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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 طيارة :الطاء حرف إلى يزجي :قولو من الزاي حرف( ب -0ٓ)

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 ُيزجي: يسوق. :-رحمو اهلل تعالى-زي اإلمام ابن جُ قال 
إذا  :ولدىا جت البقرةُ وتسييره من غير حبس، يقال: أزْ  ،الرمي بالشيء :ابن فارس عمىىذه المادة تدل عند 

ى يقال لمشيء القميل، ابن فارس يقول: إن ىذا أيضًا تسوقو سوقًا رفيقًا، والُمزجَ  :ساقتو، الريح ُتزجي السحاب
عبر نحن بالعامية، مثل ما ن :يعني ،ى القميليرجع إلى المعنى الواحد، يعني: ُيدفع بو الوقت، ىذا الشيء الُمزجَ 

ساقو و  ،فعو: دواستقام، أزجاه ،تيسر :يعني ،الشيءُ  زجا :يسيرة االندفاع، يقال: تعبر بو، بضاعة ُمزجاهينقول: 
إن البضاعة الُمزجاة قيل ليا ذلك؛ ألن كل تاجر يدفعيا عن نفسو، يعني: ال أحد  :لينساق، بعضيم يقول ؛برفق

ال مطمع لألنفس  ،، كل واحد يريد أن يدفعيا عن نفسو[ٛٛ يوسف:] {َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة ُمْزَجاةٍ }فقولو: يرغب فييا، 
 [ٙٙ اإلسراء:] {ْحِر ِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِموِ اْلُفْمَك ِفي اْلبَ  الَِّذي ُيْزِجي َلُكمُ  َربُُّكمُ }: -تبارك وتعالى-لقمتيا، يقول اهلل  ؛فييا

يسيره  :أيضًا بمعنى ،[ٖٗ النور:] {أََلْم َتَر َأنَّ المََّو ُيْزِجي َسَحاًبا}: -تبارك وتعالى-وقولو ُيسير برفق،  :بمعنى ىنا
 قميمة. :يعني [ٛٛ يوسف:] {َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة ُمْزَجاةٍ }وقولو:  التسيير برفق،فيو: برفق، وىكذا، 

 :جردُ الصيحة بشدة وانتيار، واز  :نفخة الصور، والزجرة :بمعنى ،زجرة واحدة: صيحة :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 من الزجر.

 :وىو ،صل واحده المادة عند ابن فارس ترجع إلى أىذ الصيحة، :الزجرة يقولو مضى الكالم عمييا،  :لزلزلةا
 :ير، يقال: زجرهنتُ يعني: ا [ٜ القمر:] {َفَكذَُّبوا َعْبَدَنا َوَقاُلوا َمْجُنوٌن َواْزُدِجرَ } ،انتيره ونياه :االنتيار، زجره بمعنى

 :ُفسر [ٕ الصافات:] {َفالزَّاِجَراِت َزْجرًا}صيحة،  :بمعنى ،[ٖٔ النازعات:] {َفِإنََّما ِىَي َزْجَرٌة َواِحَدةٌ }وطرده، دفعو 
أو دفعو  ،تدفع السحاب :دفعو، فيي :زجره ،الدفع :كما سبق أن ىذه المادة فييا معنى ،بالمالئكة تدفع السحاب
 لّمة المعاصي بإليام الخير، التي ىيعن تنيى العباد  ،فسرىا بعضيم بيذا، أو نياه ،وطرده، تطرد الشياطين

ْنَباِء َما ِفيِو ُمْزَدَجرٌ  َوَلَقْد َجاَءُىْم ِمنَ }ك، ىكذا قال بعض المفسرين، الممَ  يعني: ما يحصل بو  [ٗ القمر:] {اأَل
 الزجر.

