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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 تبارك :قولو اءبال حرف إلى بدأ :قولو من الباء حرف( ب -41)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 وقد جاء في القرآن بالوجيين.ه، أَ وأبدَ  ،بدأ الخمقَ  :من االبتداء، ويقال -باليمز- بدأ: -رحمو اهلل تعالى-قال 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،لحمد هللا
ُقْل ِسيُروا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظُروا }خمقيم عمى غير مثال سابق،  :يعني ،بدأ الخمقَ يقال: و من االبتداء،  :فيقول: بدأ

ر، بدأت بالكتابة، بدأت افتتاح الشيء، تقول: بدأت باألمالمادة تدل عمى ، فيذه [ٕٓ ]العنكبوت: {َكْيَف َبَدَأ اْلَخْمقَ 
قال تعالى:  ،أوجدىم عمى غير مثالو  ،بدأ الخمق ،والبادي ،: الُمبدئىو -تبارك وتعالى-اهلل  :نقولبالدرس، و 

قولو:  ، وىكذا[ٗ يونس:] {ُيِعيُدهُ ِإنَُّو َيْبَدُأ اْلَخْمَق ُثمَّ }أنشأكم أول مرة، كما ، [ٜٕ ]األعراف: {َكَما َبَدَأُكْم َتُعوُدونَ }
 السجدة:] {َوَبَدَأ َخْمَق اإِلنَساِن ِمْن ِطينٍ }، إلى غير ذلك من اآليات، [ٙٚ يوسف:] {َفَبَدَأ ِبَأْوِعَيِتِيْم َقْبَل ِوَعاِء َأِخيوِ }
 بيذا المعنى. بدأف ،البدايةأي: ، [ٚ

 :الزنا، ومنو :-بكسر الباء-والحسد، الِبغاء  ،الناس ى: لو معنيان: العدوان عمىغَ بَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 طمبو. :أي ،زانية، وابتغى الشيء وبغاه :أي ،امرأة بغيّّ 

بأنو جنس من الفساد،  -رحمو اهلل-طمب الشيء، والثاني عبر عنو ابن فارس  :ىذه المادة ترجع إلى معنى :ىغَ بَ 
 .والمرأة البغيّ  ،يغْ البَ  :في معنى ذلك ظْ الحِ 

فعل كذا، ما معناه؟ يقال: ما ينبغي لفالن أن ي [٘ٙ: يوسف] {َنْبِغي َما}فقولو: طمب الشيء،  :فاألصل األول
، ينبغي لك أن كذانبغى لفالن أن يفعل اتيسر وتسيل،  :نبغى الشيءويقال: اوغ لو، يعني: ما يصمح لو، ما يس

 .وال يجوز ،ال يصمح :ال ينبغي لمثمك كذا، تفعل كذا، يعني: يصمح لك، ينبغي لمثمك
ال يقع،  ،ال يكونو  ،ال يتيسر ،ال يسيل :ىذا معناه، [ٓٗ يس:] {ال الشَّْمُس َيْنَبِغي َلَيا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمرَ }فقولو: 

َقاُلوا }ال يتيسر ألحد من بعدي، ال يكون ألحد من بعدي،  [ٖ٘ ص:] {َحٍد ِمْن َبْعِديَوَىْب ِلي ُمْمًكا ال َيْنَبِغي ألَِ }
 ،العدوان عمى الناس :، ىنا معناه الذي ذكره ابن ُجزي[ٕٕ ص:] {ال َتَخْف َخْصَماِن َبَغى َبْعُضَنا َعَمى َبْعضٍ 

 ،وتعدى ،بغى عميو إذا ظمم ،جنس من الفساد :بأنو فارسىذا الذي عبر عنو ابن و ، {َبَغى َبْعُضَنا َعَمى َبْعضٍ }
 {َفَممَّا َأْنَجاُىْم ِإَذا ُىْم َيْبُغوَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ }ي، بغْ  :فيذا كمو يقال لو ،واستطال عميو ،الحق فيو ىعدت
 ،، من العدوان[ٙٚالقصص:] {ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَمْيِيمْ }، فيذا كمو من الفساد، [ٖٕ يونس:]

، يعني: عمى اختالف عبارات المفسرين لكن [ٖٚٔ البقرة:] {َوال َعادٍ  اْضُطرَّ َغْيَر َباغٍ  َفَمنِ }والظمم،  ،والتطاول
البغي والعدوان، ما الفرق بين  :وال متعديًا حدود الضرورة؛ ألنو ىنا ذكر ،طالب ليا إال لمضرورة غيرَ نقول: 

 ،البغي أن يكون طمبو ليذه الميتة أو المحرمات من المطعومات بحال الضرورة :البغي والعدوان؟ بعضيم يقول
أن يتجاوز حد الضرورة، يعني: من فىا أو تناوليا لغير الضرورة فيذا من البغي، وأما العدوان افإن أخذىا وتعاط
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لذي يتفنن في كا ،صفة التعاطي ليا تدل عمى غير حال االضطرار تأو كان ،فإن أخذ أكثر ،سد الرمق :يقول
كما يقول -أو كان  ،العدوانالبغي و فيذا كمو من  ،أو نحو ذلك ،بيذا صنع الطعام منيا، يدل عمى أنو كأنو فرحٌ 

صرف النظر عمى كل حال عن ، بفميس لو أن يترخص ،أو نحو ذلك ،أو قاطع طريق ،سفره محرماً  -بعضيم
 .الفرق

َفِإْن َبَغْت }مم، ظُ دي عميو و عتُ ، يعني: ا[ٓٙالحج:] {َعَمْيِو َلَينُصَرنَُّو المَّوُ ُثمَّ ُبِغَي }: -تبارك وتعالى-وفي قولو 
 النور:] {َوال ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعَمى اْلِبَغاءِ }يعني: استطالت واعتدت، لكن قولو:  [ٜ الحجرات:] {ِإْحَداُىَما َعَمى اأُلْخَرى

 ،ُجزي قال: الزنا، ىذا الذي يعبر عنو أيضًا ابن فارس بأنو يقال لمفساد، ىذا المعنى الثاني الذي ذكره ابن [ٖٖ
أن  :زانية، والمشيور :أي ،امرأة بغي   :يقول ابن ُجزي ىنا :والبغاء ،كان، فيذا الزنا ىو من أعظم الفساد أيًّا

نما بقيد ،البغاء ليس مطمق الزنا  ،وفاحشة ،زنا :أجرة يقال لوبغاء، من غير  :الزنا بأجرة، الزنا بأجرة يقال لو :وا 
، عبد اهلل بن ُأبي كان عنده [ٖٖ النور:] {َوال ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعَمى اْلِبَغاءِ } ،الزنا بأجرةفالبغاء: ونحو ذلك، 

 .يتكسب من ذلك ،كرىين عمى الزنا بأجرةفكان ي ،جاريتان
األخير المعنى  :، ما معناه؟ الحظ[ٚٗ التوبة:] {اْلِفْتَنةَ  َيْبُغوَنُكمُ ْوَضُعوا ِخَلَلُكْم َوأَلَ }: -تبارك وتعالى-في قولو و 
َخاِلِديَن ِفيَيا ال }وقولو: يطمبون لكم الفتنة،  :يعني {اْلِفْتَنةَ  َيْبُغوَنُكمُ }ما ىو؟ طمب الشيء، ، لذي ذكره ابن ُجزيا

ولو كان منغمسًا  ،ألن اإلنسان مجبول عمى السآمة ؛، ال يطمبون التحول عنيا[ٛٓٔ الكيف:] {َيْبُغوَن َعْنَيا ِحَواًل 
َقاَل َأَغْيَر المَِّو }: وقولوومن مقاميم فييا،  ،ال يسأمون منيا ،ىناك ال يطمبون التحول عن الجنةلكن في المذات، 
َعَمْيِيْم ِإالَّ اْبِتَغاَء ِرْضَواِن َما َكَتْبَناَىا }قال: الطمب،  :ي: أطمب لكم، ىذا بمعنىنيع [ٓٗٔ األعراف:] {َأْبِغيُكْم ِإَلًيا

طمب كذلك  [ٕٓ الميل:] {ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو َربِّْو اأَلْعَمى}وقولو:  طمب،طمب مرضاتو، فيذا  :يعني [ٕٚ الحديد:] {المَّوِ 
 .أيضاً 

 :أي {َما َنْبِغي}، نافية "ما"ون كتيمكن أن يحتمل ىنا: فف، [٘ٙ يوسف:] {َما َنْبِغي َىِذِه ِبَضاَعُتَنا}في قولو: أما و 
 يوسف:] {ُردَّْت ِإَلْيَنا َىِذِه ِبَضاَعُتَنا} ؟ماذا نطمب ؟ماذا نريد ؟{َما َنْبِغي}، استفيامية :ما نكذب وما نظمم، أو أنيا

لَ  َأنْ  َبْغًيا المَّوُ  َأْنَزلَ  ِبَما َيْكُفُروا َأنْ  َأْنُفَسُيمْ  ِبوِ  اْشَتَرْوا ِبْئَسَما} وقولو:، [٘ٙ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَمى َفْضِموِ  ِمنْ  المَّوُ  ُيَنزّْ
فإن العدوان أثر من آثار الحسد،  ،يعني: حسدًا، والحسد مع العدوان بينيما مالزمة [ٜٓ البقرة:] {ِعَباِدهِ  ِمنْ 

