
1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 ربشّ  :قولو الباء حرف إلى أم :قولو من اليمزة حرف( ب -31)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
أو اإلضراب،  ،فييا معنى اإلنكاراستفيامية، وقد يكون  "أم" :-رحمو اهلل تعالى-زي الكمبي يقول اإلمام ابن جُ 

 ومنفصمة مما قبميا. ،وتكون متصمة لممعادلة بين ما قبميا وما بعدىا
 ، أما بعد:والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
متصمة لممعادلة بين اإلضراب، وتكون  وأ ،نيا تكون استفيامية، وقد يكون فييا معنى اإلنكارإ يقول:" أمفيذه "

 .ما قبميا وما بعدىا، ومنفصمة مما قبميا
 :بمعنى ،واإلنكار أو منقطعة بمعنى بل، ىذا معنى اإلضراب الذي أشار إليو ،عاطفة :تكون متصمة "أم"ىذه 

 .بل، فتكون بيذا االعتبار منقطعة
مجبل، يعني: ، تقول: ا"ل"ابمعنى:  ،وحمير ،ئطي  : عمى لغة بعض العرب ،"ل"ا :وتكون حرف تعريف بمعنى

  ."ل"ا :الجبل، وال زالت ىذه المغة مستعممة في بعض النواحي، ال زالت موجودة، أم بمعنى
التعيين، وُيذكر  فُيطمب بيا وبأم ،ىي الواقعة بعد ىمزة االستفيامفأم المتصمة ومنقطعة،  ،متصمة :أم ىنا تكونف

تأتي التي المتصمة،  ىي وىي المسبوقة بيمزة التسوية، ىذه ،المتصمةل، وىناك نوع آخر من أم عادِ المُ  :بعد أم
 .بمعنى االستفيام أو التسوية

 أو بمعنى بل وىمزة االستفيام، ،أما المنقطعة فيي التي ال يفارقيا معنى اإلضراب، سواء كانت بمعنى بل
وتكون  وقد يكون فييا معنى اإلنكار واإلضراب، ،تكون استفيامية: ذكر ىذين المعنيين -رحمو اهلل-والمؤلف 

 .ومنفصمة مما قبميا ،متصمة لممعادلة بين ما قبميا وما بعدىا
 ؟، ىذه ما نوعيا[ٕٔ ]إبراىيم: {َسَواٌء َعَمْيَنا َأَجزِْعَنا َأْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن َمِحيصٍ }: -تبارك وتعالى-اآلن في قولو 

قمنا: المنفصمة ىي التي لإلضراب، فيذه متصمة، تفيد معنى نحن ، متصمة ىي ،و منفصمة؟أمتصمة  ىيىل 
َتنِزيُل اْلِكتَاِب ال } وقولو:ُسبقت بيمزة التسوية،  وأمفاليمزة ىذه لمتسوية،  {َأَجزِْعَنا َأْم َصَبْرَنا} :التسوية، الحظ

إنيا منفصمة بمعنى بل واليمزة،  :، فيذه قيل[ٖ-ٕ ]السجدة: {َأْم َيُقوُلوَن اْفَترَاهُ * َرْيَب ِفيِو ِمْن َربّْ اْلَعاَلِميَن 
بل يقولون افتراه، أي وليست بل واليمزة،  ،إنيا بمعنى بل :، وقيل: إنيا استفيامية، وقيل؟يعني: بل أيقولون افتراه

  .؟أنيا بمعنى بل واليمزة، بل أيقولون افتراه ،واألول ىو المشيور
التوضيح  :؛ ألن المقصود باألمثمةىأذكرىا التحقيق، تحقيق الراجح في المعن وليس المقصود بيذه األمثمة التي

قد نأتي بمثال تتطرق إليو احتماالت، وقد يحتاج إلى مناقشة ليذا القول الذي ُذكر، أو بناء عميو جاء  فقط، يعني
المعنى فيذا ىو و لممناقشات، إذا اتضح لك المراد  ىذا المثال، ولكن المقصود التوضيح فقط، وليس ىذا مجاال

القواعد في في أصول الفقو،  ،وفي غير الفقو، في عموم الحديث ،المطموب، والعمماء يأتون باألمثمة في الفقو
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قد يأتي بمثال ال يوافق عمى المعنى الذي أورده ليكون مثااًل فمن أجل التوضيح والتقريب،  ،النحوفي و  ،الفقيية
  .عميو

ذا قمنا و ، فيذه متصمة، [ٜٖ ]الطور: {اْلَبُنونَ  َأْم َلُو اْلَبَناُت َوَلُكمُ }وقولو:  يي التي ال يفارقيا فالمنقطعة  بأنياا 
 {اْلَبُنونَ  َأْم َلُو اْلَبَناُت َوَلُكمُ }بل وىمزة االستفيام، فيذه تحتمل  اً وأحيان ،تكون بمعنى بلأي: ، معنى اإلضراب

فتكون متصمة، لكن إذا كانت  ،؟ألو البنات ولكم البنون :ىمزة االستفيام بمعنى، يحتمل أنيا تكون [ٜٖ ]الطور:
ذا كان و بمعنى ىمزة االستفيام فإنو ُيطمب بيا وبأم التعيين،  اإلنكار تكون بمعنى بل، وىو أقرب  المقصود بذلكا 

 ]البقرة: {ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َيْعُقوَب اْلَمْوتُ َأْم ُكنُتْم ُشَيَداَء ِإْذ َحَضَر }وقولو: واهلل أعمم،  ،ىنا
وعممتم منو  ،بل شيد أسالفكم يعقوبأي بمعنى بل،  :ىي استفيامية، يعني: متصمة، وقيل :، أم ىذه قيل[ٖٖٔ

 {َأْم َيُقوُلوَن َشاِعرٌ } وقولو:، ؟عنى بل واليمزة، بل أكنتم شيداءإنيا بم :ما أوصى بو، وبعضيم كابن عطية يقول
َلوُ  َيُقوُلونَ  َأمْ  * َطاُغونَ  َقْومٌ  ُىمْ  َأمْ  ِبَيَذا َأْحََلُمُيمْ  تَْأُمُرُىمْ  َأمْ }، [ٖٓ ]الطور: َأْم ُخِمُقوا }، [ٖٖ - ٕٖ: الطور] {َتَقوَّ

 َخزَاِئنُ  ِعْنَدُىمْ  َأمْ }، كل ىذه متتابعة، [ٖٙ :]الطور {َأْم َخَمُقوا السََّمَواِت َواأَلْرَض }، [ٖ٘ ]الطور: {ِمْن َغْيِر َشْيءٍ 
 َوَلُكمُ  اْلَبَناتُ  َلوُ  َأمْ  * ُمِبينٍ  ِبُسْمَطانٍ  ُمْسَتِمُعُيمْ  َفْمَيْأتِ  ِفيوِ  َيْسَتِمُعونَ  ُسمَّمٌ  َلُيمْ  َأمْ  * اْلُمَصْيِطُرونَ  ُىمُ  َأمْ  َربّْكَ 

 َفالَِّذينَ  َكْيًدا ُيِريُدونَ  َأمْ  * َيْكُتُبونَ  َفُيمْ  اْلَغْيبُ  ِعْنَدُىمُ  َأمْ  * ُمْثَقُمونَ  َمْغَرمٍ  ِمنْ  َفُيمْ  َأْجًرا َتْسأَُلُيمْ  َأمْ  * اْلَبُنونَ 
ينا بمعنى بل ف، [ٖٗ - ٖٚ: الطور] {ُيْشِرُكونَ  َعمَّا المَّوِ  ُسْبَحانَ  المَّوِ  َغْيرُ  ِإَلوٌ  َلُيمْ  َأمْ  * اْلَمِكيُدونَ  ُىمُ  َكَفُروا

   .، وىكذا؟، بل أتأمرىم أحالميم بيذا؟، بل أيقولون شاعر؟البناتواليمزة، بل ألو 
ن والشك، والتخيير، وقد تكون مركبة من إِ  ،لمتنويع :المكسورة المشددة ا"إمّ ": -رحمو اهلل تعالى-قال 

 وما الزائدة. ،الشرطية
لمتخيير، أو اإلباحة، وعرفنا الفرق بين التخيير  :ىذه حرف يكون بعد الطمب :ايقول: تأتي لمتنويع، إمّ  إّما:

