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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 رمختصر قواعد التفسي

 المجلس الرابع
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

ذي أسماه: ، في كتابو الاا، وىداية وتوفيقً وتسديدً  اخالد بن عثمان السبت، زاده اهلل تأييدً  قال الشيخ
، تحت المقصد الرابع: وجوه مخاطباتو، قال: قاعدة: قد يرد الخطاب (مختصر في قواعد التفسير)

 بشيء في القرآن على اعتقاد المخاطب، دونما في نفس األمر.
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:

-عند نظره يف التفسًن، بل عند قراءتو لكالم اهلل  اًنً فهذه القاعدة من القواعد اليت حيتاج إليها طالب العلم كث
 فمن ىذه األنواع:وىي: اليت سنذكرىا، واألنواع الداخلة حتت ىذه القاعدة متنوعة،  ،عز وجل

عز -األول: أن يعرب بألفاظ توافق اعتقاد ادلخاطب، وإن كان الواقع على خالفو، فهذا جتدونو يف القرآن، فاهلل 
تُ ُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد رَبِِّهْم{ىات والشبهات اليت حيت  ويتمس  اها الكفار: يقول عن الت  -وجل  }ُحجَّ

 [، فهل ىي حجة؟ ىل ما يقولونو حجة؟ ٙٔ]الشورى:
اجلواب: ال، احلجة معروفة، وىي: ما يقوم على الربىان، فكيف مساىا حجة؟ بناء على اعتقادىم، فورد 

 خاطب، وإن كان الواقع على خالفو.اخلطاب مراعى فيو حال السامع حال ادل
[، وىل ٜ٘ٔ]األعراف: }ُقِل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم ثُمَّ ِكيُدوِن َفََل تُ ْنِظُروِن{ذلم:  -تبارك وتعاىل-وىكذا: يف قولو 
 ؟ عز وجل-ىم شركاء هلل 

كاء، والواقع: أهنم ؟ بناء على اعتقادىم، فهم يعتقدون أهنم شر }اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم{اجلواب: ال، فكيف قال: 
 ليسوا شركاء.

 }َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّو َأْنَداًدا ُيِحبُّونَ ُهْم َكُحبِّ اللَِّو{ :تبارك وتعاىل-وىكذا يف قولو 
ء هلل ، والند ىو: النظًن ادلناوئ، وليس نظًن فقط، بل ادلناوئ، وىل ىؤالء نظرا}َأْنَداًدا{[، فقال: ٘ٙٔ]البقرة:
، بناء على اعتقاد ادلخاطب، فهنا نقول: خرج اخلطاب ا؟ اجلواب: ال، ومع ذل  مساىم: أندادً -عز وجل-

 مراعى فيو حال ادلخاطب، وما يعتقده، وإن كان الواقع على خالفو، وتنحل عن  اهذا إشكاالت وسؤاالت.
وعي فيو السامع وادلخاطب، لكن ادلتكلم ومنو: نوع خيرج على اعتقاد ادلخاطب، سواء وافق الواقع أم ال، لكنو ر 

ال يعتقده، الفرق بٌن ىذا وبٌن الذي قبلو: أن ادلتكلم ال يعتقده، بصرف النظر ىل ىو يوافق أو ال يوافق 
عن الكفار الذين خاطبوا  -تبارك وتعاىل-الواقع؟ لكن ادلتكلم راعى فيو اعتقاد ونظر ادلخاطب، وذل  كقولو 

ُرَك َما يَ ْعُبُد آبَاُؤنَا َأْو َأْن نَ ْفَعَل ِفي َأْمَوالَِنا َما َنَشاُء  :-معليو السال-نبيهم شعيب  }َأَصََلُتَك تَْأُمُرَك َأْن نَ ت ْ
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[، فمن الناحية الواقعية ىذا الكالم يوافق الواقع أو ال، أنو ىو: احلليم ٚٛ]ىود: ِإنََّك أَلَْنَت اْلَحِليُم الرَِّشيُد{
ون ىذا ىم أو ال؟ ال، لكنهم خياطبونو اهذا، يقول: يعين: أنت عند نفس  أن  الرشيد؟ يوافق، لكن ىل يعتقد

يعبد آباؤنا، أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء؟  كانأنت احلليم الرشيد، فكيف تأمرك صالت  ىذه أن نتك ما  
: ىذا خرج يعين: قد يقول قائل: كيف خاطبوه اهذا، وقالوا لو: إن  أنت احلليم الرشيد، وىم كفار؟ فيقال

 مراعى فيو حال ادلخاطب، ونظر ادلخاطب، واعتقاده يف نفسو، وإن كان ادلتكلم ال يعتقده.
}يَا َأي َُّها [، الحظ: ٙ]احلجر:  }يَا َأي َُّها الَِّذي نُ زَِّل َعَلْيِو الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن{ومثل قول الكفار لنبيهم: 

، ىم ال يعتقدون اذكر ىو: القرآن، أو الوحي، فهل يعتقدون أنو نزل عليو الذكر؟ أبدً ال الَِّذي نُ زَِّل َعَلْيِو الذِّْكُر{
ىذا، لكنو خرج منهم وصدر منهم ىذا اخلطاب، وقد راعوا فيو اعتقاد ادلخاطب، بناء على اعتقاده ىو، بناء 

[، فهذا موافق للواقع، أعين: نزل ٙ]احلجر:  {}يَا َأي َُّها الَِّذي نُ زَِّل َعَلْيِو الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنونٌ على قولو ىو، 
عليو الذكر، لكنهم ال يعتقدونو، فكيف صدر منهم؟ صدر منهم باعتبار مراعاة حال ادلخاطب، فهل رأيتم  

 كيف اخلطاب القرآين يأيت؟!
راض، الكالم ادلتيقن يف صورة ادلشكوك؛ ألغ اونوع آخر يدخل حتت ىذه القاعدة، وىو: أن العرب خترج أحيانً 

ولعلل، منها: إخراج الكالم عن األمر ادلتيقن سلرج الش  بضرب من ادلسازلة والتنزل مع ادلخالف، وحسم 
العناد، من باب التنزل، فالقضية زلسومة، ومقطوع اها، ومع ذل  يؤتى اها كأهنا مشكوك فيها، غًن رلزوم اها، 

 ُقْل ِإْن َكاَن لِلرَّْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأوَُّل اْلَعاِبِديَن{}من باب التنزل مع ادلخالف، على ضرب من ادلسازلة، كقولو: 
 قال يف ادلراقي:[، وكما قلت لكم، ٔٛ]الزخرف:

 والشأن ال يعتض ادلثال *** فقد كفى الفرض واالحتمال
، لرَّْحَمِن َوَلٌد{}ُقْل ِإْن َكاَن لِ فاألمثلة اليت نذكرىا فيها وجوه من التفسًن، لكن ادلقصود: التوضيح ىنا، فقولو: 

}ُقْل ِإْن َكاَن ، فجاء اها اهذا السياق: اقابل للتدد، وأنو ديكن أن يكون للرمحن ولد؟ أبدً  الً وىل ىذه القضية أص
[، ومعناه: قيل: فأنا أول العابدين هلل، وقيل: أول العابدين ذلذا ٔٛ]الزخرف: لِلرَّْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأوَُّل اْلَعاِبِديَن{

ولد، وىناك قاعدة أخرى، وىي: أن التعليق بالشرط ال يقتضي إمكان الوقوع، لكن ىنا جاء ىذا يف قضية ال
 زلسومة، غًن قابلة للش ، على سبيل التنزل يف اجملادلة والرد على ىؤالء.

[، فهل ىذه القضية فيها ٕٗ:]سبأ }َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ِفي َضََلٍل ُمِبيٍن{ :تبارك وتعاىل-وكقولو 
 أدىن ش  أهنم ىم يف ضالل، وأنو على ىدى؟ ال، لكن على سبيل التنزل، وادلسازلة مع ادلخالف.