َذِلَك َجَزْيَناُىْم }فسادكم، و يعني: أن ظممكم  [ٖٕ يونس:] {َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنََّما َبْغُيُكْم َعَمى َأْنُفِسُكمْ }ونتيجة عنو، 
 واهلل أعمم. ،يذا كمو بمعنى الظممفونحو ذلك، بظمميم،  [ٙٗٔ األنعام:] {ِبَبْغِيِيمْ 
الحزن  :متفرقة، والبث :المنتشر، مبثوثة :نشره، والمبثوث :الحديث وغيره بثّ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .[68 يوسف:] {َبثّْيا َأْشُكو }الشديد، ومنو: 
ظياره، التفريق واإلظيار،  ،تفريق الشيء :البث يرجع إلى معنى الحديث  التفريق واإلظيار، بثثتُ  :البثفوا 

وجو االرتباط من الحزن، ما وجو التعبير عنو بالبث؟ ما وجو االرتباط بينو وبين النشر؟  :البثو و، نشرتُ  :يعني
 :فيذكره لغيره، فيذا البث كما نقول ،؛ ألنو ُيظير ىذا الحزن-اهللرحمو -أصل المعنى الذي يذكره ابن فارس في 

-بث، فيعقوب  :ىذا يقال لو عنو، سُينف   ،ونحو ذلك ،من الحزنو  ،ما في قمبو من اليمو  ،يفضفض ما في نفسو
تبارك -ىذا الحزن أشكوه إلى اهلل و ث يذا الذي ُيبَ ف، [ٙٛ يوسف:] {َبثّْيا ِإنََّما َأْشُكو }يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم
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يقول:  ابن ُجزي ىنا :، الحظوا[ٓٔ لقمان:] {َوَبثَّ ِفيَيا ِمْن ُكلّْ َدابَّةٍ }يقول:  -تبارك وتعالى-اهلل و  ،-وتعالى
ونحو  ،التفريق أو النشر :الحزن الشديد، كل ىذا يرجع إلى معنى :البث ،متفرقة :مبثوثة ،المنتشر :المبثوث

 النساء:] {َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَساءً }يعني: نشر،  [ٓٔ لقمان:] {َوَبثَّ ِفيَيا ِمْن ُكلّْ َدابَّةٍ }ذلك، كمو يرجع إليو، 
أو بو اليم الذي ُيفضي  :، كما سبق[ٙٛ يوسف:] {َبثّْي َوُحْزِني ِإَلى المَّوِ ا َقاَل ِإنََّما َأْشُكو }كذلك، النشر يعني:  [ٔ

 {َفَكاَنْت َىَباًء ُمْنَبثِّا}يعني: ينشر،  [ٗ الجاثية:] {َوِفي َخْمِقُكْم َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابَّةٍ }الحزن الذي ُيفضي بو إلى غيره، 
َيْوَم َيُكوُن }: -تبارك وتعالى- وقولويعني: مفرقة،  [ٙٔ الغاشية:] {َوَزرَاِبيُّ َمْبُثوَثةٌ }متفرقًا منتشرًا،  [ٙ الواقعة:]

 :التفريق، فما ذكره ابن ُجزي ىنا :يعني: المفرق، فكمو يرجع إلى معنى [ٗ القارعة:] {النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوثِ 
  متفرقة، إلى آخره، يرجع إلى معنى واحد، واهلل أعمم. :مبثوثة، المنتشر :المبثوث
، ، جمع بين البث والحزن[ٙٛ يوسف:] {َبثّْي َوُحْزِني ِإَلى المَّوِ ا }َقاَل ِإنََّما َأْشُكو : -تبارك وتعالى- قولوفي  ،طيب
يقال ف ،وما يجتمع في الصدر ،لميم والحزن يقال :البثف ،[ٙٛ يوسف:] {َبثّْي َوُحْزِنيا ِإنََّما َأْشُكو }ث ما ُيبَ  فالبث:

نما يحصل بو التنفيس عادة حينما  ،بو الصدر ئيمتم؛ ألنو وُسمي بالبث ،بأنو بث عنو بث، فينا ُعبر :لو وا 
فُسمي لغيره، فيخف عميو، يذكره  ،ُيفضي بو إلى غيره، يفضفضلو نحن: ي نقول ذال ،ضي بوفيذكره لغيره، يُ 

يكون ألمر  :من أمر سابق، واليمكون ي :الحزنفتارة اليم، و بو الصدر؟ تارة الحزن،  ئبذلك، ما ىذا الذي يمتم
كل ىذا؛ ألنو يطال  ،(ٔ)واليم ،استعاذ من الحزن -صمى اهلل عميو وسمم-النبي ليذا و ؛ ىذا ىو اليم ،مستقبل

أنو ال يقيد  :، الصحيحولو لم تكن من المكروه ،ويستثقميا ،أو من أمور يتوقعيا ،اإلنسان من أمور مضت
أو نحو ىذا، لكن قد  ،يحمل ىمو ،مثالً  لكنو يحمل ىمو، كالنكاح ،أمرًا محبوباً فقد يكون  ،بالمكروه بالنسبة لميم

إال في الجنة، ال  مجبولة عمى نوع من الكدر ال تصفوبو؛ لكون ىذه المذات  ال يخمو من أمر يتخوفو مما يحتفّ 
لغمبة الكسل  ؛وبعض الناس يحمل ىم األكلسبب اليم،  فيذا الذي يصاحبيا قد يكون ىو ،توجد مصالح خالصة

  مع ذلك يحمل ىمو؛ ألنو يكسل.و  ،عميو، ىذا موجود، يحمل ىم األكل، مع أنو يستمذ باألكل
َئنَُّيمْ }، [41 األعراف:] {َوَبوََّأُكْم ِفي اأَلْرضِ }ومنو:  ،منزالً  أ: أنزل الرجلَ بوّ : -رحمو اهلل تعالى-قال  : النحل] {َلُنَبوّْ
 .[39: يونس] {ُمَبوَّأَ }و ،[14

 ُيرجع ذلك إلى أصمين: -رحمو اهلل-ابن فارس و اإلنزال،  :وىو ،اىنا ذكر معنى واحدً 
 .األول: الرجوع إلى الشيء

 .تساوي الشيئين :والثاني
منزلة  :باءةالمَ ما عالقتيا بالرجوع؟  :مثالً باءة مَ الفواالستعماالت، كثيرًا من األلفاظ إليو أعاد  الرجوع إلى الشيءف

َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر }المنزل، و يرجع إلى ىذا المكان ف ،إلييا اإلنسان عندما يتفرق في حاجاتويبوء القوم، 
باءة؛ ألن اإلنسان بعدما يتفرق في مَ  :سكنوا المدينة، قيل لذلكو  ،، استوطنوا المدينة[ٜ الحشر:] {َواإِليَمانَ 
 الشاعر:، يقول يرجع إلييا ،وينتشر ،وينتقل ،ويذىب ،حاجاتو

 عِ اكلَ  ودتُ يقع ثم آوي *** إلى بيتٍ  فُ و  طَ ما أُ  فُ و  طَ أُ 

                                                           

 (.ٜٖٙٙ: )رقم الجبن، من االستعاذة باب الدعوات، كتاب البخاري، خرجوأ - ٔ
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الرجوع، ومن ىنا يقال: باء : بمعنى ،باءة بالنسبة إليومَ  :فيو ،ثم يرجع إلى ىذا المكان ،ف في حاجاتوطو  فيُ 
 .العود لمشيءو الرجوع،  :باءتو محتماًل لذنبو، عاد ىكذا يمكن أن ُيربط بمعنىكأنو عاد إلى مَ  ،فالن بذنبو

 آل عمران:] {المَّوِ  اتََّبَع ِرْضَواَن المَِّو َكَمْن َباَء ِبَسَخٍط ِمنَ  َأَفَمنِ }: -تبارك وتعالى-في قولو  :وتأمل ىذه األمثمة
ِإنّْي }الرجوع،  :معنىبيذا ف، يعني: رجعوا بغضب، [ٔٙ البقرة:] {المَّوِ  َوَباُءوا ِبَغَضٍب ِمنَ }رجع،  :، باء يعني[ٕٙٔ

ْثِمكَ   .ترجع :، تبوء يعني[ٜٕ المائدة:] {ُأِريُد َأْن َتُبوَء ِبِإْثِمي َواِ 
يكافئو  ،تل بو لكان مساوياً لو قُ  ،لو ، يعني: أنو مكافئناء بفالوَ يقولون: إن فالنًا لبَ فالتساوي بين الشيئين أما و 

مع أن بعض أىل العمم ، نظراء، ىم سواءاء، يعني: وَ ألمر بَ يقولون: ىم في ىذا ايعني: سواء،  اءوَ في الدم، بَ 
 ،حتى ىذا يرى أنو يرجع إلى شيء واحد ،الرجوع :ُيرجع معنى ذلك أيضًا إلى معنى -رحمو اهلل-كالقرطبي 

