
 صور خالف مقتضى الظاهر يف القرآن الكرمي
 

 أ. علي النجدي انصف
 املصدر: من كتاب: "مع القرآن الكرمي يف دراسة مستلهمة"

 هجري  4/6/1429 -ميالدي  09/06/2008 اتريخ اإلضافة:
       261زايرة: 

 
 ضمري املفرد مبكان ضمري اجلمع – 1
َها اْلبمطموَن * َفَشارِبموَن َعلَ ُثمَّ ِإنَّكمْم أَي   )أ( قال هللا تعاىل: }  ْيِه َها الضَّال وَن اْلممَكذِ بموَن * ََلِكلموَن ِمْن َشَجٍر ِمْن زَق وٍم * َفَمالِئموَن ِمن ْ

 [.55 - 51]الواقعة:  [1]{ِمَن اْْلَِميِم * َفَشارِبموَن شمْرَب اْْلِيمِ 
شجر الزقوم كما يفهم من اَلايت شجر يطَعمه اَلمثون يوم القيامة جزاء مبا كانوا يكسبون، وخيتلف العلماء يف تفسري الزقوم، 

ه ال يدل على نوع معني من الشجر، ولكن -على هذا  -فِمن قائل: إنه اسم يطلقه أهل اليمن على كل ما يتقيأ به، فهو 
أهنم  -يشمل كل ما تَقِلسم له النفس، ويهيج منه البطن، فيقذف مبا عسى أن يكون فيه، ويكون عقاب اَلمثني ابألكل منه 

ملون على أكله، وإهنم ليعلمون ما هو صانع هبم من التهو ع وإاثرة اجلوف، وِمن قائل: إنَّه شجرة ابليمن ليس ْلا ورق،  ُيم
َملون عليه مع ما يرون من بشاعة منظرها، وتقزز النفس وفروعها تشبه رؤوس اْليَّات، ف يكون عقاب اَلمثني أبكلها، إهنم ُيم

 منها، وسوء ما ختيله ْلم حني أيكلوهَنا، حَّتَّ ليحسبون أهنم ال أيكلون من شجر؛ بل من رؤوس حيات.

من لغة قريش، وإن رجاًل أخربه أن  ويفسِ ر أبو جهل الزقوم يف سخرية واستهزاء حني ذكر له، فيقول: إن هذه كلمة مل تكن
أهل يثرب يقولون: تزقَّمت: إذا أكلت التمر ابلزبد، فالزقوم يف تفسريه مأخوذ من هذا األصل، واألكل منه إًذا نعمة ورضا، 

 .[2]ال نقمة وغضب

َا َشَجَرٌة كر القرآن الكرمي شجرة الزقوم، إذ يقول: }ويذ  َنًة ِللظَّاِلِمنَي * ِإهنَّ َأَذِلَك َخرْيٌ ن مزماًل َأْم َشَجَرةم الزَّق وِم * ِإانَّ َجَعْلَناَها ِفت ْ
ِإنَّ َشَجَرَة الزَّق وِم رها اثنية، فيقول: }[، ويذك65 - 62{ ]الصافات: خَتْرمجم يف َأْصِل اجْلَِحيِم * طَْلعمَها َكأَنَّهم رمؤموسم الشََّياِطنيِ 

يسميها، [، ويصفها ابللعن وال 46 - 43{ ]الدخان: يَ ْغِلي يف اْلبمطموِن * َكَغْلِي اْْلَِميمِ  [3]* طََعامم اأْلَثِيِم * َكاْلممْهلِ 
َنًة ِللنَّاِس فيقول: } َناَك ِإالَّ ِفت ْ َجَرَة اْلَمْلعمونََة يف اْلقمْرَآِن َوِإْذ ق مْلَنا َلَك ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط اِبلنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الر ْؤاَي الَّيت َأرَي ْ َوالشَّ

َوِ ف مهمْم َفَما َيزِيدمهمْم ِإالَّ طمْغَيااًن َكِبريًا  [.60: { ]اإلسراءَوُنم

وُنلص من وصف القرآن ْلا أبهنا شجرة ال كشجر الدنيا هيئة وطبيعة، فهي تنبت يف قرار جهنم، وتنمو على السعري، خبيثة 
املطعم، كريهة املنظر، تعافها النفس، وتزور عنها العني، تضرم العطش يف جوف طاعمها، فال جيد غري اْلميم، فيشرب منه، 

 الظمأ؛ إذ ال معدى له عنه، وال حيلة له يف اتقاء شره. ليزيد ما يتأجج يف جوفه من حر

نعود بعد ذلك إىل اَلايت الَّيت ذكرانها أواًل، لننظر ماذا فيها من ختالف يف تصريف الضمري، نرى أن شجر الزقوم قد عاد 
َها اْلبمطمونَ عليه ضمريان: أوْلما هو الضمري املتصل مِبن يف قوله: } َفَشارِبموَن خر هو املتصل بَعَلى يف قوله: }{، واَلَفَمالِئموَن ِمن ْ

ضمري ملؤنث، فهو مطابق ملعىن الشجر، وهو مرجع الضمري، واَلخر ضمري ملذكر وهو  -كما ال خيفى  -{، واألول َعَلْيهِ 
 مطابق للفظ مرجعه، وهو الشجر.
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إال ْلكمة أريد  -على وفاقه لفظًا وما كان الضمري ليجيء يف تصريفه على هذه الصورة: مرة على وفاق مرجعه معىن، ومرة 
 ْلا.

ويقول أبو حيان: )فمالئون منها(، الضمري يف )منها( عائد على )شجر(، إذ هو اسم جنس، يؤنث ويذكر، )فشاربون عليه( 
قال الزخمشري: ذمِكَر على لفظ الشجر، كما أنِ َث على املعىن يف )منها(.. وقال ابن عطية: الضمري يف )عليه( عائد على 

 [4]املأكول أو األكل

وال خالف أن اسم اجلنس جيوز تذكري ضمريه مراعاة لتذكري لفظه، وجيوز أتنيثه مراعاة لتعدده يف معناه، لكن هذا ال جييب 
لف بني الضمريين مع تقارب موقعيهما على صورة تشبه التعاقب واالتصال، ُث ما وجه عن سؤال َمن قد يسأل: مِلَ هذا التخا

تقدمي املقدم وأتخري املؤخر دون العكس؟ وما قول ابن عطية أبفضل من قول صاحبيه، وال أقرب منه إىل القبول، ألنه جيعل 
ن واملعىن عليه، وضمري )عليه( للمأكول أو لكل من الضمريين مرجًعا، فضمري )منها( للشجر، وهو الوجه؛ ألهنما متجاورا

األكل الذي تشري إليه كلمة )َلكلون(، وهي مذكورة قبل الشجر، وإًذا يكون على ضمري )عليه( أن يتخطى )الشجر( 
 وضمريها، لكي يعود إىل مرجعه؛ أي: إنَّ الضمري األول يعود إىل املرجع اَلخر، والضمري اَلخر يعود إىل املرجع األول، وال

 خيفى ما يف هذا من مباعدة وتفريق لغري حكمة ظاهرة، وال ضرورة ملجئة.
 

يراد به تصوير حال اَلمثني حني أيكلون من شجر الزقوم، وإذ  -أن هذا التخالف يف صورته اَلنفة  -وهللا أعلم  -ويبدو 
ة من َشَجرِِه، كأن لكل شجرة مذاًقا يقر ما أيكلون منه يف بطوهنم، فهم حني األكل ال أيكلون من شجرة واحدة؛ بل من عدَّ 

غري املذاق، وعماًل خالف العمل، فبعض الشجر أخبث من بعض وأشد تعذيًبا، ويف تعدد ما أيكلون منه إًذا تنويع يف 
 العذاب ومزيد منه، والضمري الذي يصلح لذلك وميثل معناه هو ضمري اجلمع، ال ضمري املفرد.

ال تظل على حاْلا األوىل من التمايز والتنوع، ولكن  -وإذ تستقر فيها أنواعه املتعددة وهم إذ متتلئ بطوهنم مما أيكلون، 
ميتزج بعضها ببعض حَّت تصري يف رأي العني شيًئا واحًدا، على حنو ما يصري إليه طعام األحياء يف الدنيا، حني يكون مؤلًفا من 

 يصلح لذلك وميثل معناه هو ضمري املفرد ال ضمري اجلمع.أصناف متعددة، بعد أن تعمل املعدة عملها فيه، والضمري الذي 

وال يلبث الطاعمون من الزقوم أن جيدوا من َحر العطش ما ال يمطيقون صربًا عليه، فال يكون ْلم مما يشربون إال اْلميم، 
العطش من هول  فيشربون منه ضارين به كما يشرب اْليم، وهو على شدة حره، واستبشاع مذاقه ، أهون عليهم مما يذيقهم

 العذاب.
اَل  [5]َوَقالموا َهِذِه أَنْ َعاٌم َوَحْرٌث ِحْجرٌ )ب( ومما ذكر فيه ضمري املفرد مبكان ضمري اجلمع قول هللا تعاىل يف سورة األنعام: }

َها [، وقوله يف سورة النحل: }138{ ]األنعام:  َمْن َنَشاءم بَِزْعِمِهمْ َيْطَعممَها ِإالَّ  َواأْلَنْ َعاَم َخَلَقَها َلكمْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفعم َوِمن ْ
 [6]{َتكمونموا اَبِلِغيِه ِإالَّ ِبِشقِ  اأْلَنْ فمسِ أتَْكملموَن * َوَلكمْم ِفيَها ََجَاٌل ِحنَي تمِرُيموَن َوِحنَي َتْسَرحموَن * َوََتِْملم أَثْ َقاَلكمْم ِإىَل بَ َلٍد مَلْ 

 [.7 - 5]النحل: 
ت فيها كلها لغة يذكر هللا تعاىل األنعام يف كتابه الكرمي مثانًيا وعشرين مرة يف مواطن متعددة، لدواٍع مقتضية، وقد عومل
 معاملة َجع ما ال يعقل، إشارة إليها، أو إعادة للضمري عليها، أو إسناًدا إليها، كما يف هاتني اَليتني. 

