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Abstract

„Ilm-l-Ma‟┐ ni is the branch of Arabic rhetoric which deals with the meaning of words
and their semantic significance. It has to do principally with the art of successfully
conveying intended ideas or meaning by skilful combination of words in a sentence or
phrase. The rhetoricians define al-Qa╖ r (a subject of „Ilm-l-Ma‟┐ ni) as restricting
something to something else in a special way. It can be formed by negation with
exceptional particles and by using innam┐ , l┐ , l┐ kin and bal.
The following article aims at discussing technical details and understanding various styles
of “Qa╖ r” in the Holy Qur’┐ n.

اللغة العربية لغة أعتمت ـ ف اهلل تعاىل يف قلب بِب آدـ كأعزىا اهلل بانزاؿ كتابو فيها فهي ليست كلغات
أخرل بل ىي لغة فطرية تنشأ كما ينشأ ابن آدـ إنو يكوف أكال يف بطن أمو نطفة مث علقة ؼتتلقة كغّبه
ؼتتلقة مث خيرج من بطنها فال ال يستطيي أف يأكل كيشرر سول لل أمو مث يكوف يف واؿ يَبؾ فيو ا
لل أمو كجيعل سواه غذاء لو من اطتبز كاظتؤكوالت كاظتشركبات األخرل .مث يبدأ اظتشي على بطنو مث
يعلم اظتشي على رجليو كىكذا يصّب شابا مث شبيبا إىل اف ديوت.
فهكذا اللغة العربية فإهنا كانت يف بداية أمرىا لغة عامة كلغات أخرل كانت تستخدـ لإلفهاـ كالتفهيم
فحسب مث سارت إليها تطورات عديدة زمنا بعد زمنا  .كالقرآف الكرًن كاضتديث الشريف جعال قدرىا
علو ال يكوف إال ألجل الفصا ة
كمنزؿهتا يف الرفعة كالعلو ٕبيث ال تص ؿ إليها أ ٌ
مة لغة كىذا اؿ ٌ
كالبالغة كاظتوضوع الذم أردنا الكالـ عليو أم ’’ القصر ‘‘ يتعلق بالفصا ة اللعريب ة فاآل ف نريد أف
نذكره مفصالن.
 با ث دكتوراه ،معهد اؿد راسات اإلسالمية كاللغة العربية ٔبامعة بشاكر


األستاد المساعد بمعهد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جامعة بشاور
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البليغ ىو الذم يلقي الكالـ سب مق تضاه من تاكيد كغّبه فأ يانا يؤكد كالمو  ,عند ما يقتضي
الكالـ التاكيد كيَبكو عندما ال يقتضيو  .ك من مقتضيات الكالـ القصر ك ىو ختصيص أمر بأخر
بطريق ؼتصوص  .كالقصر مستعمل يف القرآف الكرًن يف أمكنة كثّبة  .ك أكردنا يف ىذه اظتقالة رتيي
نوا يو بالبسط كالتفصيل من معناه لغةن ك اصطال ان ك رفيو ك أقسامو ك رقو مث ذكرنا من اآليات
الٍب استخدـ فيها القصر.

القصر لغة

القصر يف اللغة ىو اضتبس يقاؿ قصرت اللقحة على فرس،إذا جعلت لبنها لو ال لغّبه.
2
صارؾ بفتح
صر كا يد ال يقصور  .كقوعتم قى ٍ
كيقوؿ زين الدين الرازم يف كتابو :ال ىق ٍ
صيرؾ أف تى ى
فع ىل كذا كقى ي
ً
صَّرة بالتشديد ما
ص ٍر ى
القاؼ فيهما كقيصاراؾ بضم القاؼ أم غايىػتيك كخير ٍأم ًرؾ كما اقٍػتى ى
ت عليو  .كال ىق ٍو ى
ابن عبٌاس
صرة بفتحتْب ٍ
اصتمي قى ى
يككف فيو الث ٍَّمر من البىوا ًرم كقد يختىفَّف .كال ىق ى
أص يل ي
العنيق ك ي
صهر كمنو قىرأى ي
4
3
ً
َّخل يعِب أعناقىها.
صر الن ٍ
صر" كفى َّسره ب ىق ى
رضي اهلل تعاىل عنو " َّإهنا تىػٍرمي بً ىشىرر كال ىق ى
1

كالقصر يف كل شيء خالؼ الطوؿ أنشد ابن األعرايب عادت ػتورتو إىل قصر قاؿ معناه إىل قصر كمها
لغتاف كقصر الشيء بالضم يقصر قصرا خالؼ اؿ كقصرت من الصالة أقصر قصرا كالقصّب خالؼ
الطويل كيف ديث سبيعة نزلت سورة النساء القصرل بعد الطوىل القصرل تأنيث األقصر يريد سورة
الطالؽ كالطوىل سورة البقرة ألف عدة الوفاة يف البقرة أربعة أشهر كعشر كيف سورة الطالؽ كضي اضتمل
يكالت ٍ ً
ض ٍع ىن زتىٍلى يه َّن  5كيف اضتديث أف أعرابيا جاءه فقاؿ
ىجلي يه َّن أى ٍف يى ى
كىو قولو عز كجل  :ىكأ ي
األزتىاؿ أ ى
علمِب عمال يدخلِب اصتنة فقاؿ لئن كنت أقصرت اطتطبة لقد أعرضت اظتسألة أم جئت باطتطبة
قصّبة كباظتسألة عريضة يعِب قللت اطتطبة كأعظمت اظتسألة  6كيف ديث علقمة كاف إذا خطب يف
نكاح قصر دكف أىلو أم خطب إىل من ىو دكنو كأمسك عمن ىو فوقو كقد قصر قصرا كقصارة
األخّبة عن اللحياين فهو قصّب كاصتمي قصراء كقصار كاألنثى قصّبة كاصتمي قصار كقصرتو تقصّبا إذا
7
صّبتو قصّبا.
كالقصر يدكر وؿ معنيْب  :اضتبس كأال يبلغ الشىء مداه كهنايتو كما ىف اللساف  ،كمن األكؿ قولو
8
ً ً
ً
ً
ْب ‘‘
ات الطٍَّرؼ ع ه
تعاىل ’’ ىكعٍن ىد يى ٍم قىاصىر ي
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الصالةً ‘‘ 9كداللة القصر كاضتصر
صيركا ًم ىن َّ
اح أى ٍف تىػ ٍق ي
س ىعلىٍي يك ٍم يجنى ه
كمن الثاىن  :قولو تعاىل ’’ فىػلىٍي ى
10
كاالختصاص متقاربة.

القصر اصطالحا

11

كىو يف االصطالح ختصيص أمر بآخر بطريق ؼتصوص.
كىو يف لفظ اصترجاين  :12ختصيص شيء بشيء ك صره فيو ،كيسمى األمر األكؿ :مقصوران كالثاين :
مقصوران عليو ،كقولنا يف القصر بْب اظتبتدأ كاطترب إمنا زيد قائم كبْب الفعل كالفاعل ،حنو :ما ضربت إال

زيدا.

13

طرفا القصر
لكل قصر رفاف :مقصور كمقصور عليو.