أي: د، وَ الرجوع بالقَ  :اء ىووَ فعنده مثل ىذه األمثمة والعبارات المعروفة عند العرب يقول: البَ  ،الرجوع :وىو
 :أعاده إلى معنى :سواء يرجعون فيو إلى معنى واحد، الحظ :اء يقولوَ ىذا األمر بَ  ىم فيقوليم: و  ،القصاص
  .الرجوع

 ،عجبك من سعتيافإنك ال ينقضي  وكمما أمعنت النظر في المعاجم والقواميس المغوية ،العرب واسعة جدًّا ةمغف
وكثير مما  ،وأقدر المغات عمى استيعاب المصطمحات العممية ،فيي أوسع المغات ،وكثرة ضروب االستعمال فييا

ن كانوا ال يعممون ذلك ،ويتكممون بو يرجع إلى أصول لغوية ،يقولو الناس  .وا 
اتخاذ  :{َتَبوَُّءوا الدَّارَ } مثل: :القرطبي ُيرجع ذلك إلى معنى واحد، وابن عاشور يقول: التبوء :عمى كل حال

يرجعو فارس كما سبق، فابن  ،البقعة التي يبوء إلييا صاحبيا، يرجع إلييا بعد انتشاره في أعمالو :وىي ،اءةبَ المَ 
يس األصل ، لكنو لاىنا ذكر معنى واحدً  -رحمو اهلل-ابن ُجزي و القرطبي يرجعو إلى معنى واحد، و إلى معنيين، 

َوَبوََّأُكْم ِفي اأَلْرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُيوِلَيا }منزاًل،  أنزل الرجلَ  :ألكنو قال: بوّ  ،الذي ترجع إليو االستعماالت
َوَلَقْد َبوَّْأَنا َبِني ِإْسرَاِئيَل ُمَبوََّأ }و بيذا، نو ن لكم، يفسر بعضيم يقول: مكّ و ، يعني: أنزلكم، [ٗٚ األعراف:] {ُقُصورًا
َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي اأَلْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنَيا َحْيُث َوَكَذِلَك }، : أنزلناىم مكانًا موافقًا مرضيًّايعني [ٖٜ يونس:] {ِصْدقٍ 
نا فيذا يرجع إلى التمكين؛ يعني: من فسره بأنو مكّ يعني: ينزل من بالد مصر حيث يشاء،  [ٙ٘ يوسف:] {َيَشاءُ 

ر عبفبعضيم يعبر عنو بيذا، وبعضيم ي ألنو ال يسكن حيث شاء إال من كان متمكنًا، فيذه المعاني متالزمة،
َئنَُّيْم ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً }عنو بيذا، وال إشكال، كل ذلك صحيح،   {َوالَِّذيَن َىاَجُروا ِفي المَِّو ِمْن َبْعِد َما ُظِمُموا َلُنَبوّْ

صارت ليم تمك المنزلة التي ال يصل إلييا أحد ممن جاء فيعني: لننزلنيم في الدنيا منزلة حسنة، ، [ٔٗ النحل:]
ُلوَن ِمنَ }بعدىم من المياجرين  صارت ليم مرتبة في ف، [ٓٓٔ التوبة:] {اْلُمَياِجِريَن َواأَلنَصارِ  َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَّ

اِلَحاِت  َوالَِّذيَن آَمُنوا}والغنى بعد الفقر،  ،اإليمان ليست لغيرىم، وكذلك ما حصل ليم من الفتوح َوَعِمُموا الصَّ
َئنَُّيْم ِمنَ  ْذ َبوَّْأَنا إلِ }أي: لننزلنيم في غرف الجنة،  [ٛ٘ العنكبوت:] {اْلَجنَِّة ُغَرًفا َلُنَبوّْ  الحج:] {ْبرَاِىيَم َمَكاَن اْلَبْيتِ َواِ 

عمى خالف  ،، أي: ننزل ونتخذ الجنة مسكناً [ٗٚ الزمر:] {اْلَجنَّةِ  َوَأْوَرثََنا اأَلْرَض َنَتَبوَُّأ ِمنَ }يعني: ىيأنا لو،  [ٕٙ
ُيفضي بنا  ،مزدرع لآلخرة :فيي ،وأوجدنا فييا ،أن اهلل خمقنا :يعني ؟في معنى األرض، ىل ىي األرض ىذه

 {اْلَجنَّةِ  َوَأْوَرَثَنا اأَلْرَض َنَتَبوَُّأ ِمنَ }أرض الجنة؟  :األرضبأو أن المقصود  ؟وثواب الجنة ،العمل فييا إلى الجنة
تقول:  ، وىكذا[ٙ٘ يوسف:] {َيَتَبوَُّأ ِمْنَيا َحْيُث َيَشاءُ }: -صمى اهلل عميو وسمم-، كما قال عن يوسف [ٗٚ الزمر:]
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بحسب  ،مكنتو فيو :و فيوأتُ ىيأتو لو، كل ىذا متقارب، بوّ  :أتو لو يعنيفالنًا منزاًل يعني: أنزلتو فيو، بوّ  أتُ بوّ 
ة تعبئ :الذي ىو ،منيم مكاناً  ل كالًّ ، يعني: تُنز  [ٕٔٔ آل عمران:] {َمَقاِعَد ِلْمِقتَالِ  ُتَبوُّْئ اْلُمْؤِمِنينَ }التعدية، 

ما  :ُيعبر بيا بما ىو أوسع من ذلك المنزل، وصار :بيئة؟ البيئة ىي :الصفوف، وىكذا البيئة مثاًل، لماذا قيل ليا
بيذا المعنى ءة، بأي اعتبار؟ ما عالقة الباءة با :النكاح يقال لوو بيئة،  :ما يحيط بو يقال لوف ،ُيحيط باإلنسان

كما يتبوأ من داره، منيا، يستمكن  :يعني ،؟ يقال: ألن الرجل يتبوأ من أىمو، أو ما يتصل بوالرجوع :الذي ىو
 .المكان الذي يتخذه اإلنسان لمُسكنى واإلقامة، واهلل أعمم :المباءة وىو
 .ىكأي: ىم [46 الفرقان:] {َقْوًما ُبورًا}: بوار: ىَلك، ومنو :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 ُيرجع ذلك إلى أصمين: -رحمو اهلل-ابن فارس 
 .األول: ىالك الشيء وما يشبيو من تعطمو وخموه

جربتو  :يعني افالنً  تقول: ُبرتُ و عمى الناس، يعني: بالء،  بوارٌ  بتالء الشيء وامتحانو، يقال: نزلاآلخر: ا
، ترفع ذيميا التنظر أحامل أم حائل، يعني: إذا ُقربت من الفحل فإني ؛الناقة إذا أدينتيا من الفحل اختبرتو، وُبرتُ و 

كمما قربت ف تفعل، ىكذاالنوق عمى الفحل ض ينما ُتعرَ فح ض عنيا الفحل،فُيعرِ  ،أنيا حامل إلىشارة لإل :يعني
 :ىذا بمعنى :رت الناقة، فعمى كل حالبُ  :ض عنيا، يقالفُيعرِ  ،واحدة شالت بذنبيا، فيعرف أنيا قد لقحت

 .واالبتالء ،واالمتحان ،االختبار
و أاالمتحان  :بمعنى ىل ىو، ىنا البوار [ٕٛ إبراىيم:] {َوَأَحمُّوا َقْوَمُيْم َداَر اْلَبَوارِ }: -تبارك وتعالى-قولو ففي 

 {َوُكْنُتْم َقْوًما ُبورًا}، يعني: ىمكى [ٛٔ الفرقان:] {ُبورًاَحتَّى َنُسوا الذّْْكَر َوَكاُنوا َقْوًما }اليالك، بمعنى: اليالك؟ 
 ،والخسارة ،يعني: ال يصيبيا الكساد [ٜٕ فاطر:] {َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبورَ }: -تبارك وتعالى-قولو و ، [ٕٔ الفتح:]

 :يرجع إلى معنى فيو ،ويذىب ،يعني: يبطل [ٓٔ فاطر:] {َوَمْكُر ُأْوَلِئَك ُىَو َيُبورُ }اليالك،  :فيذا يرجع إلى معنى
 .اليالك

 ، وىو:من أجل أن المعنى اآلخر ،اليالك :ذكر -رحمو اهلل-واالمتحان، لكن ابن ُجزي  ،اليالك :يذان معنيانف
 .في القرآن لكنو لم يأتِ  ،جاء في كالم العرب ،االمتحان

  أعمم.هللاو  ،وال زرع ،ليس فييا نبت ،يا شيءليس فييعني:  رأرض بوا :وقولك ،طيب
 اعترف. :بمعنى :وقد يقال ،يرجع بو :باء بالشيء :-رحمو اهلل تعالى-قال 

