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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مختصر قواعد التفسير

 المجلس الثالث
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

لذي أسماه: ، في كتابو اا، وىداية وتوفيقً اوتسديدً  اخالد بن عثمان السبت، زاده اهلل تأييدً / قال الشيخ
ال يجوز حمل ألفاظ  قاعدة:قال: ، مختصر في قواعد التفسير، تحت المقصد الثاني: طريقة التفسير

 .الكتاب على اصطالح حادث
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:

ك أن ىذه وذل ،ولعلها اتضحت ىناك ،يف بعض ادلناسبات اسابقً  القاعدة ذكرهتا يف ثنايا الشرحهذه ف
فال ، ُت يف اخلطابيأنو حتمل نصوص الكتاب على معهود األم :وىي ،القاعدة مرتبطة بالقاعدة األخرى

يف  اوىذا زنتاج إليو كثَتً ، ُتيوذلك أنو خالف معهود األم ،رنوز زتل ألفاظ القرآن على اصطالح حادث
بعض و  ،ستخراج األحكام الشرعيةيف او  ،صلى اهلل عليو وسلم-وحىت يف شرح كالم رسول اهلل  ،التفسَت

تبارك - اهلل يف قول :على سبيل ادلثالف ،يأتون من ىذه الناحية اعجاز العلمي أحيانً الذين يتكلمون يف اإل
ًرا يَ َرُه * َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرِّا يَ َرُه{ :وتعاىل ة يف الذر ، [8-7]الزلزلة: }َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ

 ،ن الذرة ادلقصود هبابأ :وقلنا ،فلو أننا بقينا على ىذا السًتحنا وأرحنا، صغار النمل :ىي ُتمعهود األمي
والذين زتلوا الذرة على اصطالح  ،تعرب بو عن الشيء الصغَتو  ،صغار النمل، وىي: العرب تذكر الذرةو 

 ،الذرةىو: أن أصغر جزء يف العامل ب :تقول حينما كانت معطيات العلم ونظرياتو ،حادث يف القرن ادلاضي
وإدنا ىذا  ،ليست صغار النملهبا ادلقصود  ةن الذر إ :ىؤالء يقولون ،الذرة :أصغر جزء يف ىذا الكون ىو

وىذا من  ،ىذا دل عليو القرآن :فقالوا ،شحنة كهربائية ماينتج عنه ،اجلزء الصغَت ادلكون من سالب وموجب
 ،اقرره قبل أربعة عشر قرنً  ،ال يف ىذا العصرإا ادلعٌت الذي مل يكتشفو العلم نو قرر ىذإحيث ، عجاز القرآنإ

مث جاءت دراسات جديدة  ،وزلاضراهتم ،وكالمهم ،وا الدنيا بكتاباهتمومأل ،وزتلوا الذرة على ىذا ادلعٌت
القرآن  :ىل يقال؟ يقولون بعد ذلكسهؤالء ماذا ف ،وأن ىناك ما ىو أصغر من الذرة ،الذرة تكتشف حتطيم

 ولكن ىؤالء أبوا ،أصغر شيء :بأن الذرة ىي الً اآلية ليس فيها ما يصرح أص نمع أ ،ذكر الذرةأ؛ ألنو خط
 .ىذا لىالقرآن ع ألفاظال زتل إ
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ال شأن لنا بأصغر ، و صغار النمل :الذر ىو :قالواو  ،أو على مقتضاىاالقاعدة لو أهنم بقوا على ىذه  :فأقول
  ؟أصغر من الذرةما ىو رة أو ىل ىو الذ ،يف الكون جزء

ً
 .ال زنتمل ل مام  من أن زنُ  اوبقي القرآن سادل

 ،األعرافو ادلصطلحات العامة  ،غَت الفقهاءد نوع ،الفقهاءادلصطلحات عند قل مثل ىذا يف الكالم على و 
وعند بعضهم  ، الواجب :ىو ،لفقهاءا اصطالحيف عند ادلتأخرين  الفرض، فالفرض: الً مث :حينما يقال
 ،ىذا الفرض ،ما ثبت بدليل قطعيبل  ،ليس الواجب فقط :يعٍت ،ما ثبت بدليل قطعي :ىو ،كاألحناف

 اوأحيانً  ،البيان :يطلق الفرض على اأحيانً ، ا، ال يراد بو ىذا دائمً يف لغة القرآن ،األميُتلكن يف معهود 
نظر اآليات اليت ورد فيها لفظ او  ،لاحلِ  :يطلق على اوأحيانً  ،اإلرناب :يطلق على اوأحيانً  ،اإلنزال :على

}َقْد فَ َرَض اللَُّو َلُكْم ، فستجد ىذه ادلعاين ،ألنو رنمعها ؛يف كتاب ادلفردات للراغب :الً ر مثنظ، االفرض
فحملو على الواجب ىذا ، شنانكمأ ةقد أحل اهلل لكم حتلمعناه:  ؟ما معناه[، 2]التحرمي: َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم{

كما   ،إذا زتلت على رلمع البنيان الصغَت ،القرية :مثل :وكما قلنا ،حادثح لى اصطالمن باب احلمل ع
غَته مما نسميو اليوم  وعلى ،ىذا ادلعٌت :بينما ىي يف لغة ادلخاطبُت بالقرآن تدل على ،ىو عرف الناس اليوم

 :فمعٌت ذلك، [101]األعراف: ائَِها{}تِْلَك اْلُقَرى نَ ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنْ بَ  :عز وجل-إذا قال اهلل ف ،بادلدينة
 .ىذا يكفي يف بيان ىذه القاعدة لعلو  ؛تبارك وتعاىل-عواصم أىلكها اهلل و أن ىذه أمم 

 .في تقرير معانيها فيسلك بو في االستنباط واالستدالل مسلك العرب ،القرآن عربي: قاعدةقال: 
فينبغي أن يسلك فيو مسلك  ؟عن ادلعاينوكيف تبُت  ؟وكيف تركب الكالم ؟لفاظاألالعرب كيف تستعمل 

فإن  ،ن مل نسلك مسلك العربيعٍت: إ ة،جمال فإن ذلك يكون من قبيل العإو  ،العرب يف تقرير معانيها
وزتل الكالم على معاين ال تريدىا العرب من ىذا  ،والفهم ،يف التفسَت ةذلك يكون من قبيل العجم

يف وصف البقرة اليت  -تبارك وتعاىل-إىل قولو  :الً نظروا مثا ،وال ختطر ذلا على بال ،وال تقصدىا ،اخلطاب
فإذا ، [69]البقرة: }قَاَل ِإنَُّو يَ ُقوُل ِإن ََّها بَ َقَرٌة َصْفَراُء فَاِقٌع َلْونُ َها َتُسرُّ النَّاِظرِيَن{: أمر بٍت إسرائيل بذحبها

 ،صفراءوىو:  ،وذكر اللون ،بقرة :ىنا قال ،ْونُ َها{}بَ َقَرٌة َصْفَراُء فَاِقٌع لَ يف قولو: نظرمت إىل أقوال ادلفسرين 
 :قال ،سوداء :أي ،}َصْفَراُء{ :ن ادلقصود بقولوإ :قال فبعض ادلفسرين ،هذه ثالثة أمورف ،ووصفو بالفقوع