رَج الكالم عن الشيء ادلتيقن أحيانً  سلرج الش ، بناء على تصور ادلخاطب وظنو،  اومنو: نوع آخر، وىو أن خيخ
ده فيو تردد، جاء اخلطاب يف القرآن اهذه الطريقة، وىذا يعين: روعي فيو حال ادلخاطب، فإن كان ادلخاطب عن

بعد أن أصلاه اهلل  -عليو السالم- عن يونس بن مّت  -تبارك وتعاىل-حيل ل  إشكاالت، كما قلت، ففي قولو 
ا، عددً  ا[، واهلل أحصى كل شيئً ٚٗٔ]الصافات: }َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمائَِة َأْلٍف َأْو يَزِيُدوَن{من بطن احلوت، قال: 

؟! وقد قيل يف تفسًنىا أشياء عز وجل-فهل خيفى على اهلل فإذا قلنا: بأن: )أو( ىذه تدل على: ىذا التدد، 
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؛ ألنو شلا ينطبق على القاعدة، من أجل أن تتضح، اأخرى، لكن ضلن نذكر ىذا القول، وىو: قول مشهور جدً 
}َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى  :عز وجل-، فكيف قال اهلل عدد ىؤالء بالضبط؟ ما خيفى -عز وجل-فهل خيفى على اهلل 

[؟ فيقال: ىذا روعي فيو حال ادلخاطب، حبيث إنو إذا نظر إليهم قال: ٚٗٔ:]الصافات ِمائَِة َأْلٍف َأْو يَزِيُدوَن{
مئة ألف أو يزيدون؛ الحظتم! فجاء اخلطاب القرآين حبسب نظر ادلخاطبٌن، راعاىم يف ذل ، ال أن الش  

 فاهلل ال خيفى عليو خافية. ،عز وجل-لنسبة هلل واقع با
}ثُمَّ َقَسْت قُ ُلوبُُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجارَِة َأْو ويف قولو يف وصف تل  القلوب القاسية، قلوب اليهود: 

، الً ارة مثيعلم مدى قساوة ىذه القلوب، أهنا أشد من احلج -عز وجل-[، واهلل ٗٚ]البقرة:  َأَشدُّ َقْسَوًة{
، حبسب نظر ادلخاطب؛ ألنو يقول: قلواهم صارت مثل احلجارة }َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة{ :عز وجل-فلماذا قال اهلل 

 أو أشد.
اَعِة ِإَّلَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو َأقْ َرُب{عن سرعة وقوع الساعة.. القيامة:  -تبارك وتعاىل-ويف قولو   }َوَما َأْمُر السَّ
[، واهلل يعلم سرعة وقوع الساعة بدقة، ولكن بالنسبة لنظرنا ضلن: كلمح البصر أو ىو أقرب، كما ٚٚ]النحل: 

يف الرجلٌن ينشران الثوبٌن بينهما، فال يتبايعانو، والرجل حيلب  :صلى اهلل عليو وسلم-ثبت يف احلديث عن النيب 
 أقرب. ؛ لسرعة وقوع الساعة، فهي: كلمح البصر أو ىو(ٔ)ناقتو، فال يشرب

: بأن ىذه ا[، وقد قلت سابقً ٕٚ:]الروم }َوُىَو الَِّذي يَ ْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه َوُىَو َأْىَوُن َعَلْيِو{: يف قولو: اوأيضً 
، ىناك خرجناىا وقلنا: }َوُىَو َأْىَوُن َعَلْيِو{ىذه، فقولو:  ىياآلية ديكن أن خترج بتخري  آخر يف قاعدة أخرى، 

ويراد اها مطلق االتصاف، وىذا جواب، وديكن أن  اىن: ىٌن، وأن أفعال التفضيل يؤتى اها أحيانً إن أىون مبع
خترج اهذه القاعدة، فيقال: إن ذل  روعي فيو حال ادلخاطبٌن، فهو بالنسبة إليهم: أن اإلعادة أسهل من 

 ا!، أما بالنسبة هلل فهو سواء، الحظتم ىذ}َوُىَو َأْىَوُن َعَلْيِو{االبتداء، 
ُر َأْو َيْخَشى{ َّلً }فَ ُقوََّل َلُو قَ وْ  :السالمما عليه-وىارون ويف قولو تعاىل دلوسى  ًنا َلَعلَُّو يَ َتذَكَّ [، ديكن ٗٗ:]طو لَي ِّ

أن خترج بتخرجيات، فممكن أن يقال: كل لعل يف القرآن فهي: للتعليل، إال يف موضع واحد فقط، وىو: قولو 
[، أي: كأنكم ختلدون، والباقي كلها ٜٕٔ:]الشعراء َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم َتْخُلُدوَن{}َوتَ تَِّخُذوَن  :تبارك وتعاىل-

للتعليل، وانتهينا، فهذا اجلواب: كل لعل يف القرآن، ويكون ىذا من الكليات، لكن بناء على القاعدة اليت عندنا 
ُر{ىنا، فيكون:  يقدم،  ان ال يعلم العواقب، تقول: لعل زيدً ، لعل تأيت مبعىن: التجي، والتجي شل}َلَعلَُّو يَ َتذَكَّ

فال خيفى عليو خافية، يعلم عواقب األمور، ما كان وما يكون  -عز وجل-ولعل ادلطر ينزل، للتجي، وأما اهلل 
ُر َأْو َيْخَشى{ :عز وجل-وما مل يكن لو كان كيف يكون، فكيف قال اهلل  [؟ يعين: ٗٗ]طو: }َلَعلَُّو يَ َتذَكَّ

: على رجائكما، ما معىن: على رجائكما؟ يعين: اخاطب؛ لذل  جتدون يف كتب التفسًن أحيانً حبسب حال ادل

                                                           

(،  ٕٛ٘/ٗ) :واحلاكم يف ادلستدرك على الصحيحٌن(، ٜٜٛ(، رقم: )ٕٖ٘/ٚٔ) :الكبًن ادلعجم يف الطرباين أخرجو - ٔ
 (، وقال: ىذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم، ومل خيرجو،ٕٕٙٛكتاب الفنت وادلالحم، أما حديث أيب عوانة، رقم: )

 (.ٜٓٓ٘(، رقم: )٘ٔ/ٔٔ) :وضعفو األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة، الذىيب وقوافو 
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يقول: أنا عندي مشروع قراءة كتاب يف التفسًن، فما الذي أدونو؟  اىذه القاعدة؛ وذلذا بعض اإلخوان أحيانً 
ثل ىذه، قد ال يصرح بالقواعد، فلما دتر عند قضية م اعندك إدلامً  الً فأقول: حسب خلفيت ، إذا كان مث

بالقاعدة، لكن تعرف أن ىذا مثال كالشمس ذلذه القاعدة، فمعىن: على رجائكما، يعين: حبسب نظر موسى 
 ،لعلو قد يستجيب، قد يلٌن قلبو، وىذا ينحل فيو إشكال الينً  الً إذا قالوا لو قو ف ،عليهما السالم-وىارون 
ُر َأْو َيْخَشى{}َلَعلَّ  :-عز وجل-كيف قال اهلل : الناس يقولفبعض  واهلل يعلم أنو ال يتذكر [، ٗٗ]طو: ُو يَ َتذَكَّ
 .وىكذا ؟!وال خيشى
ينزل فقد  ،والعكس ،الدعاء ادلتكلم أنو ظاىر ؛أنو قد ينزل اجملهول منزلة ادلعلوم :وىو ،نوع آخر اوىناك أيضً 

 .العتبار مناسب ؛اادلعلوم منزلة اجملهول أحيانً 
}َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ََّل : يقول عنهم -عز وجل-ادلنافقون يف كل زمان اهلل ، منزلة ادلعلوم تنزيل اجملهول :مثال األول

