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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 ميما :قولو إلى مريج :قولو من الميم حرف( أ -42)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وصحابتو  ،وعمى آلو ،والعاقبة لممتقين، وصمى اهلل وسمم وبارك عمى عبده ورسولو محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 والمستمعين، أما بعد: ،والحاضرين ،ولشيخنا ،ولوالدينا ،الميم اغفر لنا، الطيبين الطاىرين
من قولك: مرج  ،ليب النار :جر ط، والمامريج: ُمختمِ  :-رحمو اهلل تعالى- فيقول اإلمام ابن ُجزي الكمبي

 ط نوعين من النار.ِخمْ  :أي ،من االختالط :إذا اضطرب، وقيل :الشيءُ 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،لحمد هللا

في  ،واالضطراب ىابوالذ المجيء :عند ابن فارس يرجع إلى معنى ىو -الميم والراء والجيم-فأصل ىذه المادة 
فإنو  ،لم يثبت ،يتحرك ،إذا كان الخاتم بو حركة ،قمق :يعني ،ج الخاتم في األصبعرِ كل استعماالتيا، يقال: مَ 

من  جُ رْ المَ  :واختمطت، وىكذا ،وعيودىم، يعني: اضطربت ،جت أمانات القومقمق، وكذلك يقال: مرِ و مِرج  :يقال
 ،يعني: أن الدواب تذىب وتجيء فييارج فييا الدواب، مْ تَ أنو  :باعتبار ،األرض ذات النبات: ىي ،األرض

 :فيذا باعتبار ،النبات الكثير المتنوع في األرض :اختالط النبات فييا، يقال: المروج :ويحتمل أنو باعتبار
، يقول ابن فارس: [ٜٔ الرحمن:] {َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْمَتِقَيانِ }يقول:  -تبارك وتعالى-اختالط النبات بأنواعو، واهلل 

ذا نظرت إلى معنى -هؤ جل ثنا-كأنو  أن  ،االختالط :أرسميما فمِرجا، يعني: ىو يرجعو إلى معنى الذىاب، وا 
أو كان ذلك باعتبار  ،من الِممح ،البحر والبحر :يعني ،ن ذلك من الِممحإ :ذلك الختالط البحرين، سواء قيل

 الرحمن:] {َبْيَنُيَما َبْرَزٌخ ال َيْبِغَيانِ }حينما يختمط بالبحر الِممح، حينما يصب فيو،  ،النير :البحر العذب الذي ىو
 .أن بينيما برزخًا من اليابسة يفصل بين ىذا وىذا، عمى اختالف أقوال المفسرين :، أو باعتبار[ٕٓ
مجيء وذىاب واضطراب، فابن ُجزي فسر ذلك كما  :: ىذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى ىذا المعنىنإذ

من  :يقول: من قولك: مِرج الشيء، يعني: إذا اضطرب، وقيل :ليب النار، فالحظ :جار وأن الم ،طبالُمختمِ  :رأيتم
 ،ىذا الذي يكون في أعمى النار، فيو األكثر حركة ،االختالط، يعني: أن الجن خمقوا من مارج من نار

وليذا  ؛الحركة واالضطراب :ىو بيذا االعتبار :مختمط من ألوان، فبعضيم يقول :وكذلك أيضًا ىو ،واضطراباً 
أن أعمى النار تختمط  :أصل الخمقة، أو أن ذلك باعتبار :باعتبار ،كان في الجن من الِخفة ما ليس في اإلنس

ذىاب واضطراب، لكن و مجيء  :يرجع إلى ما ذكره ابن فارسكمو  امقوا من مارج من النار، وىذفيم خ ،ألوانو
أن ىذا الُمختمط  :مكن باعتبار، فيه ابن فارسمعنى االختالط لو أردنا أن نرجعو إلى ىذا األصل الذي ذكر 

ختالط يقتضي وجود االو  الشيء الذي يذىب ويجيء يمزم منوفالذىاب والمجيء،  :فيكون فيو معنى ،يتداخل
ال فيو، ىكذا إذا أردنا أن ن ذىاب  :ن أصل ىذه المادة يرجع إلىإ :يمكن أن يقالفرجعو إلى ىذا المعنى، وا 

مضطرب،  :يأ، مريج ىنا [٘ ق:] {َبْل َكذَُّبوا ِباْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُىْم َفُيْم ِفي َأْمٍر َمِريجٍ }اختالط،  :وأيضاً  ،ومجيء
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كيانة، وتارة  :سحر، وتارة يقولون :أنيم ال يثبتون عمى شيء، تارة يقولون ،القمق :وىذا االضطراب يعني
 {َوَخَمَق اْلَجانَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َنارٍ }: -تبارك وتعالى-أساطير األولين، ونحو ذلك، وىكذا في قولو  :يقولون

 ج.رَ مَ  ، وىي:وتتصل بو ،ترجع إليو أيضاً  :ييف ،المادة التي بعدهوكذا واهلل تعالى أعمم، ، [٘ٔ الرحمن:]
 أفاض أحدىما في اآلخر. :خمطيما، وقيل :بينيما، وقيل ىخمّ  :ج البحرين: أيرَ مَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
فاألول منيا يعني: اإلرسال، ىذا يرجع إلى ما ذكره ابن فارس؛ ألن أصل المادة ، أقوال -عمى كل حال-ىذه 

َمَرَج } :الخمط :أن البحر العذب يصب في البحر الِممح، أو باعتبار :أرسل ىذا باعتبار :واحد، اإلرسال
 .خمطيما [ٜٔ الرحمن:] {اْلَبْحَرْينِ 

م، واهلل أعم ،بينيما ىخمّ : يرجع إلى المعنى األول :فيو -أفاض أحدىما في اآلخر- أما القول الثالث الذي ذكره
َوُىَو الَِّذي َمَرَج }الخمط، فيكون قد خمط ىذا بيذا،  :نو يكون قد أفاض ىذا في ىذا، وذلك يعنيبينيما فإ ىإذا خمّ 

في ىذه اآلية ىذا العذب في الِممح، لكن قولو:  :، الحظ[ٖ٘ الفرقان:] {اْلَبْحَرْيِن َىَذا َعْذٌب ُفرَاٌت َوَىَذا ِمْمٌح ُأَجاجٌ 
ن وأ ،لم ُيقيد أحدىما بكونو من العذبنا ، ى[ٕٓ - ٜٔ الرحمن:] {َبْيَنُيَما َبْرَزٌخ ال َيْبِغَيانِ * َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْمَتِقَياِن }

 .فيحتمل ،اآلخر من الِممح
رحمو -الذىاب والمجيء الذي ذكره ابن فارس  :وىذا يرجع إلى ،اإلرسال :ىذه المادة فييا معنى :وعمى كل حال

 الرحمن:] {َمَرَج اْلَبْحَرْينِ }تركيا، وىكذا في قولو: و ىا ، يقول: مرج الدابة، يعني: أرسميا إلى المرعى، خاّل -اهلل
 .وأطمقيما يجريان ،أو أرسميما ،أرسمو :يعني ،، عمى أحد األقوال[ٜٔ
 حاس.ي الزيت، وما ُأذيب من الن  دِ ُدرْ ُميل: فيو قوالن:  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصمين: :الُميل
 .تقول: مياًل يرحمك اهلل، يعني: ال تعجل ،تؤدة :يدل عمى :األول
ولو كان شديد  ،ُميل :جنس من الذائبات، يعني: أن ذلك يختص ببعض الذائبات، الماء ال يقال لو :واآلخر

