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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 حق :قولو إلى زنحُ  :قولو من الحاء حرف( أ -71)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 لحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:ا

 ذكر ليا أربعة أصول: -رحمو اهلل- فارسَب ذكرت أن ابن ففي مادة حسِ 
ما ىو الرابع؟ وكنت ذكرتو  :قالوا ،سألني بعض اإلخوانو ية، والثالث: الُحسبان، ااألول: العد، والثاني: الكف

قمنا: إن و ال وجود لو في القرآن، وذلك قوليم: األحسب،  وىون ىذا ىو الرابع، إ :لكن ما قمت ،ضمن الكالم
ولون جمده كمون البرص،  ،فيكون أبيض الشعر ،ُيخمق عميو اإلنسان ،ىو ذلك المون الذي ُيشبو البرص األحسب

 ىذا الرابع.
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وعمى آلو وصحبو أجمعين، الميم  ،الحمد هلل رب العالمين، وصمى اهلل وسمم وبارك عمى عبده ورسولو محمد
 والمستمعين، أما بعد: ،والحاضرين ،ولشيخنا ،ولوالدينا ،اغفر لنا

توقع في المستقبل،  :أو حال، والخوف عمى ماضٍ  ُحزن: تأسفٌ  :-رحمو اهلل-فيقول اإلمام ابن ُجزي الكمبي 
 ه بفتحيا، وأحزنو أيضا.حِزن بكسر الزاي، وحَزنو غيرُ  :ويقال

: أو حال، قال: والخوف توقع في المستقبل، في النسخة األخرى ،قولو في تفسير الُحزن بأنو تأسف عمى ماضٍ 
 .ع في المستقبل، ىكذاق  وُ تُ  أو لخوفٍ 

أنا سأذكر لكم ما يمكن أن يصح بو ىذا و من أىل العمم من يفرق بينو وبين الخوف،  الُحزن :مى كل حالع
 .سختينعمى الن ،وىذا، يعني: عمى االحتمالين
 :والخوف الحزنمن أىل العمم من يفرق بين 

 :فيو ،حصل شيء، أو حصمت مصيبةكأن  ،مضى أو حاضر :زن ما كان عمى أمر مضى، طبعاً يقولون: الحُ ف
 .حزين، حزين عمى واقع معين حاصل

 .لتوقع المكروه في المستقبل :وأما الخوف فيقولون
في لتوقع مكروه أو الحاضر، والخوف  لوقوع مكروه في الماضي، ؛الُحزن يكون ألمر مكروه في الماضيف

ولكن من أىل من العمم  ،أكثر أىل العمم يفرقون بينيما بيذا التفريقف ،كثير من أىل العمميفرق المستقبل، ىكذا 
القمق ألمر مستقبل، قد  :الخوف الذي ىو :الُحزن يكون عمى أمر فائت وحاضر، وقد يقال بمعنى نإ: من يقول

 قول -قد مضى ىذا في األعمال القمبيةو  -تبارك وتعالى-ما ُفسر بذلك في كتاب اهلل الخوف، وم :بمعنى :يقال
الذي و ، عمى اعتبار أن الحزن الذي قالوه [ٖٗ فاطر:] {َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا اْلَحَزنَ }الجنة:  لأى
 :، فُسمي ذلك-تبارك وتعالى-وخوف من عذاب اهلل  ،الخوف من اآلخرة، فيم يعيشون في قمق :ه ىوعنوْ 
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فإن ىذا ىو  ،بالحزن، بأي اعتبار؟ باعتبار أن المؤمنين إنما يكون الحزن فيما يتصل بيم من جراء اآلخرة
نو ال نفع إ :يقول ،الحزن :ولذلك نجد بعض أىل العمم كشيخ اإلسالم ابن تيمية حينما يذكر ؛الحزن المحمود

 ،وطاعتو ،في عباداتو ،في أموره الدينيةفال ينتفع  ،ُيضعف قوى القمب ،نو ُيضعف القمببل يضر؛ أل ،فيو
قبالو عمى ربو  ،ولذلك لم يؤمر بو، إال أن يكون من جراء اآلخرة؛ إذا تتابع عميو وُيضعف ،وال أموره الدنيوية ،وا 

 .ُحزن :فيذا قد يقال لو ،الخوف من الدار اآلخرةأي: 
 عمى النسخة األخرى: أو لخوفٍ و أو حال،  ،تأسف عمى ماضٍ  :ىنا بأن الُحزن -رحمو اهلل-فعبارة ابن ُجزي 

ُيطمق بيذا االعتبار، أو أنو أراد أن يفرق عمى  وأن ،ع في المستقبل، تصح عمى قول بعض أىل العممق  وُ تُ 
توقع في المستقبل، توقع ماذا؟ توقع المكروه، قمق النفس من  :قال: الخوففالخوف، وبين الحزن  ينب :المشيور

فيكون االختصار فيو شيء من  ،حاذره في المستقبل، لكن لو كان المراد ىذابل، مما تأمر تتخوفو في المستق
ل ليس كل توقع في المستقبل يقا ،توقع في المستقبل :والخوف ،لو كانت العبارة ىكذا :يعني ،االبتسار في العبارة

نما ىووفخ :توقع الخير ال يقال لوو  ،خوف :ال يقال لو وما إلى ذلك ،استشراف المستقبلفخوف،  :لو  :، وا 
 ،سخة اإلماراتيةما في الن :يعني ،نى ما ذكرتو أوالً فكان ينبغي أن ُيقيد بيذا القيد، فال يبعد أنو عَ  ،توقع المكروه

أو  ،فيجعمو في أمر مضى ،العمم، منيم من يوسع الُحزنىما قوالن معروفان ألىل و  ،األمر يسيرو  ،ال يبُعد
 ،ما يكون في أمر مضى منيم يجعمونو عمىأو مستقبل، لكن إطالقو عمى أمر مستقبل قميل، والكثير  ،حاضر

  .أو في أمر حاضر
شدة فيو، الو  ،خشونة الشيء :وىو ،إلى أصل واحد -الُحزن-ُيرجع أصل ىذه المادة  -رحمو اهلل-ابن فارس 

من  :والخوفىذا الُحزن، ، ومن أمر حاضر، من أمر ماضٍ  ولذلك يقولون: الغم ؛لميم والغم :الُحزن والَحزن يقال
وُيفسر باليم ، والشدة فيو، خشونة الشيء :ابن فارس أعاده إلى ىذا األصلفأمر مستقبل، ىذا ىو المشيور، 

الوعورة  :زونة في األرض يعنيحُ الر، عَ ذات وَ  :يعني ،َزنأو ىذه األرض ذات حَ  ،والغم، يعني: ىذه الناحية
 .فييا، فيذا أصل ىذه المادة

ما يقع من األحزان  :، يحتمل أن يكون المقصود[ٖٗ فاطر:] {َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا اْلَحَزنَ }فقولو: 
إذا كان  ،يقع ليم شيء من الُحزن نوإ :المفسرينبعض يقول كما  ،ا ماتوالمّ يعني: في الدنيا عمى أمور فائتة، 

يحزن عمى ما يترك من دنياه، يحزن عمى أوالده، يحزن عمى أىمو، يقمق  ،في حال الموافاة :يعني ،اإلنسان
قد يكون ىو ف ،فيذا ُحزن ،يتألم لذلك ،يحزن عمى الفراق ،إلى أي شيء يصيرون ،كيف تكون حاليم ،عمييم
ما يعرض لإلنسان في الحياة م، وقد يكون [ٖٗ فاطر:] {َأْذَىَب َعنَّا اْلَحَزنَ }لمفسرين، كما قال بعض ا ،المراد
 :فيقولون ،الجنة ال يوجد حزنفي فيحزن لذلك، ف ،حبأو لمن ي ،بحسب ما يقع لو من األمور المؤلمة ،الدنيا