وذكرت مرتني اثنتني ملقصد واحد، فجعلت يف إحدى املرتني مؤنثة، وعاد عليها ضمري املؤنث، وجعلت يف األخرى مذكرة 
َوِإنَّ َلكمْم يف اأْلَنْ َعاِم َلِعرْبًَة نمْسِقيكمْم ممَّا يف بمطموهِنَا األوىل فقوله تعاىل يف سورة املؤمنون: } وعاد عليها ضمري املذكر، فأما اَلية
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َها أتَْكملمونَ  َوِإنَّ َلكمْم يف سورة النحل: } -عز من قائل  -[، وأما األخرى فقوله 21{ ]املؤمنون: َوَلكمْم ِفيَها َمَناِفعم َكِثريٌَة َوِمن ْ
 [.66{ ]النحل: َوَدٍم لَبَ ًنا َخاِلًصا َسائًِغا ِللشَّارِِبنيَ  [7] اأْلَنْ َعاِم َلِعرْبًَة نمْسِقيكمْم ممَّا يف بمطمونِِه ِمْن َبنْيِ فَ ْرثٍ يف 

قصد اَليتان إليه واحد، وهو التنبيه إىل نعمة جليلة من نَِعم هللا على عباده، وآية بينة من آايت ونالحظ أن املعىن الذي ت
قدرته يف خلقه، إذ خيرج ْلم شرااًب طهورًا سائًغا للشاربني من حيث ال خيطر ببال أو يقع يف ظن أن ميكن خروجه منه، إنه 

تقذرة، ينفر منها الطبع، وينبو عنها البصر، والدم خبيث مستكره، يتحلَّب من بني الفرث والدم، والفرث نِفايَة جنسة مس
 يزور الناس عنه، وتشمئز نفوسهم منه، فهم ال يرونه سائاًل إال نزًفا من قتيل أو ذبيح أو طعني.

دة، ونظم ذلك مبلغ اَليتني من الوفاق يف املعىن ، ويوشك الوفاق بينهما يف العبارة أن يكون واحًدا أيًضا، فاملفردات واح
األسلوب واحد، وكل ما بينهما من فرق أن اَلية األوىل تسمي الشراب، وَتدد مسيله من البطن، وتصفه ابلنقاء وطيب 

املذاق، أما اَلية الثانية فقد اكتفت بذكره إَجااًل، وتركت لآلية األوىل وصفه وتفصيل أمره، ُث إهنا أنثت ضمري األنعام كما 
ية األوىل، فهي وحدها الَّيت أعادت عليها ضمريها مفرًدا مذكًرا، وهو خالف يسرتعي االنتباه، أنثته سائر اَلايت إال اَل

 ويدعو إىل التدبر واملساءلة.

وقد عمِِن السلف من علمائنا ابلنظر يف تذكري ضمري األنعام يف اَلية الثانية دون سائر اَلايت، فقالوا فيها أقوااًل، وذهبوا 
ابب ما ال ينصرف: "وأما )أفَعال( فقد يقع للواحد، ومن العرب من يقول: هو األنَعام، وقال هللا  مذاهب؛ فقال سيبويه يف

ن َجوع التكسري على وزن "أفعال" يصرف؛ ألنه يقع ، ويريد سيبويه أن ما جاء م[8]عزَّ وجلَّ: }نمْسِقيكمْم ممَّا يف بمطمونِِه{"
على املفرد عند بعض العرب، ُث عاد فقال يف ابب ما ْلقته الزوائد من بنات الثالثة من غري الفعل: "وليس يف الكالم 

، ويدل هذان النصان على أن وزن أفعال َجع عند سيبويه، وأن [9]أفِعيل.. وال أفعال إال أن تكسر عليه امًسا للجمع"
 اإلفراد لغة فيه.

{ ، ومل يقل: يف بطوهنا، فإنه قيل وهللا أعلم: إن النعم واألنعام شيء واحد، ومها ممَّا يف بمطمونِهِ وقال الفراء: "وأما قوله: }
{: بطون ما ذكران، نمْسِقيكمْم ممَّا يف بمطمونِهِ ىل معىن النعم، إذ كان يؤدي عن األنعام.. وقال الكسائي: }َجعان، فرجع التذكري إ

 وهو صواب، وأنشدين بعضهم: 

و اِصُلْه]َُنتِف تََْاْلِفر اخََِِمْثلَ   [10ح 

ا أن يكون تكس ري )نَ ْعم(، كأحبال يف حبل، وأن يكون امًسا مفرًدا وقال الزَّخَمَْشِري : "جَيوزم أن يمقال يف )األنَعام( وجهان: أحدممهم
 مقتضًيا ملعىن اجلمع، فإذا ذكر فكما ذكر )نَ ْعم( يف قوله: 

امَ َُكل ََِفِي  [11وت ْنتُِجون ُه]َق ْومَ َُيْلِقُحهََََََََت ْحُوون هََُن ع مَ َع 

 .[12]وإذا أنِ ث ففيه وجهان: أنه تكسري نَ ْعم، وأنه يف معىن اجلمع"
جاز َعودمه  -قال أبو حيان: "أعاد الضمري مذكًرا مراعاة للجنس؛ ألنه إذا صح وقوع املفرد الدال على اجلنس مقام َجعه 

 .[13]ماعة ومعاملة اجلمع، فيعود الضمري عليه مفرًدا"عليه مذكًرا.. وقيل: َجع التكسري فيما ال يعقل يعامل معاملة اجل
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الًفا وما أريد أن أذكر أكثر مما ذكرت من اَلراء الَّيت رآها علماؤان األعالم، توجيًها لتذكري الضمري العائد على األنعام، خ
ملقتضى الظاهر، ففيما ذكرت منها كفاية وغناء، وإمنا الذي أريد أن أزيده أن هذه اَلراء قد دلَّت بكثرة عددها، وتعارض 

 على اْلرية واالضطراب، فاْلقائق البيِ نة ال تكاد ختتلف فيها اَلراء مثل هذا االختالف. -داللتها 

ال ينقع من غلة، وال يهدي من حرية، فليست املشكلة يف  -قدره على نفاسته وجاللة  -وعندي أن هذا الذي قالوه 
صميمها من الل غة، وليس الذي نشتد يف طلبه أن جند وجًها من الرأي يقنع أبن تذكري الضمري الراجع إىل األنعام جاٍر على 

ونرجتي االهتداء إليها هو السر الذي سنن العربيَّة واقًعا، وإن كان جاراًي على خالفها ظاهًرا، ولكن اْلقيقة الَّيت نطلبها، 
ينطوي عليه تذكري ضمري األنعام يف سورة النحل خاصَّة، مع أتنيثه يف َجيع اَلايت الَّيت ذكرت فيها، وال سيما آية 

 "املؤمنون"، على ما بينهما من تشابه كبري، يكاد جيعل منهما آية واحدة وردت يف موضعني خمتِلفني.

َلايت الَّيت ذكرت يف أثنائها اَليتان اللتان يدور حوْلما اْلديث، ولننظر هناك نظر تدبر وأانة، لعلنا لنرجع إًذا إىل َجلة ا
َواَّللَّم أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوِِتَا ِإنَّ يف َذِلَك ََليًَة ِلَقْوٍم هنتدي إىل ما نريد؛ فأما آايت النحل فهي: }

اِلًصا َسائًِغا ِللشَّارِِبنَي * َوِمْن مَثََراِت َيْسَمعموَن * َوِإنَّ َلكمْم يف اأْلَنْ َعاِم َلِعرْبًَة نمْسِقيكمْم ممَّا يف بمطمونِِه ِمْن َبنْيِ فَ ْرٍث َوَدٍم لَبَ ًنا خَ 
ِذي ِمَن النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب تَ تَِّخذموَن ِمْنهم َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسًنا ِإنَّ يف   َذِلَك ََليًَة ِلَقْوٍم يَ ْعِقلموَن * َوَأْوَحى رَب َك ِإىَل النَّْحِل َأِن اختَِّ

َْتِلٌف  اًل خَيْرمجم ِمْن بمطموهِنَا َشَرابٌ اجْلَِباِل ب ميمواًت َوِمَن الشََّجِر َومِمَّا يَ ْعِرشموَن * ُثمَّ كمِلي ِمْن كملِ  الثََّمَراِت َفاْسلمِكي سمبمَل رَبِ ِك ذملم  خمم
 [.69 - 65]النحل:  [14]{أَْلَوانمهم ِفيِه ِشَفاٌء ِللنَّاسِ 

ْرِض َوِإانَّ َعَلى َذَهاٍب بِِه َلَقاِدرموَن * فَأَْنَشْأاَن َلكمْم بِِه َوأَنْ َزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء بَِقَدٍر َفَأْسَكنَّاهم يف اأْلَ وأما آايت "املؤمنون" فهي: }
َها أتَْكملموَن * َوَشَجَرًة خَتْرمجم ِمْن طموِر سَ  بمتم اِبلد ْهِن َوِصْبٍغ ِلآْلِكِلنَي * َجنَّاٍت ِمْن ُنَِيٍل َوَأْعَناٍب َلكمْم ِفيَها فَ َواِكهم َكِثريٌَة َوِمن ْ َناَء تَ ن ْ ي ْ

