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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 روح :قولو الراء حرف إلى الذال حرف بداية من( أ -ٜٔ)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
الميم ، وعمى آلو وصحبو أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين، وصمى اهلل وسمم وبارك عمى عبده ورسولو محمد

 والمستمعين، أما بعد: ،والحاضرين ،ولشيخنا ،ولوالدينا ،اغفر لنا
 .حرف الذال :-رحمو اهلل تعالى- فيقول اإلمام ابن ُجزي الكمبي

، والشرف، [ٜالحجر:] {َنزَّْلَنا الذِّْكرَ }معاٍن: ضد النسيان، والذكر بالمسان، والقرآن، ومنو:  ةر: لو أربعكْ ذِ 
 كر.ل من الذِّ فعِّ مُ  :رُمذكِّ و 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
يتفرع عنيما سائر وجوه  ،ترجع إلى أصمين -رحمو اهلل-أو أن ىذه المادة عند ابن فارس  ،فأصل ىذه المادة

 :االستعمال
ىي التي تشبو الجمل في  :رة من النوقك  التي تمد الذكران عادة، والُمذ   :ارك  التي ولدت ذكرًا، والم ذ   :رك  فالُمذ  
 :يقال ليا ،أو في الُخمق ،مق في الييئةولربما أيضًا في طبعيا وُخمقيا ُتشبو الذكر، يعني: إما في الخ   ،ىيئتيا
ن قبل في مناسبة سابقة يقال ليا أيضًا ذلك، وىكذا، وقد ذكرت لكم مواألرض التي تُنبت ذكور الُعشب  رة،ُمذك  

مظ :ما لو مرارة، وبعضيم يقول :بعضيم يقول ،أو ذكور البقول ،الُعشب أن ذكور ويذكرون بعض  ،ما فيو غ 
الُمذكر خالف  :، وىوونحو ىذا، فيذا كمو يرجع إلى معنى واحد ،واألقحوان ،ىكالُخزام   ،األمثمة عمى ذلك

 المؤنث.
 :كر الذي ُيقابل النسيان، يقول: ثم ُحمل عميو الذكر بالمسان، والذكرمن الذ   :وىو ،األصل الثاني الذي ذكره

أن الذي يذكره بمسانو لم يغفل  :باعتبار ؟كيف ُيرجع الذكر بالمسان إلى ما يقابل النسيان :العالء والشرف، الحظ
 ،نسى، يذكره الناس بقموبيمفال يُ  ،فإن من شأن صاحبو أن ُيذكر ،العالء والشرف :ولم ينسو، وكذلك أيضاً  ،عنو
، ويتحدثون عنو، فيذا كمو يرجع إلى األصل الثاني ،يذكرونو بألسنتيم :وكذلك أيضاً  ،يكون حاضرًا في أذىانيمو 

 .والقرآن فيو من ىذا وىذا، فيو من المعنيين
فيذا  ،والشرف ،والقرآن ،والذكر بالمسان ،ما يقابل النسيان: -تعالى رحمو اهلل-المعاني التي ذكرىا ابن ُجزي و 

في الواقع يرجع إلى ىذين المعنيين، يعني: أن الذكر بالمسان يرجع إلى ما يقابل النسيان، والشرف يرجع إلى ىذا 
 .ما ُيقابل النسيان :وىو ،المعنى، يعني: جميع المعاني التي ذكرىا ابن ُجزي ترجع إلى أصل واحد

 {َوَأْنَعاٌم ال َيْذُكُروَن اْسَم المَِّو َعَمْيَيا}، [82 الحج:] {َم المَِّو ِفي َأيَّاٍم َمْعُموَماتٍ َوَيْذُكُروا اسْ }يقال: ذكره إذا نطق بو، 
وليس المقصود ذكر القمب،  ،ناطقًا باسمو في الذكريعني: اذكره  [2 المزمل:] {اْسَم َربِّكَ  َواْذُكرِ }، [832 األنعام:]

نما ذكر المسان الذي يواطئ َفُكُموا ِممَّا ُذِكَر اْسُم }، [892 البقرة:] {َفاْذُكُروا المََّو ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحرَامِ }عميو القمب،  وا 
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طق بو، فالذكر يأتي ليذا، وكل ذلك يرجع إلى ما الن ،، ىذا كمو من قبيل الذكر بالمسان[882 األنعام:] {المَِّو َعَمْيوِ 
 .يقابل النسيان :جعمو ابن فارس

إذا تحدث عنو بخير، تقول: فالن يذكرك، يعني: ُيثني عميك، وقد يكون من قبيل الحديث  :وكذلك أيضًا ذكره
 ،[858 البقرة:] {َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكمْ }يقول:  -تعالىتبارك و -عنو بالشر، فالن يذكر فالنًا، وىذا كمو في القرآن، اهلل 

، {}َفاْذُكُروِنيتنزييو، كل ىذا من الذكر، و ذكر أوصاف الكمال، و  ،حمدهو ، -تبارك وتعالى-الثناء عمى اهلل 
 {َأْذُكْرُكمْ }، [858 البقرة:] {َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكمْ }األعمى، أن يذكره في المأل  :لعبده -تبارك وتعالى-وذكر اهلل 

 الجزاء والثناء في المأل األعمى.ب :بعضيم فسره
 {َأَىَذا الَِّذي َيْذُكُر آِلَيَتُكمْ }، [835 البقرة:] {َعِمَم المَُّو َأنَُّكْم َسَتْذُكُروَنُينَّ }، [25 يوسف:] {ُيوُسفَ تَالمَِّو َتْفتَُأ َتْذُكُر }
 ،يعني: ىذه األصنام [36 األنبياء:] {َقاُلوا َسِمْعَنا َفًتى َيْذُكُرُىمْ }بالذم والسوء،  :يعني {َيْذُكُر آِلَيَتُكمْ } [33 األنبياء:]

 [28 يوسف:] {اْذُكْرِني ِعْنَد َربِّكَ }يذا بالخير، ف، [83 مريم:] {َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب َمْرَيمَ } وأمابالسوء، وىكذا،  يذكرىا
 .ونحو ذلك ،والعمم ،بما رأيت من اإلحسان ،بالخير

َوَذَكُروا }فيذا كمو عند ابن فارس يرجع إلى ما ُيقابل النسيان،  ،االستحضار :وىكذا أيضًا ما يرجع إلى معنى
ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون المراد  ،استحضار العظمة :، ىذا يحتمل أن يكون بمعنى[882 الشعراء:] {المََّو َكِثيرًا

، [882 الشعراء:] {المََّو َكِثيرًاَوَذَكُروا } ،وىو األقرب، لكن مع مواطأة القمب ،فيرجع إلى ما سبق ،الذكر بالمسان :بو
لئال ينطمق لسانو بما ال يحل،  ؛ومراقبتو ،فبعضيم فسرىا باستحضار عظمة اهلل ،عراءألن ىذه اآلية في الش

َذا َذَكْرَت َربََّك ِفي اْلُقْرآِن َوْحَدهُ }: وىكذا مع التدبر،  -تبارك وتعالى-، ُفسر باستحضار وحدانيتو [23 اإلسراء:] {َواِ 
وليس  ،حض  و  األمثمة ُتذكر لتُ فمجرد التمثيل،  :والمقصود ىو ،أنو ذكر المسان، لكن عمى ىذا القول :واألقرب
 {َفَمْن َشاَء َذَكَرهُ }استحضره مع التدبر،  :، بعضيم فسره[55 المدثر:] {َفَمْن َشاَء َذَكَرهُ }تحقيق المعنى،  :المقصود

َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا َأْنُفَسُيْم }، ولكن مثل ىذه األمثمة ال تخمو من الذكر بالمسان، [55 المدثر:]
 ،ومراقبتو ،بذكر القمب، يعني: ذكروا عظمتو :، بعضيم فسره[835 آل عمران:] {َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِيمْ  َذَكُروا المَّوَ 

 .وىكذا ،ومعصيتيم ،يمنبورجعوا عن ذ ،وعظموه ه،فخافو 
 :يذا واضح بأنو بمعنىف، [33 الكيف:] {ِإالَّ الشَّْيَطاُن َأْن َأْذُكَرهُ  وُ َوَما َأْنَساِني} :-تبارك وتعالى-قولو وأما 

