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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن ج  
 معاني المغات )الغريب(

 اهلل حسبك :قولو إلى ةج  ح   :قولو من الحاء حرف( ب -61)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
ج   :-رحمو اهلل تعالى-زي ابن ج  قال  غمبو  :وج  جادلو، وح   :فالنا   فالن   اج  وبرىان، وح   ،دليل :-بالضم- ةح 
ج   :أ خذ القصد، ومنو :-والكسر ،بالفتح-ج ة، والح  ج  بالح    ِحجج. :وجمعيا ،ةن  س   :بالكسر :البيت، وِحجة ح 

 والسالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد:والصالة  ،الحمد هلل
 أرجعيا ابف فارس إلى أربعة أصوؿ: ،الحاء والجيـ :أصؿ ىذه المادة :ةفالُحجّ 
م ى الن اِس ِحج  اْلب ْيتِ }ىذا واضح، و قصد حج،  القصد، قاؿ: وكؿ   :األوؿ ِلم ِو ع   والَحجّ  الِحجّ ف، [ٜٚآؿ عمراف:] {و 
العمرة والحج، وكذلؾ  :الحج األكبر واألصغر يعني :يقاؿو سؾ، ألداء الن ؛قصد بيت اهلل الحراـ ،القصد :بمعنى

القصد، يقوؿ: ثـ  :سؾ في وقت مخصوص، فيذا بمعنىألداء الن ؛يقيد إذا ُأريد بو الحج بقصد بيت اهلل الحراـ
ال فأصمولمن ؛القصد إلى البيت الحراـ :ص بيذا االسـختُ ا  .القصد :سؾ، وا 

ج  }: -تبارؾ وتعالى-كقولو ة، نَ السَ  :وىي ،ةالِحج   :وىو :األصؿ الثاني ر ِني ث م اِني  ِحج   [ٕٚ القصص:] {أ ْن ت ْأج 
 .األصؿ الثاني :يعني: سنوات، فيذا ىو
: حجاج العيف، وىو: وال زاؿ العامة عندنا يقولوفمستدير حوؿ العيف، العظـ ال :وىو ،األصؿ الثالث: الِحجاج

فنظرت إليو  ،جاجووأصيب برصاصة في حِ  ،تؿقُ  يقاؿ: إف أحدىـو ف ليا حماية، و  كَ يُ لكي  ؛العظـ المحيط بالعيف
في العيف، مع أنو مات ة ـ اهلل عينو، يعني: ما جاءت الضربسم   ،: الحمد هللتقالف ،ُتعزي أمووذىبت  ،امرأة

 .اججَ الحِ  :فيذا يقاؿ لو :عمى كؿ حاؿ، يذه مف التعزية في غير موضعيافيعني، تقوؿ: فؾ اهلل عينو، 
  .موجود في القرآفالرابع غير كذلؾ الثالث و  :ىذا المعنىو النكوص،  :واألصؿ الرابع: الحجحجة بمعنى

الذي ىو أشير المعاني لـ يذكره  :والبينة، الحظوا ،البرىاف جة بمعنى:الحُ  ىنا ابف فارس لـ يذكر :عمى كؿ حاؿ
ىذا الذي ذكره ابف كؿ  ،المعنى األوؿ، فابف ُجزي ذكر ثالثة معافٍ  ،ابف فارس، وابف ُجزي ذكره في أوؿ المعاني

أف  :الُمحاجةو ، ودلاج ى:حاج فالف فالنًا بمعن ،وبرىاف ،دليؿ :ُحجة :بالضـ، ثالثة معافٍ  :ُجزي ىو في الواقع
أف يورد ىذا ما يحتج بو عمى  ،والمجادلة ،ويورد اآلخر ُحجة، ومضى الكالـ عمى الجدؿ ،يورد ىذا ُحجة

أو  ،محادثة بيف شخصيف :فيي أعـ، المحاورة ،بخالؼ المحاورة: يعني ،ىكذا المجادلة ،ليفتمو عف رأيو ؛صاحبو
وىذا يورد حجة، فيذا المعنى األوؿ  ،يذا يورد حجةف ،بخالؼ ذلؾ فأكثر، لكف المحاجة والمجادلة ،بيف طرفيف

نة لممحجة والقصد، المبي   ةمبينة الواضحل :مف أشير االستعماالت ليذه المادة، فتقاؿ :وىو ،الذي ذكره ابف ُجزي
مبينة لممحجة والقصد،  :ة لممحجة، المحجة يعني: الطريؽ الواضح، والقصد، الحظالبينة الواضحة المبين :انتبيوا

جة، يوردىا مف أجؿ ماذا؟ مف أجؿ جة إلى ىذا إلى القصد، فيذا الذي يورد ىذه الحُ كأنو يرجع الحُ  ابف فارسف
ليرد عميو قولو،  ؛أو مف أجؿ أف يفتمو عف رأيو ،حمؿ مقابمو عمى رأيو :يقصد بذلؾ ،إقناع الطرؼ اآلخر
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ولو كاف غير  ،ما يحتج بو اإلنساف :راد بياحة المبينة لممحجة والقصد، وقد يالبينة الواض :فيقولوف: الُحجة ىي
ُحجة أوىى مف بيت العنكبوت، كما يقاؿ: الحجج التي ال قيمة ليا، و الحجج التافية، و الحجج الباطمة، كيف، ُمبِ 

ال فيي ليست بحجة جة باعتبار أف ذلؾ بحسبىي ُسميت حُ  عز -وليذا يقوؿ اهلل  ؛زعـ مف صدرت عنو، وا 
بِِّيمْ }: -وجؿ ة  ِعْند  ر  ت ي ْم د اِحض  ج   لكف الكالـ قد يخرج مراًعى ،ليست بحجة في الواقع :، وىي[ٙٔ الشورى:] {ح 

ف لـ يكف القائؿ يعتقده، ىذا ،أو المخاطب ،فيو حاؿ السامع  .أحد األنواع في االستعماالت القرآنية وا 
غمبو  :وج  وحَ  ،جادلو :فالف فالناً  يقوؿ ابف ُجزي: حاجّ  ،والمنازعة ،ةحاجّ المُ  :-جةأي: الحُ - راد بياوقد ي
 .بالحجة

 :ج، والِحج، المعنى الثاني: الحَ معافٍ  ةثالثذكر  :قاؿ: والحج، ىذا المعنى الثاني الذي ذكره ابف ُجزي، قمت لكـ
 .حج البيت :ومنو ُأخذ ،القصد

فارس عند ابف  ىوو زي، جُ يذا المعنى الثالث الذي ذكره ابف فِحجج،  :وجمعيا ،ةنَ سَ  :بالكسر :قاؿ: وِحجة
 األصؿ الثاني.

ة  }: -تبارؾ وتعالى-في قولو  ج  م ْيك ْم ح  ، ما المقصود بو؟ يحتمؿ أف يكوف [ٓ٘ٔ البقرة:] {ِلئ ال  ي ك ون  ِلمن اِس ع 
ال يكوف ىناؾ  ،ُمحاجة :ُحجة يعني :ىذه المعاني المباشرة ،والمنازعة ،المحاجة :أو معنى ،ما ُيحتج بو :المعنى

ة   ِلئ ال  }مجاؿ لمجدؿ، وكذلؾ أيضًا في قولو:  ج  م ى الم ِو ح  ما  :، يمكف أف يكوف[٘ٙٔ النساء:] {ي ك ون  ِلمن اِس ع 
ة  اْلب اِلغ ة  }محاجة، المجادلة و الأو  ،ُيحتج بو ج  يعني: البينة الواضحة ىنا، وليس  [ٜٗٔ األنعاـ:] {ق ْل ف ِمم ِو اْلح 
اج  ِإْبر اِىيم  ِفي ر بِّوِ }المجادلة،  :معناىا يعني: نازعو الحجة،  [ٕٛ٘ البقرة:] {أ ْن آت اه  الم و  اْلم ْمك   أ ل ْم ت ر  ِإل ى ال ِذي ح 

و  ق ْوم و  }يمكف أف ُيفسر بيذا،  اج  ح   تبارؾ -وخاصموه، وىكذا أيضًا في مثؿ قولو  ،نازعوه [ٓٛ األنعاـ:] {و 
م ى ق ْوِموِ }: -وتعالى ت ن ا آت ْين اى ا ِإْبر اِىيم  ع  ج  ِتْمك  ح  ب ْين ك م  }لبينة الواضحة، أي ا [ٖٛ األنعاـ:] {و  ة  ب ْين ن ا و  ج   {ال ح 

ج  اْلب ْيت  أ وِ }وال منازعة،  ،المحاجة، ال حجة :الحجة تأتي بمعنىفال محاجة،  :بمعنى [٘ٔ الشورى:]  ف م ْن ح 
ج  } :ونحو ذلؾ، وىكذا ،قصد البيت [ٛ٘ٔ البقرة:] {اْعت م ر   ر ِني ث م اِني  ِحج   ييعني: ثمان [ٕٚ القصص:] {أ ْن ت ْأج 

 .سنوات، واهلل أعمـ
القصد، فإذا أردنا أف نجمع  :البرىاف ترجع عنده إلى معنى :جة بمعنىالحُ  :ىنا عمى قوؿ ابف فارس فطيب إذ

 والقصد. ،ةنَ اثناف، الس   :ما ذكره ابف ُجزي مف المعاني الثالثة يبقى عندنا
ط   :ة: أيِحط   :-رحمو اهلل تعالى-زي ابن ج  قال  ال إلو إال  :تفسيرىا ،ىي كممة بالعبرانية :عنا ذنوبنا، وقيل ح 
 اهلل.

