بسم اهلل الرحمن الرحيم
مختصر قواعد التفسير
المجلس الخامس
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد ،وعلى آلو ،وصحبو أجمعين.
قال الشيخ خالد بن عثمان السبت ،زاده اهلل تأيي ًدا وتسديدا ،وىداية وتوفي ًقا ،في كتابو الذي أسماه :مختصر
في قواعد التفسير ،تحت المقصد الخامس :اإلظهار واإلضمار ،والزيادة والتقدير والحذف ،والتقديم
والتأخير ،قال :القسم الثاني :الزيادة.
قاعدة :زيادة المبنى تدل على :زيادة المعنى ،وقوة اللفظ لقوة المعنى.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد:

{َل أُق ِ
ْس ُم بِيَ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة}
كثَتا يف القرآن يقال :احلرف الفالين زائد ،مثل :من :زائدة ،أو ال؟ زائدة يف قولوَ :
فتجدون ً

[القيامة ،]1:ومثل ىذا التعبَت ال يليق مع القرآن ،والذين يعربون هبذا يقصدون :بأن ذلك من قبيل الزيادة إعرابًا،
وإال فال شك أنو كما قال صاحب ادلراقي:

تواتر السبع عليو أمجعوا *** ومل يكن يف الوحي حشوا يقع
فال ؽلكن أن يوجد يف القرآن شيء ليس لو معٌت ،من حروف ادلعاين ،أو من األمساء ،أو األفعال ،أو الًتاكيب.
وأما احلروف اليت يف أوائل السور ،احلروف ادلقطعة ،فإهنا حروف هتجي ،يسموهنا :حروف ادلباين ،وىذه ليس ذلا معٌت
يف نفسها ،وإظلا ؽلكن أن تكون تشَت إىل اإلعجاز ،أن ىذا القرآن مركب من ىذه احلروف اليت تركبون منها الكالم
فأتوا دبثلو ،على خالف بُت أىل العلم يف ىذه األحرف ادلقطعة.
{َل أُق ِ
ْس ُم بِ َه َذا الْبَ لَ ِد} [البلد ،]1:على خالف يف توجيو ،أو يف تفسَت ىذه :ال ،لكن من
ادلهم :إذا وجد مثلَ :
أجود ما قيل فيو :أهنا لتقوية القسم ،زيادة ادلبٌت لزيادة ادلعٌت ،وقوة اللفظ لقوة ادلعٌت.
فهذه الزيادة أحيانًا تكون حبرف ،فمثالً يف قولو تعاىل{ :فَ لَ َّما أَ ْن جاء الْب ِشير أَلْ َقاهُ َعلَى و ْج ِه ِو فَارتَ َّد ب ِ
ص ًيرا}
ْ َ
َ
ََ َ ُ
اء الْبَ ِش ُير} ،فإن:
[يوسف ،]69:ولو قال :فلما جاء البشَت ألقاه على وجهو ،لفهم ادلعٌت ،لكنو قال{ :فَ لَ َّما أَ ْن َج َ
اء الْبَ ِش ُير أَلْ َقاهُ َعلَى َو ْج ِه ِو}.
ىذه تفيد التأكيد ،وربقيق ىذه الكرامة وادلعجزة{ ،فَ لَ َّما أَ ْن َج َ

اى ْم أَ ْخ َذ
وقد تكون الزيادة أحيانًا :بنقل اللفظ من وزن إىل وزن آخر ،وذلك كما يف قولو -تبارك وتعاىل{ :-فَأ َ
َخ ْذنَ ُ
ِ
{م ْقتَ ِد ٍر} ،فهذا أبلغ يف القدرة ،وكذلك يف قولو
َع ِزي ٍز ُم ْقتَد ٍر} [القمر ،]24:وما قال :قادر ،أو قدير ،وإظلا قالُ :
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تعاىل{ :فَا ْعب ْدهُ واصطَبِر لِ ِعب َ ِِ
اصطَبِ ْر} ،فزادت الطاء ،فهذا
{و ْ
ُ َ ْ ْ َ
ادتو} [مرمي ،]96:وما قال :فاعبده واصرب ،وإظلا قالَ :
ك بِ َّ ِ
اصطَبِ ْر َعلَْي َها} [طو ،]134:واألصل :واصرب عليها،
{وأْ ُم ْر أ َْىلَ َ
الص ََلة َو ْ
آكد وأبلغ يف األمر بالصرب ،وكذلكَ :
ِ
ِ ِ
ِ
اصطَبِ ْر}
فهذا فيو مزيد من الصرب وادلصابرة على ىذه العبادة ،وكذا{ :إِنَّا ُم ْرسلُو النَّاقَة ف ْت نَةً لَ ُه ْم فَ ْارتَق ْب ُه ْم َو ْ
ِ
صطَ ِر ُخو َن}،
صطَ ِر ُخو َن ف َيها} [فاطر ،]32:واألصل :يصرخون فيها ،فقال{ :يَ ْ
{و ُى ْم يَ ْ
[القمر ،]42:وىكذاَ :
فزادت الطاء ،فهذا فيو داللة أقوى على صراخهم وصياحهم يف النار ،نسأل اهلل أن يعيذنا وإياكم وإخواننا ادلسلمُت

منها.

وىكذا يف قولو -تبارك وتعاىل{ :-فَ ُك ْب ِكبُوا ِف َيها} [الشعراء ،]62:واألصل :فكبوا ،لكن حينما قال{ :فَ ُك ْب ِكبُوا}
يدل على :أن ىؤالء يتساقطون على دفعات ،فما كبوا مرة واحدة ،وإظلا حصل ذلك مرة بعد مرة ،السيما أن تكرار
احلروف يف اللفظة الواحدة يدل على :تكرر ادلعٌت ،وإن مل يكن فيو زيادة ،مثل :زلزل ،يدل على حركة واضطراب،
وليست حركة واحدة ،ومثل :جلجل ،وصلصل ،وىكذا :دكدك.
{وقَالُوا
وأحيانًا يكون ىذا بالتضعيف ،أي :الشدة ،فهي :عبارة عن حرفُت ،أليس كذلك؟ فمثالً يف بعض القراءاتَ :
ك َحتَّى تُ َف ّْج َر لَنَا ِم َن ْاْل َْر ِ
وعا} [اإلسراء ،]69:فقال{ :تُ َف ّْج َر} بالتشديد ،ويف القراءة األخرى:
لَ ْن نُ ْؤِم َن لَ َ
ض يَ ْنبُ ً
{حتَّى تَ ْف ُج َر لَنَا ِم َن ْاْل َْر ِ
وعا} [اإلسراء ،]69:فقال{ :تَ ْف ُج َر} بالتخفيف ،والينبوع معروف ،فت فجر أبلغ يف
ض يَ ْنبُ ً
َ
الداللة على ىذا ادلعٌت ،فكأنو يتكرر ىذا االنفجار مرة بعد مرة ،إىل غَت ذلك.

قال :القسم الثالث :التقدير والحذف.
قاعدة :حذف جواب الشرط يدل على :تعظيم اْلمر وشدتو في مقامات الوعيد.
حذف جواب الشرط يدل على :تعظيم األمر وشدتو يف مقامات الوعيد ،يف كثَت من ادلواضع يف كتاب اهلل -عز
وجل -ال ذبد جواب الشرط ،يقول اهلل -عز وجل -مثالً{ :ولَو تَرى إِ ِذ الْمج ِرمو َن نَاكِسو رء ِ
وس ِه ْم ِع ْن َد َربّْ ِه ْم}
ُْ ُ
ُ ُُ
َْ َ
مفزعا ،فحذفو
أمرا ً
[السجدة ،]14:فقالَ :
{ولَ ْو تَ َرى} ،أين اجلواب؟ زلذوف غَت موجود ،ما ىو التقدير؟ لرأيت ً
أبلغ من ذكره؛ من أجل أن يذىب الذىن كل مذىب ،أطلق ذىنك يف زبيل الوقف العجيب الرىيب الشديد ،وكذا:

ِ
عظيما،
{ولَ ْو تَ َرى إِ ْذ فَ ِزعُوا فَ ََل فَ ْو َ
ت} [سبأ ،]61:فاجلواب غَت مذكورَ ،
َ
أمرا ً
{ولَ ْو تَ َرى إ ْذ فَ ِزعُوا} ،يعٍت :لرأيت ً
َّ ِ
اب أ َّ
َن الْ ُق َّو َة لِلَّ ِو َج ِم ًيعا} [البقرة]196:؛ لعرفوا
أمرا مذىالً ً
ين ظَلَ ُموا إِ ْذ يَ َرْو َن ال َْع َذ َ
شديدا ،وىكذاَ :
{ولَ ْو يَ َرى الذ َ
ً
ضالذلم وبعدىم ،وأهنم ليسوا على شيء ،ليسوا على سبيل وجادة ،وأهنم ضالون مضلون ،حائدون عن الصراط
ِ ِ
ِ
عظيما.
ادلستقيم ،وكذاَ :
أمرا ً
{ولَ ْو تَ َرى إ ْذ ُوق ُفوا َعلَى َربّْه ْم} [األنعام ]39:لرأيت ً
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{ولَ ْو تَ َرى إِ ْذ ُوِق ُفوا َعلَى النَّا ِر} [األنعام ،]42:كل ىذا شلا حذف فيو جواب الشرط ،فلو ذكر فإنو ػلصل
وىكذاَ :

ادلقصود ،ػلصل ادلعٌت ،لكن إذا حذف فالذىن يتفرق ،وىذا ىو ادلقصود :إغلاد الرىبة يف النفوس ،واخلوف ،وتعظيم
األمر يف ىذه ادلقامات ..مقامات الوعيد ،واهلل أعلم.
قال :قاعدةَ :ل يقدر من المحذوفات إَل أفصحها وأشدىا موافقة للغرض.
مقدرا زلذوفًا ،أن نقول ،وأن
القرآن أبلغ الكالم ،وأفصحو ،فهو :بالغ يف الفصاحة غايتها ،فينبغي إذا قلنا :إن فيو ً

نقدر األفصح واألبلغ؛ ألن العلماء يقدرون أشياء متعددة ،وقد ػلتمل اللفظ عدة تقديرات ،فينبغي أن يتخَت ما يليق
بالقرآن :األفصح واألبلغ ،وإليك ىذا ادلثال الذي قدر فيو أىل العلم تقديرات ،وابن جرير -رمحو اهلل -صرح هبذه
ْح َر َام
{ج َع َل اللَّوُ الْ َك ْعبَةَ الْبَ ْي َ
ت ال َ
القاعدة عندما اختار ىذه التقديرات ،واتكأ عليها ،وجعلها مرجحة الختيارهَ ،
ِ
قِيَ ًاما لِلن ِ
َّاس َو َّ
{ج َع َل اللَّوُ الْ َك ْعبَةَ} ،بعضهم يقول :جعل
الش ْه َر ال َ
ي َوالْ َق ََلئ َد} [ادلائدة ،]62:فقولوَ :
ْح َر َام َوال َْه ْد َ
قياما للناس ،يقوم بو دينهم ،فهي :قبلتهم ،يتوجهون إليها ،ويتعبدون عندىا ،وػلجون إىل البيت،
اهلل نصب الكعبة ً