كوهنم مصلحٌن  ،[ٔٔ]البقرة: }قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن{ ماذا يقولون؟ ،[ٔٔ]البقرة: تُ ْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض{
 ،ىذا رلهول ،ليس مبعلوم ،وم أهنم مصلحون؟ الىل ىذا معل ،اىم مصلحون؟ ال طبعً ىل ىل ىذا أمر معلوم؟ 

 .بل يعلم عنهم اإلفساد ،اال يعلم عنهم اإلصالح إطالقً 
}َأَتَذُر ، فادلأل يقولون لو: لوون وادلأل يقوللمأل، ماذا يقول؟ ىو يقول ل ،دة واجملرمٌنحفرعون كبًن ادلعاندين وادلال

}ِإنِّي َأَخاُف َأْن ذلم: يقول  وىو، [ٕٚٔ]األعراف: يََذَرَك َوآِلَهَتَك{ُموَسى َوقَ ْوَمُو لِيُ ْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض وَ 
َل ِديَنُكْم َأْو َأْن يُْظِهَر ِفي اأْلَْرِض اْلَفَساَد{ بالنسبة ف أنا، ع إيلترجا القضية من إ، يعين: اعلموا [ٕٙ]غافر: يُ َبدِّ

خيرب و  ،دينكمويفسد  ،يفسد يف البلدرجل فال ،عليكم فئخالكن أنا  ،عندي مشكلة مع موسى ما أنا :يلإ
ال حت  ،وأخالقكم ،مبادئكمعلى و  ،وعلى دينكم ،لق عليكمقن باب الم فقطأقول ىذا أنا ف ،عقيدتكم
 .فرعونفهذا  ،يفسدىا
من  :ىيمنا( اليت )إـ وا بؤ جاو  ،نزل اجملهول منزلة ادلعلوم :ىنا [،ٔٔ]البقرة: }قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن{ فقولو:

فنزلوا  ،حصروا أنفسهم اهذا }ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن{، كأهنم حصروا أنفسهم يف ىذا الوصف  ،أقوى صيغ احلصر
}ِإنََّما : يعين لسان احلالذل  بيقولون  ،هذا أمر واضح بالنسبة لناف ،دعاء ادلتكلم ظهورهال ؛اجملهول منزلة ادلعلوم

 .َنْحُن ُمْصِلُحوَن{
، ىل رسول -صلى اهلل عليو وسلم-كون زلمد ف ،العتبار مناسب ؛قد ينزل ادلعلوم منزلة اجملهولف ،العكسأما و 

ٌد ِإَّلَّ َرُسوٌل{ :-عز وجل-ومع ذل  قال اهلل  ،ىذا معلوم أو غًن معلوم؟ معلوم ]آل  }َوَما ُمَحمَّ
ويطالبون  ،مالئكة نيكونو أهنم يرون أو يعتقدون أن الرسل الزم  :دلاذا؟ باعتبارو ذل ! الحظت  ،[ٗٗٔعمران:

* َأْو  َلً }تَْأِتَي بِاللَِّو َواْلَمََلِئَكِة قَِبي وأن ،جبال مكةا زح عنأو  ،احول الصفاء ذىبً مثل:  ،بأشياء ما أرسلو اهلل ذلا
َماِء َوَلْن نُ ْؤمِ } ،من ذىب :[، يعينٖٜ-ٕٜ]اإلسراء: َيُكوَن َلَك بَ ْيٌت ِمْن زُْخُرٍف{ َن ِلُرِقيَِّك َأْو تَ ْرَقى ِفي السَّ

َنا ِكَتابًا نَ ْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن رَبِّي َىْل ُكْنُت ِإَّلَّ َبَشًرا َرُسو  }َوَما  :اهلل يقولف ،[ٖٜ]اإلسراء: {َّلً َحتَّى تُ نَ زَِّل َعَلي ْ
ٌد ِإَّلَّ َرُسوٌل{  .وال تطالبونو اهذه األمور ،ليس مبل [، و ٗٗٔ]آل عمران: ُمَحمَّ
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بشر ىذا أمر  مقضية كوهن ،[ٓٔ:]إبراىيم }ِإْن َأنْ ُتْم ِإَّلَّ َبَشٌر{ :الكفار للرسل قول قولو تعاىل يفوىكذا يف 
ال فمعلوم أهنم إو  ،لستم مالئكة :ذلم واليقول ؛}ِإْن َأنْ ُتْم ِإَّلَّ َبَشٌر{الصيغة: بو اهذه ؤوا ومع ذل  جا ،معلوم
كأهنا ،  }ِإْن َأنْ ُتْم ِإَّلَّ َبَشٌر{لنا:  ا تقولونفلماذ، ضلن بشر، وىم يقولون: أهنم بشريف ىم ال جيادلون و  ،بشر

بد أن  ن الرسول الدلاذا؟ أل ،الً لستم رس :ذلم واليقول ؛العتبار مناسب؟  تقرروىا لناٌنجالسو  ،قضية رلهولة
 .اعتقادىميف  ايكون ملك
أن العرب قد سابقا:  كما ذكرنا،  جيرى فيو على أسلوب ادلخاطب يف التعبًن، أن يأيت اخلطاب :وىو ،وىناك نوع

 وىو قولو: ،ااهذه القاعدة أيضً ىناك  ادلثال الذي ذكرناه عاجليقد ، فالتأبيد :وادلراد بو ،تعلق األمر بزائل
َماَواُت َواأْلَْرُض ِإَّلَّ َما َشاَء رَبَُّك{ جاء اخلطاب القرآين  :فهنا ،[ٚٓٔ:]ىود }َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ

فجاء اخلطاب القرآين بنفس  ،يريدون التأبيدعندما هم يعربون اهذه الطريقة ف ،التعبًنيف  بأسلوب ادلخاطبٌن
}َخاِلِديَن ِفيَها ر: عن خلود أىل اجلنة والنا -عز وجل-دلاذا قال اهلل  :فإذا قال لنا أحد ،طريقة العرب م،طريقته

َماَواُت َواأْلَْرُض ِإَّلَّ َما َشاَء رَبُّكَ  نستطيع ، تو إىل اآلنسادر ما سبق من خالل ؟ ف[ٚٓٔ:]ىود {َما َداَمِت السَّ
رأيتم كيف أ ىذه،القاعدة سابقة، وديكن أن صليب عنو بيمكن أن صليب عنو بالقاعدة الف ،عنو جوابان :أن نقول
يكون عند ؟ حبيث عن اإلشكاالت وجياب ،فيهاويرجح  ،وتعاجل ،تناقشديكن أن كيف األقوال و  ؟التفسًن

وجييب عن  ،يستطيع أن يتعامل فيها مع األقاويل اليت دتر بو يف التفسًن ،وقدرة وآلة ةوملكاإلنسان بصر 
 .يكفي ىذا، و هذه أنواع داخل حتت القاعدة، فذل شابو وما  ،اإلشكاالت

إلفادة تصوير الحال الواقع عند حدوث  ؛التعبير عن الماضي بالمضارع من شأن العرب: قاعدةقال: 
 .الحدث

وىو  ليجعل السامع كأنو يشاىد احلدث ؛دلاذا؟ شيء مضى ويعرب عنو بادلضارع ،ادلاضي بادلضارععن  تعبًنال
}َأَلْم تَ َر َأنَّ اللََّو : نظر إىل العبارات اليت جتدىا من ىذا القبيل يف القرآنا ،وىذا أبلغ يف التصوير، يقع أمامو

َماِء َماًء فَ ُتْصِبُح اأْلَْرُض ُمْخَضرًَّة{ }َأنْ َزلَ : أو مضارع؟ ماض ىذا ماض، ىل [ٖٙ]احل :  َأنْ َزَل{  ِمَن السَّ
، كأن  ترى األرض وىي }فَ ُتْصِبُح اأْلَْرُض ُمْخَضرًَّة{؟ مضارع: مضارعأو  ماض ىل ىوتصبح ، [ٖٙ]احل : 