ُخثارة الزيت، ىذا  :ي الزيت يعنيالزيت، ُدردِ  يّ نو ُدردِ إ :بعضيم يقول ،جنس من الذائبات :الحرارة، لكن الُميل
 ،كالراسب منو، مادة مترسبة ،عكر الزيت المغمي، يعني: مثل الُحثالة تكون في الزيت المغمي :الذي يقولون لو

ع القيح والصديد، وبعضيم يقول: ىو نو  :بعضيم يقول: ىوو ونحو ذلك عكر الزيت،  ،ُخثارةو  ،ُدرديّ  :يقال لو
وىكذا قول من  ،ىذه األقاويل ليست متنافيةو ُتطمى بو اإلبل في الشتاء،  ،فرةمن القِطران خفيف يميل إلى الص  

ُميل، وكأن ىؤالء  :وأو الحديد، يعني: ما يذوب من ىذه المعادن، فيذا كمو يقال ل ،حاس الذائبالن :ىو :قال
 ،حاسأو الن ،ما ُصير من الحديد :جنس من الذائبات، فيدخل فيو :فسروه بالمثال، وابن فارس أعاده إلى األصل

  .الُميل :ونحو ىذا، ىذا كمو يقال لو ،عكر الزيت ،أو ما يكون من الزيت ،الفمزات :أو كما يقال
عيد ذلك جميعًا إلى معنى من الذائبات، ولو أراد أحد أن ي والثاني: يدل عمى جنس، يدل عمى تؤدة :األول :نإذ

ليس  ،من ىذه المعادنكان  ماو  ،كُخثارة الزيت ،أن ىذا الجنس من الذائبات ثقيل :بُعد، باعتبارواحد فإنو قد ال يَ 
نما فيو ثقل، وىذا الثقل يدل عمى ،خفتوفي كالماء  د أن ُيرجع الُميل، لو أراد أح :فيو يرجع إلى معنى ،طءالب وا 

ن ذلك يدل إ، ولكن المعنى الواضح أن يقال: -تبارك وتعالى-لم يكن ذلك بعيدًا، والعمم عند اهلل  ذلك بوجوٍ 
ما ُأذيب  :طء، والمعنى اآلخربالتؤدة و البمعنى: يسير عمى ميمو، فيذا و تميل، و مياًل،  :ُميل، فتقول لو :عمى



3 
 

 :، ىذا يرجع إلى معنى[ٚٔ الطارق:] {اْلَكاِفِريَن َأْمِيْمُيْم ُرَوْيًدا َفَميِّلِ }يقول:  -تبارك وتعالى-من ىذه المواد، واهلل 
أو  ،أو عكر الزيت ،كالنحاس ،مما ُيذاب :، فيذا ُفسر بما سبق[ٛ المعارج:] {َيْوَم َتُكوُن السََّماُء َكاْلُمْيلِ }التؤدة، 

ْن }: -تبارك وتعالى-نحو ذلك، وىكذا في قولو  ، [ٜٕ الكيف:] {َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْيِل َيْشِوي اْلُوُجوهَ َواِ 
عكر  :في كالم العرب وفي لغاتيا تجدون مثل ىذه المعانيو  ،خاطب العرب بما تعيده -تبارك وتعالى-واهلل 
 :فيذا كمو عندىم يقال لو ،الحديد الُمذاب، ونحو ذلكو  ،حاس الُمذابالنو  ،الزيت ُدرديّ و  ،ُخثارة الزيتو  ،الزيت

 ىم يفسرون بالمثال. -كما سبق- ُميل، وال إشكال، لكن
 والدىر. ،منون: لو معنيان: الموت :-رحمو اهلل تعالى-قال 

وذكرت ىناك أن ابن  ،المن :مضى الكالم عمى أصل ىذه المادة في الكالم عمىوقد والدىر،  ،يقول: الموت
 :فارس أرجعيا إلى أصمين

 .قطع وانقطاع :يدل عمى :األول
، وذكرت وجوىًا وضروبًا من االستعمال التي ترجع خير، ىذا فيما يتعمق بالمنّ الاصطناع  :عمىيدل  :واآلخر

فينا ىذا  -رحمو اهلل-ن ذكرىما ابن فارس ن المذيْ الموت، إذا نظرنا إلى المعنييْ  :إلى ىذين، فينا يقول: المنون
القطع منيما، القطع وليس اصطناع الخير، وقد ذكرت ىذا االستعمال أو ىذه المفظة في  :يرجع إلى معنى

القطع واالنقطاع،  :وىو ،الكالم عمى تمك المادة، فإن األصل فييا يرجع إلى المعنى األول الذي ذكره ابن فارس
األعمار، والدىر أيضًا أنو يقطع  :الموت باعتبارفوالدىر،  ،قال: الموت ،بأي اعتبار؟ ىنا ذكر المعنيين

فيكون ذلك صرمًا لألعمار، فكل  ،تمضي السنون واأليام والشيور واألعوام ،وأنو يقطع األعمار بمضي   :باعتبار
الدىر يقطعو، والموت ففيو إلى نقص باستمرار إلى أن ينقضي،  ،لحظة ىي قطع من ىذا العمر، واجتزاء منو

، يحتمل أن يكون [ٖٓ الطور:] {َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنَتَربَُّص ِبِو َرْيَب اْلَمُنونِ َأْم }نيايتو،  :كذلك أيضًا يقطعو، فيو
وكذلك أيضًا الموت  ،صروف الدىر، فالدىر يقطع الُعمر :الموت، ويحتمل أن يكون يعني :المقصود بذلك

فيستريحون منو فيم يتربصون بو ما يكون بو قطعو، ، يقطعو، فيمكن أن يمتئم من ىذين المعنيين معنى واحد
 .أو بصروف الدىر ،بالموت

القطع،  :، لكن الذي يعنينا منو ىووأما باقي االستعماالت فال حاجة إلييا مما ُذكر ىناك في الكالم عمى المنّ 
وتقطع المدد كما يقولون، وىكذا  ،الموت؛ ألنيا تنقص العددو لممنية  :قطعتو، والمنون تقال :الحبل يعني مننتُ 
ذا مّن  :باعتبار :قمنا ،مّن عميو ، تقول:شبو ىذا، حتى اإلنعام بالمنارات تفي عب أنو قطع بإحسانو حاجتو، وا 

يؤذيو بذلك فيذا كما سبق يمكن أن يكون باعتبار أنو قطع إحسانو السابق و  ،عميو باعتبار أنو كأنو يذكره بالنعمة
 الَِّذينَ  ِإنَّ }وليذا قال:  ؛واهلل تعالى أعمم ،القطع :بيذه اإلساءة، كأنو أبطمو وأذىبو بمنو عميو، فكل ذلك يرجع إلى

اِلَحاتِ  َوَعِمُموا آَمُنوا  يعني: غير مقطوع. [ٛ: فصمت] {َمْمُنونٍ  َغْيرُ  َأْجرٌ  َلُيمْ  الصَّ
 والجنون. ،مس: لو معنيان: الممس باليد وغيره :-رحمو اهلل تعالى-قال 
يم أن ُيعرف األصل الذي يذكر المعنى المباشر، لكن من الم -اهللرحمو -أن ابن ُجزي  :كما ذكرت مراراً  :الحظ

