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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 زعيم :الزاي حرف إلى تربص :قولو من الراء حرف( أ -ٕٓ)

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

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

 تربص: انتظر. :-رحمو اهلل تعالى- فيقول اإلمام ابن ُجزي الكمبي
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

االنتظار، تقول:  :وىو ،يدل عمى ما ُذكر ،الراء والباء والصاد ترجع عند ابن فارس إلى أصل واحد :فيذه المادة
ربص بو يعني: مكث وانتظر، تربص بو وتو، لينزل ويقع  انتظر بو خيرًا أو شرًّا :يعني ،صاً ص بالشيء ربْ ب  ر  

أنيم في  :بمعنى [ٔٗٔ النساء:] {َتَربَُّصوَن ِبُكمْ الَِّذيَن يَ }: -عز وجل-يتوقعو لو، يقول اهلل  ،أمرًا، يعني: انتظره
ىل  [ٕ٘ التوبة:] {ُقْل َىْل َتربَُّصوَن ِبَنا ِإالَّ ِإْحَدى اْلُحْسَنَيْينِ }حال من االنتظار لما يتوقعونو من وقوع المكاره بكم، 

نحن ننتظر بكم  [ٕ٘ التوبة:] {المَُّو ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو ِبَأْيِديَنا َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكمُ }تنتظرون بنا، 
، وىكذا في [ٜٛ التوبة:] {الدََّواِئرَ  اأَلْعرَاِب َمْن َيتَِّخُذ َما ُينِفُق َمْغَرًما َوَيَتَربَُّص ِبُكمُ  َوِمنَ }عذاب اهلل أن ينزل عميكم، 

 ،االنتظار، فال ُتخطب :بمعنى [ٕٕٛ البقرة:] {َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِينَّ َثالَثَة ُقُروءٍ }: -تبارك وتعالى-قولو 
 .وال تتزوج في ىذه العدة

 : ُفتات.تُرفا :-رحمو اهلل تعالى-قال 
و فتت  : بمعنى ،الشيء بيدي ت  ف  ، تقول: ر  ولي   فت   :يدل عمى ،ىذه المادة ترجع عند ابن فارس إلى أصل واحد

والُكسارة من كل  ،لمُحطام ت:فاالر   :ولذلك يقال ؛ولواىا ،ولفتيا ،ياإذا دقّ  :وعنق   ت  ف  ر   :، ومن ذلكاحتى صار رفاتً 
 والعظام.واألجزاء،  ،واألبعاض ،ت األجساديعني: تفت   ،[ٜٗ اإلسراء:] {َوَقاُلوا َأِئَذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرَفاتًا}شيء، 
 .ةذالالعمر: اليرم، واألرذلون من الر   أرذل :-اهلل تعالى رحمو-قال 

إذا  :يرُذل يعني الشيءُ  ُذل  نيا قريبة من مادة ذكرىا قبميا، قال: ر  إ :الراء والذال والالم ىذه يقول عنيا ابن فارس
ونحو ذلك  ،الناسنحطة، أراذل الم ، تقول: فالن من األراذل، يعني: أىل المراتب المنسفمةلذْ ، فيو: ر  صار دوناً 

 :أصل ىذه المادة يدل عمىف ،الذ  الدون من كل شيء، وكذلك الر   :ل ىوذْ مما ُيعبر بو عن الدون، يقول: فالر  
، أرذل [ٓٚ النحل:] {َوالمَُّو َخَمَقُكْم ُثمَّ َيَتَوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن ُيَرد  ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمرِ }: -تبارك وتعالى-ضعف، يقول اهلل 
وال ُيميز، ارتفع عنو  ،حال الِكبر والعجز والخرف، يصير اإلنسان إلى حال ال يدرك فييافي العمر ىو آخره 

ونو وحاجاتو، ىذه مرحمة ئفال يستطيع النيوض والقيام بش ،اإلدراك والعقل، تتالشى قواه العقمية والجسدية
َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتََّبَعَك } :-تبارك وتعالى-وقولو  ،[ٓٚ النحل:] {اْلُعُمرِ َوِمْنُكْم َمْن ُيَرد  ِإَلى َأْرَذِل }الضعف، 
 وأصحاب المراتب المنحطة، ىكذا قصدوا. ،يعني: األسافل من الناس [ٔٔٔ الشعراء:] {اأَلْرَذُلونَ 
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، ممفي الس  ي ، ورقِ [ٕٚ القيامة:] {َوِقيَل َمْن رَاقٍ }بفتح القاف، ومنو:  ،ى: من الرقيةرقَ  :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 والفتح في المستقبل.، بالكسر في الماضي

 إلى أصول ثالثة: -رحمو اهلل-الراء والقاف والحرف المعتل ردىا ابن فارس  :ىذه المادة :ِقي، رق ىى ور  ق  ر  
 .الصعود :ُت في الماضي، ىذا بمعنىيرقِ  ،ايًّ ى ُرقِ أرق   ،ممُت في الس  يقِ ر   :تقول ،األول: الصعود

، -تعالى رحمو اهلل-اآلخر الذي أشار إليو ابن ُجزي وىو  ،المعنى الثانيىذا ى، ق  الر   ،تعوذ بياوذة يُ واآلخر: عُ 
 .من الُرقية ،فالناً  تُ يْ ق  تقول: ر  

وأكثر ما يكون بجانب  ،فويق الدعس من الرمل :ىذه يقولون ،وةقْ الر   :لُبقعة من األرض، ومنو :والثالث: يقال
نما ورد  ،لكن ىذا لم يرد في القرآن ،أو نحو ذلك، مجتمع رمل ،، يعني: مرتفع صغير من ناحية الواديواد   وا 

: ارتقى الشيء، ارتقى ، تقولوعال ،صعد :بمعنى ،ممالسو ي الدرج قِ قية، تقول: ر  الر   :وبمعنى ،الصعود :بمعنى
يعني:  [ٓٔ ص:] {َفْمَيْرَتُقوا ِفي اأَلْسَبابِ }الصعود،  :بمعنى ،ممارتقى في السصعبًا، ارتقى إليو،  فالن مرتًقى

ويدبروا أمر العالم، ىذا ىو المعنى الذي جاء في القرآن،  ،فميصعدوا في المعارج إلى السماء أو إلى العرش
َوِقيَل َمْن }: -وتعالى تبارك-اهلل  وىذا معروف، ومن ذلك قول ،ذهعوّ  :يعني ،ى المريضمن رق   :والمعنى اآلخر

