بسم اهلل الرحمن الرحيم

تفسير التسييل البن ُجزي
معاني المغات (الغريب)

مد إلى قولو :م ِ
حصنين ومحصنات
( -61أ) حرف الحاء من قولوَ :ح ٌ
ُ
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبة لممتقين ،وصمى اهلل وسمم وبارك عمى عبده ورسولو محمد ،وعمى آلو
وصحابتو الطيبين الطاىرين ،الميم اغفر لنا ،ولوالدينا ،ولشيخنا ،ولمحاضرين ،والمستمعين ،أما بعد:

مد :ىو :الثناء ،سواء كان جزاء عمى نعمة ،أو ابتداء،
فيقول اإلمام ابن ُجزي الكمبي -رحمو اهلل تعالىَ :-ح ٌ
والشكر :إنما يكون جزاء ،فالحمد من ىذا الوجو أعم ،والشكر :بالمسان ،والقمب ،والجوارح ،وال يكون الحمد
إال بالمسان ،فالشكر من ىذا الوجو أعم.

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

فقولو بأن الحمد ىو :الثناء ،ىذا مشيور عمى ألسن أىل العمم ،وفي مؤلفاتيم ،سواء في التفسير ،أو في غيره،
ولكن ما ذكره شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -في معنى الحمد أدق ،وذلك أن الحديث القدسي المشيور في سورة
الفاتحة(( :قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين :فنصفيا لي ،ونصفيا لعبدي ،فإذا قال العبد{ :ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو
الر ْحم ِن َّ ِ ِ
عمي
َر ّْ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
ين} [الفاتحة ،]ٕ :قال اهلل :حمدني عبدي ،واذا قالَ َّ { :
الرحيم} [الفاتحة ،]ٖ :قال :أثنى ّ
عبدي ،واذا قالَ { :مالِ ِك َي ْوِم الد ِ
مجدني عبدي))(ٔ) ،فذكر ثالثة أشياء :الحمد أوال ،والثناء
ّْين} [الفاتحة ،]ٗ :قالّ :
ثانياً ،والتمجيد ثالثاً ،فدل ذلك عمى الفرق بين ىذه المذكورات الثالثة ،فالحمد كما يفسره شيخ اإلسالم -رحمو

اهلل -ىو :اإلخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق ،الصفات الالئقة بو ،صفات الكمال ،فيو :ضد الذم،
يقابل :الذم ،فيو :إخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لو والتعظيم ،بخالف الذم الذي يقابمو ،فيو :اإلخبار
بمساوئ المذموم ،يقول شيخ اإلسالم :مع البغض لو ،قيده بيذا القيد.

وعده الحافظ ابن القيم أوسع الصفات -يعني :الحمد ،-وأعم المدائح ،وعمل ذلك يقول :ألن جميع أسمائو

-

حمد ،وصفاتو حمد ،وأفعالو حمد ،وأحكامو حمد ،وعدلو حمد ،وانتقامو من أعدائو حمد ،إلى
تبارك وتعالىٌ -

آخر ما ذكر ،فيذا فرق بين الحمد والثناء:

فالثناء ىو :ذكر الحمد ثانياً ،من التثنية ،يقال لو :ثناء إذا ثنى بذكره ،فيذا الثناء ،فمما ذكره ثالثاًَ {(( :مالِ ِك َي ْوِم
الد ِ
مجدني عبدي)) ،والمجد يدل عمى :السعة ،والكثرة في أوصاف الكمال ،كما سبق
ّْين} [الفاتحة ، ]ٗ :قالّ :
الر ْح َم ِن
الكالم في أسماء اهلل -تبارك وتعالى ،-فمما ذكر األول{ :ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو َر ّْ
ين} [الفاتحة ،]ٕ :والثانيَّ { :
ب ا ْل َعالَ ِم َ
الر ِح ِيم} [الفاتحة ،]ٖ :والثالثَ { :مالِ ِك َي ْوِم الد ِ
ّْين} [الفاتحة ،]ٗ :فيذا الثالث يدل عمى :كثرة في حمده -تبارك
َّ
ٔ  -أخرجو مسمم ،كتاب الصالة ،باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ،وانو إذا لم يحسن الفاتحة ،وال أمكنو تعمميا ق أر ما تيسر
لو من غيرىا ،رقم.)ٖٜ٘( :
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مجدني عبدي)) ،واال فعامة أىل العمم حينما
وتعالى ،-وأوصاف كمالو ،فناسب أن ُيذكر في مقابمو المجدّ (( :
يفسرون الحمد يقولون :ىو الثناء عمى اهلل -تبارك وتعالى -بصفات الكمال ،أو بالجميل ،أو نحو ذلك ،وابن

فارس -رحمو اهلل -يجعل ىذه المادة ترجع إلى أصل واحد يدل عمى خالف الذم.

ابتداء ،فإن اهلل -تبارك وتعالى-
ابن ُجزي -رحمو اهلل -ىنا يقول عن الحمد :سواء كان جزاء عمى نعمة ،أو
ً
ابتداء ،تقول :الميم لك الحمد ،ونحن نقول :الحمد هلل
ويحمد
ُيحمد عمى كل حالُ ،يحمد عمى السراء والضراءُ ،
ً
رب العالمين ،يعني :ال يقولو في مقابل نعمة استجدت ،وال في مقابل أيضاً مكروه وقع لو ،فالحمد أعم من ىذه
الحيثية ،والحمد يكون بالمسان مع مواطأة القمب والبد ،وان كان عامة أىل العمم حينما يتكممون عمى الفرق بين
الحمد والشكر يذكرون :أن الحمد يتعمق بالمسان ،لكنو ال يكون حمداً حقيقيًّا إال مع مواطأة القمب ،واال فإنو قد
يكون تممقاً؛ ولذلك كان المدح منو ومنو ،يعني :المدح قد يكون بصدق وحق ،فيكون من قبيل الحمد ،وقد يكون

الممَق ،وما أشبو ذلك.
من قبيل النفاق و َ
أما الشكر فيقول :بالمسان ،والقمب ،والجوارح ،وال يكون الحمد إال بالمسان ،الحظ :قمنا :إن ىذا ال يكون إال مع

مواطأة القمب ،الحمد الصادق الحقيقي ،الحمد هلل -تبارك وتعالى ،-فيقول :فالشكر من ىذا الوجو أعم ،أي :من
جية المتعمق الحمد أعم ،ومن جية المورد الشكر أعم ،فمو نظرت إلى الحمد والشكر ،فالمورد في الحمد ما ىو؟
يعني :ما ىو الجالب لمحمد؟ النعمة ،وغير النعمة ،ومورد الشكر ما ىو؟ مورد الشكر :النعمة ،فأييما أخص من

جية المورد؟ الشكر ،وأما من جية المتعمق فالحمد يتعمق :بالمسان مع مواطأة القمب ،والشكر يتعمق :بالمسان،
والقمب ،والجوارح ،فالشكر أعم من ىذه الحيثية ،ىذا إذا أطمقنا المتعمق ،وأردنا بو ما يكون بو الحمد أو الشكر،

وقد ُيعبر بغير ذلك ،فالشكر -عمى كل حال -أعم من جية األنواع :لسان ،قمب ،جوارح ،وأخص من جية
أخرى ،يعني :السبب الذي يكون بو الشكر ،أو يكون منو ،أو من ج ارئو ،فإنو يكون عمى النعمة القريبة التي
تجد ،أو النقمة التي تندفع ،فيذا الشكر :يكون بالقمب ،والمسان ،والجوارح ،ويكون عمى النعمة ،وأما الحمد فيو
ّ
ٍ
ويحمد -تبارك وتعالى -عمى كمالو،
أعم من جية ذكرناىا ،فإنو يكون عمى النعم السابقة القديمة ،والجديدةُ ،
ويحمد -تبارك وتعالى -عمى دفع النقم ،وما إلى ذلك ،وىو أخص من جية األنواع :كونو
وأسمائو ،وصفاتوُ ،
بالمسان ،والقمب.

إذن :الشكر يتعمق :بالمسان والقمب والجوارح ،والحمد يتعمق :بالقمب والمسان ،ففي قولو -تبارك وتعالى{ :-ا ْل َح ْم ُد
السمو ِ
ض} [األنعام ،]ٔ :إلى غير ذلك
لِمَّ ِو َر ّْ
ات َواأل َْر َ
ين} [الفاتحة ،]ٕ :فيذا حمد{ ،ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو الَِّذي َخمَ َ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
ق َّ َ َ
من األمثمة الكثيرة ،وال حاجة لمتطويل في ذكر ذلك ،والمادة الثانية التي ذكرىا بعده أيضاً ىي :تتعمق بو من

حيث األصل.

