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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 رمختصر قواعد التفسي

 خامسالمجلس ال
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آلو، وصحبو أجمعين.

ي أسماه: مختصر ، في كتابو الذاوتسديدا، وىداية وتوفيقً  اقال الشيخ خالد بن عثمان السبت، زاده اهلل تأييدً 
امس: اإلظهار واإلضمار، والزيادة والتقدير والحذف، والتقديم الخفي قواعد التفسير، تحت المقصد 

 .دةال: القسم الثاني: الزياق، والتأخير
 قوة اللفظ لقوة المعنى.، و زيادة المعنى :زيادة المبنى تدل علىقاعدة: 

 د:بعاحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما 
 }ََل ُأْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة{ يف قولو:زائدة  ؟أو ال ،زائدة :منمثل:  ،احلرف الفالين زائد :يف القرآن يقال اتجدون كثَتً ف

 ،اأن ذلك من قبيل الزيادة إعرابً ب :والذين يعربون هبذا يقصدون ،ومثل ىذا التعبَت ال يليق مع القرآن [،1]القيامة:
 ما قال صاحب ادلراقي:ال فال شك أنو كإو 

 ومل يكن يف الوحي حشوا يقعتواتر السبع عليو أمجعوا *** 
 .أو الًتاكيب ،أو األفعال ،أو من األمساء ،من حروف ادلعاين ،فال ؽلكن أن يوجد يف القرآن شيء ليس لو معٌت

وىذه ليس ذلا معٌت  ،ادلباينحروف  :يسموهنا ،فإهنا حروف هتجي ،احلروف ادلقطعة ،السور لائأما احلروف اليت يف أو و 
 أن ىذا القرآن مركب من ىذه احلروف اليت تركبون منها الكالم ،اإلعجازوإظلا ؽلكن أن تكون تشَت إىل  ،يف نفسها
 .على خالف بُت أىل العلم يف ىذه األحرف ادلقطعة، فأتوا دبثلو

، لكن من ال :ذهى أو يف تفسَت ،توجيويف ى خالف عل[، 1:]البلد }ََل ُأْقِسُم ِبَهَذا اْلبَ َلِد{: إذا وجد مثل :ادلهم
 .قوة اللفظ لقوة ادلعٌتو ، زيادة ادلبٌت لزيادة ادلعٌت ،أهنا لتقوية القسم :أجود ما قيل فيو

ا َأْن َجاَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه َعَلى َوْجِهِو َفاْرَتدَّ بَ : يف قولو تعاىل الً فمث ،تكون حبرف افهذه الزيادة أحيانً   ِصيًرا{}فَ َلمَّ
ا َأْن َجاَء اْلَبِشيُر{ :لكنو قال ،لفهم ادلعٌت ،لما جاء البشَت ألقاه على وجهوف :لو قال[، و 69:]يوسف  :نإف، }فَ َلمَّ

ا َأْن َجاَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه َعَلى َوْجِهِو{ ،وادلعجزة وربقيق ىذه الكرامة ،ىذه تفيد التأكيد  .}فَ َلمَّ
}فََأَخْذنَاُىْم َأْخَذ  :-تبارك وتعاىل-وذلك كما يف قولو  ،خرآوزن إىل وزن من  نقل اللفظب :اوقد تكون الزيادة أحيانً 

وكذلك يف قولو  ،فهذا أبلغ يف القدرة، }ُمْقَتِدٍر{: وإظلا قال ،أو قدير ،قادر :ما قالو  ،[24]القمر: َعزِيٍز ُمْقَتِدٍر{
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فهذا  ،زادت الطاءف ،}َواْصطَِبْر{ وإظلا قال: ،صرباعبده و اف :ما قال[، و 96]مرمي: }فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِِو{ :تعاىل
َها{: وكذلك ،كد وأبلغ يف األمر بالصربآ  ،صرب عليهااو  :واألصل، [134]طو: }َوْأُمْر َأْىَلَك بِالصَََّلِة َواْصطَِبْر َعَلي ْ

ُهْم َواْصطَِبْر{}ِإنَّا وكذا:  ،فهذا فيو مزيد من الصرب وادلصابرة على ىذه العبادة َنًة َلُهْم َفاْرتَِقب ْ  ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفت ْ
 ،}َيْصَطرُِخوَن{ :فقال، يصرخون فيها :واألصل[، 32]فاطر: }َوُىْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها{ :وىكذا ،[42]القمر:

كم وإخواننا ادلسلمُت نسأل اهلل أن يعيذنا وإيا  ،على صراخهم وصياحهم يف النار ذا فيو داللة أقوىفه ،فزادت الطاء
 .منها

 }َفُكْبِكُبوا{: لكن حينما قال، فكبوا :األصلو  [،62]الشعراء: }َفُكْبِكُبوا ِفيَها{ :-تبارك وتعاىل-وىكذا يف قولو 
السيما أن تكرار ، ذلك مرة بعد مرةا حصل وإظل ،ما كبوا مرة واحدة، فأن ىؤالء يتساقطون على دفعات :يدل على

مثل: زلزل، يدل على حركة واضطراب،  ،وإن مل يكن فيو زيادة ،تكرر ادلعٌت :الواحدة يدل علىاحلروف يف اللفظة 
 .دكدك :وىكذا ،صلصلوليست حركة واحدة، ومثل: جلجل، و 

}َوقَالُوا : يف بعض القراءات الً أليس كذلك؟ فمث ،عبارة عن حرفُت :فهي ،الشدةبالتضعيف، أي: يكون ىذا  اوأحيانً 
: القراءة األخرىويف  ،بالتشديد {رَ جّْ فَ ت ُ }فقال:  ،[69]اإلسراء: لََنا ِمَن اْْلَْرِض يَ ْنُبوًعا{ رَ جّْ فَ َك َحتَّى ت ُ َلْن نُ ْؤِمَن لَ 

أبلغ يف  ر  ج  ف  ت   ف ،والينبوع معروف ،بالتخفيف {رَ جُ فْ ت َ }[، فقال: 69]اإلسراء: }َحتَّى تَ ْفُجَر لََنا ِمَن اْْلَْرِض يَ ْنُبوًعا{
 .إىل غَت ذلك، فكأنو يتكرر ىذا االنفجار مرة بعد مرة ،ا ادلعٌتالداللة على ىذ

 التقدير والحذف. :القسم الثالثقال: 
 تعظيم اْلمر وشدتو في مقامات الوعيد. :حذف جواب الشرط يدل على :قاعدة

عز -يف كثَت من ادلواضع يف كتاب اهلل  ،تعظيم األمر وشدتو يف مقامات الوعيد :حذف جواب الشرط يدل على
 }َوَلْو تَ َرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسو رُُءوِسِهْم ِعْنَد رَبِّْهْم{: الً مث -عز وجل-يقول اهلل  ،ال ذبد جواب الشرط -وجل

فحذفو  ،امفزعً  اما ىو التقدير؟ لرأيت أمرً  ،ين اجلواب؟ زلذوف غَت موجود، أ}َوَلْو تَ َرى{، فقال: [14]السجدة:
وكذا:  ،العجيب الرىيب الشديد أطلق ذىنك يف زبيل الوقف ،ذىب الذىن كل مذىبمن أجل أن ي ؛أبلغ من ذكره

 ،اعظيمً  الرأيت أمرً  :يعٍت، }َوَلْو تَ َرى ِإْذ َفزُِعوا{، اجلواب غَت مذكورف ،[61]سبأ: }َوَلْو تَ َرى ِإْذ َفزُِعوا َفََل فَ ْوَت{
َة لِلَِّو َجِميًعا{}َوَلْو يَ َرى الَِّذيَن ظََلمُ  :وىكذا ،اشديدً  الً مذى اأمرً  لعرفوا  [؛196]البقرة: وا ِإْذ يَ َرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ

حائدون عن الصراط  ،لونضوأهنم ضالون م ،ليسوا على سبيل وجادة ،وأهنم ليسوا على شيء ،ضالذلم وبعدىم
 .اعظيمً  ات أمرً لرأي[ 39]األنعام: }َوَلْو تَ َرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى رَبِّْهْم{، وكذا: ادلستقيم
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صل فإنو ػلفلو ذكر  ،كل ىذا شلا حذف فيو جواب الشرط[،  42]األنعام: }َوَلْو تَ َرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر{: وىكذا
وتعظيم  ،واخلوف ،إغلاد الرىبة يف النفوس :وىذا ىو ادلقصود ،الذىن يتفرقفلكن إذا حذف  ،صل ادلعٌتػل ،ادلقصود

 واهلل أعلم. ،مقامات الوعيد. .األمر يف ىذه ادلقامات
 .َل أفصحها وأشدىا موافقة للغرضإَل يقدر من المحذوفات  :قاعدةقال: 

أن ، و أن نقول ،ازلذوفً  امقدرً قلنا: إن فيو فينبغي إذا  ،غايتها بالغ يف الفصاحة :فهو ،وأفصحو ،القرآن أبلغ الكالم
فينبغي أن يتخَت ما يليق  ،وقد ػلتمل اللفظ عدة تقديرات ،ألن العلماء يقدرون أشياء متعددة ؛بلغنقدر األفصح واأل

صرح هبذه  -رمحو اهلل-وابن جرير  ،ليك ىذا ادلثال الذي قدر فيو أىل العلم تقديراتإو  ،األفصح واألبلغ :بالقرآن
َة اْلبَ ْيَت اْلَحَراَم }َجَعَل اللَُّو اْلَكْعبَ  ،وجعلها مرجحة الختياره ،واتكأ عليها ،ختار ىذه التقديراتاالقاعدة عندما 

ْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلَقََلئَِد{ جعل  :بعضهم يقول، }َجَعَل اللَُّو اْلَكْعَبَة{فقولو:  [،62]ادلائدة: ِقَياًما ِللنَّاِس َوالشَّ
 ،إىل البيت وػلجون ،ويتعبدون عندىا ،يتوجهون إليها ،قبلتهم ي:فه ،يقوم بو دينهم، للناس ااهلل نصب الكعبة قيامً 

 الألن األحكام  ؛ىذا تقدير ،نصب الكعبةأي:  ،}َجَعَل اللَُّو اْلَكْعَبَة{فقولو:  ،وكذلك تقوم دنياىم ،ويطوفون بو
ْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َوالْ ، فيو مقدرف ،تتعلق بالذوات  َقََلئَِد{}َجَعَل اللَُّو اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت اْلَحَراَم ِقَياًما ِللنَّاِس َوالشَّ

 ونصب اذلدي؟  ،ونصب الشهر احلرام :يقال أن هل ؽلكن ىناف [،62]ادلائدة: 
الذي يساق ىو: اذلدي و  ،وحرمة اذلدي والقالئد ،حرمة الشهر احلرام :فالعلماء يقدرون يف الثاين والثالث ،ال :اجلواب

، فقولو: حرمة :ن التقدير ىناإ :يقول -رمحو اهلل-ابن جرير ف ،اذلديىذا ما يقلد بو  ي:والقالئد ى ،إىل الكعبة
ألن القرآن أفصح  :دلاذا؟ قال ،نصب الكعبة :أبلغ من تقديرالتقدير حبرمة ، فرمة الكعبة، أي: ح}َجَعَل اللَُّو اْلَكْعَبَة{

 :ولفحينما نق ،ىكذا ىناو  :فقال ،ال احلرمةإ ؽلكن أن يقدر ال في ادلوضوعُتف ،فيو األفصح واألبلغ رفيقد ،الكالم
 .(1)ليكون الكالم على نسق واحد ؛األليق يف األول :ىو نفإذ ،يف الثاين والثالث ان تقدير احلرمة فصيح جدً إ

 يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة اْلصل. :قاعدةقال: 
دار بُت أن الكالم إذا  ،اعابرً  الً أن الكالم يف قواعد الًتجيح اليت مثلت هبا سبثي :وىي ،عندنا قاعدةضلن  آلنا

 :ىذا األصل ،حاجة إىل مقدرات أن الكالم على وجهو من غَت :األصل ،االستقالل :فاألصل ،االستقالل واإلضمار
 ،ألن القرآن كالم فصيح ؛أن يقلل ادلقدر :ن دعت احلاجة إىل التقديرينبغي إوذلذا  ؛ال ػلتاج إىل تقدير، أنو مستقلٌ 

ودبا  ،فبما أن األصل عدم التقدير ،هذا على خالف الفصاحة والبالغةف ،بإسهاب وتطويل افال داعي أن تقدر شيئً 
: يف قولو تعاىل الً مث ،فينبغي أن يقلل ىذا ادلقدر ،إىل ىذا وىذا إذا قيل بالتقدير افنظرً  ،أن الفصاحة تقتضي اإلغلاز
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ت ُ  ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ ِئي َلْم َيِحْضَن{}َوالَلَّ ، [2]الطالق: ُهنَّ َثََلثَُة َأْشُهٍر َوالَلَّ
ذلم عدة  -عز وجل-أنو دلا ذكر اهلل  :من أشهرىا وأحسنها وأرجحها ،أقوال معروفة افيهاآلية  ؟!اآلن ما معٌت اآليةف

أو ألهنا  ،لصغرىا ربيض اليت اليف ارتابوا  قروء،اليت ربيض بثالثة  :يعٍت ،قراءوعدة ذات األ ،احلامل بوضع احلمل
ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم{ :-عز وجل-فقال اهلل  ،بلغت سن اليأس [، 2]الطالق: }َوالَلَّ

تُ ُهنَّ َثََلثَُة َأْشهُ : ىذا ادلعٌت ،مسعوا اجلواباحصل عندكم لبس  ومجلة اعًتاضية طادلا أن ِئي َلْم }ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ ٍر َوالَلَّ
ِئي َلْم َيِحْضَن{، فبعضهم يقول: فيو تقديرىنا طيب ، َيِحْضَن{ هل الكالم هبذه ، ففعدهتن ثالثة أشهر }َوالَلَّ

ِئي َلْم َيِحْضَن{ :أو يقال ؟!الطريقة بليغ  ؛ينبغي أن نقللو قد اإلمكانففإذا قلنا بالتقدير  !الفرقىذا ، كذلك  }َوالَلَّ
 وىذا ينقص من فصاحة القرآن وبالغتو كما ترون. ،طول يف القدراتنفال  ،ألنو خالف األصل ؛ألصللتقل سلالفة ا

 اْلدوات التي يحتاج إليها المفسر.: المقصد السادسقال: 
وزيادة التنكير والتنصيص في  ،لتأكيد النفي :فهي ،قبل المبتدأ أو الفاعل أو المفعول (من)إذا جاءت  :قاعدة

 العموم.
النكرة ، أربعة أشياء ،النكرة يف سياق النفي أو النهي أو الشرط أو االستفهام أن :ضلن نعرفو ، اجلارةىي: ه ىذ: من

فإن ذلك ينقلها من حيز الظهور يف العموم  ،ارةاجلفإذا كانت ىذه النكرة مسبوقة دبن  ،يف ىذا السياق تكون للعموم
قبل اليت ذكرت يرتبط بالقاعدة  ،وىذا يرجع إىل القاعدة ،العمومأهنا أقوى يف دبعٌت  ،إىل التنصيص الصريح يف العموم

يف قولو قبل ادلبتدأ فمثال  ،ىذا باألمثلة يتضحوس ،ويكون من قبيل زيادة احلرف ،زيادة ادلعٌتلزيادة ادلبٌت وىي:  ،قليل
 َدابٍَّة ِفي اْْلَْرِض ِإَلَّ َعَلى اللَِّو ِرْزقُ َها{ }َوَما ِمنْ ، ين أداة النفي؟ ماأ ،[9]ىود: }َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْْلَْرِض{تعاىل: 
، ال على اهلل رزقهاإوما دابة يف األرض و: ى أصل الكالمف ،نكرة يف سياق النفيفهي:  ،ين النكرة؟ دابة[، أ9]ىود:

كان رض لما دابة يف األ :و قلنالو  ،اآلن دخلت قبلها من، فال على اهلل رزقهاإما دابة يف األرض فدابة مبتدأ، 
من وما  :أقوى يف العمومذلك أي ، }َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْْلَْرِض{: فإذا قال ،دابة نكرة يف سياق النفي؛ ألن لعمومل

أو  ،وما من دابة ،وما دابة ،إذا جاءت من قبل ادلبتدأ مثل ىذا ادلثالأقوى، ف }َوَما ِمْن َدابٍَّة{ ما دابة؟و أو  ،دابة
 ،ابدل ما يكون العموم ظاىرً  :يعٍت ،وزيادة التنكَت والتنصيص يف العموم ،لتأكيد النفي :فهي ،أو ادلفعول ،الفاعل

 .يف العموم اقويً  اقاطعً  اصرػلً  ايكون نصً 
 :ين أداة النفي؟ ماوأ ،ين النكرة؟ بشَتأ ،[16]ادلائدة: }َأْن تَ ُقوُلوا َما َجاَءنَا ِمْن َبِشيٍر َوََل نَِذيٍر{: قبل الفاعلفمثال 

وىي: نكرة يف سياق ، ما جاءنا بشَت ،فاعل عراهبا، فبشَت إبشَت ما جاءنا :من أزلناأصل الكالم إذا  ،}َما َجاَءنَا{
فهذا ينقلها من الظهور يف  ،دخلت قبل الفاعل، ف}َما َجاَءنَا ِمْن َبِشيٍر{: فدخلت عليها من، فهي: للعموم، النفي

 .ذي قبل الفاعلى، العموم إىل التنصيص الصريح يف العموم
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ُهْم ِمْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع َلُهْم رِْكًزا{: قبل ادلفعولومثال   يف سياق ،ين النكرة؟ أحدأ [،69]مرمي: }َىْل ُتِحسُّ ِمن ْ
ىل ربس منهم  :أصل الكالم، و والنكرة يف سياق االستفهام للعموم ،هذه نكرة يف سياق االستفهامف ،االستفهام ىل

ربس  ىل ،مفعول بو منصوب، اربس أحدً ، مفعول بو اأحدً ف ،منهم اىل ربس أحدً  :قولتأن ن شئت إو  ،اأحدً 
ُهْم ِمْن َأَحٍد{ ،فدخلت قبلها من ،مفعول بو اىل ربس أحدً : ىناأن فالشاىد  ،اأحدً  فهذا ينقلها  ،}َىْل ُتِحسُّ ِمن ْ

 العموم إىل التنصيص الصريح يف العموم.يف  من الظهور
 .اللتحقيق دائمً  :فهي ،تعالى-قد على المضارع المسند إلى اهلل  إذا دخلت: قاعدةقال: 

وإذا دخلت على  ،للتحقيق، قد نزل ادلطرد، قد جاء زيتقول:  ،للتحقيق :فهي ،إذا دخلت على الفعل ادلاضي :قد
إذا جاء  ولكن ،للتقليل :فهي ،احلاذق ئقد ؼلطمثل:  ،للتقليلا غالب :فهي، قد غلود البخيلمثل:  ،الفعل ادلضارع
هنا إ :فهل يقال ،جاللو جل-فعل مضاف إىل اهلل  ،والفعل ىذا مضارع ،عز وجل-اهلل من أفعال ذلك يف فعل 