ن إ :يكون عمى قول بعضيم، يحتمل أن [83 الزخرف:] {ُثمَّ َتْذُكُروا ِنْعَمَة َربُِّكْم ِإَذا اْسَتَوْيُتْم َعَمْيوِ }االستحضار، 
ال شك أنيما  الذكر بالمسان، وىما معاً  :كر الُمنعم بالقمب، ويمكن أن يكونوش ،استحضار النعمة :المقصود

رَ  الَِّذي ُسْبَحانَ  َوَتُقوُلوا}مطموبان، فيقول:  ، ىذا ذكر بالمسان مع [83: الزخرف] {ُمْقِرِنينَ  َلوُ  ُكنَّا َوَما َىَذا َلَنا َسخَّ
مع القيام بواجب  ،ذه النعمة بالقمباستحضار ى :فبعضيم يقول: إن المراد ىو :مواطأة القمب، عمى كل حال

: -تبارك وتعالى-، ىذا الذكر الذي يقابل النسيان، وقولو [22 غافر:] {َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكمْ }كر، الش
َوَيُصدَُّكْم }، ُفسر باالستحضار في القمب مع التدبر، وأيضًا ُفسر بغير ىذا، [98 المائدة:] {َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر المَّوِ }

-ويشمل ما ىو أوسع من ىذا، وليس المقصود  ،يمكن أن يكون الذكر بالمسان مع مواطأة القمب {َعْن ِذْكِر المَّوِ 
 .الكالم في تحقيق المعنى في كل مثال -كما سبق
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 {َفَأنَساُه الشَّْيَطاُن ِذْكَر َربِّوِ }والقصة، وىو يرجع إلى ىذا األصل عند ابن فارس،  لمحديث :ويقال: الذكر أيضاً 
 [8 مريم:] {ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه َزَكِريَّا}عمى ىذا المعنى،  ،هويذكر خبر  ،يعني: أن يتحدث عنو [28 يوسف:]

 .عميو الصالة والسالم-يعني: حديث وقصة زكريا 
 األعراف:] {َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكمْ }فقولو:  ،ذكر :فإنو يقال ليا ،الُكتب المنزلة :بمعنىكذلك الذكر 

اآلَياِت َوالذِّْكِر  َذِلَك َنْتُموُه َعمْيَك ِمنَ }وىكذا أيضا: ذكر،  :يقال لو ،أنو الكتاب الُمنزل :، عمى أحد المعاني[33
 .[52 آل عمران:] {اْلَحِكيمِ 

، عمى [88 - 86: الطالق] {َرُسواًل * َقْد َأنَزَل المَُّو ِإَلْيُكْم ِذْكرًا } ،النبي :وىو ،وكذلك يقال أيضًا لمن جاء بالذكر
 .أن الرسول ىو بيان لمذكر الذي أنزلو :عمى أحد الوجوه في التفسير ،أحد المعاني

المنزلة،  [2 الشرح:] {َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَركَ }ُفسر بالشرف،  [8 ص:] {َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكرِ } ،الشرف :وكذلك أيضًا بمعنى
 .شرفكم :قيل :، ىذا الكتاب يعني[86 األنبياء:] {ِفيِو ِذْكُرُكمْ }: وىكذا

المعروف، كر الذ  ىو: ، [3 الميل:] {َوَما َخَمَق الذََّكَر َواأُلْنَثى}جميع ىذه المعاني ترجع إلى ما يقابل النسيان، لكن 
رجاعيا إلى أصل واحد في ذكر اهلل  ،في الجمع بين المعاني يذا يفيد جدًّاف وبالقمب،  ،بالمسان -عز وجل-وا 

وىكذا، وىذا ُيحتاج إليو  ،والشرف؛ ألن ذي الشرف ُيذكر ،والشأن ،والقصة ،الخبر :بمعنىالذكر أيضًا وفي 
وُترجع  ،حينما تمم شعث ىذه المعاني المتفرقة الكثيرة ،لكونحو ذ ،والمؤلفات ،والكتب ،كثيرًا في كتابة الرسائل

 .كذا :كذا، ومنو قيل :ومنو كذا، ومنو قيل ،تُفرع عنو، تقول: ومنو كذاو  ،ذلك إلى شيء واحد
َذُنوًبا ِمْثَل َذُنوِب }النصيب، ومنو:  :وبالفتح ،بنْ جمع ذَ  :وب: بضم الذالنُ ذُ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 الدلو. :وب أيضانُ نصيبًا من العذاب، والذَّ  :، أي[ٜ٘ الذاريات:] {َأْصَحاِبِيمْ 
 أرجعو إلى ثالثة أصول: -رحمو اهلل-ابن فارس 

 .والمحرم من الفعل ،اإلثم :ب، وىون  والذ   ،األول: الُجرم
لفالن، يعني: ى يقال: ىؤالء ُذناب  ى، ناب  ولذلك ُسمي األتباع الذ   ؛بن  الذ   :ومنو ،واألصل الثاني: مؤخر الشيء

 .فيكون ذلك لمذم إن ُأضيفوا إلى من ُيكره االنتساب إليو و،عاأتب
 [59 الذاريات:] {َفِإنَّ ِلمَِّذيَن َظَمُموا َذُنوًبا ِمْثَل َذُنوِب َأْصَحاِبِيمْ }الحظ والنصيب،  :وىكذا أيضًا األصل الثالث

 بالنصيب من العذاب. :يعني: ُفسر
مواقعة المحظور،  :يعني ،الذنب، فيذا ُيطمق عمى الجناية نفسيا :ويقال ،الُجرم :األصل األول الذي ىو

المعصية  عمى :ذاك في اإلثم، يقال ،من المؤاخذةذلك ذنب، ويقال أيضًا عمى ما يوجبو  :المعصية يقال ليا
 -مو اهللرح-ابن ُجزي و ذنب، فصارت ىذه ثالثة أصول،  :فيقال ،عمى المخالفة ذاتيا ،عمى الُجرم نفسو ،نفسيا
فمم يرد  ،الدلو :نوب الذي بمعنىالمعاصي، وأما الذ   :فييبالضم نوب في الذ نوب بالفتح، أما الذ   النصيب :ذكر

 ومعاصيكم. ،يعني: جناياتكم [82 المائدة:] {َفِمَم ُيَعذُِّبُكْم ِبُذُنوِبُكمْ }فقولو: في القرآن، 
 المصدر. :المذبوح، وبالفتح :ِذبح: بكسر الذال :-رحمو اهلل تعالى-قال 

يتحدث عن  ،الشق :بح، طبعًا ىو حينما يقولالذ   :يقال لو ،قالش   :وىو ىو عند ابن فارس يرجع إلى أصل واحد
تتبع االستعماالت في لغة العرب تجد أنيا أوسع من تيذا كمو حينما فشق النحر، يتحدث عن شق األرض، 
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ومذابح األرض،  ،ونحو ذلك ،ي لشق في األرض تجري معو السيولق عنق البييمة، أصل المفظة تأتمجرد ش  
لممذبوح، ويقال  :بح بالكسرالذ   :المعنى المباشر ُيقال :الفيذا أصمو، ولكن عمى كل ح ،الشقوق :كل ىذا بمعنى

بح، والذي ُيعد لمذبح :لو ذبوح يقالالمف، لمذبح ولما ُيعد ،لممذبوح :يقال لما ُيعد لمذبح، يعني :أيضاً  َوَفَدْيَناُه } ،ذ 
بح، تقو  :يعني: ما ُيعد لمذبح، يقال لو [862 الصافات:] {ِبِذْبٍح َعِظيمٍ  بحل: ذ  أنيا ُمعدة لذلك،  :يعني ،ىذه الشاة ذ 

 .أو التجارة ،كالحمب مثالً  ،ليست لشيء آخر
بح، ىذا الذي ي :بح، والمذبوح يقال لوذ   :يقال ليا، بحالذ   نفس عممية ،العممية :يعني ،المصدر :وبالفتح باشر ذ 

، [2 القصص:] {ِنَساَءُىمْ  يُيَذبُِّح َأْبَناَءُىْم َوَيْسَتْحيِ }: -تبارك تعالى-فقولو ح، ذب   :الذبح ماذا يقال لفعمو؟ يقال لو
َعذَِّبنَُّو َعَذاًبا َشِديًدا أَلُ }، [28 البقرة:] {َفَذَبُحوَىا َوَما َكاُدوا َيْفَعُمونَ }أو قطع العنق،  ،شق :ىذا بالمعنى المعروف

 .[88النمل:] {ْذَبَحنَّوُ َأْو أَلَ 
 ذرأ: خمق وأنشأ، وفي النسخة األخرى: خمق ونشر. :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 إن شاء اهلل-نشر؛ ألن أصل ىذه المادة قد يدل عمى ىذا، عمى النشر، كما سيتضح  :يمكن أن يكون بمعنى
 تعالى.