ممة من أو نجمع بين ج ،من أجل أن نستطيع أن نجمع بين المعنيين إذا كان ذلك ممكناً  ؛يرجع إليو ىذا
في  المسف ،جس الشيء باليد :يدل عمى ،المعاني، فيذه المادة في أصميا ترجع عند ابن فارس إلى معنى واحد
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ولذلك ؛ أن الجن لمستو :باعتبار ؟بأي اعتبارمن الجن جس الشيء باليد، فالممسوس الذي بو مس  :أصمو
 ،أن الجن لمستو، ويقال: مسو :ونحو ذلك، كأن الجن قد لمستو، باعتبار ،مس في عقموبو المجنون يقال: 
ببعض جسمو، ومن ىنا و ئوالقى بعض أجزا ،باشره :مسو يعني :أجرى عميو يده من غير حائل، ويقال :يعني

عّبر  :، الحظ[ٖٗ النساء:] {النَِّساءَ  َأْو الَمْسُتمُ }يقول:  -عز وجل-ئيا، واهلل المرأة إذا وطِ  س  مَ  :قيل لمجماع
فإن ذلك ال ينقض  ،مجرد الممس والمباشرة باليد :بالمس عن الجماع عمى القول الراجح، وليس المقصود بو

والجماع، ويقال  ،الوقاع :باعتبار ،المس :يعني ،ال زالوا يستعممون مثل ىذاالعرب الوضوء عمى قول الجميور، و 
يقال: مستو النار، يعني: و يقال: مسو بيده، فضاف إليو، مستو النار، في :يقال ،ذلك أيضًا في غير العاقل

بو، وأكثر ما وأصا ،عرض لو :فيقولون: مسو بمعنى ،توسعوا في استعمالوفأو نحو ذلك،  ،وأحرقتو ،أصابتو
 ،ونحو ىذا ،ونحو ذلك من تمبسيم ،ما يعرض لإلنسان من أذى الجن والشياطينو ستعمل في األذى والمكروه، ي

نسبة إلى ماذا؟  ،الجنون والمجنون :النسبة حينما يقال :ممسوس، والحظ :مس، فإذا أصيب بعقمو قالوا :يقال لو
كانوا منذ الجاىمية يجثم الرجل عمى  ،يتمبط ونحو ذلك ،يسقطوليذا الذي ُيصرع و  ؛إلى الجن، كأن الجن قد مستو

 ،لما كان يسقط من الجوع -رضي اهلل عنو-وتعرفون بخبر أبي ىريرة  ،أنو ممسوس :باعتبار ،ويخنقو ،صدره
عند أي -يظن أن بو المس والجنون، وليس بو إال الجوع، فيذا من المقررات عندىم  ،فيجثم الرجل عمى صدره

 آل عمران:] {ِإْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُموُ }يقول:  -تبارك وتعالى-التي ال ينكرونيا، واهلل  -العرب
  .أضافو إلى غير العاقل :، الحظ ىنا[ٓٗٔ

الغالب  :كما قمنا ،ويصيبو ،فيقال لما يعرض لو ،ثم توسعوا في استعمالو ،جس الشيء باليد :فأصل ذلك يعني
 ،، كأنو قد المسيم وباشرىم ىذا القرح[ٓٗٔ آل عمران:] {ِإْن َيْمَسْسُكْم َقْرحٌ } ،أن يكون ذلك في المكروه واألذى

رَّاُء }، وىكذا في قولو: [ٓٗٔ آل عمران:] {َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُموُ } ،فُعبر بالمس َوَقاُلوا َقْد َمسَّ آَباَءَنا الضَّ
ُذوُقوا َمسَّ }يقول:  -عز وجل-وأصابو، واهلل  ،بو ، ويقال: مسو المرض، يعني: ألمّ [ٜ٘ األعراف:] {َوالسَّرَّاءُ 

النَِّساَء َما َلْم َتَمس وُىنَّ َأْو  ال ُجَناَح َعَمْيُكْم ِإْن َطمَّْقُتمُ }، أضاف ذلك أيضًا إلى غير العاقل، [ٛٗ القمر:] {َسَقرَ 
َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا }وىكذا في قولو: الجماع،  :يعني ىنا {َتَمس وُىنَّ }، [ٖٕٙ البقرة:] {َتْفِرُضوا َلُينَّ َفِريَضةً 

 .[ٜٗ األحزاب:] {اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطمَّْقُتُموُىنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمس وُىنَّ  َنَكْحُتمُ 
الذي ُعبر فيو  -تبارك وتعالى-أن ىذا الموضع الوحيد في كتاب اهلل  :وىي ،فائدة أخرى خارجة انظر ىنا

مجرد العقد؛ ألن النكاح ُيطمق ثالثة إطالقات، ىذه فائدة جانبية ُيحتاج إلييا في الكالم عمى  :بالنكاح مرادًا بو
الزَّاِني ال َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة }وذلك في قولو في سورة النور:  ،-وتعالى تبارك-بعض المواضع الُمشكمة في كتاب اهلل 

 .[ٖ النور:] {َأْو ُمْشِرَكةً 
مشركة ال يجوز نكاحيا، وال ،[ٖ النور:] {}الزَّاِني ال َينِكُح إالَّ َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكةً  وذلك أنو قال: ،فيذا موضع ُمشكل

َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإالَّ }بدليل أنو قال:  ،يتزوج المشركة، وال يختص ذلك بالكتابيةسمم ال يجوز لو أن والزاني م
، فالمرأة الزانية المسممة ال يجوز أن يتزوجيا المشرك، فيذا موضع ُمشكل، ُفسر فيو [ٖ النور:] {زَاٍن َأْو ُمْشِركٌ 

طالقالمعنى في بعض يأتي ليذا  :النكاح بالعقد والتزوج، وىو وىذا الموضع الوحيد الذي  ،توااستعماالتو وا 
اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطمَّْقُتُموُىنَّ ِمْن َقْبِل َأْن  َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتمُ }العقد،  :بمعنى النكاحُ  اُستعمل فيو صراحةً 
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الزَّاِني ال }التزوج،  :النكاحد بمجرد عقد، لكن آية النور تحتمل أن يكون المرا :: ىون، إذ[ٜٗ األحزاب:] {َتَمس وُىنَّ 
، يعني: [ٖ النور:] {َوُحرَِّم َذِلَك َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ  َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِركٌ  َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكةً 
 .معنى ىو الذي ينبني عميو اإلشكال السابقالالتزوج بغير العفائف، فيذا 

ما  فيي ،مةإما ُمستحِ  ،قة لوأنو ال يقع إال عمى موافِ أي  ،الوطء :راد بوأن النكاح ي :والمعنى اآلخر مشركة، وا 
 ولالوطء، والمعنى األ :، أنو-رحمو اهلل-فيذه زانية، ىذا الذي مشى عميو ابن كثير  -قرة بالحكمم-غير ممتثمة 

وجمع من أىل العمم، وأجابوا عن ىذا اإلشكال بأجوبة  ،والحافظ ابن القيم ،ىو الذي اختاره شيخ اإلسالم
 .معروفة

وىذا يحتمل في المعنى اآلخر في  ،الوطء :طمق عمىمجرد العقد، وي :ىذا اإلطالق األول لمنكاح :عمى كل حال
 زانية أو مشركة، ، ال يطأ إالأو مشركة يعني: ال يقع إال عمى زانية {ُمْشِرَكةً ال َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة َأْو } :آية النور

الوطء في غير ىذه اآلية في القرآن، لكنو معنى معروف في لغة  :ولم يرد بمعنى ،ىذا الموضع موضع احتمال
 العرب.