 م؟كيف يقررون معانيهادلعاين،   اعى فيو طريقة العرب يف تقريرألنو مل يرَ  ؛وىذا التفسَت يعد من الغلط ،سوداء
إدنا  ،اأبدً  ،السواد :وتقصد بو ،صفراء يف ألوان البقرل و قالعرب ما ت ؟كيف يكون ىذا  ذلك، فيوي عما رو 

 وأ ،فحينما يصف الشاعر اإلبل اليت يف حوزتو ،يقصدون بو اإلبل خاصة فقطف ،صفراء يف األلوان :قالواإذا 
 يقول: ،اإلبل اليت شنلكها

 .أوالدىا كالز بيبِ  تلَك خيلي منو وتلَك رِكايب *** ىن  ُصفرٌ 
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فهذا  ،بُت بُت :يعٍت "والدىا كالزبيبر أىن صففقولو: "، اليوم باجملاىيميها سمنليت ، اسود :يعٍتفصفر 
سيما أنو ذكر بعد  ال ،الصفرة ادلعروفة :هيف ،أو صفراء ،صفر :إذا قيل فيهافأما البقر  ،يف صفة اإلبل :يقال
فيقال:  ،صفرةال وإدنا الذي يوصف بو ،د ال يوصف بالفقوعوالسوا ،وصف ىذه الصفرة بالفقوعو  ،ذلك

أسود  :ويقال فيو ،وأسود غربيب ،وأسود حانك ،أسود حالك :أما األسود فإنو يقال فيو ،أصفر فاقع
، بأنو سواد شديد العرب ىكذا تعرب إذا أرادت أن تصف السوادف ،هذا األسودف ،وأسود دجوجي ،حلكوك

فإذا رأيت  ،صفر فاقعبل أ ،أسود فاقعال يوجد  ة،عجمذه فه ،أسود فاقع :إذا قيلف ،سواد فاقع :يقولونوال 
 ة.األعجمي هذا مثل الذي يتكلم بلون منف ،فاقعسود أ :أحد يقول

وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّو{ :الً مث -تبارك وتعاىل-يف قولو و  قد يأيت إنسان ال يفهم  :أدتوا، [196:]البقرة }َوَأتِمُّ
{يف قولو:  ويقول ،عنده عجمةو  ،ة العرب يف تقرير ادلعاينطريق وا اْلَحجَّ  ارً وليس أم ،ىذا أمر باإلدتام ،}َوَأتِمُّ

وا{: اهلل يقول؛ كيف؟ قال: احلج والعمرة غَت واجبةف ،واالبتداء ،بالشروع فإذا شرع فيها اإلنسان  ،}َوَأتِمُّ
لكن قبل أن يدخل يف احلج والعمرة ال رنب ر، كف  يُ  أنجب عليو و إذا حلف شنُت  :مثل ،وجب عليو اإلدتام

وا{قال: اهلل يقول:  ؟من أين فهمت ىذا ،عليو أن زنج وأن يعتمر  :نقول لوف ،حجوا :ما قالو  ،}َوَأتِمُّ
أولئك  ،بو من خاطب يف زمن تنزل الوحي -عز وجل-ىذا الكالم خاطب اهلل ؟ كيف تقرر ادلعاينالعرب  

مقرر  :وىو ،فقد عرفوا ذلك ،يًتددون وال يشكون وال رنادلون يف وجوب احلج الذين خاطبهم ما كانوا
لكن   ،-عليو الصالة والسالم-مما بقي عندىم من ملة إبراىيم  :فهو ،وكان احلج موجود يف اجلاىلية ،عندىم

قريش  :وىي ،كانت احلمس  :الً مث؟ كيف  ،على بعض أعمالو ويقتصرون فيو ،كانوا ينقصون من حجهم
حنن أىل احلرم  ون:قولوي ،هناية مزدلفة ،حدود احلرمند بقوا ىؤالء ع ،الناس إىل عرفة إذا ذىب ،ولدتومن 

 -عز وجل-فاهلل  ،فاق يذىبون إىل عرفةوا من اآلؤ جا نيذلاوبقية الناس  ،فال يقفون يف عرفة ،ما خنرج
وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّو{: يقول بو  ومل يأت ،ونقص منو ،ا سناطب بو من قصر فيوفهذ، [196]البقرة: }َوَأتِمُّ

 }ثُمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأفَاَض النَّاُس{ :تبارك وتعاىل-وذلذا قال اهلل  ؛خاطبهم هبذاف ،على الوجو ادلطلوب
 :ادلراد بو :وقيل ،اخلصوص :وأن ىذا من باب العام ادلراد بو ،عليو السالم-إبراىيم  :قيل ،[199]البقرة:

تقفون عند فأنتم [، 199]البقرة: }ثُمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأفَاَض النَّاُس{، يأتون من عرفةالذين  الناس عموم
 .(1)((احلج عرفة)) بل ،حنن احلمس :وتقولون ،وال تذىبون إىل عرفة ،حدود ادلزدلفة

                                                           

صلى اهلل عليو وسلم، -(، والًتمذي، أبواب احلج عن رسول اهلل 1949رجو أبو داود، كتاب ادلناسك، باب من مل يدرك عرفة، رقم: )أخ - 1
(، والنسائي، كتاب مناسك احلج، فيمن مل يدرك صالة الصبح مع اإلمام 889باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج، رقم: )

(، وصححو األلباين يف إرواء الغليل 3015(، وابن ماجو، أبواب ادلناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة رتع، رقم: )3044رقم: ) بادلزدلفة،
 (.1064(، رقم: )4/256)
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ْعَرى{ :-عز وجل-وىكذا حينما يقول اهلل  فقد يأيت  ،جنم ىالشعر ، ف[49]النجم: }َوَأنَُّو ُىَو َربُّ الشِّ
ْعَرى{فيقول: يف قولو:  ة،عنده عجمو  ،إنسان ال يعرف طريقة العرب يف تقرير معانيها  }َوَأنَُّو ُىَو َربُّ الشِّ

هذا اجلواب ف ؟احلنطة سعربلغ كم   :اجلواب :هذا يقال لوف ؟القمر والشمسو  الثريامن رب و [، 49]النجم:
 :ذلم -عز وجل-قال اهلل ى لما كان بعض العرب يعبدون الشعر ، فويف فهمأعجمي ؛ ألنو يقال لوذي لا

ْعَرى{ رب ادلشرق اهلل  :قال ،فإن أمعن يف عجمتو ،ال فاهلل رب ادلشرق وادلغربإو ، }َوَأنَُّو ُىَو َربُّ الشِّ
رق العرب تذكر ادلش ؟الشمال واجلنوبمن رب و  ،رب ادلشارق وادلغاربو  ،رب ادلشرقُت وادلغربُتوادلغرب، و 

والشمال : ويقول ،ما يأيت إنسان أعجميف ،ملك مشارق األرض ومغارهبا :تقول ،تقصد بو العمومو  وادلغرب
حنتاج حنن ولذلك  ،تذكر الطرفُت وتقصد بذلك اجلميع ا،العرب ىذه طريقتهم يف تقرير معانيهف ،واجلنوب