{ج َع َل اللَّوُ الْ َك ْعبَةَ} ،أي :نصب الكعبة ،ىذا تقدير؛ ألن األحكام ال
ويطوفون بو ،وكذلك تقوم دنياىم ،فقولوَ :
ْح َر َام قِيَ ًاما لِلن ِ
َّاس َو َّ
ي َوالْ َق ََلئِ َد}
{ج َع َل اللَّوُ الْ َك ْعبَ َة الْبَ ْي َ
الش ْه َر ال َ
ت ال َ
تتعلق بالذوات ،ففيو مقدرَ ،
ْح َر َام َوال َْه ْد َ
[ادلائدة ،]62 :فهل ؽلكن ىنا أن يقال :ونصب الشهر احلرام ،ونصب اذلدي؟
اجلواب :ال ،فالعلماء يقدرون يف الثاين والثالث :حرمة الشهر احلرام ،وحرمة اذلدي والقالئد ،واذلدي ىو :الذي يساق
إىل الكعبة ،والقالئد ىي :ما يقلد بو ىذا اذلدي ،فابن جرير -رمحو اهلل -يقول :إن التقدير ىنا :حرمة ،فقولو:
{ج َع َل اللَّوُ الْ َك ْعبَةَ} ،أي :حرمة الكعبة ،فالتقدير حبرمة أبلغ من تقدير :نصب الكعبة ،دلاذا؟ قال :ألن القرآن أفصح
َ

الكالم ،فيقدر فيو األفصح واألبلغ ،ففي ادلوضوعُت ال ؽلكن أن يقدر إال احلرمة ،فقال :وىكذا ىنا ،فحينما نقول:
جدا يف الثاين والثالث ،فإذن ىو :األليق يف األول؛ ليكون الكالم على نسق واحد(.)1
إن تقدير احلرمة فصيح ً
قال :قاعدة :يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة اْلصل.

عابرا ،أن الكالم إذا دار بُت
اآلن ضلن عندنا قاعدة ،وىي :أن الكالم يف قواعد الًتجيح اليت مثلت هبا سبثيالً ً
االستقالل واإلضمار ،فاألصل :االستقالل ،األصل :أن الكالم على وجهو من غَت حاجة إىل مقدرات ،ىذا األصل:
مستقل ،ال ػلتاج إىل تقدير؛ وذلذا ينبغي إن دعت احلاجة إىل التقدير :أن يقلل ادلقدر؛ ألن القرآن كالم فصيح،
أنو
ٌ

فال داعي أن تقدر شيئًا بإسهاب وتطويل ،فهذا على خالف الفصاحة والبالغة ،فبما أن األصل عدم التقدير ،ودبا
فنظرا إىل ىذا وىذا إذا قيل بالتقدير ،فينبغي أن يقلل ىذا ادلقدر ،مثالً يف قولو تعاىل:
أن الفصاحة تقتضي اإلغلازً ،
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الَلئِي يئِسن ِمن الْم ِح ِ ِ ِ
سائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَ ْبتُ ْم فَ ِع َّدتُ ُه َّن ثَََلثَةُ أَ ْش ُه ٍر َو َّ
ض َن} [الطالق،]2:
الَلئِي لَ ْم يَ ِح ْ
{و َّ َ ْ َ َ َ
َ
يض م ْن ن َ
فاآلن ما معٌت اآلية؟! اآلية فيها أقوال معروفة ،من أشهرىا وأحسنها وأرجحها :أنو دلا ذكر اهلل -عز وجل -ذلم عدة
احلامل بوضع احلمل ،وعدة ذات األقراء ،يعٍت :اليت ربيض بثالثة قروء ،ارتابوا يف اليت ال ربيض لصغرىا ،أو ألهنا
الَلئِي يئِسن ِمن الْم ِح ِ ِ ِ
سائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَ ْبتُ ْم} [الطالق،]2:
{و َّ َ ْ َ َ َ
بلغت سن اليأس ،فقال اهلل -عز وجلَ :-
يض م ْن ن َ
مجلة اعًتاضية طادلا أنو حصل عندكم لبس امسعوا اجلواب ،ىذا ادلعٌت{ :إِ ِن ْارتَ ْبتُ ْم فَ ِع َّدتُ ُه َّن ثَََلثَةُ أَ ْش ُه ٍر َو َّ
الَلئِي لَ ْم

{و َّ
ض َن} فعدهتن ثالثة أشهر ،فهل الكالم هبذه
الَلئِي لَ ْم يَ ِح ْ
يَ ِح ْ
ض َن} ،طيب ىنا فيو تقدير ،فبعضهم يقولَ :
{و َّ
ض َن} كذلك ،ىذا الفرق! فإذا قلنا بالتقدير فينبغي أن نقللو قد اإلمكان؛
الَلئِي لَ ْم يَ ِح ْ
الطريقة بليغ؟! أو يقالَ :

لتقل سلالفة األصل؛ ألنو خالف األصل ،فال نطول يف القدرات ،وىذا ينقص من فصاحة القرآن وبالغتو كما ترون.
قال :المقصد السادس :اْلدوات التي يحتاج إليها المفسر.

قاعدة :إذا جاءت (من) قبل المبتدأ أو الفاعل أو المفعول ،فهي :لتأكيد النفي ،وزيادة التنكير والتنصيص في
العموم.
من :ىذه ىي :اجلارة ،وضلن نعرف :أن النكرة يف سياق النفي أو النهي أو الشرط أو االستفهام ،أربعة أشياء ،النكرة
يف ىذا السياق تكون للعموم ،فإذا كانت ىذه النكرة مسبوقة دبن اجلارة ،فإن ذلك ينقلها من حيز الظهور يف العموم
إىل التنصيص الصريح يف العموم ،دبعٌت أهنا أقوى يف العموم ،وىذا يرجع إىل القاعدة ،يرتبط بالقاعدة اليت ذكرت قبل
قليل ،وىي :زيادة ادلبٌت لزيادة ادلعٌت ،ويكون من قبيل زيادة احلرف ،وسيتضح ىذا باألمثلة ،فمثال قبل ادلبتدأ يف قولو
{وَما ِم ْن َدابٍَّة ِفي ْاْل َْر ِ
{وَما ِم ْن َدابٍَّة فِي ْاْل َْر ِ
ض إََِّل َعلَى اللَّ ِو ِرْزقُ َها}
ض} [ىود ،]9:أين أداة النفي؟ ماَ ،
تعاىلَ :
[ىود ،]9:أين النكرة؟ دابة ،فهي :نكرة يف سياق النفي ،فأصل الكالم ىو :وما دابة يف األرض إال على اهلل رزقها،
فدابة مبتدأ ،ما دابة يف األرض إال على اهلل رزقها ،فاآلن دخلت قبلها من ،ولو قلنا :ما دابة يف األرض لكان
{وَما ِم ْن َدابٍَّة فِي ْاْل َْر ِ
ض} ،أي ذلك أقوى يف العموم :وما من
للعموم؛ ألن دابة نكرة يف سياق النفي ،فإذا قالَ :
{وَما ِم ْن َدابٍَّة} أقوى ،فإذا جاءت من قبل ادلبتدأ مثل ىذا ادلثال ،وما دابة ،وما من دابة ،أو
دابة ،أو وما دابة؟ َ
ظاىرا،
الفاعل ،أو ادلفعول ،فهي :لتأكيد النفي ،وزيادة التنكَت والتنصيص يف العموم ،يعٍت :بدل ما يكون العموم ً
قاطعا قويًا يف العموم.
نصا صرػلًا ً
يكون ً

اءنَا ِم ْن بَ ِشي ٍر َوََل نَ ِذي ٍر} [ادلائدة ،]16:أين النكرة؟ بشَت ،وأين أداة النفي؟ ما:
فمثال قبل الفاعل{ :أَ ْن تَ ُقولُوا َما َج َ

اءنَا} ،أصل الكالم إذا أزلنا من :ما جاءنا بشَت ،فبشَت إعراهبا فاعل ،ما جاءنا بشَت ،وىي :نكرة يف سياق
َ
{ما َج َ
اءنَا ِم ْن بَ ِشي ٍر} ،فدخلت قبل الفاعل ،فهذا ينقلها من الظهور يف
النفي ،فهي :للعموم ،فدخلت عليها منَ :
{ما َج َ
العموم إىل التنصيص الصريح يف العموم ،ىذي قبل الفاعل.
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ومثال قبل ادلفعول{ :ىل تُ ِح ُّ ِ ِ
َح ٍد أ َْو تَ ْس َم ُع لَ ُه ْم ِرْك ًزا} [مرمي ،]69:أين النكرة؟ أحد ،يف سياق
س م ْن ُه ْم م ْن أ َ
َْ
االستفهام ىل ،فهذه نكرة يف سياق االستفهام ،والنكرة يف سياق االستفهام للعموم ،وأصل الكالم :ىل ربس منهم
أحدا ،مفعول بو منصوب ،ىل ربس
أحدا مفعول بو ،ربس ً
أحدا منهم ،ف ً
أحدا ،وإن شئت أن تقول :ىل ربس ً
ً
أحدا ،فالشاىد أن ىنا :ىل ربس أحدا مفعول بو ،فدخلت قبلها من{ ،ىل تُ ِح ُّ ِ ِ
َح ٍد} ،فهذا ينقلها
ً
ً
س م ْن ُه ْم م ْن أ َ
َْ
من الظهور يف العموم إىل التنصيص الصريح يف العموم.
دائما.
قال :قاعدة :إذا دخلت قد على المضارع المسند إلى اهلل -تعالى ،فهي :للتحقيق ً

قد :إذا دخلت على الفعل ادلاضي ،فهي :للتحقيق ،تقول :قد جاء زيد ،قد نزل ادلطر ،للتحقيق ،وإذا دخلت على

الفعل ادلضارع ،مثل :قد غلود البخيل ،فهي :غالبا للتقليل ،مثل :قد ؼلطئ احلاذق ،فهي :للتقليل ،ولكن إذا جاء
ذلك يف فعل من أفعال اهلل -عز وجل ،والفعل ىذا مضارع ،فعل مضاف إىل اهلل -جل جاللو ،فهل يقال :إهنا
ُّ
الس َم ِاء} [البقرة ،]122:ىل ىذه
ك ِفي َّ
ب َو ْج ِه َ
للتقليل ،ىل ؽلكن ذلك؟ مثالً يف األمثلة ىذه{ :قَ ْد نَ َرى تَ َقل َ
ِ
ِ
َّ
ين ِم ْن ُك ْم}
للتقليل؟ {قَ ْد يَ ْعلَ ُم َما أَنْ تُ ْم َعلَْيو} [النور ،]92:ىل ىي للتقليل؟ وكذا{ :قَ ْد يَ ْعلَ ُم اللوُ ال ُْم َع ّْوق َ
[األحزاب ،]19:فهذه ليست للتقليل ،فإذا دخلت قد على الفعل ادلضارع ادلضاف إىل اهلل -عز وجل ،فهي:
ُّ
ك فِي
ب َو ْج ِه َ
دائما؛ وذلذا بعض الناس يستشكل ىذه األمثلة ،يقول :كيف يقول تعاىل{ :قَ ْد نَ َرى تَ َقل َ
للتحقيق ً
َّ ِ
قطعا،
الس َماء} [البقرة ،]122:نرى :فعل مضارع ،وقد إذا دخلت على ادلضارع ،فهي :للتقليل ،واهلل يرى ذلك ً
دائما ،كلما رأيتها يف القرآن لفعل مضاف إىل اهلل -عز وجل -فهي :للتحقيق،
فماذا يقال؟ يقال :ىذه للتحقيق ً
وليست للتقليل.

