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تأثير النسيج النحوي والصرفي في داللة ّ
الظلم في القرآن الكرمي

د .إسماعيل بكري قلعه جي

امللخص:
يهدف البحث �إىل ا�ستجالء �أثر النحو وال�رصف يف التعبري
القر�آين ملو�ضوع الظلم الوارد يف (� )267آيةً ،تكررت فيها كلمات
الظلم ( )289مر ًة ،وتعددت طرائق التعبري عنه ب�أ�سلوب ي�ستدعي
البحث عن �أ�رساره.
وانق�سم البحث ق�سمني :الأول يدر�س طرق التعبري عن ظلم
الإن�سان لنف�سه ونفي ظلم خالقه له ولغريه ،والثاين يدر�س طرق
التعبري عن �أ�شكال الظلم وعواقبه والتخويف منه.
ومن نتائجه �أن القر�آن ال ي�ستخدم ا�سم التف�ضيل يف ت�صوير
الظلم �إال عندما مي�س �شعائر اهلل وما يلحقها من الكبائر كافرتاء
الكذب على اهلل ،ومنع ال�صالة يف امل�ساجد؛ للداللة على �شدة
�شناعتها.
الكلمات املفتاحية :القر�آن ،املعنى ،النحو ،ال�رصف ،الظّ لم.

Abstract:
The research aims at clarifying the effect of
the grammatical and morphological systems in the
Qur’anic expression on the subject of injustice which
was mentioned in 267 verses. The words indicating
injustice were repeated 289 times in the aforementioned
verses, and the methods of its expression were varied
in a manner that calls for research on its secrets.
The research was divided into two parts. The first
studies the ways of expressing the injustice of man
to himself and denying the injustice of his creator to
him and others. The second part studies the methods
of expressing injustices, the consequences of injustice
and intimidation of it.
One of the results was that the Qur’anic
expression does not use the name of preference in
depicting injustice except when injustice handles the
rituals of God and the major sins that follow, such
as slandering lies to God and prohibiting prayer in
mosques, to indicate the severity of its ugliness.
Keywords: Qur’an, Meaning, Syntax, Morphology,
Injustice.

املقدمة:
وعاء للفكرة ،كانا بال�رضورة متنا�سبني يف
ملا كانت اللغ ُة
ً
يف�صل للفكرة ثوبها اللغوي املالئم بال ِق�صرَ �أو
كالم املبدع الذي ّ
�شطط ،و ُتع ُّد اخليوط النحوية وال�رصفية من �أهم العنا�رص التي تدخل
املوجهان الأ�سا�سيان
يف ن�سيج هذا الثوب ،لأن النحو وال�رصف هما
ّ
لد ّفة املعنى مبا يق ّدمانه له من خيارات ال�صيغ والرتاكيب التي
حتمله وتعرب به اجل�رس بني املبدع واملتلقي.
وا�ستثمر القر�آن معطيات النحو وال�رصف على النحو الأمثل
تناوله الفكرة من زواياها املختلفة ب�أ�ساليب خمتلفة؛ لت�أكيد
يف ُ
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املو�ضوع وتقليبه على �أوجهه ،و�إي�صال الفكرة ك َّل مرة ب�صيغة
نرها �ساب ًقا ،ومن هذه املو�ضوعات
جديدة تثري فينا �أ�شياء مل َ
مو�ضوع الظُّ لم الذي �سار فيه القر�آن على النهج املذكور ،فح ّدد
�أ�سبابه و�أنواعه وعواقبه بطرق نحوية و�رصفية متنوعة.

مشكلة البحث:
تتلخ�ص امل�شكلة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
♦ ♦كيف ي�ستثمر القر�آن املعاين النحوية وال�رصفية يف
�إي�ضاح �أفكاره اجلزئية؟
♦ ♦ما الغر�ض من تعبري القر�آن عن الفكرة الواحدة بغري
�صورة لغوية؟
♦ ♦ما �أبعاد العالقة بني ال�شكل (النحو وال�رصف) وامل�ضمون
يف التعبري القر�آين؟

أهداف البحث:
♦ ♦بيان خ�صو�صية توظيف القر�آن للمعاين النحوية
وال�رصفية.
♦ ♦�إبراز الفروق الداللية بني اال�ستخدامات النحوية وال�رصفية
املت�شابهة.
♦ ♦تبيني �أثر النحو وال�رصف على الداللة يف القر�آن.

أهمية البحث:
تنبع �أهمية البحث من ت�سليطه ال�ضوء على الأ�ساليب النحوية
وال�رصفية يف التعبري القر�آين عن مو�ضوع الظلم ،ملعرفة ال�صورة
الكلية للأ�سلوب امل ّتبع يف هذا املو�ضوع.

الدراسات السابقة:
مل تتناول درا�سات الإعجاز اللغوي مو�ضوع الظلم من حيث
املكونة له ب�شكل م�ستقل،
ال�صيغ ال�رصفية والرتاكيب النحوية
ّ
وك�شاف
فوقفت عند �شذرات متفرقة يف الكتب كدالئل اجلرجاين ّ
قدميا ،والبيان يف روائع القر�آن لتمام
حيان ً
الزخم�رشي وبحر �أبي ّ
ح�سان ومعاين النحو لل�سامرائي حديثًا ،ليتميز هذا البحث بو�ضع
�صورة متكاملة لال�ستخدام النحوي وال�رصيف ملو�ضوع الظلم
وا�ستخراج لطائفه.
وهذا ال يعني انعدام الدرا�سات املتخ�ص�صة يف مو�ضوع
الظلم ،ككتاب (الظلم ظلمات يوم القيامة) البتهاج حجازي بدوي
�سامل غبور ،و (الظلم يف �ضوء القر�آن الكرمي :حقيقته� ،أنواعه� ،أ�سبابه،
�آثاره ،الوقاية منه)  :ر�سالة دكتوراه للباحثة اجلزائرية نورة بن
ح�سن .و (الظلم وم�شتقاته فـي القـر�آن الكــرمي درا�سة حتليلية
�رصفية داللية عن لفظ الظلم وم�شتقاته وقيمه الرتبوية) ملحمد
فهمي رم�ضان ،وهو يح�صي �ألفاظ الظلم ويحللها ويبني دالالتها
وقيمها ،لكنه ال ُيعنى باجلانب النحوي وال باملقارنة بني الرتاكيب
املت�شابهة خالفًا لبحثنا.

منهج البحث:
يعتمد البحث على �إح�صاء �آيات الظلم واملقارنة بني مواطن
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الت�شابه م�ستعي ًنا باملنهج الو�صفي التحليلي لو�صف الظاهرة
النحوية وال�رصفية ،وتبيني مقا�صدها.

حدود البحث:
ينح�رص البحث بدرا�سة اال�ستخدام النحوي وال�رصيف يف
الآيات التي اتخذت قوالب نحوية و�رصفية مت�شابهة يف التعبري
آيات املتباينة يف تركيبها النحوي
عن الظلم ،وتخرج من نطاقه ال ُ
و�صيغها ال�رصفية.

املبحث األول :تشخيص مشكلة الظلم:
املطلب األول :ظلم اإلنسان لنفسه ونفي ظلم اهلل له:
عبرّ القر�آن عن ظلم الإن�سان لنف�سه بثالث �صور :الأوىل
مقرونة بانتفاء ظلم اهلل للإن�سان ،والثانية مقرونة بانتفاء ظلم
الإن�سان هلل .وجاءتا يف تركيب يت�ضمن الف�صل بني الفكرتني بـ
(لكن) اال�ستدراكية ،مع العدول عن رتبة املفعول به يف الفكرة
الثانية ،وال�صورة الثالثة جمردة من ذينك القيدين.
 .أظلم الإن�سان لنف�سه مقرونًا بانتفاء ظلم اهلل له:
تكرر يف ثمانية موا�ضع ،ثالثة منها جاءت يف تركيب �شبه
موحد ،وهي:
ّ
 } َو َما ظَ َل َم ُه ُم هّ
 يظْ ِل ُمو َن{ (�آل عمران:
اللُ َولَـ ِك ْن �أَنف َُ�س ُه ْم َ
. )117
 يظْ ِل ُمو َن{ (النحل:
 } َو َما ظَ َل َم ُه ُم اهللُ َولـكِن كَانُواْ �أَنف َُ�س ُه ْم َ
. )33
 يظْ ِل ُمو َن{ (النحل:
 } َو َما ظَ َل ْمنَا ُه ْم َولَـكِن كَانُواْ �أَنف َُ�س ُه ْم َ
. )118
تكررت الفكرة ثالث مرات برتاكيب متقاربة لهدف تعليمي
يقوم على تكرار الفكرة لتثبيتها ،مع �إ�ضافة داللة جزئية كل مرة
لإي�صال املعلومات بالتدريج؛ فالآية الأوىل جاءت جمردة من
فعل الكون لت�سليط ال�ضوء على املفعول به (�أَنف َُ�س ُه ْم) دون تقييده
بزمن غري زمن اال�ستمرار الذي دل عليه امل�ضارع ،وجاءت الثانية
مع الفعل (كَ ا ُنوا) للداللة على ا�ستمرار الظلم عاد ًة قدمية متجددة،
والتفتت الثالثة من التكلم �إىل الغيبة؛ للفت االنتباه �إىل م�صدر الظلم.
وبع َد تقرير انتفاء ظلم اهلل للإن�سان� ،أ�صبح بدهي ًا �أن النا�س
هم من يظلمون �أنف�سهم ،ومع ذلك ث ُِّبتت هذه الفكرة يف تتمة الآية
بعد (لكن) ب�شكل يتنا�سب مع ما قبلها ،و ُبنيت على هذه الفكرة فكرة
جزئية مفادها دفع ّ
ظن الإن�سان �أن ظلمه �سينعك�س على غريهُ ،
وعبرِّ
َ
ون) « ،و�إنمّ ا
ِم
ل
ي
(
عامله
على
)
م
ه
ُ�س
ف
ن
�
أ
(
املعمول
عن احل�رص بتقدمي
ظْ
َ ُ َ
َ ُْ
أهم»
أنف�سهم»؛ ل ّأن ذِكر املظلوم كان � ّ
مل يقل« :ولكن كانوا يظلمون � َ
(اجلرجاين )159 /1 ،2009 ،من ذكر الفاعل املُ�شار �إليه مبا وراء
ال�سطور.
واملو�ضع الرابع جاء خمتلفًا تركي ُبه عن الثالثة ال�سابقة،
وهو قوله تعاىل�} :إِ َّن هّ
َّا�س
اللَ الَ َ
َّا�س �شَ ْيئًا َولَـ ِك َّن الن َ
 يظْ ِل ُم الن َ
 يظْ ِل ُمو َن{ (يون�س ، )44 :فاجلديد يف هذه الآية دخول (� ّإن)
�أَنف َُ�س ُه ْم َ
م�ضارعا وانف�صال مفعوله
امل�ؤكِّدة ،وجميء الفعل يف بداية الآية
ً
(لكن) يف اال�سم
إعمال
�
و
ى،
عنه؛ ملالءمة تتمة الآية لفظً ا ومع ًن
ّ