قال -رحمو اهلل تعالى :-حميد :اسم اهلل تعالى ،أي :بمعنى :محمود.
ىنا فعيل بمعنى :مفعول ،وىذا الذي عميو كالم أىل العمم ،أنو ليس بمعنى فاعل ،أي :حامد ،أنو مثالًَ :يحمد

أولياءه ،ويحمد من يستحق الحمد ،ال ،إنما ىو فعيل بمعنى :مفعول ،حميد بمعنى :محمود ،وىذا ىو الذي فُسر
بو -عمى كل حال -ىذا االسم الكريم ،مع أن أصل المادة يحتمل ،فإن فعيال يأتي بمعنى :فاعل ،ويأتي بمعنى:
مفعول ،لكنو ىنا بمعنى :محمود.
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والحافظ ابن القيم -رحمو اهلل -يقول :إنو -يعني الحميد -لم ِ
يأت إال بمعنى :المحمود ،وانو أبمغ من المحمود،
فإن فعيالً إذا ُعدل بو عن مفعول دل عمى أن تمك الصفة قد صارت مثل السجية ،والغريزة ،والخمق الالزم ،كما
تقول :فالن شريف ،وكريم ،ويذكر أن ىذا البناء غالباً يكون من فَ ُعل ،يعني :مثلَ :ش ُرف ،وأن ىذا البناء من

ف ،ونحو ذلك ،يقول :وليذا كان حبيب أبمغ من
حسن ،ولطُ َ
كبرُ ،
أبنية الغرائز والسجايا الالزمة ،مثلُ :
صغرُ ،
محبوب؛ ألن الحبيب الذي حصمت فيو الصفات واألفعال التي ُي َحب ألجميا ،فيو حبيب في نفسو ،وان قُدر أن
غيره ال يحبو؛ لعدم شعوره بو ،أو لمانع منعو من حبو ،أما المحبوب فيو الذي تعمق بو حب المحب ،فصار

محبوباً بحب الغير لو ،وأما الحبيب فيو حبيب بذاتو ،وصفاتو ،تعمق بو حب الغير ،أو لم يتعمق ،يعني :أحبو
أحد أو لم يحبو ،يقول :وىكذا الحميد ،والمحمود ،فالحميد ىو الذي لو من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن

يكون محموداً ،وان لم يحمده أحد ،فيو حميد في نفسو ،محمودَ :من تعمق بو حمد الحامدين ،ىذا الفرق بين
يدا}
اعمَ ُموا أ َّ
ان المَّ ُو َغ ِنيِّا َح ِم ً
َن المَّ َو َغ ِن ّّي َح ِم ٌ
يد} [البقرةَ { ،]ٕٙٚ :و َك َ
الحميد والمحمود ،يقول اهلل -عز وجلَ { :-و ْ
يد} [ىود ،]ٖٚ :وما إلى ذلك.
يد َم ِج ٌ
[النساء{ ،]ٖٔٔ :إِنَّ ُو َح ِم ٌ
ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة} [البقرة ]621 :ىي :السنة.
قال -رحمو اهلل تعالى :-حكمة :عقل ،أو عمم ،وقيل في {ا ْلكتَ َ
ابن فارس وكثير من أىل المغة يرجعون أصل ىذه المادة :الحاء والكاف والميم إلى أصل واحد ،وىو :المنع،
يعني :في جميع االستعماالت ،اآلن :ائت بما شئت بما تتصرف منو ىذه المفظة فإن ذلك يرجعونو إلى :المنع،

الحكم ،قيل لو :حكم ،يقولون :ألنو يمنع أحد الطرفين من االستحواذ عمى حق اآلخر ،أو التعدي
يعني مثالًُ :
المحكم في الكالم،
عميو ،و َ
الح َك َمة ىي :الحديدة التي توضع في فم الفرس ،أو الدابة؛ ليمنعو من االنفالت ،و ُ

المحكم في القرآن مثالً ىو :الذي ُمنع من أن يتطرق إليو خمل ،أو خطل في ألفاظو ،أو في معانيو ،والحكيم:
وُ
الحكمة صفة ىي :اإلصابة في القول والعمل ،فيي :صفة تمنع َمن تحمى بيا من وقوع الخطأ والخطل،
فالخطل :يكون بالرأي ،وأما الخطأ فيكون في القول أو الفعل ،فيي :صفة تمنع َمن تحمى بيا من وقوع الشطط
والغمط ،وقل مثل ذلك أيضاً في :الحاكم ،وفي غير ذلك من وجوه االستعمال ،ىكذا يرجعونيا في أصل معناىا.

وشيخ اإلسالم -رحمو اهلل -لو كالم في ظاىره قد يدل عمى أن ذلك الذي ُيذكر قد ال يكون بيذا اإلطالق ،فيو
يذكر مثالً :أن اإلحكام ىو :الفصل والتمييز ،والفرق والتحديد الذي بو يتحقق الشيء ،ويحصل إتقانو ،ىذا
اإلحكام ،فالقرآن محكم عمى سبيل العموم ،يعني :الوصف العام لمقرآن أنو محكم ،يعني{ :أ ْ ِ
آياتُ ُو} [ىود:
ُحك َم ْت َ
ُ
ٔ] بمعنى :أنو متقن في ألفاظو ومعانيو ،فيو يقول :ىو :الفصل والتمييز ،والفرق والتحديد الذي بو يتحقق
الشيء ويحصل إتقانو ،يقول :وليذا أُدخل فيو معنى :المنع ،يقول :فالمنع جزء معناه ،ال جميع معناه.

يقول :وىو :اإلحكام في التنزيل ،وأما اإلحكام في التأويل والمعنى ،يقول :فيو :تمييز الحقيقة المقصود من
غيرىا حتى ال تشتبو بغيرىا ،يعني :اإلحكام في التنزيل :القرآن أُحكمت آياتو ،بمعنى :اإلتقان ،فيو :يرى أنو

يرجع إلى معنى الفصل والتمييز ،والفرق والتحديد الذي بو يتحقق ويحصل إتقانو ،يقول :وليذا أُدخل فيو معنى:

المنع ،يعني :إذا حصل فيو ىذا التمييز والتحديد الذي يحصل بو اإلتقان فإنو يحصل المنع؛ ولذلك يقولون :إن

الحكمة ىي :وضع األشياء في مواضعيا ،وايقاعيا في مواقعيا ،وبيذا يحصل التمييز في الحكمة ،أو أفعال ،أو

أقوال الحكيم ،يقول :أُدخل فيو المنع ،بمعنى :أن ذلك َمن تحقق فيو فإنو يمتنع عميو الشطط ،والخطل ،والخطأ،
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ىذا بالنسبة لمتنزيل ،فالقرآن ُمحكم ،فأنزلو اهلل -عز وجل -في غاية اإلحكام ،ال تجد فيو عوجاً {ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو الَِّذي
ِِ ِ
اب َولَ ْم َي ْج َع ْل لَ ُو ِع َو َجا} [الكيف ،]ٔ :ال تجد ىذا العوج في األلفاظ ،وال في المعاني ،فيو
أَ
َنز َل َعمَى َع ْبده ا ْلكتَ َ
ممتنع عميو ،أُدخل فيو معنى :المنع.
يقول :وأما في التأويل والمعنى فيو تتميز ،الحظُ :يرجع ذلك إلى معنى :التمييز ،تمييز الحقيقة المقصودة من
غيرىا حتى ال تشتبو بغيرىا ،بمعنى :أنو ُيميز الحق من الباطل ،بحيث ال يكون ممتبساً ،فصار القرآنِ { :ت ْب َيا ًنا
ش ْي ٍء} [النحل.]ٜٛ :
لِ ُك ّْل َ
ىذا ما ذكره شيخ اإلسالم ،وىو خالف المشيور المتداول عند أىل العمم في معنى ،أو في أصل ىذه المادة،
حيث يرجعونيا إلى :المنع ،ويقولونَ :ح َك َم يحكم حكماً ،بمعنى :قضى ،وفصل{ ،إِ َّن المَّ َو قَ ْد َح َك َم َب ْي َن ا ْل ِع َب ِاد}
[غافر.]ٗٛ :
وكما ذكرنا :أن ابن ُجزي -رحمو اهللُ -يفسر كل موضع بما يميق بو ،وىذا ىو األصل في التفسير ،لكن نحن
نبين أصل المادة ،وما يتفرع عنيا؛ ليكون ذلك ُدربة لطالب العمم؛ من أجل أن يحصل لو الميز ،والضبط،
ويستطيع بعد ذلك أن يجمع بين األقوال ،وأن يتعامل معيا في التفسير؛ ولذلك فإن الكالم في غريب القرآن،

ومن ثَم الكالم في التفسير ليس بالشيء السيل ،فحينما تريد أن تكتب في معاني الغريب مثالً ،وحينما تريد أن

تُحرر األلفاظ ،ىذه قضية في غاية الصعوبة ،فأنت تحتاج إلى النظر في الخمفية ليذه المادة ،ثم بعد ذلك تُعبر
عنيا بعبارة دقيقة ،مراعياً في ذلك أيضاً السياق في الموضع المعين ،لكن البد من لَم شعث المعاني المتفرقة

