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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 الخاء حرف من خير إلى حاصب :قولو من الحاء حرف( ب -1ٔ)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
أي الحصى، والحاصب  ،ألنيا ترمي بالحصباء ؛حاصب: ريح شديدة، ُسميت بذلك: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 الحجارة. :أيضاً 

جنس مف أجزاء  :وىو ،أرجع ىذه المادة إلى أصؿ واحد -رحمو اهلل-وابف فارس  ،ىذا ىو المعنى المباشر
جنس مف الحصى، والحظوا  ،الحصباء :يقصد بو يذا الجنس مف أجناس األرضفثـ يشتؽ منو،  :قاؿ ،األرض

ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن }لُتسجر بو،  ؛كؿ ما ُيمقى في النار [ٜٛ األنبياء:] {َحَصُب َجَينَّمَ }ب، صَ فالحَ  :ربط المعاني
ابف  :الحصباء ،المرض المعروؼ :الحصباءو يمقوف فييا، و يعني: ُيرموف  [ٜٛ األنبياء:] {ُدوِن المَِّو َحَصُب َجَينَّمَ 
الييئة في  يشبييا فيويقوؿ: ، صغيرة عبارة عف حجارة التي ىي ألنو ُيشبو الحصباء ؛فارس يقوؿ: قيؿ لو ذلؾ

 .والشكؿ
الحصى  :أي ،الريح الشديدة، ُسميت بذلؾ؛ ألنيا ترمي بالحصباء :يقوؿ ىنا: الحاصب :عمى كؿ حاؿ
 [ٛٙ اإلسراء:] {َأَفَأِمنُتْم َأْن َيْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلَبرّْ َأْو ُيْرِسَل َعَمْيُكْم َحاِصًبا}فقولو:  ،الحجارة :والحاصب أيضاً 

، [ٓٗ العنكبوت:] { َأَخْذَنا ِبَذْنِبِو َفِمْنُيْم َمْن َأْرَسْمَنا َعَمْيِو َحاِصًباَفُكّلِّ }يعني: الحجارة، عمى قوؿ بعض المفسريف، 
 .وىكذا في نظائره

 ي.ِحمية: ُحمِ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
األلؼ المقصورة؛ ألف مف  :ونقوؿ مثالً  ،الحاء والالـ ،الِحمية مثالً  :يعني ىنا ،عتؿمادة الحاء والالـ والحرؼ الم

ُيرجعيا إلى  ،الحاء والالـ والحرؼ المعتؿ :ي ىيتذلؾ ما يرجع إلى الواو، فابف فارس في أصؿ ىذه المادة ال
 ثالثة أصوؿ:

 .يرجع إلى الواو ،خالؼ الُمر، ىذه مادتو واوية :موفي ميؿ مف النفس إليو، ومنو: الحُ  يب الشيءألوؿ: طِ ا
 ،الصفة :ىذه ِحمية الشيء يعنيتقوؿ:  ،ي بالفتح ثـ سكوفمْ جمع حَ  :، وىويّ الُحمِ  :: تحسيف الشيء، ومنووالثاني

 صفتو.صفة الشيء، ِحمية السيؼ 
لكف ىذا غير  ،طردتيا عنو :اإلبؿ عف الماء يعني تُ حَّل  :يقاؿتنحية الشيء،  بمعنى ،ىو ميموز :الثالث: يقوؿ

 .فموجود في القرآ
َأَوَمْن }األلؼ المقصورة،  :الحرؼ المعتؿ فييا إلىيرجع ىذه  ،-رحمو اهلل-فالِحمية التي يتحدث عنيا ابف ُجزي 

أ ُينشّ  ،الزينة عموماً  :ىنا الِحمية :يعني: المرأة، قيؿ [ٛٔ الزخرؼ:] {ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْمَيِة َوُىَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمِبينٍ 
وأيضًا  ،واألصباغ ،مباسالمف  ،أ في الِحميةتُنشّ  ،والعجز عف الخصاـ ،وىي مظير الترؼفي الزينة، يقولوف: 

الزينة  :الِحميةف ،ىذه الزينة الزائدة ،ويدخؿ فيو الُحمي، وترجع إلى األصباغ ،فإف الزينة ترجع إلى المباس ،الُحمي
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يقاؿ  ،ونحوه ،ما ُيمبس مف الذىبل :تقاؿ الغالب أنيا رؼ االستعماؿع لكف في ،عمومًا، فيذا تفسير واسع لمِحمية
َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْمَيًة }، [ٚٔ الرعد:] {َوِممَّا ُيوِقُدوَن َعَمْيِو ِفي النَّاِر اْبِتَغاَء ِحْمَيٍة َأْو َمتَاٍع َزَبٌد ِمْثُموُ } ،ِحمية :لو

ما ُيتزيف  :فالحمية ،ليذا الغرض، وىكذا ؛ونحو ذلؾ مما ُيستخرج مف البحر ،المؤلؤ :، ىنا[ٕٔ فاطر:] {َتْمَبُسوَنَيا
ِحمية  ،يوىكذا الُحمِ  ،ونحو ذلؾ ،والمؤلؤ ،فيدخؿ في ذلؾ األحجار الكريمة ،بو مف الذىب والفضة واألحجار

 ي، واهلل أعمـ.وُحمِ 
 أو مشقة. ،حرج: ضيق :-رحمو اهلل تعالى-قال 

ليو ترجع فروعو، وذلؾ ،وىو معظـ الباب :يقوؿ ،ُيرجع ذلؾ إلى أصؿ واحد -رحمو اهلل-ابف فارس  ع تجم   :وا 
 .في ضيؽوقع  :يعني ،أو نحو ذلؾ ،وقع اإلنساف في حرج :حينما يقاؿفوضيقو،  ،الشيء

في و  جمع، تدؿ عمى -الحظ-مجتمع فمجتمع الشجر في األصؿ،  :وىي ،جةرَ جمع حَ ل :ىذا الحرج أيضًا يقاؿو 
 ،حولو الحرس يحتفوف بو :يعني :ة يقولوفَرججة، والمقصود بالحَ رَ الحَ مثؿ في نو إ :قصة بدر قالوا عف أبي جيؿ

الشجر  :جةرَ الحَ فال ُيوصؿ إليو،  :يعني ،جةرَ مثؿ الحَ في فيو  ،معيـ الرماح والسيوؼو  ،يحتؼ بو المقاتموفو 
وكذلؾ مف كاف فيو  ،الدواب التي ترعىأي:  ،ال تصؿ إلييا الراعية ،مثالً  ةشجر متؼ الذي يكوف في داخمو الم

 .مجتمع الشجرفي  ،الصفةفي مكاف بيذه  ،جةرَ فإنو ال يوصؿ إليو؛ ألنو في حَ  ،نحو ذلؾ وأ ،مف الوحش يعني
-       إلى أصؿ واحد، فإف ىذا االجتماع  -رحمو اهلل-وليذا أرجعو ابف فارس  ؛وكأف بيف المعنييف مالزمة

 :الحرجفإلثـ، ل :لحرجاوليذا يقاؿ  ؛أو الموضع في حاؿ مف الضيؽ ،يجعؿ المكاف -اجتماع ىذا الشجر
 ،حرج ،ومالبستو كمؼ في مقارفتوؽ عمى المأنو ُيضيَ  :باعتبار ؟إلثـ ذلؾل قيؿ اإلثـ، لماذا :الحرجو الضيؽ، 

 .يجعمو في حرج
يعني: في حاؿ مف الضيؽ، فمف فسره  [ٕ٘ٔ األنعاـ:] {َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًّْقا َحَرًجا}: -تبارؾ وتعالى-ففي قولو 
 [ٕ األعراؼ:] {ِكتَاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك َفّل َيُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنوُ }فيكوف ذلؾ مف قبيؿ الصفة الكاشفة،  ،بالضيؽ

َجَعَل َعَمْيُكْم ِفي الدّْيِن َوَما }ثـ، إي: أ [ٜٔ التوبة:] {َوال َعَمى الَِّذيَن ال َيِجُدوَن َما ُينِفُقوَن َحَرجٌ }عني: ضيؽ، بم
َما ُيِريُد المَُّو ِلَيْجَعَل َعَمْيُكْم ِمْن }يعني: إثـ،  [ٔٙ النور:] {َلْيَس َعَمى اأَلْعَمى َحَرجٌ }ضيؽ،  [ٛٚ الحج:] {ِمْن َحَرجٍ 

يعني: إثـ بمعنى أف ذلؾ يرجع إلى معنى الضيؽ، باعتبار أف ىذا الذي ُمنع منو ُضيؽ عمى  [ٙ المائدة:] {َحَرجٍ 
 .المكمؼ مف جية مالبستو ومواقعتو، واهلل أعمـ

ذا أردنا أف نفكؾ المعانيالضيؽ و ال :قاؿ ،فيذا أصؿ الحرج ثـ، تقوؿ: ليس  ،مشقةو  ،ضيؽ :نقوؿف ،مشقة، وا  وا 
 .يؾ إثـ بيذا الفعؿ، بحسب السياؽعميؾ حرج في ىذا، باعتبار ليس عميؾ ضيؽ، أو ليس عم