هذا أبلغ يف ف ،وترى حتول األرض ،كأن  تشاىد ىذا حينما ينزل من السماء  ،خيرج فيها النبات األخضر
 .التصوير

، [ٕٚ:]السجدة }َأَوَلْم يَ َرْوا َأنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز فَ ُنْخِرُج ِبِو َزْرًعا{: وىكذا يف قولو تعاىل
}َأَوَلْم يَ َرْوا عا، بل قال: أخرجنا بو زر ز فأومل يروا أن سقنا ادلاء إىل األرض اجلر : ما قالو  }َأَوَلْم يَ َرْوا َأنَّا َنُسوُق{

 ا،فنخرج بو زرع ،كأن  تشوف السحاب وىو ديشي،  نَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز فَ ُنْخِرُج بِِو َزْرًعا{أَ 
 .وتقريب ادلعاين ،التصويريف فهذا أبلغ  ،كأن  تشاىده  ،والنبات يطلع ،ينزل ادلطرف
 اُءوا َأبَاُىْم ِعَشاًء يَ ْبُكوَن{}َوجَ  :عليو السالم-عن أخوة يوسف  -تبارك وتعاىل-ىكذا يف قولو و 

كأن  تشاىد ،  }َوَجاُءوا َأبَاُىْم ِعَشاًء يَ ْبُكوَن{: قال، بل اكٌنء بوجاءوا أباىم عشا: ما قال، و [ٙٔ:]يوسف
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}َوَجاُءوا َأبَاُىْم ِعَشاًء  عليو السالم-وىم يظهرون لو التأسف واحلزن على يوسف  ،أربعبالدموع أربع و  ،ادلشهد
 .كأهنا أمام ،  فعرب بادلضارع كأن  تشاىد الواقعة ،{يَ ْبُكونَ 

قل فلم  :ما قال، و [ٜٔ]البقرة: }ُقْل َفِلَم تَ ْقتُ ُلوَن َأنِْبَياَء اللَِّو ِمْن قَ ْبُل ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{: واهلل يقول لليهود
كأن  تشاىد ،  تُ ُلوَن َأنِْبَياَء اللَِّو{}ُقْل َفِلَم تَ قْ بل قال:  ،ىذا حصل يف الزمن ادلاضي، مع أن أنبياء اهلل مقتلت

 .}تَ ْقتُ ُلوَن{فقال:  ،قع أمام ي جرمهم
َياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن{ :وىكذا يف قولو ُلو الشَّ ما تلت واتبعوا  :ما قالو  ،[ٕٓٔ:]البقرة }َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ

لُ  :قالبل  ،الشياطٌن على مل  سليمان َياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن{}َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ كأن  تشوف ،  و الشَّ
 .السالمعليو -على عهد مل  سليمان  ،ديارسون ىذه األعمال ادلشينةىم و  الشياطٌن

 .والمعنى على خَلفو ،باآلخر َلً قد يرد اللفظ في القرآن متص: قاعدةقال: 
لكن ىذه األمثلة  ،اأمثلتو كثًنة جدً ، و ول معىنادلفص ،ابادلوصول لفظً  :ىذا الذي يسمونو ،باآلخر يرد متصالقد 

-من ذل  قولو ، فالتقريب باألمثلة :ادلقصودو ىل ىذا من ىذا القبيل أو ال؟  :تلفونسليف كثًن منها العلماء 
َأْىِلَها َأِذلًَّة وََكَذِلَك }قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قَ ْريًَة َأْفَسُدوَىا َوَجَعُلوا َأِعزََّة : عن ملكة سبأ -تبارك وتعاىل

، اىذا اآلن موصول لفظً ؟ ىل ىذا من بقية كالمها، }وََكَذِلَك يَ ْفَعُلوَن{د يف: الشاى، ف[ٖٗ:]النمل يَ ْفَعُلوَن{
فهذا ينطبق  ،كان من كالم اهلل نفإ ،حيتمل ؟ويصدقو، ما قالت ريقر  ،من كالم اهللىو ىو من كالمها أو  فهل

ما متكلم آخر، ف وىذا كالم ،فهذا كالم متكلم ىن،ادلفصول مع، ابادلوصول لفظً : ا يسمىمو وى، على القاعدة
 .فكأن الكالم متحدال، وكذل  يفعلون؟  :قال اهلل: قال
َك لِيَ ْعَلَم َذلِ *  آْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ َأنَا رَاَوْدتُُو َعْن نَ ْفِسِو َوِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقينَ }ا :يف قول امرأة العزيز دلا قالتو 

 ىل ىذا من بقية كالم }َذِلَك لِيَ ْعَلَم َأنِّي َلْم َأُخْنُو بِاْلغَْيِب{فقولو: ، [ٕ٘-ٔ٘]يوسف: َأنِّي َلْم َأُخْنُو بِاْلغَْيِب{
* َذِلَك لِيَ ْعَلَم َأنِّي  }اآْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ َأنَا رَاَوْدتُُو َعْن نَ ْفِسِو َوِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقينَ  :ينما قالتامرأة العزيز ح

عليو -أو مل ختن يوسف ، وإمنا كانت رلرد زلاولة، غيبتو مل ختن زوجها يف حال :تقصدوىل  ؟َلْم َأُخْنُو بِاْلغَْيِب{
 يتلاوأنا  ،رجل نزيوإنو أنا أشهد: ! وانظرواب ئىو غاىا !يا مجاعة :هنا تقولكأف، ألنو يف السجن ؛السالم
ال إأقول فيو لكن لن  ،اضر اآلنليس حبهو ف ،}َذِلَك لِيَ ْعَلَم َأنِّي َلْم َأُخْنُو بِاْلغَْيِب{ ،صادق :وىو ،راودتو
 .نو من بقية قوذلاإ :ىذا إذا قلنا ،هذان قوالنف؟ الطيب
 ،غَْيِب{}َأنِّي َلْم َأُخْنُو بِالْ ، العزيز :أي }َذِلَك لِيَ ْعَلَم{ :فقولو ،مسالالليو ع-أن يكون من كالم يوسف  :وحيتمل

{: حينما قال ِتي َقطَّْعَن َأْيِديَ ُهنَّ قالت  لنفلما سئخ ، [ٓ٘]يوسف:  }اْرِجْع ِإَلى رَبَِّك فَاْسأَْلُو َما بَاُل النِّْسَوِة الَلَّ
{: امرأة العزيز : يقول -مسالالعليو -فيوسف ، }َأنَا رَاَوْدتُُو َعْن نَ ْفِسِو{، أي: ظهر، }اآْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ

فأنا ما أخرج ، ما خنتو بالغيبأين العزيز ليعلم ، }لِيَ ْعَلَم َأنِّي َلْم َأُخْنُو بِاْلغَْيِب{؛ أنا طلبت ىذا ، أي:َك{}َذلِ 
ال براية إأخرج  ماأنا  ،ال، تقدح يف العرضاليت التهمة إيل باقية،  والتهمة اليت وجهت ،من السجن على إغماض

فيكون من كالم ! الحظتم، }اْرِجْع ِإَلى رَبَِّك فَاْسأَْلُو{أخرج مباذا؟  واآلن ،دخلت؟ دخلت بتهمةفلماذا  ،بيضاء
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داخل يف  :فهو ،وليس من كالم العزيز ،-مسالالعليو -فإذا كان من كالم يوسف  ،عليو السالم-يوسف 
 ىن.مفصول مع، اموصول لفظً  :القاعدة

 ىنا وقف الزم، و [ٕ٘]يس: ْن بَ َعثَ َنا ِمْن َمْرَقِدنَا{}قَاُلوا يَا َويْ َلَنا مَ  :يف قولو تعاىل عن الكفار حٌن يبعثونو 
، [ٕ٘]يس: }قَاُلوا يَا َويْ َلَنا َمْن بَ َعثَ َنا ِمْن َمْرَقِدنَا َىَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن{ ،}َمْرَقِدنَا{عند: 
، حيتملذا، ويقولون ىعن أنفسهم ؟ جييبون ُمْرَسُلوَن{}َىَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق الْ : هل ىذا من قوذلم ىمف