وقد أشرت إليو في  ،فإن ذلك يرجع إلى نفس المعنى ،، كان أفضلأبوّ  :وىي ،ىذا لو ذكره بعد المادة التي سبقت
يعني:  [ٜٓ البقرة:] {َفَباُءوا ِبَغَضٍب َعَمى َغَضب}تساوي الشيئين،  :ومعنى، الرجوع :بمعنىباء الكالم ىناك، قمنا: 

 .رجعوا
إن  :الرجوع، وقمت :رجوع، فيذا كمو يرجع إلى معنى :أن االعتراف :اعترف، والواقع :بمعنى :يقول: وقد يقال

 التساوي إلى الرجوع. :القرطبي ُيرجع حتى المعنى اآلخر الذي ىو
 :من البؤس، والبأس ،الفقير :والبائس ،والشدة، والمحنة ،والبؤس ،بأساء: الفقر :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 كممة ذم. :سئعذابو، وبِ  :والمكروه، وبأس اهلل ،والشجاعة ،لاالقت
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يرجع  -تعالى رحمو اهلل-وما قاربيا، فما ذكره ابن ُجزي  ،الشدة :رجع إلى معنىي صل ىذه المادة، أالبأسىنا 
: البؤسمن  ،الفقير :ئساالبو ا فيو من الشدة، مَ فمِ  ؛الشدة، وما ذكره من المحنة :بمعنى البؤس :إلى ىذا، فالفقر

لما في  ؛والقوة ،الشجاعة :فالن شديد البأس يعني :لما فيو من الشدة، ويقال ؛القتال :يعنيشدة الحاجة، والبأس 
 .كممة ذم :ييف ،سئبِ  :كممة جاءت عذابو، ومن ىنا :بأس اهلل :ذلك من الشدة عمى العدو، وىكذا أيضًا يقال

َفَل َتْبَتِئْس ِبَما }: شديد، أي، [٘ٙٔ األعراف:] {َوَأَخْذَنا الَِّذيَن َظَمُموا ِبَعَذاٍب َبِئيٍس ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقونَ }ففي قولو: 
 {َيُكفَّ َبْأَس الَِّذيَن َكَفُرواَعَسى المَُّو َأْن }واشتد عميو األمر،  ،إذا حزن :، ابتأس الرجل[ٖٙ ىود:] {َكاُنوا َيْفَعُمونَ 

اِبِريَن ِفي }يعني: عذابًا شديدًا،  [ٕ الكيف:] {ِلُينِذَر َبْأًسا َشِديًدا}يعني: ضراوة ىؤالء األعداء،  [ٗٛ النساء:] َوالصَّ
رَّاءِ  ، وىكذا في قولو: ذلك الفقر والشدة، عمى خالف بين المفسرين في تفاصيل [ٚٚٔ البقرة:] {اْلَبْأَساِء َوالضَّ

رَّاءُ  َمسَّْتُيمُ } َوال َيْأُتوَن اْلَبْأَس ِإالَّ }وقولو: ، [ٕٛ الحج:] {َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيرَ }، [ٕٗٔ البقرة:] {اْلَبْأَساُء َوالضَّ
 {ِمْن َبْأِس المَّوِ  َفَمْن َينُصُرَنا}وقولو: ، من الشدة لما فييا ؛يعني: الحرب، قيل ليا ذلك [ٛٔ األحزاب:] {َقِميًَل 

ْفُد اْلَمْرُفودُ }كممة ذم: تأتي قد يعني: من عذاب اهلل، وىكذا  [ٜٕ غافر:] ِبْئَس الشَّرَاُب }، [ٜٜ ىود:] {ِبْئَس الرّْ
 الحجرات:] {اإِليَمانِ ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد }، [ٓ٘ الكيف:] {ِبْئَس ِلمظَّاِلِميَن َبَداًل }، [ٜٕ الكيف:] {َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا

 ، إلى غير ذلك.[ٔٔ
 ما بين الموت والقيامة. :برزخ: شيء بين شيئين، والبرزخ :-رحمو اهلل تعالى-قال 
عًا من زًا متسِ رابَ بينيما واحد، الحائل بين الشيئين، كأن  -رحمو اهلل-ىذا المعنى الذي ذكره ابن ُجزي  :نإذ

، [ٕٓ الرحمن:] {َبْيَنُيَما َبْرَزٌخ ال َيْبِغَيانِ }: -تعالى-ل و قيبرزخ،  :لكل حائل وحاجز األرض، ثم صار يقال
 النمل:] {َوَجَعَل َبْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجزًا}ا، حاجزً  :يعني: كما قال [ٖ٘ الفرقان:] {َوَجَعَل َبْيَنُيَما َبْرَزًخا َوِحْجرًا َمْحُجورًا}

لكنو  ،ىل ىو من اليابسة أو من غيرىا ،الحاجز، بصرف النظر عن ىذا الحاجز ما ىو :، فالبرزخ ىو[ٔٙ
الحياة و  ،حياة البرزخفالقبر،  :، البرزخ[ٓٓٔ المؤمنون:] {َوِمْن َورَاِئِيْم َبْرَزٌخ ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثونَ }وقولو: الحاجز، 
بين  :أو أنو بين بين يعنية، حاجز بينيم وبين الرجعة إلى الدنيا، باٍق إلى يوم القيام :رجع إلى ىذاتالبرزخية 

  .واهلل أعمم ،الحائل :يذا يرجع إلى معنىمنزلة بين المنزلتين، فو برزخ، مرحمة  :يقال لوفالدنيا والقيامة، 
 خالق الشيء ابتداء. :وُمبدع أي ،بديع: لو معنيان: جميل :-رحمو اهلل تعالى-ال ق

 :-رحمو اهلل-ىذه المادة ترجع إلى أصمين عند ابن فارس 
 .األول: ابتداء الشيء، ُصنع الشيء ال عن مثال سابق

 :ابن فارس أرجعيا إلى معنيين ؟ين سيأتي الجميل الذي ذكره ابن ُجزيأ :االنقطاع والكالل، والحظ اآلن :واآلخر
 .االنقطاع والكالل :مصنوع عمى غير مثال، وكذلك المعنى اآلخر ،ابتداء الشيء

أو ُقطعت  ،ت وعطبت، ُأبدع بالرجل إذا كمت ركابويقال: ُأبدعت الراحمة إذا كمّ  ؟االنقطاع والكالل بأي اعتبارف
ى صم-       لمنبي جاءوبقي منقطعًا بو، يعني: ىمكت راحمتو وبقي بال مركوب، في صحيح مسمم: أن رجاًل 
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 :يذا بمعنى، فىمكت راحمتوبأن يعني: حصل لو انقطاع،  ، ُأبدع بي(ٕ)فقال: ُأبدع بي فاحممني -اهلل عميو وسمم
 .االنقطاع

، ما معناه؟ الخالق الموجد عمى غير مثال [ٚٔٔ البقرة:] {َبِديُع السََّمَواِت َواأَلْرضِ }: -تبارك وتعالى-في قولو ف
يعني: ما كنت رسواًل عمى  [ٜ األحقاف:] {َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِبي َوال ِبُكمْ  الرُُّسلِ  ِمنَ ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا }سابق، 
فقد ُسبقت  ،ارئًا جديدًا في ىذا األمرط، ما كنت -عمييم الصالة والسالم-ن من تقدمني من الرسل نَ غير سَ 

يعني:  {الرُُّسلِ  َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمنَ } ،بإرسال الرسل، أو ما كنت مبتدعًا من تمقاء نفسي، كما يقول بعض المفسرين
َوَرْىَباِنيًَّة }، فينا يقال لمشيء الجديد، [ٜ األحقاف:] {ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ }مبتدعًا ذلك الذي أدعو إليو، 

ىذا في أصل  ،مختمقة عمى غير مثال سابق :فيي ،البدعة :يعني: اختمقوىا، ومنو قيل [ٕٚ الحديد:] {اْبَتَدُعوَىا
  .االستعمال

 ، يعني:صنع بديع: ىذا يقولون ،بديع، ىنا ذكر الجمال بيذا االعتبار :الناس يقولون ،الشيء البديع ،طيب
ىذا  :كأنو منفرد دون غيره بيذه األوصاف، تقول ،مثال لو ، يعني: الءاالبتدا :يو يرجع إلى معنىفجميل، 

فيذا معنى مباشر، لكن ليس أصل المعنى، أصل  ؟الجمال من أين جاء :منظر بديع ال نظير لو، الحظتم معنى
رجاع األلفاظ ،االبتداء، فحينما تتمرن عمى مثل ىذا :المعنى شعث كثير من  تستطيع أن تممّ  إلى أصوليا، وا 
-   ذكره ابن فارس ي، حتى ما أصميا ترجعيا إلىأن تستطيع إذا قرأت في القواميس ف ،واالستعماالت ،األلفاظ

بعض العمماء فأحيانًا قد يمكن إرجاعو إلى معنى واحد،  ،ما يرجعو إلى أصمين أو ثالثة أو أربعةم -رحمو اهلل
، وأحيانًا قد ال يجد اإلنسان من -اهلل إن شاء-وستأتي أمثمة أخرى  ،يرجعو إلى معنى واحد، وذكرت لكم مثاالً 

