بسم اهلل الرحمن الرحيم

تفسير التسييل البن ُجزي
معاني المغات (الغريب)

(٘ٔ -ب) حرف الجيم من قولو :جعل إلى قولوَ :ج ْنب

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
فينا يقول :لقد ُذكر المعنى الثاني الذي ذكره ابن فارس من معنى :التبر ،وىو :الجوىر ُذكر في السنة عندما
صمى النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-ثم ذىب مسرعاً ،فعندما سألوه ،قال(( :كان عندي شيء من تِبر الصدقة،

فكرىت أن أبيت وعندي منو شيء))(ٔ) ،لكن الكالم في القرآن :أن ىذه لم ترد في القرآن.

الحمد هلل رب العالمين ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو وسمم تسميماً كثي ارً إلى يوم الدين،
وبعد.

قال المصنف -رحمو اهلل تعالى :-حرف الجيم.

جعل :ليا أربعة ٍ
صير ،وألقى ،وخمق ،وأنشأ يفعل كذا.
معانّ :
ىذه المعاني األربعة ُيحتاج إلى معرفتيا ،وذلك من أجل أن تُحمل ىذه المادة وىذه المفظة في كل موضع بما

يميق بو ،وبذلك تنزاح إشكاالت ،وأيضاً ُيرد عمى أىل البدع الذين حمموا بعض المواضع عمى ٍ
معان باطمة توافق
أىواءىم ،ومعتقداتيم.

فابن فارس يقول بأن ىذه المادة يعني :ليا دالالت ،لكنيا غير متناسقة ،ال ُيشبو بعضيا بعضاً ،وىذا ظاىر فيما
ذكره ابن جزي -رحمو اهلل -من ىذه المعاني األربعة :صير ،كقولو{ :وجع ْم َنا ُقمُوبيم قَ ِ
اس َي ًة} [المائدة ]ٖٔ :يعني:
ّ
ُ
َ ََ
َ ُْ
شا} [البقرة{ ،]ٕٕ :فَِإ َذا
ض ِف َار ً
صيرناىا كذلكَ { ،و َج َعمَ ُك ْم ُممُو ًكا} [المائدة ]ٕٓ :صيركم ممو ًكا{ ،الَِّذي َج َع َل َل ُك ُم األ َْر َ
أ ِ
اس َك َع َذ ِ
ي ِفي المَّ ِو َج َع َل ِفتْ َن َة النَّ ِ
اب المَّ ِو} [العنكبوت ،]ٔٓ :جعميا يعني :صيرىا ،وكذلك يقول :ألقى ،وخمق،
ُوذ َ
وأنشأ يفعل كذا.

ص َنع ،ونحو ذلك مما ُيعبر بو عن األفعال،
فيذه جعل ىي :لفظ عام في األفعال المختمفة ،أعم من فَ َعل ،أو َ
فيي :تأتي بمعنى :صار ،يعني :من األفعال التي يسمونيا :الصيرورة ،أو األفعال أيضاً التي يسمونيا
ط ِفق ،فما كان من ىذا الباب فيذا ال يتعدى ،غير متعد،
بمجموعيا :المقاربة والشروع ،ونحو ذلك ،كصار و َ
تقول :جعل زيد يفعل كذا ،فيذا غير متعد ،وتكون بذلك من أفعال الشروع.
ُّ ِ ُّ
ور} [األنعام ]ٔ :بمعنى :أوجدىا وخمقيا،
وتأتي بمعنى :أوجد ،فتتعدى إلى مفعول واحدَ { ،و َج َع َل الظمُ َمات َوالن َ
ون} [النحل.]ٚٛ :
{ َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
ص َار َواألَف ِْئ َدةَ لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
الس ْم َع َواأل َْب َ

ٔ  -أخرجو البخاري ،كتاب األذان ،باب من صمى بالناس ،فذكر حاجة فتخطاىم ،رقم.)ٛ٘ٔ( :
1

ِ
ِ
اجا} [النحل،]ٕٚ :
وتأتي بمعنى :إيجاد شيء من شيء ،وتكوين شيء من شيء { َوالمَّ ُو َج َع َل لَ ُك ْم م ْن أَنفُس ُك ْم أ َْزَو ً
وىذا قريب من الذي قبموَ { ،و َج َع َل لَ ُكم ِم َن ا ْل ِج َب ِ
صير،
ال أَ ْك َنا ًنا} [النحل ،]ٛٔ :ويصح ىنا أن يكون بمعنىّ :
ْ
ِ
صير.
س ُب ًل} [الزخرف ]ٔٓ :يعني :األرض ،وىذا يفسره بعضيم أيضاً ب ّ
{ َو َج َع َل لَ ُك ْم ف َ
ييا ُ
شا} [البقرة ،]ٕٕ :وكذلك:
ض ِف َار ً
وتأتي بمعنى :تصيير الشيء عمى حالة دون حالة ،كقولو{ :الَِّذي َج َع َل لَ ُك ُم األ َْر َ
ور} [نوح]ٔٙ :
لال} [النحل ،]ٛٔ :وبعضيم يفسره بمعنى :أوجدَ { ،و َج َع َل ا ْلقَ َم َر ِفي ِي َّن ُن ًا
ق ِظ ً
{ َوالمَّ ُو َج َع َل لَ ُك ْم ِم َّما َخمَ َ

يعني :صير أو أوجد ،لكن قولو -تبارك وتعالى{ :-إِ َّنا َج َع ْم َناهُ قُ ْرآ ًنا َع َرِبيِّا} [الزخرف ]ٖ :بمعنى :صير.
وتأتي بمعنى :الحكم بالشيء عمى الشيء ،سواء كان حقًّا أم باطالً ،بمعنى :حكم ،وشرع ،وقرر ،ففي قولو -
ِ
ِ
ِ
ين} [القصص ،]ٚ :فينا :حكم لو بذلك عمى ىذا التفسير،
سِم َ
تبارك وتعالى{ :-إِ َّنا َرادُّوهُ إِلَ ْيك َو َجاعمُوهُ م َن ا ْل ُم ْر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
يبا} [األنعام ،]ٖٔٙ :ىل
وىو :حكم بحق ،وأما في الباطل ،فقولوَ { :و َج َعمُوا لمَّو م َّما َذ َأرَ م َن ا ْل َح ْرث َواألَ ْن َعام َنص ً
ون لِمَّ ِو ا ْلب َن ِ
ات} [النحل ،]٘ٚ :ال يمكن أن
معناىا :أوجد ىنا؟ ال ،وانما معناىا :أنيم حكموا بذلك بأىوائيمَ { ،وَي ْج َعمُ َ
َ

آن ِع ِ
ين}
ض َ
ين َج َعمُوا ا ْلقُ ْر َ
تُفسر ىنا بمعنى :أوجد ،وانما معناىا :حكموا هلل بالبنات ،وليم بالبنين ،وقولو{ :الَِّذ َ
اء َخمَقُوا َك َخ ْم ِق ِو} [الرعد ]ٔٙ :بمعنى:
[الحجر ،]ٜٔ :فيذا وغيره كل ذلك يرجع إلى ىذا المعنى{ ،أ َْم َج َعمُوا ِلمَّ ِو ُ
ش َرَك َ
ِ
َِّ
َّ
اما} [النساء ،]٘ :ىذه
حكموا ،وفي قولو -تبارك وتعالىَ { :-وال تُ ْؤتُوا ُّ
السفَ َي َ
اء أ َْم َوالَ ُك ُم التي َج َع َل الم ُو لَ ُك ْم ق َي ً
ِ
َِّ
َّ
اما} يعني :صير ،أو حكم ،يعني :صيرىا اهلل ِقواماً لحياتكم ،أو حكم بأنكم
بمعنى :صير{ ،التي َج َع َل الم ُو لَ ُك ْم ق َي ً
ِ
َِّ
َّ
اما} تقومون عمييا.
قُ ّوام عمييا{ ،التي َج َع َل الم ُو لَ ُك ْم ق َي ً
ار} [النمل،]ٙٔ :
ام} [غافر ]ٜٚ :يعني :خمق لكمَ { ،و َج َع َل ِخل لَ َيا أَ ْن َي ًا
وأما التي بمعنى :خمق فمثلَ { :ج َع َل لَ ُك ُم ْاألَ ْن َع َ
يمكن أن يكون بمعنى :خمق وأوجد ،ويمكن أن يكون بمعنى :صير.
اح َك}
قال -رحمو اهلل تعالى :-جناح الطائر :معروف ،وجناح اإلنسان :إبطو ،ومنوَ { :و ْ
اض ُم ْم إِلَ ْي َك َج َن َ
وجنح لمشيء :مال إليو.
اح} [األحزاب ]٘٘ :أي :ال إثم ،فمعناه :إباحةَ ،
[القصص ،]ٖٕ :وقولو{ :ال ُج َن َ
ىذه المادة ُيرجعيا ابن فارس -رحمو اهلل -إلى أصل واحد يدل عمى :الميل والعدوان ،الحظ :الميل والعدوان،
والحظ الربط ىذا بالمعاني التي ذكرىا ابن ُجزي ،فيقال :جنح إلى كذا يعني :مال إليو ،والجنوح بمعنى :الميل،

الجناح ىو:
ومن ىنا ُسمي الجناحان :جناحين؛ لميميما في الشقين ،ىذا في شق وىذا في شق من الطائر ،و ُ
اإلثمُ ،سمي بذلك؛ لميمو عن طريق الحق ،وىذا ىو :األصل؛ لميمو عن طريق الحق ،ثم ُيشتق منو ،فيقال

لمطائفة من الميلُ :ج ْنح الميل ،بأي اعتبار؟ كأنو ُشبو بالجناح ،وىو :طائفة من جسم الطائر ،فيذا ُجنح من الميل
يعني :طائفة من الميل ،جزء من الميل بيذا االعتبار ،باعتبار :أن الجناح جزء من الطائر ،بيذا االعتبار -يعني
بيذا التأويل ،-والجوانح :األضالع ،تقول :ما بين جوانحي يعني :أضالعي ،باعتبار :أنيا مائمة ،الحظ :فيو

بمعنى :الميل ،وجنحت اإلبل في السير :أسرعت ،طيب ،أسرعت ما عالقتو بالميل؟ يقولون :من الجناح ،كأنيا

