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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ُجزي البن التسييل تفسير
 (الغريب) المغات معاني

 أمن إلى بدايتو من اليمزة حرف :المغات معاني تفسير في الثانية المقدمة( ب -11)
 لشيخ/ خالد بف عثماف السبتا

 
 ألبي عمرو الداني.في كتاب متشابو القرآف،  سابقاً  جد مراتب الحفاظ التي ُذكرتتو  ممحوظة:

خيركـ مف تعمـ القرآف ))قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-أف النبي  :-رضي اهلل عنو-حديث عثماف وأما 
 .أخرجو البخاري فقطالصحيح أنو مخرج في الصحيحيف، و نو إ :أنا قمتف، (1)((وعممو

 بسم اهلل الرحمن الرحيم.
الكممات  :في تفسير معاني المغات، نذكر في ىذه المقدمة :المقدمة الثانية: -رحمو اهلل تعالى-المؤلف  قال

نما جمعناىا  ،واألفعال ،من األسماء ،التي يكثر دورىا في القرآن، أو تقع فيو في موضعين فأكثر والحروف، وا 
 لثالث فوائد: ؛في ىذا الباب

 فجمعيا أسيل لحفظيا. ،في القرآن متفرقة إحداىا: تيسيرىا لمحفظ، فإنيا وقعت
ليف القراءات ُجمعت فييا األصول آكما أن ت ،والثانية: ليكون ىذا الباب كاألصول الجامعة لمعاني التفسير

 والكثيرة الدور. ،المطردة
وربما  ،خوف التطويل بتكرارىا ؛والثالثة: االختصار، فنستغني بذكرىا ىنا عن ذكرىا في مواضعيا من القرآن

نبينا عمى بعضيا لمحاجة إلى ذلك، ورتبناىا في ىذا الباب عمى حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كممة في 
وىو  ،الحرف الذي يكون فاء الكممة :موضعيا من القرآن فمينظرىا في ىذا الباب، واعتبرنا في ىذه الحروف

 دون الحروف الزوائد في أول الكممات. ،األصمي
 صبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد: وال ،الحمد هلل
 .وىي بمنزلة رسالة مستقمة في ىذا الباب ،في عمـو القرآف :المقدمة األولى -وهلل الحمد-فانتيت 

 ،أو الوصؼ ،الغريب، وقد يكوف ىذا المفظ :يعني ،وأما ما يتعمؽ بالمقدمة الثانية فيي في تفسير معاني المغات
رحمو -أو لكثير مما ُيذكر ىنا في ىذه األلفاظ التي ساقيا المؤلؼ  ،قد ال يكوف مطابقًا لكؿ ما ُيذكر ،أو االسـ

نما ينبغي و  ،، أو ما يذكره المؤلفوف في الغريب، فإنيـ يذكروف أشياء كثيرة-اهلل الواقع أنيا ليست مف الغريب، وا 
 ؛ما يدؿ عميو مف جية معناهأو  ،ة المعنىأف تكوف ىذه الكتب متضمنة لما قد ُيشكؿ مف األلفاظ مف جي

مما قد يتوقؼ  :يعني ،متنوعة متعددة يتضمف معاني   ،لكونو محتمبلً  ؛أو نحو ذلؾ ،استعمالو مثبلً  ةلقمو  ؛لغرابتو
القارئ عنده مستشكبًل، وىكذا ما يقاؿ في إعراب ُمشكؿ القرآف، ليس كؿ ما ُيذكر في الكتب المؤلفة في إعراب 

في الغريب تحوي  ولذلؾ صارت الكتب المؤلفة ؛يعربوف أشياء أحيانًا واضحةفيـ  ،القرآف ىو مف الُمشكؿُمشكؿ 
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مث مما الثمث، قدر الث :لربما ال يجاوز في أقصى أحوالو ،ويمكف االقتصار عمى قدر مف ذلؾ ،أشياء كثيرة جدًّا
 .ُيذكر عمى أنو غريب

وليست  ،األدوات :والمقصود بذلؾ ،ما يكوف مف قبيؿ الحروؼ امني فيذه األلفاظ التي يذكرونيا في الغريب
نما الحروؼ التي ليا معنى ،وليس ليا معنى في نفسيا ،يذه ال تذكرف ،-حروؼ التيجي-حروؼ المباني  ، وا 

 .عسعس :مثؿ ،واألفعاؿ، غاسؽمثؿ:  ،وكذلؾ أيضًا األسماء
األلفاظ التي يكثر دورىا في القرآف أو تقع فيو في موضعيف فأكثر، يعني: ىذا  :ىذه المقدمةفي فينا يذكر 

: األلفاظ ولو كانت غريبة إذا كانت ذكرت مرة واحدة فلـ تذكر مرة واحدة، إذ :يعني ،أنيا تكررت :الضابط
، ذكر الغرض منو قدو  ،فمعنى ذلؾ أنو لف يوردىا ىنا، فما اشتممت ىذه المقدمة عمى كؿ الغريب، إنما ما يتكرر

 ؛لكف ىذا إذا كانت متكررة، يعني: يحتاج ذلؾ إلى تتبع األلفاظ الغريبة األخرى التي لـ يذكرىا ،الحفظ وىو:
 .لكونيا لـ تتكرر

يقوؿ في العمة الثانية مف إيراده: ليكوف ىذا الباب كاألصوؿ الجامعة لمعاني التفسير، يعني: مثؿ ما يذكر 
واألصوؿ  ،رش التي في موضع واحداألشياء غير الف   :األصوؿ ىيو لقراءات، أصحاب القراءات في أصوؿ ا

 .إال ما استُثني ،تكوف في جميع المواضع
ىذا بيناه في  :معنى ذلؾ أنو سيحيؿ إلى ىذه المقدمة، يقوؿو االختصار،  :وىي ،ومف ثـ ذكر العمة الثالثة

  .المقدمة في تفسير معاني المغات، فنحتاج أف نرجع إلى ذلؾ
التفسير قد تطوؿ فأف يقرأ طالب العمـ كتابًا في الغريب،  :يحُسف قبؿ دراسة التفسير عموماً  ،عمى كؿ حاؿ

وتبقى بعض األلفاظ يكوف فييا  -تبارؾ وتعالى-لكف ال يحُسف بالمسمـ أف يقرأ كتاب اهلل  ،تطوؿ المدةو  ،دراستو
 ،أو نحو ذلؾ ،في عشرة أياـأو  ،ما يعرؼ المعنى أصبًل، لكف لو أنو ختـ في أسبوع ،ال يفيـ المراد ،كاألعجمي

ى، لكف لو أنو يرجع إلى المواضع التي يحصؿ فييا ُينس  ؛ ألف قراءة الغريب سردًا وقتيا ثـ يقرأ ما ُيشكؿ عميو
 .وثبات ىذا المعنى في قمبو ،أدعى لمضبط -إف شاء اهلل-ففي ىذه الحاؿ ىذا  ،إشكاؿ

مف أحسنيا وأنفعيا كتاب السجستاني، وىذا الكتاب ُطبع طبعة أنيقة في قطر، وأيضًا  ،كتب الغريب كثيرة جدًّاو 
عمى طبعة في مكة قديمة  ،ُطبع طبعة قديمة مرتبة عمى السورو  ،مرتب عمى الحروؼ :وىو ،ُطبع طبعة قديمة

في المغة والنحو، قرأه عمى شيخو ابف األنباري، قرأه عمى إماـ و  ،، ألفو إماـالسور، ىذا الكتاب مختصر جدًّا
 .!وألفو في خمس عشرة سنة، عالـ مثؿ ىذا يؤلؼ مثؿ ىذا الكتاب في الغريب في خمس عشرة سنة

ونظرت إلى أقواؿ  ،ىذه المفظة معنىسيؿ، فإنؾ إذا أردت أف ُتعبر عف والتأليؼ في الغريب ليس بالشيء ال
وىذا في غاية الصعوبة،  ،مف أجؿ أف ُتعبر بعبارة تدؿ عمى ىذه المعانيتحتاج أف تزف الحرؼ  ،السمؼ فييا

فبل يسيؿ حفظيا بيذا  ،ويحتاج إلى دقة، وأكثر الكتب التي ُألفت في الغريب ىي ال تذكر الكممة ومعناىا
نما يذكروف المعنى في نحو سطر فأكثر نما وىذا يصع ،سطريف أو نحو ذلؾ ،االعتبار، وا  ب معو الحفظ، وا 

 ،المعروؼ بالعمدة في غريب القرآف ،حصؿ مثؿ ىذا لبلستظيار، لكف الكتاب المنسوب لمكي بف أبي طالبي
يكاد أف ُيعبر بمفظو، فيذا سيؿ الحفظ، الكتاب جيد بصرؼ النظر عف صحة نسبتو  ،ىذا يذكر الكممة والمعنى
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كوف في االعتقاد عمى طريقة أو بعض ىذه الكتب لربما ت ،الكتاب جيد، كثير مف ىذه الكتب ،إلى المؤلؼ
 .المتكمميف، لكف يوجد كتب مف كتب الغريب عمى عقيدة أىؿ السنة والجماعة