التي قد تُكثر بيا وتُسود بيا الصفحات ،وىي :ترجع إلى شيء واحد ،إذا فُيم أمكن بعد ذلك أن تجمع عبارات
السمف ،وما ذكره المفسرون ،وال تُ َكثر األقوال.
ِ
س ِط} [المائدة ،]ٕٗ :وتقولَ :حكمو في
فينا :الحكم يأتي بمعنى :القضاء والفصلَ { ،وِا ْن َح َك ْم َ
ت فَ ْ
اح ُك ْم َب ْي َن ُي ْم ِبا ْلق ْ
ِ
ف
يما َ
ش َج َر َب ْي َن ُي ْم} [النساءَ { ،]ٙ٘ :و َك ْي َ
كذا :يعني فوضو في الحكم فيو{ ،فَال َو َرّْب َك ال ُي ْؤ ِم ُن َ
ون َحتَّى ُي َح ّْك ُمو َك ف َ
ِ
آي ِات ِو} [الحج،]ٕ٘ :
ُي َح ّْك ُموَن َك َو ِع ْن َد ُى ُم التَّْو َارةُ} [المائدة ،]ٖٗ :ويقال :أَ ْح َكم الشيء :يعني إذا أتقنو {ثُ َّم ُي ْحك ُم المَّ ُو َ
الحظ كالم شيخ اإلسالم ،فيو :يتكمم عن التمييزُ ،يميز بين ما ألقاه الشيطان وما أنزلو ،ىذا اإلحكام في
التنزيل ،في التنزيل وليس في التأويل ،ليس في المعنى ،فيتميز ما ألقاه الشيطان {أَْلقَى َّ
ان ِفي أ ُْم ِني َِّت ِو}
الش ْيطَ ُ
[الحج ،]ٕ٘ :بناء عمى تفسير األمنية ىنا :أنيا القراءة ،فيميز اهلل -عز وجل -بين ىذا وىذا ،يعني :بين ما
أنزلو ،وأوحى بو ،وما ألقاه الشيطانِ { ،كتَاب أ ْ ِ
آياتُ ُو} [ىود{ ،]ٔ :فَِإ َذا أ ِ
ورةٌ ُم ْح َك َم ٌة} [محمد،]ٕٓ :
ُحك َم ْت َ
ٌ
ُنزلَ ْت ُ
س َ
ىنا "محكمة" يعني :أنو ال يتطرق إلييا خطأ ،أو خمل ،وانما ىي :في غاية اإلتقان ،فالقرآن محكم ،كمو محكم
بيذا االعتبار.

ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة} [البقرة ]ٕٜٔ :ىي :السنة ،الحكمة
ابن ُجزي ىنا يقول :الحكمة :العقل ،أو العمم ،وقيل في{ :ا ْلكتَ َ
ُيفسرىا بعضيم بأنيا :كل ما يتحقق ،يعني :صفة من األوصاف ،كل ما يتحقق فيو الصواب من القول والعمل،

اإلصابة في القول العمل؛ ولذلك يقولون :ىي وضع األشياء في مواضعيا ،وايقاعيا في مواقعيا ،فمن كان كذلك
فيو حكيم ،وىذا ال يتأتى -يعني إيقاع األشياء في مواقعيا -إال لمن كان حكيماً ،قد يكون الشيء في نفسو حقًّا،
ولكنو في ذلك الموضع الذي قد ُيفعل فيو ،أو يقال ال يكون صواباً ،فيتطرق الخطأ إلى القول ،أو الفعل ،إما في
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ذاتو ،يعني :بأن يكون من قبيل الغمط ،واما في ما يتعمق بو من جية الزمان ،أو المكان ،أو الحال ،يعني :قالو
يحسن أن يقال فيو ،أو فعمو في موضع ليس بمالئم ليذا أن ُيفعل فيو ،وكذلك أيضاً ما يتعمق
في موضع ال ُ
بالزمان ،كأن قالو في وقت ال يصمح فيو ىذا ،أو في حال ال يصمح فييا ،قال عبد اهلل بن مسعود« :ما أنت
قوما حديثًا ال تبمغو عقوليم إال كان لبعضيم فتنة»(ٕ) ،قد تقول كالماً من قبيل الحق ،ولكنك ألقيتو عمى
بمحدث ً
مسامع من لم يتأىل لقبولو ،فيكون ذلك سبباً لمتكذيب ،والرد ،ويكون فتنة لبعض من سمعو ،فميس من الحكمة

أن ُيحدث الناس بما ال يعقمون ،بما ال تبمغو عقوليم ،وتتوصل إليو ،أو تقوى عميو أو تطيقو مداركيم ،فإن
اإلطاقة نوعان:
النوع األول :إطاقة عممية.

والنوع الثاني من اإلطاقة ىي :العممية ،من جية ما يعقمو اإلنسان ،فإذا كان المخاطب ال يعقل ذلك من جية

العمل ،كأن تخاطبو بأشياء ال يستطيع أن يعمميا ،فميس ذلك من الحكمة ،أو كان ال يطيقو في عقمو ،فيو ال
يعقل ىذه األمور ،فميس ذلك من الحكمة ،لكن في المواضع المعينة استعمال ىذه المادة ،أو ىذه المفظة

-

الحكمة -يختمف :أحياناً يراد بيا :النبوة ،وأحياناً يراد بيا :الفقو في الدين ،وأحياناً يراد بيا :وضع األشياء في
ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة} [النساء ،]ٖٔٔ :فُسر :بالسنة ،ولكن ذلك
مواضعيا ،وأحياناً تُفسر :بالسنةَ { ،وأ َ
َنز َل المَّ ُو َعمَ ْي َك ا ْلكتَ َ
ليس في كل المواضع ،فكل ما يتحقق فيو الصواب من القول والعمل فيو :حكمة ،فالنبوة كذلك قطعاً ،من
حصل لو الفقو في الدين ،فإن الفقو ال يعني :حفظ المسائل ،وانما الفقيو ىو :الذي يحفظ ىذه المسائل ،والدالئل،

وأيضاً ُينزل ذلك في موضعيا الالئق بيا ،فيذا ىو :الفقيو حقًّا ،وقل مثل ذلك فيما يتعمق بالسنة ،فإن السنة
شارحة لمقرآن ،وفييا الحق ،والصواب ،والفقو في الدين؛ ولذلك من فسره في بعض المواضع :بالسنة فيذا

التفسير :صحيح ،وحينما ُيفسر :بالنبوة ،أو الفقو في الدين ،أو نحو ذلك ،كل ذلك يرجع إلى ىذا المعنى في
ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة} [البقرة ،]ٔ٘ٔ :الحكمة
أصمو ،وقد ُيجمع بين بعض تمك المعاني في بعض المواضعَ { ،وُي َعمّْ ُم ُك ُم ا ْلكتَ َ
ما ىي؟ فُسرت :بالسنة ،وفُسرت :بالفقو في الدين ،وال شك أن السنة إنما يكون التفقو بيا ،فيي :شارحة لكالم
ِ
َنز َل
اب َوا ْل ِح ْك َم َة} الحكمة ىي :السنة ،قالَ { :و َما أ َ
اهلل -تبارك وتعالى-؛ وليذا يقول ابن ُجزي :وقيل في {ا ْلكتَ َ
َعمَ ْي ُكم ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
وت َوآتَاهُ المَّ ُو ا ْل ُم ْم َك
اب َوا ْل ِح ْك َم ِة َي ِعظُ ُك ْم ِب ِو} [البقرة ،]ٕٖٔ :لكن في قولوَ { :وقَتَ َل َد ُاوُد َجالُ َ
ْ
َوا ْل ِح ْك َم َة} [البقرة ،]ٕ٘ٔ :ما المراد بالحكمة ىنا؟ ىل ىي السنة؟ الجواب :ال ،فبعضيم يفسر ذلك :باإلصابة في
القول والعمل ،وبعضيم يفسره بغير ذلك ،ففُسر :بالنبوة ،أن اهلل آتى داود -صمى اهلل عميو وسمم -الممك
والحكمة ،فجمع لو بين النبوة والممك ،وىذا معنى صحيح ،لكن فيما ذكره اهلل -عز وجل -عن لقمان :أنو آتاه

الحكمة ،بناء عمى الراجح :أنو ليس بنبي ،ال تفُسر الحكمة :بالنبوة ،وال تفسر :بالسنة ،ولكن يمكن أن يقال :إنيا
اء} [البقرة:
اإلصابة في القول والعمل؛ ولذلك يقال :لقمان الحكيم ،واهلل -عز وجلُ { :-ي ْؤِتي ا ْل ِح ْك َم َة َم ْن َي َ
ش ُ
 ،]ٕٜٙىل الحكمة ىنا النبوة؟ الجواب :ال ،ىل ىي السنة؟ الجواب :ال ،لكن فُسرت :بالفقو في الدين ،وىذا
معنى صحيح ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -لما ذكر ِ
الغبطة ذكر ما تقع فيو ومن ذلك(( :ورجل آتاه حكمة،
ّ
ٕ  -أخرجو مسمم ،مقدمة اإلمام مسمم ،باب النيي عن الحديث بكل ما سمع.
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ويعمميا))(ٖ) ،ما المقصود بالحكمة ىنا؟ يمكن أن تفسر :بالفقو في الدين ،وىكذا ،واهلل تعالى
فيو يقضي بياُ ،
أعمم.

