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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 مّ ثُ  :قولو الثاء حرف إلى بل :قولو من الباء حرف( أ -1ٔ)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعمى آلو وصحبو وسمم تسميمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما  ،لحمد هلل رب العالمين، وصمى اهلل عمى نبينا محمدا

 والمستمعين. ،ولمحاضرين ،ولشيخنا ،فالميم اغفر لنا بعد:
 ما قبميا.اإلضراب ع :بل: معناىا :-تعالى رحمو اهلل-قال المصنف 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
 :اإلضراب، وىذا اإلضراب عمى أنواع :تأتي بمعنى :ىذه "بل"فإن 

تبارك - اهلل إما لإلبطال، إضراب إبطالي، كما في قول :معنى اإلضرابان إن كان الذي بعدىا جممة كف
 "عبادبل "لإلبطال، يعني:  :، فيذا[ٕٙ األنبياء:] {َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُو َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ }: -وتعالى

 {َبْل َجاَءُىْم ِباْلَحقّْ }ي: جنون، أ {َأْم َيُقوُلوَن ِبِو ِجنَّةٌ }: -تبارك وتعالى-إبطال لما قبميا، وكذلك في قولو 
 .، فيذا إبطال لقوليم[ٓٚ المؤمنون:]
ما و  اإلضراب االنتقالي، يعني: إن كان المقصود  :يسمونوو  ،يأتي أيضًا اإلضراب لالنتقال من غرض آلخرأن ا 

ن كان المقصود :فيو ،إبطال الجممة التي قبمو  :ونحو ذلك فيذا ،االنتقال من موضوع آلخر :إضراب إبطالي، وا 
* َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا * َوَذَكَر اْسَم َربِّْو َفَصمَّى * َقْد َأْفَمَح َمْن َتَزكَّى }: -تبارك وتعالى-انتقالي، كقولو 

َوَلَدْيَنا ِكتَاٌب َينِطُق ِباْلَحقّْ َوُىْم ال }، فانتقل من حديث آلخر، وىكذا أيضًا: [ٚٔ-ٗٔ األعمى:] {َواآلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى
َوَلَدْيَنا }ىنا إلبطال ما قبميا،  تليس "بل" :، يعني[ٖٙ-ٕٙ المؤمنون:] {َبْل ُقُموُبُيْم ِفي َغْمَرٍة ِمْن َىَذا* ُيْظَمُموَن 

نما انتقل إلى أمر آخر و ىذا، فميس المقصود ىو إبطال  {ِكتَاٌب َينِطُق ِباْلَحقّْ َوُىْم ال ُيْظَمُمونَ  َبْل ُقُموُبُيْم ِفي }ا 
ك تكون حرف ابتداء، في ذل -عمى كل حال-وىي  ،، أخبر عن قموب ىؤالء الذين ال يؤمنون{َغْمَرٍة ِمْن َىَذا

 .وليس ىذا محل اتفاق أيضاً وليست عاطفة، 
ن جاء بعدىا مفرد  :كما تقول ،ليس بمنفي ،كالم مثبت :عاطفة، ثم إن تقدميا أمر أو إيجاب يعني :فيي ،وا 
تجعل ما قبميا  :ىي :يعنيلإلضراب، ، قام زيد بل عمرو، ففي ىذه الحال تكون ااضرب زيدًا بل عمرً 

، فيذا الذي جاء اتثبت الحكم لما بعدىا، اضرب زيدًا بل عمرً ولكن حكم عميو بشيء، فال يُ  ،كالمسكوت عنو
 .ليس بجممةيعني:  ،مفرد بعدىا

ن تقدميا  ما قام زيد بل قولك: وجعل ضده لما بعدىا، مثل  ،لتقرير ما قبميا عمى حالتو :فيي ،نفي أو نييوا 
ما  ،عمرو وىو ،القيام لما بعدىا فأثبت   ،لما بعدىاضده  توجعم ،أنو ما قام :عمرو، أنت في ىذا قررت ما قبميا

َوَقاُلوا ُقُموُبَنا ُغْمٌف َبْل }فإنك تجد ذلك عمى ىذه األنواع،  ،قام زيد بل عمرو، وكذلك لو تأممت األمثمة في القرآن
 {َأَوُكمََّما َعاَىُدوا َعْيًدا َنَبَذُه َفِريٌق ِمْنُيْم َبْل َأْكَثُرُىْم ال ُيْؤِمُنونَ }، [ٛٛ البقرة:] {المَُّو ِبُكْفرِِىْم َفَقِميًًل َما ُيْؤِمُنونَ  َلَعَنُيمُ 
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، [ٙٔٔ البقرة:] {َوَقاُلوا اتََّخَذ المَُّو َوَلًدا ُسْبَحاَنُو َبْل َلُو َما ِفي السََّمَواِت َواأَلْرِض ُكلّّ َلُو َقاِنُتونَ }، [ٓٓٔ البقرة:]
المَُّو  أََلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُيَزكُّوَن َأنُفَسُيْم َبلِ }، [ٕٙ األنبياء:] {الرَّْحَمُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُو َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ َوَقاُلوا اتََّخَذ }

َفَعَمُو َكِبيُرُىْم َىَذا َفاْسأَُلوُىْم ِإْن َقاَل َبْل * َقاُلوا َأَأْنَت َفَعْمَت َىَذا ِبآِلَيِتَنا َيا ِإْبرَاِىيُم }، [ٜٗ النساء:] {ُيَزكّْي َمْن َيَشاءُ 
 .[ٖٙ-ٕٙ األنبياء:] {َكاُنوا َينِطُقونَ 

ولممصاحبة،  ،ولمتعميل ،ولمقسم ،ولنقل الفعل في التعدي ،الباء: لإللصاق :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 وزائدة. ،ولًلستعانة، وظرفية

وتأتي أيضًا لغيرىا، وقد يرجع بعض ما ُيذكر من المعاني إلى بعض، فبعضيم يذكر  ،تأتي ليذه المعاني :الباء
 -كما سبق- لمباء، لكن ثالثة عشر معنى حتى أوصميا بعضيم إلى ،أشياء كثيرة -يعني من المعاني-في ىذا 

 .عند التأمل فإن بعض ىذه المعاني يرجع إلى بعض
رحمو -وليذا اقتصر عميو سيبويو  ؛بأنيا تأتي لإللصاق، ىذا المعنى ال يفارقيا -رحمو اهلل تعالى- فينا يقول

يمكن أن نمثل لإللصاق و  ،وأشيرىا ،من أخص معانييا :فيو ،أنيا لإللصاق :، اقتصر عمى ىذا المعنى-اهلل
مع أن ىذا ليس محل اتفاق،  ،أنيا لإللصاق :، باعتبار[ٙ المائدة:] {َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكمْ }: -تبارك وتعالى-بقولو 

وُيجزئ في  ،أنو يصح مسح بعض الرأس :نيا لمتبعيض، وبنى عمى ىذاإ :معموم أن من أىل العمم من يقولف
 الوضوء.