 ،الصعود :ويخمصو مما نزل بو من الموت، وأما بمعنى ،وينجيو ،يطببوو  ،ذهعو  يعني: من يُ  [ٕٚ القيامة:] {رَاقٍ 
َوَلْن  َأْو َتْرَقى ِفي السََّماءِ }، وكما في قولو: [ٓٔ ص:] {َفْمَيْرَتُقوا ِفي اأَلْسَبابِ }: -تبارك وتعالى-فكما في قولو 

َل َعَمْيَنا ِكتَاًبا َنْقَرُؤه  .[ٖٜ اإلسراء:] {ُنْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى تَُنزِّ
 بالكسر في الماضي  ،ممفي الس ييقول: ورقِ  ،قيةالر   :المعنى األول منىو:  -رحمو اهلل-كالم ابن ُجزي  ن:إذ
 .في المستقبل لفتحوا -ِقير  -

 الميل:] {َتَردَّى}، و[ٙ٘الصافات:] {َلُتْرِدينِ }اليالك، ومنو:  :دىأىمككم، والرَّ أرداكم:  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ٔٔ]. 

وما أشبو ذلك، يقال:  ،أو ترام   ،رمي :يدل عمى ،الراء والدال والياء أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد :ىذه المادة
أو نحو  ،ى فالن في البئرتردّ  ،اليالك، والتردي :وىو ،الردى :رديتو بالحجارة أرديو، يعني: رميتو، ومن الباب

 .لمتيور في الميوى :يقال ،ذلك
 :بمعنى ،يقال: أردأت ،فذكر ابن فارس أنيما كممتان متباينتان ،باليمزأ: رد :ىذه الكممةفي أما الميموز 
 .رديء، ىذه األولى :الشيء فيو ؤ  أفسدت، وردُ 
قال في خبر موسى  -تبارك وتعالى-عينو، واهلل مُ  :أي ،إذا أعنت، وفالن ردئ فالن :تقول: أردأت :وأما الثانية

 ،الميموز :األول :يعني: ُمعينًا، الحظ [ٖٗ القصص:] {َفَأْرِسْمُو َمِعي ِرْدًءا ُيَصدُِّقِني}: -عميو الصالة والسالم-
 .اإلعانة :بمعنى :أفسدت، والثاني :بمعنى

التي تقع من جبل  :ييفالمتردية وأما اليالك، ىذا معنى مباشر،  :أىمككم، والردى أرداكم: ابن ُجزي يقول:
اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِىلَّ ِلَغْيِر المَِّو ِبِو  ُحرَِّمْت َعَمْيُكمُ }مرتفع، أو تقع في بئر فتموت، ، من ونحوه

أو نحو ذلك،  ،أو في بئر ،أو شاىق ،تسقط من سطح أي: تتردى [ٖ المائدة:] {َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيةُ 
َقاَل تَالمَِّو ِإْن }اليالك،  :وىو من الردى ،يعني: أىمككم ،[ٖٕ فصمت:] {الَِّذي َظَننُتْم ِبَربُِّكْم َأْرَداُكمْ  َوَذِلُكْم َظن ُكمُ }
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 طو:] {َفال َيُصدَّنََّك َعْنَيا َمْن ال ُيْؤِمُن ِبَيا َواتََّبَع َىَواُه َفَتْرَدى}اإلىالك، من يعني:  [ٙ٘ الصافات:] {ِكْدَت َلُتْرِدينِ 
 .ُفسر بالموتو  ،إذا ىمك [ٔٔ الميل:] {َوَما ُيْغِني َعْنُو َماُلُو ِإَذا َتَردَّى}يعني: تيمك،  [ٙٔ
 رجفة: زلزلة وشدة. :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 :، وىو-رجفةأي: - ،االضطراب :وىو يدل عمى ،إلى أصل واحد -رحمو اهلل-ىذه المادة ترجع عند ابن فارس 
زلزلة قال: أن ابن ُجزي يذكر المعاني المباشرة،  :لكن كما ذكرت مراراً  ،-رحمو اهلل-بمعنى ما ذكره ابن ُجزي 

كذلك في األمور و رجاف؛ الضطرابو،  :األرض، ورجف القمب، ورجف البحر، البحر يقال لووشدة، يقال: رجفت 
 .واضطربوا، أرجفوا المعنوية يقال: أرجف الناس بيذا األمر إذا خاضوا فيو

َيْوَم }الواقعة التي تتزلزل عندىا األجرام،  :الواحدة منو، والراجفة ىي :والرجفة ىي ،االضطراب :الرجف ىو
وُيذيعيا في  ،وينشرىا ،واألخبار السيئة ،الذي يخوض في الفتنة :، والُمرجف ىو[ٙ النازعات:] {َتْرُجُف الرَّاِجَفةُ 

َواْلُمْرِجُفوَن ِفي }ويوقعون الناس في االضطراب،  ،فيم ينشرون مثل ىذا ،والُمرجفون كذلك أيضًا جمعالناس، 
يعني: يمكن أن ُيفسر  [ٛٚ األعراف:] {الرَّْجَفةُ  َفَأَخَذْتُيمُ }، وكل ىذا ورد في القرآن، [ٓٙ األحزاب:] {اْلَمِديَنةِ 
صمى اهلل عميو -الذين اختارىم موسى ن وىم السبعو ، [٘٘ٔ األعراف:] {الرَّْجَفةُ  َفَممَّا َأَخَذْتُيمُ }ونحو ذلك،  ،بالزلزلة
 .[ٖٚ العنكبوت:] {الرَّْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِفي َدارِِىْم َجاِثِمينَ  َفَكذَُّبوُه َفَأَخَذْتُيمُ } ،-وسمم

 حرف الزاي. :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 .عميو السالم-كتاب داود  :ُكتب، والزُبور :ُزُبر: بضمتين

 فارس إلى أصمين: ذه المادة أرجعيا ابنى
إذا طويتيا بالحجارة، يعني: تُبنى جوانب  :: زبرت البئرموتوثيقو، ومنو قولي ،إحكام الشيء :األول: يدل عمى

ر، بْ : ما لفالن ز  مُزبر، ومن ذلك قولي :القطعة منو، والجمع :وىي ،رة الحديدُزبْ  :البئر بالحجارة، ومن ذلك أيضاً 
 .وتوثيقو ،إحكام الشيء :يدل عمى :األصل األول لو عقل وال تماسك، ىذا يعني: ما
واهلل -وما أشبو ذلك، تقول: زبرت الكتاب إذا كتبتو، ومنو: الزبور، وال يبُعد  ،وكتابة ،يدل عمى قراءة :واآلخر
بناء الأن ىذين األصمين يرجعان إلى شيء واحد يتصل باإلحكام، فإن الكتابة تكون كذلك، وكذلك في  -أعمم

