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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 بدا :قولو إلى دعُ بَ  :قولو من الباء حرف( أ -ٗٔ)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

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

 والمستمعين، أما بعد: ،والحاضرين ،ولشيخنا ،ولوالدينا ،الميم اغفر لنا ،وصحبو أجمعين
بضم العين،  ُعدبَ  :والفعل منو ،ُعد: لو معنيان: ضد الُقرببَ  :-رحمو اهلل تعالى- زي الكمبيجُ فيقول اإلمام ابن 

 .[5٘ ]ىود: {َكَما َبِعَدْت َثُمودُ }والفعل منو بكسرىا، ومنو:  واليالك
 السالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد:و والصالة  ،الحمد هلل
 ،ُيرجع ذلؾ إلى أصميف: األوؿ: خالؼ الُقربفابف فارس أما و واليالؾ،  ،د لو معنياف: ضد الُقربعُ فقولو: بَ 
 .شير إلى معنى اليالؾيو ذكر أيضًا ؿ، ويَ بْ قَ  :ومقابؿ

 .دعُ بَ  :الفعؿ منو :يقوؿ ،فالمعنى األوؿ الذي ىو ضد الُقرب
الفعؿ و يقوؿ: ىذا في النسخة الثانية، النسخة اإلماراتية،  ِعد،الفعؿ منو يقوؿ: بَ و  ،اليالؾ ىوو والمعنى الثاني 

 .ىمؾ :ِعد أي، بَ [ٜ٘ ]ىود: {َكَما َبِعَدْت َثُمودُ } ، ومنو:بكسرىا :ِعدبَ  :منو
بعد ذلؾ، وقبؿ ذلؾ، فيما يعني: ؿ، جاء مف قبْ  :كما يقاؿ ،دعْ كقوليـ: جاء مف بَ ف ؿقبْ كممة وأما الذي يقابؿ 

 .متقابالف
َأنَّ َبْيَنَيا َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَمْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضرًا َوَما َعِمَمْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو }: -تبارؾ وتعالى-قولو ف

َوُيِريُد الشَّْيَطاُن َأْن }: -تبارؾ وتعالى-في قولو و ىذا يقابؿ الُقرب،  "ابعيدً "، [ٖٓ ]آؿ عمراف: {َوَبْيَنُو َأَمًدا َبِعيًدا
 ]النساء: {َبِعيًداَضالاًل َفَقْد َضلَّ }: -تعالى-، ىذا يقابؿ الُقرب، وكذلؾ في قولو [ٓٙ ]النساء: {ُيِضمَُّيْم َضالاًل َبِعيًدا

ٔٔٙ]. 
 .لميالؾ ، فيذا[ٗٗ ]ىود: {َوِقيَل ُبْعًدا ِلْمَقْوِم الظَّاِلِمينَ }: -تبارؾ وتعالى-قولو كأما معنى اليالؾ فو 

: {ِلمَِّو اأَلْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعدُ }: -تبارؾ وتعالى-قولو  في ،طيب مف قبؿ "قبؿ، لفظ  :، ىذه التي تقابؿ[ٗ ]الرـو
  .اليالؾ :وليست بمعنى ،الُقرب :، فيذه ليست بمعنى"بعدومف 
غير بو  ،استعماالت باإلضافةفي و  في مواضع كثيرة جدًّاالكريـ في القرآف  -عمى كؿ حاؿ-جاءت المادة وىذه 

مف قبؿ،  :ىذه التي تقابؿ "مف بعد"، [ٕٚ ]البقرة: {الَِّذيَن َينُقُضوَن َعْيَد المَِّو ِمْن َبْعِد ِميثَاِقوِ }كقولو:  ،اإلضافة
، [ٖٖٔ ]البقرة: {ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي}مف قبؿ،  :، تقابؿ[ٕ٘ ]البقرة: {ُثمَّ َعَفْوَنا َعْنُكْم ِمْن َبْعِد َذِلكَ }

 .مف قبؿ :تقابؿ
األصؿ الثاني  ىو قبؿ، فيذا :وكذلؾ ما يقابؿ ،الُبعد وىو ،الُقرب :وأيضًا ما يقابؿ ،اليالؾ :فصار عندنا معنى

 .قبؿ :ي: مقابؿأ، -رحمو اهلل-الذي أشار إليو ابف فارس 
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الُقرب، وىكذا في قولو:  :، ىذا يقابؿ[ٕٗ ]التوبة: {الشُّقَّةُ  َوَلِكْن َبُعَدْت َعَمْيِيمُ }: -تبارؾ وتعالى-قولو في  ،طيب
َفَقاُلوا َربََّنا َباِعْد َبْيَن }الُقرب أيضًا،  :، ىذا يقابؿ[ٖٛ ]الزخرؼ: {اْلَمْشِرَقْيِن َفِبْئَس اْلَقِرينُ َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد }

 :الُبعد الذي يقابؿفيو ُقرب، ال :يقابؿ، كؿ ذلؾ وغير ذلؾ ،{داعَ بَ } :، عمى القراءات فييا[ٜٔ ]سبأ: {َأْسَفاِرَنا
  .الُقرب
ذِ } :واالختبار، ومنو، بالء: لو معنيان: العذاب: -رحمو اهلل تعالى-قال   {َوَنْبُموُكمْ } ،[ٕٗٔ: البقرة] {اْبَتَمى َواِ 

 .[ٖ٘: األنبياء]
 :ُيرجع ذلؾ إلى أصميف -رحمو اهلل-واالختبار، وابف فارس  ،العذاب :ىنا جعؿ لو ىذيف المعنييف

 .األوؿ: إخالؽ الشيء
 .والثاني: نوع مف االختبار

وجمع ذلؾ  ،ءً اَل وبِ  ِبًمى :قًا، ويقاؿخمِ  صار رثًّا :يعني ،مىبْ يَ  ي الثوبُ مِ يقاؿ: بَ  الشيء إخالؽاألوؿ الذي ىو ف
ومنو: ، باؿٍ و  ،قديـو ي: رث، أ ،ؽمِ خَ  ثوبٌ  :ؽ، وال زالت ىذه مستعممة إلى اليوـمِ خَ  :قاف، والواحد يقاؿ لوُخمْ  :يقاؿ

الشيء القديـ يقاؿ لو فخالؽ الشيء، إ :، فيذا بمعنى[ٕٓٔ ]طو: {ال َيْبَمىَىْل َأُدلَُّك َعَمى َشَجَرِة اْلُخْمِد َوُمْمٍك }
 .ذلؾ

 :و يعنيبموتُ  :كما تقوؿ -عمى كؿ حاؿ-الء بمعنى االختبار، فيذا البَ فالء، وأما ما يتعمؽ باالختبار فيقاؿ: البَ 
االختبار، وىذا االبتالء واالختبار  :ىذا كمو بمعنى ،ابتميتو وأبميتوو  ،وامتحنتُ  :وبالًء يعني ًوامْ و بَ و، بموتُ اختبرتُ 

 .المكروهببالمحبوب وكذلؾ أيضًا و  ،يكوف بالخير والشر
نتيجة االختبار سواء كانت حسنة  ، أي:أو نتيجتو ،وبعض أىؿ العمـ ُيرجع ما يتصؿ بيذا المعنى إلى االختبار

  ر عنو بيذه المفظة، يقوؿ اهلل أو سيئة، وقد ُيطمؽ ذلؾ عمى السبب الموصؿ إلى ىذه النتيجة، فيذا كمو قد ُيعب  
َبالٌء ِمْن َربُّْكْم َوِفي َذِلُكْم }االختبار،  :، ىنا بمعنى[ٜٗ ]البقرة: {َوِفي َذِلُكْم َبالٌء ِمْن َربُّْكْم َعِظيمٌ }: -تبارؾ وتعالى-