َفال َتِحل  َلُو }: -رك وتعالىتبا-ىو العقد والوطء، وىذا في قولو  :المعنى الثالث الذي ىو أكمل إطالقات النكاح
البد من األمرين، فأطمقو بأتم  ،، ىنا البد من عقد صحيح مع الوطء[ٖٕٓ البقرة:] {ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ 

 .معانيو
ِإَذا }جاء أحدىما في كتاب اهلل في اآلية السابقة:  :ثم لو معنيان ،، المعنى الكاملثالثة معانٍ  منكاحصار لف

والمعنى اآلخر ورد في كتاب اهلل عمى ، [ٜٗ األحزاب:] {اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطمَّْقُتُموُىنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمس وُىنَّ  َنَكْحُتمُ 
 .واآلية تحتممو، واهلل أعمم ،قول
الجماع،  :، ىنا بمعنى[ٚٗ آل عمران:] {َقاَلْت َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشرٌ }: يقول تعالى كذلك

َبا ال َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمنَ }  :، الحظ ىنا[ٕ٘ٚ البقرة:] {اْلَمسِّ  الَِّذيَن َيْأُكُموَن الرِّ
، ، فسماه مسًّا{اْلَمسِّ  ِمنَ } وتالعبو بو، فقال: ،فيكون ذلك بسبب تخبط الشيطان ،ونحو ذلك ،والصرع ،الجنون
َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن } :مما يرجع إلى ما سبق -تبارك وتعالى-في االستعماالت التي جاءت في كتاب اهلل  وىكذا

، يعني: [ٖٛ ق:] {َوَما َمسََّنا ِمْن ُلُغوبٍ } :الجماع، وىكذا :، ىنا المس ُأطمق عمى[ٖ المجادلة:] {َقْبِل َأْن َيَتَماسَّا
َمسََّنا َوَأْىَمَنا } :، وىكذا[ٛٛٔ األعراف:] {الس وءُ  َوَما َمسَِّنيَ } :التعب، فيذا ما يعرض مما ُيتأذى بو أو ُيكره، وىكذا

ر   ، الحظ [ٗ٘ الحجر:] {اْلِكَبُر َفِبَم تَُبشُِّرونَ  َقاَل َأَبشَّْرُتُموِني َعَمى َأْن َمسَِّنيَ }، يعني: أصابنا، [ٛٛ يوسف:] {الض 
 {الشَّْيَطاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُىْم ُمْبِصُرونَ  ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّيْم َطاِئٌف ِمنَ }كل ذلك أضافو إلى غير العاقل،  :ىنا
وما يمقيو في قمبو من ذلك،  ،وخواطره السيئة ،، بمعنى: ما يعرض لإلنسان من وساوس الشيطان[ٕٔٓ األعراف:]

الشَّْيَطاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُىْم  ِإَذا َمسَُّيْم َطاِئٌف ِمنَ }فتقع بسببو المعصية،  ،اإلغواء الذي يحصل :وكذلك أيضاً 
َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو }، وىكذا في قولو: -تبارك وتعالى-ويتوب إلى اهلل  ،، يرجع مباشرة[ٕٔٓ األعراف:] {ُمْبِصُرونَ 

 والعمم عند اهلل. ،بيذا المعنى كل ذلك، [ٙ٘ٔ الشعراء:] {َتَمس وَىا ِبُسوءٍ َوال }، [ٖ٘ النور:] {َنارٌ 
 ن: أربعة أنواع: شرطية، وموصولة، واستفيامية، ونكرة موصوفة.مَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
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 {ُيْجَز ِبوِ َمْن َيْعَمْل ُسوًءا } ،ومشيور ،تفيد الشرط، وىذا معنى معروف :يعني ،أربعة أنواع: شرطية نيقول: مَ 
 .[ٖٕٔ النساء:] {َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبوِ } ،، فيذه لمشرط، وتكون لمواحد ولغيره[ٖٕٔ النساء:]

، فيذه [ٛٔ الحج:] {أََلْم َتَر َأنَّ المََّو َيْسُجُد َلُو َمْن ِفي السََّمَواِت َوَمْن ِفي اأَلْرضِ } ،موصولة :وىكذا تكون أيضاً 
 .موصولة
، [ٙٗ األنعام:] {َمْن ِإَلٌو َغْيُر المَّوِ }، ىذه لالستفيام، [ٕ٘ يس:] {َمْن َبَعَثَنا ِمْن َمْرَقِدَنا} ،استفيامية :أيضاً وتكون 

 .ىذه أيضًا لالستفيامو 
: ىو عمى أحد األقوال يعني ،حتممةمولكن عامة ىذه األمثمة  ،في كتاب اهلل وتكون نكرة موصوفة، ىذا لو أمثمة

 :، يمكن أن تكون ىنا[ٛ البقرة:] {النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا ِبالمَِّو َوِباْلَيْوِم اآلِخرِ  َوِمنَ }، -نإعراب مَ - في إعرابيا
آمنا باهلل وباليوم  :ونيقول ن الناس فريقٌ أو مِ  ،ن الناس ناٌس ؤخر، يعني: ومِ نكرة موصوفة في محل رفع مبتدأ م

فيي مقدرة  ،ونيقول أو فريقٌ  ،، ومن الناس ناٌس [ٛ البقرة:] {النَّاِس َمْن َيُقولُ  َوِمنَ }نكرة موصوفة، فيي: اآلخر، 
آمنا باهلل وباليوم اآلخر  :يقولون ، ومن الناس ناٌس {النَّاِس َمْن َيُقولُ  }َوِمنَ فريق نكرة، و ناس نكرة،  :بيذا، الحظ

تبارك -آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما ىم بمؤمنين، وكذلك في قولو  :ونوما ىم بمؤمنين، ومن الناس فريق يقول
دِِّه ِإَلْيَك ِإالَّ َما َوِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُو ِبِقنَطاٍر ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك َوِمْنُيْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُو ِبِديَناٍر ال ُيؤَ }: -وتعالى

 ومن أىل الكتاب فريق إن تأمنو {َوِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنوُ } :، الحظ[٘ٚ عمران:آل ] {ُدْمَت َعَمْيِو َقاِئًما
فة بما بعدىا، نكرة موصو  :ه إليو، فييإن تأمنو بقنطار يؤد -فريق بمعنى-ن مَ بقنطار، ومن أىل الكتاب 

يذه تحتمل أن تكون نكرة ، ف[ٖٜ مريم:] {الرَّْحَمِن َعْبًداِإْن ُكل  َمْن ِفي السََّمَواِت َواأَلْرِض ِإالَّ آِتي } :وكذلك
َوِمْنُيْم َمْن }، يعني: فمنيم نوع يمشي عمى بطنو، [٘ٗ النور:] {َفِمْنُيْم َمْن َيْمِشي َعَمى َبْطِنوِ } :وىكذا ،موصوفة

النَّاِس َمْن َيْعُبُد  َوِمنَ } :كممة نوع ىذه نكرة، وىكذا :ومنيم نوع يمشي عمى رجمين، الحظ {َيْمِشي َعَمى ِرْجَمْينِ 
َبْغًيا }ومن الناس ناس يعبدون اهلل عمى حرف، وىكذا في قولو:  ،، ومن الناس فريق[ٔٔ الحج:] {المََّو َعَمى َحْرفٍ 

َل المَُّو ِمْن َفْضِمِو َعَمى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  نكرة  :فيي، أي: عمى رجل يشاء من عباده، [ٜٓ البقرة:] {َأْن ُيَنزِّ
، يعني: ومن الناس [٘ٙٔ البقرة:] {النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن المَِّو َأنَداًدا َوِمنَ } :عمى أحد وجوه اإلعراب، وىكذا