}قَاُلوا يَا َويْ َلَنا َمْن بَ َعثَ َنا : ن األول: إوبعضهم يقول ،كما قال بعض أىل العلم  ،وقد يكون من قول ادلالئكة
ذا وىذا هف عن ذل ، بصرف النظر، فما بعده من قول ادلؤمنٌن نأو  ،ىذا من قول ادلنافقٌن، إن ِمْن َمْرَقِدنَا{

}قَاُلوا يَا َويْ َلَنا َمْن بَ َعثَ َنا ِمْن َمْرَقِدنَا َىَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق ، أنو ليس من قول قائل واحد: يعين
قال ادلالئكة ، كأن يقول: فصل بينها يف اللفظال يوجد  مع أنو ،يكون من قائلٌن[، فٕ٘]يس: اْلُمْرَسُلوَن{

}َىَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق  :أو قال ادلؤمنون، َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن{}َىَذا َما : الً مث
 .ادلفصول معىن ،اادلوصول لفظً : ىذا القبيلن م فيكون !؟رأيتمأ ،اْلُمْرَسُلوَن{

ْيطَاِن َتذَ  :ىكذاو  ُهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّ ُروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروَن }ِإنَّ الَِّذيَن ات ََّقْوا ِإَذا َمسَّ ونَ ُهْم ِفي  *كَّ َوِإْخَوانُ ُهْم يَُمدُّ
ىل ما إن من؟ ىل الضمًن يرجع اخو إ }َوِإْخَوانُ ُهْم{فقولو:  ،[ٕٕٓ-ٕٔٓ:]األعراف اْلَغيِّ ثُمَّ ََّل يُ ْقِصُروَن{

ْيطَانِ : ذكر قبلو ُهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّ ُروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروَن * َوِإْخَوانُ ُهْم{ }ِإنَّ الَِّذيَن ات ََّقْوا ِإَذا َمسَّ أي:  َتذَكَّ
خوان الشياطٌن، وإ أي: }َوِإْخَوانُ ُهْم{ ،لكنو مفصول يف ادلعىن، اىذا موصول لفظً  ،الاجلواب: خوان ادلؤمنٌن؟ إ

ونَ ُهْم{ بدأ تإذا وقع يف الذنب  !ادلؤمنانظر إىل ، }ثُمَّ ََّل يُ ْقِصُروَن{، أن الشياطٌن دتدىم بالغي :يعين }يَُمدُّ
 ،خوان الشياطٌن يقع يف الذنبمن إجتد اآلخر و إىل مت؟ و دلاذا؟ ومت أتوب؟ ويقول:  ،ويتندم ،تلومو نفسو

فقولو:  ،وديوت على ىذا ،الً وال يفكر أص على ذل ، وىو مستمر ،ويقع يف الفجور ،ويقع يف الكفر
 ،القول هذا من أمثلتو على ىذاف، ونَ ُهْم ِفي اْلَغيِّ ثُمَّ ََّل يُ ْقِصُروَن{}َيُمدُّ ، أي: وإخوان الشياطٌن }َوِإْخَوانُ ُهْم{

 إىل كفار مكة. :وبعضهم يقول ،يرجع إىل الكفار }َوِإْخَوانُ ُهْم{: فيكون
وخطاب األبناء وإضافة الفعل إليهم وىو  ،إضافة أفعال األسَلف إلى األبناء شأن العربمن  :اعدةقال: ق
 .إلبائهم
 يقول -عز وجل-وذلذا اهلل  ؛افضال على األبناء دائمً إإنعام و  :هيف ،اءبفضال على اآلنسبة للنعم واإلبالأما 
ْن  }َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ َناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُىمْ : مثال َعَلى َكِثيٍر ِممَّ

أو يقول [، ٖٗ:]البقرة }َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا{[، ويقول: ٓٚ]اإلسراء: {َلً ا تَ ْفِضيَخَلْقنَ 
 ،[ٚٗ:]البقرة }يَا بَِني ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الَِّتي َأنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن{: الً مث

َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذبُِّحوَن َأبْ َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَ  :ويقول ذلم ي ْ ُكْم }َوِإْذ َنجَّ
نَ : قوليو  ،[ٜٗ:]البقرة َوِفي َذِلُكْم َبََلٌء ِمْن رَبُِّكْم َعِظيٌم{ اُكْم َوَأْغَرقْ َنا آَل }َوِإْذ فَ َرقْ َنا ِبُكُم اْلَبْحَر فََأْنَجي ْ

ْلَوى ُكُلوا ِمْن  :ويقول ،[ٓ٘]البقرة: ِفْرَعْوَن َوَأنْ ُتْم تَ ْنظُُروَن{ }َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوَأنْ َزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ
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باء منة فادلنة على اآل ،لقرآن بوومع ذل  خياطبهم ا، وكل ىذا وقع لألجداد، [ٚ٘]البقرة: {طَيَِّباِت َما َرَزقْ َناُكمْ 
 .على األبناء

خياطب  وىو: ،عز وجل-وذلذا يقول اهلل  ؛باء تلحق األبناء إذا كانوا على طريقتهمادلذمة اليت تلحق اآل: كذل و 
 ظَاِلُموَن{}ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَ ْعِدِه َوَأنْ ُتْم : يقول ،-صلى اهلل عليو وسلم-اليهود الذين يف زمن النيب 

باء تلحق الذمة اليت تلحق اآل: قاليكيف خاطبهم اهذا؟ فوالذين اختذوا العجل ىم أجدادىم،  ،[ٔ٘]البقرة: 
}َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم : يقول -عز وجل-واهلل  ،يف ادلذمة وأ ة امحممدسواء يف وىكذا، األبناء إذا كانوا على طريقتهم

 }َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّْرنَاُكْم{فقولو:  [ٔٔ:]األعراف ِلْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا{ ثُمَّ َصوَّْرنَاُكْم ثُمَّ قُ ْلَنا
 .السالمعليو -دم آ :أي

وبالرفع  ،ابالنصب أحيانً  ،َّلعتراض بالمدح والذماد إذا تطاولت صفة الواح من شأن العرب :قاعدةقال: 
 .اأحيانً 

ال ىذا  ،ديكن ما يستوقفو شيء ،اوال يتدبر شيئً  الً لرمبا الذي ال يقف أص ،بًنىذه القاعدة جتيب عن إشكال ك
وىذه  ،يف اجلواب عن ىذا ادلوضعة ورسائل مستقل مؤلفات ،لكن ىذه القضية ألفت فيها كتب ،ىذا وال غًن

 :الً مث -تبارك وتعاىل-في قولو ف ،ومن أحسنها ،ومن أقراها ،من أسهل األجوبة :وىي ،القاعدة جتيب عنو
 ،منصوب؟ مرفوع وأمرفوع فادلوفون ىل ىو  ،[ٚٚٔ:]البقرة }َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا َوالصَّاِبرِيَن{

اآلن ف، [ٚٚٔ:]البقرة }َوالصَّاِبرِيَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء{منصوب،  ؟منصوبأو  رلرور ماذاىذا  والصابرين
لماذا جاء ف، هل ىذا من قبيل اللحن؟ حاشا وكالف ،على مرفوعماذا؟  الصابرين منصوب ومعطوف على

، ذكر أوصاف متعددة، إذا وصف الواحد، الوصف، أي: العرب من شأهنا إذا تطاولت صفة :قالي ؟امنصوبً 
وإذا كانت مرفوعات يأيت  ،رفوعمبإذا كانت منصوبات يأيت ما قبلها، فسب حب ،االعتاض بالرفع أو بالنصب