مَّا َكُفورًا}قولو: ، وقد تكون لمتفصيل، فتقاربان جدًّاوىما م ،واإلباحة ، [ٖ ]اإلنسان: {ِإنَّا َىَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َواِ 
 الزائدة، ىكذا قال بعض أىل العمم، وما ،شرطيةالإن ىي: ، {ِإنَّا َىَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا} :ىنا ّماإ نّ إِ قيل: 
مَّا َكُفورًا} :والمعنى، إننا :{ِإنَّا} وأصل  فناه السبيل إنْ عرّ يعني: إننا  ،[ٖ ]اإلنسان: {ِإنَّا َىَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َواِ 

نْ  ن كفر،  ،إن شكر :يقولون: أصميا {ِإنَّا َىَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا}كفر،  شكر وا  إن وما،  :، يقولون: أصميا{ِإمَّا}فـوا 
 .، ىكذا يقول بعض أىل العمم{ِإمَّا}: فصارت ُأدغمتف

مَّا َيُتوُب َعَمْيِيمْ }لمتنويع،  :يقول: إنيا تأتي -رحمو اهلل-زي ىنا ابن جُ  :عمى كل حال  ]التوبة: {ِإمَّا ُيَعذُّْبُيْم َواِ 
مَّا السَّاَعةَ }حرف شرط وتفصيل،  :يقولونىنا  "ماإ"فـ، [ٙٓٔ ، [٘ٚ ]مريم: {َحتَّى ِإَذا رََأْوا َما ُيوَعُدوَن ِإمَّا اْلَعَذاَب َواِ 

 .والتفصيل :يعني ،لمتنويع :فينا يقولون
مَّا َأْن َنُكوَن َنْحُن }: -صمى اهلل عميو وسمم-قول السحرة لموسى وأما التخيير فك  {اْلُمْمِقينَ ِإمَّا َأْن ُتْمِقَي َواِ 

 .، ىذا لمتخيير[٘ٔٔ ]األعراف:
مَّا َكُفورًا}في قولو:  ينا يقول: وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة، كما قمناف وكما سبق  {ِإمَّا َشاِكًرا َواِ 
 .ماو إن يعني: ، [ٖ ]اإلنسان:
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مَّا َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم }: -تبارك وتعالى-في قولو  ،طيب  إماما نوع  ماذا؟ عمى ىذا مثال، [ٛ٘ ]األنفال: {ِخَياَنةً َواِ 
مَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِيْم ُحْسًنا}وقولو: ، زائدةالما و  شرطيةال إن :بعضيم يقول؟ ىنا  :، ىنا[ٙٛ ]الكيف: {ِإمَّا َأْن ُتَعذَّْب َواِ 

 .لمتخيير
شرطية ُأدغمت في ما الن إِ يعني: أّن وما الزائدة،  ،إن الشرطية :قد تكون مركبة من"و يقول:  :عمى كل حال

مَّا ُينِسَينََّك الشَّْيَطاُن َفَل َتْقُعْد َبْعَد الذّْْكَرى َمَع اْلَقْوِم }، [ٖٕٔ]طو: {َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ِمنّْي ُىًدى}فقولو: الزائدة،  َواِ 
ال  :وما زائدة ُأدغمت فييا، وعرفنا أن الزيادة يقصدون بيا ،، فإن شرطية[ٛٙ ]األنعام: {الظَّاِلِمينَ  الزيادة إعرابًا وا 

 .التوكيدك ،زيادة في المعنىللك يأتي فإن ذ
 والتفصيل. ،لمتقسيم :المفتوحة المشددة "اأمّ ": -رحمو اهلل تعالى-قال 
 .في آن واحد ،وتوكيد ،وتفصيل ،حرف شرط :ىي "اأم  "ىذه 

في سورة الكيف قال: الخضر في خبره مع موسى فيما قصو اهلل عمينا فأما التفصيل فيو في غالب أحواليا، ف
َوَأمَّا اْلُغَلُم َفَكاَن َأَبَواُه }، [ٜٚ ]الكيف: {َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن َيْعَمُموَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَيا}

َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغَلَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن }، [ٓٛ ]الكيف: {َفَخِشيَنا َأْن ُيْرِىَقُيَما ُطْغَياًنا َوُكْفرًا ُمْؤِمَنْينِ 
 َفََل  السَّاِئلَ  َوَأمَّا * َتْقَيرْ  َفََل  اْلَيِتيمَ  َفَأمَّا}: -تبارك وتعالى-وقولو  ، فيذا لمتفصيل،[ٕٛ ]الكيف: {َتْحَتُو َكنٌز َلُيَما

كما تدخل في أجوبة  ،أنو دخمت الفاء في جوابيا :والحظ، [ٔٔ - ٜ: الضحى] {َفَحدّْثْ  َربّْكَ  ِبِنْعَمةِ  َوَأمَّا * َتْنَيرْ 
ا تكون أمّ إن ولذلك يقولون: ؛ لكن يوجد فييا اختصاص بالتفصيل ،ا فييا من معنى ميمامَ الشرط، قالوا: لِ 

وىذه األمثمة التي ذكرتيا  ميما الشرطية، لكن ما تعمل عمميا، ومعنى التفصيل يكون زائدًا في معناىا، :بمعنى
 .تكفي
 والتمني. ،والعرض ،متوبيخلو  ،واالستفتاح ،لمتنبيو :المفتوحة المخففة "أاَل " :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .المفتوحةبقولو: المكسورة " من "إالّ المخففة، و  :قولوالمشددة ب "أال  "المفتوحة المخففة، يعني: يحترز من  "أاَل "
ىذه  ،ىذا شيء واحد ،التنبيو واالستفتاح ،ىذان بمعنى واحد ،واالستفتاح ،التنبيو :نا معنىا ىيلىذه ذكر  "أاَل "

 فذكر: التمني، الرابعالعرض،  :الثالثو  ،التوبيخ ىذا الثاني :لمتنبيو واالستفتاح، المعنى اآلخر ،حالة واحدة
 .التنبيو واالستفتاح ىذا واحد، والتوبيخ اثنان، والعرض ثالثة، والتمني أربعة: أربعة

لو  :كما سيتضح من خالل األمثمة، يعني ،يصح الكالم بدونياىذه  "أاَل "التنبيو واالستفتاح إذا لم تدخل ي ف
 .ىذه إذا كانت لمتنبيو واالستفتاح ،ُحذفت الكالم ُيفيم
 .أن تكون عرضًا فيذه تدخل عمى الجممة الفعمية فقط :أما المعنى اآلخر

 ،، وىذا قميلىبم :، بمعنىقال: ألم تقرأ؟ تقول: أاَل و لمن سألك  كقولك ،يذا قميلف ،أن تكون جواباً  :المعنى الثالثو 
عندنا في  اخاصًّ  ىذا يبدوأليس كذلك؟ ، نحن نقول: إال  إذا أجبنا في مثل ىذا؟ ألم تقرأ؟ أو شاذ، نحن ماذا نقول 

يحتاج مدة ف، تقولون: إالّ أنتم ؟ إالّ  ماذايقولون:  ،الناس الذين يأتون طارئين عمى ىذه البيئة يستغربونفالبيئة، 
، ىبم :، بمعنىالصحيح أن تقول: أاَل فحضر الكتاب؟ لم تإذا قال لك: ألم تقرأ؟ ألم تذىب؟ أفحتى يفيم المراد، 

 ى.بمعنى بم -كل حال عمى-فيذه ُيجاب بيا  ، وليس إال  أاَل 



4 
 

َذا ِقيَل َلُيْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَياُء َأال ِإنَُّيْم ُىمُ }تأمل األمثمة:  السَُّفَياُء َوَلِكْن ال  َواِ 
إنيا في  :، وقمنا{السَُّفَياءُ  ِإنَُّيْم ُىمُ َأال } متنبيو واالستفتاح،ىذه ل :، ىذه ما موضعيا؟ الحظ[ٖٔ ]البقرة: {َيْعَمُمونَ 
، ىم السفياء، تامًّاو ناقصًا؟ يكون أ غني عنيا يكون الكالم تامًّاستُ لموضع يصح االستغناء عنيا، ولو اىذا ا
 ]التوبة: {اْلِفْتَنِة َسَقُطواَأال ِفي }، ىذه أيضًا لالستفتاح والتنبيو، [ٕٔ ]البقرة: {اْلُمْفِسُدونَ  َأال ِإنَُّيْم ُىمُ } قولو: طيب
، لو حذفتيا صح الكالم، إنيا قربة [ٜٜ ]التوبة: {َأال ِإنََّيا ُقْرَبٌة َلُيمْ }، [ٛٔ ]المجادلة: {اْلَكاِذُبونَ  َأال ِإنَُّيْم ُىمُ }، [ٜٗ