 انتقاال. :بكسر الحاء [1ٓٔ: الكيف] {ِحَواًل }و ،مةيوالحِ  ،حول: لو معنيان: العام :-رحمو اهلل تعالى-قال 
تحرؾ في دور، يعني:  :ىوو ، إلى أصؿ واحد -اهللرحمو -أرجعيا ابف فارس  -الحاء والواو والالـ-ىذه المادة 

نما تحرؾ في دور  .في دوراف: عنيي ،ليس مطمؽ التحرؾ، وا 
ا حاؿ عميو الحوؿ، إذا حاؿ يدور، تقوؿ: ىذو أنو يحوؿ  :الحوؿ يقاؿ لمعاـ، بأي اعتبار؟ باعتبار :ىنا يقوؿ

حاؿ عميو الحوؿ يعني:  ،بيذا االعتبار وياليسمونو حَ ويؿ، حَ  :يقاؿ لو ،، ويقاؿ لمتمر الذي دار عميو العاـالحوؿ
 .يدور :بمعنى ،يحوؿ



3 
 

أو يصؿ  ،أو يتمكف منو ،ليظفر بو ؛ف ىذا المحتاؿ أو المحاوؿ يدور حوؿ الشيء؛ فّلوالمحاولة ةالحيمأما و 
 .هاؿ مبتغيمتؼ عميو حتى ُيحص   ،إليو، صاحب حيمة

اإلنساف في الدنيا يمؿ مف ف، [ٛٓٔ الكيؼ:] {ال َيْبُغوَن َعْنَيا ِحَواًل }واالنتقاؿ،  ،التحوؿ :ؿ بمعنىالِحوَ  :وىكذا
ذا سكف في دار طمب غيرىاو  ،فيطمب غيره ،ـ، ويسأكث في المكافالم ذا استراح في مكاف يطمب و وىكذا،  ،ا  ا 

رّْ َعنُكْم َوال َتْحِويًّل َفّل َيْمِمُكوَن َكْشَف }وبدلو،  ،رهغيَ  :أو نحو ذلؾ ،ؿ الرداءحوّ و  ،ؿ الشيءغيره، تقوؿ: حوّ   {الضُّ
 .تبديؿالبمعنى ، فيذا [ٚٚ اإلسراء:] {َوال َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويًّل }، [ٙ٘ اإلسراء:]
َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء }، [ٖٗ ىود:] {َوَحاَل َبْيَنُيَما اْلَمْوجُ }وفصؿ،  ،حجز :يعني ،حاؿ بينيما :يقاؿو 

يمقي في قمبو ما  :يعني ،يريد أف يتوب وال يستطيعو يريد أف يؤمف وال يستطيع، يو ف ،يحجز [ٕٗ األنفاؿ:] {َوَقْمِبوِ 
 .[ٗ٘ سبأ:] {َوِحيَل َبْيَنُيْم َوَبْيَن َما َيْشَتُيونَ }يحجزه عف مراده، 

 {َحافّْيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرشِ }، [ٛٙ مريـ:] {َجَينََّم ِجِثيِّاُثمَّ َلُنْحِضَرنَُّيْم َحْوَل }ما يحيط بو : ؿ الشيءحوْ  :وىكذا يقاؿ
وا ِمْن َحْوِلكَ }، [٘ٚ الزمر:]  .، فيـ يحتفوف بو[ٜ٘ٔ آؿ عمراف:] {الْنَفضُّ

ريد أف أكتب حوؿ الموضوع الفالني، أنت أ :التعبيرات العممية أف يقاؿ مثالً و  ،ومف األخطاء الشائعة في الكتابات
تكتب في أنت الممؾ، مثاًل حوؿ تفسير سورة ولست تكتب حولو، تقوؿ: أريد أف أكتب  ،الموضوعتكتب في نفس 

بؿ أتحدث حوؿ الجنة، حدثينا حوؿ الجنة، ال،  أف حوؿ تفسيرىا، أريد أف أكتب حوؿ الجنة، أريد ، وليستفسيرىا
 ،وما يحتؼ بو، فيذه مف العبارات التي ترد كثيرًا في البحوث ،وليس حولو ،في موضوع الجنة ،حديثؾ عف الجنة

إال إذا  ،وىي غير صحيحة، وغير ذلؾ ،عبر بيا المحاضروف والخطباءوي ،والدراسات الجامعية وغير الجامعية
نما قضايا تتعمؽ بو مف وجو أو آخر ،في نفس الموضوع تقصد أنو يتحدث في جوانب ليس  .وا 

باعتبار  :والحيمة ،نو يحوؿأل :مة، وربطنا ىذا وىذا، الحوؿيوالحِ  ،لو معنياف: العاـ :الحوؿ :يقوؿ :فعمى كؿ حاؿ
بالحذؽ أيضًا  -كما ىو معروؼ-أو نحو ذلؾ، وتُفسر الحيمة  ،أو يتمكف منو ،أنو يحوـ حوؿ الشيء حتى يظفر

ال َيْسَتِطيُعوَن } ،تدبير في تدبير األمور، تقوؿ: فالف صاحب حيمة، فالف ليس بيده حيمة، يعني ليس عنده
 .، ُفسر بيذا[ٜٛ النساء:] {ِحيَمةً 
فيو ُيحيؿ  ،انتقاال، التحوؿ يعني، كذلؾ أيضًا مف التحوؿ واالنتقاؿ :بكسر الحاء [ٛٓٔ: الكيؼ] {ِحَواًل }و يقوؿ:

 .ليتقاضى حقو منو ؛إلى غيره
 والجنات. ،والزرع ،األرض :عمل بمعنىستُ ثم ا ،ث األرض: مصدرحرْ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 الحرث ما ىو؟ ابف فارس ُيرجع ذلؾ إلى أصميف مختمفيف:ف ،ثرْ حَ قاؿ: 

 .األوؿ: الجمع والكسب
 .الشيء ؿيزَ أف يُ  :والثاني: قاؿ

 .والغرس ،ىا لمزرعوىيأ ،أثارىا :حرثيا بمعنىاألرض ي ثَ حرَ  :اآلف الحظ
تبذروف حبو،  :، ُفسر بمعنى[ٖٙ الواقعة:] {َأَفرََأْيُتْم َما َتْحُرُثونَ } ،زدراعإذا قذؼ فييا الحب لال :ويقاؿ: حرثيا

الذيف أأنتـ  ،بالحب :ُفسرف، [ٗٙ الواقعة:] {أََأْنُتْم َتْزَرُعوَنوُ }، [ٖٙ الواقعة:] {َأَفرََأْيُتْم َما َتْحُرُثونَ }وتعمموف في أرضو، 
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أو نحو  ،أو شجرة ،ىذه الحبة فتتحوؿ إلى نبتة خرجمف الذي يُ  ،؟فتنشؽ األرض عف مسمار النبات ،تخرجونو
 .العمؿ في األرض :وأيضاً  ،، ُفسر بيذا عمى كؿ حاؿ[ٗٙ الواقعة:] {أََأْنُتْم َتْزَرُعوَنوُ }، ؟ذلؾ
في صفة البقرة:  -عز وجؿ-نفس الزرع القائـ الموجود، أو الحصيد أيضًا، قاؿ اهلل  :طمؽ الحرث أيضًا عمىوي
ىؿ ىي عاممة أو ال؟ مذلمة أو ال؟  ،يعني: ما صفة ىذه البقرة [ٓٚ البقرة:] {َلَنا َربََّك ُيَبيّْْن َلَنا َما ِىيَ َقاُلوا اْدُع }
ما المقصود بسقي الحرث ىنا؟  ،[ٔٚ البقرة:] {َقاَل ِإنَُّو َيُقوُل ِإنََّيا َبَقَرٌة ال َذُلوٌل ُتِثيُر اأَلْرَض َوال َتْسِقي اْلَحْرثَ }

، ىنا ال [ٚٔٔ آؿ عمراف:] {َأَصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَمُموا َأْنُفَسُيْم َفَأْىَمَكْتوُ } وقولو:الزرع،  :سقي الزرع، فالحرث ىنا
نما ىنا باسقة النباتوقد  ،إنيا األرض التي ليس فييا شيء :يقاؿ فذىب  ،فأىمكتيا ،حرثوىا ليزرعوا فييا، ال، وا 

، ما المقصود [ٕٕ القمـ:] {اْغُدوا َعَمى َحْرِثُكمْ  َأنِ }الزرع القائـ،  :ذلؾ كما في صاحب الجنة، فالحرث ىنا بمعنى
 .بو؟ الزرع، فيـ يريدوف الحصاد