ق ول وا ِحط ة  }سألو أف يحطو عنو،  :هو وزرَ استحطّ  :ذنوبنا، يعني: ِحطة، يقاؿُحط عنا  ، التقدير [ٔٙٔ األعراؼ:] {و 
بِّك مْ }وقولو: أي: مسألتنا ِحطة،  ْعِذر ة  ِإل ى ر   {ِلم  ت ِعظ ون  ق ْوم ا الم و  م ْيِمك ي ْم أ ْو م ع ذِّب ي ْم ع ذ اب ا ش ِديد ا ق ال وا م 

التركيب  :، الحظ-تبارؾ وتعالى-يعني: أف موعظتنا معذرة، يعني: مف أجؿ اإلعذار عند اهلل  [ٗٙٔ األعراؼ:]
بِّك مْ }متشابو،  ْعِذر ة  ِإل ى ر  ق ول وا }وقولو: قالوا: موعظتنا معذرة، أي: مف أجؿ المعذرة،  [ٗٙٔ األعراؼ:] {ق ال وا م  و 

ق ول وا ِحط ة  }مسألتنا ِحطة،  [ٔٙٔ األعراؼ:] {ِحط ة   د ا و  م وا اْلب اب  س ج   :ىـ بقوؿ وفعؿ، الفعؿ، أمرَ [ٛ٘ البقرة:] {و اْدخ 
ُخضعانًا لربو  ؛منحني الظير :يدخؿ الواحد منيـ وىو ،الركوعو في ىيئة الخضوع  :يعني ،أف يدخموا الباب سجداً 
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ق ول وا } مسألتنا ِحطة،ط عنا ذنوبنا، ، ىذا الفعؿ، والقوؿ: ِحطة، حُ -عز وجؿ-خضوعًا هلل  ،-تبارؾ وتعالى- و 
 .وخطايانا ،، ُحط عنا أوزارنا[ٔٙٔ األعراؼ:] {ِحط ة  

أنزلو، حط عنو  :ؿحعنو الر  طّ إنزاؿ الشيء مف عمو، تقوؿ: حَ  :وىو ،ابف فارس ُيرجع ىذه المادة إلى أصؿ واحد
أنزؿ : واألشياء المعنوية، حط الرحؿ ،األشياء الحسيةفي  ىذا يقاؿ أثقمو، فكأف ىذا الديْ  ،كأنو يثقمو :ف يعنيالديْ 

ُحط عنا  ،ط الذنوب والخطاياحَ  :أنزلو، ويقاؿ في األشياء المعنوية :الرحؿ مف الدابة، حط المتاع، حط رحمو
وضعو عنو، تقوؿ: ضع  ،أسقطو عنو :بمعنى ،أو نحو ذلؾ ،فأو الديْ  ،ط عنو الُغـرحَ  :وكذلؾ أيضاً  ،خطايانا

ي ْحِمل  ي ْوم  اْلِقي ام ِة }: فإنو كالحمؿ ،ف يحممو عمى ظيره، وكذلؾ الوزرف، كأنو أنزلو، كأف الديْ ذا الديْ عنو مف ى
نْ } ، يحممو عمى ظيره،[ٓٓٔ طو:] {ِوْزر ا ْثق م ة   ت ْدع   و اِ  أحماؿ  :وفي، [ٛٔ فاطر:] {ش ْيء   ِمْنو   ي ْحم لْ  ال   ِحْمِمي ا ِإل ى م 

ل ي ْحِمم ن  أ ْثق ال ي مْ } :عمى ىذه الظيور، وأثقاؿ  :الحط بمعنى :فبيذا االعتبار ،، فيو ُيثقؿ صاحبو[ٖٔ العنكبوت:] {و 
 .ط عنا خطاياناحُ والوضع،  ،اإلنزاؿ

ق ول وا }ال إلو إال اهلل،  :تفسيرىا ،بالعبرانيةىي  :قاؿ: وقيؿ د ا و  م وا اْلب اب  س ج  ال إلو  :، قولوا[ٛ٘ البقرة:] {ِحط ة  و اْدخ 
 ،إنيا ليست عربية :األلفاظ التي يقاؿو ُيرجع فيو إلى أصؿ المغة، وكثير مف ىذه األشياء  إال اهلل، ىذا يحتاج أف

لعميا في  :يقولوفيـ أنو لو صح أنيا مف تمؾ المغة ف :ال نعرفيا، والسبب :يقولوف ،إذا سألت أىؿ تمؾ المغة
ولغة حديثة، وىكذا  ،لغة قديمة :ولغة حديثة، الحبشية يوجد فييا ،لغة قديمة :العبرانية يوجد فييا ،المغة القديمة

عمى خالؼ  ،المغات، فالذيف يتكمموف بالمغة الحديثة ال يفقيوف مثؿ ىذه األلفاظ أحيانًا، ىذا لو صحباقي في 
أتيكـ نماذج ست ،ىذه بالعبرانية :يعني: الذيف يقولوف ؟ب أو العر  ىؿ يوجد في القرآف شيء مف المُ  :بيف أىؿ العمـ

ب، يعني: أف أصمو ليس بعربي، وىذه المسألة فييا خالؼ معروؼ بيف أىؿ العمـ، فمنيـ مف عر  المُ  :يسمونولما 
، ونظميا بعضيـ، وبعضيـ -عز وجؿ-نو موجود، ويمثموف لو بأمثمة، وجمعوا فيو مواضع مف كتاب اهلل إ :يقوؿ

ب، وىذا عر  المُ  :في كتابو -رحمو اهلل تعالى-السيوطي  :ف أجمع مف ذكر ىذاجمعيا منثورة ىكذا، ومِ و ذكرىا 
 :أو الكالـ األعجمي ثالثة أنواع ،ب عمى ثالثة أنواع، يعني: األلفاظ األعجميةالُمعر  

ِبي   ِبِمس ان  } :فيو ،وجد جممة باألعجميةتال  ،األوؿ: في التراكيب، ىذا ال يوجد باإلجماع في القرآف  {م ِبين   ع ر 
 .باإلجماع ، ىذا[ٜ٘ٔ: الشعراء]

ىذا الذي  :رالُمنك   رجع إلى األوؿ، لكفويمكف أف يَ  ،النوع الثاني: ما كاف بغير األسماء، فيذا أيضًا غير موجود
 .رحمو اهلل-فيو خالؼ، وىو الذي نفاه الشافعي 
 ،أسماء األنبياء ،أكثر األسماء :يقولوف ،أسماء األعالـ ال إشكاؿ فييا هيذفوالنوع الثالث: الذي ىو األعالـ، 

ىود، وصالح، و  :اسـ عربي، قالوا -صمى اهلل عميو وسمـ-محمد  لكفْ ليست عربية، األكثر،  :وأسماء المالئكة
 :فيي ،اتباقي األسماء ليست عربية، فيذه األسماء ىي تقاؿ كما تقاؿ في المغو أسماء عربية،  :وشعيب، قالوا

ىؿ ىو  ،رالُمنك   في: إنما محؿ الخالؼ عند أىؿ العمـ ،فيذا ال إشكاؿ فيو، ليس ىذا محؿ الخالؼ ،مشتركة
 .؟أو ال ،مشكاة، إلى آخرهو ُسندس، و ستبرؽ، مثؿ: إ ،موجود

ِبي   ِبِمس ان  } :القوؿ بو ينافي كوف القرآف نزؿ فبعض أىؿ العمـ يقوؿ: فيو  :كيؼ يقاؿف، [ٜ٘ٔ: الشعراء] {م ِبين   ع ر 
 ؟!ألفاظ أعجمية



4 
 

وصاروا يستعممونيا  ـ،وجود لفظة استعممت في كالـ العرب، ودخمت في لغتي :يقولوف ،والذيف يقولوف بيذا
فالعب بو،  أعجمي   -كما يقاؿ- وأن :ف القاعدة عند العربأل ؛يتفؽ مع ألسنتيـبما استعماؿ لغتيـ، وغيروا فييا 

يعني: ال ينطقوف بالمفظة األعجمية كما ينطؽ بيا األعجمي؛ ألف ألُسف العرب ال تتفؽ مع ألُسف العجـ، 
 ،العرب غةنزؿ القرآف بم ألنو ؛ىذا ال إشكاؿمفظة الوجود ىذه يقولوف: ففينطقوف بيا بما يتفؽ مع ألُسف العرب، 

 .وكانوا مما يستعممونو
ِبي  م ِبين  }ؿ: وبعضيـ يقوؿ: ال، اهلل قا  ؟، لماذا ال يكوف األعاجـ ىـ الذيف أخذوىا[ٜ٘ٔ الشعراء:] {ِبِمس ان  ع ر 