 الكيف:] {ُتوِني ُزَبَر اْلَحِديدِ آ}فقولو: اإلتقان،  :كتبو وأتقن كتابتو، كل ذلك يرجع إلى معنى :الكتاب ونحوه، زبر
 :بمعنى ،نو جمع لزبورإ :قطعة، وقيل :بمعنى ،نو جمع ُزبرةإ :يعني: القطع، جمع ُزبرة، والُزُبر أيضًا قيل، [ٜٙ

عوا أمر وِفرقًا، أو قط   ،يعني: قطعاً  [ٖ٘ المؤمنون:] {ُزُبرًا ُكل  ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِيْم َفِرُحونَ َفَتَقطَُّعوا َأْمَرُىْم َبْيَنُيْم }كتاب، 
نَُّو َلِفي ُزُبِر }ونحو ذلك،  ،جاعمين لو كتبًا مختمفة، كل طائفة ليا كتاب، وكل طائفة ليا أصول ،دينيم َواِ 

ِلينَ   [ٕ٘ فاطر:] {اْلُمِنيرِ  َوِباْلِكتَابِ  َوِبالز ُبرِ  ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسُمُيمْ  َجاَءْتُيمْ }كتب األولين،  :بمعنى [ٜٙٔ الشعراء:] {اأَلوَّ
ُبِر{} يمكن أن يكون كذلك أيضاً  ،[ٖٗ القمر:] {َأْم َلُكْم َبرَاَءٌة ِفي الز ُبرِ }يعني: الكتب،   ]القمر: َأْم َلُكْم َبرَاَءٌة ِفي الز 

يعني:  ،[ٕ٘ القمر:] {َوُكل  َشْيٍء َفَعُموُه ِفي الز ُبرِ }كتاب فيو مقادير الخمق،  :في الموح المحفوظ، فيو :يعني [ٖٗ
 حف والكتب التي بيد الحفظة يكتبون فييا أعماليم، واهلل أعمم.أو في الص ،ُسجل في الموح المحفوظ

 الذىب. :خرف أيضاُزخرف: زينة، والز   :-رحمو اهلل تعالى-قال 



4 
 

 ؛أنو قيل لمذىب ذلك -واهلل أعمم-ُزخرف عمومًا، والذي يظير  :يقال لمزينة المزوقة ،الزينة :الُزخرف :المادةىذه 
وبعضيم يقول:  ،خرف ُيطمق عمى الزينة عموماً ون ذلك يرجع إلى معنى واحد، فالز لما فيو من ىذا المعنى، فيك

: كل ذلك من لاالذىب، وعمى كل حعمل في في الزينة واستُ  :ل في الزينة، أو العكسعمِ ستُ ، ثم اخرف والذىبالز 
زخرف، وعمى كمال  :يقال لو ،أثاث البيتو  ،طمق عمى أثاث الدارما ىو أوسع من ذلك، ي طمق عمىالزخرف، وي

وترقيشو، يقال: زخرف القول،  ،وتحسينو ،الكالمفي ُحسن الشيء، وتوسعوا في االستعمال حتى صار ذلك يقال 
َشَياِطيَن اإِلنِس }: -تبارك وتعالى-ونحوه، يقول اهلل  ،ويقال في الكالم ،ةفيو يقال في األشياء الحسية العيني

مرقش بالكذب،  ،مزين ،ي: كالم مزوقأ ،[ٕٔٔ األنعام:] {َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُيْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا
يََّنتْ  َحتَّى ِإَذا َأَخَذتِ } نما  ،خرف ال يمكن أن ُيفسر بالذىبالز  :، الحظ ىنا[ٕٗ يونس:] {اأَلْرُض ُزْخُرَفَيا َوازَّ وا 

 {َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرفٍ }حينما تكون في حال من الكمال،  ،والبيجة ،كمال الُحسن :المقصود بذلك
 ،والنقوش ،والتزويق ،بالزينات :وُفسر ،بالذىب :ُفسر [ٖ٘: الزخرف] {َوُزْخُرًفا}ي: ذىب، أ [ٖٜ اإلسراء:]

 وما إلى ذلك. ،والمحسنات
 ،والطيارة، ثم استعممو الشرع في إعطاء المال ،زكاة: لو في المغة معنيان: الزيادة :-رحمو اهلل تعالى-قال 
أثنيت  :ت الرجلألنو ُيطيره من الذنوب، وزكيّ  ؛ك لو فيو فيزيد، أو من الطيارةألنو ُيبارَ ؛ من الزيادة :وىو

 ا.صار زاكيً أي:  :سخة األخرىا، وفي النصار زكي   :أي -ةمخفف-ىو  اعميو، وزك
الطيارة أيضًا، وزكاة  :النماء والزيادة، وأشار إلى معنى :يدل عمى ،ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد

 األنيه، وقيل: ُسميت زكاة؛ ونماؤ  ،زيادتو :وىو ،المال ت بذلك؛ ألنيا مما ُيرجى بو زكاءنيا ُسميإ :المال قيل
ىذه المادة  [ٖٓٔ التوبة:] {ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِيْم َصَدَقًة ُتَطيُِّرُىْم َوُتَزكِّيِيْم ِبَيا}يقول:  -تبارك وتعالى-طيارة، واهلل 

الزيادة،  :بأنو -رحمو اهلل-الذي عبر عنو ابن ُجزي  :والطيارة، النماء ىو ،النماء :ترجع إلى ىذين المعنيين
الَة َوآُتوا الزََّكاةَ }: -عز وجل-يقول اهلل  إخراج المال زكاة يحصل بيا فإخراج المال،  [ٙ٘ النور:] {َوَأِقيُموا الصَّ

ضًا يكون بيا وكذلك أي ،وما قد يدخمو ،طيارة ىذا المال من المكاسب المشتبيةو ويحصل بيا طيارتو،  ،هنماؤ 
َقْد َأْفَمَح } :في ىذا المال، وكذلك أيضًا تزكية النفوس ويكون ذلك أيضًا نماءً  ،خلوالب ،حتطيير النفس من الش  

