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املل ّخص
هدف هذا البحث إبراز إمكانية التأثر العملي أبسلوب التعليل يف القرآن
الكرمي ،وحماولة البحث يف تطبيقاته يف واقع العملية التعليمية من العامل واملتعلم ،حبيث مل يقتصر
على الدراسة اللغوية أو األصولية النظرية؛ وخصوصاً بعد التعريف هبذا األسلوب وأدواته وأمهيته
وبيان اللوازم اخلاصة للعامل واملتعلم للتأثر به ،وقد مت ذلك من خالل استخدام املنهج االستقرائي
بتتبع أعمال العلماء يف ذلك ومت رصد أقوال املفسرين فيما يتعلق ابألساليب البيانية وآايت
التعليل ووجوه اإلعجاز القرآين ،ومن مث استخدم املنهج التحليلي إلثبات ذلك األثر وإثبات
وجود إشارات وأدلة على مظاهر التأثر؛ واستنتاج حقيقة إمكانية استمرارية البحث يف كل
أدوات وآايت ومواضيع ذلك األسلوب بنفس الطريقة اليت متّ طرحها ،مما يثري هذا اجملال،
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 منطلقةً من فكر، ويف كل املناحي،ويفتح العقول ويدفعها للنظر والتدبر والبحث يف آي القرآن
. واإلفادة من مستجدات العصر وعلومه ضمن ضوابط العقيدة الغراء والشرع احلنيف،التجديد
 التعليم، التدبر، أدوات أسلوب التعليل، أسلوب التعليل:الكلمات املفتاحية
. أثر،التقليدي
Abstract
This study intends to highlight the possible practical impact of the principles of
argumentation found in the Qur’an. The study attempts to apply the principles on
the actual education process of the scholars and students without limiting it to
linguistic studies or theoretical principles. This was done after introducing the
principles of reasoning, its tools, its importance, and disclosing the special
requirements for the scholars and students in order to be influenced by the latter
principles. The work used inductive method to track the works of the scholars on
the subject and observe the opinions of the Qur’an-commentators in relation to
principles of explanation, verses of argument, and aspects of Qur’anic
Inimitability. Analytical method was used to establish the impacts of the Qur’anic
arguments; to prove the presence of signs and evidences for the manifestation of
the impacts; and to make the continuity of this research possible in all the tools,
verses and topics related to the principles of Qur’anic argument. Among those
things that enrich this work is that it opens the minds, and pushes it to ponder and
study the verses of the Qur’an. For every direction it becomes the starting point
for the innovative thinking, and benefit for the new age and its sciences while
maintaining the harmony with the principles of creed and the true SharÊ‘ah.

Keywords: Principles of Argumentation, Tools of Argumentation
Principles, Thinking, Traditional Education, Effect.
Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk menyerlahkan impak praktikal prinsip argumentasi
yang boleh ditemui di dalam al-Quran. Kajian ini juga cuba untuk mengaplikasikan
prinsip-prinsip proses pendidikan ahli ulama dan pelajar tanpa menghadkannya kepada
linguistik atau prinsip prinsip teori. Ianya dibuat setelah mengenali prinsip-prinsip
pemikiran, alatnya, kepentingannya dan mendedahkan keperluan khas para ulama dan
pelajar supaya mereka dipengaruhinya. Kajian ini menggunakan kaedah induktif bagi
mengesan kerja-kerja para ulama dan memerhatikan pendapat para pengulas al-Quran
yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penjelasan, ayat-ayat argumentasi, dan dari
aspek ketulinan al-Quran. Kaedah analitikal digunakan untuk mendirikan impak
argumentasi al-Quran; untuk membuktikan kehadiran tanda dan manifestasi impak; dan
mengizinkan penyambungan kajian ini dalam semua alat, ayat dan topik berkaitan
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dengan prinsip argumentasi al-Quran. Yang paling membawa manfaat kepada kajian
ini adalah dari aspek yang ia membuka dan mengarahkan minda untuk merenungkan
dan mengaji ayat-ayat al-Quran. Bagi semua, ia menjadi titik permulaan bagi pemikiran
inovatif dan membawa manfaat kepada zaman depan sambil mengekalkan prinsip
kepercayaan dan SharÊ’ah.

Kata Kunci: Prinsip Argumentasi, Alat Prinsip Argumentasi, Pemikiran,
Pendidikan Tradisional, Kesan.

املقدمة

ٍ
مرت األمة اإلسالمية وال تزال يف أ ٍ
تعليمية خنر فيها الوهن والضعف ،خاص ًة يف
زمة
جانب اجلهاز التعليمي ،والذي ال ميكن اإلصالح فيه إال مبعاجلة احملاور الرئيسة يف
العملية التعليمية إلجناز تلك املهمة أي العامل ،واملتعلم؛ وذلك ضمن هدي القرآن الكرمي
ومب ٍ
نهجية أتثري ٍية تناسب توجهات العصر العلمية واالرتقاءية.
ومع أن أسلوب التعليل يف القرآن الكرمي كان قد تناوله كثري من العلماء والدارسني
قدمياً وحديثاً ،إال أن تلك الدراسات مل تربز أثر ذلك األسلوب على العامل واملتعلم.
لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن لوازم التأثر أبسلوب التعليل القرآين ومن مث
استنتاج تلك اآلاثر يف حياة العامل واملتعلم ،لتسهم يف جناح العملية التعليمية ،وجناحهما
يف كل مناحي احلياة.
ومن نعم هللا تعاىل على خلقه ،ذلك الكتاب املبني ،املعجز بنظمه ،والذي غاص فيه
املتفكرون ،ويف أساليبه حار النحويون ،وألحكامه سرب األصوليون ،ويف التوازن يف دعوته
اندى ال ّدعاة إىل هللا إلنقاذ الناس أمجعني.
واملتدبر آلي القرآن الكرمي يلمس فيه العناية الكبرية أبسلوب التعليل ،والشمول يف
موضوعاته والتنوع يف أدواته ،اليت وجهنا هللا  إليه أثناء عرضه للسنن الكونية،
والتشريعات واألخالق ،هلذا يقبل عليه املسلم ،اعتقاداً وفهماً ومتحيصاً ليتخذه منهجاً
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وسلوكاً ،متأثراً هبذا األسلوب من كثرة عرضه وتعلقه بكل املواضيع والسنن املبثوثة يف
القرآن الكرمي.
ٍ
خمتلفة
وقد قام العلماء سواءٌ منهم القدامى أو املعاصرين ،بتناول هذا املوضوع بطرق
لية ،أو ٍ
فلسفية ،أو أصو ٍ
ٍ
لغوية ،أو من خالل التفسري القرآين ملعرفة
وجوانب ِع ّدة؛ بطرق
املعاين ،واألحكام ،والدروس ،واملواعظ ،واحلِ َكم .وسيظهر من كل ذلك التنوع يف أدوات

التعليل ،والفوائد من هذا األسلوب من خالل أقوال العلماء وعرضهم آلايته.
والسؤال املطروح هنا هل يفتقد املسلم األساس الذي ينطلق منه لتجذير فكرة السؤال

والتعليل للتفكري ،واالستنتاج ،أو ليبين عليه يف التعلم والتعليم والبحث أو حىت للعمل يف
احلياة؟
ستتوضح اإلجابة إبذن هللا تعال عن السؤال املطروح ،خالل الرتكيز على تتبع آايت
القرآن الكرمي يف استخدام أسلوب التعليل ضمن األساليب البيانية ،وأثناء تناوله مواضيع
خمتلفةً ،وبيان أدواته مع التمثيل عليها من أقوال املفسرين والنحويني.
آفاق تقوم على التوجيه الفكري والتطبيقي للعامل
ومن خالل هذا البحث ستظهر ٌ
واملتعلم ،لإلقبال على هذا األسلوب دراسةً وتطبيقاً .وبذا ميكن أتكيد اخلالصة أبنه من
يبتغي اختاذ منهج هللا وشرعه هنجاً حلياته فسريى آاثره يف التَّعلم والتعليم.

أسلوب التعليل القرآين :مفهومه ،أمهيته وأدواته
مفهومه:
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األسلوب لغة :األسلوب مأخوذةٌ من الفعل سلَب ،ويقال للسطر من النخيل أسلوب.

وكل طريق ممتد ،فهو أسلوب .وهو الطريق ،واملذهب ،وجيمع أساليب ،واألسلوب
ابلضم :الفن ،يقال :أخذ فالن يف أساليب من القول أي أفانني منه.1

ليبني رأيه أو يعرب
واألسلوب اصطالحا عند األدابء :فهو "طريقة يستخدمها الكاتب ِّ
أبلفاظ مؤلَّ ٍ
ٍ
فة على صورةٍ تكون أقرب لنيل الغرض املقصود يف الكالم".2
عن موقفه
من ذلك يالحظ دخول املعىن اللغوي ألصل الكلمة يف املعىن اإلصطالحي ،فالسطر
يف النخل هو طريق وهو أسلوب ألنه ميتد وظاهر وله وجهته ،وأخذ للمعىن االصطالحي
أي طريقة تستخدم وهلا وجهة حمددة ظاهرة ،وفيها أيضا فن؛ ألن هذه الطريقة هي
لتحقيق ٍ
غرض ما وذلك لن يتحقق إال بف ٍن يناسبه.
التعليل لغة :فقد جاء من ُّ ِ
سقي بعد سقي
العل والعلل ،يقال ٌ
علل بعد هنل .والتعليل ٌ
وجين الثمرة مرة بعد أخرى .3والعلة يف اللغة :سبب الشيء.4
عرفه اإلمام اجلرجاين هو " :تقرير ثبوت املؤثر إلثبات األثر"،5
التعليل اصطالحا كما ّ

حسان :أبنه "بيان العلة أاي كانت صورة البيان".6
وع ّرفه متام ّ

1
مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري ،لسان العرب ،تصحيح :أمني حممد عبد الوهاب،
انظر :مجال الدين حممد بن َّ

وحممد الصادق العبيدي( ،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه) ،ج ،1ص.473-471

 2حممد التوجني ،معجم علوم العربية( ،بريوت ،دار اجليل ،ط 1424 ،1هـ2003 /م) ،ص.42
 3انظر :املرجع نفسه ،ص ،42وص.365

 4انظر :يعقوب أميل بديع ،موسوعة علوم اللغة العربية( ،بريوت :دارالكتب العلمية ،ط2،1420هـ2000 /م)،
ص.452
5

اجلرجاين علي بن حممد بن علي الزين الشريف ،التعريفات ،حتقيق :وضبط وتصحيح:مجاعة من العلماء إبشراف

الناشر( ،بريوت :دار الكتب العلمية( ،ط1403 ،)1هـ 1983/م) ،ص.16

 6متام حسان ،البيان يف روائع القران( ،القاهره :عامل الكتب ،ط1420 ،2هـ2000 /م) ،ص.161