أنو يصح  :ذلكعالمة و ، "أاَل "ليم، في الفتنة سقطوا، وىكذا في عامة المواضع في القرآن ىي لمتنبيو واالستفتاح 
 .االستغناء عنيا
ْرَنا َعْنُيمُ }اآلن في قولو تعالى: ف، المؤلف وما ذكر ،كالتوبيخ :ُأخر وتأتي لمعانٍ  اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمٍَّة  َوَلِئْن َأخَّ

َأال ِحيَن }، ىذه لمتنبيو واالستفتاح، [ٛ ]ىود: {َمْعُدوَدٍة َلَيُقوُلنَّ َما َيْحِبُسُو َأال َيْوَم َيْأِتيِيْم َلْيَس َمْصُروًفا َعْنُيمْ 
َأال ِحيَن  َأال ِإنَُّيْم َيْثُنوَن ُصُدوَرُىْم ِلَيْسَتْخُفوا ِمْنوُ }، ىذه لمتنبيو واالستفتاح، [٘ ]ىود: {َيْسَتْغُشوَن ِثَياَبُيمْ 
وَن َوَما ُيْعِمُنونَ  َيْسَتْغُشوَن ِثَياَبُيمْ   .لمتنبيو واالستفتاح ، ىذا كمو[٘ ]ىود: {َيْعَمُم َما ُيِسرُّ

َأال َتَرْوَن }ما محمميا ىنا؟ ف، [ٜ٘ ]يوسف: {َأال َتَرْوَن َأنّْي ُأوِفي اْلَكْيَل َوَأَنا َخْيُر اْلُمنِزِلينَ }: تعالى أما قولوو طيب 
استفيام إنكاري،  فيي؟ {َأال َتَرْونَ }نافية،  اليمزة لالستفيام وال ،و لإلنكار؟أ ،؟ ىل ىذه لمعرض{َأنّْي ُأوِفي اْلَكْيلَ 

، لإلنكار، [ٕ٘ ]الشعراء: {َأال َتْسَتِمُعونَ }، لمتوبيخ، [ٔٔ ]الشعراء: {َأال َيتَُّقونَ }: قالو ، {َأال َتَرْوَن َأنّْي ُأوِفي اْلَكْيلَ }
بيذا  أو ما يحتفّ  ،أو اإلنكار ،يقصد بو التوبيخوقد  ،يذا استفيام إنكاريفوال نافية  ،اليمزة لالستفيامفإذا كانت 

 .المعنى
صمى اهلل عميو -العرض قول إبراىيم فمثال لكن بالنسبة لمعرض والتمني الذي ذكره،  ،ذلك لعل ىذا يكفي فيو 

العرض؛ ألنو ال يوبخ ال، بل التوبيخ؟ ىل ، ما المقصود بو ىنا، [ٕٚ ]الذاريات: {َأال تَْأُكُمونَ }مالئكة: مل -وسمم
نما العرض ،الضيف  .أال تأكمون :يقول ،كموا :يقولن أن م بدال ،أسموب لطيفألنو  ؛وا 
  بالبيت المشيور: يذا يمثمون لوف ـ"أاَل"بالتمني وأما 

 شتريوأف ُيباع  موتٌ أاَل 
 حر نفس المييمنُ  مَ حِ  رَ أاَل 

 

*** 
*** 

 فيو ال خيرَ ما  فيذا العيُش 
 تصدق بالوفاة عمى أخيو

 

 .شتريو، ىذه لمتمنيأموت ُيباع ف أاَل 
وتكون مركبة  ،واجبالوتكون لإليجاب بعد غير  ،استثناء :المكسورة المشددة "إالّ " :-رحمو اهلل تعالى- قال

 وال النافية. ،من إن الشرطية
 .أنيا حرف استثناء ،ىذا ىو معناىا المشيور ،حرف استثناء ىذه "إالّ "
 :يعني "إال اهلل"، ىنا قالوا: [ٕٕ ]األنبياء: {َلَفَسَدتَاَلْو َكاَن ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو }، كقولو: غير :قد تكون بمعنىو 

 .تبارك وتعالى-غير اهلل 
 ، ومثموا لذلك بقول الشاعر:واألخفش، وىذا ليس محل اتفاق ،الفراء :مثل ،الواو عند بعض النحاة :وتأتي بمعنى

 رقدانِ أبيك إال الفَ  لعمرُ و أخوه *** مفارقُ  أخٍ  وكل  
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والفرقدان؛ ألنيما يتفارقان، مع أن ىذا يؤتى بو كمثال لعكس  :أي :قالواو فسروه ىنا فلكن ىذا ليس محل اتفاق، 
 الواو، يعني: عكس ىذا المعنى. :وليست بمعنى ،ىذا، يعني: أنيما ال يفترقان، فتكون لالستثناء

 رقدانِ أبيك إال الفَ  و أخوه *** لعمرُ مفارقُ  أخٍ  وكل  
، ما [ٜٕٗ ]البقرة: {اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَيِدهِ  َوَمْن َلْم َيْطَعْمُو َفِإنَُّو ِمنّْي ِإالَّ َمنِ } :، فقولوىو الغالب ناالستثناء إذف

: ، ُفسر بمعنى[ٕٕ ]األنبياء: {َلْو َكاَن ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَّوُ }االستثناء ىو الغالب، فنا لالستثناء، ى ىي ؟المعنى ىنا
 .غير

وال النافية، ىذا مثال  ،، ىنا يقول: تكون مركبة من إن الشرطية[ٓٗ ]التوبة: {ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه المَّوُ }وقولو: 
َتْفَعُموُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اأَلْرِض ِإالَّ }ال تنصروه، وىكذا:  إنْ أي: ، [ٓٗ ]التوبة: {ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه المَّوُ } :ليا

الزائدة  ،ال تفعموه، إن الشرطية دخمت عمييا ال النافية في المعنى إنْ  أي: {ِإالَّ َتْفَعُموهُ }، [ٖٚ ]األنفال: {َوَفَساٌد َكِبيرٌ 
 .وال مركبة من إنْ  :في المفظ، فيي

]آل  {َوَما َكاَن َقْوَلُيْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا}كقولو: يعني المنفي،  :غير الواجبتكون لإليجاب بعد غير الواجب، و يقول: 
َوَما َكاَن َقْوَلُيْم ِإالَّ َأْن }تكون لإليجاب بعد غير الواجب، ف ،ىذه نافية "ما" :الحظ {َوَما َكانَ }، [ٚٗٔ عمران:
 :، فتكون ىنا[ٚٗٔ ]آل عمران: {َأْن َقاُلوا ِإالَّ }: -بالموجَ أو ت الُمثبَ أي -، فالذي أثبتو [ٚٗٔ ]آل عمران: {َقاُلوا

 .[ٚٗٔ ]آل عمران: {َوَما َكاَن َقْوَلُيْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا}بعد النفي، ىذه تقع و  ،لإليجاب
َكَمَثِل الَِّذي َيْنِعُق ِبَما ال َيْسَمُع }يمثمون ليذا: و  ،تأتي زائدة :بعضيم يقولفُأخر،  لمعانٍ  -عمى كل حال-وتأتي 

ال }نفي سماع الدعاء والنداء أصاًل عمى ىذا التفسير،  :زائدة، والمعنى "إال"، قالوا: [ٔٚٔ ]البقرة: {ُدَعاًء َوِنَداءً  ِإالَّ 
وىذا مضى  ،ال يسمع شيًئا ،وال نداء ،زائدة، ال يسمع دعاء "إال"، قالوا: [ٔٚٔ ]البقرة: {َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداءً 

 {ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداءً }قال: ، يذكر ذلك من حضر معنا من اإلخوانو  ،الكالم عميو في الكالم عمى األمثال في القرآن
 :مثل البيائم ،يسمع صوتًا ال يفقو معناه الراجح: أن: تذكيرلم لكن ،سبق الكالم عمى الترجيح قد، و [ٔٚٔ ]البقرة:

وال يفيم  ،وال يفقو ،ولكنو ال يميز ،، يسمع صوت الراعي[ٔٚٔ ]البقرة: {ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداءً َيْنِعُق ِبَما ال َيْسَمُع }
مع  ،-أنيا زائدة- وبعض النحاة ىذا المعنى ،ولذلك رد بعض المفسرين ؛عمى ىذا المعنى المراد، فميست زائدة