أو عمى  ،سواء كانت مرتبة عمى السور ،وتذكر معنى لمفظة ،أكثر ىذه الكتب المؤلفة في الغريب ىي مختصرةو 
غريب ، ذكر القرآف غريب في المفرداتفي كتابو: حروؼ التيجي، ولكف الراغب األصفياني ذكر  ،الحروؼ
 ،استعماالت المفظة في القرآف، وما تدؿ عميو بحسب السياؽفي  ومثؿ لذلؾ كثيراً ، وذكر معاني المفظة ،القرآف

كوف يبحسبو، تكوف في كؿ موضع ف "،اإلحصاف"أو  "،المحصنات"لفظة  :مثؿ ،فيأتي بمعناىا ىنا وىنا وىناؾ
إذا أردت أف تتوسع فكتاب الراغب يصمح أف يكوف مرجعًا، ترجع إليو؛  ،ليا معنى آخر، فيذا تجده في الراغب

ويريد أف يعرؼ معنى  ،يصمح لمبحث العممي، لكف الذي يقرأو  ،وما ُيراد بيا، وىذا يصمح لمتوسع ،لتتبع المفظة
يتطابؽ معو  ويكاد أف ،فقد ال يكوف مف المناسب الرجوع إلى مثؿ كتاب الراغب، وُيشبيو كثيراً  ،ىذه المفظة فقط

ىذاف ، الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظوىو: عمدة  ،السميف الحمبي :كتاب -استدراكاتو  ،إال في مواضع-
إال أنو استدرؾ عميو أشياء قميمة، قاؿ: إنيا  ،ذكره الراغبما نو يو ضم  فأوسع الكتب المؤلفة في غريب القرآف، 

 .ىذاف أوسع الكتبو  ب مطبوع،لـ ترد في القرآف، وزاد عميو بعض األلفاظ، والكتا
عبد  :فيناؾ كتاب جمعو األستاذ ،جمع أربعة مف أىـ كتب الغريب المختصرة مف أراد أف ينظر في كتاب  و 

: ورتبو عمى حروؼ المعجـ، وسماه ،جمع فيو أربعة كتب ميمة مف كتب الغريب المختصرة ،العزيز السيرواف
ىذا غير المعجـ الجامع في غريب القرآف مف رواية و ، ه التسميةىذأو نحو ، غريب القرآفالمعجـ الجامع أللفاظ 

نما ىذا جمع، الذي عمي بف أبي طمحة األستاذ: عبد العزيز السيرواف،  جمعو األستاذ: محمد فؤاد عبد الباقي، وا 
كتب، في أربعة  فكأنو سيقرأ ،و دار العمـ لممبلييف، ىذا كتاب مفيد، مف وجده وضعو بجانبو وىو يقرأتبعطو 

 :مثؿ ،أو الذيف ُينسب إلييـ ،وضع لكؿ كتاب رمزًا، يعني: أنت حينما تقرأ تجد عبارات ىؤالء المؤلفيف األربعة
وىذه  ،فإنو ضمنو فيو، وأماـ عبارة كؿ واحد مف ىؤالء وضع رمزًا يدؿ عميو، ىذه عبارة فبلف ،كتاب العمدة
 وىذه عبارة فبلف. ،عبارة فبلف

 .حرف اليمزة: -رحمو اهلل تعالى- قال
آية من القرآن، وىي كالم متصل إلى الفاصمة، والفواصل  :أحدىما: عبرة وبرىان، والثاني: آية: ليا معنيان

 وس اآليات.رء ىي
 :اآلية ىنا ذكر ليا معنييف: األوؿ: أنيا تأتي بمعنى العبلمة، والثاني: البرىاف، قمنا في دالئؿ النبوة: يقاؿ

 .عمييـ الصبلة والسبلـ-وآيات، يعني: دالة عمى صدؽ األنبياء  ،براىيف
إلى آخره، الواقع أف ىذ الثاني يرجع إلى ... كبلـ متصؿ إلى الفاصمة  :قاؿ: والثاني: آية مف القرآف، وىي

 .األوؿ
 ،وىذا المعنى متفؽ عميو، وىو في غاية الشيرة، والمعنى الثاني المشيور لكنو دونو ،تأتي بمعنى العبلمة :اآلية

كالخميؿ بف أحمد: خرج القـو  ،الجماعة، وىذا المعنى ذكره بعض المتقدميف :وىو مختمؼ فيو، وىو بمعنى
 سير:رج بف مُ منو قوؿ بُ و بآيتيـ، أي: بجماعتيـ، 

 طافبلالم   قاح  الم   جزيآيتنا نُ *** ب نامثمُ  ف ال حي  خرجنا مف النقبي  
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وىذا المعنى ذكره أيضًا ابف فارس في  الجماعة، :قالوا: اآلية تأتي بمعنىفأي: بجماعتنا، ىكذا قالوا،  بآيتنا
وىذا ليس كذلؾ،  ،لكنو دوف األوؿ، األوؿ متفؽ عميو ،ومشيور ،مقاييس المغة، فيذا المعنى معروؼ: كتابو

أنو يرجع إلى  :الواقعو اآلية مف القرآف،  :ذكر المعنى الثاني أنو -رحمو اهلل- ُجزيىنا ابف ، و فيذاف معنياف لآلية
 .ما ُذكر

 :إذا أردت أف تربط اآلية في القرآف بيذيف المعنييفف
وعبلمة عمى أنيا مف  فيذه بأي اعتبار؟ باعتبار أنيا دليؿ ،العبلمة :بمعنى ،آليةلإذا نظرنا إلى المعنى األوؿ 

بعضيـ يرجعيا فلكف ال يخمو مف ضعؼ،  ،اهلل، عمى صدؽ مف جاء بيا، مع أف بعضيـ يذكر غير ىذاعند 
لكف ليس  ،عبلمة ،عدىا، بيذا االعتباربوما  وتميزىا عمى ما قبميا ياعمى انقضائ :لكف يقوؿ ،إلى معنى العبلمة

 .وما بعدىا ما قبمياصدؽ مف جاء بيا، ولكف لتميزىا ع عمى
ذا أرجعنا  ةفتمثؿ وحد ،مجموعة مف الحروؼ والكممات :باعتبار أنيا ،إلى معنى الجماعة اآلية في القرآف وا 

 .ذكروه وس اآليات، ىذا الذيءر  :ىي كبلـ متصؿ إلى الفاصمة، والفواصؿ ىي :الذي قاؿكىذا و مستقمة متميزة، 
الَِّذيَن ال َيْعَمُموَن َلْوال ُيَكمُّْمَنا المَُّو َأْو َوَقاَل }: -تعالى-كقولو  اآلف إذا أردنا أف ننظر إلى ما جاء في القرآفف

المعجزة، فيذا أحد النوعيف  :قصدوا ىنا ،؟{َأْو تَْأِتيَنا آَيةٌ } :بقوليـ ما الذي قصدوه ىناف، [116 ]البقرة: {تَْأِتيَنا آَيةٌ 
، فيذا -عمييـ الصبلة والسبلـ-صدؽ األنبياء  غير معجزات، دالئؿ :ومنيا ،معجزات :كما ذكرنا، منيا ،لآليات

َسْل َبِني }قولو: كو ، -عمييـ الصبلة والسبلـ-يـ عنت الذي وقع مف الكفار مع أنبيائوالت ،ىو طمب المعجزات
أو  -عميو الصبلة والسبلـ-صدؽ نبييـ  ، فيذا كمو بمعنى دالئؿ[011 ]البقرة: {ِإْسرَاِئيَل َكْم آَتْيَناُىْم ِمْن آَيٍة َبيَّْنةٍ 

  .األنبياء الذيف جاءوىـ
اآلية فالعبلمة،  :، ىذه في غاية الوضوح أنيا بمعنى[046 ]البقرة: {َوَقاَل َلُيْم َنِبيُُّيْم ِإنَّ آَيَة ُمْمِكوِ }وقاؿ تعالى: 

 مر عمى قرية قاؿ اهلل الذيو ، [47 ]آؿ عمراف: {َيًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنينَ ِإنَّ ِفي َذِلَك آَل }قولو: كو العبلمة،  :بمعنى
وقاؿ عمى إحياء الموتى والبعث،  -عز وجؿ-يعني: تدؿ عمى قدرة اهلل  [077 ]البقرة: {َوِلَنْجَعَمَك آَيًة ِلمنَّاسِ }: لو

يَك ِبَبَدِنكَ }تعالى:  ليست يذه فيعني: عبلمة،  [70 ]يونس: {ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْمَفَك آَيةً }يعني: فرعوف  {َفاْلَيْوَم ُنَنجّْ
نَّ َكِثيرًا ِمنَ }وقاؿ: العبلمة،  :لكف بمعنى ،المعجزة :بمعنى -صالح و ، [70 ]يونس: {النَّاِس َعْن آَياِتَنا َلَغاِفُمونَ  َواِ 

ِفي َوَكَأيّْْن ِمْن آَيٍة } لى:اوقاؿ تع ،[44 ]ىود: {َوَيا َقْوِم َىِذِه َناَقُة المَِّو َلُكْم آَيةً }قاؿ لقومو:  -صمى اهلل عميو وسمـ
وَن َعَمْيَيا َوُىْم َعْنَيا ُمْعِرُضونَ  َوَجَعْمَنا المَّْيَل َوالنََّياَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا }وقاؿ:  ،[127]يوسؼ: {السََّمَواِت َواأَلْرِض َيُمرُّ