فيقاؿ في كؿ  ،وعند غيرىـ فيو حقيقة ،عند القائميف بالمجاز ،ستعمؿ مرادًا بو نوع مف المجاز والتشبيووقد ي
فكذلؾ ىذه  ،فالزوجة حرث؛ ألنيا موضع اإلنتاج كما يقاؿ، فكما يوضع الحب في األرض فيخرج النبات ،عُمزدرَ 

 .[ٖٕٕ البقرة:] {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكمْ }ونحو ذلؾ  ،فيي تحمؿ وتمد ،عالمرأة ُمزدرَ 
، وكذلؾ [ٕٓ الشورى:] {ُنؤِتِو ِمْنَيا الدُّْنَياَوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث }ِنعـ الدنيا أو ثواب اآلخرة  :كما ُيستعمؿ أيضًا في

فثواب  ،حرث :، فيذا يقاؿ لو[ٕٓ الشورى:] {َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُو ِفي َحْرِثوِ }أيضًا يقاؿ لحرث اآلخرة 
 .حرث أيضاً  :والعطاء الدنيوي يقاؿ لو ،حرث :اآلخرة

 ،والزرع ،األرض :عمؿ بمعنىستُ ثـ ا ،مصدر :األرضث حرْ وليذا يقوؿ:  ؛ىذا بنوع مف التوسع في االستعماؿ
حرث،  :ثواب اآلخرة يقاؿ لوو حرث،  :اكالزوجة يقاؿ لي ،ستعمؿ كما ذكرت بما ىو أوسع مف ذلؾوالجنات، وي

 .االستعماؿ فيكؿ ىذا حرث الدنيا، بيذا التوسع  ،األوالدو  ،ونحو ذلؾ ،الماؿكحرث،  :ِنعـ الدنيا يقاؿ لوو 
ُزيَّْن ِلمنَّاِس ُحبُّ }، ىنا يمكف أف ُيفسر بالزرع، [ٕ٘ٓ البقرة:] {َوُيْيِمَك اْلَحْرَث َوالنَّْسلَ }: -تبارؾ وتعالى- ولو قففي 

ْنَعاِم َواْلَحْرثِ  النَّْساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمنَ  الشََّيَواِت ِمنَ  َمِة َواأَل ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ آؿ ] {الذََّىِب َواْلِفضَّ
ْنَعاِم َنِصيًبا َوَجَعُموا ِلمَِّو ِممَّا َذرََأ ِمنَ } :الزرع، وىكذا :، ىنا[ٗٔ عمراف: يعني: الزرع،  [ٖٙٔ األنعاـ:] {اْلَحْرِث َواأَل

فعاثت  ،الزرع؛ ألنو نفشت فيو غنـ القوـ :، المقصود بو[ٛٚ األنبياء:] {ِفي اْلَحْرثِ َوَداُوَد َوُسَمْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن }
 بو، فيذا ال يكوف إال في الزرع، واهلل أعمـ.

من  :، وأحس[5ٕٔ آل عمران:] {ِإْذ َتُحسُّوَنُيمْ }قتل، ومنو:  :-بغير ألف- ّس حَ  :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 الِحس.

 إلى أصميف: -الحاء والسيف-أرجع ىذا إلى أصميف، أرجع المادة  -رحمو اهلل-ابف فارس 
 .أو غيره ،األوؿ: غمبة الشيء بقتؿ

 وشبيو. ،والثاني: حكاية صوت عند توجع
تستأصمونيـ بالقتؿ،  [ٕ٘ٔ آؿ عمراف:] {ِإْذ َتُحسُّوَنُيْم ِبِإْذِنوِ }واستأصمو،  ،قتمو :يعني اس  و حَ ُحس  و يَ سَ يقاؿ: حَ 
 :وأدركو، أحسست بكذا، تقوؿ ،شعر بو :وأحس بو يعني ،اسً يسِ وحَ  اوِحس   اس  حَ  ُحس  بالشيء يَ  َس ويقاؿ: حَ 

شعر بو أي: أحس بو  :يقاؿ أيضاً  ،عمموو إذا شعر بو،  :أحسست بألـ، أحسست ببرودة، فأحس الشيء يعني
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ُيفسر بيذا، بالشعور بعد العمـ  ،يعني: عمـ بذلؾ [ٕ٘ آؿ عمراف:] {اْلُكْفرَ  َفَممَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمْنُيمُ }بعد عممو، 
اْذَىُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُيوُسَف }خبره،  بَ تطمَ  :يعني ُس سّ حَ تَ يَ  س منوسّ حَ تَ  ،س الشيءسّ حَ بالشيء، وىكذا يقاؿ: تَ 

  .ب الخبرتطم   [ٚٛ يوسؼ:] {َوَأِخيوِ 
مف الِحس، فيذا كمو عند ابف فارس يرجع : قاؿ :، وأحسّس الذي ىو حَ  ،بالقتؿ :ابف ُجزي فسر ذلؾ :فالحظ ىنا

فيذا كمو داخؿ  ،أو نحو ذلؾ ،وبعممو ،أو غيره، يعني: بمعرفتو ،الذي ىو غمبة الشيء بقتؿ ،إلى المعنى األوؿ
 ،الشعور بالشيء بعد عممو :، فيذا يرجع إلى معنى[ٕٔ األنبياء:] {َفَممَّا َأَحسُّوا َبْأَسَنا ِإَذا ُىْم ِمْنَيا َيْرُكُضونَ }فيو، 

شيء بوتشعر بو  ،يعني: تدركو بحاسة [ٜٛ مريـ:] {َىْل ُتِحسُّ ِمْنُيْم ِمْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع َلُيْم ِرْكزًا}أو نحو ذلؾ، 
 .أو نحو ذلؾ ،أو سماع ،مف الحواس، برؤية

المعنى الثاني الذي ذكره ابف ىذا  :الحظ ،[ٕٓٔ األنبياء:] {ال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَيا}: -تبارؾ وتعالى-وفي قولو 
لذلؾ ا صوت؛ أو الحركة ُيسمع لي ،الصوت :الحسيس ،وشبيو ،الذي ىو الصوت، الصوت عند توجع ،فارس

نما إذا كاف  ،مجرد العرضبوىو ليس  ،حينما ُيعرض عمى النار لرأساأو  ،عالُكر احسحسة  :يقاؿ عندنا وا 
 ،يكوف لو صوت ،حسحسة :يقاؿ لو ،أو نحو ذلؾ ،الصوؼب لمغنـو  ،بالشعر بالنسبة لممعزف ،بالصوؼ أو الشعر

 حسحسة. ،ترؽ ىذا الصوؼ يخرج لو صوتحينما يح
 مون بالحج.حرِ مُ  :-بضمتين- ُحُرم :-رحمو اهلل تعالى-قال 

صؼ وُ  ؿ بالحج أو العمرة، يعني:جالمنع والتشديد، يقاؿ: أحـر الر  :ىذه المادة ترجع عند ابف فارس إلى معنى
؟ ألنو يحـر عميو ما كاف حالاًل قبؿ ذلؾ،   :يقاؿ ليا ،ما ال يحؿ انتياكيا :الُحرمةو بذلؾ، بأي اعتبار أحـر

 الحج:] {َوَمْن ُيَعظّْْم ُحُرَماِت المَّوِ }ويحـر عميؾ التفريط فيو،  ،حرمة، أو ما وجب عميؾ القياـ بو مف حقوؽ اهلل
 {َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص }ال يحؿ انتياكيا، و يحـر التفريط بيا، و  ،جمع ُحرمة، يجب تعظيميا :، الحرمات ىنا[ٖٓ
ولذلؾ كاف ؛ فُيحترز ليا ،حريـ؛ ألنو ال يجوز انتياكيا :ويقاؿ ،ُحرمة :وليذا يقاؿ لممرأة ؛كذلؾ [ٜٗٔ البقرة:]

تكوف في  ،فيذا إكراـ لممرأة ،والصيانة ،والحفظ ،االحتراز :الرجؿ قيمًا عمييا باعتبار أف ذلؾ يرجع إلى معنى
تبارؾ -كما ىو حاؿ الناس الذيف ال يعرفوف ديف اهلل  ، تكوف ىذه المرأة ُمضيعة، والوالحفظ ،حاؿ مف الصيانة

 .حرماتيـ ُمضيعة ،، فيـ كالبيائـ-وتعالى
الحرماف يرجع إلى أصؿ و لمحرـو ، ا[ٜٔ الذاريات:] {ِلمسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ }ففي قولو: المنع والتشديد، قاؿ:  :الحظ

، متعفؼ ال يسأؿ :ىكذا ُفسر ،وىو متعفؼ ،الذي ال يجد ما يدفع حاجتوىو و  ،ىذه المادة فيعطيو  ،المحرـو
 الواقعة:] {َبْل َنْحُن َمْحُروُمونَ }وقيؿ غير ذلؾ،  ،ُفسر بيذا ،فيو محروـ ،ايتوفوال يجد ك ،ويتفطنوف لو ،الناس