بأنو ال رنوز أن  :رزتو اهلل-ال الشاطيب وذلذا ق ؛األعاجم أن نتعلم من العربية ما لرمبا زنتاج أن يتعلموإىل 
ىذا و ، (2)أو من كان يف منزلة العريب ،اال من كان عربيً إ ا،وأن يتكلم يف معانيه ،يستنبط من ىذه الشريعة

فعندئذ يستطيع أن يتكلم على معاين  ،فاألعجمي إذا درس دراسة تأىلو إىل االستنباط ،الكالم صحيح
يقف ؛ ألنو وىذه العجمة مشكلة ،ال فسيأيت هبذه العجائبإو  ،اون فقيهً ويك ،ويستنبط األحكام ،القرآن

علم  وطالب ،ونؤ يقر ة طالبنا يف اجلامعة اإلسالميبعض ولذلك كنت أعجب من  ؛عند احلرف الواحد
أنا أظن أنو سيسأل عن رتل من  ،أنا أقرأ يف فتح الباري وعندي أسئلةف ،عندي أسئلة :فيقول ،أعاجم

يا  ؟ما معناه ؟ىذا احلرف كيف جاء ،حروف ،إذا ىو يسأل عن حرف يف فتح الباريف ،وقضايا ،العلم
 ،هكذا األعجميف ما معناه؟ احلرف ىذا ىنا ،اليقول:  ،واضحفهو  ،من السياق فهمأن يىذا شنكن أخي! 

 .ىذا يكفي لعلو 
 ة.القواعد اللغوي :المقصد الثالثقال: 
 .األولى :فهو ،أو بنظيره ،لحاق الكالم بما يليوإمهما أمكن : قاعدة

من أجل أن يكون الكالم  ؛ىذه قاعدة صحيحة ،األوىل :فهو ،أو بنظَته ،حلاق الكالم مبا يليوإمهما أمكن 
يف  ،جتدون مواضع كثَتة من تفسَت سورة البقرة ،يف تفسَته -رزتو اهلل-وإذا نظرمت يف كالم ابن جرير  ،امتسقً 

جتده يف رتيع ىذه  ،الً وىكذا يف سورة األعراف مث ،تأيت قضايا خارجة انً احيأ ،ثنايا احلديث عن بٍت إسرائيل
 ؟دلاذا ،يف نفس اآليةا  يدل على ىذمع أن السياق الل، ىم بنو إسرائيلك ذبوادلخاطب : ادلواضع يقول

فَتجح هبذا  ،(3)أوىل ،ا يليومبأو  ،أو مبا قبلو ،فإحلاق الكالم بنظَته، إسرائيل ألن الكالم قبلو يف بٍت: قال

                                                           

 (.2/809انظر: االعتصام للشاطيب ) - 2
 (.5/550انظر: تفسَت الطربي ) - 3
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ال ف ،ادلثال للتوضيح فقطف ،ال تتشبثون بادلثال :يعٍت ،قف عندىاو ال ي ن كانت األمثلةإو  ،الً االعتبار مث
-وذلذا العلماء  ؛إذا سلمت بالقاعدة ضع ادلثال الذي يروق لك ،ويشوش عليك القاعدة ،يشغلك ادلثال

لكن  ،ال يتبنوهنا ،على مذاىب أخرى، ا األصوليةيف القضايو  ،ويف غَته ،يذكرون أمثلة يف الفقو -رزتهم اهلل
 :وذلذا قال يف ادلراقي؛ من أجل التوضيح فقط

 لواالحتما ضكفى الفر قد   إذ***  والشأن ال يعًتض ادلثالٌ 
 الً مثفهنا  ،فعندئذ موضوع ادلثال سهل ،القاعدةب عًتض على األمثلة إذا سلمتفال ت ،تقريبلليكفي فهو: 

نَ ُهْم ثُمَّ اَل َيِجُدوا ِفي َأنْ ُفِسِهْم َحَرًجا }َفاَل : يف قولو تعاىل ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ ْْ  َورَبَِّك اَل يُ 
ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما{ ويف رجل من  يف أسباب النزول صح أهنا نزلت يف الزبَت ،[65]النساء: ِممَّ

 ،دلا اختلفوا على شراج احلرة ،يف القصة ادلعروفة ،ةبن أيب بلتعاحاطب  : أنوجاء يف بعض الروايات ،األنصار
يط هبا من حت ،حجارة سوداء بركانية موجودة إىل اآلن يف ادلدينة :احلرة معروفةو  ،ل ادلاء يف احلرةيمسا :يعٍت

على مزرعة الزبَت يأيت ادلاء ف ،فمزرعة الزبَت قبل مزرعة األنصاري ،ل ادلاءيفاختلفوا على مسا ،ثالثة جوانب
فلما  ،مباشرة ينساب إىل مزرعيتبل اجعلو  ،ال حتجز ادلاء عندك :يعٍت ،أرسلو :فاألنصاري يقول ،الً أو 

ىذا احلكم ، و ((مث أرسل ادلاء إىل جارك ،اسق يا زبَت)) :قال لو ،صلى اهلل عليو وسلم-اختصموا إىل النيب 
ادلاء يسقي  الً أن الذي يأتيو أو  :وإدنا األصل ،األنصاري بل فيو اإلحسان إىل ،ليس فيو ما يويف حق الزبَت

يا  سق))ا :قال لو -صلى اهلل عليو وسلم-فالنيب  ،مث بعد ذلك يرسل ادلاء ،حىت يغرق مزرعتو ،حىت ينتهي
تقول  من أجل أنو ابن عمتك :يعٍت ،أن كان ابن عمتكاألنصاري: قال ، فإىل جارك(( مث أرسل ادلاء زبَت،

يا زبَت حىت يبلغ ادلاء  سق))ا :وقال ،-صلى اهلل عليو وسلم-فغضب النيب ، سق يا زبَتا: ماللو ىذا الك
 ،ما دام ادلسألة هبذا الشكل ،حىت يبلغ ادلاء اجلدر سقا ،الً لزبَت فعلحق ىو: أعطاه العدل الذي ف ،((اجلدر

ِمُنوَن{}َفاَل  :فنزلت ،-صلى اهلل عليو وسلم-ىذه اجلرأة على النيب  أًت جوىذا الرجل ا ْْ   َورَبَِّك اَل يُ 
 .هذا مثالف، (4)[65]النساء:

الروايات نا لو تتبعف ،سبب النزوليف أنو ليس بصريح  ،نزلت ىذه اآلية يف كذا :قوذلمأن سابقا: قلت وقد 
وستجد  ،غَت صرزنةوىي:  ،الزبَتيف  ،نزلت ىذه اآلية يف كذافيها:  منها استجدون عددً ف ،الواردة يف ىذا

إذا أردت أن ف، اسابقً شيء ذكرتو يف  افهذه فائدة عرضً  ،سبب النزول :أنو ىوبايات قليلة ما يصرح يف رو 
 فهذا ىو، وكما قيل: ،على ما جاءت الروايات فيو هبذا وىذا الً تقيد مثا

                                                           

