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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 المن :قولو الميم حرف إلى لو :قولو من الالم حرف( أ -32)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وسمم تسميمًا كثيرًا إلى يوم الدين، ، وصحبو ،وعمى آلو ،الحمد هلل رب العالمين، وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 أما بعد:
 والمستمعين. ،والحاضرين ،ولشيخنا ،فالميم اغفر لنا
 وامتناع شيء المتناع غيره. ،و: ليا معنيان: التمنيل :-تعالى رحمو اهلل-قال المصنف 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،لحمد هللا
 :ذكر منيا المؤلف ىذين المعنيين ،متعددة تأتي لمعانٍ ىذه " لو"ـف

أن ذلك  :وكذلك أيضاً  ،من جية السببية :يعني ىذه في نحو قوليم: لو جاءني ألكرمتو، ىذه تفيد الشرطية،تأتي 
لو جاءني  :فيد االمتناع، تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب معًا، يعني: يقولت :يتعمق بالزمن الماضي، كذلك

 ،ولم يتحقق ،ىذا الشرط لم يحصل ،مجيءال :مم يحصل اإلكرام، شرط اإلكرام ىوف ،لم يأتِ  :ألكرمتو، ىو
لو  :شرط في الماضي ىي :فالمعنى األول، إال أنيا ال تجزم، وكذلك أيضًا بناء عميو لم يتحقق المشروط

 .في الماضي ،جاءني
يًَّة ِضَعاًفا }كقولو:  ،لممستقبل :أيضاً أتي وت َلْو } ،[ٜ النساء:] {َخاُفوا َعَمْيِيمْ َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْمِفِيْم ُذرّْ

، في المستقبل، فيذه تكون ليذا [ٚ الحجرات:] {اأَلْمِر َلَعِنتُّمْ  َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمنَ } وقولو:في المستقبل،  {َتَرُكوا
 .المعنى، عمى تفاصيل يذكرونيا في ىذه الحال

َودُّوا }ثبت ىذا ليا، وقالوا: إنيا شرطية، إال أنيا ال تنصب، وأكثرىم ال ي ،أنْ  :بمنزلة كذلك تكون حرفًا مصدريًّا
أن المصدرية،  :دىن، أنيا بمعنىأن ت :يعني {}َودُّوا َلْو ُتْدِىنُ ، بعضيم يقول: [ٜ القمم:] {َلْو ُتْدِىُن َفُيْدِىُنونَ 

-ل اهلل و قفي كما و در محذوف، فيو مقيثبتون ذلك ليا، ويقولون: يعني: ودوا إدىانك فيدىنون، لكن األكثر ال 
، يقولون: [ٜٙ البقرة:] {اْلَعَذاِب َأْن ُيَعمَّرَ  َيَودُّ َأَحُدُىْم َلْو ُيَعمَُّر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُىَو ِبُمَزْحِزِحِو ِمنَ }: -تبارك وتعالى

  .عند من أثبتوا ليا ذلك ،عمريود أحدىم أن ي
يعني: فميت  [ٕٓٔ الشعراء:] {اْلُمْؤِمِنينَ  َفَمْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة َفَنُكوَن ِمنَ }: -تبارك وتعالى-كقولو  ،لمتمني :تأتي أيضاً و 

 .أن لنا كرة
 .أو نحو ذلك، ىذه لمعرض ،كما تقول: لو تأتينا فتنزل عندنا، لو تنزل عندنا فتصيب خيراً  ،لمعرض :وقد تأتي
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، أن (ٔ)((اتقوا النار ولو بشق تمرة)): -صمى اهلل عميو وسمم-كقول النبي  ،التقميل :وذكروا أيضًا من معانييا
 .ذلك لمتقميل

يذا األكثر في ف ،امتناع شيء المتناع غيرهوكذلك  ،من أنيا تكون لمتمني -رحمو اهلل-ما ذكره ابن ُجزي أما 
 واهلل أعمم. ،واألشير ،استعماليا

 لوما، وامتناع الشيء لوجود غيره. :مثل ،العرضلوال: ليا معنيان: : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 :لوال أيضًا تأتي لعدة معانٍ 

يعني: - ية بوجود األولى، تقول: لوال زيدٌ لربط امتناع الثان ؛فعميةفسمية ن ذلك: أنيا تدخل عمى جممتين ام
ىذه فعمية، فامتنعت الثانية لوجود األولى، امتنع  :زيد موجود، ألكرمتك :سميةا ألكرمتك، فاألولى -موجود

لوال أن أشق عمى أمتي ألمرتيم بالسواك عند كل )): -صمى اهلل عميو وسمم-اإلكرام لوجود زيد، وىكذا في قولو 
ىذه جممة فعمية، امتنع  :ألمرتيموقولو: ىذه مؤولة بمصدر،  :((لوال أن أشق عمى أمتي))فقولو: ، (ٕ)((صالة

تفيد االمتناع، امتناع الشيء  :وذلك مراعاة لما ُذكر من إلحاق المشقة بالمكمفين، فيي ،األمر عند كل وضوء
 .لوجود غيره
 ،إذا كانت لمعرض ،أنو يمييا في ىذه الحال الفعل المضارع :وذكر بعضيم ،والعرض ،لمتحضيض :كذلك تأتي

ْرَتِني ِإَلى َأَجٍل }، ىال تستغفرون اهلل، [ٙٗ النمل:] {ُروَن المََّو َلَعمَُّكْم ُتْرَحُمونَ َلْوال َتْسَتْغفِ }لمتحضيض و  َلْوال َأخَّ
 .[ٓٔ المنافقون:] {َقِريبٍ 

تمطف بالطمب، وأما  :أن العرض يكون من قبيل الطمب برفق، يعني: ىو :والفرق بين العرض والتحضيض
 .التحضيض :، فيذا ىوطمب بحث   :التحضيض فيو

بأن يمييا في ىذه الحال  :ونحو ذلك، وقيده بعضيم ،توبيخالو  ،تنديمالو  ،تبكيتال :ومن معانييا التي تأتي ليا
َلْوال }، ىاّل  :يعني: ىي بيذه الحال تكون بمعنى [ٖٔ النور:] {َلْوال َجاُءوا َعَمْيِو ِبَأْرَبَعِة ُشَيَداءَ }الفعل الماضي، 

الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن المَِّو ُقْرَباًنا  َفَمْوال َنَصَرُىمُ }ىذا اإلفك،  :يعني [ٖٔ النور:] {ِبَأْرَبَعِة ُشَيَداءَ َجاُءوا َعَمْيِو 
 .[ٕٛ األحقاف:] {آِلَيةً 

لمتحضيض أو لمتبكيت، يقولون: إذا كان ذلك مما يمكن  فرق بين الحالتين، يعني: كونيا تأتيوبعض أىل العمم ي
ذا كان ال يمكن استدراكو :فيي ،أو كان لممستقبل ،استدراكو َفَمْوال } ،لمتبكيت :فييأوانو، قد فات  ،لمتحضيض، وا 
، [ٙٔٔ ىود:] {ِإالَّ َقِمياًل ِممَّْن َأْنَجْيَنا ِمْنُيمْ  اْلَفَساِد ِفي اأَلْرضِ  اْلُقُروِن ِمْن َقْبِمُكْم ُأْوُلوا َبِقيٍَّة َيْنَيْوَن َعنِ  َكاَن ِمنَ 

تبارك - فيقول ،ستأصلوعذابو الم ،بيم بأسو -عز وجل-أنزل اهلل و  ،انتيىقد لمتبكيت،  :فيي ،ىؤالء ىمكوا
اْلَفَساِد  َيْنَيْوَن َعنِ }أصحاب عقول راجحة،  [ٙٔٔ ىود:] {اْلُقُروِن ِمْن َقْبِمُكْم ُأْوُلوا َبِقيَّةٍ  َفَمْوال َكاَن ِمنَ }: -وتعالى