أبلغ  ويكون ذل  ،أن يؤتى اها على نسق واحد :األصلمع أن  ،متعاطفة :وىي ،كلمة منصوبة بينهاب ،نصوبمب
وىذا من بالغة  ،بدل ما يكون الكالم على نسق واحد، اويكون ذل  أنشط للسامع أيضً  ،يف ادلدح أو الذم

ُهْم َوالْ : وىكذا يف قولو، القرآن ُمْؤِمُنوَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن }َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمن ْ
}يُ ْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك ، مرفوع }َواْلُمْؤِمُنوَن{ مرفوع، }َلِكِن الرَّاِسُخوَن{ !الحظ ،[ٕٙٔ:]النساء قَ ْبِلَك{

}َواْلُمِقيِميَن الصَََّلَة  ، قال:ال؟ صالة وادلؤتون الزكاةوادلقيمون ال :ىل قال؟ قالماذا مث  ،َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك{
إذا تطاولت  العربيقال: دلاذا؟  ،قبلو وبعده، مرفوعاتٌن هذا منصوب بف، [ٕٙٔ:]النساء َواْلُمْؤتُوَن الزََّكاَة{

، فيها اجدً أجوبة كثًنة ، وىناك ىذا جوابنقول: ف ،عرابوتغًن اإل ،تقطع ،صفة الواحد يف مقام ادلدح أو الذم
 .لكن ىذا من أقراها

وبعضهم يقدر ويقول: وأخص ادلقيمٌن، فتكون منصوبة  ىي: مرفوعة زلال، منصوبة لفظا،فيقال: ا، عرااهإ وأما
اَلَة ح، وأما يف الذم فكقولو: على االختصاص بادلدح، إىل غًن ىذا شلا يذكرون، فهذا يف ادلد  }َواْمَرَأتُُو َحمَّ

 .اجاء منصوبً  ومحالةفامرأتو مرفوع،  ،[ٗ:]ادلسد اْلَحَطِب{
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 .والتقديم والتأخير، والزيادة والتقدير والحذف ،اإلظهار واإلضمار :المقصد الخامس :قال
 .واإلضمار اإلظهار: القسم األول

 .ةإنما يكون لنكت ،وعكسور، وضع الظاىر موضع مضم: قاعدة
 ارأيت زيدً  :تقول ،الكالماختصارا يف عروف تعرب بالضمائر كما ىو م العرب، فوضع الظاىر موضع ادلضمر

 :تقول ،وتطول الكالم ،اكتابً   اوزيدً  اوسعيدً  اعمرً  وأعطيت :بدل ما تقول ،اوأعطيتهم كتابً ، اسعيدً و  اعمرً و 
 .الضمائر ختتصر الكالمه فهذ ،ويفهم ،حيصل ادلقصودو ، الكالم ينتهيف ،وأعطيتهم
يتوقع  فيو أوح يف ادلوضع الذي يصل اوأحيانً  ،يؤتى باالسم الظاىر ،فيو اإلضمار حصلييف ادلوضع الذي  اأحيانً 

 ة.دلاذا؟ لنكت ،يؤتى بالضمًن ،فيو اإلظهار
َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن } :يقول -عز وجل-اهلل  :مثال على وضع الظاىر موضع ادلضمر

فهنا أظهر ، }ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا{: قال، بل داأنو كان مشهو : ما قالو ، [ٛٚ]اإلسراء: {َمْشُهوًدا
 مهنأأنا متأكد فكان مشهودا،   نو: إما ىي ىذه النكتة ىنا؟ لو قال ة،نكتقلنا: ل ضلنو  ،يف موضع اإلضمار
، ىو: الفجر ؟قرب مذكورأما ىو و  ،قرب مذكورأ ن الضمًن يرجع إىلإ :وسيأيت من يقول ،سيختلفون فيها

وىذا  ،ىذا مضاف لو: ويقول ،وسيأيت من يرد عليو ،نآالقر ، وليس ن الفجر كان مشهوداادلعىن: إ يكونف
 أن الضمًن يرجع إىل :والواجب ،وليس ادلضاف إليو ،ادلضاف :أن امحمدث عنو ىو :واألصل ،مضاف إليو
ن: إذ ، يقع ىذا اللبسحت ال ،ما عرب بالضمًنف ،هنا حسم القضيةف م!الحظتيف ىذا، خالف : ووى ،ادلضاف

 }َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا{يف قولو:  ما ىو ادلشهودف ،رفع االلتباس؟ النكتة ما ىي
يشهده  }َكاَن َمْشُهوًدا{ ،القراءة يف صالة الفجرىو:  {ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجرِ }القرآن، فقولو: ىو ؟ [ٛٚ]اإلسراء:
 :اوأيضً ، (ٕ)كما صحت الروايات يف ىذا  ،حينما يتنزل يف ثلث الليل اآلخر إىل صالة الفجر -وجلعز -اهلل 

نو  فما قال: إ ،لو تتبعتم الروايات الصحيحة لوجدمت ذل و  ،(ٖ)ىذا صحت فيو الروايات كل ،تشهده ادلالئكة
 .فع االلتباسهذا دبف، }ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا{، بل قال: كان مشهودا

يكون ف ،واتقوا اهلل ويعلمكم :ما قالو  ،[ٕٕٛ:]البقرة }َوات َُّقوا اللََّو َويُ َعلُِّمُكُم اللَُّو{ :عز وجل-يقول اهلل و 
اتقوا و  :أيها أعظم، فهذا يفيد التعظيم[، ٕٕٛ:]البقرة }َوات َُّقوا اللََّو َويُ َعلُِّمُكُم اللَُّو{: قالبل  ،الضمًن مستت
 .ثانيةال ؟للنفوس اأيها أعظم وقعً  ؟}َوات َُّقوا اللََّو َويُ َعلُِّمُكُم اللَُّو{ وأ ،كماهلل ويعلم

                                                           

(، ومسلم، كتاب صالة ادلسافرين ٘ٗٔٔ، كتاب التهجد، باب الدعاء يف الصالة من آخر الليل، رقم: )البخاري أخرجو - ٕ
(، ويف لفظ مسلم: )فال يزال كذل  حت ٛ٘ٚوقصرىا، باب التغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل، واإلجابة فيو، رقم: )

 يضيء الفجر(.
(، ٚٔٚٗ[، رقم: )ٛٚ]اإلسراء: }ِإنَّ قـخْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشهخوًدا{ولو: البخاري، كتاب تفسًن القرآن، باب ق أخرجو - ٖ

 .(ٜٗٙومسلم، كتاب ادلساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالة اجلماعة، وبيان التشديد يف التخلف عنها، رقم: )
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ْيطَاِن ُىُم اْلَخاِسُروَن{وكذا قولو:  ْيطَاِن َأََّل ِإنَّ ِحْزَب الشَّ هنم إأال  :ما قالو  ،[ٜٔ:]اجملادلة }ُأولَِئَك ِحْزُب الشَّ
ْيطَاِن ُىُم اْلَخاِسُروَن{ }َأََّل ِإنَّ ِحْزبَ : إمنا قالىم اخلاسرون، و  فأظهر يف موضع  ،إلىانة والتحقًن؛ لالشَّ

 .اإلضمار
ُهْم َلَفرِيًقا يَ ْلُووَن َأْلِسَنتَ ُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتاِب وَ وقولو:  يَ ُقوُلوَن ُىَو }َوِإنَّ ِمن ْ

، {}لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتابِ فقال:  ،[ٛٚ]آل عمران: ِمْن ِعْنِد اللَِّو{ِمْن ِعْنِد اللَِّو َوَما ُىَو 
}َويَ ُقوُلوَن ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَِّو َوَما ُىَو ِمْن ِعْنِد ، وقال: }َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتاِب{ :قالبل وما ىو منو،  :ما قالو 