َوِلُيْبِمَي }والواقع أنيا ترجع إلى ىذا، قاؿ:  ،مقاربة أو مغايرة يَ ، والمفسروف قد يذكروف معان[ٜٗ ]البقرة: {َعِظيمٌ 
 ،فسرونو ىنا بالنصريالبالء الحسف ىنا ما ىو؟ النصر، يعني: ، [ٚٔ ]األنفاؿ: {اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُو َبالًء َحَسًنا

فيذا ىو البالء الحسف في ىذا الموضع، لكف  ،يعني: ينصرىـ [ٚٔ ]األنفاؿ: {ْؤِمِنيَن ِمْنُو َبالًء َحَسًناَوِلُيْبِمَي اْلمُ }
كيؼ  وحاليـ ليختبر شكرىـ ؛االختبار، فيو ينصرىـ ىذا النصر عمى األعداء :أف ىذا يرجع إلى معنى الواقع

فيظير حاؿ العبد في حاؿ  ،بوف في ىذاقم  الناس يُ ف ،والظفر ،والغمبة ،كيؼ تكوف بعد النصر ،تكوف بعد ذلؾ
ذِ }، [ٖٖ ]الدخاف: {اآلَياِت َما ِفيِو َبالٌء ُمِبينٌ  َوآَتْيَناُىْم ِمنَ }وقاؿ: السراء والضراء،   ]البقرة: {اْبَتَمى ِإْبرَاِىيَم َربُّوُ  َواِ 

، فيذا كمو [٘٘ٔ ]البقرة: {اْلَخْوِف َواْلُجوعِ  َوَلَنْبُمَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمنَ }االختبار،  :، ىذه واضحة أنيا بمعنى[ٕٗٔ
اِبِريَن َوَنْبُمَو َأْخَباَرُكمْ }االختبار،  :بمعنى  .، نختبر[ٖٔ ]محمد: {َوَلَنْبُمَونَُّكْم َحتَّى َنْعَمَم اْلُمَجاِىِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ
، يعني: ىنا تتكشؼ ليا [ٖٓ ]يونس: {ُكلُّ َنْفٍس َما َأْسَمَفتْ  اُىَناِلَك َتْبُمو }: -تبارؾ وتعالى-قولو في  ،طيب

يظير التمحيص، و  ،كما يكشؼ االبتالء الحقيقة، االبتالء يكشؼ الحقائؽيعني: الحقيقة، ما عالقتو باالبتالء؟ 
 :، ويمكف أف يقاؿ[ٖٓ ]يونس: {ُكلُّ َنْفٍس َما َأْسَمَفتْ  اُىَناِلَك َتْبُمو }ص الناس ويتبيف الصادؽ مف الكاذب، ُيمح  
ويظير ما كاف  ،أنو يتجمى لو: عبر عنو بغير ذلؾ، فوجو ارتباطو عند مف ي"كؿ نفس ما أسمفت"تختبر  "تبمو"
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ِبالشَّرّْ َوَنْبُموُكْم }وىذا ظاىر،  ،توُيظير المخبآ ،كما يكشؼ االبتالء الحقائؽ ،عميو مف الحاؿ واالعتقاد والعمؿ
َلْيَنا ُتْرَجُعونَ  َوَبَمْوَناُىْم ِباْلَحَسَناِت َوالسَّيَّْئاِت َلَعمَُّيْم }، ىذا االبتالء بالسراء والضراء، [ٖ٘ ]األنبياء: {َواْلَخْيِر ِفْتَنًة َواِ 

  .[ٛٙٔ ]األعراؼ: {َيْرِجُعونَ 
وُىمْ  َأنْ }بر الوالدين، و :ومنو ،: لو معنيان: الكرامةِبرّ : -رحمو اهلل تعالى-قال   والتقوى، [8: الممتحنة] {َتَبرُّ

من  :رُّ أبرار، والبَ  :والجميع ،رّّ وبَ  ، ورجل بارّّ [85ٔ: البقرة] {اتََّقى َمنِ  اْلِبرَّ  َوَلِكنَّ }منو: و  ،والجمع لخصال الخير
 أسماء اهلل تعالى.

 إلى أربعة أصوؿ: -اهللرحمو -أرجعو ابف فارس  ،الحرؼ المضعؼو  ،والراء ،ىذه الباء
 -اليميف أبرّ -ىا يمينو، أبرّ  صدقتْ  :يعني ،يمينو نقوؿ: برتْ و ، ر  صدؽ فالف وبَ  :الصدؽ، نحف نقوؿ :األوؿ
يا إلى نقوؿ: حجة مبرورة، يعني: يرجعو وتاهلل عممؾ،  بر  و اهلل حجؾ،  قوؿ: بر  تو أمضاىا عمى الصدؽ،  :يعني
يرجعونو إلى ف ،يطيعو :يعني ،ربو ر  بَ فالف يَ  :العمؿ الصادؽ، وىكذا أيضاً  الصدؽ، يقولوف: ُقبمت قبوؿَ  :معنى
 :أصمو: يقولوف قرابتو يعني بر  يَ  بالصدؽ، حتى قولنا: ىو ألف المعاممة مع اهلل ال تكوف إالالصدؽ؛  :معنى

الصدؽ في المحبة، يعني: ليس لشيء آخر، فيذا  :الصدؽ في المحبة، يعني: أف مبنى ىذا البر بالقرابة إنما ىو
 .الصدؽ :كمو يرجع إلى معنى

ىذا ليس -يقوؿ: ومنو قوؿ العرب ، -رحمو اهلل-حكاية صوت، ىذا المعنى الثاني عند ابف فارس  :وكذلؾ أيضاً 
مف ِبر، ال  يعرؼ ِىرًّا ؟ الر ما معناهمف َبر، فاليِ  عرؼ ِىرًّامف ِبر، ويقولوف: ال ي رًّاال يعرؼ ىِ  ىو: -في القرآف
 االِير؟ يعني: دعاء الغنـ، يقاؿ لو ذلؾ، حكاية صوت، يعني ىو يقوؿ ليبمف َبر، ما ىو المقصود  رًّايعرؼ ىِ 

حكاية  ر، فيذهبَ  :قت، يقوؿ ليا ذلؾ، يقوؿ ليابيا إذا سي تُ صو  ر حينما يُ ىذه حكايتيا، وكذلؾ أيضًا البَ  عبارةً 
 .كثير الكالـ :يي ترجع إلى ىذا، ورجؿ بربار يعنيف ،كثرة الكالـ :، ويقولوف: البربرةصوت

 .رالبَ  ،معروؼ وىو ،خالؼ البحر :واألصؿ الثالث الذي ذكره ىو
حمؿ األراؾ مثؿ:  غير الُبر،ل ،حنطة، ويقاؿ أيضًا لغير ذلؾال ،الُبر المعروؼ :واألصؿ الرابع: أنو نبت، ومنو

ذي لو شوؾ، معروؼ في بالد الشجر ال ،البرير لما أدرؾ مف ثمر شجر العضاه برير، وكذلؾ يقاؿ :يقاؿ لو
  .برير :يقاؿ لو ،عمى أنواعو المختمفة الحجاز

 .خالؼ البحر :وكذلؾ ،الصدؽ :الذي عندنا في القرآف ىو ما يتعمؽ بمعنى :عمى كؿ حاؿ
قرابتو عند ابف ُجزي  بر  بر الوالديف، فإذف: فالف يَ  :ومنو :قاؿ ،الكرامة :ذكر معنى -رحمو اهلل-ابف ُجزي ف