14

أقسام القصر

أوال :باعتبار رفيو:
ينقسم القصر باعتبار رفيو إىل قسمْب:
 .1قصر صفة على موصوؼ ،مبعُب  :أف الصفة ال تتعدل اظتوصوؼ إىل موصوؼ آخر ،حنو " :إمنا
الرازؽ اهلل" "ما أمّب إال عمر" أم :ال خالد.
 .2قصر موصوؼ على صفة ،مبعُب أف اظتوصوؼ ال يفارؽ الصفة إىل صفة أخرل تناقضها ،نحك" :ما
سعيد إال كزير" أم :ال أمّب.
ثانيا :باعتبار اضتقيقة كالواقي:

ينقسم القصر باعتبار اضتقيقة كالواقي إىل قسمْب:
 -1قيقي  :كىو أف خيتص اظتقصور باظتقصور عليو ٕبسب اضتقيقة كالواقي بأ ف ال يتعداه على غّبه
أصال حنو" :إمنا الرازؽ اهلل".
-2إضايف  :كىو ما كاف االختصاص فيو ٕبسب اإلضافة إىل شيء معْب 15 ،حنو  ’’ :كما ػتمد إال
16
رسوؿ‘‘
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ك اصل معُب القصر راجي على ختصيص اظتوصوؼ عند السامي بوصف دكف ثاف كقولك :زيد شاعر
ال منجم ظتن يعتقده شاعرا كمنجما أك قولك زيد قائم ال قاعد ظتن يتوىم على أ د الوصفْب من غّب
ترجيح ،كيسمى ىذا قصر إفراد مبعُب أنو يزيل شركة الثاين أك بوصف مكاف آخر كقولك ظتن يعتقد
منجما ال شاعرا ما زيد منجم بل شاعر أك زيد شاعر ال منجم كيسمى ىذا قصر قلب مبعُب أف
اظتتكلم يقلب فيو كم السامي ،أك على ختصيص الوصف مبوصوؼ قصر أفراد كقولك ما شاعر إال
زيد ظتن يعتقد شاعرا لكن مدعى شاعرا آخر أك قولك ما قائم إال زيد ظتن يعتقد قائمْب أك أكثر يف
جهة من اصتهات معينة أك قصر قلب كقولك :ما شاعر إال زيد ظتن يعتقد أف شاعرا يف قبيلة معينة أك
17
رؼ معْب لكنو يقوؿ ما زيد ىناؾ بشاعر.

طرق القصر

طرق القصر المشهورة أربعة:
 .1النفي كاالستثناء كىنا يكوف اظتقصور عليو ما بعد أداة االستثناء ،حنو " :ال يفوز إال اجملد " ،ككقولو
18
ك ىك ًرًنه ‘‘
تعاىل ’’ :إً ٍف ىى ىذا إًال ىملى ه
 .2إمنا كيكوف اظتقصور عليو مؤخرا كجوبا ،حنو " :إمنا اضتياة تعب " ،ككقولو تعاىل  ’’ :إمنا خيشى اهلل
19
من عباده العلماء ‘‘
 .3العطف بػ "ال" أك "بل " أك "لكن " فإف كاف العطف بػ "ال" كاف اظتقصور عليو مقابال ظتا بعدىا
حنو" :األرض متحركة ال ثابتة".
كإف كاف العطف بػ "بل" أك "لكن" كاف اظتقصور عليو ما بعدمها ،حنو " :ما األرض ثابتة بل متحركة "
حنو" :ما األرض ثابتة لكن متحركة".
 .4تقدًن ما قو التأخّب كىنا يكوف املقصور عليو ىو اظتقدـ 20،حنو:
21
اؾ نىػعب يد كإًيَّ ى ً
ً
ْب ‘‘
اؾ نى ٍستىع ي
’’إيَّ ى ٍ ي ى
كالقصر كما جيرم بْب اظتبتدأ كاطترب فيقصر اظتبتدأ تارة على اطترب كاطترب على اظتبتدأ أخرل ،جيرم بْب
الفعل كالفاعل كاظتفعوؿ كبْب الفاعل كاظتفعوؿ كبْب اظتفعولْب كبْب اضتاؿ كذم اضتاؿ كرين كل
22
رفْب.
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اآليات التي ورد فيها القصر:
اؾ نػىعب يد كإًيَّ ى ً
ً
ْب‘‘.
اؾ نى ٍستىع ي
’’إيَّ ى ٍ ي ى

23

ً
ال فارىبوف‘‘ 24مي
كتقدًن اظتفعوؿ فيهما ظتا ذيكر من القصر كالتخصيص  ،كما يف قولو تعاىل  ’’ :ىكإيَّ ى
ً
غّبؾ ،
ما فيو من التعظيم كاالىتماـ بو  ،قاؿ ي
ابن عباس رضي اهلل عنهما  :ميناه نعبدؾ كال نعبد ى
ً
اظتنصور للتنصيص على ختصيصو تعاىل بكل كا دة من العبادة كاالستعانة  ،كإلبراز
كتكر يير الضمّب
ً
ً
ً
مدلوؿ االسم اصتليل  ،كإف
ضيات
االستلذاذ باظتناجاة كاطتطار  ،كتقدًني العبادة لما أهنا من مقتى ى
الصفات اظت ٍجراةي عليو أيضان  ،كأـا االستعانةي فمن األ ً
كاـ اظتبنية على الصفات اظتذكورة كألف
ساعدتو
ي ي
25
العباد ىة من قوؽ اهلل تعاىل  ،كاالستعانة من قوؽ اظتستعْب  ،كألف العبادة كاجبة تمان.
ي
كاضتصر اظتستفاد من التقدًن يف قولو  ’’ :كإياؾ نستعْب ‘‘ صر ادعائي للمبالغة لعدـ االعتداد
باالستعانات اظتتعارفة بْب الناس بعضهم ببعض يف شؤكهنم  ،كمعُب اضتصر ىنا ال نستعْب على عظائم
األمور الٍب ال يستعاف فيها بالناس إال باهلل تعاىل  .كيفيد ىذا القصر فيهما التعريض باظتشركْب الذين
يعبدكف غّب اهلل كيستعينوف بغّبه ألهنم كانوا فريقْب منهم من عبد غّب اهلل على قصد التشريك إال أىف
النور
ىكلىعو كاستهتاره بغّب اهلل تعاىل أنساه عبادة اهلل تعاىل كما عبدت ىسبأ
الشمس كعبد ال يفرس ى
ى
كالظلمة  ،كعبد ً
القبط العًجل ك َّأعتوا الفراعنة  ،كعبدت أمم السوداف اضتيوانات كالثعابْب  .كمن
ى
اظتشركْب من أشرؾ مي عبادة اهلل عبادة غّبه كىذا اؿ معظم العرر ؽتن عبد األصناـ أك عبد
كعكٍل
القمر  ،كعبدت طتم كخزاعةي
الكواكب  ،فقد عبدت ضبة كتىػٍيم ي
الشمس  ،كعبدت كنانةي ى
ى
ِّعرل  ،كعبدت دتيم الدبىراف  ،كعبدت ٓبء الثيريا  ،كىؤالء كلهم جعلوا اآللو ة
كبعض قريش الش ٍ
بزعمهم كسيلة يتقربوف هبا إىل اهلل تعاىل  ،فهؤالء جمعوا العبادة كاالستعانة هبم َّ
ألف ىج ٍعلىهم كسيلة إىل
ضرر من االستعانة  ،كإمنا قلنا إف استفادة الرد على اظتشركْب كحنوىم بطريق التعريض أم بطريق
اهلل ه
عرض الكالـ ألف القصر اضتقيقي ال يصلح أف يكوف لرد االعتقاد إال تعريضان ألف معناه اصل على
27
اضتقيقة كما أشار إؿيو السلكويت 26يف « اشية التفسّب»

ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحوفى’’.
ك ىعلىى يى ندل ًم ٍن ىرِّهبً ٍم ىكأيكلىئً ى
’’أيكلىئً ى