َماِء{ىذه:  األمثلةيف  الً مث ؟ذلك ىل ؽلكن ،للتقليل ىذه  ىل ،[122]البقرة: }َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ
ِقيَن ِمْنُكْم{وكذا:  ؟لتقليلىل ىي ل ،[92]النور: َلْيِو{}َقْد يَ ْعَلُم َما َأنْ ُتْم عَ  ؟لتقليلل  }َقْد يَ ْعَلُم اللَُّو اْلُمَعوّْ

 :فهي ،عز وجل-دخلت قد على الفعل ادلضارع ادلضاف إىل اهلل  فإذا ،هذه ليست للتقليلف [،19]األحزاب:
}َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِفي  :تعاىل يقولكيف ، يقول:  لةثموذلذا بعض الناس يستشكل ىذه األ ؛اللتحقيق دائمً 

َماِء{  ،اواهلل يرى ذلك قطعً  ،للتقليلفهي:  ،وقد إذا دخلت على ادلضارع ،فعل مضارع :نرى[، 122]البقرة: السَّ
 ،للتحقيق :فهي -عز وجل-كلما رأيتها يف القرآن لفعل مضاف إىل اهلل   ،اىذه للتحقيق دائمً  :فماذا يقال؟ يقال

 .وليست للتقليل
 .الضمائر: المقصد السابعقال: 
 .حمل عليو ،وأمكن الحمل على الجميع ،إذا كان في اآلية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور: قاعدة

 ،وغلمع بُت األقوال ،ويستطيع أن يرجح ،ليكون لو بصر يف التفسَت ؛اىذه من األشياء اليت ػلتاج إليها اإلنسان كثَتً 
إذا كان ؽلكن  ،من اختالف التضاد :بل األقوال اليت ىي ،من قبيل اختالف التنوع :ىي م األقوال اليتضوؼلتار وي

 :يف الكالم على ،لشيخ اإلسالم ،التفسَتأصول أظن يف شرح مقدمة  ،وقد ذكرت يف بعض ادلناسبات ،اجلمع بينها
ليس  :ال فهوإو  ،يو العبارةي زبتلف فذلا ،االختالف الصوري :اختالف التنوع ىو ،اختالف التنوع واختالف التضاد

وإذا نظرت إىل  ،من قبيل اختالف التنوع :ىي لردبا يكون نصف اآلثار ادلنقولة يف التفسَت :قلت ،خبالف حقيقي
 ،شلا ػلتاج إىل الًتجيح ومن مث يبقى عندنا قليل ،خر ذبد أنو ؽلكن أن ذبمع األقوال فيو بطريقة أو بأخرىالنصف اآل

 .وىذا قول مرجوح ،القول الراجحىو: ىذا : فيوبد أن نقول الالذي 
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كيف ذبمع  قواعد متعددة يف اجلمع بُت األقوال،سأذكر أسعفنا الوقت وإذا  ،ىذا مثال عليها ،الً هنا الضمائر مثف
 ،ومل يوجد مانع من محلو على اجلميع ،أكثر من موضعإىل الضمَت إذا كان ػلتمل العود : فالشاىدبُت األقوال، 
}يَ ْعَلُم َما بَ ْيَن َأْيِديِهْم َوَما  :يف آية الكرسي -تبارك وتعاىل-: يف قولو ذلك مثال ،امل عليها مجيعً فيمكن أن ػل

يرجع إىل من؟  }ِمْن ِعْلِمِو{: اذلاء الضمَت ىذا ،[466]البقرة:  َخْلَفُهْم َوََل ُيِحيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو ِإَلَّ ِبَما َشاَء{
قرب أنو يرجع إىل أوػلتمل ذلك، شلكن  ،اهلل :أي، }َوََل ُيِحيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو{ :اهلليرجع إىل ػلتمل أنو 

}يَ ْعَلُم َما بَ ْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوََل ، فقولو: الضمَت يرجع إىل أقرب مذكور :عندنا قاعدة أخرى تقولف ،مذكور
ىذا اختالف ىل  ،وىذا قال بو بعض السلف ،علم ما بُت أيديهم وما خلفهمأي:  ،ُيِحيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو{

 ، ؽلكن؟ ؽلكنال وأهل ؽلكن أن صلمع بُت القولُت ف ،اختالف تضاد :اختالف تضاد؟ يف حقيقتو وأصلو وأتنوع 
-زء من علم اهلل ج :ما وجو ادلالزمة بُت القولُت؟ أن علم ما بُت أيديهم وما خلفهم ىو ،بينهما تالزمىذان القوالن 

 ،ؽلكن أن يرجع إىل األمرين، }َوََل ُيِحيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو{قولو:  :فنقول ،امجيعً لك فعلم اهلل يشمل ذ ،عز وجل
من باب ، و ما بُت أيديهم وما خلفهم ال ػليطون بشيء من علمو  :ونستطيع أن نقول، ال ػليطون بشيء من علم اهلل

 .وال حاجة للًتجيح ،تبارك وتعاىل-علم اهلل  ال ػليطون جبميعو  :أوىل
ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى رَبَّْك َكْدًحا َفُمََلِقيِو{وقولو تعاىل:  يف  الضمَت يرجع إىل من [،9]االنشقاق: }يَا َأي َُّها اإْلِ

مثل:  ،ويقفون بُت يديو ،تدل على أن الناس يعرضون على اهلل آياتهناك ف ،أن تكون إىل اهلل :ؽلكن ؟}َفُمََلِقيِو{
عندنا أدلة تدل على أن [، ف39]األنعام: }َوَلْو تَ َرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى رَبِّْهْم قَاَل َألَْيَس َىَذا بِاْلَحقّْ قَاُلوا بَ َلى َورَب َّْنا{

 ِهْم َوَأن َُّهْم ِإلَْيِو رَاِجُعوَن{}الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأن َُّهْم ُمََلُقو رَبّْ وكقولو:  ،ويالقونو -عز وجل-الناس يعرضون على اهلل 
 ،الكدح ، وىو:ومن األدلة اليت تدل على أن اإلنسان سيالقي عملو ،اإلنسان سيالقي عملو :اوأيضً  [،29]البقرة:
ا ِفيِو َويَ ُقوُلوَن يَا َويْ لَ  :كثَتةة  أدل، وىي: العمل تَ َنا َماِل َىَذا اْلِكَتاِب }َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَ تَ َرى اْلُمْجرِِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

 .[26:]الكهف ََل يُ َغاِدُر َصِغيَرًة َوََل َكِبيَرًة ِإَلَّ َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوََل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا{
َعثُ ُهُم اللَُّو َجِميًعا فَ يُ َنبّْئُ ُهْم ِبَما َعِمُلوا َأْحَصاُه اللَّوُ وقولو:   ،[9]اجملادلة: َوَنُسوُه َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد{ }يَ ْوَم يَ ب ْ
ىنا ىل ضلتاج إىل الًتجيح بُت ن: ذإ و،وأن اإلنسان سيالقي عمل ،فدلت األدلة على أن اإلنسان سيالقي ربو ،وىكذا

 القولُت؟ 
ْنَساُن ِإنََّك َكاِدحٌ قولو:  :فماذا نقول؟ نقول ،ال :اجلواب أي:  ،[9]االنشقاق: ِإَلى رَبَّْك َكْدًحا َفُمََلِقيِو{ }يَا َأي َُّها اإْلِ

رأيتم كيف يكون أ ،والقرآن يعرب بو باأللفاظ القليلة الدالة على ادلعاين الكثَتة ،وستالقي عملك ،ستالقي ربك
مثل  نغلعلو  :اأحيانً  ،ولذلك ذبد العلماء الذين يكتبون يف اخلالف ؛مع أن ىذا اختالف تضاد يف أصلو ؟!الًتجيح

أهنا يف أصلها  ،ما ذكرت :والسبب ىو ،من اختالف التضاد اغلعلوهن :اوأحيانً  ،ىذه ادلواضع من اختالف التنوع
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خالف التنوع الذي ال افتكون من قبيل  ،يؤول أمرىا إىل االجتماع لكن حينما تعامل هبذه الطريقة ،اختالف تضاد
}يَ ْعَلُم َما بَ ْيَن : وقل مثل ذلك يف قولو ،الف تنوع هبذا االعتبارفيسموهنا اخت ،ضلتاج فيو إىل الًتجيح بُت القولُت

}يَ ْعَلُم َما بَ ْيَن َأْيِديِهْم فقولو: ، كما قلت يف آية الكرسي  ،[119]طو: َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوََل ُيِحيُطوَن بِِو ِعْلًما{
 .عز وجل-أو ال ػليطون باهلل  ،يطون بعلم بُت أيديهم وما خلفهمال ػل ، أي:َوَما َخْلَفُهْم َوََل ُيِحيطُوَن ِبِو ِعْلًما{

 مع كون الجميع مقصودا. ،خرذكره عن اآلبويعود الضمير على أحدىما اكتفاء  ،قد يذكر شيئان: قاعدةقال: 
 ،رخويعود الضمَت على أحدعلا اكتفاء بذكره عن اآل ،قد يذكر شيئانف ،اآلن تعرضساليت  :ىيو  ،ىذه ربتها أقسام

 :نزل بلغة العربوالقرآن  ،من القرآنلك ذعلى وسنمثل  ،والعرب ذلم يف ىذا أربعة أحوال ،امع كون اجلميع مقصودً 
ويرجع  ،الً يذكر شيئُت مث ،الذي ال يشكلىو: وىذا  ،ومعٌت الفظً  اأن يعاد الضمَت إىل ادلذكورين مجيعً  :األول

