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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 الظن :قولو الظاء حرف إلى بطيّ  :قولو من الطاء حرف( أ -12)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
أما ، وعمى آلو وصحبو وسمم تسميمًا كثيرًا إلى يوم الدين ،الحمد هلل رب العالمين، وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 بعد:
 والمستمعين. ،والحاضرين ،ولشيخنا ،ر لناففالميم اغ

 والحالل. ،ب: لو معنيان: المذيذ: طيّ -رحمو اهلل-قال المصنف 
 والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

 فسبلـ اهلل عميكـ ورحمتو وبركاتو.
يدؿ عمى خبلؼ الخبيث، وذكر مف  ،وذكر ابف فارس أنو يرجع إلى أصؿ واحد ،ذكر لو ىذيف المعنييف :بالطيّ 
كذلؾ العرب و أف ذلؾ يحصؿ بو التنزه عف النجاسات والخبث،  :باعتبار ،االستنجاء :وىي ،االستطابة :ذلؾ

 .الطيب لمحبلؿ :النكاح واألكؿ، وكذلؾ يقاؿ :تقوؿ: األطيباف، وتريد بذلؾ
طيبات، يقولوف: لذ كذا  :فيذه الُمستمذات يقاؿ ليا ،والنفس ،فالطيب يقاؿ لما تستمذه الحواس :وعمى كؿ حاؿ

كذلؾ و وغير ذلؾ مف المحسوسات،  ،واليواء ،والمكاف ،والشراب ،، وىذا يوصؼ بو الطعاـطاب وزكا :بمعنى
ىذا كبلـ طيب، وىذا رأي طيب، وىذا اعتقاد طيب، وىذا فيـ طيب،  :يقاؿفاألمور المعنوية،  :يوصؼ بو أيضاً 

 .وما أشبو ذلؾ
ُكُموا ِممَّا }:-تبارؾ تعالى-قاؿ اهلل ا، فيكوف حبلاًل طيبً  ،وىذا الذي تستمذه النفوس قد يكوف حبلاًل مف جية الشرع

 ،، قاؿ: المذيذ-رحمو اهلل-، ىذا المعنى األوؿ الذي أشار إليو ابف ُجزي [ٛٙٔ البقرة:] {ِفي اأَلْرِض َحالاًل َطيًِّبا
  .ما تستمذه النفوس :يعني

بيذا االعتبار، وىذا يكوف في كؿ شيء  ،فيذا أيضًا يكوف طيبًا وال شؾ ،الحبلؿ :وىو ،والمعنى الثاني الذي ذكره
الطاىر، وعمى ىذا  :، فينا بمعنى[ٖٗ النساء:] {َصِعيًدا َطيًِّباَفَتَيمَُّموا }يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-بما يناسبو، فاهلل 

َفانِكُحوا َما }: -تبارؾ وتعالى-حينما يقوؿ اهلل ف ،وأشكالو ،والِحؿ بتنوع صوره ،التمذذ في مختمؼ أحوالو :أيضاً 
وكذلؾ أيضًا يدؿ  ،وتميؿ إليو ،، فيذا يمكف أف يصدؽ عمى ما تستمذه النفوس[ٖ النساء:] {َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساءِ 

التي تستمذىا  :، الطيبات ىي[ٕٚٔ البقرة:] {َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكُموا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكمْ }الِحؿ،  :عمى
 ِممَّا َرَزَقُكمُ َوُكُموا }أباحو،  :بمعنى ،طيبو ليـ -تبارؾ وتعالى-الحبلؿ؛ ألف اهلل  :وفي الوقت نفسو أيضاً  ،النفوس

الِحؿ، و اإلباحة  :فصار الحبلؿ ىنا بمعنى ،، فينا فارؽ بيف الحبلؿ والطيب[ٛٛ المائدة:] {المَُّو َحالاًل َطيًِّبا
ْزقِ  ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة المَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمنَ }ما تستمذه النفوس،  :والطيب ، فيذا [ٕٖ األعراؼ:] {الرِّ



2 
 

 {الطَّيَِّباتِ  َيا َأيَُّيا الرُُّسُل ُكُموا ِمنَ }تميؿ إلييا، ، و التي تستمذىا النفوس :وكذلؾ الطيبات ىي ،الِحؿ :يؤخذ منو
 .[ٕٔ الصؼ:] {َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدنٍ }: -تبارؾ وتعالى- مثؿ ىذا في قولووقؿ  ،كذلؾ [ٔ٘ المؤمنوف:]
ما ذكر  :، الحظ ىنا[ٜٔ الكيؼ:] {َفْمَينُظْر َأيَُّيا َأْزَكى َطَعاًما}في سورة الكيؼ:  -تبارؾ وتعالى-قولو في و 

حيث يرجع ذلؾ  ،ليـ في ذلؾ مف األقواؿ ما ىو معروؼ -رحميـ اهلل-ذكر األزكى، والمفسروف بؿ  ،الطيب
 إلى قوليف:

َأْزَكى } ،أو الحراـ ،بيةبعيد عف الش ،ي: حبلؿأال شبية فيو،  :يعني {َأْزَكى َطَعاًما} بقولو: األوؿ: أف المراد
 .{َطَعاًما

كانوا مف أبناء  :-ومبناه عمى المرويات اإلسرائيمية-كما يقوؿ بعض المفسريف  ءؤالى والمعنى الثاني: باعتبار أف
الُمستمذ، وىذا ال يخمو مف ُبعد؛ ألف الطعاـ الجيد  :يعني {َأْزَكى َطَعاًما} :فكاف مقصودىـ بذلؾ ،والُكبراء ،المموؾ