28

ك ’’ يى ٍم ‘‘ حيتمل أف يكوف فضالن أك بدالن فيكوف ’’ اظتفلحوف ‘‘ خربان عن أكلئك أك مبتدأ كاظتفلحوف
خربه كاصتملة خرب ’’ أكلئك ‘‘ كىذه اصتملة ال ختلو عف إفادة اضتصر كما ال خيفى  .كقد ذكر غّب
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و
ينئذ ؽتا غلبت
كا د أف الالـ يف اظتفلحوف رؼ تعريف بناءن على أف اظتراد الثبات على الفالح فهو
عليو اإلشتية أك اضتق بالصفة اظتشبهة فهي إما للعهد اطتارجي للداللة على أف اظتتقْب ىم الذين بلغك
أهنم مفلحوف يف العقىب كضمّب الفصل إما للقصر أك جملرد تأكيد النسبة كال استبعاد يف جرياف القصر
قلبان أك تعيينان بل إفرادان أيضان أك للجنس فتشّب إىل ما يعرفو كل أ د من ىذا اظتفهوـ فإف أريد القصر
كاف الفصل لتأكيد النسبة كلتأكيد االختصاص أيضان كإف أريد االحتاد كاف جملرد تأكيد النسبة .
كتشبث اظتعتزلة كاطتوارج هبذه اآلية طتلود تارؾ الواجب يف العذار ألف قصر جنس الفالح على
اظتوصوفْب يقتضي انتفاء الفالح عن تارؾ الصالة كالزكاة فيكوف ؼتلدان يف العذار كىذا أكىن من
بيت العنكبوت فال يصلح لالستدالؿ ألف الفالح عدـ الدخوؿ أك ألف انتفاء كماؿ الفالح ؾما
يقتضيو السياؽ  ،كالسباؽ ال يقتضي انتفاءه مطلقان كال اجة إىل زتل اظتتقْب على اجملتنبْب للشرؾ
ليدخل العاصي فيهم ألف اإلشارة ليست إليهم فقط فال جيدم نفعان ككوف الصفة ماد ة كما ال
خيفى  ،كىهنا سر دقيق كىو أنو سبحانو كتعاىل كى يف مفتتح كتابو الكرًن مدح اليبد لباريو
بسبب إ سانو إليو كترقى فيو مث مدح البارم ىنا عبده بسبب ىدايتو لو كترقى فيو على أسلور
كا د فسبحانو من آلو ماجدكم أسدل رتيالن  ،كأعطى جزيالن  ،كشكر قليالن  ،فلو الفضل بال كعد،
29
كلو اضتمد بال د .
ض قىاليوا إًَّمنىا ىحنن م ً
’’ ىكإً ىذا قًيل ىعتي ٍم ىال تيػ ٍف ًس يدكا ًيف ٍاأل ٍىر ً
َّه ٍم يى يم الٍ يم ٍف ًس يدك ىف ىكلى ًك ٍن ىال
ٍي ي ٍ
صل يحو ىف أىىال إًنػ ي
ى
30
يى ٍش يعيرك ىف‘‘.
رد عليهم يف غركرىم ك صرىم أنفسهم يف الصالح فرد عليهم بطريق من رؽ القصر ىو أبلغ فيو من
فيفيد قولو  ’’ :أال إهنم ىم
الطريق الذم قالوه ألف تعريف اظتسند يفيد قصر اظتسند على اظتسند إليو ي
اظتفسدكف ‘‘ قصر اإلفساد عليهم ٕبيث ال يوجد يف غّبىم كذلك ينفي صرىم أنفسهم يف اإلصالح
كينقضو كىو جار على قانوف النقض كعلى أسلور القصر اضتاصل بتعريف اصتنس كإف كاف الرد قد
يكفي فيو أف يقاؿ إهنم مفسدكف بدكف صيغة قصر  ،إال أنو قي ً
صر ليفيد ادعاءى نفي اإلفساد عن
غّبىم .كقد يفيد ذلك أف اظتنافقْب ليسوا ؽتن ينتظم يف عداد اظتصلحْب ألف شأف اظتفسد عرفان أف ال
ع كأخذ يف
يكوف مصلحان إذ اإلفساد ىْب اضتصوؿ كإمنا يصد عنو الوازع فإذا خلي اظترءي عنو الواز ى
اإلفساد ىاف عليو اإلفساد مث تكرر ٌب يصبح سجية كدأبان ال يكاد يفارؽ موصوفو .
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ك رؼ ( أال ) للتنبيو إعالنان لوصفهم باإلفساد .
كقد أكد قصر الفساد عليهم بضمّب الفصل أيضان كما أكد بو القصر يف قولو  ’’ :كأكلئك ىم
31
ً
كدخوؿ ( إً َّف ) على اصتملة كقرًهنا بأىالى اظتفيدة للتنبيو كذلك من االىتماـ راطترب كتقويتو
اظتفلحوف ‘‘
داللةن على سخط اهلل تعاىل عليهم فإف أدكات االستفتاح مثل أال ك ىأما ظتا كاف شأهنا أف ينبو هبا
السامعوف دلت على االىتماـ باطترب كإشاعتو كإعالنو  ،فال جرـ أف تدؿ على أبلغية ما تضمنو اطترب
من مدح أك ذـ أك غّبمها  ،كيدؿ ذلك أيضان على كماؿ ظهور مضموف اصتملة للعياف ألف أدكات
32
التنبيو شاركت أشتاء اإلشارة يف تنبيو اظتخا ب.
قاؿ ابن التمجيد  :اف اظتسلمْب ظتا قالوا عتم ال تفسدكا تومهوا اف اظتسلمْب ارادكا بذلك اهنم خيلطوف
االفساد باالصالح فاجابوا باهنم مقصوركف على االصالح ال يتجاكزكف منو اىل صفة االفساد فيلزـ منو
عدـ اطتلط فهو من بار قصر االفراد يث تومهوا أف اظتؤمنْب اعتقدكا الشركة فاجاهبم اهلل تعاىل بعد
ذلك مبا يدؿ على القصر القلىب كىو قولو تعاىل  ’’.أال ‘‘ ايها اظتؤمنوف اعلموا ’’ اهنم ىم اظتفسدكف
‘‘ فاهنم ظتا اثبتوا النفسهم إ دل الصفتْب كنفوا االخرل كاعتقدكا ذلك قلب اهلل اعتقادىم ىذا باف
اثبت عتم ما نفوه كنفى عنهم ما اثبتوا كاظتعُب ىم مقصوركف على افساد انفسهم بالكفر كالناس
بالتعويق عن االدياف ال يتخطوف منو اىل صفة االصالح من بار قصر الشئ على اضتكم فهم ال
33
يعدكف صفة الفساد كاالفساد كال يلزـ منو اف ال يكوف غّبىم مفسدين.
اضتًجارةي أ ًيعد ً ً
ً
ين‘‘.
ٍ
َّار الًٍَّب ىكقي ي
َّاس ىك ٍ ى ى
ى‘‘إ ٍف ىملٍ تىػ ٍف ىعليوا ىكلى ٍن تىػ ٍف ىعليوا فىاتَّػ يقوا الن ى
َّت لٍل ىكاف ًر ى
ود ىىا الن ي