النماء بعمارة القموب  :المعنيينب، فإن ذلك ينتظم [ٜ الشمس:] {َقْد َأْفَمَح َمْن َزكَّاَىا}، [ٗٔ األعمى:] {َمْن َتَزكَّى
 .األول باإليمان، وما يتفرع عنو، وىذا ىو األصل

تطيير النفس والقمب  ،زرع اإليمان، وذلك بتطييره ،ليكون قاباًل لمزرع ؛تخمية المحل ،والثاني ىو من باب التخمية
َوَقْد َخاَب َمْن * َقْد َأْفَمَح َمْن َزكَّاَىا }من األوصاف السيئة، مثل ذلك يقال كمو في الزكاة، و  ،من أضداد ذلك

 {َفْضُل المَِّو َعَمْيُكْم َوَرْحَمُتُو َما َزَكا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبًداَوَلْوال }: -تبارك وتعالى-، يقول اهلل [ٓٔ-ٜ الشمس:] {َدسَّاَىا
َفْمَينُظْر َأي َيا َأْزَكى }يعني: أصمح لكم،  ،[ٕٖٕ البقرة:] {َذِلُكْم َأْزَكى َلُكمْ }يعني: الطيارة والصالح،  [ٕٔ النور:]

من جية المكاسب، يعني: ال  {َأْزَكى َطَعاًما} :في قصة أصحاب الكيف، ُفسر بأن المقصود [ٜٔ الكيف:] {َطَعاًما
 ،األجود :يعني {َأْزَكى َطَعاًما}أنيم يتحرون ما طاب من المكاسب، والمعنى الثاني:  ،شبية فيو، وىذا ىو األقرب

والفرار بدينيم  ،زلةوالع ،أنيم في مثل ىذه الحال ،واألفضل، قالوا: ىؤالء كانوا من أبناء المموك، وىذا فيو ُبعد
يعني:  [ٜٔ مريم:] {َىَب َلِك ُغالًما َزِكي األَِ }: -تبارك وتعالى-، وفي قولو {َأْزَكى َطَعاًما}يبحثون عن فاخر الطعام، 
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وطيره،  ،أصمحو :تزكية يعنياه أو صالحة، يقال: زكّ  ،طاىرة [ٗٚ الكيف:] {َأَقَتْمَت َنْفًسا َزِكيَّةً }طاىرًا صالحًا، 
 [ٔ٘ٔ البقرة:] {َيْتُمو َعَمْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيُكمْ }، [ٜ الشمس:] {َقْد َأْفَمَح َمْن َزكَّاَىا}، [ٗٔ األعمى:] {َقْد َأْفَمَح َمْن َتَزكَّى}

 .والتطيير ،يعني: اإلصالح
ى فالنًا يزكيو، وما إلى ذلك، تقول: فالن زكّ  ،والصالح ،الطيارة إلىالنسبة  :يعني ،سبةالن   :وقد يقال ذلك في

نما المقصود بذلك ،وعممو ،ير قمبووغّ  ،أنو جعمو في حقيقة األمر زكيًّا :ليس معناه أنو نسبو إلى الزكاء، ىل  :وا 
 {َأنُفَسُكمْ َفال ُتَزك وا }ير، والط ،نسبو إلى الصالح ،مدحوو  ،نسبو :بمعنى ،زكي فالنًا؟ فالن كتب لفالن تزكيةتُ 
فال تعمموا عمى إصالحيا،  :ليس معناه ؟[ٜ الشمس:] {َقْد َأْفَمَح َمْن َزكَّاَىا}واهلل يقول: ذا ىى ما معن ،[ٕٖ النجم:]

نما بالمدح أََلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُيَزك وَن َأنُفَسُيْم }نسبتيا إلى الصالح، و ونحو ذلك،  ،ونسبة النفس إلى التزكية ،ال، وا 
َوَذِلَك َجزَاُء }واإلصالح،  ،التطيير :في معنى ،ري، عامة اآليات في التطي[ٜٗ النساء:] {المَُّو ُيَزكِّي َمْن َيَشاءُ  َبلِ 

 ،[ٛٔ النازعات:] {َىْل َلَك ِإَلى َأْن َتَزكَّى}وعمر قمبو باإليمان،  ،تطير من الشرك واآلثام [ٙٚ طو:] {َمْن َتَزكَّى
 :وقد تأتي أيضًا بمعنى ،والنماء ،الطيارة كما سبق: ،يرالط في إيتاء الزكاة، والزكاة فييا معنى :وكذلك تقال

 الكيف:] {َكاةً َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدَلُيَما َرب ُيَما َخْيرًا ِمْنُو زَ }والصالح، قصة موسى والخضر قال في قتل الغالم:  ،يرالط
 وىذه غير زكاة المال، لكن ُنقمت شرعاً  ،والصالح ،يرالط :ُطيرًا وصالحًا، فُأطمقت الزكاة ىنا عمى :يعني [ٔٛ

نفس  ،ج أيضاً ويقال لمقدر الُمخر   ،زكاة :إلخراج قدر معروف من المال ألصناف معروفة، فيقال لذلك اإلخراج
المال  :بمعنى فيي وما في معناه ،زكاة، ويقولون: كل موضع تقترن فيو الزكاة باإليتاء :ج يقال لوالمال الُمخر  

تزكية النفس في األصل، ولكنو قد ُيستثنى  :طرق ىنا المعنى إلىت، وال ي[ٖٗ: البقرة] {الزََّكاةَ  َوآُتوا}المراد إخراجو، 
 - ٙ فصمت:] {الَِّذيَن ال ُيْؤُتوَن الزََّكاةَ * َوَوْيٌل ِلْمُمْشِرِكيَن }مثاًل:  -تبارك وتعالى-من ىنا مواضع قميمة، في قولو 

وا َلْم َقالُ * َما َسَمَكُكْم ِفي َسَقَر }لكن يكون زيادة في عذابيم،  ،مع أنيا ال تقبل منيم ،، ُفسر بإيتاء زكاة المال[ٚ
الَِّذيَن }لقولو: ، ولكن المعنى اآلخر -تبارك وتعالى-إلى آخر ما ذكر اهلل  [ٖٗ - ٕٗ المدثر:] {َنُك ِمَن اْلُمَصمِّينَ 
عمارة القمب و ، -تبارك وتعالى-تطيير النفس من الشرك، وتحقيق اإليمان باهلل  :بمعنى ،ىنا ال ُيْؤُتوَن الزََّكاَة{