ولكن ال  ،ُيرجعو إلى أربعة أصولأحيانًا  -رحمو اهلل- فارس، وابن عنى واحدأرجعو إلى م نم :يعني ،صرح بيذا
كالم نذكر في معاني األسماء الحسنى  ى معنى واحد، ولكنن ذلك يرجع إلإ :يتجاسر المقصر أن يجترئ فيقول

 واهلل تعالى أعمم. ،ُيشعر أن ذلك يرجع في النياية إلى معنى متحد أىل العمم أحيانًا مما
 .[41 القيامة:] {َباِسَرةٌ }ر: عبس ومنو: سَ بَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ابن فارس ُيرجع ذلك إلى أصمين:و يقول: عبس،  بسر

 .األول: الطراءة وأن يكون الشيء قبل إناه
 .حركتو، وقمة األصل الثاني: وقوف الشيءو 

نبات فر، سْ بَ  :ض  كل شيء غَ ل ىذا المعنى األول، يقولون ،وأن يكون الشيء قبل إناه ،الشيء الطري :الطراءة
إذا طمبيا من غير  :الحاجة ر الرجلُ سَ يقال: بَ ، إذا كان قريب عيد بالسحاب :رسْ ، ماء بَ إذا كان طريًّا :رسْ بَ 

لكن لم  ،يكون قد التأمبعدما أ القرحة أو الجرح تُنكَ حينما يعني: ُسر البَ  :موضع الطمب، وىكذا أيضًا يقولون
 :ُسرنكأىا، يقولون: البَ إذا ر، سْ بَ  :ما عميو من قشرة، فإذا ُأزيمت قبل أوانيا فإن ذلك يقال لو :يعني ،ينضج بعد

 .ونحو ذلك ،ل مثالً أ الِحبن قبل أن ينضج، الُدم  أن ُينكَ 

                                                           

 (.ٖٜٛٔ: )رقم بخير، أىمو في وخالفتو وغيره، بمركوب اهلل سبيل في الغازي إعانة فضل باب اإلمارة، كتاب مسمم، خرجوأ - ٕ
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ر، ولكن ُبسْ  :يقال لو إذا كان قبل أوانو :مع أن بعضيم يقول ،لغضاضتو ، قيل لو ذلك:بالتمر ُيرطِ  :رالُبسْ و 
إذا ظير فيو وذلك  يكون قد نضج، ولكن ،قبل أن ُيرطب ،ُبسر :يقال لو بأنو يقال لو قبل أن ُيرطِ  :المشيور

قبل  ،أوانو، وبعضيم يقول: قبل يكون بسراً  فإنو -يكون ُرطباً - أو قبل أن ُيرطب ،لكن قبل أن ُيتمر ،المون
 :يقال لو ،لغضاضتو ؛يقال لو ذلك ،ما ذكرتو أنو التمر قبل أن ُيرطب :فيكون قبل المون، لكن المشيور ،نضجو

ر عن الوفاء صُ تسر، لماذا قيل لو مبتسر؟ ألنو قتعميق مبو كممة مبتسرة،  :أحيانًا نقولنا ولذلك نالحظ أن ؛رُبسْ 
ال  ،ال يفي بالغرضألنو  ؛ونحو ذلك ،تعميق مبتسرو كتابة مبتسرة، و كممة مبتسرة، فنقول:  ،بالغرض والمعنى

 :ىذا ىو األصل الذي ىو :فالحظ ىنا، فقُصر عن بموغ اإليضاح والبيان والشرح الذي يحتاج إليو ،يفي بالمعنى
 .الطراوة

 :باعتبار ،يمكن أن يرجع إليو الكالم المبتسر ىذا أيضاً  ،وقمة الحركة ،وقوف الشيء :اآلخر الذي ىواألصل 
 }ُثمَّ َعَبَس َوَبَسَر{: -تعالى- فقولو إذا قبضو، :وجيو ر الرجلُ سَ أنو توقف قبل بموغ التمام، ىذا يحتمل، قال: بَ 

 :يعنيأبسرت السفينة و وقفت،  :أبسرت الدابةو أبسر،  :يقال لممركب إذا وقفو قبض وجيو،  أي: [ٕٕ ]المدثر:
 .وقفت، وىكذا

لما فييا من االنقباض؛  :يعني ،متغيرةو ، ُفسر بكالحة [ٕٗ القيامة:] {َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َباِسَرةٌ }: -تبارك وتعالى-فقولو 
، يعني: نظر بكراىة [ٕٕ المدثر:] {ُثمَّ َعَبَس َوَبَسرَ }: -تبارك وتعالى-وليذا فإن قولو  ؛ألن ذلك يظير عمييا

يذا يرجع إلى أي ف، يعني: كمح وتغير، نظر بكراىة، [ٕٕالمدثر:] {ثُمَّ َعَبَس َوَبَسرَ }، وتغير، حَ أو كمَ  ،شديدة
ابن فوقوف الشيء وقمة الحركة، يرجع إلى وقوف الشيء وقمة الحركة؟  :معنى ىلإ وأالطراوة ؟ ىل إلى المعنيين

 .عبس ر:جاء بالمعنى المباشر، بس -رحمو اهلل-ي ُجز 
 جمع بصيرة. ،البراىين :والبصائر ،بووبُصرت  ،أبصرتو :يقال ،بصير: من أبصر :-رحمو اهلل تعالى- الق

 ابن ُجزي ىنا كأنو فسر ذلك بشيء واحد، وابن فارس أرجعو إلى أصمين:
البصيرة تستعمل استعماالت ترجع إلى فالبصيرة،  :بصير بو، ومن ىذا يقال :ىو :قاليف ،لعمم بالشيءا :األول

 :قالتبصيرة، والبصيرة  :يقال ليا ،استدارتو لمقطعة من الدم إذا وقعت باألرض  :نيا تقالحتى إ ،ىذا المعنى
َوَجَعْمَنا }فقولو:  ،وضوح الشيء :كل ذلك يرجع إلى معنى ،لمبرىان :قال البصيرة أيضاً تو ستدارتو، اللمُترس أيضًا 

 اإلسراء:] {َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرةً }الشمس،  :بينة واضحة، التي ىي يعني: [ٕٔ اإلسراء:] {آَيَة النََّياِر ُمْبِصَرةً 
، ، ليس ذاكليا حاسة البصر، ال وأ ،ليا أعينأو  ،أنيا تُبصر ،أنيا توصف باإلبصار :، ليس معناىا[ٜ٘

حًا باصرًا، يعني: ناظرًا بتحديق شديد، الوضوح، رأيتو لمْ  :بينة وواضحة، فيذا كمو يرجع إلى معنى: مبصرة يعني
 .رأيتو :لويقاأبصرتو و بو بصيرًا عالمًا،  إذا صرتَ  :بالشيء ُيبصر األشياء بجالء، يقال: بُصرتُ 

ُيخاطان فم أديم إلى أديم ضأن يُ  :يقولونكما وىو  ،رصْ البَ  :غمظو، ومنو :ر الشيء يعنيألصل اآلخر: ُبصْ وا
، لكن مثل ىذا لم يرد مظالغ :ر، فيذا يدل عمىصْ البَ  :: عمى طبقتين، فيذا يقال لوكما ُتخاط حاشية الثوب، يعني

 .تعالى أعمم واهلل ،في القرآن
 :كما قد يتضح في األمثمة، الحظ اآلن ،وُيرجع ذلك فإن ىذا قد يتوجو ،ولو أن أحدًا أراد أن يجمع المعنيين

البصيرة، يرى  ا:يقال ليف ،وضوح شديد في الرؤيةو  ،قوة :فيذه، نور القمب الذي يستبصر بو :البصيرة ىي
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بصر، فيذا كمو نور العين الذين بو ت :فيي نور القمب، كما أن البصر ،األشياء عمى حقيقتيا، يرى الحق والباطل
 :أو في األمور المعنوية، األمور المعنوية ،سواء كان في األمور الحسية ،والظيور ،الوضوح :يرجع إلى معنى

 ،الحجة الواضحةيعني: بصيرة ال :لمحجة، يقال :وليذا تقال البصيرة ؛بصر العين :بصيرة القمب، والحسية ىي
 .بصيرة :يقال لووالشاىد  ،البينة الواضحة، والعبرة التي ُيعتبر بياو 
 ،رؤية واضحة يعني: [ٛٓٔ يوسف:] {ُقْل َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَِّو َعَمى َبِصيَرةٍ }: -تبارك وتعالى-قولو في ف

، شاىد عمييا بما [ٗٔ القيامة:] {اإِلنَساُن َعَمى َنْفِسِو َبِصيَرةٌ  َبلِ } ،ومواجيد اوليست آراء وأذواقً  ،ليس بيا خفاء
 [ٛ ق:] {َتْبِصَرًة َوِذْكَرى ِلُكلّْ َعْبٍد ُمِنيبٍ }ذلك شيء، ن ال يخفى عميو م ،يعرف حالو تمام المعرفةفيو  ت،عمم