أعممت األجنحة؛ وليذا تقول لممسرع :تعال طيرًانا يعني :مسرعاً ،فيذا كمو يرجع إلى معنى :الميل.
فالحظ ىنا :ابن ُجزي يقول :جناح الطائر :معروف ،إذن :لماذا قيل لو ذلك؟ ألنو في أحد شقيو.
اح
يقول :وجناح اإلنسان :إبطو ،أو يقال لمجناح أيضاً -جناح اإلنسان :-الجانب ،كقولوَ { :و ْ
اخ ِف ْ
ض لَ ُي َما َج َن َ
ُّ
الذ ّْل} [اإلسراء ]ٕٗ :يعني :جناحك الذليل ،يعني :الجانب ،أو اليد أو العضد ،كل ىذا فُسر بو جناح اإلنسان،
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اض ُم ْم
اح َك} [القصص ]ٖٕ :قيل :يعني :اليد أو العضد ،قيل :المعنى :أدخميا تحت عضدكَ { ،و ْ
{ َو ْ
اض ُم ْم إِلَ ْي َك َج َن َ
اح َك} ،فيحصل لو بسبب ذلك طمأنينة إذا لقي فرعون ،أو إذا حصل لو شيء من الخوف.
إِلَ ْي َك َج َن َ
اح} [األحزاب ]٘٘ :أي :ال إثم ،فمعناه :إباحة ،فنفي الجناح بمعنى :رفع الحرج.
يقول :وقولو{ :ال ُج َن َ
ط ِائ ٍر َي ِطير ِب َج َن َ ِ َِّ
َمثَالُ ُك ْم} [األنعام:
يقول :وجنح لمشيء :مال إليو ،يقول اهلل -تبارك وتعالىَ { :-وال َ
ُم ٌم أ ْ
ُ
اح ْيو إال أ َ
ض لَيما ج َناح ُّ
{ ،]ٖٛو ْ ِ
الذ ّْل} [اإلسراء ،]ٕٗ :فاإلنسان ليس لو جناح طائر ،وانما يمكن أن ُيفسر :بالجانب،
اخف ْ ُ َ َ َ
َ
ض لَيما ج َناح ُّ
{و ْ ِ
الذ ّْل} [اإلسراء ،]ٕٗ :فالجناح ىنا :موصوف ،والذل :صفة ،من باب إضافة الموصوف إلى
اخف ْ ُ َ َ َ
َ
النس ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اء}
يما َع َّر ْ
صفتو ،يعني :جناحك الذليل ،أي :اخفض ليم جانبكَ { ،وال ُج َن َ
ضتُ ْم ِبو م ْن خ ْط َبة ّْ َ
اح َعمَ ْي ُك ْم ف َ
مس ْمِم} [األنفال ]ٙٔ :يعني :مالوا إليو.
[البقرة ]ٕٖ٘ :يعني :ال حرج ،وال إثمَ { ،وِا ْن َج َن ُحوا ِل َّ
الب ّد.
قال -رحمو اهلل تعالى :-ال َج َرم أيُ :

ىذه ترجع إلى معنى واحد عند ابن فارسِ ،
فالج ْرم عنده :القطع ،وعند الفراء أن ىذه الكممة كانت في األصل
بمنزلة :ال محالة ،أي :ال جرم ،بيذا التركيب ،والبد ،فجرت عمى ذلك ،وكثُرت ،حتى تحولت إلى معنى القسم،
البد ،فيذا معناه :القطع ،وبمعنى :ال محالة ،كما يقول الفراء.
وصارت بمعنى :حقًّا ،فإذا قيل :بمعنىّ :
فقولو{ :ال جرم أ ََّنيم ِفي ِ
ون} [ىود ،]ٕٕ :ال جرم يعني :حقًّا ،أو نحو ذلك من المعنى{ ،ال
اآلخ َرِة ُى ُم األ ْ
س ُر َ
َخ َ
َََ ُْ
ون} [النحل ،]ٕٖ :واذا قيل :المعنى :البد ،فيذا بمعنى :حقًّا ،وىذا الحق
َج َرَم أ َّ
ون َو َما ُي ْعمِ ُن َ
َن المَّ َو َي ْعمَ ُم َما ُي ِس ُّر َ
الد ْنيا وال ِفي ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخ َرِة} [غافر.]ٖٗ :
س لَ ُو َد ْع َوةٌ في ُّ َ َ
ىو :الثابت{ ،ال َج َرَم أ ََّن َما تَ ْد ُعوَنني إِلَ ْيو لَ ْي َ
قال -رحمو اهلل تعالى :-اجتبى :اختار.
ىذه أيضاً عند ابن فارس أصل واحد يدل عمى :جمع الشيء والتجمع ،اجتبى ،تقول :جبيت المال ،وأجبيو،

وجباية ،وكذا تقول :جبيت الماء في الحوض بمعنى :جمعتو ،وجبيت المال يعني :جمعتو ،والتجبية ىي:

متجمعا ،واهلل -تبارك وتعالى -يقول:
السجود ،وىو :التجمع ،يعني :يتجمع اإلنسان حتى يصير بيذه الييئة
ً
ان َكا ْل َج َو ِ
ويحمل إليوَ { ،و ِجفَ ٍ
اب} [سبأ:
ات ُك ّْل َ
{ ُي ْج َبى إِلَ ْي ِو ثَ َم َر ُ
ش ْيء} [القصص ،]٘ٚ :الحظُ" :يجبى" يعنيُ :يجمعُ ،
ان لمطعام كأحواض الماء في السعة ،فيي :كبيرة ًّ
ٖٔ] ،يرجع إلى ىذا المعنى ،يعني :أو ٍ
جدا ،كالجواب ،والجابية:
التي ُيجمع إلييا الماء ،أو ُيجمع فييا الماء.
اجتََب ْيتَ َيا} [األعراف ]ٕٖٓ :يعني :اخترعتيا ،وىذا
ويقال :اجتبى الشيء يعني :افتعمو ،واخترعو ،فقولو{ :قَالُوا لَ ْوَال ْ
يمكن أن يرجع إلى أصل ىذا المعنى :جمع الشيء ،فاجتبيتَيا يعني :اختمقتَيا ،واخترعتيا ،وكأنو يضم ذلك إلى
ين} [القمم ،]٘ٓ :اجتباه :اختاره ،فيذا الذي تختاره أنت
ُّو فَ َج َعمَ ُو ِم َن َّ
اجتََباهُ َرب ُ
الص ِال ِح َ
ما يدعيو عندىم ،وقولو{ :فَ ْ
اى ْم
يك َرب َ
تجمعو ،يعني :بمعنى :كأنك تجمعو ،أو تضمو إليكَ { ،و َك َذلِ َك َي ْجتَِب َ
اجتََب ْي َن ُ
ُّك} [يوسف ]ٙ :يختاركَ { ،و ْ
ِ ٍ
ى َدى} [طو:
اب َعمَ ْي ِو َو َ
َو َى َد ْي َن ُ
اجتََباهُ َرب ُ
ستَ ِق ٍيم} [األنعام ]ٛٚ :اصطفيناىم واخترناىم{ ،ثُ َّم ْ
ُّو فَتَ َ
اى ْم إِلَى ص َراط ُم ْ
ٕٕٔ].

قال -رحمو اهلل تعالى :-جدال :مخالفة ،ومخاصمة ،واحتجاج.
ىذه المادة :الجدال ،عند ابن فارس ترجع إلى أصل واحد ،وىو :من باب استحكام الشيء في استرسال يكون

فيو ،وامتداد الخصومة ،ومراجعة الكالم ،ىذا في األصل ،والجدال بعضيم يقول :أصمو من ِ
الج َدالة ،وىي:
3

األرض الصمبة؛ ولذلك كان الجدال في األصل ال يكاد ُيذكر في القرآن إال مذموماً في الغالب ،حتى في الدعوة،
س ُن} [النحل ]ٕٔ٘ :غاير في الصفة ،أو غاير في االستعمال
فمما قال اهلل -عز وجلَ { :-و َج ِاد ْل ُي ْم ِبالَِّتي ِى َي أ ْ
َح َ
يل رّْب َك ِبا ْل ِح ْكم ِة وا ْلمو ِع َ ِ
والمفظ ،فقالْ { :ادعُ إِلَى َ ِ
س َن ِة} [النحل ،]ٕٔ٘ :والحكمة :اسم ،والموعظة :اسم،
َ َ َْ
ظة ا ْل َح َ
س ِب َ
وقيد الموعظة بالحسنة ،الحظ :الحكمة لم يقيدىا بالحسنة؛ ألن الحكمة ال تكون إال حسنة ،وأما الموعظة فقال:
ِ
س َن ِة}.
الحسنة؛ ألن الموعظة قد تكون بخشونة وشدة ،فقالَ { :وا ْل َم ْو ِعظَة ا ْل َح َ
وأما الجدال فذكر فيو أمرين :جاء بالفعل ،فما قال :والمجادلة فعطف االسم عمى األسماء قبمو ،وانما جاء
بالفعل ،فيذا من قبيل عطف الفعل عمى االسم { َو َج ِاد ْل ُي ْم} ما قال :والمجادلة ،فيكون نظي اًر لما سبقو ،بل قال:
{ َو َج ِاد ْل ُي ْم} ،والعمماء -رحميم اهلل -قالوا :جاء بالفعل ىنا باعتبار :أن المجادلة حالة عارضة ،ليست ىي

األصل في الدعوة ،وانما حيث احتيج إلييا ،واال فميست ىي األصل في الدعوة إلى اهلل ،لكن من عنده نوع
س ُن} ،وما قال :بالحسنة ،كما قال في
شبية ،أو تمكؤ ،أو لبس ،فيحتاج إلى مجادلة ،وقيدىا ىناِ { :بالَِّتي ِى َي أ ْ
َح َ
س ُن}
الموعظة ،وما أطمقيا كما في الحكمة؛ ألن الحكمة ال تكون إال حسنة ،فقالَ { :و َج ِاد ْل ُي ْم ِبالَِّتي ِى َي أ ْ
َح َ
[النحل]ٕٔ٘ :؛ ألن المجادلة يكون فييا شدة ،ويكون فييا حضور لمنفوس ،وانتصار ليا ،وما إلى ذلك مما ال
يخفى ،فمثل ىذا يحتاج إلى شيء من ترويض النفس ،وأن يكون بقدر الحاجة أيضاً ،فبعضيم يقول :ىو من
ِ
الج َدالة ،وىي :األرض الصمبة.
ان ِ
ش ْي ٍء َج َدًال} [الكيف ،]٘ٗ :ويطمق عمى
ان أَ ْكثََر َ
نس ُ
فعمى كل حال :المجادلة ىي :المنازعة في الرأيَ { :و َك َ
اإل َ
ض َرُبوهُ لَ َك إَِّال َج َدًال} [الزخرف ]٘ٛ :يعني :مبالغة في الخصومة ،فيذه المجادلة ،وىذه
شدة الخصومةَ { :ما َ

المفاعمة تكون بين طرفين فأكثر ،ال تكون من طرف واحد ،وىذا األصل فيما كان عمى ىذا الوزن :المفاعمة ،أن

يكون بين طرفين فأكثر ،وليس ذلك في كل المواضع ،لكن ىو األصل في المفاعمة ،ما كان عمى وزن المفاعمة،
فالمجادلة ما تكون إال بين طرفين فأكثر ،فيي :مجاوبة مع احتجاج.

