 
واحد وه�)اإّن( من قبيل ال�شتح�شان 
وي�شمى  وال�شك،  الرتدد  يدفع  حتى 
الأ�شل�ب  روعة  هي  طلبيًا.وهذه  هنا 
القراآين، التي تتاأتى يف دّقة الأ�شل�ب، 

وق�ة املعنى، وجمال العبارة.
اإنكاري: هذا الن�ع من اأ�شرب اخلرب، اإمنا 
يلقى للمخاطب املنكر مل�شم�ن اخلرب، 
به،  ينكر هذا اخلرب، ول ي�شدق  لأنه 
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ولذا فه� حمتاح لأكرث من م�ؤكد على 
ح�شب ق�ة الإنكار اأو �شعفه. ومن ذلك 
ْكَر َواإِنَّا  ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ق�له تعاىل:" اإِنَّ

اِفُظ�َن"11. َلُه حَلَ
ل�شني  الفتاح  عبد  الدكت�ر  يذهب 
اإنزال  امل�شركني  اإنكار  �شدة  اأمام  قائال:" 
التاأكيد،  ا�شتد  تعاىل  اهلل  من  القراآن 
التاأكيد  باأداة  الأوىل  اجلملة  ف�شدرت 
)اإّن(، واأخرب عن �شمري الفخامة باجلملة 
�شمري  فيها  اأعيد  التي  الفعلية)نّزلنا( 
الفخامة فاعاًل، وذلك يفيد التق�ى بتكرير 
ال�شك،  دفع  طرق  اأهّم  من  وه�  الإ�شناد، 
)نحن(  الفخامة  ب�شمري  الإتيان  ثم 
به،  ابتدىء  الذي  ال�شمري  بني  فا�شاًل 
الثانية  واجلملة  عنه،  بها  املخرب  واجلملة 
الفخامة  ب�شمري  مبدوءة  كذلك  تراها 
خمربًا  )اإٍّن(  التاأكيد  باأداة  م�شب�قًا  )نا( 
تفخيمًا،  ال�احد  به  املق�ش�د  باجلمع  عنه 
واأ�شمية  التاأكيد،  لم  ذلك  اإىل  ي�شاف 
والغر�س من  الثب�ت-  اجلملة-الدالة على 
اأن  املحتملة من  ال�شك�ك  دفع  التاأكيد  هذا 
اأ�شاب الت�راة والإجنيل  ي�شيب القراآن ما 
يف  الإطمئنان  يبث  بذلك  وه�  والزب�ر، 

نف��س امل�ؤمنني"12.
لل�اقع  منكرًا  املخاطب  كان  وملا 
كا لبد من وج�ج  اأمامه،  املاثلة  واحلقيقة 
م�ؤكدين اأو اأكرث، وذلك عل ح�شب عالمات 

الرف�س، و�شّدة الإنكار. 

ثالثًا: الف�شل والو�شل:
القاهر اجلرجاين  الإمام عبد  يذهب 
قائاًل:" اعلم اأن العلم مبا ينبغي اأن ي�شنع 
بع�س  على  بع�شها  عطف  من  اجلمل  يف 
منث�رة  بها  واملجيء  فيها  العطف  ترك  اأو 
ت�شتاأنف واحدة منها بعد اأخرى من اأ�شرار 

ال�ش�اب  لتمام  ياأتي  ل  ومما  البالغة، 
طبع�ا  والأق�ام  اخلّل�س،  الإعراب  اإل  فيه 
على البالغة واأت�ا فنًا من املعرفة يف ذوق 
الكالم هم بها اأفراد. وقد بلغ من ق�ة الأمر 
يف ذلك اأنهم جعل�ه حّدًا للبالغة، فقد جاء 
معرفة  فقال:  عنها  �شئل  اأنه  بع�شهم  عن 
ودّقة  لغم��شه  ذاك  ال��شل.  من  الف�شل 
فيه  الف�شيلة  يكمل لإحراز  واأنه ل  م�شلكه، 

اأحٌد اإل كمل ل�شائر معاين البالغة"13.
"ال��شل  اأن  القزويني  اخلطيب  وذكر 
والف�شل  بع�س،  على  اجلمل  بع�س  عطف 
م��شع  من  اأحدهما  م��شع  ومتييز  تركه، 
منها  فن  البالغة  تقت�شيه  ما  على  الآخر 
عظيم اخلطر �شعب امل�شلك دقيق املاأخذ ل 
يعرفه على وجهه، ول يحيط علمًا بكنهه اإل 
اأوتي يف فهم كالم العرب طبعًا �شليمًا  من 
�شحيحًا،  ذوقًا  اأ�شراره  اإدراك  يف  ورزق 
على  البالغة  العلماء  بع�س  ق�شر  ولذلك 
ق�شرها  وما  ال��شل،  من  الف�شل  معرفة 
بذلك  حاول  اإمنا  كذلك  الأمر  لأن  عليه، 
اأحدًا  واأن  غم��شه،  مزيد  على  التنبيه 
فن�نها،  �شائر  يف  كمل  اإل  فيه  يكمل  ل 
اأبلغ وجه يف  ف�جب العتناء بتحقيقه على 

البيان"14.
ويبدو اأن هذا الفن ُعرف على يد اأبي 
اإذ  اإليه،  نّبه  اأّول من  بل ه�  الفّراء،  زكريا 
حيث  القراآن(،  )معاين  كتابه  يف  جنده 
وذلك حني  وال��شل(،  )الف�شل  بني  يفّرق 

عر�س ملعاين ق�له تعاىل: 
ِنْعَمَة  اْذُكُروا  ِلَقْ�ِمِه  ُم��َشى  َقاَل  " َواإِْذ 
ِفْرَعْ�َن  اآَِل  ِمْن  اُكْم  اأَجْنَ اإِْذ  َعَلْيُكْم   ِ اهللَّ
اأَْبَناَءُكْم  ُح�َن  َوُيَذبِّ اْلَعَذاِب  �ُش�َء  َي�ُش�ُم�َنُكْم 
ُكْم  َوَي�ْشَتْحُي�َن ِن�َشاَءُكْم َويِف َذِلُكْم َباَلٌء ِمْن َربِّ
ْيَناُكْم  َعِظيٌم"15. وق�له عّز وجّل: " َواإِْذ جَنَّ
اْلَعَذاِب  �ُش�َء  َي�ُش�ُم�َنُكْم  ِفْرَعْ�َن  اآَِل  ِمْن 

