
  اسم الموصول
  

  .لفظ یدل على معین بواسطة جملة تذكر بعده تسمى صلة الموصول ، مشتملة على ضمیره 
  

  .) ١ :الكھف( } الحمد  الذي أنزل على عبده الكتاب { :  ـ نحو قولھ تعالى ٢٠٤
  

   . )المعارج:  ٢٣(} الذین ھم على صالتھم دائمون { :  ـ وقولھ تعالى ٢٠٥
  

   .) النساء:٢٣(} الالتي دخلتن بھن {  :  ـ وقولھ تعالى٢٠٦
  

   : ھوالموصول االسم 
  

  اللذان ، اللذین ، الذینالذي ، 
  

  .التي ، اللتان ، اللتین ، الالتي ، الالئي 
  

  .من ، ما ، أي ، أل 
  

  )ولھ أمثلة في غیر القرآن ( ذا  
  

  :نحو . الذي : اسم الموصول المفرد : المذكر 
  

  . العلق ١}اسم ربك الذي خلق اقرأ ب{ : قولھ تعالى 
  

  . الزخرف ٢٧} إال الذي فطرني فإنھ سیھدین { : وقولھ تعالى 
  

  . الھمزة ٢} الذي جمع ماال وعدده { : وقولھ تعالى 
  

  . سبأ ١}الحمد  الذي لھ ما في السموات واألرض { : وقولھ تعالى 
  

  :اللذان ، نحو : المثنى المرفوع 
  

  . النساء ١٥}ن یأتینھا منكم واللذا{ : قولھ تعالى 
  

  :اللذین ، نحو : المثنى المنصوب 
  

  . فصلت ٢٩}ربنا أرنا اللذین أضالنا { : قولھ تعالى 
  

  :الذین ، نحو : الجمع 
  

  . آل عمران ١٣٤} الذین ینفقون في السراء والضراء { : قولھ تعالى 
  

  . المؤمنون ١١}الذین یرقون الفردوس { : وقولھ تعالى 
  

   البقرة ٣٢}إن الذین آمنوا والذین ھادوا { : ھ تعالى وقول
  

  . سبأ ٤٣}وقال الذین كفروا { : وقولھ تعالى 
  
  
   



  
  :نحو : التي : اسم الموصول المفرد : المؤنث 

  
  . الفجر ٨}التي لم یخلق مثلھا في البالد { : قال تعالى 

  
  .ران  آل عم١٣١}واتقوا النار التي أعدت للكافرین { : قال تعالى 

  
  . النحل ٩٢}كالتي نقضت غزلھا { : قال تعالى 

  
  .جاءت اللتان تنظفان البیت : اللتان 

  
  .كافأت اللتین تفوقتا : اللتین 

  
  . األحزاب ٥٠}الالتي ھاجرن معك { : نحو قولھ تعالى : الالتي 

  
  . النحل ٧٨}وأمھاتكم الالتي أرضعنكم { : وقولھ تعالى 

  
  . النساء ٣٣} تخافون نشوزھن والالتي{ : وقولھ تعالى 

  
  . النساء ١٥} والالتي یأتین الفاحشة من نسائكم { : وقولھ تعالى 

  
  . الطالق ٤}والالئي یئسن من المحیض { : نحو قولھ تعالى : الالئي 

  
  . المجادلة ٢}إن أمھاتھم الالئي ولدنھم { : وقولھ 

  
  . األحزاب ٤} الالئي تضاھرون منھن { : وقولھ تعالى 

  
   
  

  : بین اإلفراد و الجمع و التذكیر و التأنیث اسم الموصول المشترك
  
  

   )للعاقل ( ْنَ م :المذكر 
  . الحاقة ٢٥}وأما من أوتي كتابھ بشمالھ {  :قولھ تعالى : نحو 