 ،وانقضى ،، ففي ىذا تكون لمتبكيت، يعني: إذا قمت إلنسان في أمر مكروه قد وقع لو[ٙٔٔ ىود:] {ِفي اأَلْرضِ 

                                                           

 باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(ٚٔٗٔ: )رقم الصدقة، من والقميل تمرة بشق ولو النار اتقوا: باب الزكاة، كتاب البخاري، خرجوأ - ٔ
 (.ٙٔٓٔ: )رقم النار، من حجاب وأنيا طيبة كممة أو تمرة، بشق ولو الصدقة عمى الحث

 (.ٕٕ٘: )رقم السواك، باب الطيارة، كتاب ومسمم، ،(ٚٛٛ: )رقم الجمعة، يوم السواك باب الجمعة، كتاب البخاري، خرجوأ - ٕ
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أو فيما يمكن  ،، تقول: لوال سمعت نصيحتي، ىذا لمتبكيت، وأما إذا كان لممستقبلفيو ال يمكن االستدراكو 
 .واهلل أعمم فإنك تقول لو: لوال تجتيد، لوال تتقي اهلل فتُفمح، فيكون ذلك لمتحضيض، ،استدراكو

ا مَ ا لالجازمة، ووجود شيء لوجوده غيره، وأم :وىي ،ا: ليا معنيان: النفي: لمَّ -رحمو اهلل تعالى-قال 
 إال الموجبة بعد النفي. :بمعنى :الم التأكيد دخمت عمى ما، وقال الكوفيون: ىي :فيي ،بالتخفيف
 مفصولة.سخة األخرى النوفي ا معًا ىكذا، ا ولمَ لم   :سخةفي ىذه الن

يجزم  ،عمى السكون االجازمة، يعني: تكون حرف نفي مبنيًّ  :وىي ،النفي :يقول: ليا معنيان: الم   :مى كل حالع
ا لم  و اسم مبني عمى السكون،  :ىي :بعضيم يقول ةد غيره، في ىذه الحالو ضارع، يقول: ووجود شيء لوجالم

في  ماضياً وتقمبو  ،وتنفيو ،فتجزمو ،بالمضارع ، وتختص-رحمو اهلل-كما ذكر ابن ُجزي  ،ىذه تأتي نافية
الفرق بين لم  :يعني، ا مستمرفي لمّ من في أن   افتفارقي ،جازمة :وىي ،لم أيضًا لمنفي فإنّ فارق لم، المعنى، وت

أن ىذا النفي  :ا يحن بعد، بمعنىا يصل، لمّ لمّ  :ا مستمر، يستمر في النفي إلى الحال، تقولأن منفي لمّ  :اولمّ 
أن منفييا ال يكون  :ىناك فرق أيضًا آخرو أن ذلك لم يحصل إلى اآلن،  ،ا يتعمم زيدمستمر إلى ىذه المحظة، لمّ 

، ما ذاقوه [ٛ ص:] {َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذابِ } :-تبارك وتعالى-، كقولو أيضًا مع توقع حدوثوو إال قريبًا من الحال، 
وقد يدل السياق عمى أنو ُيقطع  ،توقع حدوثو، لكن ىذا المنفي يُ [ٛ ص:] {َيُذوُقوا َعَذابِ َلمَّا }إلى اآلن،  بعدُ 

لم  :ا يصل زيد، يعني: أنت تتوقع وصولو، لكن حينما تقوللم يتحقق، تقول: لمّ و  ،لكنو لم يحصل بعد ،بحدوثو
حصول الشيء مطمقًا من غير نفي للم  إنفالمفظ ال يدل عمى توقع المجيء، ثم  ،ربما ال يأتيف ،يصل زيد
 إلى الحال. استمرار

ا لمّ تقول:  ،وتختص بالماضي، التي قبميا تختص بالمضارع ،تكون شرطية ،ا ىذه تأتي شرطيةلم   :كذلك أيضاً 
وجدت ثانيتيما عند وجود أوالىما، تقول:  ،ممتينفتقتضي ج ،ىذه تختص بالماضي إذا كانت شرطيةو زيد،  يأتِ 
ا جاءني أكرمتو، اقتضت جممتين مرتبة إحداىما عمى األخرى، ، لمّ فعل ماضٍ  :جاء :، الحظا جاءني أكرمتولمّ 

نيا إ :ا جاءني أعطيتو، ويقال فييا في ىذه الحالةا جاءني أكرمتو، لمّ لتحقق األولى، لمّ  ةيعني: حصمت الثاني
حرف وجوب لوجوب،  :يسمونياو  ،وجود لوجود :ىذهوفي امتناع لوجود،  :لوال في :حرف وجود لوجود، الحظ

جد المجيء فوجد اإلعطاء، وجود لوجود، وجود كذا لوجود كذا، ا جاءني أعطيتو، وُ وجود، لمّ  :وجوب بمعنىو 
اُكْم ِإَلى اْلَبرّْ َأْعَرْضُتمْ }حين،  :بمعنى ،ظرف :ىي :حرف في ىذه الحال، وبعضيم يقول :ييف  اإلسراء:] {َفَممَّا َنجَّ

أنجاكم، في  :تختص بالماضي ،حرف وجود لوجود ،اإلنجاء حصل اإلعراض، وجد اإلعراضا وجد لمّ ، [ٚٙ
اُىْم ِإَلى اْلَبرّْ ِإَذا ُىْم ُيْشِرُكونَ }الزمن الماضي، فيذه تكون شرطية،  َفَممَّا َذَىَب َعْن }، [٘ٙ العنكبوت:] {َفَممَّا َنجَّ

ْوُع َوَجاَءْتُو اْلُبْشَرى   :، حصمت المجادلة بعد ذىاب الروع، فحينما يقال[ٗٚ ىود:] {ُيَجاِدُلَنا ِفي َقْوِم ُلوطٍ ِإْبرَاِىيَم الرَّ
 الشرطية، أن وجود ىذا مشروط بوجود الذي قبمو. :معنى ذلك ،حرف وجود لوجود :ىي
 الطارق:] {َعَمْيَيا َحاِفظٌ ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا } ،فتدخل عمى الجممة االسمية ،ىذا الثالث: تأتي استثنائيةو تأتي أيضًا و 
إال عمييا حافظ، وتدخل أيضًا عمى الماضي في ىذه الحال لفظًا ال أي: إال،  :يعني: تكون استثنائية بمعنى [ٗ

 ،، فدخمت عمى الماضي لفظاً وفعمت ماضٍ إال فعمت كذا،  :يعنيا فعمت كذا، : أنشدك اهلل لمّ معنى، تقول مثالً 
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ال  تكون  أن ا ىذهلم  في ذلك في المستقبل، يعني: ما أسألك إال فعمك كذا، فصار تريد منو أن يكون  تأنفوا 
 إال. :وتكون استثنائية بمعنى ،وتكون شرطية ،نافية

 :ىي، من النحاة :يعني :النافية، وقال الكوفيون :يعني ،الم التأكيد دخمت عمى ما :ا بالتخفيف فييا لمَ وأمّ يقول: 
  .مى قول الكوفيينع أن تكون استثنائية :إال الموجبة بعد النفي، يعني: ىذه التي ذكرناىا في النوع الثالث :بمعنى

، تختص [ٛ ص:] {َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذابِ } ،نافية :ىامعنا، ىذه ما معناىا؟ [ٛ ص:] {َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذابِ }
اُكْم ِإَلى اْلَبرّْ َأْعَرْضُتمْ }: -تبارك وتعالى-وتقمبو ماضيًا، كذلك في قولو  ،وتنفيو ،فتجزمو ،بالمضارع  {َفَممَّا َنجَّ