ا�س) لإمتام امل�شابهة اللفظية ،ودخول املفعول املطلق
الظاهر (ال ّن َ
(�شي ًئا) النائب عن امل�صدر لبيان النوع والتوكيد والتعجب (املحلي
وال�سيوطي� ،2008 ،ص )763؛ ف�أما بيان النوع فيرُ اد به نوع الظلم
(�ش ْي ًئا)  ،و�أما التوكيد فهو توكيد العدل؛
ب�أنه �أق ّل القليل؛ بداللة تنكري َ
مدعوما بهذا املفعول املطلق يحمل توكيد نقي�ضه،
لأن نفي الظلم
ً
و�أما التعجب فهو من تناهي الد ّقة يف العدل.
موحد هوَ } :ما كَا َن
وجاءت ثالثة موا�ضع �أخرى يف تركيب ّ
هّ
 يظْ ِل ُمو َن{ (التوبة 70 :والروم9 :
اللُ ِل َيظْ ِل َم ُه ْم َولَـكِن كَانُواْ �أَنف َُ�س ُه ْم َ
والعنكبوت. )40 :
واجلديد يف هذه الرتاكيب حتقيق مزيد من الت�شابه اللفظي بني
نظريا
ما قبل (لكن) وما بعدها؛ مبجيء فعل الكون املنفي يف البداية ً
لفعل الكون املث َبت يف التتمة ،مع دخول الم اجلحود على اخلرب؛
لتتح�صل داللة نحوية جديدة مل نلحظها يف الآيات الأربع الأوىل،
أبلغ من ذلك ،مع الأخذ
نفي � ُ
وهي داللة انتفاء �إرادة الفعل ،فال َ
باالعتبار ما يت�ضمنه الرتكيب من ثنائية النفي والإثبات ،فمجرد
كتف مبا يف النفي من
نفي ال�شيء يدل على �إثبات عك�سه ،لكن مل ُي َ
�إثبات لعك�سه ،فكان التقرير باللفظ الدال على الإثبات؛ لإزالة روا�سب
ال�شك والعناد.
و�إذا كان التعبري قد ترك هذه الداللة للأدوات النحوية يف
هذا الرتكيب ،فقد انتقل من التلميح �إىل الت�رصيح يف قوله تعاىل:
} َو َما اهللُ ُ
«وفِي ِه ُم َبا َل َغ ٌة فيِ
 ي ِري ُد ظُ ْل ًما ِّللْعِ َبادِ{ (غافرَ ، )31 :
ان َن ْف ُي ُه َع ِن
ِال َرا َدةَِ .ف�إِذَا َنفَا ُه َع ِن ْ إِ
َنف ِْي الظُّ ْل ِمَ ،ح ْي ُث َع َّل َق ُه ب ْ إِ
ال َرا َدةِ ،كَ َ
وع �أَوْلىَ َو�أَ ْح َرى» (الأندل�سي1420 ،هـ ، )255 /9 ،وهنا ال بد
ال ُْو ُق ِ
من ذِكر ال�صورة النقي�ضة يف قوله تعاىل�} :إِ َّن ا َّلذِي َن َك َفرُوا ْ َوظَ َل ُموا ْ
لمَ ْ َ يك ُِن هّ
اللُ ِل َي ْغ ِف َر َل ُه ْم َوالَ ِل َي ْه ِد َي ُه ْم طَ ِريقًا{ (الن�ساء� )168 :إذ انتفت،
بو�ساطة فعل الكون املنفي� ،إرادة اهلل مغفر َة ما اقرتفه الظاملون،
مثلما انتفت �إرادته للظلم ،فما �أبلغ املقابلة بني الطرفني!
َاه ْم َولَـكِن
�أما املو�ضع الأخري ،وهو قوله تعاىلَ } :و َما ظَ َل ْمن ُ
فتميز عن القالب العام مبيزتني:
ظَ َل ُمواْ �أَنف َُ�س ُه ْم{ (هود، )101 :
ّ
املحافظة على رتبة املفعول به بعد الفعل ،وجميء الفعل يف الكفة
م�ضارعا م�سبو ًقا بفعل الكون؛ لأنه ي�سجل واقعة
الثانية ما�ض ًيا ال
ً
انتهت دون ق�صد ا�ستمرارها ،فالآيات التي تتحدث عن ظلم الإن�سان
لنف�سه يف الزمن املا�ضي الب�سيط كلها حافظت على رتبة املفعول
به( ، )1يف حني ُق ِّدم املفعول على الفعل يف املا�ضي امل�ستمر يف بقية
الآيات للداللة على �أن الظلم عادة م�ستمرة للب�رشية كقوله تعاىل:
 يظْ ِل ُمو َن{ (( )2الأعراف. )177 :
} َو�أَنف َُ�س ُه ْم كَانُواْ َ
وقد يكون التعبري باملا�ضي كقوله تعاىلَ } :و َما ظَ َل ْمنَا ُه ْم
ني{ (الزخرف ، )76 :في�أتي اخلرب م�سبو ًقا
َو َلكِن كَانُوا ُه ُم الظَّ المِ ِ َ
ب�ضمري الف�صل لتوكيد ح�رص الفعل بالإن�سان دون احلاجة �إىل ذِكر
املفعول؛ لأن الغاية هنا حتديد الفاعل.
�أما امل�ضارع الدال على احلا�رض الب�سيط �أو امل�ستقبل ف ُيحافَظ
معه على رتبة املفعول �أو ُيحذف :فمن الأول قوله تعاىلَ } :و َمن
 يجِ ِد هّ
 ي ْ�س َت ْغ ِف ِر هّ
اللَ غَ فُو ًرا َّرحِ ي ًما{
اللَ َ
 يظْ ِل ْم َنف َْ�س ُه ُث َّم َ
َي ْع َم ْل ُ�سو ًءا �أَ ْو َ
حكم عام غري مقرون بانتفاء ظلم اهلل للإن�سان،
(الن�ساء )110 :؛ لأنه ٌ
اللَ
فال ق�صد فيه على ح�رص املفعول ،ومن الثاين قوله تعاىل�ِ } :إ َّن هّ
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 يظْ ِل ُم مِ ْثقَا َل َذ َّرةٍ { (الن�ساء )40 :حيث ُحذف املفعول لإرادة
الَ َ
الإطالق.
.بظلم الإن�سان لنف�سه مقرونًا بانتفاء ظلمه هلل:
من الب َدهي �أن يكون ظلم الإن�سان هلل منتف ًيا ،وال حاجة لنفيه
�أمام الإن�سان العاقل ،ولكن القر�آن �آث ََر �أن يذكر هذه البدهية يف
مو�ضوع الظلم على �سبيلني� :أحدهما امل�شابهة اللفظية ،وثانيهما
ي�رضه �أب ًدا ،بل
ي�رض اهلل بكفره� ،أنه لن
يظن �أنه
تفهيم الكافر الذي ّ
ّ
ّ
نف�سه.
�سي�رض نف�سه ،و�أنه لو �آمن فلن ينفع �إال َ
وتكررت هذه ال�صورة يف القالب ذاته يف مو�ضعني هما:
ال�س ْل َوى ُكلُواْ
 } َوظَ َّل ْلنَا َع َل ْي ُك ُم ا ْل َغ َما َم َو�أَن َز ْلنَا َع َل ْي ُك ُم المْ َ َّن َو َّ
 يظْ ِل ُمو َن{
مِ ن طَ ِّي َباتِ َما َر َز ْقنَا ُك ْم َو َما ظَ َل ُمونَا َولَـكِن كَانُواْ �أَنف َُ�س ُه ْم َ
(البقرة. )57 :
ال�س ْل َوى ُكلُواْ
 } َوظَ َّل ْلنَا َع َل ْي ِه ُم ا ْل َغ َما َم َو�أَن َز ْلنَا َع َل ْي ِه ُم المْ َ َّن َو َّ
 يظْ ِل ُمو َن{
مِ ن طَ ِّي َباتِ َما َر َز ْقنَا ُك ْم َو َما ظَ َل ُمونَا َولَـكِن كَانُواْ �أَنف َُ�س ُه ْم َ
(الأعراف. )160 :
فبعد �أن ذكّ ر اهلل بني �إ�رسائيل بنعمه� ،أ�شار �إىل �أنهم �إذ جحدوها
مل يظلموا خالقهم ،فحذف متعلّقات الإ�سناد للفعل (ظَ ل َُمو َنا) التي
ت�سهم يف تو�ضيح �سبب الظلم ،وف�سرّ ه الزخم�رشي بقوله« :وما رجع
�إلينا �رضر ظلمهم بكفرانهم النعم» (الزخم�رشي1407 ،هـ/2 ،
 ، )169وذكر ابن عا�شور (� )144 /9 ،1984أن املو�ضع الأول جاء
ب�صيغة اخلطاب } َوظَ َّل ْلنَا َع َل ْي ُك ُم ا ْل َغ َما َم َو�أَن َز ْلنَا َع َل ْي ُك ُم{  ،بينما
جاء الثاين ب�صيغة الغيبة } َوظَ َّل ْلنَا َع َل ْي ِه ُم ا ْل َغ َما َم َو�أَن َز ْلنَا َع َل ْي ِه ُم{
؛ لأن الأول ُق ِ�صد به التوبيخ ،والثاين االعتبار.
ومن جماليات هذا القالب ا�ستخدام (لكن) بني ال�صورتني
املتناق�ضتني؛ قال �أبو حيانَ ( « :لك ِْن) ُه َنا َو َق َع ْت �أَ ْح َ�س َن َم ْوق ٍِع ِ ،أَل َّن ُه
َا�صلَ ِب َها
اب ِ ،...ألَ َّن اِال ْ�س ِت ْد َراكَ الحْ ِ
َت َق َّد َم َق ْب َل َها َنف ٌْي َو َج َ
اء َب ْع َد َها �إِ َ
يج ٌ
�إمنا يكون َي ُدلُّ َعل َْي ِه َما َق ْبل َها ب َِو ْجهٍ َماَ ،و َذلِكَ �أَ َّن ُه لمَ َّا َت َق َّر َر �أَ َّن ُه َق ْد
هلل َت َعالىَ َب ِق َيتِ
َو َق َع مِ ْن ُه ْم ظُ ل ٌْمَ ،فل ََّما ُنف َِي َذلِكَ الظُّ ل ُْم �أَ ْن َي ِ�صلَ �إِلىَ ا ِ
َا�س ُت ْد ِركَ ِب�أ َّنَ
ال َّنف ُْ�س ُم َت َ�ش ِّو َف ًة َو ُم َتطَ لِّ َع ًة �إِلىَ ذِكْ ِر َم ْن َو َق َع ِب ِه الظُّ ل ُْم ،ف ْ
ان َوا ِق ًعا ِب ِه ْم» (الأندل�سي1420 ،هـ،
َذلِكَ الظُّ ل َْم الحْ ِ
َا�صلَ مِ ْن ُه ْم �إِنمَّ َ ا كَ َ
 )348 /1؛ �أي �إن املتلقي كان يتطلّع �إىل معرفة املظلوم بعد �أن ثبت
وقوع الظلم منهم وانتفى و�صوله �إىل اهلل ،فجاءت (لكن) اال�ستدراكية
ملبي ًة هذا التطلع ،فوقعت يف النف�س املتهيئة لها �أح�سن موقع.
.تظلم الإن�سان لنف�سه جمر ًدا:
وردت هذه الفكرة موزع ًة على جمموعتني :الأوىل جاءت
إقرارا من الإن�سان بظلمه لنف�سه ،والثانية جاءت �شهاد ًة من
�آياتها � ً
اهلل على النا�س بظلم �أنف�سهم.
Ú Úاملجموعة الأوىل� :إقرار الإن�سان بظلمه لنف�سه:
ت�شمل هذه املجموعة �أربع �آيات يت�ألف النموذج النحوي
متبوعا بجملة خربية من النوع الطلبي
الثنتني منها من النداء
ً
م�ؤلفة من جملة ا�سمية ذات وجهني ،كقوله تعاىل على ل�سان
بلقي�س} :قَال َْت َر ِّب �إِنيِّ ظَ َل ْم ُت َن ْف�سِ ي َو�أَ ْ�س َل ْم ُت َم َع ُ�س َل ْي َما َن للِهَّ ِ َر ِّب
ني{ (النمل ، )44 :وقوله تعاىل على ل�سان مو�سى بعد �أن وكَ َز
ا ْل َعالمَ ِ َ
رجلاً  ،فق�ضى عليه} :قَا َل َر ِّب ِ �إنيِّ ظَ َل ْم ُت َن ْف�سِ ي فَاغْ ِف ْر ليِ  َف َغ َف َر َل ُه
ُ
�إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغفُو ُر ال َّرحِ ي ُم{ (الق�ص�ص. )16 :
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وطر�أ تعديل على هذا النموذج يف قوله تعاىل على ل�سان �آدم
وزوجه بعد �أن �أكال من ال�شجرة} :قَاالَ َر َّبنَا ظَ َل ْمنَا �أَنف َُ�سنَا َو�إِن لمَّ ْ َت ْغ ِف ْر
َلنَا َو َت ْر َح ْمنَا َل َنكُو َن َّن مِ َن الخْ َا�سرِ ِ ي َن{ (الأعراف )23 :؛ باالنتقال من
اخلرب الطلبي �إىل االبتدائي ،ومن اجلملة اال�سمية الكربى �إىل الفعلية
الب�سيطة؛ لأن الظلم هنا ال يرقى �إىل درجة ال�رشك �أو القتل.
�أما قوله تعاىل على ل�سان قوم �إبراهيم بعد حتطيمه �أ�صنامهم:
} َف َر َج ُعوا �إِلىَ �أَن ُف�سِ ِه ْم َفقَالُوا �إِ َّن ُك ْم َ �أن ُت ُم الظَّ المِ ُو َن{ (الأنبياء)64 :
فخرج عن النموذج العام باالنتقال من التكلم �إىل اخلطاب ،ومن
اخلرب الطلبي �إىل الإنكاري بو�ساطة (� ّإن) و�ضمري الف�صل ،ف�ضلاً عن
انتقال اجلملة من ا�سمية ذات وجهني �إىل ب�سيطة.
فما الفروق املعنوية التي ا�ستدعت التغيري النحوي بني الآية
الثالثة وما �سبقها ،وبني الآية الرابعة وما �سبقها؟
ُ�سبقت الآيات الثالث الأوىل باال�ستغفار ،فال عِ ناد يف
املع�صية ،فاك ُتفي باخلرب الطلبي يف الآيتني الأو َل َيينْ  ،وباخلرب
االبتدائي يف الثالثة ،وهذان ال�رضبان من اخلرب –�إذا ت� ّأملنا
معطيات املقام -مت�ساويان هنا؛ لأ ّنه مل ُيق�صد باخلرب الطلبي �إزالة
ال�شك عند املخاطَ ب ،بل املتكلم؛ فاملخاطَ ب هنا هو اهلل ،ومن ال َبدهي
ت�رصفاته،
�أنه ال �شك يف علمه ،فكان املتكلم
َ
موطن ال�شك الوحيد يف ّ
فلما تبينّ له خط�ؤه� ،أكّ د لنف�سه ظُ لمها.
ّ
و�إذا قار ّنا بني نوع املع�صية يف الآيتني الأو َل َيينْ ويف الثالثة،
وجدناها يف الأو َل َيينْ �إحدى الكبائر ،وهي عبادة ال�شم�س ،وقتل
النف�س� ،أما يف الثالثة ،فهي الأكل من ال�شجرة ،وهي مع�صية وقع
در�سا لتعليم الب�رشية
فيها �آدم ب�سبب الف�ضول ال العِناد ،فكانت ً
علما �أ ّنه �سبق
االمتثال لأوامر اهلل بغ�ض النظر عن
ماهيتهاً ،
ّ
حتذيرهما يف موطنني �سابقني بقوله تعاىلَ } :والَ َت ْق َر َبا َهـ ِذ ِه
ني{ (الأعراف 19 :والبقرة ، )35 :فكان
ال�شَّ َج َر َة َف َتكُونَا مِ َن الظَّ المِ ِ َ
الزلل متو َّق ًعا �أمام كرثة التحذيرات ،لأنك ال تكرث التحذير على هذه
ال�صورة �إال �إذا كان الوقوع يف املحظور و�شيكًا ،وهذا ُيف�سرِّ عدول
الآية الثالثة يف التعبري عن الظلم �إىل اجلملة الفعلية الب�سيطة عن
املدعمة باال�سمية الكربى.
الفعلية ال�صغرى
ّ
وا�ضحا،
�أما الآية الرابعة فكان تعبريها عن انق�سام الكافرين
ً
فخاطبوا بع�ضهم باخلرب الإنكاري الذي جاء على �أ�صل الو�ضع
ل ُيجا َبه به �إنكار َع َبدة الأ�صنام لخِ طئهم ،وكان دخول �ضمري الف�صل
�رضوريا؛ للف�صل بني الك ّفتني
بني ركني الإ�سناد يف الآية الرابعة
ًّ
وح�رص الظلم يف املخاطَ بني ،فهم الوحيدون الذين ي�ستحقون
نبيهم ،وهذا ُيف�سرِّ عدول هذه الآية �إىل اجلملة اال�سمية
التقريع ال َّ
عن الفعلية؛ لأنها لي�ست بحاجة �إىل حتديد املفعول به ،بل الفاعل.
Ú Úاملجموعة الثانية� :شهادة اهلل على النا�س بظلم �أنف�سهم:
ُعبرّ عن هذه الفكرة برتكيبني بارزين :الأول �إ�ضافة ا�سم
الفاعل �إىل معموله ،والثاين �إعماله فيه مع �إدخال الم التقوية على
املعمول ،فمن الأول:
َّاه ُم المْ َلآ ِئ َك ُة ظَ المِ ِي �أَ ْن ُف�سِ ِه ْم قَالُوا ْ فِي َم
 }�إِ َّن ا َّلذِي َن َت َوف ُ
َ
�ض{ (الن�ساء. )97 :
ر
ل
أ
 فيِ ا
ني
ْ ِ
كُن ُت ْم قَالُواْ ُكنَّا ُم ْ�ست َْ�ض َع ِف َ
ال�س َل َم َما
 }ا َّلذِي َن َت َت َوف ُ
َّاه ُم المْ َال ِئ َك ُة ظَ المِ ِي �أَن ُف�سِ ِه ْم َف�أَ ْل َق ُوا ْ َّ
ُكنَّا َن ْع َم ُل مِ ن ُ�سوءٍ { (النحل. )28 :
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ومن الثاين:
 } َو َدخَ َل َج َّن َت ُه َو ُه َو ظَ المِ ٌ ِّل َن ْف�سِ هِ{ (الكهف. )35 :
 } َف ِم ْن ُه ْم ظَ المِ ٌ ِّل َن ْف�سِ هِ{ (فاطر. )32 :
 } َو َبا َر ْكنَا َع َل ْي ِه َو َعلَى �إِ ْ�س َحاقَ َومِ ن ُذ ِّر َّي ِت ِه َما محُ ْ �سِ ٌن
ني{ (ال�صافات. )113 :
َوظَ المِ ٌ ِّل َن ْف�سِ ِه ُم ِب ٌ
و�ضح النحاة الفرق بني الإ�ضافة اللفظية والإعمال ،فقالوا:
ّ
«ب�ضارب» ما �أنت فيه �أو امل�ستقبل
أردت
�
إذا
�
ا،
د
زي
�ضارب
هذا
«تقول:
ٍ
ٌ ً
�ضارب زيدٍ ،تريد به معنى
كمعنى الفعل امل�ضارع له .ف�إذا قلت :هذا
ُ
امل�ضي» (ابن ال�رساج ،د .ت ، )125 /1 ،فالآيتان الأولَيان تتحدثان
عن ظلم الإن�سان الذي وقع منه يف �أثناء حياته وم�ضى ،وهو الآن
يف وقت النزع ،فا�س ُتخدمت فيهما الإ�ضافة غري املح�ضة� .أما الآيات
الأُخريات فتتحدث عن و�صف حا�رض ،فا�س ُتخدم فيها الإعمال.
املطلب الثاني :نفي ظلم اهلل لإلنسان ولغريه من املخلوقات:
ُق�سمت هذه الفكرة �إىل فكرتني جزئيتني :الأوىل نفي ظلم اهلل
للإن�سان خا�صة ،والثانية نفي ظلم اهلل ملخلوقاته عامةً.
 .أنفي ظلم اهلل للإن�سان خا�صة:
تكررت هذه الفكرة يف (� )22آي ًة موزعة على ثالث جمموعات؛
ت�ضم (� )13آية ا�ستخدمت اجلملة اال�سمية ذات الوجهني،
الأوىل
ّ
ت�ضم (� )7آيات ا�ستخدمت اجلملة الفعلية املدعومة
والثانية
ّ
ت�ضم �آيتني� :إحداهما ا�ستخدمت جملتني
والثالثة
املطلق،
باملفعول
ّ
فعليتني متقابلتني ،والثانية ا�ستخدمت (ال) النافية للجن�س.
Ú Úاملجموعة الأوىل:
 ي َو َّف �إِ َل ْي ُك ْم َو�أَن ُت ْم الَ تُظْ َل ُمو َن{
 } َو َما تُن ِفقُواْ مِ ْن خَ يرْ ٍ ُ
(البقرة)272 :
 يظْ َل ُمو َن{ (البقرة:
 } ُث َّم ُت َوفَّى ُك ُّل َنف ٍْ�س َّما ك ََ�س َب ْت َو ُه ْم الَ ُ
)281
 يظْ َل ُمو َن{ (�آل
 } َو ُو ِّف َي ْت ُك ُّل َنف ٍْ�س َّما ك ََ�س َب ْت َو ُه ْم الَ ُ
عمران)25 :
 يظْ َل ُمو َن{ (�آل
 } ُث َّم ُت َوفَّى ُك ُّل َنف ٍْ�س َّما ك ََ�س َب ْت َو ُه ْم الَ ُ
عمران)161 :
ِال�س ِّي َئ ِة َفالَ ُ ي ْج َزى �إِ َّال مِ ْث َل َها َو ُه ْم الَ ُ يظْ َل ُمو َن{
 } َو َمن َجاء ب َّ
(الأنعام)160 :
 } َو َما تُن ِفقُواْ مِ ن �شَ ْيءٍ
 ي َو َّف �إِ َل ْي ُك ْم َو�أَن ُت ْم الَ
 فيِ �سبِي ِل ا ِ
هلل ُ
َ
تُظْ َل ُمو َن{ (الأنفال)60 :
 } َف�إِذَا َجاء َر ُ�سو ُل ُه ْم ق ُِ�ض َي َب ْي َن ُهم بِا ْلق ِْ�سطِ َو ُه ْم الَ
ُيظْ َل ُمو َن{ (يون�س)47 :
 يظْ َل ُمو َن{ (يون�س)54 :
 } َوق ُِ�ض َي َب ْي َن ُهم بِا ْلق ِْ�سطِ َو ُه ْم الَ ُ
 يظْ َل ُمو َن{ (النحل:
 } َو ُت َوفَّى ُك ُّل َنف ٍْ�س َّما َع ِمل َْت َو ُه ْم الَ ُ
)111
 لاَ يظْ َل ُمو َن{ (امل�ؤمنون:
َاب َ ينطِ ُق ِبالحْ َِّق َو ُه ْم ُ
 } َو َل َد ْينَا ِكت ٌ
)62
 لاَ يظْ َل ُمو َن{ (الزمر)69 :
 } َوق ُِ�ض َي َب ْي َن ُهم ِبالحْ َِّق َو ُه ْم ُ