والمجادلة غير المحاورة ،المحاورة أوسع من المجادلة ،المحاورة تكون بين طرفين فأكثر ،لكن ىذا يتحدث وىذا
يتحدث من غير احتجاج ،يعني :ال يريد أحد من ىذه األطراف أن يثبت قولو ،ورأيو ،وأن يصوبو ،وينتصر عمى

اآلخر في المحاورة ،فالمحاورة قد تكون مجادلة ،وقد ال تكون مجادلة ،يعني :اآلن أنا لما أتحدث معك ىذه
محاورة ،لكن حينما يكون فييا احتجاج ،وكل طرف يحتج عمى اآلخر ،ىذا ىو :الجدال ،ىذه ىي :المجادلة،

ىذا يورد حجة ،وىذا يورد حجة ،وىكذا.

ال ِفي ا ْل َح ّْج}
فقال ىنا :مخالفة ،ومخاصمة ،واحتجاج ،واهلل -عز وجل -يقول{ :فَل َرفَ َ
وق َوال ِج َد َ
س َ
ث َوال فُ ُ
[البقرة ،]ٜٔٚ :فينا :إما أنو نفي بمعنى النيي ،يعني" :وال جدال" :ال تجادلوا في الحج ،نيي عن المجادلة ،واما
أن يكون ذلك بمعنى :ال جدال في أن الحج في وقتو ،في أنو في شير ذي الحجة ،كما يقولو بعض أىل العمم،
ال ِفي ا ْل َح ّْج} ،والثانية :المغايرة بين
واآلية فييا قراءتان -عمى كل حال :-األولى{ :فَل َرفَ َ
وق َوال ِج َد َ
س َ
ث َوال فُ ُ
ال ِفي ا ْل َح ّْج} ،فيكون المعنى ىنا
إعراب المتعاطفات ،وىو :يدل عمى تغاير المعنى{ ،فَل َرفَ ٌ
وق َوال ِج َد َ
س ٌ
ث َوال فُ ُ
وق َوال ِج َدا َل ِفي ا ْل َح ّْج} [البقرة ،]ٜٔٚ :يكون المعنى ىنا
في األخير غير المعنى األول ،لكن {فَل َرفَ َ
س َ
ث َوال فُ ُ
ين
اد ْلتََنا فَأَ ْكثَْر َ
وح قَ ْد َج َ
ت ِج َدالَ َنا} [ىودَ { ،]ٖٕ :وال تُ َج ِاد ْل َع ِن الَِّذ َ
كما ذكرت ،وقولو -تبارك وتعالى{ :-قَالُوا َيا ُن ُ
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اد ْلتُم ع ْنيم ِفي ا ْلحي ِ
ِ
اة ُّ
الد ْن َيا} [النساءَ { ،]ٜٔٓ :حتَّى إِ َذا
َي ْختَا ُن َ
ََ
ون أَنفُ َ
س ُي ْم} [النساءَ { ،]ٔٓٚ :ىاأَ ْنتُ ْم َى ُؤالء َج َ ْ َ ُ ْ
وك ُي َج ِادلُوَن َك} [األنعام ،]ٕ٘ :إلى غير ذلك من المواضع ،فيي بمعنى :الخصومة ،والمراجعة في الكالم،
اء َ
َج ُ
واالحتجاج ،فكل طرف يحتج عمى اآلخر.

قال -رحمو اهلل تعالى :-تجأرون :تصيحون بالدعاء.
الجؤار ،بيذا المعنى :رفع الصوت بالدعاء ،ويقال :جأر :إذا أفرط في الدعاء والتضرع ،يقولون :تشبيياً
ىوُ :

الجؤار :رفع
بجؤار الوحشيات ،كالظباء ،ونحوىا ،حينما ترفع عقيرتيا صائحة بصوت مرتفع ،فيذا األصل في ُ
ُ
َخ ْذ َنا ُمتْ َرِفي ِي ْم
الصوت بالدعاء{ :ثُ َّم إِ َذا َم َّ
س ُك ُم الض ُّ
ون} [النحل ]ٖ٘ :يا رب ،يا ربَ { ،حتَّى إِ َذا أ َ
ُّر فَِإلَ ْي ِو تَ ْجأ َُر َ
ِ
ِبا ْل َع َذ ِ
ون}
نص ُر َ
اب إِ َذا ُى ْم َي ْجأ َُر َ
ون} [المؤمنون ]ٙٗ :يرفعون أصواتيم بالدعاء{ ،ال تَ ْجأ َُروا ا ْل َي ْوَم إِ َّن ُك ْم م َّنا ال تُ َ
[المؤمنون.]ٙ٘ :
قال -رحمو اهلل تعالى :-جواري :جمع جارية ،وىي :السفينة.

ابن فارس -رحمو اهللُ -يرجع ذلك إلى أصل واحد -الجيم والراء
الماء :انساح ،وجرى النير ،وىكذا جرى القول ،فقولوَ { :ولَ ُو ا ْل َج َو ِ
ار

والياء -وىو :انسياح الشيء ،تقول :جرى
َع ِ
لم} [الرحمن]ٕٗ :
ا ْل ُمن َ
ش ُ
آت ِفي ا ْل َب ْح ِر َكاأل ْ
فالجارية ىي :السفينة ،قالَ { :ح َم ْم َنا ُك ْم ِفي

كالجبال ،فيي :تجري ،فيذا الجريان في أصمو بمعنى :االنسياح،
ا ْلج ِ ِ
آي ِات ِو ا ْل َج َو ِ
ار ِفي ا ْل َب ْح ِر} [الشورى]ٖٕ :؛ لكونيا تجري ،وىكذا في
ارَية} [الحاقة ]ٔٔ :يعني :السفينةَ { ،و ِم ْن َ
َ
ار ا ْل ُك َّن ِ
النجوم {ا ْل َج َو ِ
س} [التكوير ،]ٔٙ :فيي أيضاً :جارية ،فيذا كمو يدل عمى انسياح ،أي :جريان ،وسير
لمشيء.

قال -رحمو اهلل تعالى :-أجرم ،فيوُ :مجرم :لو معنيان :الكفر ،والعصيان.

ىذا يرجع إلى أصل واحدَ :جرم ،كما سبق في قول :ال جرم ،وأصل ذلك عند ابن فارس أن ِ
الج ْرم ىو :القطع،
َ
فج َرم بمعنىَ :ك َسب ،وىذا ال يكاد ُيستعمل إال في االكتساب لممكروهُ ،مجرم واجرام ،ويقال :جريمة ،ونحو ذلك،
َ

آن قَ ْوٍم} [المائدة ]ٕ :يعني :ال يحممنكم عمى أن تقترفوا االعتداء عمييم ،ال يحممنكم البغض عمى
{ َوال َي ْج ِرَم َّن ُك ْم َ
ش َن ُ
أن تكتسبوا اإلثم والعدوان بالعدوان عمى ىؤالء الذين تبغضونيم ،ومن ثَم فإن الكفر ىو :من ىذا االجترام،
وىم ِبا ْلب ّْي َن ِ
ات فَانتَقَ ْم َنا ِم َن
اء ُ ْ َ
والعصيان ىو :من ىذا االجترام الذي ىو :الكسب في أصمو ،الكسب السيئ{ ،فَ َج ُ
ون} [سبأ،]ٕ٘ :
سأَ ُل َع َّما تَ ْع َممُ َ
سأَلُ َ
الَِّذ َ
ون َع َّما أ ْ
ين أ ْ
َج َرْم َنا} يعني :اكتسبناَ { ،وال ُن ْ
َج َرُموا} [الرومُ { ،]ٗٚ :ق ْل ال تُ ْ
ون} [المطففين ]ٕٜ :يعني :الكفار ىؤالء الذين صارت أعماليم،
آم ُنوا َي ْ
ض َح ُك َ
َج َرُموا َكا ُنوا ِم َن الَِّذ َ
{إِ َّن الَِّذ َ
ين أ ْ
ين َ
َن َى ُؤ ِ
ون} [الدخان.]ٕٕ:
َّو أ َّ
وكسبيم ىي :الكفر ،والشرك ،والظمم{ ،فَ َد َعا َرب ُ
الء قَ ْوٌم ُم ْج ِرُم َ
قال -رحمو اهلل تعالىِ :-جن :الجنون ،وقد جاء بمعنى :الملئكة.