نما جعمو اهلل ف ،عبلمة الميؿ :، آية الميؿ يعني[10 ]اإلسراء: {آَيَة المَّْيلِ  القمر ال يكوف مشرقًا مضيئًا كالشمس، وا 
-ولذلؾ قاؿ النبي  ؛إشراؽ مع حرارة، فالضياء [7 ]يونس: {ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنورًا}نورًا، 

فمما كاف  ،، فالضياء معو حرارة(0)((ضياء والصبر برىاف، والصدقة ،نور والصبلة)): -صمى اهلل عميو وسمـ
القمر ال حرارة فيو، و فييا حرارة، ألف  ؛الشمس ضياءف، ((الصبر ضياء))و قاؿ:  ،وحبس لمنفس ،الصبر فيو حرارة

َقاَل َربّْ اْجَعل ِلي }قولو: الشمس، وىكذا  :ي ىيت، ال[10 ]اإلسراء: {َوَجَعْمَنا آَيَة النََّياِر ُمْبِصَرةً  َفَمَحْوَنا آَيَة المَّْيلِ }

                                                           

 (.002: )رقـ الوضوء، فضؿ باب الطيارة، كتاب البخاري، خرجوأ - 0
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َقاَل } ،عرؼ بيا وقوع الحمؿأعبلمة ؿ لي عاجرب  -عميو الصبلة والسبلـ-زكريا قاؿ يعني:  [12 ]مريـ: {آَيةً 
َواْضُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء }وقولو: ، [12 ]مريـ: {آَيُتَك َأالَّ ُتَكمَّْم النَّاَس َثالَث َلَياٍل َسِويِّا

َوَتَرْكَنا ِفيَيا آَيًة ِلمَِّذيَن }وقولو:  ،لكنيا مف قبيؿ الخوارؽ ،عبلمة :يةفآ ،معجزة بمعنى: ، ىذه[00 ]طو: {آَيًة ُأْخَرى
َل َعَمْيِو آَيٌة ِمْن َربّْوِ }، [25 ]الذاريات: {َيَخاُفوَن اْلَعَذاَب اأَلِليمَ  َجْيَد َوَأْقَسُموا ِبالمَِّو }، [25 ]األنعاـ: {َوَقاُلوا َلْوال ُنزّْ

 ،يطمبوف المعجزات ،، ىؤالء الذيف يطمبوف خوارؽ العادات[127 ]األنعاـ: {َأْيَماِنِيْم َلِئْن َجاَءْتُيْم آَيٌة َلُيْؤِمُننَّ ِبَيا
المتبادر أف ، [144 ]األعراؼ: {الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ  َسَأْصِرُف َعْن آَياِتيَ }لكف قولو تعالى: 

 .ومع ذلؾ ال ينتفعوف بيا ،فيـ يشاىدونيا ،اآليات األخرى :اآليات المتموة، ويمكف أف يدخؿ فيو :المقصود
أقر المعنى األوؿ ف ،الجماعة :خالؼ في المعنى الثاني لآلية الذي ىو بمعنىف -رحمو اهلل-شيخ اإلسبلـ أما 
عبلمة النقطاع الكبلـ الذي قبميا وبعدىا، يقوؿ: ىذا ليس اعتبار أنيا ب وأنكر توجييو الثاني ،عبلمة :أنيا

ما بعدىا، وليس معنى كونيا آية ىو ىذا، يقوؿ: كيؼ اآلية مفصولة عما قبميا وععمى ىذا، يقوؿ:  د  ، ور  بطائؿ
وليس بعدىا  ،آخر سورة الناس، وكذلؾ آخر آية مف السورة :ما بعدىا شيء، مثؿ :يعني ؟،وآخر اآليات آية

ت اآلية وحدىا ئومف السورة، يقوؿ: إذا ُقر  ،أوؿ آية مف القرآف :وليس قبميا شيء، مثؿ ،شيء، وأوؿ اآليات آية
عبلمة عمى انفصاليا  ىي :شيخ اإلسبلـ بحججو يرد اآلف عمى ىؤالء الذيف يقولوفف آية، وليس معيا ،كانت آية

ِإْن ُتَعذّْْبُيْم َفِإنَُّيْم } ،بآية يرددىا حتى أصبح -مى اهلل عميو وسمـص-وقد قاـ النبي  ما قبميا وما بعدىا، يقوؿ:ع
 ياال لكونيا منقطعة مما قبميا وما بعدىا، يقوؿ: وأيضًا فكون ،، يقوؿ: فيي آية في نفسيا(2)[116 ]المائدة: {ِعَباُدكَ 

ومع ذلؾ ال ُتسمى  ،عبلمة عمى ىذا االنقطاع قدر مشترؾ بيف جميع األشياء التي يتميز بعضيا عف بعض
ليست  :ما قبميا وما بعدىا وىي آيات كثيرة يعنيقوية، يقوؿ: والسورة متميزة عإنيا  ؟الحجج ـالحظت، ىؿ آيات

طاع بأولى مف داللة عمى االنق ةوما قبميا آية، فميست داللة الثاني ،آية، يقوؿ: وأيضًا فالكبلـ الذي قبميا منقطع
ِتْمَك }فقاؿ: ، تمييز بينيا وبيف غيرىا واهلل سماىا آياتميقوؿ: وأيضًا فكيؼ يكوف كونيا آية عبلمة لاألولى عميو، 

أنيا  :ثـ ذكر ما ترجح عنده؟ ما عبلقة ىذا باالنقطاع واالنفصاؿو  ،؟[4]الجاثية: {آَياُت المَِّو َنْتُموَىا َعَمْيَك ِباْلَحقّْ 
وداللة مف أدلة اهلل، وبياف مف بيانو، فإف كؿ آية قد بيف  ،-تبارؾ وتعالى-عبلمة مف عبلماتو  ،العبلمة :بمعنى

آية مف  فيي ،وعبلمة عميو ،ما ىي دليؿ عميو: فييا مف أمره وخبره ما ىي دليؿ عميو، الحظ وجو كونيا آية
وعمى ما أرسؿ بيا  ،داللة عمى اهلل سبحانو: فيي ،آياتو، وىي أيضًا دالة عمى كبلـ اهلل الُمبايف لكبلـ المخموقيف

تبارؾ -وتدؿ عمى أنيا كبلـ اهلل  ،تدؿ عمى ما تضمنتو مف المعنى فيي، -عمييـ الصبلة والسبلـ-رسمو 
 .ى ىذا المعنىوأطاؿ في الكبلـ عم ،وما إلى ذلؾ مما ذكره ،-وتعالى

 أورد ىذا البيت:و  ،جماعة، جماعة حروؼ مف القرآف :آية بمعنى إف :ؿثـ بدأ يناقش قوؿ مف قا
 الم قاح  الم طافبل جزي*** بآيتنا نُ  نامثمُ  ف ال حي  خرجنا مف النقبي  

                                                           

 في جاء ما باب فييا، والسنة الصبلة، إقامة كتاب ماجو، وابف ،(1212: )رقـ اآلية، ترديد االفتتاح، كتاب النسائي، خرجوأ - 2
 (.1027: )رقـ ،(256/ 1: )المصابيح مشكاة في األلباني وصححو ،(1272: )رقـ الميؿ، صبلة في القراءة



6 
 

فإف  ،والمواء ،الراية :مثؿ ،العبلمة التي تجمعيـ :يقوؿ: وىذا فيو نظر، فإف قولو: خرج القوـ بآيتيـ قد يراد بو
العادة أف كؿ قوـ ليـ أمير يكوف لو آية ُيعرفوف بيا، فإذا أخرج األمير آيتيـ اجتمعوا إليو، يعني: يرى أف ىذا 

 فقوؿ الشاعر:العبلمة،  :المعنى الذي يقولونو أنو يرجع إلى معنى
  ............. بآيتنا*** نا مثمُ  ف ال حي  خرجنا مف النقبي                     

نما ،بجماعتنا :ليس بمعناه فيذا أمر  ،فيجتمع حوليا الجند ،عبلمةأي: بالراية التي يجتمعوف حوليا، فيذه آية  :وا 
 ،عمـ :يعني: الراية يقاؿ ليا ،ماً ذلؾ عم   مييقوؿ: ولذلؾ سُ  المعنى األصمي،و  ،ليس ىو المعنى األساس ،تابع

 :فخروجيـ بآيتيـ يعني ،ألنو ُيرى ؛راية :يقوؿ: يقاؿ لوف ىذا يرجع إلى معنى العبلمة، إ :مف العبلمة، فيو يقوؿ
خرج لـ يتخمؼ أحد،  ذاطاع إى خروجيـ جميعيـ، فإف األمير المواآلية التي تجمعيـ، فُيستدؿ بيا عممـ بالع  