 .، وىكذا، واهلل أعمم[ٚٙ: اإلسراء]
 ال: ثالثة أنواع: نافية، وناىية، وزائدة. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 {َوَلْو َتَرى ِإْذ َفزُِعوا َفال َفْوتَ }، [ٓ٘ الشعراء:] {َضْيرَ َقاُلوا ال }فالنافية مثل:  ،تكون بيذه األحوال التي ذكرىا :ال
ُكْم َأْوِلَياءَ }، وأما الناىية فيذا كثير: [ٔ٘ سبأ:] َقاَل َيا َىاُروُن َما }الزائدة: و ، [ٔ الممتحنة:] {ال َتتَِّخُذوا َعُدوّْي َوَعُدوَّ

وسبق الكالم عمى الزيادة، ىكذا يقولون، أن تتبعني،  :يعني [ٖٜ - ٕٜ طو:] {َأالَّ َتتَِّبَعنِ * َمَنَعَك ِإْذ رََأْيَتُيْم َضمُّوا 
- ، مع أن بعضيملو فإنو ال يوجد في القرآن ما ال معنى ،وليست بزائدة في المعنى ،زائدة إعراباً  :وىم يقصدون
َقاَل َما }صمة،  :يقولونو فيعبرون عن ذلك  ،ال يصح التعبير بالزيادة من باب التأدب :يقولون -كما ىو معموم

وتجدون كالمًا كثيرًا لممفسرين في قولون: المعنى: ما منعك أن تسجد، ي [ٕٔ األعراف:] {َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتكَ 
َعَمْيُكْم َأالَّ ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم }في ىذا الموضع، لكن ىذا أحد األقوال، أنيا زائدة،  "ال"توجيو دخول 

ن ال إحرم عميكم إشراكًا بو، فيقولون:  ،مؤولة بمصدر يعني: أن تشركوا، فيي: [ٔ٘ٔ األنعام:] {ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا
 .ة، ىكذا يقولون، فيذه ثالثة معانٍ ىذه زائد

خمسة أنواع: الم الجر، والم كي، والم الجحود، والم األمر، والم التأكيد في  :الالم :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 .المفتوحة :وىي ،وغيره ،القسم

 :ف العامل، وقد تأتيعُ لمتعدي إذا ضَ  :والتعميل، وقد تأتيمك، واالستحقاق، إن الم الجر ليا ثالثة معاٍن: المِ  ثمَّ 
الَة ِلِذْكِري َوَأِقمِ }نحو:  ،عند :بمعنى الَة ِلُدُلوِك الشَّْمسِ  َأِقمِ }، وقولو: [41 طو:] {الصَّ  .[87 اإلسراء:] {الصَّ

َفاْلَتَقَطُو آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن } :نحو ،يرورة في العاقبةصال :بمعنى :السببية والتعميل، وقد تأتي :والم كي معناىا
 النساء:] {ُيِريُد المَُّو ِلُيَبيَّْن َلُكمْ }ومنو قولو:  ،المصدرية أنِ  ،تأتي بمعنى، وقد [7 القصص:] {َلُيْم َعُدوِّا َوَحَزًنا

32]. 
 في ىذه الطبعة:التشبيو، لكن الصحيح ما  :الطبعة الثانيةفي السببية والتعميل،  :الم كي معناىاو  :ىنا في قولو

 السببية والتعميل.
كقولو:  ،ىذه مفتوحة تدخل البتداء الكالمو الم االبتداء،  :يسمونياالتي لالبتداء، تكون ف ،الالم تأتي لمعانٍ  :طيب

 (ٖ)((...أشد فرحًا بتوبة عبده وُ مّ لَ  ))الحديث: وفي ، [ٖٔ الحشر:] {المَّوِ  ْنُتْم َأَشدُّ َرْىَبًة ِفي ُصُدورِِىْم ِمنَ أَلَ }

                                                           

 بيا، والفرح التوبة عمى الحض في باب التوبة، كتاب ومسمم، ،(ٖٛٓٙ: )رقم التوبة، باب الدعوات، كتاب البخاري، خرجوأ - ٖ
 (.ٕٗٗٚ: )رقم
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، وُتزحمق مع [ٖٔ الحشر:] {ْنُتْم َأَشدُّ أَلَ }توكيد مضمون الجممة،  :فتكون البتداء وافتتاح الكالم، وفائدتيا الحديث،
كراىية ابتداء الكالم بمؤكدين، من أجل أن ال يؤكد بمؤكدين، يعني: إذا جاءت  ،إلى عجزىا ممةصدر الج من إنّ 

حينما تقول مثال: ففال تكون في ابتداء الكالم،  ،فُتزحمق ىذه الالم بعد ذلك ،معروفة لمتوكيدال نّ إالجممة في أوليا 
 .من الصدر لوجود إنّ ه ُزحمقت اهلل لكريم، فيذ إن

 :فييا يقول ابن مالك ىذه التيو الم التعريف،  :التي يقال ليا :الثانية
 طمَ ل فيو الن  قُ  فتَ رّ عَ  طٌ مَ فقط *** فنَ  أو الالمُ  تعريفٍ  أل حرفُ 

أل،  :التعريف ىو ونحو ذلك، فأىل المغة والنحاة بعضيم يقول: إن حرفول: الكتاب، المدرسة، المسجد، تق
أل حرف تعريف أو الالم فقط، فيذه الالم يقول: الالم فقط،  :حرف التعريف ىوالكتاب، وبعضيم يقول: إن 

 تأتي لمتعريف.
 الحج:] {َتَفَثُيمْ  َيْقُضواُثمَّ لْ }ن بعد ُثم، ما ُتعرف بالم األمر، وقد ُتسك   :ىي ،أو استعماالتيا ،الثالث من معانييا

َفْمَيْسَتِجيُبوا ِلي }الطمب، وىكذا،  :تدل عمى :يقضوا تفثيم، فييأنيا مكسورة، لِ فييا: األصل  األمر، الم [ٜٕ
وتكون مكسورة، لكن إسكانيا بعد الفاء والواو  ،فتجزمو ،، فيذه تدخل عمى المضارع[ٙٛٔ البقرة:] {َوْلُيْؤِمُنوا ِبي

أو  ،افعل :معروف أن األمر الصريح يكون بفعل األمرو تدخل عمى المضارع، فيي:  ،ىماأكثر من تحريكيا بعد
تعمل، وىكذا، ىذا األمر أو لِ  ،تقرأ، اعملأو لِ  ،تفعل، تقول: اقرألِ  :الفعل المضارع الذي دخمت عميو الم األمر

ِضْعَن َواْلَواِلَداُت ُيرْ }: -تعالى-كقولو  ،قد يأتي بصيغة الخبر ومعناه األمريح، أما األمر غير الصريح فيذا الصر 
ىاتان  يرضعن، لكنْ األمر، يعني: لِ  :المعنىو  والمقصود ،الصيغة خبرف، [ٖٖٕ البقرة:] {َأْوالَدُىنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَمْينِ 

 ضارع.أو دخول الم األمر عمى الم ،فعل األمر المباشرصريحتان: صيغتان 
ُمَصدًّْقا ِلَما }الم التقوية، ىذه الم جر تدخل عمى مفعول العامل الضعيف، مثل:  :سمىيليا ىناك نوع رابع و 

كالم ابن  :، فمما ضُعف العامل دخمت ىذه الالم لمتقوية، الحظ[ٚٓٔ ىود:] {َفعَّاٌل ِلَما ُيِريدُ }، [ٜٔ البقرة:] {َمَعُيمْ 
، ، فإن العامل قد يكون فعالً ةإذا ُضعف العامل، ىذه ىي المقصود ،ُجزي يقول: وقد تأتي لمتعدي، يعني: لمتعدية