6

أسلوب التعليل القرآين وبعض آاثره التعليمية

يالحظ أن املعىن اللغوي معاودة الشرب والسقي ،أو املعاودة جلين الثمار دخل يف
املعىن االصطالحي ويف ٍ
كل معاودة .فاملعىن اإلصطالحي فيه املعاودة وإدامة النظر
وتكراره والرجوع حىت يتبني السبب أو العلة ،وبغري ذلك ال يتحقق املطلوب.
مفهوم أسلوب التعليل:
أما أسلوب التعليل فيمكن القول مما سبق أنه :الطريقة الفنية اخلاصة اليت تسلك لبيان
العلة أو السبب ألمر ما.
وقد تبـ ّني من خالل البحث وجود ٍ
كالم كث ٍري حول األسلوب؛ ولو عرضنا للتفسريات
ّ

احلديثة للغربيني والعرب نرى أنه ال يزال الغموض يكتنف مفهوم األسلوب .7لكن ابن
تنصب فيه الرتاكيب اللغوية،
قالب
ُّ
خلدون بسط الكالم يف ذلك بقوله" :إن األسلوب ٌ
وهبذا يتميز عن تلك الرتاكيب اللغوية ،وعن البالغة والبيان وعن العروض .فالرتاكيب
اللغوية هي مادة األسلوب ،وعلما البالغة والعروض يدرسان خصائص هذه الرتاكيب،
ِ
هندسة
غري أن األسلوب شيءٌ أبعد من هذا كله ؛ إنه طريقة صياغة الكالم وعملية
صب فيها الكالم".8
القوالب اليت ي ُّ
واألساليب البيانية هي اجلزء الرئيس يف حتقيق النظم القرآين 9الذي به متام إعجازه.10
وأسلوب التعليل هو واح ٌد من تلك األساليب اليت يطول البحث بتعريفها وأمثلتها؛
أسلوب و ٍ
ٍ
احد وهو االستعارة12؛ وهلا عشرات
لكثرهتا وتشعبها 11لكن يكفي هنا عن
 7انظر :علي ابو ملحم ،فن األسلوب األديب( ،بريوت :املكتبة العصرية 1968 ،م) ،ص.10-5

 8انظر :عبد الرمحن بن حممد احلصرمي بن خلدون ،املقدمة ( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ص.11
 9معىن النظم اصطالحاً" :أتليف الكلمات واجلمل مرتتبة املعاين ،متناسبة الدالالت ،على حسب ما يقتضيه العقل"،

اجلرجاين ،معجم التعريفات ،ص.303
10
يؤدى املعىن بطر ٍيق هو أبلغ من مجيع ما عداه من الطرق" .
معىن اإلعجاز القرآين اصطالحاً" :اإلعجاز أن َّ
اجلرجاين ،معجم التعريفات ،ابب األلف( ،ا ع غ ف) ،ص.30
 11ومنها ما حصرها الرماين ت384ه ،وقصرها يف عشرة أقسام بقوله":البالغة على عشرة ٍ
أقسام :اإلجياز ،والتشبيه،
واالستعارة ،والتالؤم ،والفواصل ،والتجانس ،والتصريف ،والتضمني ،واملبالغة ،وحسن البيان" .علي بن عيسى بن علي
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األصناف 13اختلف العلماء فيها ،حصر اإلمام الرازي الوارد منها يف القرآن الكرمي بستة

14
ب إ ّين
أصناف  ،منها :استعارة احملسوس ابحملسوس ،ومثاله :قوله تعاىل ﴿ :قال ر ّ
الرأْس ش ْي با﴾ [مرمي ،]4:قال الرازي" :فاملستعار منه النار،
وهن الْعظْم م ّن وا ْشت عل َّ

واملستعار له الشيب ،واجلامع هو االنبساط ،ولكنه يف النار أقوى" .15فالتعليل هنا
أبسلوب االستعارة؛ أي أن سيدان زكراي قد ذكر علة تعجبه من أن يكون له غالم؛ فقد

وهن عظمه وشاب رأسه ،وذكر تلك العلة أبسلوب االستعارة وأبداة التعليل (إن) من
ابب أتكيد عجزه عن اإلجناب .وفائدة هذا األسلوب؛ أنه "يكون أبلغ وأظهر وأعلى يف
أتثري القوة ،"16ومعىن ذلك أنه يكون أفهم للمخاطب؛ فهي حمسوسةٌ مشاهدةٌ من واقعه
وليست معنوي ٍة يصعب تصورها ،ولذلك أكثر منها القرآن يف التعليل.
أمهية أسلوب التعليل يف القرآن الكرمي
بن عبدهللا الرماين  ،النكت يف إعجاز القرآن الكرمي ،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،حتقيق :حممد خلف هللا،
وحممد زغلول سالم( ،مصر :دار املعارف ،ط1976 ،3م) ص.76
 12تعريف االستعارة اصطالحاً" :تسمية الشيء ابسم غريه إذا قام مقامه ألجل املبالغة يف التشبيه " .فخر الدين

الرازي ،هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز ،حتقيق ودراسة :بكري شيخ أمني( ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط،1
1985م) ،ص.232
 13ذكر أمحد مطلوب يف معجمه حوايل ٍ
مثان وثالثني صنفاً منها :االستعارة االحتمالية ،واألصلية ،وابلكناية،
والتبع ية ،والتجريدية ،والتحقيقية ،والتخيلية ،والرتشيحية ،والتصرحيية التمثيلية اليت مساها القزويين اجملاز املركب" .انظر:
أمحد مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية( ،العراق :اجملمع العلمي العراقي ،د.ط1407 ،ه1987/م) ،ج،1
ص.174-143

 14وهي :استعارة اسم احملسوس للمحسوس بسبب املشاركة يف وصف حمسوس ،واستعارة احملسوس للمحسوس لشبه
عقلي ،واستعارة احملسوس للمعقول ،استعارة املعقول للمعقول ،استعارة املعقول للمحسوس ،واالستعارة التخييلية.
الرازي ،هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز ،ص.263

 15املرجع نفسه ،ص.263

 16الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن الكرمي ،ص.86
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قد كان ألساليب القرآن البيانية 17الدور الرئيس يف إاثرة التفكري للقارىء والسامع،
وأوىل الناس بتلك اإلاثرة العامل واملتعلم .وعند استعراض علوم اللغة والبيان املستنبطة من
القرآن الكرمي ،تبيَّنت جهود املسلمني األوائل؛ حيث قاموا بدراستها وحتليلها ومتابعتها،

ويوضح ابن
والتأثر هبا .حىت أضحت هلم منهجاً يف حياهتم ،ويف دراستهم وتدريسهمّ .
خلدون يف مقدمته تلك الوظيفة لألساليب يف معرض حديثه عن علم البيان ما مفاده:
"واعلم مثرة هذا الفن إمنا هي فهم اإلعجاز من القرآن؛ ألن إعجازه يف وفاء الداللة منه
جبميع مقتضيات األحوال منطوقة ومفهومة ،وهي أعلى مراتب الكالم مع الكمال فيما

خيتص ابأللفاظ يف انتقائها وجودة رصفها وتركيبها".18
وكذلك أسلوب التعليل يف القرآن الكرمي سيكشف عن الغاية من اآلية ابختيار أداة
تعليل مناسبة ،وبذلك ميكن فهم اإلعجاز القرآين الذي يؤدي الغاية اليت وجد من
أجلها.
ومع تدقيق النظر يف مقاصد القرآن الكرمي من إرساله للبشرية يالحظ أن أسلوب التعليل
املنتهج يف القرآن له جماالن من األهداف :املباشرة وغري املباشرة؛ فمن األهداف املباشرة؛
أن فيه فهم املعىن املراد من اآلايت ،وإبراز اإلعجاز القرآين البديع ،كما أنه الطريق
األسهل إلابنة املقصود .أما األهداف غري املباشرة؛ فإن املسلم يطبقه بطريقة غري مباشرة
يف كل جماالت حياته وتواجده وختصصه ،خاصةً من املعلم يف شرحه واملتعلم يف فهمه
علمية و ٍ
ودراسته ،فتصبح حياة املسلم قائمة على نظرٍة ٍ
اعية ،ال ترضى بشيء وال تؤمن به
إال بعد معرفة علته وسببه ،وبذلك فإن هذه الشخصية اإلميانية العلمية الواعية ترفض
التقليد األعمى الذي ليس عليه دليل .كما أهنا ترفض العقيدة القائمة على الظن وتنبذ
17
ِ
ٍ
احملسنات البديعيَّة يف
األسلوب البياين هو :إحدى األساليب البالغية الناشئة عن جمموعة من الصور البالغية ،و ّ
الكالم .واليت بدورها تندرج يف العربية حتت علوم البالغة الثالثة :املعاين والبيان والبديع  .انظر :جمدي وهبه ،وكامل

املهندس ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب( ،بريوت :مكتبة لبنان ،ط1984 ،2م) ،ص.25

 18ابن خلدون ،املقدمة ،ص.552
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كل ذلك من حياهتا.كما أن هذا األسلوب يؤسس ملنهج إعمال العقل الذي دعا إليه
القرآن الكرمي يف كث ٍري من آايته.

أدوات أسلوب التعليل:
يكون التعليل يف القرآن الكرمي ابألدوات ،أو ابالسم ،أو ابملفعول به ،وقد يفهم
التعليل من بعض اجلمل واأللفاظ يف سياق الكالم ،كجملة صلة املوصول ،أو من سياق
الكالم ،وقد ترد يف معرض النص ألفاظ تبني العلة فيكون ذكر العلة شرحاً وتفصيالً هلا،
مثال؛ ألجل ،من أجل ،وما هو بنفس املعىن ،وقد يكون جمازاي وهو ما يسميه البالغيون
حسن التعليل؛ إذا كانت العلة امل ّدعاة للمعلول ليست حقيقية وليست يف الواقع.
واألدوات يقصد هبا :19احلروف وما شاكلها من األمساء واألفعال والظروف ،ومعرفة
ذلك يكون من املهمات املطلوبة الختالف مواقعها ،وهلذا خيتلف الكالم واالستنباط

حبسبها .20وحروف التعليل اليت وردت يف القرآن الكرمي هي :الالم ،كي ،الباء ،الفاء،
لعل ،يف ،عن ،حىت ،على ،الكافَّ ،
إن ،والتعليل مبا حيتمل احلرفيَّة واإلمسيَّة كإذ.21
ِمنَّ ،
 19أمحد خضري عباس ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية( ،حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف اآلداب ،بغداد :كلية
اآلداب ،اجلامعه املستنصرية1999 ،م) .وانظر :يونس عبد مرزوك اجلنايب ،أسلوب التعليل وطرائقه يف القرآن

الكرمي( ،بغداد :كلية اآلداب ،جامعة بغداد1424 ،هـ2003/م).

