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Abstract
This study aims to exploratory and analytical study expressions to explain the
reasons or causes of something (at-ta'lîl) in the Qur'an of surah al-Baqarah.
The approach used is inductive (istiqra'iy), which is the conclusion or the theory
formulation (kaedah) taken after the research of all or some elements. The
results of this study reveal that there are two ta'lils, which are with letters and
with ism. Letter lâm is the master letter in revealing the most reasons or causes
in the surah al-Baqarah which is then followed thereafter by the letters bâ`, in
sababiyah, hattâ, min, 'an, fî, inna,' alâ and idz. While in the form of ism, it
shapes as maf'ul liajlih.
Keywords: : Ta'lîl, Sûrah al-Baqarah, Nahwu
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara eksploratif dan analitis
tentang ungkapan untuk menyampaiakan alasan atau sebab terjadinya
sesuatu (at-ta’lîl) yang terdapat di dalam al-Qur`an Surat Al-Baqarah.
Pendekatan yang digunakan yaitu dengan cara induktif (istiqra’iy), yaitu
kesimpulan atau rumusan teori (kaedah) yang diambil setelah dilakukan
penelitian atas semua atau sebagan elemen. Hasil dari penelitian ini
mengungkapkan bahwa ada dua ta’lil, yaitu dengan huruf dan dengan ism.
Huruf lâm adalah huruf induk dalam mengungkap alasan atau sebab yang
terbanyak dalam QS. A-Baqarah yang kemudian diikuti setelahnya dengan
huruf bâ`, in sababiyah, hattâ, min, ‘an, fî, inna, ‘alâ dan idz. Sedangkan yang
berupa ism berbentuk maf’ul liajlih.
Kata Kunci: Ta’lîl, Surat Al-Baqarah, Nahwu
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ادلقمةة
القرآن ىو كتاب هللا عز وجل الذى يتضمن كلماتو إذل خامت رسلو وأنبيائو دمحم
السالم .وللقرآن خصائص كثَتة ،منها اإلعجاز .ووجوه اإلعجاز يف القرآن
عليو الصالة و ّ
متنوعة وعديدة ،فكل شيئ منو ال نظَت لو ،فهو ابىر يف ألفاظو وأسلوبو ،يف ِ
أتليفو
ونَظْ ِم ِو ،يف بيانو وبالغتو ،يف تَ ْشريعِو ِ
حَتت األلباب ،يف أنبائو وأخباره ،يف
وح َك ِمو اليت َ
اترؼلو وحفظو ،ويف عُلومو الىت ال تنقطع وال تَقف عند غاية.
وانطالقا شلا سبق ،بذل العلماء والدارسون جهودىم يف كل عصر ومصر لفهم
معاىن القرآن درسا وحبثا واستنتاجا .فللفقهاء واألصوليُت فيو أىداف ،وىم إليها طريق
ومنهج .وللفالسفة وادلتكلمُت فيو أىداف ،وإليها طريق ومنهج ،وللغويُت فيو أىداف،
وذلم إليها شرعة ووسيلة .ولغَت ىؤالء من طالب العلم والدرس أىداف ومناىج.
لو نظران إذل القرآن لوجدان أن التعليل فيو كثَت جداً ،يصعب حصره؛ بل جاء
التعليل يف القرآن أبلفاظ ىي من أصرح األلفاظ الدالة عليو .حبث الدارسون الظواىر
اللغوية وحاولة إغلاد علو لكل ظاىرة  ،فللرفوع سبب وللمنصوب علة وللمجرور غاية
وللمجزوم ىدف .غَت أن العرب دل تعلل كل ما قالتو إظلا تصور النحاة أن العرب إظلا
قالت ما قلتو لعلة يضعوهنا ىم أنفسهم ،فقد تكون ما أراده العرب وقد ال تكون .والكل
أن يعلل مبا يراه علة ،وبذلك ختتلف العلل ابختالف واضعها وحبسب تفسَته دلا يراه ،إذ
تتعدد األحكام وتكثر األراء.
وىذا البحث اعتمد على كتب اللغة والنحو والتفسَت وعلوم القرآن قدؽلها
وحديثها لدراسة أسلوب التعليل يف القرآن الكرًن خاصة يف سورة البقرة زلاوالً اإلحاطة
بكل جوانب ادلوضوع سواء آكان تعليالً أم ابحلروف أو ابألمساء أو بوسائل أخرى ،يف

جهد علمي جديد ؽلثل إضافة يف الدراسات النحوية والقرآنية.

ةنهجية البحث
ىذذذا البحذذث ىذذو مذذن ضذذمن البحذذث النذذوعي ،والبحذذث النذذوعي كمذذا قذذال مايكذذل
قوين بتذون ومايكذل كذوكران ىذو البحذث الذذي يهذتم ألجابذة األسذ لة الذيت ال دتكذن إجابتهذا
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ابلبيذاانت الكميذة .وادلذدخل الذذي يسذَت عليذو الباحذث ىذو ادلذدخل االسذتقرائي .والبحذث
االس ذذتقرائي ى ذذو البح ذذث ال ذذذي ػل ذذاول الكش ذذف ال ذذنمال أو النظ ذذام م ذذن خ ذذالل ادلالحظ ذذة،
وتطذذوير البيذذاانت والنظذذر ت ذلذذذا ادلذذنهج مذذن خذذالل سلسذذلة مذذن التحليذذل .واالسذذتقراء ىذذو
ضد االستدالل .البحث االستدالرل يبدأ ابلنظر ت مث مالحظة تطبيق ىذه النظذر ت يف
ادليذذدان ال ذواقعي .ذذالف ذلذذك ،فالبحذذث االسذذتقرائي يبذذدأ أوال ابدلالحظذذات ،مث الت مذذل
والتفكَت للوصول فيمذا بعذد إذل الذنمال والنظذر ت عاقذل يذوراني  .)ٕٓٓٛىذذا ادلذدخل
مذذا يقذذال ابإلصلليزيذذة ” .“bottom-up approachرغذذم أن النتذذائج الذذيت أتث مذذن مثذذل ىذذذا
البحث قد يكون غَت معُت إذل درجة ما.
تكذون مصذادر بياانهتذا األوليذذة كتذاابت تتعلذق مبوضذذوع البحذث .وىنذاك مصذذادر أو
مراجذع أساسذية وىنذاك أيضذا مراجذع اثنويذة .ويكذون ادلرجذع األساسذي ىذي أسذلوب التعليذل
سذذورة البق ذذرة .أمذذا ادلراج ذذع الثانويذذة م ذ خوذة مذذن الكت ذذب ادلتعلقذذة ابدلوض ذذوع .قذذام الباح ذذث
ذوزع مرتبذذة
َف وتُذ ّ
ابسذذتقراء اآل ت يف سذذورة البقذذرة واسذذتقراء تراكيذذب التعليذذل فيهذذا ،مث تُص ذن ُ
على ترتيب اآل ت يف ىذه السورة ،مث تتم دراستو ابلنتيجة.
تعريف التعليل والعلة عنم النحويني
التعليل لغة مصدر علّل فهو سقي بعد سقي ،وجٍت الثمرة مرة بعد أخرى ،وتعلل
ابألمر واعتل تشاغل ،وعلّلو بطعام وحديث وضلوعلا شغلو هبما .وادلعلِّل اسم فاعل وىو
دافع جاين اخلراج ابلعلل ومن يسقي مرة بعد أخرى ومن غلٍت الثمرة مرة بعد مرة يوم من
أ م العجوز ألنو يعلل الناس بشيء من ختفيف الربد .وادلعلل اسم مفعول ،وىو الذي
يكون لوجوده سبب من األسباب متقدم ابلوجود عليو وابلكون قبلو ابن منظور ،دون
سنة .)ٗٙٚ
ويصلح تعريف بعض احملدثُت للعلة النحوية أن يكون تعريفا للتعليل النحوي،