 ،واسم الفاعل ،كالمصدر ىذا ىو الفعل العامل، وقد يكون ما يقوم مقام الفعل، تقول مثاًل: أخذت الساعة، فأخذ
 أو لمتقوية. ،تدخل ىذه الالم لمتعدية ونحو ذلك، فإذا ضُعف العامل فإنو

البد أن ُتسبق  :وىذه يقولون ،ضارعالم جر تدخل عمى أن مضمرة ناصبة لمم :ىيو  ،الم الجحود :ىنا أيضاً و 
المَُّو ِلَيْغِفَر َلُيْم َوال  َلْم َيُكنِ }، [ٚٔٔ ىود:] {َوَما َكاَن َربَُّك ِلُيْيِمَك اْلُقَرى ِبُظْمٍم َوَأْىُمَيا ُمْصِمُحونَ } ،بكان المنفية

: ففي قولوضمرة ناصبة، داخمة عمى أن م ،الم الجحود، الم جر :يقال ليا، فيذه [ٖٚٔ النساء:] {ِلَيْيِدَيُيْم َسِبياًل 
 ؛الم الجحود :ُسميتو يعني: ألن يغفر ليم،  {المَُّو ِلَيْغِفَر َلُيمْ  َلْم َيُكنِ }ويعني: ألن ُييمك،  {}َوَما َكاَن َربَُّك ِلُيْيِمكَ 

 .ألنيا ال تقع إال في سياق النفي
 ،أتوسع في ىذا كثيراً  ال أحب أنو يحتاج إليو طالب العمم، ىذه األنواع المذكورة، ومثل ىذا  في تفاصيلوىناك 

 .ر فيمو عمى بعض اإلخوان؛ ألن مثل ىذه األشياء الدقيقة قد يحتاجون إلى أشياء قبميافإن ذلك قد يعس
والتعميل،  ،واالستحقاق ،مكالمِ  :يقول: ثم إن الم الجر ليا ثالثة معان، وذكر -رحمو اهلل-ىنا في كالم ابن ُجزي 

 .واالختصاص ،واالستحقاق ،أو يقال: الممك



6 
 

؟ لكذا، أتيت لرؤيتك، يعني: من أجل والتعميل واضح، تقول: فعمت كذا لكذا، يعني: تعمل ىذا الفعل، لماذا فعمتف
 ،أو لالختصاص ،معرفة الفرق بين الالم التي تكون لالستحقاق :رؤيتك، ىذا لمتعميل، لكن الذي ُيحتاج إليو ىو

أو  ،أو لالستحقاق ،، ىل ىذه لمممك[ٔٔٔ اإلسراء:] {اْلَحْمُد ِلمَّوِ  َوُقلِ } ،مك، ىذه التي يذكرونيا دائماً أو لممِ 
مك؟ يقولون: إذا ولكنو قد ال يطرد، يعني: متى تكون لممِ  ،لالختصاص؟ يذكرون فرقًا بين ىذه األنواع الثالثة

مك، تقول: الساعة لزيد، السيارة لعمرو، فزيد من شأنو أن لممِ  :فيي ،شأنو أن يممكِمن ن ُأضيفت ذات إلى مَ 
إذا أضفت إليو معنى فيذا لالستحقاق، الحمد هلل، الحمد معنى، يعني: لكن أضفت إليو ىذه الذات، و  ،يممك

ذا قمت: المُ و ق هلل، ستحَ الحمد مُ  ذا قمت: مك، إذا قمت: الكون هلل، األرض هلل، فيذه لممِ فيذه لممِ مك هلل، ا  مك، وا 
ق، ىذه ستحَ عبر المفسرون يقولون: الحمد مُ ي ىكذاق هلل، ستحَ فيذه لالستحقاق، مُ ، فالحمد معنى، هلل الحمد

فتاح ك، تقول: الملالستحقاق، متى تكون لالختصاص؟ يقولون: إذا أضفت ذاتًا لذاٍت ليس من شأنيا أن تمم
ختص بالباب، فيذا لالختصاص، تقول: الباب لممسجد، الغالف لممصحف، تقول: مثاًل: ىذا لمباب، يعني: م

رق بين ىذه التي تكرر كثيرًا في كالم يا، فيذه تكون لالختصاص، ىكذا تفالغطاء لمقارورة، يعني: أنو يختص ب
وذكر ليا  ،الجارة التي أشار إلييا ابن ُجزي ىذهأي:  ،أنيا تكون لمجر: ولذلك يذكرون من معانييا ؛المفسرين

 .أن المعاني أكثر من ثالثة، يعني: إذا كانت جارة :ىذه المعاني الثالثة، والواقع
لياء، فتكون باشر يقولون: مع المستعان الم ،الم الجارة ىذه تكون مكسورة دائمًا، إال في بعض الحاالت القميمةال

بعضيم يذكر لالم الجر ىذه و لكنيا جاءت مفتوحة في ىذه الحال،  ،الم الجري: ى :و، فيذه يقولونمّ لَ  مفتوحة يا
 ،الجارة، انظروا إلى سعة المغةىذه  ،ثمانية عشر معنى :بعضيم يذكر ليا ،لتي ذكر ليا ابن ُجزي ثالثة معانٍ ا

اإلنسان في دراسة  ما أوغلمعنى، كم ثمانية عشرليا: إذا كانت جارة  ،ودقتيا، ىذه الالم في حالة من الحاالت
تتوارد عميو المعاني،  ،-عز وجل-ينظر في كالم اهلل و  ،ا ينظر في التفسيرحينمئذ دنعف ،ومعرفتيا ،ىذه األشياء

طمق وي ،سارع عمى البدييةيو يف ،قبل أن ينطق بحرف، بينما الذي ليس لو إدراك ليذا كمو أصالً ويتوقف كثيرًا 
وىو خالي الذىن من كل المقومات  ،-تبارك وتعالى-رأة في كتاب اهلل ويتكمم بج ،والتفسير ،والمعاني ،األحكام

 .التي تؤىمو لمكالم في ذلك
يعني: ، الحمد هلل :كما قمنا ،فالالم الجارة ىذه كما ذكرت تكون لالستحقاق، ىذه التي تكون بين معنى وذات

، يعني: [ٔ المطففين:] {َوْيٌل ِلْمُمَطفِّْفينَ } ،إنيا كممة وعيد :إذا قمنا، ويل [ٔ المطففين:] {َوْيٌل ِلْمُمَطفِّْفينَ } ق هلل،ستحَ مُ 
قولو تعالى:  إن :بعضيم يقول ،ق ليم، لكن ىذا ال يطرد كما سبق، يعني: مثاًل في االختصاصستحَ أن ذلك مُ 

تُنزل ىذه عمى المعاني ، بعضيم يقول: ىذه لالختصاص، لو أردت أن [ٛٚ يوسف:] {ِإنَّ َلُو َأًبا َشْيًخا َكِبيرًا}
مك؟ الجواب: ال، ىل ىو ن ذلك لممِ إ :{ِإنَّ َلُو َأًبا} في لافيل ىنا يق ،واالستحقاق ،واالختصاص ،مكالمِ  :السابقة

 ،ممكتَ أضاف ذاتًا إلى ذاٍت من شأنيا أن  :ىذه لالختصاص، الحظ :لالستحقاق؟ الجواب: ال، فبعضيم يقول
أنيا تكون في  :مك، والمعنى الذي ذكرتو قبل قميلولم تكن لممِ  ،لالختصاصصارت مع ذلك و  ،ممكاإلنسان يَ ف

َلُو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي } :مك مثلالمِ و  لكنو كثير، ،لكن أشرت إلى أن ىذا ال يطرد ،مكىذه الحال لممِ 
التمميك، تقول: وىبت لزيد  :،، ىذه ال شك أنيا لمممك، وبعضيم يذكر غير الممك أيضاً [ٕ إبراىيم:] {اأَلْرضِ 