أو  ،بطمبيا -الزكاة-واهلل تعالى أعمم، وىكذا المواضع التي تقترن ىذه المادة  ،وتقواه، وىذا كأنو األقرب ،بطاعتو
َوَأْوَصاِني }ج، ىذا القدر الُمخر   ،[ٜٖ: الروم] {َزَكاةٍ  ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما}واإلعطاء،  ،اإلخراج :فمعناىا ،الوصية بيا

الِة َوالزََّكاةِ   إخراج الزكاة، واهلل أعمم. :ىنا يعني [ٖٔ مريم:] {ِبالصَّ
 ،الصنف :زوجة، وبمعنى :والمرأة، وقد يقال فييا ،معاٍن: الرجل ةزوج: لو ثالث :-رحمو اهلل تعالى-ال ق

 .[ٚ الشعراء:] {ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ }، و[ٖ٘ طو:] {َأْزَواًجا ِمْن َنَباتٍ }والنوع، ومنو: 
 ،جو امرأةً مقارنة شيء لشيء، تقول: زو   :يدل عمى ،معنى واحدأصل ىذه المادة عند ابن فارس يرجع إلى 

ْجَناَكَيا}وجعميا لو زوجًا،  ،و إياىاح  أنك   :يعني ، وقال اهلل تعالى: [ٖٚ األحزاب:] {َفَممَّا َقَضى َزْيٌد ِمْنَيا َوَطرًا َزوَّ
ْجَناُىْم ِبُحوٍر ِعينٍ } جعميا أصنافًا،  :ج األشياءبمعنى: قرن بينيم، أنكحيم الحور العين، زوّ  [ٗ٘ الدخان:] {َوَزوَّ
َناثًا} ُجُيْم ُذْكرَاًنا َواِ  ويرزق من يشاء  ،يزرق من يشاء الذكور -تبارك وتعالى-يعني: أن اهلل  [ٓ٘ الشورى:] {َأْو ُيَزوِّ

ُجُيْم ُذْكرَاًنا }اإلناث، وقد يحصل التنويع لبعضيم،  َناثًاَأْو ُيَزوِّ يعني: يجعميم أصنافًا، يجعل  [ٓ٘ الشورى:] {َواِ 
ناثً  َجتْ }ا، األوالد ذكورًا وا  َذا الن ُفوُس ُزوِّ ترجع األرواح إلى األجساد، أو  ،ُفسر بُقرنت باألجساد [ٚ التكوير:] {َواِ 
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وأىل النفاق مع بعضيم، والييود مع  ،أىل اإليمان مع بعضيم :فيكون الناس ،ُقرنت كل نفس بما ُيشاكميا
َجتْ }بعضيم، وىكذا،  َذا الن ُفوُس ُزوِّ االقتران،  :من ىذه المعاني فذلك يرجع إلى معنى ، عمى أي  [ٚ: التكوير] {َواِ 

ْأِن اْثَنْينِ  ِمنَ  َثَماِنَيَة َأْزَواجٍ } في العذاب: و نثى، بمعنى: أصناف من ذكر أو أ إلى آخره [ٖٗٔ األنعام:] {الضَّ
يعني:  [ٖٙ: يس] {ُسْبَحاَن الَِّذي َخَمَق اأَلْزَواَج ُكمََّيا}: أصناف، أي [ٛ٘ ص:] {َوآَخُر ِمْن َشْكِمِو َأْزَواجٌ }

 :بمعنى [ٖ٘ طو:] {َشتَّى السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِو َأْزَواًجا ِمْن َنَباتٍ  َوَأنَزَل ِمنَ }الذكور واإلناث،  ،األصناف
 .األصناف، وىكذا

 :الزوجة، يقال ذلك :بمعنى [ٖ٘ البقرة:] {َوُقْمَنا َيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ }: -تبارك وتعالى-ي قولو ف
ة الوحيد :وىي ،زوج، وىذه ىي المغة األفصح :زوج، والرجل يقال لو :لمرجل، المرأة يقال ليا :ويقال ذلك ،لممرأة
نما زوج ،القرآن، يعني: لم يرد في المرأة زوجة بالتاء في القرآنستعممة في الم في جميع المواضع، ولكن كممة  وا 

ما يدل عمى أنيا لغة ملكنيا عمى غير األفصح، و  ،لغة :بل ىي ،كما قال بعضيم ،زوجة ىذه ليست بمحن
 يقول: ،وىو شاعر معروف في زمن االحتجاج بالشعر ،صحيحة قول الفرزدق

 تبيمياسْ رى ي  د الش  يسعى لُيفسد زوجتي *** كساع  إلى ُأسْ إن الذي 
زوجة، فيذه  :أن المرأة يقال ليا: ئعالشاو االستعمال الكثير عندنا إن الذي يسعى لُيفسد زوجتي، نحن اآلن فقال: 

 ،لمرجل :زوجزوجي، فيذا  :زوجي لممرأة، والمرأة تقول لمرجل :أن تقول :لكنيا ليست باألفصح، األفصح ،لغة
ْن َأَرْدُتمُ } كقولو: ،زوج، وىذا لغة القرآن :والمرأة يقال ليا  ، ما المقصود؟[ٕٓ النساء:] {اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوجٍ  َواِ 

 :ىنا [ٖٕٓ البقرة:] {َفِإْن َطمََّقَيا َفال َتِحل  َلُو ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ }: -تبارك وتعالى-الزوجة، لكن قولو 
 ،ناواإلنس ،والطير ،من الحيوان ،ي: ذكر وأنثىأ ،[ٓٗ ىود:] {ُقْمَنا اْحِمْل ِفيَيا ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْينِ }الرجل، 
 :ىنا [٘ الحج:] {َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِييجٍ }يعني: زوجتو،  [ٜٓ األنبياء:] {َوَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجوُ }في قولو: و وىكذا، 

ِفيِيَما }يعني: صنفين،  [ٜٗ الذاريات:] {َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَمْقَنا َزْوَجْين} ،األصناف، ونظائر ىذا في القرآن كثير
 ا صنفان، واهلل أعمم.ميعني: فيي [ٕ٘ الرحمن:] {ِمْن ُكلِّ َفاِكَيٍة َزْوَجانِ 

قال اهلل في آية الكيف  ا،صار زاكيً  :قال نسخة األخرىالا، وفي صار زكيًّ  ىذه قال: المادة التي قبلفي  ،طيب
بعضيم  ،{ِكَيةً اَأَقَتْمَت َنْفًسا زَ } :أخرى وفي قراءة ،[ٗٚ الكيف:] {َأَقَتْمَت َنْفًسا َزِكيًَّة ِبَغْيِر َنْفسٍ }: -تبارك تعالى-