 لاَ يظْ َل ُمو َن{
 } َو ِلت ُْج َزى ُك ُّل َنف ٍْ�س بمِ َ ا ك ََ�س َب ْت َو ُه ْم
ُ
(اجلاثية)22 :
 لاَ يظْ َل ُمو َن{ (الأحقاف)19 :
 } َو ِل ُي َو ِّف َي ُه ْم َ �أ ْع َما َل ُه ْم َو ُه ْم ُ

املكونني اال�سمي والفعلي �إىل متازج
�أدى التعا�ضد بني
ّ
داللتيهما مبا يخدم انتفاء الظلم على �أح�سن وجه ،ف�أ�ضحى انتفا�ؤه
وم�ستمرا (بداللة الفعل
م�ستقرا (بداللة اجلملة اال�سمية)
أمرا ثاب ًتا
� ً
ًّ
ًّ
امل�ضارع) يف �آن.
Ú Úاملجموعة الثانية:
 يظْ َل ُمو َن َف ِتيلاً { (الن�ساء. )49 :
 } َوالَ ُ
 } َوالَ تُظْ َل ُمو َن َف ِتيلاً { (الن�ساء. )77 :

 يظْ َل ُمو َن َن ِق ًريا{ (الن�ساء. )124 :
 } َوالَ ُ
 يظْ َل ُمو َن َف ِتيلاً { (الإ�رساء. )71 :
 } َوالَ ُ
لاَ يظْ َل ُمو َن �شَ ْيئًا{ (مرمي. )60 :
 } َو ُ

