ط
َحا َ
{ َوقُ ِل ا حْلَ ُّق ِم حن َربِ ُك حم فَ َم حن َشاءَ فَلحيُ حؤِم حن َو َم حن َشاءَ فَلحيَ حكفُ حر إِ اَّن أَ حعتَ حد ََّن لِلظاالِ ِم َ
ني ََّن ًرا أ َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
س ال ا
ت
اب َو َساءَ ح
ش َر ُ
ِب حم ُس َرادقُ َها َوإ حن يَ حستَغيثُوا يُغَاثُوا ِبَاء َكال ُحم حه ِل يَ حش ِوي ال ُحو ُجوهَ بئح َ
ُم حرتَ َف ًقا} [سورة الكهف.]29 :

تقدم اجلار واجملرور (هبم) على الفاعل (سرادقها) ،وذلك أتكي ًدا للتهديد والزجر عن
الكفر ،وزايدة للتخويف ،وللفعل أحاط هنا داللة حركية حسية هي االلتفاف والدوران،
1
ض َرب أو خباء"( )،
والفاعل هو السرادق ،وهو يف اللسان" :كل ما أحاط بشيء من حائط أو ِم ْ
و"قيل عنه يف اآلية :هو دخان حييط ابلكفار قبل دخوهلم النار ،وقيل :حائط من انر يطيف
2

هبم"( ).
جعل اللفظ الذي يدل عليهم أو يعود إليهم وهو (هبم) يف الوسط بني
وعلى ذلك فإن َ
الفعل (أحاط) والفاعل (سرادقها) اللذين يدالن على اإلحاطة يشعر ابحلصار ،وأي حصار!
ِ ِ
َحا َط ِهبِ ْم س َرادِق َها}.
{إِ اان أَ ْعتَ ْد َان للظاال ِم َ
ني َان ًار أ َ
وكذلك كما قدم (الظاملني) يف اآلية قدم اجلار واجملرور العائد إليهم بعد ذلك {إِ اان أَ ْعتَ ْد َان
ِِ ِ
ِ ِ
اهتماما بتنبيه َم ْن يكفر بوصفه ابلظلم أوالً،
للظاال ِم َ
َحا َط هب ْم س َرادق َها} رعاية للنظم ،و ً
ني َان ًار أ َ
مبعىن أنه ظامل لنفسه يف الدنيا مستحق للعقوبة بعد ذلك يف اآلخرة ،فجزاء الظلم الذي هو
أيضا قدم اجلار واجملرور (هبم) يقصد الظاملني
(الكفر) يف الدنيا هو النار يف اآلخرة ،ولذلك ً
على السرادق اليت هي شيء من النار أعاذان هللا منها.
ال
كتبته هاجر ببت عثمان بن عتدالله جغثمان
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