، يعني: ومن الناس فريق [ٕٗٓ البقرة:] {َقْوُلوُ  ُيْعِجُبكَ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ } ا،أو ناس يتخذون من دون اهلل أندادً  ،فريق
اَلَلةُ  َعَمْيوِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمْنُيمْ  المَّوُ  َىَدى َمنْ  َفِمْنُيمْ } :يعجبك قولو، وىكذا يم فريق نفم ، يعني:[ٖٙ النحل:] {الضَّ

ىدى اهلل، ومنيم فريق حقت عميو الضاللة، فيذا كمو يكون عمى أحد األوجو في إعرابو من قبيل النكرة 
 ما أخطأ نحوي  كما يقال: و  ،وكما تعرفون ،وليس ىذا محل اتفاق في ىذه المواضع من جية اإلعراب ،الموصوفة

 .وذلك يحتمل، واهلل تعالى أعمم ،عةقط، وجوه اإلعراب متنو 
ما: إذا كانت اسمًا فميا ستة أنواع: شرطية، وموصولة، واستفيامية، وموصوفة،  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

ذا كانت حرفً وصفة، وتعجبية،  سخة وزائدة، وكافة، وُمبيمة، وفي النا فميا خمسة أنواع: نافية، ومصدرية، وا 
 األخرى: ومييئة.

سخ السابقة لكنو غمط، ىذا غير صحيح، الن ،كافية :سخكافة، في بعض النوكذا:  ،ه غير صحيحةُمييئة ىذ
 .كافية، لكنو ال يصحفييا: و  ،كثيرة األخطاء
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وينبني عميو المعنى،  ،واستعماالتيا؛ ألن ذلك يرد كثيراً  ،ىذه ُيحتاج إلى معرفة معناىا :ما :عمى كل حال
ىذه تكون اسمًا  :أن ما :وتجدون ذلك في أقوال المفسرين، فينا يقول: إذا كانت اسمًا فميا ستة أنواع، باعتبار

 اسمًا فميا ستة أنواع:كانت وتكون حرفًا، فإذا 
 :زمانيةمثال الفتتعمق بالزمان، وتارة تكون غير زمانية،  :يعني ،ية تارة تكون زمانيةشرطية، وىذه الشرطاألول: 

 :، يعني: استقيموا ليم مدة استقامتيم لكم، فيذه تكون بمعنى[ٚ التوبة:] {َفَما اْسَتَقاُموا َلُكْم َفاْسَتِقيُموا َلُيمْ }
ما  :، يعني: مدة استقامتيم لكم، وغير الزمانيةالزمانية ، ىذه الشرطية{َفَما اْسَتَقاُموا َلُكْم َفاْسَتِقيُموا َلُيمْ }الزمان، 

المعنى يذا ف، غير زمانية ىذه شرطية :، ما[ٜٚٔ البقرة:] {َوَما َتْفَعُموا ِمْن َخْيرٍ } ،وال تُفسر بو ،ال تعمق ليا بالزمان
 كون ما ىذه شرطية. :األول

المذون،  :الذي والذين والمذان، وىكذاأي: وفروعو،  ،الذي :بمعنىاسم موصول  يعني:الثاني: قال: موصولة، 
 ،مثنىوال ،والمفرد ،والمؤنث ،كرتكون لممذفونحو ذلك، فتأتي موصولة،  ،التي والالتي :وكذلك أيضًا في المؤنث

 والجمع.
ألفيا إذا  شيء، وُتحذف أيضاً  أيّ  :نكرة مضمنة معنى حرف االستفيام، ومعناىا ،استفيامية :تكون أيضاً الثالث: 

 ،مَ إاَل  :، وتدخل عمييا إلىفيمَ  :، دخمت عمييا فييمَ تقول: فِ ف، حذوفةُجرت، وتكون الفتحة دلياًل عمى األلف الم
 : تقلال ،مَ اَل عَ  :فة، وتدخل عمييا عمىحذو مفتوحة، فالفتحة تدل عمى األلف المالميم وتبقى  ،ُتحذف األلفف

حذف تدخل عمييا حرف الجر فإذا ما االستفيامية  في، فيذا كمو مَ بِ  :الباء اتدخل عميي :ما، وىكذا أيضاً عال
حينما تقول: ما قولك في و ىذه ما نوعيا؟ استفيامية،  "ما"، [ٚٔ طو:] {َوَما ِتْمَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى}فقولو: األلف، 

-يدك، فيذه موصولة، يعني: رأيت الذي في يدك، لكنيا في كذا؟ ما ىذه استفيامية، لكن حينما أقول: رأيت ما 
 تكون في الغالب لغير العاقل، أو في األصل تكون لغير العاقل. -كما سيأتي

َوال }، فيذه موصوفة، [ٛٔ يونس:] {َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن المَِّو َما ال َيُضر ُىْم َوال َيْنَفُعُيمْ }يقول: وموصوفة، الرابع: 
َوَلُيْم َعَذاٌب }، [ٖٕ ق:] {َوَقاَل َقِريُنُو َىَذا َما َلَديَّ َعِتيدٌ }، وىكذا في قولو: [ٖٙ اإلسراء:] {َلْيَس َلَك ِبِو ِعْممٌ َتْقُف َما 

 فيذه موصوفة.، [ٓٔ البقرة:] {أَِليٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبونَ 
 :ما، [ٕٙ البقرة:] {َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَياِإنَّ المََّو ال َيْسَتْحِيي َأْن }يقول: وتكون صفة أيضًا، : الخامس

 .واقعة ىنا صفة :، فيي{َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَيا}ثل، ىذه تكون صفة لممَ 
إذا  !، ىذا، يعني: ما أشد صبرىم عمى النار[٘ٚٔ البقرة:] {َفَما َأْصَبَرُىْم َعَمى النَّارِ }وتكون تعجبية، السادس: 

 .أنواع ستةعمى  تكونكانت اسمًا، 
ذا كانت حرفًا فميا خمسة أنواع:  يقول: وا 

ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن }، [ٕ المجادلة:] {َما ُىنَّ ُأمََّياِتِيمْ }، [ٖٔ يوسف:] {َما َىَذا َبَشرًا}نفي: ، حرف األول: نافية
 تفاصيل تذكر في إعماليا، وعدم اإلعمال.، عمى [٘ٔ يونس:] {ُأَبدَِّلُو ِمْن ِتْمَقاِء َنْفِسي

 مصدرية عمى نوعين:والوكذلك أيضًا تكون مصدرية، الثاني: 
الِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا} ،األول: زمانية  :ا، فيي تدل عمى، يعني: مدة دوامي حيًّ [ٖٔ مريم:] {َوَأْوَصاِني ِبالصَّ

 ا.حيًّ  الزمان، مدة دوامي
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، مصدرية غير زمانية، يعني: عزيز عميو ماذا؟ عنتكم، [ٕٛٔ التوبة:] {َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنت مْ } ،زمانيةغير الثاني: 
َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم ِلَقاَء } :عزيز عميو عنتكم، يعني: يشتد عميو عنتكم، وىكذاأي: ، {َما َعِنت مْ } ،ل بمصدرو تؤ ف