ْ�س �شَ ْيئًا{ (الأنبياء. )47 :
 }فَلاَ تُظْ َل ُم َنف ٌ

ْ�س �شَ ْيئًا{ (ي�س. )54 :
 }فَا ْل َي ْو َم لاَ تُظْ َل ُم َنف ٌ

حافظت اجلملة الفعلية يف هذه املجموعة على توكيد انتفاء
ِريا�َ ،ش ْي ًئا) النائبة عن امل�صدر
الظلم باملفاعيل املطلقة ( َف ِتيلاً َ ،نق ً
م�ؤ ّدية معنى التوكيد؛ فالفتيل :خيط رقيق يف �شِ ِّق ال َّنواة ،وقد �ضرَ َ َبتِ
العرب املث َل يف القلة التافهة بالفتيل والنقري ،وهو ال ُّن ْقرة التي يف
ُ
ظَ هر ال َّنواة (ال�سمني احللبي ،د .ت. )702 /3 ،
بناء الأفعال للمجهول يف هاتني
وال بد من الأخذ باالعتبار َ
املجموعتني للداللة على �أن الظلم معدوم امل�صدر؛ فمجيء الفعل
املبني للمجهول يف �سياق النفي يعني عموم انعدام الفعل والفاعل
على الإطالق (ال�سيد مو�سى ،د .ت� ،ص ، )37 - 23 - 22خِ الفًا ملا
كان عليه الأمر يف احلياة الدنيا� ،إذ �إن �آيات املجموعتني تتحدث عن
ت�أدية احلقوق يوم القيامة ،ولذلك �سنالحظ ح�ضور البناء للمعلوم
عندما يتعلق الأمر بالدنيا كما يف الآية الأوىل من املجموعة الثالثة:
Ú Úاملجموعة الثالثة:
ُو�س �أَ ْم َوا ِل ُك ْم الَ تَظْ ِل ُمو َن َوالَ تُظْ َل ُمو َن{
 } َو ِ�إن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر�ؤ ُ
(البقرة)279 :
 }لاَ ظُ ْل َم ا ْل َي ْو َم �إِ َّن هَّ
اب{ (غافر)17 :
اللَ �سرَ ِ ي ُع الحْ َِ�س ِ
�رصفيا بني هاتني الآيتني ،ف�أفردنا لهما
ال جامِ َع نح ِو ًّيا �أو
ًّ
لتفردِهما عن �سائر الآيات ال�سابقة .فالتوازن
جمموعة خا�صة ُّ
الرتكيبي يف الآية الأوىل بني البناء للمعلوم والبناء للمجهول الذي
ي�صحبه التقابل يف واو اجلماعة بني الفاعل واملفعول به الذي ناب
مت �صورة ،وجاءت
عن الفاعل ي�سهم يف التعبري عن التوازن والعدل ب�أ ّ
الآية خِ ًلوا من �أ�شكال التوكيد والتثبيت على خِ الف ما عهدناه يف
الربا من ِجهة ،ولأنها
مو�ضوع الظلم؛ لأنها حكم خا�ص مب�س�ألة ِّ
م�ستقبليا يقت�ضي
غيبيا �أو
ًّ
ُتعالَج يف الدنيا من جهة �أخرى ،فال �شيء ًّ
التوكيد.
�أما الآية الثانية فتعبرّ عن نهاية الظلم ،فظُ لم الدنيا انطوت
�صفحته مع التن�صي�ص على نفيه امل�ؤكَّ د مبا حتمله (ال) من مع ًنى
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تأثير النسيج النحوي والصرفي في داللة ّ
الظلم في القرآن الكرمي

د .إسماعيل بكري قلعه جي

معاك�س لـ (� َّإن)  ،فهذه تدل على توكيد الإيجاب ،وتلك تدل على
توكيد النفي.
.بنفي ظلم اهلل ملخلوقاته عامة:
ُخ َّ�صت هذه الفكرة برتكيب نحوي و�صيغة �رصفية مل ُت�ستخ َدم
يف املوا�ضع التي تناولت نفي ظلم اهلل للإن�سان خا�صة ،وذلك
كالآتي:
 } َو َ�أ َّن هّ
اللَ َل ْي َ�س ِب َظال ٍَّم ِّل ْل َعبِيدِ{ (�آل عمران182 :
والأنفال 51 :واحلج. )10 :
 } َو َما َر ُّب َك ِبظَلاَّ ٍم ِّل ْل َعبِيدِ{ (ف�صلت. )46 :
 } َو َما �أَنَا ِبظَلاَّ ٍم ِّل ْل َعبِيدِ{ (قـ. )29 :

فالالفت لالنتباه تزاحم امل�ؤكِّدات فيها لتكون جمي ًعا
من ال�رضب الإنكاري املجابِه لعِناد الكافر ،فا�س ُتخدمت �أربعة
م�ؤكِّدات يف الرتكيب الأول ،وهي (� َّأن) امل�صدرية ،والباء الزائدة يف
اخلرب ،و�صيغة املبالغة ،والالم الزائدة للتقوية يف املفعول ،بينما
ا�س ُتخدمت ثالثة م�ؤكِّدات يف الآيتني الأُ ْخ َريني فقط.
فهل يكون النفي �أبلغ با�ستخدام ا�سم الفاعل (ظامل) �أو املبالغة
(ظلاّ م) ؟ �أفال يعني نفي املبالغة احتمالَ القليل؟
انتقلت املبالغة هنا من الداللة على توكيد القيام بالفعل �إىل
«وذ ََه َب �أبو حيان �إِىل
توكيد انتفائه ،فعددناها مع جملة امل�ؤكداتَ ،
�أَ َّن (ف َّع اًال) َق ْد َي ِجي ُء اَل ُي َرا ُد ِب ِه ا ْلكَثرْ َ ُة ،كَ َق ْولِ طَ َر َف َة (الزوزين،2004 ،
�ص: )88

���ت ِب َح�َّل�اَّ لِ ال ِّت�َل�اَ ِع مخَ َ افَ��� ًة
َول َْ�س ُ
 ي ْ�سترَ ْفِ��� ِد ا ْلقَ��� ْو ُم �أَ ْرفِ��� ِد
َ���ى
ت
م
َ
َلكِ��� ْن َ

اَل ُي ِري ُد �أَ َّن ُه َق ْد َيحِ لُّ ال ِّتلاَ َع َق ِليلاً  ِ ،ألَ َّن َع ُج َز ا ْل َب ْيتِ َي ْد َف ُع ُهَ ،ف َدلَّ
َعلَى َنف ِْي ا ْل ُب ْخلِ فيِ كُ ِّل َحالٍ » (الأندل�سي1420 ،هـ- 456 /3 ،
. )457
�أما من يرف�ض خروج ال�صيغة عن �أ�صلها ويرى �أن �صفات
(فع اًال) لي�س هنا
الذم �إذا ُنفيت مبالغتها مل ينتف �أ�صلها ،فريى �أن ّ
للمبالغة ،بل للن�سب؛ �أي وما ربك ب�صاحب ظلم (الأن�صاري،1985 ،
. )150 /1
وبقي �شيء �آخر ال بد من ذِكره حول املبالغة (ظلاّ م) ب�أنها
مل ُت�ستخ َدم بهذا الوزن يف غري هذه املوا�ضع ،فلما �أراد اهلل ت�صوير
خ�صه بوزن (ف ُعول) يف �آيتني:
مبالغة الإن�سان يف الظلم ّ
ن�سا َن َل َظلُو ٌم َكفَّا ٌر{ (�إبراهيم)34 :
 } ِ�إ َّن ا ِلإ َ
 }�إِ َّن ُه كَا َن ظَ لُو ًما َج ُهول{ (الأحزاب)72 :
(فعال) و ( َف ُعول) ؟ نقل ال�سيوطي عن
فهل ثمة تفاوت بني ّ
(فع اًال) ملن َ�صار َل ُه
ْابن طَ ل َْحة ب�أن ( َف ُع اً
ول) ملن كرث مِ ْن ُه ا ْل ِف ْعل ،و ّ
َ
كال�صناعة ،ثم نقل عن �أبي َح َّيان �أنه مل ي َت َع َّر�ض ل َذلِك �أحد من
املتقدمني (ال�سيوطي ،د .ت ، )75 /3 ،ومع �أن كالم ابن طلحة مل
يحظ بالإجماع �إال �أنه يومئ مبا يهدينا �إىل الفرق بني ال�صيغتني،
ف�إذا كانت (فعول) خا�صة مبن كرث الفعل منه ،فهذا يعني �أنها ُتطلق
(فعال) ملن �صار
على من كان الفعل مثب ًتا مت�أ�صلاً فيه ،و�إذا كانت ّ
ن�سب �إىل هذه ال�صناعة �أو ال ،وهذا ما
الفعل له كال�صناعة ف�إنه قد ُي َ
يف�سرّ ا�ستخدامها يف نفي ظلم اهلل لعبيده ،وا�ستخدام (فعول) لإثبات
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الظلم الواقع من النا�س ،ودليلنا �إ�سناد �صيغة (فعول) �إىل اهلل يف
ُوف بِا ْل ِع َبادِ) (البقرة)207 :
(واللهّ ُ َر�ؤ ٌ
�سياق الإيجاب كقوله تعاىلَ :
 ،دون �أن ت ِرد يف �سياق النفي ولو مرة ،وبذلك ن�ستنتج �أن (فعول)
(فعال)  ،وهذا يف�سرّ قلة عدد امل�ؤكِّدات مع (ظَ لُوم) مقارن ًة
�آكَ ُد من ّ
مبثيالتها مع (ظلاّ م)  ،ولذلك ا�س ُتخدمت (فعول) للداللة على الأفعال
املت�أ�صلة يف الإن�سان وك�أنه مفطور عليها ،قال ابن عا�شور يف
ول فيِ فِطْ َر ِتهِ� ،أَ ْي
ُوما َج ُه اً
تعليقه على هذه ال�صيغةَ « :ي ُجو ُز �أَ ْن ُي َرا َد ظَ ل ً
فيِ طَ ْب ِع الظُّ ْل ِمَ ،والجْ َ ْهلِ » (ابن عا�شور ، )130 /22 ،1984 ،وي�ؤكّ د
ذلك جمي ُئها يف قوله تعاىل وا�صفًا الفطرة التي خلق الإن�سان عليها:
}�إِ َّن ْ إِ
ُوعا * �إِذَا َم َّ�س ُه ال�شرَّ ُّ َجزُ ً
ن�سا َن خُ ِل َق َهل ً
وعا * َو�إِذَا َم َّ�س ُه الخْ َ يرْ ُ
ال َ
ُوعا{ (املعارج. )21 - 19 :
َمن ً
و�آخر ما ي�ستوقفنا فيها املفعول به (ال َعبِيد) بوزن (فعيل) دون
(فِعال)  ،فقد ف�سرّ ه بع�ضهم ب�أنه �أريد به التحقري ،وف�رسه �آخرون ب�أنه
�أري َد به موافقة الفا�صلة القر�آنية (الأندل�سي1420 ،هـ- 230 /3 ،
 ، )232والأرجح � ّأن (العبيد) ت�شمل َمن عب َد اهلل �أو عبد غريه ،بينما
تخت�ص (العِباد) مبن عبد اهلل ،فجاءت (العبيد) للداللة على انتفاء
�سواء من عبده �أو عبد غريه،
ظلم اهلل جلميع خملوقاته من � ٍ
إن�س ِ
وج ّن ٌ
هلل َو مْال ََمالِيكِ َ ،ف َقالُوا َهذَا َع ْب ٌد مِ ْن عِ باد
وثمة « َت ْف ِر َقة َما َبينْ َ عِ باد ا ِ
اهللِ ،وه�ؤُالء َعبي ٌد ممَ َ الِيكُ َ ...و اَل ُيقَالُ َع َب َد َي ْع ُب ُد عِ بادة �إِال لمِ َْن َي ْع ُبد
ني ُه ْم
اللهَّ َ ،...و�أَما َع ْب ٌد َخ َد َم َم ْو اَل ُه فَلاَ ُيقَالُ َع َب َدهَ ...و ُيقَالُ ِلل ُْم�شرْ ِكِ َ
ني عِ با ُد اهللِ» (ابن منظور ،د .ت ،مادة
َع َب َد ُة الطَّ اغُ ِ
وتَ ،و ُيقَالُ ِلل ُْم ْ�س ِل ِم َ
ُ
هّ
ِّ
لمَ
ني{
 ي ِري ُد ظُ ْل ًما ل ْل َعا ِ َ
عبد)  ،وي� ّؤيد هذا الر� َأي قوله تعاىلَ } :و َما الل ُ
ني) ؛ مفردها (عالمَ )
(�آل عمران ، )108 :فنفى الظلم عن (ال َعالمَ ِ َ
 ،فهي ت�شمل عامل الب�رش وغريه من العوالمِ  ،وي� ّؤيده قوله تعاىل:
لاَ يظْ ِل ُم َر ُّب َك �أَ َح ًدا{ (الكهف ، )49 :حيث جاء املفعول به (�أَ َح ًدا)
} َو َ
للداللة على عموم املخلوقات ،والتقدير« :وال َيظل ُِم َر ّبكَ �أح ًدا من
خلقه» (الأمنيَ )388 /16 ،2001 ،ح َّتى البهائم.
خمل�صا
ويرى �آخرون �أن اجلمع (عباد) ُيطلق على من عبد اهلل
ً
له الطاعة ،بينما ُيطلق اجلمع (عبيد) على ال ُع�صاة (بطة،2018 ،
�ص. )59
وهنا ال بد من العودة �إىل ا�ستعمال اجلمع على �صيغة (العِباد)
 ي ِري ُد ظُ ْل ًما ِّللْعِ َبادِ{ (غافر ، )31 :فيمكن
يف قوله تعاىلَ } :و َما اهللُ ُ
تف�سريه مبوافقة الفا�صلة؛ لأنه جاء يف كنف فوا�صل مت�شابهة �سابقة
عليه والحقة له (. )3
وميكن تف�سريه ب�أنه ال يتحدث عن نفي �إرادة ظلم اهلل
انتفاءها عن �أي ظُ لم ،حتى ظلم
لعباده فقط ،بل يريد لهذه الإرادة
َ
العِباد لبع�ضهم �أو لغريهم؛ بدليل تنكري (ظُ ًلما)  ،وهذا ُيفهم من
كالم الزخم�رشي« :ويجوز �أن يكون معناه كمعنى قوله تعاىل:
 ي ْر�ضى لِعِ با ِد ِه ا ْل ُك ْف َر» (الزمر )7 :؛ �أي ال يريد لهم �أن َيظْ لِموا»
} َوال َ
(الزخم�رشي1407 ،هـ. )165 /4 ،