 }ِإْن َيُكْن َغِنيِّا َأْو َفِقيًرا فَاللَُّو َأْوَلى ِبِهَما{ :الً مث -تبارك وتعاىل-لو كقو   ،فيو إشكالفهذا ال  ،الضمَت إليهما بالتثنية
َماَواِت َواْْلَْرَض َكانَ َتا رَتْ ًقا : تعاىل وكقولو ،فيو إشكالهذا ال [، ف136]النساء: }َأَوَلْم يَ َر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ

ُهَما و: لو قوك ،فيو إشكالفهذا ال  ،الضمَت بالتثنية عادأف، [39]األنبياء: فَ َفتَ ْقَناُىَما{ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ }َوَخَلَق ِمن ْ
ُهَما رَِجا :قالف ،[1]النساء: َكِثيًرا َوِنَساًء{  َلً رَِجا }اْمَرَأَت نُوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط   :قولو وىكذا، َكِثيًرا َوِنَساًء{  َلً }ِمن ْ

 .فهذا ال إشكال فيو ،وأعاد الضمَت بالتثنية ،ذكر اثنُت، ف[19]التحرمي: ِعَباِدنَا َصاِلَحْيِن{ َكانَ َتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمنْ 
}َوِإَذا رََأْوا  :يف سورة اجلمعة -عز وجل-اهلل يقول  ،فيعود الضمَت إىل األول دون الثاين ،أن يذكر شيئُتالثاين: 

َها{ َها{إظلا قال: و  ،إليوإليهما، وال  :ومل يقل، [11:]اجلمعة ِتَجارًَة َأْو َلْهًوا انْ َفضُّوا ِإلَي ْ الضمَت  ىلإليها ، و }ِإلَي ْ
َها{: الضمَت مؤنثف ،إليها مؤنث ر؟مذكأو  مؤنث مؤنثة ىل ىي  {}َوِإَذا رََأْوا ِتَجارَةً : ادلذكور األولف ،}انْ َفضُّوا ِإلَي ْ

َها{: ولوهبذا عرفنا أن الضمَت عاد إىل األ ،هو مذكرللاو ، مذكرة؟ مؤنثة وأ دلاذا أعاد الضمَت إىل ، و }انْ َفضُّوا ِإلَي ْ
يعٍت:  ،إظلا أذكر ىذا على سبيل اإلفادة ،ومن أحسن ىذه األجوبة ،هذا العلماء غليبون عنو بأجوبة متعددةف ؟التجارة

النيب  ،معنهرضي اهلل -دلاذا أعاد الضمَت إىل التجارة؟ الصحابة  ،أن تفهم القاعدة دبثاذلا فقط :ذلدف، لكن ااعرضً 
 ،هبذه اآلية -عز وجل-فعاتبهم اهلل  ،فقط الً ال أثٌت عشر رجإوخرجوا وما بقي  ،ؼلطب -صلى اهلل عليو وسلم-

-سالمو إبن خليفة الكليب قبل  ةجاءت قافلة ربمل األقوات من بالد الشام لدحي، ألهنا }َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة{: فقال
ضرب ذلذا:  ،الطبل جائز :ويقولى، يأيت صاحب ىو ، وقد رب بُت يديها بالطبلأنو ض: رويو  ،رضي اهلل تعاىل عنو

 عنو: اجلواب ؽلكنوىذا ، بُت يديها بالطبل
 .سالموإىذا الرجل قبل : أن الً أو 

 أنو ضرب بُت يديها بالطبل. :: ىذه الرواية قد ال تثبتاثانيً 
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 ،وىذا أىلو ،ؼلطب -صلى اهلل عليو وسلم-ن النيب كا  ،ما أقره على ىذا -صلى اهلل عليو وسلم-: أن النيب اثالثً 
 .األجوبة معروفوو  ،وقد يكون قبل ربرمي ادلعازف ،والرجل ما ىو مسلم

 اعالنً إ اخبارً إ اإذا جاءت القافلة ضربوا بالطبل إيذانً  من عادة العرب كانو  ،خرجوا ضرب بُت يديها بالطبللما ف
َها{}َوإِ  :تعاىل-فقال اهلل  ،فخرجوا ،بوصوذلا ىم خرجوا من ىل [، 11]اجلمعة: َذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهًوا انْ َفضُّوا ِإلَي ْ

ثنُت وأعاد الضمَت على اهنا ذكر ، ففأعاد الضمَت إليها دون اللهو ،من أجل التجارة؟ من أجل التجارة وأأجل اللهو 
 .األول

فيكون  ،عز وجل-كل ما يتلهى عن ذكر اهلل : ودوإظلا ادلقص ،الطبل :ن اللهو ىنا ليس ادلقصود بوإ :ومن يقول
 .االكتفاءب :ي يسمونوذلاوىذا  ،خرليدل على اآل :قال ؟دلاذا أعاد الضمَت إىل أحدعلان: فإذ ،ااجلميع مقصودً 

 بَْأَسُكْم{}َسَرابِيَل تَِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسَرابِيَل َتِقيُكْم قولو تعاىل:  مثل ،بغَتىا :ويكون ،بالضمائر :واالكتفاء يكون
 وكما يف قولو تعاىل ،الربددل على فذكر احلر لي، سرابيل تقيكم احلر والربدوالتقدير:  ،الربدمل يذكر و  [،91]النحل:

ْر ِإْن نَ َفَعِت الذّْْكَرى{التفسَت: على أحد الوجوه يف  ال إذا توقعنا أهنا إضلن ال نذكر ىل  :يعٍت، [6]األعلى: }َفذَكّْ
ْر إِ ، تنفع  ،خرليدل بو على اآل ؛ذكر أشرف القسمُتف ،ن مل تنفعإو أي:  [،6]األعلى: ْن نَ َفَعِت الذّْْكَرى{}َفذَكّْ

 .على أحد األقوال يف التفسَت
واستطعنا أن  ،ن وصلنا إىل ىذا اذلدفإضلن و  ،ذبعل اإلنسان يتذوق التفسَت ،ن ىذه القواعد تفتق الذىنإ :ادلقصود

 .ولو توقفنا عند ىذا احلد ،شلا ذكرد ذن اهلل حققنا ادلقصو بإفنكون  ،ىو اذلدففهذا  ؟ما ىي القواعد :نعطي حلمة
 :يقول -عز وجل-اهلل  ،يعود الضمَت إىل الثاينقد و  ،قد يعود إىل األولف ،إىل األولالضمَت اد ادلثال عىذا في ف

َىَب َواْلِفضََّة َوََل يُ ْنِفُقونَ َها ِفي َسبِ  مؤنث؟  وأالذىب مذكر [، فهل 32]التوبة: يِل اللَِّو{}َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ
 }َوََل يُ ْنِفُقونَ َها{ :بعضهم يقول ،كثَتةفيها  األقوال و  ،}َوََل يُ ْنِفُقونَ َها{فقال:  ة،مؤنثماذا؟ والفضة  ،الذىب مذكر

أن   يُ ْنِفُقونَ َها{}َوََل  :الشاىد يف ادلثالعلى لكن  ،الكنوز :بعضهم يقول وأ ،تشمل الذىب والفضة ،األموال :يعٍت
وبعضهم  ،خر من باب االكتفاءليدل بو على اآل :دلاذا أعاده إىل الفضة؟ بعضهم يقول، و الضمَت يرجع إىل الفضة

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

: إنو ادلثال األخَتيف  ىناك قلنا ،امع أن اجلميع مرادً  ،فرد الضمَت العائد عليهمايمث  ،الصورة الرابعة: أن يذكر شيئُت
َها{و ،ألهنا أكثر تداوال أراد الفضة؛ ، يذكر شيئُتفىنا أما و  ،الً ألهنم ما خرجوا للطبل مث ؛ادلراد األول، }انْ َفضُّوا ِإلَي ْ

عاد ، ف[94]التوبة: }َواللَُّو َوَرُسولُُو َأَحقُّ َأْن يُ ْرُضوُه{: مثالو ،إشكالبال  امع أن اجلميع مقصودً  ،ويعود إىل أحدعلا
 :مع أن اجلميع مقصود مثٌت؟ ؽلكن أن يقال الضمَت دلاذا مل يأت، }َأَحقُّ َأْن يُ ْرُضوُه{ ،عز وجل-الضمَت إىل اهلل 
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صلى اهلل عليو -ن طاعة الرسول أل :فيمكن أن يقال ،صلى اهلل عليو وسلم-رسولو  رضاءإرضاء اهلل و إبد من الف
}َوالنَّْخَل وكذا:  ،ال فاجلميع مقصودإو  ،تابع لرضا اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-رضا النيب ، و تابعة لطاعة اهلل -وسلم

 ،مؤنث النساءمثل:  ،ةمجع طللألنو  ؛مؤنث؟ مؤنث وأمذكر ىل ىو النخل ف ،[121]األنعام: َوالزَّرَْع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُو{
مؤنث؟  وأمذكر ىل ىو: الزرع ، و }َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع{: فاآلنوطليل، ذبمع على طلل فهي:  ة،فالنخل مؤنث مجع طلل

لو طلع  :ما قال، و والنخل باسق :ما قال[، و 19]ق: }َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت َلَها طَْلٌع َنِضيٌد{، والنخل مؤنث ،مذكر
 ،لضمَت مذكرا مؤنث؟ وأمذكر ىل ىو الضمَت ف، }َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُو{فقال:  ،بينما الزرع مذكر، نضيد
أعاده إىل أحدعلا ليدل  :فيقولون ،سلتلف أكلو كذلك النخل  ،مقصود امع أن النخل أيضً  ،الزرع إىليعود  :إذن فهنا