يقولِ :
الجن بمعنى :الجنون ،أو المالئكة ،أصل ىذه المادة ىو :الستر ،والتستر ،وسيأتي ربط ذلك بوجوه من

االستعمال ،كل شيء ُستر عنك فقد ُجن عنك ،فقولكَ :جن عميو ،وأَ َجنو بمعنى :ستره ،ويقال لمن حيل بينو
وبين عقمو ،و ُستر عقمو ،يقال لو :مجنون ،والجنين :الحمل في البطن؛ ألنو مستور ال ُيرى ،مستور من كل

شيء ،والجن عالَم مستتر ال ُيرى ،فيذا أصل المادة :الستر.
5

طيب ،الحية التي تُسمى بالجان ،قالوا :تشبيياً ليا بالواحد من الجن ،جان :واحد من الجن{ ،أ ََولَ ْم َيتَفَ َّك ُروا َما
ِبص ِ
اح ِب ِيم ِم ْن ِجنَّ ٍة} [األعراف ]ٔٛٗ :يعنيِ :
الجنة ىنا بمعنى :الجنون.
َ
ْ

وابن ُجزي -رحمو اهلل -ذكر ىذه الثالث متتابعة ،وما سأذكره في ىذا المعنى يرتبط بما بعده من ذكر :الجان،
و ِ
الجنة ،فيذا يرجع إلى معنى :الستر.
الجنة ،و َ
اح ِب ِيم ِم ْن ِج َّن ٍة} [األعرافِ " ]ٔٛٗ :جنة" أي :جنون{ ،ما ِبص ِ
الحظ :في قولو{ :أَولَم يتَفَ َّكروا ما ِبص ِ
اح ِب ُك ْم ِم ْن
َ َ
َ ْ َ ُ َ َ
ْ
ِ
ٍ
س ًبا} [الصافات ،]ٔ٘ٛ :ىل يقال ىنا الجنون؟ الجواب:
ِج َّنة} [سبأ ]ٗٙ :يعني :جنونَ { ،و َج َعمُوا َب ْي َن ُو َوَب ْي َن ا ْل ِجنَّة َن َ
ال ،ما المقصود بو؟ الحظ :كالم ابن ُجزي :وقد جاء بمعنى :المالئكة ،بعضيم يقولَ { :و َج َعمُوا َب ْي َن ُو َوَب ْي َن ا ْل ِجنَّ ِة
س ًبا} [الصافات ]ٔ٘ٛ:يعني :المالئكة ،قالوا :المالئكة ،فبعضيم يقول :المالئكة بنات اهلل -تعالى اهلل عما يقولون
َن َ
كبير ،-يقولون :صاىر الجن فجاءت المالئكة ،فيم بنات اهلل ،فيذا تفسيره بمعنى :المالئكة ،حتى إن
عموا ًا
ًّ
ان ِم َن ا ْل ِج ّْن} [الكيف ،]٘ٓ :يقولون:
بعضيم يقول في قولو -تبارك وتعالى -في سورة الكيف في خمق إبميسَ { :ك َ

يحا ،فإنو لما أمر
من المالئكة؛ ألن ىذه اآلية الوحيدة الصريحة في أن إبميس من الجن ،واال فالباقي ليس صر ً
المالئكة بالسجود سجدوا إال إبميس ،بيذا االستثناء ،فيذا يحتمل أن يكون االستثناء متصالً ،فيكون إبميس من

جممة المالئكة ،ويحتمل أن يكون منقطعاً ،وىذا ىو الراجح ،فكان في جممتيم ،وليس من جنسيم ،فيكون بمعنى:

لكن ،أي :استثناء منقطع ،ويدل عمى ذلك صراحة آية الكيف ،إال أن آية الكيف قال فييا بعض أىل العمم :إن
الجن بمعنى :المالئكة ،قالوا :قَبي ٌل من المالئكة ،يعني :الذين يقولون :إن إبميس من المالئكة ،يجيبون عن ىذه

اآلية ،قد يتبادر إلى ذىنك أن ىذه اآلية صريحة ،فماذا يقولون فييا؟ كيف يقولون إنو من المالئكة؟ يقولون:
ان ِم َن ا ْل ِج ّْن} [الكيف ،]٘ٓ :قَبيل من المالئكة ،بيذا االعتبار.
الجن في قولو -تبارك وتعالىَ { :-ك َ

ِ
س ًبا}
فينا ابن ُجزي يقول بأن الجن قد جاء بمعنى :المالئكة ،ىذا عمى ىذا التفسيرَ { ،و َج َعمُوا َب ْي َن ُو َوَب ْي َن ا ْل ِج َّنة َن َ
ِ
ان ِم َن ا ْل ِج ّْن} [الكيف ]٘ٓ:يعني :المالئكة ،لكن ىذا
يس َك َ
[الصافات ]ٔ٘ٛ :يعني :الجن ،لكن قولو{ :إَِّال إِ ْبم َ
المعنى غير صحيح ،انظر إلى المادتين بعده.

قال -رحمو اهلل تعالى :-جان :لو معنيانِ :
الج ُّن -وفي بقية النسخ :الجنون ،-والحية الصغيرة.

الجنون ،وبالضم :التُرس ،وما أشبيو مما ُيستتر بو ،ومنو استُعير:
وجنَّة :بالفتح :البستان ،وبالكسرُ :
َ
{أ َْي َما َن ُي ْم ُجنَّ ًة} [المجادلة.]ٔٙ :

الحظ :كل ىذا يرجع إلى معنى :الستر ،فالجان إذا فُسر بالجن ،فيم :مستترون ،والجنون بمعنى :الستر ،ستر
ِ
اإل ِ
استَ ْكثَْرتُ ْم ِم َن ِ
نس} [األنعام:
اء ا ْل ِج َّن} [األنعامَ { ،]ٔٓٓ :يا َم ْع َ
العقل ،فيذىبَ { ،و َج َعمُوا ِلمَّ ِو ُ
ش َر ا ْل ِج ّْن قَد ْ
ش َرَك َ
ص َرْف َنا إِلَ ْي َك َنفًَار ِم َن ا ْل ِج ّْن} [األحقاف ،]ٕٜ :ىذا كمو بمعنى :الجن الذين ىم الخمق المستتر
 ،]ٕٔٛوىكذاَ { ،وِا ْذ َ
ِ
ان} [الرحمن ،]٘ٙ :ىذا أيضاً الجن.
س قَ ْبمَ ُي ْم َوال َج ّّ
المعروف ،وكذا{ :لَ ْم َي ْطمثْ ُي َّن إِ ْن ٌ
ان} [النمل ،]ٔٓ :ىنا ليس معناىا :الجن ،ما معنى
آىا تَ ْيتَُّز َكأَنَّ َيا َج ّّ
طيب ،في قولو -تبارك وتعالىَ { :-فمَ َّما َر َ
ان}؟ يعني :حية ،الحظ :ماذا قال في عصا موسى -صمى اهلل عميو وسمم-؟ في موضع
"جان" ىناَ { :كأ ََّن َيا َج ّّ
ان}
ين} [األعراف ،]ٔٓٚ :والثعبان ىو :الضخم الكبير ،وفي ىذا الموضع قالَ { :كأ ََّن َيا َج ّّ
ان ُم ِب ٌ
قال{ :فَِإ َذا ِى َي ثُ ْع َب ٌ
ان} أي:
[النمل ،]ٔٓ :والجان ىي :الحية الدقيقة سريعة الحركة ،كيف تجمع بين ىذا وىذا؟ فقولوَ { :كأ ََّن َيا َج ّّ
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صغير ودقيقة ،لكنيا كبيرة
ًا
صغيرة سريعة الحركة ،الصغيرة ال يمزم أنيا في العمر ،فالحيات أحياناً يكون حجميا
ين} [األعراف،]ٔٓٚ :
ان ُم ِب ٌ
في عمرىا وتامة ،لكن خمقة الحية ىكذا :دقيقة وصغيرة ،فيذا مع قولو{ :فَِإ َذا ِى َي ثُ ْع َب ٌ
ال معارضة ،فيي :ضخمة ًّ
جدا كالثعبان ،وسريعة في الحركة كالجان ،ليس ىذا ىو الشاىد ،لكن ىذه فائدة

عرضاً يعني ،ليس ىذا الشاىد ،اآلن تسمية الحية ىذه التي بيذه الصفة :بالجان ،يقولون :تشبييًا ليا بالواحد من
لما يرون من يتحرك حركة سريعة ،ويتصرف تصرفات غير طبيعية يقولون :جني،
الجنُ ،شبيت بو ،فالناس ّ

فالن جني ،أليس كذلك؟ ،يعني :في تصرفاتو ،وحذقو ،وسرعتو ،ودىائو ،وما إلى ذلك.

الجنة ،قال :بالفتح :البستان ،يقال :لمحديقة ذات الشجر :جنة ،ويقال لدار النعيم في
الحظ أيضاً ما ذكره في َ
اآلخرة :جنة ،باعتبار أنيا :تستر من بداخميا بأشجارىا الكثيرة ،تستر ،فيذا يرجع إلى معنى :الستر ،فالجنة قيل

ليا :جنة؛ لكثرة أشجارىا.

وكذلك أيضاً يقول :وبالكسر :الجنون :ال ِجنة ،وأيضاً يقال ِ
لمج ّنِ :جنة ،كما في قولو تعالى:
ِ
َن َج َي َّن َم
س ًبا} [الصافات ،]ٔ٘ٛ :كما سبق ،وانظر مثالًَ { :وتَ َّم ْت َكمِ َم ُة َرّْب َك َألَ ْمَ َّ
ا ْل ِج َّنة َن َ
ين} [ىود ،]ٜٔٔ :ىنا قطعاً المقصود بو ماذا؟ المقصود :الجنِ { ،م َن ا ْل ِج َّن ِة َو َّ
الن ِ
اس} [الناس ،]ٙ :الجن
َج َم ِع َ
أْ

{ َو َج َعمُوا َب ْي َن ُو َوَب ْي َن
ِم َن ا ْل ِج َّن ِة َو َّ
الن ِ
اس

قطعاً ،فيذه ِ
الجنة تقال :لمجنون ،وتقال أيضاً :لمجن.