َها أتَْ وَ  َها َوَعَلى اْلفمْلِك َتمَْملمونَ ِإنَّ َلكمْم يف اأْلَنْ َعاِم َلِعرْبًَة نمْسِقيكمْم ممَّا يف بمطموهِنَا َوَلكمْم ِفيَها َمَناِفعم َكِثريٌَة َوِمن ْ { كملموَن * َوَعَلي ْ
 [. 22 - 18]املؤمنون: 

املاء وفضله على اْلياة واألحياء، وأن آايت النحل بعد هذا ونالحظ أن اَلايت يف السورتني تمذكِ ر أول ما تمذكر بنعمة 
تسمي ثالثة أشربة، وهي اللنب، والسكر، والعسل؛ أما آايت "املؤمنون" فال تسمي من األشربة غري اللنب، وأما الدهن الذي 

 لآلكلني، كما يقول القرآن الكرمي. [15]تَنبمت به شجرة طور سيناء فليس بشراب، ولكنه صبغ

واألنعام والنحل تلتقيان على وفاق وسواء، فكلتامها َتيا حياة ذات روح، وكلتامها خيرج من بطوهنا شراب فيه للناس غذاء، 
حل وعسلها؛ فأما األنعام فآحادها سواء فيما تدر به من اللنب، أو غداء وشفاء، والبحث إًذا يدور على األنعام ولبنها، والن

ليس َبيَنها فيه خالف أو تكاد، هو من هذه مثله من تلك، لواًن، ورائحة، ومذاًقا، وأثًرا يف الشاربني؛ فاألنعام من هذا اجلانب 
 من طرف خفي إىل هذه اللطيفة من َجع عدًدا، وواحد فيما خيرج منها من اللنب، وعود الضمري عليها مفرًدا مذكًرا يشري

 لطائف التعبري: أنه شراب ال خالف بينه، وال تنويع فيه، واإلبل فيه سواء.

َشَراٌب وأما النحل فعلى خالف ذلك فيما خيرج منها من العسل؛ ألن عسلها كما جاء يف اَلية، وكما يرى يف الواقع: }
َْتِلٌف أَْلَوانمهم  ي َنِصفه ابألبيض، ومنه األصفر واألدَكن واألسود، وهو كذلك خمتلف مذاًقا ورائحة، {، منه الصايف النَّقي الذخمم

تبًعا الختالف ما أتكله من الثمرات، وعود الضمري عليها مؤنثًا خالًفا لضمري األنعام، مع ما بينهما من أسباب الوفاق، يشري  
م: إنه شراب فيه تنوع وبينه خالف، وكأن النحل فيه طوائف كذلك إىل اللطيفة البالغيَّة الَّيت أشار إىل مثلها ضمري األنعا

 وأنواع.
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بقي أن ضمري الثمرات جاء مفرًدا مذكًرا، وهي َجع ملؤنث، فلم يتطابق الضمري ومرجعه، والواقع أن مرجع الضمري ليس هو 
ذوف قبل الثمرات، وأتويل الثمرات؛ ألن السكر ال يتخذ منها مباشرة، ولكن من الرحيق الذي يعصر منها، وإمنا مرجعه حم
 اَلية إًذا: ومن عصري مثرات النخيل تتخذون منه سكًرا ورزًقا حسًنا، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

 ضمري اجلمع مبكان ضمري املفرد – 2
همْم َمْن َيْسَتِمعم ِإَلْيَك َحَّتَّ ِإَذا َخَرجم )أ( ُيل ضمري اجلمع حمل ضمري املفرد يف قوله سبحانه: } وا ِمْن ِعْنِدَك َقالموا ِللَِّذيَن َوِمن ْ

 [.16{ ]حممد: أموتموا اْلِعْلَم َماَذا َقاَل آنًِفا
يف هذه اَلية الكرمية ضمريان يرجعان إىل مرجع واحد، وهو )َمن( املوصولة، أحدمها مسترت يستكن يف الفعل )يستمع(، 

مكان ضمري املفرد يف )يستمع(، وظاهر النظم  واَلخر ابرز يتصل ابلفعل )خرجوا(، فقد جاء ضمري اجلمع يف )خرجوا(
 يقتضي أن يكون الضمريان مفردين، ألن أوْلما مفرد.

غري أن اَلية بتخالف الضمريين فيها على هذا النحو تمصوِ ر حااًل من أحوال النفاق، فيما يصطنع من أساليب الرايء 
أشتااًت، فيجلسون إليه، ويستمعون له يف  -ه السالم علي -واخلداع، فهؤالء َجاعة من املنافقني ُيضرون جملس الرسول 

سكينة واطمئنان، شاخصة أبصارهم اجنذااًب إليه، وتعلًقا به، ال تفاوت بينهم يف هذا وال خالف، تكاد ترى َجعهم يف 
 )يستمع( مبكان يستمعون. -وهللا أعلم  -أحدهم، وضمري الواحد إًذا أشبه هبم، وأدل على حاْلم، فكان لذلك 

خيرجون أشتااًت كما جاؤوه أشتااًت، ُث ال مينعهم اْلياء وال ينهاهم أن يمقبل كلٌّ على َمن  -هم إذ خيرجون من عند الرسول و 
عسى أن يكون أدىن إليه من املؤمنني يسأله: ماذا قال حممد إذ كنا بني يديه؟ فقد بدت البغضاء إًذا من أفواهم، وبرز 

وال الصرب عليه؛ لتمكنه منهم، وقوة سلطانه عليهم، فما يزال يراودهم ويلح عليهم كلما  املكنون من كفرهم، ال ميلكون رده
سنحت الفرصة املواتية، وأوىل هبم يف هذه اْلال أن يمقال فيهم )خرجوا( مكان خرج، و)قالوا( مكان قال، فهم هنا أشتات 

 متفرقون، وكانوا يف حضرة الرسول أشباًها متماثلني.

همْم َمْن َيْسَتِمعموَن ِإَلْيَك َأَفَأْنَت تمْسِمعم الص مَّ َوَلْو َكانموا اَل يَ ْعِقلموَن *  فريًقا آخر من املنافقني، فيقول: }ويذكر هللا تعاىل َوِمن ْ
همْم َمْن يَ ْنظمرم ِإَلْيَك َأَفَأْنَت َِتِْدي اْلعمْمَي َوَلْو َكانموا اَل ي مْبِصرمونَ   [. 43 - 42{ ]يونس: َوِمن ْ

ٌر، يبلغ القول عقوْلم، ولكن ال وقد ضمنَ  ِبنَي الضَّالِ ني: فريق يستمعون، وليس يف آذاهنم َوق ْ ت هااتن اَليتان فريَقنْيِ من املمَكذِ 
  ينفذ إليها وال يؤثر فيها، ِحيل بينهما ِبَسدٍ  مكني، فريتد  عنها القولم خَمذواًل، فإذا هم سامعون َكَمْن ال يسمعون، وعاِقلمونَ 

يعقلون، َبطل السمع فيهم واإلدراك، فأىنَّ ْلؤالء أن يهتدوا؟ وماذا عسى أن يكون الرسول صانًعا هبم، لينقذهم ممَّا  كَمْن ال
 يرتدَّون فيه؟ وضمري )يستمعون( يصفهم ويرمز إىل التفاوت بينهم.

ول، ال تكاد ختفى عليهم منها فلهم أعني يبصرون هبا فريون ذات الرس -وأما الفريق اَلخر الذي تصفه اَليتان الكرميتان 
خافية، ولكنهم كأصحاهبم كفروا وضلوا، ولكن َلفة غري آفتهم، فهؤالء أعينهم مبصرة، ولكن بصائرهم مطموسة، قد ذهب 

 نورها، وخبت جذوِتا، فال رجاء يف هدايتهم، وال جدوى يف تغيري ما هبم من الضالل.

ولني ليسوا سواء يف تقبل الدعوة واالستجابة ْلا، فهذه طبيعة اَلفة الَّيت ممنموا هِبا، أمَّا أنَّ األ -وكل  ما َبنْيَ الفريَقنْيِ من فرق 
َيِ زم شخصه الكرمي على حنٍو ما، وليس للمزيد عليه  اَلخرون فال ي مَرى فيهم تفاوت وال بينهم خالف، فكلهم يرى الرسول، وميم
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اإلمعان فيه، وجعل ضمري ينظر مفرًدا يشري إىل ذلك ويوحي به ملن فضل وال إليه حاجة، فاملقام جلملة النظر ال لدرجته و 
 يروِ ي فيه، ويؤتيه حقه من األانة، وهللا تعاىل أعلم مبراده.

دم هِبِم: } َمثَ لمهمْم َكَمَثِل )ب( وُيل  ضمري اجلَْمِع حَمَلَّ ضمري املفرد أيًضا يف قوله سبحانه يف سورة البقرة، يشبه املنافقني ويندِ 
[، واملنافقون 17{ ]البقرة: ِذي اْستَ ْوَقَد اَنرًا فَ َلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلهم َذَهَب اَّللَّم بِنموِرِهْم َوتَ رََكهمْم يف ظملمَماٍت اَل ي مْبِصرمونَ الَّ 

وا َقالموا َآَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َوِإَذا َلقموا الَِّذيَن َآَمنم هم املنافقون الذين يذكرهم قبل هذه اَلية، فيقول: } -الذين يذكرهم هللا هنا 
َا حَنْنم ممْستَ ْهزِئمونَ   [. 14{ ]البقرة: َشَياِطيِنِهْم َقالموا ِإانَّ َمَعكمْم ِإمنَّ

ونالحظ يف اَلية األوىل أن املشبه به مفرد، وقد وصف ابلذي وهو مفرد، وعاد عليه ضمري كل من )استوقد( و)حوله(، ومها 
تطابق املوصول وصلته والعائد وضمرياه يف كل من املوضعني، وجاء بعد هذا ضمري )بنورهم( وضمري ضمريان للمفرد، ف

 )قالوا(، وكالمها ضمري َجع، وظاهر النظم يقتضي أن يكوان مفردين، مثل الضمريين اَلَخَرين.