 حرف الطاء. :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 ع.الطابَ  :م، والخاتَ مَ ختَ  :عَ بَ ط

حتى ُيختم  ،ينتيي إلييا الشيء ،نياية :بحيث تدل عمى ،ىذه المادة أيضًا أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد
وسجيتو،  ،ع اإلنسانطبْ  عمى ىذا :عمى الشيء طابعًا، ثم يقال الربط بين المعاني، يقال: طبعتُ  :عنده، الحظ

 ،العممة عَ طبَ  :حتى ال يصل إليو اليدى، ومن ذلك أيضاً  ،كأنو ُختم عميو ،اهلل عمى قمب الكافر عَ طبَ : ومن ذلك
 :ِبع ىواُيختم بو، والط ،الخاتم :ع، والطابَ ا، ضرب العممة حتى يكممياضربي :بمعنى ،ونحو ذلك ،وطبع الدراىم
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 ،االكتمال :ع، يعني: يدل عمىطبْ  :لاكيالم لملء ًا كما يقول ابن فارس قوليمختم، ومن ىذا الباب أيضالذي يَ 
 .إذا امتأل :ع النيركأنو تكامل وُختم، وتطبّ  واالمتالء،

حتى ُيختم عندىا،  ،نياية ينتيي إلييا الشيء ،نياية الشيء :أنو يدل عمى :األصل الذي أرجع إليو ذلك جميعاً 
يقال لو ذلك، والخاتم الذي ُيجعل في آخر الكتاب  ،طبع، والنير إذا امتأل لو: يقال ،إذا اكتمل ل إلى حدهافالمكي

 :لكن عمى شيء من التكمف ،أو أن يقرب منو ،إذا تم، وذكر مما يشذ عن ىذا األصل مع إمكان أن يرجع إليو
أنت كنت تحمل إذا ع، وال زال مستعماًل إلى اليوم، الناس يعبرون يقولون مثاًل: طبَ  :ع، الدنسطبَ  :قوليم لمدنس

 :طبع ثيابك، ال يطبع ثيابك، فينا يمكن أن يرجع إلى معنى :يقال ،مثاًل يمكن أن يموث ثيابك أو لوثياشيئًا 
 ،وفرقو من شيء يتصبب إذا كُثر ذلك فييا، تقول: طبع األرض، يعني: مألىا بيذا الشيء الذي نشره ،االمتالء

االمتالء،  :ك في الثياب قد يكون بمعنىوكذل ،أو نحو ذلك ،أو شراب، طعام بقاياأو نحو ذلك، طبع األرض من 
 ،دارجة ،ىذا يطبع الثياب، يطبع اليدين، ىذه عبارة مستعممة عند الناس اليوم :الدنس، تقول :وقد يكون بمعنى

 .واهلل أعمم ،فكأنيا ترجع إلى ىذا المعنى ،يطبع
ختم أي: القموب  [٘٘ٔ النساء:] {َعَمْيَيا َبْل َطَبَع المَّوُ }الختم،  :الطبع بمعنى :الذي جاء في القرآن :عمى كل حال

 {َكَذِلَك َيْطَبُع المَُّو َعَمى ُقُموِب اْلَكاِفِرينَ }يعني: نختم عمييا،  ،[ٓٓٔ األعراف:] {َوَنْطَبُع َعَمى ُقُموِبِيمْ }عمييا، 
 .الختم :يكون ذلك عمييا كالطابع الذي ىو [ٔٓٔ األعراف:]

 :يقال ليا ،التي ُخمق عمييا ،الراسخة في اإلنسانالسجية  :القرآن، الطبع مثالً وأما المعاني األخرى فمم ترد في 
لتصوير  :عمييا غمبت التكمف لخمق آخر، والطبع يقال التطبع، يعني: السجية التي ُخمق طبع، غمب الطبع
ونحو  ،ويقال أيضًا البتداء صنعة الشيء تقول: طبعت من الطين جرة ،طبع الدرىم ومنو: الشيء بصورة ما،
 ذلك من العبارات.

 بفتح الطاء، فضل أو غنى. ولطَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
المعاني التي ذكرىا ابن  :وامتداد في الشيء، الحظ ،فضل :نيا تدل عمىإ :ىذه المادة يقول عنيا ابن فارس

ونحو ذلك، لكن  ،فضل المال ،ىذا يرجع إلى شيء واحد، الفضل والغنى أو غنى، الفضل والغنى ،فضل :ُجزي
 :يدل عمى ،المعنى اآلخر ما ذكره ابن ُجزي، المعنى الذي ذكره ابن فارس يشمل المعنيين، عبارتو تنتظم معنيين

 .االمتداد ،وامتداد في الشيء ،فضل
وامتداده،  ،لطولو ؛لالِطوَ  :خالف العرض، ويقال لمحبل :ولالط   يقول: ،ثعمب اإلمام المعروف في المغة :الحظ