َويِف  ِن�َشاَءُكْم  َوَي�ْشَتْحُي�َن  اأَْبَناَءُكْم  ُح�َن  ُيَذبِّ
ُكْم َعِظيٌم"16.  َذِلُكْم َباَلٌء ِمْن َربِّ

اأّنه  ال�او:  جميء  الفّراء  لنا  يف�شر 
قال:  فكاأنه  التذبيح،  غري  العذاب  مي�شهم 
ومعنى  وبالذبح،  الذبح  بغري  يعذب�كم 
العذاب،  ل�شفات  تف�شري  كاأنه  ال�او،  طرح 
الث�اب  اأو  العذاب  من  اخلرب  كان  واإذا 
بغري  فاأجعله  ف�شرته  ثّم  كلمة  يف  جمماًل 
فبال�او.  اآخره  غري  اأّوله  كان  واإذا  ال�او، 
الفرق  لنا  يف�شر  الفّراء  اأن  ترى  فاأنت 
واأ�شل�ب  الف�شل،  اأ�شل�ب  الأ�شل�بني؛  بني 
لب�س  ل  وا�شح  �شريح  حديث  يف  ال��شل 
من  الفرْا  ُيعترب  ولذلك  غم��س،  ول  فيه 
وال��شل  الف�شل  عن  حتدث  من  اأوائل 
من  واملعنى  فيه17.  خفاء  ل  وا�شح  ب�شكل 
ذلك اأن ال�او-كما يف الآية الأوىل- حتذف 
ما  وهذا  لالأوىل،  بيانًا  الثانية  اجلملة  لأن 
ي�شمى )كمال الأت�شال(، لأن الذبح ما ه� 
يقع  ل  ولذلك  للعذاب،  وتف�شري  ت��شيح  اإل 
لأنه  واملف�ّشر،  التف�شري  بني  العطف  حرف 
بدل بع�س من كل، لأن تذبيح الأبناء بع�س 
�ش�ء  من  اإياه  ويحمل�نهم  ي�ش�م�نهم  ما 
الثانية مف�ش�لة عن  اإذن اجلملة  العذاب، 

اجلملة الأوىل.

والف�شل له اأق�شام خمتلفة، 
ونحت�شر اأهمها، ما جاء يف االآتي:

ق�له  يف  ذلك  ويظهر  الت�شال:  كمال   -1
 ِ اهللَّ َمَع  َيْدُع�َن  ل  َوالَِّذيَن  تعاىل:" 
الَِّتي  ْف�َس  النَّ َيْقُتُل�َن  َول  اآََخَر  اإَِلًها 
َوَمْن  َيْزُن�َن  َول  قِّ  ِباحْلَ اإِلَّ   ُ اهللَّ َم  َحرَّ
اَعْف  ُي�شَ  )68( اأََثاًما  َيْلَق  َذِلَك  َيْفَعْل 
ِفيِه  َوَيْخُلْد  اْلِقَياَمِة  َيْ�َم  اْلَعَذاُب  َلُه 
اأن)الأثام(  نلحظ   .18")69( ُمَهاًنا 
اأم  قليلة  كانت  �ش�اء  العذاب  نّية  فيه 
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يف  ال�او  بحذف  ذلك  اأّكد  ثم  كثرية، 
فجاءت  اْلَعَذاُب(،  َلُه  اَعْف  ق�له:)ُي�شَ
فكان  لالأوىل،  بيانًا  الثانية  اجلملة 
وعدم  ال�او،  طرح  القراآن  بالغة  من 
ذكرها، لأن من اأرتكب اأثمًا يعاقب، بل 
ي�شعف له العقاب، لأن عقاب ال�شرك 
ه�  والزنة  النف�س،  وقتل  تعاىل،  باهلل 
اأ�شّد اأن�اع العقاب اإذا مل يعد الإن�شان 

اإىل �ش�ابه؛ يت�ب، وي�شتغفر اهلل.
يف  ذلك  وترى  الت�شال:  كمال  �شبه   -2
ُه َلْي�َس ِمْن  ق�له تعاىل: " َقاَل َيا ُن�ُح اإِنَّ
ْلِن  اِلٍح َفاَل َت�ْشاأَ ُه َعَمٌل َغرْيُ �شَ اإِنَّ اأَْهِلَك 
اأَْن  اأَِعُظَك  اإِينِّ  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْي�َس  َما 
اِهِلنَي"19. نلحظ - بكل  َتُك�َن ِمَن اجْلَ
ُه  )اإِنَّ الثانية  اجلملة  ف�شل  و�ش�ح- 
اِلٍح(، عن اجلملة الأوىل  َعَمٌل َغرْيُ �شَ
يف  وال�شبب  اأَْهِلَك(.  ِمْن  َلْي�َس  ُه  )اإِنَّ
ج�ابًا  وقعت  الثانية  اجلملة  اأن  ذلك 
مقدرًا،  الأوىل  باجلملة  يتعّلق  ل�ش�ؤال 
وه�  اأهلي،  من  يك�ن  ل  كيف  اأو  ملاذا 
ابني، فجاءت الإجابة عن هذا ال�ش�ؤال 
املقدر، اإنه عمل غري �شالح. فاجلملة 
ومرتبطة  م�ؤكدة،  جاءت  الثانية 
اجل�اب  يرتبط  كما  الثانية،  باجلملة 
بال�ش�ؤال، وال�شبب يف ذلك لأن اجل�اب 
ل يعطف على ال�ش�ؤال، ومن اأجل ذلك 
عطف  وجاء  املبا�شر،  العطف  ترك 
التاأكيد  بني  مبا�شر  غري  اأو  معن�ي، 

وامل�ؤكد.
ق�له  يف  ذلك  النقطاع:ويتمثل  كمال   -3
َئُة  يِّ �َشَنُة َول ال�شَّ تعاىل:" َول َت�ْشَتِ�ي احْلَ
َذا الَِّذي َبْيَنَك  اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َشُن َفاإِ
َحِميٌم"20.  َويِلٌّ  ُه  َكاأَنَّ َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه 
على  جاءت  الأوىل  اجلملة  اأن  نلحظ 
اأ�شل�ب اخلرب، لفظًا ومعنًى، واجلملة 