قال :المقصد السابع :الضمائر.
قاعدة :إذا كان في اآلية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور ،وأمكن الحمل على الجميع ،حمل عليو.
كثَتا؛ ليكون لو بصر يف التفسَت ،ويستطيع أن يرجح ،وغلمع بُت األقوال،
ىذه من األشياء اليت ػلتاج إليها اإلنسان ً

وؼلتار ويضم األقوال اليت ىي :من قبيل اختالف التنوع ،بل األقوال اليت ىي :من اختالف التضاد ،إذا كان ؽلكن
اجلمع بينها ،وقد ذكرت يف بعض ادلناسبات ،أظن يف شرح مقدمة أصول التفسَت ،لشيخ اإلسالم ،يف الكالم على:
اختالف التنوع واختالف التضاد ،اختالف التنوع ىو :االختالف الصوري ،الذي زبتلف فيو العبارة ،وإال فهو :ليس

خبالف حقيقي ،قلت :لردبا يكون نصف اآلثار ادلنقولة يف التفسَت ىي :من قبيل اختالف التنوع ،وإذا نظرت إىل
النصف اآلخر ذبد أنو ؽلكن أن ذبمع األقوال فيو بطريقة أو بأخرى ،ومن مث يبقى عندنا قليل شلا ػلتاج إىل الًتجيح،
الذي البد أن نقول فيو :ىذا ىو :القول الراجح ،وىذا قول مرجوح.
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فهنا الضمائر مثالً ،ىذا مثال عليها ،وإذا أسعفنا الوقت سأذكر قواعد متعددة يف اجلمع بُت األقوال ،كيف ذبمع
بُت األقوال ،فالشاىد :الضمَت إذا كان ػلتمل العود إىل أكثر من موضع ،ومل يوجد مانع من محلو على اجلميع،
مجيعا ،مثال ذلك :يف قولو -تبارك وتعاىل -يف آية الكرسي{ :يَ ْعلَ ُم َما بَ ْي َن أَيْ ِدي ِه ْم َوَما
فيمكن أن ػلمل عليها ً
شي ٍء ِمن ِعل ِْم ِو إََِّل بِما َشاء} [البقرة ،]466 :اذلاء الضمَت ىذاِ :
ِ
{م ْن ِعل ِْم ِو} يرجع إىل من؟
َخ ْل َف ُه ْم َوََل يُحيطُو َن بِ َ ْ ْ
َ َ
ش ْي ٍء ِم ْن ِعل ِْم ِو} ،أي :اهلل ،شلكن ذلك ،وػلتمل أنو يرجع إىل أقرب
{وََل يُ ِحيطُو َن بِ َ
ػلتمل أنو يرجع إىل اهللَ :
مذكور ،فعندنا قاعدة أخرى تقول :الضمَت يرجع إىل أقرب مذكور ،فقولو{ :يَ ْعلَ ُم َما بَ ْي َن أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوََل
ش ْي ٍء ِم ْن ِعل ِْم ِو} ،أي :علم ما بُت أيديهم وما خلفهم ،وىذا قال بو بعض السلف ،ىل ىذا اختالف
يُ ِحيطُو َن بِ َ
تنوع أو اختالف تضاد؟ يف حقيقتو وأصلو :اختالف تضاد ،فهل ؽلكن أن صلمع بُت القولُت أو ال ؽلكن؟ ؽلكن،
ىذان القوالن بينهما تالزم ،ما وجو ادلالزمة بُت القولُت؟ أن علم ما بُت أيديهم وما خلفهم ىو :جزء من علم اهلل -
ش ْي ٍء ِم ْن ِعل ِْم ِو} ،ؽلكن أن يرجع إىل األمرين،
{وََل يُ ِحيطُو َن بِ َ
مجيعا ،فنقول :قولوَ :
عز وجل ،فعلم اهلل يشمل ذلك ً
ال ػليطون بشيء من علم اهلل ،ونستطيع أن نقول :وال ػليطون بشيء من علم ما بُت أيديهم وما خلفهم ،ومن باب
أوىل :وال ػليطون جبميع علم اهلل -تبارك وتعاىل ،وال حاجة للًتجيح.
اإلنْسا ُن إِنَّ َ ِ
ك َك ْد ًحا فَ ُم ََلقِ ِيو} [االنشقاق ،]9:الضمَت يرجع إىل من يف
ح إِلَى َربّْ َ
ك َكاد ٌ
وقولو تعاىل{ :يَا أَيُّ َها ِْ َ
{فَ ُم ََل ِق ِيو}؟ ؽلكن :أن تكون إىل اهلل ،فهناك آيات تدل على أن الناس يعرضون على اهلل ،ويقفون بُت يديو ،مثل:
ْح ّْق قَالُوا بَلَى َوَربّْنَا} [األنعام ،]39:فعندنا أدلة تدل على أن
{ولَ ْو تَ َرى إِ ْذ ُوِق ُفوا َعلَى َربّْ ِه ْم قَ َ
س َى َذا بِال َ
َ
ال أَلَْي َ

الناس يعرضون على اهلل -عز وجل -ويالقونو ،وكقولو{ :الَّ ِذين يظُنُّو َن أَنَّ ُهم م ََلقُو ربّْ ِهم وأَنَّ ُهم إِلَْي ِو ر ِ
اجعُو َن}
ْ ُ
َ َ
َ ْ َ ْ
َ
أيضا :اإلنسان سيالقي عملو ،ومن األدلة اليت تدل على أن اإلنسان سيالقي عملو ،وىو :الكدح،
[البقرة ،]29:و ً
ال ى َذا ال ِ
ْكتَاب فَ تَ رى الْمج ِرِمين م ْش ِف ِق ِ ِ ِ
ِ ِ
ْكتَ ِ
اب
ين م َّما فيو َويَ ُقولُو َن يَا َويْلَتَ نَا َم ِ َ
{وُوض َع ال ُ َ ُ ْ َ ُ
العمل ،وىي :أدلة كثَتةَ :
َ
ِ
ادر ِ
اىا ووج ُدوا ما َع ِملُوا ح ِ
َح ًدا} [الكهف.]26:
اض ًرا َوََل يَظْلِ ُم َربُّ َ
صغ َيرًة َوََل َكبِ َيرًة إََِّل أ ْ
َح َ
ََل يُغَ ُ َ
كأَ
َ
ص َ ََ َ َ
َح َ َّ
سوهُ َواللَّوُ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد} [اجملادلة،]9:
وقولو{ :يَ ْو َم يَ ْب َعثُ ُه ُم اللَّوُ َج ِم ًيعا فَ يُ نَبّْئُ ُه ْم بِ َما َع ِملُوا أ ْ
صاهُ اللوُ َونَ ُ
وىكذا ،فدلت األدلة على أن اإلنسان سيالقي ربو ،وأن اإلنسان سيالقي عملو ،إذن :ىنا ىل ضلتاج إىل الًتجيح بُت
القولُت؟

اإلنْسا ُن إِنَّ َ ِ
ك َك ْد ًحا فَ ُم ََلقِ ِيو} [االنشقاق ،]9:أي:
ح إِلَى َربّْ َ
ك َكاد ٌ
اجلواب :ال ،فماذا نقول؟ نقول :قولو{ :يَا أَيُّ َها ِْ َ
ستالقي ربك ،وستالقي عملك ،والقرآن يعرب بو باأللفاظ القليلة الدالة على ادلعاين الكثَتة ،أرأيتم كيف يكون

الًتجيح؟! مع أن ىذا اختالف تضاد يف أصلو؛ ولذلك ذبد العلماء الذين يكتبون يف اخلالف ،أحيانًا :غلعلون مثل
ىذه ادلواضع من اختالف التنوع ،وأحيانًا :غلعلوهنا من اختالف التضاد ،والسبب ىو :ما ذكرت ،أهنا يف أصلها
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اختالف تضاد ،لكن حينما تعامل هبذه الطريقة يؤول أمرىا إىل االجتماع ،فتكون من قبيل اخالف التنوع الذي ال
ضلتاج فيو إىل الًتجيح بُت القولُت ،فيسموهنا اختالف تنوع هبذا االعتبار ،وقل مثل ذلك يف قولو{ :يَ ْعلَ ُم َما بَ ْي َن
أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوََل يُ ِحيطُو َن بِ ِو ِعل ًْما} [طو ،]119:كما قلت يف آية الكرسي ،فقولو{ :يَ ْعلَ ُم َما بَ ْي َن أَيْ ِدي ِه ْم
َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوََل يُ ِحيطُو َن بِ ِو ِعل ًْما} ،أي :ال ػليطون بعلم بُت أيديهم وما خلفهم ،أو ال ػليطون باهلل -عز وجل.
قال :قاعدة :قد يذكر شيئان ،ويعود الضمير على أحدىما اكتفاء بذكره عن اآلخر ،مع كون الجميع مقصودا.
ىذه ربتها أقسام ،وىي :اليت ستعرض اآلن ،فقد يذكر شيئان ،ويعود الضمَت على أحدعلا اكتفاء بذكره عن اآلخر،
مقصودا ،والعرب ذلم يف ىذا أربعة أحوال ،وسنمثل على ذلك من القرآن ،والقرآن نزل بلغة العرب:
مع كون اجلميع
ً