فيعد اخلليل بن أزتد الفراىيدي ت ٓٔٚىذ) من أدلع علماء العربية وأعمقهم غورا يف
اكتناه علل اللغة العربية ،وشلا ورد عنو أن العلل كانت من بنات أفكارىم ومن صنيعة
كالمهم .فقد ذكر الزجاجي ت ٖٖٚىذ) أن اخلليل بن أزتد رزتو هللا س ل عن العلل
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اليت يعتل هبا يف النحو ،فقيل لو "عن العرب أخذهتا أم اخًتعتها من نفسك؟" فقال
"إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كالمها ،وقام يف عقوذلا عللو،
وإن دل ينقل ذلك عنها ،واعتللت أان مبا عندي أنو علة دلا عللتو منو ،فإن أكن أصبت
العلة فهو الذي التمست وإن تكن ىناك علة لو ،فمثلي يف ذلك مثل رجل حكيم دخل
دارا زلكمة البناء ،عجيبة النظم واألقسام ،وقد صحت عنده حكمة ابنيها ابخلرب
الصادق أو ابلرباىُت الواضحة واحلجج الالئحة ،فكلما وقف ىذا الرجل يف الدار على
شيء منها" ،قال "إظلا فعل ىذا ىكذا لعلة كذا وكذا ،وبسبب كذا وكذا ،وسنحت لو
وحظرت ببالو زلتملة لذلك ،فجائز أن يكون احلكيم الباين للدار فعل ذلك للعلة اليت
ذكرىا ىذا الذي دخل الدار ،وجائز أن يكون فعلو لغَت تلك العلة ،إال أن ذلك شلا ذكره
ىذا الرجل زلتمل أن يكون علة لذلك ،فإن سنح لغَتي علة دلا عللتو من النحو ىو أليق
مبا ذكرتو فلي ت هبا" الزجاجي ،دون سنة ٘.)ٙٙ-ٙ
أما العلة عند الرماين ت ٖٗٛىذ) ىي تغيَت ادلعلول عما كان عليو ،وىي عند
اجلرجاين ما يتوقف عليو وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيو ،شلا دفع بعض الباحثُت
إذل االعتقاد أبن العرب الحظت ىذه العلل فاختارت وجها معينا من التعبَت والصياغة
يف كالمها ،فهي عند د .مازن ادلبارك الوصف الذي يكون مظنة وجو احلكمة يف اختاذ
احلكم.
وبناء على أن العلة ىي اجلامع بُت ادلقيس الفرع) وادلقيس عليو األصذذل)،
عرف ذ ذذها د .علي أبو ادلكارم أبهنا السبب الذي حتقق يف ادلقيس عليو ف وجب لو حكما
وحتقق يف ادلقيس أيضا ف حلق بو ف خذ حكمو ،غَت أن العلة ليست كالسبب على ما يراه
ابن جٍت ت ٕٖٜىذ) ،ذلك ألن العلة توجب احلكم ،والسبب غلوز معو احلكم ،فقد
يرد على السبب مانع يؤدي إذل حتلف ادلسبب عنو .وهبذا يظهر أن ما كان موجبا
يسمى علة وما كان رلوزا يسمى سببا السيوطيٕٓٓٙ ،م  .)ٛٙويرى د .دتام حسان
أن الفرق بُت العلة وجودا وعدما ولكنو ال يدور مع السبب اجلنايبٕٓٓٗ ،م ٖٔ).
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أنواع العلة النحوية
تنقسم العلة النحوية إذل ثالثة قسام ،وىي كما يلى
العلة التعليمية :ىذه العلة يف جوىرىا تفسَت للواقع اللغوي إذ ترصدىا الدراسة
الوصفية للظواىر اللغوية ،فتعيُت العالقات الًتكيبية للصيغ وادلفردات يف اجلمل
واألساليب وتتضح الوظائف النحوية .والذي حدا ابلنحاة لألخذ هبذه العلة رغبتهم يف
تبسيال القواعد النحوية فبها يتوصل إذل كالم العرب .ومن ىذا النوع من العلل قولنا
إن زيدا قائم) ،إن قيل مب نصب زيد؟ قلنا بذ أن) ،ألهنا تنصب االسم وترفع اخلرب
وىكذا مسعت عن العرب.
العلة القياسية :وىذه حتاول أن تربال بُت الظواىر ادلختلفة مبالحظة ما بينها من

صالت ،وأخذ النحاة هبا سعيا لطرد األحكام .ومثاذلا أن يقال دلن قال نصبت زيدا
ب ذ أن) ،يف قولو إن زيدا قائم) وِدلَ وجب أن تنصب أن) االسم؟ فاجلواب على ذلك
مبقتضى ىذه العلة ،أن يقول ألهنا وأخواهتا ضارعت الفعل ادلتعدي إذل مفعول،
فحملت عليو ف عملت دلا ضارعتو فهي تشبو من األفعال ما قدم مفعولو على فاعلو.
العلة اجللية النظرية :أما ىذه العلة فتبدأ بعد العلتُت السابقتُت وىي تعليل

ذلما ،وأتييد ذلما عن طريق التربير ادلنطقي ،إذ أهنا أتث اإلحساس بضرورة منطقة الظواىر
والقواعد والعلل رتيعا .وىي على ما مثلنا بو أعاله أن يقال من أي جهة شاهبت ىذه
احلروف األفعال؟ ودل شاهبت ما قدم مفعولو على فاعلو وىو ليس أبصل؟ وما الذي دعا
إذل إحلاقها ابلفرع دون األصل؟ اخل ،فاجلواب الذي يعتل بو عن أي من ىذه ادلسائل ىو
علة اثلثة وداخل يف اجلدل والنظر خضَت عباسٕٓٓٚ ،م ٕٕ.)ٕٖ -
ويف ضوء علم اللغة احلديث دعا اللغويون إذل فهم اللغة على أساس الشكل
والوظيفة غَت أن بعض أئمة النحو من علمائنا قد سبقهم إذل أوسع من ىذا ادلعٌت .إذ
جاء يف اإلمتاع وادلؤانسة منسواب إذل أيب سعيد السَتايف ت ٖٙٛىذ) ماعٍت النحو
منقسمة بُت حركات اللفظ وسكناتو ،وبُت وضع احلروف يف مواضعها ادلقتضبة ذلا وبُت
أتليف الكالم ابلتقدًن والت خَت وتوخي الصواب يف ذلك وجنب اخلط من ذلك) .وعلى
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رأس ىؤالء األئمة عبد القاىر اجلرجاين ت ٔٗٚىذ) فقد ربال بُت نظم الكالم وبالغتو
ومعاين النحو ربطا وثيقا ،وأحل على ىذه الفكرة يف دالئل اإلعجاز إحلاحا متواليا.
إن الفهم اللغوي احلديث قائم على أساس الت ثَت والت ثر الذي منبعو العقل
وادلنطق ،أما الفهم القائم على عالقات الكلمات يف اجلمل ووظائفها والداللة عليها
شكليا فمنبعو الوصف وأساسو عرف اللغة .والفهم القائم على معرفة العالقة بُت
الكلمات يف العبارات واجلمل بنظامها النحوي ادلعروف ومعرفة الوظيفة اليت تؤديها تلك
العالقة واليت تدل عليها القرائن اللفظية وادلعنوية حبسب العرف والوارد يف اللغة يعيننا
على فهم ادلراد بوسائل التعليل ادلتعددة اجلنايب ،دون سنة ٖٖ.)ٖ٘-
أدوات التعليل (األحرف واألمساء)
لقد استعمل أسلوب التعليل يف اللغة العربية األدوات اليت استعملتها العرب يف
معانيها ادلختلفة .وأعٍت ابألدوات احلروف وما شاكلها من األمساء وغَتىا .وانقسم ىذه
األدوات على ثالثة أقسام ٔ) احلروف )ٕ .األمساء )ٖ .غَتىا من الوسائل
األخرى.
التعليل ابحلروف
التعليل ابلالم :ومن معانيها التعليل .الالم ىو أم ابب التعليل واألصل فيو ،وقد
ختتص الالم بُت احلروف ادلفيدة للتعليل أبهنا تستعمل فيو بكال قسميو ،التعليل ابلغرض
والتعليل ابلسبب ،إذ أن العلة ادلقًتنة ابلالم قد تكون حاصلة قبل الفعل وقد تكون مرادا
حتصيلها.
لقد ذكر أزتد خضَت عباس يف كتابو أسلوب التعليل يف اللغة العربية) أبن لالم
شليزات خاصة ىي ت ذلا أن تكون ىي أم ابب التعليل واألصل فيو ،من ذلك ٔ) أهنا
اختصت من بُت احلروف ادلعللة األخر بشيوع استعماذلا يف التعليل بكال قسميو ،التعليل
ابلغرض والتعليل ابلسبب)ٕ .كوهنا تدخل على االسم الصريح والفعل ادلضارع ،ومع
األول تفيد التعليل ابلغرض وابلسبب ،ومع الثاين تفيد التعليل ابلغرض ،وتدخل على
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احلرف كذلك )ٖ .أهنا أتث ظاىرة مرة ،وقد تكون مقدرة مضمرة مرة أخرى)ٗ .
تستعمل يف التعليل احلقيقي والتعليل اجملازي )٘ .يضاف إذل أنو يس ل هبا يف قسمي
التعليل كليهما.
وأيضا قد أشار غَت واحد من العلماء إذل أن الالم ىي األصل يف التعليل ،قال
ِ
ُت) سورة القلم ،اآلية
احلسن العطار يف حديثو عن قولو تعاذل أَ ْن َكا َن َذا َم ٍال َوبَن َ
ٗٔ) جعل ادلقدر الالم دون ابء السببية ألهنا األصل يف التعليل .وأشار ابن يعيش إل
مثلو قال وابلالم ؼلرب عن كل ذلك-يعٍت أغراض الفاعلُت -وكي وحىت يف معناىا
خضَت عباسٕٓٓٚ ،م ٖ٘.)٘٘-
التعليل ابلباء :لقد ذكر احلافظ جالل الدين عبد الرزتن السيوطي ت ٔٔ)ٜ