وما إلى ذلك من  ،ويذىب عنيم الغل ،عنيم ىذا، فيذىب [ٖٗ فاطر:] {اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا اْلَحَزنَ }
 {َفال َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َيْحَزُنونَ }يقول:  -تبارك وتعالى-اهلل و وتتألم،  ،ب بيا النفوساألمور التي ُتعذ  

ِلَكْيال َتْحَزُنوا }، [ٜٖٔ آل عمران:] {اأَلْعَمْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  َوَأْنُتمُ  َوال َتِيُنوا َوال َتْحَزُنوا}، وقال: [ٖٔ األحقاف:]
 .، وىكذا[ٖ٘ٔ آل عمران:] {َعَمى َما َفاَتُكمْ 
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 :نو، الحظزُ حْ و يَ َزنَ ه بفتحيا، حَ و غيرُ نَ زَ نًا، وحَ زَ ن حَ زَ حْ يَ  :بكسر الزاي، حِزن يعني حِزن :قول ابن ُجزي: يقالي
حزين، يعني: أوقعو في  :فيو ُحْزَنًا، وُزنُ حْ يَ  هَزنو غيرُ ًا بالضم، حَ نَ زْ و حُ نُ زُ حْ و يَ َزنَ ًا، وحَ نَ زَ حَ ن زَ حْ يَ  :حِزن يقال

 {َوال َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِفي اْلُكْفرِ } :، الحظ[ٓٔ المجادلة:] {ِلَيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا}قال تعالى: والغم،  ،الُحزن
 {َوال َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِفي اْلُكْفرِ } ،أوقعو في الحزن :يعني ىذا من أين؟ من حَزنو يحُزنو، [ٙٚٔ آل عمران:]
يعني: ليوقع  [ٓٔ المجادلة:] {ِلَيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا}الشيطان أيضًا و يعني: ال يوقعونك في الُحزن،  [ٙٚٔ آل عمران:]

الذي  في قمبك ذلك القولُ  يعني: يوقع الحُزنَ  [ٖٖ األنعام:] {ِإنَُّو َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلونَ َقْد َنْعَمُم }في أنفسيم الُحزن، 
َقاَل ِإنّْي }، "حَزناً "، [ٕٜ التوبة:] {الدَّْمِع َحَزًنا َأالَّ َيِجُدوا َما ُينِفُقونَ  َتَولَّوا َوَأْعُيُنُيْم َتِفيُض ِمنَ }يصدر عنيم، 
ْت َعْيَناُه ِمَن اْلُحْزنِ }ذىابكم بو يوقع الُحزن في نفسي،  [ٖٔ يوسف:] {َتْذَىُبوا ِبوِ َلَيْحُزُنِني َأْن   يوسف:] {َواْبَيضَّ

أو  ،ألمر مضى :يقال ،أو في عامتيا ،، الحظوا في كل ىذه االستعماالت[ٛٛ الحجر:] {َوال َتْحَزْن َعَمْيِيمْ }، [ٗٛ
- في مثل قولو -كما قمت-بذلك لكن ُفسر  ،في أمر مضى، وال يكاد ُيذكر في أمر مستقبل :ألمر واقع، وغالبو

 ، واهلل أعمم.[ٖٗ :فاطر] {اْلَحَزنَ  َعنَّا َأْذَىبَ  الَِّذي ِلمَّوِ  اْلَحْمدُ  َوَقاُلوا} :-تبارك وتعالى
 :وحسير بالسين ،ُحبس عنو :شيءصر، وُأحصر عن الس من الحَ حبِ حصير: مَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 كميل.
ىما مادة واحدة، يعني: ضم ىذه إلى  :وفي الطبعة األخرى ،مستقمة :ىنا في ىذه الطبعةالمادة: حسير، ىذه 
المادة في الكممتين تختمف،  ،وىذه مادة أولى؛ ألن المادة تختمف ىذه مادة لُ جعْ  لكنْ حصير وحسير، و : ىذه

 .فنحن سنتحدث عن كل واحدة عمى حدة
 ،ُيرجع ذلك إلى أصل واحدفارس  ُحبس عنو، ابن :ُأحصر عن الشيءو صر، س من الحَ حبِ مَ  :يقول فالحصير

 والمنع، وىذا متقارب. ،والحبس ،الجمع :وىو
 ،السجن يقال لو ذلك أيضًا، أو ما ُينسج أيضًا من النبات: المحبس من الحصر، المحبس: الحصير :يقولينا ف

 :ويقال لو ،ُينسج من النبات، أعواد متقاربة تُنسج ،الحصير المعروفوىو:  ،ُيجعل كييئة البساط ،كالبساط
 ،تكون حبسًا ليم :يعني، بالمحبس :، ما المقصود بو؟ ُفسر[ٛ اإلسراء:] {َوَجَعْمَنا َجَينََّم ِلْمَكاِفِريَن َحِصيرًا}حصير، 

َوَجَعْمَنا } :واألقوال في تفسير الحصير ىنا ،ا تجدون في كتب التفسير الخالفسجنًا ليم، أو بساطًا وميادًا، لم  و 
أن الحصير في المغة يأتي  :، بعضيم يقول: ميادًا، بأي اعتبار؟ باعتبار[ٛ اإلسراء:] {َجَينََّم ِلْمَكاِفِريَن َحِصيرًا

 :تُفسر باآليات األخرى التي ُذكر فيياف ،وىو المعروف، فتكون حصيراً  ،نباتالالبساط المنسوج من  :بمعنى
ويأتي إن شاء اهلل -حينما نريد أن نجمع بين القولين فوالسجن،  ،الحبس :وكذلك تكون بمعنى ،الفراشو  ،المياد

وكل معنى منيا دل عميو  ،في ىذا الموضع؟ نقول: كل ذلك صحيحىنا ماذا يمكن أن نقول  -وتعالى في موضع
أنيا  :المعاني الكثيرة، فنقول: جنيم ىي حصير بمعنى ر بو باأللفاظ القميمة الدالة عمىالقرآن أيضًا، والقرآن ُيعب  

ولم يمنع  ،والمفظة إذا احتممت معنيين فأكثر ،كما دل عميو القرآن ،فراش :وكذلك ىي ،سجن ليمو  ،محبس ليم
فيذا  ،شيد لو القرآنو سيما أن كل معنى قد دل عميو  ال ،مانع من حمميا عمى ىذه المعاني فإنيا ُتحمل عمييا

 .ر بو باأللفاظ القميمة الدالة عمى المعاني الكثيرةلقرآن ُيعب  من كون ا
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وصارت  ،يعني: ضاقت صدورىم [ٜٓ النساء:] {َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُىمْ }ضاق،  :حصر يعني :يقالو 
 ،ويجد ما يمنعو ،-صمى اهلل عميو وسمم-ُمحرجة بين ىذا وذاك، يتطمع إلى الذىاب في الغزو مع رسول اهلل 

 :بمعنى [٘ التوبة:] {َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىمْ }وأحاط بو  عميو،ضيق  :راً صْ ه حَ ُصرُ حْ ره يَ صَ ويحجزه عن ذلك، حَ 
 البقرة:] {اْلَيْديِ  َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمنَ } ،وحال بينو وبين قصده ،منعو :اراً صَ حْ ه إِ رَ صَ حْ أَ  :التضييق، ويقال