فيدل  ،ول، يعني: ميما امتد الزمنوليذا يقولون: عمى طُ ؛ الدىر أكممو طوال الدىر، يعني: ما امتديقال: ال 
 -عز وجل-لذلك دائمًا تجدون حينما يذكر اهلل و كذلك؛  والعرض ،ول عن االمتدادعمى االمتداد؛ ألنو ُيعبر بالط  

ما يذكر الطول؛ ألن العرض عادة و ، يذكر العرض [ٕٔ: الحديد] {َواأْلَْرضِ  السََّماءِ  َكَعْرضِ  َعْرُضَيا}يقول: الجنة 
فال يحتاج أن ُينبو عمى  ،؟!فما بالك بالطول ،رض السماء واألرضكعيكون أقل من الطول، فإذا كان العرض 

ال ُيقادر قدره،  ،وأكثر ،فطوليا أعظم ،إذا كان عرض السموات واألرض عرض الجنةفالطول؛ ألن العرض أقل، 
 :ىذا امتداد حسي، والحبل ،االمتداد :وال، الحظالطويل، يقال: رجل طُ  :واليقول: ال أكممو طوال الدىر، والط  ف

 والفرق بين الط  فيناك جمع طويل، : وال بالكسرُطوال، والط   :بضم الطاء ،طويل :يأوال امتداد حسي، رجل طُ 
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ال، وىذا رجل جمع طويل، تقول: ىؤالء رجال ِطو  :والالطويل، والط   :وال ىوالط  ف، بالكسر والوالط   بالضم
 فيو. ناءوال، يعني: طويل، أمر غير طائل، يعني: ال غناء فيو، تقول: ىذا ال طائل تحتو، يعني: ال غطُ 

ل وْ االمتداد، فالط   :بمعنى ،والمعنوية وفي األشياء المعنوية، في المادية ،في األشياء الحسية :فيذا الطول يقال
 .والغنى ،والقدرة ،الفضل :ئل والطائمة كل ىذا بمعنىاوالط
وما أشبو  ،والعمو ،والسعة ،درةوالق ،والِجدة ،والغنى ،الفضل :المعنى الذي ذكره ابن ُجزي يرجع إلى ىذا :الحظ

الطول فينا: ، [ٖٚ اإلسراء:] {ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اأَلْرَض َوَلْن َتْبُمَغ اْلِجَباَل ُطواًل }ذلك، وجاء في القرآن الطول الحسي: 
فأنت دون ذلك بكثير،  ،تطاول الجبال ويقول: لن ،فينياه عن ذلك ،حينما يشمخ بأنفو متكبرًا متعالياً  ،الحسي

 ،قول: لن تخرق األرض بضربك ىذا، وكذلك جاء في الطول المعنوييوحينما يضرب برجمو األرض متبخترًا 
َذا ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َأْن آِمُنوا ِبالمَِّو } :تأملوما إلى ذلك، كل ىذا جاء في القرآن،  ،والِجدة ،والغنى ،القدرة :بمعنى َواِ 

ليسوا من العاجزين - ،القدرة أولو :الطول ىنا ، أولو[ٙٛ التوبة:] {الطَّْوِل ِمْنُيمْ  وِلِو اْستَْأَذَنَك ُأْوُلوَرسُ َوَجاِىُدوا َمَع 
ِذي }: -تبارك وتعالى-ويجد ما يبمغو، وىكذا أيضًا في قولو  ،، يعني: يجد راحمةوأىل الغنى والِجدة -المعذورين

 والغنى الواسع الكامل، ،، يعني: القدرة الباىرة-تبارك وتعالى-في صفة الرب  [ٖ غافر:] {الطَّْوِل ال ِإَلَو ِإالَّ ُىوَ 
يعني: الحرائر،  [ٕ٘ النساء:] {َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن َينِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناتِ }وقولو: ، {الطَّْولِ ِذي }

أو المير الذي يعطيو  ،والغنى، يعني: النفقة ،ول ىنا؟ الِجدةما المقصود بالط  ، {}َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل 
، في معاتبة [ٙٛ طو:] {اْلَعْيدُ  َأَفَطاَل َعَمْيُكمُ }: -تبارك وتعالى-فيتزوج األمة؛ ألنيا أقل ميرًا، في قولو  ،لمحرة