يف كتابو "اإلتقان يف علوم القرآن" اثٍت عشر معٌت للباء ،ومنها السببية ،وىي اليت
َخ ْذ َان بِ َذنْبِ ِو) سورة العنكبوت ،اآلية ٓٗ)،
تدخل على سبب الفعل ،ضلو فَ ُك اال أ َ
و ظَلَ ْمتُ ْم أَنْذ ُف َس ُك ْم ِابِّختَ ِاذ ُك ُم الْعِ ْج َل) سورة البقرة ،اآلية ٗ٘) ويعرب عنها أيضا ابلتعليل
السيوطيٕٓٓٙ ،م ٖٓ٘).
التعليل ابلفاء :لقد ترد الفاء على أربعة أوجو عاطفة ،وجوابية ،وللربال
والسببية ،وزائدة .وطلص ابلبحث فضال عن ذلك الفاء الداخل على الفعل ادلضارع
ادلنصوب ألهنا سببية جوابية وىي عند البصريُت عاطفة .والفاء تتضمن معٌت التعليل عن
طريق السبب يف أغلب تلك األوجو.

نص يف الداللة على العلة والغرض ،وحتمل األحرف
التعليل بـ(كي) :وىي ٌّ
األخرى عليها ،فيقال الم كي) ،وحىت مبعٌت كي ،وضلوعلا .وىي وإن كانت حرفا
واحدا ،فقد نذُّزلت منزلة حرفُت ،فتارة تكون حرف جر يفيد التعليل ،واترة حرفا مصدر
مبنزلة أن).
التعليل بـ(حىت) :حىت) حرف النتهاء الغاية ،ويقع بعدىا ادلضارع ادلنصوب أبن
ادلقدرة ،ويكوانن يف أتويل مصدر سلفوض ،وعندئذ ذلا ثالثة معان منها مرادفة كي)
التعليلية السيوطيٕٓٓٙ ،م ٓٔ٘  ،)٘ٔٔ -ضلو قولو تعاذل َ وَال يَذَزالُو َن يذُ َقاتِلُونَ ُك ْم
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ح َىت يذرُّدوُكم سورة البقرة ،اآلية  )ٕٔٚوكقولو تعاذل َال تُذْن ِف ُقوا َعلَى من ِعْن َد رس ِ
ول
َْ
َُ
َ َُ ْ
ضوا سورة ادلنافقون ،اآلية .)ٚ
اَّللِ َح َىت يَذْنذ َف ُّ
َ
التعليل ب ِ
ـ(ةن) :وىو حرف من حروف اجلر اليت لو معان كثَتة ،وقد تفيد
التعليل إذا دخل على ما يكون سببا وعلة يف وجود متعلقها ،وػلسن مكاهنا لفظة
اع ِق ح َذر الْمو ِ
سبب) ،ضلو قولو تعاذل َغلعلُو َن أَصابِعهم ِيف آَ َذاهنِِم ِمن ال َ ِ
ت) سورة
َْ
ص َو َ َ َ ْ
َ َُ ْ
ْ َ
البقرة ،اآلية  ،)ٜٔأي بسبب الصواعق ،فهي ما زتلهم على أن غلعلوا أصابعهم يف
آذاهنم.

التعليل بـ(عن) :قد وردت عن) حرف جر بستة معان ،ومنها معٌت التعليل،
استِ ْغ َف ُار إِبْذَر ِاى َيم ِألَبِ ِيو إَِال َع ْن َم ْو ِع َدةٍ) سورة التوبة ،اآلية
ضلو قولو عز وجل َوَما َكا َن ْ
ِ
ِ
ك) سورة ىود،
ٗٔٔ) أي ألجل موعدة .وقولو تعاذل َوَما َْضل ُن بِتَا ِركِي آَذلَتِنَا َع ْن قَذ ْول َ
اآلية ٖ٘) أي لقولك.

التعليل بـ(يف) :كان يف) حرف جر أيث دلعان كثَتة ،واألصل فيو الوعاء
والظرفية مكاان وزماان ،وقد اجتمعا يف قولو تعاذل غُلِب ِ
وم ٕ) ِيف أ َْد َىن ْاأل َْر ِ
ض
ت ُّ
الر ُ
َ
وىم ِمن بذع ِد َغلَبِ ِهم سيذ ْغلِبو َن ٖ) ِيف بِ ْ ِ ِ
ُت) سورة الروم ،اآلية ٕ  ،)ٗ -ودل
ض ِع سن َ
َُ ْ ْ َْ
ْ ََ ُ
يثبت البصريون لو غَت ىذا ادلعٌت.
ومن معانيو أيضا التعليل ،فدخل على ما ىو علة أو سبب دلا قبلو ،وحتسن
ِ
مكانو لفظة بسبب) ،كقولو تعاذل لوَال كِتاب ِمن َِ
َخ ْذ ُْمت
يما أ َ
اَّلل َسبَ َق لَ َم َس ُك ْم ف َ
ْ َ ٌ َ
اب َع ِظ ٌيم) سورة األنفال ،اآلية  ،)ٙٛفما أخذوه ىو سبب يف مساسهم ابلعذاب،
َع َذ ٌ
والتقدير بسبب ما أخذمت ومثلو .قولو تبارك وتعاذل على لسان امرأة العزيز فَ َذلِ ُك َن
الَ ِذي لُ ْمتُذن ٍَِت فِ ِيو) سورة يوسف ،اآلية ٕٖ) ،وسبب اللوم ىو ما أشَت إليو ابسم
اإلشارة وقد دخلت يف) على ضمر عائد عليو.

نص أكثر النحاة على إفادة الكاف معٌت التعليل ،كقولو
التعليل بـ(الكاف)ّ :
تعاذل َواذْ ُك ُروهُ َك َما َى َدا ُك ْم) سورة البقرة ،اآلية  ،)ٜٔٛأي ذلدايتو إ كم.
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وقيّد بعض النحاة ىذه اإلفادة أبن تكون الكاف مكفوفة بذ ما) الزائدة .وأجاز
ابن ىشام رلي ها للتعليل دون قيد االقًتان بذ ما) ،فمما جار رلردا ضلو قولو تعاذل
َويْ َك َنَوُ َال يذُ ْفلِ ُح الْ َكافُِرو َن) سورة القصص ،اآلية ٕ ،)ٛأي اعجب لعدم فالحهم.
وشلا جاء مقروان بذ ما) ادلصدرية قولو تعاذل َك َما أ َْر َس ْلنَا فِي ُك ْم َر ُس ًوال ِّمن ُك ْم) سورة
البقرة ،اآلية ٔ٘ٔ) ،أي ألجل إرسارل فيكم رسوال سيبويؤٜٛٛ ،م ٓٗٔ).
التعليل بـ(إن) :ذكر عبد القاىل اجلرجاين أن إن) قد أتث للتعليل يف موضع
دون موضع ،ويف حال دون حال اجلرجاين ،دون سنة  ،)ٕٗٛوعن أيب حيان ،أهنا
تفيد التعليل على وجو االست ناف األندلوسئٜٜٖ ،م ٖ .)ٖٚوقد جعلو بعضهم
من قبيل التعليل ابجلملة .وقد ورد التعليل بذ إن) كثَتا يف القرآن .قال الزركشي "وغالب
التعليل يف القرآن فهو على تقدير جواب سؤال اقتضت اجلملة األوذل ،وىو سؤال عن
العلة ،وتوضيح التعليل أن الفاء السببية لو وضعت مكان إن) َحل ُسن" الزركشي ،دون
سنة .)ٜٙ
التعليل بـ(على) :حرف من حروف اجلر اليت غلر الظاىر وادلضمر ،وىو ادلشهور
من مذىب البصريُت .وذكر ذلا معان كثَتة منها معٌت التعليل إذ إهنا أتث إلفادة التعليل
إذا كانت داخلة على ما ىو سبب يف وجود متعلقها ،كقولك زتدت هللا على عافيتو،
وكاف ت اجملد على فوزه ،فإن العافية سبب احلمد ،وفوز اجملد سبب مكاف تو ،وشبهي
اجلملة على عافيتو ،على فوزه) جيئ هبما ليعلل بذكرعلا وقوع احلمد وادلكاف ة ،وىو
تعليل ابلسبب ،وذلك ألن ما دخلت عليو على) سابق دلا قبلها يف الشعور والواقع.
التعليل بـ(إذ) ذكر صاحب الربىان أربعة األوجو اليت ترد هبا إذ) ،ومنها
ورودىا للتعليل ،ضلو ولَن يذْنذ َفع ُكم الْيذوم إِ ْذ ظَلَمتُم أَنَ ُكم ِيف الْع َذ ِ
اب ُم ْش ًَِتُكو َن) سورة
َ
َ ْ َ َ ُ ََْ
ْْ ْ
الزخرف ،اآلية  ،)ٖٜأي ولن ينفعكم اليوم اشًتاككم يف العذاب ،ألجل ظلمكم يف
الدنيا.
ىذه رتلة من األدوات اليت تفيد التعليل يف العربية بعد استقراء يكاد يكون
حديث عن أدوات التعليل يف سورة البقرة.
احلديث
شامال .وسيتلو ىذا
ٌ
َ
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التعليل ابألمساء:
ُس الباب فيها ادلفعول له أو ألجله :اصطلح النحاة على تسمية ادلصدر الذي
وأ ُّ