 ،ال يبحثوف عف األشياء الُمستمذة ،وأووا إلى كيؼ ،وتركوا كؿ شيء رغبة فيما عند اهلل ،ىؤالء الذيف تركوا الدنيا
نما يقصدوف ،أو نحو ذلؾ ،أو النوع ،مف جية الطعـ ،التي تكوف في غاية الكماؿ الحبلؿ  :بمعنى ،األزكى: وا 

 الذي ال شبية فيو.
 : طوفان: سيل عظيم.-رحمو اهلل تعالى- قال

 طائفيف. نى:معوىي:  ،ىنا ىاخرى أيضًا ليا تعمؽ بيذا، لو نقرؤ ىناؾ مادة أ
 فاعل منو. :مم، وطائفلَ  :طائفين: من الطواف، وطيف من الشيطان :-رحمو اهلل تعالى-قال 

عند ابف فارس يرجع إلى معنى  :وىو ،األصؿىذا كؿ ىذا يرجع إلى  ،الطاء والواو والفاء :أصؿ المادة في ىذاف
ييا مف الماء الكثير ويغش   ،بو، ثـ يقاؿ لما يدور باألشياء دوراف الشيء عمى الشيء، وأف ُيحؼ   :يدؿ عمى ،واحد

 :الواحد، أو تطيؼ بالشيء، فيوبوتطيؼ  ،يقوؿ: كأنيا جماعة تحيط ،طوفاف، وىكذا الطائفة مف الناس :يقاؿ لو
وُيحؼ بو، وأف سائر االستعماالت  ،أو يدور عمى الشيء ،أنو يطوؼ :عند ابف فارس يدؿ عمى ىذا المعنى

 .عنده ترجع إلى ىذا
السيؿ العظيـ، وىناؾ ذكر الطائفيف قاؿ: مف الطواؼ،  :: الطوفاف ىو-رحمو اهلل تعالى-ابف جزي  فينا قاؿ

: -تبارؾ وتعالى-أصابيـ طائؼ، قاؿ: الفاعؿ منو، فيذا كما قاؿ اهلل تقوؿ:  ،لمـ، وطائؼ :وطيؼ مف الشيطاف
فيذا  ،أو ُيحيط بو ،ي الشيءيمكف أف ُيغش   -كما سبؽ-الشيء الذي  [ٜٔ القمـ:] {َفَطاَف َعَمْيَيا َطاِئٌف ِمْن َربِّكَ }

 {}َفَطاَف َعَمْيَيا َطاِئٌف ِمْن َربِّكَ  :فُسمي بذلؾ ،فيمكت عف آخرىا ،وغشاىا ،أحاط بيا ،الذي وقع ليذه الجنة
ثـ يرجعوف إلى  ،الدوراف، فيـ يأتوف ىذا وىذا وىذا :معنى وفي [ٕٗ الطور:] {َوَيُطوُف َعَمْيِيْم ِغْمَمانٌ }، [ٜٔ القمـ:]

 :فيو معنى [ٗٗ الرحمف:] {َيُطوُفوَن َبْيَنَيا َوَبْيَن َحِميٍم آنٍ }ونحو ذلؾ،  ،والشراب ،يقدموف ليـ الطعاـ ،األوؿ
َف ِبِيَما}: -تبارؾ وتعالى-في قولو و العذاب، ىذا فيـ يدوروف بيف أصناؼ  ،الدوراف  {َفال ُجَناَح َعَمْيِو َأْن َيطَّوَّ

ياباً  [ٛ٘ٔ البقرة:] تبارؾ -وىكذا في قولو  ،يعني: الصفا والمروة، ىذا واضح؛ ألف الذي يسعى يدور ذىابًا وا 
وتكرر  ،الدوراف :لمعنى [ٛ٘ النور:] {َطوَّاُفوَن َعَمْيُكمْ } :ممف لـ يبمغوا الُحمـ ،ونحوىـ ،عف الخدـ -وتعالى
 :وىو ،[ٖٖٔ األعراؼ:] {الطُّوَفانَ  َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيمُ }: -تبارؾ وتعالى-فيـ يحتفوف بيـ، وىكذا في قولو  ،الدخوؿ
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عف قوـ نوح:  -تبارؾ وتعالى-كما سبؽ، وفي قولو  ،فصار ذلؾ يقاؿ ليذا المعنى ،الماء الكثير الذي ُيغشييـ
 وىو: الماء الكثير.، [ٗٔ العنكبوت:] {الطُّوَفاُن َوُىْم َظاِلُمونَ  َفَأَخَذُىمُ }

 ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّيْم َطاِئٌف ِمنَ }فاعؿ منو،  :والطائؼ ،لمـ :طيؼ مف الشيطاف :-رحمو اهلل- وقولو
، [ٜٔ القمـ:] {َفَطاَف َعَمْيَيا َطاِئٌف ِمْن َربَِّك َوُىْم َناِئُمونَ }، [ٕٔٓ األعراؼ:] {الشَّْيَطاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُىْم ُمْبِصُرونَ 

أو عرض  ،مثؿ الممـ، أصابو شيء في عقمو :يعني ،ونحو ذلؾ ،وأصابو طائؼ ،طيؼ والعرب يقولوف: أصابو
ونحو ذلؾ،  ،وأسفارىـ ،أخبارىـفي و  ،ىذا يذكره العرب كثيرًا في كبلميـو  ،كما يقولوف ،لو شيء مف الجف

االستعماالت كما كؿ ىذه فويغطيو، ويحصؿ لو بسبب ذلؾ التغير،  ،ي عقموفُيغش   ،لما يعرض لئلنساف :يقولونو
 تروف ترجع إلى ىذا المعنى، واهلل أعمـ.