تبارك -وقولو امتداد الزمان، اه: معن [ٙٛ طو:] {اْلَعْيدُ  َأَفَطاَل َعَمْيُكمُ }لقومو،  -عميو الصالة والسالم-موسى 
 .ولامتداد األعمار، فيذا كمو في الط   [٘ٗ القصص:] {اْلُعُمرُ  َفَتَطاَوَل َعَمْيِيمُ }: -وتعالى

 ،أنو عنده ِجدة :ول بمعنىول يرجع إليو، الط  لالمتداد الحسي والمعنوي، والط   :ول أصل ىذه المادة تأتي: الط  نإذ
 يطول. ،ومطموبو ،يستطيع أن يصل إلى مبتغاه ،وما إلى ذلك ،درةوق

 يرة.ومن الط   ،طائر: لو معنيان: من الطيران :-رحمو اهلل تعالى-قال 
المعاني المباشرة،  :ىيىنا ابن ُجزي  اي ذكرىتال هىذ :أصل ىذه المادة في الواقع يرجع إلى شيء واحد، يعني

ال في الواقع أنيا ترجع إلى أصل واحد، ابن فارس يقول:  خفة الشيء في اليواء، ثم  :ن ىذه المادة تدل عمىإوا 
لتحميق والخفة في اليواء، أنو يكون با :ىذا األصل في الطيران ،ستعار في غيره، خفة الشيء في اليواءقد ي

قد طار، طار فالن بالخبر، طار بالشائعات، طار في  :خفستعمل في كل سرعة، فيقال لكل من فصار ي
 قال الشاعر:الفتنة، طار بذلك، 

 حداناووُ  رافاتٍ زَ  إليو طاروا *** ليم وناجذيْ  أبدي الشر   إذا قومٌ 
الطائر إنما ، معموم أن [ٖٛ األنعام:] {َوال َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيوِ }: -عز وجل-وليذا يقول اهلل  ؛عني: أسرعوا إليوي

د، ال يوجد طائر يطير فذكر الجناحين ىو من قبيل الصفة الكاشفة، يعني: ىي ال تقي   ،يطير بالجناحين
َوال }حظ البالغي فييا ، وبعض أىل العمم يقول: إن الممكاشفة وطائر يطير برجمين، ولكنيا صفة ،بجناحين

فإنو ُيعبر عنو  ،لئال ُيفيم أن المقصود ما يكون بو اإلسراع ؛بذلك ، أنو قيده[ٖٛ األنعام:] {َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيوِ 
نما المقصود ،بالطائر  :تطاير الشيء يعني :ما ُيسرع، ويقالوليس كل  ،{َيِطيُر ِبَجَناَحْيوِ } ،الطائر الحقيقي :وا 
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أنيا تنتشر في اليواء،  :بمعنى ،طيارة :يقولون ،تفرق، تقول: ىذه العطور طيارة، ىكذا يقول أىل االختصاص
َوَيَخاُفوَن َيْوًما }انتشر،  :والتفرق، استطار الفجر يعني ،أنيا سريعة االنتشار :تقول: ىذه زيوت طيارة، بمعنى

 .كذلك أيضاً  [ٚ اإلنسان:] {َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطيرًا
لمتفرق،  :ويقال ،لمسرعة :ويقالونحو ذلك، ، الطيرطيران ك ىو الخفة في اليواء، :نإذالحقيقي الطيران الحسي ف

ذلك الذي يسبح في اليواء، ىذا ىو الطير، وقد يقال لكل ما خف من غير ذي الجناح  :والطير في الحقيقة ىو
أنو تشاءم  :بمعنى ،تطير فالن :يقال ،الطير :ُيستعمل فيو لفظ ،لمشؤم والفأل :طار، ويقاليقال لو:  -كما سبق-

أصل و  ،يرةط  ال ىذه ،وما ُقدر لإلنسان ،أو في العمل ،أو في الحظ مطمقاً  ،وليذا قالوا: الطائر في الشؤم ؛مثالً 
أو خرجوا  ،إذا أرادوا أمراً  ،إن كان ذلك مما يقع عميو البصر ،أن العرب كانت لربما نظرت إلى الطير :ذلك
فيرجع عن  ،الشماليذىب ذات ىو ما رأى شيئًا، وقد يرى طائرًا إذا جوىا، يعني: أو ىيّ  ،أو نحو ذلك ،لسفر