نما يقاؿ فيما ىو أوسع مف ذلؾ، يعني ،الوالديفبكرميـ، وال يختص ىذا بالقرابة و ي :بمعنى  واإلحساف اإلكراـ :وا 
البرية مذلؾ ُسميت فاؿ: ق الزيادة،و االتساع في اإلحساف  :بأنو -رحمو اهلل-رطبي وليذا فسره الق ؛ِبر :يقاؿ لو

 .ريةر وبَ بَ  :قيؿ ليا تساعيافال، لسعتيا؛ رالبَ أي: ، بذلؾ
الكالـ عمى أسماء اهلل في وقد مضى في األسبوع الماضي  ،كممة جامعة لخصاؿ الخير :عمومًا ىي روالبِ 

 جؿ جاللو-ر، فيو واسع العطاء واإلفضاؿ عمى عباده البَ  :معنى اسـ اهللفي اإللماـ بشيء مف ذلؾ،  الحسنى
 .هوتقدست أسماؤ 
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والجمع لخصاؿ الخير، ىذا ُيرجعو ابف فارس إلى معنى  ،التقوى :الكرامة، وأيضاً  :معنىب وينا ابف ُجزي جعمف
مبناه  ،وما إلى ذلؾ ،اإلحساف إلى القرابةكذلؾ أف المعاممة مع اهلل مبناىا عمى الصدؽ، و  :الصدؽ، باعتبار

فعنده ر، أو خوؼ الض ،أو أف يفعؿ ذلؾ رجاء نفع منيـ يطمبو ،أو التزلؼ ،ال مجرد المصانعة ،الصدؽ :عمى
نما يقاؿ لو ،ربِ  :ال يقاؿ لو ذاى أف ال  -عز وجؿ-إذا كاف مبناه عمى الصدؽ، وكذلؾ المعاممة مع اهلل  ربِ  :وا 

ُيسمى بيذا ال ف ،أو نحو ذلؾ ،أو رياءً  ،وأف ال يكوف ذلؾ نفاقاً  ،إال إذا كاف مبناىا عمى الصدؽ ربِ  :يقاؿ ليا
ميـ لطالب العمـ، لكف المعنى المباشر في  :، ىذا أصؿ االستعماؿ، أصؿ المادة، وىذا كما قمتارًّ بِ  االعتبار

 .ىي أعمؽ بيذا الموضع ،الموضع المعيف يمكف أف ُيعبر عنو بعبارة قريبة
 ،اإلكراـ :الذي ىو بمعنى ،القرابةر بِ  :، ىذا بمعنى[ٗٔ ]مريـ: {َوَبرِّا ِبَواِلَدْيوِ }: -تبارؾ وتعالى-قولو في ف

، [ٗٔ ]مريـ: {َوَبرِّا ِبَواِلَدْيوِ } :مرجع ذلؾ ومبناه عمى الصدؽ، لكف ىنا ما نقوؿو ىذا المعنى المباشر،  ،واإلحساف
نما أصؿ المعنى،  ،ىو المرادىذا يعني: صادقًا، ليس   .[ٕٖ ]مريـ: {َوَبرِّا ِبَواِلَدِتي}وكذلؾ: وا 

ِم َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيوْ }: -وتعالىتبارؾ -وقولو 
العمؿ الصالح الذي  :الِبرفالتقوى،  :في معناه -رحمو اهلل-ىذا الذي ذكر ابف ُجزي ، اآلية [ٚٚٔ ]البقرة: {اآلِخرِ 

 .والمعروؼ ،خصاؿ الخير :يذه بمعنىف، -تبارؾ وتعالى-حبو اهلل ي
رحمو اهلل -كشيخ اإلسالـ ابف تيمية  ،ر مف أجمع الكممات، وقد تكمـ عمى معناىا جمع مف أىؿ العمـفكممة البِ 

يذكروف مثؿ ىذه المعاني التي  ،وتجدوف أيضًا الشيخ عبد الرحمف بف سعدي في كتابو القواعد الحساف ،-تعالى
  .البر في القرآف ما المراد بومثؿ:  ،قبيؿ الحقائؽ الشرعيةىي مف 

 [ٜٛٔ ]البقرة: {اتََّقى َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن تَْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُيورَِىا َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمنِ }: -تبارؾ وتعالى-في قولو  ،طيب
َلْن }وقولو: ، -تبارؾ وتعالى-التقوى، العمؿ الصالح الذي ُيرضي اهلل  :ر ىوتقوى مف اتقى، البِ  :ريعني: البِ 

ُيرجع مثؿ ىذا إلى فارس  ابفف، {َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ } :، الحظ[ٕٜ ]آؿ عمراف: {َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ 
َلْن َتَناُلوا }، لكف المعنى المباشر ىنا -وتعالىتبارؾ -باعتبار المعاممة مع اهلل  ،الصدؽ :، وىومعنىالأصؿ 
وال يخرج عف المعنى المذكور  ،نافي ما سبؽ، ىذا ال ي{َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ }يعني: المراتب العالية  {اْلِبرَّ 
أو  ،لف تنالوا ىذه المرتبة بحيث يوصؼ اإلنساف بذلؾ فيقاؿ: ىو بار   ،كممة جامعة لخصاؿ الخير :فالبر ،سابقاً 

حينما يقوؿ: يرجع إلى  فارسولذلؾ ابف  ؛حبحتى ينفؽ مما ي ،رأو يصؿ إلى مراتب البِ  ،أو مف أىؿ البر ،ر  بَ 
صدقة؛ ألنيا  :إف الصدقة قيؿ ليا: ولذلؾ قيؿ؛ حب يكوف صادقًا والبدفإف الذي ينفؽ مما ي ،معنى الصدؽ

شيادة؛ ألف ىذا  :قيؿ ليا ،مذي يقتؿ في سبيؿ اهللللشيادة ا :ؽ دعوى اإليماف، فالماؿ عزيز، وكذلؾ قيؿُتصد  
، (ٔ)((الصدقة ُبرىاف)): -صمى اهلل عميو وسمـ-وليذا قاؿ النبي  ؛رىاف عمى صدؽ دعواه اإليماف، ىذه أعظـب

دعوى ؽ د  فذلؾ ُيص، الماؿ :وقريف الُميج ،الُميجة :وىي ،يممؾ نفؽ أغمى مالكف حينما ي ،فدعوى اإليماف سيمة
 .اإليماف

                                                           

 (.ٖٕٕ: )رقـ الوضوء، فضؿ باب الطيارة، كتابمسمـ،  خرجوأ - ٔ
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 ،الخير :ر ىنا المقصود بو، البِ [ٕ ]المائدة: {َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرّْ َوالتَّْقَوى}: -تبارؾ وتعالى-في قولو  ،طيب
 ،واسع الفضؿ والعطاء واإلحساف إلى عباده :كما قمنا، [ٕٛ ]الطور: {ِإنَُّو ُىَو اْلَبرُّ الرَِّحيمُ }وقولو: والعمؿ الصالح، 

فكؿ ذلؾ صحيح،  ،سنىاىا في األسماء الحوغير ذلؾ مف المعاني التي ذكرن ،الصدؽ :وُفسر أيضًا بمعنى
فيؤالء  ،[ٕٜ ]آؿ عمراف: {ُتِحبُّونَ َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا }، [ٖٔ ]االنفطار: {ِإنَّ اأَلْبرَاَر َلِفي َنِعيمٍ }وقولو: 