صلى اهلل -(، ومسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعو 2362رقم )بلى إىل الكعبُت، البخاري، كتاب ادلساقاة، باب شرب األع أخرجو - 4
 (.2357رقم )بعليو وسلم، 
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 .العلم صيد والكتابة قيده *** قيد صيودك باحلبال الواثقة
 ،(5)أو إىل كاىن ،شرفإىل كعب بن األ احتاكم ،اليهود خر منآو  ،أهنا نزلت يف رجل من ادلنافقُت جاءو 
بأهنا نزلت يف الزبَت  :أوىل من القول ،بأهنا نزلت يف ىذا ادلنافق: القول: يقول -رزتو اهلل-ابن جرير و 

: قال يف أول اآليات -عز وجل-ألن اهلل ؛ أوىل وبنظَته حلاق الكالم مبا يليوإن أل :قال ؟دلاذا ،واألنصاري
اَكُموا ِإَلى تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن َأن َُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يَ َتحَ  }َأَلمْ 

ْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضاَل  ا ِقيَل َلُهْم تَ َعاَلْوا ِإَلى َما بَِعيًدا * َوِإذَ  الً الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِو َويُرِيُد الشَّ
وَن َعْنَك ُصُدوًدا{ عز -إىل أن قال اهلل ، [61-60]النساء: َأنْ َزَل اللَُّو َوِإَلى الرَُّسوِل رََأْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّ

نَ ُهْم ثُمَّ اَل يَ  :وجل ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ ْْ ا }َفاَل َورَبَِّك اَل يُ  ِجُدوا ِفي َأنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ
}َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن َأن َُّهْم آَمُنوا اآليات: ىذا إن  :فيقول، [65]النساء: َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما{

ِمُنو  ىذاإن  :قالف ،ادلنافقُت نتتكلم ع ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك{ ْْ يف  :فهي ،تابع للكالم السابق َن{}َفاَل َورَبَِّك اَل يُ 
ال فالرواية يف أهنا نزلت يف ادلنافق مع اليهودي ال إو  ،ادلثال :ادلقصود ىوو ، (6)يف الزبَت تليسو  ،ادلنافقُت

لكن  ،ىذا عند التحقيق ،قصة الزبَت :سبب النزول ىو :فيقال ،وإذا كانت ال تصح ،تصح من جهة اإلسناد
ال حىت لو إو  ،توضيح فقطالوإدنا  ،ادلثالب وليس العناية ،ىذاغَت ا أمثلة كثَتة وذل ،توضيح القاعدة :ادلقصود

إذا تقارب الزمان تكون اآلية نزلت بعد أنو  ،كما سبقف ،أهنا نزلت يف ادلنافق مع اليهوديب :صحت الرواية
ولكن ال  ،عدة طرقأن ادلثال ادلعُت شنكن أن يعاجل ب :ادلقصودف ،تكرر النزوليقال: ن تباعد إو  ،الواقعتُت

 .اينبغي أن يكون ىذا واضحً ف ،نشغل أنفسنا باألمثلة
-اهلل  اىذا من أجل اليهود ذكرى :يقول -رزتو اهلل-ابن جرير  ،إبليس يف سورة البقرةو  قصة أدميف بل حىت 
 :وصود ىلكن ادلق ،السياق ما يدل على ىذاأن مع  ،(7)يذكر ذلم بداية الشر واالحنراف واحلسد؛ لعز وجل

ولو شئت سردت عليكم منها ما شاء  ،لكنك لن تعجز عن أمثلة كثَتة تصلح ذلذه القاعدة ،التوضيح فقط
 .اهلل

 .ة على ذلك الفعلمكثرة التكرار والمداو   :صيغة المضارع بعد لفظة كان تدل على: قاعدةقال: 

                                                           

 .(8/523)  الطربي يف تفسَته أخرجو - 5
 (.8/524) ادلصدر السابقانظر:  - 6
 (.1/501) ادلصدر السابقانظر:  - 7
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يقول عن  -عز وجل-اهلل و  ،كثرة التكرار وادلداومة  :تدل على ،كان يفعل كذا  :حينما يقولمثل: ادلضارع 
 :ل ذلماق ،مرةليس ذلك  :نإذ، [55]مرمي: }وََكاَن يَْأُمُر َأْىَلُو بِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة{ :عليو السالم–إمساعيل 

 .يأمرىم بالصالة والزكاة ،اوإدنا كان يكرر ذلك دائمً وخالص، ال،  ،صلوا
ْنِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن اْلِجنِّ فَ َزاُدوُىْم َرَىًقا{ }َوَأنَُّو َكاَن رَِجاٌل ِمنَ : قولو تعاىل وىكذا يف ، [6]اجلن: اْْلِ

ْنِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن اْلِجنِّ ، بعد كانجاء  ،يعوذونأين الفعل ادلضارع؟  }َوَأنَُّو َكاَن رَِجاٌل ِمَن اْْلِ
وزنصل مرة بعد مرة   ،تكرر عند العربفهذا يدل على أن ىذا الفعل كان ي[، 6]اجلن: فَ َزاُدوُىْم َرَىًقا{

 .اكثَتً 
َراِت َويَْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَىًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعيَن{: قولو تعاىليف وىكذا   }ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخي ْ

 .ىم كثَت رغبة ورىبةؤ دعاف ،ويدعوننان يف اخلَتات كانوا يسارعو ،  [90]األنبياء:
 .التجدد :والفعلية تدل على ،الدوام والثبوت :سمية تدل علىالجملة اال: دةقاعقال: 

كانت أبلغ من   -عليو السالم-أن حتية إبراىيم ب :أهنم يقولونبتسمعون س ،إىل كالم أىل العلم :الً نظروا مثا
، [69]ىود: اَلًما{}قَاُلوا سَ  ؟-عليو السالم-دلا دخلوا على إبراىيم ة ماذا كانت حتية ادلالئك، حتية ادلالئكة
سلمنا عليك  :حتية ادلالئكة ؟ما الفرق بُت التحيتُت، [69]ىود: }َقاَل َساَلٌم{ :عليو السالم-فرد عليهم 

 :عليو السالم-وكالم إبراىيم ، اسلمنا عليك سالمً  ،رتلة فعلية ؟مسية أو فعليةارتلة ىل ىي:  ،اسالمً 
والفعلية  ،الثبوت :مسية تدل علىاالف، مسيةا ؟مسية أو فعليةافهل ىي:  ،عليكم ثابتٌ  دائمٌ  سالمٌ ، أي: سالمٌ 

وذلذا  ؛الثابت؟ السالم ادلتجدد، أو السالم الثابت الدائم ،فأيهما أبلغ يف السالم ،التجدد :تدل على
 .ةلغ من حتية ادلالئكبكانت أ  -السالمعليو -بأن حتية إبراىيم  :يقولون

، فقال: يصور لك ادلشهد، [18]الكهف: بَاِسٌط ِذرَاَعْيِو بِاْلَوِصيِد{ }وََكْلبُ ُهمْ  :تبارك وتعاىل- قولو يفو 
بل  ،أو يبسط ذراعيو ،بسط ذراعيو :ما قالو  ،باسطفهو:  !؟تعرفون الكلب كيف يضع ذراعيوباسط، و 