أو  ،ـ عميؾ كذاأو بصرؼ عنو، تقوؿ: ُأحر   ،فيو ممنوع بالشرع ،ضد الحالؿ :الحراـو ممنوعوف مف الخير،  [ٚٙ
حـر فييا كثيرًا  -تبارؾ وتعالى-ألف اهلل  ؛الشير الحراـ، قيؿ ليا ذلؾو البيت الحراـ، و المسجد الحراـ، و نحو ذلؾ، 

َيا َأيَُّيا } :، وىكذا[ٚ٘ القصص:] {َأَوَلْم ُنَمكّْْن َلُيْم َحَرًما آِمًنا} ،ما ال يحؿ انتياكو :ـالَحرَ و مما ليس في غيرىا، 
ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرمٌ   .ـ ممتنع مف ذلؾرِ ألف الُمحْ  ؛بس باإلحراـيعني: حاؿ التم [ٜ٘ المائدة:] {الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْقُتُموا الصَّ

إنيا ثمانون  :يقال ،مدة من الدىر :وىو ،بقْ جمع حِ  :وأحقاب -بضمتين-ُحُقب  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 سنة.
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يقاؿ ذلؾ أيضًا بالسكوف، وىي ُمدة مف الزمف ُيفيـ منيا الطوؿ، ، ُحْقب :وأيضًا بالسكوف ،بضمتيف :ُحُقب يقوؿ
عف جاء فقد التحديد أما كالثمانيف سنة، و  ،مف تحديد ذلؾ بمدة معينة -واهلل تعالى أعمـ-ىذا أحسف في تفسيره 

 .لكف ىي المدة التي ُيفيـ منيا الطوؿ ،السمؼ أقواؿ أخرى غير الثمانيف
الحبس،  :الحبس، الحظ :المادة تدؿ عمى وىو أف ىذه ،إلى أصؿ واحد ،نى واحدابف فارس أرجع ذلؾ إلى مع

لكف المقصود الخمود،  ،مدة طويمة، اهلل أعمـ :يعني [ٖٕ النبأ:] {الِبِثيَن ِفيَيا َأْحَقاًبا} -عز وجؿ-فحينما يقوؿ اهلل 
سير مدة طويمة، وبعض المفسريف حدده بُمدد أيعني: ، [ٓٙ الكيؼ:] {َحتَّى َأْبُمَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا}

بعضيـ فسره بالعاـ،  ، وال يحدد بمدة، لكفالمدة التي ُيفيـ منيا الطوؿب، لكف األحسف كما سبؽ أف ُيفسر معينة
 يعني: أسير مدة طويمة. [ٓٙ الكيؼ:] {َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا}وبعضيـ فسره بأكثر مف ذلؾ، 

 {ِبَنْخلٍ  َوَحَفْفَناُىَما} :بالشيء: أطاف بو من جوانبو، أي: أحاط بو، ومنو الشيءُ  فّ حَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 .[15 الزمر:] {َحافّْينَ َوَتَرى اْلَمّلِئَكَة }، [ٕٖ الكيف:]

 ىذه المادة أرجعيا ابف فارس إلى ثالثة أصوؿ:
 .يكوف لو صوت ،حفيؼ الشجر، حفيؼ جناح الطائر :مثؿ ،األوؿ: نوع مف الصوت

، ىنا ُفسر [ٕٖ الكيؼ:] {ِبَنْخلٍ  َوَحَفْفَناُىَما}كما في قولو تعالى:  :والثاني: أف ُيطيؼ الشيء بالشيء، يعني
وبيف ذلؾ الزرع،  ،والوسط يكوف فيو األعناب -كما ىي العادة-اإلحاطة، يعني: الجوانب مف النخؿ  :بمعنى

 .أحاطوا بو ،يعني: أطافوا بالعرش [٘ٚ الزمر:] {َوَتَرى اْلَمّلِئَكَة َحافّْينَ }
يقاؿ: عيش ميا، ت األرض إذا يبس بقحفّ  :الشدة في العيش، يقاؿ :وىو، األصؿ الثالث الذي ذكره ابف فارس

 ،نو حاؼإ :ىف، ويقاؿ لإلناء مثالً ه بالدعد عيدإذا ب ، يعني: فيو شدة، ويقاؿ: رأس فالف محفوؼ وحاؼ  حاؼ  
حفتو، فيذا و أزالت ذلؾ  ،عمى وجييا شيء منو لـ يبؽَ  :يعني ،المرأة يقاؿ: حفت وجييا مف الشعرو ونحو ذلؾ، 

األصؿ الثاني مما ذكره ابف  :يوفالذي ورد في القرآف وأما يرجع إلى ىذا المعنى، واهلل أعمـ،  -عمى كؿ حاؿ-
 أف ُيطيؼ الشيء بالشيء، وىذا الذي اقتصر عميو ابف ُجزي. :-رحمو اهلل-فارس 
، ىذه -أي أحاط بو- ىذهزيادة في الطبعة توجد أطاؼ بو مف جوانبو،  :الشيء بالشيء ؼّ حَ  :ىنا يقوؿ ،طيب

  األخرى.ليست موجودة في الطبعة الزيادة 
 بالكسر ال غير. :من إحرامو يِحلُّ  لّ بالضم والكسر، وحَ  بالمكان يُحلُّ  لّ حَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

وذكر أف أصميا عنده  ،ومسائؿ ،الحاء والالـ ليا فروع كثيرة :ؿ، ىذه يقوؿ عنيا ابف فارس ىذه المادةقوؿ: حَ ي
 وقاؿ: ال يشذ عنو شيء. فتح الشيء، :يرجع إلى

َفِإْن َطمََّقَيا َفّل َتِحلُّ }فيو ِحؿ وحالؿ،  ،ُأبيح :فكيا، حؿ الشيء يِحؿ يعني :يقاؿ: حؿ العقدة يُحميا يعني :الحظ
يعني:  [ٖٜ آؿ عمراف:] {ِلَبِني ِإْسرَاِئيلَ  ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحّلِّ }، [ٖٕٓ البقرة:] {َلُو ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ 

 :ة اليميف يعنيتحمّ و ، [ٖٕ النساء:] {َوَحّلِئُل َأْبَناِئُكمُ }باعتبار أنيا تحؿ لو،  ،الحميمة تقاؿ لمزوجة :حالاًل، والحظ
 [ٜٙٔ البقرة:] {َحتَّى َيْبُمَغ اْلَيْدُي َمِحمَّوُ }، [ٕ التحريـ:] {َقْد َفَرَض المَُّو َلُكْم َتِحمََّة َأْيَماِنُكمْ }ما ُيزاؿ بو إثـ اليميف 

 .يعني: الموضع الذي يحؿ فيو نحره



7 
 

 :يعني بالكسر ال غير، مف إحرامو يِحؿ   ؿَ وحَ ، بالضـ وبالكسر يُحؿ  ويِحؿ   بالمكاف ؿَ فينا ابف ُجزي يقوؿ: حَ 
نما يِحؿّ  ،مف إحرامو يُحؿّ  :خرج منو، ال يقاؿ لكف فيما يتعمؽ و  ،يُحؿ ويِحؿ :مف إحرامو، فبالمكاف يقاؿ وا 

أي:  ي،يعني: أزؿ عقدة مف لسان [ٕٚ طو:] {َواْحُمْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني}ما ُيقابؿ الُحرمة، بيِحؿ  ،ونحوه ،باإلحراـ
 {اْلَبَوارِ َوَأَحمُّوا َقْوَمُيْم َداَر }يعني: تنزؿ،  [ٖٔ الرعد:] {َحتَّى َيْأِتَي َوْعُد المَّوِ  َأْو َتُحلُّ َقِريًبا ِمْن َدارِِىمْ }فؾ ذلؾ، 

ُكُموا ِممَّا ِفي اأَلْرِض }يعني: أنزلنا، وىكذا،  [ٖ٘ فاطر:] {الَِّذي َأَحمََّنا َداَر اْلُمَقاَمةِ }يعني: أنزلوىـ،  [ٕٛ إبراىيـ:]
َذا َحَمْمُتْم َفاْصَطاُدوا}باحًا، يعني: م [ٛٙٔ البقرة:] {َحّلاًل َطيًّْبا ُأِحمَّْت َلُكْم َبِييَمُة }اإلحراـ،  ؿَ ، مف حَ [ٕ المائدة:] {َواِ 

 {َوَأْنَت ِحلّّ ِبَيَذا اْلَبَمدِ }ونازؿ بو،  ،، قيؿ: حاؿ  [ٕ البمد:] {َوَأْنَت ِحلّّ ِبَيَذا اْلَبَمدِ }يعني: ُأبيحت،  [ٔ المائدة:] {اأَلْنَعامِ 
يعني: مكة،  [ٕ البمد:] {اْلَبَمدِ َوَأْنَت ِحلّّ ِبَيَذا }ىؿ المقصود مكة  ،ومحمميا ،، عمى أقواؿ في تفسيرىا[ٕ البمد:]