 :الذال والراء واليمزة إلى أصمين :أرجع ىذه المادة -رحمو اهلل-ابن فارس 
أذرأ، لكن ىذا المعنى لم يرد  ،فيو شيب ،أشيب :رجل أذرأ يعني ،لمبياض :رأة تقالاألول: لون إلى البياض، الذ  

 في القرآن.
 ،بذرناىا، ومنو: ذرأ اهلل الخمق، كأنو ُينبتيم: ر وُيزرع، يقال: ذرأنا األرض بمعنىاألصل الثاني يقول: كالشيء ُيذ  

فيو  أنشأ،و  :الخمق، ولو كان عمى النسخة األخرى :ىذا بمعنى المعنى األول الذي ذكره ابن ُجزي الذي ىو
 قولك:النشر، ف :لكن إذا قيل ،الخمق واإلنشاء ،ىنا في المعنى المراد ،الخمق واإلنشاء شيء واحدف ،شيء واحد

 ونحو ذلك. ،ونشرىم ،يمبث   :وأيضًا يمكن أن يكون بمعنى ،أوجدىم :بمعنى ذرأ اهلل الخمق
َلْيِو ُتْحَشُرونَ }: -تبارك وتعالى-فقولو  خمقكم  :ذرأكم بمعنى، [82 الممك:] {ُقْل ُىَو الَِّذي َذرََأُكْم ِفي اأَلْرِض َواِ 

عمى وجو  ، يعني: خمقيمىمزة في آخره، ذرأىم ذرًءا ل الفعل؛ ألن أصذرًءاىم يقال: ذرأ اهلل الخمق يذرؤ فوأوجدكم، 
 ،[833 األنعام:] {اْلَحْرِث َواأَلْنَعاِم َنِصيًبا َوَجَعُموا ِلمَِّو ِممَّا َذرََأ ِمنَ }وكثرىم،  ،بثيمو االختراع، بعضيم يزيد يقول: 

 ،ابن فارسأيضًا  البياض الذي ذكره :أوجد وخمق غير معنى :ن ذرأ بمعنىإخمق، وقد يقال:  :يعني: ذرأ بمعنى
 .فال ورود لو في القرآن

َياحُ  َتْذُروهُ } ،و  ر  وليس باليمزة، ذ   ،واويةمن مادة أخرى  فيو أما البث   تفرقو، وىذا الذي  :بمعنى [25: الكيف] {الرِّ
 الرد عمى المعتزلة.ىذا ، وفي -رحمو اهلل-كابن جرير  ،مشى عميو بعض أىل العمم

 ،المعتزلة تعرفون عقيدتيم في أفعال العباد ،األشياء ُيحتاج إلييا في العقيدة، وُيحتاج إلييا في التفسيرذه ى
تبارك -ن اهلل لم يقدر عميو المعصية، فحينما يأتون عند قولو وا   ،ن العبد يخمق فعموإ :فيم يقولون ،والقدر
ن ذلك يخالف مذىبيم، معنى: خمقنا، فيم ال يقولون بيذا؛ ألب ،[829 األعراف:] {َوَلَقْد َذرَْأَنا ِلَجَينَّمَ }: -وتعالى

َياحُ  َتْذُروهُ } كقولو: ونحو ذلك، ،ألقينا فييا من البث :بمعنى ،[829 األعراف:] {َوَلَقْد َذرَْأَنا ِلَجَينَّمَ }فسرون في  {الرِّ
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و   :من و الريحُ ت  ر  ذ   ،يرد عمييم بأن ىذه المادة تختمف -رحمو اهلل-، فكان ابن جرير [25: الكيف] بينما ىذا  ،ذ ر 
 .خمق :بمعنى ،ذرأ :من

ىنا، أجد في كالم بعض من يكتبون في معنى االسم  ياوىكذا أيضًا في األسماء الحسنى الدروس التي تسمعون
ما يرجع أحيانًا إلى مادة أخرى، فيبنون  ،-تبارك وتعالى-ثم يرتبون عميو المعنى في حق اهلل  ،في لغة العرب

فيمتبس عمييم أن  ،مع أن أصل الكممة يختمف ،-تبارك وتعالى-ويدخمونيا في اسم اهلل  ،و بعض المعانيعمي
 وىذا غير صحيح، ومن ث م   ،فيجعمون ذلك كأنو يرجع إلى أصل واحد ،أو اليمزة ،الواو :أصل ىذه الكممة مثالً 

ء الحسنى فييا تجد بعض الكتب في األسماولذلك  ؛ليذا السبب ؛دخمون في أسماء اهلل ما ليس منيا أحياناً يُ 
لكنيا  ،لكثرة المعمومات فيو ؛، ويستفيدون من ىذا الكتاباينقل عني فيو ا، ومن جاء بعدىمعمومات كثيرة جدًّا

 لكن من غير تحرير. جمع يافي ،حررة، المعمومات التي فييا غير محررة، فيقع فييا الخمطغير م
، ورجل [ٕٚ يس:] {َوَذلَّْمَناَىا َلُيمْ }ومنو:  ،ل بكسر الذالمذلمة لمعمل، من الذِّ لول: ذَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ُأدنيت. :[ٗٔ اإلنسان:] {َوُذلَِّمْت ُقُطوُفَيا}بالضم،  لمن الذ   ،ذليل

 : يقال: ذل  والمين، الحظ ،واالستكانة ،الخضوع :وىو ،ُيرجع ىذه المادة إلى أصل واحد -رحمو اهلل-ابن فارس 
 [832 طو:] {ِمْن َقْبِل َأْن َنِذلَّ َوَنْخَزى} ،وأذالء ،أذلة :وىم ،ذليل: ىان عن قير، فيو :ذلة بمعنىلًة م  ذ   ل ُذالًّ يذ  

َسَيَناُلُيْم َغَضٌب ِمْن َربِِّيْم }اليوان،  :كذلك بمعنى [888 اإلسراء:] {الذ لِّ  َوَلْم َيُكْن َلُو َوِليٌّ ِمنَ }يعني: نيون، 
المَُّو ِبَبْدٍر َوَأْنتُْم  َوَلَقْد َنَصَرُكمُ }اليوان،  [38 البقرة:] {الذِّلَّةُ  َوُضِرَبْت َعَمْيِيمُ }اليوان،  :بمعنى [858 األعراف:] {َوِذلَّةٌ 
يعني:  [2 المنافقون:] {َلُيْخِرَجنَّ اأَلَعز  ِمْنَيا اأَلَذلَّ }أو الضعف،  ،يعني: في حال من اليوان [883 آل عمران:] {َأِذلَّةٌ 

يقيدونو  ،اليوان :ىذا بمعنى :يعني: جممة الُميانين، فالحظ [86 المجادلة:] {ُأْوَلِئَك ِفي اأَلَذلِّينَ }اليوان،  :بمعنى
 .ذلةلة وم  وذ   ل ُذالًّ ل يذ  بما يكون عن قير، ذ   :ىكذا

ة، ل  ل وأذ  ُذلُ  :ومعلول، وجذ   :الن وانقاد بعد تصعب لكن من غير قير وغمبة، فيو :بمعنى ل ُذالًّ ل يذ  ويقال: ذ  
نما بمعنىب ،، ىل ىذا عن قير[52 المائدة:] {َأِذلٍَّة َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ } ، عيةاطو المين، االنقياد  :معنى اليوان؟ ال، وا 