يف مدخل  ،وساكن هبذه الصفة ،باسط يديو ،ئة وتسع سنواتاثالذت ،ال يتحرك ،ثابت :فهو ،باسط :قال
 .مبنزلة عتبة الباب ،الوصيدب ،الكهف

ا َرَزقْ َناُىْم يُ ْنِفُقوَن{ فمثل قولو:الفعلية أما و  ِمُنوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َوِممَّ ْْ كم   ،[3]البقرة: }الَِّذيَن يُ 
صالة واحدة متجددة، فهل ىي: قامة الصالة إن ؛ ألالتجدد :فيدل على ،يقيمون ،ثالثة أفعال ؟فعل عندنا

ا َرزَقْ َناُىْم يُ ْنِفُقوَن{ت؟ ال، وكذا: انتهو   .وليس مرة واحدة ،يتكرر انفاق أيضً اإلف ،}َوِممَّ
َماِء َواأْلَْرِض{وقولو:  ُر اللَِّو يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ فالرزق مدرار  ،َتزقكم فعل، ف[3:]فاطر }َىْل ِمْن َخاِلٍق َغي ْ
 .بعد حُت ازنصل حينً  ،متجدد
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 .يدل على: اختالف معنييهما المعطوفين إعرابالمخالفة بين : قاعدةقال: 
لك أن تقول ، و حتت ادلعٌت عراباإل، تعرفون أن  يدل على: اختالف معنييهماادلعطوفُت إعرابادلخالفة بُت 

ُهٌر }اْلَحجُّ َأشْ  :تبارك وتعاىل-في قولو ف، ايتغَت ادلعٌت غالبً  عراباإلفبتغَت  ،عراباإلبأن ادلعٌت حتت  :اأيضً 
} بفتح ، [197]البقرة: َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ

}َفاَل َرَفٌث َواَل ُفُسوٌق َواَل  :قراءة متواترة :وىي و،ويف قراءة ابن كثَت وأيب عمر  ،ىذه القراءة متواترة اجلميع،
الذي يقرأ يف تفسَت ابن وفتح جدال، ف، بتنوين مضموم لرفث وفسوق، [197]البقرة: {ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ 

بأن األول والثاين  :يقول ،خالصة كالمو ؟ماذا يقول ابن جرير ،يف تفسَت ىذه اآلية ،ألول وىلة الً جرير مث
 .قينهى عن الرفث والفسو بتنوين مضموم لرفث وفسوق،  }َفاَل َرَفٌث َواَل ُفُسوٌق{، هني

أن احلج شعَتة  :يعٍت ،وإدنا من باب النفي ،فليس من باب النهيبفتح جدال،  ،}َواَل ِجَداَل{ :وأما قولو
 اوال رلال للجدال يف وقتو أيضً  ،وال رلال للجدال يف أصلو وفرضو ،وأن اهلل فرضو وشرعو ،من شعائر اهلل

{، ومكانو فهذه  ،ع وقتو وزللووأنو شر   ،أن اهلل فرض احلج :القضية زلسومة منتهية، }َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ
رنادل الرجل أن أي:  ،اجملادلةالنهي عن وليس ذلك من قبيل  :يقول ،ىذا كالم ابن جريرة، قضية زلسوم

صلى اهلل -بقول النيب  :اويستدل على ىذا أيضً  ،أو من قضايا الدنيا ،صاحبو يف قضية من مسائل العلم
 ،ومل رنادل :وما قال :قال، (8)((من ذنوبو كيوم ولدتو أمو يرفث ومل يفسق رجع من حج فلم)) :عليو وسلم

ىذا ادلوضوع ال  :تقول ،سألة حسمت وانتهتفادل ،وأما اجلدال فمنفي ،الرفث والفسوق :فادلنهي :قال
 .(9)وليس من قبيل النهي ،قر وانتهىأ ،فرغ منو :يعٍت ،جدال فيو

}َفاَل  :فهنا ،ينزل منزلة تعدد اآليات ،أو تنوع القراءات ،أن تعدد القراءاتب :والواقع كما ذكرنا لكم من قبل
} ىذا [، بتنوين مضموم لرفث وفسوق، وفتح جدال، 197]البقرة: رََفٌث َواَل ُفُسوٌق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ

فيكون هنى  ،راءةبأن تفسَت ابن جرير يتمشى مع ىذه الق :أو تستطيع أن تقول ،يتأتى على تفسَت ابن جرير
}َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل : وأما على القراءة األخرى ،ونفى أن يكون يف احلج جدال ،عن الرفث والفسوق

} فإنو حينما  ،الثالث يف مضمن معٌت النهي :فهذا يف الواقع[، بفتح اجلميع، 197]البقرة: ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ
وال  :فكذلك ما بعده، فهذا مضمن معٌت النهي ؟و يقع من الناسمع أن ينفي الرفث والفسوق ما معناه

 .اادلعطوفُت يدل على اختالف معنييهما غالبً  إعرابادلخالفة بُت ف ،ا واحدإعراهبفالثالث ، جدال

                                                           

( ومسلم، كتاب احلج، باب يف فضل احلج 1819رقم )ب[، 197]البقرة: }َفاَل رََفَث{و البخاري، أبواب احملصر، باب قول اهلل تعاىل: أخرج - 8
 (.1350رقم )بوالعمرة، ويوم عرفة، 

 (.155-4/148تفسَت الطربي ) :انظر - 9
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على ء ال تفضيل شي ف،االتصا :بها اصيغة التفضيل قد تطلق في القرآن واللغة مرادً  :قاعدةقال: 
 .شيء

 :لتفضيلاصيغة أن  نعرفوحنن  ،القرآنيف أو  ،ت دلن نظر يف التفسَتينحل هبا إشكاال ،ةىذه القاعدة لطيف
 :يعٍت ،خَت :كأن يقالعلى غَت ذلك،  وإدنا تأيت  ،ال تأيت على ىذه الزنة اوأحيانً ، ما كان على وزن أفعل

أشر  :يعٍت و،من عمر ٌر شٌد زيو  ،وأخَت من عمر  :يعٍت و،من عمر  خَتٌ ٌد زي: تقوليعٍت: أشر،  ،وشر ،أخَت
 .أشر من ىذا :يعٍت ،من ىذاٌر ىذا شو  و،من عمر 

 اإنسانأن لو ف ،بد من ىذا ال ،خر فيهاحدذنا على اآلأوزاد  ،ثنُت اشًتكا يف صفةاأصل صيغة التفضيل يف و 
 ؟ادلقارنة صحيحةىذه ، ىل السيف أقطع من العصا :لافق ،يقارن يف القطع بُت السيف وبُت العصاأن يد ر ي

 .صحيحةب ليست
 .ن السيف أمضى من العصاإ :إذا قيل***  أما ترى أن السيف ينقص قدره

فماذا يعُت؟  ،إذا ضربت فيو أحد ،سيفك ىذا أقطع من مشاغي ىذا: لاقف ،يقارنيريد أن لو جاء إنسان و 
وأن  ،ةبد من اشًتاكهما يف أصل الصف فال، الشماغ ما يقطعألن  ؛استهزاءو  ،راء بالسيفدز اىذا  :يعٍت