 .مالوىذا من التفنن يف تصريف الك ،خرلى اآلع
رَُه َمَناِزَل{وقولو:  ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّ  :قال، بل قدرعلا منازلو  :قالوما  ،[6]يونس: }ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

رَُه َمَناِزَل{ فأعاد الضمَت إىل  ،لقمرللشمس و لا منازل؟ مالقمر ذلو الشمس  وأ ،ادلنازل ىل ىي فقط للقمرف ،}َوَقدَّ
رَُه{ :قال ،مذكر والقمر، مؤنثة الشمسف ،القمر }َواْسَتِعيُنوا ، وقولو: اجلميع مقصودأن مع ، القمر :يعٍت ،}َوَقدَّ

 وأمذكر ىل ىو: الصرب ف ،}َوِإن ََّها{فقال:  [،26]البقرة: بِالصَّْبِر َوالصَََّلِة َوِإن ََّها َلَكِبيَرٌة ِإَلَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن{
: بعضهم يقولف ،وجوه التفسَت موجودة ومتعددة: الصالة، و أي }َوِإن ََّها{ إذن: ،مؤنثو والصالة ،مؤنث؟ مذكر

 ،أعاده إىل الصالة ،}َوِإن ََّها{قولو:  :لكن على ادلثال على القاعدة ،الصرب والصالة :يعٍت ،ادلذكورات :يعٍت }َوِإن ََّها{
ال إ كبَت، فالصرب  خرليدل بو على اآل ؛فعاد الضمَت إىل أحدعلا ،ال على اخلاشعُتإبَت كذلك ك  امع أن الصرب أيضً 

}َوِإْن  أو ،[499]آل عمران: }اْصِبُروا َوَصاِبُروا{ :سواء كثَتة،  اليت وردت يف الصرب اآلياتو  ،على اخلاشعُت
ُقوا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر{ أن الصرب شيء شديد  :النصوص الكثَتة تدل علىف [،199ن:]آل عمرا َتْصِبُروا َوتَ ت َّ

، حرارة ولما كان الصرب فيف ،[14]اإلنسان: }َوَجَزاُىْم ِبَما َصبَ ُروا َجنًَّة َوَحرِيًرا{ :عز وجل-وذلذا قال اهلل  ؛وصعب
من  بدال ة،سالوادلوالليونة وبالنعومة يف احلرير  ،جازاىم بالسعة والربودة اليت ترمز إليها اجلنة ،وحبس للنفس قضي وفيو 

 :عز وجل-وذلذا قال اهلل  ؛وأكثر الناس ال يصربون ،ال على اخلاشعُتإ كبَت  :فهو ،فالصرب شديد، (4)اخلشونة الصرب
ْنَساَن لََيْطَغى * َأْن َرآُه اْستَ ْغَنى{ قال تعاىل:  وكذلك ،فهذا من قلة صربه يف حال الغٌت[، 2-9]العلق: }َكَلَّ ِإنَّ اإْلِ

ُر َمُنوًعا * ِإَلَّ اْلُمَصلّْ  ُو اْلَخي ْ رُّ َجُزوًعا * َوِإَذا َمسَّ ُو الشَّ ْنَساَن ُخِلَق َىُلوًعا * ِإَذا َمسَّ -16]ادلعارج: يَن{}ِإنَّ اإْلِ
44.] 

 .فاْلصل أن يتحد مرجعها ،إذا تعاقبت الضمائر: عدةل: قاقا

                                                           

 (.196انظر: حادي األرواح إىل بالد األفراح )ص: - 4
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فتوحيد مرجع الضمائر  ،كون الكالم على نسق واحدجل أن يأمن  ؛إذا تعاقبت الضمائر فاألصل أن يتحد مرجعها
يف قولو اآلن  :مثال على توافق الضمائر ،وىذه الطريقة نستطيع هبا أن نرجح بُت األقوال ادلفسرين، وقأوىل من تفري

}لِتُ ْؤِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسولِِو فقولو: ، [6]الفتح: {َلً }لِتُ ْؤِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوتُ َعزُّْروُه َوتُ َوق ُّْروُه َوُتَسبُّْحوُه ُبْكَرًة َوَأِصي: تعاىل
صلى اهلل -؟ النيب ىنا من ىو ،الضمَت يرجع إىل أقرب مذكور: عندنا قاعدة الضمَت يرجع على من؟ف ،َوتُ َعزُّْروُه{

فاآلن  ،{َلً ُحوُه بُْكَرًة َوَأِصي}َوُتَسبّْ وقولو:  ،صلى اهلل عليو وسلم-الرسول أي:  ،}َوتُ َعزُّْروُه َوتُ َوق ُّْروُه{ ،عليو وسلم
}لِتُ ْؤِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوتُ َعزُّْروُه : لكن ،اهلل ونتسبح ،ترجع إىل اهلل {َلً }َوُتَسبُّْحوُه بُْكَرًة َوَأِصي: ن األخَتةإ !الحظ

}َوُتَسبُّْحوُه وقولو:  ،صلى اهلل عليو وسلم-ول الرس :أي، }َوتُ َعزُّْروُه َوتُ َوق ُّْروُه{ :ادلفسرين يقولمن كثَت ،  َوتُ َوق ُّْروُه{
وجعل بعضها يرجع إىل  ،فجعل بعضها يرجع إىل اهلل ،شتتها ،فهنا فرق الضمائر ،اهللأي:  :قالوا ،{َلً بُْكَرًة َوَأِصي

 ،أو دليل ،ال لقرينةإ ؛بأن توحيد مرجع الضمائر أوىل من تفريقها :والقاعدة ىنا تقول ،صلى اهلل عليو وسلم-الرسول 
ونكون  ،عز وجل-كل ذلك يرجع إىل اهلل   :نقول ؟دبقتضى القاعدةا فماذا نقول ىن ،إذا كان ادلعٌت ال ؽلكن أن يصح
أي:  }َوتُ َوق ُّْروُه{ ،تعزروا اهلل بنصرتوأي:  ،}لِتُ ْؤِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوتُ َعزُّْروُه{، فقولو: رجحنا اآلن بُت أقوال ادلفسرين

كيف فانظر   ،جل جاللو-كل ذلك يرجع إىل اهلل ف ،{َلً }َوُتَسبُّْحوُه بُْكَرًة َوَأِصي -عز وجل-جالل هلل واإل تعظيمال
 فيها. امع أن اخلالف مشهور جدً  !استطعنا أن نرجح اآلن؟

 [،166]النساء: قَ ْبَل َمْوتِِو{}َوِإْن ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإَلَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِو  :عليو السالم- عيسى يف يقول -عز وجل-هلل وا
}َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَّْو َلُهْم َوِإنَّ  فيو: -تبارك وتعاىل-يقول اهلل  -عليو السالم-احلديث عن عيسى و 

َوَما قَ تَ ُلوُه يَِقيًنا * َبْل َرفَ َعُو اللَُّو ِإلَْيِو وََكاَن اللَُّو  الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِفيِو َلِفي َشكٍّ ِمْنُو َما َلُهْم ِبِو ِمْن ِعْلٍم ِإَلَّ ات َّْباَع الظَّنّْ 
ما  :يعٍت ،إن ىذه نافيوف [،166-162]النساء: َعزِيًزا َحِكيًما * َوِإْن ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإَلَّ لَيُ ْؤِمَننَّ ِبِو قَ ْبَل َمْوتِِو{

الضمَت إن  :إذا طبقت قاعدة، }قَ ْبَل َمْوتِِو{: اذلاء ىذهيف  اىدشفال ،بو قبل موتو ال ليؤمننإمن أىل الكتاب أحد 
 ؛عليو السالم -قبل موت عيسى  يعٍت: ،}َوِإْن ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإَلَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِو قَ ْبَل َمْوتِِو{ :يرجع إىل أقرب مذكور

ال اإلسالم أو إوال يقبل  ،ويضع اجلزية ،ويقتل اخلنزير ،ويكسر الصليب ،ألنو مل ؽلت ؛خر الزمانآنو سَتجع أل
 ،ومل يصلب كما زعمت اليهود ،وإلويعلم أنو ليس ب ،بو منؤ ال يإفعند ذلك ال يكون أحد من أىل الكتاب  ،السيف

-يسى يؤمنن بع :أي }ِإَلَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِو{ ،ما من أىل الكتابأي:  }َوِإْن ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب{، النصارى بذلك ل  ل  وض  
 .هذا معٌتف ،خر الزمانآيف  -عليو السالم-قبل موت عيسى  :يعٍت }قَ ْبَل َمْوتِِو{ ،عليو السالم
 :باعتبار ،ادلذكور قبل قليل قبل موت الكتايب ، أي:}َوِإْن ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإَلَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِو قَ ْبَل َمْوتِِو{: وادلعٌت الثاين

: يعٍت ،الكتايبىذا  قبل موت، }َوِإْن ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإَلَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِو قَ ْبَل َمْوتِِو{ ،مذكور أقرب ىلإالضمَت يرجع أن 
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 ،عز وجل-أنو عبد هلل  ،عليو السالم-يؤمن حبقيقة عيسى و ال إواحد من أىل الكتاب ما ؽلوت   أي زمان ومكانيف
يضرب  ،الرجل يضرب بالسيف :حىت قيل لو ،مارضي اهلل عنه-س وىذا قال بو ابن عبا ،ال ينفعولكن اإلؽلان ىذا 