ش ٍر
ان لِ َب َ
فإذا نظرت إلى كافة وجوه االستعمال فإن ذلك قد يجمع عمى ما ذكرنا ،قال اهلل -تبارك وتعالىَ { :-ما َك َ
ِ
اب َوا ْل ُح ْكم َو ُّ
شدَّهُ آتَ ْي َناهُ ُح ْك ًما َو ِع ْم ًما} [يوسف ،]ٕٕ :ما ىذا
الن ُب َّوةَ} [آل عمرانَ { ،]ٜٚ :ولَ َّما َبمَ َغ أَ ُ
أْ
َن ُي ْؤِت َي ُو المَّ ُو ا ْلكتَ َ
َ
ِ
اب َوا ْل ُح ْكم َو ُّ
الن ُب َّوةَ}
ان لِ َب َ
ش ٍر أ ْ
الحكم؟ فُسر بالنبوة ،وفُسر بغير ىذا ،لكن في اآلية قبمياَ { :ما َك َ
َن ُي ْؤِت َي ُو المَّ ُو ا ْلكتَ َ
َ
[آل عمران ،]ٜٚ :ىنا ال ُيفسر :بالنبوة؛ لئال يكون من قبيل التكرار ،وىكذا فقد يأتي الحكم بمعنى :الفصل،
ِ
س ُن ِم َن المَّ ِو
ييا ُح ْك ُم المَّ ِو} [المائدة{ ،]ٖٗ :إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إَِّال لِمَّ ِو} [األنعامَ { ،]٘ٚ :و َم ْن أ ْ
والقضاء ،كما سبق{ :ف َ
َح َ
يل رّْب َك ِبا ْل ِح ْكم ِة وا ْلمو ِع َ ِ
ُح ْكما} [المائدة ،]٘ٓ :وأما الحكمة في قولوْ { :ادعُ إِلَى َ ِ
س َن ِة} [النحل،]ٕٔ٘ :
َ َ َْ
ظة ا ْل َح َ
س ِب َ
ً
فالحكمة ما ىي ىنا؟ الحكمة المذكورة في ىذه اآلية ال تكون إال بمعنى :العمم الصحيح ،وتنزيل ذلك في موضعو
الصحيح ،اإلصابة في القول والعمل.

وىنا المادة التي بعدىا أيضاً ليا تعمق بيا ،وترجع إلى ىذا األصل.

الحكم بين العباد ،أو من إحكام األمور
قال -رحمو اهلل تعالى :-حكيم :اسم اهلل تعالى ،من الحكمة ،ومن ُ
واتقانيا.
الحكم ،أو من إحكام األمور
إذا ُعرف ما سبق :يتبين ىنا المعنى -إن شاء اهلل ،-يقول :اسم من الحكمة ،ومن ُ
واتقانيا ،وكل ذلك صحيح ،فإن اهلل -تبارك وتعالى -حكيم ،يضع األمور في مواضعيا ،ويوقعيا في مواقعيا،

وىو أيضاً :حكيم ،فعيل بمعنى :فاعل ،أي :حاكم ،بمعنى :حاكم بين العباد ،والحكم لو وحده{ ،إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم ِإَّال
ٍ
ِ
لِمَّ ِو} [األنعام ،]٘ٚ :وكذلك أيضاً :قد أحكم ىذا الخمقَ { ،ما تََرى ِفي َخ ْم ِ
ص َر َى ْل
ق َّ
الر ْح َم ِن م ْن تَفَ ُاوت فَ ْار ِج ِع ا ْل َب َ
تََرى ِم ْن فُطُ ٍ
ور} [الممك ،]ٖ :فخمقو في غاية اإلحكام ،وكالمو في غاية اإلحكام ،وأحكامو -تبارك وتعالى -كذلك،
َن المَّ َو ع ِز ٌ ِ
ِ
ِ
{إِ َّن َك أَ ْن َ ِ
يم}
اعمَ ُموا أ َّ
ت ا ْل َع ِز ُ
يم} [البقرة{ ،]ٖٕ :إِ َّن َك أَ ْن َ
يم} [البقرة{ ،]ٕٜٔ :فَ ْ
َ
يز َحك ٌ
يز ا ْل َحك ُ
يم ا ْل َحك ُ
ت ا ْل َعم ُ
ِ
ِ
ِ
ات و ّْ
الذ ْك ِر ا ْل َح ِك ِيم} [آل عمران ]٘ٛ :يعني :ذي الحكمة ،المحكم المتقن،
[البقرةَ { ،]ٕٜٓ :ذل َك َن ْتمُوهُ َع ْمي َك م َن َ
اآلي َ
ِ
ق ُك ُّل أ َْم ٍر َح ِك ٍيم} [الدخان ]ٗ :يعني :يمكن أن ُيفسر بأنو ذو صواب وحكمة {أ َْم ٍر َح ِك ٍيم} ،ويمكن أن
ييا ُي ْف َر ُ
{ف َ
ُيفسر بأنو :متقن.
قال -رحمو اهلل تعالى :-حميمِ :
الحمم :العقل ،وقد يقال بمعنى :العفو ،واألحالم :العقول ،والحميم :من أسماء

اهلل تعالى :قيل :الذي ال يعجل بالعقوبة عمى من عصاه ،وقيل :معناه :العفو عن الذنوب ،وأحالم النوم :ما
ُيرى في المنام.
ٍ
معان مباشرة ،تكون في كل موضع بحسبو ،لكن أصل ىذه المادة :الحاء والالم والميم أرجعو ابن
ىذه كما سبق:

فارس -رحمو اهلل -إلى ثالثة أصول:

ٖ  -أخرجو البخاري ،كتاب الزكاة ،باب إنفاق المال في حقو ،رقم ،)ٜٔٗٓ( :ومسمم ،كتاب صالة المسافرين وقصرىا ،باب فضل
من يقوم بالقرآن ،ويعممو ،وفضل من تعمم حكمة من فقو ،أو غيره فعمل بيا وعمميا ،رقم.)ٛٔٙ( :
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أحمُم ،فأنا َحمِيم ،يعني :ضبط النفس عند
ت عنو ْ
األول :ترك العجمة ،يعني :ما يقابل الطيش ،والخفة ،يقالَ :حمُ ْم ُ
الغضب ،ىذا المعنى األول ،وىو المشيور ،يقال :فالن حميم ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -قال(( :إن فيك
خصمتين يحبيما اهللِ :
الحمم واألناة))(ٗ)؛ ولذلك الذي يطيش سريعاً ،وال يضبط أقوالو وأفعالو عند الغضب ،يقال

الحْممِ ،
لو :حم ِقي ،أليس كذلك؟! من الحماقة ،أحمق :يعني ضد ِ
الحْمم الذي ىو العقل ،فإن العقل يضبطو ،ومن
ََ
الذي يرضى لنفسو بيذه الصفة؟ ،يقال :فالن َح َم ِقي ،يعني :أحمق ،واألحمق :الذي يطيش ،ال عقل لو يضبطو،
فتصدر منو األقوال التي يندم عمييا ،واألفعال التي يستحي منيا العقالء ،ثم بعد ذلك يندم ،وال ينفعو الندم ،فقد
يقتل ،وقد يعتدي عمى غيره ،أو نفسو ىو ،بأن يؤذي نفسو حال الغضب ،إلى آخره ،فيذا يتعمق بترك العجمة.
المعنى الثاني الذي ذكره ابن فارس ىو :تَثَقب الشيءَ ،حمِ َم ،الحظ :تمك حمُم بالضم ،وىذه َحمِم األديم
بالكسر -إذا تثقّب وفسد ،لكن ىذا غير مستعمل في القرآن.
المعنى الثالث الذي ذكره :ىو الذي أشار إليو ابن ُجزي -رحمو اهلل -وىو :رؤية الشيء في المنام ،يقالَ :حمَم
بالفتح ،الحظ :فصار عندنا :حمُم بالضم :الذي يتصل بالعقل ،يقابل الطيش ،أي :ترك العجمة حمُم ،وحمِم

بالكسر :تثقّب ،وحمَم بالفتح يعني :في المنام ،رأى شيئاً في المنام؛ ولذلك مثل ىذا ألف فيو بعض أىل العمم
كابن مالك -رحمو اهلل :-المثمث في الكالم ،وكذلك قُطرب ،وغير ىؤالء ألفوا في الكممة التي تق أر عمى ثالثة
أوجو ،لكل وجو منيا معنى ،مثل :حمُم ،وحمَم ،وحمِم ،وىذا من سعة المغة العربية ،ودقتيا ،ال تدانييا لغة من

المغات.