رئيس النصارى  :ا، والطاغوت أيضاوشياطين، ويكون مفردًا أو جمعً  ،: طاغوت: أصنام-رحمو اهلل تعالى- قال
 عمى قول.

مجاوزة الحد في العصياف، ىذا في  :وىو ،إلى أصؿ واحد -رحمو اهلل-ىذه المادة ترجع عند ابف فارس 
إذا  :طغى السيؿ :مجاوزة الحد، يقاؿ :استعماليا بالنسبة لمطاغوت في القرآف، ولكف أصؿ ىذه المادة تدؿ عمى

وكذلؾ أيضًا يقاؿ ذلؾ في  ،والمعتاد ،تجاوز الحد المعيود :يعني ،ىاجت أمواجو :جاء بماء كثير، طغى البحر
 :بعضيـ يقوؿو ية، غْ ط   :يقاؿ لو ،الُمستصعب العالي مف الجبؿ :وىي ،يةغْ قاؿ: الط  األمور المادية والحسية، ي

 ،طغى الماء :كقوليـ مثبلً  ،والمعنى مقارب، وبعضيـ يربط بيف ىذا وبيف بعض االستعماالت ،أعمى الجبؿ
ناطح القمـ؛ ألنو قد بمغ صار يفكأنو بمغ في ارتفاعو إلى أعالي الجباؿ،  ،وعبل عمى كؿ شيء ،ارتفع :بمعنى

فكؿ ما جاوز  ،طغى البحرو  ،طغى السيؿ :يقاؿو رأس الجبؿ، ، ية المستعصيةغْ طغى، بمغ الط   :فقيؿ لو ،يةغْ الط  
 :أصمو ،والتاء فيو لممبالغة ،الذي جاوز حده ،لممتعالي الجبار العتيد :فقد طغى، طاغية يقاؿ ،والقدر ،الحد
 .لممبالغة :التاءف ،داعية :كما يقاؿ ،يقاؿ: طاغيةف، طاغ  

أو  ،كؿ ما جاوز حده مف معبود :فذلؾ ،طاغوتيقاؿ: والمؤنث،  ،والمذكر ،والجمع ،لمواحد :والطاغوت يقاؿ
وىذا ال إشكاؿ  ،وس النصارى عمى قوؿرء :وىنا يقوؿ ،الكياف :وليذا يطمؽ الطاغوت عمى ؛طاعأو م ،متبوع

، فحينما صاروا [ٖٔ التوبة:] {اتََّخُذوا َأْحَباَرُىْم َوُرْىَباَنُيْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن المَّوِ }يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-فيو، فاهلل 
ويمكف  ،صاروا طواغيت ،فصاروا بيذه المثابة ،يكوف ىؤالء قد تجاوزوا حدىـ ،ويحموف الحراـ ،يحرموف الحبلؿ

 ،وىؤالء طاغوت، وىذه طاغوت ،ىذا طاغوت :تقوؿ ،لمجمع :صاروا طاغوتًا؛ ألف الطاغوت يقاؿ :أف يقاؿ
في  ،كما يقاؿ في الذي قبمو ،واألشياء المعنوية ،لؤلشياء الحسية :ىذا يقاؿو ممذكر والمؤنث، لوىذا طاغوت، 

 :ؼ مثبًل ىووْ واألشياء المعنوية، الط   ،في األشياء الحسية :كذلؾ تقاؿ ،-الطاء والواو والفاء-المادة التي سبقت 
أو يدور حولو ىو، يدور  ،بّ ؼ، ىذا حسي، الثور الذي يدور في دياس الح  وْ ط   :ىذا يقاؿ لو ،ويمْ وار الم  الس

 ،أو موت جارؼ ،أو قتؿ ذريع ،ؼ، كؿ ما كاف محيطًا كثيرًا ُمطيفًا بالجماعة مف ماءوْ ط   :يقاؿ لو أيضاً  ،البقر
طوفاف،  :الداء والببلء والوباء الكثير يقاؿ لو يحيط بالناس،ألنو  ،طوفاف :طوفاف، القتؿ الكثير يقاؿ لو :يقاؿ لو

َكالَّ ِإنَّ اإِلنَساَن } ،طغى :وكذلؾ أيضًا ما نحف فيو ىنا مف ،واألمور المعنوية ،فيذا يقع في األمور الحسية
ومنع الحقوؽ  ،والتعاظـ ،والتعالي ،أنو يجاوز الحد في الكبر :بمعنى [ٚ-ٙ العمؽ:] {َأْن َرآُه اْسَتْغَنى*  َلَيْطَغى
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ذلؾ  ماإن ،والتعاظـ ،التعاليو  ،الكبر ال يصمح لوف ،ولخمقو، فيكوف قد جاوز الحد -تبارؾ وتعالى-الواجبة هلل 
 .تبارؾ وتعالى-يكوف هلل 

 حااًل بعد حال. :بعضيا عمى بعض، وطبقًا عن طبق :طباق :-رحمو اهلل تعالى-قال 
وضع شيء مبسوط عمى مثمو  :يدؿ عمى ،ترجع إلى أصؿ واحد -ىرحمو اهلل تعال-ىذه المادة عند ابف فارس 

، قت ىذه المعموماتقتو، طبّ طبّ  :تقوؿو  ،أطبقت الشيء عمى الشيء :تقوؿ ،الطبؽ :مف ىذا يقاؿفحتى يغطيو، 
يكوف األوؿ  :فيكوف ىذا التطبيؽ ،ؽ ىذه الفكرةأني أوقعتيا كما ىي عمى ما ُيطمب إيقاعيا عميو، طب   :بمعنى