  
َومنكم من یتوفى من قبل { : وقولھ تعالى    . الحج ٥} ُ

  
  . آل عمران ٩٩)ألم یصدون عن سبیل هللا من آمن  (  : وقولھ تعالى

  
  . یونس ٩٩}آلمن من في األرض كلھم {  : وقولھ تعالى 

  
  . الفرقان ٧٠}إال من تاب وآمن {  : وقولھ تعالى 

  
  
  )غیر العاقل  ( )ما ( 

  . البقرة ٢٧}ویقطعون ما أمر هللا بھ أن یوصل {  : قولھ تعالى  نحو
  

  . البقرة ٣٢}ال علم لنا إال ما علمتنا {  : وقولھ تعالى 
  

  . آل عمران ٢٤}وغرھم في دینھم ما كانوا یفترون {  : وقولھ تعالى 



  
  .  البقرة ٦١}فإن لكم ما سألتم { : وقولھ تعالى 

  
  ) أل ( 

  . طھ ٦٩}وال یفلح الساحر حیث أتى  { : قولھ تعالى  نحو
  

  . سبأ ١٣}وقلیل من عبادي الشكور { : وقولھ تعالى 
  

  .  الحج ٣٥}والمقیمي الصالة { : وقولھ تعالى 
  

  . آل عمران ٦٧}وما كان من المشركین { : وقولھ تعالى 
  
    )أي( 

  . األنعام ٨١}فأي الفریقین أحق باألمن { : قولھ تعالى  نحو
  

  .. اإلسراء ١١٠}أیا ما تدعوا فلھ األسماء الحسنى { : وقولھ تعالى 
  

  . آل عمران ٤٣} أیھم یكفل مریم { : وقولھ تعالى 
  
    )ذا( 

  . المائدة ٥}یسألونك ما ذا أحل لھم { : قولھ تعالى  نحو
  

  . البقرة ٢٦}ماذا أراد هللا بھذا مثال { : وقولھ تعالى 
  

   األحزاب ١٧} من ذا الذي یعصمكم { : وقولھ تعالى 
  

  . البقرة ٢٥٥} من ذا الذي یشفع عنده { 
  
   
  

  ذا، أي ، ال ، ما ،  من : المؤنث 
  . األحزاب ٣١}ت منكن  ورسولھ ومن یقن{ : قولھ تعالى  نحو

  
  .أعجبتني القصة بما فیھا من حوادث : ما ، نحو 

  
  .حضر الكاتبة إلى المحكمة : أل ، نحو 

  
  .أكرمت أیتھم حضرت : أیة 

  
  .ماذا أعددت من طعام : ذا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :شروط وأحكام بعض أسماء الموصول 
  

 الشروط ، واألحكام لیكون اسما موصوال ، أن یتوفر فیھ بعض بد ھناك بعض أسماء الموصول مما ذكرنا آنفا ال
  .ولتمیزه عن غیره من األلفاظ األخرى التي تتشابھ معھ ، وسنوضح ذلك بالتفصیل 

  
  :ما  و أوال ـ من 

  
  . ـ اسما موصول ، األول یدل على العاقل ، والثاني لغیر العاقل ١
  

   . البقرة٢٤٧}وهللا یؤتي ملكھ من یشاء { : نحو قولھ تعالى 
  

   . النحل٩٦}ما عندكم ینفذ وما عند هللا باق { : وقولھ تعالى 
  
  . ـ تأتي من ، وما اسما استفھام ٢
  

   .  البقرة٢٤٥}من ذا الذي یقرض هللا قرضا حسنا { : نحو قولھ تعالى 
  

   .  األعراف١٢ )ما منعك أال تسجد : ( وقولھ تعالى 
  

  .  البقرة٢١٥}قون یسألونك ما ذا ینف{ :وقولھ تعالى 
  
  . ـ وتأتي من وما اسما شرط ٣
  

   . الزلزلة٧}فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره { : كقولھ تعالى 
  