ال فمفظ اآلية ىي محتمؿ، ىذه ال يثبت بأمر  ،المفظفي واالشتراؾ  ،وىذا معموـ باالضطرار ،العبلمة :يقوؿ: وا 
 ،العبلمة :ويأتي بمعنى ،الجماعة :يأتي بمعنى ،لفظ اآلية ،ىذا مشترؾ :كونيـ يقولوف قاعدة، االشتراؾ يعني

 .عدـ االشتراؾ :األصؿ :يعني ،ال يثبت باالحتماؿ ،االشتراؾ في المفظ ال يكوف بأمر محتمؿ :يقوؿ
 ،ف قارئيا يستدؿ إذا قرأىا عمى مباينتيا لكبلـ المخموقيفإجب، قالوا: الع   :أنيا بمعنى :لآلية اثالثً  ىثـ ذكر معن

في غاية العجب، عجب مف العجائب، ىذا  :فبلف آية يعنيعجب،  :أي ،فبلف آية مف اآليات :وىذا كما تقوؿ
ية مف آيات كونيا آ :ف ىذا المعنى الذي ذكره داخؿ في معنىإ :وشيخ اإلسبلـ يقوؿ ،المعنى ذكره ابف األنباري

 ،والقرآف كمو عجب ،ما قد ُيشبو بيا مف مقدور البشروع ،فإنيا خارجة عف قدرة البشر ،فإف آيات اهلل عجيبة ،اهلل
، فإنو كبلـ خارج عف المعيود مف [0 - 1 ]الجف: {َيْيِدي ِإَلى الرُّْشدِ * ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا }والجف قالت: 

يقوؿ: كؿ آية هلل خره، و إلى آ (4)((...وال يشبع منو العمماء ،ال تنقضي عجائبو))وىو كما في الحديث:  ،الكبلـ
، [7 ]الكيؼ: {َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِف َوالرَِّقيِم َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا}عجب،  :خرجت عف المعتاد فيي

خارج عف المألوؼ المعتاد، وآيات القرآف مف  :ومنيا ،مألوؼ معتاد :منيا :والداللة ،فيقوؿ: اآليات ىي العبلمات
َكاُنوا ِمْن }وليذا قاؿ:  ؛بؿ مسمى اآلية أعـ ،ىذا الباب، فالقرآف عجب، ال ألف مسمى اآلية ىو مسمى العجب

كما قاؿ النبي  ،المعتاد دائماً ثو اهلل، وأنيا غير حد  رؼ بما يُ : ولكف لفظ اآلية قد ُيخص في الع، يقوؿ{آَياِتَنا َعَجًبا
تاف مف آيات ولكنيما آي))، إلى أف قاؿ: (7)((إف الشمس والقمر آيتاف مف آيات اهلل)): -صمى اهلل عميو وسمـ-

َوَما َمَنَعَنا َأْن }الذي ىو الخسوؼ والكسوؼ، وقاؿ تعالى:  ،، ىذا خارج عف المعتاد((اهلل يخوؼ بيما عباده
ُلوَن َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرةً ُنْرِسَل ِباآلَياِت  َفَظَمُموا ِبَيا َوَما ُنْرِسُل }يعني: آية مبصرة،  {ِإالَّ َأْن َكذََّب ِبَيا اأَلوَّ

فقالت:  ،فسألتيا ،لما دخمت عمى عائشة في صبلة الكسوؼ، وحديث أسماء: [77 ]اإلسراء: {ِباآلَياِت ِإالَّ َتْخِويًفا

                                                           

 ،(0724: )رقـ القرآف، فضؿ في جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف القرآف فضائؿ أبواب الترمذي، خرجوأ - 4
 .(0261، رقـ: )(220: ص) :وزيادتو الصغير الجامع ضعيؼ في األلباني وضعفو

 عف موسى أبو وقال «بالكسوؼ عباده اهلل يخوؼ: »-وسمـ عميو اهلل صمى- النبي قوؿ باب الكسوؼ، أبواب البخاري، خرجوأ - 7
 (.721: )رقـ الكسوؼ، صبلة باب الكسوؼ، كتاب ومسمـ، ،(1246: )رقـ ،-وسمـ عميو اهلل صمى- النبي
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وىي مشروعة في  ،صبلة اآليات :وليذا يقاؿ لصبلة الكسوؼ ؛(4)وىي تصمي، نعـ :أي ،سياأفأشارت بر ؟ آية
 ،في مذىب أحمد في جميع اآليات التي يحصؿ بيا التخويؼ بيا ىصم  يُ  :أحد القوليف، يقوؿ شيخ اإلسبلـ

كما جاء األثر بذلؾ، وىذا جاء عف  أحمد، لمزلزلة، نص عميو بيا صمىيكانتثار الكواكب، والظممة الشديدة، و 
ُتصمى عمى ف ،لو حصؿ زلزاؿ تصمى ، يعني: صبلة الخسوؼ والكسوؼ ىذه-ـرضي اهلل عني-بعض الصحابة 

 .فيمكف أف تصمى، وىكذا ،بار الكثيؼوالغ ،عواصؼ مف األتربةك ،ىذا، لو حصمت مثبًل أشياء مخيفة
وقد ال تكوف  ،فقد تكوف عجيبة ،مطمؽ العبلمة :اآلية ىي :يقوؿ: فيذه اآليات أخص مف مطمؽ اآليات، يعني

 .وقد ال يكوف ليا نظائر ،كذلؾ، قد يكوف ليا نظائر
في معنى اآلية، خبلصتو: أنو يرى أف اآلية ترجع إلى  -رحمو اهلل-: ىذا حاصؿ ما ذكره شيخ اإلسبلـ إذف

 .ا فيو نظرالجماعة يقوؿ: ىذ :المعنى اآلخر المشيور بمعنىو العبلمة،  :معنى
ناقش بعض المواضع إذا دعت ولذلؾ قد أ؛ وال في كتب المغة ،مثؿ ىذا الكبلـ قد ال تقؼ عميو في كتب الغريبف

، -رحمو اهلل-مف مثؿ شيخ اإلسبلـ  ،عمييا قوي اعتراض األشياء التي يكوف ىناؾ لربمافي إلى ذلؾ  الحاجة
 .بعض األشياء أنيا واضحة وليست كذلؾ قد تبدوشياء الواضحة، لكف ا ما عدا ذلؾ فبل نطيؿ في األأم  
العبلمة، فإف  :ىنا ذكر لآلية معنييف: العبرة والبرىاف، والثاني: آية مف القرآف، وكؿ ىذا يرجع إلى معنىف: إذ

ال  ،-وتعالى تبارؾ -أنيا كبلـ اهلل  ،صدؽ مف جاء بيا، وعمى ما دلت عميوعمى عبلمة  :اآلية مف القرآف ىي
 .يشبو كبلـ البشر

 {َيةً ِإنَّ ِفي َذِلَك آَل }: فكؿ ذلؾ مف قبيؿ البراىيف ،المعجزات ىي دالئؿ وآياتف ،وأما دالئؿ النبوة فيذه عبلمات
 .عبلمة، واهلل أعمـ :ىيولكف  ،يقوؿ: عبرة يعني [47 ]آؿ عمراف:

إتيان، واسم الفاعل  :يأتي، ومصدره :جاء، ومضارعو :معناه -بقصر اليمزة- أتى: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 .[11 ]مريم: {َوْعُدُه َمْأِتيِّا}ومنو قولو تعالى:  ،يّّ مأتِ  :واسم المفعول منو ،آتٍ  :منو
صحابو :معناىا ،أتى :يقوؿ  ؛نقادوطاعتو، يعني: أنو م ،جاء، فأصؿ ىذه المادة يدؿ عمى مجيء الشيء، وا 

َفال  َأَتى َأْمُر المَّوِ }ونحو ىذا، يقوؿ اهلل تعالى:  ،ويتيسر ،ؿيُ لـ يسلذلؾ، يعني:  لـ يتأت  و  ،ىيتأت   :وليذا تقوؿ
 ]طو: {َوال ُيْفِمُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى}، [42 ]طو: {َفَتَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ُثمَّ َأَتى}وقاؿ: ، [1: ]النحؿ {َتْسَتْعِجُموهُ 

المجيء، لكف ما قد تجده مف بعض  :، كؿ ىذا بمعنى[67 ]الشعراء: {المََّو ِبَقْمٍب َسِميمٍ ِإالَّ َمْن َأَتى }، [47
 ،المجيء :لذلؾ، يعني: لـ يتيسر؛ ألف أصؿ المادة فيو معنى حينما تقوؿ: لـ يتأت   -كما قمت-االستعماالت 

 واالنقياد السيؿ.
 :إيتاء، واسم الفاعل :يؤتي، ومصدره :ومضارعو ،أعطى :معناه -بمد اليمزة- ىوآتَ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 .[111 ]النساء:{ َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاةَ }ومنو:  ،ىمؤتَ  :واسم المفعول ،مؤتٍ 

                                                           

 عرض ما باب الكسوؼ، كتاب ومسمـ، ،(64: )رقـ والرأس، اليد بإشارة الفتيا أجاب مف باب العمـ، كتاب البخاري، خرجوأ - 4
 (.727: )رقـ والنار، الجنة أمر مف الكسوؼ صبلة في -وسمـ عميو اهلل صمى- النبي عمى
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وىذه  ،، ليست في الطبعة األخرى التي ىي طبعة البياف اإلماراتية"ىواسـ المفعوؿ مؤت  "بعًا ىذه الجممة: ط
 .الغالب أف ىذه الطبعة أصوب، والعبارة فييا أصحتمؾ الطبعة فيو الطبعة فيما ُتخالؼ 