 لو تؤ ف، [ٕ٘ القصص:] {ِلَيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا}فذوقوا بنسيانكم،  ،ل بمصدرو تؤ ف، [ٗٔ السجدة:] {َيْوِمُكْم َىَذا
 إذا كانت مصدرية. ، ىذالنا سقيك أجر بمصدر:
 بعضيمف ؟أو ال في القرآن شيء زائد :ىل يقال ،زائدة كما سبق الكالم عمى الزيادةالو زائدة، و يقول: الثالث: 

ونحو ذلك، عمى اختالف في اإلعراب، لكن المقصود  ،صمة :الزيادة، كقول بعضيم: ىيعبر بغير وي ،ال :يقول
مَّا َيْنَزَغنََّك ِمنَ }التمثيل لمتوضيح،  مَّا، [ٖٙ فصمت:] {الشَّْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِبالمَّوِ  َواِ  بعضيم يقول: ما ىذه  {}َواِ 
مَّا }ينزغك من الشيطان نزغ،  زائدة، يعني: إنْ  آل ] {المَِّو ِلْنَت َلُيمْ  َفِبَما َرْحَمٍة ِمنَ }، [ٖٙ فصمت:] {َيْنَزَغنَّكَ َواِ 

 : أيعن قميل يعني: [ٓٗ المؤمنون:] {َعمَّا َقِميٍل َلُيْصِبُحنَّ َناِدِمينَ }يعني: فبرحمة من اهلل لنت ليم،  [ٜ٘ٔ عمران:
َحتَّى ِإَذا َما }أين تكونوا يدركم الموت،  [ٛٚ النساء:] {اْلَمْوتُ  َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرك مُ }عن قريب ليصبحن نادمين، 

ال من ناحية  :نيا زائدة يقصدونإ :حتى إذا جاءوىا، طبعًا الذين يقولون [ٕٓ فصمت:] {َجاُءوَىا زائدة إعرابًا، وا 
 المعنى فال شك أنيا تفيد معنى زائدًا، وال يوجد شيء في القرآن ليس لو معنى.

ىي في الواقع نوع من الزائدة؛ ألن الزائدة قد تكون كافة وقد ال تكون كذلك، فالزائدة تنقسم ىذه  ،الكافة: الرابع
من ناحية األثر  ،في العمل :يعني ،قد تكون كافة وغير كافة، ففصمو ىنا عن الذي قبمو، فيي ،كافة :إلى

أو  ،أو النصب ،، تكف عن عمل الرفع، يعني: من الناحية اإلعرابية كافة عن العملاىاىذا معن ،اإلعرابي
 .الجر

وكُثرما، وكذلك ما، ل: قل، وكُثر، وطال، تقول: قمّ ال تتصل إال بثالثة أفعافالتي تكف عن عمل الرفع أما ف
 .تكف ىذا الفعل عن الرفعفيي: طالما، 

، [ٔٚٔ النساء:] {ِإنََّما المَّوُ }وأخواتيا،  المتصمة بإن   :فيي ،وكذلك أيضًا الرفع معو ،عمل النصب وأما الكافة عن
كون اسمًا ليا، وترفع الخبر باعتبار معروف أنيا تنصب المبتدأ في دخمت عمييا ما فكفتيا عن العمل، إن   :الحظ

إلٌو  اهللَ  إنّ  :، جاء مرفوعًا، لكن لو كان[ٔٚٔ النساء:] {ِإنََّما المَّوُ } :أنو خبر ليا، يسمونيا النواسخ، الحظ ىنا
ي الخبر؛ ألنو لم يعد فمما دخمت ما كفتيا عن العمل، عمل النصب في االسم، والرفع ففتكون بالنصب، واحد، 

 كأنّ  :، الحظ[ٙ ]األنفال: {َكَأنََّما ُيَساُقوَن ِإَلى اْلَمْوتِ }وأيضًا: ، لم تعد من النواسخ، هىذ مم تؤثر إن  فخبرًا ليا، 
 .[ٙ األنفال:] {ِإَلى اْلَمْوِت َوُىْم َينُظُرونَ َكَأنََّما ُيَساُقوَن }، من أخوات إن  

 ،خففة أيضاً مالُرَبما و  ،مابّ رُ فمما تدخل عمييا ما تصبح: ، من حروف الجر: ُربّ فأما الكافة عن عمل الجر و 
عن العمل، وحروف الجر معروف أنيا  فكفتيا {}ُرَبَما، [ٕ الحجر:] {ُرَبَما َيَود  الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسِمِمينَ }

دخمت عمى الفعل، لماذا؟ ألن ما لما دخمت عمى حرف الجر كفتو عن ف ،{َيَود  } :بعدىاتختص باألسماء، وىنا 
َكَما }حرف جر،  :، الكاف[ٖٛٔ األعراف:] {اْجَعل َلَنا ِإَلًيا َكَما َلُيْم آِلَيةٌ }وكذا: ، [ٕ الحجر:] {ُرَبَما َيَود  }العمل، 
ال فإن حروف الجر ال تدخل عمى  ،فكفتو حرف الجر ما الكافةعمى فدخل  ،جار ومجرور :، وليم{َلُيْم آِلَيةٌ  وا 

 م آلية؛ ألن حروف الجر تختص باألسماء.يُ مَ كَ  :ال يقالف ،حروف، يعني: لو ُحذفت ما
 لصَ حَ  لالسم تمييزٌ  دٍ وأل *** ومسنَ  الجر  والتنويِن والنداب
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 نوع من :وىي ،الكافة ىي: أحد العالمات البارزة التي بيا ُيعرف االسم، فيذه :الجر ىوفاالسم بيذا،  ُيميز
 .كما سبق الزائدة

، [ٜٕٔ البقرة:] {َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقونَ و }وُتزاد معيا ذا،  ،قال: وُمبيمة، ىذه الُمبيمة تقع عمى كل شيءالخامس: 
َماَذا }فقال: ، [ٜٕٔ البقرة:] {اْلَعْفوَ  َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقلِ }شيء،  ينفقونو؟ ُمبيمة، أيّ يعني: ما الشيء الذي 

 .{ُينِفُقونَ 
 .رحمو اهلل-المعاني التي ذكرىا ابن ُجزي  ىييذه ف

كما ىو معموم تأتي لمعاقل  ،أو غير ذلك ،أو شرطية ،استفيامية :بجميع أحواليااالسمية ىذه ما  :عمى كل حال
 الحديد:] {َسبََّح ِلمَِّو َما ِفي السََّمَواِت َواأَلْرضِ }أو عدم تمييز العاقل من غيره،  ،مع غير العاقل، وذلك عند اإلبيام

التي ن مَ بخالف فينا جيء بما التي تكون في األصل لغير العاقل،  ،التسبيح من فعل العقالءو  ،{امَ }فقال:  ،[ٔ
 ،واختالط العاقل مع غير العاقل ،التغميب :ن في غير العاقل فيذا يكون باعتبارعممت مَ تُ لمعاقل، فإذا استكون 

ن، وىكذا مَ ىنا: فُيغمب العاقل مثاًل، أو إذا ُأضيف إلى غير العاقل شيء من أفعال أو أوصاف العقالء فُتستعمل 
قد ُتستعمل في العاقل إذا اختمط بغير و  ،لغير العاقلأنيا  :األصلف ،مافي: في أحوال يذكرىا أىل المغة، وكذلك 

الغالب أن  :، باعتبار[ٔ الحديد:] {َسبََّح ِلمَِّو َما ِفي السََّمَواتِ } :في قولو تعالى يناففُيغمب غير العاقل،  ،العاقل
 .فيذه أكثر من العقالء ،وما إلى ذلك ،والشجر ،وحبات الرمل ،الحصى ،كل شيء ُيسبح هللف ،غير العقالء