   . الفرقان٦٨}ومن یفعل ذلك یلق أثاما { : وقولھ تعالى 
  

   . آل عمران١١٥}وما یفعلوا من خیر فلن یكفروه { : وقولھ تعالى 
  

   . البقرة٢٧٢}فألنفسكم وما تنفقوا من خیر { : وقولھ تعالى 
  
  

  :ثانیا ـ أي ، ولھا عدة أحكام كالتالي 
  
   ـ تأتي موصولة كما في األمثلة التي وردت عنھا ، ومن شروطھا أن یكون١
  

إذا أضیفت ، وكانت صلتھا جملة اسمیة صدرھا ـ تستعمل مضافا و مقطوعا عن اإلضافة  و تكون معربة إال 
  .أقدر من الطالب أیھم مؤدب  : نحو. وھو المبتدأ ـ ضمیر محذوف 

  
  .ھو مؤدب ، وھو متفوق : والتقدیر . یكافأ من الطالب أیھم متفوق : ونحو 

  
   .  مریم٦٩}ِثم لننزعن من كل شیعة أیھم أشد على الرحمن عتیا { : ومنھ قولھ تعالى 

   .  ھود٧}أیكم أحسن عمال { : وقولھ تعالى 
   .لكھف ا٧}أیھم أحسن عمال { : وقولھ تعالى 

  
  
  .أيُّ كاتب تقرأه تستفد منھ : نحو .  ـ تأتي أي اسم شرط جازم ٢
  

  .أيَّ خیر تفعل تجده عند هللا 
  



  . ـ تأتي اسم استفھام وتكون معربة كغیرھا من األسماء ٣
  

  ِّأيُّ كتاب ھذا ؟ ، وبأي قلم تكتب ؟ ،: نحو 
  

   . )ت المرسال٥٠( }فبأي حدیث بعده یؤمنون { : ومنھ قولھ تعالى 
  

   .  األنعام٨١}فأي الفریقین أحق باألمن : ( وقولھ تعالى 
  

   . عبس١٨}من أي شيء خلقھ { : وقولھ تعالى 
  
  . ـ تأتي أي وصلة لنداء المعرف بأل ٤
  

   . یوسف٤٣}یا أیھا المأل افتوني { : نحو قولھ تعالى 
  

   . األنفال٢٧} یا أیھا الذین آمنوا ال تخونوا { : وقولھ تعالى 
  

   . الفجر٢٧} یا أیتھا النفس المطمئنة { : وقولھ تعالى 
  
  . ـ تأتي نعتا یدل على بلوغ الغایة في المدح أو الذم ٥
  

  .المتنبي شاعر أيُّ شاعر : مثال المدح قولھم 
  

  .بئس الخلق الخیانة أيُّ خیانة : ومثال الذم 
  
  .ح أو الذم  ـ وقد تأتي حاال بعد اسم معرف تدل على بلوغ الغایة في المد٦
  

  .لقد استمعت إلى محمد أيَّ خطیب : كأن تقول 
  
  

ثالثا ـ أل ، اسم موصول للعاقل وغیر العاقل ، كما أوضحنا في أمثلة سابقة ، وتأتي مفردة ، وغیر مفردة ، 
كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، " صفة مشبھة " ویشترط فیھا لتكون اسما موصوال أن تخل على صفة صریحة 

الموصولة تعتبر كلمة مستقلة إال أن اإلعراب ال یظھر علیھا ، وإنما یظھر " أل " المبالغة ، ومع أن   وصیغ 
  .كرمت المدرسة الفائز في المسابقة : على الصفة الصریحة المتصلة بھا ، نحو 

  
  

  :صلة الموصول والعائد 
  

" أل " مجرور ، أو ظرف ، ما عدا تأتي صلة الموصول ألسماء الموصول االسمي جملة ، أو شبھ جملة جار و
  .الموصولة فال تحتاج إلى صلة 

  
  

أن تكون جملة صلة الموصول خبریة ، وال تأتي  : ویشترط في جملة الصلة سواء أكانت اسمیة ، أو فعلیة 
  .إنشائیة 