ىما و التي لم ُتذنب،  :التي أذنبت ثم تابت، والزاكية ىي :بعضيم يقول: الزكية ىي يفرق بين الزكية والزاكية،
، انظر القضية في القراءةإنما  ،سخليست القضية في اختالف الن ،النسخ اختالفبال بأس و ، قراءتان متواترتان

 فيي: قراءة متواترة. البن الجزري، ،النشر :كتاب :انظر مثالً إلى كتاب من كتب القراءات في كممة: "زاكية"، 
ن الزكية ىي التي أذنبت ثم تابت، ىكذا قال التي لم ُتذنب أصاًل، وا   ن الزاكية ىيإ :أن بعضيم يقول :فالحاصل

، ىذا [ٗٚ الكيف:] {َأَقَتْمَت َنْفًسا َزِكيًَّة ِبَغْيِر َنْفسٍ }: -تبارك وتعالى-شكال؛ ألن قول اهلل بعضيم، وال يخمو من إ
لكن ىذا التفريق الذي ذكره  ،إنيا أذنبت ثم تابت، واهلل أعمم :ىي لم ُتذنب، وال يمكن أن يقال نإذف ،لم ُيبمغ

 .بعضيم ال يخمو من إشكال
 لُ عْ وفِ  ،عن الموضع -القدم لُ لَ زَ  :سخة األخرىوفي الن- القدم ل  : لو معنيان: زَ لَّ زَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ل.لَ الزَّ 
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 سخة ُمصححة لم ُتطبع.مع ن ةارنيا مقألن ؛ننبو عمييافنحن الفروقات إذا كانت مؤثرة ىذه 
القدم عن  ل  عن مكانو، ابن ُجزي يقول: ز   ل  ىذه المادة ُيرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد، تقول: ز   :ل  ز  

وزلة النفس،  ،جلذكر ىذين المعنيين، يعني: زلة الر   ،الخطأ :الذي ىو ،ل الزللعْ ل القدم، وفِ ل  ز   :يعني ،الموضع
العذب، لماذا قيل لو ذلك؟  :اللوالماء الز   ،االنحراف عن الحق، زل عن مكانو وأ ،والمخالفة ،يعني: بالمعصية

 لرقتو، ؛العذب؛ ألنو يزل عن ظير المسان :اللى أصل واحد، قال: يقال لمماء الز  أو إل ،كل ىذا يرجع إلى معنى
الخطأ؛ ألن الُمخطئ زل عن نيج الصواب، تقول: زل  :لرقتو، والزلة ؛قة، يزل عن ظير المساندالىذه  :الحظ

أو  ،أو يحصل ليا ُبعد ،أنيا تنحرف :بمعنى ،، يعني: زلف، ىذا في الحس، يعني: حينما تزل قدمول زالًّ يزِ 
 ،أو انحراف عن الموضع الذي أراد أن يضعيا عميو، يقال: زلت قدمو فسقط، وفي المعاني ،يحصل ليا ميل

ىذا ليس في زلة  [ٜٗ النحل:] {َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ثُُبوِتَيا} ،أو مخالفة النيج السوي ،واالنحراف ،في المعصية :يعني
نما الزلة قد تكون في النفس، وقد تكون زلة المسان بالقول الشطط ،الرجل ، زل :ونحو ذلك، فيذا كمو يقال فيو ،وا 
َفَأَزلَُّيَما } ،الُبعد عن نيج الصواب والحقو  ،عراضاإلأي:  {َفَتِزلَّ َقَدمٌ }أعرض عن الحق، وقع في الذنب، أي: 

 البقرة:] {اْلَبيَِّناتُ  َفِإْن َزَلْمُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكمُ }يعني: أوقعيما في المخالفة والخطأ،  [ٖٙ البقرة:] {الشَّْيَطاُن َعْنَيا
أوقعيم في  [٘٘ٔ آل عمران:] {الشَّْيَطاُن ِبَبْعِض َما َكَسُبوا ِإنََّما اْسَتَزلَُّيمُ }ومخالفتو،  ،الُبعد عن الحق :يعني [ٜٕٓ
الزلزلة، لو  :وىي ،-رحمو اهلل-واالنحراف، وىنا مادة تتصل بيذا ذكرىا ابن ُجزي  ،في المخالفة :يعني ،الزلل

 .اآلن ىاقرؤ ن، ىذهوالكالم عمى  تمك،أنو جعميا مع ىذه لكان أولى؛ ألن األصل واحد، الكالم عمى 
 األحزاب:] {َوُزْلِزُلوا}الشدة والخوف، ومنو:  :ستعمل بمعنىاىتزازىا، وت :زلزلة األرض :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ٔٔ]. 

رَّاُء َوُزْلِزُلوا َمسَّْتُيمُ }فمثل ىذا كما سبق في أصمو،  يحصل من االضطراب  ،[ٕٗٔ البقرة:] {اْلَبْأَساُء َوالضَّ
 األحزاب:] {ِزْلزَااًل َشِديًداُىَناِلَك اْبُتِمَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا } ،[ٔ الحج:] {ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ }والحركة، 

وحركة النفس،  ،حركة األرضك ،، فيقال ذلك في االضطراب الحسي[ٔ الزلزلة:] {اأَلْرُض ِزْلزَاَلَيا ِإَذا ُزْلِزَلتِ }، [ٔٔ
 .االضطراب الذي يحصل في النفس

ليست  :ىي نإذ ،زلزلةومثل ىذه األلفاظ وىذه المواد التي فييا حروف مكررة تدل عمى تكرر في المعنى دائمًا، 
نما حركة متكررة، وقل مثل ذلك ،احدةحركة و  يتجمجل فييا إلى يوم فيو )): -صمى اهلل عميو وسمم-في قولو  وا 
وىذا يدل عمى تكرر في المعنى، تكرر الحروف يدل عمى تكرر المعنى، وقل مثل ذلك أيضًا في ، (ٔ)((القيامة

لكن صوت جر السمسمة عمى  ،صمصمة :قال لوفقط ال ييتكرر، الصوت مرة واحدة صوت  :نحو الصمصمة
صمصمة، والجرس حينما  :صمصمة، صوت السمسمة حينما تضطرب يقال لو :يقال لو ،أو نحو ذلك ،الصفوان
صمصمة الجرس، فإذا رأيت مثل ىذه األلفاظ التي في مبناىا حروف  :يقال لو ،ويتكرر ذلك الصوت منو ،ُيحرك