باء التعدية، ويقال ليا  :ىذه التي يسمونياضًا قال: ولنقل الفعل في التعدي، من ىذه المعاني التي ذكرىا أيو 
كقولو  ،عدي الفعل الالزم بطبيعة الحالاقبة لميمزة بتصيير الفاعل مفعواًل، وأكثر ما تُ المع :باء النقل، وىي :أيضاً 

من  :فذىب أذىب اهلل نورىم،  :فيمعاقبة لميمزة فيي: ، [ٚٔ البقرة:] {َذَىَب المَُّو ِبُنورِِىمْ }: -تبارك وتعالى-
 وأطفأه. ،وأبطمو ،أزالو :أي ،ذىب اهلل بنورىم :فمما ُعدي بالباء ىنا صار ،األفعال الالزمة

، [ٜٓٔ األنعام:] {َوَأْقَسُموا ِبالمَِّو َجْيَد َأْيَماِنِيمْ }: -تبارك وتعالى-كقولو  ،باء القسم ،ولمقسم، وىذه مشيورة :يقول
  .ومعموم ال يخفى ،وكثرة تمثيل؛ ألنو مشيور ،حتاج إلى وقوفوىذا المعنى ال ي

، ما السبب؟ ما عمة [ٗ٘ البقرة:] {ِإنَُّكْم َظَمْمُتْم َأنُفَسُكمْ }باء السببية،  :يسمونياىذه التي  وكذلك يقول: ولمتعميل،
باء السببية،  :، فيذه[ٓٗ العنكبوت:] { َأَخْذَنا ِبَذْنِبوِ َفُكًلِّ }باء التعميل،  :، فيذه{اْلِعْجلَ  ِباتَّْخاِذُكمُ }الظمم؟  ىذا

 .والتعميل
يعني: مستصحبًا أو  [ٛٗ ىود:] {اْىِبْط ِبَسًلمٍ } :-تبارك وتعالى-قولو  يقول: ولممصاحبة، المصاحبة مثل

أي: مصاحبين لو،  [ٔٙ المائدة:] {َوَقْد َدَخُموا ِباْلُكْفرِ }معو،  :أي [ٛٗ ىود:] {اْىِبْط ِبَسًلمٍ }مصاحبًا السالم، يعني: 
 : لممصاحبة.فيذه

َيْكُتُبوَن اْلِكتَاَب }التي تدخل عمى آلة الفعل،  :لالستعانة ىيالتي تكون  كذلك أيضًا يقول: ولالستعانة، ىذه
 .م، ما ىي آلة الكتابة؟ اليد، يكتبون الكتاب مستعينين بأيديي[ٜٚ البقرة:] {ِبَأْيِديِيمْ 

في الظرفية  ال شك أن الحرف األعمق، [ٖٕٔ آل عمران:] {المَُّو ِبَبْدرٍ  َوَلَقْد َنَصَرُكمُ }ظرفية مثل: الية، يقول: وظرف
حينما تقول: أنا أدرس بجامع الدعوة،  :مثالً  :، ولكن كما ىو معموم بأن حروف الجر تتناوب، يعني"في" ىو

والذي ىو أصل  ،لمظرفية، لكن ما ىو األدق؟ ما ىو الحرف األعمق بالظرفية :فإن الباء ىنا ،الجممة صحيحة
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أدرس بجامع الدعوة بالدمام، ىذه  :اس يقولون ىكذا مثالً نالو أنا أدرس في جامع الدعوة،  :، تقول"في" ىوفييا؟ 
أصل  "في"أدرس في جامع الدعوة في الدمام؛ ألن  اأن :وأكمل أن يقول ،ولكن الذي ىو أفصح ،الجممة صحيحة
أدرس بجامعة كذا بمدينة أنا  :مثاًل حينما تريد أن تقولو الظرفية،  :معنىفي  الظرفية، أو أصل في الداللة عمى

كثيرًا ما و تأتي بفي، فكذا، ىذا صحيح، لكن األفصح أن تأتي بفي، أدرس في جامعة كذا في مدينة كذا، 
 .ُتستعمل الباء

ْيَناُىْم ِبَسَحرٍ }: تعالى قولي :عمى كل حالف ىذا  :، ىنا[ٖٕٔ آل عمران:] {المَُّو ِبَبْدرٍ  َوَلَقْد َنَصَرُكمُ }، [ٖٗ القمر:] {َنجَّ
ْيَناُىْم ِبَسَحرٍ }وقولو: ظرف مكان،   .ظرف زمان [ٖٗ القمر:] {َنجَّ
من أىل العمم من منع من ؟ فن في القرآن شيئًا زائداً إ :وىل يقال ،مضى الكالم عمى الزيادةوقد يقول: وزائدة، 

أنيا حشو في  :ال يقصدون بالزيادة ىم الذين يقولونو أنو ال يوجد فيو زيادة، و  ،ىذا ال يميق مع القرآن :وقال ،ىذا
وىو منزه باالتفاق عن ىذا، ال يوجد في القرآن كممة واحدة ليس ليا معنى، ال  ،القرآن ليس فيو حشوف ،كالمال

حروف الجر  :حروف المعاني مثليعني:  ،اسم وفعل وحرف جاء لمعنى: يوجد كممة ليس ليا معنى، والكالم
تُبنى منيا و  ،التي تركب منيا الكممة ،حروف المباني :ي يقال لياىذه، ىذا ىو الكالم، أما حروف التيجي الت

حرف مبنى، وىذه  :إنما ىي ،وال حرف جاء لمعنى ،وال فعل ،ليست باسم ،ةالكممة فيذه ليست من ىذه الثالث
 ليس ليا معنى الراجح أنو :فيذه ،[ٔ: البقرة] {الم} :ثل، مالحروف المقطعة ،السوربعض التي جاءت في أوائل 

 .في نفسيا
لكن من باب التأدب، كأن يقول بعض  ،والمؤدى واحد ،قبعضيم يعبر بعبارات أليو زائدة،  :فيذه الباء يقولون

يتحرج من ذلك، يو فوفي غيرىا،  ،كتب التفسير ونحو ذلك مما تجدونو في كالميم في ،صمة :أىل العمم
ذكر ي ،ىذا الكتاب من أوسع كتب األصولو في كتابو البحر المحيط في أصول الفقو،  -رحمو اهلل-الزركشي ف

القرآن، وذكر ىذا  ال زائد في :اً زائد في القرآن في نحو موضعين من ىذا الكتاب، وىكذا يجعل عنوان :أنو ال يقال
بأنيا جاءت  ونقر كميم ي وليست من قبيل الحشو، ىم ،زائدة إعراباً  :جماعة أيضًا، ولكن الجميع يقصدون أنيا

فكيف  ،معنى اأو نحو ذلك لي ،زيادة حرف في التشديد تإذا كانفوأن زيادة المبنى لزيادة المعنى،  ،لمعنى
 .؟بحروف المعاني ىذه

 ،[ٜٚ النساء:] {َوَكَفى ِبالمَِّو َشِييًدا}كقولو:  ،وغيره ،الفاعل في التعجبفي  :من ذلك ،زاد في مواضعتالباء فيذه 
، أصميا: ال تمقوا [ٜ٘ٔ البقرة:] {َوال ُتْمُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْيُمَكةِ }تأتي مع المفعول:  :كذلكو  زائدة، :فينا "باهلل"

النخمة، وىكذا أيضًا تأتي  وىزي إليك جذعَ  :، أصميا لو بدون الباء[ٕ٘ مريم:] {َوُىزّْي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَمةِ }كم، أيديَ 
 {َوَما المَُّو ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُمونَ }بحسبك درىم، يعني: يكفيك، وكذلك مع الخبر  ،بحسبك كذا :تقول ،مع المبتدأ

 ، وكذلك مع الحال المنفي عامميا، لكن ىذا النوع نادر، كقول الشاعر:[ٗٚ البقرة:]
 منتياىا سيبِ المُ  بنُ  *** حكيمُ  ركابٌ  بخائبةٍ  فما رجعتْ 