 20انظر :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ( ،مصر :اهليئة املصرية العامة للكتاب1974 ،م) ،ج،2
ص.166

 21انظر :سعيد بن حممد بن عبد هللا القرين ،التعليل يف القرآن الكرمي دراسة حنوية( ،حبث مقدم لنيل درجة
الدكتوراه يف النحو والصرف ،اململكة العربية السعودية :جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية ،قسم الدراسات العليا
العربية ،فرع اللغة والنحو ،إشراف األستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم علي عبد هللا1421 ،هـ1993/م) ،ص.11-5
وقد اخرتان حصره لتلك األدوات الواردة يف القرآن الكرمي ،وطريقة تصنيفه وترتيبه هلا ،وهناك خالف على غريها

كاحلروف( :إذاً ،إىل ،كما ،كأن) ،انظر :أمحد خضري عباس ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص.79-78
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حرف الالم :وهي الالم اليت تدخل على الفعل املضارع ،فتنصبه ويكون ما قبلها علة ملا
كالم ٍ
بعدها ،وال تكون إال بعد ٍ
اتم 22تعين ألجل ذلك ،قال تعاىل ﴿ :وت ْدلوا ِبا إَل

ا ْْل َّكام لتأْكلوا فريقا﴾ [البقرة( ،]188 :لتأكلوا) دخلت الم التعليل هنا على الفعل
املضارع ،أي من أجل أن أتكلوا .قال ابن عاشور" :ال تدفعوا أموالكم للحكام لتأكلوا
هبا فريقاً من أموال الناس ابإلمث؛ فاإلدالء هبا هو دفعها إلرشاء احلكام ليقضوا للدافع
مبال غريه ،فهي حترمي للرشوة وللقضاء بغري احلق ،وألكل املقضي له ماالً ابلباطل بسبب

القضاء ابلباطل" .23جاء التعليل هنا يف معرض الكالم عن رشوة احلاكم ،أي معامالت
الناس املالية ،وكذلك السياسية ،وإن اإلفصاح عن العلة يف ذلك؛ يبني مدى الظلم الواقع
حتذير للراشي واملرتشي ،مهما كانت منزلته ،فبالتعليل ترتدع
نتيجة هذه الرشوة ،وفيه ٌ
لع على أفعال العباد ونياهتم.
النفس؛ ألن هللا مطَّ ٌ
حرف كي 24:قد يكون احلرف (كي) حرف جر ،يفيد التعليل ،و(كي) هنا مصدرية
نصبت بنفسها األفعال ،وال جيوز  -عند معظم النحاة -أن تكون (كي) حرف جر مع
وجود الم التعليل؛ ألهنا ستكون للتعليل؛ وحرف التعليل عندهم ال يدخل على حرف

تعليل ،كما أن حرف اجلر ال يدخل على مثله ،ولعل األرجح واألنسب أن تكون (كي)
مفيدة للتعليل على كل حال ،إذ أهنا أينما كانت ،كان ما بعدها عل ًة ملا قبلها سواءٌ
دخلت عليها الالم أم مل تدخل ،أو ذكرت بعدها (أن) أو مل تذكر ،وال فرق بني (كي)
الناصبة و(كي) اجلارة يف املعىن :قال تعاىل﴿ :ك ْي َل يكون دولة ب ْْي ْاأل ْغنياء منك ْم﴾
22

انظر :حممد حسن الشريف ،معجم يف حروف املعاين يف القرآن الكرمي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،دط،

1417هـ1996 /م) ،ص.815

 23حممد الطاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ،بريوت :مؤسسة التاريخ ،د.ط1420 ،هـ2000/م) ،ص.187
" 24بعض العرب جيعل كي مبنزلة حىت ،وذلك أهنم يقولون :كيمه يف االستفهام ،فيعملوهنا يف األمساء كما قالوا حىت
مه ،وحىت مىت ،ولَ َمه" .عمرو بن عثمان بن قَنرب ،الكتاب ،كتاب سيبويه ،حتقيق وشرح :عبد السالم حممد هارون،
(مصر :مكتبة اخلاجني ،مطبعة املدين ،ط1412 ،3هـ1992/م) ،ج ،3ص.6
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[احلشر" ،25]7 :ال" انفيةٌ زائدةٌ هنا .واملعىن :كيال يكون الفيء الذي حقه أن يعطى
الفقراء ليكون هلم بلغ ًة يعيشون هبا جداً بني األغنياء يتكاثرون به .26أي أن تشريع
شرحية و ٍ
الصدقات ملستحقيها هو من أجل أن ال يقتصر تداول املال بني ٍ
احدة يف اجملتمع
وهي شرحية األغنياء أو احلكام .وهنا تعليل أم ٍر يتعلق ابلعبادة املالية.

حرف الباء :وتسمى الباء السببية أو ابء التعليل ،وهي ابءٌ مفردةٌ غري زائدةٌ ،27وقد ذكر

معىن من بينها التعليل قال تعاىل﴿ :وإ ْذ قال موس ٰى لق ْومه
النحويون للباء أربع ًة وعشرين ً
َي ق ْوم إنَّك ْم ظل ْمت ْم أنفسكم ِب ِّتاذكم الْع ْجل﴾ [البقرة ،]54 :فالباء هنا داخلةٌ على

السبب؛ إذ َّ
ب من اختاذهم العجل ،أي :ظلمتم أنفسكم بسبب
أن ظلمهم أنفسهم مسبَّ ٌ
اختاذكم العجل .28والتعليل هنا يتعلق ابلتعبد لغري هللا ،ويؤدي لظلم النفس.

حرف الفاء :الفاء املفردة هلا يف الكالم ثالثة مواضع ،ومنها فاء التعليل؛ اليت تفيد

السببية يف أغلب مواضعها؛ قال تعاىلَّ ﴿ :إان أ ْعط ْي ناك الْك ْوث ر ،فص ّل لربّك و ْاحن ْر﴾
[الكوثر،]2-1:هنا ال يصح عطف مجلة (صل لربك) على مجلة (إان اعطيناك) ،اذ ال
يصح عطف اخلرب على اإلنشاء وال اإلنشاء على اخلرب .فلم تفد العطف وأفادت
السببية ،إذ أن إعطاء هللا  الكوثر للرسول الكرمي  سبباً للصالة والنحر أو لألمر
هبما.29

 25انظر :أمحد خضري ،التعليل يف اللغة العربية ،ص.70-69

 26انظر :أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف
وجوه التأويل( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1407 ،3هـ) ،ج ،4ص.502

 27انظر :أمحد بن عبد النور املالقي ،رصف املباين ،حتقيق :أمحد حممد اخلراط( ،دمشق :دار القلم ،ط،2
1405هـ1985/م) ،ص.222-220
 28انظر :أمحد خضري ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص.39-38
 29انظر :املرجع نفسه ،ص.49-46

12

أسلوب التعليل القرآين وبعض آاثره التعليمية

ومما سبق فأن التعليل يؤدي غايته أبي أداةٍ ،ومبا يناسب املوضوع ،إلبراز العلة واإلفادة
منها؛ فلو مل يعلل هللا  دفع املال للحكام؛ ملا تبيَّنت الرشوة ،وتعليل تشريع الصدقات
أفاد يف نبذ الطبقية يف اجملتمع ،والقضاء على الفقر ،وكذلك قد علل هلم سيدان موسى
 ظلمهم؛ لريتدعوا عن الشرك ،كما علل إعطاء الكوثر للرسول  لصالته وحنره.
وكل ذلك يفيد املسلم؛ فيعي تلك العلل ويتفكر فيها ويلتزم.
حرف من :هي من حروف اجلر احملضة عند النحويني ،وعدد العلماء هلا معاين ٍ
كثرية
منها التعليل؛ وهي اليت حيسن مكاهنا لفظة سبب ،أو هي من السببية ،أو يقولون فيها

30
الصواعق
املعللة " .ومثاهلا يف التعليل يف قوله تعاىلْ ﴿ :جيعلون أصابعه ْم يف آذاهنم ّمن َّ

حذر الْم ْوت﴾ [البقرة ]19:قال الزخمشري ":من الصواعق متعلق بيجعلون أي :من
أجل الصواعق جيعلون أصابعهم يف آذاهنم ،كقولك :سقاه من الغيمة" .31كما فسر
صريان كل شيء حي
قوله تعاىل﴿ :وجعلْنا من الْماء ك َّل ش ْيء ح ّي﴾ [األنبياءّ ،]30:
ٍ
بسبب من املاء ال ب ّد له منه .32يظهر هنا تعليل ابلسبب؛ إذ أن (من) تدخل على
سبب  ،فالصواعق سابقة للجعل وهي سبب.

حرف له قسمان :األول أن يكون حرف جر ،والثاين أن يكون من أخوات
لعل :هو ٌ
َّ
َّ
حرف بسيط وأن المه
إن ،فينصب االسم ،ويرفع اخلرب ،ومذهب أكثر النحويني أنه ٌ
كب ،والمه األوىل الم االبتداء ،وقيل بل هي زائدةٌ
األوىل أصليةٌ ،وقيل :هو ٌ
حرف مر ٌ
جملرد التوكيد 33منها :التعليل حنو :قوله تعاىل﴿ :لعلَّك ْم ت ْشكرون﴾ [البقرة ،]52:أي
30

انظر :هادي عطية مطر اهلاليل ،اْلروف العاملة يف القرآن الكرمي بْي النحويْي والبالغيْي( ،بريوت :عامل

الكتب ،ومكتبة النهضة العربية ،ط1406 ،1ه1986/م) ،ص.507-497

 31الزخمشري ،الكشاف ،ج ،1ص.55
 32املرجع نفسه ،ج ،1ص.677
 33والالم هلا عدة ٍ
معان منها :الرتجي ،وهو األكثر واألشهر ،واإلشفاق ،واالستفهام ،والشك ،والتعليل .انظر :أبو
علي املرادي املصري املالكي ،اجلن الداين يف حروف املعاين،
حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن ّ
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لتشكروا .ومذهب سيبويه هنا للرتجي .34وقد ّبني أمحد خضري أن مذهب سيبويه هذا
يؤدي بنا إىل القول أن التعليل بلعل يصحبه معىن الرتجي .فإن كان ذلك يف كالم هللا

 فالرتجي ليس منه تعاىل بل من العباد أو املخاطبني.35
حرف يف :هو حرف ج ٍر له تسعة ٍ
معان ،36منها التعليل الذي اختلف النحويون حوله
ضل اللَّ ه عل ْيك ْم ور ْْحته يف ُّ
سك ْم يف ما
الدنْيا و ْاْلخرة لم َّ
ومثاله قوله تعاىل ﴿ :ول ْوَل ف ْ
اضح هنا أنه ال فرق
أف ْ
ضت ْم فيه عذاب عظيم﴾ [النور ،]14:أي :بسبب إفاضتكم ،وو ٌ
سيمسهم هو
بني التعليل والسببية ،وأنه أراد ابلتعليل السببية .37فعِلَّة العذاب الذي كان
َّ
ملسكم بسبب ما أفضتم،
خوضهم يف عرض السيدة عائشه -رضي هللا عنها-؛ أي َّ
وسبب ملا قبله ﴿ لَ َم َّسكم ﴾.
فحرف الفاء دخل على ما هو علةٌ
ٌ

مشرتك :امساً وحرفاً ،وأتيت على ثالثة أوجه :أن تكون حرفاً جاراً ،أو
ظ
حرف عن :لف ٌ
ٌ
حرفاً مصدرايً ،أو تكون امساً مبعىن جانب ،وهلا عشرة ٍ
معان؛ منها التعليل ،38ومثاله قوله
حتقيق :فخر الدين قباوه ،وحممد ندمي فاضل( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1هـ1992/م)،
ص.580-579
 34انظر :املرجع نفسه ،ص.580
 35أمحد خضري ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص.93