مجيعا لفظًا ومعٌت ،وىذا ىو :الذي ال يشكل ،يذكر شيئُت مثالً ،ويرجع
األول :أن يعاد الضمَت إىل ادلذكورين ً
الضمَت إليهما بالتثنية ،فهذا ال إشكال فيو ،كقولو -تبارك وتعاىل -مثالً{ :إِ ْن يَ ُك ْن غَنِيِّا أ َْو فَ ِق ًيرا فَاللَّوُ أ َْولَى بِ ِه َما}
َّ ِ
َن َّ ِ
ين َك َف ُروا أ َّ
ض َكانَتَا َرتْ ًقا
الس َم َاوات َو ْاْل َْر َ
[النساء ،]136:فهذا ال إشكال فيو ،وكقولو تعاىل{ :أ ََولَ ْم يَ َر الذ َ
{و َخلَ َق ِم ْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِم ْن ُه َما
فَ َفتَ ْقنَ ُ
اى َما} [األنبياء ،]39:فأعاد الضمَت بالتثنية ،فهذا ال إشكال فيو ،وكقولوَ :
ِ
َت لُ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
وط
َت نُ ٍ
وح َو ْام َرأ َ
{ام َرأ َ
اء} ،وىكذا قولوْ :
سً
سً
اء} [النساء ،]1:فقال{ :م ْن ُه َما ِر َجاَلً َكث ًيرا َون َ
ِر َجاَلً َكث ًيرا َون َ
ِ ِ ِ
صالِ َح ْي ِن} [التحرمي ،]19:فذكر اثنُت ،وأعاد الضمَت بالتثنية ،فهذا ال إشكال فيو.
َكانَتَا تَ ْح َ
ت َع ْب َديْ ِن م ْن عبَادنَا َ

{وإِذَا َرأ َْوا
الثاين :أن يذكر شيئُت ،فيعود الضمَت إىل األول دون الثاين ،يقول اهلل -عز وجل -يف سورة اجلمعةَ :
تِ َج َارةً أ َْو لَ ْه ًوا انْ َفضُّوا إِلَْي َها} [اجلمعة ،]11:ومل يقل :إليهما ،وال إليو ،وإظلا قال{ :إِلَْي َها} ،وإليها ىل الضمَت

{وإِذَا َرأ َْوا تِ َج َارةً} ىل ىي مؤنثة
مؤنث أو مذكر؟ إليها مؤنث ،فالضمَت مؤنث{ :انْ َفضُّوا إِلَْي َها} ،فادلذكور األولَ :

أو مذكرة؟ مؤنثة ،واللهو مذكر ،وهبذا عرفنا أن الضمَت عاد إىل األول{ :انْ َفضُّوا إِلَْي َها} ،ودلاذا أعاد الضمَت إىل
التجارة؟ فهذا العلماء غليبون عنو بأجوبة متعددة ،ومن أحسن ىذه األجوبة ،إظلا أذكر ىذا على سبيل اإلفادة ،يعٍت:
عرضا ،لكن اذلدف :أن تفهم القاعدة دبثاذلا فقط ،دلاذا أعاد الضمَت إىل التجارة؟ الصحابة -رضي اهلل عنهم ،النيب
ً
-صلى اهلل عليو وسلم -ؼلطب ،وخرجوا وما بقي إال أثٌت عشر رجالً فقط ،فعاتبهم اهلل -عز وجل -هبذه اآلية،

{وإِذَا َرأ َْوا تِ َج َارةً} ،ألهنا جاءت قافلة ربمل األقوات من بالد الشام لدحية بن خليفة الكليب قبل إسالمو -
فقالَ :
رضي اهلل تعاىل عنو ،وروي :أنو ضرب بُت يديها بالطبل ،وقد يأيت صاحب ىوى ،ويقول :الطبل جائز ،ذلذا :ضرب

بُت يديها بالطبل ،وىذا ؽلكن اجلواب عنو:
أوالً :أن ىذا الرجل قبل إسالمو.
ثانيًا :ىذه الرواية قد ال تثبت :أنو ضرب بُت يديها بالطبل.
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ثالثًا :أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ما أقره على ىذا ،كان النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ؼلطب ،وىذا أىلو،
والرجل ما ىو مسلم ،وقد يكون قبل ربرمي ادلعازف ،واألجوبة معروفو.
خبارا إعالنًا
فلما ضرب بُت يديها بالطبل خرجوا ،وكان من عادة العرب إذا جاءت القافلة ضربوا بالطبل إيذانًا إ ً
{وإِ َذا َرأ َْوا تِ َج َارًة أ َْو لَ ْه ًوا انْ َفضُّوا إِلَْي َها} [اجلمعة ،]11:ىل ىم خرجوا من
بوصوذلا ،فخرجوا ،فقال اهلل -تعاىلَ :

أجل اللهو أو من أجل التجارة؟ من أجل التجارة ،فأعاد الضمَت إليها دون اللهو ،فهنا ذكر اثنُت وأعاد الضمَت على
األول.
ومن يقول :إن اللهو ىنا ليس ادلقصود بو :الطبل ،وإظلا ادلقصود :كل ما يتلهى عن ذكر اهلل -عز وجل ،فيكون
مقصودا ،فإذن :دلاذا أعاد الضمَت إىل أحدعلا؟ قال :ليدل على اآلخر ،وىذا الذي يسمونو :باالكتفاء.
اجلميع
ً
واالكتفاء يكون :بالضمائر ،ويكون :بغَتىا ،مثل قولو تعاىل{ :سرابِيل تَِقي ُكم الْح َّر وسرابِ ِ
ْس ُك ْم}
يل تَقي ُك ْم بَأ َ
ُ َ َ ََ َ
ََ َ
[النحل ،]91:ومل يذكر الربد ،والتقدير :سرابيل تقيكم احلر والربد ،فذكر احلر ليدل على الربد ،وكما يف قولو تعاىل

على أحد الوجوه يف التفسَت{ :فَ َذ ّْكر إِ ْن نَ َفع ِ
ت ّْ
الذ ْك َرى} [األعلى ،]6:يعٍت :ىل ضلن ال نذكر إال إذا توقعنا أهنا
َ
ْ
تنفع{ ،فَ َذ ّْكر إِ ْن نَ َفع ِ
ت ّْ
الذ ْك َرى} [األعلى ،]6:أي :وإن مل تنفع ،فذكر أشرف القسمُت؛ ليدل بو على اآلخر،
َ
ْ
على أحد األقوال يف التفسَت.

ادلقصود :إن ىذه القواعد تفتق الذىن ،ذبعل اإلنسان يتذوق التفسَت ،وضلن إن وصلنا إىل ىذا اذلدف ،واستطعنا أن
نعطي حلمة :ما ىي القواعد؟ فهذا ىو اذلدف ،فنكون بإذن اهلل حققنا ادلقصود شلا ذكر ،ولو توقفنا عند ىذا احلد.
ففي ىذا ادلثال عاد الضمَت إىل األول ،فقد يعود إىل األول ،وقد يعود الضمَت إىل الثاين ،اهلل -عز وجل -يقول:
َّ ِ
ين يَ ْكنِ ُزو َن َّ
ض َة َوََل يُ ْن ِف ُقونَ َها فِي َسبِ ِ
ب َوال ِْف َّ
يل اللَّ ِو} [التوبة ،]32:فهل الذىب مذكر أو مؤنث؟
َ
الذ َى َ
{والذ َ
ِ
{وََل يُ ْن ِف ُقونَ َها}
{وََل يُْنف ُقونَ َها} ،واألقوال فيها كثَتة ،بعضهم يقولَ :
الذىب مذكر ،والفضة ماذا؟ مؤنثة ،فقالَ :

{وََل يُْن ِف ُقونَ َها} أن
يعٍت :األموال ،تشمل الذىب والفضة ،أو بعضهم يقول :الكنوز ،لكن على الشاىد يف ادلثالَ :
الضمَت يرجع إىل الفضة ،ودلاذا أعاده إىل الفضة؟ بعضهم يقول :ليدل بو على اآلخر من باب االكتفاء ،وبعضهم

يقول :ألن الدنانَت من الذىب والفضة منها الدراىم ،والدراىم ىي األوفر واألكثر تداوال بُت الناس من الذىب،
مقصودا ،فاجلميع مقصود هبذا ادلثال.
فلهذا أعاد الضمَت إليها ،مع أن اجلميع
ً

الصورة الرابعة :أن يذكر شيئُت ،مث يفرد الضمَت العائد عليهما ،مع أن اجلميع مر ًادا ،ىناك قلنا يف ادلثال األخَت :إنو

أراد الفضة؛ ألهنا أكثر تداوال ،و{انْ َفضُّوا إِلَْي َها} ،ادلراد األول؛ ألهنم ما خرجوا للطبل مثالً ،وأما ىنا فيذكر شيئُت،

ضوهُ} [التوبة ،]94:فعاد
ويعود إىل أحدعلا ،مع أن اجلميع
َح ُّق أَ ْن يُ ْر ُ
ً
{واللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ َ
مقصودا بال إشكال ،مثالوَ :
ضوهُ} ،دلاذا مل يأت الضمَت مثٌت؟ ؽلكن أن يقال مع أن اجلميع مقصود:
َح ُّق أَ ْن يُ ْر ُ
الضمَت إىل اهلل -عز وجل{ ،أ َ
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فالبد من إرضاء اهلل وإرضاء رسولو -صلى اهلل عليو وسلم ،فيمكن أن يقال :ألن طاعة الرسول -صلى اهلل عليو
{والنَّ ْخ َل
وسلم -تابعة لطاعة اهلل ،ورضا النيب -صلى اهلل عليو وسلم -تابع لرضا اهلل ،وإال فاجلميع مقصود ،وكذاَ :
ع ُم ْختَِل ًفا أُ ُكلُوُ} [األنعام ،]121:فالنخل ىل ىو مذكر أو مؤنث؟ مؤنث؛ ألنو مجع طللة ،مثل :النساء مؤنث،
َو َّ
الزْر َ

ع} ،والزرع ىل ىو :مذكر أو مؤنث؟
{والنَّ ْخ َل َو َّ
الزْر َ
فالنخل مؤنث مجع طللة ،فهي :ذبمع على طلل وطليل ،فاآلنَ :

ِ ٍ
ْع نَ ِ
ضي ٌد} [ق ،]19:وما قال :والنخل باسق ،وما قال :لو طلع
{والنَّ ْخ َل بَاس َقات لَ َها طَل ٌ
مذكر ،والنخل مؤنثَ ،
ع ُم ْختَِل ًفا أُ ُكلُوُ} ،فالضمَت ىل ىو مذكر أو مؤنث؟ الضمَت مذكر،
{والنَّ ْخ َل َو َّ
الزْر َ
نضيد ،بينما الزرع مذكر ،فقالَ :
أيضا مقصود ،كذلك النخل سلتلف أكلو ،فيقولون :أعاده إىل أحدعلا ليدل
فهنا إذن :يعود إىل الزرع ،مع أن النخل ً
على اآلخر ،وىذا من التفنن يف تصريف الكالم.
َّ ِ
الشم ِ
ورا َوقَ َّد َرهُ َمنَا ِز َل} [يونس ،]6:وما قال :وقدرعلا منازل ،بل قال:
وقولوُ :
اء َوالْ َق َم َر نُ ً
س ضيَ ً
{ى َو الذي َج َع َل َّ ْ َ
{وقَ َّد َرهُ َمنَا ِز َل} ،فادلنازل ىل ىي فقط للقمر ،أو الشمس والقمر ذلما منازل؟ للشمس وللقمر ،فأعاد الضمَت إىل
َ
استَ ِعينُوا
{و ْ
{وقَ َّد َرهُ} ،يعٍت :القمر ،مع أن اجلميع مقصود ،وقولوَ :
القمر ،فالشمس مؤنثة ،والقمر مذكر ،قالَ :
ِِ
ِ ِ
الص ْب ِر َو َّ ِ ِ
{وإِنَّ َها} ،فالصرب ىل ىو :مذكر أو
بِ َّ
ين} [البقرة ،]26:فقالَ :
الص ََلة َوإنَّ َها لَ َكب َيرةٌ إ ََّل َعلَى الْ َخاشع َ
{وإِنَّ َها} أي :الصالة ،ووجوه التفسَت موجودة ومتعددة ،فبعضهم يقول:
مؤنث؟ مذكر ،والصالة مؤنثو ،إذنَ :
{وإِنَّ َها} ،أعاده إىل الصالة،
{وإِنَّ َها} يعٍت :ادلذكورات ،يعٍت :الصرب والصالة ،لكن على ادلثال على القاعدة :قولوَ :
َ