املبحث الثاني :معاجلة مشكلة الظلم:
املطلب األول :تصوير أشكال الظلم:
 .أالظلم يف املجتمع:
كحقوق الأيتام ( )4والقتل ( )5وال�رسقة ( )6و�أكل �أموال النا�س()7
وظلم النا�س ب�شكل عام ( ، )8ومل يكن لها قالب نحوي حمدد �إال يف

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية  -العدد ( - )55كانون أول 2020م

ق�ضية حقوق الزوجة:
وف
ُوهنَّ بمِ َ ْعرُ ٍ
 } َو ِ�إذَا طَ َّل ْق ُت ُم الن ََّ�ساء َف َب َل ْغ َن �أَ َج َل ُه َّن َف َ�أ ْم�سِ ك ُ
 ي ْف َع ْل َذ ِل َك
�أَ ْو �سرَ ِّ ُحو ُهنَّ بمِ َ ْعرُ ٍ
وف َوالَ مُتْ�سِ ك ُ
ُوه َّن �ضرِ َا ًرا َّل َت ْع َت ُدواْ َو َمن َ
َف َق ْد ظَ َل َم َنف َْ�س ُه{ (البقرة. )231 :
ُوه َّن لِعِ َّد ِت ِه َّن َو�أَ ْح ُ�صوا الْعِ َّد َة
 }�إِذَا طَ َّل ْق ُت ُم ال ِّن َ�ساء َف َط ِّلق ُ
ْ
َ
َوا َّتقُوا هَّ
ني
اللَ َر َّب ُك ْم لاَ  تُخْ ِر ُج ُ
 ي�أ ِت َ
لاَ يخْ رُ ْج َن �إِلاَّ �أن َ
وه َّن مِ ن ُب ُيو ِت ِه َّن َو َ
هلل َف َق ْد ظَ َل َم
 ي َت َع َّد ُح ُدو َد ا ِ
ِب َفاحِ �شَ ةٍ ُّم َب ِّينَةٍ َو ِت ْل َك ُح ُدو ُد ا ِ
هلل َو َمن َ
َنف َْ�س ُه{ (الطالق. )1 :
فاملالحظ �أ ّنهما جاءتا ب�أ�سلوب ال�رشط الذي �أُكِّد جوابه بـ
َ
خ�ص هاتني
(قد) ،ووقع فيه الظلم على النف�س ،ولعل القر�آن قد ّ
الآيتني بذِكر املفعول به على هذه ال�صورة خِ الفًا ملا اعتدناه
من ارتباط ظلم النف�س بالأمور ال َع َقدية؛ ليبني متانة العالقة بني
الزوجني ،فظلمها يعني ظلم نف�سه لأنها منه يف �أ�صل اخللق ،وهي
أفح�ش.
�ضعيفة،
وظلم ال�ضعيف � ُ
ُ
.بالظلم الذي يطال �شعائر اهلل الكُربى وما يلحقها من
الكبائر:
جاءت هذه الفكرة يف جمموعتني :الأوىل خمتومة باجلملة
اال�سمية امل�ؤكّ دة ب�ضمري الف�صل ،والثانية م�صدرة با�سم التف�ضيل
املحت�ضن يف �أ�سلوب اال�ستفهام الذي خرج �إىل معنى النفي.
َ
Ú Úاملجموعة الأوىل :وتت�ضمن ثماين �آيات:
هلل َف ُ�أ ْولَـ ِئ َك ُه ُم الظَّ المِ ُو َن{ (البقرة:
 ي َت َع َّد ُح ُدو َد ا ِ
 } َو َمن َ
)229
 } َوا ْلكَا ِفرُو َن ُه ُم الظَّ المِ ُو َن{ (البقرة)254 :
هلل ا ْل َكذ َِب مِ ن َب ْع ِد َذ ِل َك َف�أُ ْولَـ ِئ َك ُه ُم
 } َف َم ِن ا ْفترَ َ َى َعلَى ا ِ
الظَّ المِ ُو َن{ (�آل عمران)94 :
 ي ْحكُم بمِ َ ا �أن َز َل هّ
اللُ َف�أُ ْولَـ ِئ َك ُه ُم الظَّ المِ ُو َن{
 } َو َمن لمَّ ْ َ
(املائدة)45 :
 } َيا َ �أ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُواْ الَ َتتَّخِ ذُواْ �آ َباء ُك ْم َو�إِخْ َوا َن ُك ْم �أَ ْو ِل َياء
 ي َت َو َّل ُهم ِّمن ُك ْم َف�أُ ْولَـ ِئ َك ُه ُم
مي ِ
ا�ست ََح ُّبواْ ا ْل ُك ْف َر َعلَى الإِ َ
ان َو َمن َ
�إ َِن ْ
الظَّ المِ ُو َن{ (التوبة)23 :
هلل َو َر ُ�سو ِل ِه ِل َي ْح ُك َم َب ْي َن ُه ْم �إِذَا َف ِري ٌق ِّم ْن ُهم
 } َو�إِذَا ُد ُعوا �إِلىَ ا ِ
ْ
ُّ
ني * �أَفيِ  ُقلُو ِب ِهم
ن
ذ
م
ه
ي
ل
 �
إ
ُوا
ت
�
أ
 ي
َق
َ
ِ
ْعِ
ِ
َ
 يكُن َّل ُه ُم الحْ َ
ُّم ْع ِر ُ�ضو َن * َو ِ�إن َ
ِ ْ ُ
 يحِ يفَ اهللُ َع َل ْي ِه ْم َو َر ُ�سو ُل ُه َب ْل ُ �أ ْو َل ِئ َك
َّم َر ٌ
 يخَ افُو َن َ �أن َ
�ض �أَ ِم ا ْرتَا ُبوا �أَ ْم َ
ُه ُم الظَّ المِ ُو َن{ (النور)50 - 48 :
 }�إِنمَّ َا َ ي ْن َها ُك ُم اهللُ َع ِن ا َّلذِي َن قَا َتلُو ُك ْم فيِ ال ِّدي ِن َو�أَخْ َر ُجوكُم
 ي َت َو َّل ُه ْم َف�أُ ْو َل ِئ َك
ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َوظَ َ
اهرُوا َعلَى �إِخْ َراجِ ُك ْم �أَن َت َو َّل ْو ُه ْم َو َمن َ
ُه ُم الظَّ المِ ُو َن{ (املمتحنة)9 :
أ�شكال مت�شابهة للظلم ،و�سنجد
ت�صور � اً
ُيالحظ �أن هذه الآيات ّ
مكررا يف املجموعة الثانية ،كتجاوز حدود اهلل والكفر
بع�ضها
ً
وافرتاء الكذب على اهلل وعدم االحتكام ل�رشيعة اهلل واتخاذ الكافرين
�أولياء والنفاق ،و ُيالحظ �أنها بعد ت�صوير ممار�سات الظاملني ت�شري
�إليهم با�سم الإ�شارة للداللة على متييزهم عما �سواهم وتعيينهم
جدير كل
والتنبيه على �أن امل�شار �إليه امل�سبوق بتلك الأو�صاف
ٌ
اجلدارة  -من �أجل هذه الأو�صاف -بامل�سند الذي �سي�أتي بعد ا�سم

الإ�شارة (العاكوب� ،2008 ،ص ، )113 - 112وهو ا�سم الفاعل
(الظاملون) امل�سبوق ب�ضمري الف�صل الذي ي�سهم يف كمال التمييز
والتوكيد واحل�رص (�أحمد1436 ،هـ� ،ص ، )59بالإ�ضافة �إىل
املبالغة؛ للداللة على �أن امل�شار �إليهم يبالغون يف الظلم؛ ف ُهم لي�سوا
الوحيدين امل�سند �إليهم هذا اخلرب يف القر�آن.
َاب
والآية الأخريةَ } :ولاَ  َت ْل ِمزُوا �أَنف َُ�س ُك ْم َولاَ  َتنَا َبزُوا ب ْ أ
ِالَ ْلق ِ
ْ�س اال ِْ�س ُم ا ْلف ُُ�سوقُ َب ْع َد ْ ِإ
ان َو َمن لمَّ ْ َ يت ُْب َف�أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم الظَّ المِ ُو َن{
مي ِ
ال َ
ِبئ َ
(احلجرات ، )11 :هي الوحيدة التي ا�س ُتخدِم فيها هذا الأ�سلوب ،وهي
لي�ست خمت�صة ب�شعائر اهلل وما يلحقها من الكبائر ،ولكن املُالحظ
�أن التحذير هنا ين�صب على الإ�رصار وعدم التوبة ،ولذلك ُيفهم �أن
الإ�رصار على املع�صية يرتقي �إىل درجة الكبائر.
Ú Úاملجموعة الثانية :وتت�ضمن (� )15آية:
هلل َ
ا�س ُم ُه
 } َو َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ن َّم َن َع َم َ�ساجِ َد ا ِ
 �أن ُ
 ي ْذ َك َر فِي َها ْ
َو َ�س َعى فيِ خَ َرا ِب َها{ (البقرة. )114 :
 } َو َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ن َك َت َم �شَ َها َد ًة عِ ن َد ُه مِ َن اهللِ{ (البقرة)140 :
.
هلل َك ِذ ًبا �أَ ْو َكذ ََّب ِب�آ َيا ِت ِه �إِ َّن ُه
 } َو َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ِن ا ْفترَ َى َعلَى ا ِ
 ي ْفل ُِح الظَّ المِ ُو َن{ (الأنعام. )21 :
الَ ُ
هلل َك ِذ ًبا �أَ ْو قَا َل �أُ ْوحِ َي �إِليَ َّ
 } َو َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ِن ا ْفترَ َى َعلَى ا ِ
وح ِ �إ َل ْي ِه �شَ ْي ٌء َو َمن قَا َل َ�س�أُن ِز ُل مِ ْث َل َما َ �أنَز َل هّ
اللُ{ (الأنعام:
َولمَ ْ ُ
 ي َ
. )93
 } َف َم ْن َ �أظْ َل ُم ممِ َّ ِن ا ْفترَ َى َعلَى ا ِ
َّا�س ِب َغيرْ ِ
هلل َك ِذ ًبا ِل ُي ِ�ض َّل الن َ
عِ ل ٍْم �إِ َّن هّ
ني{ (الأنعام)144 :
 ي ْهدِي ا ْل َق ْو َم الظَّ المِ ِ َ
اللَ الَ َ
هلل َو َ�ص َدفَ َع ْن َها{ (الأنعام:
 } َف َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ن َكذ ََّب ِب�آ َياتِ ا ِ
)157
هلل َك ِذ ًبا �أَ ْو َكذ ََّب ِب�آ َيا ِتهِ{
 } َف َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ِن ا ْفترَ َى َعلَى ا ِ
(الأعراف 37 :ويون�س)17 :
 ي ْع َر ُ�ضو َن
 } َو َم ْن َ �أظْ َل ُم ممِ َّ ِن ا ْفترَ َى َعلَى ا ِ
هلل َك ِذ ًبا ُ �أ ْولَـ ِئ َك ُ
هلل
َعلَى َر ِّب ِه ْم َو َيقُو ُل الأَ�شْ َها ُد َهـ�ؤُالء ا َّلذِي َن َك َذ ُبوا ْ َعلَى َر ِّب ِه ْم �أَالَ َل ْع َن ُة ا ِ
ني{ (هود. )18 :
َعلَى الظَّ المِ ِ َ
هلل َك ِذ ًبا{ (الكهف)15 :
 } َف َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ِن ا ْفترَ َى َعلَى ا ِ
�ض َع ْن َها{ (الكهف:
 } َو َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ن ُذ ِّك َر ِب�آ َياتِ َر ِّب ِه َف�أَ ْع َر َ
. )57
هلل َك ِذ ًبا َ �أ ْو َكذ ََّب ِبالحْ َِّق لمَ َّا
 } َو َم ْن َ �أظْ َل ُم ممِ َّ ِن ا ْفترَ َى َعلَى ا ِ
َجاء ُه{ (العنكبوت. )68 :
�ض َع ْن َها{
 } َو َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ن ُذ ِّك َر ِب�آ َياتِ َر ِّب ِه ُث َّم �أَ ْع َر َ
(ال�سجدة. )22 :
ِال�ص ْد ِق �إِ ْذ
 } َف َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ن َكذ ََب َعلَى ا ِ
هلل َو َكذ ََّب ب ِّ
َجاء ُه{(الزمر)32 :
 ي ْد َعى �إِلىَ 
 } َو َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ِن ا ْفترَ َى َعلَى ا ِ
هلل ا ْل َكذ َِب َو ُه َو ُ
ني{ (ال�صف. )7 :
ْ ِإ
 لاَ ي ْهدِي ا ْل َق ْو َم الظَّ المِ ِ َ
ال ْ�سلاَ ِم َواهللُ َ
مت�س م�ساجد اهلل و�أنبياءه و�آياتِه،
فهي
ّ
ت�صور جرائم كُ ربى ّ
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تأثير النسيج النحوي والصرفي في داللة ّ
الظلم في القرآن الكرمي