يبُت التعليل أو السببية "ادلفعول ألجلو ،أو لو" ،فقد عقد سيبويو لو اباب بعنوان "ىذا
ابب ما ينتصب من ادلصادر ،ألنو عذر لوقوع األمر ،فانتصب ألنو موقوع لو ،وألنو
تفسَت دلا قبلو" سيبويؤٜٛٛ ،م  .)ٖٙٚفهو ادلصدر الفضلة الذي يدل على سبب
ما قبلو ،أي بيان علة ما قبلو ،فهو أيث ألجل شيء آخر ،بسببو حصل ىذا ادلفعول،
فادلراد ما فُعِل ألجلو فعل .ولو ثالثة أحوال ٕ) كونو رلردا من األلف والالم
واإلضافة )ٕ .كونو زللى ابأللف والالم )ٖ .كونو مضافا.
وأيث منصواب عندما توفرت لو الشروط وىي
أوال :أن يكون ةصمرا .وىو على ضربُت مصدر صريح ضلو قولو تعاذل
اع ِق ح َذر الْمو ِ
َ غلعلُو َن أَصابِعهم ِيف آَ َذاهنِِم ِمن ال َ ِ
ت سورة البقرة ،اآلية ،)ٜٔ
َْ
ص َو َ َ َ ْ
َ َُ ْ
ْ َ
ِ ِ ِ
ِ َِ
وف ح َذر الْمو ِ
ت سورة البقرة،
ين َخَر ُجوا م ْن د َ ِرى ْم َوُى ْم أُلُ ٌ َ َ َ ْ
وقولو تعاذل أََدلْ تَذَر إ َذل الذ َ
اآلية ٖٕٗ) ،فهم ؼلشون الصواعق سلافة وحذر ادلوت يف اآلية األوذل ،وخوف ادلوت
حذرا منو عند خروجهم من د رىم وىم ألوف واصفا حاذلم متعجبا من ىذه احلال يف
اآلية الثانية ،فذ حذر) يف اآليتُت مفعول ألجلو وىو ىنا علة وغاية معا .ومقدر ابدلصدر
ِ ِِ
ت سورة
س ِمبَا َك َسبَ ْ
والثاين ادلصدر ادلؤول ،ضلو قولو تعاذل وذَ ّك ْر بو أَ ْن تُذْب َس َل نَذ ْف ٌ
األنعام ،اآلية ٓ ،)ٚفذ أن تبسل) مصدر مؤول مقدر مبصدر صريح ،فهو كادلفعول
ألجلو فيتعُت تقدير ال النافية بعد الم التعليل احملذوفة ،والتقدير ل ال تبسل.

اثنيا :أن يكون ةفهما للعلة .مبعٌت أن يكون مذكورا للتعليل فهو علة ألنو

الباعث على إحداث الفعل واحلامل عليو ،كقولك ضربتو تقوؽلا لو ،فإنو يستقيم أن
تقول تقوؽلو ضربو .وكون ادلفعول لو جيء بو لبيان العلة وأن يكون سببا حلدث أو
ِ
اعا لَ ُك ْم
صْي ُد الْبَ ْح ِر َوطَ َع ُاموُ َمتَ ً
مسببا عنو يبدو واضحا يف قولو تعاذل أُح َل لَ ُك ْم َ
َولِل َسيَ َارةِ سورة ادلائدة ،اآلية  ،)ٜٙفإضللية صيد البحر وطعامو إظلا ىو مسبب عن
كونو زادا ومتاعا فذ متاعا) جاء سببا وعلة منصواب على الغرض ،إذ دلا أحل ذلك ذكر
علتو فقال متاعا لكم).
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اثلثا :أن يتحم ةع ةا هو علة يف الزةان .أبن يكون وقت الفعل ادلعلل وادلصدر
ادلعلل واحدا ،أي أبن يقع احلدث يف بعض زمن ادلصدر.
رابعا :أن يكون فاعل ادلفعول له ةتحما ةع فاعل ادلعلل .أي يكون فاعل
احلدث وادلصدر واحدا ،وذلك ليتحرز بو عما إذا كان فعال لغَته ،فال معٌت لنصب
إكرامك) يف ضلو ج تك إلكرامك الزائرين ،ألن الفعل ج تك) يقتضيو ،فيكون رلراه
رلرى ادلصدر الكائن من لفظو ضلو ضربت ضربة ،فال يتصور إكرام ادلخاطب الزائرين
ابجمليء إليو إال أن ادلشاركة يف الفاعل ليست ضرورية.
خاةسا :أن يكون قلبيا .وادلراد بو أن يكون من أفعال النفس الباطنة كاخلشية

والرجاء واحلب والبغض ،وليس من أفعال احلواس الظاىرة كالقتل والقراءة ،ألن العلة ىي
احلاملة على إغلاد احلامل على الشيء ادلتقدم عليو ،وأفعال اجلوارح ليست كذلك فهي
م مورة ،أما اإلرادة ادلنبعثة من النفس الباطنة فهي اآلمرة اجلنايب ،دون سنة ٕ٘ٓ-
ٕٕٓ).
أسلوب التعليل يف الثلث األول ةن القرآن الكرمي
بعد ما مت بيان أسلوب التعليل-نظر  -من حيث اللغة واالصطالح مث يبحث
الباحث -ألذن هللا -يف استعمال أسلذذوب التعلذ ذذيل -تطبيقا -يف سورة البقرة مع توضيح
معانيها عند ادلفسرين ،وذلك بشكل جدورل.
اجلدول ٔ .بعض مواضع أساليب التعليل يف سورة البقرة
الرقم

اللفظ
ِمبا َكانُوا يك ِ
ْذبُو َن
َ
َ

ٓٔ

ابء سببية

ٕ.

ِيف طُ ْغيَاهنِِ ْم

ألن كينونة العذاب األليم ذلؤالء سببها
كذهبم وتكذيبهم

٘ٔ

يف سببية

ٖ.

فَذ ُه ْم َال يذَْرِج ُعو َن

ؽلدىم بطول العمر حىت يزيدوا يف
الطغيان

ٔٛ

فاء سببية

ٗ.

ح َذر الْمو ِ
ت
َ َ َْ

ألن من كانت فيو ىذه األوصاف
الثالثة ،اليت ىي كناية عن عدم قبول
احلق ،جدير أن ال يرجع إذل إؽلان

ٜٔ

مفعول لو

ػلذرون حذر ادلوت

ٔ.