 العرب أخذتيا؟ :لماذا يقاؿ
 ور بيذه المفظة في ىذه المغة، وفي ىذه المغة عف نفس المعنى؛ ألنىذا مشترؾ بيف المغات، ُيعب   :وبعضيـ يقوؿ

نما الُمعر   ،بعر  المُ  :والمعنى يختمؼ فميس ىذا ىو ،إف كاف االتفاؽ في المفظ فقط  ب كما قاؿ صاحب المراقي:وا 
 بُ رَ العَ  اج فيما لوُ  عممتْ ما استَ 

 إسماعيؿِ  مثؿَ  ما كاف منو
 األكثرِ  واعتقادُ  منو كاف إف

 

*** 
*** 
*** 

 بُ في غير ما لغتيـ ُمعر  
 قد جاء في التنزيؿِ  ؼويوس

 رِ نك  لممُ  النفيَ  والشافعي  
 

ال إلو  :بمعنى ،أعجمية :ىؿ ىي {ِحط ة  } :وما شابو ذلؾ مف األلفاظ، فيذه ،ستبرؽإ :ر مثؿنك  ألفاظ المُ يعني: 
ال فاألصؿ ،القوؿ بأنيا عربية يمكف أف يكوف ىذا مما اتفقت فيو المغاتإال اهلل؟ اهلل أعمـ، لكف طبعًا  أف مثؿ  :وا 

فيكوف  ،ُحط عنا خطايانا :بمعنى ،تكوف لفظة مشتقة يعني :ِحطةىذا الخطاب لبني إسرائيؿ أف يكوف في لغتيـ، 
أو نحو ذلؾ مف العبارات  ،حنطة :ولذلؾ التحريؼ الذي ُنقؿ أنيـ قالوا ؛ذلؾ مما اشتركت فيو المغة العربية

، فجاءوا بمفظة حنطة :الحب المعروؼ :العبرانية بمعنى حطة وحنطة، ىؿ الحنطة أيضًا في المغة :القريبة منيا
نما جاء في بعضيا ح :اهلل أعمـ، يحتمؿ، وىذه ليست محؿ اتفاؽ في الروايات أنيـ قالوا ،قريبة منيا؟ نطة، وا 

ق ول وا ِحط ة  }: تعالى فقولوخرى، ألفاظ أ   .ط عنا خطاياناحيعني:  [ٔٙٔ األعراؼ:] {و 
ون  }من الحضور، ومنو:  :حضر: بالضاد :-رحمو اهلل تعالى-قال  ر  ر  }و، [61 الروم:] {م ْحض   {ِشْرب  م ْحت ض 

بِّك  م ْحظ ور ا}من المنع، ومنو:  :، وبالظاء[82 القمر:] م ا ك ان  ع ط اء  ر   {ك ي ِشيِم اْلم ْحت ِظرِ }، و[82 اإلسراء:] {و 
بِّك  ك ان  م ْحذ ور ا ِإن  }الخوف، ومنو:  :وىو ،رذمن الح :، وبالذال[16 القمر:]  .[75 اإلسراء:] {ع ذ اب  ر 

 :ومشاىدتو، إيراد الشيء ،ووروده ،بإيراد الشيء :-رحمو اهلل-الحاء والضاد والراء فسرىا ابف فارس  :ىذه المادة
ف كاف األصؿ واحدًا، فيو ،المشاىدة، يقوؿ: وقد يجيء ما يبُعد عف ىذا :الحضور بمعنىو أحضره،  ،الحضور  وا 

 .واحد، الحاء والضاد والراء ُيرجعيا إلى أصؿ
اِضر ة  اْلب ْحرِ  و اْسأ ْلي ْم ع نِ }ضد الغياب،  :فالحضور فة شرِ مُ  :ىنا بمعنى [ٖٙٔ األعراؼ:] {اْلق ْري ِة ال ِتي ك ان ْت ح 

بخميا  -عز وجؿ-يعني: جعؿ اهلل  [ٕٛٔ النساء:] {األ نف س  الش ح   و أ ْحِضر تِ } معنى الشيود، ،عمى البحر، تشيده
 ،كؿ واحد يريد أف يقؼ عند حقوقو ،ةة والمحاقّ تحصؿ المشاحّ ف ،الخصومة بيف الرجؿ والمرأةفي حاؿ  حاضراً 

 النساء:] {األ نف س  الش ح   و أ ْحِضر تِ }ة، ال يوجد تنازالت بيف الطرفيف، ىنا يحصؿ مشاحّ  ،يريدوف مفاصؿ الحقوؽ
ر  }واإلصالح،  ،ب التوفيؽفيصع ،وما إلى ذلؾ ،إغضاء ، ال يكوف ىناؾ[ٕٛٔ  [ٕٛ القمر:] {ك ل  ِشْرب  م ْحت ض 
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ر  }يحضره صاحبو في نوبتو، الماء بينيـ وبيف الناقة،  :يعني ،دوُيشيَ  ،رحضَ يعني: يُ   القمر:] {ك ل  ِشْرب  م ْحت ض 
 .يحضره مف كاف لو في نوبتو [ٕٛ

{}حضر: بالضاد: مف الحضور، ومنو: ي قاؿ: فينا ابف ُجز  ون  ر  : م ْحض  {}، و[ٙٔ ]الرـو ر   ]القمر: ِشْرب  م ْحت ض 
بِّك  م ْحظ ور ا{}وبالظاء: مف المنع، ومنو: قاؿ: ، [ٕٛ م ا ك ان  ع ط اء  ر   ]القمر: ك ي ِشيِم اْلم ْحت ِظِر{}، و[ٕٓ ]اإلسراء: و 
بِّك  ك ان  م ْحذ ور ا{}وىو: الخوؼ، ومنو: يقوؿ: ، وبالذاؿ: مف الحذر، [ٖٔ  :يقاؿ حذرفال، [ٚ٘ ]اإلسراء: ِإن  ع ذ اب  ر 

 .قاؿأو نحو ذلؾ مما قد ي ،فو مف ذلؾخوّ  :بمعنى رهحذّ : يقاؿحذر، الالتحرز منو عمى خيفة، ىذا ، لمخشية
وحذر، فأصؿ الحاء والضاد والراء عند ابف فارس  ،وحظر ،حضر :ذكر ثالث مواد -رحمو اهلل-فينا ابف ُجزي 

، فيذه هشيودأي:  ،ضد الغياب :الحضورو بمعنى واحد يعني،  ،ورود المشاىدةو  ،إيراد الشيء :بمعنى :قمنا
ر  ي ْعق وب  اْلم ْوت  }كقولو: االستعماالت ترجع إلى ىذا،   وقولو: مف الحضور، [ٖٖٔالبقرة:] {أ ْم ك نت ْم ش ي د اء  ِإْذ ح ض 

ون  } ر  :] {ف أ ْول ِئك  ِفي اْلع ذ اِب م ْحض    .، وكذلؾ ما كاف مف ىذا القبيؿ[ٙٔالرـو
المنع، وىذا الذي فسره بو  :يرجع إلى معنى، فيذا عند ابف فارس أصؿ واحد ،حظر :أما الحاء والظاء والراءو 

أو شيء  ،غصافأب ،نحوىا وأ ،ما ُحظر عمى الغنـ :الِحظار ،ابف ُجزي، يقاؿ: الِحظار، انتبيوا لالستعماالت
منع تالحظيرة ف ،لفظ المنع :الحظ ،أو اليابس، يعني: يجعؿ مثؿ السياج مف أجؿ أف يمنعيا رطبال الشجرمف 

 ،حظائر :حظيرة تجمع عمىو  ،مف االنفالتىي منعيا أيضًا تو  ،أو البرد ،صؿ إلييا الرياحتفال  ،ىذه الدواب
تبارؾ -  ولذلؾ في قولو  ؛ما ُحظر عمييا، ويقوؿ: ال يكاد ُيفعؿ ذلؾ إال بالرطب منو ثـ ييبس :ظارفيذا الحِ 
صاحب  ،رحتظِ مُ  :يقاؿ لو الذي يعمؿ ىذا السياج ،يعني: فاعؿ ذلؾ [ٖٔ القمر:] {ك ي ِشيِم اْلم ْحت ِظرِ }: -وتعالى

 ،فيتيشـ بثـ ييبس ىذا الرط ،يعني: الذي يعمؿ الحظيرة لمغنـ [ٖٔ القمر:] {ك ي ِشيِم اْلم ْحت ِظرِ }الحظار، 
تبارؾ -     اهلل و  ،[ٖٔ القمر:] {ك ي ِشيِم اْلم ْحت ِظرِ }فيذا اليشيـ المتخمؼ مما جمعو صاحب الحظيرة  ،ويتساقط
بِّك  م ْحظ ور ا}يقوؿ:  -وتعالى م ا ك ان  ع ط اء  ر  ، [ٖٔ القمر:] {ك ي ِشيِم اْلم ْحت ِظرِ }وا، يعني: ممنوعً  [ٕٓاإلسراء:] {و 

