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ملخص: 
تتناول هذه الدرا�سة، جانبًا مهمًا من جوانب الدرا�سة النحوية، وهو اجلانب املعنوي 
ه من الدرا�سة والب�سط  والدليل للأداة النحوية، وهذا النوع من الدرا�سات النحوية مل يعط حظَّ
كما الأق�سام الأخرى من النحو. لذا تركزت هذه الدرا�سة على تناول اأفعال اليقني وحتليل 
وللطمئنان  مادته،  لغناء  الكرمي  القراآن  الدرا�سة،  ميدان  جعلت  وقد  واأ�ساليبها،  �سيغها 
اإىل �سحة ن�سو�سه، ودقتها، ف�سًل عن الأ�ساليب املختلفة التي تاأتي عليها هذه الأفعال، 
اأّن القراآن الكرمي يعمد اإىل �سيغ متنوعة  اأ�سلوبه وتراكيبه التي نلحظ من خللها  ولبلغة 

ليحقق معاين وغايات يريدها. 
ا�ستعمالتها،  ور�سد  فعًل  فعًل  اليقني  اأفعال  الّدرا�سة  هذه  يف  الباحث  تناول  ولقد 
وال�ّسياقات اّلتي وردت فيها، واملعاين الأ�سا�سية والّثانوية اّلتي توؤديها، وتبني من خلل 
الّدرا�سة اأّن كّلً منها يحمل معاين ثانوية خمتلفة على الرغم من اتفاقها يف املعنى الأ�سا�سي 

وهو العلم. 
واأتوقع اأّن هذا النوع من الدرا�سات مييط اللثام عن هذا اجلانب املهم من علم النحو، 
باأ�ساليب ف�سيحة دقيقة  العربية  اأّنه يرثي  النحوية، كما  الرتاكيب  وهو جانب املعنى يف 

معربة ميكن اأن تاأخذ مكانها يف اأ�ساليبنا وتعابرينا. 
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Abstract: 
This research considers an important section of the structural 

methodology, that is, the intellectual and metaphoric side of the structural 
method. This type of the structural research has not been studied enough nor 
has it been carefully analyzed as the other sections of structure. Therefore, 
this research focuses on the use of the verbs of certainty and analyses the 
forms of these verbs as well as their function. The best site for this study is 
the holy Quran, due to its richness in using these verbs, as well as its being 
a reliable, precise source of context, in addition to the various methodology 
concerning these verbs, its formal way of using these structures enables which 
us to notice that the holy Quran tends to use different forms and strategies in 
order to tell us about certain intended ideas and aims. 

I expect that this type of research will uncover this essential section 
of grammatical constructions, that is, the implied intellectual one. 
Moreover it can enrich the Arabic Language with meaningful, precise, 
and formal techniques that can be used in our daily expressions and 
techniques. 
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أهمّية البحث: 
يف هذا البحث حماولة لدفع دعوى الرّتادف عن القراآن الكرمي. . 1
حماولة العمل على تلّم�ص الفروق الّدقيقة بني اأفعال اليقني، وهي عند كثريين ل . 2

تعدو معنى علم. 
ثانويًا، وملمحًا . 3 واأّنها حتمل معنًى  الأفعال،  ا�ستعمال هذه  العربية يف  دّقة  اإبراز 

متييزيًا م�سافا اإىل املعنى الأ�سلي. 
اإظهار جانب من جوانب الإعجاز القراآين، وتبيني دّقته يف توظيف هذه الأفعال. . 4

أسباب اختيار البحث: 
عدم توّفر درا�سة _يف حدود علمي _ ا�سطلعت بتناول هذا املو�سوع. . 1
الفروق . 2 الأفعال من نحاة ولغويني ومف�رشين يو�سحون  يتناولون هذه  اأر من  مل 

الّدقيقة بينها. 
اإّن القارئ للقراآن الكرمي يرى اأّنه يراوح بني هذه الأفعال، فتارة ي�ستعمل هذا الفعل . 3

وتارة ً ذاك الفعل. بل اإّنه يراوح بني هذه الأفعال يف ال�ّسياقات املت�سابهة لفظًا ومعنى ً. 

الّدراسات الّسابقة: 
وردت هذه املادة على �سكل �سذرات يف كتب الّنحو واللغة والّتف�سري وعلوم القراآن، وقد 
تناول كتاب معاين الّنحو لفا�سل ال�ّسامرائي هذا املو�سوع ب�سيء من الّتخ�سي�ص. وقد اأفدت 

منه يف هذه الّدرا�سة. 

هدف الّدراسة: 
ترمي هذه الّدرا�سة اإىل اإبراز الفروق بني اأفعال القلوب. . 1
اإبراز هذه الفروق يف �سوء الّن�ص القراآين لّدقته، وقدرته على توظيف . 2 العمل على 

املعاين املمكنة لكل لفظة. 
اجلملة، . 3 تركيب  عند  تقف  كانت  ما  غالبًا  التي  الّنحوية  الّدرا�سة  تطوير  حماولة 

وملحظة املوقع الإعرابي. 
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اأفعال . 4 ا�ستعمال  على  بناًء  القراآنّية  الأ�ساليب  يف  فنّية  جوانب  جتلية  على  العمل 
اليقني. 

منهج الّدراسة: 
لقد قمت يف هذا البحث بتتبع معاين اأفعال اليقني يف كتب اللغة، ثّم تبيني معانيها 
اآراء العلماء فيها من كتب  ودللتها عن طريق املوازنة بني ال�ّسياقات املختلفة، ثّم تتبع 
اأجد  مل  واإذا  الآراء،  هذه  اأرجح  اختيار  ثم  القراآن،  وعلوم  والبلغة  والّتف�سري  واللغة  الّنحو 
للعلماء قوًل، اأو كان قولهم غري �سديد اأجتهد يف تبيني املعنى الذي اأراه منا�سبًا و�سحيحًا. 

توطئة: 
تعّد » ظّن« واأخواتها من الأفعال النا�سخة للبتداء، وهذه االأفعال ق�سمان: 

اأحدهما: اأفعال القلوب، والثاين: اأفعال التحويل، فاأّما اأفعال القلوب فهي كذلك ق�سمان: 
اأفعال اليقني  اأنَّ  اأحدهما ما يدل على اليقني، والثاين ما يدل على الرجحان )1( . والأ�سهر 
�سبعة، هي: علم، راأى، وجد، درى، األفى، جعل، َتَعَلّْم مبعنى اْعَلْم )2( . والفعل َتَعَلّْم مل يرد ذكره 

يف القراآن الكرمي. 
لأنها  ووجدت  وعلمت  راأيت  »وهي  يعي�ص:  ابن  قال  العلم،  مبعنى  اّلنحاة  عند  وهي 

مبعنى العلم واملعرفة« )3( . 
ويذهب الباحث اإىل اأنها لي�ست مرادفة ملعنى العلم، اإذ اإّن فيها معنى العلم وزيادة. 

وال�سواهد القراآنية هي خري دليل، واأ�سح �ساهد على الفرق بني هذه الأفعال، فالقراآن 
ل ميكن اأن ي�ستعمل لفظني خمتلفني ملعنى واحد. وكذلك فاإّن ال�سياقات التي ترد فيها هذه 
الأفعال ت�سري اإىل الفروق الدقيقة بينها. وهذا بدوره يف�رش ما يف هذه الأفعال من اإيحاءات 

واإمياءات، وظلل ي�سل بها اإىل قمة البلغة والإعجاز. 
والذي يراه الباحث اأنه ينبغي اأن تكون ال�ستعمالت الدقيقة للأفعال مر�سداً للأديب 

وال�ساعر يف اختيار األفاظه وتراكيبه متوخيًا فيها الدقة واإ�سابة املعنى. 
على  معتمداً  دقيقة  وفروق  معاٍن  من  الأفعال  هذه  يف  ما  جتلية  الباحث  و�سيحاول 
املراجع الأ�سيلة، وعلى ملحظاته، وموازنته بني الرتاكيب املختلفة، والأ�ساليب املتباينة. 

املطلب األول - داللة َعِلَم:
تاأتي »علم« مبعنى اإدراك اليقني عند املتكلِّم، واإن مل يكن كذلك يف الواقع، ومن اأمثلة 

ذلك: 



134

الكرمي القرآن  في  اليقني  أفعال  د. إبراهيم خليل أبو غاليةداللة 

ا اأَح�رَضَْت} )4( . وهذا علٌم اعتقاداً وواقعًا؛ لأّن الإن�سان  قوله تعاىل: {َعِلَمْت َنْف�ٌس مَّ
يف ذلك الوقت يعلم كّل اأعماله بعد اأن ُتعر�ص عليه وياأخذ بكتابه. 

قال تعاىل: {َوَلَقْد َعِلْمَنا امْلُ�ْسَتْقِدِمنَي ِمنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا امْلُ�ْسَتاأِْخِريَن} )5( . وهذا 
يقنُي ل �سك فيه لأّنه من لدْن رب العاملني. 

 ُ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا َجاءُكُم امْلُوؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اهللَّ َها الَّ وقال تعاىل: ْ{َيا اأَيُّ
اِر} )6( . اأي: اإن ثبت عندكم  مَياِنِهنَّ َفاإِْن َعِلْمُتوُهنَّ ُموؤِْمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ اإِىَل اْلُكفَّ اأَْعَلُم ِباإِ
، والدليل على ذلك اأّنه طلب من املوؤمنني امتحانهّن واختبارُهّن؛ فاإن  ويف اعتقادكم اإميانهنَّ

ثبت لديهم ويف علمهم اإمياُنهّن فل يرجعوهن اإىل الكفار، واإن كان الواقع غري ذلك. 