ألنيم ال يستطيعون االنتقال  ؛[ٖٕٚ البقرة:] {ال َيْسَتِطيُعوَن َضْرًبا ِلمُفَقرَاِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل المَّوِ }، [ٜٙٔ
كما قال بعض  ،روا أنفسيم ىمحصُ لم يَ  :يعني ،رواُأحصِ  :في التجارة والسفر؛ ألنيم عمى قول بعض المفسرين

نما قال ،حبسوا أنفسيم لمجياد في سبيل اهلل :المفسرين بأن المعنى فبعض المحققين من  ،ُأحصروا :وتفرغوا لو، وا 
أنو لو ذىب فإنو يؤخذ من قبل  :المفسرين يقولون: ىذه المادة تدل عمى أن المنع وقع عمييم من غيرىم، بمعنى

ِلمُفَقرَاِء الَِّذيَن }ونحو ذلك،  ،ارةفال يستطيع االنتقال كما ينتقل غيره في التج ،تطمبووالقبائل التي  ،األعداء
، فيذا [ٖٕٚ البقرة:] {التََّعفُّفِ  اْلَجاِىُل َأْغِنَياَء ِمنَ  ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل المَِّو ال َيْسَتِطيُعوَن َضْرًبا ِفي اأَلْرِض َيْحَسُبُيمُ 

 .حال بينو وبين قصدهو  ،المنع، منعو :بمعنى
بالذي يمتنع من  :، وُفسر[ٜٖ آل عمران:] {َوَسيًّْدا َوَحُصورًا} ،بالذي يمنع نفسو من الشيوات :ُفسر :رصو والحَ 

 .ليكون ذلك كماالً  ؛النكاح، لكن ىنا في ىذا الموضع من غير عمة
ىذه المادة أرجع  -رحمو اهلل-ابن فارس و كميل،  :بالسين :-رحمو اهلل تعالى- أما ما يتعمق بالحسير فينا يقول

 :أي يعني: كشفتو، حسرت عن ذراعي رت عن الذراعسمن كشف الشيء، يقال: ح :قال: وىو ،أصل واحد إلى
يقال: دخل المعركة  ،فرغْ وال مِ  ،الذي ال درع عميو :حاسر في القتالال ،لمذي ال درع عميو يقال :كشفتو، والحاسر

 .ليس عمى رأسو شيء :صمى وىو حاسر يعني ،حاسرًا، ويقال أيضًا لحاسر الرأس الذي ليس عميو عمامة
وىذا في غاية األىمية لمن أراد أن  ،ربط المعاني :الحسرة، الحظ -رحمو اهلل-ومن ىذا الباب جعل ابن فارس 

 ،وأن يجمع ،ويكون لو بصر فيو، يعني: ىذا البناء ىو مما يستطيع معو أن ينظر في األقوال، ينظر في التفسير
 .وأن ُينزل ىذه األقوال بطريقة صحيحة ،وأن ُيرجح

ابن ، ؟الذي ىو كشف الشيء ىناالتميف عمى الشيء الفائت، بأي اعتبار؟ ما عالقتيا بأصل المادة  :الحسرةف
وقمة صبره، يعني: الناس ال تعرف عقوليم  ،انكشاف أمره في حال المصيبة :ُيرجع ذلك إلى -رحمو اهلل-فارس 

وفي حال الفرح، في  ،في حال المصيبة :ال تعرف عقوليم إال في حالتين -منياستطراد ىذا - إال في حالتين
 ،وسمت ،تجد ىذا اإلنسان الذي تراه في حال مرضية :في المصائبفواألفراح،  ،حال المناسبات ىذه المصائب

ويصدر منو تصرفات  ،وينسى نفسو ،وينيار ،إذا وقعت المصيبة قد يضطرب ،ولربما مروءة ونحو ذلك ،ووقار
 ،فينكشف فييا حال اإلنسان ،بل ال تميق بمن يؤمن بالقضاء والقدر، وقد يكون من أىل العمم ،ال تميق بالعقالء

ويصدر منيم  ،وقد تغمبيم النساء ،تجد ربما يظير عمى بعض الناس من الخفة :وكذلك في حال األفراح
ينكشف بيا حالو من قمة صبره  ،بالحسرةربط ال :الحظفكذا، نوع  وأ ،تصرفات تدل عمى قمة اتزان، ونوع مباىاة

 .مثالً 
، بأي اعتبار؟ [ٗ الممك:] {َحِسيرٌ  َوُىوَ  َخاِسًئا اْلَبَصرُ  ِإَلْيكَ  َيْنَقِمبْ } :تعالى ، قالل  ر البصر إذا كَ سَ حَ  :وىكذا أيضاً 

 .يظير عجزه :وضعفو، حسير ،انكشاف حالو في قمة بصره :ما عالقتو باالنكشاف؟ ابن فارس ُيرجع ذلك إلى
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ر س  ر بزيد، ُيحَ س  ر بغيره، حَ س  ر بفالن، حَ س  يقال: فالن حَ  ،ر، نحن نستعمل ىذه العبارةق  حَ ر قال: المُ س  والُمحَ 
ل ذا حسرة، يعني: حقره حتى صيره ر، يعني: ُجعِ ر في المغة، كأنو ُحسِ ق  الُمحَ  :بمعنى :ىو رس  حَ المُ فبنفسو، 

ونحو ذلك،  ،حّسر بأىموو حّسر بولده، و حّسر بو، يقال: حّسر بالدابة،  ،صيره في حال حسرةصاحب حسرة، 
 .يعني: جعميم ذوي حسرة

ُفسر ، [ٜٕ اإلسراء:] {َوال َتْبُسْطَيا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُموًما َمْحُسورًا}: -تبارك وتعالى-في قولو  :والمحسور يعني
لكن ، تمومك نفسك :قيلو  يدك،ب ما يمومك من تجب عميك نفقتو، أنفقت كل ،الناس يمومونك :المموم يعنيب

فُيجيد بذلك  ،فال يبقى لو شيء ،يعني: الذي ينفق جميع المال "محسورا"ق، فيذا الموم واقع عميو، األقرب ما سب
ال  ،بطيار ىذا إذا أردنا  نفسو، يقول  ،الدابة الحسير :نوالمنقطع، وم :تجدون المفسرين يقولون: المحسور ىوفوا 

 الشاعر:
 فصميبُ  ىاجمدُ  اوأمّ  فبيٌض ***  ياعظامُ  افأمّ  رىسْ الحَ  يفُ جِ  بيا

 ى،بيا جيف الحسر  :فيو يصف ىذه الفالة ،والسير الطويل ر،ف، وكمت من طول السالدواب التي انقطعت :يعني
فتفسخت عظاميا عن  ،ثم بعد ذلك ماتت ،وحرنت ،فانقطعت ،التي كمت من طول ىذه المسافة ،اإلبلوىي: 
أن  :وىو ،أما جمدىا فصميُب، لكن ىذا المعنى يرجع إلى ما ُذكرو  ،عظاميا فبيضفأما التي تصمبت،  جمودىا

واالنقطاع، فيذا  ،والعجز ،حاليا من الضعف فانكشف ،ىذه الدواب الحسرى إنما صارت بذلك؛ ألنيا قد كمت
 .، يقول: فُيجيد بذلك نفسو"امحسورً "نده، الذي ال شيء ع :المحسور

 األنبياء:] {ال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِو َوال َيْسَتْحِسُرونَ }وقولو: وتعب،  ،ار حتى كلس :ر البعيرسِ حَ  :وىكذا أيضاً 
مع  ياتربط إذا أردت أن ُتعبر بعبارةوال يستجيبون لمكالل، : المالئكة، يعني: ال يستكبرون، ُفسر ىكذا أي:، [ٜٔ