 36ومن معانيه :الظرفية وهي األصل فيه ،واملصاحبة ،والتعليل ،واملقايسة ،وأن تكون مبعىن على ،وأن تكون مبعىن
الباء ،وأن تكون مبعىن إىل ،وأن تكون مبعىن من ،وأن تكون زائدةٌ .كما أن مذهب سيبويه ،واحملققني من أهل البصرة
أن (يف) ال تكون إال للظرفية حقيقةً أو جمازاً وما أوهم خالف ذلك ُّرَّد ابلتأويل إليه .انظر :املرادي ،اجلن الداين يف

حروف املعاين ،ص.253-250

37

انظر :حممود أمحد الصغري ،األدوات النحوية يف كتب التفسري( ،دمشق :وبريوت :دار الفكر ،ط،1

1423ه2001/م) ،ص.497

 38انظر :عبد هللا بن يوسف مجال الدين ابن هشام ،مغن اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق :مازن املبارك ،وحممد
علي محد هللا( ،دمشق :دار الفكر ،ط1985 ،6م) ،ص .196ومن معاين(عن) :اجملاوزة ،والبدل ،واالستعالء،
ومرادفةٌ ،وظرفيةٌ ،ومرادفة من ،ومرادفة الباء ،واالستعانة ،وأن تكون زائدةٌ للتعويض من أخرى حمذوفةٌ .املرجع نفسه،
ص.198-197
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استغْفار إبْ راهيم ألبيه إ ََّل عن َّم ْوعدة وعدها إ ََّيه﴾
تعاىل ﴿ :وما كان ْ
ٍ 39
[التوبة ،]114:يقول السيوطي" :أي ألجل موعدة"  .فالتعليل بـ(عن) هنا تعليلٌ
سابق وعده ألبيه يف قوله تعاىل﴿ :إ ََّل ق ْول
ابلسبب ،فسبب استغفار إبراهيم هو وع ٌد ٌ
إبْ راهيم ألبيه أل ْست ْغفر َّن لك﴾ [املمتحنة ]4 :وقد أورد أمحد خضري أيضاً :أن التعليل

بـ(عن) عامةً قليل الورود قياساً على ابقي احلروف اجلارة األخرى ،ذلك أن النحاة مل
يذكروا (عن) ضمن حروف السبب اليت تقوم مقام الالم يف دخوهلا على املفعول ألجله
عند فقده شرطاً من شروطه.40

حرف أييت ألحد ثالثة ٍ
معان :انتهاء الغاية وهو الغالب ،والتعليل،
حرف حىت :هو ٌ
وقل من يذكره ،و(حىت) الداخلة على املضارع
ومبعىن إال يف االستثناء وهذا أقلها َّ
املنصوب هلا عدة ٍ
معان منها أهنا مبعىن (كي) .41

ىت َل تكون ف ْت نة﴾
ومثال (حىت) الدالة على التعليل؛ قوله تعاىل﴿ :وقاتلوه ْم ح َّ ٰ
[البقره ] 193:يقول اإلمام ابن عاشور" :فإذا انتهت الفتنة فتلك غاية القتال ،أي إن
خاسوا ابلعهد وخفروا الذمة يف املدة اليت بينكم على ترك القتال فقد أصبحتم يف ٍ
حل
من عهدهم فلكم أن تقاتلوهم حىت ال تكون فتنة أخرى من بعد يفتنوكم هبا ،وحىت
معلق ابلشرط املتقدم يف قوله تعاىل﴿ :فإن قات لوك ْم
يدخلوا يف اإلسالم فهذا كله ٌ
ىت
فاقْت لوه ْم﴾ [البقره ،]191:فإعادة فعل ﴿وقاتلوه ْم﴾ لتبىن عليه الغاية بقوله﴿ :ح َّ ٰ
 39جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن( ،القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،د.ط،
1395ه1974/م) ،ج ،1ص.240
 40انظر :أمحد خضري ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص.86
احد كما أن الذي وصلته مبنزلة اس ٍم و ٍ
 41ألن أن تفعل مبنزلة اس ٍم و ٍ
احد؛ فإذا قلت :هو الذي فعل فكأنك قلت :هو
َ
َ
الفاعل ،أفال ترى َّ
أن (أن) تفعل مبنزلة الفعل ،فلما أضمرت (أن) كنت قد وضعت هذا احلرف موضعه ألنه ال
يعمل إال يف األمساء ،وال يضاف إال إليها ،و(أن) و(تفعل) مبنزلة الفعل .انظر :سيبويه ،الكتاب ،ج ،3ص،6 ،5
.16
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َل تكون ف ْت نة﴾ ،وبتلك الغاية حصلت املغايرة بينه وبني ﴿وقاتلوا يف سبيل اللَّ ه﴾
ىت َل
[البقره ]190:وهي اليت ابعتبارها ساغ عطفه على مثله .فـ ﴿ح َّىت﴾ يف قوله﴿ :ح َّ ٰ

تكون﴾ إما أن تعل للغاية مرادفة (إىل) ،وإما أن تعل مبعىن (كي) التعليلية ومها
تعني أن الغاية هي املقصد ،ومىت كانت الغاية غري
متالزمان؛ ألن القتال ملا غيِّ َي بذلك َّ
ِح ٍ
سبة نشأ عن ﴿ح َّىت﴾ معىن التعليل ،فإن العلة غايةٌ اعتباريةٌ كقوله تعاىل﴿ :وَل
ىت ي ردُّوك ْم عن دينك ْم﴾ [البقره .]217:و َّأاي ما كان فاملضارع
ي زالون ي قاتلونك ْم ح َّ ٰ
منصوب بعد﴿ح َّىت﴾ أبن (مضمرةٌ) للداللة على ترتب الغاية".42

وقد استنتج القرين :أن (حىت) تكون للتعليل وتكون للغاية يف اآلخر ،وحتتمل املعنيني
يف ٍ
اثلث؛ فالعلة قد تالزم الغاية ،والعكس .43من ذلك يظهر التعليل يف عمل (حىت)
على كل األحوال ،وإن تضمن ذلك معىن الغاية؛ فالتعليل له يف النهاية غايةٌ.
وظرف وقد اختلف النحويون يف طبيعتها وسببها ،44ومن
حرف
ٌ
حرف على :هي ٌ
معانيها التعليل كالالم ،أي َّ
أن (على) تكون مبعىن الم اجلر ،يف قوله تعاىل﴿ :ولتك ِّبوا
اللَّ ه عل ٰى ما هداك ْم﴾ [البقره ،]185 :والتقدير هلدايته إايكم .45فقد جاءت (على)

سبب يف وجود متعلقها .فاهلداية سبب التكبري ،فذكر
للتعليل حيث دخلت على ما هو ٌ
شبه اجلملة ﴿عل ٰى ما هداك ْم﴾ امنا كان ليعلل هبا وقوع التكبري .وهو تعليل ابلسبب؛

إذ أن ما دخلت عليه (على) سابق ملا قبلها يف الذهن واخلارج.أي :هلدايته اايكم،
 42ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،2ص.204

 43انظر :سعيد القرين ،التعليل يف القرآن الكرمي ،ص.581

 44فمنهم من اعتربها حرفاً وظرفاً ألن حرف اجلر يسبقها ،ومنهم من اعتربها حرفاً وامساً وفعالً كاملربد والفارسي
والرماين وغريهم .وعندهم أهنا مبعىن االستعالء ،واملصاحبة ك(مع) ،واجملاوزة ك(عن) ،والظرفية ك(يف) ،ومبعىن (من)،
ومبعىن (عند) ،وموافقتها إىل الباء ،وتكون زائد ًة ،ومبعىن الشرط ،والتعليل كالالم .انظر :هادي اهلاليل ،اْلروف
العاملة يف القرآن الكرمي بْي النحويْي والبالغيْي ،ص.549-532

 45انظر :السيوطي ،اَلتقان يف علوم القرآن ،ج ،2ص.238
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واهلداية واقعة قبل التكبري وهي سبب ايقاعه .و َّ
إن التعليل بـ (على) حيمل معىن
االستعالء ،أي يكون التكبري على اهلداية كما
َّ
تقول:كرب على النصر ،جعل النصر شيئاً
يكرب عليه كما يكون التكبري على الذبيحة وغريها.46
َّ
حرف الكاف :جيوز أن يكون حرفاً وإمساً عند كث ٍري من النحويني ،وكاف اجلر إما زائدةٌ،
47
معىن من املعاين اليت ترد عليها
"فالتعليل
،
وإما غري زائدةٍ وهلا معنيان :التشبيه والتعليل
ً
الكاف املفردة ،وقيَّد بعضهم جواز ذلك أبن تكون الكاف مكفوفةً بـ (ما) وأحلق جوازه
اجملردة من (ما) ،واملقرونة ب (ما) الزائدة ،و(ما) املصدرية ،وقد أتت شواهد القرآن
يف َّ

دالةً على جواز كوهنا للتعليل مقرونةً ب (ما) ،أو جمردةً منها يف أحد وجوه اإلعراب،
وغالباً ما تكون متلوًة ابسم اإلشارة يف حال تردها إال يف ﴿ويْكأنَّه﴾ [القصص:
.48"]82
ومثال التعليل قوله تعاىل﴿ :كما أ ْرسلْنا فيك ْم رسوَل ّمنك ْم ي ْت لو عل ْيك ْم آَيتنا
وي زّكيك ْم وي علّمكم الْكتاب وا ْْل ْكمة وي علّمكم َّما لْ تكونوا ت ْعلمون ،فاذْكروين
أذْك ْرك ْم﴾ [البقره ،]152-151:أي ملا فعلت هذا فاذكروين .أي بيان لعلة إرسال
الرسل؛ فإن قيام الرسول  بوظيفته التعليمية املتمثلة بتالوة آايت القرآن الكرمي على
الصحابة ،والتزكية لنفوس الصحابة يف ضوء تلك اآلايت وتعاليمها؛ كل ذلك حىت
تتحقق العلة من ذلك وهو ذكر هللا تعاىل بكل أصناف الذكر ؛ يف اجلنان واللسان

واجلوارح.49.