 ؟اإلضمار يف موضع ناظهر ىا أدلاذ ،}َوَما ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَِّو{: قال، بل ن عندهىو م: وما وما قال، اللَِّو{
ُهْم َلَفرِيًقا يَ ْلُووَن َأْلِسَنتَ ُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن ، سجل عليو ىذه القضيةوي م،قرر عليهلي ،للتقرير }َوِإنَّ ِمن ْ

؟ وما ىو منو: لو قالأو ىذا أبلغ فهل  ،وال ديت لو بصلة ،أنو ليس منو :رريق، فاْلِكَتاِب َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتاِب{
 .من اإلضمار الً بد ،اتعيده مظهرً  ،بقوةئا وأنت إذا أردت أن تقرر شي، }َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتاِب{: أبلغ أن يقول

، بل نسأل اهلل العافية ،خلزنتها :ما قال، و [ٜٗ:]غافر }َوقَاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَزنَِة َجَهنََّم{ :كذا يف قولوىو 
أظهر يف ؟ فلماذا مل يعده بالضمًن ،سم من أمساء النارا :جهنمو  ،}َوقَاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَزنَِة َجَهنََّم{: قال

ِفي النَّاِر ِلَخَزنَِة }َوقَاَل الَِّذيَن  :قال ولكن ،فهم ادلعىنل ،وقال الذين يف النار خلزنتها: قالر، ولو موضع اإلضما
ْف َعنَّا يَ ْوًما ِمَن اْلَعَذاِب{ ، وقعو يف النفس أشدألن  ،تبية ادلهابةلفهذا  ،[ٜٗ:]غافر َجَهنََّم اْدُعوا رَبَُّكْم ُيَخفِّ

 .الفرق ظهرفبهذا ي، ىذاالقارئ  تذوقيما إال إن كان 
ْفَس أَلَمَّارَ وقولو:  وِء ِإَّلَّ َما رَِحَم رَبِّي}َوَما أُبَ رُِّئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ  ئوما أبر : ت، وما قال[ٖ٘]يوسف: {ٌة بِالسُّ
وِء{: تبل قال ،هنا ألمارة بالسوءإنفسي  ْفَس أَلَمَّارٌَة بِالسُّ : وما أبرئ و قالتل ا؛ ألهن}َوَما أُبَ رُِّئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ

ْفَس  ت:لكن حينما قال ،نفسها فقط فقد يفهم أن النفس اإلمارة بالسوء ىينفسي إهنا ألمارة بالسوء،  }ِإنَّ الن َّ
وِء{ أفاد ىذا ، فأفاد اإلظهار ىنا موضع اإلضمار !الحظتم ،فقط نفسها، ليس فأفاد التعميم، أَلَمَّارٌَة بِالسُّ

 .ادلعىن
ُو نَ زََّلُو َعَلى }ُقْل َمْن َكاَن َعُدوِّا ِلِجْبرِيَل فَِإنَّ ، فقولو: العكس :يعينموضع ادلظهر، ل وضع ادلضمر وأما مثا

}ُقْل َمْن َكاَن َعُدوِّا ِلِجْبرِيَل وما قال: فإن جربيل نزلو على قلب ، بل قال:  ،[ٜٚ]البقرة: قَ ْلِبَك بِِإْذِن اللَِّو{
، فهذه ِبَك بِِإْذِن اللَِّو{}فَِإنَُّو نَ زََّلُو َعَلى قَ لْ ؟ قولو: أيها أفخم يف ىذا ادلقام، فَِإنَُّو نَ زََّلُو َعَلى قَ ْلِبَك بِِإْذِن اللَِّو{

لفظة ما ديكن تبديل : يقولون ،عجازاإليف وذلذا جتد من يكتبون  ؛القرآن عباراتو دقيقةفولذل   ؛تفيد التفخيم
ىل حيصل  ،يف اآليات اليت تعادل أقصر سورة منوا واختلفو منو، ورة ر سعجاز بأقصاإليقع  ،عمنو مكان أخرى، 

ما ديكن ف ،ضع مكاهنا لفظة أخرىتأن أردت و  ،أن  لو أخذت لفظة :تفقون علىلكنهم ي !ال؟ وأعجاز اإلاها 
االسم  اأحيانً و  ،ما يكون يف ىذا ادلوضع يكون الضمًن ىو الذي يكون أبلغ افأحيانً  ،اأن تقوم مقامها أبدً 

 .ىذا أبلغ، }فَِإنَُّو نَ زََّلُو َعَلى قَ ْلِبَك بِِإْذِن اللَِّو{فقولو:  ،الظاىر
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َلِة اْلَقْدِر{ :عن القرآن -عز وجل-قول اهلل وحينما ي ىنا القرآن ما سبق لو  ،[ٔ:]القدر }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ
ألن ادلراد  ؛لكن الضمًن قد يرجع إىل غًن مذكورر، أنزلنا القرآن يف ليلة القد اإنأي:  ،ظهارإفهذا موضع  ،ذكر

يعرب بو  افالضمًن أحيانً ، أنزلنا القرآن يف ليلة القدر انإ :فخم شلا لو قالأ ،}ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه{ :فهنا، يفهم بالسياق
 :ويكون ىذا أبلغ من أن تقول لو ، نو يراك يف مقامإ :قد تقول لو ،للمخاطبلسامع.. قد تقول لف ،للتفخيم

حبسب حيب ،  ان زيدً إ :قد يكون أبلغ من قول ف ،نو حيب إ :أحد من الناسعن أو تقول  ،يراكرب  ن إ
 .قتضاه احلالا اوم ،والسياق ،ادلقام

بعد الطول أحسن من  اعادتو ظاىرً إو ، عادة الظاىر بمعناه أحسن من أعادتو بلفظوإ: قاعدةقال: 
 .اإلضمار

ُكوَن بِاْلِكَتاِب َوَأقَاُموا  :عادة الظاىر مبعناه يف ادلوضع الذي يستحسن فيو ذل إمثال على  }َوالَِّذيَن يَُمسِّ
 ،ال نضيع أجر الذين ديسكون بالكتاب انإ :قالوما  ،[ٓٚٔ:]األعراف ِإنَّا ََّل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحيَن{ الصَََّلةَ 

، أو أعاده بلفظو؟ أعاده مبعناه ،أعاده مبعناههل ف ،}ِإنَّا ََّل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحيَن{: قال، بل وأقاموا الصالة
من أجل أن ال ؛ بعد الطول أحسن من اإلضمار ااىرً دتو ظعاإو ، بلفظوو تعادإعناه أحسن من مبالظاىر  ةادإعف

 .دأ احلديث عنوينقطع عن ما ابتخ  ،كالمالطول  مع السامعينقطع 
، [ٖٓ:]الكهف {َلً }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا ََّل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعمَ : يف قولو تعاىلو 
}ِإنَّا ََّل ُنِضيُع َأْجَر َمْن : قالبل ىل قال ىذا؟ ال، ، وعملوا الصاحلات منواآجر الذين أال نضيع  انإ :لما قاو 

 .مبعناه عادتوإ :هذا معىنف ،عادتو مبعناهإأيها أبلغ؟ ، فظو؟ مبعناهلأعاده مبعناه أو بفهل  ،{َلً َأْحَسَن َعمَ 
كالم الجتد  اأحيانً ، فيف مجلة مستقلة عن األخرى اواقعً  كل واحد من اللفظٌن ما أعيد بلفظو حال كون مثالو 

فيكون ، مجلة مستقلةيف  اوىذ، مجلة مستقلةيف  الكن ىذ ،بعد اللفظة ىذهىذه اللفظة  :يعين، ادتامً  يعاد بلفظو
ويكون ذل  يف منتهى  ،وليس بينهما فاصل لفظي ،أخرى يف بداية مجلةو  ،االسم الظاىر وقع يف آخر مجلة