ن( املوصولة، ويقع مثلها على ويذهب العلماء يف أتويل هذا التخالف مذاهَب منها: أن )الذي( اسم مبهم، فيجري جمرى )مَ 
املفرد واجلمع، وهذا يعِن أن ضمريي )استوقد( و)حوله( جاءا مفردين مراعاة للفظ )من(، وأن ضمريي )بنورهم( و)تركهم( 

جاءا َجعني مراعاة ملعناها، ومنها: أن )الذي( مفرد يف معىن اجلمع، وهو رأي كالذي قبله، وفيه غرابة، ومنها: أنه مفرد لفظًا، 
 لكنه يف املعىن نعت ملا له آحاد، والتقدير: مثلهم كمثل اجلمع الذي استوقد انرًا.

آراء ال تسكن إليها النفس، وال أينس هبا الطبع؛ ألهنا تعتمد أواًل وآخًرا على مرونة العربية، وتنهج هنج  -كما ترى   -وهي 
فال جيوز أن يؤخذ هبا يف كالم رب  -كل يف كالم الناس النحو يف التأويل والتقدير، وإذا جاز أن يؤخذ مبثلها يف توجيه مش

أن ندع اللغة وحنوها جانًبا،  -العاملني، والرأي عندي أنه حني ال تسعف اللغة ابلرأي السديد يف شيء من أساليب القرآن 
األمر فيها إىل هللا حَّت يفتح ونفزع إىل القرآن نفسه نستعينه ونستهديه، فإْن أفَضَل ابلطِ ْلَبة فَذاَك، وإال فاألحجى أن نفوض 

 علينا ابلذي هو خري، فذلك أكرم للقرآن، وأحفظ جلالله، وأصون له عن التخبط فيه واالعتساف.

إىل القرآن إًذا ننظر فيه، ونتحسس الطريق إىل املطلب الذي نبتغيه، إن تشبيه املنافقني يدور يف صميمه على انر الدنيا، إذ 
آن يذكر انر الدنيا يف آيتني جاءت يف إحدامها آية من آايت هللا يف خلقه، فجعلها من الشجر توقد وتضيء ُث تطفأ، والقر 

األخضر على ما بينهما من نفرة وتضاد، ففي الشجر األخضر ماء، واملاء والنار ال جيتمعان، لكن هللا الذي ال يعجزه شيء 
َوَضَرَب لََنا رًّا، وذلك إذ يقول سبحانه يف سورة يس: }يف األرض وال يف السماء جعل من الشجر األخضر مكمًنا ْلا ومستق

َوهمَو ِبكملِ  َخْلٍق َعِليٌم * الَِّذي َجَعَل َلكمْم َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقهم َقاَل َمْن ُيمِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميٌم * قمْل ُيمِْييَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة 
تمْم ِمْنهم تموِقدمونَ ِمَن الشََّجِر اأْلَْخضَ   [.80 - 78{ ]يس: ِر اَنرًا َفِإَذا أَن ْ

ويذكر القرآن انر الدنيا مرة أخرى، جاءت فيها نعمة وذكرى، فهو الذي أنشأ شجرِتا، وآاتها من اخلصائص ما جيعلها 
فَ َرأَيْ تممم النَّاَر الَّيت تمورموَن * أَأَنْ تمْم أَ تذكرة ومتاًعا للمقوين، الذين ينزلون ابلقواء، أي القفر، وذلك إذ يقول يف سورة الواقعة: }

 [.73 - 71]الواقعة:  [16]{أَْنَشْأُتمْ َشَجَرَِتَا َأْم حَنْنم اْلممْنِشئموَن * حَنْنم َجَعْلَناَها َتذِْكَرًة َوَمَتاًعا ِلْلممْقوِينَ 

وأرى أْن ليس للنار يف سورة يس صلٌة ابلنار يف سورة البقرة، وال بينهما مشاهبة؛ فالنار يف سورة البقرة عاملة مؤثرة: أوقدت 
فاتقدت، وهنض ْليبها فأانر الظالم، ُث طفئت ومخدت جذوِتا، فعاد الظالم إىل ما كان عليه؛ أما النار يف سورة يس فقوة  
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ميكن إاثرِتا واإلفادة منها، هي جمرد آية من آايت القدرة اإلْلية، إذ جعلها هللا من الشجر األخضر، وهو ما ال يظن  كامنة،
 أن يكون ْلا فيه مكان.

وأما النار يف سورة الواقعة فآية أيًضا، ولكنها تذكرة وعربة، لقد أنشأ هللا شجرِتا، وجعلها تذكرة وعربة للمقوين، فهي تذكرهم 
جهنم حني يستشعرون حرها، وتلقي يف قلوهبم اخلشية حني يرون رأي العني قدرِتا على اإلابدة والتحطيم، هي إًذا كالنار  بنار

يف سورة البقرة، ْلا عمل وأتثري، وْلا هبذا مشاركة يف تصوير حال املنافقني هناك، فلنجمع بني آايت الواقعة وآية البقرة، 
ظمر ماذا نرى؟ نَ َرى أنَّ أصحاب النار رمفقة، ََجََعهمم شأٌن ممشرتٌك، لكنَّ الَِّذي َأْوَقد النَّاَر منهم ولنأخذ من تلك ْلذه، ُثمَّ لنَ نْ 

 واحد.

إنَّ القرآن يشبِ هم املنافقني ِبَماعٍة من سراة الليل، أحس وا يف بعض الطريق ابْلاجة إىل  -وهللا أعلم  -إًذا نستطيع أن نقول 
شيًئا من راحٍة وطعاٍم، فلمَّا عنَّ ْلم مكاٌن صاحل عرَّجوا علْيِه، فأْلَقْوا رِحاْلم فيه، وأقبل أحدهم فاستوقد  التَّعريس، ليمِصيبموا

انرًا، وما ْلم يف مقاومهم هذا عن النار غىن، واشتعلت النار وعال ْلبها، وأضاء نورها، فرأوا ما بني أيديهم وما حوَْلم، 
الذي يعنيه، لكن هللا تعاىل مل ميهل النار حَّتَّ يبلغوا هبا حاجتهم، فأْطَفَأها، وأرسل عليِهمم واستقام لكل أن ينصرف إىل األمر 

 الظالم، فأاتهمْم من كملِ  جانب، وإذا همْم ََجيًعا ممْظِلممون.

َثِ لم حاَل املنافقني، وبَِقَي أن نمقاِبَل كملَّ َمْشهٍد من مشاهِد حاِْلم بن ظريه فيما شبهوا به: فأمَّا سرى هذه صورةم اْلال الَّيت متم
الليل فهو رحلة اْلياة الضَّالَّة الَّيت َُيياها املنافقون، وأما الشعور ابْلاجة إىل الطعام يصلح البدن، وإىل الراحة ختفف التعب 

ن تظهر فهو الشعور ابْلاجة إىل األمن واالطمئنان؛ إذ ال يزال اخلوف من غضب املؤمنني عليهم يتهددهم، وخييفهم أ -
 خبيئة نفوسهم، فهم لذلك يتملقوهنم، ويطلبون مرضاِتم.

فهي الكلمات املؤمنة يلقي هبا املنافقون إىل َمن يلقون ِمن  -وأما النار الَّيت توقد وتضيء، ُث تنطفئ وتذهب ابلضوء 
 هامًدا، وظالًما دامًسا. املؤمنني، فيقولون أبفواههم: آمنا، فإذا ْلا وضاءة وإشراق، وإن كانت لتخفي من َتتها رماًدا

 وأما الظلمات الَّيت يرتكهم هللا فيها فال يبصرون، فهي الضالل املطبق الذي هم فيه سادرون، فال يبصرون معه سبيل الرشاد.
إنِن إذ أفعل  -وبعد، فإين إذ أَجع آية البقرة إىل آايت الواقعة ألستخلص منهما َجيًعا صورة املنافقني كما يصورهم القرآن 

ذلك ال آيت منكًرا من العمل وال مستغراًب؛ فالقرآن وحدة متماسكة، عندها جالء الشبه، وتفصيل اجململ، مثله كمثل أعضاء 
اجلسم الواحد أيخذ بعضها ببعض، ويرفد بعضها بعًضا، وأضرب مثاًل لذلك أن هللا تعاىل جيعل من أوصاف املتقني أن ينفقوا 

َناَذِلَك الْ مما رزقهم هللا فيقول: } همْم ِكَتابم اَل رَْيَب ِفيِه همًدى ِلْلممتَِّقنَي * الَِّذيَن ي مْؤِمنموَن اِبْلَغْيِب َويمِقيمموَن الصَّاَلَة َومِمَّا َرزَق ْ
[، هكذا ذكر هللا اإلنفاق، ومل يذكر هنا اجلهات الَّيت ينفق عليها املال، ُث عاد فذكرها مفصلة يف 3، 2{ ]البقرة: ي مْنِفقمونَ 
لَْيَس اْلرِبَّ َأْن ت مَول وا ومجموَهكمْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ بحانه يبني معىن الرب ويصف البار: }قوله س

ْوِم اَْلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِ نَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى حمبِ ِه َذِوي اْلقم  ِبيِل َوالسَّائِِلنَي َويف َواْلي َ ْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَّ
 [.177{ ]البقرة: الر َِقابِ 

َحَّتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدهممم اْلَمْوتم َقاَل َربِ  )ج ( كذلك ُيل ضمري اجلمع مبكان ضمري املفرد يف قوله تعاىل يف سورة املؤمنون: }
َعثمونَ اْرِجعموِن * َلَعلِ ي أَ  َا َكِلَمٌة همَو َقائِلمَها َوِمْن َورَاِئِهْم بَ ْرزٌَخ ِإىَل يَ ْوِم ي مب ْ ]املؤمنون:  [17]{ْعَملم َصاِْلًا ِفيَما تَ رَْكتم َكالَّ ِإهنَّ