 ، يعني: المستبصر[ٖٛ العنكبوت:] {السَِّبيِل َوَكاُنوا ُمْسَتْبِصِرينَ  َفَصدَُّىْم َعنِ }العمم،  :فيذا بمعنى ،أي: تبصيراً 
ال  ،جيمةو والباطل، لم يحصل ىذا الصدود واالنحراف ألغرار العاقل الذي يمكنو التمييز بين الحق  :ىو

وقع االنحراف وعندىم كمال القدرة عمى  ،كانوا مستبصرينبل وليس عندىم عقول، ال،  ،وال يفقيون ،يفيمون
أدرك يعني:  [ٗٓٔ: األنعام] {َأْبَصرَ  َفَمنْ }يعني: براىين،  [ٗٓٔ األنعام:] {َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربُّْكمْ }التمييز، 

، إدراك المبصرات والمسموعات تدل عمى شدة، ىذه صيغة تعجب [ٕٙ الكيف:] {َأْبِصْر ِبِو َوَأْسِمعْ }الحق وعرفو، 
واستبان الحق  ،ظير ليم ،خالص [ٕٔالسجدة:] {َربََّنا َأْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا}، كذلك [ٖٛ مريم:] {َأْسِمْع ِبِيْم َوَأْبِصرْ }

يعني: انظر إلى عاقبة أمرىم فسوف  [٘ٚٔ الصافات:] {َوَأْبِصْرُىم َفَسْوَف ُيْبِصُرونَ }الذي كانوا يجادلون فيو، 
 الصافات:] {َوَأْبِصْر َفَسْوَف ُيْبِصُرونَ }يبصرون العاقبة التي يصيرون إلييا،  :يبصرونيا، وقيل غير ذلك، يعني

ما ال يحيط بو الذكر والوصف من صنوف المسرة وأنواع يبصرون وف سأي: أنو ُيبصر وىم كذلك  [ٜٚٔ
 األنبياء:] {َأَفتَْأُتوَن السّْْحَر َوَأْنُتْم ُتْبِصُرونَ }: -تبارك وتعالى-في قولو : يعنيالمساءة، وىكذا في سائر األمثمة، 

َأتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َوَأْنُتْم }تعممون أنو سحر، وأنتم تحضرون السحر وأنتم تشاىدون أو أنكم يعني: يحتمل  [ٖ
كانوا  متعممون أنيا فاحشة لم ُتسبقوا إلييا، ويحتمل أن يكون بصر العين؛ ألنيوأنتم ، [ٗ٘ النمل:] {ُتْبِصُرونَ 

أماميم يفعمون الفاحشة  ،[ٜٕ: العنكبوت] {اْلُمْنَكرَ  َناِديُكمُ  ِفي َوتَْأُتونَ }كما قال تعالى: يأتون في نادييم المنكر، 
ُروَنُيمْ }م من بعض، ييبصرىا بعضف ،-قبحيم اهلل-في مجالسيم و  ، يعني: األقرباء واألخالء [ٔٔ المعارج:] {ُيَبصَّ

َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ }وال يشتغل بو،  ،لكن ال يكممو ،يراه يوم القيامة ،ببصر العينيعني:  ر بعضيم بعضًا،ُيبصِ 
 األنبياء:] {ِىَي َشاِخَصٌة َأْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُرواَفِإَذا }، [ٕٕ ق:] {َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديدٌ }، [ٚٚ النحل:] {َكَمْمِح اْلَبَصرِ 

وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ }، [ٜٚ   .، ىذا بصر العين[ٖٓ النور:] {ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
طمق عمى العمم القوي ي فيو ،القوة والشدة في الظيور والوضوحمعنى: ىذا كمو يمكن أن يرجع إلى ن: إذ

 ، واهلل أعمم.البصيرة :التي ىي المضاىي إلدراك الرؤية
 .[48: غافر] {َباِرُزونَ }، و[14 الكيف:] {َباِرَزةً }برز: ظير، ومنو:  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِفي }، يعني: خرجوا، [ٕٓ٘ البقرة:] {َوَلمَّا َبَرُزوا ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدهِ }والظيور،  دوّ البُ  :البروز بمعنى
َوَيُقوُلوَن َطاَعٌة َفِإَذا }، خرجوا يعني، [ٗ٘ٔ آل عمران:] {اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِيمْ  ُبُيوِتُكْم َلَبَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَمْيِيمُ 

كما  ،، خرجوا من قبورىم[ٕٔإبراىيم:] {َوَبَرُزوا ِلمَِّو َجِميًعا}خرجوا من عندك،  :يعني [ٔٛ النساء:] {َبَرُزوا ِمْن ِعْنِدكَ 
َوَبَرُزوا ِلمَِّو اْلَواِحِد }الظيور، سواء قيل ىذا أو ىذا،  :فيو بمعنى ،أو ظيروا بسيئاتيم ،يقول بعض المفسرين
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َزتِ }، [ٛٗ إبراىيم:] {اْلَقيَّارِ  َوَتَرى }رأوىا بارزة ال خفاء فييا، و  ،يعني: ظيرت [ٜٔ الشعراء:] {اْلَجِحيُم ِلْمَغاِوينَ  َوُبرّْ
َيْوَم ُىْم َباِرُزوَن ال }وال غير ذلك،  ،وال جبل ،ال شجر ،يعني: ليس عمييا ما يسترىا [ٚٗ الكيف:] {َباِرَزةً اأَلْرَض 

 .وني: ظاىر أ، [ٙٔ غافر:] {َيْخَفى َعَمى المَِّو ِمْنُيْم َشْيءٌ 
 بشدة. ذٌ خْ : أَ ٌش طْ بَ  :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 {َأْم َلُيْم َأْيٍد َيْبِطُشوَن ِبَيا}أخذ الشيء بقير وغمبة وقوة،  :بشدة، فيذا كمو يدل عمى ذَ خَ أَ  :َش طَ أو بَ  ٌش طْ بَ 
َذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّاِرينَ }بشدة، و األخذ بقوة  :، البطش[ٜ٘ٔ األعراف:] فالن صاحب  :قاليو ، [ٖٓٔ الشعراء:] {َواِ 

أن يأخذه  :يعني: بمعنى [ٜٔ القصص:] {َيْبِطَش ِبالَِّذي ُىَو َعُدوّّ َلُيَماَفَممَّا َأْن َأرَاَد َأْن }: أخذ شديد، أي بطش
 :، فكل ىذا بمعنى[ٙٔ الدخان:] {َيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى}، [ٛ الزخرف:] {َفَأْىَمْكَنا َأَشدَّ ِمْنُيْم َبْطًشا}بقوة وشدة، 
 .[ٕٔ البروج:] {ِإنَّ َبْطَش َربَّْك َلَشِديدٌ }األخذ بشدة، 

 ص.قَ س: نَ خَ بَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
َوال }قميل، و عني: ناقص بم [ٕٓ يوسف:] {َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدرَاِىَم َمْعُدوَدةٍ }النقص،  :ىو كذلك يرجع إلى معنى
إذا  :سواء كان ذلك في المكاييل والموازين الحسية ،يعني: نقص الناس [ٖٛٔ الشعراء:] {َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىمْ 

 -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي يبخسو حقو، و  ،يغمطو حقو :كالوا أو وزنوا، أو كان ذلك في األمور المعنوية
أو ليس عنده  ،تقول مثاًل: فالن ليس عنده مروءة، فيذا من البخس، (ٖ)((ط الناسر الحق وغمْ طَ الكبر بَ ))قال: 

 ،فالن ليس عنده عمم :تقولأو أو ليس كذا، وىو ليس كذلك، ىذا يكون من النقص،  ،خمق، أو ليس عنده كرم
َوال َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىْم َوال َتْعَثْوا ِفي } :يكذافأو نحو ىذا؛ ألنك تخالفو، فيذا من بخس الناس أشياءىم، 

 .َقص، ال ُين[ٖٔ الجن:] {َفَل َيَخاُف َبْخًسا َوال َرَىًقا}النقص،  :، فيذا كمو بمعنى[ٖٛٔ الشعراء:] {اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ 
 ،مناسم ص :الرب، وقيل :عولة، والبعل أيضابُ  :وجمعو ،ل: لو معنيان: زوج المرأةعْ ب :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .[441 الصافات:] {َأَتْدُعوَن َبْعًَل }ومنو: 
ابن أما صنم،  :والرب، وذكر ىذا االحتمال أنو ،زوج المرأةذكر:  ،؟-رحمو اهلل-ابن ُجزي  هذكر ىنا كم معنى 

 أرجعو إلى ثالثة أصول:ففارس 
صاحب أوسع من  :معنىفيو ب :أنو صاحب لممرأة، الحظ :باعتبار ،بعل :الصاحب، ومن ىنا قيل لمزوج :األول

 ،الصاحب؛ لمالزمتيم :أرجعو إلى معنى :بعاًل، الحظ :زوج، يقول: وكانوا يسمون بعض األصناممعنى: 
يالعبيم، بات ُمباعاًل يعني:  ومالعبة الرجل أىمو، ُيباعل أىم :وىو ،العَ وعبادتيم لو، ومن ذلك البِ  ،ومصاحبتيم