ج َّن ًة} [المنافقون:
الجنة :-الترس ،وما أشبيو مما ُيستتر بو ،ومنو استعير{ :اتَّ َخ ُذوا أ َْي َما َن ُي ْم ُ
يقول :وبالضم -يعني ُ
ٕ] يعني :األصل أن الجنة ىي :ما يستتر بو المقاتل ،يجتن بو من ضرب السالح ،أي الذي يحممو بيده بحيث

فيستعمل في المعاني{ :اتَّ َخ ُذوا أ َْي َما َن ُي ْم ُج َّن ًة}
يتقي بو ضرب السيوف ،ونحو ذلك ،فيذا :تُرس ،يقال لوُ :جنةُ ،
[المنافقون ،]ٕ :يعني :مثل الترس ،فإذا وجيت إلييم تُيمة ،وقيل :أنت قمت كذا ،أنت فعمت كذا ،أنت استيزأت

بآيات اهلل -عز وجل ،-حمف أنو ما فعل{ ،اتَّ َخ ُذوا أ َْي َما َن ُي ْم ُجنَّ ًة} [المنافقون ،]ٕ :يتقون بيا ما يوجو إلييم من
التيم ،وما ُينسب إلييم من األقوال القبيحة ،ونحو ذلك ،فيذا كمو يرجع إلى معنى :الستر.
ُمي ِ
وقولوَ { :وِا ْذ أَ ْنتُم أ ِ
َج َّن ٌة ِفي ُبطُ ِ
ات ُك ْم} [النجم ،]ٖٕ :الجنين؛ ألنو مستورَ { ،ك َمثَ ِل َجنَّ ٍة ِب َرْب َوٍة} [البقرة]ٕٙ٘ :
ون أ َّ َ
ْ
يعنيُ :بستان لو شجر كثير ،ما يقال :جنة لمزرعة برسيم ،أو مزرعة ُبر ،أو نحو ذلك ،ما يقال ليا :جنة ،ىذا
ون لَ َك َج َّن ٌة ِم ْن َن ِخ ٍ
يل َو ِع َن ٍب}
ال يقال لو :جنةَ { ،وَد َخ َل َج َّنتَ ُو َو ُى َو ظَالِ ٌم لِ َن ْف ِس ِو} [الكيف ]ٖ٘ :كذلك{ ،أ َْو تَ ُك َ
[اإلسراءَ { ،]ٜٔ :فمَ َّما َج َّن َعمَ ْي ِو المَّْي ُل َأرَى َك ْو َك ًبا} [األنعام" ،]ٚٙ :جن عميو" قمنا :من االجتنان ،وىو :الستر ،أي:
ون} [الرعد ،]ٖ٘ :وىي :دار النعيم
غطاه بظالمو ،ستره الميل بظالمو ،وىكذا قولوَ { :مثَ ُل ا ْل َج َّن ِة الَِّتي ُو ِع َد ا ْل ُمتَّقُ َ
في اآلخرة.
قال -رحمو اهلل تعالى :-جاثية :أي :عمى ركبيم ،ال يستطيعون القيام مما ىم فيو ،وقولوَ { :ح ْو َل َج َي َّن َم ِج ِثيِّا}
[مريم ]ٙ6 :جمع ٍ
جاث.
الحظوا :ىذه المادة :جاثية ،الجيم والثاء والواو ،والجيم والثاء واأللف بعدىا "جثا" ،مع ما سيذكر بعد ذلك
بعدىا بكممة :-جثم ،قال :جاثمين ،فنحتاج أن نربط في المعنى بينيا.
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الجثُّو ،وكذلك :الجيم والثاء واأللف ،جثا يجثو ُجثًُّوا ،وجثى
الحظ :المادة ىنا في الجاثية :الجيم والثاء والواوُ ،
يجثِي ُجثِيًّا ،ىما بمعنى :إذا جمس عمى ركبتيو ،كل ذلك يقال بيذا المعنى :إذا جمس عمى ركبتيو ،الحظ اآلن:
سنحتاج ىذا الكالم بعد ،والحظ :دقة المغة العربية التي ال يوجد في شيء من المغات ما يقاربيا.
ُم ٍة ج ِ
اث َي ًة} [الجاثية]ٕٛ :
فينا يقول :جاثية أي :عمى ركبيم ،ال يستطيعون القيام مما ىم فيو ،فقولوَ { :وتََرى ُك َّل أ َّ َ
يعني :جاثية عمى الركب لشدة اليول والكرب ،فإذا صار اإلنسان في حال من الخضوع ،وأمامو كرب شديد،
إذعانا وخضعاناً ،وتجد اإلنسان في الحرب إذا أُسقط في يده ،ونفد ما عنده من سالح ،أو
يجثو عمى ركبتيو
ً
يأس من النجاة ،أو نحو ذلك جثا عمى ركبتيو ،واذا بمغو خبر يكون مفزعاً لربما لم يستطع أن ينيض ،ويقف
عمى قدميو ،فيجثو عمى ركبتيو ،وقولو{ :لَ ُن ْح ِ
ض َرَّن ُي ْم َح ْو َل َج َي َّن َم ِج ِثيِّا} [مريم ]ٙٛ :يعني :عمى الركب ،ىم أمام
حال ال يمكن أن توصف{ ،وَن َذر الظَّالِ ِم َ ِ
ييا ِج ِثيِّا} [مريم ،]ٕٚ :أيضاً كذلك ،يعني :ىم حول جنيم ًّ
جثيا،
ين ف َ
َ ُ
وكذلك يكونون فييا ،يعني :تصور كيف حاليم في حال الشدة والكرب والعذاب والنار تحرقيم وىم عمى ركبيم

في حال من الخنوع والذل والبؤس الذي ال يقادر قدره!.

إذن :جثا يجثو ُجثًُّوا يعني :إذا جمس عمى ركبتيو ،وجثى يجثِي ُجثِيًّا أيضاً :إذا جمس عمى ركبتيو.
الج ُرز :األرض التي ال نبات فييا.
قال -رحمو اهلل تعالىُ :-

األرض التي ال نبات فييا ،فيذا عند ابن فارس -رحمو اهلل -يرجع إلى معنى واحد ،وىو :القطعَ { ،وِا َّنا
لَج ِ
غناء
ص ِع ً
يدا ُج ُرًاز} [الكيف ]ٛ :يعني :ال نبات فييا ،والصعيد :األرض المستوية ،بعدما كانت ّ
اعمُ َ
َ
ون َما َعمَ ْي َيا َ
اء إِلَى األ َْر ِ
ج ُر ِز} [السجدة:
س ُ
ض ا ْل ُ
وق ا ْل َم َ
تتحول إلى أرض ال نبات فييا ،ليس عمييا ما يسترىا{ ،أ ََولَ ْم َي َر ْوا أ ََّنا َن ُ
الجرز يعني :التي ال نبات فييا ،فييُ :م ْم ِحمة.
ُ ،]ٕٚ
قال -رحمو اهلل تعالى :-جاثمين :باركين عمى ركبيم.
احدا ،مع أن المادة
الحظ :ىنا قال :باركين عمى ركبيم ،وفي الجاثية قال :أي :عمى ركبيم ،فجعل المعنى و ً
وجثا ،وىنا :جثم ،آخره ميم ،فيي :مادة أخرى مغايرة ،ىذه أرجعيا ابن فارس إلى أصل
مختمفة ،ىناكَ :جثََوَ ،

الجثوم :تجمع الشيء ،ويقال :جثم بمعنى :لزم مكانو الصقاً باألرض ال
واحد يدل عمى :تجمع الشيء ،جثمُ ،
المجمل :والجاثم :الالئط في األرض ،يعني :الالصق فييا ،جاثم ،تقول:
يبرح ،يقول ابن فارس في كتابو اآلخرُ :
فالن جاثم في المكان ،يعني :ما يتحرك ،وما يقوم ،يقولون عن الثقيل :إذا جاء جثم ،يعني :ال يكاد يقوم ،يعني:

وجثّامة
الئط في األرض ،يقولون عندنا العامة :لُبط ،يعني :إذا جمس ما قام؛ ولذلك العرب يقولون :رجل ُجثَمة َ
لمنئوم ،كثير النوم.

الجثوم بمعنى :البروك؟ جثم غير جثا ،جثا ىناك بمعنى :نزل عمى الركب ،فأكثر
فقولو ىنا :باركين ،ىل ُ
المفسرين يفسرون جاثمين بمعنى :ميتين ،وصرعى ،ال حراك بيم ،وسقطوا صرعى ،كما يقول ابن جرير:
جاثمين :سقوطاً صرعى ،ال يتحركون؛ ألنو ال أرواح فييم ،أُىمكوا ،فعبارات السمف ،وعامة المفسرين يقولون

ىذا :جاثمين يعني :صرعى عمى األرض ،ال حراك بيم ،وقد ىمكوا ،ولكن ىذا المعنى :البروك قال بو أيضاً:
جمع من المفسرين ،قال بو جماعة ،من ىؤالء :أبو جعفر بن جرير ،كبير المفسرين -رحمو اهلل ،-فإنو أشار

إلى ىذا المعنى ،فقال :والعرب تقول لمبارك عمى الركبة :جاثم ،بعدما فسرىا بالصرعى ،الذي عميو عامة عبارات
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السمف :ىمكى ،وميتين ،وال حراك بيم ،ونحو ذلك من العبارات ،قال :والعرب تقول لمبارك عمى الركبة :جاثم،
وقال في موضع آخر :جاثمين عمى ركبيم موتى ،وىالكين ،فجمع بين المعنيين ،وفسره في مواضع أخرى أيضاً:

بالخمود ،وباليالك ،والفراء يقول :أصبحوا رماداً جاثمين ،فيذه المواضع ُيرجع فييا إلى كتب معاني القرآن ،وأبو
الجثوم لمناس والطير بمنزلة البروك لإلبل ،الحظ :بمنزلة البروك
عبيدة يقول :بعضيم عمى بعض ُجثوم ،يقول :و ُ

لإلبل ،وابن قتيبة يقول :الجثوم :البروك عمى الركب ،وقال غيره :كأنيم أصبحوا موتى عمى ىذه الحال ،ىنا
تصوير البروك عمى الركب ،وىنا تفسير السمف لو :باليالك ،والموت ،ونحو ذلك ،ىذا يقول :ماتوا عمى ىذه

الييئة ،موتى عمى ىذه الحال ،والزجاج يقول :أصبحوا أجساماً ممقاة في األرض كالرماد ،وبعضيم يقول:

بعضيم عمى بعض ،فأنت ترى أحياناً بعض حاالت الموت العام تجد الجثث فوق بعضيا ،يعني :أنيم سقط
بعضيم عمى بعض عند نزول العذاب ،والقرطبي يقول :أي :الصقين باألرض عمى ركبيم ووجوىيم ،كما يجثم

الطائر ،أي :صاروا خامدين من شدة العذاب ،وابن كثير يقول :صرعى ال أرواح فييم ،ىذه المعاني متقاربة،
الجثوم بمعنى :البروك عمى الركب ،ىل ىذا معنى معروف؟ الجواب :نعم ،ذكره ىؤالء،
لكن الكالم كان عن ُ
بعض أصحاب المعاني ،وذكره أيضاً :بعض كبار المفسرين ،من ُجثوم الطائر ،كيف يجثم الطائر؟ الطائر إذا

جثوما ،جثم
مات كيف يقع؟ كأنو رابض ،ورأسو إلى األرض يميل إلى الجية األمامية المقدمة ،ىذا يسمى:
ً
الطائر ،فيؤالء الذين صاروا بيذه المثابة وبيذه الحال :جاثمين ،يعني :قد خروا وسقطوا عمى وجوىيم ،كالبارك،