 ،ترد بصيغة أفعل التفضيل -عز وجل-حنن جند أشياء يف صفة اهلل ، لكن خر فيهاأحدذنا قد زاد على اآل
 :أىون يعٍت، [27]الروم: }َوُىَو َأْىَوُن َعَلْيِو{: قال ،حينما يذكر أنو يبدأ اخللق مث يعيده -عز وجل-اهلل ف

 ،هو على كل شيء قديرف ،وي عنده ىذا وىذايست -عز وجل-اهلل و  ،اإلعادة ثانية أسهل من البدء أن
نتكلم أن  نقدر حننعندنا، و  اإلعادة ثانية أسهل من االبتداءف ،إدنا يكون أسهل بالنسبة إلينا ،وقدرتو كاملة

ما تقولو ىذه  :يقال ىنا ؟لكن ىنا يف ىذه القضية ماذا يقال ،متعددةجوانب وخنرجو من ى ادلثال، عل
ىنا:  يكون ادلعٌتفماذا  ،لتفضيل اال فمطلق االتصا :ويراد هبا ،د تطلق يف القرآنصيغة التفضيل ق: القاعدة

هذا مطلق ف ،ىُت عليو :وىو :يقال؟ [27]الروم: }َوُىَو الَِّذي يَ ْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه َوُىَو َأْىَوُن َعَلْيِو{
 :كما قال الشاعر  ،ىُت :أن معٌت أىون ،االتصاف

 .فتلك سبيل لست فيها بأوحدِ ***  ن أمتإوت و دتٌت رجال أن أم
بعض الناس ف ،عنك إشكاالتبو وىذا ينحل  ،مطلق االتصاف ال التفضيلفهذا  ،لست فيها بواحد :يعٍت
 ؟!الثاين فيو صعوبةىل  :ذنإ ،}َوُىَو َأْىَوُن َعَلْيِو{ :عز وجل-كيف قال اهلل   :يقول

ما يتعلق بأن اخلطاب قد يرد يف القرآن  :وىي ،ذكرىاونلوقت درك انا نلعل ،سنرج بقاعدة أخرىادلثال  ىذاو 
وراعى  ،فجرى اخلطاب على معهودىم ،أن اإلعادة أسهل :فبالنسبة حلال السامعُت ،فيو حال السامع اعً مرا
 .ورناب عن ىذا السؤال هبذا أو هبذا ،خترج اآلية مبقتضاىاأن هذه قاعدة أخرى شنكن ف ،حاذلم فيو
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ٌر َأْم َمْن يَْأِتي آِمًنا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة{ }َأَفَمنْ وقولو:   أفعل :ىنا مبعٌت خَتف ،[40]فصلت: يُ ْلَقى ِفي النَّاِر َخي ْ
اشًتكوا ؟ ىل امن أتى آمنً ىل فيو مقارنة بُت من يلقى بالنار وبُت  ؟فماذا يقال ،أخَت :يعٍت خَتف ،تفضيلال

نسأل اهلل -خَت عنده  وإدنا الذي يلقى يف النار ال ،اأبدً  ؟خر يف ىذه الصفةوزاد أحدىم على اآل ،يف صفة
 ؟ فماذا يقال ،العافية

 .معٌت التفضيل ال ،مطلق االتصاف :ادلقصود :ل ىناايق
ٌر ُمْستَ َقرِّا َوَأْحَسُن َمِقي: وىكذا يف قولو تعاىل فخَت  ،[24]الفرقان: {الً }َأْصَحاُب اْلَجنَِّة يَ ْوَمِئٍذ َخي ْ

 :فما فيو وجو للمقارنة حىت يقال ،وىؤالء يقيلون يف اجلنة ،لون يف الناريىؤالء يق، فعل تفضيلوأحسن: أ
 .مطلق االتصاف ال التفضيل :ادلقصود ؟ما ادلقصودن: إذ ،أىل اجلنة أحسن من أىل النار مقيال

ٌر نُ زُ : وىكذا يف قولو ،  أفعل تفضيل :فخَت ،نةما فيو مقار ، [62:]الصافات َأْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم{ الً }َأَذِلَك َخي ْ
 كما قال ابن مالك:

 .أخَت منو وأشر :عن قوذلم*** خَت وشر  أغناىم اوغالب
 .يكفي ىذاإذن: 
 .تفهم معاني األفعال على ضوء ما تتعدى بو: قاعدةقال: 

د وق ،قد تتعدى بنفسها :الً ن األفعال مثأل ؛األفعال وغَت األفعال قد يفهم ادلعٌت حبسب ما يتعدى بو :يعٍت
كيف عديت هبذا   ،ستشكل ىذافقد يُ  ،خرآقد عديت حبرٍف  افنجدىا أحيانً  ،تتعدى حبرف من احلروف

بأن احلرف ىذا ضمن معٌت حرف  :من يقول ة،طريقة الكوفيُت من النحاي: وى ،فمن أىل العلم ؟احلرف
بأن الفعل  :نيقولو  ،طريقة البصريُت :وىي ،وبعضهم ،وخالص ،بأن يف مضمن معٌت على ،وانتهينا ،خرآ

 :رزتو اهلل-اليت يسميها ابن القيم ىذه ىي: و  ،(10)وىذا الذي اختاره شيخ اإلسالم ،خرآضمن معٌت فعل 
تفهم معاين األفعال على ف ،يتضح لكم ىذا الكالم باألمثلةوس ،األحسن :وىي، (11)طريقة فقهاء النحاة

 .ضوء ما تتعدى بو
 ،[25]احلج: َمْن يُِرْد ِفيِو بِِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُو ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم{}وَ : يقول عن احلرم -عز وجل-اهلل  وا:نظر ا

ما عداه و  ،عداه بالباء، فبإحلادٍ : يرد فيو قالا ىن ؟كيف عداه  ؟إحلادايرد  :ما قالو  بإحلاد، يرد فيو :دلاذا قال
فيو تقدمي و  يُِرْد ِفيِو بِِإْلَحاٍد{ }َوَمنْ  :قال، بل فيو نذقو من عذاب أليم ادً ومن يرد إحلا: ما قال ،بنفسو

ومن  :وما قالبالباء،  فعل اإلرادةا لماذا عدف ،ومن يرد بإحلاٍد فيو: أصل الكالم ىكذاو  ،وتأخَت يف الكالم

                                                           

 (.13/342انظر: رلموع الفتاوى ) - 10
 (.2/21انظر: بدائع الفوائد ) - 11
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هنا ادلعٌت يصَت أكثر ف ،اذلممعٌت مضمن  ،يرد :ألن فعل اإلرادة ىنا :يقال ؟دلاذا مل يعده بنفسو ؟اإحلادً  يرد
عز -اخلروج عما رمسو اهلل  :قصود باإلحلادوادل ،نسان يف احلرم يؤاخذ على رلرد اذلم باإلحلادأن اإل: وأخطر