اآلية

الوسائل
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٘.
.ٙ
.ٚ
.ٛ
.ٜ

َضاءَ َذلُم
أَ
لَ َعلَ ُك ْم تَذتَذ ُقو َن

َج َع َل لَ ُك ُم
ِّشلَا نذََزلْنَا َعلَ ٰى َعْب ِد َان
أ ُِعد ِ ِ
ين
ْ
َت ل ْل َكاف ِر َ

ٕٓ

الم التعليل

أضاء من أجلهم

ٕٔ

لعل

اعبدوا هللا كي تتقوه

ٕٕ

الم تعليلية

ألجلكم

ٖٕ

من سببية

من الذي نزلنا

ٕٗ

الم تعليلية

ىي ت من أجلهم

ٕٜ

الم سببية

ألجلكم والنتفاعكم بو يف دنياكم
ودينكم

ٖٓ

الم التعليل

ألجلك

ٖٗ

الم سببية

ألجل آدم

ٖ٘

فاء سببية

ب عن القرب
ألن كوهنما ظادلُت مسبَ ٌ
من ىذه الشجرة

ٖٙ

عن سببية

زتلهما على الزلة بسببها

ٖٚ

ابء سببية

فبسبب التلقي من ربو اتب عليو

ٓ٘

ابء سببية

فرقناه بسببكم وبسبب إصلائكم

ٕ٘

لعل

أي لكي تشكروا

ٖ٘

لعل

أي لكي هتتدوا

ٗ٘

فاء سببية

ففعلتم فتاب عليكم

٘٘

الم التعليل

لن نؤمن ألجل قولك ابلتوراة

٘ٙ

لعل

أي لكي تشكرو

فاء سببية

إن التبديل سببو الظلم ،وإن إنزال الرجز
سببو الظلم أيضا
فضرب فانفجرت أي فانفجرت بسبب
الضرب

ٓٔ.

َخلَ َق لَ ُك ْم

ٔٔ.

ِ
ك
س لَ َ
َونذُ َق ّد ُ
اس ُج ُدوا ِآلَ َد َم
ْ
وان
فَذتَ ُك َ

ٗٔ.

فَ ََزَذلَُما الشَْيطَا ُن َعْنذ َها
اب َعلَْي ِو
فَذتَ َ
فَذَرقْذنَا بِ ُك ُم الْبَ ْحَر
لَ َعلَ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن
لَ َعلَ ُك ْم تَذ ْهتَ ُدو َن
اب َعلَْي ُك ْم
فَذتَ َ
ك
لَن نذ ُّْؤِم َن لَ َ
لَ َعلَ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن
فََنْذَزلْنَا

ٜ٘

ٖٕ.

ت
فَانْذ َف َجَر ْ

ٓٙ

فاء سببية

ٕٗ.

ُؼلْر ِْج لَنَا
ِ
صوا
مبَا َع َ
لَ َعلَ ُك ْم تَذتَذ ُقو َن
ِ ِ
ُت
لّْل ُمتَق َ
ع لَنَا
ْاد ُ
ع لَنَا
ْاد ُ

ٔٙ

الم التعليل

ألجلنا

ٔٙ

ابء سببية

بسبب معصيتهم

ٖٙ

لعل

لكي هتتدوا

ٙٙ

الم التعليل

من أجلهم

ٙٛ

الم التعليل

من أجلنا

ٜٙ

الم التعليل

من أجلنا

ٓٚ

الم التعليل

من أجلنا

ٓٚ

الم التعليل

من أجلنا

ٕٔ.
ٖٔ.

٘ٔ.
.ٔٙ
.ٔٚ
.ٔٛ
.ٜٔ
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.

ٕ٘.
.ٕٙ
.ٕٚ
.ٕٛ
.ٕٜ
ٖٓ.
ٖٔ.

ع لَنَا
ْاد ُ
ُت لَنَا
يذُبَذِّ ْ
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ٕٖ.

لَ َعلَ ُك ْم تَذ ْع ِقلُو َن
اَّللِ
ِم ْن َخ ْشيَ ِة َ
أَ ْن يذُ ْؤِمنُوا لَ ُك ْم
اجوُك ْم
لِيُ َح ُّ

.ٖٙ

ِّشلَا يك ِ
ْسبُو َن
َ
ِ
ِ
ند َربِّ ُك ْم
لِيُ َح ُّ
اجوُكم بِو ع َ
لِيَ ْشتَذُروا بِِو
ِشلَا يك ِ
ْسبُو َن
َ
فَذ َف ِري ًقا َك َذبْذتُ ْم َوفَ ِري ًقا
تَذ ْقتُذلُو َن
بِ ُك ْف ِرِى ْم
َك َفُروا بِِو

ٖٗ.

بذَ ْغيًا
ِ ِ
َنزَل َ
آمنُوا مبَا أ َ
اَّللُ
ِابلْبذيِنَ ِ
ات
َّ
ِ
بِ ُك ْف ِرى ْم

.ٗٚ

ِ
ت أَيْ ِدي ِه ْم
َم ْ
مبَا قَد َ
اَّللِ
ألِِ ْذ ِن َ
وَما ُىم بِ َ ِ
ين بِِو
ض ّار َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّم ْن عند أَن ُفسهم

ٔ٘.

اَّللُ َْػل ُك ُم بذَْيذنَذ ُه ْم يذَ ْوَم
فَ َ
الْ ِقيَ َام ِة

ٖٔٔ

ٕ٘.

أَ ْن يُ ْذ َكَر
لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن

ٗٔٔ

مفعول لو

ٔٔٛ

الم تعليل

ٖٖ.
ٖٗ.
ٖ٘.

.ٖٚ
.ٖٛ
.ٖٜ
ٓٗ.
ٔٗ.
ٕٗ.

ٗٗ.
٘ٗ.
.ٗٙ

.ٗٛ
.ٜٗ
ٓ٘.

ٖ٘.

ٖٚ

كي تعليلية

كي تعقلوا

ٗٚ

من تعليلية

اخلشية سبب ذلبوط احلجارة

٘ٚ

الم التعليل

أن يؤمنوا ألجل دعوتكم ذلم

ٚٙ

الم
للسبب

ٜٚ

من سببية

ىي كسابقتها ،وقد سبق الكالم عليها

ٚٙ

ابء سببية

بسبب حديثكم ذلم أو حتديثكم إ ىم

ٜٚ

الم كي

لكي يشًتوا بو ذتنا

ٜٚ

ما تعليلية

بسبب كسبكم

ٛٚ

فاء سببية

فتكذيبهم فريقا من الرسل وقتلهم الفريق
اآلخر ،انشئ عن استكبارىم

ٛٛ

ابء سببية

ٜٛ

ابء سببية

فهم ملعونون بسبب ما تق ّدم من كفرىم

بسبب نزوذلا على دمحم ،فتكون الباء
متعلقة ابلفعل

ٜٓ

مفعول لو

كفرىم ألجل البغي

ٜٔ

ابء سببية

بسبب ما أنزل هللا

ٕٜ

ابء سببية

بسبب إقامة البينات

ٖٜ

ابء سببية

احلامل ذلم على عبادة العجل ىو
كفرىم السابق

ٜ٘

ابء سببية

بسبب ما قدمتو أيديهم

ٜٚ

ابء سببية

بسبب إذن هللا لو بتنزيلو إ ه عليك

ٕٓٔ

ابء سببية

بسببو

ٜٔٓ

من سببية

أي يكون الرد من تلقائهم وألغوائهم
وتزيينهم

فاء سببية

ألن التوعد ابحلكم بينهم يوم القيامة،
وإظهار ما أكنتو ضمائرىم من اذلوى
متفرع عن ىذه ادلقاالت
واحلسد
ّ
ومسبِّب عنها ،وىو خرب مراد بو التوبيخ
والوعيد
منعها كراىية أن يذكر فيها امسو
من أجل أو ألجل قوم يوقنون
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ٗ٘.