 .زائدة أصالً ن و ، وقالوا: ال تك-رحمو اهلل-كاألصمعي  ،أن القائل بو إمام كبير
 ،المشددة سبعة أنواع: شرطية، واستفيامية، وموصولة، ومنادى، وصفة "أيّ ": -رحمو اهلل تعالى-قال 

 وظرفية إذا ُأضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا ُأضيفت إلى مصدر.
، فدلت [ٓٔٔ ]اإلسراء: {اأَلْسَماُء اْلُحْسَنىا َتْدُعوا َفَمُو مَّ  اْدُعوا الرَّْحَمَن َأيِّا اْدُعوا المََّو َأوِ  ُقلِ }مثل:  الشرطية "أيّ "

 .ىنا عمى الشرط
َذا َما ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمْنُيْم َمْن َيُقوُل َأيُُّكْم زَاَدْتُو َىِذِه }: االستفيامية لامث ،، وموصولةاستفياميةو كذلك يقول:  َواِ 

االستفيامية و فينا استفيامية، ، [ٖٛ ]النمل: {َقْبَل َأْن َيْأُتوِني ُمْسِمِمينَ َأيُُّكْم َيْأِتيِني ِبَعْرِشَيا }، [ٕٗٔ ]التوبة: {ِإيَماًنا
 .غير الموصولة
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، ىي نيعني: لننزعن الذي، [ٜٙ ]مريم: {ُثمَّ َلَننزَِعنَّ ِمْن ُكلّْ ِشيَعٍة َأيُُّيْم َأَشدُّ َعَمى الرَّْحَمِن ِعِتيِّا}الموصولة مثل: و 
أشد عمى  مى ن، يعني: الذي[ٜٙ ]مريم: {َلَننزَِعنَّ ِمْن ُكلّْ ِشيَعٍة َأيُُّيْم َأَشدُّ َعَمى الرَّْحَمِن ِعِتيِّاُثمَّ }، نبمعنى الذي
 .االرحمن عتيًّ 

 :، الحظ[ٕٚ ]الفجر: {َيا َأيَُّتَيا} مثل: منادىو يقول: موصولة ثالثة، والستفيامية اثنان، واالشرطية واحد، ال: نإذ
 {َيا َأيَُّيا الرَُّسوُل َبمّْْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربّْكَ }، [ٕٚ ]الفجر: {َيا َأيَُّتَيا النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ }أي صارت مناداة، 

 .[ٚٙ ]المائدة:
رآن، يعني: حينما تقول ظرف، بعض ىذه األشياء ليس ليا مثال من القوصفة، وظرفية إذا ُأضيفت إلى يقول: 

وقت  ظرف، أيّ  :ساعةفيقول: إذا ُأضيفت إلى ظرف، ألنو ساعة تحضر أحضر، فيذه ظرفية،  مثاًل: أي  
 .يوم تختاره أوافق عميو، فيذه ظرفية تحضر أحضر، أيّ 

 :كتابة تكتب أطبع، فينا : مصدر، أيّ كالمفستمع، أكالم تقول  ، أيّ ومصدرية إذا ُأضيفت إلى مصدر يقول:
 .ُأضيفت إلى المصدر

الصفة التي أشار إلييا المؤلف، حينما أي:  فتقع صفة لمنكرة، ،قد تأتي دالة عمى معنى الكمال :وعمى كل حال
رجل كامل، رجل، يعني: ل أي  نقول: زيد رج ،اف زيدً صِ نَ ف ُنكمل ىذا الكالم لكي نقول مثاًل: زيد رجل، ونقول

 .رجل، فيذا كامل الرجولة ىذا لمصفة، زيد رجل أي  
رجل، لكن لو  زيد رجل أي   مثل: رجل فيي صفة، :مثلتكون حااًل لممعرفة، يعني: إذا جاءت بعد نكرة  كذلك

 .رجل، ىذا من الناحية اإلعرابية جاء زيد أي  أو رجل،  جاءت بعد معرفة تكون حااًل، لو قمت: مررت بزيد أي  
وذلك مثل  تأتي بيا، ،الرجلمثل:  "لا"تنادي ما فيو أن إذا أردت ف ،"لا"وتأتي أيضًا وصمة إلى نداء ما فيو 

 .يا أييا الرجل قولك:
 التصديق. :معناىا " المكسورة المخففةيْ إِ ": -رحمو اهلل تعالى-قال 

 ،، يقصد في المعنىحقًّا :وليذا قال بعضيم: إنيا بمعنى ؛والتوكيد أيضاً  ،اإلثباتو  ،التصديق :ىذه معناىا "يْ إِ "
َوَيْسَتْنِبُئوَنَك َأَحقّّ ُىَو ُقْل ِإي } ، مثل:يْ إِ  ،حرف :وىذه ،اسم :من جية اإلعراب، فتمك لكنيا ال تقع موقع حقًّا

 ،التصديق، فيي حرف جوابو  ،التوكيدو  ،اإلثبات :، فينا معناىا[ٖ٘ ]يونس: {َوَربّْي ِإنَُّو َلَحقّّ َوَما َأْنُتْم ِبُمْعِجِزينَ 
 .أو وعد الطالب ،ر، أو إعالم السائلتقال عند تصديق الُمخبِ  ،نعم من جية المعنى :كأنيا بمعنى

 تكون بمعنى مع. :انتياء الغاية، وقيل :معناه "إلى": -رحمو اهلل تعالى-قال 
 :وتأتي لمعانٍ  ،ىذه حرف جر "إلى"

َياَم ِإَلى المَّْيلِ }النتياء الغاية الزمانية  :تأتي  .غاية الصيام إلى الميل ،، فيذه لمغاية[ٚٛٔ ]البقرة: {ُثمَّ َأِتمُّوا الصّْ
اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم ِإَلى  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًَل ِمنَ } :-تبارك وتعالى-، كقولو مغاية المكانية أيضاً تأتي: لو 

غاية مكانية، تقول: اشتريت ىذه األرض إلى دار فالن، فإلى ىذه  ،يذا مكانف، [ٔ ]اإلسراء: {اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى
 .لمغاية المكانية

، [ٗٔ ]الصف: {َمْن َأنَصاِري ِإَلى المَّوِ }، واستشيدوا بقولو: وتأتي أيضًا لمعنى المعية عمى قول بعض أىل العمم
أو ما يقوم  ،ىنا {َأنَصاِري}ن الفعل أصاًل إ :يعني: بعضيم يقولفييا،  مع اهلل، عمى خالف :بمعنىىنا  اهلل إلىف
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ن معنى ما ُمضم   ىوينا فولكن ىذا يقوم مقامو في بعض أحوالو، يقولون:  ،بفعل أنصاري ليسألن  ؛مقامو
، يقولون: مضمن [ٗٔ ]الصف: {َمْن َأنَصاِري ِإَلى المَّوِ }عمى خالف في تقدير ذلك، يعني:  ،بإلىيصح تعديتو 

 .أتباعي في سيري إلى اهلل :معنى
في غير ىذه  ربما-ذكرنا في بعض المناسبات لقد مع اهلل؟  يإلى اهلل أو أنصار  يأنصار فينا ىل ىي: 

نما المجالس، و  ُيضمن  ،كما يقول ابن القيم ،أن التضمين ىو مذىب فقياء النحويين :-في تفسير ابن كثيرا 
يكون ىذا فعادة أو في المغة،  فعل ىذا ما يتعدى بيذا الحرفالإذا  :فُيعدى تعديتو، يعني ،الفعل الفعل معنى

 .فيكون ىنا زيادة في المعاني ،فعل آخر يصح تعديتو بيذا الحرف المذكور الفعل مضمنًا معنى
 ،إنما ُيشرب بالكأس ،ما ُيشرب بيا ،العين في األرض تنُبعأصاًل: ، [ٙ ]اإلنسان: {َعْيًنا َيْشَرُب ِبَيا} :مثال ذلك

نما ُيشرب منيا  .وا 
 ،نبمعنى مِ  الباء :يقولون، [ٙ ]اإلنسان: {َعْيًنا َيْشَرُب ِبَيا}فيقولون بتناوب الحروف  ،فالكوفيون مذىبيم سيل

 .ما في زيادة في المعنى ،يشرب منيا، وخالص انتيينا
: في جوفو فعل آخر يصح نبالباء في ىذا الموضع، إذأما مذىب البصريين فيقولون: ال، ىنا يشرب ما ُيعدى 