 46انظر :أمحد خضري ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص.83
47
صل كما يدخل الوقت ،أو للتوكيد حنو قوله تعاىل﴿ :ل ْيس كمثْله
وأتيت أيضاً مبعىن (على) ،أو للمبادرة حنوِّ :
ش ْيء﴾ [ الشورى ،]11 :فهنا تكون الكاف للتوكيد وهي زائده .هادي اهلاليل ،اْلروف العاملة ،ص-415
.418
 48سعيد القرين ،التعليل يف القرآن الكرمي ،ص.525
 49املرادي ،اجلن الداين ،ص.86-78
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إن :هلا ثالثة ٍ
حرف َّ
معان 50يف القرآن الكرمي ،وجيوز فتح مهزة َّ
(إن) وكسرها يف مقام
أن التعليل جبملة َّ
التعليل؛ الفتح على تقدير الم العلة ،والكسر على َّ
(إن ومعمولَيها)،
والكسر أبلغ يف التعليل .51وأصل تلك املعاين وأكثرها استخداماً يف القرآن الكرمي هو
التأكيد؛ ألن املفسرين ُّ
عدوا التعليل قسماً من التأكيد ،52ومثاله "كقوله تعاىل﴿ :إ َّن

الساعة ش ْيء عظيم﴾ [احلج ،]1:يلمح أنه أتى مع التأكيد يف تقدير سؤال
زلْزلة َّ
السائل ألهنا تقدمها من الكالم ما يلوح نفسه للنفس .فاهلل تعاىل أمرهم ابلتقوى ،مث
علَّل وجوب التقوى جميباً على السؤال املقدر بذكر هول الساعة وهذا الوصف أبهنا
مهول ،فيقرر عليه الوجوب".53
أسلوب التعليل القرآين وبعض آاثره التعليمية

فيما سبق متّ التعرف على معىن وأمهية أسلوب التعليل يف القرآن الكرمي ،كما تبيّـنَت
ٍ
خمتلفة ،ويف هذا
الغاية من إدراجه بكثرةٍ يف ثنااي القرآن الكرمي ،وموضوعاته وبطرائق
استنتاج آلاثر هذا األسلوب على العامل واملتعلم يف مناحي حياهتم التعليمية
املبحث
ٌ
والسلوكية ،ولن يتحقق ذلك إال بوجود لوازم للتأثر من العامل واملتعلم ،فيما أييت بياهنا.
بعض لوازم التأثر أبسلوب التعليل القرآين

50

هي :التأكيد ،والتعليل ،ومعىن نعم؛ كقوله تعاىل﴿ :إ ْن هٰذان لساحران﴾ [طه .]63:انظر :هادي اهلاليل،
اْلروف العاملة ،ص.31

 51انظر :سعيد القرين ،التعليل يف القرآن الكرمي ،ص.545

 52انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،2ص.206-201
 53هادي اهلاليل ،اْلروف العاملة ،ص.35-31
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حىت يؤيت أسلوب التعليل القرآين مثاره اينعة على العامل واملتعلم فيلزم ذلك أموراً ال ب ّد
ٍ
أساليب ،وقبل بيان
منها حىت حيصل التفاعل مع آي الذكر احلكيم وما تضمنه من
بعضها فال بد من توضيح معاين املصطلحات كاآليت.
معىن لوازم لغة :مجع الزم وأصلها من الفعل لزم ،يلزم ،ولزم الشيء يلَزمه لَزماً ولزوماً
والزمه مالزم ًة ولزاما ،والفاعل الزم ،واملفعول به ملزوم ،ومصدر الزم اللزام وهو املالزمة
للشيء ،والدوام عليه ،وهو من اللزوم ال يفارق ما هو فيه ،54يعين ذلك أن معىن اللوازم
هنا األمور املالزمه للشيء دائماً فال تفارقه.
عرف اإلمام اجلرجاين الالزم أبنه :ما ميتنع انفكاكه
وأما معىن لوازم يف اَلصطالح :فقد ّ

55
يتبني مما سبق أن
عن الشيء ،وقال أيضاً أن الالزم يف االستعمال هو مبعىن الواجب ّ .
أمور جيب توفرها دائماً يف الشيء حىت يتحقق املطلوب منه.
كلمة لوازم يعىن هبا ٌ

أما معىن كلمة أثر يف اللغة :فيقصد به بقية الشيء ،واجلمع آاثر وأثور ،واألثر ما بقي
من رسم الشيء ،والتأثري إبقاء األثر يف الشيء ،وأثّر يف الشيء ترك فيه أثراً ،واآلاثر
األعالم.56
وأما معىن كلمة أثر يف اَلصطالح :يقول اإلمام اجلرجاين :إن لكلمة أثر ثالثة ٍ
معان؛

النتيجة وهو احلاصل من الشيء ،أو العالمة ،أو قد أييت مبعىن اجلزء.57
بعد بيان معاين املصطلحات السابقة؛ ميكن القول أن معىن لوازم التأثر أبسلوب التعليل

القرآين :هو أن هناك بقيةً أو جزءاً مما تضمنه أسلوب التعليل ستظهر عالماهتا ونتيجتها
على العامل واملتعلم ،وبذلك يكون املرء قد تفاعل معها لتأخذ دورها يف التفكري والعمل،

 54انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،12ص541و.542
 55انظر :اجلرجاين ،التعريفات ،ص.190

 56انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص.3
 57انظر :اجلرجاين ،التعريفات ،ج ،1ص.9
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ٍ
لبعض من لوازم التأثر
توضيح
كما سيظهر ذلك فيما سيأيت إبذن هللا  ،وهذا
ٌ
ابإلعجاز القرآين وأساليبه.
أوَل:اإلخال
اَلخال يف اللغة :فأصله من الفعل خلص ،يقال خلص الشيء خيلص خلوصاً
وخالصاً إذا كان قد نَ ِشب مث جنا وسلم ،وأخلص هلل  دينه أحمَضه ،وخلص إليه
الشيء أي وصل ،والتخليص التنجية من كل منشب.58

ومعىن اإلخال يف اَلصطالح :كما أوضحه اإلمام الغزايل :أن يكون غرض املرء هو
59
الدين
حمض التقرب إىل هللا  .قال تعاىل﴿ :وما أمروا إ ََّل لي ْعبدوا اللَّ ه ُمْلصْي له ّ

حن فاء﴾ [البينة ،]6:قال ابن عاشور يف تفسريه لآلية" :اإلخالص التصفية واالتقاء ،أي
لقب للذي يؤمن ابهلل 
غري مشاركني يف عبادته معه غريه ،والدين الطاعة ،وحنيفاً ٌ
وحده ال شريك له ،وهو دين إبراهيم عليه السالم".60

دور كبري يف التأثر أبسلوب التعليل القرآين؛ فاهلل يسوق للمعلم واملتعلم
واإلخالص له ٌ
األرزاق املعنوية واملادية ،فالتعلم والتعليم هو للدين والدنيا معاً ،وإن تعلم العلوم كلها
بنوعيها الديين والدنيوي وعلى اختالف درجاهتا إما تسلك بصاحبها إىل هللا تعاىل،
فيكون له مقامه عند هللا  حبسب درجة وكيفية طرقه ألبواب العلم ،إذا قصد به وجه
هللا  ، وإما ترديه تلك العلوم يف غياهب الدنيا وملذاهتا ،أو تلهيه عن الطريق
الصحيح يف األخذ والتلقي ألنواع العلوم ،حىت يغدو علما جافاً ال يؤثر يف صاحبه فال
يقيم دنيا وال دين ،واملع ّول هنا هو إخالص النية هلل.
لذلك فإن ذلك املعىن يتأكد مما ورد عن اإلمام الغزايل؛ أبن أرابب القلوب قد
انكشف هلم ببصرية اإلميان وأنوار القرآن حقيقة أنه ال وصول إىل السعادة إال ابلعلم

 58انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،7ص.26

 59انظر :حممد بن حممد الغزايل الطوسي ،إحياء علوم الدين( ،ببريوت :دار املعرفة ،د.ط ،د.ت) ،ج ،4ص.365
 60ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص480و.481
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والعبادة ،وأن الناس كلهم هلكى إال العاملون ،والعاملون كلهم هلكى إال العاملون،
والعاملون كلهم هلكى إال املخلصون ،بل إنه يعترب املخلصني هم على خط ٍر عظيم،61
وألمهية اإلخالص وضرورة العناية يف مراجعته من صاحبه دائماً يتحقق الغاية من العلم،
وتتحقق السعادة لصاحبها يف الدارين.
فاإلخالص يدفع كالً من العامل واملتعلم إىل اإلقبال على كتاب هللا  بكامل
العناية والرعاية ابلفهم والتدبر ،ومتثّل أخالقه وتطبيق أحكامه واتباع أساليبه وطرائقه يف
العلم والتعليم ،مما يظهر أثر ذلك جليّاً يف حياهتم املهنية واخلاصة ،ابألخذ بطريقة القرآن

الكرمي أسلوابً ومنهجاً.
اثنيا :تدبر آي الذكر اْلكيم :حىت يكشف أسلوب التعليل ٍ
لكل من العامل واملتعلم،

ومن مث القيام بسرب داللته وما يؤول إليه واإلفادة منه والتأثر به ،فإنه يلزمهما إدامة التدبر

يف آي الذكر احلكيم ،وقبل استنتاج دور ذلك التدبر للتأثر أبسلوب التعليل القرآين من
العامل واملتعلم ،هذا بيا ٌن ملفهوم التدبر.

معىن التدبر لغة :أصلها يرجع إىل الفعل الثالثي َدبر أي تبع ،ودبره يدبره دبوراً :أي
ِ
ؤخره ،والتدبري يف األمر :أن تنظر إىل ما تؤول إليه
تبعه من ورائه ،ودبر كل شيَ :عقبه وم ّ

عاقبته ،والتدبّر :التفكرفيه.62أي عقب الشيء أو ما يؤول إليه.

عرفه اإلمام اجلرجاين هو" :عبارةٌ عن النظر يف
كما أن معىن التدبر يف اَلصطالح كما ّ

عواقب األمور ،وهو قريب من التفكر ،إال أن التفكر تصرف القلب ابلنظر يف الدليل
والتدبر تصرفه ابلنظر يف العواقب" .63يالحظ أن املعىن االصطالحي مل خيتلف عن املعىن
اللغوي السابق ،وهذا أيضا كما ورد يف تعريف املفسرين له ابن عاشور حيث ّبني أن

 61انظر :الغزايل ،إحياء علوم الدين ،ج ،1ص.362
 62انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص.273
 63اجلرجاين ،التعريفات ،ص.54
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أصل تدبر القرآن من النظر يف دبر األمر أي فيما ال يظهر للمتأمل ابتداءاً ،مث هو مل
عرف تدبر القرآن أبنه :التفكر والتأمل الذي يبلغ به
يفرق بينه وبني التفكر حيث ّ

صاحبه معرفة املراد من املعاين ،وذلك إبعمال النظر العقلي يف دالالت الدالئل على ما
نصبت له ،فاملتدبر يتعقب ظواهر األلفاظ القليلة ليعلم ما يدبِر ظواهرها من املعاين
الكثرية املكنونة ،والتأويالت الالئقة .64ويتّضح ذلك من خالل تفسريه لقوله تعاىل:
﴿أفال ي تدبَّرون الْق ْرآن ول ْو كان م ْن عند غ ْري اللَّ ه لوجدوا فيه ا ْختالفا كثريا﴾
[النساء ،]82:أهنم لو تدبروا قول القرآن لعلموا أنه احلق بداللة إعجازه وبصحة
أغراضه ،فاستمرار عنادهم ألهنم مل ي ّدبروا القول ،وهذا أحد العلل اليت َغ َمرت هبم يف
الكفر .65إن تدبر القرآن الكرمي يؤثر يف العامل واملتعلم بتأمل آايت القرآن الكرمي من
يعم العلماء
أجل االتعاظ وأخذ العربة ،والتفكر ،واستنباط معانيه اليت خفيت؛ فهو إذاً ّ
وغريهم ،لكن العلماء فقط هلم حق االستنباط.66
لوازم حتقق التدبر :ذكر العلماء كثرياً من األمور اليت تلزم املسلم حىت يتحقق عنده
التدبر؛ أمهها:
.1أن يقوم املتدبّر حبضور وحصر فكره مع اخلشوع والتأثر؛ ذلك ابستشعاره أن القرآن
خياطبه.
 2مالحظة البعد الواقعي؛ حبيث جيعل من اآلية منطلقاً لعالج حياته وواقعه ،وميزاانً ملن