99 ،100.] 
أسلوب هذه اَلية الكرمية أن أوله نداء هلل يف وحدانيته وتفرده، وأن آخره سؤال له أيًضا، ولكن مبا يسأل به واملالحظ يف 

اجلمع ال املفرد، ومقتضى الظاهر أن يتفق كل من صيغيت النداء، والسؤال إفراًدا وَجًعا، وقد ْلظ العلماء هذا اخلالف، 
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الفراء: "فجعل الفعل كأنه جلميع، وإمنا دعا ربه، فهذه مما جرى على ما وصف  وقالوا فيه، وبينوا الوجه الذي رأوه له: فقال
 .[18]هللا به نفسه من قوله: )وقد خلقناك من قبل("

 يم، كقوله:وقال الزخمشري: "إن خطاب هللا بلفظ اجلمع للتعظ

رَّْمتََُِشْئتََِف إِنَْ اءَ َح   [19ِسو اُكُم]َالْنس 

إال وال أرى يف كالم العاملنَْي اجلليلني مقنًعا، وال أنه مما ميكن االكتفاء به واالطمئنان إليه، فما سئل هللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
َربِ  اْجَعْلِِن ممِقيَم [، وقوله: }35{ ]إبراهيم: َد َآِمًناَربِ  اْجَعْل َهَذا اْلبَ لَ بلفظ الواحد، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه: }

[، وقوله: 41، 40{ ]إبراهيم: ومم اْلَِْسابم الصَّاَلِة َوِمْن ذمر ِيَّيِت رَب ََّنا َوتَ َقبَّْل دمَعاِء * رَب ََّنا اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َوِلْلممْؤِمِننَي يَ ْوَم يَ قم 
رًاَوَقاَل نموٌح َربِ  اَل تَ }  [.26]نوح:  [20]{َذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدايَّ

س مثََّة ْلا نظرٌي من أجل ذلك عدل الزخمشري يف توجيه اَلية عن االستشهاد مبثلها من القرآن كدأبه يف أكثر األحيان؛ ألنه لي
فيه، وجلأ إىل الشعر يستشهد به، ويقتصر عليه، كأن املقام للسؤال عن أسلوب اَلية: أله نظري يف العربية، أم هو أسلوب 
تفرد القرآن به؟ وإمنا املقام للتساؤل عن سر هذا التخالف يف النظم بني النداء والدعاء دون أن يكون له يف القرآن نظري، 

 ن يف جالء هذه اْلقيقة والكشف عن السر الكامن فيها.وليس كالقرآ

بقي أن استشهاد الفراء آبية )وقد خلقناك من قبل( ال يطابق اْلكم الذي يستشهد له، فالفعل )ارجعون( خطاب، والفعل 
لتعظيم، )خلقناكم( تكلم، وليس هذا من ذاك يف شيء كما ال خيفى، وقد جرت عادة هللا تعاىل أن يتحدث عن نفسه بلفظ ا

َناهمْم َوَهَديْ َناهمْم ِإىَل ِصَراٍط ممْسَتِقيمٍ ال يكاد يعدل عن ذلك كقوله تعاىل: } َويَ ْوَم حَنْشمرمهمْم [ وقوله: }87{ ]األنعام: َواْجتَ بَ ي ْ
[، وقوله 3{ ]يوسف: َك َأْحَسَن اْلَقَصصِ حَنْنم نَ قمص  َعَليْ [، وقوله: }28{ ]يونس: َجَِيًعا ُثمَّ نَ قمولم ِللَِّذيَن َأْشرَكموا َمَكاَنكممْ 

 [.13{ ]اإلسراء: َوُنمْرِجم َلهم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتااًب يَ ْلَقاهم َمْنشمورًا}

أن يف اخلطاب ابلفعل )ارجعون( إشارة إىل حال العاصي وما يكون منه حني جييئه املوت،  -وهللا أعلم مبراده  -وأرى 
ينجيه منه مال وال بنون، فيأخذه الفزع واالضطراب، وتغشاه غاشية من الذهول والتخليط، ال ويستيقن أنه منه قريب، ال 

يدري معها وجه القول، وال يفرق فيه بني خطأ وصواب، فهو ينادي ربه يف وحدانيته، ُث يسأله، ولكن بلفظ اجلمع ال بلفظ 
اك اْلدود، واألخذ على سننها؟ وهو بعد ال يسأل املفرد، فيخرج الكالم وبني أوله وآخره خالف، وأين هو اَلن من إدر 

ممكًنا وال عدالً، فقد أعذر هللا إليه، إذ دعاه وبني له فأَب واستكرب، أما اَلن فقد قمِضَي األمر وبلغ الكتاب أجله، والوقت 
 وقت ثواب أو عقاب.

  ضمري اجلمع مبكان ضمري املثىن – 3
تَ لموا َفَأْصِلحموا قوله تعاىل يف سورة اْلجرات: })أ( ُيل ضمري اجلمع مبكان ضمري املثىن يف  ت َ َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلممْؤِمِننَي اق ْ

نَ همَما َفِإْن بَ َغْت ِإْحَدامهمَا َعَلى اأْلمْخَرى فَ َقاتِلموا الَّيت تَ ْبِغي َحَّتَّ تَِفيَء ِإىَل َأْمِر اَّللَِّ   [.9{ ]اْلجرات: بَ ي ْ
ني أال يكون بعضهم يف عزلة وانقطاع عن بعض، ال يلقي اباًل إىل اَلخرين، وال يعنيه من أمرهم إال يريد هللا تعاىل َجاعة املؤمن

 ما يرجو أن يكون له فيه خري، ما دام هو يعيش يف دعة، قرير العني، آمًنا مطمئنًّا يف نفسه وسربه.
املشاركة يف كل ما يعرض للجماعة من مهم، إنه سبحانه يريدهم إخوة متحابني متوادين، يؤمنون ابلتعاون، والنصرة، وحسن 

أو يلم هبم من مكروه، يريدهم حينئذ أن ينهضوا خفاًفا للعمل على رأب الصدع وملِ  الشمل إذا صرح الشر، واثرت الفتنة 
فأسباب بني طائفتني منهم، فتبدلتا ابإلخاء عداوة، وابلسالم حراًب، وإال كانوا بعرض الضعف وهوان الشأن بني سائر األمم، 
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متجددة، فال يؤمن أن تتواىل اْلروب بينهم تباًعا، كلما طمِفَئت حرب هنا  -على كثرِتا  -اخلالف بني الناس كثرية، وهي 
 أوقدت انر حرب هناك.

وهو سبحانه ال يرضى منهم إذا مشوا ابلصلح بني الطائفتني املقتتلتني أن يرتكومها وشأهنما أيًسا أو عجًزا لو بغت إحدامها 
ى األخرى، وأبت إال العدوان واإلصرار عليه، فهو سبحانه أيمرهم أن يكونوا على الباغية، يكف وهنا عن البغي، وُيملوهنا عل

 على السلم واملوادعة ابلقتال حَّت تفيء إىل أمر هللا.

ا مقرونة بواو اجلماعة نالحظ أن )طائفتان( فيها مثىن، و)اقتتلوا( بعده -وبعد، فإان إذ ننظر يف أسلوب اَلية نظرة لغوية 
صفة ْلا، لكنها تصف َجًعا ال مثىن، فلم تطابق الصفة موصوفها فيما جتب مطابقتها فيه، إذ حل فيها ضمري اجلمع حمل 

 ضمري املثىن، ونالحظ كذلك أن ضمري )بينهما( جاء مطابًقا للطائفتني.

م، وقال كل فيها مقاالً، وهذا ما يقوله الفراء يف ضمائر اَلية على العهد هب -أحسن هللا إليهم  -وقد نظر علماؤان 
 والزخمشري:

ومل يزد  ،[21]قال الفراء: "وقوله: )اقتتلوا( ومل يقل: اقتتلتا، ويف قراءة عبدهللا: )فخذوا بينهم( مكان )فأصلحوا بينهما("
 على ذلك.

وقال الزخمشري: "فإن قلت: ما وجه قوله )اقتتلوا(، والقياس اقتتلتا.. قلت: هو مما محل على املعىن دون اللفظ، ألن 
 .[22]الطائفتني يف معىن القوم والناس"

لفراء، ْلظ اخلالف بني الضمري ومرجعه، ُث أمسك عن الرأي يف تفسريه، وانصرف إىل قراءة عبدهللا، مع أهنا ال متت بصلة فا
إىل اللغة، وصالح الطائفتني ألن يكون ْلا يف أداء  -على العهد به  -إليه على القراءة املشهورة، أما الزخمشري فردَّ األمر 

ألسلوب ذهب مع معناها دون لفظها، لكنه مل يبني وجه الذهاب إىل املعىن هنا، فما كان معناها ظاهر وابطن، وأن نظم ا
 ليفعل هذا إال ْلكمة دعت إليه.

فلنعد إًذا إىل هاتني الطائفتني كما َتدثت اَلية عنهما وكما تكوانن يف واقع األمر، فننظر كيف كانت حاْلما قبل القتال، 
 كيف كانت حاْلما إذ قبلتا الصلح واثبَ َتا إىل الرشد؟وكيف كانت حاْلما ومها تقتتالن، و 

إننا إذ نفعل نرامها قبل القتال َجاعتني مستقلتني، لكل كياهنا القائم، وبنيتها املتماسكة، مل تدفعها العداوة الكامنة إىل 
اجلميع هنا وهناك، ومل تبق التفكك واالنطالق، ونرامها حني يهيجهما الشر، وتثور بينهما اْلرب، وقد انفرط العقد، وانتشر 

العداوة كما كانت عداوة طائفة لطائفة؛ بل عداوة فرد لفرد، حَّت لو ظفر امرؤ من إحدامها آبخر من عدوه ألوقع به، غري 
 راحم له، وال مبٍق عليه، ويشري إىل هذا االنتشار ضمري اجلماعة يف الفعل )اقتتلوا(.