الفرق بني َعِلَم وَعَرَف:
قد تاأتي )علم( مبعنى عرف مكتفيًة مبفعوٍل واحد، قال �سيبويه: »وقد يكون )علمُت( 
ِذيَن اْعَتَدواْ  مبنزلة )عرفُت( ل تريد اإل علم الأول، فمن ذلك قوله تعاىل: {َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَّ
َتعَلُموَنُهُم اهللُ يعلمُهم}،  ْبِت}. وقال �سبحانه: {َواآَخِريَن ِمن ُدوِنِهم الَ  ِمنُكْم يِف ال�سَّ

فهي ها هنا مبنزلة عرفت« )7( . 
يتعلَّق  ؛ فالفعل )علم(  وهناك فارُق بني )علم( املتعدية ملفعوٍل واحٍد وبني )عرف( 
اإلَّ  تتعلَّق  ل  العْرفانية  »علم  الربهان:  يف  جاء  بالذوات.  يتعلَّق  )عرف(  بينما  باملعاين، 
ا نحو قوله تعاىل: « ل تعلمهم نحن نعلمهم«، وقوله:  باملعاين نحو: ل تعلمون �سيئًا، فاأمَّ
»فليعلّمنَّ اهلل الذين �سدقوا وليعلمنَّ الكاذبني«، فالتقدير: « ل يعلُم خربهم بحقٍّ نحن نعلُم 

خربهم« )8( . ويفهم من كلم الزرك�سي اأّن )عرف( تتعلق بالذوات ل باملعاين. 
قال تعاىل: {َواآَخِريَن ِمن ُدوِنِهم الَ َتعَلُموَنُهُم اهللُ يعلمُهم} )9( ، قد يكون املوؤمنون 
القريبني منهم،  اأعدائهم  اإل من  لن يكونوا  واأ�سخا�سهم، لأنهم  بذواتهم  املنافقنَي  يعرفون 
وهوؤلء لبد اأن يكون املوؤمنون يعرفون ذواتهم واأ�سخا�سهم، لكن الذي يجهلونه هو ما هم 

عليه من �سفة العداء والتاآمر للنيل من املوؤمنني. 
جاء يف اإر�ساد العقل ال�سليم: »ل تعلمونهم اأي: ل تعرفونهم باأعينهم، اأو ل تعلمونهم 

كما هم عليه من العداوة، وهو الأن�سب لقوله تعاىل: {اهلل يعلمهم} )10( . 
ْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنواْ ِقَرَدًة  ِذيَن اْعَتَدواْ ِمنُكْم يِف ال�سَّ وقال تعاىل: {َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَّ
كتبكم،  يف  عندكم  مكتوٌب  هو  مما  اأو�سـافهم  و  اأحوالهم  علمتم  لقد  اأي:   )11( َخا�ِسِئنَي} 

وتروونه من ق�س�سكم، واإل فاأّنى لهم اأن يعرفوا ذواتهم واأ�سخا�سهم وهم مل يلتقوا بهم؟ 
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َتَطوؤُوُهْم  اأَن  َتْعَلُموُهْم   ْ ملَّ وؤِْمَناٌت  مُّ َوِن�َساء  وؤِْمُنوَن  مُّ ِرَجاٌل  {َوَلْوال  تعاىل:  وقال 
بالإ�سلم  وت�سديقهم  اإميانهم  تعلموا  مل  اأي:   ،  )12( ِعْلٍم}  ِبَغرْيِ  ٌة  َعرَّ مَّ ْنُهم  مِّ يَبُكم  َفُت�سِ

لإخفائهم اإميانهم، ولرمبا كانوا يعرفون اأعيانهم لأّنهم من اأقاربهم. 
ِن  حَلْ يِف  ُهْم  َوَلَتْعِرَفنَّ ِب�ِسيَماُهْم  َفَلَعَرْفَتُهْم  الأََرْيَناَكُهْم  َن�َساء  {َوَلْو  تعاىل:  وقال 
قد عرف  والر�سول  واأعيانهم،  اأ�سخا�سهم  لعرفت  اأي:   ،  )13( اأَْعَماَلُكْم}  َيْعَلُم  َواهلَلُ  اْلَقْوِل 
نفاقهم وحالهم من قبل، ولكن بعد الروؤية والنظر يف �سيماهم ُتعرف اأ�سخا�سهم؛ لذا ا�ستعمل 

)عرف( . 
ِذيَن اآَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن اأَْبَناُءهْم} )14( ، اأي:  وقال تعاىل: {الَّ
اإّن علمهم ل يقت�رش على �سفاته واأحواله فقط حتى يلتب�ص عليهم اأمره، بل اإّنهم لفرط علمهم 
ب�سفاته واأحواله قد عرفوا �سخ�سه، وعرفوُه بها عندما جاَءهم، وهم اأعرف به من اأبنائهم، 
والأب ل ي�ستبه عليه ابنه، قال الزخم�رشي: »يعرفون ر�سول اهلل معرفة جلية مييزون بينه 

وبني غريه بالو�سف املعني املت�سّخ�ص« )15( . 
وقال تعاىل: {َوَجاء اإْخَوُة ُيو�ُسَف َفَدَخلُواْ َعَلْيِه َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُه ُمنِكرُوَن} )16( 
، اأي: عرف اأ�سخا�سهم من ملحمهم واأ�سكالهم باأنهم اإخوته، ومل َيُقل: فعلمُهم؛ لأنه رمبا مل 

يكن يعلم عن اأحوالهم �سيئًا بعد هذه الغيبة الطويلة. 
اأي:   ،  )17( ب�سيَماُهْم}  َيْعِرُفوَنُهْم  ِرَجاالً  االأَعَراِف  َحاُب  اأَ�سْ {َوَناَدى  وقال تعاىل: 
الدنيا بعلمات تدّل عليهم، وي�ست�سف من هذه  اأ�سخا�سهم وهم كما هم عليه يف  يعرفون 

الآية اأن ملمح الكفار يف النار تبقى كما كانت عليه يف الدنيا، واهلل اأعلم. 
املاّدي  منزلة  املعنوي  الأمر  ُينّزل  وقد  املعنى،  لهذا  اإل  القراآن  يف  )عرف(  ترد  ومل 

املت�سخ�ص واملح�سو�ص ُمبالغًة يف اإظهاره لهدف معنوي وبياين رفيع. 
ِذيَن َكَفرُوا امْلُنَكَر  َناٍت َتْعِرُف يِف ُوُجوِه الَّ قال تعاىل: {َواإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم اآَياُتَنا َبيِّ
وجوههم،  يف  �ص  م�سخَّ فاملنكر   .  )18( اآَياِتَنا}  َعَلْيِهْم  ْتلُوَن  يرّ ِذيَن  ِبالَّ َي�ْسُطوَن  َيَكاُدوَن 
فهم من �سّدة كفرهم وعداوتهم للموؤمنني اأ�سبح املنكر ملحظًا ومرئيًا وبارزاً للعيان يف 

وجوهم ونظراتهم وكلماتهم وحركاتهم، وهو مّما ي�سار اإليه ل�سدة ظهوره. 
جاء يف اإر�ساد العقل ال�سليم: » تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر: الفظيُع من التجهم 

والب�سور اأو ال�رّش الذي يق�سدونه لظهور خمايله من الأو�ساع والهيئات« )19( . 
الظلل:  ، جاء يف   )20( ِعيِم}  النَّ َن�رْضََة  ُوُجوِهِهْم  يِف  {َتْعِرُف  ومثله قوله تعاىل: 

»تفي�ُص الن�رشة على وجوههم وملحمهم حتى يراها كل راٍء« )21( . 
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ا  ْمِع ممَّ ىَل الرَّ�ُسوِل َتَرى اأَْعُيَنُهْم َتِفي�ُس ِمَن الدَّ وقال تعاىل: {َو اإَِذا �َسِمُعواْ َما اأُنِزَل اإِ
اِهِديَن} )22( . واملق�سود باحلقِّ يف  ا َفاْكُتبَنا َمَع ال�سَّ َنا اآَمنَّ قِّ َيُقوُلوَن َربَّ َعَرُفواْ ِمَن احْلَ

الآية هو الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، وهم قد راأوه بعينه وعلى اأثر ذلك اآمنوا. 
َها النَّبيُّ ُقل الأَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِن�َساء امْلُوؤِمننَي ُيْدِننَي َعَلْيهنَّ  وقال تعاىل: {َيا اأَيُّ
ِحيماً} )23( ، اأي مييزهّن  ِمن َجالبيبهنَّ َذِلَك اأَْدَنى اأَن ُيْعَرْفَن َفال ُيوؤَْذْيَن َوَكاَن اهللُ َغُفوراً رَّ

غريهن باأ�سخا�سهّن وهّن يلب�سن املحَت�سم. 

املطلب الثّاني - داللة َدَرى:
الّل�سان:  يف  جاء  واحداً،  معنى  وجعلوهما  والعلم،  الدراية  بني  العلماء  اأكرُث  يفّرق  مل 
»درى ال�سيء َدْرَيًا وُدْرَيًة ودرايًة: َعلم، ويقال اأتى هذا الأمر من غري ُدْرية، اأي من غري علم« 
من  كلمتان  ُت�ستعمل  اأن  ميكن  ل  لأّنه  فرقًا؛  )علم(  و   ، )درى(  بني  اإّن  احلقيقة  ويف   .  )24(

العربية وبلغتها، وكذلك  اللغة  مادتني خمتلفتني يف معنًى واحد، وذلك يتنافى مع دقة 
فاإن القراآن الكرمي _ كما هو معلوم _ يختار كلماته اختياراً؛ لتكون منا�سبًة متامًا للمعنى 

املراد من غري تقتري ول ُتَخمة. 
ويرى الأ�ستاذ فا�سل ال�سامرائي اأّن الدراية تكون بعد اجلهل بال�سيء، لذا ل ت�ستعمل يف 
حق اهلل تعاىل )25( ، وهذا ال�ستنتاج من الأ�ستاذ الفا�سل �سحيح، وذلك لأّن الدراية مل ُتن�سب 
اإىل اهلل تعاىل يف القراآن بخلف العلم. وقد اأورد قريبًا من هذا املعنى الراغب الأ�سفهاين 
يف مفرداته فقال: » الدرايُة امَلْعِرَفة املدركة ب�رشٍب من اخلتل، يقال: دريته ودريت به درية 
نحو: فطنُت و�سعرُت » )26( ، وهذا ل يكون اإل بعد جهل، وقال اأبو هلٍل الع�سكري يف فروقه: 
» الفرق بني العلم والدراية اأّن الدراية فيما قال اأبو بكٍر الزبريي مبعنى الفهم. فقال: هو. . . . 
. . ال�سهو عما يرد على الإن�سان فيدريه اأن يفهم، وحكى عن بع�ص اأهل العربية اأنها ماأخوذة 
من دريت اإذا ختلت، فاإن كانت ماأخوذة من ذلك، فهو يجري جمرى ما ُيعطى الإن�سان من 

املعرفة التي تنال غريه » )27( . 
وجاء يف الكليات لأبي البقاء: « ثم الدراية وهي املعرفة احلا�سلة بعد ترّدد ومقدمات« )28( . 