حوله وما حييط به.
 3ومن أهم تلك األمور النظرة التفصيلية يف سياق اآلية بعد الوقوف أمامها وقفةً متأنيةً
فاحص ًة من حيث ترتيلها ،وتركيبها ،ومعناها ،ونزوهلا ،وغريبها ،ودالالهتا؛ وذلك يتطلب
 64انظر :ابن عاشور،التحرير والتنوير ،ج ،23ص ،29وج ،18ص.87
 65انظر :املرجع نفسه ،ج ،18ص.88

 66االستنباط" :استخراج املعاين من النصوص بفرط الذهن وقوة القرحية" .اجلرجاين ،التعريفات ،مادة (أ.س) ،ص
.22
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اإلملام بقدر من علوم اللغة وقواعدها وهذا له األثر الكبري يف الفهم وسرعة التدبر
وسالمة النتائج به .67ذلك أن القصد من أي كالم اإلفهام والتأثري يف السامع؛ فقد
يكون الكالم مفهوماً ولكن ال يكون مؤثراً ،واخلطاب القرآين يقصد إىل التأثري يف
السامع حىت يلتزم ويطيع ،فيلزم ذلك الربط بني التعليل والتدبر وما يتضمنه من ٍ
بيان
ٍ
وبالغة ،لذلك فإ ّن مهمة العامل تكون بتوظيف كل ذلك أثناء شرحه للتأثري يف املتعلم،
وإال فقد يقتصر العامل على إفهام املتكلم دون الرتكيز على التأثري فيه ،وبذلك يكون قد
قام ابلوظيفة األولية للكالم ومل يرتق إىل مر ٍ
تبة أعلى ،بينما القرآن يف خطابه قد بلغ الغاية

يف اإلفهام والتأثري.
ٍ
كشرط يتوقف عليه حصول التدبر
كما قد حصر الدكتور خالد السبت أوصافاً تطلب
حبسب النظر الكلي يف ثالثة أمور جمموعةٌ يف قوله تعاىل﴿ :إ َّن يف ٰذلك لذ ْكر ٰى لمن
الس ْمع وهو شهيد﴾ [ق ،]37:حيث صرحت اآلية ابلشرطني
كان له ق لْب أ ْو ألْقى َّ

احلسي) ،والعمل الذي يصدر من املكلف
األولني ومها؛ وجود احملل القابل(القلب ّ
(القراءة أو االستماع حضور القلب) ،وأما الثالث وهو وجود قد ٍر من الفهم للكالم
املقروء أو املسموع ،فهي دالةٌ عليه لزوماً؛ فإلقاء السمع ال بد أن يكون معه الكالم

قدر من الفهم .مث ّبني التفاوت الذي حيصل
مفهوماً لدى السامع حىت حيصل املقصود ٌ
فيما سبق ،ألن ٍ
لكل أسباب معينة واليت يقوى ابستجماعها أو يضعف بتخلفها وقد
ينعدم.68
وعليه فإن التدبر هو مهمة العامل واملتعلم ،بعد التوصل إىل معرفة املراد من املعىن ضمن
أسلوب التعليل ،فإن ذلك املعىن وجد من أجل أن يرجع عملياً يف السلوك ،فيتأثر العامل
 67انظر :علي بن انيف الشحود ،هداية القرآن لليت هي أقوم( ،ماليزاي :دار املعمور ،هبانج ،ط،2
1431هـ2010/م) ،ص.291
 68انظر :خالد السبت ،شروط تدبر القرآن الكرمي وموانعه( ،السعوديه :جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات
القرآنية1432 ،هـ) ،جملد ،11ص15و.16
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واملتعلم ابملراد من اآلية بعد تدبرها ،حىت يكون أسلوب التعليل طريقة هلما يف تلقي العلم
ويف إلقاءه.
اثلثا :نبذ التعليم التقليدي :على العامل واملتعلم أن يكوان على وع ٍي وبصريةٍ أبن سبب
هزمية األمة هو الضعف يف بنائها التعليمي الفكري ،والذي جاء نتاج ما قام به أعداء
األمة بعد أن أحكموا خططهم للغزو الفكري والنفسي واخللقي والسلوكي ،إلخراج

املسلم من شخصيته اإلميانية إىل الشخصية املقلّدة للغرب ،ذلك الكيد الكبري الذي كان
69
له أثره يف كل مقومات األمة ،وقد عمد األعداء ابتداءاً إىل استهداف اجلهاز التعليمي
بكل أركانه ومقوماته وأهدافه وتطبيقاته ذلك من خالل السياسة التعليمية70اليت انتهجها
املستعمر وسار عليها وعممها؛ تلك السياسة التعليمية القائمة على جعل الوالء والطاعة
له ولقومه ،الذي هو من أولوايت أهداف تلك السياسة؛ حىت لضمان انسالخ املسلم
يتقمص كل
عن والئه لدينه أو لقومه ،وانصهاره تدرجيياً يف ثقافة الغرب ومن مث ّ
مفاهيمهم وسلوكهم .71وال سبيل لنهوض أمة اإلسالم إال إبصالح األركان اليت يقوم
كل ذلك مث ألن الشخصية املسلمة لديها
عليها ذلك البناء؛ ومنها ،العامل ،واملتعلمّ ،
يسهل على أعدائنا أن يطبّقوا
قابلية االنسالخ عن مبادئها وقيمها ،األمر الذي ّ
خططهم .وقبل استنتاج آاثر ذلك على العامل واملتعلم ،فيما أييت بيا ٌن ملفهوم التعليم
التقليدي.
التقليد لغةً :من الفعل قلد ،وقَـلَد املاء يف احلوض واللنب يف السقاء يقلِده قَلداً أي مجعه

ملوي ،وقلّد فال ٌن فالانً
فيه ،وال َقلد أيضاً ُّ
يل الشي على الشيء ،وسو ٌار ٌ
مقلود وقَـل ٌد أي ٌ

 69انظر :عبد الرمحن حسن حبنّكة امليداين ،غزو يف الصميم( ،بريوت :ودمشق :دار القلم ،ط،1
1402هـ1982/م) ،ص.10-7
 70معىن السياسة التعليمية :هي املواد الدستورية العامة للتعليم واليت تشمل أسس وأهداف ومقاصد العملية التعليمية،
واخلطط املتوقعة إلنقاذ ذلك ،واليت ختتلف من قوم إىل آخر حبسب العقيدة .انظر :املرجع نفسه ،ص.10
 71انظر :املرجع نفسه ،ص7و.10
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أي عمل مثل عمله دون أدىن تفكري ،وقلّدوا اخليل أي جعلوا ذلك لزاماً هلا يف أعناقها
لزوم القالئد لألعناق ،وقلّده األمر أي ألزمه إايه ،وتقلّد األمر أي احتمله ،واملقلَّد من
اخليل أي السابق يقلَّد شيئاً ليعرف أنه قد سبق .من كل ذلك يظهر أن التقليد يف اللغة
شيء على ٍ
يعين مجع ٍ
شيء ليحتمله وليكون الزماً له.72

ومعىن التقليد يف االصطالح كما عرفه اإلمام اجلرجاين هو" :عبارةٌ عن قبول قول الغري
73
يتبني أن املقلد يلزم
بال حجة وال دليل"  .وبربط املعىن االصطالحي ابملعىن اللغوي ّ
نفسه مبا قبله ،وكأنه جيمع كل ما لقبله من علم دون استثناء ،وجيمع نفسه وحيملها عليه
بشدةٍ كأنه يلوي نفسه على قبول علم من قبله ليّا ،كما يلوى الشيء على الشيء من
أي ذايتٌ أو
املعىن اللغوي ،وبذلك يصبح قابال لقول أو علم غريه دون أن يكون عنده ر ٌ
دليل على ما يتقلّد من الغري.
حجةٌ أو ٌ
فاملقصود ابلتعليم التقليدي كما أورده املفكر عبد الرمحن امليداين :هو أن يكتفى
بدراسة القرآن الكرمي واحلديث النبوي وعلومهما ،والسرية النبوية وبعض األعالم ،والفقه
اإلسالمي وأصوله ،وعلم املواريث ،وعلم العقيدة ،واللغة العربية وقواعدها ،ومن العلوم
العقلية االقتصار على علمي املنطق والفلسفة 74دون ربطها ابلواقع هبدف مواجهة
املشاكل والعمل على حلّها ،وهذا يعين عدم االستفادة من العلوم الدنيوية األخرى اليت
حيتاجها املرء يف حياته جبانب علوم الدين من أجل إعمار احلياة ،كعلوم الطب،
واهلندسة ،والزراعة ،والصناعة ،وغريها ،وإن تعليمها وتل ّقيها إىل جانب علوم الدين
إسالمية و ٍ
ٍ
يكسبها قاعد ًة ورؤيةً إسالميةً لالنطالق بنظرةٍ
اعية وحضار ٍية ،كما أن ذلك ال
مطلوب لتصحيح مسار تلك العلوم الدنيوية.
يفصل الدين عن الدنيا ،بل إن الدين
ٌ

 72انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،3ص365و366و.367
 73اجلرجاين ،التعريفات ،ص.64

 74انظر :حبنكه امليداين ،غزو يف الصميم ،ص239و.240

رضوان مجال األطرش ،وجنوى انيف شكوكاين

25

كما أن ذاك التعليم فيه تغييب للمؤلفات الفكرية اإلسالمية احلديثة ،وذلك له أثره
السليب على العامل واملتعلم؛ فبفقد التواكب مع الفكر اإلسالمي احلديث يبقي على
التقليد ،ويضعف روح التعليل ،والتفكري والتجديد واملقارنة والنقد ،لكن املطلوب هو
فتح الباب أمام كل االجتهادات قدميها وحديثها للدراسة وإدراجها يف اخلطة التعليمية،
ذلك من أجل دراستها وحتليلها ،وتعليلها ،واحلكم عليها ،وبنبذ ذلك التعليم التقليدي
يفتح الباب للتأثر أبسلوب التعليل القرآين وتفعيله يف كل عل ٍم سواء كان قدمياً أو حديثاً.
بعض آاثر أسلوب التعليل القرآين التعليمية

أسلوب التعليل هو إحدى األساليب البيانية 75اليت متيز هبا القرآن الكرمي ،وبطر ٍ
يقة
ّ
تتميّز ابالتّساق والرتتيب ،والنظام والروعة ،وهو أييت بتلك الطريقة حىت يؤيت أكله يف
سي اق النظم القرآين الذي يقوم عليه اإلعجاز القرآين ،وجيدر اإلشارة هنا على أن
أسلوب التعليل مل أيت منفرداً عرب آي الذكر احلكيم؛ بل جاء ضمن تلك األساليب
البيانية ومل تنفصل عنه ،لذلك فعند استنتاج أثر هذا األسلوب الرائع ،فال بد من
احلديث عن ذلك ضمن تلك األساليب اليت ال ينفك عنها.
إن العامل واملتعلم يتأثران بذلك األسلوب يف مجيع مناحي حياهتم اخلاصة والعامة،
الفكرية والسلوكية ،وخاصة التعليمية اليت هي جمال ختصصهم وعنايتهم ،وتتبلور لدى
ٍ
قناعات فكر ٍية تكون هلم خري ِمعو ٍان يف حياهتم تدفعهم فينطلقون منها
العامل واملتعلم