، أو المقصود بيذا البمد -صمى اهلل عميو وسمـ-لمنبي  تعظيـ {}َوَأْنتَ  ،نفي لمقسـ [ٔ: البمد] {ُأْقِسمُ  اَل }فقولو: 
مياجر عف مكة، ىذه أقواؿ المفسريف، وُفسر ذلؾ بغير  ،زؿ بالمدينةاوأنت ن ،المدينة، يعني: ال أقسـ بمكة

، (ٔ)((ُأحمت لي ساعة مف نيار)): كما في الحديث الحالؿ، يعني :بغير معنى النزوؿ، ُفسر بمعنى ،النزوؿ
كما حصؿ في عاـ  ،مقتاؿ في مكةل -صمى اهلل عميو وسمـ-ؿ لمنبي أنيا سُتحَ  ،عف حاؿ مستقبؿ اً يكوف إخبار ف

قبؿ وقوعو، وىذا المعنى قريب ، فيكوف مما نزؿ [ٕ-ٔ البمد:] {اْلَبَمدِ َوَأْنَت ِحلّّ ِبَيَذا * ال ُأْقِسُم ِبَيَذا اْلَبَمِد }الفتح، 
كيؼ  :والنزوؿ، الحظ ،وليس الحموؿ ،يقابؿ الحرمة {َوَأْنَت ِحلّّ }فقولو: وكأنو األرجح،  ،في تفسير اآلية جد ا

  ا.التفسير يتغير تمامًا، وىكذف ،يؤثر المعنى
ما : سخعيون الزرع اليابس، وفي بقية النما تحطم من  :والُحطامُحطام: ُفتات،  :-رحمو اهلل تعالى-ال ق

 تحطم من عيدان الزرع اليابس.
في و  ،الزرع عيوف، يعني: ما تحطـ مف عيوف الزرع اليابس، وىذا ليس بصحيح، ليس عيوف: الطبعةىذه في 

 .عيداف، وىذا ىو الصحيح، عيداف الحطاـوغيرىا:  الطبعة اإلماراتية
 .ما تحطـ مف عيداف الزرع اليابسوالحطاـ: ُفتات، ُحطاـ:  يقوؿ ىنا: :انتبيوا

 اليمزة:] {اْلُحَطَمةِ }الكسر،  :ـ يعنيطْ الحَ ف ،كسر الشيء :وىو ،ُيرجع ذلؾ إلى أصؿ واحد -رحمو اهلل-ابف فارس 
ياكـ -، النار [ٗ خواننا المسمميف منياووالدينا أعاذنا اهلل وا  شر )) :ـ، وكذلؾحطِ ألنيا تَ مة؛ الُحطَ سميت: و  ،-وا 
 ،الراعي يرعى الدواب بطريقة تورثيا المشقةإذا كاف  :ـ مف معو، وكذلؾحطِ يَ  القائد الذي ،(ٕ)((مةاء الُحطَ عالر  

مة، إف أعطيتو سيارة أتمفيا، فالف ُحطَ  :يقاؿ ،حطـ ما تحت يدهمة، وىكذا مف يَ فيكوف ُحطَ  ،والتمؼ ،والضياع
ف أعطيتو كتابًا أتمفو، ُحطمة،  ف أعطيتو مكتبًا أتمفو، وا  ف أعطيتو مااًل أتمفو، وا  َكّلَّ }: -تبارؾ وتعالى- قاؿ اهللوا 

 .وىو كسر الشيء ،حطـ مف ُألقي فييا، فيذا يرجع إلى أصؿ واحدتَ  :، النار[ٗ اليمزة:] {َلُيْنَبَذنَّ ِفي اْلُحَطَمةِ 

                                                           

 وصيدىا مكة تحريـ باب الحج، كتاب ومسمـ، ،(ٖٗٛٔ: )رقـ بمكة، القتاؿ يحؿ ال: باب الصيد، جزاء كتاب البخاري، خرجوأ -ٔ
 (.ٖ٘٘ٔ: )رقـ الدواـ، عمى لمنشد إال ولقطتيا وشجرىا وخالىا

 المشقة إدخاؿ عف والنيي بالرعية، الرفؽ عمى والحث الجائر، وعقوبة العادؿ، اإلماـ فضيمة باب اإلمارة، كتاب مسمـ، خرجوأ -ٕ
 .(ٖٓٛٔ: )رقـ عمييـ،
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  في خبر سميماف  قاؿ -عز وجؿ-اهلل ف إلوف: الذيف يتكمموف في اإلعجاز العممي، ماذا يقولوف؟ يقو  :الحظوا
َقاَلْت َنْمَمٌة َيا َأيَُّيا النَّْمُل اْدُخُموا َمَساِكَنُكْم ال َيْحِطَمنَُّكْم }النمؿ:  يعندما أتى عمى واد -صمى اهلل عميو وسمـ-

وقد  ،جاجوىذا ال يكوف إال في الز  ،ـطْ عبرت بالحَ  :، الحظوا{ال َيْحِطَمنَُّكمْ }: تقالف، [ٛٔ النمؿ:] {ُسَمْيَماُن َوُجُنوُدهُ 
 :انظروا !بذلؾ؟ -صمى اهلل عميو وسمـ- اجاج، مف أعمـ محمدً أف النمؿ في تركيب خمقو الز  :أثبت العمـ الحديث

، الكسر :طـ بمعنىوالُحطمة يرجع إلى ىذا، الحَ ف أصؿ الُحطاـ إ :وعمى كتابو، مف قاؿ ،رأة عمى اهللىذه ج
 الزمر:] ؟!{ُثمَّ َيْجَعُمُو ُحَطاًما}في النبات:  -تبارؾ وتعالى-ماذا يقولوف في قولو  ،، طيبا بالزجاجوليس خاص  

؟! مادة الزجاجفي أصؿ تكوينو يوجد فيو النبات ىؿ  :يعني ،{ُثمَّ َيْجَعُمُو ُحَطاًما}قاؿ فيو: الربيع ىذا النبات  ،[ٕٔ
 {َلْو َنَشاُء َلَجَعْمَناُه ُحَطاًما َفَظْمُتْم َتَفكَُّيونَ * أََأْنُتْم َتْزَرُعوَنُو َأْم َنْحُن الزَّارُِعوَن }ىذا في نص القرآف، يقوؿ: 

 {َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُو ثُمَّ َيِييُج َفَترَاُه ُمْصَفرِّا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطاًما} ،؟يؿ فيو ُزجاجف، [٘ٙ-ٗٙ الواقعة:]
ما شاء اهلل القرآف تحدث ، إعجاز القرآف :ويقولوف ،ويطربوف ،ىذا الكالـ الناس ويسمع؟ يف الزجاجأ، [ٕٓ الحديد:]

صمى اهلل -وما اكتشفيا العمـ إال في العصر الحديث، مف أعمـ محمدًا  ،قبؿ أربعة عشر قرنًا عف ىذه القضية
  .؟!بيذا -عميو وسمـ
ف الحؽ ال يحتاج إلى تمفيؽ مف أجؿ نصره بما ال حقيقة لو، ىذا الكالـ غير إكما قاؿ شيخ اإلسالـ: نحف نقوؿ 

كاف مف  أـ ،كاف مف البناء أـ ،مف الزرع أـ ،سواء كاف مف الخشب ،لكسر الشيء :والُحطاـ يقاؿ ،صحيح
والنار ىي  ،ـوالنفوس ُتحطَ  ،ـطَ كاف مف غير ذلؾ، ويقاؿ في األمور أيضًا المعنوية، فاألجساد ُتحْ  ـأ ،الزجاج
 .وال يختص ىذا بالزجاج ،الُحطمة
فيي في  ،لوجدنا الكثير بع األمثمة التي يذكرونياتولو أردنا أف نت ،ىذا مثاؿ مف األمثمة التي يذكرونيا :الحظ

ويظف  ،ولربما تكوف دوف ذلؾ، ولكف مف ال بصر لو إذا سمع مثؿ ىذا الكالـ يطرب ،عيَ يْ الغالب عمى ىذا المَ 
بال  -عز وجؿ-، وكـ قيؿ عمى اهلل !ُأضيع مف األمواؿ واألوقات فممو كـ ،ب بيذا الكالـوُيعجَ  ،تحتو شيء وأن

نما تخرج مف  ،وال يعرؼ التفسير ،ال يعرؼ المغة وىفي الغالب في ىذه المسألة  وفيتكمم ف، يعني: الذي!عمـ وا 
تدرس الكيمياء، أو تدرس الزراعة، أو تدرس الصيدلة، أو غير ذلؾ، وصار يتكمـ في  أو مف كميةٍ  ،كمية الطب

نصر يوجد عتخميقو  جاج، واكتشؼ العمـ الحديث أف النمؿ فيـ ال يكوف إال في الز طْ ىذه القضايا، ويقوؿ: الحَ 
 النمؿ:] {ال َيْحِطَمنَُّكْم ُسَمْيَماُن َوُجُنوُدهُ }فقالت:  ،النممة عارفة أصؿ خمقتيا :يعنيبالحطـ، ر وليذا ُعب   ؛الزجاج