اإذن فالدراية تكون بعد جهل، وب�رَشٍْب من احليلة واخلتل والتكّلف. 
والناظر يف الآيات التي ورد فيها الفعل )درى( يرى اأنها واردة يف اأموٍر غيبية يجهلها 

الإن�سان، ول يعلمها اإل باإعلم اهلل بها. 
ا َنْدِري َما  اَعُة اَل َرْيَب ِفيَها ُقْلُتم مَّ قال تعاىل: {َواإَِذا ِقيَل اإنَّ َوْعَد اهلِل َحقٌّ َوال�سَّ
ُظنُّ اإِالَّ َظنرّاً َوَما َنْحُن مِبُ�ْسَتْيِقننَي} )29( . وقال تعاىل: {وما يدريك لعله  اَعُة اإِن نَّ ال�سَّ
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و �َساء اهللُ َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوال اأَْدَراُُكم ِبِه َفَقْد َلَبْثُت  يزكى} )30( . وقال تعاىل: {ُقل لَّ
ن َقْبِلِه اأََفال َتْعِقلُوَن}» )31( .  ِفيُكْم ُعُمراً مِّ

وقد ا�ستعملت هذه الأفعال يف الآيات ال�سالفة جلهل الإن�سان املطلق مبفعولها اإل بخرب 
من اهلل �سبحانه، ولو عمد الإن�ساُن اإىل كل و�سيلة ممكنٍة، وكل حيلٍة ملب�سٍة ملا ا�ستطاع اأن 
ي�سل اإىل العلم بها، ويف هذا ُحْكم على الإن�سان باجلهل وال�سعف. ومّلا كانت هذه الأفعال 

دالة على �سفة الإن�سان مل ت�ستعمل يف حقِّه، �سبحانه، كما ا�ستعملت )َعلَم( . 
وقد جاء الفعل )درى( يف جميع مواطنه يف القراآن مقرتنًا بالنفي مبالغة فيه؛ لأّن 
)درى( ل يكون اإل بعد اجلهل، واإذا نفى العلم الكائن بعد اجلهل فهذا اأبلغ يف اإثبات �سفة 

اجلهل. 
وكان هذا الأ�سلوب منا�سبًا يف موطنه لكون معمول )درى( اأموراً غيبية لي�ص للإن�سان 
ا َمْن اأُوِتَي ِكَتاَبُه ِب�ِسَماِلِه َفَيُقوُل َيا َلْيَتِني مَلْ اأُوَت  مَّ �سبيل اإىل اإدراكها، قال تعاىل: {َواأَ
هذا  ويف  غفلة،  بعد  و�سدمٌة  جهل،  بعد  علٌم  فهو   ،  )32( ِح�َسابيْه}  َما  اأَْدِر  َومَلْ  ِكَتاِبيْه، 

مفاجاأٌة للكفار وعذاٌب نف�سيٌّ قبل العذاب املادي. 
ُ َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوالَ اأَْدَراُكم ِبِه َفَقْد َلِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا  ْو �َساء اهللَّ وقال تعاىل: {ُقل لَّ
ن َقْبِلِه اأََفالَ َتْعِقلُوَن} )33( ، ففي ذلك اإثبات جلهلهم وبعدهم عن الر�سالت، واإثباٌت لنبوة  مِّ

الر�سول _�سلى اهلل عليه و�سلم _ ولول اإر�سال الر�سول لبقي جهلهم �سامًل وقائمًا. 

املطلب الثّالث - داللة َوَجَد:
اأ�سٍل واحد وهو  الواو واجليم والدال يدل على  اللغة: » وجد:  ورد يف معجم مقايي�ص 
ال�سيء تلفيه » )34( . وجاء يف املفردات يف غريب القراآن: » الوجود اأ�رشب، وجوٌد باإحدى 
ْوَته، ووجدُت خ�سونته، ووجوٌد  احلوا�ص اخلم�ص نحو: وجدُت زيداً، ووجدُت طعمه، ووجدُت �سَ
ووجوٌد  وال�ّسَخط،  احُلزن  كوجود  الغ�سب  بقوة  ووجوٌد  َبع،  ال�سِّ وجدت  نحو:  ال�سهوة  بقوة 
اأو بو�ساطة العقل كمعرفة اهلل تعاىل ومعرفة النبوة، وما ين�سُب اإىل اهلل تعاىل من  بالعقل 

الوجود فبمعنى العلم املجرد« )35( . 
ي�ستنتج مما �سبق اأّن الأ�سَل يف الوجود هو الوجود املادي، ثم ي�ستعمل جمازاً يف الوجود 
ْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزًقا})36(. وهذا  ا امْلِ املعنوي، قال تعاىل: {ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ
ا َف�َسَلِت اْلِعريُ َقاَل اأَُبوُهْم اإِينِّ اَلأَِجُد ِريَح ُيو�ُسَف})37(،  وجوٌد مادي، وقال تعاىل: {َومَلَّ
ُموَك ِفيَما �َسَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ الَ َيِجُدواْ يِف  َى ُيَحكِّ ُيوؤِْمُنوَن َحتَّ َك الَ  وقال اأي�سا: {َفالَ َوَربِّ
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اَر  وا الدَّ وؤُ ِذيَن َتَبوَّ ا َق�َسْيَت َوُي�َسلُِّمواْ َت�ْسِليًما} )38( ، وقال اأي�سًا: {َوالَّ َّ اأَنُف�ِسِهْم َحَرًجا ممِّ
ا اأُوُتوا}  َّ َواالإِمَياَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر اإَِلْيِهْم َوال َيِجُدوَن يِف �ُسُدوِرِهْم َحاَجًة ممِّ
ِ َلَوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالًفا  رُوَن اْلُقْراآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اهللَّ )39( ، وقال تعاىل: {اأََفالَ َيَتَدبَّ

َكِثريًا} )40( . وهذا كله من الوجود املعنوي املجازي. 
اأّما اإذا ن�سبت )وجد( مفعولني فتكون مبعنى )علم( . وهي لي�ست مبعنى )علم( متامًا 
بل اإّن فيها زيادًة على العلم، ومبالغة فيه بت�سويره ب�سورة ال�سيء الذي ُوجَد واأ�سبح يف 
حدود احلوا�ص املدركة التي تو�سلنا اإىل العلم واليقني، فهناك فرٌق بني قولنا: علمُت حممداً 
قوّيًا ووجدُت حممداً قويًا. فمعنى اجلملة الأوىل: اأّنه و�سلت اإىل علمي قوة حممد باأّي طريقٍة 
موثوقة كانت، كاأَْن تكون على طريق اإخبار ثقة، اأو عن طريق اإخباره عن نف�سه، اأو عن طريق 
قراءة ذلك، اأما قولنا وجدُت حممداً قويًا، فهو علٌم متح�سٌل عن طريق الُوجدان الذي عرفناُه، 

والذي ل ميازجه �سك اأبداً؛ كاأَْن اأراه وهو ي�رشع خ�سومه، اأو اأ�سارعه في�رشعني. 
وقد تكون الغاية من هذا التعبري جمازية؛ فتكوُن بت�سبيه الأمر املعلوم بالأمر امُلْدَرك 
�سفة  على  ال�سيء  وجدَت  اإذا  »لأّنك  الر�سي:  �رشح  يف  جاء  وثبوته،  تيّقنه  ل�سّدة  باحلوا�ص 
لزم اأن تعلمه عليها بعد اأْن مل يكن معلومًا، وقوله تعاىل: {ووجدك عائالً}، ل يخرج عن 
هذا؛ لأنه، تعاىل، قد ي�ستعمل من الأفعال ما ي�ستحيل م�سمونه، على �سبيل الت�سبيه، كقوله: 
نبتليه، وي�سل، ونحو ذلك، فكاأنه، تعاىل، قد �سادفه عائًل، وعلمه بعد اأن مل يعلم فاأ�سلح 

حاله« )41( ، وقد ورد الفعل وجد يف القراآن يف ع�رشة ومئة مو�سع. 
{َوُخْذ  ْرناه: قال تعاىل:  اآيات القراآن الكرمي يف �سوء هذا املعنى الذي َقرَّ ِلَنْنُظْر يف 
اٌب} )42( . ف�سرُب  ُه اأَوَّ اِبًرا ِنْعَم اْلَعْبُد اإِنَّ ا َوَجْدَناُه �سَ َنْث اإِنَّ ِه َوال حَتْ ِب بِّ ْغًثا َفا�رضْ ِبَيِدَك �سِ
اأو مّدعًى ل  �سلبيًا  وملمو�سًا، ومل يكن �سرباً  وم�ساهداً  ال�سلم _ كان مب�رشاً  اأيوَب _عليه 
ُّ َواأَنَت اأَْرَحُم  ِنَي ال�رضُّ ُه اأَينِّ َم�سَّ وَب اإِْذ َناَدى َربَّ ميكن ملحظته اأو روؤيته، فقال تعاىل: {َواأَيُّ
ْن  َعُهْم َرْحَمًة مِّ الرَّاِحِمنَي، َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َفَك�َسْفَنا َما ِبِه ِمن �رُضٍّ َواآَتْيَناُه اأَْهَلُه َوِمْثَلُهم مَّ
ِعنِدَنا َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِديَن} )43( . فكل من يرى اأيوب _ عليه ال�سلم _ اأو ي�سمع به يدرك عظم 
ما وقع به من بلء، فها هو ال�رّش واملر�ص قد اأملَّ به، ثم اأ�سيب بفقد اأهله، وهو بلء اآخر، 
فلم يجزع ومل يفزع، ومل يت�سجر، بل �سرب، وفّو�َص اأمره اإىل ربِّه حتى اأ�سبح �سربه ي�رشب 
به املثل، فنا�سب اأن يوؤُتى بالفعل )وجد( لينا�سب املعنى امللحظ وامل�ساهد واملعا�ص لكلِّ 

ذي عني و اإدراك. 
االاًّ َفَهَدى} )44( ، وهذه اأ�سوب من قولنا: علمك �سال؛ لأّن  وقال تعاىل: {َوَوَجَدَك �سَ
املق�سود من الآية هو اإبراز العناية واإظهار احلفاوة بالر�سول الكرمي _�سلوات اهلل و�سلمه 
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عليه _ والآية بهذا الفعل ت�سور يد الرحمة الإلهية وهي تلتقط هذا الإن�سان التائه يف بيداء 
اجلاهلية ل يهتدي اإىل �سيء، كما ت�سور القرب بني احلبيب وحبيبه، كمثل الوالد الذي فقد 
ابنه العزيز، ثم وجده بعد زمن من ال�سياع والتيه، والفعل »علم« ل يحقق هذا املعنى، بل 
اإنه يباعد بني الر�سول وموله؛ لأّن العلم ل يقت�سي القرب، بل غالبًا ما يقت�سي البعد بني 

العامل واملعلوم. 
َوا�ْسَتْغَفَر َلُهُم   َ اأَنُف�َسُهْم َجاوؤُوَك َفا�ْسَتْغَفرُواْ اهللَّ َلُمواْ  ُهْم اإِذ ظَّ وقال تعاىل: {َوَلْو اأَنَّ
ِحيًما} )45( . ومل يقل: لعلموا اهلل توابًا رحيمًا، لعدم منا�سبتها  اًبا رَّ َ َتوَّ الرَّ�ُسوُل َلَوَجُدواْ اهللَّ

للمقام وذلك لالأ�سباب االآتية: 
اإّن الفعل )وجَد( منا�سب للفعل )جاوؤوك( ، واملجيء يقت�سي الوجدان؛ لأّنه م�سّبب . 1

عن املجيء. 
اخلالق وعباده، . 2 القرب بني  تتطّلب  التي  الرحمة  ل�سفة  املنا�سب  والفعل وجد هو 

والفعل )وجد( اأدلَّ دللة على هذا املعنى، واأقرب رحمًا من الفعل )علم( . 
والفعل )وجد( فيه دللة على ال�رشعة يف حتقيق الأمر، فهناك فرق بني قولنا: علمُت . 3

الرحمة ووجدتها، فوجدان الرحمة يعني التلبُّ�ص بها وال�ستمال بها، بخلف العلم الذي قد 
يعني هذا املق�سود وقد ل يعنيه. 