للنهل من املنهج القرآين حول العقل استمداداً واستهداءاً .ذلك األسلوب له أثره الواضح
يف اإلعجاز القرآين ومن مث يف النفس اإلنسانية ،وله ابلغ األثر على العامل واملتعلم ،وميكن
إمجال بعض تلك اآلاثر الوارده ضمن األساليب البيانية فيما أييت.
75
ِ
ٍ
احملسنات البديعيَّة يف
األسلوب البياين هو :إحدى األساليب البالغية الناشئة عن جمموعة من الصور البالغية ،و ّ
الكالم .واليت بدورها تندرج يف العربية حتت علوم البالغة الثالثة :املعاين والبيان والبديع .انظر :جمدي وهبه ،وكامل

املهندس ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،ص.25
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 .1اإلبداع والتحفيز على التفكري ،وسعة األفق؛ وذلك من خالل التوسع يف سبل
76
ط
التعبري عن األفكار؛ فأسلوب التعليل ضمن أسلوب البيان اجملازي مثالً مرتب ٌ
ابلقصص واملفسرين؛ فاملفسر ينقل املعىن ويوسعه ،ويسرح خياله عند احلديث عن
كنوع من استخالص العرب واملواعظ وكذلك أسلويب االستعارة
البطوالت والتضحيات ٍ
والتشبيه 77فهذا أسلوب اجملاز املتضمن ألسلوب التعليل يف قوله تعاىل﴿ :ولك ْم يف
الْقصا حياة َي أوِل ْاأللْباب لعلَّك ْم ت تَّقون﴾ [البقرة ،]179:فهنا إجياز قص ٍر ،فيه
إابنة العدل لذكره القصاص ،وإابنة الغرض املرغوب فيه لذكره احلياة ،وفيه االستدعاء
ابلرغبة والرهبة حلكم هللا به .وتظهر أمهية هذا األسلوب ألنه أكثر يف الفائدة وأوجز يف
بدرجة ٍ
ٍ
عالية على
العبارة ،وأبعد من الكلفة بتكرير اجلملة ،لذلك فضله اإلمام الرماين
سائر الكالم وأنواع البيان؛ وأيضاً ملا فيه من هتذيب للكالم ،وتصفية األلفاظ من

الكدر ،وختليصها من الدرن ،وقد يطول الكالم يف البيان عن املعاين املختلفة ،وهو مع
78
يعرب فيهما
ذلك يف هناية اإلجياز  .وهذا يعين زخم املعاين املستنبطة يف هذا األسلوبّ ،
ٍ
وتوضح املبهم.79
تقرب البعيد ّ
ّ
عما جيول يف داخل النفس من موضوعاتّ ،
 .2اإلابنة وال بيان حىت جيمع أسباب احلسن يف نظم الكلمات ،فيحسن السمع ،ويسهل
تقرب املعىن للسامع،
على اللسان ،وتتقبله النفس ،فاالستعارة مثالً كما يرى اجلاحظ ّ
 76اإلجياز :هو تقليل الكالم من غري إخالل ابملعىن .ويكون إما إبسقاط ٍ
كلمة لالجتزاء عنها بداللة غريها من احلال
أو فحوى الكالم ويسمى احلذف ،أو يكون ابلقصر ،حيث بنية الكالم تقوم على تقليل اللفظ وتكثري املعىن من غري
حذف ،وهذا كثريٌ يف القرآن الكرمي.انظر :الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن ،ص.80-76
مماثلة بني شيئني أو أشياء الشرتاكهما يف معىن ما ،أبداةٍ
ٍ
ٍ
 77التشبيه":هو عقد ٍ
ملحوظة ،كالكاف وحنوها،
ملفوظة أو
ً
ٍ
لغرض مقصود" ،عبد الفتاح الشني ،البيان يف ضوء أساليب القرآن( ،مصر :دار الفكر العريب ،ط،2

1418ه1998/م) ،ص.97

78
الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن الكرمي ،ص.80-77
انظرّ :

 79انظر :هدى عبد احلميد" ،األساليب البيانية يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ" ،جملة كلية الرتبية األساسية،
(اجلامعة املستنصرية ،كلية الرتبية األساسية ،العدد2011 ،72م) ،ص67و68و.73
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وتسهل عليه مهمة الفهم واالستيعاب ،ذلك أن فيها صورةٌ مجيلةٌ مؤثرةٌ ترتسم يف نفس
ّ
السامع وخميّلته فتحدث التأثري واإلاثرة مبا تبديه من إعجا ٍز بياين يعتمد الذوق الذي هو

80
مثال ألسلوب التشبيه املتضمن ألسلوب التعليل يف قوله تعاىل:
مدرك اإلعجاز  ،فهذا ٌ
َّ
الرِب َل ي قومون إ ََّل كما ي قوم الَّذي ي تخبَّطه َّ
س
﴿الذين َيْكلون ّ
الش ْيطان من الْم ّ
ٰ
َّ
الرِب﴾ [البقرة،]275:
الرِب وأح َّل الل ه الْب ْيع وح َّرم ّ
ذلك أبنَّه ْم قالوا إ ََّا الْب ْيع مثْل ّ
وقد قالوا ذلك يف مقام :إمنا الراب مثل البيع ،ألن الكالم يف الراب ال يف البيع ،ذهاابً منهم
احلل أقوى وأعرف من البيع .81يالحظ هنا أن الكفار قد علَّلوا
إىل جعل الراب يف ِّ
استباحتهم للراب عن طريق أسلوب التشبيه من ابب تقوية حجتهم ،وقد جاء التعليل
ٍ
تشبيهية والتشبيه جيء به ليحقق غرضاً ما ،والتعليل غرض.
للراب الوارد ضمن صورٍة
ٍ
تشبيهية،
فاملعلم يتأثر بذلك ويتسع أفقه؛ فيعلل األفكار من خالل طرحها بصوٍر

وحي ّفز طالبه على التفكري والتعليل يف رحاب تلك الصور املساعدة على استنباط العلة،
حىت يبدع يف شرحه وتفسريه ويكسبهم تلك الصفات أيضاً اليت اكتسبها هو ،فيتأثر

املتعلم من معلمه ،فالعامل واملتعلم يتغريان ويتأثران بتلك األساليب.
ولشدة الظهور والبالغة والقوة لذلك األسلوب فإن العامل يتأثر بتلك الصور بكل
جوانبها حىت يصبح حسن النظم للكلمات قوي اللسن ،رفيع الذوق ،وكل ذلك ال بد
من أن حيدث أتثرياً يف املتعلمني من حوله وتغيرياً يف نظمهم للكلمات وإابنتها كما أثرت

فيه وغريته.
 .3إعمال الفكر الستحضار العلة وترسخها يف الذهن يف اجلانب العقدي؛ فقد عرض
القرآن الكرمي مواضيع كثريةٍ أبسلوب التعليل كمجال العقيدة ففي قوله تعاىلَ﴿.:ي أيُّها
النَّاس ا ْعبدوا ربَّكم الَّذي خلقك ْم والَّذين من ق ْبلك ْم لعلَّك ْم ت تَّقون﴾ [البقرة،]21:
 80انظر :املرجع السابق ،ص70و72و.73
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ٍ
إبسهاب وتفصيل؛ وهو يرى أن (لعل) هنا
تناول اإلمام الزخمشري تلك اآلية يف تفسريه
هي للرتجي واإلشفاق ،أي ترجي العباد ،ويرى أن املطلوب حتققه هو التقوى اليت هي
قصارى أمر العابد ومنتهى جهده ،فإذا قال﴿ :ا ْعبدوا ربَّكم الَّذي خلقك ْم﴾ أي:
لالستيالء على أقصى غاايت العبادة ،وذلك سيكون أبعث على العبادة ،وأشد إلزاماً
موضوع عقيد ٍي كالتقوى
هلا ،وأثبت هلا يف النفوس وحنوه .82فالعامل هنا قي شرحه عن
ٍ
مثالً سيتبع األسلوب التعليلي هلا حىت ترتسخ يف العقول وتؤمن هبا القلوب ،ويبتعد عن
األسلوب التقليدي اجلاف يف التلقني فقط.
 .4احلث على اإلقبال على العبادة والتزام أحكام الشرع؛ ومثال ذلك ما جاء أبسلوب
التعليل يف جمال األحكام الشرعية ،واليت يستنتج منها أثر الصالة على من يقيمها
الصالة ت ْن ه ٰى عن الْف ْحشاء والْمنكر ولذ ْكر
الصالة إ َّن َّ
خبشوعها قوله تعاىل﴿ :وأقم َّ
صن عون﴾ [العنكبوت ،]45 :تناول اإلمام الزخمشري يف
اللَّ ه أ ْكب ر واللَّ ه ي ْعلم ما ت ْ
تفسريه لآلية تعليالن؛ ففي التعليل األول أفاد ابستنتاجه أن الصالة اخلاشعة هي الناهية
عن املعاصي ،وهذا من لطف هللا ،وأفاد من التعليل الثاين؛ أبن هللا  مسّى الصالة

بذكر هللا ؛ ليستق ّل ابلتعليل ،83أي أفاد عن حقيقة الصالة وما حتتويه فعالً من
ٍ
ذكر هلل  فقط وليس لغريه؛ هنا التعليل ابجلملة واليت
أذكا ٍر خالصة هلل ،فطبيعتها أهنا ٌ
تبدأ حبرف إ ّن يسوق كل ما تتضمنه الصالة من أقو ٍال وحر ٍ
كات و ٍ
أفعال إىل االستقامة
وترد،
بعد استشعاره سوء وقوعه فيما يغضب هللا .كما أن الصالة قد شرعت ّ
لتطهر ّ
وهذا الطهر ال يتسق مع دنس الفحشاء واملنكر .84وأفاد التعليل هنا بذكره لصنوف
وتسبيح وقراءةٍ وغريها؛ إذ أ ّن العلة محلته لإلسهاب يف شرح
العبادة يف الصالة من تكب ٍري
ٍ

 82انظر :الزخمشري ،الكشاف ،ج ،1ص.75
 83انظر :املرجع نفسه ،ص.820

 84انظر :سيد قطب ابراهيم حسني الشاريب ،يف ظالل القرآن الكرمي( ،بريوت :والقاهره :دار الشروق ،ط،17
1385هـ) ،ج ،5ص.2738
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يتبني أ ّن جوانب العبادة تلك هي اليت دفعت صاحبها
جوانب العبادة يف الصالة ،حىت ّ
الستشعار عظمة اخلالق فارتدع عن املعصية.
 .5الرتغيب يف التحلي ابألخالق احلسنة واالبتعاد عن األخالق السيئة؛ ومن اآلايت
اص ِْب فإ َّن اللَّ ه َل يضيع أ ْجر
اليت تشتمل على أسلوب التعليل يف ذلك؛ قوله تعاىل﴿ :و ْ
الْم ْحسنْي﴾ [هود ،]115:أفاد املفسرون من التعليل يف هذه اآلية؛ أن التذكري ابلصرب