بد ما ال :ابن عباس يقولف ة،مات بلحظة بسكتة قلبي ،فكيف يؤمن بو قبل أن ؽلوت ،يقتل فجاءه :بالسيف يعٍت
 فجعل الضمَت ،ىذا اإلؽلان ال ينفعوولكن  ،لوإوليس ب ،أنو عبد هلل ورسولو -عليو السالم-ال ويؤمن بعيسى إؽلوت 

 .قبل موت الكتايب :أي }قَ ْبَل َمْوتِِو{فقولو:  ،الكتايب يرجع إىل
 ،أو قبل موت الكتايب ،خر الزمانآقبل موت عيسى يف ، أي: }لَيُ ْؤِمَننَّ ِبِو قَ ْبَل َمْوتِِو{ يف قولو: اآلن عندنا قوالنف

 .ينفعوال  اقبل ما ؽلوت يؤمن حبقيقة عيسى إؽلانً  الكتايبف ،اآلن أو يف أي وقتسواء 
 ،أن توحيد مرجع الضمائر أوىل من تفريقها :مقتضى ىذه القاعدةعلى  الضمَت يرجع إىل من ،}قَ ْبَل َمْوتِِو{وقولو: 

 -عليو السالم-عيسى إىل  [؟162]النساء: }َوَما قَ تَ ُلوُه{، كقولو: لضمائر السابقة إىل أين ترجعوافماذا نقول؟ 
 }َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِفيِو{ -عليو السالم-عيسى [، أي: 162]النساء: َو َلُهْم{}َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبّْ وقولو: 
}َما َلُهْم بِِو  -عليو السالم-عيسى  [،162]النساء: }َلِفي َشكٍّ ِمْنُو{ -عليو السالم-عيسى ، أي: [162:]النساء

-[، عيسى 162]النساء: َع الظَّنّْ َوَما قَ تَ ُلوُه يَِقيًنا{}ِإَلَّ ات َّْبا  -عليو السالم-عيسى [، 162:]النساء ِمْن ِعْلٍم{
 -عليو السالم-عيسى  :رفعو يعٍت [،169]النساء: }َبْل رَفَ َعُو اللَُّو ِإلَْيِو وََكاَن اللَُّو َعزِيًزا َحِكيًما{ -عليو السالم

 }قَ ْبَل َمْوتِِو{ -عليو السالم-بعيسى : ٍتيع [،166]النساء: }َوِإْن ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإَلَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِو{
 .-عليو السالم-قبل موت عيسى  [،166]النساء:

طبق أريد أن أ :لاواحد قلو ف ،ىذا ما ؽلكن اأحيانً ف ،األصل توحيد مرجع الضمائر مهما أمكنف ؟!فرأيتم كيأ
 .ما ؽلكن اُت األقوال أحيانً اجلمع بف ،فهذه مشكلة ،يأت بو األوائل يأيت دبا ملفس ،القاعدة يف كل األمثلة

يِن ِمْن َحَرٍج{ :-عز وجل-يقول اهلل و  تبارك -ىو من؟ اهلل  [،29]احلج: }ُىَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدّْ
اُكُم الْ  ،-وتعاىل يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأبِيُكْم ِإبْ َراِىيَم ُىَو َسمَّ  ُمْسِلِميَن ِمْن قَ ْبُل َوِفي َىَذا{}َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدّْ

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

}ُىَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل ، الذي اجتبانا :أي }ُىَو{ ،-عز وجل-اهلل  ىلإيكون الضمَت يعود  ،توحيد مرجع الضمائر
يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأبِيُكْم ِإبْ َراِىيَم ُىَو{ اُكُم اْلُمْسِلِميَن ِمْن قَ ْبُل{ ،اهلل :أي [،29]احلج: َعَلْيُكْم ِفي الدّْ  ،}َسمَّ

 ما مسانا يف القرآن -عليو السالم-فإبراىيم  ،يف القرآن ، يعٍت:}َوِفي َىَذا{ :قالأنو  :اوالدليل على ىذا أيضً 
ىل  :مع أن اآلية فيها خالف مشهور يف مرجع الضمَت ،عليو السالم-ال بعد إبراىيم إالقرآن ما نزل ف ،مسلمُت
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عز -اهلل  :الذي مسانا بذلك ىوأن عرف ن :القاعدةأو اهلل؟ فبمقتضى  -عليو السالم-ادلسلمُت إبراىيم  :ي مساناذلا
 .وجل

َنا ِإَلى ُأمّْ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِو{: م موسىأل -عز وجل-يف قول اهلل و  عليو -موسى  :يعٍت، [2:]القصص }َوَأْوَحي ْ
ََل َتْحَزِني ِإنَّا }َوََل َتَخاِفي وَ  -عليو السالم-موسى ، أي: [2:]القصص }فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو فَأَْلِقيِو ِفي اْلَيمّْ{ ،السالم

 .-عليو السالم-يف موسى  ، فهذا كلو[2]القصص: رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن{
 }فَاْقِذِفيِو ِفي اْلَيمّْ{ ،يف التابوت -عليو السالم-قذيف موسى أي: ا [،36]طو: }َأِن اْقِذِفيِو ِفي التَّابُوِت{وقولو: 

قرب مذكور ما أف ،الضمَت يرجع إىل أقرب مذكورفعلى قاعدة: اقذيف التابوت؟ أو  قذيف موسىاىل  :هناف [،36]طو:
اِحِل{، على ىذه القاعدة ،التابوت يف اليم اقذيفأي:  ،ىو؟ التابوت اليم يلقي ، أي: [36]طو: }فَ ْليُ ْلِقِو اْلَيمُّ بِالسَّ

يكون الضمَت يف مجيعها يرجع إىل  ،على قاعدتنا ىذه بناء ،بتوحيد مرجع الضمائر :لكن إذا قلنا ،التابوت بالساحل
}فَاْقِذِفيِو  ،عليو السالم-اقذيف موسى  :يعٍت[، 36]طو: }َأِن اْقِذِفيِو ِفي التَّابُوِت{فقولو:  ،عليو السالم-موسى 

اِحِل{ -عليو السالم-موسى  :ي ىوذلا [،36]طو: ِفي اْلَيمّْ{ اليم يلقي موسى [، أي: 36]طو: }فَ ْليُ ْلِقِو اْلَيمُّ بِالسَّ
 .-عليو السالم-

يف  يرجع الضمَتإىل من  [61]يوسف: }قَاَلِت اْمَرَأُت اْلَعزِيِز اآْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ َأنَا رَاَوْدتُُو َعْن نَ ْفِسِو{وقولو: 
عليو -يوسف يعٍت:  ،[61]يوسف: }َوِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{ -عليو السالم-يوسف يرجع إىل  ؟}َأنَا رَاَوْدتُُو{

إىل يوسف؟ ىذا أو  يرجع إىل زوجهاىل  [،64]يوسف: }َذِلَك لِيَ ْعَلَم َأنّْي َلْم َأُخْنُو بِاْلغَْيِب{: مث قالت ،السالم
على ىذه  الً ىنا نأيت بو مثا، و صول معٌتفادل ،ايف الكالم على قضية ادلوصول لفظً  :مثلنا بو على قاعدة أخرى

 :تقولهي ف ،يرجع إىل زوجها :بعضهم يقول[، 64]يوسف: َك لِيَ ْعَلَم َأنّْي َلْم َأُخْنُو بِاْلغَْيِب{}َذلِ فقولو:  ،القاعدة
يرجع إىل  :وبعضهم يقول ،علم زوجي أن القضية كانت رلرد زلاولةيفل، شيء لصػل ملأنا حاولت لكن صحيح 
}َذِلَك لِيَ ْعَلَم  ،يف حال غيبتو اال خَتً إفيو   أقولالأنا ف ،ان كان غائبً إو  :فهي تقول -صلى اهلل عليو وسلم-يوسف 

يف توحيد مرجع  ،مقتضى ىذه القاعدةف ،عليو السالم-يوسف [، يعٍت: 64]يوسف: َأنّْي َلْم َأُخْنُو بِاْلغَْيِب{
 وىكذا. -عليو السالم-يوسف  :يعٍت }َأنّْي َلْم َأُخْنُو{: يكون قوذلا ،الضمائر

 :تبارك وتعاىل-يف قولو  الً فمث ،ال فسد ادلعٌتإو  ،مرجع الضمائرق بد من القول بتفريالبل  ،ػلتاج الكن أحيانً  :أقول
ُهْم َأَحًدا{ يف قولو: الضمَت يرجع إىل من ، }َوََل َتْستَ ْفِت ِفيِهْم{فقولو:  [،44]الكهف: }َوََل َتْستَ ْفِت ِفيِهْم ِمن ْ

ُهْم{ويف قولو:  ،إىل أصحاب الكهف ؟}ِفيِهْم{  ديوحنا بتن قل، إمن أصحاب الكهفىل نقول:  يرجع؟ إىل من }ِمن ْ
 ،ألهنم اختلفوا فيهم ؛وإظلا من أىل الكتاب ؟!كيف يستفيت أصحاب الكهف  ،ال ؽلكن ىنا ؟مرجع الضمائر
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عز -فاهلل  [ اآلية،44كهف:]ال }َسيَ ُقوُلوَن َثََلثٌَة رَابُِعُهْم َكْلبُ ُهْم َويَ ُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُ ُهْم َرْجًما بِاْلغَْيِب{
ُهْم َأَحًدا{، يف أصحاب الكهف :يعٍت، {}َوََل َتْستَ ْفِت ِفيِهمْ  :يقول -وجل جاء ، فلو من أىل الكتاب، أي: }ِمن ْ