الإن�شاء،  اأ�شل�ب  على  جاءت  الثانية 
تباين  اجلملتني  ومعنى.وبني  لفظًا 
ي�شت�جب  كامل مما  وانقطاع  بل  تام، 
وهذا  بالغيًا،  ف�شاًل  بينهما،  الف�شل 

يك�ن خا�شة يف اأ�شل�ب الف�شل.
النحاة21  بع�س  ال��شل،  اأ�شل�ب  ويف   
اخلرب  على  الإن�شاء  عطف  ج�از  يرى 
ا  مِمَّ َتاأُْكُل�ا  َوَل  تعاىل:"  بق�له  م�شتدل 
َواإِنَّ  َلِف�ْشٌق  ُه  َواإِنَّ َعَلْيِه   ِ اهللَّ ا�ْشُم  ُيْذَكِر  مَلْ 
َياِطنَي َلُي�ُح�َن اإِىَل اأَْوِلَياِئِهْم ِلُيَجاِدُل�ُكْم  ال�شَّ
وذكر  مَلُ�ْشِرُك�َن"22.  ُكْم  نَّ اإِ اأََطْعُتُم�ُهْم  َواإِْن 
ل  لغة  هذا  يج�ز  قد  ل�شني:  الفتاح  عبد 

بالغة23. 

رابعًا: التعريف والتنكري:
املعرفة،  اأن  والبالغي�ن  النحاة  ذكر 
ما دل غلى �شيء بعينه، والنكرة ما دل على 
�شيء ل بعينه، وكما اأن املعارف متفاوته يف 
متفاوته  النكرات  كذلك  التعريف،  مراتب 
املغرفة  من  ولكل  التنكري،  مراتب  يف 
والتنكري  بالآخر.  يليق  ل  مقامًا  والنكرة 
اإفادتها  عن  يق�شر  جزلة  لفائدة  يجيء 
لكل  البالغية  الدللت  وجند  التعريف، 
من املعرفة والنكرة، اإمنا تعلم من القرائن 

وال�شياق24. 
القراآين:  ال�شياغ  من  اأمثلة  ون�شرب 
َمَراِت  مثل ق�له تعاىل:" ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثَّ
َيْخُرُج ِمْن ُبُط�ِنَها  ِك ُذُلاًل  َربِّ َفا�ْشُلِكي �ُشُبَل 
نَّ  اإِ ا�ِس  ِللنَّ �ِشَفاٌء  ِفيِه  اأَْلَ�اُنُه  َتِلٌف  خُمْ �َشَراٌب 

ُروَن"25.  يِف َذِلَك َلآََيًة ِلَقْ�ٍم َيَتَفكَّ
وما  )�شفاء(،  كلمة  تنكري  يف  نتاأمل 
واحلقيقة  وملاذا؟  نكرة،  تك�ن  اأن  احلكمة 
يق�ي  الع�شل  اأن  احلديث  العلم  اأثبت  ما 
الإن�شان، وجهاز املناعة  جهاز املناعة لدى 
ه� الذي يقاتل اجلراثيم يف ج�شم الإن�شان، 

ويحمي الإن�شان حماية طبيعية اأو يحّد من 
انت�شار اجلراثيم. فتك�ن مهمة الع�شل هنا، 
وم�شاعدته  احلماية،  هذه  يف  ي�شاعد  اأن 
ن�شبتها،  تتفاوت يف  اأي  اإمنا تك�ن حمددة، 
فهناك ن�شبة من ال�شفاء تتفاوت من واحد 
يف املئة)%1( اإىل مئة يف املئة)%100( على 
اإذن جاء  ومقاومتها.  الأمرا�س  ن�ع  ح�شب 
التنكري هنا لإبراز حتديد هذه الن�شبة، ول� 
هناك  لكانت  )ال�شفاء(،  بالتعريف  جاء 
مطلقًا  ال�شفاء  واأ�شبح  كثرية،  ت�شاوؤلت 
لكل الأمرا�س، باأن�اعها واأ�شكالها املتن�عة 

واملختلفة.
وقد تاأتي النكرة على عك�س ذلك، بل 
ق�له  يف  وذلك  التحديد،  ل  الإطالق  تفيد 
اأُويِل  َيا  َحَياٌة  ا�ِس  اْلِق�شَ يِف  تعاىل:" َوَلُكْم 

اْلأَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّق�َن"26. 
اجلرجاين  القاهر  عبد  الإمام  ذهب 
واأن  التنكري،  ح�شن  يف  ال�شبب  "اأّن  اإىل 
على  املعنى  لي�س  اأن  التعريف  يح�شن  مل 
كان  ملا  اأنه  على  ولكن  نف�ِشها،  احلياة 
ارتدع  ُقِتل،  َقَتل  اإذا  اأنه  علم  اإذا  الإن�شاُن 
�شارت  �شاحُبه،  َف�َشِلم  القتل  عن  بذلك 
ال�قت،  ُم�شتاأنف  بقتله  املهم�م  هذا  حياة 
كاأنه قد حيي  و�شار  بالق�شا�س،  م�شتفادة 
واإذا  بالق�شا�س،  اأي  به،  عمره  باقي  يف 
اأوقاته  بع�س  يف  حياة  على  املعنى  كان 
حيث  من  التعريف  وامتنع  التنكري،  وجب 
قد  احلياة  تك�ن  اأن  يقت�شي  التعريف  كان 
يك�ن  واأن  اأ�شلها،  من  بالق�شا�س  كانت 
كافة  ك�نها يف  �شببًا يف  كان  الق�شا�س قد 
املعنى وغري ما ه�  الأوقات، وذلك خالف 

املق�ش�د"27.
فاحلياة متطاولة ب�شبب )الق�شا�س(، 
حياتهم،  للم�ؤمنني  يحفظ  فالق�شا�س 
اهلل  خ�ّس  ولذلك  متطاولة،  ويجعلها 
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�شبحانه وتعاىل به امل�شلمني، فقال )لكم(، 
اأي للم�شلمني، هذا حفظ�ا �شريعة اهلل عّز 