  .كما سبؽ
مف  :وىو ،الحاء والذاؿ والراء، يقوؿ ابف فارس: أصؿ واحد :-رحمو اهلل-المادة الثالثة التي ذكرىا ابف ُجزي 

ون  } :-تبارؾ وتعالى- قولوفي و ، رٌ الحذر، فالف حذِ  ،والتيقظ ،التحرز اِذر  ِميع  ح  ن ا ل ج  ىناؾ ، [ٙ٘ الشعراء:] {و اِ 
 .الفزع :بخائفيف، والمحذورة :ُفسر "حِذروف"ومتأىبوف،  :يأ "حاذروف"، {ونحِذر  }: أخرى قراءة

 المحترزفيذا  ،والتيقظ ،التحرز :الخوؼ، ويرجع إلى معنى :وىو ،مف الحذر :بالذاؿ :ىنا يقوؿ ابف ُجزي
وال يحترز  ،ر، الجانب الذي يأمنوذِ الحَ ف مأمنو يؤتى وليذا يقاؿ: مِ  ؛والخوؼ ،المتيقظ يكوف في حاؿ مف الترقب

 [ٚ٘ اإلسراء:] {ِإن  ع ذ اب  ر بِّك  ك ان  م ْحذ ور ا}قولو: فقد يأتيو الشر مف ناحيتو، ف ،ألنو ال يخاؼ غوائمو ؛مف جيتو
ويتوقى،  ،ويحترز في أعمالو ،يخاؼ اآلخرة [ٜ الزمر:] {ي ْحذ ر  اآلِخر ة  }رز منو، توأف ُيح ،أف ُيخاؼ يعني: حري  

ذ وا ِحْذر ك مْ } ِإن  ِمْن أ ْزو اِجك ْم و أ ْوالِدك ْم ع د وًّا ل ك ْم }واالحتراز، وكذلؾ:  ،واالحتراس ،بالتيقظ [ٔٚ النساء:] {خ 
وى مْ   ؛لئال تحممكـ الشفقة عمى ىؤالء األوالد بمواقعة الحراـ ؛واحتراز ،يعني: كونوا عمى تيقظ [ٗٔ التغابف:] {ف اْحذ ر 

يصدر عنيـ مف محاولة أو ما  ،والنزوؿ تحت مطالباتيـ التي ال تخمو مف محذور ،ورغباتيـ ،استجابة لنزواتيـ
 ،ال تحج ،ال تذىب ،ال تخرج ،والعمؿ الصالح، اجمس عندنا ،إقعاده عف العمـ النافعفي يتسببوف  ،اإلنساف إقعاد
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 ،نحف نستوحش إذا خرجت ؟ال تذىب لمحج، لماذا تذىب إلى طمب العمـ ،مًعاد ال كذا، نعيّ  ،ال تنفؽ ،ال تعتمر
كما  ،والطاعات، فيفعموف بو فعؿ عدوه ،والعبادات ،مقصرًا في األعماؿ ،أنو يخرج جاىالً  :فالنتيجة ،ابؽ معنا

وى مْ ِإن  ِمْن أ ْزو اِجك ْم و أ ْوالِدك ْم ع د وًّا ل ك ْم } :-رحمو اهلل-يقوؿ ابف القيـ   :، العداوة الجالب ليا[ٗٔ التغابف:] {ف اْحذ ر 
أف يريد  ،عدوه، عدوه ماذا يريد؟فعؿ يفعموف بو  :فيقعدونو، في النياية ،وليست عداوة بغض ،والمحبة ،الشفقة

 ،يوصمونو إلى ىذه النتيجة، ال يتصدؽ النتيجة، والعمؿ الصالح، فيصموف معو إلى ىذه ،يقعده عف العمـ النافع
ذا أراد أف يصوـ منعوه، قالوا: إرىاؽ عميؾ  ،تأكؿ معناأف إلى آخره، نريدؾ  ، وحر،النيار طويؿو  ،وال يعمؿ، وا 

  وىكذا. ،وترتع معنا ،وتأنس معنا
 :اسم اهلل تعالى، قيل: معناه :حراستو، والحفيظ :وعيو، وحفظ الشيء :حفظ العمم :-رحمو اهلل تعالى-ال ق

 يم من الميالك.ئكال :العميم، وقيل: حافظ الخمق
مراعاة الشيء، فيي ترجع إلى  :وىو مراعاة الشيء، حفظ الشيء ،ذه المادة أرجعيا ابف فارس إلى أصؿ واحدى

، وىذا "عمى"ػالرقيب، السيما إذا ُعدي ب :وىو ،اً ى زائدف حافظ وحفيظ معنً والصيانة، وقد ُيضم   ،الرعاية :معنى
اِفظ  }المعنى المباشر كؿ موضع بحسبو،  م ْيي ا ح  يحفظ  ،بالرقيب :يعني: ُفسر [ٗ الطارؽ:] {ِإْن ك ل  ن ْفس  ل م ا ع 

اِفِظين  }وما يصدر عنو،  ،أعمالو م ْيك ْم ل ح  ن  ع   ،مراعاة الشيء :فيو في معنى ،بالرقباء: ، ُفسر[ٓٔ االنفطار:] {و اِ 
ِفيظ  }، وُيعدى بعمى، بالُمييمف :الرقيب، وقد ُيفسر أيضاً  :وكذلؾ أيضاً  ز اِئِن األ ْرِض ِإنِّي ح  م ى خ  ق ال  اْجع ْمِني ع 

ِميم   ِفيظ  }والرعاية،  ،وأرعى، الصيانة ،أصوف :بمعنى "حفيظ"، ىنا [٘٘ يوسؼ:] {ع  ، يمكف [ٗ ؽ:] {و ِعْند ن ا ِكت اب  ح 
ِفيظ  }ودع فيو، ُحفظ بو ما أُ  ،ويرعاه ،يصوف كؿ شيء :أف يقاؿ  ،، يعني: يصوف نفسو[ٕٖ ؽ:] {ِلك لِّ أ و اب  ح 

ع ْمن ا الس م اء  س ْقف ا }مصوف،  [ٕٕ البروج:] {ِفي ل ْوح  م ْحف وظ  }ويرعاىا مف أف تقع فيما يحُرـ عميو مواقعتو،  ج  و 
الِة }المصوف المرعي،  :، والموح المحفوظمصونًا مرعيًّا [ٕٖ األنبياء:] {م ْحف وظ ا م و اِت و الص  م ى الص  اِفظ وا ع  ح 
ْسط ى قامتيا كما  ،ال يكوف ذلؾ إال بالمواظبة عميياو  ،ورعايتيا ،بصونيا :، المحافظة عمييا[ٖٕٛ البقرة:] {اْلو  وا 
منوا عميو، وىكذا، وأتُ  ،ودعوهيعني: ما استُ  [ٗٗ المائدة:] {ِبم ا اْست ْحِفظ وا ِمْن ِكت اِب الم وِ }، -عز وجؿ-أمر اهلل 

أو يتطرؽ  ،لئال تقع ؛، حفظ السموات واألرض[ٕ٘٘ البقرة:] {و ال ي ئ ود ه  ِحْفظ ي م ا}: -تبارؾ وتعالى-في قولو و 
ِفظ  }كذلؾ: و ، : الصيانة والرعايةفيذا بمعنى ،إلييا الخمؿ اِفظ ات  ِلْمغ ْيِب ِبم ا ح  ات  ق اِنت ات  ح  اِلح   النساء:] {الم و  ف الص 

 ،مف األحكاـ -عز وجؿ-بمراعاة ما شرعو اهلل  ،راعيات لحقوؽ األزواج عند غيبتيـال :، الحافظات يعني[ٖٗ
اِفظ ات  ِلْمغ ْيبِ }حفظ الحدود، و  وال يصدر  ،-تبارؾ وتعالى-أنيا ال تواقع ما يسخطو اهلل  :، فيدخؿ في ىذا{ح 

دخؿ في بيتو مف ال يرضاه، وال فال تُ  ،أو نحو ذلؾ ،أو شرفو ،أو حرمتو ،عنيا ما يكوف سببًا النتياؾ حؽ الزوج
ونحو ذلؾ،  ،واختالط األنساب ،أو يكوف سببًا لذىاب الشرؼ ،دنساتويوقع في الم ،خؿ بالشرؼعماًل يتواقع 

اِفظ ات  ِلْمغ ْيبِ } الصيانة  :بمعنى [ٜٛ المائدة:] {و اْحف ظ وا أ ْيم ان ك مْ }في قولو: ا ذىكإذا غاب عنيا زوجيا، و أي:  {ح 
الحنث  أف :بعض أىؿ العمـ عمى ذهوليذا يستدؿ بي ؛ونحو ىذا ،والحنث فييا ،ليا، احفظوا أيمانكـ مف نقضيا

بعض أىؿ ال، بؿ إذا حمؼ يمينًا ُيكفر وانتيى، ف ،بالتشيي وأ ،ليس بمحض اختياره والتكفير عنواليميف في 
 :ىنا، [ٜٛ المائدة:] {و اْحف ظ وا أ ْيم ان ك مْ }قاؿ تعالى:  ،وبمجرد تشييليس  ،الصورةالعمـ يرى أف األمر ليس بيذه 