مكن أن تُفسر بمعنى ماالنكشاف الذي يحصل بسبب الضعف، فيحصل االنقطاع، يستحسرون يعني:  :معنى
، ال ينقطعون وأ ،ال يتعبون، و ال يكمون ،كميل :بالسين :يتعبون، كما قال ابن ُجزيو  ،ونكمييقال: ف ،مباشر
بالالزم،  تفسيرره باالنقطاع ىو تفسير بماذا؟ بالزمو الذي ىو االنقطاع نتيجة التعب، يعني: تفسيتفسر يعني: 

، يعني: ال يستجيبون لمكالل [ٜٔ األنبياء:] {ال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِو َوال َيْسَتْحِسُرونَ } :وىذا في ىذا الموضع
أشد  -كما سبق-، ويوم القيامة ىو يوم الحسرة، ىذا [ٙ٘ الزمر:] {َيا َحْسَرتَا َعَمى َما َفرَّْطتُ }وفي قولو تعالى: 

 .الندم
 :كل ىذا يرجع إلى ،رو سُ والحُ  ،َسروالحَ  ،رسْ فالحَ  ،لعمو يكفي ما ُذكر كثيرة، اآليات في ىذا :وعمى كل حال

 ،تكل رتيا سيرًا حتىسيّ  :الدابة يعني تُ رْ سَ حَ فقولك: ُسور، َسر والحُ والحَ ، والكالل، الَحْسر والتعب ،اإلعياء
 ،الحصر :أعمم، فيما مادتانتعالى واهلل  ،رة بيذا االعتبارو محس :فيي ،وينقطع سيرىا ،وقوتيا ،وينقطع نشاطيا

 .والحسر
 [711 ىود:] {َقاِئٌم َوَحِصيدٌ }وغيره، واستعير منو:  ،ما ُيحصد من الزرع :حصيد: ىو :-رحمو اهلل تعالى-ال ق

 وذاىب. ،أي: باقٍ 
 :أصل ىذه المادة عند ابن فارس يرجع إلى أصمين، ىذه المادة ترجع إلى أصمين :الحصيد
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دًا، يعني: قطعو في صْ حَ  -والضم ،بالكسر- هدُ صُ ه ويحْ دُ صِ يحْ  ،حصده :قطع الشيء ُيقالفاألول: قطع الشيء، 
َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي َفَما }كقولو: حصده، إذا استتم، في حال النضج، ، يعني: أوانوان ُنضجو، يعني: في وقت إبّ 

 .، ىذا األول[ٔٗٔ األنعام:] {َوآُتوا َحقَُّو َيْوَم َحَصاِدهِ }، [ٚٗ يوسف:] {ُسْنُبِموِ 
ي: أد، صَ ومنو قوليم: حبل ُمحْ  ،إحكامو :والثاني ،قطع الشيء :واآلخر: إحكامو، يقول: وىما متقاربان، األول

 .مفتول ،ُممد
 واالستئصال ،بمعنى: القطع [ٕٗ يونس:] {َفَجَعْمَناَىا َحِصيًدا َكَأْن َلْم َتْغَن ِباأَلْمسِ }: -تبارك وتعالى-في قولو ف

 استأصميمأن اهلل  ،واالستئصال ،بمعنى يرجع إلى القطع [ٓٓٔ ىود:] {ِمْنَيا َقاِئٌم َوَحِصيدٌ }وليس اإلحكام،  ،ىنا
 {َفَأْنَبْتَنا ِبِو َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيدِ }القطع واالستئصال،  [٘ٔ األنبياء:] {َحتَّى َجَعْمَناُىْم َحِصيًدا َخاِمِدينَ }أىمكيم، و 
 .، ىذان أصالن"حب الحصيد"من باب إضافة الموصوف إلى صفتو،  :فيويعني: حب ما ُيحصد،  [ٜ ق:]

، يعني: [ٓٓٔ ]ىود: َقاِئٌم َوَحِصيٌد{} :وغيره، واُستعير منو ،قال: ما ُيحصد من الزرع -رحمو اهلل-ابن ُجزي 
 ،مجمس تعميمفي فمم يذكره، ونحن ىنا  ،الُمحكم والُمتقن لم يرد في القرآن :لكن بمعنىو المعنى الذي ذكره واحد، 

ال فإن مما ُأخذ عمى صاحب المفردات مثالً  ،أذكر المعنى اآلخرمذلك ف ؛بحيث يبقى طالب العمم مؤصالً  وىو  ،وا 
لم ترد في القرآن، ليس ليا ورود في القرآن وأوردىا،  ،قميمة جدًّا :وىي ،ألفاظاً الراغب األصفياني أنو لربما ذكر 

طابق يكاد ي يوفالحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ، عمدة  :وىذا مما استدركو عميو الحمبي في كتابو المعروف
يو بعض المواضع وزاد عم ،عمى قمتيا ،إال أنو استدرك عميو بعض المواضع مما ليس في القرآن ،كتاب الراغب
 التي فاتتو.

 والماء الحار. ،حميم: لو معنيان: الصديق :-رحمو اهلل تعالى-قال 
نيا متشعبة األبواب جدًّاو  ،إنيا تتفاوت :يقول -رحمو اهلل-ىذه المادة ابن فارس  سوداد، اال :، يقول: فأحد أصولوا 

 {َوِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ }ومنو: عمى ىذا التفسير،  ،الدخان الشديد السواد :اليحُموم، فيو :ومنو: اليحُموم، الحظوا
 :يقال ،يبربِ أسود غِ  :م، كما يقالحِ مْ أسود حِ  :يقال ،محِ ِحمْ  :لمفحم، وكل أسود فيو :يقال :م، والُحمَ [ٖٗ الواقعة:]

 ،التحميم المعروف :وونحو ذلك، ومن ،مالُحمَ من نسبة إلى ماذا؟ إلى ىذا المعنى، يعني: أصمو  ،مأسود ِحمحِ 
 مونحم  أنيم يُ  قيمونو عمى الزاني المحصن؟ فذكرواعما ي -صمى اهلل عميو وسمم-فالييود حينما سأليم النبي 

م الوجو، حم  وىو مُ  ،يعني: يجعمون وجيو إلى الخمف، ويطوفون بو ،(ٔ)ويجعمونو عمى حمار منكوساً  ،وجيو
 :م وجيو يعنيالتحميم، حمّ  :أو نحو ذلك، فيذا يقال لو ،لفحم، يسودون وجيو باايعني: في وجيو يضعون سوادً 

 الواقعة:] {َوِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ }يقول:  -تبارك تعالى-واهلل وىو يرجع إلى السواد،  ،ونحو ذلك، فيذا أصل ،بالفحم
ٖٗ]. 