 النحل:] {َجَعَل َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا} :أرضًا، وىبت لزيد كتابًا، يعني: ممكتو، وبعضيم يذكر شبو التمميك أيضاً 
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فيذا  ،، ىل الزوجات من قبيل الممك لإلنسان؟ الجواب: ال، لكنو شبو ممك، بأي اعتبار؟ أنو يممك الُبضع[ٕٚ
وذلك أنو  ،شبو تمميك :عقد نكاح، فيو :؟ ىوماذا عقد وأ ،أو عقد بيع ،، ىل ىو عقد إجارة؟العقد عمى ماذا

 .يممك الُبضع
يعني: من أجل  [ٗٗ النحل:] {َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذّْْكَر ِلُتَبيَّْن ِلمنَّاسِ } :-رحمو اهلل-لمتعميل كما ذكر ابن ُجزي  :وتأتي

 أن تُبين لمناس ما ُنزل إلييم.
 .الم الجحود :وىي ،وىذه التي مضت ،لتوكيد النفي :وتكون

 [ٕ الرعد:] {َجلٍ ُكلّّ َيْجِري ألَِ }يعني: إلييا،  [٘ الزلزلة:] {ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَيا}لموافقة إلى، يقولون:  :وتكون أيضاً 
 .يعني: إلى أجل
حروف الجر و تضمين الحرف معنى الحرف،  ،التضمين :ىذا الذي يسمونوو  ،عمى :بمعنى :وتكون أيضاً 

مقام -ىذا قول الكوفيين المشيور عنيم، أما البصريون فيم يقولون بتضمين الفعل وما يقوم مقامو  ،تتناوب
 .ازالمجازي عند القائمين بالمج أو :يقولون ،عمى في االستعالء الحقيقي :، فتكون بمعنى-الفعل

ْن َأَسْأُتْم َفَمَيا} ضمن معنى فعل آخر يصح أساء من إ :البصريين يقولون يعني: فعمييا، لكنّ  [ٚ اإلسراء:] {َواِ 
ْن َأَسْأُتْم َفَمَيا}قولو: تعديتو بالالم، ف ْن َأَسْأُتْم } :ىذا االستعالء عنيم مجازيو  ، موافقة لعمى،[ٚ اإلسراء:] {َواِ  َواِ 

ًدا}فقولو:  ،، وأما الحقيقيل ذلك فوق ظيره: عمييا، كأنو يحميعني [ٚ اإلسراء:] {َفَمَيا وَن ِلأَلْذَقاِن ُسجَّ  {َيِخرُّ
 {َوَتمَُّو ِلْمَجِبينِ }يعني: عمى جنبو،  [ٕٔ يونس:] {َدَعاَنا ِلَجْنِبوِ }يعني: عمى األذقان ُسجدا،  [ٚٓٔ اإلسراء:]
 .يعني: عمى الجبين، فيذا استعالء حقيقي [ٖٓٔ الصافات:]

 [ٚٗ األنبياء:] {َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمةِ }: -تبارك وتعالى-كقولو  ،في :ذا كانت بمعنى: إوىكذا أيضاً 
لكن  ضمن معنى فعل آخر يصح أن ُيعدى بالالم،عمى قول البصريين يقولون: نضع مو يعني: في يوم القيامة، 
يعني: ال يجمييا في وقتيا إال  [ٚٛٔ األعراف:] {ِإالَّ ُىوَ  ال ُيَجمّْيَيا ِلَوْقِتَيا}كما ىو معموم،  ،مذىب الكوفيين أسيل

 .ىو
، أي: عند ى:عنبمخموَن، فيذه  كتبتو لعشرٍ و  خموَن من ربيع الثاني، عند، تقول: كتبتو لخمسٍ  :وتكون بمعنى

 .عشر خمونعند 
الَة ِلُدُلوِك الشَّْمسِ  َأِقمِ }بعد،  :بمعنىوىكذا تكون   .يعني: بعد دلوك الشمس [ٛٚ اإلسراء:] {الصَّ
 فيو معنى القولا ما وأمّ لو،  قمتُ مثل: أو ما في معناه،  ،مقوللالجارة السم السامع  :وىي ،التبميغ :وتأتي بمعنى

لو، فيذه  لو، وضحتُ  أبنتُ وكذا: لكن ليس فيو حروف القول،  ،التفسير فيو معنى القولفلو،  فسرتُ فمثل: 
 :لو، ىذه يقولون أو نحو ذلك، قمتُ  ،أو ىذه الرسالة ،أوصمت إليو ىذا المعنىو  شيء،أنت بمغتو ىذا الفلمتبميغ، 

 .الم التبميغ :ىي
َكَفُروا ِلمَِّذيَن آَمُنوا َلْو َكاَن َخْيًرا َما َوَقاَل الَِّذيَن }وىذا يكون بعد القول خاصة،  :يقولون ،عن :وكذلك تكون بمعنى

، كان خيرًا ما سبقتمونا إليو، ال يعني: قالوا عنيم، يتكممون عنيم، ما قالوا ليم: لو [ٔٔ األحقاف:] {َسَبُقوَنا ِإَلْيوِ 
 األحقاف:] {َكَفُروا ِلمَِّذيَن آَمُنواَوَقاَل الَِّذيَن }يقولون: لو كان خيرًا ما سبقونا إليو،  ،ب عنيمىم يتحدثون وىم ُغي  بل 
َقاَلْت ُأْخرَاُىْم }يعني: عن الذين آمنوا، ولكن عمى مذىب البصريين يقولون بتضمين الفعل معنى فعل آخر،  [ٔٔ
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 ،ىذه اآليةفي أي:  ،أنتم أضممتمونا :، ىم ما خاطبوىم بيذا، ما قالوا[ٖٛ األعراف:] {والُىْم َربََّنا َىُؤالِء َأَضمُّوَناألُِ 
نما يقولون  {والُىمْ َقاَلْت ُأْخرَاُىْم ألُِ }، -تبارك وتعالى-يخبرون عنيم في خطابيم الذي يوجيونو إلى اهلل و  ،وا 

يعني: عن  [ٖٔ ىود:] {المَُّو َخْيرًا َوال َأُقوُل ِلمَِّذيَن َتْزَدِري َأْعُيُنُكْم َلْن ُيْؤِتَيُيمُ }عن أوالىم،  :بمعنى [ٖٛ األعراف:]
 .الذين تزدري أعينكم
 {َفاْلَتَقَطُو آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُيْم َعُدوِّا َوَحَزًنا} ،أو الم المآل ،الم العاقبة :وتسمى ،يرورةصال :وىكذا تأتي بمعنى

وىم ال  ،في النيايةو  ،في العاقبةو  ،؟ الجواب: ال، ولكن ىذا في المآل، ىل التقطوه ليكون ليم عدوًّا[ٛ القصص:]
 كما يقول الشاعر المتشائم: يرورة،صالم ال :يقصدون ىذا، فيذه يسمونيا

 تُبنى المساكنُ  الدورِ  يا *** كما لخرابِ خالَ سِ  الوالداتُ  تغذو فممموتِ 
تغذوىا لمموت؟  ىيصغارىا صغارىا، ىل الوالدات حينما تغذو  :يعنييا، الوالدات سخالَ  الحظ: فممموِت تغذو

ينعميا من أجل الدود؟  ىوىل موا ىذه األجساد لمدود، يرورة، كما تقول: ابنوا لمخراب، نع  صال ال، لكن ىذه الم
 ىذا، كما يقول: كما لخراب الدور تُبنى المساكن،ى لإتكون العاقبة ف ،لتصير ،يرورةصالجواب: ال، لكن ىذا لم