أمسكتا أيديهما عن القتال، قد عادات إىل سابق حاِْلما من التضام وااللتحام؛ ألن ونرامها حني تقبالن الصلح وقد تكافَّتا، و 
الصلح ال يكون بني أفراد الطائفتني كالقتال؛ بل بني الطائفتني أنفسهما ممثلتني يف مندوبني عنهما، خيتارون من أهل الثقة 

(، بعدما دل ضمري اجلمع يف )اقتتلوا( على التفرق فيهما والكفاية، ويشري إىل هذا التضام ضمري املثىن يف كلمة )بينهما
 واالنتشار.

وهكذا صور الضمريان كل يف موقعه حال الطائفتني قبل القتال ويف أثنائه، وحني الصلح تصويًرا ابرًعا، جيمع بني الدقَّة 
 ولطف املدخل، ومن أبلغ من هللا قياًل، وأحكم تصويًرا لقوم يعقلون.
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[، وقوله: 19{ ]اْلج: َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصمموا يف َرهبِ ِمْ يف عبارِتا وأتويل معناها قول هللا تعاىل: }ويشبه هذه اَلية يف أتل
 [. 45{ ]النمل: َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإىَل مثَموَد َأَخاهمْم َصاِْلًا َأِن اْعبمدموا اَّللََّ َفِإَذا همْم َفرِيَقاِن خَيَْتِصممونَ }

َوالَِّذيَن َيْكِنزموَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال مبكان ضمري املثىن أيًضا يف قول هللا تعاىل يف سورة التوبة: } )ب( وُيل ضمري اجلمع
ْرهمْم بَِعَذاٍب َألِيمٍ   [.34{ ]التوبة: ي مْنِفقموهَنَا يف َسِبيِل اَّللَِّ فَ َبشِ 

( ضمري املفردة أو َجع ما ال يعقل، وهو هنا للجمع، فالذهب والفضة معدانن اثنان، والضمري العائد عليهما من )ينفقوهنا
ألن مرجعه شيئان، وقد قيل يف أتويل هذا اخلالف أقوال منها: أن يكون الذهب والفضة يف أتويل الكنوز، وإًذا يكون املعىن: 

ن يعدد كنوزه، ومنها والذي يكنزون الكنوز ذهًبا وفضة، وهذا يعِن أال يؤخذ بكنز املال وحبسه عن اإلنفاق يف وجوهه إال م
أن يكون يف اَلية اكتفاء أبحد االمسني عن اَلخر، وهو هنا الفضة، فهي الَّيت تطابق الضمري، وعلى هذا يكون تقدير اَلية: 

والذين يكنزون الذهب وال ينفقونه فبشرهم بعذاب أليم، والذين يكنزون الفضة وال ينفقوهنا بشرهم بعذاب أليم، فحذف 
 ب اكتفاء مبا ذكر مع الفضة.املذكور مع الذه

واالكتفاء يف بعض األساليب معروف وشائع بني النحويني، وعليه يعتمدون يف أتويل كثري من األساليب وجيعلون منه قوله 
لفضة هنا [، لكن األخذ به هنا ال مينع سائاًل أن يسأل: ملاذا خصت ا62{ ]التوبة: َواَّللَّم َوَرسمولمهم َأَحق  َأْن ي مْرضموهم تعاىل: }

 ابالهتمام، فأخرب عنها نصًّا وعن الذهب اكتفاء، مع أهنا دون الذهب نفاسة وقيمة؟
 بل إىل املعىن. [23]وقيل: إن مرجع الضمري ميكن أن يعد َجًعا يف املعىن، وأن تكون اَلية قد ذهبت معه ال إىل اللفظ

وهكذا تعددت األوجه، واختلفت التأويالت، وال يزال مع ذلك يف النفس من كل ما قيل شيء، وحَننم إْذ ننظمرم إىل واقع 
األمر نتبني أن الكنز ميكن أن يكون للسبائك املتخذة من الذهب والفضة، كما يكون من النقد املضروب منهما، أما 

د به أن يكون من الدراهم والداننري، فاألشبه أن يكون املرجع إًذا إىل ما ينفق، أي: إىل الدراهم والداننري، ويف اإلنفاق فالعه
 املقام إشارة إليها وغناء عن ذكرها.

وما أكثر ما يرجع الضمري يف العربية على غري مذكور لفظًا، لكنه ملحوظ ذهًنا، يوحي به املقام إليه، من ذلك قوله تعاىل: 
َراقٍ } َاِقَي َوِقيَل َمن ْ [ ففي بلغت ضمري مسترت، وليس له مرجع مذكور، لكن املقام 27، 26{ ]القيامة: َكالَّ ِإَذا بَ َلَغِت الرتَّ

يشري إليه، فذكر الرتاقي، وهي أعاِل الصدور حيث يرتقى فيها النفس، ُث قول القائل يف ْلفٍة واسِتْنجاد: هل من راٍق يذهب 
رقيته؟ كل ذلك يدل على أن اْلديث يف اَلية عن حمتضر جيود بنفسه، وأن الَّيت بلغت الرتاقي وشارفت أن ابلغمرة امللحة ب

تفارق جسدها إمنا هي الروح، أغنت عن ذكرها هذه اإلشارات الدالة، ألهنا حمذوفة كمذكورة، بل ميكن أن تعد مذكورة، 
 ولكن رمًزا وإمياء.

اهدة الَّيت يكون عليها القائل، ال على مذكور يف كالمه، كقول الَعَرِب: "إذا كان َغًدا بل قد يرِجعم الضمري إىل اْلال املش
 .[24]فأِتِِن"، يريد إذا كان ما حنن عليه اَلن، وضمري كان يعود على هذا الذي هو عليه

هو التأويل الذي ميكن األخذ به، ألنه يعفي من التكلف، وُيفظ على القرآن جالله، وال يبعد به عن  -فيما أرى  -ذلك 
 مَسِْته األصيِل.

 ضمري َجع املذكر العاقل مبكان ضمري َجع لغري العاقل – 4
 [.4{ ]األعراف:  َأْو همْم َقائِلمونَ وََكْم ِمْن قَ ْريٍَة َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها أبَْسمَنا بَ َيااتً قال تعاىل: }

تذكر هذه اَلية الكرمية وقتني مسامها هللا تعاىل، وأهلك فيهما قرى كثرية، عتت عن أمره وعصت رسله: أوْلما حني البيات، 
ا، لكنه وآخرمها حني القيلولة واالحتماء من وهج الشمس، وكال الوقتني موات ملا أعد له، فإذا جاء البأس كان فاتًكا مدمرً 

يف البيات أشد فتًكا وأعنف تدمريًا، ألن الليل جيمع الناس واألحياء كافة، وميسك هؤالء وأولئك عن ممارسة اْلياة يف شؤوهنا 
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املختلفة، فيهجع الناس يف مضاجعهم ليصيبوا حظًّا من راحة وَجام، ويرقد اْليوان والطري كل يف مستقره ملطلع هنار من 
سكون شامل، والصمت مطبق، إال أنفاًسا ترتدد، وخلجات تنبض، والبأس يف هذا الوقت، وعلى هذه العمل والكد، فإذا ال

اْلال، جائح ال يبقي وال يذر، يستوعب كل من يف القرى وما فيها من أحياء، ْلذا جاء ضمري )أهلكناها( للقرى عامة ال 
 لبعض ما فيها أو من فيها.

ومشواًل، ألن القيلولة ال جتمع الناس وما معهم من األحياء األخرى؛ بل تظل حيث  أما البأس يف القيلولة فدون ذلك إحاطة
تكون ألن موعدها املساء، ُث إن من الناس من ُيمل النفس على مكروهها، فيظل ضاحًيا ال ُيتمي من الشمس، ْلاجة 

لدوا إىل القيلولة وحدهم، ْلذا جاء ملحة أو ضرورة عاتية ال دافع ْلا، وال مهرب منها، واْلالك يف هذا الوقت للذين أخ
 الضمري للذين يقيلون.

 وهكذا تبلغ اَلية من دقة التعبري، وإحكام التفرقة بني النظريين مبلًغا ال يتهيأ مثله إال للتنزيل العزيز.

 ضمري املذكر مبكان ضمري املؤنث  – 5
َثى َظلَّ َوْجهمهم ممْسَودًّا َوهمَو } )أ( ُيل ضمري املذكر حمل ضمري املؤنث يف قوله تعاىل يف سورة النحل: َر َأَحدمهمْم اِبأْلمن ْ َوِإَذا بمشِ 

َاِب َأال سَ  َر بِِه َأميمِْسكمهم َعَلى هموٍن َأْم َيدمس هم يف الرت  ، 58{ ]النحل: اَء َما َُيْكمممونَ َكِظيٌم * يَ تَ َواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن سموِء َما بمشِ 
59][25]. 