 .واشتدت حرارتو ،إذا صار ساخناً  :ًا يعنيمَ حمَ  م  حَ يَ  الماءُ  مّ من حَ واألصل الثاني: الحرارة، 

                                                           

 في الذمة أىل الييود رجم باب الحدود، كتاب ومسمم، ،(ٜٔٛٙ: )رقم البالط، في الرجم باب الحدود، كتاب البخاري، خرجوأ - ٔ
 (.ٓٓٚٔ: )رقم الزنى،
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 مّ حَ ت الحاجة، يعني: حضرت، أمّ من قوليم: أحَ  ،الدنو والحضور :انتبيوا والحضور، ،من الدنو :واألصل الثالث
الصديق  ،والقرب ،والدنو ،حضرت، طيب :أحمت الحاجة ،الدنو والحضور :األمر، يعني: حضر، الحظ

حميمة كما يقال،  عالقةباعتبار أن العالقة ساخنة،  ؟ ىلحميم، ما عالقة ىذا بالحار :فيو ،لشدة قربو ؛الحميم
فتكون مؤذنة بالجفوة، لكن العامة  ،يذه العالقة الساخنة قد تكون من جية الغضبفرب الشديد؟ أو باعتبار الق

تبارك - في قولوفالحميم  ،ربن جية القم :كون كما ينبغي، فيذا الحميم يقال ذلكتيعبرون بعبارات قد ال 
لون: ألن ، يقو يقال لو ذلكشفق الم قريباليعني: قريب إلى النفس،  [ٔٓٔ الشعراء:] {َوال َصِديٍق َحِميمٍ }: -وتعالى

اإلشفاق عمى قريبو في ن لو أل :الحرارة :إذا أردنا أن نربطو بمعنىىذا  :، الحظحرارة لو في اإلشفاق عمى قريبو
ذا أردنا أن نربطو بالحرارةألنو  ؛نقول: لقربو منوف ،ربلكن إذا أردنا أن ُنرجعو إلى القة، د  حرارة وحِ   ،لصيق بو، وا 

  .يتألم لوو يحترق عميو،  :وكذا، فيو كما يقال ،ما يجد في نفسو من اإلشفاقلو  ،لحرارتو :نقولف
 ىذه صوتو عند العمف،أي: حمة الفرس، مْ حَ  :منوره ابن فارس يقول: جنس من الصوت، األصل الرابع الذي ذك

 .حمةمْ الحَ 
 تُ مْ حمَ  ،القصدأي: ة، دَ صْ قَ  تُ دْ صَ قَ  :يعني ،ةً م  حَ  تُ مْ حمَ  :من قوليم ،القصد :وأصل آخر خامس ذكره: وىو

 .، لكن ىذا لم يرد في القرآنقصدهُ  قصدتُ  ،وُ حم  
يرجع إلى ماذا؟ الناس فيذا االستحمام، ، مثل: نستعمل بعض األلفاظو  نقولفنحن األمثمة، ىذه تأمل في فاآلن 

ال فأصل ذلك أنو االغتسال بالماء الحار؛ ألن أصل ذلكفاالغتسال،  :يستعممونو بمعنى أنو  :يذا توسعوا فيو، وا 
ذكرىا يالتي  ىييذه ففيغتسمون بيا،  ،ُيسخن فييا الماء ،سمون بالمياه الحارة في حمامات معروفةغتكان الناس ي

وما يتعمق بذىاب المرأة  ،ما يتعمق بغض البصرو  ،وكذلك ما يتعمق باأُلجرة ،وحكم دخول الحمام ،الفقياء
 .أماكن ُيسخن فييا الماء فيي ،ذىاب يوم الجمعة لمحمام، إلى غير ذلكاللمحمام، و 

 .الحرارةىذا المعنى، إلى الُحمى، فيذا يرجع إلى  :يقال ،السخونةو  ،لوجود الحرارة ؛كذلك الُحمى
رب الق ى:معنليمكن أن ُيرجع فشفق، القريب الم :يكون بمعنى ،[ٔٓٔ الشعراء:] {َوال َصِديٍق َحِميمٍ }قولو:  ففي

َكَأنَُّو }، [ٛٔ غافر:] {َما ِلمظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوال َشِفيٍع ُيَطاعُ }أو لمحرارة التي يجدىا عمى صديقو، وكذلك  ،الشديد
الذي اشتدت  يعني [ٗ يونس:] {َشرَاٌب ِمْن َحِميمٍ  َوالَِّذيَن َكَفُروا َلُيمْ }، لكن في قولو: [ٖٗ فصمت:] {َوِليّّ َحِميمٌ 
يضًا يرجع إلى ىذا المعنى، وىذا كثير في القرآن: أكذلك  [ٜٔ: الحج] {اْلَحِميمُ  ُرُءوِسِيمُ  َفْوقِ  ِمنْ  ُيَصبُّ }حرارتو، 

 .[ٛٗ الدخان:] {ُثمَّ ُصبُّوا َفْوَق رَْأِسِو ِمْن َعَذاِب اْلَحِميمِ }
 محيص: ميرب. :-اهلل تعالى رحمو-ال ق

 :ىذا المحيص، الميل يقال، دوتمدّ  الميل في جور :وىو ،أرجع ذلك إلى أصل واحد -رحمو اهلل-ابن فارس 
: أو الماشي ،يعني في الراكب ،عدل عنو وحاد، حاص حيصة، ىذا يقال في المحسوس :يعني ،حاص عنو

يقال: حاص، يقال:  ،وما إلى ذلك ،جاجوالحِ  ،والجدل ،ججَ حاص، ويقال أيضًا في األمور المعنوية، يقال في الم  
 ؛أو حمل ذلك عمى مذىبو مثالً  ،الزمخشري حاص عند ىذه اآلية حيصة، حاد، لم يستطع الجواب عن ذلك

يعني: في شدة،  صيْ ص بَ يْ حَ  ص، ىذا في العبارات المشيورة عند العرب، صاروا فييْ ص بَ يْ وليذا يقولون: حَ 
 .يعني: حاد عنو إلى شدة ومكروه يحيصحاص عن الحق و 
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وعمى ا، يعني: محيدً  [ٕٔٔ النساء:] {ُأْوَلِئَك َمْأَواُىْم َجَينَُّم َوال َيِجُدوَن َعْنَيا َمِحيًصا}: -تبارك وتعالى-قولو في 
 {َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن َمِحيصٍ َسَواٌء َعَمْيَنا َأَجزِْعَنا َأْم }يرجع إلى نفس المعنى،  ، وىو:ميرباً  :تفسير ابن ُجزي يعني

 {َوَظنُّوا َما َلُيْم ِمْن َمِحيصٍ }النار، في ال محيد، فيم واقعون  :يعني ،وال مفر ،يعني: من ميرب [ٕٔ إبراىيم:]
 .وال مفر، واهلل أعمم ،وال ميرب ،يعني: عمموا وتيقنوا ما ليم من محيد [ٛٗ فصمت:]

 أربعة معاٍن: الحرام، والعقل، ومنازل ثمود، وِحجر الكعبة.ِحجر: لو  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
أحيانًا يذكر أن ذلك يرجع إلى يعني: رد، طّ مُ  :وقال ،أرجع ذلك إلى أصل واحد -تعالى رحمو اهلل-ابن فارس 
يورد بعض و  ا يقاربو، أو يقول: ولو فروع ترجع إليو، وأحيانًا يجتيد، وميقول: المعني الفالني ،أصل واحد

سأجتيد فيو، فيذكر بعض و سأحاول يعني: : يقولو  ،األشياء التي يصعب إرجاعيا وربطيا بيذا المعنى
 .التوجييات

 :الحاء والجيم والراء يرجع إلى معنى :أصل ىذه المادة :يعني، رد لمعنى الِحجرطّ ينا يقول: ىذا أصل واحد مُ ف
ُحجرة،  :أليس كذلك؟ يقال لو ،درانالمكان في الدار المحاط بج :الُحجرة ىيفالشيء، عمى واإلحاطة  ،المنع

 ،وحفظو، ويقال: فالن في ِحجر فالن ،ُحضن اإلنسان، ويقال: اليتيم في ِحجر فالن، يعني: في منعتو :الِحجرو 
ِتي ِفي ُحُجوِرُكمْ  َوَرَباِئُبُكمُ }وحفظو،  ،في منعتو :يعني ما عالقة  :الحظبيذا المعنى، ، فُيستعمل [ٖٕ النساء:] {الالَّ
ِتي ِفي ُحُجوِرُكمْ  َوَرَباِئُبُكمُ } ،وحفظو ،كأن من كان في حضنو فيو في كنفو؟ الحضن بتفسيره بالمنعة ىذا  {الالَّ