34

أم إذا بذلتم يف السعي غاية اجملهود كجاكزمت يف اضتد كل د معهود متشبثْب بالذيوؿ راكبْب مًب كل
صعب كذلوؿ كعجزمت عن اإلتياف مبثلو كما يداينو يف أسلوبو كفضلو ظهر أنو معجز كالتصديق بو الزـ
فآمنوا كاتقوا النار  ،كأتى إرف كاظتقاـ الذا الستمرار العجز كىو سبحانو كتعاىل اللطيف اطتبّب هتكمان
هبم كما يقوؿ الواثق بالغلبة طتصمو إف غلبتك مل أبق عليك  ،كحتميقان عتم لشكهم يف املتيقن الشديد
الوضوح  ،ففي اآلية استعارة هتكمية تبعية رفية أك قيقة ككناية كسائر ما جاء على خالؼ مقتضى
الظاىر  ،كقد يقاؿ عرب بذلك نظران ضتاؿ اظتخا بْب فإف العجز كاف قبل التأمل كاظتشكوؾ فيو لديهم
التكاعتم على فصا تهم  ،ك ’’تىػ ٍف ىعليواٍ ‘‘ غتزكـ بلم كال تنازع بينها كبْب ’’إف ‘‘  ،كإف ختيل  ،كقد
صرح ابن ىشاـ بأنو ال يكوف بْب اضتركؼ ألهنا ال داللة عتا على اضتدث ٌب تطلب اظتعموالت إال أف
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كرد بأف ( إف ) تطلب مثبتان  ،ك ( مل ) منفيان  ،كشرط التنازع
ابن العلج أجازه استدالالن هبذه اآلية ٌ ،
االحتاد يف اظتعُب فإف ىنا داخلة على اجملموع عاملة يف ػتلو كأنو قاؿ :فإف تركتم الفعل  ،فيفيد الكالـ
استمرار عدـ االتياف احملقق يف اظتاضي كهبذا ساغ اجتماعهما كإال فبْب مقتضامها االستقباؿ كاظتضي
تناؼ  ،نعم قيل يف ذلك إشكاؿ مل حيرر دفعو بعد مبا يشفي العليل كىو أف احملل إف كاف للفعل
ك ده لزـ توارد عاملْب يف حنو إف مل يقمن كإف كاف للجملة يرد أهنم مل يعدكىا ؽتا عتا ػتل أك للمحل
مي الفعل فال نظّب لو فلعلهم يتصيدكف فعالن ؽتا بعدىا كجيزمونو هبا كىو كما ترل  ،كعرب سبحانو عن
الفعل اطتاص يث كاف الظاىر فإف مل تأتوا بسورة من مثلو بالفعل اظتطلق العا ـ ظاىران إلجياز القصر،
كفيو إيذاف بأف اظتقصود بالتكليف إيقاع نفس الفعل اظتأمور بو إلظهار عجزىم عنو ال حتصيل اظتفعوؿ
ضركرة استحالتو  ،كإف مناط اصتوار يف الشر ية أعِب األمر باالتقاء ىو عجزىم عن إيقاعو الفوت
صوؿ اظتقصود  ،كقيل  :أ لق الفعل كأريد بو اإلتياف ـ ع ما يتعلق بو على ريقة ذكر الالزـ كإرادة
اظتلزكـ ظتا بينهما من التالزـ اظتصحح لالنتقاؿ مبعونة قرائن اضتاؿ  ،أك على ريقة التعبّب عن األشتاء
الظاىرة بالضمائر الراجعة إليها ذران من التكرير  ،كالظاىر أف فيما عرب بو إجيازان ككناية كإيهاـ نفي
اإلتياف باظتثل كما يدانيو بل كغّبه  ،كإف مل يكن مرادان ( كلن ) كال يف نفي اظتستقبل كإف فارقتها
35
باالختصاص باظتضارع  ،كعمل النصب إال فيما شذ من اصتزـ هبا يف قولو:
ف تى ٍك يفيرك ىف بًاللَّ ًو ىكيكٍنتي ٍم أ ٍىم ىواتنا فىأى ٍ يىا يك ٍم يمثَّ يديًيتي يك ٍم يمثَّ يٍحييًي يك ٍم يمثَّ إًلىٍي ًو تيػ ٍر ىج يعو ىف
ىكٍي ى

36

أم يكوف رجوعكم إليو  ،يشبِّو اضتضور للحسار برجوع السائر إىل منزلو باعتبار أف اهلل خلق اطتلق
أرجعهم إليو كىذا إثبات للحشر كاصتزاء .
صدركا من ضرتو فإذا أ ياىم بعد اظتوت فكأهنم ى
فكأهنم ى
كتقدًن اظتتعلِّق على عاملو مفيد القصر كىو قصر قيقي سيق للمخا ىبْب إلفادهتم ذلك إذ كانوا
منكرين ذلك كفيو تأييس عتم من نفي أصنامهم إياىم إذ كاف اظتشركوف حياجوف اظتسلمْب بأنو إف كاف
37
بعث ك شر فسيجدكف اآلعتة ينصركهنم.
َّك أىنٍت الٍعلًيم ٍ ً
قىاليوا سبحانى ى ً
َّ ً
ً
يم.
يٍ ى
ااىك ي
ك ال عٍل ىم لىنىا إال ىما ىعل ٍمتىػنىا إن ى ى ى ي

38

ك ( أنت ) يف ( إنك أنت العليم اضتكيم) ضمّب فصل  ،كتوسيطو من صيغ القصر فاظتعُب قصر العلم
كاضتكمة على اهلل قصر قلب لردىم اعتقادىم أنفسهم أهنم على جانب من علم ك كمة ْب راجعوا
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بقوعتم  ’’ :أى ىٍ ىع يل فً ىيها ىم ٍن يػي ٍف ًس يد فً ىيها‘‘ 39أك تنزيلهم منزلة من يعتقد ذلك على اال تمالْب اظتتقدمْب
40
 ،أك ىو قصر قيقي ادعائي مراد منو قصر كماؿ العلم كاضتكمة عليو تعاىل.
’’كلكن ىكانيواٍ أىن يف ىس يه ٍم يىظٍلً يمو ىف ‘‘ 41بالكفراف أك مبا فعلوا إذ ال يتخطاىم ضرره  ،كتقدًن اظتفعوؿ
كؼ ضرر هتكم هبم  ،كاصتمي بْب صيغٍب اظتاضي
للداللة على القصر الذم يقتضيو النفي السابق  ،يو
كاظتستقبل للداللة على دتاديهم يف الظلم كاستمرارىم عليو  ،كيف ذكر (أنفسهم ) ٔبمي القلة حتقّب عتم
42
كتقليل  ،كالنفس العاصية أقل من كل قليل .
’’فىما جزاء من يػ ٍفعل ىذلًك ًمٍن يكم إًَّال ًخزم ًيف ٍ ً
ً ً
ىش ِّد الٍع ىذ ً
ار ىكىما
ى ىى ي ى ٍ ى ى ي ى
اضتىيىاة ا ُّلدنٍػيىا ىكيىػ ٍوىـ الٍقيى ىامة يػيىرُّدك ىف إً ىىل أ ى ى
ٍه
ٍ
43
اللَّوي بًغىافً ول ىع َّما تىػ ٍع ىمليو ىف‘‘.
ليفعل من اإلعرار كإف
’’ فى ىما ىجىزاء ىمن يىػ ٍف ىع يل ذلك ‘‘ ما نافية ك ( ىم ٍن ) إف يجعلت موصولةن فال َّ
ػتل ي
صفتىا  ،كذلك إشارةه إىل الكفر ببعض الكتار مي اإلدياف
جعلت موصوفةن فمحلو اصتر على أنو
ي
و
اؿ من فاعل يفعل ’’ إًالَّ
ببعض أك إىل ما فعلوا من القتل كاإلجالء مي يمفاداةً األسارل ’’ ٌمن يك ٍم ‘‘ ه
ً
ُّ
التنكّب للتفخيم  ،كىو
فر ه
ل ‘‘ استثناءه يم َّ
خ ٍز ه
اطتزم الذؿ كاعتوا يف مي الفضيحة  ،ك ي
غ كقي خربان للمبتدأ  ،ك ي
عات كأرحياءى من الشاـ كقيل  :اصتزية ’’ ًيف اضتياة الدنيا ‘‘ يف
قتل بِب قيػىريظةى كإجالءي بِب النَّضّب إىل أ ٍذ ًر ى
ي
ظرؼ
خزم كائن يف اضتياة الدنيا أك يف يز النصب على أنو ي
خزم أم ه
يز الرفي على أنو صفةي ه
ً
اطتزم  ،كلعل بيا ىف جزائًهم بطريق القصر على ما ذكر لق ي أ ً
الفارغة من ذترات إدياهنم ببعض
ماعهم
44
ً
أثر لو أصالن مي الكفر ببعض.
الكتار كإظهار أنو ال ى
ً ًً
ًً
’’ ىك ىذلًك قى ى َّ ً
ً
يما ىكانيوا فً ًيو خيىٍتىلً يفو ىف‘‘.
ى
ين ىال يىػ ٍعلى يمو ىف مثٍ ىل قىػ ٍوعت ٍم فىاللَّوي ىٍحي يك يم بىػٍيػنىػ يه ٍم يىػ ٍوىـ الٍقيى ىامة ف ى
اؿ الذ ى