يمدحو من أجل أن يحصل فطمعًا في نائمو لن ترجع خائبة،  ىذا الرجل ىذه الركاب التي جاءتد يعني: مقصو 
، فتدخل ىذه ذىبت إليو بنفسي، رأيتو بعيني :التوكيد بالنفس والعين، تقول :عمى شيء من العطاء، كذلك أيضاً 

 .زائدة :الباء التي يقولون ليا
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وا ِبِيمْ }: -تبارك وتعالى-في قولو  ،تأمل في ىذه األمثمة :عمى كل حال َذا َمرُّ ، طبعًا ىناك [ٖٓ المطففين:] {َواِ 
وا ِبِيْم َيَتَغاَمُزونَ }المجاورة مثاًل، مررت بزيد، طفت بالكعبة،  :منيا ،أخرى غير ما ُذكر معانٍ  َذا َمرُّ  {َواِ 

آل ] {َوِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُو ِبِقنَطاٍر ُيَؤدِّْه ِإَلْيكَ }لممجاورة،  :، ىذه يمكن أن تفسر أنيا[ٖٓ المطففين:]
 {َعْيًنا َيْشَرُب ِبَيا}وقولو: ، {ال ُيَؤدِّْه ِإَلْيكَ  َوِمْنُيْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُو ِبِديَنارٍ }الفعل،  ، ىذه ما نوعيا؟ لتعدية[٘ٚ عمران:

؛ وليذا قال أىل العمم من آلة الفعل، يشرب بماذا؟ بالكأس، يشرب باإلناء :أن تكون، ىذه يمكن [ٙ اإلنسان:]
يرتوي  :مضمن معنى فعل آخر يصح تعديتو بالباء، يشرب أي "يشرب"ن إ :{َيْشَرُب ِبَيا}في النحاة البصريين 

أي: منيا، وعمى  [ٙ اإلنسان:] {ِبَياَعْيًنا َيْشَرُب }بيا، أو يمتذ بيا، أما الكوفيون فإنيم يقولون بتناوب حروف الجر 
نما تكون لمتعدية شربت بالكأس، فالكأس  :اآلن أقول مثالً لو لتعدية الفعل، يعني:  ،ىذا ال تكون آلة لمفعل، وا 

يعني: يشرب بيا ف ،آخر حرفمضمن معنى  حرفالن إ :ولكن حينما يقال ،آلة الفعل، كتبت بيدي ،اآللة :ىو
 .فصارت لمتعدية، تعدية الفعل الالزم ،منيا

ْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِو َيا َقْوِم ِإنَُّكْم }، ىذه لمتعدية، [ٚٔ البقرة:] {َذَىَب المَُّو ِبُنورِِىمْ }: -تبارك وتعالى-في قولو و  َواِ 
عمى كل - وليا معانٍ  ،أمثمة كثيرة جدًّاوىكذا في ، ىذه لمسببية، [ٗ٘ البقرة:] {اْلِعْجلَ  َظَمْمُتْم َأنُفَسُكْم ِباتَّْخاِذُكمُ 

بعضيم و ، [ٜ٘ الفرقان:] {َفاْسَأْل ِبِو َخِبيرًا}كقولو:  ،يقولون: ىذه تختص بالسؤال ،خرى، كالمجاوزة مثالً أ -حال
 السؤال، وىناك، ىذه ليس فييا ذكر [ٕٔ الحديد:] {َيْسَعى ُنوُرُىْم َبْيَن َأْيِديِيْم َوِبَأْيَماِنِيمْ }ال تختص بو،  :يقول
آل ] {َمْن ِإْن تَْأَمْنُو ِبِقنَطارٍ }بقولو: بعضيم يمثل عمى ىذا ف مثاًل، االستعالء :ىو -يقولونكما - آخر معنى
واألمثمة، واهلل  ،وفي محامل ىذه الباء في التطبيقات ،العمماء يختمفون في تفاصيل :وعمى كل حال، [٘ٚ عمران:
 أعمم.
 .التاء حرف :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 ع.بِ وتَ  ،لو معنيان: قرأ :تًل يتمو
تالوة  :إذا تبعتو، ومنو :وباع، يقال: تموتُ االتّ  :وىو ،ُيرجع ىذه المادة إلى أصل واحد -رحمو اهلل-ابن فارس  :تال

لكن  ،ىذا صحيح ،وتبع ،قرأ :بمعنى ،يأتي لمعنيين أنو :القرآن؛ ألنو ُيتبع آية بعد آية، وىذا الذي ذكره ابن ُجزي
معرفة أصل المعنى ميم لطالب العمم، فإن ذلك ن إ :أصل المعنى، وكما قمت من قبل :ما ذكره ابن فارس ىو

 .االتباع :كمو يكون بمعنى
بالقراءة، أو  أمرٌ  ،القراءة :التالوة التي بمعنى :، ىنا يحتمل أن يكون بمعنى[ٕٜ النمل:] {َوَأْن َأْتُمَو اْلُقْرآنَ }فقولو: 

يقرأ كما يقول  :وما إلى ذلك، فيذا الذي يتمو بمعنى ،واألحكام ،اتباع ما فيو من اليدايات ،االتباع :أنو بمعنى
يتبع فيو:  ،االتباع :ىنفي القراءة، وبمع ،ُيتبع آية بعد آية في التالوة -القارئ :يعني-ن ىذا التالي إ :ابن فارس
، ما معناه؟ [ٕٚ الكيف:] {َواْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمْن ِكتَاِب َربّْكَ }وقولو: بو،  -عز وجل-يتبع ما أمره اهلل و أحكامو، 

أمر باالتباع، والقرآن  القراءة، وبعضيم يقول: ىو :ىذا أمر بالتالوة التي ىي بمعنى: المفسرون بعضيم يقول
َواْتُل َما } ،القراءة :يعني ،التالوة :، فيمكن أن يكون بمعنىةعبر بو باأللفاظ القميمة الدالة عمى المعاني الكثير ي

: -تبارك وتعالى-   في قولو و اعمل بو،  :، يعني: اقرأه، وكذلك أيضاً [ٕٚالكيف:] {ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمْن ِكتَاِب َربّْكَ 
ه ، اتبعوا ما تقرؤ القراءة :، يحتمل أن يكون بمعنى[ٕٓٔ البقرة:] {الشََّياِطيُن َعَمى ُمْمِك ُسَمْيَمانَ  اَواتََّبُعوا َما َتْتُمو }
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َواتََّبُعوا }االتباع  :، ويحتمل أن يكون المعنى-عميو السالم-في عيد ممك سميمان  {َعَمى ُمْمِك ُسَمْيَمانَ }الشياطين 
: -تبارك وتعالى-بع الشياطين عمى ممك سميمان، وفي قولو تتّ ما اتبعوا يعني:  [ٕٓٔ البقرة:] {الشََّياِطينُ  اَما َتْتُمو 

بالعمل بما فيو، ىذا منقول  :أن بعض السمف ىنا فسر حق التالوة :، الحظوا[ٕٔٔ البقرة:] {َيْتُموَنُو َحقَّ ِتًلَوِتوِ }
، يتبعونو حق [ٕٔٔ البقرة:] {َيْتُموَنُو َحقَّ ِتًلَوِتوِ } ،االتباع :فيكون المقصود بالتالوة ىنا ،عن بعض السمف

أن القراءة أو  :ونو حق قراءتو، وبين المعنيين مالزمة من جيةءيقر  ،القراءة :اتباعو، ويحتمل أن يكون المراد
 ،فيدخل فيو إقامة الحروف ،وال يكون ذلك بمجرد إقامة الحروف ،واالمتثال ،التي تُثمر العمل :التالوة الحقة ىي