ِاب ْحلَ ِّق
ك لِلن ِ
َاس إِ َم ًاما
إِِّين َجاعِلُ َ
ِِ
ِ ِِ
ُت
ُت
َوالْ َعاكف َ
للطَائف َ
السج ِ
ود
َو ُّ
الرَك ِع ُّ ُ
ِ
يع الْ َعلِ ُيم
إِن َ
َك أ َ
َنت ال َسم ُ
ِ
ك
ُّم ْسل َمةً لَ َ
َسلِ ْم
إِ ْذ قَ َ
ال لَوُ َربُّوُ أ ْ
اصطََف ٰى لَ ُك ُم
إِ َن َ
اَّللَ ْ
ِ
ين
ال ّد َ
َوَْضل ُن لَوُ ُم ْسلِ ُمو َن

ٕ.ٙ

فَ ْ
اح َذ ُروهُ
اصطََف ٰى لَ ُك ُم
إِ َن َ
اَّللَ ْ
ِ
ين
ال ّد َ
َوَْضل ُن لَوُ َعابِ ُدو َن
لِنَذ ْعلَ َم
اَّللَ ِابلن ِ
وف
إِ َن َ
َاس لََرءُ ٌ
َرِح ٌيم
َولَ َعلَ ُك ْم تَذ ْهتَ ُدو َن
َك َما أ َْر َس ْلنَا

ٔ٘ٔ

.ٜٙ

ِ
َاس
مبَا يَن َف ُع الن َ

ٖٔٙ

ابء السببية

ٓ.ٚ

ِ
ض
َحيَا بِو ْاأل َْر َ
فَ ْ
ت هبِِ ُم
َوتَذ َقطَ َع ْ
فَذنَذتَذبَذَرأَ ِمْنذ ُه ْم
فَذ ُه ْم َال يذَ ْع ِقلُو َن

ٗٔٙ

ابء السببية

بسبب ادلاء

ٔٙٙ

ابء السببية

وتقطعت بسبب كفرىم

ٔٙٚ

فاء السببية

ليت لنا كرة فنتربأ

ٔٔٚ

فاء السببية

ٗ.ٚ

اَّللِ
َوَما أ ُِىلَ بِِو لِغَ َِْت َ

تقرر فقدىم دلعاين ىذه احلواس،
دلما ّ
قضى أبهنم ال يعقلون

ٖٔٚ

الم التعليل

من أجل غَت هللا من األنصاب واألواثن

٘٘.
.٘ٙ
.٘ٚ
.٘ٛ
.ٜ٘
ٓ.ٙ
ٔ.ٙ

ٖ.ٙ
ٗ.ٙ
٘.ٙ
.ٙٙ
.ٙٚ
.ٙٛ

ٔ.ٚ
ٕ.ٚ
ٖ.ٚ

ٜٔٔ

ابء سببية

بسبب إقامة احلق

ٕٗٔ

الم التعليل

ألجل الناس

ٕ٘ٔ

الم التعليل

من أجلهم

ٕٔٚ

إن تعليلية

ألنك أنت السميع العليم

ٕٔٛ

الم التعليل

ٖٔٔ

الم التعليل

ٕٖٔ

الم التعليل

مثلها
أسلِ ْم لربّك
وختَته لكم صفوة
استخلصو لكمَ ،
األد ن

ٖٖٔ

الم التعليل

ألجل إرسال ىؤالء الرسل رتيعا
مطيعون.

ٖ٘ٔ

فاء سببية

للتعقيب مع التسبب

ٖٔٚ

الم العلة

من أجلكم

ٖٔٛ

الم التعليل

ألجلو كانت عبادتنا

ٖٗٔ

الم كي

لكي نعلم

ٖٗٔ

إن تعليلية

ٓ٘ٔ

لعل

لكي هتتدوا إذل قبلة أبيكم إبراىيم

كاف التعليل

الكاف عند األخفش مبعٌت الالم ،أي
ألجل فعلي ىذا جاء قولو تعاذل
فَاذْ ُكُر ِوين أَذْ ُك ْرُك ْم ،وقال البقاعي ألجل
ذلك بعينو
بنفع الناس يف جتارهتم وأسفارىم للغزو
واحلج وغَتعلا
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وما إليهما

٘.ٚ

ِ
اب
ِأبَ َن َ
اَّللَ نذََزَل الْكتَ َ
ِاب ْحلَ ِّق
ِيف الْكِتَ ِ
اب
َعلَى ُحبِّ ِو

ٔٚٚ

.ٚٛ

ِيف الْ َقْتذلَى

ٔٚٛ

يف السببية

.ٜٚ

احلُُّر ِاب ْحلُِّر َوالْ َعْب ُد ِابلْ َعْب ِد
ْ
َو ْاألُنثَ ٰى ِابْألُنثَ ٰى

ٔٚٛ

ابء السببية

ٓ.ٛ

لَ َعلَ ُك ْم تَذتَذ ُقو َن
َصلَ َح بذَْيذنَذ ُه ْم
فَ ْ

احلر مقتول بقتلو احلر ،والعبد مقتول
بقتلو العبد ،واألنثى مقتولة بفتلها
األنثى

ٜٔٚ

لعل

لكي تتقوا

ٕٔٛ

فاء السببية

ٕ.ٛ

لَ َعلَ ُك ْم تَذتَذ ُقو َن
فَذ ُه َو َخْيذٌر لَوُ

فاخلوف من َجنَف ادلوصي أو ظلمو
للموصى ذلم ىو الباعث على اإلصالح
بينهم

ٖٔٛ

لعل

لتتقوا

ٗٔٛ

الم التعليل

ألجلو

ٗٔٛ

الم التعليل

من أجلكم

٘ٔٛ

الم التعليل

لتعلموا ما تعملون ولتكملوا العدة

٘ٔٛ

الم التعليل

علة ما علمتم من كيفية القضاء واخلروج
عن عهدة الفطر

٘ٔٛ

على تعليلية

ذلدايتو إ كم

٘ٔٛ

لعل

علة الًتخص والتسهيل

ٔٛٙ

لعل

فاإلؽلان ابهلل مسبب عنو رشادىم ،أو
إرشادىم

ٔٛٚ

الم التعليل

من أجلكم ،من أجلهن

ٔٛٚ

فاء السببية

فبسبب ذلك ال تقربوىا

ٔٛٛ

ابء السببية

بسبب فعل الباطل

.ٚٙ
.ٚٚ

ٔ.ٛ

ٖ.ٛ
ٗ.ٛ
٘.ٛ
.ٛٙ

وموا َخْيذٌر لَ ُك ْم
أَن تَ ُ
صُ
لِتُك ِ
ْملُوا
َولِتُ َكِّربُوا

.ٛٚ

َعلَى َما َى َدا ُك ْم
َولَ َعلَ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن
لَ َعلَ ُه ْم يذَْر ُش ُدو َن

ٓ.ٜ

ِ
ِ
اس
اس لَ ُك ْم َوأَنتُ ْم لبَ ٌ
ُى َن لبَ ٌ
َذلُ َن
وىا
فَ َال تَذ ْقَربُ َ
ِابلْب ِ
اط ِل
َ

.ٛٛ
.ٜٛ

ٔ.ٜ
ٕ.ٜ

ٔٚٙ

ابء السببية

ذلك العذاب حاصل ذلم بكتمان ما
نزل هللا من الكتاب

ٔٚٙ

يف السببية

اختلفوا بسببو

على التعليلية

الضمَت يعود إذل لفظ اجلاللة ،أي أن
حبهم هلل ىو الذي دفعهم إذل إعطاء
ادلال وإنفاقو دلن يستحقو طاعةً هلل
أنكم أيها ادلؤمنون وجب عليكم
استيفاء القصاص من القاتل بسبب
قتل القتلى بغَت موجب
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ٖ.ٜ

لَ َعلَ ُك ْم تُذ ْفلِ ُحو َن
اَّللِ
ِيف َسبِ ِيل َ
ََِّللِ

.ٜٙ

َح َ ٰىت َال تَ ُكو َن فِْتذنَةٌ
اَّللِ
أِ
َنف ُقوا ِيف َسبِ ِيل َ
ََِّللِ
فَِإ َن َخْيذَر الَز ِاد التَذ ْق َو ٰى
َك َما َى َدا ُك ْم
لِيُذ ْف ِس َد فيها
َخ َذتْوُ الْعَِزةُ ِابِْإل ِْمث
أَ

ٗ.ٜ
٘.ٜ

.ٜٚ
.ٜٛ
.ٜٜ
ٓٓٔ.
ٔٓٔ.
ٕٓٔ.
ٖٓٔ.