م ْيك ْم }وقولو:  ،فإف عجز أو كانت المصمحة في غيره فإنو ُيكفر عف يمينو ،يجب عميو أف يبر باليميف ي ْرِسل  ع  و 



7 
 

ف ظ ة   م ْيك مْ }قاؿ:  ،قباء يعنييحفظوف أعمالكـ، ر  [ٔٙاألنعاـ:] {ح  ْمن اك  ع  }، "عمى"بػ {ع  ل ى ف م ا أ ْرس  م ْن ت و  م ْيِيْم و 
ِفيظ ا ِفيظ  }رقيبًا ومييمنًا،  [ٓٛ النساء:] {ح  م ْيك ْم ِبح  م ا أ ن ا ع  يعني: برقيب، فيذا كمو يرجع إلى  [ٗٓٔ األنعاـ:] {و 
م ى ك لِّ }مراعاة الشيء، واهلل أعمـ،  ،الرعاية :معنى ب ك  ع  ر  ِفيظ  و   ومييمف. ،ي: رقيبأ [ٕٔ سبأ:] {ش ْيء  ح 
 بيم: أي: حل بيم. قأحا :-رحمو اهلل تعالى-قال 

، أربعة معافٍ  :، وذكر ليا ىناؾؽّ حَ  :أربعة عشر موضعًا، وىي :ىناؾ مادة مكممة ليذه سيذكرىا بعد ىذا بنحو
المادة واحد، فأنا سأتحدث ىنا بحديث ُتجمع تمؾ مع ىذه؛ ألف أصؿ فولو أف ذلؾ ُذكر جميعًا فقد يكوف أولى، 

 .أيضاً  فرع عنياتوما ي ،: الحاء والقاؼفيكوف تأصياًل ألصؿ ىذه المادة ،يشمؿ ذلؾ الموضع
 ،اإلحكاـ :وصحتو، يدؿ عمى ،إحكاـ الشيء :يدؿ عمى ،ُيرجعيا ابف فارس إلى أصؿ واحد، الحاء والقاؼىذه: 

سف التمفيؽ، يقاؿ: حؽ وح ،رجع كؿ فرع إليو بجودة االستخراجنقيض الباطؿ، ثـ يَ  :والصحة، يقوؿ: فالحؽ
ويستطيع توجيو ىذه االستعماالت فإنو سيرجعيا إلى  ،فحينما يكوف عند اإلنساف لطافة ذى وجب، يعني :الشيء

 .وصحتو ،الذي ىو إحكاـ الشيء ،ىذا األصؿ
نحيؿ إليو في الموضع اآلتي، س وىذا ،حكاـ الشيء وصحتوكيؼ سيرجعيا إلى إالحظوا االستعماالت اآلف 

إحكاـ الشيء وصحتو،  ،ضد الباطؿ، الحظ المعنى الذي ذكره ابف فارس :وىو ،لمثابت الصحيح :الحؽ يقاؿ
لكف  ،الشيء الثابت الصحيح، والمراد منو عمى سبيؿ التعييف في كؿ موضع بحسبو :الحؽف، ىذا طبؽ عميو

، حؽ في ذاتو، حؽ -تبارؾ وتعالى-اهلل  :والحؽ ىو طابقة لمواقع،والم ،الثبوت :معناه العاـ ال يخمو مف معنى
وما فييا  -عز وجؿ-تب اهلل وأحكامو حؽ، وأفعالو حؽ، وكذلؾ ك ،قولو الحؽو وأفعالو،  ،وصفاتو ،وفي أسمائ
   .والشرائع حؽ مف العقائد

في المواضع و  ،الواقع ال محالة الذي ال يتخمؼ، الحظوا ىذه المعاني اآلف في المعاني المباشرة :والحؽ ىوقاؿ: 
 :ؿايق فالحؽ ،ثـ نطبؽ عمييا األمثمة مف القرآف، استحضروا معيا ما أذكره ،استعماؿ كممة الحؽفي  ،المختمفة

س لؾ حؽ في كذا، لؾ حؽ فيو، وىو ما لي :ألحد حقوؽ العباد، تقوؿ :لمواقع الذي ال يتخمؼ، والحؽ أيضًا يقاؿ
لمعمـ  :طالب بو، والحؽ يقاؿمف حقؾ أف ت :ىذا حؽ مكتسب، يعنيو  :قوؿييطالب بو، و  ،ويتقاضاه ،وجب لمغير
ذا أ :ويقاؿ ،الصحيح  ،وأتميا ،أف ذلؾ عمى أكمؿ الوجوه :لمصدر كاف معناهى الإضيؼ لمعدؿ أيضًا كذلؾ، وا 
ق   ي ْتم ون و  }كقولو:  وأحسنيا، ِتوِ  ح  و  ُأضيؼ إلى المصدر  "حؽ"و ؟مصدر أليس كذلؾ :التالوةف، [ٕٔٔ: البقرة] {ِتال 

ق   ي ْتم ون و  }ىنا،  ِتوِ  ح  و    .ُأضيؼ إلى المصدر ،عمى أكمؿ وجو :يعني [ٕٔٔ: البقرة] {ِتال 
قِّ }: -تبارؾ وتعالى-انظر في قولو  ،طيب ي ْقت م ون  الن ِبيِّين  ِبغ ْيِر اْلح  بغير حصوؿ سبب  :يعني [ٔٙ البقرة:] {و 
ق  }غ القتؿ، و  يس ش ِيد وا أ ن  الر س ول  ح  ق  ى و  }يعني: رسالتو ثابتة،  [ٙٛ آؿ عمراف:] {و  ي ْست ْنِبئ ون ك  أ ح   [ٖ٘ يونس:] {و 
ق  }ي: ثابت صحيح، أ م ا ل ن ا ِفي ب ن اِتك  ِمْن }ال يتخمؼ،  ،يعني: البد مف وقوعو [٘٘ يونس:] {أ ال ِإن  و ْعد  الم ِو ح 

ق   ِفي }وال سمطاف وال يد عمييف، عمى أحد المعاني،  ،يعني: مف واجب نتقاضاه، لسف بزوجات [ٜٚ ىود:] {ح  و 
ق   ق  اْلي ِقينِ }بالزكاة،  :ُفسر، و ي: واجب مقررأ [ٜٔ الذاريات:] {أ ْمو اِلِيْم ح  يعني:  [ٜ٘ الواقعة:] {ِإن  ى ذ ا ل ي و  ح 

ْلي ْمِملِ }اليقيف الثابت الموافؽ لمواقع،  ق   و  م ْيِو اْلح  قِّ }، ما وجب لمغير، [ٕٕٛ البقرة:] {ال ِذي ع   {ف ق ْد ك ذ ب وا ِباْلح 
ق  }ديف اإلسالـ، و  ،والقرآف ،واليدى ،يعني: الشرع [٘ األنعاـ:] ِئذ  اْلح  ْزن  ي ْوم  يعني: ىنا العدؿ،  [ٛ األعراؼ:] {و اْلو 



8 
 

قِّ ق ال  ر بِّ اْحك ْم } ن  الظ ن  ال ي ْغِني ِمن  }بالعدؿ، يعني:  [ٕٔٔ األنبياء:] {ِباْلح  قِّ ش ْيئ ا و اِ  يعني:  [ٕٛ النجـ:] {اْلح 
م ْيِيم  }ثبت ووجب، يعني:  ؿ بيا عمـ، وىكذا، يقاؿ: حؽالظنوف ال ُيحص  فالعمـ الصحيح،  ق  ع  ف ِريق ا ح   و 

الل ة   ق ْت ك ِمم ة  ر بِّك  }يعني: وجبت،  [ٖٓ األعراؼ:] {الض   :معنىبيعني: وجبت، حؽ األمر يحقو  [ٖٖ يونس:] {ح 
ق تْ }لو يعني: ثبت لو، أو ُأثبت لو،  أثبتو، تقوؿ: ُحؽ   ح  بِّي ا و  يعني: كاف وصفًا ثابتًا أف  [ٕ االنشقاؽ:] {و أ ِذن ْت ِلر 

وأثبتو لمناس،  ،اهلل هأي: أظير  يذا االنقياد حؽ ثابت، تقوؿ: أحؽ اهلل الحؽف ،وتنقاد ،وتسمعوتنصت،  ،تستجيب
ق  ِبك ِمم اِتوِ } ي ِريد  الم و  أ ْن ي ِحق  اْلح  يعني: استوجبو، لكف حينما تقوؿ: استحؽ وتقوؿ: استحؽ كذا  ،[ٚ األنفاؿ:] {و 

ق ا ِإْثم ا}عميو، يعني: وقع عميو،  م ْيِيم  }استوجبا إثمًا في آية المائدة،  [ٚٓٔ المائدة:] {اْست ح  ق  ع   {األ ْول ي انِ  اْست ح 
، ىذا الموضع فيو كالـ كثير لممفسريف، يقولوف: ىذه أصعب آية في القرآف مف جية المعنى [ٚٓٔ المائدة:]