ىنا المقصود  ، "أتل"[ٔ٘ٔ األنعام:] {ُكْم َعَمْيُكمْ ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم َربُّ }واالتباع،  ،وكذلك أيضًا العمل ،والتجويد
َحتَّى َيْبَعَث }ونيا، ءيقر  :، بمعنى[ٖٔٔ آل عمران:] {َيْتُموَن آَياِت المَِّو آَناَء المَّْيِل َوُىْم َيْسُجُدونَ }، القراءة قطعاً  :بو

 :بمعنى :ىو -كما سبق-يعني: يقرأ، لكن أصل القراءة  [ٜ٘ القصص:] {ِفي ُأمَّْيا َرُسواًل َيْتُموا َعَمْيِيْم آَياِتَنا
يّْيَن }عمى األميين:  ممتنًّا -تبارك وتعالى- آية بعد آية، وكذلك أيضًا في قولو ،االتباع ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمّْ

 [ٔٔ الطالق:] {َيْتُمو َعَمْيُكْم آَياِت المَِّو ُمَبيَّْناتٍ َرُسواًل }يقرأ،  :بمعنى [ٕ الجمعة:] {َرُسواًل ِمْنُيْم َيْتُمو َعَمْيِيْم آَياِتوِ 
َواْلَقَمِر ِإَذا }: -تبارك وتعالى-، لكن قولو [ٕ البينة:] {ُصُحًفا ُمَطيََّرةً  المَِّو َيْتُمو َرُسوٌل ِمنَ }يعني: يقرأ، وىكذا 

نما تَ  دُ القراءة يرِ  :، ىل معنى[ٕ :الشمس] {َتًلَىا َأَفَمْن َكاَن َعَمى َبيَّْنٍة ِمْن َربِّْو َوَيْتُموُه }عيا، بِ ىنا؟ ال قطعًا، وا 
االتباع، يعني: أنو مع البينة أيضًا كذلك يتبع ذلك ويؤازره عمى  :بمعنى "يتموه"، ُفسر ىنا [ٚٔ ىود:] {َشاِىٌد ِمْنوُ 

 فقولو: ،؟!كمن ليس كذلكأفمن كان كذلك  ،كالفطرة مثالً  ،أو من نفسو ،أو من القرآن ،ىذه اليداية شاىد من اهلل
  .يعني: يتبعو، [ٚٔ ىود:] {َوَيْتُموُه َشاِىٌد ِمْنوُ }

والتزام طاعة  ،الخوف :تقوى: مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من واو، ومعناه :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 جماع لكل خير. :وترك معاصيو، فيو ،اهلل

فيذه التقوى اختمفت فييا  ،البر، ونحو ذلكمثل: جامعة،  من األلفاظ التي تحمل معانيَ  :ىي ،التقوى :ىذه الكممة
أنيا تدل عمى دفع شيء عن  :وىو عنده ،والمؤدى واحد، وابن فارس ُيرجع ذلك إلى معنى واحد ،عبارات السمف
يف تحصل الوقاية من ية، كمْ الوقاية، كيف تحصل الوقاية من المرض؟ أن تدفعو مثاًل بالحِ أي: شيء بغيره، 

ولذلك يقولون بأنيا أن تجعل بينك  ؛واجتناب المعاصي ،والعمل الصالح ،من العذاب؟ أن تدفعو باإليمانو النار 
واجتناب ما نيى، أو أن ال يفقدك حيث أمرك، وال يجدك حيث نياك، إلى  ،بفعل ما أمر ،وبين عذاب اهلل وقاية

دفع شيء عن  :-رحمو اهلل-تدل عمى ىذا المعنى، وبنحو ما قال ابن فارس  :غير ذلك من عباراتيم، فيي
 :أو يضره، فيذا يقال لو ،أو يؤذيو ،حفظ الشيء مما ُيخل بو :يقال: ىوفر عن ذلك يمكن أن ُيعب   ،شيء بغيره

 الوقاية خير من العالج. :كما يقولونو  وقاية،
 .وقى نمِ  الواو :اآلن التقوى أصمياواو، ف دل منفالتاء ب ،من الوقايةتقوى: يقول: 
ترك تثواب اهلل، وأن  ترجو ،عمى نور من اهلل ،أن تعمل بطاعة اهلل :: التقوى-رحمو اهلل-طمق بن حبيب  يقول

 .رحمو اهلل-ىذا بمعنى ما قالو ابن ُجزي ، مخافة عذاب اهلل ،عمى نور من اهلل ،معصية اهلل
المَِّو َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن َأسََّس ُبْنَياَنُو َعَمى َشَفا  ُبْنَياَنُو َعَمى َتْقَوى ِمنَ  َأَفَمْن َأسََّس }: -عز وجل-يقول اهلل 

 {َذِلَك َوَمْن ُيَعظّْْم َشَعاِئَر المَِّو َفِإنََّيا ِمْن َتْقَوى اْلُقُموبِ }، وكذلك في قولو: [ٜٓٔ التوبة:] {ُجُرٍف َىاٍر َفاْنَياَر ِبوِ 
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الذي  :ىو ، ونحو ذلك، فالتقي  [ٕٖ النجم:] {اتََّقى ُىَو َأْعَمُم ِبَمنِ } ،[ٜٛٔ البقرة:] {اتََّقى َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمنِ }، [ٕٖ الحج:]
 .واجتناب ما نيى ،بفعل ما أمر ،يجعل بينو وبين عذاب اهلل وقاية

اسم اهلل  :ابكثير التوبة، وتوّ  :ابتائب، وتوّ  :فيو ،توبة وتوباً  ،رجع :يتوب تاب :-رحمو اهلل تعالى-قال 
، أو قبل -وفي نسخة: أليمو لمتوبة- أليمو التوبة :كثير التوبة عمى عباده، وتاب اهلل عمى العبد :أي ،تعالى
 توبتو.
 :التوبة معناىا في األصلفالرجوع،  :وىو ،يمكن أن ترجع إلى أصل واحد :ىذه المادة ،والواو والباءالتاء 

رجوعو عن ذنبو، إذا رجع العبد عن ذنبو فيذه توبة العبد، وتكون  :بمعنى ،الرجوع، فالتوبة تكون من العبد لربو
ونحو ذلك، وقد  ،تكفير السيئاتو  ،والقبول لتوبة العبد ،ومغفرتو ،رجوعو برحمتو :بمعنى ،من الرب عمى العبد

  .واليداية ليا، يعني: توبة الرب عمى العبد ،التوفيق لمتوبة :بمعنى تأتي أيضاً 
 ،روالغفْ  ،يعني: رجع عميو بالعفو [ٖٚ البقرة:] {َفَتَمقَّى آَدُم ِمْن َربِّْو َكِمَماٍت َفتَاَب َعَمْيوِ }: -تبارك وتعالى-في قولو ف
يعني: أقبل  [ٓٙٔ البقرة:] {َفُأْوَلِئَك َأُتوُب َعَمْيِيمْ ِإالَّ الَِّذيَن تَاُبوا َوَأْصَمُحوا َوَبيَُّنوا }قبول التوبة، و  ،محو الذنبو 

َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا }يعني: يغفر ليم،  [ٕٛٔ آل عمران:] {اأَلْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَمْيِيمْ  َلْيَس َلَك ِمنَ }توبتيم، 
وعمل صالحًا فإنو يرجع إلى اهلل رجوعًا  ،من رجع عن المعاصي :يعني [ٔٚ الفرقان:] {َفِإنَُّو َيُتوُب ِإَلى المَِّو َمتَاًبا