وجّل. 
والتعريف ياأتي باأوجه بالغية خمتلفة 
به  يق�شد  فمثال  ومتفاوتة،  ومتن�عة 
وذلك  ل اخل�ش��س،  العم�م  اأي  الإطالق، 
اأَْن  َلَيْحُزُنِني  اإِينِّ  َقاَل  تعاىل:"  ق�له  مثل 
َواأَْنُتْم  ْئُب  الذِّ َياأُْكَلُه  اأَْن  َواأََخاُف  ِبِه  َتْذَهُب�ا 

َعْنُه َغاِفُل�َن"28. 
معني  غري  فرد  ب)األ(  ويق�شد 
لفظ  يف  )ال(  حيث  اجلن�س،  اأفراد  من 
ل  اإذ  احلقيقة،  بها  مق�ش�دا  لي�س  الذئب 
معني،  ذئب  على  تدل  ل  فهي  ذلك،  يعقل 
اأن  اأي  الذئاب.  من  ذئب  اأي  املق�ش�د:  بل 
�شيدنا يعق�ب عليه ال�شالم يخ�شى اأن ياأكل 
ابنه )ي��شف( عليه ال�شالة وال�شالم ذئب 

ما29.
َذِلَك   " تعاىل:  اهلل  ق�ل  ذلك  ومن 
ِلْلُمتَِّقنَي"30.  ُهًدى  ِفيِه  َرْيَب  ل  اْلِكَتاُب 
)الكتاب(  يف  التعريف  هنا  جاء  حيث 
املق�ش�د  لأن  والتحديد،  التخ�شي�س  يفيد 
كتاب،  اأي  ولي�س  الكرمي،  القراآن  ه�  هنا 
يف  مثله  كتاب  ل  لأنه  الكتاب،  عليه  واطلق 
ال�شفة  بهذه  تفّرد  فقد  وبالغته،  �شدقه 

املخ�ش�شة له.

خام�شًا: الذكر واحلذف:
اإذا  اإل  القراآن  يف  كلمة  تذكر  ل 
ول  النظم  وتطلبها  ال�شياق،  اقت�شاها 
اأبلغ  وحذفها  اإل  القراآن  يف  كلمة  حتذف 
واأحكم  الأ�شل�ب  ترابطا يف  واأكرث  واأن�شب، 
لل�شياغة الفنية املعجزة، لأن نظم القراآن 
اأرفع اأمناط الكالم  كما قلنا اأكرث من مرة 
به  يف�شد  تط�يل  ول  ح�ش�،  فال  ثم  ومن 
اخت�شار  ول  امللل،  عليه  ويرتتب  املعنى، 

بل  الفهم،  معه  ويع�شر  الأفكار  به  ت�شتغلق 
ولكل م�قف منط عجيب  لكل مقام مقال، 
مـن النظم، بحيث تتداعـى الألفاظ تداعيا 
وتقت�شيه  املعاين،  تتطلبه  ح�شبما  طبيعيا 

الأفكار.
والأ�شل يف الكالم اإثبات امل�شند اإليه، 
اإذا كانت هناك مربراأً  اإل  ول يج�ز حذفه 
لذلك، مثل قرينة يف الكالم ترجح احلذف، 
ق�له  الذكر  بالغة  من  فمثال  والحرتاز. 
َعامِلُ  ُهَ�  اإِلَّ  اإَِلَه  َل  الَِّذي   ُ اهللَّ " ُهَ�  تعاىل: 
ِحيُم )22(  ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَ� الرَّ اْلَغْيِب َوال�شَّ
و�ُس  اْلُقدُّ امْلَِلُك  ُهَ�  اإِلَّ  اإَِلَه  َل  الَِّذي   ُ اهللَّ ُهَ� 
اُر  بَّ اجْلَ اْلَعِزيُز  امْلَُهْيِمُن  امْلُ�ؤِْمُن  اَلُم  ال�شَّ
 )23( ُي�ْشِرُك�َن  ا  َعمَّ  ِ اهللَّ �ُشْبَحاَن   ُ امْلَُتَكربِّ
اْلأَ�ْشَماُء  َلُه  ُر  ِّ� امْلُ�شَ اْلَباِرُئ  اِلُق  اخْلَ  ُ ُهَ� اهللَّ
َماَواِت َواْلأَْر�ِس  ُح َلُه َما يِف ال�شَّ �ْشَنى ُي�َشبِّ احْلُ

ِكيُم"31.  َوُهَ� اْلَعِزيُز احْلَ
اإليه هنا )ه�(، وجنده  امل�شند  نلحظ 
الإي�شاح  زيادة  اأجل  من  الذكر،  واجب 
مرتبطًا  النف�س  يف  "ولي�شتقر  والتقرير، 
اخلرب  وتعريف  بتعريفه  وليفيد  بخربه، 
�شريك  ل  الأحد،  ال�احد  الإله  وحده  اأنه 
له، وف�شاًل عن ذلك نرى يف الأ�شل�ب هذا 
حذفنا  اإذا  ُيْفَقد  الذي  امل��شيقي  التنا�شق 
بالغة  من  اأي�شا  ونذكر  اإليه"32.  امل�شند 
َيا  ِبَيِميِنَك  ِتْلَك  "َوَما  تعاىل:  ق�له  الذكر، 
اأُ َعَلْيَها َواأَُه�سُّ  َتَ�كَّ اَي اأَ ُم��َشى، َقاَل ِهَي َع�شَ
اأُْخَرى،  َماآِرُب  ِفيَها  َويِلَ  َغَنِمي  َعَلى  ِبَها 
ِهَي  َفاإَِذا  َفاأَْلَقاَها  ُم��َشى،  َيا  اأَْلِقَها  َقاَل 
َتَخْف �َشُنِعيُدَها  َوَل  َقاَل ُخْذَها  َت�ْشَعى،  ٌة  َحيَّ

�ِشرَيَتَها اْلأُوىل"33. 
امل�شند  اأن ذكر  اإىل  البالغي�ن  يذهب 
وتلذذا  الكالم،  اإطالة  يف  رغبة  هنا  اإليه 
يتحدث  م��شى  جعل  ومـما  الإطالـة،  بتلك 
عليها… اأت�كا  فقال:)  عنه  ي�شاأل  مل  مبا 