ولكنو رأى طيرًا  ،طيرًا يذىب ذات الشمال ىو لم يرَ  :يعني ،يرة شرك، أو ُيييج الطيرىذا ال يجوز، الط  و حاجتو، 
حية ناإلى ذىب إذا ف ،فطيره في اليواء ،فذىب ناحية الشمال، أو يكون معو طير ،فطار ،فييجو ،عمى األرض
ذا ذىب  ،الشمال تشاءم لكل ما يحصل بو  :ناحية اليمين تفاءل، فيذا كمو من الطيرة، فصار التطير يقالإلى وا 

يرة، تطير طِ  :يقال لو ،أو المكروه ،ُيتنبأ بو عن أمر مستقبل من المحبوب ماموما قد ُيتفاءل بو، يعني:  ،الشؤم
تطير  وإذا رأى مثاًل ذا عاىة في أول يوم ،وىيئة ،فقد يتطير باسم يكرىو إذا سمعو، وقد يتطير بصورة ،فالن

ن لم يكن ثَ  ،يرةفيتطير بذلك، كل ىذا من الط   ،صوت البومو  ،كصوت الغراب ،بو، أو يسمع صوتًا يكرىو ة مّ وا 
 .صاروا يتوسعون في االستعمالفطير، 

 :المقصود بو [ٖٛ األنعام:] {َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأَلْرِض َوال َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيوِ }: -تبارك وتعالى-انظر في قولو 
ْن ُتِصْبُيْم َسي َئٌة َيطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمْن َمَعوُ }الطائر الحقيقي الذي يطير في اليواء،   :، يعني[ٖٔٔ األعراف:] {َواِ 

َأال ِإنََّما }يقولون: ىذا بسبب موسى ومن معو من بني إسرائيل أصابنا ىذا البالء والجيد،  {َيطَّيَُّروا} ،التشاؤم ىنا
 األعراف:] {َأال ِإنََّما َطاِئُرُىْم ِعْنَد المَّوِ }أو بقدرىم،  ،أو بحظيم ،بشؤميم :ُفسر [ٖٔٔ األعراف:] {َطاِئُرُىْم ِعْنَد المَّوِ 

َوُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِو َوُنْخِرُج َلُو َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكتَاًبا }: -وتعالىتبارك -، وىكذا أيضًا في قولو [ٖٔٔ
َوُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرهُ }أو القدر،  ،كتاب العمل ،بالعمل :ُفسريعني: الطائر ىنا  [ٖٔ اإلسراء:] {َيْمَقاُه َمنُشورًا

َقاُلوا َطاِئُرُكْم َمَعُكْم َأِئْن }يعني: تشاءمنا،  [ٚٗ النمل:] {َقاُلوا اطَّيَّْرَنا ِبَك َوِبَمْن َمَعكَ }، [ٖٔ اإلسراء:] {ِفي ُعُنِقوِ 
 أو نحو ذلك، واهلل أعمم. ،يعني: الشؤم [ٜٔ يس:] {ُذك ْرُتمْ 
 الوادي مرتين. سدّ مرتين، أي: قُ  :معناه :اسم الوادي، وقيل :وى: قيلطُ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

ال فيذه المادة في:  -رحمو اهلل-طوى، نحن سنقتصر عمى ىذا الذي ذكره ىنا ابن ُجزي  :ىذه المادة طوى، وا 
أنو ال حاجة  :بمعنى ،ممة األعالم المذكورة في القرآنفيكون ذلك من ج ، ومن َثم  يحتمل أن تكون عممًا لمكان

أنيا اسم  :باعتبار ،وما يتفرع عنو من المعاني، فيو لم يذكر غيرىا ،ومادة االشتقاق ،لمكالم عمى االشتقاق
نيا اسم إ :إذا قمنا ،أو بقعة ،أن تكون عممًا عمى مكان ،طوى، يعني: يمكن أن تكون بيذا االعتبار :لموادي

 .طوى، واألسماء ال ُتعمل :الوادي، ال كالم ىنا في موضع االشتقاق، اسم الوادي
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س الوادي مرتين، ُقد   :أي ،مرتين :ىو عمم، وقيل: معناه :ناسم الوادي، إذ :قيل :طوى: -رحمو اهلل تعالى- فقال
نما بمعنى ،اسم الواديبنو ليس أل ؛مشتقًّا :فينا يكون س الوادي مرتين، يعني: يمكن أن مرتين، يقول: ُقد   :وا 
طي الورقة، ىذا الطي فيو تثنية، في  :اآلندل عمى التثنية، ُطوي مرتين، الحظ أنيا كممة ت: طوى :يكون معنى