َفَمْن تَاَب ِمْن َبْعِد }: -تبارك وتعالى-، وىكذا في قولو "افإنو يتوب إلى اهلل متابً " ،اهلل دعن مرضيًّا ،عظيم الشأن
وقبول  ،يعني: رجع عمييم بالمغفرة [ٔٚ المائدة:] {ُثمَّ تَاَب المَُّو َعَمْيِيمْ }يعني: رجع،  [ٜٖ المائدة:] {ُظْمِمِو َوَأْصَمحَ 

ثُمَّ تَاَب َعَمْيِيْم ِإنَُّو ِبِيْم َرُءوٌف }وكذلك أيضًا:  ،صيغة مبالغة ،ابالتوّ  -تبارك وتعالى-التوبة، وىذا معنى اسمو 
 .، ونحو ذلك[ٚٔٔ التوبة:] {َرِحيمٌ 
: :-رحمو اهلل تعالى-قال   خسر. تباب: ُخسران، وتبَّ
َوَما زَاُدوُىْم َغْيَر }الُخسران،  :الُخسران، التباب ىو :بمعنى ،وىو ما ُذكر ىنا ،المادة ترجع إلى معنى واحدىذه 
وكأن ذلك يرجع في األصل  ،فبعضيم يذكر الخسران واليالك ،والخسار ،يعني: غير اليالك [ٔٓٔ ىود:] {َتْتِبيبٍ 

تبارك -يقول  وكذلك أيضًا ىو ىالك محقق، ،إلى معنى واحد، فإن ذىاب األعمار واألعمال ىذه خسارة محققة
، فيذه ىي الخسارة [٘ٔ الزمر:] {ُقْل ِإنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُيْم َوَأْىِميِيْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ } :-تعالىو 

، ىذا [ٔ :المسد] {َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَيٍب َوَتبَّ }خسار، في يعني:  [ٖٚ غافر:] {َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِفي َتَبابٍ }الحقيقية، 
يحتمل أن يكون من  "تتبّ "دعاء عميو باليالك والخسران عمى أحد األوجو المذكورة في تفسير ىذا الموضع، 

 ويحتمل أن يكون من قبيل اإلخبار. ،قبيل الدعاء
 .[7ٖٔ األعراف:] {ُمَتبَّرٌ }ومنو:  ،تبار: ىًلك :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 :وال عالقة ،ليس بينيما مقاربة ،التبار ابن فارس ُيرجع ذلك إلى أصمين غير متقاربين
 .وىو الذي ذكره ىنا ،األول: اليالك

التاء والباء والراء،  :ي ىيتمما يرجع إلى أصل المادة ال ،لكنو موجود في المغة ،غير موجود في القرآن :الثاني
يقال  ،ما كان من الذىب والفضة غير مصوغ :يعني ،برالت   :كما يقال ،من جواىر األرض :يعني، جوىر :وىو
، -رحمو اهلل-   اقتصر عميو ابن ُجزي  ولذلك ؛بر، ىذا ال وجود لو بالقرآن، لكن اليالك ىو الذي جاءتِ  :لو



7 
 

التدمير  :بمعنى [ٚ اإلسراء:] {َوِلُيَتبُّْروا َما َعَمْوا َتْتِبيرًا}يعني: ىالكًا،  [ٕٛ نوح:] {الظَّاِلِميَن ِإالَّ َتَبارًا َوال َتِزدِ }فقولو: 
 دمرنا، وأىمكنا. [ٜٖ الفرقان:] { َتبَّْرَنا َتْتِبيرًاَوُكًلِّ }واليالك، 

 المنعمون في الدنيا. :، والمترفون-مواُنعّْ  :سخةوفي ن- : ُأترفوا: أُنعموا-رحمو اهلل تعالى- قال
َوَأْتَرْفَناُىْم }التنعم،  :الترف، بمعنىو رفة، الت   :واحد ىترجع إلى معن فيي ،رفةالت   :ىذه المادة في أصميا ترجع إلى

يعني: من النعيم  [ٙٔٔ ىود:] {َواتََّبَع الَِّذيَن َظَمُموا َما ُأْتِرُفوا ِفيوِ }يعني: نعمناىم،  [ٖٖ المؤمنون:] {ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا
يعني:  [ٗٙ المؤمنون:] {َحتَّى ِإَذا َأَخْذَنا ُمْتَرِفيِيْم ِباْلَعَذابِ }، [ٖٔ األنبياء:] {َواْرِجُعوا ِإَلى َما ُأْتِرْفُتْم ِفيوِ }والمذات، 
 المنعمين.

 .حرف الثاء :-اهلل تعالى رحمو-قال 
 قبيمة من العرب األقدمين. :ثمود
لكونو اسم  ؛عربي، وُترك صرفوإنو  :إنو أعجمي، وبعضيم يقوليقول: لكن بعضيم  ،اسم قبيمة بال شك :ثمود
ثمود بن عاد بن إرم، إلى آخر ما  :يم، يقولونأو اسم أب من آبائ ،جعمو اسم حي ن صرفومَ و أو أرض،  ،قبيمة

الماء القميل  :د ىومَ ث  ال :يقولونف ،يذكرون اشتقاقوو  ،أنو عربي :يكذا بعضيم يقول باعتبارفيذكرون في نسبو، 
اآلبار؛ ألن حتى وال  ،وما أشبو ذلك ،واألنيار الجارية ،الذي ال مادة لو، يعني: ليس من قبيل العيون النابعة

َأال ِإنَّ }عمى قراءة:  ،أو أب ،اسم حي -عمى كل حال-ن صرفو جعمو عروق الماء في األرض، فمَ  ااآلبار تمدى
َأال ِإنَّ }، قراءة متواترة :مواضع من القرآن، وىي، مصروفة ىكذا، فيذه بنحو خمسة [ٛٙ ىود:] {َكَفُروا َربَُّيمْ  اَثُمودً 
َلى َثُموَد َأَخاُىْم َصاِلًحا}وفي قولو: ، [ٛٙ ىود:] {َكَفُروا َربَُّيمْ  اَثُمودً   {َكذََّبْت َثُموُد اْلُمْرَسِمينَ }، [ٖٚ األعراف:] {َواِ 

 .، ىكذا غير مصروف[ٔٗٔ الشعراء:]
 .[86 العنكبوت:] {َمْثًوى}أقام فيو، ومنو:  :في الموضع ىوَ ثَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
تبارك -يقول اهلل أقام بو عمى استقرار مع طول ُلبث،  :ى بالمكانوَ ثَ  ،اإلقامة :ذه المادة ترجع إلى معنىى

 {ِإنَُّو َربّْي َأْحَسَن َمْثَوايَ }يبقى عندىم، سجاءوا بو عمى أنو ممموك فيم ، [ٕٔ يوسف:] {َأْكِرِمي َمْثَواهُ }: -وتعالى
أو يمر  ،، فالذي يأتي زائراً [٘ٗ القصص:] {َوَما ُكنَت ثَاِوًيا ِفي َأْىِل َمْدَينَ }: -عز وجل-يقول اهلل و ، [ٖٕ يوسف:]

محل إقامة يدل عمى  [ٕٗ فصمت:] {َفِإْن َيْصِبُروا َفالنَّاُر َمْثًوى َلُيمْ }ى فييا، وَ نو ثَ إ :مرورًا عارضًا بناحية ال يقال
نما المكث  ،يعني: النار، فميست لمطمق اإلقامة [ٕٚ الزمر:] {َفِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِّْرينَ }طول المكث، وكذلك  وا 