ومف ىذا قوليـ: أطبؽ الناس عمى كذا، ىذا أمر قد أطبؽ عميو  ،تطابؽ كذا وكذا ،لمثاني، ويقاؿ: مطابقةبقًا ط  
فمـ يوجد بينيـ  ،وتطابقت ،أو آراءىـ قد تساوت ،الناس، الناس مطبقوف عمى كذا، ما معنى ذلؾ؟ كأف أقواليـ

بقًا لو، يعني: لو جُعؿ كذلؾ لكاف صالحًا، كأنو صار ط   ،فكأف قوؿ الواحد صار مطابقًا موافقًا لآلخر ،اختبلؼ
ؽ ب  ط   :لما عمى األرض حتى غطاىا أيضاً  وال نقصاف، ويقاؿ ،بقًا لو لكاف موافقًا مف غير زيادةلو ُجعؿ ط  

وفي كؿ مكاف في مشارؽ األرض ومغاربيا،  ،أنو بمغ اآلفاؽ :ؽ األرض، بمعنىب  األرض، يقاؿ مثبًل: اإلسبلـ ط  
األرض، يعني: أنيا دخمت في كؿ بيت، في كؿ مكاف في  تبقاإلعبلـ الجديد ط  في الوسائؿ  تقوؿ مثبًل: ىذهو 

 .طبؽ األرض، وىكذا فيما أشبو ذلؾفيقاؿ: ونحو ذلؾ،  ،والِيجر ،والبوادي ،رىحتى الق ،أرجاء المعمورة
غطاء كؿ شيء الـز  :وىو ،بؽالط   :واألشياء المعنوية، األشياء المادية ،في األشياء الحسية :وىذا أيضًا يقاؿ

عف  -فيما يظير-يعبروف بذلؾ يقولوف و  ،بؽالط   :بؽ، وفي استعماؿ الناس اليوـ يقاؿط   :عميو، غطاء كؿ شيء
 :قاؿأف ذلؾ ي عبروف بو عف الطعاـ الموضوع فيو لممبلزمة، لكف األصؿوقد ي ،اإلناء الذي يوضع فيو الطعاـ

 ،إذا كاف ذلؾ فيما يكوف لو غطاء مطابؽ ،لما ُيغطيو، فيذا يمكف أف يكوف عمى وجو صحيح في االستعماؿ
 ،كذلؾ عمى سبيؿ اإلطبلؽ لممطعوـ أيضاً  :وال يقاؿ ،طبؽ :طبؽ، وال يقاؿ ألي إناء :وموافؽ لو بقدره، فيقاؿ لو

فيذا فيو ىذا  ،ما يساوي الشيء :ـ، وكذلؾ أيضاً ولو لـ يكف فيو ىذه الصفة التي أشرنا إلييا، واهلل تعالى أعم
مطابؽ لو، ىذا  :يعني ،قوبِ وُمطْ  ،لو، وىذا طبيقوي: ُمطابؽ أكما سبؽ، يقاؿ: ِطباؽ، ىذا ِطباؽ كذا،  ،المعنى

بقت لو، وىكذا، تقوؿ: طا مساو   ،ؽ ىذا، ىذا ِطباؽ ىذا، يعني: أنو ُمطابؽ لو تماـ المطابقةطبيؽ ىذا، ىذا ُمطبِ 
تبارؾ -واهلل  ،أف بعضيا عمى بعضيعني: ؽ ايعني: جعمت أحدىما فوؽ اآلخر، ىذه األشياء ِطب الثوبيف بيف

 :ا، يعني: أف بعضيا فوؽ بعض، كؿ واحد مف ىذه الطباؽ يقاؿ لوخمؽ سبع سموات طباقً  وأن :أخبرنا -وتعالى
فيذا وىكذا، الطبقة الثالثة، و طبقة الثانية، الو الطبقة األولى مف التابعيف مثبًل،  :ولذلؾ تجدوف في التراجـ ؛طبقة
 .منو

 [ٜٔ االنشقاؽ:] {َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبقٍ }: -تبارؾ وتعالى-قولو  ففي، لمحاؿ :بقةبؽ والط  الط   :وكذلؾ أيضًا ُيقاؿ
}َلَتْرَكُبنَّ بػػ ف المراد إ :أحواؿ يكوف بعضيا فوؽ بعض، فيذه قيؿ ،كأنيا طبقاتفتركبف حااًل بعد حاؿ، ل :ُفسر

 ،باألطوار التي يكوف فييا اإلنساف :بعضيـ ُيفسر ىذاو وحااًل بعد حاؿ،  ،طورًا بعد طور :يعني َطَبًقا َعْن َطَبٍق{
ثـ بعد ذلؾ يكوف في  ،ثـ بعد ذلؾ يشب ،ويكوف طفبلً  ،ثـ بعد ذلؾ يخرج إلى الدنيا ،وعمى أطوار ،يكوف جنيناً 

، ثـ بعد ذلؾ يموت ،د ذلؾ الشيخوخةثـ بع ،حاؿ الكيولة  ،ثـ يكوف في الحشر ،ويكوف في البرزخ ،ثـ اليـر
، وبعضيـ [ٜٔ االنشقاؽ:] {َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبقٍ }أو في النار،  ،والقيامة، ثـ بعد ذلؾ يكوف في الجنة ،النشرو 
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يمر بأحواؿ مف  -التعميؽ عمى المصباح المنيروقد مضى ىذا في - ،باألحواؿ التي يمر بيا اإلنساف :ُيفسر ىذا
فيذا كمو يرجع إلى ىذا المعنى، واهلل  ،ويبتمييـ بيا ،بيـ في ىذه الحياةواأللـ، فاهلل يقمّ  ،والمذة ،والشدة ،الرخاء