ِذيَن اأَ�رْضَُكواْ} )46(  لَِّذيَن اآَمُنواْ اْلَيُهوَد َوالَّ ا�ِس َعَداَوًة لِّ وقال تعاىل: {َلَتِجَدنَّ اأَ�َسدَّ النَّ
( دللًة على اأّن هذه العداوة مما �سيلقاه الر�سول واملوؤمنون، و�سيجدونه  . عرب بالفعل )جتدنَّ
باأعينهم، ويلم�سونه بحوا�سهم، ومل تكن هذه العداوة جمرد علم يخرب به املوؤمنون وذلك لفرط 
عداوة اليهود للموؤمنني، واأن هذه العداوة �سيجدها بل �سيلم�سها كل موؤمن، و�سيكتوي بنارها 
املعمورة  اأنحاء  يف  م�سلم  فكل  ال�سدق،  متام  التعبري  هذا  ي�سّدق  الع�رش  هذا  واإنَّ  واأذاها، 

يعاين كيد اليهود وظلمهم ومكرهم. 
اأَْكرَثَُهْم َلَفا�ِسِقنَي} )47( .  ْن َعْهٍد َواإِن َوَجْدَنا  {َوَما َوَجْدَنا الأَْكرَثِِهم مِّ قال تعاىل: 
هذه الآية وردت بعد احلديث عن ع�سيان الأمم ال�سابقه لر�سلها وكفرهم بها وجحودهم نعمة 
اخلالق عليهم، ثم تناولت الآيات ما حل بهذه الأقوام من عذاب، وكان هذا الأمر ملحظًا 

ومرئيًا من جدالهم مع ر�سلهم وعتوِّهم عن اأمر ربهم. 
ي َلَك اأَْمًرا} )48( ، ومل يقل:  اِبًرا َوال اأَْع�سِ ُ �سَ وقال تعاىل: {َقاَل �َسَتِجُديِن اإِن �َساء اهللَّ
�ستعلمني �سابراً، وذلك لأّن؛ �سرب مو�سى _عليه ال�سلم_ على طلب العلم �سيكون ملحظًا 
اإىل �سرب  العلم بحاجة  لأنَّ طالب  ال�سلم_،  وواقعًا من رحلته وم�ساحبته اخل�رش _عليه 
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وثبات طويلني، وكاأّن مو�سى يريد اأن يطمئن اخل�رش اأّن كلمه لي�ص جمرد دعوى خالية من 
التطبيق والتنفيذ. 

، قال تعاىل:  اأن ن�ستبدل )َعلَم( بالفعل )وجد(  التعبريات ل ن�ستطيع  ويف كثري من 
ِ ُهَو َخرْيًا َواأَْعَظَم اأَْجًرا} )49( .  ُدوُه ِعنَد اهللَّ ْن َخرْيٍ َتِ {َوَما ُتَقدُِّموا الأَنُف�ِسُكم مِّ

ولو قال: تعلموه عند اهلل هو خرياً واأعظم اأجراً، لكان مقت�سى هذا الكلم اأّنهم ل يعلمون 
ذلك و�سيعلمون يوم القيامه، وهذا مناٍف لإميانهم واإقبالهم على اهلل. 

ِذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم  يَّ الَّ ِبيَّ االأُمِّ ِبُعوَن الرَّ�ُسوَل النَّ ِذيَن َيتَّ وقال تعاىل: {الَّ
ويتدار�سونه،  ويدر�سونه  يقروؤونه  لأّنهم  يعلمونه؛  يقل  ومل   .  )50( َواالإِجِنيِل}  ْوَراِة  التَّ يِف 
اأّنه كان مكتوبًا عندهم  اأيديهم، ولو قال: يعلمونه، لحتمل  ُه بني  فهو مبثابة الوجدان لأنَّ
ثم حرِّف وهم ي�سمعون عن هذا التحريف الذي ح�سل، ولكنَّهم ل يقروؤونه يف كتابهم، وهذا 

خلف احلقيقة. 

املطلب الّرابع - داللة َرأى:
جاء يف الل�سان »وقال ابن �سيده: الروؤية النظر بالعني والقلب« )51( ، فاأً�سل راأى هو 
الروؤية الب�رشية، ثم تعدَّت اإىل الروؤية القلبية والعلمية، والروؤية العلمية تتعّدى اإىل مفعولني، 
روؤيتك  من  اآٍت  هذا  وعلمك  حممد،  اجتهاد  تعلم  اأنك  جمتهداً؛  حممداً  راأيُت  قولنا:  فمعنى 

الب�رشية كاأن تراه وهو يدر�ص ويطالُع ويبحث فتقول هذه العبارة. 
َواأََقلُّ  ًا  َنا�رضِ َعُف  اأَ�سْ َمْن  َف�َسَيْعَلُموَن  ُيوَعُدوَن  َما  َراأَْوا  اإَِذا  {َحتَّى  تعاىل:  قال 
ِمْرَيَة فيه،  اليقيني الذي ل  العلَم  الروؤية توجُد  الروؤية؛ لأّن  َعَدًدا})52(، فعلمهم مبني على 

وبهذا تكون اآكد من الفعل )َعِلَم( . 
اعتقادهم  لفرط  اإّنهم  اأي:   ،  )53( َقِريًبا}  َوَنَراُه  َبِعيًدا،  َيَرْوَنُه  ُهْم  {اإِنَّ تعاىل:  قال 
احلق  عن  وتباعدهم  �سللهم  لأنَّ  وذلك  الب�رشية،  الروؤية  منزلة  العتقاد  هذا  نّزل  ببعده 
وا�ستبعادهم اإعادة احلق؛ نّزلهم منزلة مْن علموا علم اليقني بالروؤية التي ل �سك فيها اأّن ذلك 

اليوم بعيد، وهو عنده، �سبحانه، معلوٌم ثابٌت كاملرئي بالن�سبة لنا. 
َن َلُه �ُسوُء َعَمِلِه َفَراآُه َح�َسًنا} )54( ، اإنَّ تزيني عملهم ال�سّيء قد  قال تعاىل: {اأََفَمن ُزيِّ

هم يرون هذا احل�سن ماثًل يف اأعينهم.  �سّور اأعمالهم باملنظر احل�سن كاأنَّ
واأرى اأن كثرياً مما يعدُّ من )راأى( القلبية يف القراآن ينبغي اأن يحمل على هذا الأ�سل، 
َمل على العلمّية اإل اإذا تعذر احلمل على الروؤية الب�رشية، وقد تكون من باب  فـ )راأى( ل حُتْ

املجاز، واهلل اأعلم. 
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املطلب اخلامس - داللة َأَلْ َتَر:
وردت هذه ال�سيغة معّداًة باحلرف )اإىل( وغري ُمَعّداة به، وهذه الروؤية قد تكون علمّية 
اأو ب�رشية ح�سب ما يدل عليه ال�سياق، والأغلب اأن تكون علمّية، ولكّن هذه احلقيقة العلمّية 
الفعل )ترى( ب�سيغة  امُل�ساَهد. وورود  اأ�سبحت كالأمر املرئي  ل�سهرتها وحتققها وثبوتها 
احلا�رش يق�سد منه ا�ستح�سار �سورة ذلك احلدث العجيب والأمر العظيم حتى ت�ستح�رشه 

النف�ص؛ كاأّنُه يف مواجهتها حتى تكون على بيِّنٍة منه. 
اأو  الزمن  ُبْعٍد يف  )اإىل( تدلُّ على  اأّن ال�سيغة املعّداة بـ  القراآنية  الآيات  ويلحظ على 
املنزلة. وهذه ال�سيغة يف كل الآيات القراأنية تفيد التعجب، واإذا ورد التعجب ب�سيغة )اأمل 
تَر( ، ففيها تنبيه ولفت نظر. وهذه ال�سيغة ال�ستفهامية التقريرية اأَ�َسدُّ وخزاً للذهن و�سحنًا 
لل�سعور من ال�سيغة املقت�رشة على التقرير )قد راأيت( . ثم حرف اجلر )اإىل( الذي ميّد النظر 
القراآن يف  ال�سيغة يف  لأمٍر م�ستغرب عجيب. وقد وردت هذه  اإّل  بعيد، وذلك ل يكون  اإىل 

خم�سني مو�سعًا. 
ِذيَن َخَرُجواْ ِمن ِدَياِرِهْم َوُهْم اأُُلوٌف َحَذَر امْلَْوِت َفَقاَل َلُهُم  قال تعاىل: {اأَمَلْ َتَر اإِىَل الَّ
ا�ِس الَ َي�ْسُكرُوَن})55(،  ا�ِس َوَلِكنَّ اأَْكرَثَ النَّ َ َلُذو َف�ْسٍل َعَلى النَّ ُ ُموُتواْ ُثمَّ اأَْحَياُهْم اإِنَّ اهللَّ اهللَّ
ت�سهدها  ومل  قبل،  من  العقول  تعهدها  مل  عجيبٌة،  الزمان  جماهيل  يف  غائرة  ة  ق�سّ فهذه 
ثم  مبوتهم،  فيهم  اهلل  حكم  نفاذ  ثّم  اهلل،  قدر  من  قوم  فرار  ة  ق�سّ وهي  والأب�سار،  الأعني 
اأخرى، وهي ق�سة عجيبة غريبة حقًا، ت�ستدعي النظر والتاأمل يف قدرة اهلل  اإحياوؤهم مرة 
تعاىل املحيطة بقدرة الإن�سان املحدودة، فكانت هذه ال�سيغة مبا حتمله من معاين التعّجب، 
واإيحاء البعد منا�سبة لتقرير هذا املعنى. ورد يف الك�ساف: »اأمل تر، تقريٌر ملن �سمع بق�ستهم 