 .ونحو ذلك ،اءو وى والث  ثْ المَ  :ىذا الذي يقال لو ،واإلقامة الطويمة
أي:  [ٖٔ الفرقان:] {َدَعْوا ُىَناِلَك ثُُبورًا}، و[ٕٓٔ اإلسراء:] {َمْثُبورًا}بور: ىًلك، ومنو: ثُ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 ا.ىًلكً  :صاحوا :سخ: أيالن، وفي بقية واىًلكاه :صاحوا
 ، إلى ثالثة أصول:اء والباء والراءالث :ُيرجع ىذه المادة -رحمو اهلل-ابن فارس 

 .رةثُبْ  :األرض السيمة يقال ليافالسيولة، لكن ىذا المعنى غير موجود في القرآن،  :األول
 .وىذا الذي جاء في القرآن ،-رحمو اهلل-الذي ذكره ابن ُجزي  :وىو ،والثاني: اليالك

ونحو  ،والمالزمة ،المواظبة :أو في العمم يعني ،الثالث: المواظبة، تقول: فالن مثابر، المثابرة في العمل المعنى
 .ذلك
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 [ٖٔ الفرقان:] ؟{َدَعْوا ُىَناِلَك ثُُبورًا} ، دعوة الثبور ما ىي[ٖٔ الفرقان:] {َدَعْوا ُىَناِلَك ثُُبورًا}: -عز وجل-يقول اهلل 
يرى أن ىالكو أىون ف ،حرج الواقع في شدةما ينادي بو الم :فدعوة الثبور ىي ،واىالكاه :ابن ُجزي يقول: صاحوا

 ، يقول الشاعر:يعني: واىالكاه، يتمنى اليالك االستمرار فييا، فيقول: واثبوراهعميو من 
 أمانيا المنايا أن يكنّ  ا *** وحسبُ شافيً  كفى بك داًء أن ترى الموتَ 

 .فيذا أعظم الداء يتمنى اليالكو  ،يتمنى الموتيعني: إذا صار اإلنسان 
 النبأ:] {َيا َلْيَتِني ُكنُت ُترَاًبا} ؟بعد ىذا ذايعني: ما [ٚٚ الزخرف:] {َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَمْيَنا َربُّكَ }قال تعالى: 

ىذا يدل  ،تمنوا أنيم يصيرون إلى تراب ،كوني تراباً  :ثم يقال ليا ،، إذا رأوا البيائم تقتص بعضيا من بعض[ٓٗ
، -نسأل اهلل العافية-فينا فيقولون: واثبوراه،  ،أو يؤثرون البقاء من أجمو ،يحتاطون لو ليم شيء عمى أنو لم يبقَ 

نّْي أَلَ }يقول:  -عز وجل-واهلل  -عميو وسممصمى اهلل -موسى ىذا قول ، [ٕٓٔ اإلسراء:] {ُظنَُّك َيا ِفْرَعْوُن َمْثُبورًاَواِ 
إذا بمغ عرق النخمة إليو وقف، فيقولون:  ورةتراب شبيو بالن   :رةبْ صده عنو، والث   :أي ره عن الشيءبَ ، يقولون: ثَ 

نّْي ألََ }من األرض، فيذا تفسير:  رةً بْ بمغت النخمة ثَ  ، ثبره عن الشيء [ٕٓٔ اإلسراء:] {ُظنَُّك َيا ِفْرَعْوُن َمْثُبورًاَواِ 
مصدود عن اليداية، ىذا أحد المعاني التي قيمت فيو، فيكون ذلك من معاني ال :مثبور يعنيواله، صد :بمعنى

الذي يكون  ،أو نحو ذلك ،يعني مثل التراب المجتمع :ربْ ثَ  :ر، وال زال الناس يستعممون ىذا إلى اليوم، يقالبْ الث  
ويمنعونو من  ،الناس حينما يعنفون أحداً ر، وال زال بْ ثَ  :أو نحو ىذا، يقال لو ،أو يكون لمزرع ،حاجزًا لألرض
الصد عن  :فيي بمعنى ،بعبارات ال تخفى ،ون منو ىذه الكممةبمما يرك ،و بشيء من ذلكنخاطبو يمطموبو لربما 
نّْي أَلَ }الشيء، فينا  أن يعني: مصروفًا عن الحق بيذا التفسير، ويحتمل  [ٕٓٔ اإلسراء:] {ُظنَُّك َيا ِفْرَعْوُن َمْثُبورًاَواِ 
اليالك، يعني: ىالكًا، وبين المعنيين مالزمة؛ ألنو إذا ُصرف عن الحق فإن ذلك يصير إلى حال  :يكون بمعنى
، [ٔٔ االنشقاق:] {َفَسْوَف َيْدُعو ثُُبورًا}، [ٗٔ الفرقان:] {ال َتْدُعوا اْلَيْوَم ثُُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثُُبورًا َكِثيرًا}من اليالك، 

 .واىالكاه :واثبوراه يعني ،واثبوراه :وما يصير إليو من كثرة الدعاء ،ُيخبر عنو
 :ويقال -نبتو األرضمما ت :سخوفي بقية الن- نبت األرضمر: ما يؤكل مما تثَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 والضم. ،بالفتح
نبت األرض ما يؤكل مما ت :بحمل الشجر، يعني: ما ذكره ابن ُجزي أوسع :ر، وفسره بعضيموُثمُ  ،رمَ ثَ  :يعني

 :وىو ،ُيرجع ىذه المادة إلى أصل واحد -رحمو اهلل-لحمل الشجر، وابن فارس  :أن ذلك يقال :مطمقًا، والمشيور
ثم ُيحمل عميو غيره  ،معاً تجم :الشيء المتولد عن شيء متجمعًا، ىذا أصمو، شيء يتولد عن شيء، الحظوا

حمل الشجر يتولد عن الشجر،  :شيء يتولد عن شيء، اآلن ،استعارة، الحظ ىذا المعنى الذي ذكره ابن فارس
التجارة فيو تكثره و د المال، فالمال يول   ،ويستثمر ،فالن مستثمرو  ،ومستثمر ،واستثمار ،ثمر :المال يقال لوو 
 .وليذا ُيكنى بو عن المال المستفاد ؛ويزيد، وىكذا ،تثمره، فيذا المال يكثرو 
}َوَكاَن َلُو : ، ما معنى[ٖٗالكيف:] {َوَكاَن َلُو َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِوُرهُ }: -تبارك وتعالى-في قولو ف

}َوَكاَن َلُو واألخرى:  ،{}َوَكاَن َلُو َثَمرٌ : بالمال، وفييا قراءتان :بحمل الشجر، وُفسر أيضاً  :الثمر ُفسر ؟{َثَمرٌ 
ي: مال، ال أ {}َوَكاَن َلُو َثَمرٌ : في قولو بالمال، فإذا رأيت في التفسير في كالم بعض السمف :ُفسرف، {رٌ مُ ثُ 

إذا عرفت ىذا األصل الذي خاصة و  ،المال :ىذا غير معيود، ال، الثمر يأتي بمعنى :تقولو  ،تستغرب من ىذا
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 :وليذا نستعمل ىذه األلفاظ كثيراً ؛ شيء يتولد عن شيء متجمعًا، فالمال يتولد عن المال :ذكره ابن فارس
أنا  :ونستعمميا، يعني: ىذا الذي يقول ،ىذه األلفاظ التي نرددىا ولكننا قد ال نتبين معانيَ  ،ونحو ذلك ،ستثماراال

شيء يتولد  :ما يعرف، لكن ىذا أصمو ؟ما أصل ىذا :أنا عندي كذا، لو قيل لو ،أنا عندي استثمارات ،مستثمر
براىيم [ٖٗ الكيف:] {َوَكاَن َلُو َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبوِ }: -تبارك تعالى-يقول عن شيء،   -صمى اهلل عميو وسمم-، وا 