 {َفاْسُمِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًل }لكن روضيم اإلسالم،  ،أنيم لم يكونوا كذلك من قبل: باعتبار ،بعد تصعب: يقولون
 :ةسيم ،لمنحل :بل، منقادةأو لمس   ،أنيا صفة لمنحل :باعتبار ،دةاأو ميسرة منق ،يعني: سيمة مميدة ،[39 النحل:]

َوَذلَّْمَناَىا }، ووسواه وسيم هميد :و تذليالً قال: ذل موي، وىذا ال يكون عن قير، [39 النحل:] {ُسُبَل َربِِّك ُذُلًل }بل، لمس  
َوُذلَِّمْت ُقُطوُفَيا }جعميا منقادة لما ُيراد منيا، و  ،بمعنى: سيميا [28 يس:] {َرُكوُبُيْم َوِمْنَيا َيْأُكُمونَ َلُيْم َفِمْنَيا 

 ،يناليا القائم والقاعد والمضطجع ،منقادة ،سيمة التناول ،أنيا قريبة :، أشجار الجنة بمعنى[82 اإلنسان:] {َتْذِليًل 
 .[28 يس:] {َوَذلَّْمَناَىا َلُيمْ }أو نحو ذلك،  ،وال تناول ذلك بواسطة آلة ،وال صعود ،وال تكمف ،ال يحتاج إلى تعن  

َقاَل }وقولو: ، [28 يس:] {َوَذلَّْمَناَىا َلُيمْ }ومنو: ، ل بكسر الذالالذ  يقول: مذلمة لمعمل، من  -رحمو اهلل-فابن ُجزي 
البقرة التي لم فمنقادة، أي:  ،االنقياد بعد تصعب :ىذا يرجع إلى معنى [28 البقرة:] {ِإنَُّو َيُقوُل ِإنََّيا َبَقَرٌة ال َذُلولٌ 

يقولو الناس لإلبل التي تكون سيمة منقادة قد أو  ،لول يقال أيضاً الذ  و تروض لمعمل ال تكون منقادة ألول وىمة، 
 ،المين :يعني: مميدة، ىذا من معنى ،[85 الممك:] {اأَلْرَض َذُلواًل  ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكمُ }وىكذا:  روضت لمركوب،
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واالنقياد، لكن قولو:  ،المين :يرجع إلى معنى ،[82 اإلسراء:] {الرَّْحَمةِ  َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذ لِّ ِمنَ }واالنقياد، 
 اليوان. :بمعنى [23 القمم:] {َخاِشَعًة َأْبَصاُرُىْم َتْرَىُقُيْم ِذلَّةٌ }

 ذا تحريف ال عالقة لو بالمعنى.، لكن ىك  : ُمذلمة لمعمل من الف  ىنا يقولأخرى نسخة تنبيو: في 
 قن.أذقان: جمع ذِ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

ىذه المادة ، بكسر ثم سكون نق  وذ   بفحتين، تحتين، لغتان: ذ ق ن، وذ ق ن بفبكسر ثم سكون نق  جمع ذ   :األذقان
و، مجمع لحيي   :ن في اإلنسانق  ن والذ  ق  ويتفرع عنيا، فالذ  يرجع إليو ما ُيشتق  أصل واحدإلى ابن فارس  اأرجعي
أيضًا ، وُيطمق من أسفل ذا ىو المجمع، بعضيم يقيده ويقول: من أسفل، مجمع المحيينى الذقن ،محيانالىذان 
العالقة بين الحال  :مجازًا، يعني: باعتبار :الموضع، وأىل المجاز يقولونما ينبت من الشعر في ىذا  :عمى

وقد ُيطمق عمى ما  ،يكون ىذا الموضع الذي يجمع بين المحيين، وقد ُيطمق أيضًا عمى الوجو :والمحل، فأصمو
 ،ىو أوسع من ىذا عمى اإلنسان، يقال: فالن لحية غانمة، كما يقولون، يعني: رجل طيب، أطمقوا عميو أنو لحية

أو نحو ذلك بأنو لحية، يا لو من  ،أو عن وجيو ،عن اإلنسان وىو استعمال عربي صحيح، يعبرون ،وُيعبرون
رادة الكل، لكن  :، ىذا ال زال الناس يستعممونو إلى اآلن، وذلك عند أىل المجاز!لحية من جية إطالق الجزء وا 
عنوان يتصل بالمروءة والرجولة، وىي محل بياء في  :يمكن أن يقال باعتبار أن المحية ىي -عمى كل حال-

بح ذا االعتبار، ونحن ال نستشعر القبي ،أو عن وجيو بالمحية ،لرجل، فإن ذلك يمكن أن ُيعبر عن الرجلاوجو 
ال أغمض عينيك وتصور الناس كميم بمحى ،الشديد لحال اإلنسان حينما يحمق لحيتو؛ ألننا ألفناه نسان  ،وا  وا 

في السابق يعاقبون بعض أصحاب  بح، وكان بعض الظممة من السالطينتجده في غاية الق ،آخر ُحمقت لحيتو
ذا ُحمقت لحيتو ال يستطيع أن يخرج لمناس؛ ألنو يكون ذلك من قبيل الُمثمة،  في ىيئة و الجنايات بحمق لحيتو، وا 

المترىمة؛ ألن ذلك ُيضفي عميو  أو لربما المرأة ،فصار في وجو ُيشبو المرأة ،فكيف إذا تبعيا حمق الشارب ،قبيحة
أيضًا في األلفاظ؛  بح الذي يكونوالق ،بح الذي يكون في الصور واألشكالخفي القاإللف يُ ولكن  ،بحًا شديداً ق

معو جد خاصة إذا وُ  ،سنلكنو درج عمى األل ،أو االسم فيو ُقبح ،االسم غير جيد ،ولذلك تجد األسماء أحياناً 
ويجري عمى  ،ستساغفتجد االسم ي ،أو غير ذلك ،إما بكثرة المال ،ما يحصل بو الشرف عند الناسشرف ب
بح، لكن لو أنو طرق أسماعيم ألول مرة يرون أن ىذا االسم ال يرون ما فيو من الق ،ويكون مقبوالً  ،ألسنتيم
لكثرة  ؛لصورفي اوكذلك ما يقع  ،سنلكثرة ما يرد ىذا االسم عمى األل ؛بح الذي في األسماءتناسى الققبيح، فيُ 

ال ف، و وىذا في البصر ،المشاىدة، فيذا في السمع ال شك أن صورة اإلنسان حينما يكون محموق المحية أنيا ا 
لعرفنا قبحيا، مو عشنا في زمن سابق ثم رأينا ىذه الحالة فصورة ال ُتطاق، ال ُيطاق النظر إلييا، ولكن ألفناه، 

مب فطُ  ،، ولك أن تتصور ىذا في نفسك، تخيل لو أنك لحاجة لعرض ألمر اقتضاه العالجقبيح ال شك أن ىذاف
أن ال يستطيع  نفسو فيومزرية، ويشعر أنو في حال  ،ال يستطيع أن يخرج لمناس ،اإلنسان أن يحمق لحيتومن 

أو نحو ذلك، ىذا حينما  ،وال يخرج إال بمثام ،غطي ىذا الجزء من وجيوإلى وجيو في المرآة، يحتاج أن يينظر 
 تكون الف طر صحيحة.