م ْيِيم  }وىو معنى قريب  ،واإلعراب، لكف مف المعاني التي قيمت فييا ق  ع  يعني:  [ٚٓٔ المائدة:] {األ ْول ي انِ  اْست ح 
ُجني و المطالبة، و وقع عمييـ ضرر الشيادة، يعني: أصحاب الحؽ،  ففشاىداف آخراف يقوماف مقاميما مف الذي

األولياف األحقاف، فالف أولى مف فالف، بيذا االعتبار ُفسر األحقاف  :عمييـ بيذه الشيادة األولى التي ُردت، وىـ
ق  }القرابة مف الميت، و  ،ومعرفتيما ،لقرابتيما ؛بالشيادة م ى الم ِو ِإال  اْلح  م ى أ ْن ال أ ق ول  ع  ِقيق  ع   [٘ٓٔ األعراؼ:] {ح 

ويأتي  ،يأتي بيذا المعنى ،أولى :واجب عمّي، أحؽ بمنعى :يعني {حقيق عمي  }يعني: حريص، وفي قراءة: 
ب ع ول ت ي ن  }أصحاب الحؽ،  :بمعنى أيضاً  ق  ِبر دِِّىن  و  ىـ أصحاب حؽ،  :أولى، وقيؿ :، قيؿ[ٕٕٛ البقرة:] {أ ح 

ق  ِباْلم ْمِك ِمْنو  } ن ْحن  أ ح   .يعني: أولى بالممؾ منو [ٕٚٗ البقرة:] {و 
يدؿ  :يمكف أف ُترجع إلى ىذا األصؿ الذي ذكره وىو ،-رحمو اهلل-كما قاؿ ابف فارس  ،في كؿ موضع :الحظ
يعني: حؿ،  ابف ُجزي قاؿ: حاؽ، و وصحتو، فكؿ االستعماالت يمكف أف ترجع إلى ىذا ،إحكاـ الشيء :عمى

 .ثبت، وىكذا :الحؽ ثابت، حؿ بيـو يقابؿ الباطؿ،  :ىوو  ،الباطؿ ذاىبف
 ي: حؽ.وى ،اآلف المادة األخرى التي ذكرىا مما يتعمؽ بيذا الموضع قرأسن :عمى كؿ حاؿ

: الصدقحق: لو أربعة  :-رحمو اهلل تعالى-قال  واألمر الواجب،  ،والشيء الثابت ،والعدل في الحكم ،معان 
 الواجب الوجود. :أي ،اسم اهلل تعالى :والحق

ف أ م ا ال ِذين  آم ن وا ف ي ْعم م ون  أ ن و  }فقولو: وىذا كمو مما سمعتـ مف التفريعات التي تتفرع عف أصؿ ىذه المادة، 
بِِّيمْ  ق  ِمْن ر   ،يعني: الشيء الثابت، وتفسيره بالصدؽ قريب، فالصدؽ ثابت، والكذب ال حقيقة لو [ٕٙ البقرة:] {اْلح 
ق  } :وال ثبوت، وىكذا ر اء ه  و ى و  اْلح  ون  ِبم ا و  ي ْكف ر  قِّ }وقولو: ، [ٜٔ البقرة:] {و  يعني:  [ٕٕ ص:] {ف اْحك ْم ب ْين ن ا ِباْلح 

 .رحمو اهلل-بالعدؿ، ىذا المعنى الثاني الذي ذكره ابف ُجزي 
قِّ  ث م  ر د وا ِإل ى الم ِو م ْوالى م  }اسـ اهلل،  :قاؿ: واألمر الواجب، والحؽ ىو ق  }، [ٕٙ األنعاـ:] {اْلح  ِئذ  اْلح  ْزن  ي ْوم   {و اْلو 

ب ط ل  م ا ك ان وا}يعني: العدؿ،  [ٛ األعراؼ:] ق  و  ق ع  اْلح  اِدل ون ك  ِفي }ىذا يقابؿ الباطؿ، ثبت،  ،[ٛٔٔ األعراؼ:] {ف و  ي ج 
قِّ ب ْعد  م ا ت ب ي ن    .فيو الشيء الذي ثبت ووجب، الشيء الثابت ،الحؽ ىنا ما المقصود بو؟ القتاؿ ،[ٙ األنفاؿ:] {اْلح 

ق  }قاؿ: واألمر الواجب،  ن  و ْعد ك  اْلح  أيضًا  ،ثابت، وصدؽ :فيو ،فيو ، ال ُخمؼَ [٘ٗ ىود:] {ِإن  اْبِني ِمْن أ ْىِمي و اِ 
 .واهلل أعمـ ،معاني القريبة، وىكذاونحو ذلؾ مف ال ،بالصدؽ :ُيفسر
 الحبل المعروف. :القرآن، وأصمو :وحبل اهلل ،حبل من اهلل ومن الناس: أي: عيد :-رحمو اهلل تعالى-قال 
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امتداد الشيء،  :امتداد الشيء، الحظوا :وىو ،أرجعيا ابف فارس إلى أصؿ واحد ،الحاء والباء والالـ :ىذه المادة
و أو ُيشب   ،و بو العرؽقد ُيشب   ،و بو مف حيث الشكؿالمعروؼ، وقد ُيشب  ىذا  ،يعني: الحبؿ ىو الرابط الذي ُيشد بو

ن ْحن  أ ْقر ب  ِإل ْيوِ }حبؿ الوريد، مثؿ:  ،والشكؿ ،مف حيث الصورة ،ياف بالحبؿشب  يُ  ،العرقاف المحيطاف بالعنؽ ِمْن  و 
ِريدِ  ْبِل اْلو   .[ٙٔ ؽ:] {ح 

 ،وُيربط بو ،امتداد الشيء، فالحبؿ الذي ُيشد بو :، يدؿ عمىالشيء امتداد :ابف فارس ارتاح فقاؿ: ىو :الحظوا
الشيء الممتد  ووقد ُيشبو بو؛ ألن :حتاج ابف فارس أف يقوؿممتد، حبؿ الوريد ىنا ما ي :الحبؿ المعروؼ ىو

اؿ، وقد يشبو الحبؿ عمى كؿ ح :حبؿ الوريد، فيو ما:عنده، فيذا العرؽ أو العرقاف المحيطاف بالعنؽ يقاؿ لي
ْبل  ِمن  }حبؿ،  :يقاؿ لو ،فيقاؿ لما يتوصؿ بو إلى مطموبُيستعار الحبؿ لموصوؿ المعنوي،  ْبل  ِمن   ِإال  ِبح  ح   الم ِو و 

 :يقاؿ ليا ،ونحو ذلؾ ،والعقود ،لمعيود :، تقوؿ: بينيـ وبيف الناس حباؿ، فيذا قد يقاؿ[ٕٔٔ آؿ عمراف:] {الن اسِ 
 .حباؿ، فيذا يرجع إلى أصؿ ىذا المعنى

ْبل  ِمن  }فقولو:  ْبل  ِمن   ِإال  ِبح  ح  ِميع ا و ال ت ف ر ق وا}، [ٕٔٔ آؿ عمراف:] {الن اسِ  الم ِو و  ْبِل الم ِو ج  آؿ ] {و اْعت ِصم وا ِبح 
فقولو: ، عيود الناسيقوؿ: ف الحبؿ مف الناسأما الحبؿ مف اهلل، و أي:  ،العيد :، فابف ُجزي يقوؿ[ٖٓٔ عمراف:

ْبل  ِمن  } ْبل  ِمن   ِإال  ِبح  ح   .العيدأي:  [ٕٔٔ آؿ عمراف:] {الن اسِ  الم ِو و 
أطمقو عمى األمر المعنوي الذي  :الحبؿ المعروؼ، ىنا :القرآف، وأصمو: حبؿ اهللو : -رحمو اهلل تعالى-قاؿ 

ْبِل الم وِ بيذا االعتبار،  ،اتباع القرآف: وىو ،يتوصؿ بو إلى النجاة أو بكؿ ما  ،بالقرآف :ا ُفسرىن {}و اْعت ِصم وا ِبح 
 .يرجع إلى أصؿ المعنى :فيذا عمى كؿ حاؿ ،يتوصؿ بو إلى النجاة

ْبل  ِمن  }في قولو: وحبؿ اهلل  ْبل  ِمن   ِإال  ِبح  ح   -عز وجؿ-بما أوجبو اهلل  :ُفسر [ٕٔٔ آؿ عمراف:] {الن اسِ  الم ِو و 
ولذلؾ فإف  ؛ىذا الحبؿ مف اهلل ،عمى المسمميف في معاممة أىؿ الكتاب، إذا دخؿ أىؿ الكتاب في ذمة المسمميف

ْبل  ِمن  }بعضيـ ُيفسر الحبؿ مف اهلل  قالوا: العيود التي يعطييا أىؿ اإليماف ليـ  [ٕٔٔ آؿ عمراف:] {الم وِ  ِإال  ِبح 
موافقة لمشرع يعطييا أىؿ اإليماف  ،، فيذا الحبؿ مف اهلل، يعني: عقود شرعية-عز وجؿ-عمى وفؽ شرع اهلل 
 .ليؤالء أىؿ الكتاب