لمعقل،  :لمحرام الممنوع، والِحجر يقال :والِحجر يقال ،دقة المغة :وحفظو، الحظ ،، فيي في كنفو[ٖٕ النساء:]
فال  ،إليو نفسوه ويمنعو مما تدعو  ،باعتبار أنو يحُجر صاحبو اعتبار؟ باعتبار أنو ُيمنع منو، والعقلبأي  الحرام

عقل، صاحب عقل، ذي يعني: ل [٘ الفجر:] {ِلِذي ِحْجرٍ }قال تعالى: عقمو يحجزه، عقمو يمنعو، ف ،يقع فيما يشين
  وعقميم، وىذا معروف. ،وتفكيرىم ،عفت أحالميم فإن ألسنتيم تسبق نظرىموض ومن خفت عقوليم

والمعاطب؛ ألنو ال عقل لو، فإذا خف العقل انطمق  ،وتصدر منو العبارات التي تورده الميالك ،ُيطمق لسانوف
اقرأ في ففإذا أردت أن تعرف عقول الناس  ،فة العقولخِ يذه نتيجة القمم، ف ، وىوكما ينطمق المسان اآلخر ،المسان
 ،أو نحو ذلك ،ال تحتاج أكثر من ىذا إطالقًا، فإذا تقدم الخاطب يطمب امرأةو  ،في حساباتيم في تويتر ،كتاباتيم

وستعرف  ،اقرأ ،ونحو ذلك ،حتى تعميقاتو عمى كتابات اآلخرين ،وفي تعميقاتو ،اقرأ في تعميقاتو، اقرأ في كالمو
 ،وما إلى ذلك، فستجد األخطاء اإلمالئية ،وحصيمتو من العمم ،والتربية ،وما حصيمتو من األدب ؟كيف يفكر

نما ُيبْ  ،لكنو ال يعمم بذلك ،وتجد العبارات التي تدل عمى حسرة ،واألخطاء المغوية بنظرة يسيرة  ،صره العقالءوا 
نو إ :ويقال ،ال يمكن أن يتصنع ؟أو ال يصمح ،ال تحتاج معيا إلى سؤال أحد، ىل ىذا يصمح لمتزويجف ،أحياناً 

 ،والعقل ،والعمم ،ال، ستعرف من المجموع مستوى ىذا اإلنسان في التفكير ،وكذا، ال ،جميمة يرسل تغريدات
 وأ ،وُيمرر بعض التغريدات الجميمة ،حتى لو حاول أن يذكر بعض التغريدات ،وما إلى ذلك ،وحصيمتو التربوية

، وينشرونيا ،يقولون: فالن لو تغريدة جميمةو  ،فإن تغريدة واحدة ال تعني شيئًا، وبعض الناس يغترون ،نحو ذلك
  .ولكن ال ُيعرف ىذا من موضع واحد

 [ٕٕ الفرقان:] {َوَيُقوُلوَن ِحْجرًا َمْحُجورًا}: -تبارك وتعالى-في قولو  :لمعقل، الحظ :الِحجر يقال :فالحاصل ىنا
كان الرجل  ،الحظوا ارتباط المعنىفي موضع االستعاذة،  يعني: حرامًا ممنوعًا، من عادة العرب أنيا تقول ذلك
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يعني: حرامًا محرمًا ا جرًا محجورً ، فيقول لو: حِ في الشير الحرام، يمقاه يخافو وىو ،في الجاىمية يمقى الرجل
ورأوا  ،ه منو شر، فإذا جاءوا يوم القيامةفال يبدؤ  ،يعني: أن يصمني مكروه، أن توصل إلّي مكروىاً  ،عميك

عمى قول بعض  ،فيما يقولون ،وعادتيم ،قالوا عمى سجيتيم -نسأل اهلل العافية- ومالئكة العذاب ،العذاب
كما كانوا يقولون في الدنيا، فتكون ىذه العبارة باعتبار  ،اجرًا محجورً قالوا: حِ  ،المفسرين، إذا رأوا مالئكة العذاب

ا، وعمى القول بأن ذلك من كالم كما كانوا يقولون في الدني ،أنيا صادرة منيم، صادرة عنيم، ىم الذين يقولونيا
أو  ،ا، حرام عميكم الُبشرى وما يتبعيا من النعيمحجرًا محجورً  ،حرام عميكم :يقولونو ليم يكون معناه ،المالئكة
والمانع من أن  ،الحاجز :، ىنا بمعنى[ٖ٘ الفرقان:] {َوَجَعَل َبْيَنُيَما َبْرَزًخا َوِحْجرًا َمْحُجورًا}ودخوليا،  ،الجنة
َوَقاُلوا َىِذِه َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال َيْطَعُمَيا ِإالَّ }: -تبارك وتعالى-في قولو  :ال يستطيعون اجتيازه، الحظ ،ُيجتاز

 ،األصل فييا المنع :القاعدة في كما يقال ،ي: حرام ممنوعة، يعني: عندىمأ [ٖٛٔ األنعام:] {ِبَزْعِمِيمْ  َمْن َنَشاءُ 
يعني:  [٘ الفجر:] {َىْل ِفي َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجرٍ }وكذلك أيضًا  ،[ٖٛٔ األنعام:] {ِبَزْعِمِيمْ  َيْطَعُمَيا ِإالَّ َمْن َنَشاءُ ال }

 .لصاحب عقل
في الُحجرة، ويمكن أن يرجع ىذا إلى أصل واحد،  :واإلحاطة، اإلحاطة كما يقال ،: ىذا كمو يرجع إلى المنعنإذ

 ،يمكن أن يرجع إلى المنع وحدهولكن واإلحاطة،  ،المنع :ذكرفأصل واحد، لى يقول: إ -رحمو اهلل- ابن فارس
ن يكون بداخميا فيو فإن الُحجرة مَ  وال تذكر اإلحاطة، بأي اعتبار؟ باعتبار أن ما أحاط بو منعو، ومن َثم  

ر جْ ر، والحَ جْ رى غيره، عميو حَ وال يَ  ،ذلك أنو ال ُيرى إلى غيره، وأقلّ  وى وقد ال يصل ،ال يوصل إليو ،محجور
 .المنع، فُيعبر بو :واهلل تعالى أعمم، فيمكن أن يرجع ذلك مطمقًا إلى معنى ،يذه الُحجرةفىو المنع، 

ِلِذي } :، العقل[ٕٕ الفرقان:] {ْجرًا َمْحُجورًاحِ }: : الحراماألربعة -رحمو اهلل-ابن ُجزي  افيذه المعاني التي ذكرى
بأي اعتبار ُسميت بذلك؟  ،[ٓٛ ]الحجر: }َوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِميَن{ :منازل ثمود، [٘ الفجر:] {ِحْجرٍ 

من ؛ ألنيم ينحتونيا من الجبال، -جرالحِ -ُسميت بذلك  :ىم يقولونو المنع،  :يرجع ذلك إلى معنىنحن قمنا: 
عرف وعرفيا  ،من رآىاف ،واجتماعيا ،ىيئتياسبب ب ُسميت بذلكويحتمل أنيا  ،جر، ىذا يحتملحِ  فيي ،الحجارة
ىم كانوا يسكنون في الصيف في القصور في  بيذا االعتبار، يعنيسميت  فيي ،حيط بعضيا ببعضيأنيا 