  
  .جاءني الذي اضربْھ : أن نقول فال یصح 

  
أكرمت الذي في : نحو . أن یكون للوصل بھا فائدة  : ویشترط في شبھ جملة الصلة بنوعیھا أن تكون تامة ، أي

  .بیتك ، وأحسنت إلى الذي عندك 
  

  .فالعامل في شبھ الجملة في المثالین السابقین أفعال محذوفة وجوبا تقدیرھا استقر 



  
  

لغة ، الموصولة فال تكون إال مع الصفة الصریحة ، وھي اسم الفاعل ، واسم  المفعول ، وصیغ المبا" أل " وأما 
   .التي دخل علیھاة فھي الص" أل " وبذلك تكون صلة 

  
  

  ـ: العائد 
  

ھو الضمیر الذي یعود على الموصول ، ویربط بینھ ، وبین جملة الصلة ، ویكون مذكورا في الجملة ، وقد یكون 
  .مقدرا 

  
  .لى الذین استمعت إلیھم واستمعت إ  .سررت من الذین كافأتھم   .جاء الذي ھو عون لكم : فمثال العائد المذكور 

  
ویالحظ من األمثلة السابقة أن العائد ھو الضمیر البارز الذي ذكر في جملة الصلة ، ویعرب حسب موقع من 

الكالم ، فقد یأتي مرفوعا كما في المثال األول ألنھ مبتدأ ، وعون خبره ، وقد یأتي منصوبا كما في المثال الثاني 
  . ، وقد یأتي مجرورا بحرف الجر كما في المثال الثالث حیث وقع مفعوال بھ للفعل كافأ

  
        

  وقد یحذف العائد كما ذكرنا آنفا إذا أمن اللبس ، 
  

  ـ:  أما الحاالت التي یجوز فیھا حذف العائد فھي كالتالي 
  

  :أوال ـ إذا كان العائد في حالة الرفع فال یجوز حذفھ إال بشرطین ھما 
  

  .اسمیة ، والعائد فیھا ھو المبتدأ أ ـ أن تكون جملة الصلة 
  

ب ـ أن یكون خبره مفردا ، ففي ھذه الحالة یجوز الحذف ، ألن الخبر المفرد ال یصلح أن یكون صلة للموصول ، 
  .إذا حذف المبتدأ 

  
   ھود٧}أیكم أحسن عمال {  ، وقولھ تعالى   الزخرف٨٤}وھو الذي في السماء إلھ { : كقولھ تعالى 

  
یصلح أن یكون صلة للموصول  لضمیر في كل من اآلیتین السابقتین ألنھ وقع مبتدأ ، وخبره مفرد الفقد تم حذف ا

أیكم ھو أحسن : وفي اآلیة الثانیة . إلھ ھو وھو الذي في السماء : بعد حذف المبتدأ ، والتقدیر في اآلیة األولى 
  .عمال 

  
  

  .أن یكون ضمیرا متصال  و  أمن اللبس إال بشرطثانیا ـ إذا كان العائد في حالة النصب ، فال یجوز حذفھ
  

   .  المدثر١١} خلقت وحیدا نذرني وم{ : ومنھ قولھ تعالى 
  

   . الفرقان٤١}أھذا الذي بعث هللا رسوال{ : وقولھ تعالى 
  

   . العنكبوت١٧}الذین یعبدون من دون هللا ال یملكون لكم رزقا { : وقولھ تعالى 
  

  .یرا في محل جر ، فیكون جره أما باإلضافة ، أو بحرف الجر ثالثا ـ إذا كان العائد ضم
  

أ ـ إذا كان العائد في محل جر باإلضافة ، یجوز حذفھ إذا كان المضاف إلیھ اسم فاعل أو اسم مفعول ، وكالھما 
  .ٌرم جاء الذي أنا مك: فیجوز حذف الضمیر في مكرمھ ونقول  .جاء الذي أنا مكرمھ : نحو . للحال أو االستقبال 