َكالَّ ِإنَّ ِكتَاَب }، أىؿ التقوى ،أىؿ العمؿ الصالح ،أىؿ البر ،أصحاب المراتب العالية في اإليماف ،األبرار :ىـ
جمع يو اؿ: ق كثير الطاعة، :يعني ر  كثير الطاعة، يقاؿ: فالف بَ  :ىو ر  ، فالبَ [ٛٔ ]المطففيف: {اأَلْبرَاِر َلِفي ِعمّْيّْينَ 

 بررة، َبر  وأبرار، وبار   :جمع عمىيو تصدر عنو الطاعات، و عمؿ الِبر،  مف يصدر عنوىو:  البار  و أبرار،  :عمى
  .وبررة
واَوال َتْجَعُموا المََّو ُعْرَضًة ألَِ }: -تبارؾ وتعالى-قولو  ،طيب  :ىنا بمعنى "تبروا"، [ٕٕٗ ]البقرة: {ْيَماِنُكْم َأْن َتَبرُّ

وما إلى ذلؾ، يعني: ال تجعموا اهلل ألجؿ الحمؼ بو حاجزًا يمنعكـ  ،والصمة لمقرابات ،وصنع المعروؼ ،اإلحساف
 .الصمة واإلحساف :ر ىنا بمعنىالبِ فواإلحساف إلى الناس،  مف صمة ذوي القرابات

البحر،  :ا المعنى اآلخر الذي يقابؿ، ىذ[ٜٙ ]المائدة: {َما ُدْمُتْم ُحُرًما َوُحرَّْم َعَمْيُكْم َصْيُد اْلَبرّْ }في قولو:  ،طيب
  .ال إشكاؿ فيو ،ىذا واضح، [ٕٕ ]يونس: {ُىَو الَِّذي ُيَسيُّْرُكْم ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحرِ }

 -رحمو اهلل-المعاني التي ذكرىا ابف ُجزي أما و  ،الصدؽ :الذي في القرآف ىو ما يرجع إلى معنى :عمى كؿ حاؿ
ر لبَ ى ا، لكف ىنا ابف ُجزي لـ يذكر معن-رحـ اهلل الجميع-الصدؽ عند ابف فارس  :كؿ ذلؾ يرجع إلى معنىف

وكما تروف ابف  ،ال يخفى عمى أحد، مع أف الذيف يتكمموف في الغريبفربما لوضوحو ؛ البحر :يقابؿىو الذي 
، حة جدًّاواض :يعني ،أشياء قد ال تدخؿ في الغريب ذكروفوعامة الذيف يكتبوف في الغريب ي ،-رحمو اهلل-ُجزي 

إلى ما يمكف أف يوجد فيو أدنى توقؼ لدى قارئ القرآف فيدخمونو فيو، والمسألة نسبية عمى لكف كأنيـ ينظروف 
ؿ عمى أىؿ فيناؾ ُمشكِ ؟ ؿما ىو الُمشكِ  ،كذلؾ ما يقاؿ مثاًل مف ُمشِكؿ اإلعراب نسيبة، الغرابة كؿ حاؿ، مسألة

 .وال عبرة بمف ىو دوف ذلؾ ،لربما شيء مف اإللماـ في النحوؿ عمى مف لو ُمشكِ  ؾوىنا ،العمـ
  دبره بالميل. :ت األمربيات، وبيّ  :ومصدره ،بات: معروف: -رحمو اهلل تعالى-قال 
إلى  -رحمو اهلل- فارسبيات، ىذه المادة ُيرجعيا ابف  :ا يخفى، والمصدريعني: المعنى م ،معروؼ :يقوؿ :بات

مأوى  ،قيؿ لو ذلؾ؛ ألنو مأوى لصاحبو ،منو البيتو ومجمع الشمؿ،  ،والمآب ،المأوى :وىو ،أصؿ واحد
 ،إنو مأواه بالميؿ، بيت؛ ألنو يبيت فيو، فصار ذلؾ يقاؿ لما ُأعد لمسكف مطمقاً  :لإلنساف، وأصؿ ذلؾ يقولوف

ال فاألصؿ ،بيت :يقاؿ كاف و در، أمف المَ  أو كاف ،أو الوبر ،عرسواء كاف ىذا البيت مف الش  مأواه بالميؿ، و  :وا 
ُسمي و عر وىكذا أيضًا قالوا لبيت الش   ،بيت :كؿ ىذا يقاؿ لو ،الحجارةك وغيره ،كالطيف ،بأي نوع كاف ،مف البناء

ويركب منيا  ،ىذه األلفاظ والحروؼ وينظـ ،بيذا بأي اعتبار؟ كأنو مف قبيؿ التشبيو؛ ألنو يجمع األلفاظ
 .عربيت، بيت مف الش   :فيذا يقاؿ لو المعاني،

إذا قضى  ،بات يفعؿ كذا :أدركو الميؿ، ىذا األصؿ، ويقاؿ :يعني ،بات الرجؿ يبيت :نحف نقوؿ :عمى كؿ حاؿ
 .قضى عامة الميؿ في الصالة :يعني ،بات يقرأ القرآف، بات يصمي ،الميؿ أو أغمب الميؿ يعمؿ ذلؾ
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يو ال يخرج عف ىذا، يقاؿ: ف ،دبره بالميؿ :ت األمربيّ  :-اهللرحمو -المعنى اآلخر الذي أشار إليو ابف ُجزي وأما 
دبره  ،أنو دبره بخفاء، يعني: قد ال يكوف دبره بالميؿ :ت بميؿ، يعني: ُمدبر بميؿ، وكذلؾ ما ُيقصد بوىذا أمر ُمبي  

ىو األصؿ ر بميؿ، يعني: فيو خفاء، فالميؿ ر بميؿ، ىذا أمر ُدب  ُدب   :قيؿ اءلكف ألف الميؿ محؿ الخف ؛بالنيار
التبييت تجدونو في كتب الفقو والسير، ف ،في الغزو والحرب :يعني ،ت القوـبيّ  :لظالمو، وكذلؾ أيضًا يقاؿ ؛بذلؾ

نما ما يتعمؽ بالجياد ،السير ليست تراجـو  اإليقاع  :التبييت، ما حكـ التبييت؟ يعني :يقاؿ ،وتوابعو ،وأحكامو ،وا 
 :يعني ،جودمف اليُ  ،ىـ بالميؿدَ ىجَ أ :ويقاؿ، تويّ ىذا يقاؿ لو: بماذا يقاؿ ليذا؟ بالقوـ لياًل، اإلغارة عمييـ لياًل، 

 .نوـالفي  فيكونيـ غار  حاؿ وىـ  ،إلغارةلتيـ لياًل، فيذه مستعممة إلى اليوـ، فيذا حينما يكوف مفاجئًا بيّ 
التبييت، يعني: لنباغتنو وأىمو باإلىالؾ  :، فيذا بمعنى[ٜٗ ]النمؿ: {ِبالمَِّو َلُنَبيَّْتنَُّو َوَأْىَموُ َقاُلوا َتَقاَسُموا }فقولو: 
، [ٗ ]األعراؼ: {َوَكْم ِمْن َقْرَيٍة َأْىَمْكَناَىا َفَجاَءَىا َبْأُسَنا َبَياتًا َأْو ُىْم َقاِئُمونَ }: -تبارؾ تعالى-في قولو و لياًل، 

مو  ،ليالً  :فكأنو قاؿ ،وقت البيات :يعني ،إما أنو مصدر مف بات :البياتىذا  {َبَياتًا}  ،التبييت :ا اسـ بمعنىا 
والمعنى  ،وىـ عمى غفمة في حاؿ غرة: يعني، يعني: تبييتًا ليـ {جاءىا بأسنا بياتاً } ،اإليقاع بالعدو فجأة :يعني