  تعالى أعمـ.
لمشيئيف إذا توافقا  :والموافقة، يقاؿ ،والمطابقة ،المساواة :قة، بمعنىب  ط   ف  ش   وافؽ   :المثؿ المعروؼوفي  ،طيب

 تماـ الموافقة، ال يوجد بينيما اختبلؼ وتبايف.
 ود.الطَّ  :ور: جبل، وىوطُ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

ذا كاف كذلؾ فبل مجاؿ لمكبلـ في أصؿ  ،بةأنيا ُمعر   :في األصؿ ،إنيا كممة غير عربية :لطور بعضيـ يقوؿا وا 
في  أنيا أعجمية عمى خبلؼ  فييا عى مف األلفاظ التي ُيد   اكما ىو معموـ؛ ألنيا أعجمية، وتجد كثيرً  ،االشتقاؽ
وليس في  ،رةبلؼ إنما ىو في األلفاظ الُمنك  أف الخوقد ذكرنا مف قبؿ  ،ب في القرآفعر  ما يسمى بالمُ وجود 
 :وال في التراكيب، فيذه ثبلث صور ،األعبلـ

، [ٜ٘ٔ الشعراء:] {ِبِمَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ }ال يوجد في القرآف تركيب أعجمي؛ ألف اهلل قاؿ:  :جماعفباإل ،أما التراكيب
 .وال شبو جممة أعجمية ،ال يوجد جممة

أسماء األنبياء ك-وأكثر األسماء  ،وأما في األسماء األعبلـ فإنيا تقاؿ كما ىي في المغات، فيذا موجود
 .في القرآف ليست عربية، ىذا ال إشكاؿ فيو -والمبلئكة

عند  ،طور :ستبرؽ، ومشكاة، وُسندس، وىنا: إ، مثؿرةفي األلفاظ المنك   :إنما ىوفوخبلفيـ كبلـ أىؿ العمـ  وأما
وقد نفى ىذا  ،فيذه فييا كبلـ كثير ،ونحو ذلؾ ،ومشكاة ،طور :رةأعجمي، فيذه ألفاظ مُنكّ  :مف يقوؿ بأف أصمو

ِبِمَساٍن }ليست األعجمية بأولى بيا مف العربية، واهلل قاؿ:  :يقوؿ -رحمو اهلل-وابف جرير  ،-حمو اهللر -الشافعي 
إف طور  :مف أىؿ العمـ مف يقوؿ :ولكف عمى كؿ حاؿ ،، وليس الكبلـ اآلف في ىذا[ٜ٘ٔ الشعراء:] {َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ 

دوف أف ُيشتغؿ بأصؿ مادتو، ولكف أىؿ العمـ في نو يوقؼ عند ىذا االسـ فإ :ولو ُفرض ىذا ،أعجميةكممة 
يدؿ عمى  ،إلى أصؿ واحد -رحمو اهلل-وأرجعو ابف فارس  ،ويقولوف بأنو اسـ عربي ،أنو ُمشتؽ :األغمب يذكروف

 .االمتداد في شيء مف مكاف أو زماف :وىو ،معنى واحد
يا، الحظ ىذا في المكاف، يمتد معيا مف فنائالدار،  ارو  يا، ط  الذي يمتد معيا مف فنائ الدار، يقولوف: ىو ارو  ط  

تجاوز و جاز  :يعني :عدا طوره؟ عدا طوره بيذا االعتبار :ولذلؾ يقاؿ: فبلف عدا طوره، ما معنى ،الربط اآلف
 ،في االستعماؿلذي ىو لو مف داره، ثـ توسعوا الحد الذي ىو لو مف داره، عدا طوره، تعدى طوره، جاوز حده ا

 .تعدىشيء يُ كؿ ذلؾ في عير تُ واس
فيذا يكوف  ،يمكف أف يكوف اسمًا عممًا موضوعًا عمى مكاف معيف -كما سبؽ-الجبؿ، فيذا  :الطور :ويقاؿ أيضاً 

في  اسـ موضوع لجبؿ معيف: إذف فيوالكبلـ فيو في األعبلـ في القرآف، يعني: ال ُيتكمـ في أصؿ االشتقاؽ، 
 .الشاـ

المتداده  ؛فيقاؿ لمجبؿ، حسي :لما فيو مف االمتداد طواًل وعرضًا، ىذا امتداد اآلف ؛ويمكف أف يكوف ذلؾ ُسمي بو
طور، وبعضيـ يقيد ذلؾ بالجبؿ الذي  :طور، فكؿ جبؿ بيذا االعتبار يقاؿ لو :في طولو وعرضو، فيقاؿ لو

 .يكوف فيو الشجر
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فعؿ كذا طورًا بعد طور، يقاؿ: اإلنساف يمر  :حينما يقاؿف ،في االمتداد الزمانيأما االمتداد المكاني، في ىذا 
يكوف نطفة أربعيف يومًا، ثـ بعد ذلؾ عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ يكوف مثؿ ذلؾ مضغة،  ،ُمدد زمانية :يعني ،بأطوار

 .يكوف في أطوار، فيذا طور -كما ذكرنا سابقاً -ثـ بعدما يخرج ىكذا  ،وىكذا حتى يستتـ خمقو، يكوف أطواراً 
أو كذا، فيذه أطوار، فيذا في االمتداد  ،قةر  ثـ طور الي   ،طور البيض :مثبلً  ،في الحشراتوىكذا يقاؿ أيضًا 