يرتوي، فصار عندنا زيادة  :ومعنى ،يمتذ :بيا، فصار يشرب فيو معنى يرتوي بيا، أو يمتذّ مثل: تعديتو بالباء، 
 وىو كاره، وقد يشرب ،ذىقد يشرب عمى الق ،كل من يشرب يمتذليس  والتذاذ؛ ألنو  ،ارتواءو  ،برْ شُ  :في المعاني
فقياء النحاة، فيذا أكثر في المعاني، تضمين  :ابن القيم ميسميي نمذىب البصريين الذي :الحظفوال يرتوي، 

 .فعل يصح تعديتو بيذا الحرف الفعل وما في معناه معنى
: مع اهلل، فإذا أي [ٗٔ ]الصف: {َمْن َأنَصاِري ِإَلى المَّوِ } ،مع :فتكون بمعنى ،فينا بناء عمى مذىب الكوفيين

من اإلبل؟ إلى عشر، فالذود إلى الذود إبل،  الذود كمشيئًا إلى آخر يقولون: الذود إلى الذود إبل،  ضممتَ 
مع،  :، يعني: بمعنىالذود الذود إلى :الدرىم إلى الدرىم مال، فيذا معنى المعية، الحظو يعني: قطيع من اإلبل، 

 {َوال تَْأُكُموا َأْمَواَلُيْم ِإَلى َأْمَواِلُكمْ }الدرىم إلى الدرىم، يعني: مع الدرىم، فيي تأتي بمعنى مع بيذا االعتبار، و 
 .يعني: مع [ٕ ]النساء:
، عدى بإلىيُ تضموا أمواليم إلى أموالكم؛ ألن ضم  :مضمن معنىىنا  وايقولون: تأكمفعمى مذىب البصريين وأما 

 .ضم أمواليم إلى أموالكمبمعنى: فصار األكل ىنا 
من فعل تعجب أو  ،أو بغضاً  ،بعد ما يفيد حبًّا ،التبيين، مبينة لفاعمية مجرورىا :أيضًا مثل ويقولون: تأتي بمعانٍ 

 .[ٖٖ ]يوسف: {َقاَل َربّْ السّْْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ }اسم تفضيل، 
َواأَلْمُر ِإَلْيِك َفانُظِري َماَذا }، يعني: األمر لِك، [ٖٖ :ل]النم {َواأَلْمُر ِإَلْيكِ }، مثل: تأتي مرادفة لالم: يقولونو 

 .إنيا ىنا النتياء الغاية، األمر إليِك، يعني: ينتيي القرار إليكِ يقولون: ، وبعض أىل العمم [ٖٖ ]النمل: {تَْأُمِرينَ 
 "إلىـ"فأصل معانييا،  :لكن الغاية ىي ،والعمماء يذكرون أكثر مما ُذكر ،الكالم في ىذا يطول :وعمى كل حال

غسل  مثل: أو عدم دخولو، ،اغي  الغاية، عمى تفاصيل عند األصوليين والفقياء في دخول المُ  :المعنى األصمي ليا
ن السرة إلى الركبة، ىل غاية يدخل فييا أو ال؟ ىل المرفق داخل أو ال؟ العورة مب االيدين إلى المرفقين، ىل المغيّ 
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أن  :واألقرب والصحيح ،ويختمفون في ذلك ،الركبة داخمة أو ال؟ ىل السرة داخمة أو ال؟ ىذه مسألة يتكممون فييا
 .ذكر لو بعض الضوابطيختمف، فيُ  ،ىذا فيو تفصيل

ِإالَّ ُىَو َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإَلى َيْوِم المَُّو ال ِإَلَو }لقمتو،  ؛ىذا موقوف عمى السماع :لكن يقولون ،في :وتأتي أيضًا بمعنى
وىي  إلى غايةٍ الغاية،  :، بعضيم قال: في يوم القيامة، مع أنيا ال تخمو ىنا من معنى[ٚٛ ]النساء: {اْلِقَياَمةِ 
 .القيامة

 يقولون: ،نمِ  :تأتي بمعنى :-أيضاً -يقولون  :وعمى كل حال
 أحمرا ابنُ  إليّ  ىروَ يَ  فال ىسقَ أيُ  *** فوقيا وربالكُ  عاليتُ  وقد تقول

إنسان كثير ، وىو: ليضعو ؛ناقتو حينما رفع الرحل عميياعن  يتكمممني، ىذا يعني: ى إلّي، روَ أُيسقى فال يَ 
، يعني: فال ى إلّي ابن أحمراروَ تقول: ما بالو ال يشبع من السفر، أُيسقى فال يَ و  ،الناقة تخاطبو فكأن ،السفر

 .يروى مني، ىكذا قالوا
 ، كقول الشاعر:عند :تأتي أيضًا بمعنى :وقالوا

 سلِ مْ *** أشيى إلّي من الرحيق الس   هُ إلى الشباب وذكرُ  أم ال سبيلَ 
وأيام الشباب متعة أشيى  ،ر الشبابأشيى عندي، يعني: لن يعود الشباب لمن فقده، ولكن تذك   يعني :أشيى إليّ 

إلّي من متعة تناول الخمر الصافية باردة لذيذة، لكن أكثر البصريين لم يثبتوا ليا إال معنى الغاية، ويتأولون كل 
 .ويرجعونيا إلى معنى الغاية ،ىذه األمثمة

 {ِإَلْيِيمْ  ىالنَّاِس َتْيوَ  َأْفِئَدًة ِمنَ َفاْجَعْل } :-تبارك وتعالى-، ويستشيدون بقولو قد تأتي أيضًا زائدة :وبعضيم يقول
 :ايمكن أن يقولو فتيواىم، لكن مثل ىذا يتأولو البصريون، ، يعني: "ى إلييموَ يْ تَ " عمى ىذه القراءة: [ٖٚ ]إبراىيم:

أن اإلنسان كمما فارقيا تاقت نفسو من جديد  :إلى الوصول إلييم، وىذه من خصائص مكة ": يعنيى إلييميوَ تَ "
 .إلى العود إلييا
َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكمْ } :-تبارك وتعالى- قولو :عمى كل حال الرََّفُث } :، فيذه[ٚٛٔ ]البقرة: {ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَمَة الصّْ
 َوُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكمُ }الغاية،  :يجعمونيا بمعنى :عمى قول البصريين ؟تكون بمعنى ماذا {ِإَلى ِنَساِئُكمْ 

َياَم ِإَلى المَّْيلِ  اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمنَ  اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمنَ  الرفث إلى ف، فيذه لمغاية، [ٚٛٔ ]البقرة: {اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوا الصّْ
 عمىفإنو ُيعدى بإلى، وتكون بمعنى إلى التي لمغاية،  ،اإلفضاء :معنى ايمكن أن يكون الرفث مضمنً  نسائكم

، ىذا [ٔ ]اإلسراء: {اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًَل ِمنَ }طريقة البصريين، 
 كمو لمغاية، واهلل أعمم.

 ،وأصمية ،ولممتكمم ،والنداء ،والتسوية ،والتوبيخ ،أو التقرير ،لَلستفيام :اليمزة: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 وزائدة لمبناء.

 ،اليمزة، أدوات االستفيام أعظميا :باب االستفيام ُأمو ،ُأم الباب يىو  ،يكون لالستفيام حرف ُميمل اليمزة ىي
 .ليس من حروف المعاني :لمنداء، وما عدا ذلك من أقسام اليمزة يقولون :اليمزة، وتكون أيضاً  :وأشيرىا ،وأىميا
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، مثل: لالستفيامفقال: ذكر ىذه المعاني، فابتدأ باالستفيام باعتبار أنو األصل،  -رحمو اهلل-ابن ُجزي 
ىذه  ؟{َأَتُقوُلوَن َعَمى المَّوِ } :كان نوع ىذا االستفيام ، أيًّا[ٕٛ ]األعراف: ؟{َأَتُقوُلوَن َعَمى المَِّو َما ال َتْعَمُمونَ }

 .لالستفيام
 عميو-قول فرعون لموسى و ، ىذه لمتقرير، [ٕٚٔ ]األعراف: {أََلْسُت ِبَربُّْكْم َقاُلوا َبَمى} :، مثلالتقريروقال: أو 

لكن  ،ىي لالستفيام :، ىذه لمتقرير، لكن الحظوا[ٛٔ ]الشعراء: {َقاَل أََلْم ُنَربَّْك ِفيَنا َوِليًدا}: -والسالم الصالة
 .اتقريريًّ  ايسمونو استفيامً  ،التقرير :استفيام فيو معنى