يف خامتة األوامر والنواهي يف السورة؛ هو دليل فضله وخصوصيته .وملا جاء يف مجلة
مطلوب من اجلميع ويف كل مواقعهم،
التعليل ابحملسنني؛ فإن ذلك يعين أن الصرب
ٌ
ويشمل كل معاين االستقامة .ويف تفسري اإلمام األلوسي أن الصرب هو على التكاليف
َّ
تعليل لألمر
الشاقة اليت أمر هبا ،ومجلة ﴿فإ َّن الل ه َل يضيع أ ْجر الْم ْحسنْي﴾ ،هي ٌ
ابلصرب ،أي يوفيهم ثواب أعماهلم من غري ٍ
عرب عن ذلك بنفي اإلضاعة بياانً
خبس؛ وقد ّ
لكمال نزاهته تعاىل .فهو مل حيرمهم أي ٍ
شيء من ثواهبم ،وفيه إمياءٌ إىل أن الصرب على ما
85
يبني أن هذا هو أسلوب التعليل؛ فإذا علم العبد
ذكر هو من ابب اإلحسان  .هو هنا ّ
أن صربه هو اإلحسان ،وأن هللا لن يبخس منه شيئاً؛ أثّر ذلك فيه حىت يداوم عليه.
ما سبق مناذج قليلة من كثري يف أسلوب التعليل يف املوضوعات املختلفة ،وهي فرصةٌ
للعامل واملتعلم للسري على طريقة القرآن الكرمي يف عرض تلك املوضوعات؛ وتلك الطريقة

أثر يف إبراز املعاين
أيضاً يتخذها املتعلم يف فهم عقيدته ،فإن أسلوب التعليل له ٌ
دور و ٌ
بطر ٍ
يقة ملفتةٌ للنظر يف اآلية ،حبيث تضطّّر القارىء أو السامع هلا إىل إعمال فكره
وترسخها يف ذهنه؛ من أجل ذلك سيقت به كثرياً من اآلايت.
املرجوةّ ،
الستحضار العلّة ّ
وبذلك ميكن استنتاج اجلانب التطبيقي الذي حثّت عليه اآلايت ،والذي يؤثّر يف
فيغري سلوكه ،خاص ًة إن كان عاملاً أو متعلماً.
القارىء والسامع ّ

 85انظر :أبو الفضل شهاب الدين السيّد حممود األلوسي البغدادي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين ،ضبط وتصحيح :علي عبد الباري عطيّه( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1426 ،2ه2005/م) ،ج،6
ص.353
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 .6تدريب عقول املتعلمني على احملاكمة العقلية؛ انطالقاً من أصالة التعليم اإلسالمي

القائم على النظر واملالحظة ،مث االستنتاج ،كما وجهنا هللا يف قوله تعاىل﴿ :وَل ت ْقف
الس ْمع والْبصر والْفؤاد ك ُّل أولٰئك كان ع ْنه م ْسئوَل﴾
ما ل ْيس لك به علْم إ َّن َّ

[اإلسراء ]36:فوظيفة العامل واملعلم ال تقف عند نقل الرتاث الثقايف فقط؛ بل ال بد من
التفكري والتجديد الذي ال يتوقف؛ وعلى العامل أن أيخذ بعني االعتبار علم املتعلم،
يهيء له فرص
ونضجه العقلي ،واستعمال أسلوب املطارحة ،واملناظرة ،واحملاورة ،حيث َّ
اجلرأة ،والثقة ابلنفس .تلك الطريقة هتدف إىل حصول املتعلم على ملكة العلم حيث
يصبح على درجة عالية من الفهم وليس فقط حفظه دون فهم وتعمق؛ لذا فاملعلم يدرك
تلك احلقيقة ،من خالل تعليل موضوعات خمتلفة كاألخالق ،واألحكام الشرعية ،وعلى
املعلم التدرج يف ذلك ،وعليه أن يفتح ابب النقاش أيضاً للطالب حىت يسأل عن
األسباب واملسببات والعلل؛ وبذا يتأثر املتعلم أبسلوب معلمه التعليلي.
ومن ٍ
جهة أخرى فإنه مع تكرار استخدام املعلم هلذا األسلوب؛ فإنه سيتدرب على

إعمال العقل ،وإقامة احلجة على صحة الرأي ووجهة النظر ،ومثاله يف قوله تعاىل﴿ :إ َّان
أنزلْنا إل ْيك الْكتاب ِب ْْل ّق لت ْحكم ب ْْي النَّاس ِبا أراك اللَّ ه وَل تكن لّلْخائنْي

خصيما﴾ [النساء ،]105:أابن املعىن مباشرًة الشيخ األلوسي بقوله أن الالم للتعليل ،مث

ذكر ما قيل من أهنا مبعىن عن؛ أي ال تكن ألجلهم أو عنهم خصيماً ،أي خماصماً
للربآء.86
أما املفكر سيد قطب فقد أسهب يف وصف اجلو السياسي الذي نزلت فيه اآلية؛
وبني معىن ﴿لّلْخائنْي خصيما﴾ أي
لريبط ذلك ابحلاجة إىل ذلك التشريع السامي؛ ّ
حمامياً ومدافعاً وجمادالً عنهم ،مث ّبني املستوى الذي تشري إليه اآلايت وأنه ال ميكن أن
يكون للبشر مهما ارتفع تصورهم ،ومهما صفت أرواحهم ،ومهما استقامت طبائعهم،
 86انظر :األلوسي ،روح املعاين ،ج ،3ص134و.135
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أن يرتفعوا إليه إال بوح ٍي من هللا  هذا املستوى الذي يرسم خطاً يف األفق مل تصعد
إليه البشرية إال يف ظل هذا املنهج األخالقي القرآين ،ذلك أن األمر إبنصاف يهودي
جاء يف ٍ
وقت كان اليهود يف املدينة يطلقون كل سهامهم املسمومة اليت حتويها جعبتهم
اللئيمة على اإلسالم واملسلمني ،ينشرون األكاذيب ،ويؤلبون املشركني ،ويشجعون
املنافقني ،ويطلقون اإلشاعات ،ويظلّلون العقول ،ويطعنون يف القيادة النبوية ،ويشككون

يف الوحي ،حماولني تفسيخ اجملتمع املسلم من الداخل ،ويف نفس الوقت كانت رواسب
اجلاهلية ما تزال آاثرها يف النفوس ،ووشائج القريب واملصلحة بني بعض املسلمني وبعض
املشركني واملنافقني واليهود؛ متثل خطراً على متاسك الصف املسلم .ويظهر املفكر سيد
قطب عجبه من علو املستوى يف ذلك اخللق ،ويصفه ابلنظافة والعدالة والتسامح ،وأي
كالم ميكن أن يرتفع ليصف هذا املستوى ،وكل ٍ
ٍ
ٍ
كالم ،وكل ٍ
تعقيب؛
تعليق ،وكل
يتهاوى دون هذه القمة السامقة اليت لن يبلغها البشر إال أن ينقادوا مبنهج هللا  إىل
ذلك األفق العلوي الكرمي الوضيء.87
يتبني من ذلك املثال سعة األفق الذي ميكن استنتاج املعاين الكثرية فيه؛ حيث نقلنا
ّ

املفكر سيد قطب إىل منهجاً أخالقياً راقياً من العدل والتسامح مع غري املسلمني بعد
حتليل ٍ
آية طرح فيها ذلك اخللق ابألسلوب التعليلي زاخر املعاين ،وسيصبح ذلك منهجاً
وسلوكاً للمتعلم يف نظرته ٍ
آلايت أخرى فتنمو قدرته على التفكري العلمي اإلبداعي ،الذي
يتجاوز طرق التقليد والتلقي ،وحت ِّفزه إىل التجديد واالبتكار ،واملشاركة والتطبيق ،والتفكري
ٍ
كأساس لتنمية كافة قدرات
اسه على املالحظة
الناقد ،بل بذلك أيضاً ستتدرب حو ّ
العقل ،من ٍ
استنتاج ،وإصدار أحكام عند معاجلة القضااي املختلفة ،بدل بقاءه
حتليل و ٍ
بشباب و ٍ
بطاقات وقدر ٍ
ٍ
ٍ
ات لتطوير قدراهتم
اعد ،يتمتع
صامتاً ساكناً .مما ينىبء كل ذلك
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الذاتية ،وصقل مواهبهم ابملناقشة واملشاركة ،واملسائلة واحلوار والتعليل .وكل ذلك يكسبه
مهار ٍ
ات ٍ
عامة يف مناحي حياته.
اخلامتة :النتائج والتوصيات
ميكن تلخيص نتائج البحث مبا أييت:
.1وظيفة العامل واملعلم ال تقف عند نقل الرتاث الثقايف فقط؛ بل ال بد من التفكري
والتجديد الذي ال يتوقف يف كل مناحي حياته .وإذا ما حرص ِ
العامل واملتعلم على تطبيق
تلك املنهجية يف العملية التعليمية؛ فإهنم سيتجاوزون جانباً من التخلِّف واجلمود ،إىل
ٍ
الرقي واحلركة والنهوض .وحيصل ذلك إبكساب املتعلم خرب ٍ
ِّ
ومعتقدات،
ات ،وقي ٍم،
ٍ
وعادات ،وسلوك اجلماعة حيث يعيشٍ ،
قائمة على التعليل.

 .2من خالل أسلوب التعليل يكسب املتعلم ملكة العلم ويصبح على درجة عالية من
الفهم وليس فقط على احلفظ دون فهم وتعمق؛ لذا فاملعلم يدرك تلك احلقيقة فيدرب
عقول املتعلمني على احملاكمة العقلية.
 . 3يتأثر املتعلم أبسلوب معلمه التعليلي ،فمع تكرار استخدام املعلم هلذا األسلوب؛ فإنه
سيتدرب على إعمال العقل ،وإقامة احلجة على صحة الرأي ووجهة النظر ،وسيصبح
ذلك منهجاً وسلوكاً للمتعلم؛ فتنمو قدرته على التفكري العلمي اإلبداعي ،الذي يتجاوز
طرق التقليد والتلقي ،وحت ِّفزه إىل التجديد واالبتكار ،واملشاركة والتطبيق ،والتفكري الناقد.
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.4يكسب العامل واملتعلم قدر ٍ
ات لتطوير قدراهتم الذاتية ،وصقل مواهبهم ابملناقشة
واملشاركة ،واملساءلة واحلوار والتعليل .وكل ذلك يكسبه مهار ٍ
ات ٍ
عامة يف كل مناحي
حياته.
ونوصي بضرورة الدراسة التفصيلية لكل أدوات التعليل ،والتفريق بينها ،دراسةً فكريةً
تؤثر يف سلوك املسلم .ومقارنة أدوات التعليل املستخدمة يف كل موضوع مع غريه يف
القرآن الكرمي ،ودراسة النتائج اإلجيابية من التعليل يف القرآن الكرمي ،بتصنيف املواضيع
يف ذلك وحتليل النتائج.