 .مالعباً  :يعني
منو قول العرب:  لعلو يقول: و إذا دىش،  :ِعل الرجلُ بَ  :يقال ،شىَ والد   ،األصل الثاني يقول: جنس من الحيرة

حسن ال تأو ألنيا  ،إذا كانت ال ُتحسن ُلبس الثياب، يعني: لعدم إحسانيا كأنيا في حال من الحيرة :ةمَ عِ امرأة بَ 
 .التصرف

                                                           

 (.ٜٔ: )رقم وبيانو، الكبر تحريم باب اإليمان، كتاب مسمم، خرجوأ - ٖ
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المرتفعة التي ال يصيبيا المطر في السنة إال مرة واحدة، ىذا ما ذكره ابن  :األصل الثالث: البعل من األرض
نبات الذي يشرب بعروقو من األرض من غير سقي السماء، والناس أيضًا يقولون لم :فارس، ويقال البعل أيضاً 

أنو  :يعني ،ىذا بعل :يقال ،ستعمل إلى اليومىذا يو  ،ينزل عميو المطرالذي  :ونة، يعنيئذلك لما ال ُيسقى بم
فيذا كمو  ،(ٗ)((الُعشرأو كان بعاًل  فيما سقت السماء واألنيار والعيون))، وفي الحديث: وال يسقون ،عمى المطر

 .ال يحتاج إلى سقيو  ،أو يشرب بعروقو من األرض ،ُيسقى بالمطرالذي سواء  ،بعل :يقال لو
 {َوُبُعوَلُتُينَّ َأَحقُّ ِبَردِّْىنَّ ِفي َذِلكَ }: -تبارك وتعالى-، قولو -رحمو اهلل-فيذه ثالثة أصول ذكرىا ابن فارس 

نِ }، ما معناه؟ األزواج، [ٕٕٛ البقرة:] َوَىَذا َبْعِمي }، من زوجيا، [ٕٛٔ النساء:] {اْمرََأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِمَيا ُنُشوزًا َواِ 
اسم صنم معبود،  :، قيل[ٕ٘ٔ الصافات:] {َأَتْدُعوَن َبْعًَل }يعني: زوجي،  [ٕٚ ىود:] {َشْيًخا ِإنَّ َىَذا َلَشْيٌء َعِجيبٌ 

أو يشرب  ،يعني: ألزواجين، لكن ىذا النبات الذي ُيسقى من مطر [ٖٔ النور:] {ِلُبُعوَلِتِينَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ }
ليس لو ورود في  ،شىَ والد   ،ا ليس لو ورود في القرآن، وىكذا أيضًا ما يتعمق بالحيرةذى ،أو نحو ذلك ،بعروقو
 ،الصاحب :الذي ورد في القرآن يرجع إلى معنى :يعني ،عمى ما ذكره ابن ُجزي فذلك أصل واحدفالقرآن، 
 .ونحو ذلك ،كالزوج
 سن.حَ  :وبييج ،بيجة: ُحسن :-رحمو اهلل تعالى-قال 

تقول: أدخمت و البيجة،  :معنى ر الحسن، ىذاضالنا :النبات البييج يعنيو رة، ضوالن ،السرور :البيجة بمعنى
 ،يعني: جميمة [ٓٙ النمل:] {َفَأْنَبْتَنا ِبِو َحَداِئَق َذاَت َبْيَجةٍ }: -تبارك وتعالى-فقولو السرور،  :عميو البيجة يعني

وما  ،والخضرة ،واألماكن التي يكون فييا النبات ،ولذلك الناس يخرجون إلى ىذه المروج ؛الذي ينظر إلييا ُيسرف
 ،ُمبيجو  ،منظر ُيبيج :يذا تقولمف ؛ونحو ذلك ،السرور :يعني ،لما يحصل لمنفس فييا من االبتياج ؛إلى ذلك

ر ناض: أي، [ٚ ق:] {َوَأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْن ُكلّْ َزْوٍج َبِييجٍ }، [٘ الحج:] {َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلّْ َزْوٍج َبِييجٍ } ،ذو بيجة :وىو
 حسن جميل.

 :، وقيل-سئاالي :وفي النسخة األخرى-، البائس :وىو ،ُمبمسون: جمع ُمبمس :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 .إبميس قاشتُ  :ومنو ،[44: الروم] {ُيْبِمُس } :منوو  النادم، الحزين: وقيل، الساكت الذي انقطعت حجتو

 ،جمع ُمبمس :بأنو -رحمو اهلل-س، ىنا قول ابن ُجزي ئإذا ي :اليأس، أبمس الرجل :اإلبالس يرجع إلى معنى
أن ىذا يرجع إلى نفس المعنى، يعني: ىذا الذي  :الواقع الساكت الذي انقطعت حجتو، :وقيل ،البائس :وىو

لكن في الكالم عمى آداب  ،لو مساغ، فيذا العاقل يسكت إذا انقطعت حجتو الذي أسكتو؟ يأسو، لم يبقَ  اسكت م
 ،ولربما بدأت يده تتحرك ،فع صوتوفإذا انقطعت حجتو ر  ،أن من الناس من خف عقمو :الجدل والمناظرة يذكرون

أو نحو ذلك، فيذه حينما تنقطع الُحجج  ،أو قذفو في عرضو ،أو ضربو ،فقبض لحيتو ،ى مناظرهولربما امتدت إل

                                                           

 يوجب وما ،العشر يوجب ما: باب الزكاة، كتاب والنسائي، ،(ٜٙ٘ٔ: )رقم الزرع، صدقة باب الزكاة، كتاب دواد، أبو خرجوأ - ٗ
 صحيح في األلباني وصححو ،(ٚٔٛٔ: )رقم والثمار، الزروع صدقة باب الزكاة، كتاب ماجو، وابن ،(ٕٛٛٗ: )رقم العشر، نصف
 .(ٕٔٗٔ، رقم: )(ٖٔٔ/ ٘) :األم – داود أبي
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يريد عنده ُحجج، فيو  ألنو اآلن لم يبقَ  ؛يبدأ يحرك يديو :يعني ،أو قاربت ،ولربما امتدت اليد ،تعمو األصوات
 .ولو بحركة اليد، فيذا اإلبالس ،أن ُيعبر بأي طريق كان

 .سئِ ونحو ذلك؟ ألنو يكون منقطعًا، ي ،الحزين النادم، الحزين النادم لماذا كان حزيناً  :يقول: وقيل
أنو صار إلى ىذه الحال؛ ألنو  :أو متالزمة، متالزمة بمعنى ،متقاربة ق إبميس، ىذه كميا معانٍ شتُ ا :نووميقول: 

 .أو نحو ذلك ،أو انقطع ،سئي
 :وىو ،جمع ُمبمس :، ىنا قال[ٕٔ الروم:] {السَّاَعُة ُيْبِمُس اْلُمْجِرُمونَ  َوَيْوَم َتُقومُ }: -تبارك وتعالى-قولو ففي 

يعني: يكونون في  [ٕٔ الروم:] {َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة ُيْبِمُس اْلُمْجِرُمونَ }األصل، النسخة البائس في  :يوى، سائالي
وقع ، يعني: اتجده ساكتً ف ت يأس،سكو  :يعنيا حصل ليم من االنقطاع، مَ لِ  ،حالة من الوجوم والسكوت، لماذا؟

 ولم يبقَ  ،وما إلى ذلك ،وشيد عميو سمعو وبصره ويده ورجمو ،ونطقت جوارحو ،لو حجة ولم يبق ،ة فعموفي مغب  
َل َعَمْيِيْم ِمْن َقْبِمِو َلُمْبِمِسينَ }وقولو: إال االنقطاع،  ْن َكاُنوا ِمْن َقْبِل َأْن ُيَنزَّ يعني: واجمين  [ٜٗ الروم:] {َواِ 

ي: متحسرون واجمون يائسون، أ [ٗٗ األنعام:] {َأَخْذَناُىْم َبْغَتًة َفِإَذا ُىْم ُمْبِمُسونَ }متحسرين، يائسين من كل خير، 
، كما سبق، [ٚٚ المؤمنون:] {َحتَّى ِإَذا َفَتْحَنا َعَمْيِيْم َباًبا َذا َعَذاٍب َشِديٍد ِإَذا ُىْم ِفيِو ُمْبِمُسونَ }من كل خير،  ايئسو 

أو ما يمزم عنو من ىيئة اإلنسان  ،اليأس :، كل ىذا بمعنى[٘ٚ الزخرف:] {ال ُيَفتَُّر َعْنُيْم َوُىْم ِفيِو ُمْبِمُسونَ }
لعمل كل  لو كان عند اإلنسان مساغيعني: لوازم لميأس،  ايذه كميف ،السكوت ،الكآبة ،الحزن ،الوجومكاليائس، 

  .ستطاعا ام
 ُبيت: انقطعت حجتو. :-اهلل تعالى رحمو-قال 
، [ٕٛ٘ البقرة:] {َفُبِيَت الَِّذي َكَفرَ }االنقطاع،  :ش، فيذا بمعنىىَ ابن فارس يقول: الد  و التحير،  :ت يدل عمىيْ البَ 