ى ليذا اإلعطاء، تقوؿ: تأت   :حسف المطاوعة، اإليتاء بمعنى :تأتي أيضًا المؤاتاة مرادًا بيا ،ىآت   :ىذه المادة أيضاً 
 ،ى لفبلف ىذا األمرتأت   :عمى األلؼ، وىكذا تقوؿآت، فدخمت الياء  :بمعنى ،ىات :ترفؽ لو، تقوؿ :أي ،األمر

المَُّو ِمْن َفْضِمِو َفَقْد آَتْيَنا آَل  َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَمى َما آتَاُىمُ }يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-يعني: تيسر، واهلل 
َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء }، وقاؿ: [74 ]النساء: {ِإْبرَاِىيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتْيَناُىْم ُمْمًكا َعِظيًما

ِإنَّ المََّو }، [72 ]النساء: {اْلُمْمِك َفِإًذا ال ُيْؤُتوَن النَّاَس َنِقيرًا َأْم َلُيْم َنِصيٌب ِمنَ } ،[047 ]البقرة: {َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا
يتَاءِ  ْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا }، [72 ]النحؿ: {ِذي اْلُقْرَبى} ،يعني: إعطاء {َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َواِ  َواِ 

 .، إلى غير ذلؾ[10 ]لقماف: {َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمةَ }، [45 ]األنبياء: {ِبَيا َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبينَ 
 ىذا ليس مف الغريب؛ ألنو واضح المعنى. "اإليتاءو  أتى" :يعني: مثؿ ىذا اآلف

 امتنع. :يأبى أي :أبى: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 :بمعنى اإلباءف، ليس مف الغريب، فإف ىذه المادة تدور عمى ىذا المعنى في أصميا ،بى: أ  وأيضًا مثؿ ىذا
يعني: عف السجود  [24: ]البقرة {اْلَكاِفِرينَ  ِإالَّ ِإْبِميَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمنَ }يقوؿ:  -عز وجؿ-االمتناع، واهلل 

َوَيْأَبى المَُّو ِإالَّ }ال يمتنع،  :يعني [060 ]البقرة: {َوال َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتبَ }ويقوؿ: ، -صمى اهلل عميو وسمـ-آلدـ 
 .[20 ]التوبة: {َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

 :الحديث، وأثارة من عمم :آثار، واألثر أيضاً : وجمعو ،وأمارتو ،بقيتو: الشيء أثرُ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 .موفضَّ  :ثر الرجل الشيء يؤثرهآحرثوىا، و  :بقية، وأثاروا األرض

ىذا األوؿ، الثاني: ذكر الشيء،  ،ليا ثبلثة أصوؿ: تقديـ الشيء -رحمو اهلل-ذكر ابف فارس  "،أثر" :ىذه المادة
 .الثالث: رسـ الشيء الباقي

أثر الشيء قاؿ: "، يذا يوافؽ المعنى الثالث الذي ذكره ابف فارسف "،وأمارتو ،الشيء بقيتو أثرُ " قاؿ:ينا المؤلؼ ف
 ،، تقوؿ: ىذه آثار الحرب، يعني: مخمفات الحرب، ما أورثتو الحرب، وىذه آثار القوـ"بقيتو وأمارتو، وجمعو آثار

 .نحو ذلؾ وأ ،أو منازليـ ،وأبقوه بعدىـ في موضعيـ ،ما تركوه :يعني
و: عنالحديث يقاؿ فذكر الشيء،  :وىو ،ىذا يوافؽ الثاني الذي ذكره ابف فارسو ، "الحديث :واألثر أيضاً "قاؿ: 
والمقطوع، يعني:  ،والموقوؼ ،المرفوع :واآلثار ُيطمقيا كثيرًا أىؿ الحديث مرادًا بيا ،اآلثار :منوو  ،رث  وأ   ،يؤثر

أثر، وىو  :يقاؿ لو -قوؿ التابعي وىو- مف دونوو  ،وقوؿ الصحابي ،-صمى اهلل عميو وسمـ-قوؿ النبي 
كبعض الشافعية  ،االستعماؿ الشائع لدى األصولييف والفقياء، عامة األصولييف والفقياء، الميـ إال ما قؿ  

وا أنيـ فرق :ذكره جماعة مف العمماء في مصنفاتيـ في عموـ الحديثأيًضا و كما يذكر األصوليوف،  ،الُخرسانييف
الحديث، ومف ذلؾ  -كما قاؿ-واألثر لقوؿ الصحابي، فاألثر ىنا  ،بيف الخبر واألثر، وجعموا الخبر لممرفوع

؛ ألنيا تُ  أي: المآثر ، [04 ]المدثر: {ِإْن َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُيْؤَثرُ }قاؿ اهلل تعالى: ويتحدث الناس بيا،  ،روىالمكاـر
 .ويروى عنيـ ،ويؤخذ ،يعني: ُيتمقى
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بقية مف العمـ،  :ىي األثارةف ،وفيو لغات ،وبعضيـ فسره بغير ىذا، وفيو قراءات"، : بقية"وأثارة مف عمـيقوؿ: 
بأف نبيًا مف األنبياء كاف )): -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي عف  :وما جاء مف الحديث ،بالخط :عضيـ فسرهوب

فيقع  ،وىو مؤيد بالوحي -عميو الصبلة والسبلـ-، يعني: الخط عمى الرمؿ، وىذا إنما فعمو ذلؾ النبي (5)((يخط
بل يجوز، فذلؾ مف ف ،وما أشبو ذلؾ، فيذا مف الكيانة ،والعراؼ ،عمى الوجو الصحيح، أما ما يفعمو الكاىف

األثارة مف العمـ ىي ما يوجد  :وبعضيـ قاؿبيذا التفسير، و  ،بيذا االعتبار ،األثر، أثر الشيء، خط في الرمؿ
 .يعني: بمعنى األثر ،روىنحو ذلؾ، فيكوف مما يُ  وأ ،في كتبيـ
 .يعني: تركوا فييا أثراً "، حرثوىا: أثاروا األرضقاؿ: "و 
المعنى األوؿ الذي ذكره ابف يوافؽ ىذا و التفضيؿ،  :اإليثار بمعنىف، "فضمو :ثر الرجؿ الشيء يؤثرهآو قاؿ: "
تقديـ الغير عمى النفس في حظوظيا، طبعًا ينبغي أف ُيقيد وىو:  ،اإليثار :يقاؿفتقديـ الشيء،  :وىو ،فارس

ال فاإليثار يقع في الحظوظ األخروية :بقولؾ اإليثار المشروع غير محمود؛ ألنو  ولكن ،في حظوظيا الدنيوية، وا 
فيما  :فيو غير مشروع، واستثنى منو بعض أىؿ العمـ كالنووي وغيره ،-تبارؾ وتعالى-يؤذف بالزىد بما عند اهلل 

 أو الوالد في الصؼ األوؿ. ،أو العالـ ،لو قدـ اإلماـ العادؿ
، قاؿ عمى نفسو يؤثر، فضمو :يعني ،نفسو مىع يؤثره الشيءالرجؿ  آثراإليثار، فاإليثار مف:  :األثرة ليست ىيو 

االختصاص  :األثرة ىيف، وليس األثرة، [7 ]الحشر: {َأْنُفِسِيْم َوَلْو َكاَن ِبِيْم َخَصاَصةٌ َوُيْؤِثُروَن َعَمى } اهلل تعالى:
أنو استقؿ بو دوف غيره، فينا  :بمعنى ،استأثر بو :، لكف ذاؾ يقاؿاإليثار وليساألثرة،  ىذه ،بالشيء دوف غيره

 .اإليثار :تقديـ الغير عمى النفس في حظوظيا يقاؿ لو
 :في استعماالتيا تأتي بمعنى "ثرأػ"فوىي المعاني التي أشار إلييا المؤلؼ،  ،ثبلثة أصوؿ ذكرىا ابف فارس فيذه

 .أثرلو: ما يبقى يقاؿ ف ،التحديث بو، ورسـ الشيء الباقيو الرواية  :ذكر الشيء بمعنى :تقديـ الشيء، أيضاً 
َفَقَبْضُت }فضمؾ،  :بمعنى [71 ]يوسؼ: {َلَقْد آَثَرَك المَُّو َعَمْيَناَقاُلوا تَالمَِّو }وانظر إلى االستعماالت في القرآف: 

، [64 ]طو: {الِء َعَمى َأَثِري َوَعِجْمُت ِإَلْيَك َربّْ ِلَتْرَضىَقاَل ُىْم ُأوْ }البقية،  :بمعنى [74 ]طو: {َقْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَُّسولِ 
َكاُنوا َأَشدَّ ِمْنُيْم ُقوًَّة َوَأثَاُروا اأَلْرَض َوَعَمُروَىا َأْكَثَر }، والبقية رسـ الشيءبمعنى: يكوف بمعنى ماذا؟  عمى أثري