أيضا كذلك كبَت إال على اخلاشعُت ،فعاد الضمَت إىل أحدعلا؛ ليدل بو على اآلخر ،فالصرب كبَت إال
مع أن الصرب ً

{اصبِروا و َ ِ
{وإِ ْن
صاب ُروا} [آل عمران ،]499:أو َ
على اخلاشعُت ،واآليات اليت وردت يف الصرب كثَتة ،سواءَ ُ ْ :
ك ِم ْن َع ْزِم ْاْل ُُموِر} [آل عمران ،]199:فالنصوص الكثَتة تدل على :أن الصرب شيء شديد
صبِ ُروا َوتَتَّ ُقوا فَِإ َّن ذَلِ َ
تَ ْ

صبَ ُروا َجنَّةً َو َح ِر ًيرا} [اإلنسان ،]14:فلما كان الصرب فيو حرارة،
{و َج َز ُ
اى ْم بِ َما َ
وصعب؛ وذلذا قال اهلل -عز وجلَ :

وفيو ضيق وحبس للنفس ،جازاىم بالسعة والربودة اليت ترمز إليها اجلنة ،وبالنعومة يف احلرير والليونة وادلالسة ،بدال من
اخلشونة الصرب( ،)4فالصرب شديد ،فهو :كبَت إال على اخلاشعُت ،وأكثر الناس ال يصربون؛ وذلذا قال اهلل -عز وجل:
{ َك ََّل إِ َّن ِْ
استَ غْنَى} [العلق ،]2-9:فهذا من قلة صربه يف حال الغٌت ،وكذلك قال تعاىل:
سا َن لَيَطْغَى * أَ ْن َرآهُ ْ
اإلنْ َ
{إِ َّن ِْ
سوُ َّ
ين} [ادلعارج-16:
وعا * َوإِذَا َم َّ
وعا * إِذَا َم َّ
سوُ الْ َخ ْي ُر َمنُ ً
الش ُّر َج ُز ً
سا َن ُخلِ َق َىلُ ً
وعا * إََِّل ال ُْم َ
صلّْ َ
اإلنْ َ
.]44
قال :قاعدة :إذا تعاقبت الضمائر ،فاْلصل أن يتحد مرجعها.
 - 4انظر :حادي األرواح إىل بالد األفراح (ص.)196:
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إذا تعاقبت الضمائر فاألصل أن يتحد مرجعها؛ من أجل أن يكون الكالم على نسق واحد ،فتوحيد مرجع الضمائر
أوىل من تفريقو ،وىذه الطريقة نستطيع هبا أن نرجح بُت األقوال ادلفسرين ،مثال على توافق الضمائر :اآلن يف قولو
تعاىل{ :لِتُ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِو ورسولِ ِو وتُع ّْزروهُ وتُوقّْ روهُ وتُسبّْحوهُ ب ْكرةً وأ ِ
َصيَلً} [الفتح ،]6:فقولو{ :لِتُ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِو َوَر ُسولِ ِو
ََ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ
َوتُ َع ّْزُروهُ} ،فالضمَت يرجع على من؟ عندنا قاعدة :الضمَت يرجع إىل أقرب مذكور ،من ىو ىنا؟ النيب -صلى اهلل

عليو وسلم{ ،وتُع ّْزروهُ وتُوقّْ روهُ} ،أي :الرسول -صلى اهلل عليو وسلم ،وقولو{ :وتُسبّْحوهُ ب ْكرةً وأ ِ
َصيَلً} ،فاآلن
َ َ ُ ُ َ َ
ََُ ََ ُ
ِ
ِ
الحظ! إن األخَتة{ :وتُسبّْحوهُ ب ْكرةً وأ ِ
َصيَلً} ترجع إىل اهلل ،تسبحون اهلل ،لكن{ :لِتُ ْؤمنُوا بِاللَّ ِو َوَر ُسول ِو َوتُ َع ّْزُروهُ
َ َ ُ ُ َ َ
سبّْ ُحوهُ
{وتُ َع ّْزُروهُ َوتُ َوقّْ ُروهُ} ،أي :الرسول -صلى اهلل عليو وسلم ،وقولوَ :
َوتُ َوقّْ ُروهُ} ،كثَت من ادلفسرين يقولَ :
{وتُ َ
ب ْكرًة وأ ِ
َصيَلً} ،قالوا :أي :اهلل ،فهنا فرق الضمائر ،شتتها ،فجعل بعضها يرجع إىل اهلل ،وجعل بعضها يرجع إىل
ُ َ َ
الرسول -صلى اهلل عليو وسلم ،والقاعدة ىنا تقول :بأن توحيد مرجع الضمائر أوىل من تفريقها؛ إال لقرينة ،أو دليل،
إذا كان ادلعٌت ال ؽلكن أن يصح ،فماذا نقول ىنا دبقتضى القاعدة؟ نقول :كل ذلك يرجع إىل اهلل -عز وجل ،ونكون
ِِ
ِ ِ ِ ِ
{وتُ َوقّْ ُروهُ} أي:
رجحنا اآلن بُت أقوال ادلفسرين ،فقولو{ :لتُ ْؤمنُوا باللَّو َوَر ُسولو َوتُ َع ّْزُروهُ} ،أي :تعزروا اهلل بنصرتوَ ،
التعظيم واإلجالل هلل -عز وجل{ -وتُسبّْحوهُ ب ْكرةً وأ ِ
َصيَلً} ،فكل ذلك يرجع إىل اهلل -جل جاللو ،فانظر كيف
َ َ ُ ُ َ َ

جدا فيها.
استطعنا أن نرجح اآلن؟! مع أن اخلالف مشهور ً
واهلل -عز وجل -يقول يف عيسى -عليو السالم{ :وإِ ْن ِمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إََِّل لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِو قَ ْب َل َم ْوتِِو} [النساء،]166:
َ ْ
صلَبُوهُ َولَ ِك ْن ُشبّْ َو لَ ُه ْم َوإِ َّن
{وَما قَتَ لُوهُ َوَما َ
واحلديث عن عيسى -عليو السالم -يقول اهلل -تبارك وتعاىل -فيوَ :
ِ ِ
الَّ ِذين ا ْخت لَ ُفوا فِ ِيو لَ ِفي َش ٍّ ِ
ك م ْنوُ َما لَ ُه ْم بِ ِو م ْن عل ٍْم إََِّل اتّْبَ َ
اع الظَّ ّْن َوَما قَ تَ لُوهُ يَِقينًا * بَ ْل َرفَ َعوُ اللَّوُ إِلَْي ِو َوَكا َن اللَّوُ
َ َ
َع ِزيزا ح ِكيما * وإِ ْن ِمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إََِّل لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِو قَ ْب َل َم ْوتِِو} [النساء ،]166-162:فإن ىذه نافيو ،يعٍت :ما
ً َ ً َ ْ

من أىل الكتاب أحد إال ليؤمنن بو قبل موتو ،فالشاىد يف اذلاء ىذه{ :قَ ْب َل َم ْوتِِو} ،إذا طبقت قاعدة :إن الضمَت
يرجع إىل أقرب مذكور{ :وإِ ْن ِمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إََِّل لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِو قَ ْب َل َم ْوتِِو} ،يعٍت :قبل موت عيسى  -عليو السالم؛
َ ْ
ألنو سَتجع آخر الزمان؛ ألنو مل ؽلت ،ويكسر الصليب ،ويقتل اخلنزير ،ويضع اجلزية ،وال يقبل إال اإلسالم أو

السيف ،فعند ذلك ال يكون أحد من أىل الكتاب إال يؤمن بو ،ويعلم أنو ليس بإلو ،ومل يصلب كما زعمت اليهود،
وضلل النصارى بذلك{ ،وإِ ْن ِمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب} أي :ما من أىل الكتاب{ ،إََِّل لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِو} أي :يؤمنن بعيسى -
َ ْ
عليو السالم{ ،قَ ْب َل َم ْوتِِو} يعٍت :قبل موت عيسى -عليو السالم -يف آخر الزمان ،فهذا معٌت.
وادلعٌت الثاين{ :وإِ ْن ِمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إََِّل لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِو قَ ْب َل َم ْوتِِو} ،أي :قبل موت الكتايب ادلذكور قبل قليل ،باعتبار:
َ ْ
أن الضمَت يرجع إىل أقرب مذكور{ ،وإِ ْن ِمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إََِّل لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِو قَ ْب َل َم ْوتِِو} ،قبل موت ىذا الكتايب ،يعٍت:
َ ْ
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يف أي زمان ومكان واحد من أىل الكتاب ما ؽلوت إال ويؤمن حبقيقة عيسى -عليو السالم ،أنو عبد هلل -عز وجل،
لكن اإلؽلان ىذا ال ينفعو ،وىذا قال بو ابن عباس -رضي اهلل عنهما ،حىت قيل لو :الرجل يضرب بالسيف ،يضرب
بالسيف يعٍت :يقتل فجاءه ،فكيف يؤمن بو قبل أن ؽلوت ،مات بلحظة بسكتة قلبية ،فابن عباس يقول :البد ما
ؽلوت إال ويؤمن بعيسى -عليو السالم -أنو عبد هلل ورسولو ،وليس بإلو ،ولكن ىذا اإلؽلان ال ينفعو ،فجعل الضمَت
يرجع إىل الكتايب ،فقولو{ :قَ ْب َل َم ْوتِِو} أي :قبل موت الكتايب.
فاآلن عندنا قوالن يف قولو{ :لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِو قَ ْب َل َم ْوتِِو} ،أي :قبل موت عيسى يف آخر الزمان ،أو قبل موت الكتايب،