فيذا المعنى الثالث :رؤية الشيء في المنام يقال :حمَم في نومو ُحْم ًما بالسكون ،ويقال أيضاً -بالضمُ :-حمُ ًما،
احتَمَم يعنيَ :بمَغ ،إذا رأى في المنام ما
يحمُم ُحمُ ًما ،و ْ
فيقال :فالن َيحمُم يعني :في النوم ،ويقال أيضاًَ :حمَم الصبي ْ
ِ
الحمُم عمى
ُيحكم لو معو بالبموغ ،إذا حصل مقتضاه ،يعني :اإلنزال ،فيذا يقال لوَ :ي ْحمُم ،و ْ
احتَمَم ،وفالن ُم ْحتمم ،و ُ
الحمُم يعني :أدرك ،إما حقيقة ،واما حكماً ،يعني :حصل لو احتالم،
ىذا يقال :لإلدراك والبموغ ،يقال :فالن بمغ ُ
وان لم يحصل لو احتالم ،فإذا أتم الخامسة عشرة ُحكم لو بالبموغ ،فيقال :فالن حمُم ،يعني :بمغ ،يقول تعالى:
ِ
ين لَ ْم َي ْبمُ ُغوا ا ْل ُحمُ َم ِم ْن ُك ْم} [النور ،]٘ٛ :يعني :ىؤالء الصغار دون سن البموغ،
ين َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُك ْم َوالَِّذ َ
ستَأ ِْذ ْن ُك ُم الَِّذ َ
{ل َي ْ
ين لَ ْم َي ْبمُ ُغوا ا ْل ُحمُ َم ِم ْن ُك ْم} [النور ،]٘ٛ :ىذا في االستئذان ،ىؤالء ممن يدخمون عمييم من
ىذا في االستئذانَ { :والَِّذ َ
األوالد ،ونحو ذلك ،يحتفون بيم من الطوافين عمييم ،وليس في الحجاب ،كثير من الناس ال يفرق بين ىذا وىذا،

فال تحتجب نساؤىم إال إذا بمغ ىؤالء األبناء ،وىذا غير صحيح ،فإن الحجاب ذكره اهلل -عز وجل -بحكم وحال
النس ِ
ِ
اء} [النور:
أخرى ،فذكر من ُيحتجب منو ،وال يدخل عمى النساء{ :أ َِو الطّْ ْف ِل الَِّذ َ
ين لَ ْم َي ْظ َي ُروا َعمَى َع ْو َرات ّْ َ
ٖٔ] ،وىذا فُسر بمعنيين{ :لَ ْم َي ْظ َي ُروا} ،أحسن ما قيل فيو -واهلل أعمم :-ما ذكر الحافظ ابن كثير ،وقد سبق في
النس ِ
ِ
اء} يعني :ال يتفطن لمفاتن النساء ،ما يميز أن ىذه
التعميق عمى المصباح{ ،لَ ْم َي ْظ َي ُروا َعمَى َع ْو َرات ّْ َ
جميمة ،وىذه كذا ،وىذه صفة العضو الفالني كذا ،فيستحمي من حسنين ما ُينبئ عن إدراكو ومعرفتو ليذه
األمور ،فيذا ُيحتجب منو ،ولو كان عمره سبع سنين ،ومع ىذه الوسائل الحديثة أصبح بعض األطفال في
ٗ  -أخرجو مسمم ،كتاب اإليمان ،باب األمر باإليمان باهلل ورسولو ،وشرائع الدين ،والدعاء إليو ،رقم.)ٔٚ( :
7

المراحل األولية في االبتدائي يطمعون عمى ما ال يطمع عميو آباؤىم أحياناً لألسف ،فمثل ىذا :إذا كان الواحد
النس ِ
ِ
اء}.
يتفطن فإنو ُيحتجب منو ،وليس البموغ{ ،أ َِو الطّْ ْف ِل الَِّذ َ
ين لَ ْم َي ْظ َي ُروا َعمَى َع ْو َرات ّْ َ
وبعضيم فسره عمى :أن الظيور يقال لمغمبة ،قال :لم يطيقوا الجماع ،واطاقة الجماع ال تتقيد بالبموغ ،قد يطيق

الجماع وىو :لم يبمغ ،فقد يطيق الجماع وقد بمغ الثانية عشرة ،ونحو ذلك ،ولم يحتمم ،وقد يكون دون ذلك ،لكن
ىذا المعنى ذكره بعض السمف ،وبعض المفسرين.

وفسره بعضيم بأنيم :لم يكشفوا عن عورات النساء؛ لجماعين.

واألقرب أن الظيور بمعنى :االنكشاف والعمم ،فاألقرب :ما ذكره ابن كثير من أن ىؤالء ال يتفطنون لمفاتن
ففرق بين ىذا وىذا.
النساءٌ ،
ىذه الفائدة عرضاً فأنا أذكر بعض الفوائد؛ لئال تكون المعاني التي تُذكر جافة ىكذا؛ لئال يكون ذلك جافاً،
فيورث السآمة ،فيكون في ثناياه من الفوائد ،والمعاني التي ُيحتاج إلى معرفتيا معرفة لربما ينبني عمييا أعمال
وأحكام ميمة.

عمى كل حال :ىنا في ىذه المادة :الحميم ،يقول :العقل ،وقد يقال بمعنى :العفو ،الحظ :ىذا العقل والعفو يرجع

إلى أي معنى مما ذكرنا؟ ترك العجمة ،ال ُيعاجل بالعقوبة ،فيذا مقتضى العقل :أن يتأنى ،ويترك العجمة ،ضد
الطيش ،والعفو كذلك داخل في ىذا المعنى ،يقول :واألحالم العقول ،يقول الشاعر:
األحالم في حال الغضب
األحالم في حال الرضا *** إنما
ليست
ُ
ُ
والناس ال تظير عقوليم إال في مقامين -يعني في الغالب :-في األفراح ،وفي المآتم والمصائب ،ففي األفراح

لربما ترى من ىؤالء الناس خفة ،وطيشاً ،وقمة اتزان ،ولربما يديرىم ويدبرىم النساء ،فيقع منيم من التصرفات

العجب ،من اإلسراف ،أو التبذير ،أو غير ذلك مما يستحي منو العقالء ،فتظير عقوليم في حال األفراح،

بالمباس ،لباس نسائيم ،وغيره ،فتظير فيو العقول ،وفي المآتم تجد االنكسار ،واالنييار ،والعويل ،وكذا ،فيذا

الرجل الذي تظنو من أكمل الناس عقالً لما جاءتو المصيبة ،واذا بو يفقد صوابو ،وعقمو ،ويتصرف تصرفات ال
تميق بالعاقل.

فينا قال :األحالم :العقول ،والحميم :من أسماء اهلل تعالى ،قيل :الذي ال يعجل بالعقوبة عمى من عصاه ،وقيل:

معناه :العفو عن الذنوب ،كل ىذ داخل فيو ،كل ىذا ُيفسر بو ،قال :وأحالم النوم ما ُيرى في النومَ { ،والمَّ ُو
ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
يم} [الحج ،]ٜ٘ :كل ىذا هلل،
َغفُ ٌ
يم َحم ٌ
يم} [البقرةَ { ،]ٕٖٙ :وِا َّن الم َو لَ َعم ٌ
يم} [المائدةَ { ،]ٔٓٔ :والم ُو َغن ّّي َحم ٌ
ور َحم ٌ
ٍ ٍِ
{فَ َب َّ
الم ُي ْم
ْم ُرُى ْم أ ْ
َح ُ
ش ْرَناهُ ِب ُغالم َحميم} [الصافات ،]ٔٓٔ :فيذا يقال :لممخموق والخالق -تبارك وتعالى{ ،-أ َْم تَأ ُ
َح ِ
َح ٍ
الم َوما َن ْح ُن ِبتَأ ِْو ِ
ين} [يوسف:
َض َغ ُ
ِب َي َذا} [الطور ،]ٖٕ :ما المراد بو ىنا؟ العقول{ ،قَالُوا أ ْ
الم ِب َعالِ ِم َ
يل األ ْ
اث أ ْ
َ
ش ِ
َح ٍ
اعٌر} [األنبياء ]٘ :ما يراه النائم ،ولذلك قال
َض َغ ُ
الم َب ِل افْتََراهُ َب ْل ُى َو َ
ٗٗ] ،ىذا :ما يراه النائمَ { ،ب ْل قَالُوا أ ْ
اث أ ْ

العمماء :إنو لم ينزل عمى النبي -صمى اهلل عميو وسمم -شيء من القرآن وىو في حال النوم ،وتجدون في مثل
كتاب :اإلتقان لمسيوطي في عموم القرآنِ :
الفراشي والنومي ،فينا :ال يقصد بالنومي يعني :حينما كان النبي -
صمى اهلل عميو وسمم -في حال النوم ،وانما كان -صمى اهلل عميو وسمم -يعني :يتييأ لنومو ،أو نحو ذلك،

وحديث أنس -رضي اهلل عنو(( :-بينما رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -بين أظيرنا إذ أغفى إغفاءة ثم
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ضحك ،وأخبر أنو أُنزل عميو سورة الكوثر))(٘) ،ىنا فُسر الوحي بالحالة التي كانت تعتريو ،وليس النومَ { ،ب ْل
َح ٍ
الم} [األنبياء ،]٘ :واهلل أعمم.
َض َغ ُ
قَالُوا أ ْ
اث أ ْ