فيكذا إذا أردت أن تجمع بين ىذه المعاني ،والسمف -رضي اهلل عنيم -ما كانوا يدققون وينقرون في العبارة؛
ولذلك كانوا يعبرون أحياناً فيقولون :ميتين ،لكن ما ىي صفة السقوط حينما ماتوا؟ بعضيم يقول :ىمكى،
صرعى ،ال حراك بيم ،ونحو ذلك من العبارات ،فيذه اآلية ليس معناىا الجاثم بمعنى :الميت تماماً تطابقو ،تبقى

المعاني التكميمية ،ىو :ميت صريع ىالك بصفة معينة ،يعني :ىذا الذي قد سقط عمى ظيره مثالً ،ومد يديو
ورجميو مستمقياً ،وقد مات ،عمى ىذا ال يقال لو :جاثم ،وانما يكون ذلك بصفة معينة :أنو قد خر عمى وجيو
كالبارك ،ومن يقول بأن بعضيم عمى بعض في الجثوم ،بمعنى :التجمع ،فإن ابن فارس قد أرجع ىذه المادة إلى

لفظ :التجمع ،تجمع ىؤالء عمى بعضيم كما فسره البعض ،أو تجمع اإلنسان حينما تجتمع أعضاؤه ويكون بيذه

المثابة كالبارك ،ويكون وجيو قد سقط إلى األرض ،ىذا تجمع ،وسقوط بعض ىؤالء عمى بعض :تجمع ،ومن

ىنا فسره بعضيم :بأنيم سقط بعضيم عمى بعض؛ مراعاة لمعنى :التجمع ،أو اجتمع خمقو كالبارك ،وصار

ذلك ،ىكذا نربط المعاني ،ومن ثَم ىذا ُيعين كثي اًر عمى جمع األقوال في التفسير ،وىو من أنفع ما يكون لطالب
العمم ،إذا وفق ليذا بطريقة عممية صحيحة ،فيذا أنفع ما يكون ،يجمع األقوال التي تبدو أنيا من قبيل اختالف

الر ْجفَ ُة
َخ َذتْ ُي ُم َّ
فيرد بعضيا عمى بعض ما أمكن{ ،فَأ َ
التنوع ،أو اختالف التضاد الذي يمكن جمع األقوال فيوّ ،
َص َب ُحوا ِفي َد ِ
ين} [األعراف.]ٚٛ :
ارِى ْم َج ِاث ِم َ
فَأ ْ
قال -رحمو اهلل تعالى :-جبار :اسم اهلل تعالى ،ولو معنيان :قيار ،ومتكبر ،وقد يكون من الجبر لمكسير
وشبيو ،والجبار أيضاً :الظالم.

ىذا مضى الكالم عميو في الكالم عمى األسماء الحسنى ،عمى اسم اهلل :الجبار ،وذكرنا المعاني التي ترجع إلييا
ىذه المفظة ،فعند ابن فارس يرجع إلى أصل واحد ،وىو :جنس من العظمة ،والعمو ،واالستقامة.
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فالجبر يقال :لمقير ،وكذلك أيضاً يقال :لجبر الكسير ،جبر بمعنى :إصالح الكسر ،والجبار من الناس :العاتي

المتمرد ،وقد ُيضمن معنى :المتسمط القاىر ،يقول الزجاج :إن الجبار من الناس ىو :العاتي الذي يجبر الناس
عمى ما يريد ،يعني :بغير حق ،يقال لو :جبار ،وفي أسماء اهلل -تبارك وتعالى :-فسره الزجاج بأنو الذي يجبر
الكسير ،ويغني الفقير ،لكن ىذا ال يتأتى في كل المواضع ،يعني في قولو -تبارك وتعالىُ { :-ى َو المَّ ُو الَِّذي ال
ِ
َّار ا ْل ُمتَ َك ّْب ُر} [الحشر ،]ٕٖ :فذكر :العزيز مع
ُّوس َّ
لم ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ا ْل ُم َي ْي ِم ُن ا ْل َع ِز ُ
إِلَ َو إَِّال ُى َو ا ْل َمم ُك ا ْلقُد ُ
يز ا ْل َجب ُ
الس ُ
الجبار مع المتكبر ،ىذه األسماء الثالثة ،ففي ىذا السياق :ىل معناه جبر الكسير ،واصالح المعوج الذي فسره
ابن فارس باالستقامة؟ الجواب :ال ،فينا لما قرنو في ىذا الموضع صار بمعنى :الجبروت ،كما يقول الحافظ ابن

القيم -رحمو اهلل ،-وكان النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يقول(( :سبحان ذي الجبروت ،والممكوت ،والكبرياء،
والعظمة))(ٕ) ،الحظ :الحافظ ابن القيم -رحمو اهلل تعالى -يقول :الجبار :اسم من أسماء التعظيم ،كالمتكبر،
والممك ،والعظيم ،والقيار ،ويقول ابن عباس -رضي اهلل عنيما :-الجبار المتكبر ىو :العظيم ،وجبروت اهلل:

جبار ،تقول
لممْمك ،والجبابرة :المموك ،والعرب تسمي الممك:
اً
عظمتو ،والجبار :من أسماء المموك ،و َ
الج ْبر يقالُ :
لو ذلك ،يقول الشاعر:

واسمم براوو ٍ
الج ْب ُر
ق ُحيِ َ
انعم صباحاً أييا َ
يت بو *** و َ
الممِك ،ويقول السدي :ىو :الذي ُيجبِر الناس ،ويقيرىم عمى ما يريد ،فيكون بيذا االعتبار في أسماء اهلل
يعنيَ :
-عز وجل -بمعنى :القيار ،وابن األنباري يقول :الجبار في صفة اهلل -عز وجل :-الذي ال ُينال ،انتبيوا ليذه

المعاني؛ ألني سأجمعيا بعد قميل ،ومنو قوليم :نخمة جبارة ،إذا فاتت يد المتناول.

ٍ
المْمك فإن العرب تقول
فالجبار في صفة الرب -تعالى -ترجع إلى ثالثة
المْمك ،والقير ،والعمو ،أما ُ
معانُ :
لمممِك :جبار ،وأما القير فيو :الذي يقيرىم عمى ما يريد ،وأما العمو فإن النخمة إذا طالت ،وارتفعت ،وفاتت
َ

األيدي ُسميت :جبارة ،عالية ،فمجيء ىذا االسم مقترناً بالعزيز ،والمتكبر يجعمو ال ُيحمل عمى :جبر الكسير،
واعزاز الضعيف ،وتقويتو ،مثل :الميم اجبر كسرنا ،الميم اجبر فالناً في مصيبتو ،واجبر قموبنا ،وىو يجبر
القموب الضعيفة ،والقموب المنكسرة ونحو ذلك ،فبيذا االعتبار" :الجبار المتكبر" كأنيما تفصيل لمعنى اسمو:

"العزيز" ،فيذا يرجع إلى كمال القدرة ،والعزة ،والممك.

أما المخموق فاتصافو بالجبار ىذا يكون من قبيل الذم ،والنقصَ { ،ك َذلِ َك َي ْط َبعُ المَّ ُو َعمَى ُك ّْل َق ْم ِب ُمتَ َك ّْب ٍر َجب ٍ
َّار}
ت َعمَ ْي ِي ْم ِب َجب ٍ
َّار} [ق ]ٗ٘ :يعنيُ :مسمط،
[غافر ،]ٖ٘ :ويقول في حق النبي -صمى اهلل عميو وسممَ { :-و َما أَ ْن َ

تقيرىم ،وتُكرىيم عمى اإليمان ،وفي الحديثُ (( :يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤىم
الناس))(ٖ) ،فيذه صفة ذم في المخموقين بال شك.

ٕ  -أخرجو أبو داود ،باب تفريع أبواب الركوع والسجود ،باب ما يقول الرجل في ركوعو وسجوده ،رقم ،)ٖٛٚ( :والنسائي ،كتاب
التطبيق ،نوع آخر من الذكر في الركوع ،رقم ،)ٜٔٓٗ( :وصححو األلباني في صحيح أبي داود  -األم ،)ٕٚ /ٗ( :رقم.)ٛٔٚ( :
ٖ  -أخرجو الترمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-رقم ،)ٕٜٕٗ( :وحسنو األلباني
في صحيح الجامع الصغير وزيادتو ،)ٖٖٔ٘ /ٕ( :رقم.)ٛٓٗٓ( :
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فالحظ :المعاني التي ذكرىا ابن ُجزي :قيار ،ومتكبر ،وقد يكون من قبيل الجبر لمكسير ،ىذه المعاني صحيحة،
لكن في آية الحشر ال ُيفسر باألخير الذي ىو :جبر الكسير ،ال ُيفسر بذلك ،فيكون من حيث ىو ،يعني :االسم،
من أسماء اهلل :الجبار ،يكون بمعنى :الممك ،القاىر ،العظيم ،الذي يجبر الكسير ،ويقوي الضعيف ،وىو :العمي

ٍ
مستو عمى عرشو ،بمعنى :العمو أيضاً ،فنجمع ىذه المعاني جميعاً في حق اهلل -تبارك وتعالى،-
فوق سماواتو،
ِ
ييا
وسى إِ َّن ف َ
لكن إذا جئنا نفسر ذلك في آية معينة فينا نحمميا عمى ما يميق بذلك السياق ،فقولو{ :قَالُوا َيا ُم َ
ين} [المائدة ]ٕٕ:بمعنى :عتاة مردة{ ،واتَّبعوا أَمر ُك ّْل جب ٍ ِ ٍ
اب ُك ُّل َجب ٍ
قَ ْو ًما َجب ِ
َّار
َّار َ
َّار َعنيد} [ىود ]ٜ٘ :كذلكَ { ،و َخ َ
َ
ُ
َ َُ َْ
ع ِن ٍ
شتُ ْم َجب ِ
ين} [الشعراء ]ٖٔٓ :شديد البطش الذي يفتك ،وفي قول الرجل
شتُ ْم َبطَ ْ
يد} [إبراىيمَ { ،]ٔ٘ :وِا َذا َبطَ ْ
َّار َ
َ
سا
يد أ ْ
َن تَ ْقتُمَ ِني َك َما قَتَ ْم َ
لموسى -صمى اهلل عميو وسمم -سواء قيل :إنو القبطي أو اإلسرائيمي{ :-أَتُ ِر ُ
ت َن ْف ً
َّار ِفي األ َْر ِ
ِباأل َْم ِ
ض} [القصص ،]ٜٔ :والجبار :الذي ُيكثر القتل ،وبعضيم يقول :من
ون َجب ًا
يد إَِّال أ ْ
س إِ ْن تُ ِر ُ
َن تَ ُك َ
قتل نفسين فأكثر فيو :جبار ،كأنيم أخذوه من ىذا ،أنو في المرة الثانية لما أراد أن يبطش بالذي ىو عدو ليما
َّار ِفي األ َْر ِ
سا ِباأل َْم ِ
ض} [القصص ،]ٜٔ :يعني:
ون َجب ًا
يد إَِّال أ ْ
يد أ ْ
س إِ ْن تُ ِر ُ
َن تَ ْقتُمَ ِني َك َما قَتَ ْم َ
قال{ :أَتُ ِر ُ
َن تَ ُك َ
ت َن ْف ً
يقتل النفوس.
قال -رحمو اهلل تعالى :-أجداث :قبور.