د .إسماعيل بكري قلعه جي

خ�صها القر�آن با�سم التف�ضيل ،ويبدو �أن �أكرب
ولعِظم هذه اجلرائم ّ
جرم بينها هو افرتاء الكذب على اهلل؛ لأن معظم الآيات التي تناولت
ٍ
هذا النوع من الظلم كُ ِّررت فيها �صيغة �أخرى م�شتقة من الظلم،
بالإ�ضافة �إىل ا�سم التف�ضيل ،وهي �صيغة ا�سم الفاعل التي �أ�سهمت
يف تعميق الفكرة.
الولىَ * َو َث ُمو َد َف َما َ �أ ْبقَى *
وقوله تعاىلَ } :و َ�أ َّن ُه َ �أ ْه َل َك َعا ًدا ْ ُأ
ُوح ِّمن َق ْب ُل �إِ َّن ُه ْم كَانُوا ُه ْم �أَظْ َل َم َو�أَطْ غَى{ (النجم)52 - 50 :
َو َق ْو َم ن ٍ
 ،هو الوحيد الذي ا�ستخدم فيه ا�سم التف�ضيل يف غري قالَبه املعهود؛
أ�رصوا
ل َّأن املق�صودين به ارتكبوا �أكرب ٍ
جرم من اجلرائم املذكورة ،و� ّ
عليه.
ومهما يكن ف�إن ارتباط اال�ستفهام با�سم التف�ضيل يدل على
ُف�ضل على من ي�شاركه يف الو�صف ،ال �سيما مع خروج
متيز امل َّ
ُّ
اال�ستفهام عن معناه احلقيقي �إىل النفي؛ لذلك كرث ا�ستعمال هذا
الأ�سلوب يف و�صف افرتاء الكذب على اهلل (اختالق الأ�شياء ون�سبتها
�إىل اهلل) والتكذيب ب�آياته (االدعاء ب�أنها لي�ست من عند اهلل)
والإعرا�ض عنها (عدم االن�صياع لها) .
املطلب الثاني :عواقب الظلم:
نالت هذه الفكرة عناية كبرية ،وتعددت �صيغها كالآتي:
عر�ض املظلمة و�إردافَها بالعقوبة
 .أال�صيغة الأوىل :تت�ضمن َ
بفاء العطف؛ للرتتيب والتعقيب وال�سببية؛ فال ت�أجيل للعقاب �أو
فر�صة للتوبة ،وهذا التعبري خمت�ص بالذنوب الكربى �أو بالأقوام
مت �إنذارهم من قبلُ كبني �إ�رسائيل يف قوله تعاىلَ } :فقَالُواْ
الذين ّ
َ
ال�صاعِ َق ُة ِب ُظ ْل ِم ِه ْم{ (الن�ساء، )153 :
�أَ ِرنَا ا ِ
هلل َج ْه َر ًة َف�أخَ َذ ْت ُه ُم َّ
وجاءت بهذه ال�صيغة �آيتان مت�شابهتان:
 } َف َب َّد َل ا َّلذِي َن ظَ َل ُمواْ َق ْولاً غَ يرْ َ ا َّلذِي قِي َل َل ُه ْم َف َ�أن َز ْلنَا َعلَى
 يف ُْ�سقُو َن{ (البقرة. )59 :
ال�س َماء بمِ َ ا كَانُواْ َ
ا َّلذِي َن ظَ َل ُمواْ ِر ْج ًزا ِّم َن َّ
 } َف َب َّد َل ا َّلذِي َن ظَ َل ُموا ْ مِ ْن ُه ْم َق ْولاً غَ يرْ َ ا َّلذِي قِي َل َل ُه ْم َف�أَ ْر َ�س ْلنَا
 يظْ ِل ُمو َن{ (الأعراف. )162 :
ال�س َماءِ بمِ َ ا كَانُواْ َ
َع َل ْي ِه ْم ِر ْج ًزا ِّم َن َّ
واملالحظ فيهما نقطتان :الأوىل تخ�صي�ص العقاب بالفئة
الظاملة ،والثانية توكيد ارتباط ال�سبب بالنتيجة ،وقد ُعبرِّ عن
هاتني النقطتني بطريقة نحوية خمتلفة يف كل من الآيتني؛ للفت
انتباه املتلقي �إليهما.
فالآية الأوىل فعبرّ ت عن النقطتني م ًعا بتكرار لفظ الفئة
ِين ظَ ل َُمواَْ ← ...ف�أَن َز ْل َنا
الظاملة يف كل من ال�سبب والنتيجةَ ( :ب َّدلَ ا َّلذ َ
ِين ظَ ل َُمواَْ ← ...ف�أَن َز ْل َنا
ِين ظَ ل َُمواْ ، )...فلم يقلَ ( :ب َّدلَ ا َّلذ َ
َعلَى ا َّلذ َ
بدل من �إعادة لفظهم؛ لتقرير
َعلَيهم )...بذكر ال�ضمري العائد عليهم اً
الو�صف بالظلم وبيان �سبب العقوبة (املحلي وال�سيوطي،2008 ،
�ص. )470
والآية الثانية فعربت عن النقطة الأوىل بتقييد اال�سم املو�صول
ِين) ب�شبه اجلملة (مِ ْن ُه ْم) التي مل ترد يف الآية الأوىل لأن (الذين
(ا ّلذ َ
بن�صها يف تتمة الآية للداللة على الفئة املعا َقبة ،يف
ظلموا) كررت ّ
حني كانت �شبه اجلملة (منهم) �رضوية يف الآية الثانية لأن (الذين
ظلموا) مل ُيذكروا يف تتمة الآية ،وعبرّ ت عن النقطة الثانية بتكرار
ون) مقابلاً لـ (يف�سقون)
الفعل امل�شتق من الظلم يف تتمة الآيةَ ( :يظْ ل ُِم َ
يف الأوىل؛ لأن الف�سق نوع الظلم.
73

.بال�صيغة الثانية :تت�ضمن الدعوة �إىل ت�أمل حال الظاملني
املعا َقبني ب�أفعال م�شتقة من النظر والر�ؤية املراد بهما االعتبار
وقع
واالتعاظ ،وقد تكون هذه الأفعال يف �صيغة الأمر لت� ُّأمل ما َ
وانتهى� ،أو ب�أ�سلوب التمني فيما هو � ٍآت يوم القيامة� ،أو بامل�ضارع
املراد به ا�ستح�ضار ال�صورة يف ذهن املتلقي.
فعلى الأول �أربع �آيات هي:
و�سى ِب�آ َيا ِتنَا �إِلىَ  ِف ْر َع ْو َن َو َم َل ِئ ِه
 } ُث َّم َب َع ْثنَا مِ ن َب ْعدِهِ م ُّم َ
َف َظ َل ُمواْ ِب َها فَان ُظ ْر َك ْيفَ كَا َن َعا ِق َب ُة المْ ُ ْف�سِ دِي َن{ (الأعراف. )103 :
ا�س َت ْي َق َن ْت َها �أَنف ُُ�س ُه ْم ظُ ْل ًما َو ُعلُ ًّوا فَان ُظ ْر
 } َو َج َح ُدوا ِب َها َو ْ
َك ْيفَ كَا َن َعا ِق َب ُة المْ ُ ْف�سِ دِي َن{ (النمل. )14 :
ني{ (يون�س39 :
 }فَان ُظ ْر َك ْيفَ كَا َن َعا ِق َب ُة الظَّ المِ ِ َ
والق�ص�ص. )40 :
جاء فعل الأمر م�سبو ًقا مبا يدل على الظلم (اجلحود بالآيات
متبوعا به ،ومع َّل ًقا عن العمل يف
والظلم بها ،وهما مبعنى الإنكار) �أو
ً
اجلار واملجرور �إىل العمل يف اجلملة ب�أداة اال�ستفهام (كيف) التي
التعمق يف ت�أمل حال الظاملني مبا حتمله من حتفيز للمتلقي
تتيح
ّ
ب�أ�سلوب اال�ستفهام.
وعلى الثاين �آيتان هما:
َاب أ
 �َ َّن ا ْل ُق َّو َة للِهّ ِ
 ي َرى ا َّلذِي َن ظَ َل ُمواْ �إِ ْذ َ
 } َو َل ْو َ
 ي َر ْو َن ا ْل َعذ َ
َجمِي ًعا َو�أَ َّن هّ
َاب{ (البقرة. )165 :
اللَ �شَ دِي ُد ا ْل َعذ ِ

 } َو َل ْو َت َرى ِ �إ ِذ الظَّ المِ ُو َن َم ْوقُوفُو َن عِ ن َد َر ِّب ِه ْم{ (�سب�أ. )31 :
واملالحظ فيهما االنتقال من النظر �إىل الر�ؤية؛ لأن النظر
فعل �إرادي والر�ؤية ال �إرادية ،والنظر مقدمة ح�سية للر�ؤية العقلية
(الع�سكري� ،1997 ،ص ، )76 - 75فجعل النظر لت�أمل ما كان،
ونوع فيهما بني الغيبة واخلِطاب لإفادة
والر�ؤية لت�أمل ما �سيكونّ ،
الوعيد ب�ضمري الغائب ،و�إفادة الوعظ ب�ضمري املخاطب.
وعلى الثالث ثالث �آيات هي:
ني ممِ َّ ا ك ََ�س ُبوا َو ُه َو َوا ِق ٌع ِب ِه ْم{
ني ُم�شْ ِف ِق َ
 } َت َرى الظَّ المِ ِ َ
(ال�شورى. )22 :
 يقُولُو َن َه ْل �إِلىَ  َم َر ٍّد ِّمن
 } َو َت َرى الظَّ المِ ِ َ
َاب َ
ني لمَ َّا َر َ�أ ُوا ا ْل َعذ َ
َ�سبِيلٍ { (ال�شورى. )44 :
 ين ُظرُو َن مِ ن
 } َو َت َر ُ
 ي ْع َر ُ�ضو َن َع َل ْي َها خَ ا�شِ عِ َ
ني مِ َن ال ُّذ ِّل َ
اه ْم ُ
َ
طَ ْر ٍف خَ ف ٍِّي َوقَا َل ا َّلذِي َن �آ َمنُوا �إِ َّن الخْ َا�سرِ ِ ي َن ا َّلذِي َن خَ �سرِ ُوا �أنف َُ�س ُه ْم
ِيم{ (ال�شورى:
ني
 ي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة �أَ ِ
لاَ �إ َّن الظَّ المِ ِ َ
 فيِ عذ ٍ
َ
َو�أَ ْهلِي ِه ْم َ
َاب ُّمق ٍ
. )45
حملت لغة اجل�سد دالالت اخلنوع واخلوف بو�ساطة هيئة
اخل�شوع وتل�ص�ص النظر ،مع االنتباه �إىل الفرق بني ر�ؤية الربهان يف
�صيغة املخاطب املطمئن ونظر اخلِل�سة يف �صيغة الغائب اخلائف.
.تال�صيغة الثالثة :الربط بني ال�سبب والنتيجة بـ (ملّا)
التوقيتية كقوله تعاىلَ } :و َل َق ْد �أَ ْه َل ْكنَا ا ْل ُقرُو َن مِ ن َق ْب ِل ُك ْم لمَ َّا ظَ َل ُموا ْ{
(يون�س ، )13 :وقوله تعاىلَ } :و ِت ْل َك ا ْل ُق َرى �أَ ْه َل ْكنَا ُه ْم لمَ َّا ظَ َل ُموا{
(الكهف� ، )59 :إذ تق ّدمت النتيجة على ال�سبب عك�س قوله تعاىل:
ال�سو ِء َو�أَخَ ْذنَا
} َف َل َّما ن َُ�سواْ َما ُذ ِّكرُواْ ِب ِه �أَ َ
 ي ْن َه ْو َن َع ِن ُّ
جن ْينَا ا َّلذِي َن َ
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 يف ُْ�سقُو َن{ (الأعراف)165 :
ا َّلذِي َن ظَ َل ُمواْ ِب َعذ ٍَاب َبئ ٍ
ِي�س بمِ َ ا كَانُواْ َ
 ،وفيها ين�صب العذاب على (القرون) و (القرى) لتحقيق داللتني
المتداد الهالك :زمانية ومكانية.
.ثال�صيغة الرابعة :الربط بني ال�سبب والنتيجة بالباء
ال�سببية ،وقد ي�أتي ال�سبب ب�صيغة امل�صدر قبل النتيجة كقوله
ات �أُحِ ل َّْت َل ُه ْم
تعاىل} :ف ِب ُظل ٍْم ِّم َن ا َّلذِي َن َها ُدواْ َح َّر ْمنَا َع َل ْي ِه ْم طَ ِّي َب ٍ
هلل َك ِث ًريا{ (الن�ساء ، )160 :وقد تتقدم النتيجة
ِ�ص ِّدهِ ْم َعن َ�سبِي ِل ا ِ
َوب َ
على ال�سبب ب�صيغة املا�ضي كقوله تعاىلَ ( :ف ِت ْل َك ُب ُيو ُت ُه ْم خَ ا ِو َي ًة بمِ َ ا
ظَ َل ُموا{ (النمل ، )52 :وقوله تعاىلَ } :و َو َق َع ا ْل َق ْو ُل َع َل ْي ِهم بمِ َ ا ظَ َل ُموا
 لاَ ينطِ قُو َن{ (النمل )85 :للفت االنتباه �إىل العاقبة.
َف ُه ْم َ
.جال�صيغة اخلام�سة :التعبري عن العقاب بفعل الأمر كالآتي:
َاب الخْ ُ ْلدِ{ (يون�س. )52 :
 } ُث َّم قِي َل ِل َّلذِي َن ظَ َل ُمواْ ذُوقُواْ َعذ َ
ني مِ ن ن َِّ�ص ٍري{ (فاطر. )37 :
 } َفذُوقُوا َف َما لِلظَّ المِ ِ َ