تلم  هااتن اَليتان الكرميتان بقضية األنثى، وما كانت تلقاه يف حياِتا من التعس والشقاء يف بعض قبائل العرب زمن اجلاهلية، 
 هة، وتفرق بني احملسن واملسيء من السابقني األولني.لذلك أرى أن أقدم بني يدي القول يف اَليتني كلمة حق جتلو الشب

مل يكن عرب اجلاهلية سواء يف معاملة األنثى، كما أن الناس ليسوا سواء يف معاملتها اَلن، لكن اْلضارة املعاصرة قد غريت 
ى تفاوت يف املنزلة من أساليب معاملتها، فأصبحت اَلن كالذكر عند قوم أو تكاد، وال تزال دونه عند قوم آخرين، ولكن عل

والشأن، وأعتقد أن سيظل بينهما خالف يفرق بينهما يف شؤون اْلياة العامة قلياًل أو كثريًا، ما دام كالمها خلًقا غري اَلخر 
يف التكوين واملزاج، ويف اخلصائص والسمات، ومل مينع سبق الزمن آابءان أن يكون منهم من يكرم األنثى، ويوليها املودة 

استمع ملرة بن حمكان مثاًل خياطب امرأته خطااًب عذاًب رقيًقا يسأْلا أن تضم إليها ما ُيمله أضيافه من متاع وسالح، واْلنان، 
 فهم يف كنفه مبأمن من مباغتة األعداء، وال حاجة هبم إًذا إىل السالح، قال: 

ْيرَ ََُقوِميََالب يِْت،ََر بَّةَ َي ا الَ َإِل ْيكََُِضم ِيََََََََص اِغر ةَ ََغ   [26و الُقُرب ا]َالق ْومََِرِح 

ورجل آخر جتيئه امرأته أبنثى، وكان يود كما يود كثري أن جتيئه بولد ذكر، فلم يزد على أن أيوي إىل جار له يقيم عنده بعض  
رد عليه ما الوقت، ضيًقا خبيبة أمله، فيما ألقت به املقادير إليه، وتنظم امرأته رجًزا تعتب عليه أن هجر بيته، وَتاول أن ت

 عزب من رشده، فتقول:

ا ْمز ةَ ََأل بِيََم  َي لِين اََالَِّذيَالب ْيتََِفِيَي ظ لَ ََََََََي أْتِين اََالََح 

ْضب انَ  اَأ ْمِرن اَِمنََْل ن اَل ْيسَ ََََََََالب نِين اَََن لِدَ َََأ الََََّغ  َِشين اََم 

اَن ْأُخذََُو إنَّم ا ْعِطين ا]َم 
ُ
 [27أ

بها، فينطلق إليها معجاًل، لريى الطفلة بني يدي أمها تناغيها، وتغِن ْلا، فيثب إليها ويلتقط الطفلة منها، ويبلغ الرجز صاح
 فيضمها إىل صدره، ويقبلها يف حب غامر، وحنان ابلغ، ويف صدره ما فيه من أسف وندم.
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اْلياة؛ كان األب من هؤالء اجلاهلني إذا وكان من قبائل اجلاهلية وأشباههم قساة آمثون، يظلمون األنثى، وينكرون عليها حق 
ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر، وأرسلها ترعى له اإلبل والغنم، وإن أراد أن يئدها أمهلها 

حَّت إذا حان حينها ذهب فحفر ْلا حفرة يف الصحراء، ُث عاد فقال ألمها: طيبيها وزينيها حَّت أذهب هبا إىل 
 ، ُث ينطلق هبا إىل اْلفرة فيأمرها أن تنظر فيها، ُث يدفعها، ويهيل عليها الرتاب.[28]أمحائها

حفرت حفرة ومتخضت على رأس اْلفرة، فإذا ولدت أنثى ألقت هبا يف اْلفرة،  [29]ويروون أن اْلامل كانت إذا أقربت
ن من شأهنا، ويصف عجزها وعجز كل أنثى يف شخصها، فيقول: ، وأب يبشَّر أبنثى، فيهو [30]وإن ولدت ابًنا أبقت عليه

 .[31]"وهللا ما هي بنعم الولد، نصرِتا بكاء، وبر ها سرقة"

ة كزة، واألرض جمدبة، والغارة متوقعة، والبنت َكلٌّ ثقيل ال ويرجع الوأد يف منشئه إىل ضيق العيش وفقدان األمان، اْليا
 تستطيع أن تكسب رزًقا، وال أن َتمي حقيقة، ورمبا سيقت سبية يف غارة من عدو قاهر، فتجلب عليهم اخلزي والعار.

، تعاىل هللا عن [32]ناتهومنهم من جعلوا املالئكة بنات هللا، واستحلوا هبذه العقيدة الفاسدة أن يقتلوا بناِتم، ليلحقوهن بب
َواَل ذلك علوًّا كبريًا، وقد هنى هللا سبحانه وتعاىل عن قتل األوالد خشية الفقر، ووعد اَلابء أن يرزقهم وإايهم، فقال: }

َلهمْم َكاَن ِخْطًئا َكِبريًاتَ ْقت ملموا َأْواَلدَكمْم  كمْم ِإنَّ قَ ت ْ [، وأنكر على الذي يفرتون 31{ ]اإلسراء: َخْشَيَة ِإْماَلٍق حَنْنم نَ ْرزمق مهمْم َوِإايَّ
ْبَحانَهم َوْلَمْم َما َيْشتَ همونَ الكذب، إذ جيعلون املالئكة بنات هللا، فقال: }  .[57{ ]النحل: َوجَيَْعلموَن َّلِلَِّ اْلبَ َناِت سم

 وكان من اجلاهليني من يفتدي املوؤودة مباله، ومنهم صعصعة بن انجية، وبه يفخر الفرزدق، فيقول:

ن عَ ََالَِّذيَو ِمنَّا  [33تُوأ ِد]َف ل مََْالو ئِيدَ َف أ ْحي اََََََََاْلو ائِد اتَََِم 

 ا: ويروى ْلسان بن اثبت أو متمِ م بن نويرة قوله يرثي ْلال املوؤودة، وأيسى ملهانته

ْوُؤود ةَ  اََََََََم عاِوز َََفِيَم ْقُرور ةَ َوم  تِه  ةَ َبِآم   [34تُم هَِّد]َلمَم ْرُموس 

هذه كلمة موجزة عن قضية األنثى عند سلفنا من العرب، كما حفظها التاريخ، وكما ذكرت يف القرآن الكرمي، أردت التمهيد 
 ة من ضمائرها واملرجع الذي تعود عليه.هبا للقول يف اَليتني الكرميتني، واخلالف الواقع بني ثالث

أما الضمائر فاْلاء من )به(، والفاء يف )ميسكه(، واْلاء يف )يدسه(، وكلها ضمائر ملفرد مذكر، واْلديث يف اَليتني عن 
املوؤودة، أي: عن مفرد مؤنث، فلم تتوافق الضمائر وما تعود عليه، وقد جتعل )ما( من قوله: )ما بشر به( هي مرجع 

مائر حبسب لفظها، وهي من الكلمات الَّيت جيري على لفظها حكم املذكر، وعلى معناها حكم املؤنث، وإن كان املراد الض
هبا يف اْلالني مؤنثًا كما يف اَليتني، واستعمال )ما( للعاقل جائز وإن كان قلياًل، وله نظائر يف العربية، لكن هذا التوجيه ال 

 ر من لطائف وإشارات، فلنحاول غريه، عسى أن يكون لنا به مقنع، ولنا فيه سعة.يربز ما وراء اخلالف بني الضمائ

إن هذه الضمائر أبلفاظها املذكرة ترجع إىل األنثى يف خاطر األب، وإن مل تكن مطابقة ْلا يف سنن العربية، وْلذا التخالف 
ملقت، ألنه يف حديثه عن أنثاه، ومساءلته نفسه مشاركة ابرعة يف تصوير حال املولود له من اْلنق والغيظ، ومن الكراهية وا

عما هو صانع هبا، ال ينكر يف وجدانه وقرارة نفسه حقها يف اْلياة وحسب، ألنه ال يشفي غليله، وال يطفئ غيظه، ولكنه 
للذكر، ينكر عليها أيًضا حقها من اللغة، فهو ميسك لسانه أن يكِن عنها بضمريها، ويرفض أن يكون ْلا من اللغة مثل ما 

ضمري يدل عليها، وال تذكر إال به، وال يرى أروح له إال أن يكِن عنها بضمري املذكر قرة العني، ومنية النفس، فهو وحده 
 اجلدير ابْلياة، وأن خيتص من اللغة بضمري ال يشركه أحد فيه.
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ويهيج سخطنا ابمسه، فنطويه يف وحنن نرى يف حياتنا مثاًل من هذا العدول عن منطق الواقع، فنمسك عن ذكر من يثريان، 
ضمريان، ونؤثر أن نذكره بوصف منكر ليس من أوصافه، وال هو مما يذكره الناس به، مالت بنا ثورة الغضب عن هنج اْلقيقة 

 والصواب، تنفيًسا واسرتواًحا.