وقولو: في النياية يرجع إلى شيء واحد؛ ألف الذي يأتييـ في الميؿ يكوف ىؤالء في حاؿ مف الغفمة في نوميـ، 
َعَذاُبُو ُقْل َأرََأْيُتْم ِإْن َأتَاُكْم }، ، كذلؾ أيضاً [ٜٚ ]األعراؼ: {َأَفَأِمَن َأْىُل اْلُقَرى َأْن َيْأِتَيُيْم َبْأُسَنا َبَياتًا َوُىْم َناِئُمونَ }

َبيََّت َطاِئَفٌة ِمْنُيْم َغْيَر الَِّذي َتُقوُل َوالمَُّو } :الحظ ىنا {َفِإَذا َبَرُزوا ِمْن ِعْنِدكَ }وقولو: كذلؾ،  ،[ٓ٘ ]يونس: {َبَياتًا
كما ذكرنا سابقًا،  ،أو دبروه في خفاء ،{َبيََّت َطاِئَفٌة ِمْنُيمْ }، يعني: دبروا بميؿ، [ٔٛ ]النساء: {َيْكُتُب َما ُيَبيُّْتونَ 

 ،{َبيََّت َطاِئَفٌة ِمْنُيمْ }ُعبر بذلؾ، يعني: ُيدبروف خالؼ ما تقوؿ،  :عادة في الميؿ قيؿيكوف ذلؾ كاف ا ولكف لمّ 
دارة بينيـ، وقد يكوف ىذا التبييت يبيتو المرء في نفسو، تقوؿ: فالف بيّ   ،ت خالؼ ما قيؿ لوفيذا إذا كاف بتدبير وا 

  .ت أمرًا في نفسوبيّ  ،أو ما ُأمر بو ،أو ما ُطمب منو
 ،والتبييت ،البياتو  ،البيتك ،أف ذلؾ يرجع إلى المبيت في كؿ استعماالتو :ىذا أصؿ االستعماؿ :عمى كؿ حاؿ

َوالَِّذيَن }وقولو: ، [ٛٓٔ ]النساء: {اْلَقْولِ  َوُىَو َمَعُيْم ِإْذ ُيَبيُّْتوَن َما ال َيْرَضى ِمنَ }: -تبارؾ وتعالى- كقولوت، وبي  
ًدا َوِقَياًما يذا وصؼ ليـ ف، يعني: يقضوف ليميـ في الصالة بيف سجود وقياـ، [ٗٙ ]الفرقاف: {َيِبيُتوَن ِلَربِّْيْم ُسجَّ

 بإحياء الميؿ.
 بغتة: فجأة.: -رحمو اهلل تعالى-قال 

يعني:  [ٖٔ ]األنعاـ: {السَّاَعُة َبْغَتةً  َحتَّى ِإَذا َجاَءْتُيمُ }فقولو: ة أو الفجأة، المفاجأ :البغتة ترجع إلى ىذا المعنى
ُقْل َأرََأْيَتُكْم ِإْن َأتَاُكْم َعَذاُب المَِّو َبْغَتًة َأْو َجْيَرًة َىْل ُيْيَمُك }، [ٗٗ ]األنعاـ: {َفِإَذا ُىْم ُمْبِمُسونَ  َأَخْذَناُىْم َبْغَتةً }فجأة، 

 {ال تَْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتةً }أو كاف لذلؾ مقدمات يعرفوف العذاب بيا،  ،فجأةيعني:  [ٚٗ ]األنعاـ: {ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُمونَ 
يتبايعاف ف المذيْ ف في الرجمي -صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمـ-كما ذكر النبي  ،، ىذه الساعة[ٚٛٔ ]األعراؼ:
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 َأوْ }كما قاؿ:  الساعة، ـيفتفاجئ، (ٗ)، واآلخر الذي ُيصمح حوضو(ٖ)الذي يحمب ناقتوذاؾ كذلؾ أيضًا و ، (ٕ)الثوب
 .اإلنساف بالشيء أأف ُيفاجَ  :، فالبغت ىو[ٚٓٔ: يوسؼ] {َيْشُعُرونَ  اَل  َوُىمْ  َبْغَتةً  السَّاَعةُ  تَْأِتَيُيمُ 
 منازل الشمس والقمر. :الحصن، وبروج السماء :وىو ،رجروج: جمع بُ بُ : -رحمو اهلل تعالى-قال 

إلى  -رحمو اهلل-فارس ومنازؿ الشمس والقمر، ىذه المادة ُيرجعيا ابف  ،الحصف :أنو ذكر معنييف الحظ ىنا
 إلى أصميف:أو  ،ييفنمع

نما يذكر المعنى المباشر ،ما ذكر أصؿ المعنىزي ابف جُ ، الحظ ىنا زاألوؿ: البرو  البروز  :، فاألصؿوا 
 :والظيور، وال شؾ أف ىذا أصؿ تدور عميو كثير مف استعماالت ىذه المادة، فأصؿ ذلؾ يرجع إلى معنى

ونحو  ،رج المياهبُ و أبراج،  :المباني المرتفعة يقاؿ لياو لظيوره وانكشافو،  ؛االنكشاؼ والبروز، وليذا نقوؿ البرج
بروج،  :إذا ظير وارتفع، ومف ىنا قيؿ لالنكشاؼ الشيءُ  جَ رَ وانكشافو، فبَ  ،لظيوره ؛رجبُ  :ىذا كمو يقاؿ لو ،ذلؾ
رضي -متبرجة، وىكذا يرجع إليو استعماالت أو إطالقات أو عبارات السمؼ  :يقاؿ لممرأة التي ُتظير مفاتنياو 

َتَبرَُّج َوال َتَبرَّْجَن }: -تبارؾ وتعالى- كقولو -تبارؾ وتعالى-في تفسير بعض المواضع مف كتاب اهلل  -ـاهلل عني
أنيا مثاًل التي تمشي في وسط  :، كؿ ما قالوه في ذلؾ صحيح، يعني: بمعنى[ٖٖ ]األحزاب: {اْلَجاِىِميَِّة اأُلوَلى

ىذه مف الظيور واالنكشاؼ، ال تمصؽ بحافات الطريؽ حياء ومباعدة مف الرجاؿ، وكذلؾ أيضًا التي  ،الطريؽ
 :يقاؿف ، ُيرى منيا شيء؛ ألنيا تكوف قد ظيرت وبرزتتعمؿ مخالطة لمرجاؿ متبرجة ولو كانت مستترة ال
التكمؼ في إظيار ما  :أصؿ التبرج ىو :وليذا قالوا ؛متبرجة :متبرجة بيذا االعتبار، والتي ُتظير مفاتنيا يقاؿ ليا

تجد أمثاؿ ىذه  ،غالب االستعماؿ، وتجد في كالـ أئمة المغة كاألزىري وغيرهفي ثـ ُخص بتكشؼ المرأة  ،يخفى
مسفف لالبارجة والبوارج  :مف ىنا قيؿ أيضاً و متبرجة،  :يقاؿ: تبرجت المرأة إذا أظيرت وجييا، فيي ،العبارة
يقاؿ  ،قدـ، يعني: ىذا استعماؿ قديـ جدًّامنذ ال ،بوارج أيضًا: بارجة، ويقاؿ لمسفف الحربية ىذه :يقاؿف ،الكبار

 .الظيور والبروز :وؿ الذي ىوفيذا األصؿ األ : بوارج،لمسفف الحربية
الحصوف  :وأصؿ البروج ،واحد بروج السماء :يقوؿ رجالبُ ، فاألصؿ الثانيىو: و  ،ر والممجأزَ الوَ  :ويقاؿ أيضاً 