البصريين ينكرون ىذا النوع،  إلى الخراب، لكنّ  صيرورتياأن مآليا و  :لكن الواقع ،ما تُبنى لخراب الدور :ىي
، [ٛ القصص:] {َفاْلَتَقَطُو آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُيْم َعُدوِّا َوَحَزًنا}وتجدون الكالم عمى ىذا في مثل قولو تعالى: 

 .بعضيم يقول: ليست ىذه الم العاقبة
ة تجري كثير حينما ترى مياه الوديان  وُيستعمل في النداء، تقول ،جرد عن القسمالتعجب الم :كذلك تأتي بمعنى

 .ويا لمعشب! إذا تعجبت من كثرتو !تقول: يا لمماء ،ونحو ذلك ،شبوالع ة،ضر وترى الخ ،بالسيول
 األنعام:] {َوُأِمْرَنا ِلُنْسِممَ }، [ٕٙ النساء:] {ُيِريُد المَُّو ِلُيَبيَّْن َلُكمْ }الزائدة،  :التي يقولون لياىذه و  ،التوكيد :وتأتي بمعنى

 .ىذه لمتعميل :وبعضيم يقول، [ٔٚ
 {َىْيَت َلكَ } :، وىكذا[ٛ محمد:] {َفَتْعًسا َلُيمْ } ،أو المدعو عميو ،نة لممدعو لوبي  موىذه  ،لمتبيين أيضاً  :وتأتي

 .ويذكرون فييا تفاصيل ال داعي لذكرىا ،، ىذه يجعمونيا أيضًا عمى أقسام[ٖٕ يوسف:]
وليس ذلك جميعًا مما اتفقوا  ،أن ىذه المعاني يمكن أن تتداخل :ثمانية عشر معنى، والواقع :يذه الالم الجارةف

 عميو.
، [ٕ٘ الفتح:] {َلْو َتَزيَُّموا َلَعذَّْبَنا}: "لوـ"ىذه تكون جوابًا ل ،الم الجواب :نوع يقال لو ،جارةالير غ من معاني الالمو 

َوَلْوال } :، وفي جواب لوال أيضاً [ٕٕ األنبياء:] {َلْو َكاَن ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو َلَفَسَدتَا}واقعة في جواب لو،  :الحظ
ِكيَدنَّ َوتَالمَِّو أَلَ } :، وتكون أيضًا في جواب القسم[ٕٔ٘ البقرة:] {اأَلْرُض  َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدتِ 

 الم الجواب. :، فيذه يقال ليا[ٚ٘ األنبياء:] {َأْصَناَمُكمْ 
ذلك، فيذه يقال يا: فيي نقول تال هتمحق اسم اإلشارة المردوف بالكاف، ىذ ،الم الُبعد :وىناك الم أخرى يقال ليا

 البقرة:] {ِلْمُمتَِّقينَ َذِلَك اْلِكتَاُب ال َرْيَب ِفيِو ُىًدى } ،فيكون ذلك لمبعد ،ذاك وذلك، فإذا دخمت الالم عمى ذاكفييا: 
لمبعيد،  :لمتوسط الُبعد، وذلك :لمقريب، وذاك :ن المراتب ثالث: ذاومرتبتو، وبعضيم يقول: إ ،، لعمو منزلتو[ٕ

 ىذه الم الُبعد.
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الداخمة عمى أداة شرط لإليذان بأن الجواب بعدىا مبني عمى  :وىي ،الموطئة لمقسم :الم التي يسمونياالوىناك 
نْ  :، لئن[ٕٔ الحشر:] {َلِئْن ُأْخِرُجوا ال َيْخُرُجوَن َمَعُيمْ } ،ال عمى الشرط ،قسم قبميا ىذه  :ىذه موطئة لمقسم، وا 
 جد شرطيقولون: إذا وُ  :دخمت عمى أداة شرط لإليذان بأن الجواب بعدىا مبني عمى قسم، الحظ :فيي ،شرطية

 ،فالجواب جواب القسم ،لمقسم عمى إن الشرطيةالموطئة  الالمىذه وقسم فالجواب لمسابق منيما، فإذا دخمت 
ىو  :ىل يقاليعني:  ،ألن الجواب يكون واحدًا لمشرط والقسم، لكن من ناحية اإلعراب ؛جواب الشرطبوليس 
 اأو جواب الشرط؟ ىو لمسابق منيما، ىذه قاعدة، فإذا اجتمع شرط وقسم فالجواب لمسابق منيم ،قسمالجواب 
 .دائماً 
 حرف الميم. :-اهلل تعالى رحمو-قال 

 ة في الدين.غضوالبَ  ،الشك في اإليمان :رض القمبمرض الجسد معروف، وم
ما يخرج بو اإلنسان عن حد الصحة في أي  :ن ىذه المادة تدل عمىإيقول:  -رحمو اهلل-المرض، ابن فارس 

اختالل  :ىذا ىو ،شيء كان منو العمة، يعني: ما ُيخرجو عن حد الصحة، خروج البدن عن الِمزاج الطبيعي
نخفض، ىذا كمو يكون من قبيل اختالل مرتفع أو م لوجود ضغط وأ، لوجود ألم ؛ارتفاع الحرارةمثل:  ،الصحة

َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفينِ } ،مزاج البدن، ىذا المرض الحسي َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَمى }، [ٓٛ الشعراء:] {َواِ 
عميل، إذا اختل مزاج البدن بأي عمة  ،فالن مريض :، وىذا كثير في استعمال الناس، تقول[ٗٛٔ البقرة:] {َسَفرٍ 
  .كان
يخرج بو عن و الخمق الحسن القويم، و ينحرف بيا عن الحق والصواب، فز بو عن العمة التي تمحق النفس، تجو  ويُ 

 .حد االعتدال
عن حد يخرج بو  :ومزاج البدن، المرض المعنوي ،اعتدال الصحةعن بو يخرج  :المرض الحسي :الحظ

 ،الفجورنية و الشيوة المحرمة، و الغل، و الحسد، و النفاق،  :ونحو ذلك، ىذه العمل مثل ،االعتدال في االستقامة
و النفاق والكفر شب  يُ  فيذا كمو يكون من قبيل االختالل، اختالل القمب والنفس، فيو كما يقول الراغب األصفياني:

اآلن االختالل الذي يحصل لمنفس،  :، الحظإدراك الفضائلعن ونحوىما من الرذائل بالمرض، إما لكونيا مانعة 
 :-مريض القمب-ف المريض فيذا الخمل الذي يحصل عند ىذا اإلنسان المنحر 

المنكر حقًّا، ىو يرى  ،-نسأل اهلل العافية-فاسد البصيرة  ،ىذا المرض يمنعو من إدراك الفضائل إما لكون
ذا كان ىذا المرض مستحكمًا فيووالمعروف باطاًل من نما يراه باطاًل،  ،ال يرى الحق أبداً  :كرًا، اختل مزاجو، وا  وا 

ذا كان ى بصر الحق ألول وىمة، ال ي :يوفوفييا غبش،  ،فييا تردد الصورةعنده بقى ن فتذا االختالل بين بيوا 
وأحكام الناس في  ،ولذلك تستغرب من أحوال الناس ؛ويحتاج إلى شرح؛ ألنو أعشى في بصره ،يحتاج إلى إقناع
ما قيل: لكل ساقطة ك ،بصرىا العميان، ومع ذلك تجد من يقبمياأشياء ي ،ونحو ذلك ،والواقعة ،األمور المشاىدة

ولذلك تجد أن البدع واألىواء والضالالت  ؛القطة، فكل داعية إلى باطل يجد لو أتباعًا، وسوقًا يروج بيا باطمو
 ،لذلك أصحاب الفرق المنحرفةو  ؛في البيئات التي ينتشر فييا الجيلكما تنتشر إذا خفتت أنوار السنة والعمم، 