 )ب( وُيل ضمري املذكر حمل ضمري املؤنث أيًضا يف قول هللا تعاىل يف سورة عبس: } 
َََّك ّلََّ اإِن اءَ َف م نََْ*َت ْذكِر ة ََه  ةَ َ*َُمك رَّم ةَ َُصُحفَ َفِيَ*َذ ك ر هََُش  ْرُفوع  ف ر ةَ َبِأ يِْديَ*َُمط هَّر ةَ َم   ب ر ر ةَ َكِر امَ َ*َس 

 [.16 - 11{ ]عبس: 
 - وقبل هذه اَلايت آايت أخر، بدئت هبا السورة، وفيها يعاتب هللا نبيه يف عبدهللا بن أم مكتوم، فبينما كان الرسول

أقبل ابن أم مكتوم، وكان أعمى فلم يعلم اشتغال  -يف نفر من سادات قريش يدعوهم إىل اإلسالم  -صلوات هللا عليه 
الرسول هبم وإقباله عليهم، فقال: اي رسول هللا أقرئِن وعلمِن مما علمك هللا، وكره الرسول أن يقطع حديثه، فعبس, وأعرض 

ت الَّيت معنا تعقيًبا عليها، ودعوة إىل تذكرها والتأدب أبدهبا، ويالحظ أن الضمري يف عنه، وجاءت بعد آايت هذه القصة اَلاي
)ذكره( ملذكر، وأن مرجعه مؤنث، وهو )تذكرة(، فلم يطابق الضمري مرجعه، ختالًفا ابلتذكري والتأنيث، ويقول الفراء يف ذلك: 

، [36]، ويقول الزخمشري: "وذكر الضمري، ألنَّ التذكري يف معىن الذكر"[35]"ذكر القرآن، ُث رجع التذكري إىل الوحي"
 املعىن حفظ ذلك فاتعظ به".ويقول اجلالل احمللي: "إن 

ويشرح املغفور له الشيخ عبدالرمحن اتج قول اجلالل، فيقول: "إن الضمري عائد على القرآن، وهو إن مل جير له ذكر يف هذا 
 ممطَهََّرٍة يف صمحمٍف ممَكرََّمٍة * َمْرفموَعةٍ املقام فهو معهود معلوم على كل حال، ويؤيده ما جاءت به اَلية التالية يف قوله تعاىل: }

 .[37]{، فإن املعهود املعروف أن هذه أوصاف القرآن الكرمي"* أِبَْيِدي َسَفَرٍة * ِكَراٍم بَ َررَةٍ 
(، وأهنا مصدر، واملصدر معناه اْلدث، وهو مذكر؛ أي: إن فالزخمشري يذهب وحده إىل أنَّ ضمري )ذكره( عائد على )تذكرة

)تذكرة( مؤنثة اللفظ مذكرة املعىن، والتأويل على هذا: أن يف هذا الذي كان من التلهِ ي عن ابن أم مكتوم وعتاب هللا عليه، 
 موعظة ملن شاء أن يتعظ إذا وعاه وتدبره.

ال مينع من عودته عليه أنه مل يمذَكر يف الكالم قبله، ألن املقام يدل  أما اَلخرون فمرجع الضمري عندهم هو القرآن الكرمي،
عليه، ويف اَلايت التالية أوصاف ال يوصف هبا غريه يف املعتاد املألوف، والتقدير على هذا: أن يف هذه القصة موعظة، فمن 

 شاء حفظ القرآن وتدبره، ليزداد وعظًا ورشاًدا.
سع يف مرجع الضمري، وال تلتزم ذكره بلفظه يف كل مقام، غناء عنه بداللة املقام أو فحوى ويزيد على ذلك أنَّ العربية تتو 

َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْ َفقموا مَلْ الكالم عليه، فقد أمغفل ذكره واستمغِن عنه ابملصدر املفهوم من الفعل املذكور قبله يف قوله تعاىل: }
[، ففي )كان( ضمري يعود على اإلنفاق الذي يتضمنه الفعل 67{ ]الفرقان: َذِلَك قَ َواًمايمْسرِفموا َومَلْ يَ ْقرتمموا وََكاَن َبنْيَ 

 )أنفقوا(، والتقدير: وكان إنفاقهم قواًما بني اإلسراف والتقتري.

تممْ وعاد على املعروف املعتاد، وما تشري الفحوى إليه يف قوله تعاىل: } َلى َعَلْيكمْم َفكمن ْ  َعَلى َأْعَقاِبكمْم َقْد َكاَنْت آاَييت ت مت ْ
[، فضمري )به( يعود على البيت العتيق أو اْلرم، وليس له 67، 66{ ]املؤمنون: تَ ْنِكصموَن * ممْسَتْكرِبِيَن بِِه َساِمًرا َِتْجمرمونَ 

ار  ذكر يف الكالم، لكن سوغ إضماره أهنم كانوا يفخرون به، ويتباهون ابلوالية عليه، عرف ذلك عنهم، وشاع فيهم، حَّت ص
َها ِمْن َدابَّةٍ كاألمارة عليهم، وعاد على مثله يف قوله سبحانه: } [، 61{ ]النحل: َوَلْو ي مَؤاِخذم اَّللَّم النَّاَس ِبظمْلِمِهْم َما تَ َرَك َعَلي ْ
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فضمري )عليها( يعود على األرض، أشار إليها ذكر )دابة(، فهي تعيش على ظهر األرض، وعاد على مثله يف قول ابن قيس 
 يَّات ميدح عبدالعزيز بن مروان:الرق

ا لَّه  اَََف اْشت ف يْتََََُالُحبَ ََف د  اءََُتْشف ىََََََََك م   [38ك ل بِْه]َِمنََْالُملُوكََِِدم 

فضمري )كلبه( للكلب، تذكر به العقيدة الفاشية فيهم أن دواء الكلب قطرة من دم ملك ختلط مباء ُث يسقاه الكليب، ويف 
 ت:هذا املعىن يقول الكمي

ق امََََِأ ْحّلُمُكمَْ ْهلََََِلِس  افِي ةَ ََََالج  اََََََََش  اُؤُكمََُك م  اَُيْشف ىَِدم   [39الك ل ُب]َبِه 

 وعندي أن كال التأويلني مقبول، وله سند من اللغة، لكن الثاين أقرب إىل الطبع، وأدخل يف الفهم.
للغافل ليذكر أن القرآن هو املنهل الفياض، واألصل اجلامع وبعد، فإن يف تذكري الضمري ليعود على القرآن الكرمي، تنبيًها  

الذي أيخذ عنه املهتدون ما شاء هللا أن أيخذوا من املواعظ واْلكم، وما هذه املوعظة الَّيت تستخلص من قصة ابن أم مكتوم 
 إال مثال مقتبس منه، وقطرة من فيضه العميم، وهللا سبحانه أعلم.

قد َجَنْحت إىل زيغ، أو خبطت على غري هدى، فما هي أواًل وأخريًا إال  -لت عن كتاب هللا وبعد، فعسى أال أكون فيما ق
نية صاْلة حاكت يف صدرى، ورغبة صادقة قد شدت من عزمي، فأقبلت على هذه الدراسات، حفيًّا هبا، جاًدا فيها، على 

 ْلة والرغبة الصادقة.رجاء يف هللا أن يهب ِل من لدنه توفيًقا فيها وسداًدا جزاء النية الصا
فمجتهد أخطأ، وحماول أخفق، وما يزال املرء خيطئ ويصيب، وسيظل   -فإن يكن عداين ما ارجتيت من التوفيق والسداد 

 كذلك ما دام خلًقا من البشر، يقعد به القصور أحيااًن، وتنوشه الغفلة والنسيان أحيااًن أخرى.
  رب العاملني. وسبحان من تفرد ابلكمال وحده، ال إله إال هو

 
 

 
  اْليم: اإلبل اليت أصيبت ابْليام، وهو داء ال تروى معه، َجع أهيم.   [1]
 .288 /1"الروض األنف":    [2]
 املمْهل: دمْرِدي  الزَّيِت.   [3]
 .210 /8"البحر احمليط":    [4]
 ِحْجر: حَمجور ومَمنوع.   [5]
  تمرُيون: ترد وهنا إىل املراح؛ أي: املأوى، َتسرحمون: تدعوهنا ترعى حيث َتشاء.   [6]
: بقااي الطعام يف الكرش.   [7]  الَفْرثم
 .17 /2"الكتاب":    [8]
  .316 /2املصدر السابق:    [9]
 ، ونتفت: مسنت.109، 108 /2"معاين القرآن" للفرَّاء:    [10]
 .65 /1ارثي، كما يف "الكتاب" البيت لقيس بن اْلَصني بن يزيد اْل   [11]
  .528 /1"الكشَّاف":    [12]
  .508 /5"البحر احمليط":    [13]
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 السكر: كل ما يمسِكر.   [14]
  الصبغ: ما يؤَتَدم به.   [15]
  تمورون: أوَرى النار: أوقدها.   [16]
  الربزَخ: ما بني املوت والَبعث.   [17]
، وهي هنا بقراءة محزة والكسائي، وقراءة الباقني: 9، واَلية يف سورة مرمي: 242، 241 /2"معاين القرآن":    [18]
  . 181ما يف "إَتاف فضالء البشر": {، كَ َخَلْقتمكَ }
 ، وعجز البيت: َوِإْن ِشْئِت مَلْ َأْطَعْم ن مَقاًخا َوالَ بَ ْرَدا79 /2"الكشاف":    [19]

  .33د: النوم، والبيت للعرجي كما يف "شواهد الكشاف": والنقاخ، بضم ففتح: املاء البارد، والرب 
  دايرًا: أحًدا.   [20]
  .71 /3"معاين القرآن":    [21]
  .395 /2"الكشاف":   [22]
  .1/392"الكشاف":   [23]
  .1/272، "وشرح التصريح":1/114"الكتاب":   [24]
  كظيم: ميلك نفسه عند الغضب، هون: خزي.    [25]
  ، القرب: َجع القراب، وهو غمد السيف.242 /2"ديوان اْلماسة":    [26]
  .504 /5، و"البحر احمليط": 526، 348 /2"الكشاف":    [27]
  ارب الزوج من الرجال، وأبو الزوج.األمحاء: َجع محا، من يكون من أق   [28]
  أقربت: قرب أوان والدِتا.   [29]
  .526 /2"الكشاف":    [30]
  .99 /1"اإلنصاف":    [31]
  .147 /10"تفسري القرطيب":    [32]
  .2/526"الكشاف":    [33]
قرورمة: أصاهبا القر، أي: الربد، املعاوز: خرق يلف هبا الصيب، اَلمة: ما يعلق بسرة املولود إذا سقط من بطن أمه مَ    [34]

  (.231، 230 /16)"اللسان": عوز، و"تفسري القرطيب": 
  .3/236"معاين القرآن":    [35]
  .2/425"الكشاف":    [36]
  .1975، نوفمرب 36جملة جممع اللغة العربية ج    [37]
  .10الديوان:    [38]
  "اللسان": كلب.   [39]
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