  
  .ب ـ وإذا كان العائد في محل جر بحرف الجر ، یجوز حذفھ إذا دخل على اسم الموصول حرف جر مثلھ 



  
  .سلمت على الذي سلمت علیھ : نحو 

  
  .سلمت على الذي سلمت: ، وتقول " علیھ " فحینئذ یجوز لك أن تحذف الضمیر في 

  
  .تشربون منھ :  والتقدیر  ،  المؤمنون٣٣}ویشرب مما تشربون { : ومنھ قولھ تعالى 

  
  .مما یأكل منھ : والتقدیر   . یونس٢٤}فاختلط بھ نبات األرض مما یأكل الناس واألنعام { : وقولھ تعالى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فوائد وتنبیھات
  

أوال ـ إن جملة الصلة تكون مع اسم الموصول كالوحدة الواحدة ، فال یجوز السم الموصول أن یتبع ، أو یخبر 
  .ال یستثنى منھ  قبل أن یستوفي الصلة التي یجب أال تتقدم ھي ، أو أي من أجزائھا علیھ عنھ ، و

  
: ثانیا ـ یجب أال یفصل بین اسم الموصول وصلتھ بفاصل ، وقد استثنى من ھذه القاعدة الفصل بالقسم ، كأن تقول 

  .جاء الذي وهللا أكرمتھ 
  

  .وق منكم كافأت الذي أیھا الطالب تف: أو بالنداء ، نحو 
  

  .جاء الذي ـ أدامك هللا ـ نقدره : أو بالجملة االعتراضیة ، نحو 
  
اإلفراد مراعاة للفظ ، ألن " ما " ، و " من "  ـ یجوز في الضمیر العائد على اسم الموصول المشترك كـ لثااث

  .ألفاظھا مفردة 
  

   .زاب األح٣١}ومن یقنت منكم  ورسولھ ویعمل صالحا { : نحو قولھ تعالى 
  

  .كما یجوز فیھ المطابقة مراعاة للمعنى 
  

   . یونس٤٢}ومنھم من یستمعون إلیك { : نحو قولھ تعالى 
  
  

  :موصولة و غیرھا " ما " بعض استعماالت :  رابعا 
  
ْمن"ًحرف واسع جدا یسع ما ال تسعھ " َما" َ .. "  

  .ا أبھم من األمورأنھ یقع على م" مبھم"ٌفھو اسم مبھم غایة في اإلبھام، ویقصد بقول 
  

ٌاسم مبھم في غایة اإلبھام حتى أنھا تقع على كل شيء وتقع على ما لیس بشيء" ما": قال ابن القیم  ولذلك كان  ٌ
لما في األلف من المد واالتساع في ھواء الفم مشاكلة التساع معناھا في األجناس فإذا ......في لفظھا ألف آخره 

و َأوقعوھا على نوع بعینھ وخصَّ ْا بھ من یعقل وقصروھا علیھ أبدلوا األلف نونا ساكنة ٍ ْمن"فقالوا ......(َ َ ("  
  . فذھب امتداد الصوت فصار قصر اللفظ موازنا لقصر المعنى....

  



ٍما عندكم ینفد وما عند هللا باق(أن تكون لغیر العاقل كما في قولھ تعالى ) َما(وأصل  َ ِ ِ َ ِّ َ ََ ََ ُ َ ْ   سورة النحل) ٩٦) (ُ
  ١٧البقرة ) فلما أضاءت ما حولھ ذھب هللا بنورھم وتركھم في ظلمات ال یبصرون(وكقولھ 