 ر في المعنى، واهلل أعمم.متكررة فيذا يدل عمى تكر 

                                                           

 تحريم باب والزينة، المباس كتاب ومسمم، ،(ٜٛٚ٘: )رقم الخيالء، من ثوبو جر من باب المباس، كتاب البخاري، خرجوأ -ٔ
 (.ٕٛٛٓ: )رقم بثيابو، إعجابو مع المشي في التبختر
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 أمالو. :همال عنو، وأزاغو غيرُ  :عن الشيء زيغاً  زاغ :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 [ٕٔ سبأ:] {َوَمْن َيِزْغ ِمْنُيْم َعْن َأْمِرَنا}مال عن القصد،  :الميل، زاغ :وىو ،ىذه المادة ترجع إلى ىذا األصل

 ،يعني: تميل عن الحق [ٚٔٔ التوبة:] {َكاَد َيِزيُغ ُقُموُب َفِريٍق ِمْنُيمْ  ِمْن َبْعِد َما}، هما أمرنايعني: يميل وينحرف ع
ْذ زَاَغتِ }، لّ اضطرب وك   :وتضل، زاغ البصر كما يقول بعض -، ويمكن أن ُيفسر [ٓٔ األحزاب:] {اأَلْبَصارُ  َواِ 

في حال الخوف الشديد البصر  :فال تستطيع أن تصوب النظر إلى مرادىا، يعني ،أنيا تميل :بمعنى -المفسرين
نما يكون في حال من الدىشة ،ويتحكم فيو الناظر كما شاء فال يستطيع أن يصوبو ،يكون لو زيغ ميل عن يف ،وا 

يعني: ما انحرف عن قصد الرائي والناظر،  [ٚٔ النجم:] {َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى}، مراده، ىذا يقال: زاغ البصر
 َأتََّخْذَناُىْم ِسْخِري ا َأْم زَاَغْت َعْنُيمُ }وميل عن الحق،  ،يعني: انحراف [ٚ آل عمران:] {ِفي ُقُموِبِيْم َزْيغٌ  َفَأمَّا الَِّذينَ }

َأزَاَغ }يعني: مالوا عن الحق،  [٘ الصف:] {َفَممَّا زَاُغوا}وىكذا،  ،عن رؤيتيم تيعني: انحرف [ٖٙ ص:] {اأَلْبَصارُ 
 فال يصل إلييا الحق. ،وصرفيا ،أماليا [٘ الصف:] {المَُّو ُقُموَبُيمْ 

 ساعات. [ٗٔٔ ىود:] {المَّْيلِ  َوُزَلًفا ِمنَ }ت، بَ ُقرِّ  [0ٓ الشعراء:] {َوُأْزِلَفتِ }ُزلفى: ُقربى،  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
تقدم، ومن ىنا  :لى شيء، يقال: ازدلف بمعنىإوتقدم في ُقرب  ،اندفاع :ىذه المادة تدل عند ابن فارس عمى

أو عن  ،ىي أبعد المشاعر عن الحرم ،وعرفة بعيدة ،ُسميت الُمزدلفة مزدلفة؛ ألن الحاج بعدما يفيض من عرفة
 {َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا المََّو ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحرَامِ } ،فحينما ُيفيض الحاج من عرفة إلى ُمزدلفة ،الكعبة

واقترب، فيقترب الناس من  ،تقدم :مزدلفة؛ ألنو يكون قد اقترب من منى، ازدلف يعني :، فقيل ليا [ٜٛٔ البقرة:]
تكون يعني  ،لمبمد القريبة من األرياف :والمنزلة، والمزالف تقال ،لمدرجة :لفة تقالمزدلفة، والز لفى والز  الِمنى في 

؛ ألن كل طائفة منيا الطوائف منو :لف من الميل ىيلقربيا من الريف، والز   ؛بين البر والريف، ُسميت بذلك
الز لف، كأن األكثر يرون أن  ،من أول الميل :يقول ،-من الميلُزلف ال-تُقرب من األخرى، وبعضيم يقيد ىذا 

الَة َطَرِفيِ  َوَأِقمِ }يقول:  -عز وجل-أو الطوائف من الميل، واهلل  ،جزاءاأل ،القطع منو :لف من الميل ىيالز    الصَّ
آخر الميل أفضل؟ الذي يظير أول الميل، مع أن صالة  ، ىل المقصود بيا[ٗٔٔ ىود:] {المَّْيلِ  النََّياِر َوُزَلًفا ِمنَ 

ُبُكْم ِعْنَدَنا َوَما َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالُدُكْم ِبالَِّتي }: -تبارك وتعالى-طوائف من الميل ال تُقيد بأولو، يقول اهلل  :أنيا تَُقرِّ
ُبُكْم ِعْنَدَنا ُزْلَفى} ،والدرجة ،المنزلة :من معاني ىذه المادة :، قمنا[ٖٚ سبأ:] {ُزْلَفى  ،ودرجة ،منزلة :يعني {ُتَقرِّ

نَّ َلُو ِعْنَدَنا َلُزْلَفى}ونحو ذلك،  ىنا  [ٖٔ ق:] {اْلَجنَُّة ِلْمُمتَِّقينَ  َوُأْزِلَفتِ }ومنزلة عالية،  ،يعني: درجة ،[ٕ٘ ص:] {َواِ 
عميو الصالة -طارد موسى يعني: فرعون حينما كان ي [ٗٙ الشعراء:] {َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اآلَخِرينَ }وُأدنيت،  ،ُقربت :بمعنى
فُيطبق عمييم،  ،من أجل أن يقتحموا في البحر ؛ىؤالء الفراعنة -تبارك وتعالى-قرب اهلل  ،فُشق البحر ،-والسالم

بالوثوب  اطمعو حتى ي وقربناىم من موسى وقومو ،فرعون ومن معو أدنيناىم [ٗٙ الشعراء:] {َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اآلَخِرينَ }
 ، واهلل أعمم.عني: العذاب، يعني: رأوه ذا ُقربي [ٕٚ الممك:] {َفَممَّا رََأْوُه ُزْلَفةً }والتمكن منيم، وكذلك أيضًا:  ،عمييم
 كناية عن كذب. :ادعى، ولم يوافقو غيره، قال ابن عباس: زعم :زعم: أي :-رحمو اهلل تعالى- قال