من  ،الذي يوصف بالعمم :يعني ،مالِ بعضيم يقول: لمعَ ، فالعاقل :عبر بكممةبعضيم ال ينذكرىا:  فائدة خارجة ناى
نما  ،المالئكة عقالء مثالً  :أجل أن يدخل في ذلك المالئكة، فيم ال يوصفون إال بما ورد، فال يقال  :قاليوا 

م، أو لغير من يعمم، ونحو لغير العالِ  :وما ،أو لمن يوصف بالعمم ،ملمعالِ  :نيوصفون بالعمم، فبعضيم يقول: مَ 
 .ذلك

تغميب غير  ،فيكون ذلك من باب التغميب ،ُتستعمل ما فيمن يكون موصوفًا بالعمم إذا اختمط بغيره قدإذن: 
أنيا لغير العاقل، السيما إذا تميز غير  :في أحوال يذكرىا أىل المغة، لكن األصل فييا ،العاقل، ونحو ذلك

ن إذا استعممت مَ  :استعممت في غير العاقل عمى وجو الخصوص، وكذلك أيضاً إذا العاقل عن العاقل، يعني: 
وما لغير العاقل، فالعاقل إن  ،ن لمعاقلمَ  أنّ  :األصل ىوفي العاقل عمى وجو الخصوص من غير اختالط، فيذا 

ن الحظتو  :عممت فيوتُ ا اسم الحظتو من حيث ىو شيءٌ   ىذان، و مَ  :عممت فيوتُ من حيث ىو عاقل اسما، وا 
 .تحتو تفاصيل كثيرة ال حاجة إلييا ىنا، لكن ىذا القدر يكشف لك عن ىذه المعاني القريبة التي البد من ذكرىا

ولبيان الجنس، ن: ليا ستة أنواع: البتداء الغاية، ولجممة الغاية، ولمتبعيض، مِ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 وزائدة. ،ولمتعميل

وغيره قد يذكر أكثر من ذلك،  ليا، ستة ذكرىا ىذه معانٍ و ىذه حرف جر،  :نمِ فىنا ذكر ليا ستة أنواع، 
ويرجع بعضيا إلى بعض، وليس ذلك  ،تتداخلفي الواقع  ، وبعض ىذه المعانيبعضيم يذكر ليا عشرة معانٍ ف

 .محل اتفاق بين أىل العمم
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 {اْلَمْسِجِد اْلَحرَامِ  ِمنَ }ىذا اإلسراء؟  دئبتُ من أين ا {ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل } ،البتداء الغاية تأتي: األولف
َأْسَرى }اإلسراء يكون في الميل، و ، من المسجد الحرامابتداء اإلسراء  يعني: ُمبتدأ من المسجد الحرام، [ٔ اإلسراء:]

 .[ٔ اإلسراء:] {اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمنَ 
الصفة  :اإلسراء ال يكون إال لياًل، ىذه التي يسمونياو ذكر الميل مع اإلسراء،  :فائدة زائدة: الحظ ىناىنا 

، فالطائر يطير بجناحيو، [ٖٛ األنعام:] {َوال َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيوِ }كقولو: تكشف عن الحقيقة فقط،  :الكاشفة، ىي
رجل طويل،  ك:رجل أنثى؟! فيذه صفة كاشفة، يعني: ال تقيد الموصوف، لكن قولوىل يوجد ر، كَ ذَ  رجلٌ وقولنا: 

 .ىذه تقيد الموصوف ،رجل مؤمن
، فينا ال تعمق ليا بالزمان، [ٔ اإلسراء:] {اْلَمْسِجِد اْلَحرَامِ  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمنَ } ،البتداء الغاية :فينا
 ،ابتدائية :، فيذه[ٖٓ النمل:] {ِإنَُّو ِمْن ُسَمْيَمانَ } :ليياإالخطاب الذي ُألقي أي: ، [ٖٓ النمل:] {ِإنَُّو ِمْن ُسَمْيَمانَ }

أىل العمم أن ن، بل ذكر جمع من مَ  :ن ِقبمو، ىذا ابتداء الغاية، وىذا ىو الغالب في معنىمِ  ،ُمبتدأ منو :يعني
بعضيم ُيعيدىا  ،والتي لم يذكرىا ،سائر معانييا ترجع إلى الغاية، حتى إن األنواع األخرى التي ذكرىا ابن ُجزي

فيجعل ىذا المعنى الوحيد ليا، ويحمل سائر أنواع االستعمال عمى ىذا، وبعضيم يجعل ذلك  ،الغاية :إلى معنى
ِل َيْوٍم َأَحق  َأْن َتُقوَم ِفيوِ ال َتُقْم فِ }غالب االستعمال،  ،ىو الغالب  {يِو َأَبًدا َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَمى التَّْقَوى ِمْن َأوَّ

 ، فينا البتداء الغاية.[ٛٓٔ التوبة:]
 البقرة:] {ِمْنُيْم َمْن َكمََّم المَّوُ }: -تعالىو تبارك -ففي قولو ولمتبعيض،  ،لجممة الغاية :تأتي أيضاً : والثالث الثانيو 

-عميو الصالة والسالم-كموسى  ،إنما كان ذلك لبعضيم ،اهلل ليس كل الرسل كممو :يعني، {ِمْنُيمْ }فقال: ، [ٖٕ٘
 {َوَكمََّم المَُّو ُموَسى َتْكِميًما}، [ٖٕ٘ البقرة:] {ِمْنُيْم َمْن َكمََّم المَّوُ }ليمة المعراج،  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،
 .[ٗٙٔ النساء:]
المَُّو ِلمنَّاِس  َما َيْفَتحِ }لبيان الجنس، فيي:  ،وميما ،لبيان الجنس، وكثيرًا ما يقع ذلك بعد ما :أيضاً تكون الرابع: و 

المَُّو ِلمنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفال ُمْمِسَك  َما َيْفَتحِ } ،ما :جاءت بعدف {ِمْن َرْحَمةٍ } ،[ٕ فاطر:] {ِمْن َرْحَمٍة َفال ُمْمِسَك َلَيا
: لبيان الجنس :، ىنا{ِمْن آَيةٍ }، [ٕٖٔ األعراف:] {َوَقاُلوا َمْيَما تَْأِتَنا ِبِو ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَيا}، [ٕ فاطر:] {َلَيا
، [ٖٔ الكيف:] {ُيَحمَّْوَن ِفيَيا ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَىبٍ }فيذه لمجنس،  ،وقدرىا كان نوعيا أّي آية، أيًّا، {ِمْن آَيةٍ }

 .، جنس ىذه األساور{ِمْن َذَىبٍ } :لبيان الجنس :فيذه
، [ٔ اإلسراء:] {اْلَمْسِجِد اْلَحرَامِ  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمنَ }ابتداء الغاية ىذه في آية اإلسراء في  :انظر
كما في اآلية األخرى التي  ،، لكن قد تكون متعمقة بالزمان{اْلَمْسِجِد اْلَحرَامِ  َلْياًل ِمنَ } ،ال تعمق ليا بالزمان :ىنا

َلَمْسِجٌد }أو مسجد ُقباء،  ،-صمى اهلل عميو وسمم-مسجد النبي التي تتحدث عن آية التوبة، في  ،أشرت إلييا
ِل َيْومٍ   كما ىو ظاىر. ،ه ليا تعمق بالزمان، فيذ[ٛٓٔ التوبة:] {ُأسَِّس َعَمى التَّْقَوى ِمْن َأوَّ