مث  [،ٕٗٔ:]األنعام }َوِإَذا َجاَءتْ ُهْم آيٌَة قَاُلوا َلْن نُ ْؤِمَن َحتَّى نُ ْؤَتى ِمْثَل َما ُأوِتَي ُرُسُل اللَِّو{ :ومثالف ،ةالبالغ
}قَاُلوا َلْن نُ ْؤِمَن َحتَّى نُ ْؤَتى ِمْثَل َما ! اآلن الحظ، [ٕٗٔ:]األنعام {}اللَُّو َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتوُ قال: 

}اللَِّو : كلمة، فإذا نظرت يف ادلصحفف، [ٕٗٔ:]األنعام وِتَي ُرُسُل اللَِّو اللَُّو َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتُو{أُ 
ألن ىذه وقعت  ؛اىذوقع  :يقالف ،مع التقارب الشديد، نو أعلم حيث جيعل رسالتوإ :فما قال، متتابعة اللَُّو{

 .ويكون ذل  يف منتهى البالغة ،افهنا ديكن أن يؤتى بو مظهرً  ،يف مجلة مستقلة هوىذ ،يف مجلة مستقلة
}َوات َُّقوا اللََّو بل قال: ، يعلمكمو  واتقوا اهلل :ما قال ،[ٕٕٛ:]البقرة }َوات َُّقوا اللََّو َويُ َعلُِّمُكُم اللَُّو{وقولو: 

 .مجلة مستقلةيف وىذه  ،مجلةيف هذه ف ،َويُ َعلُِّمُكُم اللَُّو{
هنم كانوا إ :ما قالو ، [ٖٔ:]العنكبوت وا ِإنَّا ُمْهِلُكو َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَِة ِإنَّ َأْىَلَها َكانُوا ظَاِلِميَن{}قَالُ وقولو: 
 .وىذا يف مجلة مستقلة ،ن ىذا يف مجلةأل ؛}ِإنَّ َأْىَلَها َكانُوا ظَاِلِميَن{: قالبل  ،ظادلٌن



12 
 

-وقد ذكر النيب  :الً نقول مث ،الً تكلمنا مثإذا نحن ف، المطول الكبعد  ،بعد الطول اعادة اللفظ ظاىرً إمثال و 
قال  :نقول أو، وبٌن ذل  غاية البيان ،للناس ما حيتاجون إليو يف أمر دينهم ودنياىم -صلى اهلل عليو وسلم

نعيد ف ،قال :مث نقول ،للناس ما حيتاجون إليو يف أمر دينهم ودنياىم امبينً  -صلى اهلل عليو وسلم-رسول اهلل 
الكالم  لوال يربط بٌن أو  ،مع االستطراد يذىب قدالسامع ف ،أعدناىا؟ بعد طول الكالم، دلاذا قال مرة ثانية
 .تربط لو أجزاء الكالم ةعادة لفظإفيحتاج إىل  ،وآخر الكالم

َناَىا ِإبْ َراِىيَم عَ : من الضمًن بدال بعد الطول اعادة اللفظ ظاىرً إ فمثال تُ َنا آتَ ي ْ َلى قَ ْوِمِو نَ ْرَفُع }َوتِْلَك ُحجَّ
}َوِإْذ  :يف أول الكالم الطويل -عز وجل-بعد أن قال اهلل ىذا الحظ! ، [ٖٛ]األنعام:  َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء{

ِإبْ َراِىيَم  نُِريقَاَل ِإبْ َراِىيُم أِلَبِيِو آَزَر َأتَ تَِّخُذ َأْصَناًما آِلَهًة ِإنِّي َأرَاَك َوقَ ْوَمَك ِفي َضََلٍل ُمِبيٍن * وََكَذِلَك 
ا َجنَّ َعَلْيِو اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَل  َماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنيَن * فَ َلمَّ ا َمَلُكوَت السَّ َىَذا رَبِّي فَ َلمَّ

ا رََأى اْلَقَمَر بَازًِغا قَاَل َىَذا رَبِّي فَ لَ  ا َأَفَل قَاَل لَِئْن َلْم يَ ْهِدِني رَبِّي أَلَُكوَننَّ َأَفَل قَاَل ََّل ُأِحبُّ اآْلِفِليَن * فَ َلمَّ مَّ
ا َأفَ َلْت َقاَل يَ  ْمَس بَازَِغًة قَاَل َىَذا رَبِّي َىَذا َأْكبَ ُر فَ َلمَّ ا رََأى الشَّ ا قَ ْوِم ِإنِّي بَِريٌء ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّيَن * فَ َلمَّ

ْهُت َوْجِهيَ  ا ُتْشرُِكوَن * ِإنِّي َوجَّ ُو  ِممَّ َماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا َوَما َأنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن * َوَحاجَّ لِلَِّذي َفَطَر السَّ
ونِّي ِفي اللَِّو َوَقْد َىَداِن َوََّل َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِو ِإَّلَّ َأْن َيَشاَء رَبِّي َشْيئً  ا َوِسَع رَبِّي ُكلَّ َشْيٍء قَ ْوُمُو قَاَل َأُتَحاجُّ

ُروَن * وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوََّل َتَخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاللَِّو َما َلْم يُ ن َ ِعلْ  زِّْل ِبِو َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا ًما َأَفََل تَ َتذَكَّ
ْلِبُسوا ِإيَمانَ ُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُىْم فََأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َأَحقُّ بِاأْلَْمِن ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن * الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم ي َ 

َناَىا ِإبْ َراِىيَم َعَلى قَ ْوِمِو نَ ْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ رَبََّك َحِكي تُ َنا آتَ ي ْ : ]األنعام ٌم َعِليٌم{ُمْهَتُدوَن * َوتِْلَك ُحجَّ
َناَىا ِإبْ َراِىيَم َعَلى قَ ْوِمِو نَ ْرَفُع َدرََجاٍت َمْن }َوتِلْ فقال: ، ىنا طول الكالم !الحظف ،[ٖٛ-ٗٚ تُ َنا آتَ ي ْ َك ُحجَّ

َناَىا ِإبْ َراِىيَم{ :الق بل، فما قال: آتيناه إياىا ،على قوموا تيناه إياىآوتل  حجتنا  :ما قالو  َنَشاُء{  ،}آتَ ي ْ
 ،}َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِىيُم أِلَبِيِو آَزَر{ :ون الكالم يف أولمن الضمًن دلاذا؟ أل االسم الظاىر بدالفأتى ب ،أظهرهف
، وال يربط بٌن أول الكالم وآخر الكالموذىب بعيدا،  ،شت ذىنو فقد يكون السامع ،ا فصل طويلمبينهو 

َناَىا ِإبْ َراِىيَم َعَلى قَ ْوِمِو{: ال تعاىلر، فقفجاء باالسم الظاى تُ َنا آتَ ي ْ  .}َوتِْلَك ُحجَّ
وَء ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن  }ثُمَّ و: ىكذا يف قولو  ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّ

}ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدَىا : قال، بل نو من بعدىا لغفور رحيم: إما قالو  ،[ٜٔٔ:]النحل بَ ْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِحيٌم{
لطول ؛ }ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِحيٌم{: قالد ذل  مث بع ،}ثُمَّ ِإنَّ رَبََّك{ :يف األولو  ،َلَغُفوٌر َرِحيٌم{

 .الفصل
ماذا  ،[ٛٛٔ:]آل عمران {}ََّل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن ِبَما َأتَ ْوا َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم يَ ْفَعُلوا :وىكذا
ُهْم ِبَمَفازٍَة ِمَن اْلَعَذاِب{}فَ قال: قال؟  ُهْم{: أعادف ،ََل َتْحَسبَ ن َّ بعد  ىنافإعادتو  ،لطول الفصل ؛}َفََل َتْحَسبَ ن َّ

 وصلى اهلل على نبينا زلمد، وآلو، وصحبو. واهلل أعلم،طول الكالم أحسن من إعادتو بالضمًن، 