45

نعت ظتصدر
مثل ذلك الذم شتعت بو  ،ك ي
الكاؼ يف ػتل النصب إما على أهنا ه
’’ كذلك ‘‘ أم ى
مثل ذلك القوؿ بعينو ال قوالن مغايران لو ’’ قى ى
اؿ الذين الى
ػتذكؼ قي ٌدـ على عاملو إلفادة القصر أم قوالن ى
اصتهلة أم قالوا ألىل ؾ ؿ دين ليسوا على شيء
يىػ ٍعلى يمو ىف ‘‘ من عبى ىدة األصناـ كاظتعطِّلة كحن ًوىم من ى
ً
بدؿ من ػتل الكاؼ
ت بو ’’ ِّمثٍ ىل قىػ ٍوعتًً ٍم ‘‘ إما ه
شتع ى
مثل ذلك القوؿ الذم ٍ
كإما على أهنا اؿ كونو ى
ً
مفعوؿ للفعل اظتنفي قبلو أم مثل ذلك القوؿ قاؿ اصتاىلوف مبثل ً
اليهود كالنصارل  ،كىذا
مقالة
كإما ه
ِّ
ى
46
توبيي عظيم عتم يث نظىموا أنفسهم مي علمهم يف سلك ىم ٍن ال يعلم أصالن.
ه
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ضى ىعٍن ى
’’ ىكلى ٍن تىػٍر ى
ك الٍيىػ يه ي
ود ىكىال الن ى
ً
ك ًم ىن اللَّ ًو ًم ٍن ىكً
أ ٍىى ىواءى يى ٍم بىػ ٍع ىد الَّذم ىجاءى ىؾ ًم ىن الٍعًٍل ًم ىما لى ى

يناير-يونيو 2011

ً
ً
ت
قي ٍل إً َّف يى ىدل اللَّو يى ىو ا ٍعتيىدل ىكلىئ ًن اتَّػبىػ ٍع ى
47
كىال نى ً
ص وّب‘‘.
ى

إضافة اعتدل إىل اهلل تشريف  ،كالقصر إضايف  .كفيو تعريض بأف ما ىم عليو يومئذ شيء رفوه
ككضعوه  ،فيكوف القصر إما قيقيان ادعائيان بأف يراد ىو اعتدل الكامل يف اعتداية فهدل غّبه من
الكتب السماكية بالنسبة إىل ىدل القرآف كالى ىدل ألف قدل القرآف أعم كأكمل فال ينايف إثبات
48
ً
ً
ور‘‘
اعتداية لكتاهبم كما يف قولو تعاىل  ’’ :إنَّا أىنزلٍنىا التػ ٍَّوىرا ىة ف ىيها يى ندل ىكني ه
كقولو  ’’ :ىو اعتدل ‘‘ الضمّب ضمّب فصل  .كالتعريف يف اعتدل تعريف اصتنس الداؿ على
االستغراؽ ففيو ريقاف من رؽ اضتصر مها ضمّب الفصل كتعريف اصتزأين كيف اصتمي بينهما إفادة
حتقيق معُب القصر كتأكيده للعناية بو فأيهما اعتربتو ريق قصر كاف اآلخر تأكيدان للقصر كللخرب
أيضان .
كالتوكيد بإف لتحقيق اطترب كحتقيق نسبتو كإبطاؿ تردد اظتَبدد ألف القصر اإلضايف ظتا كاف اظتقصود منو
رد اعتقاد اظتخا ب قد ال يتفطن اظتخا ب إىل ما يقتضيو من التأكيد فزيد ىنا مؤكد آخر كىو رؼ
( إ ٌف ) اىتمامان بتأكيد ىذا اضتكم  .فقد اجتمي يف ىذه اصتملة عدة مؤكدات ىي  :رؼ إف كالقصر
 ،إذ القصر تأكيد على تأكيد ما يف «اظتفتاح» فهو يف قوة مؤكدين  ،مي تأكيد القصر بضمّب الفصل
كه م تنحل إىل أربعة مؤكدات ألف القصر مبنزلة تأكيدين كقد انضم إليهما تأكيد القصر بضمّب
49
الفصل كتأكيد اصتملة ٕبرؼ ( إف ) .
كعلى سبيل القصر كاضتصر ىدل اهلل ىو اعتدل  .كما عداه ليس هبدل  .فال براح منو  ،كال فكاؾ
عنو  ،كال ػتاكلة فيو  ،كال ترضية على سابو  ،كال مساكمة يف شيء منو قليل أك كثّب ،كمن شاء
فليؤمن  ،كمن شاء فليكفر  .ك ذار أف دتيل بك الرغبة يف ىدايتهم كإدياهنم  ،أك صداقتهم كمودهتم
50
عن ىذا الصراط الدقيق.
ً
ك ىج ىعٍلنىا يك ٍم أ َّيمةن ىك ىسطنا لًتى يكونيوا يش ىه ىداءى ىعلىى الن ً
َّاس‘‘.
’’ ىكىك ىذل ى
’’ ككذلك جعلناكم ‘‘ توجيو للخطار إىل اظتؤمنْب بْب اطتطابْب اظتختصْب بالرسوؿ صلى اهلل عليو
ً
آخر
كسلم لتأييد ما يف مضموف الكالـ من التشريف كذلك إشارةه إىل مصدر جعلناكم ال إىل جعل ى
ً
غترد ال ىفٍرؽ بْب اضتاضر
مفهوـ ؽتا سبق كما قيل  ،كتو ي
يد الكاؼ مي القصد إىل اظتؤمنْب لما أف اظتر ىاد ي
51