ِإَلْيِو َثَمرَاُت ُكلّْ ُيْجَبى }يقول:  -عز وجل-واهلل ، [ٕٙٔ البقرة:] {الثََّمرَاتِ  َواْرُزْق َأْىَمُو ِمنَ }قال: حينما دعا لمكة 
، ىنا ُفسر بما تُنبت [ٚ٘األعراف:] {َفَأنَزْلَنا ِبِو اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا ِبِو ِمْن ُكلّْ الثََّمرَاتِ }يقول: و ، [ٚ٘ القصص:] {َشْيءٍ 

الثََّمرَاِت  َفَأْخَرَج ِبِو ِمنَ }، [ٖ الرعد:] {َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَيارًا َوِمْن ُكلّْ الثََّمرَاتِ }أنواع النبات،  :يعني ،األرض
  .[ٕٖ إبراىيم:] {ِرْزًقا َلُكمْ 

 .[15 األنفال:] {َفِإمَّا َتْثَقَفنَُّيْم ِفي اْلَحْربِ }منو: و وُظفر بيم،  ،قفوا: ُأخذواثُ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
فإذا  ،حذق :ىذه المادة تدل عمى، الشيء إقامة َدْرء :ابن فارس ُيرجعيا إلى -فقْ الث  -ىذه المادة في أصميا 

 .فيكون ذلك في كل موضع بحسبو ،ُأضيفت إلى شيء
ِإْن }ف في ىذا المقام: قْ ، الث  [ٚ٘ األنفال:] {َفِإمَّا َتْثَقَفنَُّيْم ِفي اْلَحْربِ }ومنو:  ،وُظفر بيم ،ُأخذوا :قفواثُ  :ىنا يقول

يعني: اإلدراك بحذق، إدراك الشيء بحذق، يعني: إن يتمكنوا منكم، إن  [ٕ الممتحنة:] {َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا َلُكْم َأْعَداءً 
، [ٕٔٔ آل عمران:] {المَّوِ  ِإالَّ ِبَحْبٍل ِمنَ  الذّْلَُّة َأْيَن َما ثُِقُفوا ُضِرَبْت َعَمْيِيمُ }إن يتمكنوا منكم،  :يثقفوكم يعني

ف، يعني: أنو قد أقيم إقامة تامة، ثق  رمح مُ  :وليذا يقال؛ [ٔٙ األحزاب:] {َوُقتُّْموا َتْقِتيًًل َمْمُعوِنيَن َأْيَنَما ثُِقُفوا ُأِخُذوا }
 ،لتوقد ذىنو ؛يكون المحًا في الفيمو  ،لأللمعي الذي يفيم فٌ قِ لَ  فٌ قِ فالن ثَ  :ويقال ،فثق  رجل مُ  :وكذلك أيضًا يقال

كالم  :ونحو ذلك، الحظ ،والحذق ،صار في حال من المعرفةقد يكون  الذي :فثق  المُ وىكذا  ،قفٌ ثَ  :فيذا يقال لو
: تثقيف، فصار يستعمل ىذا في يقال لو ،يعني: ىذا الرمح الذي يقام ونحو ذلك ،الشيء َدْرءإقامة  :ابن فارس

َوالمَُّو }: -عز وجل-   ونحو ذلك، فالناس كما قال اهلل  ،تثقيف الناسو تثقيف اإلنسان،  :مثل كثيرة، معانٍ 
فما يزال  ،وال معرفة ،ال بصر لو ،يخرج خاماً  :يوف، [ٛٚ النحل:] {َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّياِتُكْم ال َتْعَمُموَن َشْيًئا

وكذلك  ،والحذق ،بو العمم والمعرفة حتى يتشكل عقمو بصورة أخرى تمامًا، فالعمم يحصل بسببو من البصر
  الشيء الكثير. وما إلى ذلك ،يحصل بسببو من تيذيب النفس

 : ثاقب: ُمضيء.-رحمو اهلل تعالى-قال 
 :أن ينفذ الشيء، ما معنى :وىو ،إلى أصل واحد ،الثاء والقاف والباء :أرجع ىذه المادة -رحمو اهلل-ابن فارس 

 :اآلن ما يسمىاآلن آلة الثقب ما ىي؟ ُيستعمل ف، خرقو بآلة الثقب :بمعنى ،بوقَ ثَ  :ينفذ الشيء؟ اآلن يقالأن 
 {ِإالَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُو ِشَياٌب ثَاِقبٌ }: -عز وجل-ثقبو، ويقول اهلل  :فيقال ،أو الدريل ،بآلة الحرف

الربط بالمعنى  :بضوئو، الحظ اكأنو يثقبي ،لنفاذه في الظمماء ؛، وصف الشياب بأنو ثاقب[ٓٔ الصافات:]
كأنو يثقب  ،ه في الظالمالذي ينفذ ضوء :أن ينفذ الشيء، فالشياب الثاقب: األصمي الذي ذكره ابن فارس

 :ابن ُجزي ىنا يفسره :أو بضوئو الشديد، عمى كل حال ،يثقب الظمماء بإضاءتو :الظالم، النجم الثاقب
 النفاذ، فينفذ بضوئو. :وىو ،بقْ ضيء، ىذا المعنى القريب لو، ولكن أصمو من الث  بالمُ 
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حرف عطف يقتضي الترتيب والميمة، وقد يرد لغير  :الضمبظرف، و  :: بالفتحمّ ثَ  :-رحمو اهلل تعالى- قال
 وترتيب األخبار. ،كالتأكيد ،الترتيب

 :بمعنى ،الذي ُيشار بو يكون من قبيل االسم :يكون بيذا االعتبار: ظرف، يعني: أنو بالفتح :ىنا يقول: َثم  
 .ىناك أو ىنالك :ىناك، اسم إشارة إلى المكان البعيد

 ،كالتأكيد ،حرف عطف يقتضي الترتيب والميمة، وقد يرد لغير الترتيب :: بالضم-رحمو اهلل تعالى- ويقول
نما فقط ترتيب المذكورات في الخبر ،أن ىذا بعد ىذا :وترتيب األخبار، يعني: ليس لمترتيب في الزمن أو  ،وا 

 .عنيار الُمخبَ 
إذا  :مًّاثَ  ت الشيءمْ َثمَ  :يقال ،اجتماع في لين :وىو ،ُيرجع ىذه المادة إلى أصل واحد -رحمو اهلل-ابن فارس و 

ىذا نوع  ،معروفوىو: ، ىنا المين :معنى :الحظ، شجر ضعيف :اممَ القبضة من الحشيش، والث   :ةجمعتو، والثُم  
يأتي  :ن، فيوزال معروفًا إلى اليوم، فيذا نبات أو شجر ضعيف لي   الو  ،مامالث   :من النبات في الصحراء يقال لو

اجتماع في لين، قبضة من فيو: شجر ضعيف،  :مامالث  و القبضة من الحشيش،  :مةالث  ف ،الجمع :بمعنى
 .الحشيش لينفالحشيش، 

وىذا مذىب الجميور،  ،ىذه قد تفيد الترتيب بميمة ،التي قال عنيا بأنيا حرف عطفىذه  "ثُم  " :عمى كل حال
جاء زيد مثل: يفيد الترتيب بميمة،  ،حرف عطف لمترتيب :ىي قال: ثُم   :يعني ،وقف عمى ىذا المعنى :بعضيمو 