  ٢٦البقرة ..) بعوضة فــما فوقھا(.. وكقولھ سبحانھ 
  

  ....ھذا في أصلھا
  

  على من یعقل؟) َما(لكن ھل یمكن أن تقع 
  

  ) َمن(ًأكثر سعة وشموال من ) َما(على من یعقل ذلك أن ) َما(یمكن أن تقع ..نعم
  
   :منھا ھي تستخدم للعاقل في أمورف
  

ض وما خلق هللا من (اختالط العاقل بما ال یعقل تغلیبا كقولھ تعالى : ً أوال ِأولم ینظروا في ملكوت السَّماوات واألرْ ِ ِ ِ َُ ّ ْ َُ َُ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ َِ َ َْ
ٍشيء ْ ُوخلق هللا فیھ من یعقل وفیھ ما ال یعقل وھو غالبھ، فقدمت  .سورة األعراف) ١٨٥( )َ   )َما (َْ

  
  ً:وأیضا

َو یسجد ما في السموات وما في األرض(قولھ تعالى  َ(  
أنسب، فھي أعم " َما"ذلك أن الساجدین في السموات واألرض منھم العاقل وغیر العاقل، فاستخدام ) َما (فأتى بـ 

ْمن(وأشمل، فكان التعبیر بھا أولى من التعبیر بـ َ.(  
  

   ذلك التغلیب النحاة ویسمون
  

ْمن"إلى ما ال یعقل، و" َما"میز من یعقل عما ال یعقل، ردت فإذا ت َو ما في السموات : (للعاقل، كقول هللا تعالى" َ
   ١٢٩آل عمران ) َوما في األرض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وهللا غفور رحیم

أو .. یغفر لما یشاء(مغفرة لم یقل فلما جاء للعذاب وال... ًفي األرض تغلیبا، ) َما(في السموات و ) َما(و : "فقال
  .ألن العذاب والمغفرة للمكلف، وال یكلف إال العاقل ) َمن(،وإنما أتى بـ) یعذب ما یشاء

  
  : ًثانیا

  :  أن یكون المراد المبالغة للتفخیم
رعد بحمده َسبحان ما سبح ال: الموصولة یؤتى بھا لقصد اإلبھام لتفید المبالغة في التفخیم كقول العرب ) َما(أن 

َوالسَّماء وما بناھا(وقولھ تعالى  َ َ َ ََ   سورة الشمس) ٥) (َ
  

  ً:ثالثا
  ) َفانكحوا ما طاب لكم من النساء(، كقولھ تعالى  توسعة ألنواع من یعقل ال ألشخاصھ) َما(أن تأتي 

 على وال تكون ألشخاص من یعقل على الصحیح ألنھا اسم مبھم یقع على جمیع األجناس فال یصح وقوعھا إال
  .جنس

  
فقد نزلت في الیتیمة تكون في رعایة . جاءت للتوسعة) َفانكحوا ما طاب لكم من النساء(في ھذه اآلیة ) َما(ألن 

َوإن خفتم أال تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم .. " ولیھا، فیطمع في مالھا فیتزوجھا، فكان تحذیر القرءان
فلما وسع أتى ... یضیق هللا علیكم وقد أبیح لكم االثنتین، والثالث، واألربعلم .. أي دعوا الیتیمة..." من النساء

  ) .َما(بـ
  

  ٢٢النساء ... قد سلف " َما"نكح آباؤكم من النساء إال " َما"وال تنكحوا :  و منھا قولھ تعالى 
  

  ً:رابعا
في " َما"رب إني نذرت لك  (:ًلو كان العاقل مجھوال، كقول امرأة عمران على ما حكاه القرءان) َما(قد تأتي 

َّفي بطني، ألنھ جن في بطن أمھ مجھول حالھ) َمن(ولم تقل ) بطني   .غیب عند الناس، ال یعلمھ إال هللا... ُ
وھو قریب مما سبق في مجیئھا لألنواع أي إني نذرت لك جنس ما في بطني، وھو الحمل دون تعیین، على أیة 

  .حال كان
  



  ...)في األرحام" َما"ه علم الساعة وینزل الغیث ویعلم إن هللا عند: (وكقولھ تعالى
  )تزداد وكل شيء عنده بمقدار" َما"تغیض األرحام و" َما"تحمل كل أنثى و" َما"هللا یعلم  (ً:وكقولھ تعالى