ىي ُأم الباب، لكن  ،، فاليمزة لالستفيام؟أأذىبتم طيباتكم :، أصميا[ٕٓ ]األحقاف: {َأْذَىْبُتْم َطيَّْباِتُكمْ } :كذلك التوبيخ
 .[ٕٓ ]األحقاف: {َأْذَىْبُتْم َطيَّْباِتُكمْ }التوبيخ  :فييا معنى

 .ة بعد سواء، وما أدري، وليت شعريوىكذا التسوية، التسوية يعني ىي الواقع
 أم نساءُ  حصنٍ  آلُ  أدري *** أقومٌ  الُ إخسوف و أدري  ماو 

 ،بعد سواء، جاءت [ٙ ]البقرة: {َأنَذْرَتُيْم َأْم َلْم ُتنِذْرُىمْ أَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَمْيِيْم }، لمتسوية ىذه :، الحظأقومٌ 
 ]إبراىيم: {َسَواٌء َعَمْيَنا َأَجزِْعَنا َأْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن َمِحيصٍ }ىذه لمتسوية، يعني: يستوي اإلنذار وعدم اإلنذار، 

 .نسأل اهلل العافية-خالدون فييا  يم معذبون في النارف ،يستوي الجزع والصبر، [ٕٔ
 "أفكمما"، [ٚٛ ]البقرة: {اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقا َكذَّْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُمونَ  ِبَما ال َتْيَوى َأنُفُسُكمُ َأَفُكمََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل }وقولو: 

أن ىذه المعاني تابعة،  :ولذلك الحظ ؛أو التوبيخ ،اإلنكار :استفيامية، لكن ىذا االستفيام يفيد ،؟ىذه ما نوعيا
 ما نوع االستفيام؟ ىي استفيام، لكن ما نوعو؟ :ولذلك نقول ؛يعني: ليست أصمية

 :الشاعر وذكر ىنا النداء، النداء مثل قول
نْ  أفاطُم مياًل بعَض   كنِت قد أزمعِت صرمي فأجمميِ  ىذا التدلِل *** وا 

 .فيي لمنداء ،يعني: يا فاطمة، أفاطمُ  أفاطمُ 
 .فيذه لممتكمم، ، أكمتُ ، أعطيتُ : أخذتُ كقول مثل اليمزة لممتكمم ،لممتكممقال: و 
كقول ، "دحَ وَ " :، أصميا"دحَ وَ "قمنا: أصميا ماذا؟  ،"أحد" :غير أصمية مثمما قمنا فيو أصمية، مثل: إنسان، و يقول: 

 الشاعر:
 دِ حَ وَ  سٍ بنا *** بذي الجميل عمى مستأنِ  رحمي وقد زال النيارُ  كأنّ 

التي لمتعريف عند  "أل" :ىمزة :ثلومأعطى، ىذه زائدة لمبناء، و أجاب، و : أكرم، ، مثلتكون أيضًا زائدة لمبناءو 
  كما قال ابن مالك:  -يعني أل-سيبويو 

 مطل فيو الن  قُ  فتَ عر   طٌ مَ فقط *** فنَ  أو الالمُ  تعريفٍ  أل حرفُ 
والالم ىي التي لمتعريف؟  ،ىل اليمزة زائدة :ىذه "أل"أو الالم فقط، يعني: ىم مختمفون في  ،حرف تعريف :أل

 فعمى ىذا القول تكون اليمزة زائدة لمبناء.
 .حرف الباء: -رحمو اهلل تعالى-قال 

 الخمق. :أي ،البريئة :ومنو ،خالق :ارئب
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إلييما ترجع  ،، ابن فارس يجعل ذلك يرجع إلى أصمينأبر  :البارئ من الباء والراء واليمزة :ىذه المادة
 استعماالت ىذه المادة: ،االستعماالت

، يعني: [ٕٕ ]الحديد: {ِمْن َقْبِل َأْن َنْبرََأَىا}يخمقيم،  :ىمؤُ يبرَ و اهلل الخمق، بمعنى: خمقيم،  أاألول: الخمق، بر 
 .نخمقيا :المصيبة، نبرأىا أي

الثاني: التباعد من فالبارئ،  :ىذا تكممنا عميو في اسم اهلل :األصل الثاني عنده الذي ذكره: ىو التباعد، الحظوا
العمة و التباعد من المرض فمزايمة المرض،  :وليذا ُيقال: الُبرء من المرض؛ ومزايمتو، التباعد من الشيء ،الشيء

 التباعدو عدم مواالة المشركين، و يعني: مزايمة المشركين،  البراءة من المشركينو ُبرء،  :مفارقتيا يقال لوو مزايمتيا و 
 .المزايمة :، فيذا بمعنىمنيم

َبرَاَءٌة }ونحو ذلك،  ،والمزايمة ،التباعد عن الشيء :، بمعنى[ٖ ]التوبة: {اْلُمْشِرِكينَ  َأنَّ المََّو َبِريٌء ِمنَ }قولو: ينا ف
 {َأْم َلُكْم َبرَاَءٌة ِفي الزُُّبرِ }لمعصمة، رفع لألمان، خروج من العيود التي كانت،  ىذا قطعٌ ، [ٔ ]التوبة: {المَّوِ  ِمنَ 

بريء ىو ال، [ٕٔٔ ]النساء: {َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما ُثمَّ َيْرِم ِبِو َبِريًئا}من النار،  :، براءة يعني[ٖٗ ]القمر:
بعيد عن ىذه و مزايل ليذا الُجرم، و  ،فيو بريء ،ُيمصقو بو ،فيبيتو بو ،الذي ال صمة بينو وبين ىذا الُجرم

 ]آل عمران: {َوأُْبِرُئ اأَلْكَمَو َواأَلْبَرَص }التباعد، في قولو:  :كذلك [ٕٙ ]الزخرف: {ِممَّا َتْعُبُدونَ ِإنَِّني َبرَاٌء }الجريمة، 
 :، أظير براءتو بمعنى[ٜٙ ]األحزاب: {َفَبرََّأُه المَُّو ِممَّا َقاُلوا َوَكاَن ِعْنَد المَِّو َوِجيًيا}مزايمة العمة،  :، ُأبرئ يعني[ٜٗ

 .وىكذا ،وُأباعدىا ،، ال أنزىيا[ٖ٘ ]يوسف: {َوَما أَُبرُّْئ َنْفِسي}التي ألصقوىا بو، باعد بينو وبين ىذه التيمة 
-لكن قولو  ؛الخالق :بمعنى البارئ :-تبارك وتعالى-ومن أسماء اهلل  ،تأتي بمعنى الخمق ن:إذ فيذه المادة برأ
رُ  اْلَباِرئُ ُىَو المَُّو اْلَخاِلُق }: -تبارك وتعالى ى ، فالخالق لما ُذكرت مع البارئ صار معن[ٕٗ ]الحشر: {اْلُمَصوّْ

 :رصو  د من العدم، والمُ وجِ المُ  :ر، والبارئالُمقد   :آخر سورة الحشر، بمعنى ، فيفي ىذا الموضع ،رد  الُمق :الخالق
ال فالخمق يأتي بمعنى ،الذي أعطى الصورة لكل مخموق بما يميق بو، فيذا فقط في ىذا الموضع  ،التقدير :وا 

ل من الطين عمى صورة ، ُيشك  {الطّْينِ  َتْخُمُق ِمنَ } :، مثل قولوالتصوير :ويأتي بمعنى ،اإليجاد من العدم :وأيضاً 
 .{َفَتنُفُخ ِفيَيا َفَتُكوُن َطْيرًا ِبِإْذِني} :طير
من و من السوء، و من المرض، و يعني: أوجدىم، والُبرء من العمة،  اهلل الخمق أالخمق، بر  :رء بمعنى: البُ نإذ

 الخميقة. :، البرية[ٙ ]البينة: {ُأْوَلِئَك ُىْم َشرُّ اْلَبِريَّةِ }وقولو: طيب ىو: التباعد،  فيذاالتيمة، وما إلى ذلك، 
 وبعث الموتى من القبور.، لو معنيان: بعث الرسل بْعث: -رحمو اهلل تعالى-قال 

ولكن المعنى  ،بعثت الناقة إذا أثرتيا، وىذا أصل المعنى :تقول، اإلثارة :ُيرجعو ابن فارس إلى معنىالبعث 
ال  اإلثارة،  :في كل االستعماالت يمكن أن يرجع إلى معنىفالمباشر في كل موضع يكون بحسب ذلك السياق، وا 