: {ِممَّا َعَمُروَىا : ((ِي اأَلْرَض َبْعَد َمْوِتَيايِ َفانُظْر ِإَلى آثَاِر َرْحَمِة المَِّو َكْيَف ُيحْ ))، [7 ]الرـو َفُيْم َعَمى } ،[72 ]الرـو
يعني: رسـ  [07 ]الفتح: {ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر السُُّجودِ }، وىكذا في قولو: [52 ]الصافات: {آثَارِِىْم ُيْيَرُعونَ 

ِإْن َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر }، وىكذا، لكف قولو: [05 ]الحديد: {ُثمَّ َقفَّْيَنا َعَمى آثَارِِىْم ِبُرُسِمَنا}الشيء، ما يبقيو مف األثر، 
التفضيؿ والتقديـ، لكف يعني:  [14 ]األعمى: {َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا}يتناقؿ، و روى يعني: يُ  [04 ]المدثر: {ُيْؤَثرُ 
 ،ُيعرؼأف خؼ البعير مف أجؿ  ؿحديدة يوضع بيا عبلمة في أسف :ثرةئثرة؟ المئما ىي الم   ،ثرة ما ىي؟ئالم  

أو ُيحفر بيذه اآللة  ،البعير، كاف خؼ البعير ُينحتثرة، توضع عبلمة في خؼ ئم   :وُيقص أثره، يقاؿ ليا
  .ثرةئم   ، فيي:فبلفىو بعير ، ىذا مف أجؿ أنو إذا مشى ُيعرؼ أيف ذىب ،ثرةئم   :يسمونيا ،الحديدةو 

 مذنب. :أي ،آثم وأثيم :ومنو ،إثم: ذنب: -رحمو اهلل تعالى-قال 

                                                           

تياف الكيانة تحريـ باب السبلـ، كتاب مسمـ، خرجوأ - 5  (.101: )رقـ الكياف، وا 
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 ،كما يقوؿ ابف فارس، في األصؿ ليا معنى واحد ،البطء والتأخر :تدؿ عمىأصؿ ىذه المادة الذنب،  :اإلثـ يقوؿ
تأتي بعد  ،المتأخرة :وليذا يقولوف: ناقة آثمة، ما المقصود بالناقة اآلثمة عندىـ؟ يعني ؛بطء وتأخر :يدؿ عمى

 ،بطيء عف الخير :كما يقوؿ ابف فارس؛ ألف صاحب اإلثـ ،مشتؽ مف ىذا :آثمة، واإلثـ يقولوففيي:  ،اإلبؿ
 كما قاؿ الشاعر:، وىو الخمر ،قد ُيطمؽ اإلثـ عمى نوع خاص مف الذنوب، و ىذا وجو االرتباط ،متأخر عنو

ـ   شربتُ   تفعؿ بالعقوؿ   كذاؾ اإلثـُ  عقمي *** حتى ضؿ   اإلث
طمؽ عمى بعض أنواع اإلثـ، وُيطمؽ اإلثـ أيضًا عمى ما يترتب عمى المعصية مف المؤاخذة، فأُ ، يقصد الخمر

، ويقاؿ أيضًا لما يترتب مؤاخذة، فاإلثـ يقاؿ لممعصية نفسيا :ثـ يعنيىذا فيو إ ،يأثـ ،مف فعؿ كذا فيو آثـ يقاؿ:
 َفَمنِ }يقوؿ:  -عز وجؿ-اهلل و يترتب عميو اإلثـ، يأثـ مف فعؿ كذا، فبلف آثـ،  :وتقوؿ ،الزنى إثـ :فتقوؿعمييا، 

عمى المترتب  وأ ،أطمؽ عمى المعصية نفسياىؿ ينا ف، [152 ]البقرة: {اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْثَم َعَمْيوِ 
اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل  َيْسأَُلوَنَك َعنِ }الجزاء المترتب عمييا، فيو إطبلؽ صحيح، أطمؽ عمى الجزاء؟  وىو ،عمييا

، ىذا عمى [46 ]الفرقاف: {َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْمَق َأثَاًما}، ُأطمؽ عمى ما يترتب عميو، [017 ]البقرة: {ِفيِيَما ِإْثٌم َكِبيرٌ 
كثير الذنوب والمعاصي،  ،كثير اآلثاـ ،ع لآلثاـواق  ي: مُ أ [054 ]البقرة: {َوالمَُّو ال ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيمٍ }الجزاء، 

ُل َعَمى ُكلّْ }  .[000 ]الشعراء: {َأفَّاٍك َأِثيمٍ َتَنزَّ
 {َعَمى َأْن تَْأُجَرِني}، [11 ]القصص: {اْستَْأِجْرهُ }اأُلجرة، ومنو:  :وبمعنى، أجر: ثواب: -رحمو اهلل تعالى-قال 

 َلْن ُيِجيَرِني ِمنَ }، و[11 ]األحقاف: {َوُيِجْرُكْم ِمْن َعَذاٍب أَِليمٍ }، [1 ]التوبة: {اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرهُ }وأما ، [12 ]القصص:
 التأمين. :بمعنى ،، فذلك كمو من الجوار[33 ]المؤمنون: {َوُىَو ُيِجيُر َوال ُيَجاُر َعَمْيوِ }، [11 ]الجن: {المَِّو َأَحدٌ 

ُيرجع ىذه المادة إلى  -رحمو اهلل-جممة ما ذكره مف المعاني ثبلثة: الثواب، واألجرة، والتأميف، ابف فارس  إًذاىنا 
 ،فيذا ميـ ،أو وجو الجمع بيف المعنييف ،يمكف الجمع بينيما، وانتبيوا لمممحظو يقوؿ:  ،أصميف في المعنى

جبر العظـ  :"رأج  ػ"فُيحتاج إليو في معرفة المعاني، األوؿ: الكراء عمى العمؿ، والثاني: جبر العظـ الكسير، و 
أف أجرة العامؿ كأنيا شيء ُيجبر بو  :بيف ىذيف المعنييف؟ وجو الجمع بينيما ،الكسير، كيؼ يمكف الجمع بينيما

ىكذا جمع ابف فارس بيف  ،حالو فيما لحقو مف كد العمؿ مف النصب والتعب الذي لحقو، فُيجبر باألجرة
بلف عمى يو مف ىذا المعنى، يؤجر فأما الثواب الذي ذكره المؤلؼ فو  اأُلجرة، :يكوف األجر بمعنىف المعنييف،

 أجر.يقاؿ لو:  كؿ ذلؾفوذلؾ فيما ُيعطاه العامؿ عمى عممو،  ،الثواب :األجر بمعنىفُيثاب،  :بمعنى كذا
ْن َأَحٌد ِمنَ } :وأما االستجارة التأميف، ابف فارس ما  :، فيذا يقوؿ بمعنى[4 ]التوبة: {اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرهُ  َواِ 

، كأنو قد فمجأ إلى غيره مف أجؿ أف يؤمنو نو يرجع إلى ما ُذكر، فيذا الذي خاؼإ :ذكر ىذا، يمكف أف يقاؿ
 .واهلل أعمـجبره بجواره، 

 [07 ]القصص: {َك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنازيجْ ِليَ }يعني: ثواب العامميف،  [76 ]العنكبوت: {ِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِمينَ }قولو: و 
 .األجرة :أيضًا بمعنى [4 ]الطبلؽ: {َلُكْم َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ  َفِإْن َأْرَضْعنَ }األجرة،  :بمعنى
التصديق مطمقا، وفي الشرع: التصديق  :ق، واإليمان في المغةآمن إيمانًا: أي: صدّ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
اسم اهلل  :والمؤمنق بيذه األمور، المصدّْ  :واليوم اآلخر، والمؤمن في الشرع ،ورسمو ،وكتبو ،ومالئكتو ،باهلل
 ن أولياءه من عذابو.يؤمّْ  :أي ،ق لنفسو، وقيل: إنو من األمنالمصدّْ  :أي ،-تعالى-
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إلى آخره، وذكرت لكـ في  ... التصديؽ باهلل ومبلئكتو :ىنا فسر اإليماف في المغة بالتصديؽ، قاؿ: وفي الشرع
ىذا الموضع،  :منيا ،أف في الكتاب أشياء تستدرؾ عمى المؤلؼ فيما يتعمؽ باالعتقاد :الكبلـ عمى عقيدة المؤلؼ

يفسر بو بعض أىؿ بو، و وىذا يقوؿ  ،يفسره بالتصديؽ فيو ،وفي كؿ المواضع التي ستأتي في ذكر اإليماف
 ،ىو مجرد التصديؽ :ال يقولوف -أىؿ السنة :أعني-مع أنيـ عند تحرير الكبلـ عمى مسألة اإليماف  ،السنة

ال تجد ىذا في كثير مف كتب لمفظ المفس   ئوال مكاف ولكنو غير مطابؽ ،بمعنى يقرب لكنيـ يفسرونو ر، وا 
كؿ كممة عند لو أردت في التفسير  ؾالمتقدميف والمتأخريف مف أىؿ السنة، وكأنيـ يفعموف ذلؾ اختصارًا؛ ألن