مقنع.فاهلل  غري  �شبب  راأي  يف  وهذا  الخ. 
�شبحانه وتعاىل ي�شاأل �شيدنا م��شى عن

اإىل  يحتاج  ل  بعلمه  يعلمه  �شيء 
بعد  فيما  �شيك�ن  الأمر  لأن  عنه،  ال�ش�ؤال 
اإىل  الع�شا  تنقلب  حيث  املعجزة،  م��شع 
كع�شا  اأ�شلها  من  فتتح�ل  ت�شعى،  حّية 
اهلل  مب�شيئة  تك�ينها  عن  خارج  �شيء  اإىل 
�شبحانه وتعاىل.والتاأكيد يف خطاب �شيدنا 
�شيئا  ولي�شت  اأن هذه ع�شا  وا�شح،  م��شى 
�شحرّيا، ف�شيغة التمليك وا�شحة يف ق�له: 
تق�م  التي  املهام  ذكر  ثم  ع�شاي(،  )هي 
بها، يعني تاأكيدا اآخر من ن�عه، اأنها ع�شا 
عادية، ثم يطلب اهلل �شبحانه وتعاىل منه 
اأن يلقها على الأر�س، حتى ل يفزع �شيدنا 
يديه  بني  تتح�ل  وهي  الع�شا،  من  م��شى 
اإىل حّية، فامل�شهد مفزع، يحتاج اإىل ثبات 
اإياه  مطمئنا  رّبه  فيخاطبه  واطمئنان، 
فالأمر  الأول(.اإذن  �شريتها  )�شنعيدها 
لي�شت جمرد اإطالة وتلذذ، بل ب�شط الكالم 
الع�شا  هذه  ماهية  على  للتاأكيد  واإطالته 
الكرمي  فالقراآن  فيها.  املعجزة  تكمن  التي 

كتاب دقيق يف خطابه الأ�شل�بي واملعريف.
 اأّما احلذف -يف القراآن الكرمي- يك�ن 
وراء  ال�شعي  الهدف منها  لأ�شباب بالغية، 
الأ�شل�ب،  خلف  تكمن  التي  الثانية  املعاين 
وحتتاج اإىل التفكري والتاأمل والتدبر. ومن 
ال�ش�ر البالغية الرائعة التي ذكرها الإمام 
عبد القاهر اجلرجاين، وقد ت�شمنت كثريا 
من دللت الأ�شل�ب الإعجازي يف القراآن، 
َماَء  َوَرَد  "َومَلَّا  تعاىل:  اهلل  ق�ل  وبالغته، 
َي�ْشُق�َن  ا�ِس  النَّ ِمْن  ًة  اأُمَّ َعَلْيِه  َوَجَد  َمْدَيَن 
َما  َقاَل  َتُذوَداِن  اْمَراأَتنْيِ  ُدوِنِهْم  ِمْن  َوَوَجَد 
َعاُء  ِدَر الرِّ َخْطُبُكَما َقاَلَتا َل َن�ْشِقي َحتَّى ُي�شْ
َواأَُب�َنا �َشْيٌخ َكِبرٌي، َف�َشَقى َلُهَما ُثمَّ َتَ�ىلَّ اإِىَل 
لِّ َفَقاَل َربِّ اإِينِّ مِلَا اأَنَزْلَت اإِيَلَّ ِمْن َخرْيٍ  الظِّ
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َفِقرٌي"34. 
يف  به  مفع�ل  حذف  الآيات  هذه  يف 
اأمـة  عليـه  املعنى:وجد  اإذ  م�ا�شع،  اأربعة 
مـن النا�س ي�شق�ن اأغنامهـم اأو م�ا�شيهـم، 
وامـراأتني تذودان غنمهما، وقالتا ل ن�شقي 
ل  اأنه  ثم  غنمهما.  لهما  ف�شقى  غنمنا، 
يخفى على ذي ب�شر اأنه لي�س يف ذلك كله 
مطلقا،  بالفعل  وي�ؤتي  ذكره  يرتك  اأن  اإل 
اأنه  يعلم  اأن  يف  الغر�س  اأن  اإل  ذاك  وما 
ومن  �شقي،  تلك احلال  النا�س يف  كان من 
مّنا  يك�ن  ل  قالتا  واأنهما  ذود،  املراأتني 
من  كان  واأنه  الرعاء،  ي�شدر  حتى  �شقي 
فاأما  �شقي،  بعد  من  ال�شالم  عليه  م��شى 
اأم غري  اإبال  اأم  اأغنما  ما كان من امل�شقي، 
خالفة  وم�هم  الغر�س،  عن  ذلك؟فخارج 
امراأتني  دونهم  من  قيل:وجد  ل�  اأنه  ذاك 
ينكر  مل  يك�ن  اأن  جاز  غنمهما  تذودان 
ه�  حيث  من  بل  ذود،  ه�  حيث  من  الذود 
مل  اإبل  الغنم  مكان  كان  ل�  حتى  غنم  ذود 
املفع�ل  حلذف  جتد  ل  الذود.فاأنت  ينكر 
يف هذا النح� من الروعة واحل�شن ما جتد 
لأن يف حذفه وترك ذكره فائدة جليلة.واأن 
فال�شقي  تركه،  على  اإل  ي�شح  ل  الغر�س 
من النا�س، والذود من املراأتني وق�لهما:ل 
يك�ن منا �شقى، و�شقى م��شى لهما، ي�حي 

لنا بالأفكار التالية: 
اأول:بالزحام ال�شديد على م�ارد املاء. 

ثانيا:على احلياء وال�شعف. 
حتى  والأناة  والرتيث  الحت�شام  ثالثا:على 

حتني الفر�شة املنا�شبة. 
ونبل  واملروءة  ال�شهامة  على  رابعا: 

النف�س35. 