 حرف الراء. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 : لو أربعة معاٍن: اإللو، والسيد، والمالك لمشيء، والمصمح لألمر.بّ رَ 
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 أرجعو ابن فارس إلى أصول ثالثة: :الرب
الرب،  :-تبارك وتعالى-ىذا ُيحتاج إليو في تفسير اسم اهلل  :والقيام عميو، انتبيوا ،األول: إصالح الشيء

تبارك -واهلل  ،الُمصمح لمشيء :والصاحب أيضًا، والرب ،والخالق ،المالك :والقيام عميو، فالرب ،إصالح الشيء
والقيام عميو، فإن  ،إصالح الشيء :الحاضنة، ىذا كمو يرجع إلى معنى :ُمصمح ألحوال خمقو، والربيبة -وتعالى

ونحو  ،فيكون بو قواميم ،فيتعاىدىم بما يحتاجون إليو ،المالك يقوم عمى ما ممك، والرب يقوم عمى مصالح خمقو
 ،إصالح الشيء :أو نحو ذلك، وكل ىذا يرجع إلى ىذا األصل األول ،رب اإلبل ذلك، وىكذا أيضًا الصاحب

 والقيام عميو.
 -رحمو اهلل تعالى- وابن فارس ،واإلقامة عميو، وىذا قريب من الوجو الذي قبمو ،األصل الثاني: لزوم الشيء

شبو لزوم الشيء، فيذا ي ،المالزمة :بمعنى ،مدة، يعني: دامتيقال: أربت السحابة عمى ىذه الب ،شير إلى ىذاي
ونحو ذلك، ىذا يقتضي نوعًا من  ،وُيصمح شأنو ،القيام عميو، فإن من قام عمى شيء لزمو، الذي يتعاىد غيره

 المالزمة.
النظر ت نعمنو إذا أإ :وليذا يقول ابن فارس ؛ناسب ما سبقث: ضم الشيء لمشيء، وىذا أيضًا ياألصل الثال

 .وترجع إلى األصل األول ،جتمعتيمكن أن  لمعانياه فإنك تجد أن ىذ
ر بابة، لماذا قيل لو  :يقال لو لمعيد بين الناس ر بابة، ويقال :لمخرقة التي ُيجعل فييا الق داح يقالف ضم الشيءأما 

وجد بينيم العيد، فيذا كأنو يرجع قالوا: يجمع الناس، يجمع الفريقين إذا  تجمع الق داح، والعيد :ذلك؟ ىذه الخرقة
 .إصالح الشيء :إلى معنى

القيام عمى الشيء، فيذه المعاني متقاربة،  :فيذا يرجع أيضًا إلى األصل األول ،اإلقامة عميو :وأما األصل الثاني
-ن التربية، واهلل ، بمعنى: رباه ورعاه حتى يبمغ كمالو مابًّ و ر  ب  رُ و ي  ب  الرب، يقال: ر   :ىو -تبارك وتعالى-فاهلل 

ذا ُأطمق الرب غير مضاف -تبارك وتعالى فإن ذلك يختص  ،الرب :لاق ُيربي خمقو بالنعم الظاىرة والباطنة، وا 
إال  ،اإللو المعبود :لممعبود المألوه، وأكثر استعماالت الرب في القرآن ىي بمعنى :أو يقال ،-تبارك وتعالى-باهلل 

َفَأنَساُه الشَّْيَطاُن }يعني: سيده،  ،[28 يوسف:] {َفَيْسِقي َربَُّو َخْمرًا} ،أو السيد والُمنعم ،المالك :مواضع قميمة بمعنى
أن  [28 يوسف:] {َفَأنَساُه الشَّْيَطاُن ِذْكَر َربِّوِ } :أحد القولين ،عمى أحد األقوال في التفسير، [28 يوسف:] {ِذْكَر َربِّوِ 

 .[28 يوسف:] {َفَأنَساُه الشَّْيَطاُن ِذْكَر َربِّوِ } ،ىذا يرجع إلى الذي خرج من السجن
عميو -أن ذلك يرجع إلى يوسف  :عند سيده، والمعنى اآلخر -عميو الصالة والسالم-يعني: أن يذكر يوسف 

أن يكون  أنو رجا :ك، يعني: أنو فعل خالف األولى، بمعنىأنو طمب منو أن يذكره عند المم   ،-الصالة والسالم
 :يعني [56 يوسف:] {اْرِجْع ِإَلى َربِّكَ }يعني: عند سيدك،  [28 يوسف:] {اْذُكْرِني ِعْنَد َربِّكَ }المخموق سببًا لخالصو، 

 {َربِّي} :عمى أحد القولين في التفسير ،عمى أحد المعنيين [83 يوسف:] {ِإنَُّو َربِّي َأْحَسَن َمْثَوايَ }إلى سيدك، 
 .اهلل :يعني {ِإنَُّو َربِّي} :أو موالي؛ ألنو كان ممموكًا عند العزيز، وعمى المعنى اآلخر ،سيدي :بمعنى
العالم الراسخ في الشرع الذي ُيربي الناس  :انيب  يين، والر  ب  ر   :وُيجمع عمى ،العالم الراسخ في الشرع :يب  الر   :وىكذا

 .ابن امرأة الرجل من غيره :بيبيقال: ربانيون، والر   ،رباني ،بصغار العمم قبل كباره



8 
 

المعبود  :ىنا بمعنى [26 آل عمران:] {َوال َيْأُمَرُكْم َأْن َتتَِّخُذوا اْلَملِئَكَة َوالنَِّبيِّيَن َأْرَباًبا}: -تبارك وتعالى-اهلل  يقول
ِتي ِفي ُحُجوِرُكمْ  َوَرَباِئُبُكمُ } :، وىكذا[56 يوسف:] {اْرِجْع ِإَلى َربِّكَ  َقالَ }المألوه،   َلْوال َيْنَياُىمُ }، [83 النساء:] {اللَّ
بَّاِني ونَ   .[33 المائدة:] {الرَّ

 {َرْيَب اْلَمُنونِ }و ،[ٕٙ: ىود] {ُمِريبٍ }، و[ٓ٘ النور:] {اْرتَاُبوا}ريب: شك، ومنو:  :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 حوادث الدىر.: [ٖٓ الطور:]
 :تدل عمى -واهلل تعالى أعمم-أو شك وخوف، كأن الكممة  ،شك :يدل عمى ،واحدبن فارس أرجع ىذا إلى أصل ا

يب، أرابني واهلل أعمم، تقول: أنا مرتاب في أمر فالن، فالن يدخل مداخل الر   ،شك خاص، كأنو شك مع قمق
أني عمى  تقول: أنا أشك في طموع الفجر مثاًل، أنا أشكبغير قمق فالن، شك مع قمق، لكن حينما تشك في شيء 

ىل أنا عمى  أنا مرتاب :طيارة في ىذه الصالة، أنا أشك في سفر زيد، يعني: ىل سيسافر أو ال، لكن ال يقال
نما تقول ،طيارة مثاًل، أو أن زيدًا سيسافر  ،أشك، تقول: أنا أشك ىل شربت من ىذا الماء مثاًل أو ال، أشك :وا 

فيقول: أنا  ،كأن قضية الخوف مرتبطة مع القمق ،أو يقمقو ،أنا مرتاب، لكن إذا كان ما يتخوفو :لكن ما تقول
ذكر الخوف شك ضع لو فيو شيء مثاًل، فيذا إذا كان يتخوف غائمتو مثاًل، لو أنو وُ  ،مرتاب في ىذا الشراب

يقولون: ال شك،  [8 البقرة:] {ال َرْيَب ِفيوِ }وبينيما مالزمة، فحين يقول عن القرآن مثاًل:  ،أو ذكر القمق ،معو
نفي الريب عنو  ،عن القرآن: إن النفي ولذلك يقولون ؛وانزعاجاً  ،والواقع أنو أدق، ىذا الريب يوجب قمقًا في النفس

وأن ما فيو حق، وكذلك أيضًا يورث طمأنينة  ،من جية الطمأنينة إلى أنو حق ،والطمأنينة ،يوجب كمال اليقين
 .يورث الطمأنينة في نفس تاليو ،يكون مطمئنًا، مطمئن النفس وواتبع ،ومن قرأه بالتدبر ،لممؤمن بو

إذا أردنا أن ُنرجعو إلى ىذا األصل  لحوادث الدىر التي تفجأ الناس، بأي اعتبار :ويقال أيضاً  ،الريب يقال ليذا
منو، ال يتخوفون و  ،يتوقعونوو  ،أنيم ال يستيقنون وقت وقوعو، فيم ينتظرونو :الذي ذكره ابن فارس؟ باعتبار