  .وباطميم ،فيجدون قومًا قد تييئوا لقبول ضالالتيم ،بون إلى األماكن البعيدةكانوا يذى ،ونحو ذلك ،الباطنية :مثل
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ىذه األمراض قد تمنع من إدراك الحق، كالمرض المانع لمبدن من التصرف بالكامل،  ،ىذه العمل ،فيذه الرذائل
 .يحترق بالنار وال ُيحسقد  ،سونحو ذلك، ال ُيحِ  ،ال يجد رائحة الطيبو ال يتذوق الطعام، 

ما لكون نَّ الدَّاَر اآلِخَرَة }: -تبارك تعالى-قال اهلل  ،ىذه العمل واألمراض مانعة عن تحصيل الحياة األخروية وا  َواِ 
الحياة الكاممة، الحياة التي  :الحياة الحقيقية، الحيوان بمعنى: ، ىي[ٗٙ العنكبوت:] {َلِيَي اْلَحَيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَمُمونَ 

يصير فييا اإلنسان إلى ما  ،نغصةحياة مؤقتة م ،وليست ىذه الحياة التي نعيشيا ،حياة :تستحق أن يقال عنيا
 .قد عممتم

ما ىذا المرض الذي يكون في القمب والنفس كميل  ،واالعتقادات الباطمة ،لميل النفس إلى األمور الرديئة ؛وا 
ثم  ،يشربيا :فيو -نسأل اهلل العافية- سكراتاعتاد عمى الم ىذا الذيمثل: يعني:  ضرة،لمالبدن إلى األشياء ا

 شاعر:الثم يشربيا، كما قال  ،يشربيا
 منيا بيا *** وكأٍس تداويتُ  عمى لذةٍ  وكأٍس شربتُ 

، واألخرى تداويت منيا بيا، يعني: تطمبيا ةالنفس المريض ،يعني: األولى شربيا عمى لذة، نفسو تطمبيا :الحظ
 العمة بعمة، يتداوى منيا بيا، كقول اآلخر:من يتداوى 

 الداءُ  ىي كانت بالتي وداوني***  إغراءُ  الّمومَ  فإنّ  لومي عنك دع
ألن  ؛فيو يشربو ،-أعزكم اهللو  نسأل اهلل العافية- اعتاد عمى التدخينىذا الذي  :مثل ،عتمةأبدان مو فيذه نفوس 
 ،ىاايتعاط :فيو ،كذلك الذي اعتاد عمى المخدرات ؛واختالل المزاج ،فإذا تركو حصل لو من التوتر ،بدنو يطمبو

 ،فيتداوى بالعمة ،ونفسو معتمة ،عتلىذه الحال مفي بدنو ففيتداوى من العمة بالعمة،  ،واختل ،فإذا تركيا اضطرب
 .نسأل اهلل العافية

 -أمراض القمب-يذه األمراض ففيكون مريضًا بيذا االعتبار،  ،حد الصحة عنفيذا كمو خروج عن حال أو 
، ىذا المرض ال يكتشفو [ٓٔ البقرة:] {المَُّو َمَرًضا ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َفزَاَدُىمُ }: -عز وجل-كما قال اهلل  ،ونحو ذلك
أو  ،شيئًا فيو، ىذا اإلنسان المنافقفإنيم ال يكتشفون  لو ذىبت بو إلى أكبر المصحات لعالج القمبو  األطباء
َوَيُقوُل }، [ٓٔ البقرة:] {المَُّو َمَرًضا َفزَاَدُىمُ }مرض النفاق  {ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض } ،أو نحو ذلك ،أو الضال ،الكافر

اْلِقتَاُل رََأْيَت الَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َينُظُروَن الَِّذيَن آَمُنوا َلْوال ُنزَّْلْت ُسوَرٌة َفِإَذا ُأنِزَلْت ُسوَرٌة ُمْحَكَمٌة َوُذِكَر ِفيَيا 
َأْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي }: النفاق، وىكذا :يعني {ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض } [ٕٓ محمد:] {اْلَمْوتِ  ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيّْ َعَمْيِو ِمنَ 

وكذلك  ،والِكبر مرض ،يعني: النفاق، فالنفاق مرض [ٜٕ محمد:] {َأْضَغاَنُيمْ ُقُموِبِيْم َمَرٌض َأْن َلْن ُيْخِرَج المَُّو 
وقد يكون  ،النفاق في الغالب :ذكر في القرآن يكون بمعنىالمرض الذي يفسائر األدواء، ىذه أمراض وعمل، 

اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ِإْذ َيُقوُل } :أو عمى المنافقين ،ضعف اإليمان، السيما إذا ُعطف عمى النفاق :بمعنى
اْسَم َربَّْك  َسبّْحِ }كقولو:  ،، فينا يحتمل أن يكون ذلك من قبيل عطف األوصاف[ٜٗ األنفال:] {ُقُموِبِيْم َمَرٌض 

لموصوف واحد، ، فيذه [ٗ-ٔ األعمى:] {َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى* َوالَِّذي َقدََّر َفَيَدى * اأَلْعَمى الَِّذي َخَمَق َفَسوَّى 
نفاق ومرض،  :، لموصوف واحد[ٜٗ األنفال:] {ِإْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض } :فيحتمل أن يكون

 .عفاء اإليمانيعني: ض [ٜٗ األنفال:] {َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض }ىذه أوصاف لموصوف واحد، ويحتمل أن يكون 
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في سورة  :يوفالميل المحرم إلى النساء  :الوحيد الذي ُذكر فيو المرض في القرآن مرادًا بوالموضع وأما 
اتََّقْيُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل  النَّْساِء ِإنِ  َيا ِنَساَء النَِّبيّْ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمنَ }: -تبارك وتعالى-في قولو  ،األحزاب

الميل المحرم بل ، المرض ىنا ليس مرض النفاق، [ٕٖ األحزاب:] {َمَرٌض َوُقْمَن َقْواًل َمْعُروًفاَفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو 
أو كان ذلك في وسائل  ،أو غيره ،إما في سوق ،إلى النساء، إذا رأيت الرجل يحوم حول النساء ىنا وىناك

والمواقع التي يوجد فييا ما  ،يبحث عن وسائل التواصل مع النساءو  ،يبحث عن النساء ،ونحو ذلك ،االتصال
وىو في الواقع  ،زواجاً  :يسمونو ،ونحو ذلك ،فيذا في قمبو مرض، إذا رأى مواقع دعايات ،يتوصل بو إلى النساء

أن في قمبو  :ونحو ذلك، فيذا معناه ،ويدخل في ىذه، ويبحث عن الصور السيئة ،فيبحث عن ىذه ،ترويج لمبغاء
 :يعني ،، فإذا رآىا قد خضعت بالقول فإن ذلك ُيطمعو فييا[ٕٖ األحزاب:] {ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َفَيْطَمَع الَِّذي } ،امرضً 

 .فيطمع فييا، فتتييأ نفسو لممنكر ،أنيا قريبة المنال
 :ىيالطبعة، و ىذه ، ىكذا في غضة في الدينالبَ و  : الشك في اإليمان،: ومرض القمبزيىنا في قول ابن جُ 

 الصحيح. ىوليس ىذا و  ،الُبغض في الدينو  :األخرىفي الطبعة و الصحيحة، 
 اإلنعام، والمن :أيضاً  طائر، والمن :بز نقي، والسموىخ :: شبو العسل، وقيلالمنّ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 .[7 فصمت:] {َأْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ }القطع، ومنو قولو:  :أيضاً  العطية، والمن :أيضاً 

 إلى أصمين: ىذه المادة عند ابن فارس ترجع
وتقطع ، نقص العددالمنية، يقولون: ألنيا تُ  :قطعتو، المنون: الحبل األول: يدل عمى قطع وانقطاع، تقول: مننتُ 