اَّللِ
ِ
ضاةِ َ
ابْتغَاءَ َم ْر َ
ُت
إِنَوُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
ِِ
ين َك َفُروا
للَذ َ

.ٔٓٙ

بذَ ْغيًا
ول
ول الَر ُس ُ
َح َ ٰىت يذَ ُق َ
َح َ ٰىت يذَُرُّدوُك ْم َعن ِدينِ ُك ْم
اَّللِ
اى ُدوا ِيف َسبِ ِيل َ
َو َج َ
لَ َعلَ ُك ْم تَذتَذ َف َكُرو َن
ح َذلُْم َخْيذٌر
إِ ْ
ص َال ٌ
لَ َعلَ ُه ْم يذَتَ َذ َكُرو َن
ِيف الْ َم ِح ِ
يض
ِألَن ُف ِس ُك ْم ۚ
صلِ ُحوا
أَن تَذبَذُّروا َوتَذتَذ ُقوا َوتُ ْ
ُت الن ِ
َاس
بذَ ْ َ
ِ
ت قُذلُوبُ ُك ْم
مبَا َك َسبَ ْ
ِمن نِّ َسائِ ِه ْم
ص َن ِأبَن ُف ِس ِه َن
يذَتَذَربَ ْ
ِ
َح َ ٰىت تَنك َح َزْو ًجا َغْيذَرهُ

ٗٓٔ.
٘ٓٔ.

.ٔٓٚ
.ٔٓٛ
.ٜٔٓ
ٓٔٔ.
ٔٔٔ.
ٕٔٔ.
ٖٔٔ.
ٗٔٔ.
٘ٔٔ.
.ٔٔٙ
.ٔٔٚ
.ٔٔٛ
.ٜٔٔ

ٜٔٛ

لعل

لكي تفلحوا

ٜٓٔ

يف سببية

ألجل نصرة سبيل هللا

ٕٜٔ

الم ادلفعول لو

هلل) متعلق بذ أدتوا) ،وىو مفعول كم
أجلو.

ٖٜٔ

حىت تعليلية

كي ال تكون

ٜ٘ٔ

يف تعليلية

ىي كسالفتها

ٜٗٔ

الم العلة

ألجل هللا

ٜٔٚ

فاء سببية

ٜٔٛ

كاف تعليلية

وتزودوا التقوى أي من التقوى
ّ
اذكروه ألجل ىدايتو إ كم

ٕ٘ٓ

الم التعليل

إن اإلفساد مقصود ذلذا الساعي

ٕٓٙ

ابء سببية

من أجل اإلمث الذي يف قلبو ،يعٍت
الكفر

ٕٓٚ

مفعول لو

ألجل ابتغاء مرضات هللا

ٕٓٛ

الم التعليل

إن الشيطان عدو ألجلكم أو بسببكم

ٕٕٔ

الم التعليل

من أجلهم زيَن الشيطان الدنيا ،فهم
الباعث على تزيُت الشيطان إ ىا.

ٖٕٔ

مفعول لو

كسابقتها

ٕٗٔ

حىت تعليلية

وزلزلوا كي يقول الرسول

ٕٔٚ

حىت تعليلية

كي يردوكم عن دينكم

ٕٔٛ

يف سببية

تقدم الكالم عليها

ٕٜٔ

لعل تعليلية

لتتفكروا

ٕٕٓ

الم التعليل

إلجلهم

ٕٕٔ

لعل تعليلية

قد تقم معناىا ،فال معٌت لإلعادة

ٕٕٕ

يف سببية

بسببو أو من أجلو

ٖٕٕ

الم العلة

ألجل أنفسكم أي لنفعها

ٕٕٗ

مفعول لو

كراىية أن تربوا

ٕٕ٘

ابء سببية

بكسب قلوبكم

ٕٕٙ

من سببية

ػللفون بسبب نسائهم

ٕٕٛ

ابء سببية

من أجل أنفسهن

ٖٕٓ

حىت تعليلية

ؽلتد عدم التحليل لو إذل أن تنكح زوجا
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ٕٓٔ.

ِضَر ًارا
َع ْن تَذَر ٍ
اض
ِأبَن ُف ِس ِه َن
َك َما َعلَ َم ُكم
ِيف َما فَذ َع ْل َن ِيف أَن ُف ِس ِه َن
لَ َعلَ ُك ْم تَذ ْع ِقلُو َن
ح َذر الْمو ِ
ت
َ َ َْ

.ٕٔٚ

اَّللِ
ِيف َسبِ ِيل َ
فَذي ِ
َُ
ضاع َفوُ لَوُ

.ٕٜٔ

ٕٖٔ.

ث لَنَا
ابْذ َع ْ
اَّللِ
ِيف َسبِ ِيل َ
اَّللِ
ألِِ ْذ ِن َ
ألذن هللا

ٖٖٔ.

ابحلق
ِ
مبَا َشاءَ
أَ ْن آَ َاتهُ َ
اَّللُ
اَّللُ ِمائَةَ َع ٍام
فَ ََماتَوُ َ
لِيَطْ َمِ َن

.ٖٔٛ

اَّللِ
ِيف َسبِ ِيل َ
اَّللِ
ِيف َسبِ ِيل َ

ٕٔٔ.
ٕٕٔ.
ٖٕٔ.
ٕٗٔ.
ٕ٘ٔ.
.ٕٔٙ

.ٕٔٛ

ٖٓٔ.
ٖٔٔ.

ٖٗٔ.
ٖ٘ٔ.
.ٖٔٙ
.ٖٔٚ

.ٖٜٔ
ٓٗٔ.
ٔٗٔ.
ٕٗٔ.
ٖٗٔ.
ٗٗٔ.
٘ٗٔ.

غَته
ٖٕٔ

مفعول لو

مضارين لتعتدوا

ٖٖٕ

عن سببية

بسبب الًتاضي بينهما

ٖٕٗ

ابء سببية

كالباء يف اآلية السالفة

ٖٜٔ

كاف تعليلية

كسالفتها

ٕٓٗ

يف سببية

ألجل ما فعلن

ٕٕٗ

لعل تعليلية

لكي تعقلوا

ٖٕٗ

مفعول لو

حذرىم للموت يسببهم إذل اخلروج من
د رىم

ٕٗٗ

يف سببية

سبق الكالم عليها

ٕ٘ٗ

الالم للعلة

ٕٗٙ

الم التعليل

ألجلو يضاعف هللا لو االجر وادلثوبة
لقاء ما بُذل

ألجلنا

ٕٗٙ

يف سببية

سبق الكالم عليها

ٕٜٗ

ابء سببية

بسبب إذن هللا

ٕٔ٘

ابء سببية

سبق الكالم عليها

ٕٕ٘

ابء سببية

سبق الكالم عليها

ٕ٘٘

ابء سببية

الباء للسببية وىي متعلقة بذ ػليطون)

ٕ٘ٛ

مفعول لو

ألن آاته

ٕٜ٘

فاء سببية

للسببية والتعقيب

ٕٓٙ

الم كي

ولكن س لتُمشاىدة الكيفية إلحياء
ادلوتى ليطم ن قليب

ٕٔٙ

يف سببية

سبق الكالم عليها

ِرََئءَ الن ِ
َاس
َصابَوُ َوابِ ٌل
فَ َ
اَّللِ
ِ
ضاةِ َ
ابْتغَاءَ َم ْر َ
لَ َعلَ ُك ْم تَذتَذ َف َكُرو َن
لَ ُك ْم

ٕٕٙ

يف سببية

سبق الكالم عليها

ٖٕٙ

مفعول لو

ينفق مرائيا

ٕٗٙ

فاء سببية

للتعقيب والسببية

ٕ٘ٙ

مفعول لو

ٕٙٙ

لعل

تقدم معناىا

ٕٙٚ

الم التعليل

َخْيذٌر لَ ُك ْم

أنفقوا من طيبات ما كسبتم ،وأنفقوا
من طيبات ما أخرجنا لكم من األرض

ٕٔٚ

الم التعليل

فاإلخفاء خَت من أجلكم
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.ٔٗٙ

فَِألَنْذ ُف ِس ُك ْم
ِمن التذَعف ِ
ُّف
َ َ

.ٔٗٛ

ذلك أبهنم قالوا
َخْيذٌر لَ ُك ْم
وأَقْذوم لِلشَهادةِ
َ َُ َ َ
ُػل ِ
اسْب ُكم بِِو َ
َ
اَّللُ
ِ ِ
فَذيَذ ْغفُر ل َمن يَ َشاءُ

ٖ٘ٔ.

َعلَى

.ٔٗٚ

.ٜٔٗ
ٓ٘ٔ.
ٔ٘ٔ.
ٕ٘ٔ.