سواء اآلن أو يف أي وقت ،فالكتايب قبل ما ؽلوت يؤمن حبقيقة عيسى إؽلانًا ال ينفعو.
وقولو{ :قَ ْب َل َم ْوتِِو} ،الضمَت يرجع إىل من على مقتضى ىذه القاعدة :أن توحيد مرجع الضمائر أوىل من تفريقها،
{وَما قَ تَ لُوهُ} [النساء]162:؟ إىل عيسى -عليو السالم-
فماذا نقول؟ والضمائر السابقة إىل أين ترجع ،كقولوَ :
وقولو{ :وما صلَبوهُ ولَ ِكن ُشبّْ َو لَهم} [النساء ،]162:أي :عيسى -عليو السالمِ َّ ِ -
ين ا ْختَ لَ ُفوا فِ ِيو}
ََ َ ُ َ ْ
ُْ
َ
{وإ َّن الذ َ
[النساء ،]162:أي :عيسى -عليو السالم{ -لَِفي َش ٍّ ِ
{ما لَ ُه ْم بِ ِو
ك م ْنوُ} [النساء ،]162:عيسى -عليو السالمَ -
ِ ِ
ع الظَّ ّْن َوَما قَ تَ لُوهُ يَِقينًا} [النساء ،]162:عيسى -
م ْن عل ٍْم} [النساء ،]162:عيسى -عليو السالم{ -إََِّل اتّْبَا َ
ِ
ِ
يما} [النساء ،]169:رفعو يعٍت :عيسى -عليو السالم-
عليو السالم{ -بَ ْل َرفَ َعوُ اللَّوُ إِلَْيو َوَكا َن اللَّوُ َع ِز ًيزا َحك ً
{وإِ ْن ِمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إََِّل لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِو} [النساء ،]166:يعٍت :بعيسى -عليو السالم{ -قَ ْب َل َم ْوتِِو}
ْ
َ
[النساء ،]166:قبل موت عيسى -عليو السالم.-
أرأيتم كيف؟! فاألصل توحيد مرجع الضمائر مهما أمكن ،فأحيانًا ما ؽلكن ىذا ،فلو واحد قال :أريد أن أطبق
القاعدة يف كل األمثلة ،فسيأيت دبا مل يأت بو األوائل ،فهذه مشكلة ،فاجلمع بُت األقوال أحيانًا ما ؽلكن.
اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِفي الدّْي ِن ِم ْن َح َر ٍج} [احلج ،]29:ىو من؟ اهلل -تبارك
ويقول اهلل -عز وجلُ :-
{ى َو ْ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ين ِم ْن قَ ْب ُل َوفِي َى َذا}
وتعاىلَ ،-
يم ُى َو َس َّما ُك ُم الْ ُم ْسلم َ
{وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم في الدّْي ِن م ْن َح َر ٍج مل َة أَبي ُك ْم إبْ َراى َ

[احلج ،]29:ىو من ىنا؟ إذا قلت :الضمَت يرجع إىل أقرب مذكور ،فمن ىو أقرب مذكور؟ إبراىيم -عليو السالم،
فمن الذي مسانا بادلسلمُت؟ إبراىيم -عليو السالم -على قاعدة :الضمَت يرجع إىل أقرب مذكور ،وعلى قاعدة:

اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل
{ى َو} أي :الذي اجتباناُ ،
توحيد مرجع الضمائر ،يكون الضمَت يعود إىل اهلل -عز وجلُ ،-
{ى َو ْ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ين ِم ْن قَ ْب ُل}،
يم ُى َو} [احلج ،]29:أي :اهللَ ،
{س َّما ُك ُم ال ُْم ْسلم َ
َعلَْي ُك ْم في الدّْي ِن م ْن َح َر ٍج ملةَ أَبي ُك ْم إبْ َراى َ
{وفِي َى َذا} ،يعٍت :يف القرآن ،فإبراىيم -عليو السالم -ما مسانا يف القرآن
والدليل على ىذا ً
أيضا :أنو قالَ :
مسلمُت ،فالقرآن ما نزل إال بعد إبراىيم -عليو السالم ،مع أن اآلية فيها خالف مشهور يف مرجع الضمَت :ىل
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الذي مسانا :ادلسلمُت إبراىيم -عليو السالم -أو اهلل؟ فبمقتضى القاعدة :نعرف أن الذي مسانا بذلك ىو :اهلل -عز
وجل.

ويف قول اهلل -عز وجل -ألم موسى{ :وأَوح ْي نَا إِلَى أ ُّْم موسى أَ ْن أَر ِ
ض ِع ِيو} [القصص ،]2:يعٍت :موسى -عليو
ْ
ُ َ
ََْ
ِ ِ ِ ِِِ
{وََل تَ َخافِي َوََل تَ ْح َزنِي إِنَّا
السالم{ ،فَِإذَا خ ْفت َعلَْيو فَأَلْقيو في الْيَ ّْم} [القصص ،]2:أي :موسى -عليو السالمَ -
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين} [القصص ،]2:فهذا كلو يف موسى -عليو السالم.-
َرادُّوهُ إلَْيك َو َجاعلُوهُ م َن ال ُْم ْر َسل َ
َن اق ِْذفِ ِيو فِي التَّاب ِ
وقولو{ :أ ِ
وت} [طو ،]36:أي :اقذيف موسى -عليو السالم -يف التابوت{ ،فَاق ِْذفِ ِيو فِي الْيَ ّْم}
ُ

[طو ،]36:فهنا :ىل اقذيف موسى أو اقذيف التابوت؟ فعلى قاعدة :الضمَت يرجع إىل أقرب مذكور ،فأقرب مذكور ما
الس ِ
اح ِل} [طو ،]36:أي :اليم يلقي
ىو؟ التابوت ،أي :اقذيف التابوت يف اليم ،على ىذه القاعدة{ ،فَ لْيُ ل ِْق ِو الْيَ ُّم بِ َّ
التابوت بالساحل ،لكن إذا قلنا :بتوحيد مرجع الضمائر ،بناء على قاعدتنا ىذه ،يكون الضمَت يف مجيعها يرجع إىل
َن اق ِْذفِ ِيو فِي التَّاب ِ
موسى -عليو السالم ،فقولو{ :أ ِ
وت} [طو ،]36:يعٍت :اقذيف موسى -عليو السالم{ ،فَاق ِْذفِ ِيو
ُ
الس ِ
اح ِل} [طو ،]36:أي :اليم يلقي موسى
فِي الْيَ ّْم} [طو ،]36:الذي ىو :موسى -عليو السالم{ -فَ لْيُ ل ِْق ِو الْيَ ُّم بِ َّ
-عليو السالم.-

وقولو{ :قَالَ ِ
ْح ُّق أَنَا َر َاو ْدتُوُ َع ْن نَ ْف ِس ِو} [يوسف ]61:إىل من يرجع الضمَت يف
ت ْام َرأ ُ
َت ال َْع ِزي ِز ْاآل َن َح ْ
ص ال َ
ص َح َ

{أَنَا راو ْدتُوُ}؟ يرجع إىل يوسف -عليو السالم{ -وإِنَّوُ لَ ِمن َّ ِ ِ
ين} [يوسف ،]61:يعٍت :يوسف -عليو
َ
ََ
الصادق َ
َ
َخ ْنوُ بِالْغَْي ِ
ب} [يوسف ،]64:ىل يرجع إىل زوجها أو إىل يوسف؟ ىذا
السالم ،مث قالتَ { :ذلِ َ
ك لِيَ ْعلَ َم أَنّْي لَ ْم أ ُ
مثلنا بو على قاعدة أخرى :يف الكالم على قضية ادلوصول لفظًا ،ادلفصول معٌت ،وىنا نأيت بو مثاالً على ىذه
َخ ْنوُ بِالْغَْي ِ
ب} [يوسف ،]64:بعضهم يقول :يرجع إىل زوجها ،فهي تقول:
القاعدة ،فقولو{ :ذَلِ َ
ك لِيَ ْعلَ َم أَنّْي لَ ْم أ ُ

صحيح أنا حاولت لكن مل ػلصل شيء ،فليعلم زوجي أن القضية كانت رلرد زلاولة ،وبعضهم يقول :يرجع إىل
ك لِيَ ْعلَ َم
خَتا يف حال غيبتوَ { ،ذلِ َ
يوسف -صلى اهلل عليو وسلم -فهي تقول :وإن كان غائبًا ،فأنا ال أقول فيو إال ً
َخ ْنوُ بِالْغَْي ِ
ب} [يوسف ،]64:يعٍت :يوسف -عليو السالم ،فمقتضى ىذه القاعدة ،يف توحيد مرجع
أَنّْي لَ ْم أ ُ
َخ ْنوُ} يعٍت :يوسف -عليو السالم -وىكذا.
الضمائر ،يكون قوذلا{ :أَنّْي لَ ْم أ ُ

أقول :لكن أحيانًا ػلتاج ،بل البد من القول بتفريق مرجع الضمائر ،وإال فسد ادلعٌت ،فمثالً يف قولو -تبارك وتعاىل:
ت ِفي ِهم ِم ْن ُهم أَح ًدا} [الكهف ،]44:فقولو{ :وََل تَستَ ْف ِ
{وََل تَستَ ْف ِ
ت فِي ِه ْم} ،الضمَت يرجع إىل من يف قولو:
ْ َ
َ ْ
ْ
َ ْ
{فِي ِهم}؟ إىل أصحاب الكهف ،ويف قولوِ :
{م ْن ُه ْم} إىل من يرجع؟ ىل نقول :من أصحاب الكهف ،إن قلنا بتوحيد
ْ
مرجع الضمائر؟ ال ؽلكن ىنا ،كيف يستفيت أصحاب الكهف؟! وإظلا من أىل الكتاب؛ ألهنم اختلفوا فيهم،
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{سي ُقولُو َن ثَََلثَةٌ رابِعهم َكلْب هم وي ُقولُو َن َخمسةٌ س ِ
اد ُس ُه ْم َكلْبُ ُه ْم َر ْج ًما بِالْغَْي ِ
ب} [الكهف ]44:اآلية ،فاهلل -عز
ََ
َْ َ
َ ُُ ْ ُ ُ ْ ََ
ِ
ِ ِ
َح ًدا} ،أي :من أىل الكتاب ،فلو جاء
{وََل تَ ْستَ ْفت في ِه ْم} ،يعٍت :يف أصحاب الكهف{ ،م ْن ُه ْم أ َ
وجل -يقولَ :
إنسان ليطبق قاعدة توحيد مرجع الضمائر ،وقال :ضلن درسنا أن توحيد مرجع الضمائر مطلوب ما أمكن؛ وذلذا
ِ
نقول :بأنو{ :وََل تَستَ ْف ِ ِ
أيضا ،كيف
ت في ِه ْم} يعٍت :يف أصحاب الكهف{ ،م ْن ُه ْم} أن الراجح :أصحاب الكهف ً
َ ْ
ىذا؟! فهذا ال ؽلكن ،فيكون ىذا من اخلطأ الشنيع يف التفسَت ،لكن قد توجد بعض األمثلة قد يقال فيها ىذا،
وأحيانًا ربتمل.