152

پشاكر اسالميكس:ج ،۲عدد ۱

يناير-يونيو 2011

القصر ومحاسنه البالغية في القرآن الكريم

درجة اظتشار إليو كب ً
بعلو ً
عد منزلتًو يف
كاظتنقضي دكف تعيْب اظتخا بْب  ،كما فيو من معُب البعد لإليذاف ِّ
ي
ً
ً
اسم
الفضل ككماؿ دتيُّزه بو كانتظامو بسببو يف سلك األمور اظتشاىدة  ،كالكاؼ لتأكيد ما أفاده ي
و
أصل التقدير جعلناكم
اإلشارة من الفخامة كػتليها يف األصل
النصب على أنو ف ه
ي
عت ظتصدر ػتذكؼ ك ي
52
كسطان ىج ٍعالن كائنان مثل ذلك ً
القص ًر.
اصتعل ف يق ٌدـ على الفعل إلفادة ٍ
أمة ى
كرتلة ’’ككذلك جعلناكم أ َّيمةن ىك ىسطنا ‘‘ اعَباض بْب كالمْب متصلْب كقعا خطابان لو صلى اهلل عليو
كسلم استطرادان ظتدح اظتؤمنْب بوجو آخر أك تأكيد ان لرد اإلنكار بأف ىذه األمة كأىل ىذه اظتلة شهداء
عليكم يوـ اصتزاء كشهاداهتم مقبولة عندكم فأنتم إذان أ ق باتباعهم كاالقتداء هبم فال كجو إلنكاركم
عليهم  ،كذلك إشارة إىل اصتعل اظتدلوؿ عليو ٔبعلناكم كجيء مبا يدؿ على البعد تفخيمان  .كالكاؼ
مقحم للمبالغة كىو إؽ اـ مطرد كػتلها يف األصل النصب على أنو نعت ظتصدر ػتذكؼ  ،كأصل
التقدير جعلناكم أمة كسطان جعال كائنان مثل ذلك اصتعل فقدـ على الفعل إلفادة القصر  ،كأقحمت
الكاؼ فصار نفس اظتصدر اظتؤكد ال نعتان لو أم ذلك اصتعل البديي جعلناكم ال جعال آخر أدىن منو
كذا قالوا  ،كقد ذكرنا قبل أف ( كذلك ) كثّبان ما يقصد هبا تثبيت ما بعدىا كذلك ألف كجو الشبو
يكوف كثّبان يف النوعية كاصتنسية كقولك ىذا الثور كهذا الثور يف كونو خزان أك بزان  ،كىذا التشبيو
يستلزـ كجود مثلو كثبوتو يف ضمن النوع فأريد بو على ريق الكناية غترد الثبوت ظتا بعده  ،كظتا كانت
اصتملة تدؿ على الثبوت كاف معناىا موجودان بدكهنا كىي مؤكدة لو فكانت كالكلمة الزائدة  ،كىذا
معُب قوعتم إف الكاؼ مقحمة ال أهنا زائدة كما يومهو كالمهم  ،كأما استفادة كوف ما بعدىا عجيبان
فليس إال ألف ما ليس كذلك ال حيتاج لبياف فلما اىتم بإثباتو يف اؿكالـ البليغ علم أنو أمر غريب ،
53
أك ضتمل البعد اظتفهوـ من ذلك على البعد الرتيب.
’’ ىكىما ظىلى يمونىا ىكلى ًك ٍن ىكانيوا أىنٍػ يف ىس يه ٍم يىظٍلً يمو ىف‘‘.
السابق كفيو
النفي
ي
بال يكفراف إذ ال يتخطاىم ي
ضرره  ،كتقدًني اظتفعوؿ للداللة على القصر الذم يقتضيو ي
اصتمي بْب صيغٍب اظتاضي كاظتستقبل للداللة على دتاديهم يف الظلم كاستمرا ًرىم
ي
ضرر هت ٌك وم هبم  ،ك ي
55
على الكفر.
54

اضت ُّق كما ًمن إًلىوو إًَّال اللَّو كإً َّف اللَّو ىعتو الٍع ًزيز ٍ ً
يم‘‘.
ي ى ى يى ى ي
’’إً َّف ىى ىذا ىعتيىو الٍ ىق ى
ص ٍى ى ى ٍ
ص ي
اضتىك ي
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’’ إً َّف ىى ىذا ‘‘ أم اظتذكور يف شأف عيسى عليو السالـ قالو ابن عباس ’’ ىعتيىو القصص اضتق ‘‘ رتلة
اشتية خرب ( إ ٌف ) كجيوز أف يكوف ىو ضمّب فصل ال ػتل لو من اإلعرار  ،ك (القصص ) ىو اطترب ،
كضمّب الفصل يفيد القصر اإلضايف كما يفيده تعريف الطرفْب ك ( اضتق ) صفة القصص كىو
اظتقصود باإلفادة أم إف ىذا ىو اضتق ال ما يدعيو النصارل من كوف اظتسيح عليو السالـ إعتان كابن اهلل
سبحانو كتعاىل عما يقولو الظاظتوف علوان كبّبان  ،كقيل  :إف الضمّب للقصر كالتأكيد لو مل يكن يف
الكالـ ما يفيد ذلك كإف كاف كما ىنا فهو جملرد التأكيد  ،كاألكؿ  :ىو اظتشهور كعليو اصتمهور كلعلو
57
األكجو.
ت ىائًىفتى ً
اف ًمٍن يك ٍم أى ٍف تىػ ٍف ىشال ىكاللَّوي ىكلًيُّػ يه ىما ىك ىعلىى اللَّ ًو فىػٍليىتىػ ىوَّك ًل الٍ يم ٍؤًمنيوفى’’.
’’إً ٍذ ىمهَّ ٍ
على كجو القصر كاضتصر  . .على اهلل ك ده فليتوكل اظتؤمنوف  .فليس عتم  -إف كانوا مؤمنْب  -إال
59
ىذا السند اظتتْب.
60
ىىن ي يكو يف ً يغ ىالـ كقى ٍد بػلىغ ًِب الٍ ًكبػر كامرأًىيت عاقًر قى ى ً
ك اللَّوي يىػ ٍف ىع يل ىما يى ىشاءي.
قى ى
اؿ ىر ِّ
اؿ ىك ىذل ى
ر أ َّ ى
ه ى ى ى ى ىي ى ٍ ى ى ه
58

’’ كذلك اهلل يىػ ٍف ىع يل ىما يى ىشاء ‘‘ أم يفعل اهلل ما يشاء أف يفعلو من األفعاؿ العجيبة اطتارقة للعادة
فعال مثل ذلك الفعل العجيب كالصني البديي الذم ىو خلق الولد مي اضتالة الٍب يستبعد معها اطتلق
ٕبسب العادة  ،فالكاؼ يف ػتل نصب على أهنا صفة ظتصدر ػتذكؼ  ،كاإلشارة لذلك اظتصدر ،
كقدـ اصتار إلفادة القصر بالنسبة إىل ما ىو أدىن من اظتشار إليو كاعتربت الكاؼ مقحمة لتأكيد
61
الفخامة اظتشعر هبا اسم اإلشارة على ما أشّب إليو من قبل يف نظّبه  ،كحيتمل الكالـ أكجهان أخر.
ً
ً
ب
انٍػ ىقلىٍبتي ٍم ىعلىى أ ٍىع ىقاب يك ٍم ىكىم ٍن يىػٍنػ ىقل ٍ