بسبب  :ما خطيئاتيم يعنين ، م[ٕ٘ نوح:] {ِممَّا َخِطيَئاِتِيْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُموا َناًرا} ،التعميل :تأتي بمعنىالخامس: و 
 متعميل.فيي: لخطيئاتيم، 

َوَلْو َنَشاُء }يعني: عوضًا عنيا، بداًل عنيا،  [ٖٛ التوبة:] {اآلِخَرةِ  َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الد ْنَيا ِمنَ } ،البدل :تأتي بمعنىو 
  .يعني: بداًل منكم [ٓٙ الزخرف:] {َلَجَعْمَنا ِمْنُكْم َمالِئَكًة ِفي اأَلْرِض َيْخُمُفونَ 
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تضمين و الجر، وىذا كما ىو معروف عمى طريقة الكوفيين في تناوب حروف  ،عن :وىكذا أيضًا تكون بمعنى
عمى خالف قول البصريين الذين ُيضمنون الفعل وما يقوم مقامو معنى فعل آخر،  ،الحرف معنى حرف آخر

يعني: عن ذكر اهلل، لكن البصريين ال  [ٕٕ الزمر:] {َفَوْيٌل ِلْمَقاِسَيِة ُقُموُبُيْم ِمْن ِذْكِر المَّوِ }عن،  :فتأتي بمعنى
 يقولون ىذا، إنما المقصود التوضيح والتقريب بيذه األمثمة.

، ىذه [ٜٚ األنبياء:] {َيا َوْيَمَنا َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَمٍة ِمْن َىَذا}في قولو:  اآلن :في، الحظ :بمعنى أيضاً  : تأتيويقولون
الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعةِ  ِإَذا ُنوِديَ }ىذا، يعني: عن ، عن :بمعنى ماذا؟ بمعنى ، في :، ىنا بمعنى[ٜ الجمعة:] {ِلمصَّ

الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعةِ  ِإَذا ُنوِديَ }  في يوم الجمعة.أي: في،  :ن بمعنىمِ  ،{ِلمصَّ
في القرآن فيما أعمم، واهلل تعالى ليا شاىد لم يرد  هىذو وذلك إذا اتصمت بما،  ،ماوىكذا تكون أيضًا مرادفة لُربّ 

 حاة كثيرًا ما يمثمون ليا بقول الشاعر: النف ،في كالم العربموجود  وأعمم، لكن
نّ   ن الفمِ مِ  مقي المسانَ تُ  *** عمى رأسوِ  ضربةً  ا نضرب الكبَش م  مِ ا لَ وا 

، واهلل يذه لم ترد في القرآنفنضرب الكبش ضربة عمى رأسو تمقي المسان من الفم،  ا نضرب، يعني: لربمام  مِ لَ 
 .تعالى أعمم
 َوالمَُّو َيْعَمُم اْلُمْفِسَد ِمنَ } ،نن، عمى المتقابميْ تدخل عمى المتضاديْ  :لمفصل، ىذه التي يقولون :وتأتي أيضاً 

، فيما [ٜٚٔ آل عمران:] {الطَّيِّبِ  َحتَّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمنَ } مصمح،والمفسد فذكر: ال، [ٕٕٓ البقرة:] {اْلُمْصِمحِ 
 متقابالن.

النكرة في سياق يقولون عنيا بأنيا زائدة، ىذه التي تأتي قبل التي لمتنصيص عمى العموم، ىذه  :تأتيالسادس: و 
ن إ: بزعميم فتنقمو من الظيور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، يعني: يقولون ،أو نحوه ،النفي

ىذه الصيغ في العموم تدل عميو داللة ظاىرة، يعني: أن األفراد الداخمة تحت العام دخوليا ليس بقطعي كداللة 
نما ىي داللة ظاىرة ،النص من جممة فالمتكممين في أصول الفقو،  :أعني ،النصوص ولذلك يطعنون في ؛وا 

مع أن ىذا غير  ،ن أكثر النصوص أكثر األدلة من الكتاب والسنة عمومات، ىكذا يزعمونإ يقولون: طعونيم
ولكن ىذا الكالم غير صحيح، فيم  ،وتحتمل أموراً  ،ن ىذه العمومات تحتمل التخصيصإ :صحيح، ويقولون

 .وفي كتب األصول ،تجدونو في كتب المغة لألسفو  منيا ىذا، ،من األمورنون النصوص بجممة يوى  
 {َما َجاَءَنا ِمْن َبِشيرٍ } ،من الظيور إلى التنصيص -يعني العموم-تنقمو إنيا  :عنيا التي يقولون ىين مِ فيذه 

-قولو فوغير ذلك،  ،وتدخل عمى المفعول ،كما ىنا ،تدخل عمى الفاعلف، ما جاءنا بشيرٌ  :، أصميا[ٜٔ المائدة:]
ِمْن }: فاعلفدخمت عمى ال ،وما تسقط ورقةٌ  :، أصميا[ٜ٘ األنعام:] {َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقةٍ }: -تبارك وتعالى

َما َتَرى }نكرة في سياق النفي، كذلك أيضًا في قولو:  :ورقة :، الحظ ىنااجعمتو تنصيصً  نمما دخمت مِ ف ،{َوَرَقةٍ 
َما َتَرى ِفي َخْمِق الرَّْحَمِن ِمْن }نكرة في سياق النفي،  :، تفاوت ىنا[ٖ الممك:] {ِمْن َتَفاُوتٍ ِفي َخْمِق الرَّْحَمِن 

ن حولتيا من الظيور في العموم إلى ، فمما دخمت مِ اما ترى في خمق الرحمن تفاوتً  :، أصميا[ٖ الممك:] {َتَفاُوتٍ 
ن رجل، لما تقول: ما جاءني رجل، وما جاءني مِ فرق فيناك الصريح، يعني: يكون أقوى في العموم، التنصيص 

ن رجل، ن رجل، أو ما رأيت رجاًل، مفعول بو، ما رأيت مِ ، ما جاءني مِ ما جاءني رجلٌ  ،فاعل :رجل في األصلف
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، فأحد نكرة في ىل يراكم أحدٌ  :، أصميا[ٕٚٔ التوبة:] {َىْل َيرَاُكْم ِمْن َأَحدٍ } فيذه أقوى في الداللة عمى العموم،
 .[ٕٚٔ التوبة:] {َىْل َيرَاُكْم ِمْن َأَحدٍ }سياق االستفيام، 

عمى العموم، فإذا  تدلالتي النكرة في سياق النيي والنفي والشرط واالستفيام، ىذه المواضع األربعة  :الحظ
 اتجدوني العباراتمثل ىذه إلى التنصيص الصريح في العموم،  ن نقمتيا من الظيور في العمومدخمت عمييا مِ 

 فالبد من فيميا. ،في كتب التفسير كثيراً 
 ميما: اسم شرط. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
َوَقاُلوا َمْيَما }اسم شرط، فيي:  ،كما ىو معروف ،تجزم فعمين :ىيو لما ال يعقل،  :وىي ،ىذه اسم شرط :ميما

فيذه شرطية،  {َمْيَما تَْأِتَنا ِبِو ِمْن آَيةٍ }، [ٕٖٔ األعراف:] {َلَك ِبُمْؤِمِنينَ تَْأِتَنا ِبِو ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَيا َفَما َنْحُن 
 اهلل عمى نبينا محمد، وآلو، وصحبو.، واهلل أعمم، وصمى اسم شرط جازم