المرض لو أطوار إذا كاف كذلؾ، وىذا كثير في استعماؿ  :يقاؿ ،الزماني، ىذه المدة طور كذا، أطوار المرض
، وىذا أصمو أو حصؿ ىذا عمى أطوار، وقعت ىذه  ،يقاؿ: فعؿ ذلؾ :يعني ،واهلل تعالى أعمـ ،الناس اليـو

مف سنة كذا إلى  ،في ُمدد زمنيةتغير أنو  :مر بأطوار، معنى ذلؾفقد تحوؿ و ، فبلف تغير عمى أطوار القضية
أو نحو  ،أو تعممو ،أو وظائفو ،وفي إنجازاتو ،لو كذا، ثـ مف سنة كذا إلى كذا، وىكذا في عممواكذا كانت ح

مر بأطوار  :يقاؿ ،أو في غير ذلؾ مف األمور ،مختمفة، وكذلؾ في اختبلؿ عقمويقاؿ: مر بأطوار ، ذلؾ
 .مختمفة

 ،ىذا عمـ عمى جبؿ معيف :الجبؿ، إما أف يقاؿ [ٖٙ البقرة:] {الطُّورَ  َوَرَفْعَنا َفْوَقُكمُ }يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-اهلل ف
 النساء:] {الطُّوَر ِبِميثَاِقِيمْ  َوَرَفْعَنا َفْوَقُيمُ }طور  :فيقاؿ لكؿ جبؿ، االمتداد :ف ذلؾ لما فيو مف معنىإأو يقاؿ: 

ٔ٘ٗ]. 
ىذا في االمتداد الزماني، وىكذا،  ،، حااًل بعد حاؿ[ٗٔ نوح:] {َوَقْد َخَمَقُكْم َأْطَوارًا} :فقولو وأما في االمتداد الزماني
ي الممكة المغوية التي يظير أثرىا نموكذلؾ أيضًا يُ  ،وُينمي المدارؾ ،ؽ األذىاففت  ىذا يُ  ،وىذا مف أنفع األشياء

شعث ما تفرؽ منيا إذا كاف ذلؾ ممكنًا، فكما  ولـّ  ،يكوف صاحبيا قادرًا عمى التعامؿ مع األقواؿف ،في التفسير
فإف ذلؾ يزيد مف قدرتؾ عمى  ،وُتكثر مف ىذه الدراسة ،بقدر ما تتوسع في ىذا ،تروف حينما تدرس ىذه األلفاظ

 ،الكبلـ الذي يقاؿو الكبلـ الذي يدور، و األشياء التي نستعمميا، كوغير المفسريف،  ،عامؿ مع أقواؿ المفسريفالت
لذكرت لكـ أمثمة أكثر في  ؛ثـ ننتقؿ منو إلى التفسيركبير، الوقت عندنا نحتاج فيو إلى إنجاز قدر أف ولوال 
 ولكن ،، لكف الدرس ليس ليذا الغرضذلؾ وكيؼ يرجع أصميا إلى ،واأللفاظ التي نتداوليا ،واستعماالتنا ،واقعنا

 .شيء نافع جدًّا
 يفعل كذا، أي: جعل يفعمو. ِفقَ : طَ -رحمو اهلل تعالى- قال
ظؿ يفعؿ كذا،  :كما يقاؿ ،ؽ يفعؿ كذاالطاء والفاء والقاؼ، طفِ  :كممة صحيحة :ؽ ىذه كما يقوؿ ابف فارسطفِ 

 .ىذا كبلـ ابف فارس
شرع بالفعؿ، وىذا يكوف  :يعنيكذا، أنيا مف أفعاؿ الشروع، شرع في كذا، طفؽ يفعؿ  :معموـ ،ؽفِ ط   :ىذه المادة

وُيستعمؿ في اإليجاب دوف النفي، يعني: ال يدخؿ عميو النفي، ما  ،في الفعؿ الذي يكوف في المستقبؿ خاصة
نما ىذا  ،ؽلـ يطف   :ضارعال طفؽ، وال يقاؿ منو الم :تقوؿ أو لـ يطِفؽ، فإف ىذا ال وجود لو في كبلـ العرب، وا 

ؽ يكتب، وطفؽ يمشي، وطفؽ يأكؿ، ونحو ذلؾ، ويقوؿ اهلل فِ ىو مف أفعاؿ الشروع، تقوؿ: ط   ،الذي ُيستعمؿ منو
ُردُّوَىا َعَميَّ }في ذلؾ،  ا، يعني: شرع[ٕٕ األعراؼ:] {َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَمْيِيَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَّةِ }: -تبارؾ وتعالى-

 :في التعميؽ عمى المصباح المنير -كما سبؽ-، عمى القوليف [ٖٖ ص:] {َفَطِفَق َمْسًحا ِبالسُّوِق َواأَلْعَناقِ 
إذا  ،يمسحيا كما يفعؿ أىؿ الخيؿ :أو أف المقصود بذلؾ ،أو في أعناقيا ،ضربيا في قوائمياي ،الضرب بالسيؼ
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ونحو ذلؾ، وىذا  ،ثـ بعد ذلؾ يمسحوف أعناقيا ،-كما ىو معمـو-فإنيا تعرؽ  ،أو نحو ذلؾ ،أخذت شوطاً 
 ىما قوالف مشيوراف في التفسير.و معروؼ، 

 حرف الظاء. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 معين. :أبداه، وظيير :هظير األمر: بدا، وأظيره غيرُ 