�شاد�شًا: التقدمي والتاأخري 
التقدمي  الزرك�شي:"  الإمام  قال 

فاإنهم  البالغة،  اأ�شاليب  اأحد  والتاأخري ه� 
الف�شاحة  يف  متكنهم  على  دللة  به  اأت�ا 
يف  وله  لهم،  وانقياده  الكالم  يف  وملكتهم 

القل�ب اأح�شن م�قع واأعذب مذاق"36.
اأن  اإىل  عتيق  العزيز  عبد  يذهب 
اأجزاء،  اأو  كلمات  من  يتاألف  "الكالم 
كالم  اأي  باأجزاء  النطق  املمكن  من  ولي�س 
اأجل ذلك كان لبّد عند  دفعة واحدة. من 
وتاأخري  بع�شه،  تقدمي  من  بالكالم  النطق 
جزء  فتقدمي  هذا،  وعلى  الآخر...  بع�شه 
يف  اعتباطًا  يرد  ل  تاأخريه  اأو  الكالم  من 
عماًل  يك�ن  واإمنا  وتاأليفه،  الكالم  نظم 
من  داع  اأو  بلغي  غر�س  يقت�شيه  مق�ش�دًا 

دواعيها"37.
وردت  والتاأخري  التقدمي  يف  واملعاين 

كثرية يف القراآن؛ نذكر منها:

اأ-التقدم بالزمان. 
كالأبعد من الآن مع الأقرب اإليه، ومنه 
تقدم ال�الد على ال�لد فاإن ال�الد وجد يف 
كان  فما  م�ج�دا،  ال�لد  فيه  يكن  زمان مل 
هذه  باأحد  غريه  على  متقدما  املعاين  من 
العبارة  يف  كان  باأكرثها  اأو  العتبارات، 

كذلك.
بالزمان:"َوَعاًدا  التقدم  ومن 
َم�َشاِكِنِهم"38  مـِْن  َلُكْم   َ َتَبنيَّ َوَقْد  َوَثُم�َد 
َماَواِت  ال�شَّ َخَلَق  الَِّذي   ِ هلِلَّ ْمُد  ومنه:"احْلَ
َوالنُّ�َر"39.فاإن  ُلَماِت  الظُّ َوَجَعَل  َواْلأَْر�َس 
الإح�شا�س،  يف  الن�ر  على  �شابقة  الظلمة 
الن�ر  على  �شابقة  املعن�ية  الظلمة  وكذلك 
املعن�ي، والطفل يف بطن اأّمه اأول ما ي�شعر 
به ه� الظالم، حتى يخرج اإىل دنيا ال�اقع، 
 ُ تعاىل:"َواهللَّ قـ�له  ومنه  الن�ر،  دنيا  اإىل 
َهاِتُكْم َل َتْعَلُم�َن �َشْيًئا  اأَْخَرَجُكْم ِمْن ُبُط�ِن اأُمَّ
ْفِئَدَة َلَعلَُّكـْم  اَر َواْلأَ ْمَع َواْلأَْب�شَ َوَجَعَل َلُكْم ال�شَّ

"40، وحا�شة ال�شمع تنم� وتتط�ر  َت�ْشُكُرونَ 
يف لدى الطفل قبل حا�شة الب�شر.

تعاىل:"َواْلَفْجِر،  قـ�له  يف  نلحظ  كما 
اإَِذا  َواللَّْيِل  َواْلَ�ْتِر،  ْفِع  َوال�شَّ َع�ْشٍر،  َوَلَياٍل 
اأَمَلْ  ِحْجٍر،  ِلِذي  َق�َشٌم  َذِلَك  يِف  َهْل  َي�ْشِر، 
اْلِعَماِد،  َذاِت  اإَِرَم  ِبَعاٍد،  َربَُّك  َفَعَل  َكْيَف  َتَر 
َوَثُم�َد  اْلِباَلد،  يِف  ِمْثُلَها  ُيْخَلْق  مَلْ  ِتي  الَّ
َوِفْرَعْ�َن  ِباْلَ�اِدي،  ْخَر  ال�شَّ َجاُب�ا  الَِّذيَن 
وا�شح  الزمني  فالرتتيب  اْلأَْوَتاِد"41  ِذي 
كل  على  يخفى  ل  بحيث  الآيات،  هذه  يف 
ثم�د،  ق�م  �شبق�ا  عاد،  فق�م  بال،  ذي 
وق�م ثم�د �شبق�ا ق�م فرع�ن، ولذلك جاء 
الفرتات  ومتفقا مع  متنا�شقا  الرتتيب  هذا 
دون  الأق�ام،  هذه  عا�شتها  التي  التاريخية 

تقدمي اأو تاأخري. 
اإمنا  الكرمي  القراآن  اأن  ي�ؤكد  وهذا   
دقيق  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  عند  من  وحي 

يف ترتيبه وت�شل�شل اأفكاره. 

ب- التقدم بال�شببية.
لأنه  العزيز على احلكيم،  تقدم  مثل   
اإِلَّ   ُ اهللَّ َجَعَلُه  َوَما   ": كق�له  فحكم،  عّز 
ُر  ُب�ْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُل�ُبُكْم ِبِه َوَما النَّ�شْ
ِكيِم"42.ومن  احْلَ اْلَعِزيِز   ِ اهللَّ ِعْنِد  ِمْن  اإِلَّ 
 َ اهللَّ وتعاىل:"اإِنَّ  �شبحانه  اهلل  ق�ل  ذلك 
ِرين"43.فاإن  امْلَُتَطهِّ َوُيِحبُّ  اِبنَي  َّ� التَّ ُيِحبُّ 
تك�ن  قد  والطهارة  للطهارة،  �شبٌب  الت�بة 
اأي مبعنى طهارة النف�س  اأو مادية،  معن�ية 
فاإنه جن�س  امل�شرك  اأو  والكافر  اأو اجل�شد، 
اإل اإذا تاب ورجع لرّبه �شبحانه وتعاىل، فاإن 
طهارته.وكذلك  اإىل  تق�د  باأن  كفيلة  ت�بته 
ُكلِّ  َعَلى  ُل  "َتَنزَّ وتعاىل  �شبحانه  اهلل  ق�ل 

اٍك اأَِثيٍم"44  اأَفَّ
لالإثم.والكذب  �شبب  الإفك  فاإن 
عقابا  الإ�شالم،  عليها  يعاقب  جرمية 
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الق�شم  طريق  عن  ذلك  كان  اإذا  �شديدا، 
فه�  الزور...الخ.ولهذا  �شهادة  اأو  الزائف، 

يق�د اإىل الذن�ب والآثام. 