والقصور، يعني: لو أف أحدًا أراد أف يجمع أصؿ المعنى يمكف أف يقوؿ: العمو واالرتفاع واالنكشاؼ، فيذه المرأة 
 ؛القصور :البروج بمعنىكذلؾ، ف البوارجو البارجة و البرج و  ،التي تخرج متبرجة ىي قد برزت وظيرت وانكشفت

القصور،  :إف بعضيـ فسر البروج التي في السماء بمعنى بروج السماء أيضًا كذلؾ، حتىو الرتفاعيا وظيورىا، 
حيط بالمدف في السابؽ كانوا يبنوف حائطًا ي وما يشبييا، يعني: ،ما يكوف مف الحصوفل :قاؿ أيضاً توالبروج 

 ،وبعض النواحي ،يي مواضع مرتفعة في الزواياف ،الرتفاعيا ؛أبراج :يذه قيؿ لياف، ابالبمد ويضعوف عميو أبراجً و 
وليذا فإف بعض أىؿ العمـ ُيرجع جميع استعماالت ىذه المادة إلى أصؿ  ؛أبراج؛ لظيورىا وانكشافيا :قاؿ ليايف

   .وىذا لو وجو ،وما إلى ذلؾ، واهلل تعالى أعمـ ،ويربط بيا بروج السماء ،الظيور واالنكشاؼ
                                                           

 قرب باب الساعة، وأشراط الفتف كتاب ومسمـ، ،(ٙٓ٘ٙ: )رقـ مغربيا، مف الشمس طموع باب الرقاؽ، كتاب البخاري، خرجوأ - ٕ
 .(ٜٕٗ٘: )رقـ الساعة،

 .المصدر السابؽ - ٖ
 .المصدر السابؽ - ٗ
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الحصوف،  :، البروج ىنا معناىا[ٛٚ ]النساء: {َوَلْو ُكنُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدةٍ }: -تبارؾ وتعالى-في قولو  ،طيب
َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي }منازؿ الشمس والقمر،  :، ىي[ٙٔ ]الحجر: {َعْمَنا ِفي السََّماِء ُبُروًجاَوَلَقْد جَ }وىكذا أيضًا: 
وبعضيـ يقوؿ:  ،منازؿ الشمس والقمر، يعني: [ٔ ]البروج: {َوالسََّماِء َذاِت اْلُبُروجِ }، [ٔٙ ]الفرقاف: {السََّماِء ُبُروًجا

القصور، يعني: كأف ىذه المنازؿ التي ينزؿ فييا الشمس  :وبعضيـ يقوؿ ،النجوـ :وبعضيـ يقوؿ ،الكواكب
َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوال َتَبرَّْجَن } -تبارؾ وتعالى-وقولو كأنيا قصور تنزؿ فييا،  ،اثنا عشر منزالً  :وىي ،والقمر
أو غير  ،أو إظيار المفاتف ،بالمخالطة ،التكشؼ بصوره المتنوعةيعني: ، [ٖٖ ]األحزاب: {َجاِىِميَِّة اأُلوَلىَتَبرَُّج الْ 

جة، يعني: كثيرة الخروج، فيذا كمو مما يدخؿ اجة الوالّ وليذا بعضيـ يقوؿ: المرأة المتبرجة مثاًل ىي الخرّ  ؛ذلؾ
التي تمشي في و التي ال تحتجب متبرجة، و بدي مفاتف الجسد متبرجة، التي تو متبرجة، ، فالتي تبدي وجييا فيو

َغْيَر }وقاؿ:  ،متبرجة، كؿ ذلؾ مف التبرج :تخالطيـ يقاؿ لياو التي تعمؿ بيف الرجاؿ و ، متبرجة وسط الرجاؿ
فيو يرجع إلى  ،لمزينة ظيرات، بيذا القيد، يعني: غير م، ىذا في القواعد مف النساء[ٓٙ ]النور: {ُمَتَبرَّْجاٍت ِبِزيَنةٍ 
 واهلل أعمـ. ،معنى الظيور

الفراق واالجتماع؛ ألنو من  :نما تقدم قبمو، والبيْ  :ن: ظرف، وبين يدي الشيءبيْ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 األضداد.

-ما تقدـ قبمو، وابف فارس  :بيف يدي الشيءو ظرؼ،  :ف يقوؿبيْ  :ىذه المادة ومادتاف بعدىا بينيا ارتباط، فينا
نًا وبينونة، باف يبيف بيْ  :يقاؿ ،الفراؽ :د الشيء وانكشافو، يقوؿ: فالبيفُبعْ  :ُيرجع أصؿ ىذه المادة إلى -رحمو اهلل

يوف البَ  :االفتراؽ، وكذلؾ أيضًا يقولوف :البيففأنو بُعد كؿ جزء عف اآلخر،  :يعني: انفصؿ، فيذا بمعنى بافف
يقاؿ  ،بقدر مد البصر ،قطعة مف األرض عمى قدر مد البصر :يفوالبِ الُبعد،  واظالبئر البعيدة القعر، الحَ  :ىي
كبيرة عمى قدر مد البصر، وكذلؾ  ار، أرضً ابيذا المقد أرًضا :يعني ،يناً يف، حينما يقوؿ مثاًل: اشتريت بِ بِ  :ليا

واالنكشاؼ، ومف عد البُ  :رجع ذلؾ إلىيُ  فارسإذا اتضح وانكشؼ، فابف  :باف الشيء :يقاؿ -كما سيأتي-أيضًا 
بانت منو امرأتو، فيذا  :والبينونة الكبرى، ويقاؿ ،البينونة الصغرى :يقاؿ في الطالؽو البينونة،  :ىنا يقاؿ لمفراؽ

  .االفتراؽ :كمو بمعنى
بيف يدي و بيف يدي الشيء،  ،ما تقدـ قبمو، يعني: ىذا مثاؿ :ظرؼ، وبيف يدي الشيءف: بيْ يقوؿ ابف ُجزي: 

أو  ،بيف يدي كذا، يعني: ما تقدـ قبمو، أقوؿ مثاًل: أذكر بيف يدي ىذا الدرس تنبيياً و بيف يدي العاـ، و الشير، 
وليذا  ؛االفتراؽ :ف بمعنىيكوف قبمو، وىكذا البيْ و  ،يتقدمويعني: ما  بيف يديوف ،لمنسخة أو تصحيحاً  ،استدراكاً 

 بالغرباف يقوؿ شاعرىـ: يتشاءموفكانوا و  ،فغراب البيْ  :يقاؿ
 ياغرابُ  فٍ إال ببيْ  *** وال ناعبٍ  صمحيف عشيرةً ليسوا مُ  شائيـُ مَ 

ذلؾ  أو كذا تشاءموا بو أفّ  ،أو صوتو ،ُينذر بالفراؽ؛ ألنيـ إذا سمعوا الغراب :، يعني: ىوإال ببيفٍ  وال ناعبٍ 
 .االفتراؽ بعد االجتماع، ونحو ذلؾو  ،وقوع مكروهو  ،ُمنذر بوفاة أحد

فيو مف األضداد، كيؼ يكوف مف  ،االفتراؽ أو الفراؽ واالجتماع :يقوؿ بأنو بمعنى -رحمو اهلل-فابف ُجزي 
االجتماع، وسيأتي ما و  ،لشمؿا ـوالتئا ،االتصاؿو  ،الصمةو  ،االجتماع، الوصمة :البيف بمعنى :األضداد؟ يعني

  .يوضحو في األمثمة
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ِلَما َبْيَن }قبمو،  :، ىنا بمعنى[ٙ ]الصؼ: {ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْورَاةِ  ُمَصدًّْقا}: -تبارؾ وتعالى-في قولو  ،طيب
 {المَِّو َوَرُسوِلوِ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَقدُّْموا َبْيَن َيَديِ }وقولو:  قبؿ، :بمعنىالمثاؿ ىذا  {َيَديَّ ِمَن التَّْورَاةِ 