ىذا الذي عميو عامة أىل و بمدة، و جاء بعده بوقت و الترتيب في المجيء، فيذا  ،جاء بعده :ثم عمرو، يعني
ىذه أي:  ،أخرى : ال تأتي لمعانٍ ويتأولون ما عداه، يعني: يقولون ،األصل :يقولون: ىوو العمم، عميو الجميور، 

رحميم - عامة أىل العممعميو يذا ف ،يذه يتأولونيافأنيا جاءت لمعاٍن ُأخر من ، ولكن ما يذكر "ثُم  " :التي بالضم
 .اهلل تعالى

أن الذي  -واهلل أعمم-وال تفيد الترتيب، والذي يظير  ،نيا في منزلة الواوإ :وقالوا ،وبعضيم أنكر الترتيب فييا
قع مكن أن ُيحمل ىذا عمى الترتيب، فتوال ي "ُثم  "أنيم يجدون في بعض المواضع استعمال  :جعميم يقولون ىذا

ر رتب، وىذا قال بو بعض الكبابمنزلة الواو ال تُ  :فيبحثون عن المحامل واألجوبة ليذا، فيقولون: ىي ،إشكاالت
 .فأنكروا الترتيب فييا ،ُربوُقطْ  ،واألخفش ،الفراء :، مثلأىل المغةمن 

أنواع، وىذه قضية ُيحتاج فيذا الترتيب  ،إنيا تأتي لمترتيب :الذين يقولونفإذا كانت لمترتيب،  :وعمى كل حال
إذا تشكل بعض المواضع سمن أجل أن ُننزل ذلك في التفسير في كل موضع عمى ما يميق بو؛ ألنك ست إلييا
 إنيا لمترتيب. :قمت

 :فيذا الترتيب أنواع
 البقرة:] {اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدهِ  َوَلَقْد َجاَءُكْم ُموَسى ِباْلَبيَّْناِت ُثمَّ اتََّخْذُتمُ }: -تبارك وتعالى- كقولو ،الترتيب الزمني :منو
لما كان بعد مدة،  ،أو كان بعد مدة؟ ،بالبينات -عميو السالم-، اتخاذ العجل ىل كان بمجرد مجيء موسى [ٕٜ

 .ثم اتخذوا العجل، فيذا ترتيب زمنيبعده، بقوا مدة طويمة و  ،وأغرق فرعون ،من فرعون -عز وجل-أنجاىم اهلل 
-قولو ك ،ويرتبيا ،في األخبار، أخبار متعاقبة يذكرىا :يعني ،الترتيب الذكري :وىو ،ىناك نوع آخر من الترتيبو 

َوَبَدَأ َخْمَق اإِلنَساِن ِمْن ِطيٍن }وقال: ، [ٙ الزمر:] {َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمْنَيا َزْوَجَيا}: -تبارك وتعالى
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اُكمْ }: -تبارك وتعالى- وقال، [ٛ-ٚ السجدة:] {َمِيينٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُسًَلَلةٍ  َجَعَل َنْسَمُو ِمنْ  ُثمَّ *  ِبِو َلَعمَُّكْم  َذِلُكْم َوصَّ
تاء موسى الكتاب كان قبل ىذه الوصية في القرآن، يإف، [ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ األنعام:] {ُثمَّ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَابَ * َتتَُّقوَن 

 وىكذا قول الشاعر:
 هن ساد ُثم ساد أبوه *** ثم قد ساد قبل ذلك جد  مَ  إنّ 

 .قبل أن يسود ىو، وساد جده قبل أن يسود أبوهساد أبوه فقد يذا ترتيب في األخبار، ف، ُثم  فقال: 
نحل تفي مثل ىذه األمثمة بعض أىل العمم ال يوافق عمى ىذه التفسيرات المذكورة، لكن مثل ىذا  :وعمى كل حال

الَِّذيَن آَمُنوا َوَتَواَصْوا  ُثمَّ َكاَن ِمنَ }: ، مثل قولوبالضرورة أن الترتيب يكون زمنيًّا إشكاالت، يعني: قد ال يكون بو
ْبِر َوَتَواَصْوا ِباْلَمْرَحَمةِ  فيكون ذلك قبل فك  ،قبول األعمالفي و  ،اإليمان شرط في العملف، [ٚٔ البمد:] {ِبالصَّ

 {الَِّذيَن آَمُنوا ُثمَّ َكاَن ِمنَ }: -تبارك وتعالى-فقولو أو إطعام المسكين في ذلك اليوم الشديد ذي المسغبة،  ،الرقبة
 .ليس لمترتيب الزمني ،وليس ذلك في الترتيب الزمني بال شك ،تبةالترتيب في الر  :، ىذا يمكن أن يقال[ٚٔ البمد:]

حرف  :لالستفيام اإلنكاري، وثُم   :اليمزةف، [ٔ٘ يونس:] {َأُثمَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتْم ِبوِ }: قولو :تأمل ىذه األمثمة ،طيب
َذا }، [ٕ٘ البقرة:] {ُثمَّ َعَفْوَنا َعْنُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َلَعمَُّكْم َتْشُكُرونَ }، [ٔ٘ يونس:] {َأُثمَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتْم ِبوِ }عطف،  َواِ 

َذا رََأْيَت َثمَّ رََأْيَت َنِعيًما }ظرف مكان،  :، ىذه المفتوحة[ٕٓ اإلنسان:] {رََأْيَت َثمَّ رََأْيتَ  ، [ٕٓ اإلنسان:] {َوُمْمًكا َكِبيرًاَواِ 
ذا صدرت منك الرؤية في ذلك  :فيي نيا اسم ىنا ُيشار إ، وبعضيم يقول: رأيت المكانظرف مكان، والمعنى: وا 

 القيامة:] {ُثمَّ َكاَن َعَمَقًة َفَخَمَق َفَسوَّى* أََلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُيْمَنى }وقولو: كما سبق،  ،بو إلى المكان البعيد
َفًل }مثل قولو:  في -ما سبقك- ، لكن ىذه الميمة ال تأتيلمترتيب مع الميمة عمى كل حال :، فيذه[ٖٛ-ٖٚ

الَِّذيَن آَمُنوا  ُثمَّ َكاَن ِمنَ }، إلى أن قال: [ٖٔ -ٔٔ البمد:] {َفكُّ َرَقَبةٍ * َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة * اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة 
ْبِر َوَتَواَصْوا ِباْلَمْرَحَمةِ  حرف عطف يفيد التراخي في  :إنيا :يمكن أن يقال :ىنا ُثم  ف، [ٚٔ البمد:] {َوَتَواَصْوا ِبالصَّ

أن ىذا جاء بعد ىذا؛ ألن اإليمان يكون  :ر عنووليس في الزمن، أو لترتيب األخبار، ال لترتيب الُمخبَ  ،الرتبة
مَّا ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُىْم َأْو َنَتَوفََّينََّك َفِإَلْيَنا َمْرِجُعُيْم ُثمَّ المَُّو َشِييٌد َعَمى َما}أواًل،  ، ىل [ٙٗ يونس:] {َيْفَعُمونَ  َواِ 

نما ىول ر عنو في الوقوع أوىذا لترتيب الُمخبَ  هلل اف {َشِييدٌ ُثمَّ المَُّو }لترتيب األخبار،  :مميمة؟ الجواب: ال، وا 
، اهلل عمى نبينا محمد، وصمى واهلل أعمم، {المَُّو َشِييٌد َعَمى َما َيْفَعُمونَ  ُثمَّ }، ذلك شييد عمييم قبل وبعد وأثناء

 وصحبو. وآلو