 ج- التقدم بالرتبة.
ُيِطْع  تعاىل:"َوَمْن  ق�له  ذلك  من 
 ُ اهللَّ اأَْنَعَم  ِذيَن  الَّ َمَع  َفاأُْوَلِئَك  �ُش�َل  َوالرَّ  َ اهللَّ
َهَداِء  َوال�شُّ يِقنَي  دِّ َوال�شِّ نَي  ِبيِّ النَّ ِمْن  َعَلْيِهْم 

نَي َوَح�ُشَن اأُْوَلِئَك َرِفيًقا"45. احِلِ َوال�شَّ
الدرجات  فيها  تتفا�شل  م�ا�شع  هذه 
فهم  وا�شح،  الأنبياء  فتقدمي  والرتب، 
الذي  ال�شماوية  الر�شائل  اأ�شحاب 
لهذه  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  ا�شطفاهم 
وال�شديق�ن؛هم  الع�شرية،  ال�شعبة  املهام 
الر�شالت  و�شّدق�ا  بالر�شل  اآمن  من  اأول 
وال�شهداء هم  ال�شهداء،  ومنهم  ال�شماوية، 
اإعالء  اأجل  من  باأنف�شهم  �شّح�ا  الذين 
هم  وال�شاحل�ن  الدين،  كلمة  احلق،  كلمة 
من �شلح�ا بتعاليم ه�ؤلء الأبرار، ومت�شك�ا 
ابتغاء  على  وعمل�ا  امل�شتقيم،  بال�شراط 
وجتنب  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  مر�شات 

ن�اهيه، وا�شتقام�ا يف حياتهم.
ا�ِس  النَّ يِف  ْن  تعاىل:"َواأَذِّ ق�له  وكذلك 
َياأِْتنَي  اِمٍر  ُكلِّ �شَ َوَعَلى  ِرَجاًل  َياأُْت�َك  جِّ  ِباحْلَ

مـِْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق"46. 
على  "راجال  رجال  ياأت�ن  الذين  فاإن 
قدميه" الغالب اأن يك�ن�ا من املكان القريب، 
مثل  ال�شامر"الدواب  على  ياأت�ن  والذين 
البعيد،  املكان  من  ياأت�ن  والفر�س"  الإبل 
ومن ثم تك�ن قيمة املجاورة للبيت احلرام، 

قيمة ل تبلغها قيمة.

د- تقدمي ال�شبب.
يف  يك�ن  قد  اأنه  الزملكاين  ابن  يرى 
كل واحد من الأمرين �شفة تقت�شي التقدمي 

اأحداهما يف مكان، فيقدم فيه،  تك�ن  لكي 
تعاىل:"اأَْمَ�اُلُكْم  ق�له  فمنه  اأخر،  واأنُ 
اأَْجٌر َعِظيٌم"47. ُ ِعْنَدُه  َواأَْوَلُدُكْم ِفْتَنٌة َواهللَّ
ال�شبب،  تقدمي  باب  من  الأم�ال  فتقدمي 
فاإنه ي�شرع يف النكاح عند قدرته على م�ؤنة، 
التنا�شل،  �شبب  والنكاح  التزوج،  �شبب  فه� 
ولأن املال �شبب للتنعم بال�لد وفقده �شبب 

لل�شقاء به.
يف  البنني  على  الن�شاء  تقدمي  وكذلك 
َهَ�اِت  ال�شَّ ُحبُّ  ا�ِس  ِللنَّ َن  ُزيِّ تعاىل:"  ق�له 
�َشاِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي امْلَُقْنَطَرِة ِمْن  ِمْن النِّ
َواْلأَْنَعاِم  َمِة  امْلُ�َش�َّ ْيِل  َواخْلَ ِة  َواْلِف�شَّ َهِب  الذَّ
 ُ َواهللَّ ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ َمَتاُع  َذِلَك  ْرِث  َواحْلَ
الذهب  اأخر  امْلَاآِب"48.اإمنا  ُح�ْشُن  ِعْنَدُه 
والف�شة على الن�شاء والبنني لأنها اأق�ى يف 
ال�شه�ة اجلبلية من املال، فاإن الطبع يحّث 
وال�لد،  النكاح  لتح�شيل  املال  بذل  على 
والن�شاء اأقعد من الأولد يف ال�شه�ة اجلبلية 
اأقعد  والذهب  الأم�ال،  من  اأقعد  والبن�ن 
اأو  الأنعام،  اأقعد مـن  والف�شة  الف�شة،  مـن 

و�شيلـة
اإىل حت�شيل النعم فلما �شـدرت الآية 
املراتب  خمتلف  املحب�ب  وكـان  باحلب، 
ه�  ما  تقدم  اأن  الرتتيب  حكمة  اقت�شت 
املحب�بات49.وقد  رتبة  من  فالأهم  الأهم 
ح�شب  على  الباب  هذا  يف  امل�ا�شع  تختلف 
احلاجة، على ح�شب مقت�شى احلال، فلكل 

مقام مقال.
وكذلك جعل تقدمي اجلن على الإن�س 
على  بالق�ة  اجلن  لتمّيز  الن�ع،  هذا  من 
الإن�س، فالأمر اإذا يحتاج اإىل الق�ة فاجلن 
َيا  ق�له:"  ذلك  ومن  الأن�س،  على  ُتقّدم 
ْن َتنُفُذوا  نِّ َواْلإِن�ِس اإِْن ا�ْشَتَطْعُتْم اأَ َمْع�َشَر اجْلِ
َل  َفانُفُذوا  ْر�ِس  َواْلأَ َماَواِت  ال�شَّ اأَْقَطاِر  ِمْن 
الأمر  اإذا  ولك  ِب�ُشْلَطاٍن"50.  اإِلَّ  َتنُفُذوَن 

اأي  والتاأمل  والتدبر  التفكر  اإىل  يحتاج 
اجلانب العلم واملعرفة، فالإن�س تتقّدم على 
":"ُقْل  تعاىل:  اجلّن، وهذا وا�شح يف ق�له 
َياأُْت�ا  اأَْن  َعَلى  نُّ  َواجْلِ اْلإِن�ُس  اْجَتَمَعْت  َلِئْن 
َكاَن  َوَلْ�  ْثِلِه  مِبِ َياأُْت�َن  َل  اْلُقْراآِن  َهَذا  ْثِل  مِبِ