قال -رحمو اهلل تعالىَ :-ح ِبط :بطل ،وأحبطو اهلل :أبطمو.
البطالن عند ابن فارس ،قال :أو األلَم ،ولو قيل بأن ىذا الثاني الذي ذكره
أصل ىذه المادة يرجع إلى معنىُ :

الح َبط ،في قول النبي -صمى اهلل عميو
ابن فارس يرجع إلى األول لم يكن بعيداً ،واهلل أعمم ،فيو يقصد باأللمَ :
()ٙ
الح َبط
وسمم(( :-وان مما أنبت الربيعُ ليقتل َح َبطاً أو ُيمِ ّم)) يعني :أو يقارب ،يوشك(( ،إال آكمة ُ
الخضرة)) ،ف َ
ىنا في الحديث بمعنى :أن الدابة تأكل كثي اًر حتى تَْبشم يعني :ينتفخ بطنيا ،ثم بعد ذلك ال تُصرف ذلك ،وأما
النوع اآلخر الذي ذكره النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في الحديث ُيمثل بو لمدنيا ،وما يحصل لبعض من

يتعاطى ىذه األمور ،ما يحصل لو من الضرر ،والتمف ،واليالك ،قال(( :إال آكمة الخضرة أكمت ،حتى إذا

فاجترت ،وثَمَطت ))...إلى آخر ما ذكر -عميو الصالة والسالم ،-فيذه
امتدت خاصرتيا ،استقبمت الشمس،
ّ
تجتر ،فالبيائم ترعى سائر النيار ،فيي :تستغل الوقت في الرعي ،األنواع المجترة
تُصرف ما تأكل ،تأكل ثم ّ
منيا تأكل النبات واألعشاب ،فإذا جاءت إلى مرابضيا تفرغت الجت ارره ،فحينما تأكل ىي :تأكل ىكذا ُجزافاً ،فال

يحصل لو كمال اليضم ،والطحن ،ثم بعد ذلك تسترجع ىذا الطعام ،ثم بعد ذلك تتفرغ لما يسمى :اجترار،

فالح َبط :أن ال يحصل ليا ىذا أصالً ،فيي :تأكل
فتطحنو بأسنانيا وأضراسيا ،فيذا اجترار منيا ،تجتر الطعامَ ،
حتى ينتفخ بطنيا ،فتيمك؛ ولذلك تجدون في كالم العامة ،وىي :لغة فصيحة صحيحة؛ لربما دعت األم عمى

الولد :بالحبط ،إذا حصل منو تمويث ،يعني :نجاسة في ثيابو ،أو في المكان ،أو نحو ذلك تدعو عميو بالحبط،
تقولَ :ح َبط ،وىذا ال يجوز ،فالحبط بمعنى :أن ينحبس ذلك في بطنو حتى ينتفخ بطنو ،ويموت ،ىي ال تدرك
معنى ىذا الدعاء ،لكن ىذا معنى الحبط.

فينا ابن فارس فسر ذلك :بالبطالن ،واأللم ،األلم ىو :ىذا الحبط ،والواقع :أن ىذا الحبط يفضي إلى األلم ىذا،

الذي يقال لو :الحبط في الدابة ،أو في البطن ،أو نحو ذلك ،ىو :يفضي بو إلى التمف ،والبطالن ،فإن البطالن

بمعنى :الذىاب ،ذىاب الشيء يقال لو :بطالن؛ ولذلك يقال لممقاتل الذي ال يياب ،يقال لو :بطل ،يقولون :إن

أصمو من كونو قد أبطل دمو ،يعني :أنو يركب األخطار ،وال يبالي ،وال يخاف الموت ،فقد أبطل دمو ،فينا اهلل
الد ْنيا و ِ
ِ
اآلخ َرِة} [البقرة ]ٕٔٚ :بمعنى :البطالن ىنا{ ،فَقَ ْد َح ِبطَ
تبارك وتعالى -يقولَ { :ح ِب َط ْت أ ْ
َع َمالُ ُي ْم في ُّ َ َ
َع َمالَ ُي ْم} [األحزاب ]ٜٔ :يعني :أبطميا.
َح َب َ
ط المَّ ُو أ ْ
َع َممُ ُو} [المائدة ]٘ :يعني :بطل{ ،فَأ ْ
قال -رحمو اهلل تعالى :-حنيف :مسمم وموحد هلل ،وقيل :حاج ،وقيل :مختت ٌن ،وجمعوُ :حنفاء.
الحظ ىذه المعاني ،ابن فارس -رحمو اهلل -يرجعيا إلى أصل واحد ،إلى أصل مستقيم ،وىو :الميل ،ىذا ذىب

الح َنف :بالميل ،وأم األحنف بن قيس كانت ترقصو وىو صغير ،وتقول:
إليو كثيرون ،يفسرون َ

٘  -أخرجو مسمم ،كتاب الصالة ،باب حجة من قال :البسممة آية من أول كل سورة سوى براءة ،رقم.)ٗٓٓ( :
 - ٙأخرجو البخاري ،كتاب الرقائق ،باب ما يحذر من زىرة الدنيا والتنافس فييا ،رقم ،)ٕٙٗٚ( :ومسمم ،كتاب الزكاة ،باب تخوف
ما يخرج من زىرة الدنيا ،رقم.)ٕٔٓ٘( :
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و ِ
ف في رجمو *** ما كان في فتيانكم ِمن ِمثمو
اهلل لوال َح َن ٌ
الحنف :تميل إحدى القدمين إلى األخرى؛ ولذلك لُقب :باألحنف ،فيفسرون الحنف :بالميل ،ىذا ىو المشيور،
ولكن ىذا المعنى من أىل العمم من أنكره ،منيم من أنكره ،وفسر الحنف :باالستقامة ،قالوا :و ِمن الزمو الميل،

يعني :أن المستقيم يكون مائالً عن االنحراف ،قالوا :أصل الحنف بمعنى :االستقامة ،أصمو بمعنى :االستقامة.

فالحنيف ىنا يقول :مسمم وموحد هلل -تبارك وتعالى ،-والذين يفسرونو :بالميل ،ويقولون :أصمو بمعنى الميل،
يقولون :مائل عن سائر األديان ،والذين يفسرونو :باالستقامة ،يقولون :الحنيف ىو :المستقيم عمى أمر اهلل

-تبارك وتعالى -بتوحيده ،وطاعتو ،وعبادتو.

الح َنف أصمو :الميل ،أو
وىنا قال :وقيل :الحاج ،ما عالقة الحاج بيذا الموضوع :الحنيف ما عالقتو؟ قمناَ :
االستقامة ،عمى ىذين القولين ،والحاج :ىذا التفسير قال بو كثير من السمف ،وتجدونو في عباراتيم عند قولو:
ش ِرِك َ ِ
بالحجاج ،الحظ :بأي اعتبار؟ ىذا إذا ربطتو
اء لِمَّ ِو َغ ْي َر ُم ْ
ين ِبو} [الحج ،]ٖٔ :بعضيم يفسر ذلكُ :
{ ُح َنفَ َ
بأصل المعنى يقال :باعتبار :أنيم يقتدون بإبراىيم -صمى اهلل عميو وسمم -الذي ىو حنيف ،فإبراىيم -عميو

الصالة والسالم -يقولون :ىو أول إمام لزم الناس في عصره وبعده اتباعو في مناسك الحج ،فكل من حج ونسك

مناسك إبراىيم -عميو الصالة والسالم -عمى ممتو فيو :حنيف مسمم عمى دين إبراىيم ،فحنفاء يعنيُ :حجاج،
ليس ىذا أصل معنى :الحنف ،والحنيف ،لكن لماذا فسره بعض السمف؟ ،انتبيوا جيداً ،يعني :نحن بيذه الطريقة

الحجاج ،يقال :ىذا
نستطيع أن نوجو أقوال العمماء ،فحينما تنظر أحياناً إلى ىذا المعنى يقال :الحنفاء يعنيُ :
معنى بعيد ،ما عالقة الحجاج بالحنفاء؟ يقال :أصمو باعتبار أنو يقتدي بإبراىيم -عميو الصالة والسالم،-

فإبراىيم ىو :الذي سن مناسك الحج ،فمن استن بسنتو فيو حنيف ،بيذا االعتبار ،فيو :حنيف باعتبار :أن
الحج من أخص معالم دين إبراىيم -عميو الصالة والسالم ،-ىو الذي سن ىذه المناسك بوحي من اهلل -تبارك

وتعالى-؛ وليذا الحسن البصري يفسر الحنيفية ،يقول :ىي :حج البيت ،قد تسمع ىذا القول ألول وىمة ،وتظن
أنو في غاية البعد ،والواقع :أنو يمكن أن يوجو بيذه الطريقة ،فالسمف قد يفسرون بالمثال ،وقد يفسرون بأولى ما

يدخل في المعنى ،وقد يفسرون بجزء المعنى؛ العتبار من االعتبارات ،باعتبار :أنو قد ُيغفل عن ىذا المعنى ،أو
ين ِب ِو} [الحج ،]ٖٔ :قالواُ :حجاجاً ،فيذا توجيو
اء لِمَّ ِو َغ ْي َر ُم ْ
ش ِرِك َ
نحو ذلك؛ وليذا قال جمع من السمف بأنُ { :ح َنفَ َ

ذكر :الحاج ،ومعنى قولو :وقيل :حاج.