بمجرد ف ،من يهم: يعٍت }َوَمْن يُِرْد ِفيِو بِِإْلَحاٍد{ ،ادليل :ىذا ادلقصود ،-عز وجل-حدود اهلل  ىتعدو  ،وجل
أما فعل و  ،ىم بكذا :تقول ،م  ىَ  :ففعل اذلم [،25]احلج: }نُِذْقُو ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم{ :اذلم فإنو متوعد بقولو

وفعل  ،فهنا فعل اإلرادة عدي بالباء: ضح الفرقوهبذا يت ،أراد بكذا :لاوال يق ،أراد كذا :لايقف ،اإلرادة
ذنمت  ،ذنمت بالذىاب، ىم بكذا :يقال، وىم ما يقال ىم كذا ،أراد كذا :لايق ،اإلرادة يعدا بنفسو

بمجرد اذلم فإنو ف ،ألنو مضمن معٌت اذلم ؟اذادل ،فهنا عدي فعل اإلرادة بالباء، ءةذنمت بالقرا ،باجللوس
من أجل أن يصح التعدية  ؛ىم :وىو ،خرآداخل ىذا الفعل فعل اإلرادة فعل  :يعٍت ،متوعد بالعذاب األليم

لة الدالة على ادلعاين حيث يعرب بو باأللفاظ القلي ،وىذا من بالغة القرآن ،فيكون ىذا أكثر يف ادلعاين ،بالباء
 .الكثَتة
نظرت إىل   ؟يكون معناه ماذا ىلإإذا عدي ب ؟كيف نفهم ىذا الفعل  ،فعل نظر: الً مث !ىذاأيضا  واالحظ
التفكر ؟ يكون ادلرادماذا  ،نظرت يف أمرك، و نظرت يف كذا ؟وإذا عدي بفي ،النظر باألبصار ،كذا

  ،التوقف واالنتظارماذا؟  :فهو ،[13]احلديد: ِبْس ِمْن نُورُِكْم{}اْنظُُرونَا نَ ْقتَ : وإذا عدي بنفسو ،االعتبارو 
 :فهو ،فإن تعدى بنفسو ،حبسب ما يتعدى بو ؟فعل نظر يف ىذه ادلواضع الثالثةمعٌت كيف فهمنا 

 ،التفكر واالعتبار :فهو ،ن تعدى بفيإو  ،بصارالنظر باأل :فهوإىل كذا، نظر ، ىلإتعدى ب نوإ ،االنتظار
}ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ  :تبارك وتعاىل-يف قولو  ،االرؤية عمومً  ةوعلى نفا ،رد بو أىل السنة على ادلعتزلةوىذا مما ي

فعداه  ،ناظرة إىل رهبا :يعٍت، [23]القيامة: }ِإَلى رَب َِّها نَاِظَرٌة{ ،رة والبهاءضن  من ال، [22]القيامة: نَاِضَرٌة{
منتظرة مبعٌت: كون ا يىذ ،ال :نقول ،منتظرة الثواب :زلة يقولونادلعتو  ،النظر بالعُت :فهو إىل،بعداه  ؟اذامب

 ،النظر باألبصار :فهو [،23]القيامة: }ِإَلى رَب َِّها نَاِظَرٌة{عدي بإىل: ىنا و  ،عدي بنفسوا إذ ،الثواب
َماَواِت }َأَوَلْم يَ ْنظُُروا ِفي َمَلُكوِت السَّ  :تبارك وتعاىل-نظر إىل قولو ا :وىكذا ،ه هبذه الطريقةاففهمن

 .نظر القلبو: وى ،تفكرال ؟ما معناه [185]األعراف: َواأْلَْرِض{
ُرونَ َها تَ ْفِجيًرا{ :-تبارك وتعاىل-قولو : يف خرآ مثاالوخذ  ًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّو يُ َفجِّ ، [6]اإلنسان: }َعي ْ

 ؟ ىو:يشرب منها وأ ،ويشرب هبا يشيلهاو  أيتالعُت يمن يشرب جاء اإلنسان إذا  لىلكن ة، العُت معروفف
 ،والعُت نشرب منها ،الكأس نشرب بو ؟بو وأنشرب منو الكأس ىل لكن  ،ما يشرب هبا ،شرب منهاي

ًنا َيْشَرُب ِبَها{ :-عز وجل-فلماذا قال اهلل  الباء  ،هبا يشرب :يقولونو  ،الكوفيُت من النحاة يسًتزنون؟ }َعي ْ
عليو  يشكلفالذي  ،مذىبهم سهلف !وا على الناس يا رتاعة اخلَتسهل ،خالص ،وانتهينا ،من :ىنا مبعٌت
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يف  -عز وجل-وأنا ضامن لو بأذن اهلل  ،ويدرس النحو على طريقة الكوفيُت ،أنا مذىيب كويفيقول:  ،النحو
يصح ما ال،  :يقولونف ،نو البصريوأما  ،وخالص ،من :الباء ىنا مبعٌت :هم يقولونف ،أيام رنيد النحو ةعشر 

ن فعل يشرب الزم يكون إ :نقول :قالوا ؟ماذا تقولون ن:إذ ،االباء ىنا ما جاءت عبثً  ،الكالم أبدً ىذا ا
ن يعدا أيشرب ما يصلح يف ىذا ادلقام فعل إذا كان ف ،خر يصلح أن يعدا بالباءآمضمن يف بطنو معٌت فعل 

ا: و قال ،لح أن يعدا بالباءخر يصآجوف فعل يشرب فعل  الزم يكون ىناك يف داخلف ،يف ىذا ادلثال ،بالباء
 :قالوا ؟مباذا أفددتونا ، قالوا:يلتذ :ن شئت أن تقولإو  ،يرتوي :نقًتح أن يكون :قالوا ؟ماذا تقًتحونو 

 ،وقد يشرب وال يلتذ ،قد يشرب اإلنسان وال يرتويفقط، فأنو ما ىو رلرد شرب وىو:  ،أفدناكم معٌت كبَت
  ؟ين عرفتم ىذاأومن  الوا:قف ،يلتذون هبذا ىذا الشربو ، لكن ىذا دلنا على أهنم يشربون ويرتوون

أن  :طلعوا لك ىذه ادلعاين ،هذا الفرق بينهم وبُت الكوفيُتف ،نحاةالما قلنا لكم أهنم فقهاء  :قال ابن القيم
وقد ال  ،لكنو قد ال يلتذ ،يشربف ،أما على قول الكوفيُتو  ،ذا الشربهبوفيها التذاذ  اء،ادلسألة فيها ارتو 

 :اوفيها أيضً  اء،رتو اادلسألة فيها ف ،طمئن، بل اال :قالوا ،وعلى طريقة البصريُت ،يشرب ما يسد الرمق ،رتويي
 .ذا الشربهبأو  ،التذاذ هبذا ادلشروب

ونقول:  ،ىذه األشياءعلينا مثل دتر كانت ما   اكثَتً   من ادلصباح ادلنَتأنا قر عندما  حننو  ،وىكذا يف أمثلة كثَتة
ستجدون ثروة عندكم يف علوم  ،قيدوا ىذه األشياء :ما أقول لإلخوان اكنت كثَتً و  ، كذامضمن معٌتىذا 