الج َدث" ترجع إلى معنى واحد ،وىو :ما ُذكر ،القبر الذي ُيجمع عمى :األجداث،
األجداث :القبور ،ىذه المادةَ " :
اث إِلَى رّْب ِيم ي ِ
َج َد ِ
ون} [يس ]٘ٔ :يعني :من القبورُ { ،خ َّ
الص ِ
ص ُارُى ْم
{ َوُن ِف َخ ِفي ُّ
نسمُ َ
ور فَِإ َذا ُى ْم ِم َن األ ْ
َ ْ َ
ش ًعا أ َْب َ
ون ِم َن األ ْ ِ ِ
َج َد ِ
اعا
اث َكأ ََّن ُي ْم َج َر ٌ
اد ُمنتَ ِشٌر} [القمر ]ٚ :يعني :من قبورىمَ { ،ي ْوَم َي ْخ ُر ُج َ
َي ْخ ُر ُج َ
ون ِم َن األ ْ
َج َداث س َر ً
ون} [المعارج ،]ٖٗ :فيذه اآليات توصف حاليم في خروجيم من االنتشار ،والسرعة،
ض َ
ص ٍب ُيوِف ُ
َكأ ََّن ُي ْم إِلَى ُن ُ

أيضاً والذلُ { :خ َّ
ص ُارُى ْم}.
ش ًعا أ َْب َ
س
قال -رحمو اهلل تعالى :-جزى :لو معنيان :من الجزاء بالخير والشر ،وبمعنى :أغنى ،ومنو{ :ال تَ ْج ِزي َن ْف ٌ
َع ْن َن ْف ٍ
ش ْي ًئا} [البقرة ،]ٗ6 :وأما أج أز -باليمز :-فمعناه :كفى.
س َ
جزى :الجيم ىذه والزاي والياء أرجعيا ابن فارس إلى :قيام الشيء مقام غيره ،ومكافأتو إياه ،يعني :ذكر معنيين

وان لم يصرح بذلك ،جزى بمعنى :قيام الشيء مقام غيره ،أو المكافأة.

ابن ُجزي يقول :من الجزاء بالخير والشر ،يعني :ىذا بمعنى :المكافأة ،وبمعنى :أغنى ،ىذا قيام الشيء مقام
س َع ْن َن ْف ٍ
ش ْي ًئا} [البقرة.]ٕٖٔ :
س َ
غيره{ ،ال تَ ْج ِزي َن ْف ٌ
يقول :وأما أج أز -باليمز -فمعناه :كفى ،وىو يرجع إلى معنى :قيام الشيء ،واهلل تعالى أعمم.

الراغب في كتاب المفردات يقول :لم يجئ في القرآن إال جزى ،دون جازى ،بأي اعتبار؟ باعتبار :أن المفاعمة -
كما سبق -تكون بين طرفين وأكثر ،يعني :المكافأة والمقابمة ،فال يمكن ألحد أن يقابل نعمة اهلل بنعمة يجزيو
بيا ،ويكافئو ،فاهلل ىو الغني.

عمى كل حال :جزى تقول :جزاه بعممو ،أو عمى عممو ،يعني :قابمو بما يكافئو ،فإذا تعدى إلى مفعولين كان فيو

معنى :أعطى ،ويأتي جزى بمعنى :القضاء ،والكفاية ،وىذا الذي يشير إليو ابن فارس بقيام الشيء مقام غيره.
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الس ّْي َئ ِة فَل ُي ْج َزى إَِّال ِم ْثمَ َيا} [األنعامُ" ،]ٔٙٓ :يجزى" ىذا بمعنى :المقابمة
اء ِب َّ
تأمل في ىذه األمثمةَ { :و َم ْن َج َ
اد أ ْ ِ
الساع َة ِ
ييا لِتُ ْج َزى ُك ُّل َن ْف ٍ
س َعى} [طو ،]ٔ٘ :وىكذاَ { :و َما ِألَ َح ٍد
آت َي ٌة أَ َك ُ
والمكافأة عمى العمل{ ،إِ َّن َّ َ
س ِب َما تَ ْ
ُخف َ
ود ُى َو َج ٍ
ش ْي ًئا}
ِع ْن َدهُ ِم ْن ِن ْع َم ٍة تُ ْج َزى} [الميلَ { ،]ٜٔ :و ْ
از َع ْن َوالِ ِد ِه َ
اخ َ
ش ْوا َي ْو ًما ال َي ْج ِزي َوالِ ٌد َع ْن َولَِد ِه َوال َم ْولُ ٌ

[لقمان ،]ٖٖ :ىنا ىل معنى ذلك المكافأة؟ ،ال ،يعني :ال يقضي وال يكفي ،ىذا المعنى الذي ذكره ابن فارس ،وىنا
ذكره بمعنى :أغنى ،وىو بمعنى :الكفاية عمى كل حال ،ال يقضي وال يكفي{ :ال َي ْج ِزي َوالِ ٌد َع ْن َولَِد ِه} ،وكذا {ال
س َع ْن َن ْف ٍ
ش ْي ًئا} [البقرة ،]ٗٛ :ال يمكن أن يقضي عنو ،وال يكفي عنو.
س َ
تَ ْج ِزي َن ْف ٌ
طيب ،وأما الجزية{ :حتَّى يعطُوا ا ْل ِج ْزي َة ع ْن ي ٍد و ُىم ص ِ
ون} [التوبة ،]ٕٜ :فيي :ترجع إلى ىذه المادة :جزى،
اغ ُر َ
َ ُْ
َ َ َ َ ْ َ
وىي :ضريبة تفرض عمى غير المسممين نظير تأمينيم ،وانتفاعيم بما ينتفع بو المسممون ،ىذه يقال ليا :الجزية،
يعني :ىي في مقابل ىذه الحماية التي تُوفر ليم ،فيقابمون ذلك بمال يدفعونو.
قال -رحمو اهلل تعالى :-جرح :لو معنيان :من الجروح ،وبمعنى :الكسب ،والعمل ،ومنو{ :ما َجر ْحتُم ِب َّ
الن َي ِ
ار}
َ َ ْ
اجتَرحوا َّ ِ
سميت كلب الصيد :جوارح؛ ألنيا كواسب
[األنعام ،]ٙٓ :وقولوُ َ ْ { :
الس ّْي َئات} [الجاثية]ٕٔ :؛ ولذلك ُ
ألىميا.
طيب ،جرح ىذه :أعادىا ابن فارس إلى أصمين:
األول :الكسب.

والثاني :شق الجمد ،جرحو :شق جمده ،وىذا معنى{ :وا ْلجر ِ
اص} [المائدة ،]ٗ٘ :لكنَ { :و َما َعمَّ ْمتُ ْم ِم َن
َ ُُ َ
ص ٌ
وح ق َ
ار ِح} [المائدة ،]ٗ :ىنا بمعنى :الكسب ،بمعنى :أنيا تكون كاسبة ليمَ { ،وَي ْعمَم ما َجر ْحتُم ِب َّ
الن َي ِ
ا ْل َج َو ِ
ار} [األنعام]ٙٓ :
ُ َ َ ْ
الس ّْي َئ ِ
ِ
ات} [الجاثية ]ٕٔ :يعني :بمعنى :الكسب.
اجتََر ُحوا َّ
ب الَِّذ َ
ين ْ
يعني :ما عممتم ،واكتسبتم{ ،أ َْم َحس َ
البعد ،ومنوَ { :ع ْن ُج ُن ٍب} [القصص.]ٔٔ :
قال -رحمو اهلل تعالىُ :-جنب :لو معنيان :من الجنابة ،وبمعنىُ :
ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصمين:

األول :الناحية.
البعد.
واآلخرُ :

البعد ،ومنوَ { :ع ْن ُج ُن ٍب} [القصص.]ٔٔ :
وابن ُجزي ىنا يقول :من الجنابة ،وبمعنىُ :
ب فالن الشيء ،وجن ْبنِي كذا يعنيْ :أب ِعده ،اجتنب كذا(( ،اجتنبوا السبع الموبقات))(ٗ)،
البعد فتقول :جن َ
فأما ُ
بمعنى :االبتعاد.

وأما الناحية والجنب ،فيو :الشق ،شق اإلنسان وغير اإلنسان ،وىو :ما تحت اإلبط إلى ال َك ْشح ،ىذا يقال لو:
ويستعار جنب الشيء :لمناحية التي تميو ،كما ُيستعار لألمر ،والشأنُ ،يستعمل في ىذا ،والحظ اآلن:
جنبُ ،
ام} [إبراىيم ،]ٖ٘ :يكون
اج ُن ْب ِني َوَب ِن َّي أ ْ
بالبعد ،لكن { َو ْ
ال َج ْنب ،الناحية ،ىذا ال يمكن أن ُيفسرُ :
َن َن ْع ُب َد األ ْ
َص َن َ
بمعنى :المباعدة.