  
دي: (وانظر إلى قول القرءان على لسان یعقوب لبنیھ بدون من بعْ ِما تعْ َ ِ َ ُُ َ بدون من َمن تع( ولم یقل ١٣٣البقرة ) ... َ

  )بعدي
ألنھ سؤال عن معبودھم من بعده، ومعبودھم بعده مجھول وإال ما سألھم، وقد خشي علیھم الكفر بعده، كانت 

  .وصیتھ لھم قبل موتھ
  

  ً:خامسا
  ..ًللعاقل أیضا) َما(وتأتي 

  ... إذا كان المراد وصف العاقل ال ذات العاقل
ُّ العالمین" َما"قال فرعون و: (كقول القرءان  فإنما ھو سؤال عن الصفة، ألن الرب ھو المالك والملك صفة، )رب

  )ربكم ورب آباءكم األولین: (ولم یسأل عن ذاتھ، ولذلك جاء جواب موسى علیھ السالم بذكر الصفات، فقال
  
  

َّأضف إلى ما سبق من أن  ْ   .یسأل بھا عن أجناس من یعقل" َما"ِ
  ٢٤النساء ..) وراء ذلكم" َما " مانكم كتاب هللا علیكم وأحل لكم ملكت أی" َما"والمحصنات من النساء إال (وكقولھ 

ْولم یقل وأحل لكم من وراء ذلكم، فیتوھم أنھن حالئل بأعینھن َ.  
  )َما(والمقام مقام توسعة، فأتى بـ

  
جد لما خلقت بیديَّ : ( ًوأیضا قولھ تعالى َما منعك أن تسْ َ ُ ََ ِ َِ َ َ َُ ْ َ َ َ أبلغ في ھذا ) خلقت بیديلما (سورة ص فإن قولھ ) ٧٥) (ََ

  )لمن خلقت بیدي(المقام من قولھ 
  

  : قال ابن القیم
على امتناعھ من السجود، ولم یستحق ھذا ) أي الشیطان(ھذا كالم ورد في معرض التوبیخ والتبكیت للعین 

  ....التبكیت والتوبیخ حیث كان السجود لمن یعقل
  

  .أعبد) َما(نتم عابدون وال أ: ًوأیضا في قولھ سبحانھ في سورة الكافرون
  : قال

الدالة على ھذا المعنى، كأنھ " َما " المقصود ھنا ذكر المعبود الموصوف بكونھ أھال للعبادة مستحقا لھا فأتى بـ (
  ".وال أنتم عابدون معبودي الموصوف بأنھ المعبود الحق"قیل 

ْمن"ولو أتى بلفظة  ًة تعریفا ال أنھ ھو جھة العبادة ففرق بین أن لكانت إنما تدل على الذات فقط ویكون ذكر الصل" َ
وھذا معنى قول محققي النحاة أن . یكون كونھ تعالى أھال ألن یعبد تعریف محض، أو وصف مقتضى لعبادتھ

لم" َما" ْ َتأتي لصفات من یع َ .....  
  

 مراد الخطاب وھي فإنھ ال یكون بذلك قد حقق) َوال أنتم عابدون من أعبد(في اآلیة وجعلھا ) َمن(فلو استخدم 
  )ومعبودھم(بل وبراءة الكافرین من المؤمنین ..... البراءة من الكافرین ومعبودھم، 

  
یعني أن الكفار ال یعبدون هللا، أو اإللھ الذي یعبده المسلمون، وھذه حقیقة یقرھا الكافرون أنفسھم، ) َمن(فاستخدام 

فما فائدة ھذا ...  تعبدون غیر إلھي، وأنا أعبد غیر إلھكمولیس في ذلك براءة وال توبیخ لھم، ویكون المعنى أنكم
  اإلعالن؟

ًأنت تلبس ثوبا أحمرا، وأنا ألبس ثوبا أزرقا؟: ما فائدة أن تقول إلنسان ً ً ً! 
  