أنعم، بأي اعتبار  :انقضى، ويقال: مّن عميو بمعنىو  ،وافتو المنية، يعني: انقطع العمرو المدد، جاءتو المنية، 
قطع حاجتو إلحسانو  :القطع؟ يقولون: كأن الُمنعم يقطع بإحسانو حاجة المحتاج، مّن عميو :معنىبىنا وىي: 
 :القطع، وىكذا يقال :معنىب فييو، أو كأنو يقطع شيئًا من مالو أو إحسانو أو معروفو أو جاىو لغيره، ئوعطا

قطع ما سمف من  القطع، يعني: كأنو :ىذا يرجع إلى معنى ،حسن عمى من أحسن عميو بإحسانومّن الم
: يعني: المّن يكون بمعنى ،[ٕٗٙ البقرة:] {ال تُْبِطُموا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنّْ َواأَلَذى}المن المذموم، أي: وأبطمو،  ،إحسانو

أحِسن، فيكون ذلك بقطع حاجتيم بما ييبو من اإلحسان، ويكون المّن  :منن عمينا بمعنىتقول: اف اإلحسان،
 ،كأنو قطع سالف اإلحسان ،ره بعطيتو، يذك  [ٕٗٙ البقرة:] {ُتْبِطُموا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنّْ َواأَلَذىال } ،بالمعنى المذموم

 ؟تطعم مم  ؟ ماذا تأكل ،ارةضوالن ،بالعافية أرى وجيك ممتمًئا :يقولفثم يراه  ،ونحو ذلك ،وأبطمو، ُيعطيو طعاماً 
 :فإذا رآه قال ،ونحو ذلك ،بيذا، يعطيو ما يغسل بو الثيابيو يذكره فيقول: أنا أطعم من حباياك وعطاياك، ف

ره بيذا يو يذك  ف !،؟وىل غير الجود الذي فاض عمى يدك ،؟ماذا تصنع بيا ،أرى ثيابك في غاية النصاعة
أعطيتك، تذكر حينما فعمت  ،أو كان بطريقة مباشرة ،كيذه ،سواء كان بطريقة غير مباشرة ،ن عميويمو  ،العطاء

 {ال ُتْبِطُموا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنّْ َواأَلَذى}قولو:  فيذا ،وأوليتك ،وأحسنت إليك بكذا، وأعطيتك ،وف الفالنيلك المعر 
 ، يؤذيو بيذا العطاء، فيقطع بذلك، ىذا معنى القطع.[ٕٗٙ البقرة:]

لخير، وعند التأمل اصطناع ا :اصطناع الخير، المنّ  :ىو فارساألصل الثاني الذي ذكره ابن و المعنى الثاني 
فإن اصطناع الخير كما سبق قد  ،إذا أردنا أن نحمل ذلك عمى القطع :إلى معنى واحد، يعني يمكن أن يرجعا

 .ونحو ذلك ،يكون قطعًا لحاجة المحتاج
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َوَظمَّْمَنا }عمى بني إسرائيل،  -عز وجل-المّن الذي ذكره ابن ُجزي ىنا قال: شبو العسل، ىذا الذي أنزلو اهلل 
 ،شبو العسلي ،ىو مثل الندى :، فيذا المّن بعضيم يقول[ٚ٘ البقرة:] {اْلَمنَّ َوالسَّْمَوى اْلَغَماَم َوَأنَزْلَنا َعَمْيُكمُ  َمْيُكمُ عَ 

حموة، تنزل عمى األشجار،  -كما يقول بعضيم-صمغة  ،ينزل عمى األشجار ،ينزل من السماء ،يكون جامداً 
ال يختص ببني إسرائيل، لكن لما كانوا في التيو أنزل اهلل عمييم المّن  ،وىو معروف موجود ،شبو العسلت

فالعسل شراب، وىذه الصمغة شراب،  ،شراب حمو، وىذا ال يخالف ما سبق :والسموى، وبعضيم يقول: ىو
بو من الخير من غير عمل من  -عز وجل-اهلل  ما يمن وىو -وىذا أحسن- وبعضيم فسره بمعنى عام

صمى اهلل عميو -وليذا قال النبي ؛ من المنّ  :فيو مكل ما يمن اهلل بو عمى عباده من غير عمل مني ،اإلنسان
ن تبعيضية، من ومِ  المن، من :فيي ،أة معروفة، فيذه ال يزرعيا اإلنسانمْ ، والكَ (ٗ)((أة من المنمْ الكَ )): -وسمم
ما ال يكون لإلنسان فيو يد، اآلن العسل  وىكذالصمغة التي تنزل من المّن، وىذه ا ،من ُجممة المنّ أي:  المنّ 

في مواضع ال  ،ونحو ذلك ،يكون في الجبال ،الذي يكون من غير عمل اإلنسان، يعني: من غير تربيتو لمنحل
النبات المعروف و  ىذا الِفطرو ويأخذه، فيذا يكون من المّن،  ،لكنو يأتي ويجد ذلك ،يكون لإلنسان لو فييا يد

 المّن.أي:  ،اإلنسان يكون من قبيل المّن، فيذه المفظة تشمل ذلك جميعاً الذي ال يزرعو 
ر المن والسموى والكالم ىنا ليس عن السموى، لكن لما ُذكِ  ،طائر، ىنا ىذا من باب االستطراد :يقول: والسموى
 فسر السموى.

 .يعني: أنعم عمينا اإلنعام، ىذا الذي أشرت إليو آنفًا، نقول: مّن اهلل عمينا، :قال: والمّن أيضاً 
 .اإلنعام :العطية، وىي داخمة في المعنى السابق الذي ىو :قال: والمّن أيضاً 

يعني: غير  [ٛ فصمت:] {َأْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ }منو: و  ،-رحمو اهلل-ىذا الذي ذكره ابن فارس ، القطع :والمّن أيضاً 
نما ىو مستمر، وىكذا  .مقطوع، وا 

اإلنعام،  :ىذا بمعنى [ٔٔ إبراىيم:] {َوَلِكنَّ المََّو َيُمنُّ َعَمى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ }: -وتعالىتبارك -في قولو  :طيب
نما ىذا يكون اإلن :، ىل ىذا بمعنى[ٚٔ الحجرات:] {َيُمنُّوَن َعَمْيَك َأْن َأْسَمُموا}وقولو:  بالمعنى عام؟ الجواب: ال، وا 

كأنيم قد تفضموا عميو بدخوليم  ،أو إسالميم ممتنين بو أنيم يذكرون إيمانيم :وىو ،القطع :معنى الذي يرجع إلى
 :ىذا بمعنى [ٗٙٔ آل عمران:] {َلَقْد َمنَّ المَُّو َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِيْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِيمْ }وقولو: في اإلسالم، 

نَّ َلَك }وقولو: كذلك أيضًا بيذا المعنى،  [ٖٚ طو:] {َعَمْيَك َمرًَّة ُأْخَرىَوَلَقْد َمَننَّا }ونحو ذلك،  ،والتفضل ،اإلنعام َواِ 
اِلَحاِت َفَمُيْم َأْجٌر َغْيُر }مقطوع،  : غيرىنا يعني [ٖ القمم:] {ْجرًا َغْيَر َمْمُنونٍ أَلَ  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

 يعني: غير مقطوع. [ٙ التين:] {َمْمُنونٍ 

                                                           

 طيبات من كموا والسموى المن عميكم وأنزلنا الغمام عميكم وظممنا}: تعالى وقولو: باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، خرجوأ - ٗ
 الكمأة، فضل باب األشربة، كتاب ومسمم، ،(ٛٚٗٗ: )رقم ،[ٚ٘: البقرة] {يظممون أنفسيم كانوا ولكن ظممونا وما رزقناكم ما

 (.ٜٕٗٓ: )رقم بيا، العين ومداواة