ِ
يء بِ ِه ْم} [ىود ،]22:فهل الضمَت يرجع إىل الرسل يف:
اء ْ
ففي قولو -تبارك وتعاىلَ :-
ت ُر ُسلُنَا لُوطًا س َ
{ولَ َّما َج َ
ِ
{س ِ
ضا َق بِ ِه ْم َذ ْر ًعا} [ىود،]22:
{و َ
يء ب ِه ْم}؟! كيف ىذا؟! بل ادلعٌت :سيء بقومو ،ساء ظنو بقومو ،وقولوَ :
َ
بعضهم يقول{ :و َ ِ
اءهُ قَ ْوُموُ يُ ْه َرعُو َن إِلَْي ِو َوِم ْن قَ ْب ُل
ضا َق ب ِه ْم} ،أي :بالرسل؛ ألهنم جاؤوا على صورة شبانَ ،
َ
{و َج َ
ون فِي َ ِ
ال يا قَ وِم َى ُؤََل ِء ب نَاتِي ُى َّن أَطْهر لَ ُكم فَاتَّ ُقوا اللَّوَ وََل تُ ْخز ِ
َكانُوا ي ْعملُو َن َّ ِ
س ِم ْن ُك ْم
ُ
َ
السيّْئَات قَ َ َ ْ
َُ ْ
َ
َ َ
ض ْيفي أَلَْي َ
ال لَ ْو أ َّ
َن لِي بِ ُك ْم قُ َّوةً أ َْو آ ِوي
ك لَتَ ْعلَ ُم َما نُ ِري ُد * قَ َ
ك ِم ْن َح ٍّق َوإِنَّ َ
ت َما لَنَا فِي بَنَاتِ َ
َر ُج ٌل َر ِشي ٌد * قَالُوا لََق ْد َع ِل ْم َ
إِلَى رْك ٍن َش ِد ٍ
يد} [ىود ،]99-29:بعضهم يقول :وجو اخلطاب إىل ادلالئكة ،يقول ذلم{ :لَ ْو أ َّ
َن لِي بِ ُك ْم قُ َّوةً}،
ُ

أي :فأمحيكم{ ،أَو آ ِوي إِلَى رْك ٍن َش ِد ٍ
يد} ،أي :أجلأ إليو ،واحتمي بو ،واستند إليو ،فأدفع ىؤالء عنكم ،فهو :يقول
ْ
ُ
ضا َق بِ ِه ْم ذَ ْر ًعا} [ىود ،]22:يعٍت :ضاق
{و َ
معتذرا :إين ال استطيع ،وال أملك الدفع عنكم ،فيقولون :إن قولوَ :
لو ً
بالرسل ،ال يدري ماذا يصنع هبم؟ أي :ضاق ذرعو هبم.
وقولو{ :إِ َّن ِع َّدةَ ُّ ِ َّ ِ
اب اللَّ ِو ي وم َخلَ َق َّ ِ
شر َش ْهرا فِي كِتَ ِ
ض ِم ْن َها أ َْربَ َعةٌ ُح ُرٌم}
الس َم َاوات َو ْاْل َْر َ
َْ َ
الش ُهوِر ع ْن َد اللو اثْنَا َع َ َ ً
[التوبة ،]39:فقولوِ :
ِ ِ
س ُك ْم}
{م ْن َها} يرجع إىل أين؟ يرجع إىل الشهور{ ،ذَلِ َ
ك الد ُ
ّْين الْ َقيّْ ُم فَ ََل تَظْل ُموا في ِه َّن أَنْ ُف َ
[التوبة ،]39:ىل ىو يف الشهور أو يف األربعة؟ يف األربعة ،فاآلن فرقنا بُت مرجع الضمائر يف ىذه األمثلة.

قال :المقصد الثامن :اْلسماء في القرآن.
قاعدة :إذا كان لَلسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع على ما يقتضيو ذلك السياق.
جدا البن
إذا كان لالسم الواحد معان عدة ،يعٍت :اآلن ذبدون يف كتب الوجوه والنظائر ،وىناك كتاب عظيم ً
اجلوزي ،وىو :من أحسن ما كتب يف باب األشباه والنظائر ،وىناك كتاب للدامغاين ،أ ْخرج وقد غَت عنوانو ،وغَت
أيضا ،مسي :قاموس الوجوه والنظائر ،فتجدون ىناك كلمات :لفظة واحدة ذلا معان متعددة ،فهنا ىذه القاعدة:
ترتيبو ً
إذا كان لالسم الواحد معان عدة محل يف كل موضع على ما يقتضيو ذلك السياق.
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اء َم ْديَ َن َو َج َد َعلَْي ِو أ َُّمةً ِم َن الن ِ
َّاس يَ ْس ُقو َن}
مثالً :لفظة األمة ذلا عدة معان ،ففي قولو تعاىلَ :
{ولَ َّما َوَر َد َم َ
[القصص ،]43:ادلقصود هبا مجاعة من الناس ،ويف قولو تعاىلَ { :كا َن النَّاس أ َُّمةً و ِ
اح َدةً} [البقرة ،]413:معناه ملة
ُ َ
واحدة ،فالطائفة اجملتمعة على دين واحد ،يقال ذلا :أمة ،ويف قولوِ :
ودةٍ}
اب إِلَى أ َُّم ٍة َم ْع ُد َ
َّرنَا َع ْن ُه ُم ال َْع َذ َ
{ولَئ ْن أَخ ْ
َ
ِ ِ ِ
يم َكا َن أ َُّمةً} [النحل ،]149:أي :الرجل اجلامع خلصال اخلَت
[ىود ،]9:معناه مدة من الزمان ،وقولو{ :إ َّن إبْ َراى َ
ِ ِ
اح ْي ِو إََِّل أ َُم ٌم أ َْمثَالُ ُك ْم} [األنعام ،]39:يعٍت :أصناف ،وقولو:
{وََل طَائ ٍر يَط ُير بِ َجنَ َ
اليت تفرقت يف غَته ،وقولوَ :
{و َّ
اد َك َر بَ ْع َد أ َُّم ٍة} [يوسف ،]26:يعٍت :بعد مده زمنية ،فيكون حبسب السياق.
َ
ك} [النساء ،]193:ىنا فسر دبعٌت :اإلرسال ،وقولو:
وىكذا :مثل :لفظة الوحي ،يقول تعاىل{ :إِنَّا أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
ج َعلَى قَ ْوِم ِو ِم َن ال ِْم ْحر ِ
اب فَأ َْو َحى إِلَْي ِه ْم أَ ْن َسبّْ ُحوا بُ ْك َرًة َو َع ِشيِّا} [مرمي ،]11:الذي ىو :زكريا -عليو
{فَ َخ َر َ
َ
ث لَيَ ٍ
ّْ
ال َس ِويِّا} [مرمي ،]19:يعٍت:
َّاس ثَََل َ
السالم ،فمعناه اإلشارة والرمز؛ ألن اهلل تعاىل قال لو{ :آيَتُ َ
ك أ َََّل تُ َكل َم الن َ

ما بك علة ،وإظلا ال يستطيع الكالم من غَت علة ،إال إشارة ،فأشار إليهم{ :أَ ْن َسبّْ ُحوا بُ ْك َرًة َو َع ِشيِّا} ،وقولو:
َّح ِل أ ِ
َن اتَّ ِخ ِذي ِمن ال ِ
ْجبَ ِ
ال بُيُوتًا َوِم َن َّ
الش َج ِر َوِم َّما يَ ْع ِر ُشو َن} [النحل ،]99:يعٍت :أذلمها،
{وأ َْو َحى َربُّ َ
ك إِلَى الن ْ
َ
َ
ك أَوحى لَها} [الزلزلة ،]6:أي :األرض ،يعٍت :أمرىا ،وقولو{ :وإِ َّن َّ ِ
فهو :دبعٌت اإلذلام ىنا ،وقولو{ :بِأ َّ
ين
َن َربَّ َ ْ َ َ
َ
الشيَاط َ
لَيوحو َن إِلَى أَولِيائِ ِهم لِيج ِ
ادلُوُك ْم} [األنعام ،]141:يعٍت :الوسوسة ،عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنو -كان متزوج
َْ ْ َُ
ُ ُ
أخت ادلختار الثقفي الكذاب الذي أدعى أنو يوحى إليو ،فجاء رجل إىل ابن عمر ،وقال :إن ادلختار يقول :إنو
أوحي إليو ،فقال :صدق ،فإن اهلل يقول{ :وإِ َّن َّ ِ
اطين لَيوحو َن إِلَى أَولِيائِ ِهم لِيج ِ
ادلُوُك ْم} [األنعام.)3(]141:
َْ ْ َُ
الشيَ َ ُ ُ
َ
قال :المقصد التاسع :العطف.
قاعدة :العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليو ،مع اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهما.
ىنا سنعرض عليكم األقسام الداخلة ربت العطف ،فالعطف يقتضي ادلغايرة يف األصل بُت ادلعطوف وادلعطوف عليو،
مع اشًتاكهما يف احلكم الذي ذكر ذلما ،والصور الداخلة ربتو متعددة ،ؽلكن أن نذكر منها أربع صور:
األوىل :أن يكونا متباينُت ،يعٍت :ادلعطوف وادلعطوف عليو بينهما مباينة ،ما معٌت مباينة؟ يعٍت :اآلن لو قلنا :ىذه
القارورة ،وىذه الساعة ،ىل علا متماثالن؟ ال ،ىل علا متناقضان؟ ال ،ىل علا متضادان؟ ال؛ إذن :علا متباينان ،ىذا
اليت يسموهنا النسب األربع ،فهما متباينان ،والليل والنهار ما علا؟ نقيضان ،ال غلتمعان ،وال يرتفعان ،يعٍت :البد
يوجد واحد منهما ،يا ليل يا هنار ،لكن السواد والبياض متضادان ،شلكن ال يكون أسود وال أبيض ،يصَت أمحر،
والقلم والدفًت متباينان ،ويسمونو :متخالفان ،ومتغايران.
 - 3أخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ،)1326/2( ،رقم ،)2929( :وانظر :تفسَت ابن كثَت (.)341/3
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فعندنا :التباين مثل{ :الْحم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
ض} [األنعام ،]1:فاآلن األرض معطوفة على
الس َم َاوات َو ْاْل َْر َ
َْ
السماوات ،فهذان اآلن متباينان ،فاآلن العطف يقتضي ادلغايرة ،فهنا عطف األرض على السماوات ،فهما متباينان،
جدا ،مثل قولوِ :
{وأَنْ َز َل
يل َوِمي َك َ
واألمثلة على ىذا كثَتة ً
ال} [البقرة ،]69:فميكال غَت جربيل ،وقولوَ :
َ
{وج ْب ِر َ
ِ ِ
يل} [آل عمران.]3:
الت َّْوَراةَ َو ْاإلنْج َ
الثانية :وقد يكون بينهما مالزمة ،وىذا خارج عن النسب األربعة ،قد يكون بُت ادلعطوف وادلعطوف عليو تالزم،
ِ
ِ
ْح َّق َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن} [البقرة ،]24:فاآلن الذي يلبس احلق بالباطل
ْح َّق بِالْبَاط ِل َوتَ ْكتُ ُموا ال َ
سوا ال َ
كقولوَ :
{وََل تَ ْلب ُ
ول ِم ْن بَ ْع ِد َما تَبَ يَّ َن
الر ُس َ
ش ِاق ِق َّ
{وَم ْن يُ َ
ىل يكون كتم احلق أو ال؟ يكون كتم احلق ،فيكون بينهما مالزمة ،وكقولوَ :
ِِ
لَوُ ال ُْه َدى َويَتَّبِ ْع غَْي َر َسبِ ِ
ين} [النساء ،]116:فكل من شاق الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -بعد ما تبُت
يل ال ُْم ْؤمن َ
{وَم ْن يَ ْك ُف ْر بِاللَّ ِو َوَم ََلئِ َكتِ ِو َوُكتُبِ ِو َوُر ُس ِل ِو
لو اذلدى يكون قد اتبع ،ويلزم من ذلك أن يتبع غَت سبيل ادلؤمنُت ،وقولوَ :
ِ
ض ََلَلً بَِعي ًدا} [النساء ،]139:فهذه األشياء بينها مالزمة؛ ألنو إذا كفر بواحد كفر
ض َّل َ
َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر فَ َق ْد َ
بالباقي.