 ىذه المادة الزعم أرجعيا ابن فارس إلى أصمين:
الذي يكون  :معْ والز   ،معْ فيذا الز   ،فوُيضع   ،نوى  وال يقين، يعني: القول الذي يُ  ،األول: القول من غير صحة

 .أو نحو ذلك ،أو يكون مشكوكًا في صحتو ،أو كذباً  ،باطالً 
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 [ٕٚ يوسف:] {َوَأَنا ِبِو َزِعيمٌ }إذا كفل بو،  :التكفل بالشيء، زعم بالشيء :المعنى الثاني الذي ذكره ابن فارس ىو
يتكفل بيا، فالن زعيم  :يعني ،السيادة، يقولون: ألن السيد يزعم باألمورو والزعيم،  ،الزعامة :يعني: كفيل، ومنو

 :بمعنى ،الزعم :ونحو ذلك، فيذا معنى آخر غير األول الذي ىو ،أنو يتكفل بمصالحيم :بمعنى ،في قومو
ويدعيو، كأنو  ،االدعاء، وال يبعد أن يوجد ارتباط بين ىذين األصمين؛ ألن الذي يتكفل باألشياء كأنو يزعم ذلك

 .واهلل تعالى أعمم ،ويدعيو ،يزعمو
 ،أو المشكوك فيو ،أو الباطل ،بالقول الُمكذ   :قد ُيستعمل الزعم بالنسبة لممعنى األول الذي ىو :كل حالوعمى 
أنا أزعم أن األمر كذا وكذا،  :أنت عن نفسك القول مطمقًا، يعني: يتوسع في االستعمال، فتقول :قال فيأنو قد ي

 -صمى اهلل عميو وسمم-النبي في األخبار المروية، الرجل يأتي إلى  اً أدعي، وىذا تجدونو كثير  :أزعم بمعنى
يل يقصد توىين ىذا القول؟ فزعم، فقال: و ، (ٕ)ويقول: أتانا رسولك وزعم أن اهلل قد افترض عمينا خمس صموات

نما أخبر وقال،  أو  ،أو الموقوفة ،سواء كانت المرفوعة ،يذا كثير لو تتبعون ذلك في الرواياتفالجواب: ال، وا 
ن بعد التابعين، تجد وم   ،ن أخبار التابعين، مِ -مرضي اهلل عني-أخبار غير الصحابة  :يعني ،حتى المقطوعة

ويقصدون  ،يستعممون مثل ىذه المفظة أحياناً  ،وأصحاب التواريخ ،ثينمثل ىذه العبارات، حتى في عبارات المحد  
أو  ،قة يروي عن مثمو أحيانًا خبرًا من األخبار، أو ينقل عنو تزكيةالقول، تجد الراوي العالم الجبل الث :بيا

فزعم أنو لقيو بالكوفة، وىو ال يمكن  ،؟عن فالن ،فيقول: سألت فالنًا عن كذا ،أو نحو ذلك ،تعديالً أو  ،تجريحاً 
أنيا  :ولكن الغالب ،القول :أن ُيشكك في ذلك؛ ألنو يروي عن شيخو الثقة، فأحيانًا ُتستعمل ىذه المفظة بمعنى

 {َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَمْيَنا ِكَسًفا} :القول، سواء كان ذلك في الذي ُيشك فيو من نستعمل فيما يوى  ت
عم الز   :مثمثة :وىي ،ولذلك تجد في كتاب القاموس المحيط يقول: الزعم ؛ب من أصمو، أو الذي ُيكذ  [ٕٜ اإلسراء:]

ما في :قالوأكثر ما ي ،والكذب ،والباطل أيضاً  ،القول الحق :عم، يقول: القول الحق، يعني: يأتي بمعنىوالز  عم والز  
 .ُيشك فيو

كناية عن كذب، ىذا بالنسبة لما  :زعم ولم يوافقو غيره، قال ابن عباس: ،ادعى :ابن ُجزي يقول: زعم بمعنى
َوَيْوَم َنْحُشُرُىْم َجِميًعا ثُمَّ }، ىذا تكذيب ليم، [ٓٙ النساء:] {َيْزُعُموَن َأنَُّيْم آَمُنواأََلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن }جاء في القرآن، 

َوَما َنَرى }دعاء باطل، ، فال شك أن ىذا اال[ٕٕ األنعام:] {الَِّذيَن ُكنُتْم َتْزُعُمونَ  َنُقوُل ِلمَِّذيَن َأْشَرُكوا َأْيَن ُشَرَكاُؤُكمُ 
، فيذا [ٜٗ األنعام:] {َلَقْد َتَقطََّع َبْيَنُكْم َوَضلَّ َعنُكْم َما ُكنُتْم َتْزُعُمونَ  الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأنَُّيْم ِفيُكْم ُشَرَكاءُ  ُشَفَعاَءُكمُ َمَعُكْم 

، كل ذلك فيما يكون باطاًل، [ٖٙٔ األنعام:] {َفَقاُلوا َىَذا ِلمَِّو ِبَزْعِمِيْم َوَىَذا ِلُشَرَكاِئَنا}كمو في تكذيب ىذا القول، 
القول مطمقًا الذي يكون  :يعني: لم ترد في القرآن زعم بمعنى ،[ٙ٘ اإلسراء:] {ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنوِ اْدُعوا الَّ  ُقلِ }

نما يكون ذلك فيما ُيوى  حقًّا  القول الباطل الذي ال حقيقة، الغالب :وىو، في البطالن أو يكون ،أو ُيشك فيو ،ن، وا 
 لو.

 .األصل، وقد أشرت إلى ذلك آنفاً  المادة التي بعدىا ليا تعمق بيذا، وترجع إلى ىذاالكممة أو 
 زعيم: ضامن. :-رحمو اهلل تعالى-قال 

                                                           

 .(ٕٔ: )رقم الدين، وشرائع باهلل اإليمان بيان في باب اإليمان، كتاب مسمم، خرجوأ -ٕ
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 ،يعني: الكفيل [ٕٚ يوسف:] {َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِمِك َوِلَمْن َجاَء ِبِو ِحْمُل َبِعيٍر َوَأَنا ِبِو َزِعيمٌ }كما سبق، ىذا 
اهلل عمى نبينا ، وصمى أعمم، واهلل أو نحو ذلك ،يعني: كفيل [ٓٗ القمم:] {َسْمُيم َأي ُيْم ِبَذِلَك َزِعيمٌ }والضامن، 

 ، وآلو، وصحبو.محمد