، ىذا [ٗٚ األعراف:] {ُبُيوتًاَتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُيوِلَيا ُقُصورًا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل }: -تبارك وتعالى-اهلل  قال ،السيول
 :يعني ،وينحتون الجبال بيوتًا، ومن عرف أنواع المساكن فإن تمك المواضع ،في المشتى، فيدخمون في الوادي

حتى  ء،فإنو يكون في الشتاء في غاية الدف ،أو ما ُبني من األحجار ،النحت في الجبال ،التي تكون في الجبال
ما تحتاج معو إلى  ءمن الصخور يكون في غاية الدفالذي يبنى ىذا  ء،في األماكن الباردة، في غاية الدف

ُيجعل في المشتى، فكيف إذا كان  ،ونحو ذلك، وىذا معروف ،فما تحتاج إلى إيقاد نار إذا دخمت فيو ،شيء آخر
 .واهلل أعمم !،؟ذلك في أصل الجبال

إلى  ،محجوز ،ىو بناء محجوريعني:  ،ر: يحجُ فيو ،باعتبار ما ُذكر أيضًا، ِحجر الكعبة ،ِحجر الكعبةقال: و 
 ،فال يدخمو من يطوف ،رجْ عميو حَ  ،محجور ،أو دخول الطائف فيو، مكان معزول ،يمنع من الطواف ،آخره

نما يطوف من ورائ  و.وا 
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ما في  :وبالفتح ،لمذنوب :وُيستعار ،وغيرىا ،ما عمى ظير الدابة :بكسر الحاء ِحمل :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 أحمال. :بطن المرأة، وجمعو

مل، إقالل الشيء، ما معنى إقالل الشيء؟ يعني: الحَ  :يدل عمى ،ابن فارس إلى أصل واحد اأرجعي ىذه المادة
ِإالَّ َما }يقول:  -عز وجل-ورفعو، اهلل  ،أقمو :الشيء يعني لَ يعني: حممت، يقال: حمَ  تقول: األرض وما أقمت

َوَتْحِمُل َأْثَقاَلُكْم ِإَلى }كذلك أيضًا: ، [ٕٛٗ البقرة:] {َتْحِمُمُو اْلَمالِئَكةُ }يعني: أقمت،  [ٙٗٔ األنعام:] {َحَمَمْت ُظُيوُرُىَما
، فيذا كمو [ٜٛٔ األعراف:] {َحْماًل َخِفيًفاَفَممَّا َتَغشَّاَىا َحَمَمْت }، [ٚ النحل:] {َبَمٍد َلْم َتُكوُنوا َباِلِغيِو ِإالَّ ِبِشقّْ اأَلنُفسِ 

 :وذلك يرجع إلى معنى ،يعني: حبمت بو [ٕٕ مريم:] {َفَحَمَمْتُو َفانَتَبَذْت ِبوِ } ،إقالل الشيء في أصمو :بمعنى
يعني: ال  [ٕٙٛ البقرة:] {َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَمْيَنا ِإْصرًا}حممتو في بطنيا، أقمتو في بطنيا، الشيء، يعني: إقالل 

يََّة َمْن َحَمْمَنا }المعنوي،  وأالحمل الحسي سواء كان كما كمفت ذلك من قبمنا،  ،تجعمنا نحمل التكاليف الشاقة ُذرّْ
 .كذلك [ٔٔ الحاقة:] {َحَمْمَناُكْم ِفي اْلَجاِرَيةِ }يعني: أركبنا، أقمتيم السفينة،  [ٖ اإلسراء:] {َمَع ُنوحٍ 

 ،تياجموو  ،يعني: تُكر عميو {ِإْن َتْحِمْل َعَمْيوِ }، الكمبيعني:  [ٙٚٔ األعراف:] {َتْحِمْل َعَمْيِو َيْمَيثْ ِإْن }قولو: في و 
أو  ،أن يحمموب حسًّاقد يكون لكن  ،إقالل الشيء :إلى، وتشد عميو يميث، فيذا الحمل يرجع إلى ىذا المعنى

وذلك  ،إلى آخره، يعني: كأنو أقل شيئاً  ،عمى المقاتل، حمل عمى المقاتمين، حمل عمى الرجل لَ فيقول: حمَ  معنى
 .[ٙٚٔ األعراف:] {ِإْن َتْحِمْل َعَمْيِو َيْمَيثْ }، واالستبصار لمجالدتيم، والمقاتمة ،بحمل نفسو عمى المواجية

مل؛ ألن البعير يقمو، لما ُيح :يقال، ىذا [ٕٚ يوسف:] {َوِلَمْن َجاَء ِبِو ِحْمُل َبِعيرٍ }: -تبارك وتعالى-وفي قولو 
ىذا في األشياء  :، الحظ[ٔٔٔ طو:] {َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْمًما}لمشيء الذي يحممو البعير،  :قالفصار ذلك ي
ْن ُكنَّ ُأوالتِ }يعني: حبميا، وىكذا  [ٕ الحج:] {َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَمَيا}المعنوية،  َفَأْنِفُقوا َعَمْيِينَّ  َحْملٍ  َواِ 

 .[ٙ الطالق:] {َحتَّى َيَضْعَن َحْمَمُينَّ 
ْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرًشا َوِمنَ } ، كقولو تعالى:ما ُيحمل عميو من الدواب :مولةوالحَ   :يعني {َحُموَلةً } ،[ٕٗٔ األنعام:] {اأَل
 .ُيحمل عميياما 

لألمور المعنوية، فأصل  :يعني ،لمذنوب :وُيستعار، وغيرىا ،ما عمى ظير الدابة :فابن ُجزي يقول: الِحمل
يحتاج إلى دليل، وىذا  ،ن أصل ذلك في األشياء المحسوسةإأن يكون في األثقال المحسوسة، يقولون:  :الحمل
َوَقْد }بيا الظيور،  ا باألثقال التي تنوءواألوزار فيذا تشبيو لي ،األشياء األخرى المعنوية مثل الذنوب: أما يقولون

َوَساَء َلُيْم } ،حسيًّا كان أو معنويًّا ،ىو الشيء المحمول -كما سبق-الِحمل ف، [ٔٔٔ طو:] {َخاَب َمْن َحَمَل ُظْمًما
ْن َتْدُع ُمْثَقَمٌة ِإَلى ِحْمِمَيا ال ُيْحَمْل ِمْنُو َشْيءٌ }يعني: ما يحممونو،  [ٔٓٔ طو:] {َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحْماًل   [ٛٔ فاطر:] {َواِ 

 يعني: األوزار التي تحمميا.
مذنوب، لىو وىذا خطأ، ُيستعار لمركوب، و : بدال منيا في النسخة اإلماراتية ،وُيستعار لمذنوب :ىنا ،طيب

بأن أصل ذلك يكون في األشياء المحسوسة، وُيستعار  وُيستعار لمذنوب، بأي اعتبار؟ عمى كالم ابن ُجزي
يقصدون أن ذلك من قبيل  أنو ُيستعار، يعني ن ىذا يحتاج إلى دليل، أقصدحمل األوزار، لكك ،لألشياء المعنوية

 .المجاز
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 إحسان: لو ثالثة معاٍن: فعل الحسنات، واإلنعام عمى الناس، ومراقبة اهلل تعالى :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 .(2)((اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه)): -صمى اهلل عميو وسمم-الُمشار إلييا في قولو 

ضد  :ضد الُقبح، والمحاسن من اإلنسان وغيره :فالُحسن ،أرجع ىذا إلى أصل واحد -رحمو اهلل-ابن فارس 
 .المساوئ