 ... وعمؿ بجوارحو ،وقاؿ بمسانو ،وانقاد قمبو ،وأذعف ،وأقر ،صدؽ :بمعنى ،تقوؿ: مف آمف باهللأف إيماف تمر 
 ىذا لطاؿ ذلؾ. في كؿ مرة ُيكررو طويؿ، الإلى آخر الكبلـ 

التصديؽ، ىناؾ فروقات بيف اإليماف  :أف اإليماف في المغة ليس معناهىو: لكف الذي ينبغي أف نفيمو نحف اآلف 
 ،ذكر ىذا في الصاـر المسموؿ ،-رحمو اهلل-يخ اإلسبلـ كما يقوؿ ش ،اإليماف يتضمف التصديؽفوالتصديؽ، 

ألف ، والطمأنينة، يقوؿ شيخ اإلسبلـ: اإلقرار :وفي غيره، لكنو ليس مجرد التصديؽ، وأقرب ما ُيفسر بو ىو
نشاء، : الكبلـو  ،ألف األمر عندىـ إنشاء ؛التصديؽ إنما يعرض لمخبر فقط، فأما األمر فميس فيو تصديؽ خبر وا 

يقوؿ: األمر ليس فيو تصديؽ مف فوفي غيره،  ،الخبر، لكف اإليماف يقع في الخبر :قع معو التصديؽ ىوفالذي ي
 ،يستوجب االنقياد لو :ر، واألمريستوجب تصديؽ الُمخب   :حيث ىو أمر، وكبلـ اهلل خبر وأمر، فالخبر

ماعو الخضوع، يعني:  ،وىو عمؿ في القمب ،واالستسبلـ ماعو الخضوع ،القمبعمؿ في  اإليمافأف ج   ،ج 
ف لـ يفعؿ المأمور بو،  واألمر باالنقياد  ،بلبد مف االنقياد، يقوؿ: فإذا قوبؿ الخبر بالتصديؽفواالنقياد لؤلمر، وا 

وبيف ربط بينو فقد  :واوىو الطمأنينة واإلقرار، فإف اشتقاقو مف األمف، الحظ ،فقد حصؿ أصؿ اإليماف في القمب
الذي ىو  ،نحتاج فيو إلى مثؿ ىذا المعنى، يقوؿ: فإف اشتقاقو مف األمففس ،بعدُ تفسير األمف الذي سيأتي 

ذا كاف كذلؾ ،استقر التصديؽ ، أي:في القمب وذلؾ إنما يحصؿ إذا استقر ،والطمأنينة ،القرار  واالنقياد، وا 
عزاز ،واالنقياد لؤلمر إكراـ ،واستخفاؼ ،فالسب إىانة  ،واستسمـ ،وخضع ،لوييف القمب مف انقاد ومحاؿ أف ي، وا 

، ولكف [14 ]النمؿ: {َوَجَحُدوا ِبَيا َواْسَتْيَقَنْتَيا َأْنُفُسُيمْ }أو يستخؼ بو، يعني: ىذا اإلنساف الكافر قد يكوف مصدقًا 
امتنع أف  ،واستيانة ،فإذا حصؿ في القمب استخفاؼ واإلعراض، يقوؿ شيخ اإلسبلـ: ،ىؤالء في غاية الكفر

فمـ يكذب  ،فإنو سمع أمر اهلل لو ،وىذا ىو بعينو كفر إبميس فبل يكوف فيو إيماف، ،أو استسبلـ ،يكوف فيو انقياد
فصار كافرًا، يقوؿ: وىذا موضوع زاغ فيو  ،واستكبر عف الطاعة ،ولـ يخضع لو ،ولكف لـ ينقد لؤلمر ،رسوالً 

ثؿ إبميس وفرعوف ممف لـ ثـ يروف م ،خمؽ مف الخمؼ، تخيؿ ليـ أف اإليماف ليس في األصؿ إال التصديؽ
 ،بعض غبلة المرجئة ،، يعني: بعضيـمؤمناً  أو صدر عنو تكذيب بالمساف ال بالقمب ،يصدر عنو تكذيب

يروف أف إبميس مصدؽ ومؤمف، ويذكر في مجموع الفتاوى أيضًا في المجمد السابع كبلمًا  ،كذا وأ ،الجيمية مثبلً 
َوَما َأْنَت }ديؽ، وُيخرجوف األعماؿ مف اإليماف، ويحتجوف بقولو: ويرد عمى ىؤالء الذيف فسروه بالتص ،نحو ىذا

ثـ يرد عمييـ بردود طويمة، ويذكر أف ىاتيف المقدمتيف غير ، أي: بمصدؽ لنا، [15 ]يوسؼ: {ِبُمْؤِمٍن َلَنا
ف المعنى يصح إذا استعمؿ أ، وىب ؟ف لفظ اإليماف مرادؼ لمفظ التصديؽإ :صحيحتيف، يقوؿ: مف الذي قاؿ

لكف افترض أنو ىذا  ،ليس ىذا معناىا في اآلية :، ىو يقوؿ[15 ]يوسؼ: {َوَما َأْنَت ِبُمْؤِمٍن َلَنا} :في ىذا الموضع
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، كبلـ طويؿ لوفي يقوؿ ثـ ، اإليماف يرادؼ التصديؽ أف مطمقاً  :يعني؟ نو يوجب الترادؼإ :قمت ـم  ف ،المعنى
فرؽ بيف اإليماف والتصديؽ ىناؾ وذلؾ مف وجوه،  ،مرادفًا لوقوؿ: ثـ يقاؿ: ليس ىو لكف ىذه أجزاء منو، ي

التعدية  وا، الحظ: آمف لوآمنو وآمف بو، بؿ يقاؿ :و، وال يقاؿق  صد   :وقت  ر إذا صد  يقاؿ لمُمخب   وانتبيوا، األوؿ: أنف
َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ }، وقاؿ: [04 ]العنكبوت: {َفآَمَن َلُو ُلوطٌ }يقاؿ: آمف لو، كما قاؿ: ؽ، : آمف وصد  في لفظ

يَّةٌ   ]الشعراء: {َواتََّبَعَك اأَلْرَذُلونَ  َأُنْؤِمُن َلكَ }، وقالوا لنوح: [102 ]األعراؼ: {َقاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتْم ِبوِ }، و[62 ]يونس: {ُذرّْ
ْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِلي}، [45 ]المؤمنوف: {َأُنْؤِمُن ِلَبَشَرْينِ }، [41 ]التوبة: {َوُيْؤِمُن ِلْمُمْؤِمِنينَ }، [111  .[01 ]الدخاف: {َواِ 

كاسـ الفاعؿ،  ،ما يتعدى بنفسو إذا ضُعؼ عمموفإف قيؿ: فقد يقاؿ: ما أنت بمصدؽ لنا، قيؿ: البلـ تدخؿ عمى 
ال فإف األصؿ أف لفظيقوؿ:  ،ذكر كبلمًا مفصبًل في ىذاثـ   :ما تقوؿو  ،صدقتو :تقوؿتتعدى بنفسيا، ؽ صد   ةوا 

ى إلى الضمير بالبلـ فإنو تعد   ،آمنت لو، وآمنت بو، يقوؿ: وىذا بخبلؼ لفظ اإليماف :صدقت لو، لكف تقوؿ
نما يقاؿ :بل يقاؿف ،دائماً  مفظ اإلقرار أقرب مف تفسيره بأقررت لو، فكاف تفسيره  :آمنت لو، كما يقاؿ :آمنتو قط، وا 

واالنقياد القمبي، إذا  ،واإلذعاف ،اإليماف ىو بمعنى اإلقرار: ذلؾ نحف نقوؿولا، بمفظ التصديؽ، مع أف بينيما فرقً 
 .ذكر معو العمؿ الصالح

فإف كؿ  ،أنو ليس مرادفًا لمفظ التصديؽ في المعنى: في الفروقات بيف اإليماف والتصديؽ ثـ ذكر الوجو الثاني
 :قيؿ لو ،السماء فوقنا :كذبت، فمف قاؿ :صدقت، كما يقاؿ :يقاؿ لو في المغة ،أو غيب ،ر عف مشاىدةُمخب  

مـ يوجد في الكبلـ أف مف فستعمؿ إال في الخبر عف غائب، كذب، وأما لفظ اإليماف فبل ي :صدؽ، كما يقاؿ
ذا إ صدقناه :نحف نقوؿفصدقناه،  :كما يقاؿ ،آمناه :وغربت، أنو يقاؿ ،أخبر عف مشاىدة كقولو: طمعت الشمس
فإنما يستعمؿ في خبر  ،ويقوؿ: فإف اإليماف مشتؽ مف األمفآمناه،  :أخبر عف شيء مشاىد، لكف ما يقاؿ

آمف لو  :وغيره لفظ ،ذا لـ يوجد قط في القرآفيول؛ ركاألمر الغائب الذي يؤتمف عميو الُمخب   ،ريؤتمف عميو الُمخب  
 ]المؤمنوف: {َأُنْؤِمُن ِلَبَشَرْينِ }، [04 ]العنكبوت: {َفآَمَن َلُو ُلوطٌ }: : وليذا قاؿ تعالىإلى أف قاؿ...  إال في ىذا النوع