من اأهل الكتاب واأخبار الأولني وتعجيٌب من �ساأنهم« )56( . 
امْلُْلَك} )57( .   ُ اآَتاُه اهللَّ اأَْن  ِه  َربِّ اإِْبَراِهيَم يِف  ِذي َحاجَّ  اإِىَل الَّ َتَر  وقال تعاىل: {اأَمَلْ 
واقعة وحدث  ولكّنها حقيقة  ال�سلم_،  اإبراهيم _عليه  اإىل عهد  زمانها  الق�سه ميتد  وهذه 
ثابت يتلقاه املوؤمن تلقي الأمر امل�ساهد، وهي ق�سة عجيبة ت�ستدعي هذا ال�ستفهام التعجبي 
التنبيهي، وهو حماّجة هذا الكافر لإبراهيم يف رّبه مع اأّنه يعي�ص يف كنف ُملك اهلل، �سبحانه، 
ولعّل هذا املثال يقا�ص على كثرٍي ممن اأعطاهم اهلل امُللك، فلم ي�سكروه، �سبحانه، واأعر�سوا 

عن اآياته. 
 ِ اهللَّ ِكَتاِب  اإِىَل  ُيْدَعْوَن  اْلِكَتاِب  َن  مِّ يًبا  َن�سِ اأُوُتواْ  ِذيَن  الَّ اإِىَل  َتَر  {اأَمَلْ  وقال تعاىل: 

ْعِر�ُسوَن} )58( .  ْنُهْم َوُهم مُّ ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ُثمَّ َيَتَوىلَّ َفِريٌق مِّ
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اأهل الكتاب  اإعرا�ص  ال�ستفهام يف هذه الآية ينبه اإىل حالة عجيبة متناق�سة، وهي 
الذين اأوتوا ن�سيبًا من الكتاب عن التحاكم اإىل كتاب اهلل، وهذا التناق�ص عجيب عند النف�ص 
الإن�سانية تنزل بها اإىل اأحط الدركات واأدنى امل�ستويات، فكانت الروؤية معّداًة بـ )اإىل( لإبراز 
احلاله  هذه  ي�سور  )ترى(  امل�سارع  الفعل  ثم  والإمياين،  والإن�ساين  القيمي  النحطاط  هذا 
وُي�َسّخ�سها اأمام اأنظار قلوبنا، فكاأّننا نرى حالتي الّدعوة والإعرا�ص بارزتني اأمام اأب�سارنا 
ِذيَن اأُوُتواْ  مما يزيدنا ا�سمئزازاً ونفوراً من هذا النوع من الب�رش. وقال تعاىل: {اأَمَلْ َتَر اإِىَل الَّ
ُ اأَْعَلُم ِباأَْعَداِئُكْم  ِبيَل، َواهللَّ لُّواْ ال�سَّ الَلَة َوُيِريُدوَن اأَن َت�سِ َن اْلِكَتاِب َي�ْسرَتُوَن ال�سَّ يًبا مِّ َن�سِ

ريًا} )59( .  ِ َن�سِ ِ َوِلياًّا َوَكَفى ِباهللَّ َوَكَفى ِباهللَّ
ورد يف اإر�ساد العقل ال�سليم: » كلم م�ستاأنٌف م�سوق لتعجب املوؤمنني من �سوء حالهم 
املوؤمنني، وتوجيهه يف  الروؤية من  يتاأتى منه  لكلِّ من  والتحذير عن موالتهم، واخلطاب 
ما بعد اإىل الكّل معًا للإيذان بكمال �سهرة �سناعة حالهم واأّنها بلغت من الظهور اإىل حيث 
يتعجب منها كل من يراها، والروؤية ب�رشّيٌة، اأي: اأمل ينظر اإليهم فاإّنهم اأحّقاء اأن ن�ساهدهم، 
ونتعجب من اأحوالهم وجتويز كونها قلبية على اأّن )اإىل( تت�سمن معنى النتهاء ملا فعلوه 
ياأباه مقام ت�سهري �سنعائهم ونظمها يف �سلك الأمور امل�ساهدة واملراد بها اأحبار اليهود«)60(. 
ْم�َس َعَلْيِه  َعَلُه �َساِكًنا ُثمَّ َجَعْلَنا ال�سَّ لَّ َوَلْو �َساء جَلَ َك َكْيَف َمدَّ الظِّ {اأَمَلْ َتَر اإِىَل َربِّ
َدِليال} )61( . امللحظ اأّن �سيغة )اأمل تر اإىل( تنتهي بالروؤية اإىل الذات اأو اإىل ال�سيء الذي 
تعلق به الفعل ل اإىل الفعل نف�سه، لأّن املق�سود هو مدح تلك الذات اأو الّثناء عليها، وقد نبهت 
هذه الآية امل�سّدرة بهذا النوع من ال�ستفهام اإىل اأمٍر عجيٍب دالٍّ على قدرة اهلل، وطلبت مّنا 
اإىل  ال�سامع  يتنبه  ذلك حتى  ولعل  �سبحانه،  اإليه،  النظر  ب�سيغة  ولكْن  فيه،  والتاأّمل  الّنظر 
الآية  ظاهر  عند  النا�ص  يقف  ول  العجيب،  احلدث  لذلك  املوجه  واخلالق  احلقيقي،  الفاعل 
اأّن  �سبحانه وتعاىل، مع  اإليه،  الروؤية  ه  تف�سريه: »ولعّل توجِّ ال�سعود يف  اأبو  املنظورة، قال 
املراد تقرير روؤيته _عليه ال�سلم _ لكيفية مّد الّظّل للتنبيه على اأّن نظره _عليه ال�سلم _ 
غري مق�سور على ما يطالعه من الآثار وال�سنائع بل مطمُح اأنظاره موّجه �سوؤون ال�سنائع 

املجيد« )62( . 
اإىل  واإ�سارة  الظل،  امتداد  اإىل  اإ�سارًة  ال�سياق  هذا  يف  اإىل«   « اإيراد  يف  فاإّن  واأي�سًا 
على  الدال  الإبداع  هذا  يف  للتاأّمل  طلٌب  ذلك  ويف  البعيدة،  ال�سم�ص  من  امل�ستمدة  علقته 

قدرة اهلل، عز وجل. 
َك  َربُّ َفَعَل  َكْيَف  َتَر  {اأَمَلْ  تعاىل:  قال  اأخرى:  اآيٍة  يف  التعبري  هذا  عك�ص  جاء  وقد 
َحاِب اْلِفيِل} )63( ، ومل يقل: اأمل تر اإىل ربك كيف فعل باأ�سحاب الفيل؛ وذلك لختلف  ِباأَ�سْ
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املعنى املرتتب على نظم الآيتني، ففي الآية الأوىل كان املطلوب هو توجيه النظر والعقل 
اإىل الذات وعدم ال�ستغراق يف الآثار والوقوف عندها. اأّما يف الآية الثانية فاإّن احلديث عن 
اأمٍر غري عادي، وهو معجزٌة �سارخٌة ناطقة مل يعرفها الإن�سان، ومل يعهدها من قبل، ولن 
تتكرر، فهي داّلة ٌ بطبيعتها على اخلالق، وكّل من يراها ي�سّلم بقدرة �سانعها وعظمته، فهي 
تو�سل تلقائيًا اإىل اخلالق العظيم؛ لذا كان النظم يقت�سي تاأخري )ربك( ، اأما الآية الأوىل فهي 
اإليه عامة  تلتفت  والعقول واحلوا�ص، ول  النفو�ص  اعتادته  اأمر طبعي ماألوف  تتحدث على 
املوؤثر  احلقيقي،  الفاعل  اإىل  والعقل  النظر  توجيه  الأْوىل  فكان  ر ونظر،  تدبُّ بعد  اإل  العقول 

الفاعل لأّن الأنظار اأغفلته يف غمرة ما اعتادت طبائعها وفطرتها. 
اأيدينا تدركها  اأمور قريبٍة بني  )اإىل( لتتحدث على  بـ  )اأمل تر( غري املعّداة  تاأتي  وقد 
قال   ، )اإىل(  ت�ستعمل معها  بنا مل  وتلب�سها  مّنا  قربها  �سّدة  وب�سائرنا، وهي من  اأب�سارنا 
اْلَوْدَق  َفرَتَى  ُرَكاًما  َيْجَعلُُه  ُثمَّ  َبْيَنُه  ُف  ُيوؤَلِّ ُثمَّ  �َسَحاًبا  ُيْزِجي   َ اهللَّ اأَنَّ  َتَر  {اأَمَلْ  تعاىل: 
َيْخرُُج ِمْن ِخالِله} )64( ، ويف ذلك لفت لأنظارنا اإىل اأمٍر قريٍب وم�ساهد، بل اإّنه مما نلم�سه 
ونعاي�سه، وهو تكوين ال�سحاب والتاأليف بينه، ثم اإنزاله على �سورة املطر، فلقرب هذا الأمر 

مّنا و�سموله لنا مل ي�ستعمل )اإىل( الدالة على البعد. 
اأَزاًّا} )65( ، اإّن  ُهْم  َياِطنَي َعَلى اْلَكاِفِريَن َتوؤُزُّ اأَْر�َسْلَنا ال�سَّ ا  اأَنَّ َتَر  وقال تعاىل: {اأَمَلْ 
الذي يرى اندفاع الكافرين اإىل الكفر ومتاديهم يف الغّي وانغما�سهم يف ال�سلل يده�سه ذلك؛ 
فجاءت هذه الآيات لتذكرنا باأمر اأغفلناه مع اأّنه قريب مّنا، وهو اأّن هناك �سياطني يغرونهم 
بال�رّش اإغراًء ويحّثونهم عليه حثًا، ومّلا كان هوؤلء ال�سياطني قريبني مّنا وياأتوننا من بني 

اأيدينا ومن خلفنا مل ي�ستعمل )اإىل( ، ب�سبب قربهم مّنا. 
لَُها  اأَ�سْ َبٍة  َطيِّ َك�َسَجَرٍة  َبًة  َطيِّ َكِلَمًة  َمَثالً   ُ اهللَّ �رَضََب  َكْيَف  َتَر  {اأَمَلْ  تعاىل:  وقال 
اإىل مثٍل ت�سبيهي ي�رشب لكلمة  َماء} )66( . هذه الآية تلفت النظر  ال�سَّ َوَفْرُعَها يِف  َثاِبٌت 
التوحيد الطّيبة، والتمثيل والت�سبيه بحاجٍة اإىل تاأّمل وتدبر؛ مللحظة وجه ال�سبه بني امل�سّبه 
وامل�سّبه به ليح�سل التعاظ والّدكار، لذا جاءت )اأمل تر( لتنبه على ذلك، ومل ت�ستعمل )اإىل( 

يف هذا املقام لقرب كلمة التوحيد وكونها يف قلب كل م�سلٍم وعلى ل�سانه. 