حدد الذي ي السياق ىوفأرسل،  :بمعنى [ٕٚٗ ]البقرة: {َلُكْم َطاُلوَت َمِمًكاَوَقاَل َلُيْم َنِبيُُّيْم ِإنَّ المََّو َقْد َبَعَث }كقولو: 
 ،بعث الرسل :ىنا قال: البعث :أيقظنا، الحظ :، بعثنا يعني[ٕ٘ ]يس: {َقاُلوا َيا َوْيَمَنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرَقِدَنا}ذلك، 

من نومو،  ،النوم تقول: بعثتو من رقدتوفي  ،النومة الصغرى أيضاً في  :يقالىذا و ى من القبور، وبعث الموت
نما  ،ىؤالء ما ماتوا :، الحظ[ٕٔ ]الكيف: {ُثمَّ َبَعْثَناُىْم ِلَنْعَمَم َأيُّ اْلِحْزَبْينِ }: -تعالى-يقول يعني: أيقظتو،  وا 

ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَمى }أيقظناىم،  :يأ [ٕٔ ]الكيف: {ُثمَّ َبَعْثَناُىمْ }ُضرب عمى آذانيم في الكيف ىذه المدة الطويمة 
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َوُىَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم ِبالمَّْيِل َوَيْعَمُم َما َجَرْحُتْم ِبالنََّياِر ُثمَّ }ُيرسل،  :بمعنى [٘ٙ ]األنعام: {َأْن َيْبَعَث َعَمْيُكْم َعَذاًبا
ث الموتى من القبور، اإليقاظ، يقول: بعْ  :ىذا بمعنى ،بعد النوم ،، يعني: بعد نومكم[ٓٙ ]األنعام: {َيْبَعُثُكْم ِفيوِ 

إذا مضى ذاىبًا واندفع،  :إيقاظ النائم، وىكذا في كل االستعماالت، تقول: انبعث فالن لشأنو يعني :وأيضاً 
 ]التوبة: {اْنِبَعاَثُيمْ َوَلِكْن َكرَِه المَُّو }انبعث، فقال: ، [ٕٔ :الشمس] {ِإْذ اْنَبَعَث َأْشَقاَىا}: -تعالى-قال  ،اإلثارة :معنى
 :انبعث، مضى لحاجتو، ُمنبعث يعنيو  ،ماضٍ  فالنوتقول: منطمق،  ،ُمنبعث ،ماضٍ ي: أيعني: ُمضييم،  [ٙٗ

 .معنى اإلثارة وفيف ،ومضى ،بمعنى انطمق :يعني {ِإْذ اْنَبَعثَ }فقولو:  ،ىو ماضٍ 
َواْلَمْوَتى } ،بعث الموتىفيذا: يعني: أحييناكم،  [ٙ٘ ]البقرة: {َمْوِتُكمْ ُثمَّ َبَعْثَناُكْم ِمْن َبْعِد }في بعث الموتى و طيب 
َلَقْد َمنَّ المَُّو َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِيْم َرُسواًل ِمْن }: -تبارك وتعالى-، لكن في قولو [ٖٙ ]األنعام: {المَّوُ  َيْبَعُثُيمُ 
 بمعنى أرسل. :، يعني[ٗٙٔ ]آل عمران: {َأْنُفِسِيمْ 
ضيقو، ومن أسماء اهلل  :ر الرزق أيدَ قبض، وقَ  :وضده ،وّسعو :بسط اهلل الرزق: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 زيادة. :وبسطة ،والباسط ،القابض :تعالى

 ،-يسمونيا األعراضو  ،المحسوسة-سواء كان من األشياء الحسية  ،امتداد الشيء :بسط ىذه ترجع إلى معنى
 ويمد. بساط؛ ألنو ُيفرش :قيل لو ،البساط :األمور الحسيةمثال أو في األمور المعنوية، 

في  :الحظ ،االمتداد :زيادة، فينا ىذا يدل عمى معنى :بسطة يعنيو ضيقو،  :رهقدَ و وسعو،  :بسط اهلل الرزققال: 
َلْيِو  َوالمَُّو َيْقِبُض َوَيْبُسطُ }: -تبارك وتعالى-قولو  يعني: يوسع وُيضيق،  ، يقبض ويبسط[ٕ٘ٗ ]البقرة: {ُتْرَجُعونَ َواِ 

قالوا فيما قالوا:  ،لما اعترضوا عمى طالوت أن يكون ممكًا عمييم ،عن ىؤالء من بني إسرائيل -تعالى-في قولو و 
البسطة في ف، [ٕٚٗ ]البقرة: {اْلَماِل َقاَل ِإنَّ المََّو اْصَطَفاُه َعَمْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْمِم َواْلِجْسمِ  َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمنَ }
بسطة فالمعنوية، واالمتداد في األمور  ،السعة :معنوي، فيي بمعنى ىوو حسي؟ أىذا معنوي ىل  :الحظ عممال

 :امتداد في األمور الحسية، ما المقصود بالبسطة في الجسم؟ بسطة قمناحسي،  :الجسمفي ، و معنوي :في العمم
امتداد القامة، ُفسر  :وال ُيمدح بيا، ولكن المقصود بالبسطة يعني ،ليس المقصود بو البدانة، فيذه ضعف ،امتداد

 ،قامة اإلنساناالمتداد في : ىنا ةالبسطففيذا ال شك أنو يكون قوة،  ،كامل بناء الجسمو  ،بالطول، إنسان قوي
ال  جسمجد مع الوكمال بناء الجسم، فيذا كمال من الكماالت، فإذا وُ  بسطة في العمم فإن ذلك ىو الكمال، وا 

 ، كما قيل:أجسام البغال وأحالم العصافيرف
 العصافير البغال وأحالمُ  قوم من طول ومن ِعظم *** أجسامُ الفي  ال خيرَ 

كن معيا عقل وعمم فإن ذلك قد يكون سببًا لعناء وشقاء ين إذا لم فالطول والضخامة ونحو ذلك في ىذا البد
 .صاحبو

من أىل العمم من يثبتو في جممة األسماء، ومنيم من ال ف، ىنا أما القابض الباسط فميس مجال الكالم عمى ىذا
 .سنىفي أوائل الكالم عمى األسماء الحذكرناىا  ،بناء عمى ضوابط معينة ،يثبتو

ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدرُ  المَّوُ }قولو: ف المَُّو الَِّذي }ُيضيق،  :ويقدر يعني ،يوسع :بمعنى، يبسط [ٕٙ ]الرعد: {َيْبُسُط الرّْ
َياَح َفُتِثيُر َسَحاًبا َفَيْبُسُطُو ِفي السََّماِء َكْيَف َيَشاءُ   َوَكْمُبُيْم َباِسٌط ِذرَاَعْيوِ }، يعني: ينشره، [ٛٗ ]الروم: {ُيْرِسُل الرّْ

 {اأَلْرَض ِبَساًطا َوالمَُّو َجَعَل َلُكمُ }بسطيما عمى األرض، و  ،قد مد ذراعيو ، باسط: يعني[ٛٔ ]الكيف: {ِباْلَوِصيدِ 
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 َوأَْلِسَنَتُيمْ  َأْيِدَيُيمْ  ِإَلْيُكمْ  َوَيْبُسُطوا َأْعَداءً  َلُكمْ  َيُكوُنوا َيْثَقُفوُكمْ  ِإنْ } ، يعني: كالفراش مميدة ممتدة،[ٜٔ ]نوح:
ونحو  ،والضرب ،مد اليد بالقتل :بسط اليد بمعنىف ،يبسطواومع ذلك  ىم أعداء أصاًل،، [ٕ الممتحنة:] {ِبالسُّوءِ 

، فيذا [ٕٛ ]المائدة: {ْقُتَمكَ ِإَلْيَك ألَِ  َلِئْن َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَمِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِديَ } ،بسطيا :لافمد يده يق ،ذلك
 ]الرعد: {َكَباِسِط َكفَّْيِو ِإَلى اْلَماِء ِلَيْبُمَغ َفاهُ }: مد اليد لطمب شيءيكون أو  ،والضرب ،والصولة ،بالقتلمد اليد 