ني ذُوقُوا َما كُن ُت ْم َتكْ�سِ ُبو َن{ (الزمر. )24 :
 } َوقِي َل لِلظَّ المِ ِ َ
َاب النَّا ِر ا َّلتِي كُنتُم ِب َها
 } َو َنقُو ُل ِل َّلذِي َن ظَ َل ُموا ذُوقُوا َعذ َ
ُت َك ِّذ ُبو َن{ (�سب�أ. )42 :
 ي ْع ُب ُدو َن{
  ْ
}اح�شرُ ُوا ا َّلذِي َن ظَ َل ُموا َو�أَ ْز َو َ
اج ُه ْم َو َما كَانُوا َ
(ال�صافات. )22 :
فالأمر يوحي ب�إذالل الظاملني و�إهانتهم خِ الفًا لمِ ا كانوا عليه
يف الدنيا ،ويوحي تكرار الفعل (ذُو ُقوا) بغ�ضب اهلل عليهم وانتقامه
منهم مبثل ما �أذاقوه للمظلومني.
.حال�صيغة ال�ساد�سة :التعبري عن العقوبة بالفعل املا�ضي
م�ؤكَّ ًدا ملا هو خا�ص بيوم القيامة ،وجمر ًدا من امل�ؤكِّدات ملا وقع
اب َم ْن َح َم َل ظُ ْل ًما{ (طه:
وانتهى؛ فمن الأول قوله تعاىلَ } :و َق ْد خَ َ
 )111؛ لأن الآية تتحدث عن يوم القيامة بدليل قوله تعاىل يف �آية
َاع ُة �إِلاَّ  َم ْن �أَ ِذ َن َل ُه ال َّر ْح َم ُن َو َر ِ�ض َي
�سابقةَ } :ي ْو َم ِئذٍ لاَّ  تَن َف ُع ال�شَّ ف َ
َل ُه َق ْول{ (طه ، )109 :ومن الثاين قوله تعاىلَ } :فقُطِ َع َدا ِبرُ ا ْل َق ْو ِم
ا َّلذِي َن ظَ َل ُمواْ{ (الأنعام )45 :فاملق�صود به ما وقع وانتهى بدليل
قوله تعاىل يف �آية �سابقةَ } :و َل َق ْد �أَ ْر َ�سلنَا ِ �إ ُ
َاه ْم
لىَ �أممَ ٍ ِّمن َق ْب ِل َك َف َ�أخَ ْذن ُ
 ي َت�ضرَ َّ ُعو َن{ (الأنعام. )42 :
بِا ْل َب�أْ َ�ساء َوال�ضرَّ َّاء َل َع َّل ُه ْم َ
.خال�صيغة ال�سابعة :ربط العقاب باجلملة احلالية الدالة على
الظلم؛ لبيان حال الظاملني التي ينزل فيها عقابهم كالآيات الآتية:
 } َو َك َذ ِل َك �أَخْ ُذ َر ِّب َك �إِذَا �أَخَ َذ ا ْل ُق َرى َوهِ َي ظَ المِ َةٌ{ (هود:
. )102
َاب َو ُه ْم ظَ المِ ُو َن{ (النحل. )113 :
 } َف َ�أخَ َذ ُه ُم ا ْل َعذ ُ
َاها َوهِ َي ظَ المِ َةٌ{ (احلج. )45 :
 } َف َك َ�أ ِّين ِّمن َق ْر َيةٍ َ �أ ْه َل ْكن َ
جاءت اجلمل احلالية الثالث ا�سمية للتعبري عن ا�ستقرار الظلم
متلب�سون
فيهم �أثناء املعاقبة� ،إذ نزل العقاب وهم يف هذه الهيئة ّ
باجلُرم.
 .دال�صيغة الثامنة :التعبري باجلملة اال�سمية عن الوعيد
بالعقاب كقوله تعاىلَ } :والَ تُخَ اطِ ْبنِي فيِ  ا َّلذِي َن ظَ َل ُمواْ �إِ َّن ُهم
ُّم ْغ َرقُو َن{ (هود 37 :وامل�ؤمنون )27 :للداللة على توكيد احلكم،
كما جاءت اجلملة اال�سمية يف ختام قوله تعاىلَ } :فكَا َن َعا ِق َب َت ُه َما

ني{ (احل�رش)17 :
َ�أ َّن ُه َما فيِ النَّا ِر خَ ا ِل َد ْي ِن فِي َها َو َذ ِل َك َج َزاء الظَّ المِ ِ َ
لتوكيد م�ضمون ما �سبقهما.

املطلب الثالث :التحذير والتخويف من الظلم:
تعددت الرتاكيب املعربة عن التحذير من الظلم ،فكان بع�ضها
ال ينظمه ن�سق م�شرتك ،ومنها ما تنظمه �أن�ساق معينة كالآتي:
 .أالتخويف من العذاب:
ثمة فرق بني (عواقب الظلم) الذي جاء عنوا ًنا للمطلب الثاين،
وبني (التخويف من العذاب) فالأول وقع فيه العقاب وانتهى ،والثاين
يح ّذر من وقوع العقاب.
وجاء هذا النوع من الوعيد ب�صيغتني رئي�ستني :الأوىل اجلملة
َاب
اال�سمية الكربى امل�ؤكّ دة كقوله تعاىل�} :إِ َّن الظَّ المِ ِ َ
ني َل ُه ْم َعذ ٌ
�أَلِي ٌم{ (ال�شورى 21 :و�إبراهيم. )22 :
ني �أَ َع َّد
 ي�شَ ا ُء فيِ  َر ْح َم ِت ِه َوالظَّ المِ ِ َ
�أما قوله تعاىلُ } :ي ْدخِ ُل َمن َ
َل ُه ْم َعذَا ًبا �أَلِي ًما{ (الإن�سان ، )31 :فقد ُعدِل به يف �صيغة الوعيد عن
اجلملة اال�سمية �إىل الفعلية ملنا�سبة الوعد يف �صدر الآية باجلملة
ني) �أن تكون
(والظَّ المِ ِ َ
الفعلية ،ولذلك فالأرجح من بني �أعاريب َ
مفعول به لفعل حمذوف يف�رسه املذكور ،والعطف للجمل (ال�سمني
اً
احللبي ،د .ت. )627 /10 ،
�أما ال�صيغة الثانية فهي اجلملة ال�رشطية كالآيات الآتية:
 يخَ َّففُ َع ْن ُه ْم َوالَ ُه ْم
َاب َفالَ ُ
 } َو�إِذَا َر�أى ا َّلذِي َن ظَ َل ُموا ْ ا ْل َعذ َ
ُين َظرُو َن{ (النحل. )85 :
 ي َر ُّد �إِلىَ  َر ِّب ِه َف ُي َع ِّذ ُب ُه
 }قَا َل �أَ َّما َمن ظَ َل َم ف ََ�س ْوفَ ُن َع ِّذ ُب ُه ُث َّم ُ
َعذَا ًبا ُّن ْك ًرا{ (الكهف. )87 :
ْ أَ
�ض َجمِي ًعا َومِ ْث َل ُه َم َع ُه
 } َو َل ْو �أَ َّن ِل َّلذِي َن ظَ َل ُموا َم
ا فيِ ال ْر ِ
 ي ْو َم ا ْل ِق َيا َمةِ{ (الزمر. )47 :
لاَ ْف َت َد ْوا ِب ِه مِ ن ُ�سو ِء ا ْل َعذ ِ
َاب َ
 يظْ لِم ِّمن ُك ْم ُن ِذ ْق ُه َعذَا ًبا َك ِبريًا{ (الفرقان. )19 :
 } َو َمن َ
فقد دلّ �أ�سلوب ال�رشط على االرتباط احلتمي بني الفعل
مفر من العقاب ،واكتنفت
وجوابه ارتباطً ا يوحي �إىل الظامل ب�أنه ال َّ
قرينة ال�رشط دالالت م�ستمدة من تنوع الأدوات بني (�إذا) الظرفية
للربط الزمني و (من) للعاقل لربط العقاب باملجرم و (لو) الدالة على
امتناع قدرة الظامل على افتداء نف�سه من العذاب ،مع عدم حتديد نوع
الظلم يف الآيات لإرادة الإطالق.
ني
واجتمعت ال�صيغتان يف قوله تعاىل�} :إِنَّا �أَ ْع َت ْدنَا لِلظَّ المِ ِ َ
 ي�شْ ِوي
 يغَاثُوا بمِ َ اء َكالمْ ُ ْه ِل َ
 ي ْ�ستَغِ يثُوا ُ
نَا ًرا �أَ َحاطَ ِب ِه ْم �سرُ َا ِد ُق َها َو ِ�إن َ
ا ْل ُو ُجو َه{ (الكهف )29 :؛ فالتخويف بو�ساطة اجلملة اال�سمية الكربى
يف �صدر الآية للتنبيه �إىل امل�سند �إليه ،وهو اهلل ،ثم جاء التخويف
باجلملة ال�رشطية يف تتمتها.
.بجتريد الظاملني من �أعوانهم:
معي ًنا يف التعبري عن هذه الفكرة يف الآيات الآتية:
نلم�س ن�س ًقا َّ
ن�صا ٍر{ (البقرة. )9( )270 :
 } َو َما لِلظَّ المِ ِ َ
ني مِ ْن �أَ َ
ني مِ ن ن َِّ�ص ٍري{ (احلج. )71 :
 } َو َما لِلظَّ المِ ِ َ

 يطَا ُع{ (غافر. )18 :
 } َما لِلظَّ المِ ِ َ
ِيع ُ
ني مِ ْن َحم ٍ
ِيم َولاَ �شَ ف ٍ
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د .إسماعيل بكري قلعه جي

اءهم ِب
 } َب ِل ا َّت َب َع ا َّلذِي َن ظَ َل ُموا �أَ ْه َو ُ
َ )29غ.يرْ ِ عِ ل ٍْم َف َمن َ ي ْهدِي َم ْن خامتة:
�أَ َ�ض َّل اهللُ وما َلهم من نَّا�صرِ ين{ (الروم:

ِ َ
َ َ ُ ِّ
 } َوالظَّ المِ ُو َن َما َل ُهم ِّمن َوليِ ٍّ َولاَ ن َِ�ص ٍري{ (ال�شورى. )8 :
موحد يتجلى يف اجلملة اال�سمية
جاءت هذه الفكرة يف تركيب ّ
امل�ؤكدة بـ (مِ ن) الزائدة يف املبتد�أ امل�ؤخر لتوكيد انتفائه.
.تالتخويف من �أهوال يوم القيامة عليهم:
ت�أتي بع�ض ال�صور لت�صور ندم الظاملني يوم القيامة ،فيكون
من�صبا على ت�صوير ذلك اليوم ب�إ�ضافته �إىل جملة �أو مفرد
الرتكيز
ًّ
 ي َع ُّ
 ي َد ْيهِ{
�ض الظَّ المِ ُ َعلَى َ
يوحي ب�شدة الهول كقوله تعاىلَ } :و َي ْو َم َ
ني َم ْع ِذ َر ُت ُه ْم
 لاَ ين َف ُع الظَّ المِ ِ َ
(الفرقان ، )27 :وقوله تعاىلَ } :ي ْو َم َ
َو َل ُه ُم ال َّل ْع َن ُة َو َل ُه ْم ُ�سو ُء ال َّدا ِر{ (غافر )52 :؛ فامل�ضاف �إليه يف هذه
اجلمل جاء لتخ�صي�ص ذلك اليوم بالعذاب والندم الذي تف�ضحه لغة
بع�ض اليدين ،حتى �أ�صبحت هذه ال�سمات ل�صيق ًة بامل�ضاف؛
اجل�سد ّ
لأن املت�ضايفني كالكلمة الواحدة.
وقد ي�أتي هذا النوع من التهويل بالتخ�صي�ص بالو�صف �إىل
جانب التخ�صي�ص بالإ�ضافة كقوله تعاىلَ } :ف َو ْي ٌل ِّل َّلذِي َن ظَ َل ُموا مِ ْن
ِيم{ (الزخرف ، )65 :حيث �أ�ضاف العذاب �إىل اليوم
َعذ ِ
َاب َ
 ي ْو ٍم �أَل ٍ
وو�صف اليوم ب�أنه �أليم ،ف�أتبع ال�صفة للم�ضاف �إليه ،مع �أن املراد �أن
العذاب هو الأليم؛ لي�ؤكد �أن ذلك اليوم كله عذاب يف عذاب لهم ،حتى
�أ�صبحا وجهني لعملة واحدة.
.ثتنبيههم على مراقبة اهلل لهم:
إعالمه بو�ساطة اخلرب
من �أَ ْخ َو ِف �أ�شكال تهديد الظامل � ُ
يتن�صل من
دائما ،فال ميكن له �أن
ربه مييزه ويراقبه ً
االبتدائي �أن ّ
ّ
أربع منها جاء فيها
العذاب ،وتكررت هذه ال�صورة يف خم�س �آيات؛ � ٌ
اخلرب �صيغة مبالغة ،وواحدة جاء فيها ا�سم تف�ضيل ،وهي:
 } َو هّ
ني{ (البقرة 95 :والبقرة246 :
اللُ َعلِي ٌم بِالظَّ المِ َ
والتوبة 47 :واجلمعة. )7 :
 } َو هّ
ني{ (الأنعام. )58 :
اللُ �أَ ْع َل ُم بِالظَّ المِ ِ َ

يف َم ْقفِل رحلتنا ن�س�أل اهلل �أن نكون ُوفِّقنا يف حماولة الك�شف
عن الأ�رسار الداللية ملو�ضوع الظلم املكنونة يف �أ�صداف النحو
وال�رصف ،وال �شك �أننا ملّا ن�ص ْل �إىل قرار البحر ،فهو مازال ينتظر
من يكملون الرحلة ،وح�سبنا ما و�صلنا �إليه من نتائج:
بن�صها للداللة على
�1 .1إذا تكررت �آية ما ،ف�إما �أن ُتكرر ّ
كرر بتعديلٍ ما للفت انتباهنا �إىل هذا التعديل.
التوكيد ،و�إما �أن ُت َّ
والتعديل �إما �أن يت�ضمن مع ًنى جدي ًدا� ،أو يكون هدفه تركيز الذهن
على نقطة ما .وهذا من الأ�ساليب التعليمية يف القر�آن.
2 .2يعتمد القر�آن على املعاين النحوية وال�رصفية لإي�ضاح
الأفكار اجلزئية؛ كالتقدمي للح�رص ،واحلذف للإطالق ،وا�ستخدام
الأدوات النحوية التي ت�ؤدي ما ال ي�ؤ َّدى بغريها؛ كالداللة على انتفاء
�إرادة الظلم با�ستخدام (كان) املنفية مع الم اجلحود.
�3 .3إذا ُنفِيت �صيغة مبالغة ،فنف ُيها ال يعني احتمال وقوع
القليل منها ،بل تن�سحب حينئ ٍذ داللة املبالغة من ال�صيغة ال�رصفية
�إىل حرف النفي ،في�صبح املعنى على املبالغة يف النفي ،ال على نفي
املبالغة.
(فعال)،
خ�ص القر�آن نفي ظلم اهلل ملخلوقاته ب�صيغة ّ
ّ 4 .4
وخ�ص التعبري عن ظلم الإن�سان ب�صيغة (فعول)؛ لأن الثانية ُت�ستعمل
ّ
فيما فُطِ ر عليه الإن�سان.
5 .5ال ُي�ستخدم ا�سم التف�ضيل يف ت�صوير الظلم �إال عندما
مي�س �شعائر اهلل وما يلحقها من الكبائر كافرتاء الكذب على اهلل
ومنع ال�صالة يف امل�ساجد وكتمان �شهادة احلق ،للداللة على �شدة
�شناعتها.
�6 .6أفرد القر�آن لت�صوير عواقب الظلم العدد الأكرب من
الرتاكيب ليحقق التنا�سب بني ال�شكل وامل�ضمون ،فا�ستخدم مثلاً
الفاء التعقيبية يف عواقب املظامل الكربى فقط دون غريها.
7 .7ثمة عالقة وطيدة بني ال�شكل (النحو وال�رصف) واملعنى
ري معبرِّ عن اجلوهر الداليل.
يف القر�آن ،يغدو معها الثوب اللغوي خ َ

فعلى الرغم من خلو هذه الآيات من امل�ؤكِّدات املعروفة� ،إال اهلوامش:
ّ

�أن اجلملة اال�سمية و�صيغتي املبالغة والتف�ضيل �أ�سهمت يف �إر�سال
ر�سالة �إىل الظامل ب�أن اهلل حميط بكل حتركاته.
.جالنهي عن االنخراط مع الظاملني:
بعد ما عرفناه عن عذاب الظاملني �أ�صبح كاف ًيا �أن ُيحذَّر
الإن�سان من جمرد خمالطتهم كقوله تعاىلَ } :فالَ َت ْق ُع ْد َب ْع َد ال ِّذ ْك َرى
ني{ (الأنعام ، )68 :وكذلك ُيحذَّر الإن�سان �أن
َم َع ا ْل َق ْو ِم الظَّ المِ ِ َ
يكون واح ًدا منهم ،وهذا ما ُيعبرَّ عنه بامل�صدر امل�ؤول املعطوف
على م�صدر منتزع م�سبوق بالنهي كما يف قوله تعاىلَ } :والَ َت ْق َر َبا
ني{ (البقرة 35 :والأعراف، )19 :
َهـ ِذ ِه ال�شَّ َج َر َة َف َتكُونَا مِ َن الْظَّ المِ ِ َ
فظلم) ؛ فامل�صدر الأول هو املنتزع،
قرب
والتقدير( :ال ْ
ٌ
يكن منكما ٌ
 ي ْد ُعو َن َر َّب ُهم
والثاين هو امل�ؤول .وقوله تعاىلَ } :والَ تَطْ رُ ِد ا َّلذِي َن َ
 ي ِري ُدو َن َو ْج َه ُه َما َع َل ْي َك مِ ْن حِ َ�سا ِب ِهم ِّمن �شَ ْيءٍ
بِا ْل َغ َدا ِة َوا ْل َع�شِ ِّي ُ
ني{
َو َما مِ ْن حِ َ�سا ِب َك َع َل ْي ِهم ِّمن �شَ ْيءٍ َفتَطْ رُ َد ُه ْم َف َتكُو َن مِ َن الظَّ المِ ِ َ
(الأنعام )52 :؛ وفائدة هذا الرتكيب التنبيه �إىل الربط ال�سببي بني
هذه الأفعال والظلم.
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1 .1كما �سرنى يف الفقرة (ج) .
.2

.3
.4
.5

2هذه الآية الوحيدة التي تق ّدم فيها معمول خرب كان عليها ,خالفًا لبقية
الآيات امل�سبوق م�ضارعها بفعل الكون ,حيث جاء املعمول متو�سطً ا
متيز هذه الآية خروجها عن
بني (كان) وخربها يف بقية الآيات ,و�سبب ّ
القالب العام الذي تتو�سطه (لكن)  ,فق ّدم املعمول هنا خطوتني للمبالغة
يف احل�رص ,ولو ُق ِّدم يف الآيات ذوات الكفّتني و�أ�صبحت( :وما ظلمناهم
أنف�سهم كانوا يظلمون) لوقع لب�س ب�أن الظلم املنفي قد وقع على
ولكن � َ
أنف�سهم كانوا يظلمون)
أنف�سهم)  ,وكذلك لو �أ�صبحت( :وما ظلمونا ولكن � َ
(� َ
ولكن
�رضبوين
(ما
كقولك,
(نا)
على
معطوفة
هم)
أنف�س
�
(
أن
�
ب
لب�س
لوقع
ْ
َ
زي ًدا) الذي �أ�شار �إليه ابن حيان الأندل�سي (1420هـ )349 /1 ,بقوله:
ان ذِكْ ُر ا ْل َعامِ لِ فيِ مْ َ
“و َما ظَ ل َُمو َنا
“كَ َ
ال ْف ُعولِ ل َْي َ�س ُم�ضْ طَ ًّرا ِ�إل َْيهِ�ِ ،إ ْذ ل َْو قِيلََ :
َان كَ لاَ ًما َع َرب ًِّيا”.
َو َلك ِْن �أَ ْنف َُ�س ُه ْم”َ ،لك َ
3انظر الآيات ال�سابقة والالحقة من �سورة غافر.
ارا
امى ظُ ل ًْما �إِنمَّ َ ا َي ْ�أكُ ل َ
ِين َي ْ�أكُ ل َ
�(4إِ َّن ا َّلذ َ
ُون َ�أ ْم َوالَ ا ْل َي َت َ
ُون فيِ ُبطُ و ِن ِه ْم َن ً
ِريا) (الن�ساء. )10 :
َو َ�س َي�صْ ل َْو َن َ�سع ً
اب ال َّنا ِر َو َذلِكَ َج َزاء
وء ِب ِ�إ ْثمِي َو�إِ ْثمِكَ َف َتك َ
ُون مِ ْن َ�أ�صْ َح ِ
�(5إِنيِّ ُ�أ ِري ُد َ�أن َت ُب َ
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. )29 :ني) (املائدة
َ ِ ِالظَّ الم
:ني) (يو�سف
َ ِ ِ(قَالُواْ َج َز�آ�ؤُ ُه َمن ُو ِج َد فيِ َر ْح ِل ِه َف ُه َو َج َزا�ؤُ ُه كَ َذلِكَ نجَْ ِزي الظَّ الم6 .6
. )75
. )30 :ارا) (الن�ساء
َ 7 .7
ً (و َمن َي ْف َع ْل َذلِكَ ُع ْد َوا ًنا َوظُ ل ًْما ف ََ�س ْو َف ُن�صْ لِي ِه َن
ون فيِ ْ َأ
ِّ�ض ِب َغيرْ ِ الحْ َ ق
ِ ال ْر
َ ا�س َو َي ْب ُغ
َ ِين َيظْ ل ُِم
َ ال�سبِيلُ َعلَى ا َّلذ
َ ون ال َّن
َّ ( ِ�إنمَّ َ ا8 .8
َ
. )42 :ِيم) (ال�شورى
ٌ َاب �أل
ٌ �أُ ْو َلئِكَ َل ُهم َعذ
. )72 : واملائدة192 :ن�ص ٍار) (�آل عمران
َ ِ ِ(و َما لِلظَّ الم
َ ني مِ ْن َ�أ
َ :ومثله9 .9
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