املطلب الّسادس - داللة أَرأْيَت:
ورد يف ل�سان العرب: »يف اأراأيت لغتان ومعنيان اأحدهما: اأن ي�ساأل الرجل الرجل: اأراأيت 
زيداً بعينيك، فهذه مهموزة، فاإذا اأوقعتها على الرجل منه قلت: اأراأيتك على غري هذه احلال؟ 
يريد: هل راأيت نف�سك على غري هذه احلال؟ ، ثم تثنى وجُتمع فتقول للرجلني: اأراأيتماكما، 
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تقول:  اأن  الآخر  على  واملعنى  اأراأيِتِك،  وللمراأة:   ، كنَّ اأراأينتَّ  وللنِّ�سوة  اأراأيتموكم،  وللقوم: 
اأخربين فتهمزها، وتن�سب التاء منها وترتك الهمز اإن �سئت، وهو اأكرث كلم العرب، وترتك 

التاء مفتوحة للواحد والواحدة واجلمع يف موؤنثه ومذكره« )67( . 
وجاء يف �رشح الر�سي: » ومعنى )اأراأيت( اأخرب، وهو منقوٌل من راأيت مبعنى اأب�رشت اأو 
عرفت، كاأّنه قيل اأاأب�رشته و�ساهدت احلالة العجيبة، اأو اأعرفتها اأخربين عنها، فل ي�ستعمل اإل 
يف ال�ستخبار عن حالة عجيبة » )68( ، والذي يهمنا يف بحثنا هذا هو )اأراأيت( مبعنى: اأخرب، 
الر�سي_  ال�سيغة _كما قال  اإليه من �سمائر اخلطاب، فهذه  اأخربين بح�سب ما ت�ساف  اأو 
منقولة عن معنى الروؤية الب�رشية، فاإذا قلنا: اأراأيت اإن جنحت ماذا اأنت فاعل؟ فهذه العبارة 
على معنى: اأخربين، اإن جنحت، ماذا اأنت فاعل، واأ�سل معناها: اأراأيت هذا الأمر راأي العني اأو 
اأراأيته يف خميلتك اأو ت�سورته يف ذهنك، اإن كان الأمر كذلك فاأخربين: ماذا اأنت فاعل؟ ثم 
اأهمل املعنى الأ�سلي و�سارت مبعنى )اأخرب( ، والأغلب اأن تتبع با�ستفهام، ولكن هذا لي�ص 

�رشورة، كما قال الر�سي )69( ؛ لوجود ن�سو�ص من القراآن غري م�ستملة على ال�ستفهام. 
والذي اأراه اأن هناك فرقًا بني الفعل )اأراأيت( و )اأخرب( ، فاإّن يف الفعل )اأراأيت( فّنًا يف 
البلغة والت�سوير والتخييل ما لي�ص يف )اأخرب( ، فـ )اأراأيت( �سورة وخيال، و )اأخرب( خرٌب 
وعلم. والفرق بينهما كبري، لذا يلحظ اأّن القراآن داأب على هذا املعنى، وفّجر تلك الإيحاءات 
التي يحملها الفعل )اأراأيت( ، فكان فيه من املعاين ما لي�ص يف )اأخرب( ، ولندع الن�سو�ص 

القراآنية تنطق بنف�سها عن هذه املعاين اجلليلة والت�ساوير البديعة. 
ِذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم، َوال َيُح�سُّ َعَلى  ِذي ُيَكذُِّب ِبالدِّيِن، َفَذِلَك الَّ قال تعاىل: {اأََراأَْيَت الَّ

�ْسِكنِي} )70( .  َطَعاِم امْلِ
اإذا اأخذنا براأي القائلني اإّن )اأراأيت( مبعنى اأخربين، فلن يكون هناك ا�ستفهام عن هذا 
الإخبار. ولذا فاإّن )اأراأيت( على معناها فهي تطلب من املخاطب اأن يت�سّور يف ذهنه، ويف 
خمّيلته ذلك ال�سخ�ص املكذب بالدين، ويف ذلك ا�ستثارة للذهن وحتفيٌز للخيال حتى يحاول 
يذهب  اأن  ويحاول  وخطاياه،  وقبائحه  اأفعاله  يعدد  اأن  ويحاول  املجرم،  ذلك  يت�سّور  اأن 
كل مذهب يف اإح�سائها وح�رشها لتكون ماثلة اأمام عيني قلبه، وبعد اأن يتهّياأ الذهن يف 
الآية يف تبيني تلك احلالة، وهي حقًا �سورٌة منّفرة لذلك  الرهيب تبداأُ  ت�سّور ذلك امل�سهد 

املكّذب بالّدين وهو يقوم بدّع ذلك اليتيم ودفعه دون رحمٍة اأو �سفقة. 
اأَْو  اْلُهَدى،  َعَلى  َكاَن  اإِن  اأََراأَْيَت  لَّى،  اإَِذا �سَ َعْبًدا  َيْنَهى،  ِذي  الَّ {اأََراأَْيَت  وقال تعاىل: 
، كما يلحظ،  َ َيَرى} )71( ، فالن�صُّ ، اأَمَلْ َيْعَلْم ِباأَنَّ اهللَّ َب َوَتَوىلَّ ن َكذَّ ْقَوى، اأََراأَْيَت اإِ اأََمَر ِبالتَّ
يعر�ص على مراآنا �سورًة م�سينة لذلك الذي يزجر عبداً من عباده يقوم اإىل �سلته، والفعل 
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امل�سارع )ينهى( يعني يف ت�سوير هذه احلالة، فاإذا امتلأت النف�ص غيظًا وحنقًا وكرهًا لذاك 
فاإن  والطاغي  الناهي  ذاك  نا نب�رش  اأنَّ يرى، فكما  اهلل  باأّن  يعلم  اأمل  قال:  الطاغي  الإن�سان 
اهلل يب�رشه ويراه، ويف ذلك تهويٌل مل�سهد الروؤية الربانية التي ترتّب�ص بذلك العبد احلقري 
لتاأخذه ثم تق�سمه، ثم قال: اأراأيت اإن كان على الهدى اأو اأمر بالتقوى، اأمل يعلم باأن اهلل يرى، 
ويف هذه الآية ذكر ال�ستفهام مع الفعل )اأراأيت( ، وهو عند كثريين مبعنى: )اأخربين( ، ويف 
لتوارت  اأخربين  لية، ولو كان مبعنى  التخيُّ اأو  الب�رشية  الروؤية  اإنه على معناه من  احلقيقة 
ال�سورة اجلميلة، فاملعنى على ذلك يكون: اأراأيت هذا الإن�سان يف يوم ما على هدى؟ اأنظرت 
يف اأمره؟ اأتدّبرت حاله؟ وبعد نظرك وتدبرك وتفكريك وتذكرك وتخّيلك هل وجدت، ولو مرًة 
واحدة، اإْن كان فيه �سيء من الهدى اأو التقوى؟ ولذا ا�ستعمل )اإْن( الدالة يف هذا املوطن على 

النُّدرة والقّلة؛ لأنَّ هذه الأفعال بعد بحٍث ونظر مل تثبت يف حّقه ولو على ندرٍة وقّلة. 
وَت َوَما اأَن�َساِنيُه اإِالَّ  ْخَرِة َفاإِينِّ َن�ِسيُت احْلُ َوْيَنا اإِىَل ال�سَّ وقال تعاىل: {َقاَل اأََراأَْيَت اإِْذ اأَ
َخَذ �َسِبيَلُه يِف اْلَبْحِر َعَجًبا} )72( . ففي هذه الآية يريد الفتى من  ْيَطاُن اأَْن اأَْذُكَرُه َواتَّ ال�سَّ
مو�سى اأْن يت�سور بع�ص الأحداث املا�سية مبواطنها ليتذكر املكان الذي �ساع فيه احلوت. 
وهي  باهرة،  معجزٍة  من  فيه  وقع  ملا  مق�سودٌة  املكان  ذلك  َر  وُّ َت�سَ ملو�سى  الفتى  ودعوُة 
انبعاث احلياة يف احلوت امليت ثم خروجه اإىل البحر، ويف هذا املكان، كذلك، �سيكون اللقاء 
ِر هذا املكان ملا له من اأهمية ملو�سى  وُّ بني اخل�رش ومو�سى _عليه ال�سلم _ فلعلَّ طلب َت�سَ

والفتى، و�سيكون هو حمور الأحداث يف امل�ستقبل. 

املطلب الّسابع - داللة أَرأْيَتَك:
يرى جمهور النُّحاة اأّن الكاف يف )اأراأيتك( تفيد التوكيد، جاء يف الكتاب » قول العرب: 
اأراأيتك فلنًا ما حاُله! فالتاء علمة امل�سمر املخاطب املرفوع، واإْن مل ُتلحق الكاف كنت 
م�ستغنيًا كا�ستغنائك حني كان املخاطب مقبًل عليك عن قولك: يا زيُد، وحلاُق الكاف كقولك 
والنداء يف هذا  )اأراأيت(  الكاف يف  فاإمنا جاءت  ا�ستغنيت،  زيد،  يا  نقل:  لو مل  زيد، ملن  يا 

املو�سع توكيداً، وما يجيء يف الكلم توكيداً، لو طرح كان م�ستغنًى عنه، كثري« )73( . 
وجاء يف املقت�سب: “اعلم اأّن هذه الكاف زائدة زيدت ملعنى املخاطبة، والدليل على 
اإذا قلت: اأراأيتك زيداً، فاإمّنا هي اأراأيت زيداً؛ لأنَّ الكاف لو كانت ا�سمًا ا�ستحال اأن  ذلك اأنك ّ

تعّدى اأراأيت اإىل مفعولني الأول والثاين هو الأول” )74( . 
وهذا التوكيد ياأتي يف القراآن الكرمي اإْن كان ال�سياق ي�ستدعي التوكيد والتنبيه، اأو اإْن 

كانت هناك غفلٌة ت�ستدعي ذاك التوكيد. 