وبروز، تقوؿ:  ،قوة :يدؿ عمى ،إلى أصؿ واحد -رحمو اهلل-أرجعيا ابف فارس  ،الظاء والياء والراء :ىذه المادة
الظيور واالنكشاؼ، باعتبار: وقت الظير ُسمي بذلؾ بأي اعتبار؟  :وبرز، انتبيوا ،إذا انكشؼ :ظير الشيء
فيذا أظير  ،والظييرة ،الظير :يقاؿف ،الشمس تكوف في وسط السماء ،الظيورفي أجمى أوقات اليوـ  :يعني: ىو

 .أوقات النيار
ر يْ ظ   :-ونحو ذلؾ ،وظير ،والظيور ،والظييرة ،الظير :كذلؾ أصؿو - ذلؾ فيف األصؿ إ :ابف فارسويقوؿ 

البروز والقوة، ومف ىنا يقاؿ بأنو يجمع  الظير، يقوؿ الذي يقابؿ البطف ىوف ،خبلؼ البطف :اإلنساف، وىو
 :بمعنى ،ما عنده ما يركب، اشترى ظيراً  :يعني ،فبلف ليس لو ظير :يقاؿ ،ظير :-المراكب اإلبؿ- كابلمر  

دابة؛ ألنو  :بمعنى ؟ظير، ىؿ عندؾ ظير تركبو :ااشترى دابة يركب ظيرىا، فيذه الدواب التي ُتركب يقاؿ لي
 ،اطمعت عميو :عمى الظيور، تقوؿ: ظيرت عمى كذا ، يحمؿونحو ذلؾ ،وُيحمؿ عميو المتاع ،إنما ُيركب ظيرىا

 .كأنؾ عموت
لممعيف، كأنو أسند ظيره إلى ظيرؾ، ىذا يعيف ىذا، ىذا ظيير ليذا، ىذه اإلعانة تكوف بيذه  :والظيير يقاؿ

كأنو ُيسند ظيره  ،سند قوي :بمعنى ،فبلف لو ظير :الناس يقولوفا ذيول ؛كأنو أسند ظيره إلى ظيرؾ ،المثابة
 .فيتقوى بذلؾ ،إليو
 .ونحو ذلؾ ،لمتغمب :فيقاؿ ،كأنو قد عبله ،لمغمبة، ظير عمى العدو :يور يقاؿ أيضاً والظ  
ُيظاىر مف امرأتو صورتو المعيودة أف يقوؿ المرأتو: الذي رجؿ فال ،يرمشتؽ مف الظ   :ىو ،يار معروؼوالظ  

مع أنو شرعًا ال يختص بالظير، فمو أنو شبييا بأي جزء منيا قاؿ: يد  ،أنِت عمّي كظير ُأمي، فيشبييا بالظير
 بأي اعتبار؟  فإنو يكوف مف قبيؿ الظيار، ولكف ُذكر الظير ،أو نحو ذلؾ ،، أو كوجو أميأمي، أو كرأس أمي

يقولوف:  ،دوف عمى ىذا ما ُيشكؿور باعتبار أف المرأة كأنيا مركوب الرجؿ، مع أنيـ يُ  :بعض أىؿ العمـ يقولوف
وليس بحسي، بأي  ،إف الركوب ىنا معنوي :المرأة إنما ُيركب بطنيا ال ظيرىا، لكف مف أىؿ العمـ مف قاؿ

لما  ،وفارقيا، فكأنو كاف حينما كانت في حبالو ،طمقيا :أي ،نزؿ عف امرأتو :أف الرجؿ يقاؿ :اعتبار؟ باعتبار
 -تبارؾ وتعالى-الرجؿ سيد لممرأة، واهلل  ،[ٕ٘ يوسؼ:] {َوأَْلَفَيا َسيَِّدَىا َلَدى اْلَبابِ }فإنو سيدىا  ،كاف زوجًا ليا

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن }يعني: أنو أعمى منيا، وقاؿ:  [ٕٕٛ البقرة:] {َوِلمرَِّجاِل َعَمْيِينَّ َدَرَجٌة َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيمٌ }يقوؿ: 
كأف المرأة كانت  ،يارونحو ذلؾ، فينا قيؿ: الظ   ،والسيادة ،فوقيا في القوامةفيو:  [ٖٗ النساء:] {َعَمى النَِّساءِ 
أف الظير ُذكر لمكاف  :باعتبار ،نزؿ عف امرأتو، وبعضيـ ينظر إلى المعنى :فإذا طمقيا يقاؿ ،مركوبًا لمرجؿ

ف كاف ذلؾ ليس بحقيقة في المرأة، يعني: مف فسره بالركوب الحسي فإف ذلؾ ال يكوف في  ،الركوب في األصؿ وا 
نما ُعبر بو ،الظير  .يارالظ   :فقيؿ ،ألف األصؿ في الركوب أف يكوف موضعو الظير ؛وا 
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ا، بمعنى: نسيو، كأنو جعمو خمؼ ظيره، وىكذا ا، جعمو ظيريًّ كؿ شيء جعمتو بظيرؾ، اتخذه ظيريًّ  :يّ رِ يْ والظ  
 ،لظيوره؟ ذلؾ طريؽ البر، سمكنا الظير، لماذا قيؿ لطريؽ البر ؟ير، ماذا يقصدوف بوأيضًا يقاؿ: سمكنا الظ  