 .!؟ىذا كالـىؿ  باهلل عميكـ ،ـ، وما عبرت بغيرهطْ بالحَ أصؿ الخمؽ، فعبرت بيذه النممة عندىا معرفة ، ف[ٛٔ
 حرف الخاء. :-اهلل تعالى رحمو-قال 
 َوَتْخُمُقونَ }: كذب، ومنو :الرجلُ  قَ ق، وخمَ الخّّل كذا و  ،اسم اهلل :الخالق :مقة، ومنوق: لو معنيان: من الخِ مْ خَ 

 .نصيب: قَّل خَ ، و ، واختّلق أي: كذب[1ٔ: العنكبوت] {ِإْفًكا
 :أصميفإلى والقاؼ أصؿ المادة التي ىي الخاء والالـ ابف فارس  أعاد :ؽالخمْ 

 .ألوؿ: تقدير الشيءا
 .األممس ،واآلخر: مالسة الشيء
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يربط أنواع التصاريؼ ليذه المادة، ىو:  اآلف :ؽ، الحظالُخمُ  :نأخذ األوؿ الذي ىو التقدير، عد منو ابف فارس
ر عمى ُقد  ر عميو، السجية التي تكوف لإلنساف، يقوؿ: ألف صاحبو قد ُقد   :ؽ ىوالُخمؽ ما عالقتو بالتقدير؟ الُخمُ 

 .ذلؾر فيو قدَ ممف يُ  :يعني ،ىذا الُخمؽ وىكذا حينما نقوؿ: فالف خميؽ بكذا
 .الخالؽ النصيب؛ ألنو قد ُقدر لكؿ أحد نصيبوو 
يقدره في نفسو، ىذا األصؿ األوؿ الذي ىو تقدير : يختمؽ الكذب ،أنو ُيقدر في النفس :اختالؽ الكذب باعتبارو 

 ،إلى ىذا المعنى -تبارؾ وتعالى-أو األلفاظ الموجودة في كتاب اهلل  ،ىذه المواد ،الشيء، فأرجع ىذه األشياء
 :مف العدـ، والخالؽ بمعنى المُنشئو  ،الُموجد :والخالؽ بمعنى ،رالُمقد   :التقدير، وسيأتي الخالؽ بمعنى :معنى

 .الُمصور
ي، مِ إذا بَ  ؽَ مُ وخ الشيءُ  ؽَ المالسة، مالسة الشيء، بأي اعتبار؟ اآلف يقاؿ: أخمَ  :ىو الذي ذكره األصؿ الثاني

 :يعني ،ؽٌ ، فيقاؿ: ثوب خمَ صار أممس :يعني ،َس المْ ا :الثوبُ  ؽَ أخمَ  و، وذلؾ أنو إذاأبميتُ  :و يعنيتقوؿ: أخمقتُ و 
 ،لكثرة االستعماؿ ؛مف المالسةفيكوف في حاؿ ، اقً مَ النسيج الظاىر، فيكوف خَ مف يصير أممس يذىب ما عميو 

يذا ف، فيكوف أممس ،فإنو يذىب ما عميو مف ىذا النسيج ،ؽَ أممس، فيذا البساط الذي تجمسوف عميو إذا أخمَ أي: 
 .رحمو اهلل-الذي أرجع إليو ىذا المعنى ابف فارس 

 ،وال احتذاء ،أبدعو مف غير أصؿ :يعني ،ؽ الشيءمَ ؽ، خَ مْ الخَ  ؽَ مَ خَ  ،اهلل الخالؽ :ؽيقاؿ في الخمْ  :عمى كؿ حاؿ
ىو الخالؽ لكؿ شيء، يعني: الذي أوجد  -تبارؾ وتعالى-فاهلل  ،يقاؿ ليذا المعنى، ويقاؿ أيضًا لمتصوير

  الطّْيِن َكَيْيَئةِ  َأنّْي َأْخُمُق َلُكْم ِمنَ }وال احتذاء، ويقاؿ أيضًا الخمؽ لمتصوير  ،وأبدعيا عمى غير مثاؿ ،األشياء
نما عمى ىيئة كييئة الطير،  ،واإلبداع عمى غير مثاؿ؟ ،، ىؿ المقصود بو اإليجاد[ٜٗ آؿ عمراف:] {الطَّْيرِ  ال، وا 

ْذ }ر مف الطيف بصورة الطير، ر، أصو  يعني: أصو   [ٜٗ آؿ عمراف:] {الطّْيِن َكَيْيَئِة الطَّْيرِ  َأنّْي َأْخُمُق َلُكْم ِمنَ } َواِ 
ُىَو المَُّو }: -تبارؾ وتعالى-يعني التصوير، وفي قولو  [ٓٔٔ المائدة:] {الطّْيِن َكَيْيَئِة الطَّْيِر ِبِإْذِني َتْخُمُق ِمنَ 

رُ  الموجد عمى غير مثاؿ  :ر، والبارئبالُمقد   :، في ىذه اآلية ُفسر الخالؽ[ٕٗ الحشر:] {اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوّْ
مف  ،الشكؿ ليذا المخموؽ، لماذا غايرنا في التفسير؟و الذي أعطى الصورة  :الموجد مف العدـ، والمصور ،سابؽ

 التصوير، ثالثة :ويأتي بمعنى ،اإليجاد :ويأتي بمعنى ،التقدير :أجؿ أف ال يكوف تكرارًا، فالخمؽ يأتي بمعنى
  .المصور، وىكذاذكر و  ،ألنو ذكر معو البارئ ؛، فينا فسرناه بالتقديرمعافٍ 

 [٘: الحج] {ُمَخمََّقةٍ  َوَغْيرِ  ُمَخمََّقةٍ  ُمْضَغةٍ  ِمنْ  ُثمَّ }وقولو: ؽ، مَ خَ مُ  :العودفاه، سوّ  :يعني اؽ العود تخميقً مَ اآلف يقاؿ: خَ 
 .عمى ىذا التفسير ،وغير تامة ،اة الخمؽوغير تامة الخمؽ، مسوّ  ،يعني: تامة الخمؽ

ِلينَ }وما يجري عميو المرء مف عادة الزمة ثابتة،  ،والطبع ،السجية :ؽ كما قمناوىكذا الُخمُ   {ِإْن َىَذا ِإالَّ ُخُمُق اأَلوَّ
 ؛إذا قدره لما يريد قبؿ القطع، يعني: قاسو ،األديـَ  ؽَ خمَ  :عني: العادة المستمرة، وكذلؾ أيضًا يقاؿي [ٖٚٔ الشعراء:]

 ،قدر أطواليا ،الصانع الذي صنعيا قدرىا أوالً ىذه  مثالً ليقطع منو مراده مف ِقربة ونحوىا، يعني: الطاولة 
 وليذا يقوؿ الشاعر يمدح ممكًا: ؛ؽخمْ  :فيذا التقدير يقاؿ لو ،ثـ بعد ذلؾ قطع الخشب ،ونحو ذلؾ ،وارتفاعيا

 ثـ ال يفري ؽُ يخمُ  القوـِ  *** ُض  وبع تفري ما خمقتَ  ألنتَ و 



11 
 

 ،ُيخطط ثـ ال يفريو يقدر  :تنفذ، وبعض القوـ يخمؽ يعنيتخطط ثـ و ر ، أنت تقد  رتَ يعني: ما قدّ  تفري ما خمقت
اإليجاد مف العدـ، : ويأتي بمعنىالتقدير،  :ال يستطيع أف ُينفذ ما خطط لو، فالخمؽ يأتي بمعنى ،يعجز عف ىذا

بيذا  واإلفؾ، كؿ ذلؾ ،فالف يخمؽ الكذبيقاؿ: وكذب فيو،  ،افتعمو :ؽ الكالـ يعنيمَ يقاؿ: خَ فالتصوير،  :وبمعنى
 المعنى.