 .إذا طبقتها على الدرس ،والقواعد ،واألمثلة ،من التطبيقات ،التفسَت
 .وجوه مخاطباتو: المقصد الرابعقال: 
كم ال يختص وذلك الح ،وأراد اهلل أن يحكم عليها ،إذا كان سياق اآليات في أمور خاصة: قاعدة

 .جاء اهلل بالحكم العام ،بل يشملها وغيرىا ،بها
جاء باحلكم  ،وذلك احلكم ال سنتص هبا ،وأراد اهلل أن زنكم عليها ،خاصةر إذا كان سياق اآليات يف أمو 

 ،األمثلة ايوضح ىذوس ،وما إىل ذلك ،والذمويف ادلدح  ،ويف مقامات الوعيد ،وىذا يف مقامات الوعد، العام
مِ  :نظرواا ْْ ُن بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّو َوُرُسِلِو َويُرِيُدوَن َأْن يُ َفرُِّقوا بَ ْيَن اللَِّو َوُرُسِلِو َويَ ُقوُلوَن نُ 

مباذا ، [151-150اء:]النس {ُأولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَن َحقِّا*  الً بِبَ ْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يَ تَِّخُذوا بَ ْيَن َذِلَك َسِبي
بُت اهلل  دلن يكفرون باهلل ورسلو ويريدون أن يفرقواأي:  ،عتدنا ذلمأو  :ما قال، الشاىد ىوىذا و  ؟عقبها

}َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن : قالبل  ،النا، مهي اعتدنا ذلم عذابً أو فما قال:  ،عملوا ىذه األشياءن يذلورسلو، وا
 ؟ؤالء ادلذكورينهب خاص وأادلعقب بو عام  احلكمىذا ىل  !الحظوا اآلن ،[151]النساء: َعَذابًا ُمِهيًنا{

بغَت  مكان كفرىبل   ،ومنهم ال بينهم، وأرادوا أن يفرقوا ،منهم من كفر باهلل ورسلو ،ألن الكفار أنواع ؛عام
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من كان من ىذا القبيل، ومن  [،151]النساء: }َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا{: فجاء باحلكم العام ،ىذا
لكل  [،151:]النساء }َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا{: فقال ،جاء باحلكم العام بعدهمل يكن منهم، ف

 .ن كان كفرىمأيّ  ،الكافرين
َأْخَلُصوا ِدينَ ُهْم ِللَِّو فَُأولَِئَك }ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاللَِّو وَ : يف قولو تعاىل ،خرآ ثاالخذ م

ِمِنينَ  ْْ ِت اللَُّو : قالبل  ،اعظيمً  اوسوف نؤتيهم أجرً بعدىا:  ما قال، [146]النساء: {َمَع اْلُم ْْ }َوَسْوَف يُ 
ِمِنيَن َأْجًرا َعِظيًما{ ْْ ىذه حصلت منهم ن يذلاوليس فقط ىؤالء  ،كل ادلؤمنُت[،  146]النساء: اْلُم

}الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاللَِّو َوَأْخَلُصوا : على ىذه الصفة ،منهم ىذه التوبة تحصلف ،اجلنايات
ِمِنيَن{ ْْ وال وقع منو أمور تستوجب منو مثل  ،قد يكون ادلؤمن ما وقع منو نفاقف ،ِدينَ ُهْم ِللَِّو فَُأولَِئَك َمَع اْلُم

ِمِنيَن َأْجًرا َعِظيًما{}َوسَ : جاء باحلكم العامف ،ىذا كلو ْْ ِت اللَُّو اْلُم ْْ وسوف يؤتيهم اهلل  :لو قال ونأل؛ ْوَف يُ 
 .ىذا جلميع ادلؤمنُتما لنا؟ فقال: وحنن : قد يقول قائلف ،اعظيمً  اأجرً 

 والوعيد يف مقام العذاب تجدونس ادائمً ، و نطيل فيو؛ لذلك لن ولعلو واضح ،وىذا أمثلتو كثَتة يف القرآن
 .ويشمل غَتىم ،ادلذكورينىؤالء  يشملل ؛كم العامحبيؤتى 

 .يدبالتأ :والمراد ،زائلبالعرب قد تعلق األمر : قاعدةقال: 
 ،بد أن نعرف طريقتهم يف اخلطاب العرب الف ،اليت نعاين منها من العجمة ائً ويرفع شي فيد، يجيد اوىذا أيضً 

: يقول -عز وجل-اهلل  :عض الناس يسألفب ،تأبيدال :وادلراد ،قد تعلق األمر بزائلف ،ومعهودىم يف الكالم
َماَواُت َواأْلَ  ْرُض ِإالَّ َما }فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َلُهْم ِفيَها َزِفيٌر َوَشِهيٌق * َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ

}َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي : ال يف الذين سعدواوق ،[107-106]ىود: َشاَء رَبَُّك ِإنَّ رَبََّك فَ عَّاٌل ِلَما يُرِيُد{
َر َمْجُذوٍذ{ َماَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبَُّك َعطَاًء َغي ْ ، [108]ىود: اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ

وات ابقاء السمخلود أىل النار بو كيف علق بقاء ف ،وات واألرض تفٌتاالسم :فبعض الناس قد يقول
َماَواُت َواأْلَْرُض{، واألرض حتج او ، لىل ىذا الفهم صحيح ،والنار تفٌت ،اجلنة تفٌت ن:إذ ؟}َما َداَمِت السَّ

َماَواُت َواأْلَْرُض{: بقولو نقول: فيو دلاذا  ،ىذا الفهم فيو عجمة ،ال :نقول؟ }َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ
واهلل ما أعطيك   :يقولهو ف، التأبيد :وتقصد بو ،مر بزائلواألتعلق الشيء  قد ألن العرب :نقول ؟ةعجم
خرة وات واألرض يف اآلاإذا بادت السمقول: يفهل  ،وات واألرضاما دامت السم ،عنك ىأو ما أرض ،كذا

ك بعبارة ل كلما عربنا،  فيكماذا أنت  ،أنا أقصد التأبيد !خيأ يالك:  يقولس ؟ًتضى عٍتس ن شاء اهللإ
 .التأبيد :ادلقصود بوف؟ وجهها غَتب فهمتهاو  ،ت ومسكت لنا ىذه األلفاظئج
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كالم الذين يف  و  ،كالم اخلطباءيف  و  ،وجتدون يف كالم الناس ،نحن يف كالمناف ،كثَتة  ذاواألمثلة على ى
ل أو ما تعاقب اللي، الً على زلمد ما تعاقب القمران مث اللهم صل :يقول لك ،اأشعارً  أو يقولون ،يدعون
ما تعاقب الليل : فقط ي يدعوذالذا ذلويقول  ،فلو جاء واحد !ر؟سيستمر الليل والنهافهل  ،والنهار
طريقة ه هذ، فالتأبيد :ادلقصودف ،ما غرد طائرلك:  أو يقول ،أقصد التأبيدأنا  !يا أخيسيقول:  ،والنهار

 .اهلل على نبينا زلمد، وآلو، وصحبوواهلل أعلم، وصلى  ،العرب يف كالمها