146

الكرمي القرآن  في  اليقني  أفعال  د. إبراهيم خليل أبو غاليةداللة 

اْلِقَياَمِة  َيْوِم  اإِىَل  ْرَتِن  اأَخَّ َلِئْن  َعَليَّ  َكرَّْمَت  ِذي  الَّ َهَذا  اأََراأَْيَتَك  {َقاَل  تعاىل:  قال 
ال�سورة  ا�ستح�سار  هو  ال�سيغة  هذه  من  املق�سود  اإنَّ   ،  )75( َقِليالً}  اإِالَّ  َتُه  يَّ ُذرِّ الأَْحَتِنَكنَّ 
�سورة  ا�ستح�سار  هو  التعبري،  هذا  من  اإبلي�ص،  وق�سد  امل�ساهد،  اأمام  واإح�سارها  املرادة 
اآدم التي ل يرى فيها اإل احلقارة والو�ساعة اإذا ما قي�ست ب�سورته، وي�ساعد يف اإبراز هذا 
الت�سوير ا�سم الإ�سارة )هذا( يف قوله: اأراأيتك هذا، قال اأبو ال�سعود: « اأتاأّملت كاأنَّ املتكلم ينبه 
املخاطب على ا�ستح�سار ما يخاطبه« )76( ، وهذا الذي قاله اأبو ال�سعود هو ال�سحيح، وقد 
جيء بالكاف للتاأكيد على اإبراز هذه ال�سورة املرادة، لأنَّ العداوة قد ا�ستحكمت بينه وبني 
اآدم بعد الأمر بال�سجود لآدم، وقد اأخذ الكرب منه ماأخذه، لذا كان م�ستعّداً لأن يخلد يف النار 

على اأن يتنازل عن كربه ويعرتف بف�سل اآدم. 
ِ َتْدُعوَن اإِن  اَعُة اأََغرْيَ اهللَّ ِ اأَْو اأََتْتُكُم ال�سَّ َتاُكْم َعَذاُب اهللَّ وقال تعاىل: {ُقْل اأََراأَْيَتُكم اإِْن اأَ

اِدِقنَي} )77( .  ُكنُتْم �سَ
ُ �َسْمَعُكْم َواأَْب�َساَرُكْم  وقال يف ال�سورة نف�سها بعد ب�سع اآيات: {ُقْل اأََراأَْيُتْم اإِْن اأََخَذ اهللَّ
ُهْم  ُثمَّ  االآَياِت  ُن�رَضُِّف  َكْيَف  انُظْر  ِبِه  َياأِْتيُكم   ِ اهللَّ َغرْيُ  اإَِلٌه  ْن  مَّ ُقلُوِبُكم  َعَلى  َوَخَتَم 
ِ َبْغَتًة اأَْو َجْهَرًة َهْل ُيْهَلُك  َي�ْسِدُفوَن} )78( ، وقال اأي�سًا {ُقْل اأََراأَْيَتُكْم اإِْن اأََتاُكْم َعَذاُب اهللَّ
امِلُوَن} )79( ، نلحظ اأَّنه اأّكد الفعل يف الآيتني: الأوىل والثالثة، بينما مل يوؤكد  اإِالَّ اْلَقْوُم الظَّ
يف الآية الثانية، وذلك ل�سّدة عذابه، �سبحانه، و�سّدة َهْول ال�ساعة اإذا ما قي�ص باأخذ الأ�سماع 
والأب�سار، فكانت زيادة الكاف يف موطنها ح�سب حاجة املخاطب للتوكيد املتنا�سب مع 
الظهور،  الآيات فهي �سديدة  ال�سورة يف هذه  الت�سوير وا�ستح�سار  اأما  قوة املعنى املراد، 
فهو يطلب منهم اأن يت�سوروا هذا العذاب ال�سديد يف الدنيا، وعذابه يوم القيامة حني يحلُّ 
بهم، وعند ذلك �ستهتز اأفئدتهم رعبًا لهول هذا احلدث املخيف، وكذلك انظر اإىل هذه ال�سورة، 
وهي اأخذ الأ�سماع والأب�سار ثم اخلتم عليها، وانظر كذلك اإىل الفعل »اأخذ« الذي يلقي ظلل 

ال�رشعة والرهبة عند الإذهاب. 

املطلب الثّامن - داللة أْلَفى: 
ورد الفعل )األفى( يف القراآن الكرمي يف ثلثة مواطن، وقد تعدى اإىل مفعوليه، وهو عند 
النحاة مبعنى وجد، قال ابن مالك يف الت�سهيل: »ومثل )وجد( ذات املفعولني األفى مرادفتها«)80( 

، ويظهر اأّن هناك فرقًا بني الفعلني؛ فالفعل وجد اأقرب اإىل العلم من الفعل األفى: 
َدَها َلَدى اْلَباِب})81(، . 1 الفعل األفى ا�ستعمل يف الأ�سياء املح�سو�سة فقط: {َواأَْلَفَيا �َسيِّ

 ،)83( اآَباَءَنا}  َعَلْيِه  اأَْلَفْيَنا  َما  ِبُع  َنتَّ َبْل  {َقاُلواْ   ،  )82( الِّنَي}  �سَ اآَباَءُهْم  اأَْلَفْوا  ُهْم  {اإِنَّ
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بينما ا�ستعمل الفعل )وجد( يف الأ�سياء املح�سو�سة واملعنوية؛ فمن الأ�سياء املح�سو�سة قوله 
 ،  )85( َحِمَئٍة}  َعنْيٍ  يِف  َتْغرُُب  {َوَجَدَها   ،  )84( َفاآَوى}  َيِتيًما  َيِجْدَك  {اأَمَلْ  تعاىل: 
اأُْخَذ اإِلَّ َمن  ِ اأَن نَّ ي�ًسا} )86( ، )َقاَل َمَعاَذ اهللَّ ُم َوالَ َيِجُدوَن َعْنَها حَمِ َواُهْم َجَهنَّ {اأُْوَلِئَك َماأْ

َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدُه( )87( . 
ومن ا�ستعمالتها يف الأ�سياء املعنوية التي تدرك بالذهن والعقل: {ُثمَّ الَ َيِجُدواْ يِف 
ِ َتْبِديال} )89( ، {َوَلْو َكاَن ِمْن  ِة اهللَّ َد ِل�ُسنَّ ا َق�َسْيَت} )88( ، {َوَلن َتِ َّ اأَنُف�ِسِهْم َحَرًجا ممِّ
نَي}  احِلِ ُ ِمَن ال�سَّ ِ َلَوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالًفا َكِثريًا} )90( ، {�َسَتِجُديِن اإِن �َساء اهللَّ ِعنِد َغرْيِ اهللَّ

 . )91(

ببحث . 2 غالبًا  ي�سبق  الذي  وجد  الفعل  بعك�ص  ونظر،  بحث  ي�سبقه  ل  »األفى«  الفعل 
اْلَباِب} )92( ، فهذا الفعل وقع فجاأة  َلَدى  َدَها  �َسيِّ {َواأَْلَفَيا  وتق�صٍّ وانتظار، قال تعاىل: 
الِّنَي} )93( ، وهذا �ساأن  ُهْم اأَْلَفْوا اآَباَءُهْم �سَ دون مقدمات اأو بحث اأو توقع. وقال تعاىل: {اإِنَّ

التقليد الأعمى فهو ل يبنى على بحث ول نظر. 
ا مَلَ�ْسَنا  اِبًرا} )94( ، {َواأَنَّ ا َوَجْدَناُه �سَ اأما الفعل وجد فقد ورد يف قوله تعاىل: {اإِنَّ
َماء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَر�ًسا �َسِديًدا َو�ُسُهًبا} )95( ، {َوَجَدَها َتْطلُُع َعَلى َقْوٍم} )96( ،  ال�سَّ
ِحيًما} )97( ، فكونه  َ َغُفوًرا رَّ َ َيِجِد اهللَّ {َوَمن َيْعَمْل �ُسوًءا اأَْو َيْظِلْم َنْف�َسُه ُثمَّ َي�ْسَتْغِفِر اهللَّ
�سابراً هذا كان بعد المتحان، ووجدان اجلّن ال�سماء مملوءة حر�سًا هذا كان بعد البحث يف 
الهيئة كان بعد  ال�سم�ص على هذه  الإتيان بالأخبار، ووجدان  الكهان من  �سبب عدم متكن 

ال�رشب يف اأرجاء الأر�ص، ووجدان اهلل غفوراً رحيمًا كان بعد التوبة وال�ستغفار. 
الفعل . 3 بخلف  العلم  حقيقة  اإىل  اأقرب  لأنه  �سبحانه،  اإليه،  ين�سب  »وجد«  الفعل 

ْن  مِّ ِهم  الأَْكرَثِ َوَجْدَنا  {َوَما   ،  )98( َفاأَْغَنى}  َعاِئال  {َوَوَجَدَك  تعاىل:  قال  األفى؛ 
اِبًرا} )101( .  ا َوَجْدَناُه �سَ َعْهٍد})99(، {َواإِن َوَجْدَنا اأَْكرَثَُهْم َلَفا�ِسِقنَي} )100( ، {اإِنَّ

حروف الفعل »األفى« فيها لني ورخاوة وهذا منا�سب ملا هم عليه من جهل وعمى . 4
تنا�سب حالة الدعة واللني التي يحاولون اأن يظلوا فيها يعمهون. اأما الفعل وجد ففي حروفه 

�سدة وقوة تنا�سب معنى البحث والنظر الذي قد يو�سل اإىل العلم. 
ومما يو�سح الفرق بني هذين الفعلني ا�ستعمالهما يف هذين ال�سياقني املت�سابهني: 

ِبُع َما اأَْلَفْيَنا َعَلْيِه اآَباَءَنا} )102( .  ُ َقاُلواْ َبْل َنتَّ ِبُعوا َما اأَنَزَل اهللَّ {َواإَِذا ِقيَل َلُهُم اتَّ
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ِبُع َما َوَجْدَنا َعَلْيِه  ُ َقاُلوا َبْل َنتَّ ِبُعوا َما اأَنَزَل اهللَّ وقوله تعاىل: {َواإَِذا ِقيَل َلُهُم اتَّ
اآَباَءَنا} )103( . نا�سب اأن يوؤتى بـ )األفى( يف الآية الأوىل لالأ�سباب االآتية: 

ُخُطَواِت . 1 ِبُعواْ  َتتَّ َوالَ  ًبا  َطيِّ االأَْر�ِس َحالالً  يِف  ا  مِمَّ ُكلُواْ  ا�ُس  النَّ َها  اأَيُّ {َيا  قوله: 
ِبنٌي} )104( ، والذي يتبع خطوات ال�سيطان ل يكون اتباعه مبنيًا  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاِن اإِنَّ ال�سَّ

على علم. 
ِ َما الَ َتْعَلُموَن} )105( ، ويف هذا نفي للعلم. . 2 قوله: {َواأَن َتُقوُلواْ َعَلى اهللَّ
ُهْم الَ َيْعِقلُوَن �َسْيًئا َوالَ َيْهَتُدوَن} )106( ، فقد ن�سبهم اإىل . 3 قوله: {اأََوَلْو َكاَن اآَباوؤُ

عدم العقل، وهذا اأن�سب لنفي العلم. 
ِذي َيْنِعُق مِبَا الَ َي�ْسَمُع اإِالَّ ُدَعاء . 4 ِذيَن َكَفرُواْ َكَمَثِل الَّ ثم و�سفهم بقوله: {َوَمَثُل الَّ

َوِنَداء} )107( ، ويف هذا منتهى اجلهل عندما �سبههم بالقطيع الذي ل يفقه من �ساحبه غري 
ال�رشاخ والنعيق. 