ِباْلَواِد }فقولو:  ،كممة تدل عمى التثنيةأنيا أي: ، التثنية :فيو معنى -واهلل أعمم-طوى فينا يمكن أن يكون 
ِطوى  :بيذا االعتبار، سواء قمنا ،مصدر وصف بو :طوي مرتين، فيوأي:  [ٙٔ النازعات:] {اْلُمَقدَِّس ُطًوى

كل ذلك عمى ىذا التفسير يكون ، وى وِطوىوىما قراءتان أيضًا، طُ  ،فيما لغتانبالضم، أو ُطوى بالكسر، 
مرتين، وعميو  ،طيتين ،أي: طيتين، طوي مرتين ،[ٙٔ النازعات:] {ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى}التثنية، يعني:  :بمعنى

 ،مرتين، الوادي المقدس مرتين :، ىذا المعنى، طوىالوادي المقدس مرتينب ،أن الوادي ُقدس مرتين :فالمعنى
نما  ،ليست باسم لموادي طوى :فتكون كممة ،تو مضاعفةاسأن قد :يعني قداسة لو  ،مرتينالوادي الُمقدس وا 

 .س مرتينُقدّ  ،مضاعفة
 ،نادى موسى طوى، ناداه بالوادي المقدس، ناداه طوى -تبارك وتعالى-أن اهلل  ،ويحتمل أن يرجع ذلك لمنداء

فيكون  ،التثنية :تكرر النداء مرتين، تقول: ناديتو طوى، يعني: مرتين، فيذه المفظة تدل عمى ،ناداه مرتين :يعني
  .أن ىذا النداء حصل مرتين :أو يرجع ذلك إلى النداء ،أنو ُقدس مرتين ىذا الوادي :ذلك عائدًا إلى التقديس

 ، مصدرالمعنى: إنك بالوادي الُمقدس طيًّاالتثنية، و  :نو ليس معناها  و  ،الطي :ن طوى مصدر بمعنىإ :وقد ُيقال
، لكن طويتو طيًّا [ٕٔ: طو] {ُطًوى اْلُمَقدَّسِ  ِباْلَوادِ  ِإنَّكَ }حتى ارتفعت إلى أعاله،  ،وقطعتو ،طويتو طيًّا :يعني ،

  .أنو ُقدس مرتين :التثنية، وذلك :أو أن ذلك يراد بو ،أن ذلك اسم عمم عمى البقعة :المشيور
أي: المقدس  ،[ٕٔ طو:] {ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى} :ويمكن أن يكون ،اسم الوادي :: طوى يمكن أن يكوننإذ

 النازعات:] {اْلُمَقدَِّس ُطًوى ِإْذ َناَداُه َربُُّو ِباْلَوادِ }بقولو:  -تبارك وتعالى-ناداه اهلل وقد قداستين، المقدس مرتين، 
 عمق بطوى، ولو أردنا أن نتوسع فيناداه مرتين، ىذا ما يت :يعني ،ناداه طوى :كما سبق، واالحتمال اآلخر [ٙٔ

 .أصل مادة الطي فيذا ُيفضي بنا إلى شيء من اإلطالة
ال مثالً  ،اقتصر عمى طوى الذي ىو الوادي، فأكتفي بيذا -رحمو اهلل-وابن ُجزي  َوالسَّمَواُت َمْطِويَّاٌت } :وا 

 {َيْوَم َنْطِوي السََّماَء َكَطي  الس ِجل  ِلْمُكُتبِ }ونحو ذلك،  ،ثني الشيء :ما معنى الطي؟ الطي [ٚٙر: الزم] {ِبَيِميِنوِ 
يكتب  ،يكتب الصحيفةالذي  {َكَطي  الس ِجل  ِلْمُكُتبِ } ؟كيف تطوى ،الورقة التي يكتبيا الكاتب [ٗٓٔ األنبياء:]