وذلذا  ما أمكن؛ ضلن درسنا أن توحيد مرجع الضمائر مطلوب :وقال ،يطبق قاعدة توحيد مرجع الضمائرل إنسان
ُهْم{، يف أصحاب الكهف :يعٍت ِت ِفيِهْم{}َوََل َتْستَ فْ  :بأنو :نقول كيف   ،اأصحاب الكهف أيضً  :أن الراجح }ِمن ْ
 ،ىذا هاقد يقال في توجد بعض األمثلةقد لكن  ،يكون ىذا من اخلطأ الشنيع يف التفسَتف ، ؽلكنالهذا ف !ىذا؟

 .ربتمل اوأحيانً 
ا َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا  :-تبارك وتعاىل-في قولو ف يف:  الضمَت يرجع إىل الرسلفهل [، 22]ىود: ِسيَء ِبِهْم{}َوَلمَّ

 [،22]ىود: }َوَضاَق ِبِهْم َذْرًعا{وقولو:  ،ساء ظنو بقومو و،سيء بقومكيف ىذا؟! بل ادلعٌت:  !؟}ِسيَء ِبِهْم{
وَن ِإلَْيِو َوِمْن قَ ْبُل }َوَجاَءُه قَ ْوُمُو يُ ْهَرعُ ، صورة شباناؤوا على ج مهنأل ؛الرسلب :أي ،}َوَضاَق ِبِهْم{: بعضهم يقول

يَّْئاِت قَاَل يَا قَ ْوِم َىُؤََلِء بَ َناِتي ُىنَّ َأْطَهُر َلُكْم فَات َُّقوا اللََّو َوََل ُتْخُزونِ   ِفي َضْيِفي َألَْيَس ِمْنُكْم َكانُوا يَ ْعَمُلوَن السَّ
ًة َأْو آِوي رَُجٌل َرِشيٌد * قَاُلوا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا ِفي بَ َناِتَك ِمْن حَ  قٍّ َوِإنََّك لَتَ ْعَلُم َما نُرِيُد * قَاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم قُ وَّ

ًة{ذلم:  يقول ،وجو اخلطاب إىل ادلالئكة :بعضهم يقول ،[99-29]ىود: ِإَلى رُْكٍن َشِديٍد{ ، }َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم قُ وَّ
يقول  :فهو ،فأدفع ىؤالء عنكم ،استند إليوو  ،واحتمي بو ،إليو أجلأ ، أي:}َأْو آِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديٍد{ ،أمحيكمأي: ف

ضاق  :يعٍت[، 22]ىود: }َوَضاَق ِبِهْم َذْرًعا{: ن قولوإ :فيقولون ،ال أملك الدفع عنكمو  ،ين ال استطيعإ :امعتذرً لو 
 .ضاق ذرعو هبمأي: ال يدري ماذا يصنع هبم؟  ،بالرسل
ُهوِر ِعنْ وقولو:  َة الشُّ َها َأْربَ َعٌة ُحُرٌم{}ِإنَّ ِعدَّ َماَواِت َواْْلَْرَض ِمن ْ  َد اللَِّو اثْ َنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اللَِّو يَ ْوَم َخَلَق السَّ
َها{فقولو:  ،[39]التوبة: يُن اْلَقيُّْم َفََل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ َأنْ ُفَسُكْم{، إىل الشهوريرجع ين؟ أيرجع إىل  }ِمن ْ  }َذِلَك الدّْ
 .مرجع الضمائر يف ىذه األمثلةبُت فرقنا اآلن ف ،يف األربعة؟ يف األربعة وأيف الشهور ىل ىو [، 39:]التوبة
 .اْلسماء في القرآن :المقصد الثامنقال: 
 ذلك السياق. إذا كان لَلسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع على ما يقتضيو: قاعدة

البن  اكتاب عظيم جدً وىناك   ،النظائرو الوجوه  ون يف كتباآلن ذبد :يعٍت ،إذا كان لالسم الواحد معان عدة
وغَت  ،غَت عنوانوأ ْخر ج وقد  ،ىناك كتاب للدامغاينو  ،أحسن ما كتب يف باب األشباه والنظائروىو: من  ،اجلوزي

 :لقاعدةفهنا ىذه ا ،متعددة معانلفظة واحدة ذلا  :ىناك كلماتفتجدون ، قاموس الوجوه والنظائر :مسي ،اترتيبو أيضً 
 .ل يف كل موضع على ما يقتضيو ذلك السياقمح عدة عانم إذا كان لالسم الواحد
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ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِو أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن{: ففي قولو تعاىل، ذلا عدة معان لفظة األمة: الً مث  }َوَلمَّ
 ةمعناه مل ،[413]البقرة: }َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة{ :تعاىل يف قولوو  ،مجاعة من الناس اادلقصود هب[، 43]القصص:

ُهُم اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدٍة{، ويف قولو: أمة :يقال ذلا ،الطائفة اجملتمعة على دين واحدف ة،واحد ْرنَا َعن ْ  }َولَِئْن َأخَّ
الرجل اجلامع خلصال اخلَت أي: ، [149]النحل: َكاَن أُمًَّة{}ِإنَّ ِإبْ َراِىيَم  وقولو:  ،معناه مدة من الزمان، [9]ىود:

، وقولو: أصناف :يعٍت[، 39]األنعام: }َوََل طَائٍِر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإَلَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم{وقولو:  ،اليت تفرقت يف غَته
 .لسياقحبسب ايكون ف ،بعد مده زمنية :يعٍت [،26]يوسف: }َوادََّكَر بَ ْعَد ُأمٍَّة{

َنا ِإلَْيَك{يقول تعاىل:  ،لفظة الوحي :مثل: وىكذا وقولو:  ،اإلرسال :ىنا فسر دبعٌت ،[193]النساء: }ِإنَّا َأْوَحي ْ
عليو -زكريا  :ي ىوذلا ،[11]مرمي: }َفَخَرَج َعَلى قَ ْوِمِو ِمَن اْلِمْحَراِب فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْن َسبُّْحوا بُْكَرًة َوَعِشيِّا{

يعٍت:  ،[19]مرمي: آيَ ُتَك َأَلَّ ُتَكلَّْم النَّاَس َثََلَث لََياٍل َسِويِّا{} :لوتعاىل قال  اهلل ألن ؛معناه اإلشارة والرمزف ،السالم
، وقولو: }َأْن َسبُّْحوا بُْكَرًة َوَعِشيِّا{ :أشار إليهمف ،ال إشارةإ ،وإظلا ال يستطيع الكالم من غَت علة ،ما بك علة
ا يَ ْعِرُشوَن{}َوَأْوَحى رَبُّ  َجِر َوِممَّ ، أذلمها :يعٍت[، 99]النحل: َك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل بُ ُيوتًا َوِمَن الشَّ

َياِطيَن وقولو:  ،أمرىا :يعٍت ،األرضأي:  [،6:]الزلزلة }بَِأنَّ رَبََّك َأْوَحى َلَها{ىنا، وقولو:  اإلذلام عٌتدب :هوف }َوِإنَّ الشَّ
كان متزوج   -رضي اهلل عنو-عبد اهلل بن عمر  ،الوسوسة :يعٍت ،[141]األنعام: ُيوُحوَن ِإَلى َأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم{لَ 

نو إ :ن ادلختار يقولإ :وقال ،فجاء رجل إىل ابن عمر ،ليوإأنو يوحى  أخت ادلختار الثقفي الكذاب الذي أدعى
َياِطيَن لَُيوُحوَن ِإَلى َأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم{: فإن اهلل يقول ،صدق :فقال ،ليوإأوحي   .(3)[141]األنعام: }َوِإنَّ الشَّ
 العطف.: المقصد التاسعقال: 
 مع اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهما. ،المعطوف عليوو  العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف :قاعدة

 ،يف األصل بُت ادلعطوف وادلعطوف عليوادلغايرة العطف يقتضي ف العطف، األقسام الداخلة ربتعليكم  عرضسن انى
 ر:صو نذكر منها أربع أن ؽلكن  ،داخلة ربتو متعددةالصور وال ،مع اشًتاكهما يف احلكم الذي ذكر ذلما

ىذه  :اآلن لو قلنا :؟ يعٍتةمعٌت مباينما  ة،ادلعطوف وادلعطوف عليو بينهما مباين :يعٍت ،متباينُت ااألوىل: أن يكون
ىذا ، علا متباينانن: إذ ؛ىل علا متضادان؟ ال ،ىل علا متناقضان؟ ال ،ىل علا متماثالن؟ ال ،وىذه الساعة ،القارورة

بد ال :يعٍت ،وال يرتفعان ،ال غلتمعان ،نقيضانما علا؟ الليل والنهار ، و فهما متباينان ،النسب األربع ا يسموهنيتلا
، يصَت أمحر ، يكون أسود وال أبيضالشلكن  ،كن السواد والبياض متضادانل ،يا ليل يا هنار ا،يوجد واحد منهم

 .متغايرانو  ،متخالفان :يسمونوو  ،متباينان والقلم والدفًت
                                                           

 (.3/341تفسَت ابن كثَت )(، وانظر: 2929(، رقم: )2/1326) أخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته، - 3
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َماَواِت َواْْلَْرَض{مثل:  التباين :فعندنا اآلن األرض معطوفة على ، ف[1]األنعام: }اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي َخَلَق السَّ
 ،فهما متباينان ،واتافهنا عطف األرض على السم ،اآلن العطف يقتضي ادلغايرةف ،آلن متباينانفهذان ا ،واتاالسم