قال :وقيل :مختتن ،مختتن بأي اعتبار أيضاً؟ كما سبق في الحج ،باعتبار :أن إبراىيم -صمى اهلل عميو وسمم-
ىو :أول إمام سن الختان ،فاتبعو من بعده عميو ،فكل مختتن فيو :حنيف بيذا االعتبار ،مستن بسنة إمام

فيفسر أحياناً
الحنفاء ،فيذه من أخص معالم الحنيفية ،ممة إبراىيم -عميو الصالة والسالم :-الختان والمناسكُ ،
بيذه الخصائص ،والحنيف يقال :لممخمص الذي أسمم ألمر اهلل ،فمم يحصل منو ميل ،وانحراف ،والتواء في

شيء من دينو.

الحظ :ابن جرير -رحمو اهلل -يفسر الحنيف :بالمستقيم ،ال يفسره بالميل ،وانما باالستقامة ،يقول :المستقيم من

كل شيء ،يقول ابن جرير :وقد قيل :إن الرجل الذي تُقبل إحدى قدميو عمى األخرى إنما قيل لو :أحنف؛ نظ اًر
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الح َنف
إلى السالمة ،يعني :تفاؤالً ،فابن جرير يقول :األصل في أصل ىذه الكممة -ال َح َنف :-االستقامة ،طيب و َ
الذي يكون في الرجمين بمعنى :الميل
و ِ
ف في رجمو ***
اهلل لوال َح َن ٌ
قال :ىذا الحنف يقال لو :حنف ،بمعنى :مستقيم ،تفاؤالً بأنو يستقيم ،كما يقال لمبيداء :مفازة ،باعتبار أنو يفوز

بقطعيا ،ال ييمك فييا ،ويقال لمديغ :سميم ،تفاؤالً بالسالمة ،فينا ىذا الذي فيو الميل يقال لو :مستقيم ،ىو طبعاً
ال يقال :مستقيم ،يقال :حنيف ،فقط حتى تفيم كممة حنيف عند ابن جرير أن معناىا :مستقيم ،طيب ىو أعوج

القدم ،أو القدمين؟ ،يقول :نعم ،ىو أعوج ،وما قيل لو :أعوج ،قيل لو :حنيف ،يعني :مستقيم؛ تفاؤالً باالستقامة
في عاقبتو ،وما يصير إليو ،ومن ىنا يقال لو :أحنف ،يقول :نظ اًر إلى السالمة ،يعني :تفاؤالً ،والمعنى في
ِ َّ ِ ِ
يم َح ِنيفًا} [النساء ]ٕٔ٘ :يقول :نتبع ممة إبراىيم حنيفاً يعني :مستقيماً ،يعني :االستقامة عمى دين
{ َواتََّب َع مم َة إ ْب َراى َ
إبراىيم ،واتباعو عمى ممتو ىي الحنيفية.
الح َنف ىو الميل ،ىذا عند أىل المغة ،وكثير من المفسرين ،وأما ابن جرير فيقول :ال ،ىو:
طيب فالمشيور :أن َ
االستقامة ،والميل من لوازمو ،أنو إذا كان مستقيماً فيمزم من ذلك أن يكون مائالً عن كل طريق آخر ،مائالً عن

االنحراف ،والسبل ،والضالل ،وما إلى ذلك ،والسمف قد يفسرون بالزم المعنى ،والتفسير يقع عمى ذلك جميعاً،

فالتفسير يكون :بالمطابق ،ويكون :بجزء المعنى -التضمن ،-ويكون أيضاً :بالزمو ،ويكون :بإيمائو ،وتنبييو،
واشارتو ،وقد يكون :بمفيومو ،إلى غير ذلك من أنواع الداللة ،وكل ىذا صحيح؛ ولذلك تجد بعض التفسيرات

الح َنف ىو الميل ،فيذا
لمسمف ،وىي في الواقع تفسير بالالزم ،فإذا وجدت من يقول بأن الحنيف ىو المائل ،وأن َ
عند من يفسر الحنف بالميل ،يكون من قبيل التفسير بالمطابق ،وعند من يفسره باالستقامة ،كابن جرير ،ىل
يكون عنده ذلك التفسير من قبيل الغمط؟ ال ،ىو تفسير صحيح ،لكنو بالالزم ،ليس بخطأ ،ولكن بالالزم ،واهلل

أعمم.

ِ ِ ِ
ين} [النحل{ ،]ٕٔٓ :أ ِ
َن اتَِّب ْع
ان أ َّ
ُم ًة قَ ِانتًا لِمَّ ِو َح ِنيفًا َولَ ْم َي ُك ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
يم َك َ
فقولو -تبارك وتعالى{ :-إ َّن إ ْب َراى َ
ِ َّ ِ ِ
ين} [النحل{ ،]ٕٖٔ :فَأ َِق ْم َو ْج َي َك لِمد ِ
ّْين َح ِنيفًا} [الروم ]ٖٓ :يعني :مستقيماً،
ان ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
يم َح ِنيفًا َو َما َك َ
مم َة إ ْب َراى َ
ين ِب ِو} [الحج ،]ٖٔ :في سورة الحج إذا
اء لِمَّ ِو َغ ْي َر ُم ْ
ش ِرِك َ
ويمزم منو :الميل عن سائر األديان ،وقولوُ { :ح َنفَ َ
وجدتُ :حجاجاً ،فال تعجل في الحكم عمى تخطئة مثل ىذا القول ،فإن السمف أعمم وأفقو بمعاني القرآن،
{م ْخِم ِ
اء} [البينة ]٘ :يعني :مستقيمين ،واهلل أعمم.
ين لَ ُو الد َ
ص َ
ّْين ُح َنفَ َ
ُ
ِ
ٍ
معان :اإلسالم ،والحرية ،والعفاف،
قال -رحمو اهلل تعالىُ :-محصنين ومحصنات :اإلحصان لو أربعة
ص َن ُكم ِم ْن بأ ِ
والتزوج{ ،لِتُ ْح ِ
ْس ُك ْم} [األنبياء ]08 :تقيكم.
َ
ْ
أصل ىذه المادة :الحاء والصاد النون أرجعو ابن فارس إلى أصل واحد ،وىو :الحفظ ،والحياطة ،والحرز ،ىذا
معنى واحد :الحفظ ،والحياطة ،والحرز.

الحظ :حينما نربط ىذه المعاني التي ذكرىا ابن ُجزي -رحمو اهلل ،-وما لم يذكره ،ىذا المعنى الذي جعمو ابن
فارس أصالً :انظر استعماالت ىذه المادة ،وما تفرع عنيا ،يقالِ :
الحصن :لممكان المحمي والمنيع ،والتحصين

وحصنو تحصيناً ،وحصن البناء ،وحصن البمد ،يعني :جعمو منيعاً ،وحصيناً{ ،ال
حصنو ،وفالن ُمحصن،
ّ
يقالّ :
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ِ
ِ
ص َن ٍة} [الحشر ،]ٔٗ :يعني :حصينة ،وأحصنو إحصاناً :جعمو في المواضع
يعا إَِّال ِفي قًُرى ُم َح َّ
ُيقَاتمُوَن ُك ْم َجم ً
الحصينة التي تجري مجرى الحصن ،قد ال يكون وضعو في حصن ،لكن جعمو في موضع أمين يجري مجرى
ص َن ُكم ِم ْن بأ ِ
وس لَ ُكم ِلتُ ْح ِ
ْس ُك ْم} [األنبياء ،]ٛٓ :لتحصنكم ىنا :ما دخل في حصن،
َ
الحصنَ { ،و َعمَّ ْم َناهُ َ
ْ
ص ْن َع َة لَ ُب ٍ ْ
ص َن ُكم ِم ْن بأ ِ
لكن ىذه الصنعة :المبوس ،المقصود بيا :الدروع؛ {لِتُ ْح ِ
ْس ُك ْم} يعني :يكون اإلنسان في مأمن من أن
َ
ْ
ِ ِ
ِ ِ
َّمتُ ْم لَ ُي َّن إَِّال
س ْبعٌ ِش َد ٌ
يصيبو شيء من السالح ،وان لم يكن في حصن{ ،ثُ َّم َيأْتي م ْن َب ْعد َذل َك َ
اد َيأْ ُك ْم َن َما قَد ْ
يال ِم َّما تُ ْح ِ
ون} [يوسف ،]ٗٛ :ليس المقصود :أنو يوضع في الحصون ،ويوضع عميو الحرس ،ونحو ذلك،
َقمِ ً
ص ُن َ
وانما معنى{ :تُ ْح ِ
ون} :أنو يوضع في أماكن يحفظ فييا ،ويقال :أحصن فرجو ،الحظ :كل ذلك يرجع إلى
ص ُن َ
ص َن ْت فَ ْر َج َيا}
معنى :الصيانة ،والحفظ ،واالحتراز لمشيء ،فقوليم :أحصن فرجو بمعنى :صانو بالعفةَ { ،والَِّتي أ ْ
َح َ
[األنبياء{ ،]ٜٔ :وال تُ ْك ِرُىوا فَتَي ِات ُكم عمَى ا ْل ِب َغ ِ
ص ًنا} [النور ،]ٖٖ :الفتيات ىنا :الجواري ،واإلماء،
اء إِ ْن أ ََرْد َن تَ َح ُّ
َ ْ َ
َ