يعني: الموجد مف العدـ، وىكذا،  [ٕٙ الزمر:] {المَُّو َخاِلُق ُكلّْ َشْيءٍ }: -تبارؾ وتعالى-تأمؿ في األمثمة في قولو 
 :الكذب واإلفؾ يعني ؽَ ما المعنى ىنا؟ خمَ  [ٚٔ العنكبوت:] {ِإنََّما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن المَِّو َأْوثَاًنا َوَتْخُمُقوَن ِإْفًكا}

ي: أ [ٚ ص:] {ِإْن َىَذا ِإالَّ اْخِتّلقٌ }ثـ بعد ذلؾ قالو،  ،قدره في نفسو ،التقدير :وىذا يرجع إلى معنى ،افتعمو
:] {المَُّو الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َضْعفٍ }كذب،  اإليجاد، ومثؿ ىذا االستعماؿ يدؿ عمى تمكف ىذا  :، ىنا بمعنى[ٗ٘ الرـو

:] {المَُّو الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َضْعفٍ }ىذا الوصؼ كأنو مادة الخمؽ؛ لتمكنو،  ،-الضعؼ-المعنى فيو  ، [ٗ٘ الرـو
 .واهلل تعالى أعمـمعناه، ، فيذا [ٕٛ النساء:] {َوُخِمَق اإِلنَساُن َضِعيًفا}

المصدري بمعنى المعنى ف، ، أو المفعوؿالمعنى المصدري :بو اً مرادجاء في القرآف أيضًا الخمؽ  :فعمى كؿ حاؿ
 الخمؽ :خمؽ، ويقاؿ :فعمو إذا خمؽ، فعمو ىذا باإليجاد يقاؿ لو ،فعؿ اهلل :ؽ الذي ىوالخمْ  :بمعنى :ماذا؟ يعني

 َخْمقُ  َىَذا} :، فقاؿ-تبارؾ وتعالى-خمقيـ اهلل  ،أنيـ مخموقوف :يعني ،ؽ اهللالناس خمْ  :فيقاؿ ،لممخموؽ ،لممفعوؿ
الذي ىو صفتو ال  -تبارؾ وتعالى-فعؿ الرب  :يعني سفٌ اهلل حَ  ؽُ خمْ  :المخموؽ، ويقاؿ :يعني [ٔٔ: لقماف] {المَّوِ 

َما َأْشَيْدُتُيْم } ،المعنى المصدري :وال يمحقو الذـ، فالخمؽ في القرآف جاء مرادًا بو ،والنقص ،يحصؿ فيو العيب
لِ َأَفَعِييَنا }ؽ، الخمْ  [ٔ٘ الكيؼ:] {َخْمَق السََّمَواِت َواأَلْرضِ  َيْخُمُقُكْم ِفي ُبُطوِن }ؽ، الخمْ  [٘ٔ ؽ:] {ِباْلَخْمِق اأَلوَّ

أما المعنى المصدري،  :فيذا فعمو، المراد بو ،يعني: تخميقًا مف بعد تخميؽ [ٙ الزمر:] {ُأمََّياِتُكْم َخْمًقا ِمْن َبْعِد َخْمقٍ 
ونحو ذلؾ مف الُمثمة،  ،بقطع اآلذاف [ٜٔٔ النساء:] {المَّوِ ُمَرنَُّيْم َفَمُيَغيُّْرنَّ َخْمَق َوآَل }فقولو:  ،المخموؽ :معنىب
، [ٜٗ اإلسراء:] {َأِئنَّا َلَمْبُعوُثوَن َخْمًقا َجِديًدا}ونحو ذلؾ،  ،طوؿ القامة [ٜٙ األعراؼ:] {َوزَاَدُكْم ِفي اْلَخْمِق َبْسَطةً }

 فيذا بمعنى المخموؽ، واهلل تعالى أعمـ.
 سبؽ الكالـ عميو.وقد  الرجؿ: كذب، ؽَ مَ وىذا واضح، وخاسـ اهلل تعالى،  :لؽاخقاؿ: ال ،طيب

حؼ  مادة: في ،ىذه في التي قبميا، خطأوىذا ، [٘ٚ الزمر:] {َوَتَرى اْلَمّلِئَكَة َحافّْينَ }قاؿ في ىذه الطبعة: ومنو: 
 العنكبوت:] {َوَتْخُمُقوَن ِإْفًكا}ومنو: فقاؿ: الثانية اإلماراتية  في النسخة، أما ليس ليا موضع ىنا ،بالشيء الشيء

 {َوَتْخُمُقوَن ِإْفًكا}ومنو: قاؿ:  ىنا، يذه ليس ليا عالقةف ،[٘ٚ الزمر:] {َوَتَرى اْلَمّلِئَكَة َحافّْينَ } : مفبدال، [ٚٔ
 .[ٚٔ العنكبوت:]

وىذا ىو  ا،لما قبمي ةتابعفي الطبعة الثانية اإلماراتية جعميا  ،ؽاَل خَ  :وكذلؾ في المادة التي بعدىا التي ىي
 ،لمحظ والنصيب مف الخير :ؽاَل الخَ  :يقاؿفنصيب،  :ؽاَل خَ  :ولذلؾ ىنا قاؿ ؛األفضؿ؛ ألف أصؿ المادة واحد

 َلَمنِ َوَلَقْد َعِمُموا }يعني: بنصيبيـ،  [ٜٙ التوبة:] {َفاْسَتْمَتُعوا ِبَخّلِقِيمْ } :، وكذلؾ[ٜٙ التوبة:] {َفاْسَتْمَتْعُتْم ِبَخّلِقُكمْ }
إلى قمنا: أصمو يرجع إلى ماذا؟ و ، وقد مضى الكالـ عمى ىذا، [ٕٓٔ البقرة:] {اْشَترَاُه َما َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخّلقٍ 

 ،اختالؽ :بيذا االعتبار، والكذب ،ر لكؿ أحد نصيبوالنصيب؛ ألنو قد ُقد   :ؽ قمنااَل الخَ بأي اعتبار؟ التقدير، 
 التقدير. :كؿ ىذا يرجع إلى معنى :أنو ُيقدره في نفسو، يعني :باعتبار
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 المعنى اآلخر، بمعنى: المالسة،ىنا يو ف، (ٖ)((ؽ في جوؼ أحدكـمَ خْ يإف اإليماف ل)) :في الحديثوأما قولو 
 فتحصؿ قسوة القمب. ،يضعؼ مع طوؿ األمدف ،لـ يُعد لو تأثير :يعني
رة، والتفضيل بين يَ ولو أربعة معاٍن: العمل الصالح، والمال، والخِ خير: ضد الشر،  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 شيئين.
ثـ ُيحمؿ عميو باقي  ،والميؿ ،العطؼ :وىو ،إلى أصؿ واحد ،إلى معنى واحد -اهلل رحمو-ىنا أرجعو ابف فارس 
أو  ،الخير الماؿ :سواء قمنا-صاحب الخير فخالؼ الشر؛ ألف كؿ أحد يميؿ إليو،  :االستعماالت، فالخير

 يقوؿ الشاعر:الناس يميموف إليو،  -غيره
 قد مالوا الناَس  رأيتُ 
 ف ال عنده ماؿُ ومَ 

 ةْ نفضَ مُ  الناَس  رأيتُ 
 ةْ فضّ  عنده ال وَمف

 

*** 
*** 
*** 
*** 

 إلى مف عنده ماؿُ 
 مالوا قد الناُس  فَعْنو

 ةْ إلى مف عنده فضّ 
 َضةْ ُمنف الناُس  فَعْنو

 

 ،أو إف كاف مف السجايا واألعماؿ ،أو لصاحب الماؿ ،إف كاف نفس الماؿ ،وتيفو إليو ،النفوس إلى ىذا فتميؿ
 .فبفطرتيا تميؿ إلى ذلؾ ،فالنفوس تميؿ إليو، أو كاف مف األعماؿ والمزاوالت

َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َما َيَودُّ الَِّذيَن }يقابؿ الشر،  :وىو ،وصالح ،لما فيو نفع :يقاؿ -عمى كؿ حاؿ-والخير 
َل َعَمْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربُّْكمْ  َل َعَمْيُكْم ِمْن َخْيرٍ }، [٘ٓٔ البقرة:] {َوال اْلُمْشِرِكيَن َأْن ُيَنزَّ نكرة في سياؽ  :{َأْن ُيَنزَّ

، ال يريدوف أف يصؿ إليكـ  ،فالنفي، وُسبقت بمِ  تنقميا مف الظيور في العموـ إلى التنصيص الصريح في العمـو
وال كثير، ال دنيوي وال أخروي، ىذه حاؿ الكفار مف أىؿ الكتاب والمشركيف يعني: يدخؿ فييا  ال قميؿ ،خير

 .وىكذا أىؿ الكتاب ،وغيرىـ ،والبوذييف ،مف اليندوس ،جميع طوائؼ أىؿ األوثاف
 ؛كذلؾأيضًا لذلؾ  خير، واألداة :النفع والصالح يقاؿ لو :فيما ىو أداة لمنفع والصالح، الحظالخير عمؿ ستوي

 {َفَقاَل ِإنّْي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َربّْي}، قاؿ: أنيا أداة أداة، والخيؿ باعتبار ونأل ؛ولذلؾ ُأطمؽ عمى الماؿ
أداة لو، وليس ىذا محؿ اتفاؽ في تفسيره  ،باعتبار أنو أداة لمخير ،بالخيؿ :، بعضيـ فسر الخير ىنا[ٕٖ ص:]

 .بالخيؿ
 كما قاؿ ابف مالؾ:  ،ريَ أخْ  :بمعنى ،اسـ تفضيؿ :قد ُيستعمؿ الخير :كذلؾ أيضاً 

 رّ ر منو وأشَ يَ وغالبًا أغناىـ خير وشر *** عف قوليـ أخْ 
ال يأتي عمى الناس ))وفي الحديث: ، رّ أشَ  :يعني ،عمروير، وزيد شر مف أخْ  :يعني ،يقاؿ: زيد خير مف عمرو