 .، ال أرى حاجة لمتفصيل في ىذا، واهلل أعمم{َكَطي  الس ِجل  ِلْمُكُتبِ }كيف يطوييا؟ ، الرسالة
، والماء [6 المائدة:] {ُجُنًبا َفاطَّيَُّروا}ومنو:  ،طيارة: لو معنيان: الطيارة بالماء :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .[20 األعراف:] {ُأَناٌس َيَتَطيَُّرونَ }ومنو:  ،المطير، والطيارة من القبائح والرذائل :الطيور ىو
 :يروزوال الدنس، من ذلك الط   ،نقاء :يدل عمى ،إلى أصل واحد -رحمو اهلل-ىذه المادة أرجعيا ابن فارس 

 المدثر:] {َوِثَياَبَك َفَطي رْ } ،إذا لم ُيدنس :وكل قبيح، فالن طاىر الثياب ،التنزه عن الذم :والتطير خالف الدنس،
 .بتطيير الثياب الحسية، وبينيما مالزمة ال تخفى :وُفسر ،بتطيير النفس :ُفسر [ٗ
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وتكون الطيارة  ،ونحو ذلك ،والقذر ،بزوال الدنس ،ونحوه ،طيارة بالماءال :الطيارة تكون حسية :وعمى كل حال
وما  ،والمعاصي ،-تعالىتبارك -من الشرك باهلل  ،والمدنسات ،والتنزه عن األوضار ،بطيارة النفس :معنوية

 .وطيارة ،رتطي   :كل ىذا يقال لو ،ونحو ىذا ،يموث الِعرض
ْن ُكْنُتْم ُجُنًبا }: -تبارك وتعالى-لقولو  ،الطيارة بالماء :قالف ،فالطيارة الحسية ىي التي أشار إلييا ابن ُجزي َواِ 

، عمى قول [ٛٓٔ التوبة:] {ِفيِو ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن َأْن َيَتَطيَُّروا}: ىذه الطيارة الحسية، وفي قولو ،[ٙ المائدة:] {َفاطَّيَُّروا
أكثر المفسرين فسروه بماذا ؟ بإتباع الحجارة الماء، يعني: االستنجاء، ىكذا قال أكثر المفسرين، فالمقصود أنيا 

ذا كان المقصود التطير باإليمان :عمى ىذا المعنى ويمكن أن يكون  ،طيارة معنوية :فيي ،طيارة حسية، وا 
 .ىؤالء جمعوا بين ىذا وىذا، وال شك أنيم كذلك

َأْخِرُجوُىْم ِمْن َقْرَيِتُكْم }ومن معو:  -صمى اهلل عميو وسمم-عن قول قوم لوط لموط  -تبارك وتعالى-في قولو وأما 
َذِلَك َخْيٌر }: -تبارك وتعالى-في قولو يعني: عن المدنسات والفواحش، ف [ٕٛ األعراف:] {َيَتَطيَُّرونَ ِإنَُّيْم ُأَناٌس 
ىذه الطيارة حسية أو ىل  :الصدقة بين يدي النجوى، أطير، في في النجوى ،[ٕٔ المجادلة:] {َلُكْم َوَأْطَيرُ 

ْذ َقاَلتِ }معنوية؟ معنوية بال شك،   :، الطيارة ىنا[ٕٗ آل عمران:] {اْلَمالِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ المََّو اْصَطَفاِك َوَطيََّركِ  َواِ 
المَُّو َأْن  ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِردِ }يعني: طيارة معنوية،  [ٖٓٔ التوبة:] {ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِيْم َصَدَقًة ُتَطي ُرُىمْ }معنوية، 

 :-النوعين-   تشمل األمرين  [ٕٙ الحج:] {ِلمطَّاِئِفينَ  َوَطي ْر َبْيِتيَ }طيارة معنوية،  [ٔٗ المائدة:] {ُيَطي َر ُقُموَبُيمْ 
وكل  ،من الحيض ،حسية :الطيارة ىنا [٘ٔ آل عمران:] {َوَأْزَواٌج ُمَطيََّرةٌ }والطيارة المعنوية،  ،حسيةالالطيارة 

وال  ،وال سوء ظن ،وال حسد ،ليس فييا غل ،والنفوس الزكية ،ألخالق الجميمةاب ،وطيارة أيضًا معنوية ،ستقذرم
طيارة معنوية، واهلل أعمم،  [٘٘ آل عمران:] {الَِّذيَن َكَفُروا َوُمَطي ُرَك ِمنَ }كما يوجد في نساء الدنيا،  ،غير ذلك
 اهلل عمى نبينا محمد، وآلو، وصحبو.وصمى 