مضى الكالم في ذلك مفصاًل في وقد  ،فييا ، عمى خالفٍ [ٗٔ ]الرعد: {َكَباِسِط َكفَّْيِو ِإَلى اْلَماءِ } :، الحظ[ٗٔ
الماء يخرج من البئر مثاًل ليصل إلى  يريد أنّ  ،ىو الذي يمد يده إلى الماء :الكالم عمى األمثال في القرآن، فقيل

 {َوال َتْجَعْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوال َتْبُسْطَيا ُكلَّ اْلَبْسطِ }، ال ينفعو مجرد مد اليدف ،فيو، مد اليد ال ينفعو
بسطيا  :، ال ُيمسك بيا شيئًا، بمعنىبقي عمييا شيًئاال يُ  -كل البسط- ، فإن بسط اليد بيذه الطريقة[ٜٕ ]اإلسراء:

َواْلَمَلِئَكُة َباِسُطوا }، [ٔٔ ]المائدة: {ِإْذ َىمَّ َقْوٌم َأْن َيْبُسُطوا ِإَلْيُكْم َأْيِدَيُيْم َفَكفَّ َأْيِدَيُيْم َعْنُكمْ } وقولو: في البذل،
 .بسط اليدفي ، كل ىذا [ٖٜ ]األنعام: {َأْيِديِيْم َأْخِرُجوا َأنُفَسُكمُ 

 ،وقد يكون لمشر إذا ُذكر معيا ،وىي اإلعَلم بالخير قبل وروده ،من البشارة :رَ بشَّ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 فرح بو. :واستبشر بالشيء ،والبشير ،ربشّْ المُ  ، والتخفيف، ومنو:ويجوز في الفعل التشديد

كر، ظيور الشيء مع ُحسن وجمال، ىكذا ذَ  :وىو ،واحدالباء والشين والراء ابن فارس ُيرجع ذلك إلى معنى 
ر قيل شَ وذلك بإفضائو ببشرتو إلى بشرتيا من غير حائل، والبَ  :باشر الرجل المرأةو ظاىر جمد اإلنسان،  :ةرَ شَ فالبَ 
، يقولون: ال يوجد شيء من ىذه ذوات معنى ظيورىم؟ يعني: أن الجمد بادٍ لظيورىم، ما ىو  :قيل ،البشر :ليم

أو غير ذلك،  ،أو الصوف ،أو الوبر ،أو الشعر ،إما أن يكسوه الريش :يوفاألرواح بشرتو بادية إال اإلنسان، 
 .رشَ بَ  :يقولون: إال اإلنسان فقيل لو

الجمال والُحسن مع ظيور الشيء،  :يو ُيرجع ىذا إلى موضوعسن الوجو، فالحَ  ىو البشير :ابن فارس يقولف
سن الوجو ل حَ أو ُيرسَ  ،سن الوجوالعادة أنو ُيستبشر بحَ في سن الوجو في األصل، يعني: ىو الحَ  :يقول :البشيرف

 .البشيرمي ولذلك سُ  ؛بالبشارة
ىذه  :وليذا يقولون ؛إذا قشرت وجيو ،األديم رتُ شَ وليذا يقال: بَ  ؛ظاىر الجمد :ة ىيرَ شَ الجمال، فيذه البَ  :والبشارة

ن كان ذ ،رىا ىو إزالة القشرة العمويةشْ بَ ففواكو أو خضار مبشورة،  تباشير  :فال إشكال، وىكذافشيئًا، لك شيئًا وا 
صمى -  كان النبي  أوائل الثمر، :تباشير، تباشير الثمر :أوائل الصبح، أوائل كل شيء يقال ليا :الصبح ىي

 .(ٔ)يفرحون بذلككانوا ف ،الصبيانو ُيعطييا لمصغار  -اهلل عميو وسمم
عمى و  ،رره إذا أخبره خبرًا يظير أثره عمى الُمبش  ل: بشّ ايقفن ذلك يدل عمى ظيور الشيء، فإ البشارة قالتفحينما 

يقول ابن ُجزي: اإلعالم بالخير قبل وروده، يعني: ىذا عند كما فإن البشارة تكون  م  عمى وجيو، ومن ثَ و  ،وتِ رَ شَ بَ 
اإلعالم بالخير  :ومن المفسرين، يقولون: البشارة ىي ،من أىل المغة ،ىذا الذي عميو عامة أىل العمماإلطالق، 

 .قبل وروده، ىكذا يقولون، وقد يقال غير ىذا

                                                           

 وتحريم تحريميا، وبيان بالبركة، فييا -وسمم عميو اهلل صمى- النبي ودعاء المدينة، فضل باب الحج، كتاب مسمم، خرجوأ - ٔ
 (.ٖٖٚٔ): رقم حرميا، حدود وبيان وشجرىا، صيدىا
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مقيدًا، إذا  :يعني ،ل: وقد تكون لمشر إذا ُذكر معياقااإلعالم بالخير، يعني: ىذا عند اإلطالق، ىي: يقول: 
ف ، فيذه بشارة بالشر، بصر  [ٚ: لقمان] {أَِليمٍ  ِبَعَذابٍ  َفَبشّْْرهُ } ، كقولو:نيا بالخير، فإذا ُقيدتبشارة فمعناىا أ :قيل

ليس ىذا موضع الحديث  ،يذكرونياأخرى معاٍن و ىذا لمتيكم،  :بعضيم يقول النظر عن كالم البالغيين، يعني
عمى بشرة اإلنسان، وال تكون  ىالظيور أثر  قيل ليا ذلك؛و  ،إخبار بالخيرفيي: ، لكن البشارة إذا ُأطمقت اعني

 .لمشر إال إذا ُقيدت
فرح بو، إذا  :يقال: استبشر بالشيء يعني ،يرشِ ر والبَ ش  ، والُمبَ هُ رَ شَ وبَ  هُ رَ بش   ، تقول:التخفيف والتشديدفييا: ويصح 

 صحيح. فيو مستبشر، كل ىذا ،رش  أو وجد ما ُيبَ 
بعض و بشارة بالشر، من ال، من أي نوع ىذا؟ [ٖٗ]التوبة: {َفَبشّْْرُىْم ِبَعَذاٍب أَِليمٍ }: -تبارك وتعالى-في قولو  إذن

نما تكون بالخير والشر، لكن المشيور ،أىل العمم يقول: البشارة ال تكون بالخير فقط  أنيا إذا جاءت لمشر :وا 
 {المَِّو َوَفْضلٍ  َيْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة ِمنَ }بالخير، بشره ، [ٜٖ ]آل عمران: {َأنَّ المََّو ُيَبشُّْرَك ِبَيْحَيى}وقولو: فيي مقيدة، 
 َوَبشّْرِ }، بشارة بالشر ،[ٖٛٔ ]النساء: {اْلُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ َلُيْم َعَذاًبا أَِليًما َبشّْرِ }، يستبشرون بالخير، [ٔٚٔ ]آل عمران:

ىذه بشارة بالخير، ، [ٖ٘: الحجر] {َعِميمٍ  ِبُغََلمٍ  ُنَبشُّْركَ  ِإنَّا}، ىذه بشارة بالشر ،[ٖ ]التوبة: {الَِّذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب أَِليمٍ 
 ،-قبحيم اهلل-، [ٚٙ ]الحجر: {َوَجاَء َأْىُل اْلَمِديَنِة َيْسَتْبِشُرونَ }، بشارة بالخير، [٘٘ ]الحجر: {َقاُلوا َبشَّْرَناَك ِباْلَحقّْ }

َفَممَّا َأْن }، بشارة بالخير فيي يستبشر بونيم وجدوا بغيتيم، يعني: إذا وجد ما أل ؛بالنسبة ليم بشارة بالخير :ىي
 .ر يعنيش  ُمبَ ال :، ىو[ٜٙ ]يوسف: {َجاَء اْلَبِشيُر أَْلَقاُه َعَمى َوْجِيوِ 

موا وعرفنا لماذا سُ  ،ىم الناس :؟ البشر قيل{َلوَّاَحٌة ِلْمَبَشرِ }: ما معنىف، [ٜٕ ]المدثر: {َلوَّاَحٌة ِلْمَبَشرِ }في قولو: وأما 
يعني لواحة لمخمق  :مواحة لمبشرفولواحة قيل: تظير ليم، تظير لمناس،  ،عمى قول بعض أىل العمم بالبشر

، ترق الجمد بذلكأي: يح ،ةرَ شَ البَ  :الجمد بتسويدىا لو، فالبشر يعني إن لواحة بمعنى تموح ظاىرَ  :يرونيا، وقيل
 لواحة، واهلل أعمم. فيي