ُهْم ِلَبْع�ٍس َظِهرًيا" 51 َبْع�شُ

هـ التقدم بال�شرف. 
من التقدم بال�شرف يف ق�له �شبحانه 
اإِىَل  ُقْمُتْم  اإَِذا  اآَمُن�ا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  وتعاىل:"َيا 
اإِىَل  َواأَْيِدَيُكْم  ُوُج�َهُكْم  َفاْغ�ِشُل�ا  اَلِة  ال�شَّ
ىَل  اإِ ْرُجَلُكْم  َواأَ ِبُرُءو�ِشُكْم  َواْم�َشُح�ا  امْلََراِفِق 
الأعلى  بني  اجلمع  "52.نالحظ  اْلَكْعَبنْيِ
على  يحت�يان  والراأ�س  فال�جه  والأ�شفل، 
كل احل�ا�س املهمة بالن�شبة لالإن�شان، وهما 

مكانا ت�شريف وتقدير. 

و- التقدمي للغلبة والكرثة. 
اأَْوَرْثَنا  ُثمَّ  تعاىل:"  ق�له  ذلك  ومن 
ِعَباِدَنا  ِمْن  َطَفْيَنا  ا�شْ الَِّذيَن  اْلِكَتاَب 
ٌد  ُمْقَت�شِ َوِمْنُهْم  ِلَنْف�ِشِه  َظامِلٌ  َفِمْنُهْم 
َذِلَك   ِ اهللَّ ِباإِْذِن  اِت  رْيَ ِباخْلَ �َشاِبٌق  َوِمْنُهْم 
الظامل  قدم  اْلَكِبرُي"53.  ُل  اْلَف�شْ ُهَ� 
ال�شابق.وكذلك  ثم  املقت�شد  ثم  لكرثته، 
َفاْقَطُع�ا  اِرَقُة  َوال�شَّ اِرُق  تعاىل:"َوال�شَّ ق�له 
 ُ ِ َواهللَّ ا َك�َشَبا َنَكاًل ِمْن اهللَّ اأَْيِدَيُهَما َجَزاًء مِبَ
الذك�ر  يف  ال�شرقة  لأن  َحِكيٌم"54.  َعِزيٌز 
بالرجال.وقدم  متتلئ  فال�شج�ن  اأكرث، 
اِنَيُة  الزَّ تعاىل:)  ق�له  يف  املراأة  الزنا  يف 
ِماَئَة  ِمْنُهَما  َواِحٍد  ُكلَّ  َفاْجِلُدوا  ايِن  َوالزَّ
 ِ اهللَّ ِديِن  يِف  َراأَْفٌة  ِبِهَما  َتاأُْخْذُكْم  َوَل  َجْلَدٍة 
اْلآِخِر"55،  َواْلَيْ�ِم   ِ ِباهللَّ ِمُن�َن  ُت�ؤْ ُكنُتْم  اإِْن 
مبا  واملراأة  واأعّم،  اأكرث  فيهن  الزنا  لأن 
وهبها اهلل من جمال واأن�ثة جتعلها م��شعا 
ايِن َل َينِكُح اإلَّ  للفتنة. واأما ق�له تعاىل:"الزَّ
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اِنَيُة َل َينِكُحَها اإِلَّ َزاٍن  َزاِنَيًة اأَْو ُم�ْشِرَكًة َوالزَّ
َم َذِلَك َعَلى امْلُ�ؤِْمِننَي"56. اأَْو ُم�ْشِرٌك َوُحرِّ

التي  الآية  الزخم�شري:"�شيقت  فقال 
واملراأة هي  ما جنيا،  على  لعق�بتهما  قبلها 
ل�  لأنها  اخليانة،  منها  ن�شاأت  التي  املادة 
له ومتكنـه مل  ت�م�س  ومل  الرجل  تطمع  مل 
واأول  اأ�شال  فلما كانت  يتمكن،  يطمـع، ومل 
يف ذلك بداأ بذكرها، واأما الثانية فم�ش�قة 
ه�  لأنه  فيه،  اأ�شل  والرجل  النكاح،  لذكر 

الراغب واخلاطب ومنه يبداأ الطلب "57.

ز- التقّدم باملكان.
 )7( اْلِعَماِد  َذاِت  اإَِرَم   " تعاىل:  ق�له 
حيث  اْلِباَلِد"58.  يِف  ِمْثُلَها  ُيْخَلْق  مَلْ  ِتي  الَّ

ق�م  مدينة  وهي  )اإرم(،  مدينة  قدمت 
)عاد(، ملا لها من جمال ومانة ومتّيز، فلم 

تخلق مدينة مثلها.

النتائج والتو�شيات:
الكرمي  القراآن  القراآين  بالغة  درا�شة   -1
واحل�س  الذوق،  تنمّية  على  ت�شاعد 

الرفيع، ولأ�شل�ب الرائع.
فكر  �شحذ  يف  املعاين،  علم  ي�شاعد   -2
والتدبر،  للتاأمل،  ودفعه  امل�شلم، 
الك�ن  ذلك  باأ�شرار  والإحاطة 

املجه�ل.
العربية  اللغة  تعليم  على  احلر�س   -3
واأ�شاليبها الرائعة املتن�عة، اإمنا يك�ن 

واإتقان  الكرمي،  القراآن  مع  بالتعامل 
اأ�شاليبه.

القادمة-  امل�ؤمترات  -يف  ن��شي   -4
الكرمي،  القراآن  بالغة  على  بالرتكيز 
اللغة  تعليم  يف  املتن�عة  واأ�شاليبه 

العربية.
النظر  امل�ؤمتر  ي�جه  اأن  يجب   -5
اللغة،  هذه  اأحب�ا  الذين  للم�ؤمترين، 
ووحدان،  زرافات  اأجلها  من  وجاءوا 
باًل  لهم،  قيمة  ذات  واأن متنح ج�ائز 
امل�ؤ�ش�شات  على  -فقط-  الرتكيز  من 

التعليمية، واإغفال ه�ؤلء املجاهدين.
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