مم يكن عنده جواب، أصابتو الدىشة، ف ،، يعني: تحير-عميو الصالة والسالم-ا ناظره إبراىيم لمّ  ؛يعني: انقطع
بيتان عظيم، لماذا قيل قال:  :، الحظ[ٙٔ النور:] {ُسْبَحاَنَك َىَذا ُبْيتَاٌن َعِظيمٌ }وقولو: متقارب،  :بمعنى فيذا كمو

بيت وُيحير، ن الكبير الشنيع؛ ألنو يَ طمق عمى الكذب الواضح البيّ وقد ي ،الباطل الشنيع :بيتان؟ البيتان ىو :لو
بصرف النظر عن  :يعني [ٕٔ الممتحنة:] {ِبُبْيتَاٍن َيْفَتِريَنُو َبْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ َوال َيْأِتيَن }بيتان، فيذا  ،بيتيَ 

فرية مختمقة شنيعة، سواء كان ذلك بدعوى واحد، وىو: لكنو يرجع إلى شيء  ،ىذا البيتانفي أقوال المفسرين 
 ،وىي تعمم ،وىو ليس منو ،تنسبو إلى الزوجف ،بين يدييا ورجمييا ،تحممو في بطنيا مزوجمن ولد ليس ل ،تدعييا

ْثًما ُمِبيًنا َفَقدِ }أو غير ذلك مما ُذكر في معناه،  َبْل }: -تبارك وتعالى- ، وفي قولو[ٕٔٔ النساء:] {اْحَتَمَل ُبْيتَاًنا َواِ 
 فيقعون في حال من التحير. ،يمتفاجئو  ،تصيبيم الدىشة :، تبيتيم يعني[ٓٗ األنبياء:] {تَْأِتيِيْم َبْغَتًة َفَتْبَيُتُيمْ 

 تقدس. :الكثرة والنماء، وقيل :وىي ،تبارك: من البركة :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ،وما إلى ذلك مما يقارب ىذا المعنى، ما يقاربو من الكثرة ،ثبات الشيء :يمكن أن ترجع إلى معنى :البركة
عظمت  :تكاثرت البركات والخيرات من قبمو، تبارك اهلل :وليذا يقال: تبارك مثالً  ؛ونحو ذلك ،والزيادة ،والنماء
 :عن كل ما يميق بجاللو، الحظ -تبارك وتعالى-سو ثبتت، فيذا يستمزم عظمتو وتقد  و كثرت بركتو، و بركتو 

-فيذا الرب  ،تقدس، فكأنو من لوازمووقيل:  :تقدس فقال :ينا ذكر ابن ُجزيفكأنو من لوازمو،  :س يعنيقد  الت  
 .تعاظمت وتكاثرت بركتو فتقدس -وتعالىتبارك 
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َتَباَرَك }عُظمت بركتو،  [ٗ٘ األعراف:] {َأال َلُو اْلَخْمُق َواأَلْمُر َتَباَرَك المَُّو َربُّ اْلَعاَلِمينَ }: -تبارك وتعالى-في قولو 
َل اْلُفْرَقاَن َعَمى َعْبِدهِ  السََّماِء  اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَمْيِيْم َبَرَكاٍت ِمنَ َوَلْو َأنَّ َأْىَل }، [ٔ الفرقان:] {الَِّذي َنزَّ

 {َوَجَعَمِني ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنتُ }بركة،  :ونحو ذلك يقال لو ،ونماء الخير ،ر الخيرتكاثُ ، ف[ٜٙ األعراف:] {َواأَلْرضِ 
اىا ونم   ،الخيراتو  ،فييا البركات رَ األرض، يعني: أكثَ  :يعني [ٓٔ فصمت:] {َوَباَرَك ِفيَيا}، كذلك أيضًا، [ٖٔ مريم:]

وليذا ال يقال  بيذا المعنى؛ واليدايات، كل ىذا ،، كثير الخيرات[ٕٜ األنعام:] {َوَىَذا ِكتَاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَركٌ }بيا، 
نما يقال ذلك في حق اهلل  :لممخموق  :فاهلل تبارك أي ،والخير ،مصدر البركة :فيو ،-تبارك وتعالى-تبارك وا 

ولذلك ال  ؛مبارك :، لكن المخموق يقال فيو-عز وجل-فال يقال ذلك إال في حق اهلل  ،وتكاثرت ،تعاظمت بركتو
 ،تبارك المكان بقدومكو تباركت عمينا يا فالن،  :ما يقولو الناس فيما درج بينيم يقال مثليصح في االستعمال 

 البركة من اهلل.فونحو ذلك، 
 بمى: جواب يقتضي إثبات الشيء. :-رحمو اهلل تعالى-ال ق

أو في المعنى، فيي تأتي في  مختصة بالنفي، فال تقع إال بعد نفي في المفظ :حرف جواب، وىي :ىذه بمى
نفي لفظًا أو ال تأتي إال في سياق ال ،أو معنى يي ال تأتي إال في النفي لفظاً فأتي الكالم عمى ىذا، ويالنفي، 

النفي، سواء كان ىذا  تُبطلأنت أجبت ببمى ف أو ،إذا جاءت بمىف -إبطال ىذا النفي- إبطالو معنى، وتفيد
 :، فيذا[ٚ التغابن:] {ُقْل َبَمى َأْن َلْن ُيْبَعُثوا}لن ىذه تفيد النفي،  {َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا}كقولو: مجردًا، 

مثل: أليس  ،، سواء كان ىذا االستفيام حقيقيًّاكان نوع ىذا االستفيام أيًّا ،كان مقرونًا باالستفيام ونفي مجرد، أ
مقرون باالستفيام، فما ىو الجواب؟  وىو ،ليس ىو: فالنفي ،أليستقول: اآلن  :زيد بقائم؟ فماذا تقول؟ الحظ

رحميم -    الفقياء بعض وليذا  لما أبطمتو؛ نعم :بمى، لو قمت :يقال: بمى، فأنت أبطمت النفي، يكون الجواب
أنو قضى ب اً قال: نعم، فيكون إقرار ك؟ فدينَ  يقولون: لو أنو أقر عند القاضي فقال مثاًل: أليس قد قضيتُ  -اهلل
نعم، نا: قولب ؟أليس كذاقولك: أحيانًا نجيب نا ألن ؛لم يقبل ليس كذلك أنو أقصدو  ،نعم ت:قمأنا  ، فمو قال:دينو
نما الجواب: بمى، فليست ىي، تقول: أنك  :تقول: نعم، يعني: معناىافىذه داركم؟  تقول: أليسنو  تُقر النفي، وا 

 عن صحة كالم بعض ىؤالء الفقياء. فتبطل النفي، يعني: ىي دارنا، بصرف النظر
 من غير قصدٍ  أنو عمى ما أراد :في ىذه المسألة الفقيية في باب اإلقرار -واهلل أعمم-األقرب  :عمى كل حال

لكن فيما ال يكون احتيااًل، فيذا إذا كان درج  ،األلفاظاعتبار لمقاصد مع العبرة با :نحن نقول :لالحتيال، يعني
ن كان خطأ- في لغتيم  ،نعم :يم في الكالم أنيم يقولونتأو في استعماال ،أو في عرفيم ،أو في عادتيم -وا 

حاسب عمى ألفاظ لم يسمع أو لم يعرف أو لم يفقو ىذا، وال يفينا ُيحمل كالمو عمى  ،بمى :ويقصدون معنى
 .العوام ال يدركون ىذا، فتضيع الحقوق بسبب ذلكفالمراد بيا، 

َبَمى َقاِدِريَن َعَمى َأْن } :، الحظ ىنا[ٗ القيامة:] {َبَمى َقاِدِريَن َعَمى َأْن ُنَسوَّْي َبَناَنوُ }: -تبارك وتعالى-في قولو ف
، فيذا بعد استفيام تقريري، يقول ابن [ٕٚٔ األعراف:] {أََلْسُت ِبَربُّْكْم َقاُلوا َبَمى}وقولو: ، [ٗ القيامة:] {َبَناَنوُ ُنَسوَّْي 
نعم لكفروا،  :لمنفي، لو قالوا األنو يكون ذلك إثباتً  :، لماذا؟ قمنانعم لكفروا :: لو قالوا-مارضي اهلل عني-عباس 

َأْم َيْحَسُبوَن َأنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَنْجَواُىْم َبَمى }وقولو: نعم،  :يعني ،تصديق يكون لمخبر بنفي أو إيجاب :فيو
نفي في المعنى،  :جاءت بعد االستفيام، فيو :الحظ "أم يحسبون"، [ٓٛ الزخرف:] {َوُرُسُمَنا َلَدْيِيْم َيْكتُُبونَ 
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في يذا نفي ف "أيحسب"، [ٗ القيامة:] {َبَمى َقاِدِريَن َعَمى َأْن ُنَسوَّْي َبَناَنوُ * َأَيْحَسُب اإِلنَساُن أَلَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمُو }
، اهلل عمى نبينا محمد، وصمى واهلل أعمم ،، وغيرىا؟مألو ، ؟أليس كذا ، مثل:قد يكون النفي في المفظو المعنى، 

 وصحبو. وآلو