 .يدرون متى ينزل بيم
وال ُيستيقن وقت وقوعو، فيذا ريب المنون،  ،بحادث الموت الذي يفجأ :ُفسر [36 الطور:] {َرْيَب اْلَمُنونِ } فقولو:

والذي بحال قمق،  فيو ،متى تنزلو  ،أن اإلنسان ال يدري متى تقع :حوادث الدىر، لماذا قيل ليا ريب؟ باعتبار
أو  ،أو خوف ،مع قمق ،أو ينزل بو بعد حين ،حال من الشك، ال يدري ىل ينزل بو اآلنيكون في  ال يستيقن
ولذلك  ؛بمعنى: الشك المقمق، وىكذا [56 النور:] {اْرتَاُبوا َأمِ }، [36 الطور:] {َنَتَربَُّص ِبِو َرْيَب اْلَمُنونِ } ،نحو ذلك

يعني: ال شك  [9 آل عمران:] {ِلَيْوٍم ال َرْيَب ِفيوِ َربََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس }يقول:  -تبارك وتعالى-تالحظ أن اهلل 
 وقع ليم شك ُمقمق، واهلل أعمم. [56 النور:] {اْرتَاُبوا َأِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َأمِ }: -تبارك وتعالى-فيو، وفي قولو 

أو  ،أو زمان ،اسم مصدر :عرجِ ، والمَ وغير متعد   ،رد :بمعنى رجع: ُيستعمل متعدًيا :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
  مكان من الرجوع.

 ،رد وتكرار :ينقاس عميو غيره، يدل عمى ،أرجع ىذه المادة إلى أصل كبير واحد مطرد -رحمو اهلل-ابن فارس 
َوالسََّماِء َذاِت } :الترديد، الرجع :بمعنى ،والترجيع في األذان ،رد وتكرار، الترجيع في الصوت :رجع يدل عمى

أو التكرار؟ باعتبار أن المطر ينزل  ،المطر، بأي اعتبار؟ ما عالقتو بالترديد ،يقال: لمغيث [88 الطارق:] {الرَّْجعِ 
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باعتبار أن السحاب  :، المطر يتكرر نزولو مرة بعد مرة، ويقال[88 الطارق:] {َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجعِ }مرة بعد مرة، 
 .تُنزل الغيث ،ثم ترجع فتغيث ،وتصب ،أو السماء تغيث

 [856 األعراف:] {َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِموِ }قال: قال: رجع الشيء، بمعنى: عاد إلى ما كان منو البدء، وي
الصيام في الحج لمن لم يجد أي: في  [893 البقرة:] {َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتمْ }وقولو: يعني: عاد إلييم بعد أن فارقيم، 

؟ إلى ، رجعتم إلى ماذا[893: البقرة] {َرَجْعُتمْ  ِإَذا َوَسْبَعةٍ  اْلَحجِّ  ِفي َأيَّامٍ  َثَلَثةِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  َلمْ  َفَمنْ } ،اليدي
َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلى }أعادك إلييم،  [23 التوبة:] {َفِإْن َرَجَعَك المَُّو ِإَلى َطاِئَفٍة ِمْنُيمْ }إلى أىمكم يعني،  ،موضعكم األول

اْرِجُعوا }، [56 يوسف:] {اْرِجْع ِإَلى َربَِّك َفاْسأَْلُو َما َباُل النِّْسَوةِ }وموضعيم،  ،مكانيم :ىي [2 المنافقون:] {اْلَمِديَنةِ 
: الممك] {اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ }يذا العود إلى ما كان منو البدء، ، ف[28 يوسف:] {ِإَلى َأِبيُكْم َفُقوُلوا َيا َأَباَنا ِإنَّ اْبَنَك َسَرقَ 

يدل عمى  ،، كرر النظر[3 الممك:] {اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ } ،رده عمى المنظور مرة بعد مرة :، رجع بصره بمعنى[3
 ،مراجعة وفي ،رد بعضيم قول بعض وتالوموا :عوا القول يعنيأعاده، رج  و رده  :ع الكالمرج   :الحظ ىناو التكرار، 

فال يكتفي  ،يتكممفتقول: يرد، يعني: تكون لو نوبة الكالم ف، يرد وىذا ،وىذا يرد ،وىذا يتكمم ،ىذا يتكمم ،تردادو 
 [2 العمق:] {ِإنَّ ِإَلى َربَِّك الر ْجَعى}مصدر رجع رجوعًا وُرجعى، يعني: عاد،  :جعىبما سمع، وىكذا يقال: الر  

 .وتعالىتبارك -الناس يصيرون إليو 
 .من الرجوع ،أو مكان ،أو زمان ،اسم مصدر :المرجعو رد، وغير متعد،  :ابن ُجزي يقول: ُيستعمل متعديًا بمعنى

، [3 ق:] {َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُترَاًبا َذِلَك َرْجٌع َبِعيدٌ }، [856 األعراف:] {َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِموِ } :اآلن انظر ،طيب
 التوبة:] {َوِلُينِذُروا َقْوَمُيْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِيمْ } :ذاكىو  ،[2 المنافقون:] {َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنةِ  َيُقوُلونَ }يعني: إعادة، 

متعد،  [3 الممك:] {اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ }الزم؟ الزم،  أوىذا متعد ىل ، [893 البقرة:] {َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتمْ } :، الحظ[888
وغير متعد،  ،رد :بمعنىا متعديً ُيستعمل  ،رد :أنو يكون بمعنى :، ىذا كالم ابن ُجزي[3 الممك:] {اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ }
 .، واهلل أعمممتعد :رجع الكالمف

 .ومن رعي الغنم ،رعى: لو معنيان: من النظر :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 :أصمينىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى 

 ،السمطانو  ،لموالي :و، ورعيتو إذا الحظتو، والراعي يقالبتُ ق  والحفظ، تقول: رعيت الشيء ر   ،األول: المراقبة
يقال فمن تحت يده أما ، و (8)((ول عن رعيتوئوكمكم مس كمكم راع  )) ،ولمن يقوم عمى غيره ،راع :يقال لو ،واإلمام

الغمظة ف، ويقال: ُرعاة، جمع راع   [83 القصص:] {رَِّعاءُ َحتَّى ُيْصِدَر ال}، اءع  ر   :رعية، وجمع الراعي يقال :ليم
، تقول: رعيت (8)رعاة اإلبل :ادين من ربيعة وُمضر، وفسرىم بأنيمفي الفد   -صمى اهلل عميو وسمم-ذكرىا النبي 

                                                           

: رقم بإذنو، إال يعمل وال سيده، مال في راع   العبد: باب والتفميس، والحجر الديون وأداء االستقراض في كتاب البخاري، خرجوأ -8
 المشقة إدخال عن والنيي بالرعية، الرفق عمى والحث الجائر، وعقوبة العادل، اإلمام فضيمة باب اإلمارة، كتاب ومسمم، ،(8269)

 (.8289: )رقم عمييم،
 أىل تفاضل باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(2322: )رقم اليمن، وأىل األشعريين قدوم باب المغازي، كتاب البخاري، خرجوأ -8

 (.58: )رقم فيو، اليمن أىل ورجحان فيو، اإليمان
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ُيستعمل رعي النجوم ولذلك تجدون في الشعر كثيرًا ؛ يابتُ ق  ر   :نظرت إلى أي شيء يصير، رعيت النجوم :األمر
ال يطرق جفنو النوم، فيقول: رعيت النجوم، بت  ،أو نحو ذلك ،أو يعيش في ىم ،لمسيران الذي يعيش في قمق

ليرقب  :رعيتو سمعي، يعني: أصغيت إليو، وأرعني سمعك بمعنىأيا، وىكذا حينما تقول: بُ قُ ر  ي   :أرعى النجوم
يتوجو إلى أن  والحفظ، ،المراقبة :اإلصغاء، فيذا كمو يرجع إلى األصل األول الذي ىو :بمعنى ،سمعك ما أقولو

 ،يرقبيا :فراعي الغنم ،أو نحو ذلك، ىذا كمو يرجع إلى ىذا المعنى ،يقوم عمى حفظو ،الشيء مالحظًا لو
 ،ويحوطيم بالرعاية والعناية ،فيو يحفظيم ،ىؤالء -عز وجل-أنو استرعاه اهلل  :بمعنى ((كمكم راع  )) ،ويحفظيا