الثالثة :وقد يعطف بعض الشيء عليو ،كقولو تعاىلِ :
الصلَو ِ
الص ََل ِة ال ُْو ْسطَى} [البقرة،]439:
ات َو َّ
َ
{حافظُوا َعلَى َّ َ

َخ ْذنَا
{وإِ ْذ أ َ
فهي :بعض ىذه الصلوات ،لكن ألعليتها ذكرىا ،فهذا يكون من قبيل عطف اخلاص على العام ،وقولوَ :
ِ
ِ
ِمن النَّبِيّْ ِ
ك وِمن نُ ٍ ِ ِ
يسى ابْ ِن َم ْريَ َم} [األحزاب ،]2:فهؤالء من النبيُت،
يم َوُم َ
ين ميثَاقَ ُه ْم َوم ْن َ َ ْ
َ
َ
وسى َوع َ
وح َوإبْ َراى َ
فقولو{ :وإِ ْذ أ َ ِ ِ
{م ْن
ين} ،ىذا عام ،مث عطف ىؤالء عليو ،فيكون من عطف اخلاص على العام ،وقولوَ :
َ
َخ ْذنَا م َن النَّبيّْ َ
ِ ِ
َكا َن َع ُد ِّوا لِلَّ ِو َوَم ََلئِ َكتِ ِو َوُر ُسلِ ِو َو ِج ْب ِريل َوِمي َك َ ِ َّ
ين} [البقرة ،]69:فجربيل وميكال علا من
ال فَإ َّن الل َو َع ُد ّّو ل ْل َكاف ِر َ
َ
صطَِفي ِم َن ال َْم ََلئِ َك ِة ُر ُسَلً َوِم َن الن ِ
َّاس} [احلج.]26:
مجلة ادلالئكة والرسل -عليهم السالم ،يقول تعاىل{ :اللَّوُ يَ ْ

الرابعة :وقد يعطف الشيء على الشيء نفسو ،لكن الختالف األوصاف روعي فيو ذلك ،فإن تغاير الصفات ينزل
َّ ِ
س َّوى * َوالَّ ِذي قَ َّد َر فَ َه َدى *
اس َم َربّْ َ
{سبّْ ِح ْ
منزلة تغاير الذوات ،فمثالً قولو تعاىلَ :
ك ْاْلَ ْعلَى * الذي َخلَ َق فَ َ
َّ ِ
ج ال َْم ْر َعى} [األعلى ،]2-1:أليس ىذا كلو يرجع إىل ذات واحدة؟! فهذا من باب عطف الصفات،
َوالذي أَ ْخ َر َ
فينزل تغاير الصفات منزلة تعدد الذوات ،فيصح العطف ،وقولو{ :الَّ ِذين ي ْؤِمنُو َن بِالْغَي ِ ِ
الص ََل َة َوِم َّما
يمو َن َّ
ْ
َ ُ
ب َويُق ُ
َّ ِ
ِ
ك َوبِ ْاآل ِخ َرةِ ُى ْم يُوقِنُو َن} [البقرة ،]2-3:فهذا
ك َوَما أُنْ ِز َل ِم ْن قَ ْبلِ َ
ين يُ ْؤِمنُو َن بِ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
َرَزقْنَ ُ
اى ْم يُْنف ُقو َن * َوالذ َ
كلو يرجع إىل موصوف واحد ،فهذه أربعة أنواع.
قال :المقصد العاشر :الوصف.
قاعدة :اْلوصاف المختصة باإلناث :إن أريد بها الفعل لحقها التاء ،وإن أريد بها النسب جردت من التاء.
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ىذه القاعدة ذلا شاىد ،أو ما يشهد ذلا من القرآن ،وذلا ما يشهد ذلا من كالم العرب ،فاألوصاف ادلختصة باإلناث
إن أريد هبا الفعل حلقها التاء ،وإن أريد هبا النسب جردت من التاء ،اهلل -عز وجل -يذكر أىوال الساعة ،ويقول:
ِ
{ي وم تَرونَ َها تَ ْذ َىل ُك ُّل مر ِ
َّاس ُس َك َارى َوَما ُى ْم
ض َع ْ
ت َوتَ َ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
َْ َ َْ
ُْ
ض ُع ُك ُّل ذَات َح ْم ٍل َح ْملَ َها َوتَ َرى الن َ
ُ
بِس َكارى ولَ ِك َّن َع َذاب اللَّ ِو َش ِدي ٌد} [احلج ،]4:فهنا قال{ :ي وم تَرونَ َها تَ ْذ َىل ُك ُّل مر ِ
ت} ،ومل
ض َع ْ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
َ
َْ َ َْ
ُْ
ُ َ َ
ُ
يقل :مرضع ،فاآلن ىذا الوصف{ :مر ِ
ض َع ٍة} ،ىل ىو :سلتص باإلناث أو مشًتك بُت اإلناث والذكور؟ سلتص
ُْ
باإلناث ،فإذا كانت الصفة من األوصاف ادلختصة باإلناث ،إن أريد هبا الفعل حلقتها التاء ،وإن أريد هبا النسب
جردت من التاء ،فاآلن قولو{ :ي وم تَرونَ َها تَ ْذ َىل ُك ُّل مر ِ
ت} ،ىل ادلقصود بادلرضعة :ادلرأة اليت من
ض َع ْ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
َْ َ َْ
ُ ُْ
شأهنا اإلرضاع؟! مثالً :ىذه ادلرأة اليت يف السوق سبشي تشًتي وتبيع ،وما معها طفل ،ىل تقول :ىذه مرضع أو

مرضعة؟ مرضع ،وإذا كانت قد ألقمتو الثدي؟ يقال :مرضعة ،فإن أريد بو الفعل حلقتو التاء :مرضعة ،وإن أريد بو
النسب ،منسوبة إىل اإلرضاع ،كما تقول :فالن كاتب ،وإن مل يكن يكتب اآلن ،فالن قارئ وإن مل يقرأ اآلن ،ىذا
فقط للنسب ،لكن إن أريد بو الفعل ،وىو :وصف سلتص باإلناث ،نقول :مرضعة ،ونلحق التاء ،فحينما نفسر أو
نريد أن نتصور ىذا ادلوقف ادلذىل يف اآلخرة{ :ي وم تَرونَ َها تَ ْذ َىل ُك ُّل مر ِ
ت} ،ما فيو فيما أعلم ،ما
ض َع ْ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
َْ َ َْ
ُ ُْ
فيو تصوير أبلغ ألىوال يوم القيامة من ىذا ،أنا ما أعرف ،فكرت وحاولت ،وما عرفت ،أعلى ما يكون من احلنان
والرأفة والشفقة والعطف واألمومة والرقة ،وقل ما شئت ،يقطر ذلك من مجيع أجزاء ادلرأة ،مىت؟ إذا كانت قد ضمت
الطفل إليها ترضعو ،ىنا ؼلرج ما ىو فقط حليب ،ؼلرج احلنان ،واسألوا النساء ،ادلرأة أحيانًا تكون ما فيها لنب ،إما أن
طفلها مات ،أو ما ولدت بعد ،وىي :على وشك الوالدة ،إذا ضمت صيب إىل صدرىا ،أي طفل ،كولد اجلَتان ،أو
أي طفل صغَت ،عندما تضمو على صدرىا ،ذبد أن احلليب يبدأ يسيل ،ويظهر ،وىذا شيء موجود ومشاىد
ومعروف ،فادلرأة يف حال اإلرضاع تكون يف قمة احلنو والعطف والشفقة والرأفة واحلنان ،واهلل يقول{ :تَ ْذ َى ُل ُك ُّل
مر ِ
ت} ،اليت ألقمت طفلها ثديها ،ومع ذلك إذا قامت الساعة قامت ادلرأة ذاىلة عن ولدىا ،تًتكو
ض َع ْ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
ُْ
من شدة اذلول والفزع ،ىذا الولد الذي ألقمتو ثديها ،وىي :تقطر حنانًا ،وتفيض عط ًفا ،تذىل عنو ،فما بالك
باإلنسان الذي الىي يف سوقو ،أو اإلنسان الذي يلعب ،فهذا يدل على :شدة ىول ادلوقف.
وقد رأيت مرة بعيٍت موقفا ،وال ؽلكن أن يقارن هبذا ،لكن فيو ىول شديد ،وبعض النساء جالسات ،وقد احتضنت
ادلرأة طفلها ،فرأيت اجلميع يقومون ؽلشون من كل ناحية ،ال يدرون أين يذىبون ،وقد تركت ادلرأة صبيها يف األرض،
تذىب وذبري ،كأن الناس يف القيامة ،فجلست أنظر إليها حىت أبعدت ،مث تذكرت ورجعت مسرعة وأخذت الولد
وانطلقت ىاربة ،والناس يهربون من مجيع اجلهات ال يدرون أين يذىبون ،ىذا شيء أنا شاىدتو ،فكيف بالقيامة،
وىول القيامة؟!
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فإذا استشعرت ىذا ادلعٌت يف اآلية ،فهمت ىذا ادلراد :األوصاف ادلختصة باإلناث إذا أريد هبا الفعل حلقتها التاء،
وإذا أريد هبا النسب جردت من التاء ،فإذا قرأت قولو تعاىل{ :ي وم تَرونَ َها تَ ْذ َىل ُك ُّل مر ِ
ت}
ض َع ْ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
َْ َ َْ
ُْ
ُ
شديدا ،فًتكتو وذىبت ذاىلة
فزعا ً
[احلج ،]4:تعرف أهنا ألقمت ثديها ذلذا الصيب ،ومع ذلك دلا قامت القيامة فزعت ً
عنو تطلب النجاة لنفسها فقط ،واهلل ادلستعان ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على نبينا زلمد ،وآلو ،وصحبو.
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