، فيحصؿ -عز وجؿ-ال يتقيدوف فييا بشرع اهلل و  ،فيي العيود والعقود التي يعطييا الناس ،وأما الحبؿ مف الناس
بتعاوف  :يحصؿ ليـ شيء مف االنتفاع، وُفسر الحبؿ مف الناس ،بسبب ذلؾ ليؤالء الذيف ُضربت عمييـ الذلة

فيما يكوف خارجًا عف العيد، يعني: زيادة عمى العيد  :يعني ،ونحو ذلؾ ،وتبادؿ المصالح ،المسمميف مع الذمييف
 .مما ال يخالفو، مصالح متبادلة كما يقاؿ

مصالح  :يكوف موافقًا لمشرع مف ِقبؿ أىؿ اإليماف، والحبؿ مف الناسو  ،هلل ىو العيد الذي ُيعطى ليـفالحبؿ مف ا
م ْيِيم  }بالعيود التي ُتعطى ليـ مف غير المسمميف،  :مادية يتعامموف فيما بينيـ، وُفسر ِرب ْت ع  الذِّل ة  أ ْين  م ا  ض 

ْبل  ِمن    بحيث ترتفع عنيـ الذلة، أو المقصود ،يؿ ىذا االستثناء متصؿف، [ٕٔٔ عمراف:آؿ ] {الم وِ  ث ِقف وا ِإال  ِبح 
ال فالذؿ ال  ،لكف بحبؿ مف اهلليعني: أف االستثناء ىنا منقطع  :بذلؾ وحبؿ مف الناس يأمنوف عمى أنفسيـ، وا 

ِرب تْ قاؿ: ألنو  ؛وصؼ الـز ليـ :يوف ،يفارقيـ ولذلؾ ُعبر عنو بالضرب الذي يدؿ عمى شدة ثبوت ىذا  ؛{}ض 
 .وعموقو ،الوصؼ
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رة، حالس اىاقأل ،الحباؿ المعروفةفيذه ىي: ، [ٙٙ طو:] {ف ِإذ ا ِحب ال ي ْم و ِعِصي ي مْ }فكقولو: أما الحبؿ المعروؼ 
ط ِب }فتحولت إلى حيات في نظر المشاىديف، سحروا أعيف الناس،  م ال ة  اْلح  ْبل  ِمْن * و اْمر أ ت و  ح  ِفي ِجيِدى ا ح 

صمى اهلل -فتحمؿ الحطب في طريؽ النبي  ،شد وسطياألنيا ت ،، ُفسر بالحبؿ الذي ُيشد بو[٘-ٗ :المسد] {م س د  
ىؿ ىذا  ا بيافنوليس المقصود ى ،أحد المعاني ووى ،ونحو ذلؾ، ىكذا ُفسر ،تؤذيو باألشواؾل ،-عميو وسمـ

الفتف بيف الناس كالذي يحمؿ في عر النار مثؿ ُمسكفيكوف ذلؾ  ،أنيا تمشي بالنميمةبو حقيقة أو أنو ُيقصد 
  واهلل أعمـ. ،؟الحطب

من العدد،  :بالفتح :وحس ب ،بالفتح، والكسر :مضارعو ،ظن :بكسر السين :بحسِ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ْسب ان ا ِمن  } ،سبانوالح   ،الحساب :، ومنوضمبال ،يحس ب :ومضارعو  :واحدىا ،رام  أي: م   [02 الكيف:] {الس م اءِ  ح 
 ح سبانة.
 أرجعيا ابف فارس إلى أربعة أصوؿ: ،الحاء والسيف والباء :ىذه المادة

بًا سْ بو حَ بت الشيء أحسُ ، تقوؿ: حسَ -رحمو اهلل-أيضًا ذكره ابف ُجزي المعنى ألصؿ األوؿ عنده: العد، وىذا ا
 .بالضـ وُحسباناً 
ير الحركة والتعريؼ، يعني: ىو قريب في يالظف، وذلؾ أنو فرؽ بينو وبيف العد بتغ :: بالكسرسبافالحِ  :وكذلؾ

 .الظفبالكسر العد، والِحسباف  :يعني بالضـ الُحسباففالصورة مف الُحسباف، 
 :بتو كذا، فكأنو قاؿحسِ  :نو إذا قاؿأ :بأي اعتبار؟ باعتبارابف فارس ُيرجع ىذا الظف والعد إلى معنى واحد، ف

 .ده مف األمور الكائنة، يعني: بحسب ما أظفىو في الذي أعُ 
د اآلباء أو ُيعَ  ،دعُ كأنو يَ  :يعني ،ما ُيعد مف اإلنسافأي:  ،أنو ُيعد :باعتبار ،بسَ الحَ  :وأعاد إلى ىذا أيضاً 

 .األشراؼ الذيف يفتخر بيـ
-  لو عند اهلل  المدخرةاحتسب فالف ابنو إذا مات، يعني: كأنو عده في جممة األشياء  ،االحتساب :أيضا وىكذا

والنيي عف المنكر، وما يدخؿ في  ،األمر بالمعروؼفي االحتساب و  ،، ومف ىنا يقاؿ: الِحسبة-تبارؾ وتعالى
 :أيضاً  تقوؿ ،، فعمو ِحسبةالِحسبة؛ ألنو يحتسب األجر، يعني: ال يبتغي شيئًا مف الدنيا مقابؿ ذلؾ :ىذا المعنى

إذا كاف حسف التدبير؛ ألنو إذا كاف حسف التدبير كاف عالمًا بعداد كؿ شيء في  ،حسف الِحسبة باألمرفالف 
 .موضعو مف الرأي والصواب

عمى  -رحمو اهلل-ىذه القدرة عنده  :والحظ ،في ىذه االستعماالت العد :فابف فارس ُيرجع ىذا جميعًا إلى معنى
 .العد :وجمع ما تفرؽ منيا، فيذا المعنى األوؿ الذي ىو ،ضـ ىذه المعاني

ْسب ك  الم و  }الكفاية،  :الثاني: بمعنىو   .الكفاية مف ىذا واضح،و كافيؾ،  :يعني [ٕٙ األنفاؿ:] {ف ِإن  ح 
إذا أجمستو  ،بوَحس  أُ  ت الرجؿبحس   :يقاؿ ،الوسادة الصغيرة :ىي :قاؿ ،جمع ُحسبانة :الثالث: الُحسباف األصؿ
 .لمسياـ الصغار :الُحسباف يقاؿ :، ومف ىذا األصؿ، ووسدتو إياىاعمييا

لكف في كامؿ  ،الذي خمقتو كاألبرص ،غير البرص :يعني ،لمذي ابيضت جمدتوؿ يقا ،ألحسباالرابع: األصؿ 
ة مف الجسد، فيذا نأجزاء معيلكنو ليس في  ،صر بولونو كموف ال ،يكوف شعره أبيض ،األحسب :يقاؿ لو ،الخمقة
 بيذا المعنى.كمو 
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الحساب والحسيب، وىما: ، اوذكر مادتيف بعده تتعمقاف بيذ ،الحظ اآلف ىذه المعاني التي يذكرىا ابف ُجزيف
؛ ألف الواقع أف ما ذكر بعده يرجع إلى ما ذكرت كميا ويكوف الكالـ واحدًا عمى ىذه ،نقرأ الجميعأف  :األفضؿف

 .األصوؿفي ىذه 
طبعة الوأيضا  في ، ومن العدد :في المخطوط-العدد، : ومنو ،من الظن :حساب :-رحمو اهلل تعالى-ال ق

أي: ال  :وأن يكون من المحاسبة ،يحتمل الوجيين: [12 النور:] {ِبغ ْيِر ِحس اب  }، و-ومن العدد :اإلماراتية
 ا.أي: كافي   [11 النبأ:] {ِحس اب اع ط اء  }وبغير تضييق،  :أي :ي حاسب عميو، ومن التقدير

، وعالم، وقادر، وم حاسب، ، حسيب: اسم اهلل تعالى ْسب ك  الم و  }وفيو أربعة أقوال: كاف  أي:  [18 األنفال:] {ح 
 كافيك.
وعرفنا أف ابف  ،ىذا كمو يرجع إلى ما سبؽ ،-رحمو اهلل تعالى- اآلف ىذه المعاني التي ذكرىا ابف ُجزي :الحظ
مف ىذا الظف يكوف في جممة ما يعده الشخص الظاف أف  :جمع بيف العد والظف، باعتبار :-رحمو اهلل-فارس 
يرجع إلى ىذا عنده كؿ ىذا  ،احتسب كذاو  ،والِحسبة ،االحتساب :أيضاً  ونحو ذلؾ، وىكذا ،ومعارفو ،معمومو
 .المعنى

 .ىذا ُيرجعو ابف فارس إلى معنى واحد :قمنا ،مف العددو ، مف الظف :حساب :يقوؿينا ف
 :ال ُيحاسب عميو، ومف التقدير :أي :، يحتمؿ الوجييف، وأف يكوف مف المحاسبة[ٖٛ النور:] {ِبغ ْيِر ِحس اب  }واؿ: ق