}َوَأنْ َزَل وقولو:  ،فميكال غَت جربيل ،[69]البقرة: }َوِجْبرِيَل َوِميَكاَل{: قولو مثل ،اواألمثلة على ىذا كثَتة جدً 
ْنِجيَل{ ْورَاَة َواإْلِ  .[3]آل عمران: الت َّ

،  قد يكون بُت ادلعطوف وادلعطوف عليو تالزم ،ىذا خارج عن النسب األربعةو  ،يكون بينهما مالزمةوقد الثانية: 
اآلن الذي يلبس احلق بالباطل ف ،[24:]البقرة }َوََل تَ ْلِبُسوا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن{ كقولو:

}َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن  وكقولو: ،فيكون بينهما مالزمة ،احلق ال؟ يكون كتم وأيكون كتم احلق ىل 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن{ بعد ما تبُت  -صلى اهلل عليو وسلم-فكل من شاق الرسول ، [116:]النساء َلُو اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ

}َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّو َوَمََلِئَكِتِو وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو ، وقولو: غَت سبيل ادلؤمنُت يلزم من ذلك أن يتبعو  اتبع، لو اذلدى يكون قد
ألنو إذا كفر بواحد كفر  ؛هذه األشياء بينها مالزمةف ،[139]النساء: بَِعيًدا{ َلً َواْليَ ْوِم اآْلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضََل 

 .بالباقي
، [439]البقرة: }َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَََّلِة اْلُوْسَطى{و تعاىل: كقول ،وقد يعطف بعض الشيء عليوالثالثة: 

}َوِإْذ َأَخْذنَا وقولو:  ،يكون من قبيل عطف اخلاص على العامهذا ذكرىا، ف لكن ألعليتهافهي: بعض ىذه الصلوات، 
 ،فهؤالء من النبيُت، [2]األحزاب: وَسى َوِعيَسى اْبِن َمْريََم{ِمَن النَِّبيّْيَن ِميثَاقَ ُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبْ َراِىيَم َومُ 

}َمْن  وقولو:  ،يكون من عطف اخلاص على العامف ،مث عطف ىؤالء عليو ،ىذا عام، }َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيّْيَن{ :فقولو
فجربيل وميكال علا من ، [69]البقرة: نَّ اللََّو َعُدوّّ لِْلَكاِفرِيَن{َكاَن َعُدوِّا ِللَِّو َوَمََلِئَكِتِو َوُرُسِلِو َوِجْبرِيَل َوِميَكاَل فَإِ 

 .[26]احلج: َوِمَن النَّاِس{ َلً }اللَُّو َيْصطَِفي ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُرسُ يقول تعاىل:  ،عليهم السالم-والرسل ة ادلالئكمجلة 
فإن تغاير الصفات ينزل  ،عي فيو ذلكلكن الختالف األوصاف رو  ،على الشيء نفسو وقد يعطف الشيءالرابعة: 

َر فَ َهَدى *  قولو تعاىل: الً فمث، ر الذواتتغايمنزلة  ى * َوالَِّذي َقدَّ }َسبِّْح اْسَم رَبَّْك اْْلَْعَلى * الَِّذي َخَلَق َفَسوَّ
 ،ف الصفاتفهذا من باب عط؟! كلو يرجع إىل ذات واحدةىذا  أليس  ،[2-1]األعلى: َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى{

ا وقولو:  ،فيصح العطف ،فينزل تغاير الصفات منزلة تعدد الذوات }الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصَََّلَة َوِممَّ
هذا  ف، [2-3]البقرة: ْم يُوِقُنوَن{َرزَقْ َناُىْم يُ ْنِفُقوَن * َوالَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك َوبِاآْلِخَرِة ىُ 

 .هذه أربعة أنواعف ،كلو يرجع إىل موصوف واحد
 الوصف. :المقصد العاشرقال: 
 .ن أريد بها النسب جردت من التاءإو  ،ن أريد بها الفعل لحقها التاءإ :اْلوصاف المختصة باإلناث: قاعدة
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األوصاف ادلختصة باإلناث ف ،ا يشهد ذلا من كالم العربوذلا م ،أو ما يشهد ذلا من القرآن ،ىذه القاعدة ذلا شاىد
 :يقولو  ،يذكر أىوال الساعة -عز وجل-هلل التاء، ان أريد هبا النسب جردت من إو ، ن أريد هبا الفعل حلقها التاءإ

ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلهَ  ا َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم }يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ
ا َأْرَضَعْت{ قال: فهنا ،[4]احلج: ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّو َشِديٌد{ ومل  ،}يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

والذكور؟ سلتص  اإلناثُت مشًتك ب وأسلتص باإلناث ىل ىو: ، }ُمْرِضَعٍة{: اآلن ىذا الوصفيقل: مرضع، ف
أريد هبا النسب ن وإ ،أريد هبا الفعل حلقتها التاءإن  ،األوصاف ادلختصة باإلناثمن إذا كانت الصفة ف ،باإلناث

ا َأْرَضَعْت{قولو:  اآلنف ،جردت من التاء ادلرأة اليت من  :ادلرضعةد بادلقصو ىل ، }يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ
 وأىذه مرضع  :تقولىل  ،عها طفلا موم ،يف السوق سبشي تشًتي وتبيعاليت ادلرأة : ىذه الً مث ؟!رضاعشأهنا اإل

ن أريد بو إو  ،مرضعة :ن أريد بو الفعل حلقتو التاءفإ ،مرضعة :ألقمتو الثدي؟ يقالقد كانت ذا  إو  ،مرضعة؟ مرضع
ىذا  ،ن مل يقرأ اآلنإفالن قارئ و  ،كتب اآلنن مل يكن يإو  ،فالن كاتب :تقولكما  ،منسوبة إىل اإلرضاع ،النسب

فحينما نفسر أو ، ونلحق التاء ،مرضعة ، نقول:وصف سلتص باإلناث :وىو ،ن أريد بو الفعلإلكن  ،فقط للنسب
ا َأْرَضَعْت{ :نريد أن نتصور ىذا ادلوقف ادلذىل يف اآلخرة ما  ،يما أعلمما فيو ف ،}يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

أعلى ما يكون من احلنان  ،ما عرفتو  ،فكرت وحاولت ،أنا ما أعرف ،أبلغ ألىوال يوم القيامة من ىذا فيو تصوير
مىت؟ إذا كانت قد ضمت  ،من مجيع أجزاء ادلرأةذلك يقطر  ،وقل ما شئت ،والرأفة والشفقة والعطف واألمومة والرقة

ما أن إ ،فيها لنب ماكون ت اادلرأة أحيانً  ،واسألوا النساء ،ؼلرج احلنان ،حليبىنا ؼلرج ما ىو فقط  ،الطفل إليها ترضعو
أو  ،ولد اجلَتانأي طفل، ك ،صيب إىل صدرىا إذا ضمت ،على وشك الوالدةبعد، وىي: أو ما ولدت  ،طفلها مات

شاىد ىذا شيء موجود ومو  ،يظهرو  ،ذبد أن احلليب يبدأ يسيل ،تضمو على صدرىاعندما  ،طفل صغَتأي 
}َتْذَىُل ُكلُّ واهلل يقول:  ،ادلرأة يف حال اإلرضاع تكون يف قمة احلنو والعطف والشفقة والرأفة واحلنانف ،ومعروف

ا َأْرَضَعْت{ تًتكو  ،قامت ادلرأة ذاىلة عن ولدىاالساعة ومع ذلك إذا قامت  ، ألقمت طفلها ثديهايتل، اُمْرِضَعٍة َعمَّ
فما بالك  ،تذىل عنو ،اوتفيض عطفً  ،اتقطر حنانً  :وىي ،د الذي ألقمتو ثديهاىذا الول ،من شدة اذلول والفزع

 .شدة ىول ادلوقف :هذا يدل علىالذي يلعب، ف أو اإلنسان ،الىي يف سوقوالذي باإلنسان 
وقد احتضنت  ،وبعض النساء جالسات ،ىول شديد وفي، لكن ال ؽلكن أن يقارن هبذاو  ،اوقد رأيت مرة بعيٍت موقف

 ،وقد تركت ادلرأة صبيها يف األرض ،ال يدرون أين يذىبون ،فرأيت اجلميع يقومون ؽلشون من كل ناحية ،طفلها ادلرأة
مث تذكرت ورجعت مسرعة وأخذت الولد  ،فجلست أنظر إليها حىت أبعدت ،كأن الناس يف القيامة  ،ذبريو تذىب 

 ،فكيف بالقيامةتو، ىذا شيء أنا شاىد ،ونوالناس يهربون من مجيع اجلهات ال يدرون أين يذىب ،وانطلقت ىاربة
 ؟!وىول القيامة
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 ،ألوصاف ادلختصة باإلناث إذا أريد هبا الفعل حلقتها التاء: افهمت ىذا ادلراد ،إذا استشعرت ىذا ادلعٌت يف اآليةف
ا َأْرَضَعْت{}يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَىُل ُكلُّ مُ  :قولو تعاىل فإذا قرأت ،وإذا أريد هبا النسب جردت من التاء  ْرِضَعٍة َعمَّ

فًتكتو وذىبت ذاىلة  ،اشديدً  اومع ذلك دلا قامت القيامة فزعت فزعً  ،تعرف أهنا ألقمت ثديها ذلذا الصيب[، 4]احلج:
 اهلل على نبينا زلمد، وآلو، وصحبو.واهلل أعلم، وصلى ، واهلل ادلستعان ،عنو تطلب النجاة لنفسها فقط