 :، فالُحسن ىو حالة كما يقولونكما ذكرتُ  ،فيي المعاني المباشرة -رحمو اهلل-أما المعاني التي ذكرىا ابن ُجزي 
 ،والذوات ،واألفعال ،وذلك يكون في األقوال ،والرغبة فيو ،جميمة تدعو إلى قبول الشيء معنوية وأ ،حسية

 النساء:] {َوَحُسَن ُأْوَلِئَك َرِفيًقا}: -تبارك وتعالى-في قولو  :كل ذلك يكون موصوفًا بالُحسن، الحظفوالمعاني، 
 ،إلى أصل المعنى الذي ىو الجمال يارفقاء، ىذه رفقة حسنة، يعني: إذا أردنا أن ُنرجع ،، فيذا في الذوات[ٜٙ

َوالمَُّو ِعْنَدُه ُحْسُن }جُممت،  ،يعني: موضعًا لالرتفاق، [ٖٔ الكيف:] {َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقا}نقول: يعني جُممت رفقتيم، 
في الكالم، الكالم  ،، ىذا في القول[ٖٛ البقرة:] {ُحْسًنا َوُقوُلوا ِلمنَّاسِ }المرجع الجميل،  [ٗٔ آل عمران:] {اْلَمآبِ 

، ىنا [ٕ٘ األحزاب:] {َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسُنُينَّ }ومعانيو،  ،وال في مضامينو ،ال في ألفاظو ،الجميل الذي ال عيب فيو
 .يعني: جميالت، وىكذا [ٓٚ الرحمن:] {ِفيِينَّ َخْيرَاٌت ِحَسانٌ }الجمال،  ،ُحسن الذوات

َوِمْنُيْم َمْن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا }أو الطاعة،  ،لمنعمة التي تُنال من الخير :الحسنة تقالف أّما الحسنةو  ،طيب
في ىذه إليو تيفو و  ،أو غير ذلك مما تتطمع إليو نفسو ،الحسناءوالزوجة  ،والولد ،، كالمال[ٕٔٓ البقرة:] {َحَسَنةً 

ونعيم  ،الجنة أي: [ٕٔٓ البقرة:] {آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً َوِمْنُيْم َمْن َيُقوُل َربََّنا }الحياة الدنيا، 
ْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَيا}وما إلى ذلك،  ،الجنة  األنعام:] {َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَيا}، [ٓٗ النساء:] {َواِ 
 األعراف:] {ُثمَّ َبدَّْلَنا َمَكاَن السَّيَّْئِة اْلَحَسَنةَ }الطاعة، فيي فعل جميل ُيحبو اهلل تعالى،  :عني، ىنا الحسنة بم[ٓٙٔ
 ،والغنى بعد الفقر ،والنعيم ،إلى حال الرفاىية ،والجدب مثالً  ،والكرب ،يعني: الحال التي كانت من الشدة [ٜ٘

 الحسنة. والخصب بعد الجدب، ىذا تبديل مكان السيئة
َوَتمَّْت َكِمَمُة }، [ٓٔ الحديد:] { َوَعَد المَُّو اْلُحْسَنىَوُكالِّ }وليس مؤنث الحسنة،  ،مؤنث األحسن فييالُحسنى أما و 

 {َوَتمَّْت َكِمَمُة َربَّْك اْلُحْسَنى}فقولو: ، [ٓٛٔ األعراف:] {َوِلمَِّو اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى}، [ٖٚٔ األعراف:] {َربَّْك اْلُحْسَنى
ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ }ويستحسنون، فقيل ليا ذلك،  ،لما فييا من الوعد بما يحبون ؛صفت بو الكممة، وُ [ٖٚٔ األعراف:]

صدق ؟ الجنة، بأي اعتبار [ٙ الميل:] {َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى} ،يعني: الطريقة الحسنة الخيرة [ٚٓٔ التوبة:] {اْلُحْسَنى
 ،واإلحكام ،إذا جاء بالفعل الحسن عمى وجو اإلتقان ،يعني: تقول: أحسن إحساناً بما وعد اهلل من ُحسن الجزاء، 

ثُمَّ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب َتَماًما }، [ٜٔ التوبة:] {َما َعَمى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيلٍ }وصنع الجميل، تقول: فالن ُيحسن، 
 ،عمى من أحسن القيام بو والكرامة إتمامًا لمنعمة :األقوال في تفسيره، عمى أحد [ٗ٘ٔ األنعام:] {َعَمى الَِّذي َأْحَسنَ 

من بل عمى عمى قول بعض المفسرين،  -عميو الصالة والسالم-كائنًا من كان؛ ألن ذلك ال يرجع إلى موسى 
 .القيام بوإتمامًا لمنعمة والكرامة عمى من أحسن : يعني {َتَماًما َعَمى الَِّذي َأْحَسنَ }فقولو:  ،قام بو

                                                           

 كتاب ومسمم، ،(ٚٚٚٗ) :رقم ،[ٖٗ: لقمان] {السَّاَعةِ  ِعْممُ  ِعْنَدهُ  المَّوَ  ِإنَّ } :قولو باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، خرجوأ - ٕ
 (.ٜ: )رقم خصالو، وبيان ىو ما اإليمان: باب اإليمان،
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مراقبة اهلل تعالى المشار إلييا و اإلنعام عمى الناس، و ابن ُجزي: فعل الحسنات،  اىذه المعاني التي ذكرى :فالحظ
ما يقابل  :وىو ،تمك المرتبة، ىذا كمو يرجع إلى أصل واحدأي: ، ((اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه))في قولو: 

سواء كان ذلك من جية  ،والرغبة فيو ،تدعو إلى قبول الشيء ،وأن الُحسن حالة حسية أو معنوية جميمة ،بحالق
 .أو غير ذلك ،أو الذوات ،المعاني

حق: لو أربعة معاٍن: الصدق، والعدل في الحكم، والشيء الثابت، واألمر الواجب،  :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 الواجب الوجود. :أي ،اسم اهلل تعالى: والحق
فنرجع إلى ما سبق  ،لكن نحن نقرأ كالمو ىناالكالم عمييا،  مضى يذه، فسبق التعميق عمييا -الحق-المادة ىذه 

 ويرتبط بو، فإني قد ذكرت أصول ذلك، فذكرت ىذه الوجوه التي ذكرىا ىنا فيما سبق.
سم الكريم أوسع االمعنى ىذا  ،الواجب الوجود :قال: أي -تبارك وتعالى-فيما يتعمق باسم اهلل  :عمى كل حال

يدل عمى إحكام الشيء  ،وأن ابن فارس ُيرجع ذلك إلى أصل واحد ،مما ذكر، لكن الكالم عمى ىذا مضى
ما ذكرتو من قبل ف، وصحتو، وأن الحق نقيض الباطل، لكن الحظ الربط بين تصاريف االستعمال في ىذه المادة

 :وىو إحكام الشيء، انتبيوا ،ىذا األصلإلى  :يعني ،قول: ثم يرجع كل فرع إليو، ي-رحمو اهلل-عن ابن فارس 
، يا بيذاوحسن التمفيق، يعني: يحتاج إلى لطافة ذىن من أجل أن تربط ،ثم يرجع كل فرع إليو بجودة االستخراج

واهلل ، وُحسن التمفيق ،جودة االستخراجتحتاج إلى ف ،واألصل الواحد ،المعنىع تمك الوجوه إلى ىذا ُترجِ أي: ل
  وصحبو. ، وآلواهلل عمى نبينا محمدوصمى  ،أعمم