 .بغير تضييؽ :أي
حساب؛ ألف ، يعني: يعطيو عطاء بال -تبارؾ وتعالى-كناية عف سعة فضمو : [ٖٛ النور:] {ِبغ ْيِر ِحس اب  } :ىنا

صمى اهلل عميو -كاف النبي ))و فيذا ال ُيعد، ،وال ميزاف ،يكوف حثوًا بال كيؿ ماوُيعد، لكف حين ،القميؿ ُيحسب
ون  أ ْجر ى ْم ِبغ ْيِر ِحس اب  }واهلل يقوؿ:  ،(ٔ)((يعطي عطاء مف ال يخشى الفقر -وسمـ اِبر  ف ى الص   الزمر:] {ِإن م ا ي و 
 :، وبعضيـ يقوؿ-تبارؾ وتعالى-مف اهلل  تقديربغير  أنو؛ وليذا ُفسر: ولكف الكثير ال ُيعد، القميؿ ُيعد، [ٓٔ

ال  :وال يقع لو في حسابو، أو أنو بمعنى ،بغير حساب، يعني: ىو ما يتوقع ىذا ،بغير تقدير مف المرزوؽ
  .، مف المحاسبة[ٓٔ الزمر:] {ِبغ ْيِر ِحس اب  }، -تبارؾ وتعالى-يحاسبو ربو 

 {ى ذ ا ع ط اؤ ن ا ف اْمن ْن أ ْو أ ْمِسْك ِبغ ْيِر ِحس اب  }: -تبارؾ وتعالى-في قولو ف اآليات عمى ذلؾ نطبؽ أف أردنا فإذا
 :بمعنى ،عمى أحد المعاني ،أو منعؾ ،وبذلؾ ،ؾغير محاسبة لؾ فيما يصدر في عطائ يعني: مف [ٜٖ ص:]

ْسب و  }قولو: بغير حساب، و  ،المحاسبة ل ِبْئس  اْلِمي اد  ف ح  ي ن م  و  ْسب ي مْ  ِىي  } ،[ٕٙٓ البقرة:] {ج   :بمعنى [ٛٙ: التوبة] {ح 
، ىنا [ٜٖ النور:] {و الم و  س ِريع  اْلِحس ابِ }الكفاية،  :ب، بمعنىسْ حَ ال :الكفاية ىنا، فيذه مف المعاني التي يأتي ليا

الش ْمس  و اْلق م ر  }واإلحصاء،  ،العد :، ىنا[٘ يونس:] {السِِّنين  و اْلِحس اب  ِلت ْعم م وا ع د د  }المحاسبة، بُيفسر بماذا؟ 
ْسب ان   حصاء مقدر معموـ دقيؽ،  [٘ الرحمف:] {ِبح  ع ل  الم ْيل  س ك ن ا و الش ْمس  و اْلق م ر  }يعني: يجرياف بحساب وا  ج  و 
ْسب ان ا  .ومعرفة الزمف ،يعني: وسيمة لمحساب [ٜٙ األنعاـ:] {ح 

                                                           

: رقـ عطائو، وكثرة ،ال :فقاؿ قط شيئا -وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ ئؿسُ  ما باب الفضائؿ، كتاب مسمـ، خرجوأ - ٔ
(ٕٖٕٔ.) 
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ُيرجعو إلى ، وابف فارس الظف :بو بمعنىحسِ مف  :يقولوف ،احتسب الشيء ،احتساب الشيء :ع بعضيـوُيرجِ 
، -تبارؾ وتعالى-ر لو عند اهلل خديعد ذلؾ مف الم: العد، يعني: ابف فارس العد، وُيرجع الظف إلى معنى :معنى

 ،ظف :بمعنى بسِ احتسب الشيء مف حَ  إذا بَ سِ مف حَ إما  ،أو مف العد ،الظف :بعضيـ يرجع ذلؾ إلى معنىو 
ْيث  ال ي ْحت ِسب  }عده،  :َسبو بمعنىظنو، أو مف حَ بمعنى: حِسبو  ي ْرز ْقو  ِمْن ح  أو  ،يعني: ال يظف [ٖ الطالؽ:] {و 
ْيث  ل ْم ي ْحت ِسب وا ف أ ت اى م  }كما سبؽ،  ،وال يتوقع ،رال يقد   أنا ما  :يعني: لـ يتوقعوا، تقوؿ [ٕ الحشر:] {الم و  ِمْن ح 
العد،  :الظف الذي يرجع عند ابف فارس إلى معنى :لـ أتوقع، وذلؾ يرجع إلى معنى :يعني ،باً ابت ليذا حسحسَ 

 .فوقع الخطأ في ذلؾ ،بت حساباتي بصورة صحيحةيعني: أنا ما حسَ 
ِسيب ا}ىنا يقوؿ:  ك ف ى ِبالم ِو ح  ْسب ك  }وكفياًل،  ،وكافياً  ،يعني: محاسباً  [ٙ النساء:] {و  ْن ي ِريد وا أ ْن ي ْخد ع وك  ف ِإن  ح  و اِ 

ْسب ك  الم و  }يعني: كافيؾ،  [ٕٙ األنفاؿ:] {الم و   ني بأحس :يعني: كافيؾ، مف قوليـ [ٗٙ األنفاؿ:] {ي ا أ ي ي ا الن ِبي  ح 
م ْيك  }كفاني،  :الشيء يعني ِسيب اك ف ى ِبن ْفِسك  اْلي ْوم  ع  كافية لؾ، كفيمة  :وقيؿ ،امحاسبً  :قيؿ [ٗٔ اإلسراء:] {ح 
 .بحالؾ وعممؾ، فيذه المعاني التي ذكرىا أنت أعمـ وأبصرف ،حاسب نفسؾ ،بمحاسبتؾ

 ،المحاسب :وقيؿ ،القادر :وقيؿ ،العالـ :وقيؿ ،الكافي :، قيؿ-تبارؾ وتعالى-مف أسماء اهلل  :قاؿ ىنا: الحسيب
، أحسبني الشيء إذا كفاني، فمعنى الحسيب في كاؼٍ  :إذا كاف بمعنى ،ؿُمفعِ  :بمعنى ،فيذا مف فعيؿ ،إلى آخره

ِسيب ا}فسره ابف جرير في قولو:  -تبارؾ وتعالى-أسماء اهلل  ك ف ى ِبالم ِو ح  ، قاؿ: وكفاؾ يا محمد [ٙالنساء:] {و 
-ابف القيـ و  والمحاسب عمييا، ،الحافظ ألعماؿ الخمؽ :حسيبفالومحاسبًا عمييا،  ،باهلل حافظًا ألعماؿ خمقو

 في النونية يقوؿ:  -رحمو اهلل
 أوافِ  كؿ   ُب كافي العبدَ *** والحسْ  وحمايةً  كفايةً  وىو الحسيبُ 

كافي المتوكميف، الحظ  ،بالعميـ بعباده :الشيخ عبد الرحمف بف سعدي فسره في مواضعو والحماية،  ،لكفايةا فذكر:
بحسب  ،كافي المتوكميف، المجازي لعباده بالخير والشر ،بالعميـ بعبادهوابف سعدي فسره: العمـ،  :ابف ُجزي ذكر
 ،المتولي جزاءىـ بالعدؿ ،الحاسب لعباده ،الرقيب :و بدقيؽ أعماليـ وجميميا، وفسره بمعنىمحكمتو وعم

م ى }حسيب المتوكميف  :وكذلؾ ىو ،وغمومو ،يكفي عبده ىمومو ،الكافي أيضاً  :وبمعنى ،وبالفضؿ ك ْل ع  م ْن ي ت و  و 
ْسب و   الذي يحفظ أعماؿ العباد مف  :ودنياه، كذلؾ أيضًا الحسيب ،يعني: يكفيو أمور دينو [ٖ الطالؽ:] {الم ِو ف ي و  ح 

ف شرًّا ،إف خيرًا فخير :ويحاسبيـ ،خير وشر م نِ ي ا أ ي ي ا }فشر،  وا  ْسب ك  الم و  و   {اْلم ْؤِمِنين   ات ب ع ك  ِمن   الن ِبي  ح 
م ى ك لِّ }تكوف بحسب حاؿ العبد،  -تبارؾ وتعالى-ألتباعؾ، وكفايتو  وكاؼٍ  ،كافيؾ [ٗٙ األنفاؿ:] ِإن  الم و  ك ان  ع 

ِسيب ا ثـ يجازييـ بمقتضى  ،الصغير والكبير ،الحسف والسيئ ،، يحفظ عمى العباد أعماليـ[ٙٛ النساء:] {ش ْيء  ح 
 .بعدلو وحكمو ،ذلؾ

حافظيـ  :وىو ،كافي العباد -تبارؾ وتعالى-فاهلل  ،المحاسب :وكذلؾ أيضاً  ،الكافي :فيذا كمو يرجع إلى معنى
 ، وآلواهلل عمى نبينا محمد، وصمى واهلل أعمـيتعمؽ بيذه المادة،  ما وكذلؾ ُيحاسبيـ عمى أعماليـ، ىذا ،أيضاً 

 وصحبو.