وىو مأموف عنده عمى ذلؾ،  ،عنو فيصدقيـ فيما أخبروا بو مما غاب إلى آخره، [51: طو] {َلوُ  آَمْنُتمْ }، [45
 .يدؿ عميو االستعماؿ واالشتقاؽ افالمفظ متضمف مع التصديؽ معنى االئتماف واألمانة كم

ؿ بالتكذيب، كمفظ التصديؽ، فإنو أف لفظ اإليماف في المغة لـ ُيقاب   والتصديؽ:ذكر الفرؽ الثالث بيف اإليماف ثـ 
 :رخب  وال يقاؿ لكؿ مُ  ،أو كذبناه ،صدقناه :أو كذبت، ويقاؿ ،صدقت :ر يقاؿ لوأف كؿ ُمخب   :مف المعمـو في المغة

 :الكفر، يقاؿ :إليماف لفظبؿ المعروؼ في مقابمة ا ،أو مكذب لو ،أنت مؤمف لو :أو كذبناه، وال يقاؿ ،آمنا لو
 بؿ أعاديؾ ،لكف ال أتبعؾ ،أو كافر، والكفر ال يختص بالتكذيب، بؿ لو قاؿ: أنا أعمـ أنؾ صادؽ ،مؤمف :ىو
ُعمـ أف اإليماف ليس ىو  ،إلى آخره، لكاف كفره أعظـ، فمما كاف الكفر المقابؿ لئليماف ليس ىو التكذيب فقط... 

يعني: أنواع الكفر ببل - وامتناعاً  ،ةاومعاد ،ويكوف مخالفة ،التصديؽ فقط، بؿ إذا كاف الكفر يكوف تكذيباً 
فيكوف اإلسبلـ  ،وال يكفي مجرد التصديؽ ،وانقياد ،ومواالة ،فبلبد أف يكوف اإليماف تصديقًا مع موافقة -تكذيب

 مع التصديؽ جزء مسمى الكفر، فيجب أف يكوف كؿ مؤمفنقياد متناع مف االجزء مسمى اإليماف، كما كاف اال
 .وىذا ىو العمؿ ،مسممًا منقادًا لؤلمر
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اإليماف أصمو في المغة مف األمف الذي ىو ضد الخوؼ، فآمف  :ثـ ذكر الفرؽ الرابع: أف مف الناس مف يقوؿ
 .رإلى آخر ما ذك ... صار داخبًل في األمف :أي

يقوؿ: فقوليـ: إف التصديؽ ال يكوف إال  ،أنو إذا ُفرض أنو مرادؼ لمتصديؽوبدأ يرد عمى المقدمة الثانية: 
- كما ثبت في الصحيح عف النبي  ،بؿ األفعاؿ تسمى تصديقاً  ،عنو جواباف: أحدىما: المنع ،أو المساف ،بالقمب

، (6)((والفرج يصدؽ ذلؾ أو يكذبو)): قاؿ إلى أف ...((العيناف تزنياف))أنو قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ
قؿ ن  ، و والخمؼ ،وطوائؼ مف السمؼ ،وليس بمجرد القوؿ، يقوؿ: وكذلؾ قاؿ أىؿ المغة ،فالتصديؽ يكوف بالفعؿ

قؿ عف الدائـ التصديؽ، ويكوف الذي يصدؽ قولو بالعمؿ، ون   ،ؽالفس ي :ؽ مثاؿقاؿ: والصد يف ،عف الجوىري
وصدقتو األعماؿ،  ،ولكف ما وقر في القمب ،وال بالتمني ،المشيور: ليس اإليماف بالتحميالحسف البصري القوؿ 

في  ،في المجمد السابع ،إلى آخر ما قاؿ، ذكر ىذا في أكثر مف موضع في كتبو... التصديؽ يكوف بالفعؿ ف
تجدوف ىذا و ، [074إلى  067] :عمى سبيؿ المثاؿ، وكذلؾ أيضًا في المجمد السابع في صفحة [100] :صفحة

مو كبلـ في غاية األىمية، الفروقات في المغة بيف اإليماف والتصديؽ، بينما تجدوف ف ،في كتاب اإليماف الكبير
كبلـ فيو إشكاؿ ال يخفى، الصدقنا، وىذا  :اإليماف بمعنى التصديؽ، آمنا أي :العبارات الدارجة في كتب التفسير

 األمف. :المعنى التي ىيلفظة واحدة تتعمؽ بيذا أيضًا خذ أنوس
من  :الخوف، وأمن أيضاً  :ضده ،ةنَ وأمَ  ،أمناً  -وكسر الميم ،بقصر اليمزة- نَ وأمِ : -رحمو اهلل تعالى-قال 

 من التأمين. :ن غيرهاألمانة، وأمّ 
ما نذكره في ًا يشمؿ ىذا أيضًا، وكما قمت لكـ بأف في الكبلـ عمى اإليماف ذكر كبلم -رحمو اهلل-ابف فارس 
 ،أنو يأتي بمعنى يقابؿ الخوؼ :-رحمو اهلل- ُجزينحتاج إليو في الكبلـ عمى األمف، فينا ذكر ابف ساإليماف 

ف ىذه المادة ليا أصبلف: األوؿ: األمانة التي ىي إيقوؿ:  -رحمو اهلل-ومف التأميف، ابف فارس  ،ومف األمانة
ي: متقارباف، شيخ اإلسبلـ أضد الخيانة، ومعناىا سكوف القمب، واآلخر: التصديؽ، يقوؿ: والمعنياف متدانياف، 

 ،واإلذعاف ،واالنقياد ،واإلقرار ،فيو معنى التصديؽف ،أف اإليماف يجمع بيف ىذا وىذا :يرى -رحمو اهلل-
 ،ولذلؾ ال يقاؿ في األمور الظاىرة ؛رإال فيما يؤتمف عميو الُمخب   ،اإليماف :ى األمف، أف ذلؾ ال يقاؿباإلضافة إل

تطمئف إلى  ،الطمأنينةو  ،األمف :ونحو ذلؾ، فيرى أف المعنييف في اإليماف مضمناف، ففيو معنى ،كطموع الشمس
تبارؾ -  مف عند ربو  -الصبلة والسبلـعميو -أو جاء بو الرسوؿ  ،أو صدقتو و،اعتقدتىذا الشيء الذي 

 .، فيذا كمو متحقؽ فيو-وتعالى
داخؿ في موضوع اإليماف،  يذاف ،عميو تمنوائمف التأميف،  :األمفو مف األمانة،  :األمفو ضد الخوؼ،  :األمفف

طمأنينة، الصدؽ و والكذب ريبة،  ،ولذلؾ فإف الكفر ريبة ؛فإف اإليماف فيو طمأنينة ،ما يقابؿ الخوؼأيضًا: 
، ليس فيو [0 ]البقرة: {َذِلَك اْلِكتَاُب ال َرْيَب ِفيوِ }يب شؾ فيو قمؽ، شؾ ُمقمؽ، أخص مف مطمؽ الشؾ، الر   :يبوالر  

                                                           

 آدـ ابف عمى درقُ  باب القدر، كتاب ومسمـ، ،(4042: )رقـ الفرج، دوف الجوارح زنا باب االستئذاف، كتاب البخاري، خرجوأ - 6
 (.0475: )رقـ وغيره، الزنا مف حظو
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كماؿ ضده، أنو متضمف لكماؿ الصدؽ، ثبوت ما يورث الريب مف التناقض والتعارض، وىذا النفي فيو يتضمف 
 .في موضعو -شاء اهلل تعالىإف -إلى غير ذلؾ مما ُذكر ىناؾ، ويأتي 

، األمانة التي يقابميا [062 ]البقرة: {َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكْم َبْعًضا َفْمُيَؤدّْ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتوُ }: -عز وجؿ-اهلل يقوؿ 
 ]يوسؼ: {َأْن تَْأِتَيُيْم َغاِشَيةٌ َأَفَأِمُنوا }الذي يقابؿ الخوؼ،  ، األمف ىنا[77 ]األعراؼ: {َأَفَأِمُنوا َمْكَر المَّوِ }الخيانة، 

ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَماَنَة }تقابؿ الخيانة،  التي ، األمانة[05 ]األنفاؿ: {َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَمُمونَ }كذلؾ،  [125
وىذا يشمؿ التكاليؼ بأنواعيا، وكؿ ما  ،، ما يؤتمف عميو اإلنساف[50 ]األحزاب: {َعَمى السََّمَواِت َواأَلْرِض َواْلِجَبالِ 

 ، فيذه المعاني مترابطة متقاربة:الخوؼ :ىنا يقابؿ [45 ]العنكبوت: {َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َجَعْمَنا َحَرًما آِمًنا}يؤتمف عميو، 
 ،بخبلؼ الكذب ،ؤمف أيضًا مف جاء بو، وىو أيضًا يورث الطمأنينةويُ  ،اإليماف واألمف، فإنو شيء يؤتمف عميو

 وصحبو. ، وآلواهلل عمى نبينا محمد، وصمى فإنو يورث الريبة، واهلل أعمـ