ات أ ٍىك قيتً ىل
’’ ىكىما يػتى َّم هد إًَّال ىر يس ه
ت ًم ٍن قىػٍبلً ًو ُّ
وؿ قى ٍد ىخلى ٍ
الر يس يل أىفىًإ ٍف ىم ى
62
ً
ً ً
ين‘‘.
ىعلىى ىعقبىػٍيو فىػلى ٍن يى ي
ضَّر اللَّوى ى
شيٍػئنا ىك ىسيى ٍج ًزم اللَّوي الشَّاك ًر ى
كاختلفوا يف القصر ىل ىو قصر قلب أـ قصر إفراد؟ فذىب العالمة الطييب كرتاعة إىل أنو قصر قلب
ألنو جعل اظتخا بوف بسبب ما صدر عنهم من النكوص على أعقاهبم عند اإلرجاؼ بقتل النيب صلى
اهلل عليو كسلم كأهنم اعتقدكا أف ػتمدان صلى اهلل عليو كسلم ليس كمو كم سائر الرسل اظتتقدمة
يف كجور اتباع دينهم بعد موهتم بل كمو على خالؼ كمهم فأنكر اهلل تعاىل عليهم ذلك كبْب
أف كم النيب صلى اهلل عليو كسلم كم من سبق من األنبياء صلوات اهلل تعاىل كسالمو عليهم
ت ‘‘ اخل
أرتعْب يف أهنم ماتوا كبقي أتباعو ـ متمسكْب بدينهم ثابتْب عليو فتكوف رتلة ’’ قى ٍد ىخلى ٍ
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صفة لرسوؿ منبئة عن كونو صلى اهلل عليو كسلم يف شرؼ اطتلو فإف خلو مشاركيو يف منصب الرسالة
من شواىد خلوه ال ػتالة كأنو قيل  :قد خلت من قبلو أمثالو فسيخلو كما خلوا  ،كالقصر منصب
على ىذه الصفة فال يرد أنو يلزـ من قصر القلب أف يكوف اظتخا بوف منكرين للرسالة ألف ذلك
63
ناشىء من الذىوؿ عن الوصف.
’’إً ٍف أ ىىرٍدنىا إًال إً ٍ ىسانا ىكتىػ ٍوفًي نقا‘‘.

64

كجيء بأداة القصر داللة على أف صفة اظتصلحْب خلصت عتم كدتحضت  ،أم النا مقصورة على
اإلصالح ال تتعداه إىل غّبه  « .كأال » مركبة من مهزة االستفهاـ ك رؼ النفي  ،فيفيد التنبيو على
حتقيق ما بعدىا كقولو تعاىل ’’ أىلىي ً
ك بًىق ًاد ور ‘‘ 65كإلفادهتا التحقيق ال تكاد تقي اصتملة بعدىا
س ىذل ى
ٍ ى
66
إال مصدرة بنحو ما يتلقى بو القسم  .كأختها الٍب ىي « أما » من مقدمات اليمْب ك الئعهاقاؿ:
67
أما كالذم أبكى كأضحك كالذم  ...أمات كأ يا كالذم أمره األمر
أيكً الضَّرًر كالٍمج ً
اى يدك ىف ًيف ىسبً ًيل اللَّ ًو بًأ ٍىم ىواعتًً ٍم ىكأىنٍػ يف ًس ًه ٍم
ى ى يى
ًً
ين ىد ىر ىجةن ىكيك ِّال ىك ىع ىد اللَّوي ٍ
َّل اللَّوي
ىعلىى الٍ ىقاعد ى
اضتي ٍس ىُب ىكفىض ى

ًً
ً
ً
ْب ىغٍيػير
’’ىال يى ٍستى ًوم الٍ ىقاع يدك ىف م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
ًً
ين بًأ ٍىم ىواعتًً ٍم ىكأىنٍػ يف ًس ًه ٍم
َّل اللَّوي الٍ يم ىجاىد ى
فىض ى
68
ًً
ًً
ً
يما‘‘.
ين أ ٍ
ىجنرا ىعظ ن
ين ىعلىى الٍ ىقاعد ى
الٍ يم ىجاىد ى

69

كقولو تعاىل  ’’ :ىكيكالِّ ‘‘ مفعوؿ أكؿ ظتا يعقبو قدـ عليو إلفادة القصر تأكيدان للوعد .
ال كال منهما كعد اهلل اضتسُب ال ا دمها فقط كاصتملة اعَباض جيئ هبا تداركا ظتا عسى يومهو تفضيل
70
ا د الفريقْب على اآلخر من رماف اظتفضوؿ.
يدا‘‘.
’’إً ٍف يى ٍد يعو ىف ًم ٍن يدكنًًو إًَّال إًنىاثنا ىكإً ٍف يى ٍد يعو ىف إًَّال ىشٍيطىانا ىم ًر ن
قاؿ  ’’ :إال إناثان ‘‘ أم فجعلوا أنفسهم لإلناث عبادان كىم يأنفوف من أف يكوف عتم أكالدان  ،كيف
التفسّب من البخارم  :إناثان يعِب اظتوات جران أك مدران - 72أك ما أشبو ذلك؛ ىذا مي أف مادة « أنث
» ك « كثن » يلزمها يف نفسها الكثرة كالرخاكة كالفرقة  ،ككل ذلك يف غاية البعد عن رتبة اإلعتية  ،كأف
73
ىذا القصر ؽلب قصر العتقادىم أهنا آعتة  ،كمعُب اضتصر  :ما ىي إال غّب آعتة ظتا عتا من النقص.
71

ات كاألر ً ً
ً
ًً
ً
ك نيًرم إًبػر ًاىيم ملى يكوت َّ ً
ْب‘‘.
’’ ىكىك ىذل ى
ض ىكليى يكو ىف م ىن الٍ يموقن ى
ٍى ى ى ى
الس ىم ىاك ى ٍ
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كبصرناه  ،كصيغةي االستقباؿ
البصر ًية اظتستعارةً للمعرفة كنظ ًر البصّبة  ،أم عٌرفناه َّ
ىذه اإلراءةي من الرؤية ى
ً
اظتاضية الستحضار صورًهتا  ،كذلك إشارةه إىل مصد ًر ( نيرم ) ال إىل إراءةو أخرل
كايةه للحاؿ
بعلو درجة اظتشا ًر إليو كب ً
و
عد منزلتًو يف
مفهومة من قولو  ( :إين أراؾ ) كما فيو من معُب البعد لإليذاف ِّ
ي
ً
الفضل ككماؿ دتيي ًزه بذلك ك ً
اسم
انتظامو بسببو يف سلك األمور
اظتشاىدة  ،ك ي
ى
الكاؼ لتأكيد ما أفاده ي
نعت ظتصدر ػتذكؼ كأصل التقدير نيرم
اإلشارة من الفخامة  ،كػتليها يف األصل
النصب على أنو ه
ي
الكاؼ مقحمةن للنكتة
مثل تلك اإلراءة ف يق ٌدـ على الفعل إلفادة القصر  ،كاعتربت
ي
إبراىيم إراء نة كائنة ى
وت
نفس اظتؤكد ال نعتان لو أم ذلك
البديي ِّ
نبصره عليو السالـ ’’ ىملى يك ى
التبصّب ى
اظتذكورة فصار ي
ى
اظتشار إليو ى
السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
القاىر عليهما ك ى
كوهنما مبا فيهما مربوبان
َّ ى ى
ض ‘‘ أم ربوبيتو تعاىل كمالكيتو عتما كسلطانىو ى
كالرىىبوت كاصتىىربكت ،
اظتلكوت
آخىر أدىن منو  ،ك
ي
كؽتلوكان لو تعاىل ال تبصّبان ى
ه
مصدر على زنة اظتبالغة ى
75
القاىر.
اظتلك
كمعناه ي
العظيم كالسؿ اف ي
ي