ص ْرَان
فَانْ ُ
ِ
ين
الْ َكاف ِر َ

الْ َق ْوِم

ٕٕٚ

الم التعليل

فهو ألنفسكم

ٖٕٚ

من سببية

احلامل على حسباهنم أغنياء ىو
تعففهم

ٕ٘ٚ

ابء سببية

ذلك القيام كائن بسبب أهنم

ٕٓٛ

الم التعليل

الالم ىنا كالالم ىناك

ٕٕٛ

الم التعليل

من أجلها أي وأعون على إقامتها

ٕٗٛ

ابء سببية

بسببو

ٕٗٛ

الم العلة

مرددة بُت البيان والعلة،
الالم ىنا ّ
والبيان أسلم

ٕٛٙ

فاء سببية

ألن كونو تعاذل موالىم ومالك تدبَتىم
وأمرىم ينش عن ذلك النصرة ذلم على
أعدائهم

بعد أن عرضنا دلواضع أسلوب التعليل يف سورة البقرة بشكل جدورل ،تستبُت لنا
النتائج التالية
اتضح من اجلدول أن الالم) ىي أم ابب التعليل واألصل فيو .حيث أن ذلا مزا
خاصة هبا جعلت منها أن تكون أم ابب التعليل واألصل فيو .وذلك أهنا األكثر
استعماال حيث ورد ىذه األداة يف سورة البقرة أكثر من ٕ٘ صورة يف التعليل من بُت
األساليب األخرى ادلستعملة فيو ،وأهنا يعلل هبا يف االسم والفعل واحلرف ،فتفيد تعليال
ابلغرض وابلسبب حبسب داللة ادلعٌت ،وأتث ظاىرة ومضمرة يف التعليل احلقيقي
واجملازي .وىي كغَتىا من احلروف اليت تكون األصل يف أبواهبا ،مثل اذلمزة يف االستفهام
والباء يف اإللصاق وعن يف اجملاوزة ،وغَت ذلك من األدوات ادلستعملة يف رلال معانيها.
ويتضح من اجلدول أن الباء) قد وردت يف سورة البقرة أكثر من  ٖٚصورة
حيث أهنا عند النحاة تدل على معٌت السبب والتعليل .وأن تعلقها يؤثّر يف معناىا ،وكذا
معٌت رلرورىا ،وعود الضمَت سلفوضها زلال) ومعٌت تعلقها .وقد اختدم النحاة ادلفسرون
التعليل والسببية مبعٌت.
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معٌت ال يكاد يفارق الفاء عند عطفها رتلة على رتلة ،صراحة أو
إن السببية ً
ضمنا .صحيح ،ال يلزم من عطف اجلمل على بعضها ابلفاء أن تكون الفاء للسببية،
ولكن ذلك غالب عليها .وشلا يؤثر يف معٌت الفاء وتوجيهو ضلو السببية معٌت ما قبلها،
والقراءة القرآنية ،ومعٌت العامل .ويشًتط يف الفاء الواقعة يف جواب الطلب الدالة على
ينحل من رتلتها شرط وجواب .وتكون الفاء نصا يف الداللة على
السببية نص ا ،أن ّ
السببية ،كما تكون للعطف مع السببية ،وىو الغالب عليها ،كما تكون لتفريع مع
السببية .وىي رتلة أحواذلا مع ىذا ادلعى .وقد وردت الفاء مبعٌت السبب يف سورة البقرة
أكثر من ٕ٘ صورة .ودل ترد كي) يف سورة البقرة ،لكنها ترد يف سورة طو وسورة
القصص.
من اجلدول يظهر أن حىت) تكون للتعليل ابجلمل على كي) ،وىو أحد
معانيها .وقد ترد حىت مبعٌت التعليل يف سورة البقرة أربع صور ويرى من ذلك أن حىت
تكون للتعليل مبوضع ،وتكون للغاية يف آخر ،وحتتمل ادلعنيُت يف اثلث ،فالعلة قد تالزم
الغاية ،والعكس.
ترد ِمن) للتعليل يف سورة البقرة أكثر  ٛصورة ،كما تكون لغَته من ادلعاين ،من
ابتجاء غاية ،وتبعيض ،وبيان جنس ،وغَت ذلك .وشلا يؤثر يف توجيو معٌت ِمن) معٌت
العامل فيها ،وتعلقها ،ومعٌت سلفوضها ،وعود الضمَت إذا كان يف موضع خفض هبا.
وكان ابتداء الغاية والسببية معنيُت ال يعتلجان ،وقد غلتمعان مبوضع على ِمن).
نزر يف كتاب هللا ،وقد
و عن) تكون للتعليل كما تشَت الد َرسة ،ولكن فيها ٌ
وردت عن) للتعليل يف سورة البقرة مرتُت .ويؤثر يف معناىا متعلقها ومعٌت رلرورىا ،كما
أن لو أتثَتا يف نظائرىا من األحرف الدالة على العلّة.
معٌت من ادلعاين اليت ترد على أداة يف) يف سورة البقرة ،وىو معٌت
إن التعليل ً
خفي على أكثر النحويُت مع ورودىا عليو يف القرآن العزيز واحلديث والشعر القدًن كما
معٌت
يرى ابن مالك األندلسئٖٗٔ ،ىذ  ،)ٙٛ-ٙٚوقد ّ
عزز البحث ذلك .التعليل ً
قوم ،ونفاه آخرون نسبهم ابن ىشام إذل الكثرة ،وقيّد
من معاين الكاف ،أثبت ذلا ذلك ٌ
بعضهم جوازه يف اجملردة منها ،وادلقرونة بذ ما) الزائدة ،وادلقرونة بذ ما) ادلصدرية ،ومنهم أبو
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علي الفارسي .وترد يف سورة البقرة أكثر من ٘ صورة ،وقد أثبت شواىد القرآن دالة على
جواز كوهنا للتعليل مقرونة بذ ما) ،أو رلردة منها يف أحد وجوه اإلعراب فيها .وغالبا ما
تكون متلوة ابسم اإلشارة يف حال جتردىا إال يف ويك نو) .وشلا يؤثر يف توجيو معناىا
تعلقها ،والوقف ،وعود الضمَت مدخوذلا).
إن من ش ن إ َن) إذا وقعت يف صدر رتلة عقب رتلة أخرى ،أن تكون للربال
والتعليل ،وتغٍت غناء فاء السبب ،ورتلتها حين ذ است نافية مراد هبا التعليل ،وىي رتلة
مفصولة ،وفصلها كال ٍ
فصل ،لغناء إ ّن) عن العاطف الفاء .التعليل ألن قد يكون تعليال
جلملة أمر أو هني أو استفهام ،أو خرب فعلي أو امسي ،مثبت أو منفي ،أو مضمون رتلة
سابقة .وترد إ ّن) للتعليل يف سورة البقرة أكثر  ٚصورة.
قد وجدت صورة واحدة لتعليلية على) وىي آية ٘ ٔٛمن سورة البقرة .فعلى
الرغم من جواز كوهنا للتعليل فيها إال أن داللتها على االستعالء رلازا أو حقيقة دل تنفك
عنها يف أحد أعاريبها.
إ ّن إذ) التعليلية تكون حرفا مصدر  ،وىو ادلختار ،فهو مذىب حسن تؤيده
شواىد الدراسة غلمع بُت آراء القبليُت من الذاىبُت إذل ظرفيتها ،ومنهم الشيخ عضيمة
عضيمة ،دون سنة ٓ٘) ،والذاىبُت إذل أهنا ال تكون إال حرفا ،كالرضي الرضي،
ٖٜٜٔم  .)ٔٓٛدل أجد يف ىذه السورة صورة من إذ التعليلية.
وشلا يؤثر يف إعراب ادلفعول لو معٌت لفظو ادلعجمي والًتكييب ،والقراءة القرآنية،
وأحكام الوقف .وينصب ادلفعول لو مفعوال لو آخر يكون علةً فيو ،وترد ادلفعول لو يف
سورة البقرة أكثر من ٘ٔ صورة.
اخلالصة
ونستنبال من نتائج ىذا البحث أن أسلوب التعليل يف سورة البقرة ينقسم إذل
قسمُت ،وعلا التعليل ابألحرف والتعليل ابجلملة .وأما التعليل ابحلروف ف كثرىا ابلالم،
وىي أم ابب التعليل واألصل فيو ،مث بعده الباء وإن السببية ،وحىت ،ومن ،وإن ،وعلى،
وإذا .وأما التعليل ابألمساء فقال وجد ابدلغعول لو أو إلجلو.
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ويف هناية البحث بتوفيق هللا ولطفو أقول لكم فهذا ما ىداين هللا إليو ،وما أعانٍت
بشر أخطئ
عليو ،فإن كنت قد أصبت فذلك فضل هللا ،وإن كانت األخرى فحسيب أين ٌ
وأصيب ،وأستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم .وآخر دعواان أن احلمد هلل بنعمتو تتم
الصاحلات وابهلل التوفيق.
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