اأن يوؤتى بـ »وجد«؛ لأن عندهم بع�ص علم لأّن جدالهم ينبئ  نا�سب يف الآية الثانية 
عن ذلك، جاء يف ملك التاأويل: » فح�سل ذكر علم واإن كان منفيًا، ولأن جدالهم ينبئ اأنهم 
توهموا اأّن ذلك علم واأنهم على �سيء، فقد ح�سل من جمادلتهم اأنهم يظنون اأنهم على علم« 

 . )108(

ْيَطاِن}  ِبُعواْ ُخُطَواِت ال�سَّ وهناك ق�سية اأخرى وهو اأنه قال يف الآية الأوىل: {َوالَ َتتَّ
ِعرِي} )110( ، فاجلملة  اإِىَل َعَذاِب ال�سَّ ْيَطاُن َيْدُعوُهْم  )109( ، ويف الثانية {اأََوَلْو َكاَن ال�سَّ

الأوىل تقدم �سورة اأوغل يف التباع والتقليد وقلة العلم؛ اأما الثانية فل تدل على هذا املعنى؛ 
فدعوة ال�سيطان اإىل اإ�سلل الإن�سان تكون ب�سور خمتلفة، وقد تكون ب�سورة العلم وادعاء 

الت�ساف به. 

املطلب التّاسع - داللة َجَعَل:
جاء يف ل�سان العرب: »وجعله يجعله جعًل: �سنعه، وجعله: �سرّيه« )111( . 

اأّما الّراغب الأ�سفهاين )112(. فقد ق�ّسم اجلعل على خم�سة اأنواع: جعل مبعنى طفق فل 
لَُماِت َوالنُّوَر} )113( .  يتعدى، وجعل مبعنى اأوجد كقوله تعاىل: {َوَجَعَل الظُّ

ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن  وجعل: مبعنى اإيجاد �سيٍء من �سيٍء وتكوينه منه؛ كقوله تعاىل: {َواهللَّ
ْزَواًجا} )114( . وجعل: مبعنى ت�سيري ال�سيء على حالة دون حالة، كقوله تعاىل:  اأَْنُف�ِسُكْم اأَ
ِذي َجَعَل َلُكُم ااْلأَْر�َس ِفَرا�ًسا} )115( . وجعل: مبعنى احلكم بال�ّسيء على ال�ّسيء حقًا اأو  {الَّ



149

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )1( - شباط 

وُه اإَِلْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن امْلُْر�َسِلنَي} )116( .  ا َرادُّ باطًل، فاأّما احلق فنحو قوله تعاىل: {اإِنَّ
يًبا} )117( .  ْرِث َوااْلأَْنَعاِم َن�سِ ا َذَراأَ ِمَن احْلَ ِ مِمَّ واأّما الباطل فنحو قوله تعاىل: {َوَجَعلُوا هلِلَّ
وميكن اإعادة هذه املعاين اإىل معاٍن رئي�سة ثلثة: وهي: ال�رّشوع، والإيجاد، والّتحويل، 
الّتحويل والّت�سيري، فعندما نقول:  اإىل معنى واحٍد؛ وهو  الّثلثة ميكن رّدها  وهذه املعاين 

جعل الّطفل يبكي، اأي حتّول اإىل حالة البكاء بعد اأن مل يكن يبكي. 
لَُماِت َوالنُّوَر}؛ فيمكن اأن ُتوؤول بت�سيري الّظلمات  وكذلك قوله تعاىل: {َوَجَعَل الظُّ
والّنور من حالة العدم اإىل حالة الوجود، جاء يف الك�ّساف: »جعل: يتعدى اإىل مفعول واحد 
لَُماِت َوالنُّوَر}، واإىل مفعولني اإذا  اإذا كان مبعنى اأحدث واأن�ساأ، كقوله تعاىل: {َوَجَعَل الظُّ
ِذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمِن اإَِناًثا} )118(  كان مبعنى �سرّي كقوله تعاىل: {َوَجَعلُوا امْلَاَلِئَكَة الَّ
. والفرق بني اخللق واجلعل اأّن اخللق فيه معنى الّتقدير، ويف اجلعل معنى الّت�سمني؛ كاإن�ساء 

�سيٍء من �سيٍء، اأو ت�سيري �سيٍء من �سيٍء، اأو نقله من مكاٍن اإىل مكاٍن« )119( . 
وهذا يوؤيد ما يراه الباحث اأّن الأ�سل يف معنى اجلعل هو الّتحويل والّت�سيري. 

وقد جعل �سيبويه يف قوله: جعلت متاَعك بع�َسه فوَق بع�س ثالثة اأوجه يف 
النرّ�سب: 
الأول: اأن جتعل )فوق( يف مو�سع احلال؛ كاأّنه قال: علمت متاعك وهو بع�سه على  ●

بع�ص؛ اأي: يف هذه احلال، كما يف )راأيت( يف روؤية العني، واإن �سئت ن�سبته على ما ن�سبت 
عليه راأيته زيداً وجَهه اأح�سَن من وجه فلن، تريد روؤية القلب. 

ه فوَق بع�ص.  ● الّثاين: اأن يكون مبعنى األقيت، اأي: األقيت متاعك بع�سَ
الّثالث: اأن يكون مبعنى: ظننت متاعك بع�سه اأح�سن من بع�ص )120( .  ●

والذي يراه الباحث اأّن )جعل( لي�ست مرادفة ِلَعِلَم اأو ظّن، والأْوىل اإبقاوؤها على معناها 
الأ�سلي؛ وهو الّتحويل والّت�سيري، وذلك اأّن )جعل( قد تكون مبعنى اجلعل احل�ّسي اأو اجلعل 
املعنوي والعقلي وال�ّسعوري، واجلعل العقلي يكون نابعًا عن اعتقاد اجلاعل، وهذا العتقاد 
قد يكون جمرد ظنون وتخر�سات، ومن هنا دخلها معنى العلم والّظن؛ وجعلها علماء الّنحو 

يف باب اأفعال اليقني والّظن، وبهذا ن�ستطيع فهم معنى اجلعل يف االآيات الترّالية: 
ِذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمِن اإَِناًثا} )121( .  قال تعاىل: {َوَجَعلُوا امْلَاَلِئَكَة الَّ

 ِ هلِلَّ {َوَجَعلُوا  تعاىل:  وقوله   ،  )122(  { نَّ اجْلِ �رُضََكاَء   ِ هلِلَّ {َوَجَعلُوا  تعاىل:  وقال 
اأَْنَداًدا} )223( . 
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وهذا كّله من اجلعل العتقادي، وهنا لو جعلنا )جعل( مبعنى َعِلَم، لكان املعنى: وعلموا 
امللئكة الذين هم عباد الّرحمن اإناثًا، والعلم ل يكون اإل مطابقا للواقع، وهذا املعنى فا�سد. 

وكذلك بقية الآيات. 
 ِ ِباهللَّ اآَمَن  َكَمْن  َراِم  احْلَ امْلَ�ْسِجِد  َوِعَماَرَة  اجِّ  احْلَ �ِسَقاَيَة  {اأََجَعْلُتْم  تعاىل:  وقال 
ِ} )124( ، وهذا من اجلعل العقلي واملعنوي لأّنهم جعلوا  َواْلَيْوِم ااْلآِخِر َوَجاَهَد يِف �َسِبيِل اهللَّ

هذه امل�ساواة يف عقولهم واأفكارهم. 
ُ َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحالالً})125(.  وقال تعاىل: {ُقْل اأََراأَْيُتْم َما اأَْنَزَل اهللَّ

وهذا يكون من خلل عقولهم واأهوائهم التذي جتعل احلرام حلًل واحللل حرامًا. 

اخلامتة: 

نخل�س مما �سبق اإىل النتائج االآتية: 
وردت اأفعال اليقني يف معنى عام وهو معنى العلم، لكن كل فعل كان له ا�ستعماله . 1

اأفعال  على  ويلحظ  مكانه،  اليقني  اأفعال  من  غريه  ي�سد  اأن  اأحيانًا  ي�ستحيل  وقد  اخلا�ص، 
الرغم من تطور  اللغوي الأ�سلي الذي يبقى ملزمًا لها على  اليقني حفاظها على معناها 

دللتها. 
تتعلق »َعِلَم« املتعدية ملفعول واحد باملعاين، بينما تتعلق عرف بالذوات. . 2
ياأتي الفعل »َدَرى« مرتتبا على حالة من اجلهل وفقدان العلم. . 3
يف . 4 املبالغة  وهو  العلم،  معنى  على  زيادة  فيها  ملفعولني  املتعدية  »َوَجَد«  اإّن 

ت�سويره ب�سورة ال�سيء الذي وجد واأ�سبح يف حدود احلوا�ص املدركة التي تو�سل اإىل العلم. 
ى« ل حتمل على معنى العلم اإل اإذا تعّذر احلمل على الروؤية الب�رشية، وفيها . 5 اإّن »َراأَ

مبالغة يف معنى العلم؛ لأّن علمهم اآت من الروؤية الب�رشية امل�ساهدة. 
الفعل »َوَجَد« اأقرب اإىل معنى العلم من الفعل »اأَْلَفى«. . 6
الفعل »َجَعَل« يفيد اجلعل العقلي واملعنوي وال�ّسعوري، ومن هنا دخله معنى العلم . 7

والظّن. 
الفعل َتَعلَّْم مل يرد له ذكٌر يف القراآن الكرمي. . 8
اإّن للقراآن منهجا مّطردا يف ا�ستثمار اللفظة العربية، وتفجري كّل ما فيها من معاٍن . 9

واإيحاءات لتحقيق املعنى املراد. 
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