لكثرة  ؛ُحذفت ىمزتوو  ،منو، فيأتي بمعنى أفعؿ التفضيؿ رّ يعني: أشَ  (ٗ)((زماف إال والذي بعده شر منو
                                                           

 كتاب ،(٘ٗ/ ٔ: )المستدرؾ في والحاكـ ،(ٛٙٙٗٔ: )رقـ( ٜٙ: ص) ،(ٗٔ ،ٖٔ/ جػ: )الكبير المعجـ في الطبراني خرجوأ - ٖ
 سمسمة في األلباني وصححو الذىبي، ووافقو ثقات، مصريوف ورواتو الصحيحيف، في يخرج لـ حديث ىذا: وقاؿ ،(٘: )رقـ اإليماف،
، (ٖٖٓ/ ٔ): وزيادتو الصغير الجامع صحيحوفي ، (٘ٛ٘ٔ: )رقـ ،(ٖٔٔ/ ٗ) :وفوائدىا فقييا مف وشيء الصحيحة األحاديث

 (.ٜٓ٘ٔرقـ: )
 (.ٛٙٓٚ: )رقـ منو، شر بعده الذي إال زماف يأتي ال: باب الفتف، كتاب البخاري، خرجوأ - ٗ
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 البقرة:] {َعَمْيُكمْ  َفتَابَ  َباِرِئُكمْ  ِعْندَ  َلُكمْ  َخْيرٌ  َذِلُكمْ  َأْنُفَسُكمْ  َفاْقُتُموا َباِرِئُكمْ  ِإَلى َفُتوُبوا} :ُحمؿ عمى ذلؾو االستعماؿ، 
ُيْؤِتُكْم َخْيرًا }ير، يعني: أخْ  [ٙٙ النساء:] {َوَلْو َأنَُّيْم َفَعُموا َما ُيوَعُظوَن ِبِو َلَكاَن َخْيرًا َلُيمْ }ير لكـ، يعني: أخْ  [ٗ٘

 .ير مما ُأخذ منكـيعني: أخْ  [ٓٚ األنفاؿ:] {ِممَّا ُأِخَذ ِمْنُكمْ 
نَُّيْم ِعْنَدَنا َلِمنَ } ، ومنو:رجمع خي   :أخيار :يقاؿ ،ري  تخفيؼ مف خَ  :ريْ خَ  :صفة مشبية :ويأتي أيضاً   َواِ 

 .ر، صفة مشبيةجمع خي   [ٚٗص:] {اْلُمْصَطَفْيَن اأَلْخَيارِ 
 القصص:] {اْلِخَيَرةُ  َما َكاَن َلُيمُ } ،وانتقاه ،فضموأي:  ،ةرَ يَ ة وخِ رَ يْ خِ  يختاره عمى غيره خار الشيءَ  :وكذلؾ أيضاً 

 األعراؼ:] {ِلِميَقاِتَنا َواْختَاَر ُموَسى َقْوَمُو َسْبِعيَن َرُجًّل } ،انتقى، وأخذ خير الشيء :اختار بمعنى :قاؿيو ، [ٛٙ
 [ٕٖ الدخاف:] {اْخَتْرَناُىْم َعَمى ِعْمٍم َعَمى اْلَعاَلِمينَ  َوَلَقدِ }، [ٖٔ طو:] {َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى}، [٘٘ٔ

 .ونحو ذلؾ ،واالصطفاء ،بمعنى: االنتقاء
فالنفوس تميؿ  ،د فيو شيء مف ىذه األوصاؼجِ الميؿ؛ ألف مف وُ  :فيذه المعاني عند ابف فارس ترجع إلى معنى

 .إليو
يرجع إلى معنى:  كؿ ذلؾ والتفضيؿ بيف شيئيف، ،رةيَ والخِ  فينا حينما يقوؿ ابف ُجزي بأنو العمؿ الصالح، والماؿ،

بمعنى:  كؿ ذلؾ، االختيار :رة بمعنىيَ الخِ  :، مثؿالمعانيلكف باقي  ،ىذا كما سبؽ :التفضيؿ بيف شيئيفف الميؿ،
 َواأْلَْقَرِبينَ  ِلْمَواِلَدْينِ  اْلَوِصيَّةُ  َخْيرًا َتَركَ  ِإنْ }فقولو: الميؿ،  :، وحتى التفضيؿ في أصمو يرجع إلى معنىالميؿ

   الخير، بناء عمى كالـ ابف فارس :فُأطمؽ عميو ،فالماؿ أداة النفعبالماؿ،  :، ىنا ُفسر[ٓٛٔ البقرة:] {ِباْلَمْعُروفِ 
ُنَساِرُع َلُيْم ِفي } وقولو:النفع أو أداتو،  :يقولوف: ىو ،بعض أىؿ المغةمف أو غير ابف فارس  ،-رحمو اهلل-

كقولو: مف الناس  :أو األمور، الحظ ،الصالحة الفاضمة مف الناس :وىي، ةرَ يْ خَ  جمع [ٙ٘ المؤمنوف:] {اْلَخْيرَاتِ 
نَُّو ِلُحبّْ اْلَخْيِر َلَشِديدٌ }وقولو: ، [ٓٚ الرحمف:] {ِفيِينَّ َخْيرَاٌت ِحَسانٌ } أداة  :يعني، الماؿيعني:  [ٛ العاديات:] {َواِ 

الحديث عف جنس فوما إلى ذلؾ،  ،والصالح ،والبر ،المعروؼىو: وليس  ،الماؿ :بمعنىالخير ىنا فالنفع، 
نَُّو ِلُحبّْ اْلَخْيِر َلَشِديدٌ } :اإلنساف  .[ٛ العاديات:] {َواِ 

ممف ُيبتمى  طرحخطأ يُ  و، فيإلرضائيـ ؛وما إلى ذلؾ ،والفسقة ،ى فيو حاؿ الفجرةىذا الطرح الذي ُيدارَ أما و 
 ،كؿ أحد يحب الخير :ويقوؿ ليـ ،فتجد مف يذىب ويتحدث في بعض القنوات السيئة ،أحيانًا بالقنوات الفضائية
نَُّو ِلُحبّْ اْلَخْيِر َلَشِديدٌ } -عز وجؿ-كما قاؿ اهلل يحبوف الخير، وكؿ الناس  ،والجميع يحبوف الخير  العاديات:] {َواِ 

ىذا خطأ، نقوؿ: وكمنا نحب الخير، وىذا دليؿ مف القرآف عمى ىذا،  ،الخير ، ىذا اإلنساف، فكمكـ تحبوف[ٛ
 ،ويحاربونو ،ويبغضونو ،ينفروف مف الخيرف ،يتحولوف إلى شياطيفمف الماؿ، ومف الناس  :الخير ىنا بمعنىف

 .كما ال يخفى ،نكروالم ،ويميموف إلى الشر
ُدوا }النفع والصالح،  :يعني [ٜٚٔ البقرة:] {ِمْن َخْيٍر َيْعَمْمُو المَّوُ َوَما َتْفَعُموا }: -تبارؾ وتعالى-وىنا في قولو  َوَتَزوَّ

 {ُقْل َما َأنَفْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفِمْمَواِلَدْينِ }ير، أخْ أي:  أفعؿ تفضيؿ :ىنا "خير"، [ٜٚٔ البقرة:] {َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى
َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَمْت ِمْن َخْيٍر }وقولو: والصالح،  ،أداة لمنفع :فيو، إذا ُفسر بالماؿ ونحوه [ٕ٘ٔ البقرة:]

 {َذِلُكْم َخْيٌر َلُكمْ }ير لكـ، أخْ  :، أفعؿ تفضيؿ[ٕ٘ النساء:] {َوَأْن َتْصِبُروا َخْيٌر َلُكمْ }النفع،  [ٖٓ آؿ عمراف:] {ُمْحَضرًا
 .كذلؾ، واهلل أعمـ [٘ٛ األعراؼ:]
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 َما َكاَن َلُيمُ }قولو: ال، ىما بمعنى واحد، ف :الجوابة بالفتح؟ ة بالسكوف وِخَيرَ ىؿ ىناؾ فرؽ بيف ِخْيرَ  ،طيب
يعني: االختيار، ما كاف ، ة بمعنى واحدَيرَ ة وخِ ْيرَ ة، خِ َيرَ ة والخِ ْيرَ الخِ  :يقاؿو االختيار،  :يعني [ٛٙ القصص:] {اْلِخَيَرةُ 

 القصص:] {اْلِخَيَرةُ  َما َكاَن َلُيمُ }، يختار مف الخمؽ، [ٛٙ القصص:] {َيْخُمُق َما َيَشاُء َوَيْختَارُ َوَربَُّك }ليـ االختيار، 
  ، وآلو وصحبو.اهلل عمى نبينا محمد، وصمى واهلل أعمـ، [ٛٙ