 .((ول عن رعيتوكمكم راع  وكمكم مسئ))ال ينشغل عنيم،  ،وما إلى ذلك، ال يغفل عنيم
رجع، فالن  :بمعنى ،الرجوع، يقال: فالن ارعوى عن القبيح :وىو ،المعنى اآلخر األصل اآلخر عند ابن فارس

 .ال يرجع :يعني ،يرعويال 
وليذا قال اهلل من ىذا المعنى:  ؛الحياطة لوو  ،الحفظ :فرعاية الشيء بمعنى ،فيذان أصالن ذكرىما ابن فارس

وحفظوىا مما ُيخل بيا، ما حافظوا عمييا  ،ما قاموا عمييا بالوجو الصحيح [82 الحديد:] {َفَما َرَعْوَىا َحقَّ رَِعاَيِتَيا}
الحفظ، وحينما يقال: رعت الماشية  :بمعنى [38 المعارج:] {رَاُعونَ َماَناِتِيْم َوَعْيِدِىْم َوالَِّذيَن ُىْم ألَِ }حق المحافظة، 

مرعى،  :وما ترعاه الماشية أيضًا يقال لو ،موضع الرعي :أكمت الكأل، والمرعى :األرض أو الُعشب بمعنى
 [2 األعمى:] {َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى}مرعى،  :مرعى، واألرض يقال ليا :يقال لو ، النبات،يعني: الُعشب الموجود

 النازعات:] {َأْخَرَج ِمْنَيا َماَءَىا َوَمْرَعاَىا}، ُأطمق عمى النبات، وقولو: ما ترعاه الماشية، ىنا ما ُأطمق عمى األرض
38]. 

ومكنيا من الرعي،  ،ح الماشيةإذا سر   :يعني ،من رعى [52 طو:] {ُكُموا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكمْ }كذلك أيضًا النبات، 
، [83 القصص:] {َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاءُ } ،عاءر  عمى: ُيجمع ، راع   :الذي يقوم عمى ذلك يقال لو :وعمى كل حال

 .وُرعيان ،ورعاة
 المراقبة :-رحمو اهلل-ما عالقتو بيذا األصل الذي ذكره ابن فارس  ؟مرعى :ىذا الكأل لماذا قيل لو ،طيب

فيذا يرجع إلى  ،ونحو ذلك ،وتطمبو ،تيش لو :فيي ،تتبعو ،نحو ذلك وأ ،كأن ىذه الدواب والبيائم والحفظ؟
 .لكونيا تطمب ذلك، واهلل أعمم؛ والمالحظة ،اقبةالمر  :معنى
بعضيم  ،ىذا يحتمل؟ إلى أي شيء يرجع ىذا "راعنا"، [862 البقرة:] {ال َتُقوُلوا رَاِعَنا}: -تبارك وتعالى-وقولو 

ُيعبر  :يقولون ،ىكذا قال بعض أىل المغة ،راعنا ،شرير :بمعنى ،ىذا بالعبرانية ،يقول: إن ىذا بمغة غير العربية
ذا ُأضيف بو عندىم   :ند، راعناراع   ،شريرنا :ند، يعني: كأنيم يقولونراع  قيل: عن الشرير، ويقال لو ذلك، وا 

إنيا  :والحفظ، ىكذا بعضيم يقول ،الرعاية :المفظ العربي المراد بوفيو موافقة لفظية مع  شريرنا، فكان ىذا المفظ
نادى من الرعونة، يعني: كأنيم كأنو م ،راعنا :شرير عندىم، فمما وافقت كممة عربية يعني :بمعنى ،غير عربية

: يا ولونكأنيم يقفقوليم: راعنا، يعني: راعن،  ا:أصمي: راعنا، فزيدت األلف فيو لمد الصوت : يا راعن،يقولون
من  ،ونحو ذلك مما ال يكون محموداً  ،والغمظة ،والشدة ،الجفاءو  ،الذم :الرعونة بمعنىو من الرعونة،  ،راعن

ونحو ذلك، وما يقتضيو  ،والرعاية ،المالحظة :بمعنى راعنا :أن ذلك يقال :باعتبار وىموا بوالرعونة، لكن ىم أ  
 ،الحظنا في السعر الذي يكون ليذه السمعة :يعني ،المالحظة :بمعنى ،راعنا :ىذا، يعني: أنت حينما تقول لمبائع



11 
 

الب ىذه األيام في الطو راعنا،  :تقول ،أو نحو ذلك ،حينما تطمب من أحد أن يضع عنك أمرًا استثقمتوو راعنا، 
 ،الحفظو  ،أو الرعاية ،ونحو ذلك ،المالحظة :ترجع إلى معنى راعنا، فيي لفظة :ألساتذتيماالختبارات لربما قالوا 

وال في  ،ال في العقيدة ،أن ال ُتستعمل األلفاظ الموىمة :واألصل ،ُحسن الرعاية، ولكن المفظة توىم معنى آخرو 
عنون بالجوانب البالغية ولذلك تجدون المفسرين السيما من يُ  ؛والذوق ،حتى من ناحية األدب غيرىا، يعني

َما َودََّعَك َرب َك َوَما }: -تبارك وتعالى-قولو ك، كثيرة ىذا في مناسبات يذكرون ىذا كثيرًا، وقد ذكرت أشياء من
َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفينِ } وقولو:وما قالك،  :، قالوا: ما قال[3 الضحى:] {َقَمى ، أضاف المرض [26 الشعراء:] {َواِ 

السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن َيْعَمُموَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأمَّا }وقولو: ، -تبارك وتعالى-والشفاء إلى اهلل  ،إلى نفسو
 الكيف:] {َفَأرَاَد َرب َك َأْن َيْبُمَغا َأُشدَُّىَما}: قال ، أضاف العيب إلى نفسو، وىناك في الجدار[29 الكيف:] {َأِعيَبَيا

 .تبارك وتعالى-فأضافو إلى اهلل  ،؛ ألن ىذا خير[28
وحِ  َوَيْسأَُلوَنَك َعنِ } :وح: لو أربعة معاٍن: النفس التي بيا الحياةرُ  :-رحمو اهلل تعالى-قال  ، [٘ٛ اإلسراء:] {الر 

ُل اْلَملِئَكةَ } :والوحي وحِ  ُيَنزِّ وُح اأَلِمينُ } :، وجبريل[ٕ النحل:] {ِبالر   :، وممك عظيم[ٖٜٔ الشعراء:] {َنَزَل ِبِو الر 
ُل َتنَ } وحُ زَّ وقيل: الشجر الرزق،  :رائحة طيبة، والريحان :بفتح الراء :، وَروح[ٗ القدر:] {اْلَملِئَكُة َوالر 

 المعروف.
 ،سعة :يدل عمى ،الراء والواو والحاء، ابن فارس يقول: ىذا أصل كبير مطرد :ىذه المعاني الكثيرة ليذه المادة

كيف تجمع ىذه المعاني التي يذكرىا مثل ابن ُجزي  :واطراد، انظر ،وُفسحة ،سعة :واطراد، الحظ ،وُفسحة
نما ُقمبت ياء ل ،الواو :الريح، يقول: وأصل الياء في الريح :يقول: وأصل ذلك كمو ؟وغيره رة ما كسأصميا الواو، وا 

 هوىذ ،ىذه ريح :الروح تقول :ريح، ىو اآلن يريد أن يربطيا مع ما سيأتي، مثالً ، أي: واو :أصميا :قبميا، يقول
 :روح، يقول: الريح أصميا واو، إذًا: الروح ترجع إلى ذلك، ما عالقتيا بالريح؟ قال: مشتق من الريح، وىكذا يقول

 ويقال: أروح الماءُ ، نسيم الريح، ويقال: أراح اإلنسان إذا تنفس، النفس ىذا ريح :وح يقولونالر  و كل الباب، 
 :من بعد الزوال، ما عالقتو بالريح؟ الحظ :يعني ،العشي   :أروح الماء، والرواح ،الرائحة ،تغيرت رائحتو :بمعنى