الرَُّسوَل َفَقدُّْموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َناَجْيُتمُ }وال اقتراح،  ،، ال تسبقوه برأي[ٔ ]الحجرات:
 {َنِسَيا ُحوَتُيَما َفَممَّا َبَمَغا َمْجَمَع َبْيِنِيَما}: -تبارؾ وتعالى-يعني: قبؿ النجوى، لكف قولو  [ٕٔ ]المجادلة: {َصَدَقةً 
في و ظرؼ،  :يعني: المجمع الذي يجمع بينيما، ىذا [ٔٙ ]الكيؼ: {َفَممَّا َبَمَغا َمْجَمَع َبْيِنِيَما} :، الحظ[ٔٙ ]الكيؼ:
ْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُيْم ِميثَاقٌ }: -تبارؾ وتعالى-قولو   {ِباْلَحقّْ  َقْوِمَنا َوَبْينَ  َبْيَنَنا اْفَتحْ } ،[ٕٜ ]النساء: {َواِ 

يعني: ما  [ٔ ]األنفاؿ: {َفاتَُّقوا المََّو َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُكمْ }: -تبارؾ وتعالى-، قولو ظرؼ ىذا كمو، [ٜٛ: األعراؼ]
َلَقْد }أو حقيقة ما بينكـ، أصمحوا ذات بينكـ، الوصمة بينكـ،  ،أو األمر بينكـ، أو األحواؿ الواقعة بينكـ ،بينكـ

ال فالبيف ىنا "عتقطّ ػ"عبر ب وىنا ألن ؛أو تفرؽ شممكـ ،وصمكـ ومودتكـ :يعني [ٜٗ ]األنعاـ: {َتَقطََّع َبْيَنُكمْ  ، وا 
 ؿَ حو  فتَ  ،االفتراؽ :ويأتي بمعنى ،االجتماعو االتصاؿ و الوصؿ  :يأتي بمعنى :الوصؿ، البيف قمنا :بمعنى
  .يـ إلى فرقةاجتماعُ 
 لو اتصاؿ بو. :وما بعده كما قمت ،"فبيْ ػ"ىذا ما يتعمؽ ب ،طيب
 من البيان. :نةوغيرىا، وُمبيّْ  ،بينات: براىين من المعجزات :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ُبعد الشيء وانكشافو، فينا البينات تكوف  :رجع أصؿ المادة إلى معنىيُ  -رحمو اهلل- فارسإف ابف  :قمنا :الحظ

 .الظيور والوضوح :باعتبار
ال فالبينات ىنا عبر عنيا ، ىذا تفسير مباشر اتعجز براىيف مف الم :يقوؿابف ُجزي فينا   ؛براىيف :قاؿو لمفظة، وا 

صمى -وليذا موسى ؛ ال لبس فيو -الصالة والسالـ ـعميي-فإف ما يأتي بو األنبياء  ،لكونيا في غاية الوضوح
 :يقاؿف، بحيث ال يبقى ىناؾ التباس [ٜ٘ ]طو: {َوَأْن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى}لما واعد فرعوف قاؿ:  -اهلل عميو وسمـ

تبارؾ -في الضحى، وتأمؿ قولو بؿ الصورة غير واضحة، ال، ا، رأيت جيدًّ في ظالـ المغرب ما  ىذا وقع
لظيورىا  ؛بينات :، البينات قيؿ ليا[ٜ٘ٔ ]البقرة:{ اْلَبيَّْناِت َواْلُيَدى ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمنَ }: -وتعالى

، [ٜٕٓ ]البقرة: {اْلَبيَّْناتُ  َفِإْن َزَلْمُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكمُ }، [٘ٛٔ ]البقرة: {اْلُيَدى َواْلُفْرَقانِ  َوَبيَّْناٍت ِمنَ }وانكشافيا، 
، [ٙٔ ]الحج: {َأنَزْلَناُه آَياٍت َبيَّْناتٍ َوَكَذِلَك }، يعني: واضحات، [ٔٓٔ ]اإلسراء: {َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيَّْناتٍ }

َسْل َبِني ِإْسرَاِئيَل َكْم آَتْيَناُىْم ِمْن آَيٍة }ي: ظاىر، أ [٘ٔ ]الكيؼ: {َلْوال َيْأُتوَن َعَمْيِيْم ِبُسْمَطاٍن َبيّْنٍ }وما إلى ذلؾ، 
المقصود  إف :سواء قيؿ ،، عمى األقواؿ التي قيمت[ٔ ]البينة: {اْلَبيَّْنةُ  َحتَّى تَْأِتَيُيمُ }واضحة،  [ٕٔٔ ]البقرة: {َبيَّْنةٍ 
 .الشيء الواضح الذي ال خفاء فيو :كمو يرجع إلى معنى ،غير ذلؾ أـ ،-صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  ابي

 وُمبيٌن لغيره.، غير متعد   نَ ين: من البيان، ولو معنيان: بيَّ بِ يُ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
الثالث  :كما قمت لكـو تابعة لما سبؽ،  جعميا واحدة ،النسخة اإلماراتية ،ىذه في النسخة األخرى :عمى كؿ حاؿ

ترجع إلى أصؿ واحد، لكف ىو لما كاف يتكمـ عف المعنى المباشر ساغ أف يجعؿ ذلؾ في كؿ موضع بصورة 
 .مستقمة

ال يحتاج إلى  :يعني فَ ، بي  غير متعدٍ  :فَ يرجع إلى ما سبؽ، لو معنياف: َبي ٌف أو َبي   :يعني: مف البياف، فينا يقوؿ
، يعني اتضح، لكف المتعدي تقوؿ: فَ ي  لذي عينيف، باف الصبح وبَ  فَ ي  وبَ  صبح بافلا :تقوؿأنؾ  :مفعوؿ، بمعنى
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المسألة، لكف لما  ، بينتُ يذا متعد  مفعوؿ، فيذا يحتاج إلى فالكالـ،  نتُ وضحت لو، بيّ  :لزيد، يعنيالكالـ  نتُ بي  
َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك }ظير وانكشؼ،  :أي ،استباف :ظير، باف الحؽ بمعنى :يعني الصبحُ  فَ ي  بَ  ،باف الصبح :تقوؿ

: -وتعالى تبارؾ-في قولو و ويوضحيا،  ،، يعني: يكشؼ لنا عف صفتيا، ىذا متعد  [ٓٚ ]البقرة: {ُيَبيّْْن َلَنا َما ِىيَ 
أو أظيروا  ،لمناس معاينة -تبارؾ وتعالى-أي: أظيروا ما بينو اهلل  [ٓٙٔ ]البقرة: {ِإالَّ الَِّذيَن تَاُبوا َوَأْصَمُحوا َوَبيَُّنوا}

 :يعني، أو بينوا بينوا ماذا؟ بينوا التوبة :ليقتدي بيـ غيرىـ، يعني: عمى ىذيف القوليف ؛ما أحدثوه مف التوبة
وىذاف معنياف صحيحاف، فمف شروط التوبة في ما يتعمؽ باإلفساد  ،سوا بو عمى الناسأظيروا الحؽ الذي لبّ 

شبية ينقضيا، إلى غير أو وضع مقالة ينقضيا، أو أنو البد أف ُيبيف، إف كاف وضع كتبًا فينقضيا،  :والتضميؿ
-ما تكفي التوبة بينو وبيف اهلل ف ،مثالً تاب  مغف  ، مثؿ: متعد   وىوتاب مف أمر مف الشرور  اً إنسانفمو أف ذلؾ، 