ار
ون ِفي ُبطُوِن ِي ْم َن ًا
امى ظُ ْم ًما إَِّن َما َيأْ ُكمُ َ
ين َيأْ ُكمُ َ
ٗ  -أخرجو البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعالى{ :إِ َّن الَِّذ َ
ون أ َْم َوا َل ا ْل َيتَ َ
ير} [النساء ،]ٔٓ :رقم ،)ٕٚٙٙ( :ومسمم ،كتاب اإليمان ،باب بيان الكبائر وأكبرىا ،رقم.)ٜٛ( :
س ِع ًا
س َي ْ
صمَ ْو َن َ
َو َ
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س ِب ٍ
يل} [النساء ،]ٖٗ :ما معنىَ { :وال ُج ُن ًبا}؟ ىذا من الجنابة ،لماذا قيل ليا:
طيب ،في قولوَ { :وال ُج ُن ًبا إَِّال َعا ِب ِري َ
البعد؛ ألنو إذا أجنب تباعد من مواضع
البعد ،أنو يرجع إلى معنىُ :
جنابة؟ بعضيم يقول :أصل ذلك من ُ

البعد.
الصالة ،ونحوىا ،يبتعد فيقال لوُ :جنب ،من معنىُ :

البعد ،ىذا يرجع إلى معنى واحد ،بقي المعنى
فيذا المعنى الذي ذكره ابن ُجزي فقال :من الجنابة ،وبمعنىُ :
اآلخر الذي ىو الجنب ،وما في معناه ،لم يذكره ،ولكنو كما سبق يذكر المعنى المباشر ،ونحن نذكر أصل

المعنى ،ونربط بو المعاني األخرى.

ار ِذي ا ْلقُ ْرَبى َوا ْل َج ِ
ففي قولو -تبارك وتعالىَ { :-وِا ْن ُك ْنتُ ْم ُج ُن ًبا فَاطَّ َّي ُروا} [المائدة ،]ٙ :فيذا :الجنابةَ { ،وا ْل َج ِ
ار
ا ْلج ُن ِب و َّ ِ
الجنب يعني :المجاور غير القريب ،والصاحب بالجنب :المالزم،
الصاح ِب ِبا ْل َج ْن ِب} [النساء ،]ٖٙ :الجار ُ
ُ َ

الذي يقرب منك ،ويكون إلى جنبك ،فُسر بالزوجة ،وىي :صاحب بالجنب ،وفُسر بالرفيق في السفر ،كل ىذا
داخل فيو ،وزميمك في الدراسة ،وزميمك في العمل ،ىو صاحب بالجنب ،لو حق أكثر من األبعدين في اإلحسان

البعد؟ ىنا كما سبق :أن جنب الشيء يقال :لمناحية التي تميو ،كما ُيستعار
وحسن المعاشرة ،فيذا ىل معناه ُ
إليوُ ،
لألمر ،والشأن ،فقولنا :لمناحية التي تميو ،مثل :الصاحب بالجنب ،ىو :ليس الجنب جنب اإلنسان الذي من

اإلبط إلى الكشح ،وانما ُيستعمل ذلك لمشيء الذي في ناحيتو ،فجاره في ناحيتو ،سواء كان في الدار ،أو في
س ِ
ُّر َد َعا َنا لِ َج ْن ِب ِو}
العمل ،أو في السفر ،أو نحو ذلك ،ىذا صاحب بالجنب ،وكذلك أيضاًَ { :وِا َذا َم َّ
ان الض ُّ
س َ
اإل ْن َ
يضا
ًّا
[يونس ،]ٕٔ :ىنا :الجنب المعروف ،جنب اإلنسان ،يعني :مضطجعاً ،ممقًى لجنبو ،أو
مستقر لجنبو ،مر ً
َن َنعب َد األَص َنام} [إبراىيمِ ]ٖ٘ :
ِ
عمى جنب { َدعا َنا لِج ْن ِب ِو} [يونس ،]ٕٔ :لكن {و ْ ِ
باعد بيني وبينيا،
اجنُ ْبني َوَبن َّي أ ْ ْ ُ
َ
َ
َ
ْ َ
رون} ،ويحتمل أن
ص َر ْت ِب ِو َع ْن ُج ُن ٍب} [القصص ]ٔٔ :يعني :عن ُبعدَ { ،و ُىم ال َي ْ
ش ُع َ
أي :بين عبادتيا ،طيب {فَ َب ُ

يكون :أنيا كانت ليست بعيدة ،ولكن نظرت بنظرة ُم ْزَوّرة متجانفة عمى جنب ،يعني :لم تنجذب إليو ،وتنظر إليو
ِ
ج ُن ٍب} [القصص]ٔٔ :
ص َر ْت ِبو َع ْن ُ
مباشرة ،وتقبل عميو ،فيشك ىؤالء في أمرىا وأمره ،وانما كأنيا ال تعبأ بو{ ،فَ َب ُ
س َرتَا َعمَى َما
َن تَقُ َ
يعني :ناحية ،وىي ُم ْزَوّرة ،دون أن تصوب وجييا إلى ناحيتو ،وتُقبل عميو{ ،أ ْ
س َيا َح ْ
ول َن ْف ٌ
الس ِ
البعد ،أو ُيفسر
ت لَ ِم َن َّ
ت ِفي َج ْن ِب المَّ ِو َوِا ْن ُك ْن ُ
فََّر ْط ُ
اخ ِر َ
ين} [الزمر ،]٘ٙ :بماذا ُيفسر ىذا؟ ىل ُيفسر بمعنى ُ
بأي معنى؟ الذي عميو عامة أىل العمم من السمف فمن بعدىم :أن ذلك ليس معناه الصفة ،وانما معنى ذلك :في

حق اهلل ،وطاعتو ،وعبادتو ،يعني :في جيتو ،وحقو ،ىكذا قال أىل العمم من السمف والخمف ،وذكر ىذا خمق
من المفسرين ،وغيرىم من أىل السنة والجماعة ،وذكره بعض المحققين ،كشيخ اإلسالم ،وابن القيم ،وردوا عمى

الذين يحتجون بمثل ىذا عمى أىل السنة ،ويقولون :أىل السنة ال يقولون بإثبات الجنب هلل -تبارك وتعالى-؛

ألن ىذه أصالً ليست من الصفات ،ليست من آيات الصفات ،وانما أثبتيا :أبو عمر الطممنكي ،ومن
المعاصرين أو المتأخرين :صديق حسن خان ،في كتابو :قطف الثمر في عقائد أىل األثر ،والذىبي -رحمو

اهلل -رد عمى الطممنكي ،واال فأىل السنة قاطبة قالوا :ليست من آيات الصفات ،أما أولئك الذين أثبتوىا فقالوا:
ىي :صفة ذاتية ،فردوا عمييم ،قالوا :التقصير ال يقع في جنب الصفة ،وانما يكون في الطاعة ،والمعصية،

تقول :أنا مقصر في جانب فالن ،في جنب فالن ،ليس معنى ذلك :أنك قصرت في جنبو الذي ىو الجنب،

الذي ىو الصفة ،وانما المقصود :في حقو ،فتقصيرىم ال ينال ذات الرب -تبارك وتعالى ،-في صفة من صفاتو
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غير المعنوية ،اليد ،أو الجنب لو أُثبت ،أو نحو ذلك ،فتقصيرىم إنما ىو في عبادتو ،وطاعتو ،فالجنب ىنا:
ليس معناه الجنب الذي يكون معروفاً في أحد المعاني لمجنب ،الذي يكون عند اإلنسان مثالً؛ ألن ذلك ليس

صفة ،حتى لو قيل في حق اإلنسان :أنا مقصر في جنب فالن ،أو جانب فالن ،أخطأت في جنب فالن ،ليس
معناه :أنو أخطأ في ىذا الموضع منو ،وانما مقصوده قطعاً :في حق فالن ،وليس أخطأ في جنبو ،وال يفيم أحد

من العرب ذلك ،أن الخطأ متعمق بجنبو ،ليس في صدره ،وال في رأسو ،ىذا غير مراد ،وليس ذلك بفيم يستقيم
في لغة العرب ،قالوا :وليس ذلك من التأويل في شيء ،العرب ال تفيم ىذا حتى في صفة المخموق ،فإن الجنب
الذي ىو ىذا الموضع من اإلنسان ىو أحد المعاني التي تدل عمييا ىذه المفظة ،وليس ذلك من التأويل في

شيء ،والسمف لم يؤولوا صفة من الصفات ،وليم كالم في ىذا ،كشيخ اإلسالم لو كالم في ىذا فمُيراجع ،وابن

القيم لو في أكثر من موضع ،شرحوا ىذه الجممة ،وبينوا وجو ذلك.

س ُي َجنَّ ُب َيا األَتْقَى}
طيب ،في قولو -تبارك وتعالىَ { :-وَيتَ َج َّن ُب َيا األَ ْ
شقَى} [األعمى ]ٔٔ :ىذا بمعنى :المباعدةَ { ،و َ
ين ي ْذ ُكر َ َّ ِ
َِّ
ودا َو َعمَى ُج ُنوِب ِي ْم} [آل عمران ]ٜٔٔ :الجنب
اما َوقُ ُع ً
[الميل ]ٔٚ :يعني :بمعنى :المباعدة{ ،الذ َ َ ُ
ون الم َو ق َي ً
ِ
ِ
ِ
المباعدة{ ،أ ِ
َن
المعروف ،يعني :وىو مضطجع عمى جنبو{ ،إ ْن تَ ْجتَن ُبوا َك َبائ َر َما تُْن َي ْو َن َع ْن ُو} [النساءُ ]ٖٔ :
ِ
وت} [النحل ]ٖٙ :المباعدة ،لكن {أَفَأ ِ
ب ا ْل َبّْر} [اإلسراء،]ٙٛ :
َن َي ْخ ِس َ
َمنتُ ْم أ ْ
اجتَِن ُبوا الطَّا ُغ َ
اع ُب ُدوا المَّ َو َو ْ
ْ
ف ِب ُك ْم َجان َ
ىل معناه المباعدة؟ ال ،ىل معناه الجانب أو الجنب من اإلنسان مثالً؟ ال ،وانما الناحية ،يقال :ولمشق أيضاً؛
ألنو ناحية اإلنسان { َوِا َذا أَ ْن َع ْم َنا َعمَى ِ
ض َوَنأَى ِب َج ِان ِب ِو} [اإلسراء ،]ٖٛ :فيو تصوير لما يكون من
َع َر َ
نسا ِن أ ْ
اإل َ

الصاد عن الشيء ،حيث يتنحى عنو بجانبو.

ت ِفي َج ْن ِب المَّ ِو}
س َرتَا َعمَى َما فََّر ْط ُ
فالحظ :ىذه المعاني مع ما ذكره ابن فارس :الناحية ،و ُ
البعد ،فقولوَ { :يا َح ْ
س ِم َن األ َْوثَ ِ
ان} [الحج ]ٖٓ :يعني :فابتعدوا عنو،
اجتَِن ُبوا ّْ
[الزمر ]٘ٙ :يعني :في ناحيتو ،وفي حقو ،وقولو{ :فَ ْ
الر ْج َ
وىكذا ،واهلل أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.
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