في الغالب تيب بعد الزوال،  :وح الريح، ما عالقتيا بالزوال؟ يقول: ىيلر   ؛الدقة، ابن فارس يقول: ُسمي بذلك
 .الريح في الغالب بعد الزوال تبدأ تيب

قت، يعني: بعد الزوال، من زوال الشمس إلى الميل، أرحنا اإلبل  الذىاب في ذلك الو  :الرواح ىو ،راحواوقولك: 
يراوح بين قدميو، و  فالن يراوح بين ،الرواح، المراوحة في العممين ،المساءفي  :يعني ،ىا في ذلك الوقتارددن

 استرحت،و ، تحإليو نفسو بعد التعب، يقول: ارترجعت  :يعمل ىذا مرة وىذا مرة، أراح الرجل بمعنى ،عممين
ىذا األصل،  ،صار بعد الزوال :انظر حينما يقال: راح يروح رواحًا يعنيو ، منو كأن نفسو عادت إليو، فيذا

 ،اآلن في صالة الجمعة :لمسير في أي وقت، انتبيوا :فصار ذلك يقال ،لكنيم توسعوا أيضًا في االستعمال
؛ لما بعد الزوال :في المغة في األصل يقال، الرواح (3)((من راح في الساعة األولى))والتبكير ليا، ماذا قال؟ 

                                                           

 الجمعة، يوم والسواك الطيب باب الجمعة، كتاب ومسمم، ،(228: )رقم الجمعة، فضل باب الجمعة، كتاب البخاري، خرجوأ -3
 (.256: )رقم
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 ،أن الساعة األولى تبدأ بعد الزوال، ىذا يصمح لكثير من الناس اليوم :-رحمو اهلل-وليذا جاء عن اإلمام مالك 
معمومة جديدة، وقالوا:  ،ونشروه ،وغردوا بو ،يبحثون عن الغرائب لطاروا بو نولربما لو سمع بو بعض الناس الذي

وانتبو أن تذىب إلى الجمعة من قبل الزوال، ال تذىب إلى  ،مة نغفل عنيا، ومفيوم خاطئ، احذرمعمومة مذى
تبدأ بعد الزوال، وىذا خالف قول األولى أن الرواح يكون بعد الزوال، فالساعة  :الجمعة إال بعد الزوال، باعتبار

لمذىاب  :فصار ذلك يقال ،عمالولكن العرب توسعت في االست ،لما بعد الزوال :الجميور، فأصل ذلك يقال
الرجوع في العشي، إذا ذكرت مع الغدو، الغدو  :كانت بمعنى والسير في أي وقت كان، لكن إذا ُذكرت مع الغدو  

 :، ىنا الرواح[88 سبأ:] {ُغُدو َىا َشْيٌر َوَرَواُحَيا َشْيرٌ } ،بيذا القيد ،أنو يكون بعد الزوال :والرواح فيذا معناىا
تذىب من الشام إلى اليمن في أول النيار، والرجوع في المساء أيضًا مسيرة شير، تقول:  :حين الرجوع، يعني

َوَلُكْم }لمراح، ا :أراح الراعي الماشية، يعني: ردىا في العشي إلى المكان الذي تأوي إليو لياًل، يقال لممكان ذاك
الرواح، لماذا لم يذكر في ؟ {ِحيَن ُتِريُحونَ }: ، ما معنى[3 النحل:] {َتْسَرُحونَ ِفيَيا َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحوَن َوِحيَن 

 ،قد شبعت ،ممتمئة بالمبن، ممتدة الخواصر ،ل بضروعياُحف   :أول النيار؟ ألنيا ترجع وىيفي الغدو في ذىابيا 
 .فتكون في حال من الجمال الذي يطرب لو صاحبيا، وىذا يعرفو أىل ىذه الدواب

َوال َتْيَئُسوا ِمْن َرْوِح المَِّو ِإنَُّو ال َيْيَئُس ِمْن َرْوِح المَِّو ِإالَّ }: -تبارك وتعالى-لرحمة اهلل  :يقالبالفتح ح و  الر  و  ،طيب
ما بو حياة اإلنسان،  :وح بالضم مثالً الفرح، اآلن الر   :لنسيم الريح، والراحة :، ويقال[22 يوسف:] {اْلَقْوُم الَكاِفُرونَ 

 :لمروح إنسان إذا كان مجرد ُجثة، وال يقال :فال يقال لو ،مركب من روح وجسد :حياة األجسام؛ ألن اإلنسان ىو
يكون مجموع المفظ والمعنى، فكذلك أيضًا اإلنسان مجموع الروح والجسد،  ،إنسان، إنما ىو مثل الكالم والقول

ُل اْلَملِئَكةَ } ،وح، وأمر النبوةرُ  :وليذا قيل لموحي ؛وح لكل أمر خفي لطيفويقال: الر   وحِ  ُيَنزِّ ، [8 النحل:] {ِبالر 
 :باعتبار ،وحرُ  :فميذا قيل لموحي ،داىاوى ،حياة النفوسمن ، إضافة إلى ما بو [58 الشورى:] {ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا}

َوَأيََّدُىْم }ونحو ذلك،  ،كالوحي ،ما لُطف وخفيإلى في المعنى: أنو بو الحياة الحقيقية الكاممة، فبعضيم ُيرجعو 
 ،لمنصر :اليواء المتحرك، ويقال أيضاً  :وحياتيا، والريح ىي ،ما يحصل بو قوة النفوس [88 المجادلة:] {ِبُروٍح ِمْنوُ 

 :والدولة
 سكونُ  خافقة   لكل   فإن   *** ك فاغتنميات رياحُ إذا ىب  

، [92 يوسف:] {ِجُد ِريَح ُيوُسفَ ِإنِّي أَلَ } ،معروفة :ونحو ذلك، والرائحة ،ومصمحتو ،إذا كانت األحوال في ناحيتو
 :قيلف [29 الواقعة:] {َفَرْوٌح َوَرْيَحانٌ }وبيما ُفسر قولو:  ،الرزق :يقال أيضاً و  ،كل مشموم طيب الريح :والريحان

ْيَحانُ }رزق،  :وقيل ،رائحة طيبة بالنبت المعروف طيب الرائحة،  :ُفسر [88 الرحمن:] {َواْلَحب  ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ
 .بالرزق :وُفسر

لكن يحتاج  ،ُيرجع ىذا جميعًا إلى الريح، كل ىذا يُرجعو إلى الريح -رحمو اهلل تعالى-ابن فارس  :فعمى كل حال
 {َفَرْوحٌ }: -تعالى-وبعضيم فسر قولو ، واطراد ،وُفسحة ،سعة :عمىعنده إلى شيء من التأمل، لكن ذلك يدل 

 .تبارك وتعالى-والسرور، أو نسيم الريح، أو الرحمة من اهلل  ،والفرح ،يعني: الراحة [29 الواقعة:]
بأي  ،روح :وح، وجبريل يقال لوالر   :يعني ،النفس التي بيا الحياة :ذكر ىنا -رحمو اهلل تعالى-ابن ُجزي  :الحظ

وُح اأَلِمينُ }اعتبار  روح، وقيل غير  :ألنو موكل بما تكون بو حياة األرواح، والوحي؟ [893 الشعراء:] {َنَزَل ِبِو الر 
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وُح ِفيَيا}ك عظيم مم  و قال: و ، ذلك، واهلل أعمم ُل اْلَملِئَكُة َوالر   ،، ىذا عمى قول بعض المفسرين[2 القدر:] {َتَنزَّ
من المالئكة، ، ممك عظيم -رحمو اهلل-وىو قول ابن جرير  ،ك عظيممم   :أن الروح :واختاره بعض المحققين

 لشرفو، ؛، ويكون ذلك من قبيل عطف الخاص عمى العام-عميو الصالة والسالم-إنو جبريل  :وبعضيم يقول
وحُ  ُل اْلَملِئَكُة َوالر  ، وآلو، اهلل عمى نبينا محمد، وصمى اهلل أعمماألرواح، و يعني:  ، وبعضيم يقول: الروح{}َتَنزَّ

 وصحبو.