زالتو ومصادرتو ،ونقضو يكوف بإتالفو ،البد مف نقض ما سبؽف، -عز وجؿ ونحو ذلؾ؛ ألف الناس  ،ومنعو ،وا 
يعني:  [ٜٔ ]النساء: {ِإالَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَّْنةٍ }وقولو: يعمموف الحكـ في ىذا، ال يمتبس، فُذكر ىذاف المعنياف، 

، يعني: واضحات، أو [ٖٗ ]النور: {َوَلَقْد َأنَزْلَنا ِإَلْيُكْم آَياٍت ُمَبيَّْناتٍ }واضحة ال لبس فييا توضح أمرىف، 
نات نات، مبي  مبي  في ، ىذا يحتمؿ متعد  ىذا حات ، موض  ىذا غير متعد  ، واضحات في نفسيا :ناتمبي   ،حاتموض  
 :، ُمبيف[ٛٔ ]الزخرؼ: {َوُىَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمِبينٍ }الحؽ،  :نات لمناس يعنيأو مبي   ،بينات في أنفسيف :يعني

، ُيبيف عف [ٗ ]النحؿ: {َفِإَذا ُىَو َخِصيٌم ُمِبينٌ }، وأتى بما يحتج بو ،ما في نفسومف أباف الرجؿ إذا أفصح ع
 الشاعر:ؿ و قيونحو ذلؾ،  ،ييعَ  :ُيبيف يقاؿ لوُيظير ما في نفسو، والذي ال و مكنوف النفس، 
 لو رضواعَ  إذا فمَ  يوأىم يبنفس
 تزؿ ولـ البريء عذرَ  يعتذر ولـ

 

*** 
*** 

 يجيبُ  كيؼ يدرِ  لـ األذى ببعض
 مريبُ  يقاؿ حتى ضعفةٌ  بو

 

لضعفيا و  -بياوىذا الشاعر يتغزؿ -يضربيا أىميا  ىذه واحدة، نو يسكت حتى ُيظف أنو ُمريبإ :يقوؿىو  :يعني
 ،، يعني: البكاء يغمبيا[ٛٔ ]الزخرؼ: {َوُىَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمِبينٍ }بيف، تُ ال  فييوانكسارىا ال تستطيع الجواب، 

 ]الحجرات: {ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا}: -تبارؾ وتعالى-ما في نفسيا، وىكذا في قولو ال تستطيع أف تُبيف عف
ي: إيضاح أ، [ٖٛٔ ]آؿ عمراف: {َىَذا َبَياٌن ِلمنَّاسِ }واضحًا،  ليظير لكـ جميًّا ؛تدبروهو ، يعني: تأمموا األمر [ٙ

 وكشؼ.
من البادية، ومنو:  :أظيرتو، والبادي أيضا :وأبديتو ،ظير: -بغير ىمزة-يبدو  بدا :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .[ٕٓ ]األحزاب: {َباُدوَن ِفي اأَلْعرَابِ }
البادي مف بدا، يعني: ، وأقاـ بيا، فمف بدا، خرج إلى البادية: مف البادية، البادي أيضاً : يقوؿ :عمى كؿ حاؿ

 -صمى اهلل عميو وسمـ-يعني: ىؿ كاف النبي ، دوعف البَ  -ارضي اهلل عني-مت عائشة ئس خرج إلى البادية،
 ،(٘)الع عند إبؿ الصدقةإلى بعض الت   -لسالـعميو الصالة وا-فذكرت أنو كاف يخرج  ،؟يخرج إلى البادية، يبدو
 [ٓٓٔ: يوسؼ] {اْلَبْدوِ  ِمنَ  ِبُكمْ  َوَجاءَ }: -تبارؾ وتعالى- وقولوالخروج إلى البادية،  :يعني ،دومت عف البَ ئس

                                                           

 األحاديث سمسمة في األلباني وصححو ،(ٕٛٚٗ: )رقـ البدو، وسكنى اليجرة في جاء ما باب الجياد، كتاب داود، أبو خرجوأ - ٘
 .(ٕٗ٘، رقـ: )(ٙ٘/ ٕ) :وفوائدىا فقييا مف وشيء الصحيحة
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ويبرز  ،ويخرج مف البمد ىو يظير ،يورىا وانكشافيا، وىذا الذي يبدولظ ؛بادية :البادية، وقيؿ ليا مف :يعني
 .منيا

َبْل َبَدا َلُيْم َما َكاُنوا ُيْخُفوَن ِمْن }قاؿ تعالى: ظيور الشيء،  ،الظيور :ُيرجع ىذا إلى معنى وأما ابف فارس فيو
 :تقوؿو يعني: ظير ليـ،  [ٖ٘ ]يوسؼ: {ا اآلَياتُثمَّ َبَدا َلُيْم ِمْن َبْعِد َما رََأوُ }يعني: ظير ليـ،  [ٕٛ ]األنعاـ: {َقْبلُ 

َفَممَّا }يعني: ظيرت،  [ٛٔٔ ]آؿ عمراف: {اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِىِيمْ  َقْد َبَدتِ }وقولو: يعني: ظير لي أمر، ر بدا لي أم
َيْحَسُبوَن }: -تبارؾ وتعالى-، وفي قولو {َلُيَما َسْوآُتُيَما}يعني: ظيرت  [ٕٕ ]األعراؼ: {َذاَقا الشََّجَرَة َبَدتْ 
ْن َيْأِت اأَلْحزَاُب َيَودُّوا َلْو َأنَُّيْم َباُدوَن ِفي اأَلْعرَابِ اأَلْحزَاَب َلْم َيْذَىُبوا  يعني: لو أنيـ خارجوف  [ٕٓ ]األحزاب: {َواِ 
يعني: لو أنيـ في  {َأنَُّيْم َباُدوَن ِفي اأَلْعرَابِ  َيَودُّوا َلوْ }ودوا لو أنيـ حاصموف في األعراب، إلى البادية، يعني: ي

وفي قولو  ،الذي حصؿ لكـ ام يسمعوف مف أخباركـ مف ُبعدو  ،موقع آخر بعيد في البادية ال يناليـ المكروه
كما -خرج إلى البادية، أو أقاـ بيا أي:  ،مف بدا ،البادي :، أصميا[ٕ٘ ]الحج: {َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِو َواْلَبادِ }تعالى: 

باٍد، فيذا الذي  :نحو ذلؾو مخارج مف البمد ليقاؿ  :كما قمنا ،المقيـ والطارئ :بالعاكؼ والباد، لكف ىنا ُأريد -سبؽ
ليس المقصود أنو جاء مف البادية، لكف و ، بادٍ  :يقاؿ لو -ىو مف خارجيابؿ -ليس مف أىميا و يأتي إلى مكة 

َوَما َنرَاَك }وقولو: المقيـ والطارئ، فالمقصود: العاكؼ ىو مف كاف مف أىؿ مكة، والبادي ىو الطارئ عمييا، 
ظاىر ، أي: الظيور :معنىب :ظْ الحِ ف الرأي، يعني: ظاىر [ٕٚ ]ىود: {الرَّْأيِ  اتََّبَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُىْم َأرَاِذُلَنا َباِديَ 

نما ىو شيء الح ليـج، : ىؤالء ُسذّ يقولوف ،ية فيوو الرأي الذي ال ر   ،فاتبعوه مف غير تأف   ،ظير ليـو  ،وا 
  .مف غير روية، ىكذا يقولوف ،لتفكيروا وعمؽ في النظر ،وتمعف

   وصحبو. ، وآلواهلل عمى نبينا محمد، وصمى واهلل أعمـ