ً
ً و ً
ً
ً ً ً
َّ ً ً ً
ين‘‘.
’’ ىكىك ىذل ى
ك فىػتىػنَّا بىػ ٍع ى
س اللَّوي بأ ٍىعلى ىم بالشَّاك ًر ى
ض يه ٍم ببىػ ٍعض ليىػ يقوليوا أ ىىى يؤىالء ىم َّن اللوي ىعلىٍيه ٍم م ٍن بىػٍيننىا أىلىٍي ى
مبْب ظتا نشأ عنو ما سبق من النهي  ،كذلك إشارة إىل مصدر ما بعده من الفعل الذم ىو
ه
استئناؼ ه
عبارةه عن تقدديو تعاىل لفقراء اظتؤمنْب يف أمر الدين بتوفيقهم لإلدياف مي ما ىم عليو يف أمر الدنيا من
كماؿ سوء اضتاؿ  ،كما فيو من معُب البعد لإليذاف بعلو درجة اظتشار إليو  ،كبػي ٍع ًد منزلتًو يف الكماؿ ،
نعت
اسم اإلشارة من الفخامة  ،كػتليها يف األصل النصب على أنو ه
كالكاؼ يم ى
قح ىمةه لتأكيد ما أفاده ي
و
مثل ذلك الفتوف  ،مث قي ٌدـ على الفعل
ظتصد ور مؤٌكد ػتذكؼ  ،كالتقدير فتنا ى
بعضهم ببعض فتونان كائنان ى
الكاؼ مقحمةن فصار نفس اظتصد ًر اظتؤ ً
إلفادة القص ًر ً
كد ال نعتان لو
اظتفيد لعدـ القصور فقط  ،كاعتيربت
ٍ
ي ي ى
ى
بعض الناس ببعضهم ال فتونان غّبه  ،يث قدمنا
 .كاظتعُب ذلك الفتو ىف
البديي فتنٌا  ،أم ابتلىينا ى
الكامل ى
ى
77
ً
اآلخرين يف أمر الدي ًن على األكلْب اظتتقدَّمْب عليهم يف أمر الدنيا تقدمان كليان.
76

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك نػي ىف ِّ
’’ ىكىك ىذل ى
ص يل ٍاآلىيىات ىكلى ىعلَّ يه ٍم يىػٍرج يعو ىف ىكاتٍ يل ىعلىٍي ًه ٍم نىػبىأى الَّذم آىتىػٍيػنىاهي آىيىاتنىا فىانٍ ىسلى ىي مٍنػ ىها فىأىتٍػبىػ ىعوي
78
ً
ين‘‘.
الشٍَّيطىا يف فى ىكا ىف م ىن الٍغىا ًك ى
’’ ككذلك ‘‘ إشارةه إىل مصدر الفعل اظتذكور بعده  ،كما فيو من معُب البعد لإليذاف بعلو ً
شأف اظتشار
ي
اسم اإلشارةً من الفخامة  ،كالتقدًني على الفعل
إليو كبيعد منزلتًو  ،ك ي
الكاؼ مقحمةه مؤكدةه ظتا أفاده ي
79
البليغ اظتستتبً ىي للمنافي اصتليلة.
النصب على اظتصدرية أم ذلك
القصر كػتلُّو
التفصيل ى
إلفادة ٍ
ي
ى
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’’كما ىكا ىف جوار قىػوًم ًو إًَّال أى ٍف قىاليوا أىخ ًرج ً ً
اس يىػتىطى َّهيرك ىف‘‘.
ٍ ي ي
وى ٍم م ٍن قىػٍريىت يك ٍم إًنػ ي
ىى
ىى ى ٍ
َّه ٍم أينى ه
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ار قىػ ٍوًم ًو ‘‘ أم اظتستكربين منهم اظتتولْب لألمر كالنهي اظتتصدِّين للعقد كاضتل كقولو
’’ ىكىما ىكا ىف ىج ىو ى
غ من أعم األشياء أم ما كاف جوابان من جهة ً
قومو شيءه من
مفر ه
تعاىل  ’’ :إًالَّ أىف قىاليواٍ ‘‘ استثناءه َّ
ً
وىم
األشياء إال قويعتم أم لبعضهم اآلخرين اظتباشرين لألمور معرضْب عن ؼتا بتو عليو السالـ ’’ أ ٍ
ىخ ًر يج ي
القوؿ الذم يستحيل أف يكوف
‘‘ أم لو ان كمن معو من أىلو اظتؤمنْب ’’ ٌمن قىػٍريىتً يك ٍم ‘‘ أم إال ىذا ي
و
خربىا
اسم كاف ك ( إال أف قالوا ) اخل  ،ي
جوابان لكالـ لوط عليو السالـ  .كقرلء برفي جوار على أنو ي
األعرؼ أ ُّق باالشتية .
األكؿ أقول يف الصناعة ألف
أظهر كإف كاف ي
ى
كىو ي

لوط عليو السال ـ كمو ً
ار عن مقاالت و
يصدر عنهم بصدد اصتو ً
اعظو إال
كأيان ما كاف فليس اظتر ياد أنو مل ي ٍ
ى
يصد ٍر عنهم يف اظترة األخّبة من مرات
ع إىل اإلفهاـ بل أنو مل ي
ىذه اظتقالةي البا لةي كما ىو اظتتسار ي
احملاكرات اصتارية بينهم كبينو عليو السالـ إال ىذه الكلمةي الشنيعةي  ،كإال فقد صدر عنهم قبل ذلك
كثّب من التيػَّرىات سبما ي كي عنهم يف سائر السكًر الكردية كىذا ىو الوجوي يف نظائره الواردةً بطريق
ه
81
القصر.

ً
ب لىنىا ًيف ىى ًذهً ُّ
ىشاءي ىكىر ٍزتىًٍب
ك قى ى
يب بًًو ىم ٍن أ ى
الدنٍػيىا ى ىسنىةن ىكًيف ٍاآلى ًخىرةً إًنَّا يى ٍدنىا إًلىٍي ى
’’ ىكا ٍكتي ٍ
اؿ ىع ىذ ًايب أيص ي
82
ك ًسعت يك َّل شي وء فىسأى ٍكتبػها لًلَّ ًذين تَّػميقو ىف كيػؤتيو ىف َّ َّ ً
ين يى ٍم بًآىيىاتًنىا يػي ٍؤًمنيو ىف‘‘.
ى ى ىيٍ
ى ىٍ
ى ٍ ى يي ى
الزىكاةى ىكالذ ى

عْب ما أريد باظتوصوؿ ً
األكؿ دكف أف يقاؿ  :كيؤمنوف بآياتنا عطفان
كتكر يير اظتوصوؿ مي أف اظتر ىاد بو ي
صر بتقدًن اصتار كاجملركر أم ىم
على يؤتوف الزكاة كما يعطف ىو على يتقوف ظتا أشّب إليو من ال ىق ٍ
83
ٔبميي آياتنا يؤمنوف ال ببعضها دكف بعض.
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 1اصترجاين (علي بن ػتمد بن علي),التعريفات, 56/1 ,دار الكتار العريب بّبكت.
ؼتت الصحاح  -ط) يف اللغة ،فرغ من تأليفو أكؿ
 2ػتمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم ،زين الدين  :صا ب ( ار
رمضاف سنة  660ق.كىو من فقهاء اضتنفية ،كلو علم بالتفسّب كاالدر .أصلو من الرم.زار مصر كالشاـ ،ككاف يف
قونية سنة  666كىو آخر العهد بو.كمن كتبو (شرح اظتقامات اضتريرية  -خ) ك ( دائق اضتقائق  -خ) يف التصوؼ
الزركلي(,خّباؿدين ) األعالـ ,55/6 ,دار الكتب العلمية بّبكت.
 3اظترسالت 29:
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 7ابن منظور لساف العرر , 95/5 ,دار الفكر بّبكت.
 8الصافات48:
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 13التعريفات للجرجاين56/1,
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