واآلية نزلت بسبب عبد اهلل بن أُبي ،كان لو جاريتان أسممتا ،فكان ُيكرىين عمى البغاء ،البغاء ىو :الزنا بأجرة -
كما سبق ،-فينا اهلل -تبارك وتعالى -نيى عن ذلك ،وقال{ :وال تُ ْك ِرُىوا فَتَي ِات ُكم عمَى ا ْل ِب َغ ِ
ص ًنا}
اء إِ ْن أ ََرْد َن تَ َح ُّ
َ ْ َ
َ
[النور ]ٖٖ :يعني :صيانة النفس بالعفة ،أو الزواج.
النس ِ
اآلن طب ْق ىذا عمى عموم اآليات{ :وا ْلم ْحص َن ُ ِ
اء إَِّال َما َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُك ْم} [النساء ،]ٕٗ :ما المقصود بو؟
ات م َن ّْ َ
َ ُ َ
ات ِم َن
لما ذكر المحرماتُ { :حّْرَم ْت َعمَ ْي ُك ْم أ َّ
ُم َياتُ ُك ْم َوَب َناتُ ُك ْم َوأ َ
ص َن ُ
َخ َواتُ ُك ْم} [النساء ،]ٕٖ :إلى أن قالَ { :وا ْل ُم ْح َ
ين َغ ْير مس ِ
ِِ
الن ِ
ين} [النساء]ٕٗ :
اف ِح َ
ساء إَِّال َما َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُك ْم} [النساء ]ٕٗ :يعني :المتزوجات ،وفي قولوُ { :م ْحصن َ َ ُ َ
ّْ َ
ات ِم َن ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
ات
ص َن ُ
متزوجين ،فالقضية تكون :بعقد صحيح ،بزواج صحيح ،وليست بسفاحَ { ،وا ْل ُم ْح َ
ُ
ون ا ْلم ْحص َن ِ
ِ
ات} [النور:
ص َن ُ
اب ِم ْن قَ ْبمِ ُك ْم} [المائدة ]٘ :يعني :العفائفَ { ،والَِّذ َ
ات ِم َن الَِّذ َ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ين َي ْرُم َ ُ َ
َوا ْل ُم ْح َ
افح ٍ
ات َغ ْير م ِ
وف م ْحص َن ٍ
وى َّن أُجورُى َّن ِبا ْلمعر ِ
ات} [النساء ،]ٕ٘ :فُسر :بالعفيفات،
س َ
َ ُ َ
ُ َ
َ ُْ
ٗ] يعني :العفائفَ { ،وآتُ ُ ُ َ
ات} [النساء ،]ٕ٘ :ىنا :الحرائر{ ،فَِإ ْن أَتَ ْي َن ِبفَ ِ
ات ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
نكح ا ْلم ْحص َن ِ
طوًال أ ْ ِ
{وم ْن لَم ي ِ ِ
ش ٍة}
اح َ
ستَط ْع م ْن ُك ْم َ ْ
ََ ْ َ ْ
َن َي َ ُ َ
ُ
ف ما عمَى ا ْلم ْحص َن ِ
ِ
اح َ ٍ
ص َّن فَِإ ْن أَتَ ْي َن ِبفَ ِ
ُح ِ
ُح ِ
ات
ص َّن} يعني :تزوجن{ ،فَِإ َذا أ ْ
يعني :اإلماء{ ،فَِإ َذا أ ْ
صُ َ َ
شة فَ َعمَ ْي ِي َّن ن ْ
ُ َ
ون ا ْلم ْحص َن ِ
ِم َن ا ْل َع َذ ِ
ات} [النور]ٕٖ :
اب} [النساء ]ٕ٘ :يعني :نصف ما عمى الحرائر ،وىكذا{ ،إِ َّن الَِّذ َ
ين َي ْرُم َ ُ َ
ِ
صوُن ُي ْم ِم َن المَّ ِو} [الحشر ،]ٕ :الحصون :القالع ،ونحو ذلك مما
يعني :العفائفَ { ،وظَ ُّنوا أَنَّ ُي ْم َمان َعتُ ُي ْم ُح ُ
يتحصنون بو ،وىكذا.

فالمعاني التي ذكرىا ابن ُجزي ،وىي قولو :اإلحصان :لو أربعة ٍ
معان ،ىي ترجع إلى ىذا.
قال :اإلسالم ،وىو يرجع إلى معنى :الحفظ ،والحرز ،إلى آخره ،باعتبار :أن اإلسالم يحصل بو اإلحصان(( :ال
يحل دم امرئ مسمم يشيد أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ثالث ،)ٚ())..فإذا أسمم يكون قد أُحرز،

وأُحصن ،وحفظ ،وصان دمو ،ومالو.
ف ِب ْاألَ ْن ِ
ِ
س ِب َّ
َن َّ
الن ْف ِ
ف
ييا أ َّ
س َوا ْل َع ْي َن ِبا ْل َع ْي ِن َو ْاألَ ْن َ
 - ٚأخرجو البخاري ،كتاب الديات ،باب قول اهلل تعالىَ { :و َكتَ ْب َنا َعمَ ْي ِي ْم ف َ
الن ْف َ
الس ّْن وا ْلجر ِ
َّق ِب ِو فَ ُيو َكفَّارةٌ لَ ُو وم ْن لَم َي ْح ُكم ِبما أَ ْنَز َل المَّ ُو فَأُولَِئ َك ُىم َّ
ون}
َو ْاألُ ُذ َن ِب ْاألُ ُذ ِن َو ّْ
صد َ
الظالِ ُم َ
الس َّن ِب ّْ َ ُ ُ َ
َ
اص فَ َم ْن تَ َ
ص ٌ
وح ق َ
ََ ْ
َ
ْ َ
ُ
[المائدة ،]ٗ٘ :رقم ،)ٙٛٚٛ( :ومسمم ،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،باب ما يباح بو دم المسمم ،رقم.)ٔٙٚٙ( :
12

قال :والحرية ،يقال ليا :إحصان ،وليست بالحرية التي يطالب بيا بعضيم ،جعموىا شعا اًر ُيعبد من دون اهلل -
تبارك وتعالى ،-لكن المقصود ىنا بالحرية :التي تقابل الرق ،فالحرية يقال ليا :إحصان ،بأي اعتبار؟ {فَِإ َذا
ف ما عمَى ا ْلم ْحص َن ِ
ِ
اح َ ٍ
ص َّن فَِإ ْن أَتَ ْي َن} ىذا المعنى المباشر{ ،فَِإ ْن أَتَ ْي َن ِبفَ ِ
ُح ِ
ات ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب}
أْ
صُ َ َ
شة فَ َعمَ ْي ِي َّن ن ْ
ُ َ
ُح ِ
ف ما عمَى ا ْلم ْحص َن ِ
ِ
ص َّن} يعني :تزوجن{ ،فَِإ ْن أَتَ ْي َن
ات} يعني :الحرائر{ ،فَِإ َذا أ ْ
صُ َ َ
[النساء{ ]ٕ٘ :فَ َعمَ ْي ِي َّن ن ْ
ُ َ
ف ما عمَى ا ْلم ْحص َن ِ
ِ
اح َ ٍ
ِبفَ ِ
ات ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب} [النساء.]ٕ٘ :
صُ َ َ
شة فَ َعمَ ْي ِي َّن ن ْ
ُ َ
ون ا ْلم ْحص َن ِ
ات} [النور ،]ٗ :وىذا كمو يرجع إلى معنى :الحفظ،
قال :والعفاف ،وىذا واضح ،كقولوَ { :والَِّذ َ
ين َي ْرُم َ ُ َ
حفظ الشيء ،ونحو ذلك ،والحياطة لو ،فالعفاف يحصل بو :حفظ النفس ،والفرج من المدنسات ،ومواقعة
الفواحش.

ص َن ُكم ِم ْن بأ ِ
قال :والتزوج ،وىو كذلك ،وقال{ :لِتُ ْح ِ
ْس ُك ْم} [األنبياء ]ٛٓ :يعني :تقيكم ،كل ذلك يرجع إلى أصل ىذا
َ
ْ
المعنى ،واهلل أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.
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