ناحية متطرفة في  :الظير، وىي ،أظف كذا ،يرالظ   :ير، يوجد ناحية في الكويت اسمياالظ   :قيؿ لو ،وبروزه
 .الظير :يقاؿ ليا ،أنيا قيؿ ليا ذلؾ؛ ألنيا في موضع البرية في األصؿ، يعني: كانت خارج البمد البمد، يبدو
، عمى خبلؼ فيما [ٖٖ األعراؼ:] {اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطنَ  َربِّيَ ُقْل ِإنََّما َحرََّم }: -عز وجؿ-يقوؿ اهلل 

  .وفيما بطف ،ظير
َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما }عمى أحد األقواؿ المشيورة فيو،  ،وما بطف ما يكوف سرًّا ،إذا كاف ذلؾ عبلنية :ما ظير يعني

:] {ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ َظَيَر اْلَفَساُد }، [ٖٖ األعراؼ:] {َبَطنَ  َجاَء اْلَحقُّ َوَظَيَر َحتَّى }عبل وكُثر،  :بمعنى [ٔٗ الرـو
 .ونحو ذلؾ، واهلل أعمـ ،البروز :عبل، ويكوف بمعنى :بمعنى [ٛٗالتوبة:] {َأْمُر المَّوِ 

ما  :بطف األرض، بطف األرض خير لفبلف مف ظيرىا، فظيرىاو  ،ر األرضظيْ  :كذلؾ يقاؿ :فعمى كؿ حاؿ
 الشرح:] {الَِّذي َأنَقَض َظْيَركَ }: -تبارؾ وتعالى-وقولو ما يكوف في داخميا،  ،القبر :وبطنيا يكوف بارزًا ظاىرًا،

فيذا قد ُيستعمؿ في األشياء المعنوية، كأف ىذه األوزار تثقؿ ظير  ،الوزر ىو أمر معنوي :، الحظ ىنا[ٖ
َوِحيَن }بالثقؿ الحسي،  :ُيشبو المعنويى ظيره يوـ القيامة، فيذا أو تثقؿ ظير صاحبيا، يحمؿ وزره عم ،حامميا

:] {َوِحيَن ُتْظِيُرونَ }وقت الظير،  :يعني [ٛ٘ النور:] {الظَِّييَرةِ  َتَضُعوَن ِثَياَبُكْم ِمنَ  تدخموف في وقت  [ٛٔ الرـو
نو قد ُذكر في ضمف ذلؾ؛ ألفبل يحتاج إلى التفصيؿ في ، المادتاف بعدىا يرجعاف إلى ىذا المعنىالظييرة، و 

 المادة األولى.
 :وىو ،أنِت عمّي كظير أمي :قال ليا :أي ،روتظيّ  ،وتظاىر ،ظاىر الرجل من امرأتو: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 يار.الظِّ 

ِئي ُتَظاِىُروَن ِمْنُينَّ ُأمََّياِتُكمْ  َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكمُ }: -تبارؾ وتعالى-كما في قولو  :يعني يقوؿ:  [ٗ األحزاب:] {الالَّ
}الَِّذيَن  :قولو في أيضاً و  وىكذا،، [ٕ المجادلة:] {الَِّذيَن ُيَظاِىُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِيمْ }أنِت عمّي كظير أمي، 

 قراءات متواترة معروفة. ا، فيي{ُيَظاِىُرونَ 
َفَما اْسَطاُعوا َأْن }: وارتفعت عميو، ومنو قول :و أيرتُ يَ أعاله، وظَ  :ظير البيت: -رحمو اهلل تعالى- قال

 .[79 الكيف:] {َيْظَيُروهُ 
ما استطاعوا أف يعموه، الظيور عميو، ظيرت عمى البيت  ،في الظيور الحسي، يعني: السد اآلفىذا  :الحظ
 {َوَلْم ُيَظاِىُروا َعَمْيُكْم َأَحًدا}يقوؿ:  -وتعالى تبارؾ-عموتو، وكذلؾ أيضًا في الظيور المعنوي، واهلل  :بمعنى

 ،عمى ظير البحر، يعني: ما ظير منو [ٖٖ الشورى:] {َفَيْظَمْمَن َرَواِكَد َعَمى َظْيرِهِ }اإلعانة،  ى:نعمب [ٗ التوبة:]
ْلَناُكْم َورَاَء }، [٘ٗ: فاطر] {َدابَّةٍ  ِمنْ }، األرضأي:  [٘ٗ فاطر:] {َما َتَرَك َعَمى َظْيرَِىا}أعبله،  :وىو َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ

 ِبَأنْ  اْلِبرُّ  َوَلْيَس } ارتحؿ وتركو، :يعني في ىذا الموضع في ىذا السياؽ :، تركو وراء ظيره[ٜٗ األنعاـ:] {ُظُيوِرُكمْ 
نما يكوف بإتياف البيت مف ظيره ،يعني: أنو ال يدخؿ مع الباب [ٜٛٔ البقرة:] {ُظُيورَِىا ِمنْ  اْلُبُيوتَ  تَْأُتوا فيعموه،  وا 

وتركوه،  ،تخموا عنوى: معنب [ٔٓٔ البقرة:] {الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب المَِّو َورَاَء ُظُيورِِىمْ  َنَبَذ َفِريٌق ِمنَ }وىكذا، 
-يعني: ىذا الحمؿ الحسي، اهلل  ،[ٙٗٔ األنعاـ:] {ِإالَّ َما َحَمَمْت ُظُيوُرُىَما}إليو،  ـرىو ظي واقد أدار  ـونسوه، فكأني
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، كذلؾ [ٙٗٔ األنعاـ:] {ِإالَّ َما َحَمَمْت ُظُيوُرُىَما} :حينما حـر عمييـ الشحوـ قيد الحؿ بأنواع منيا -تبارؾ وتعالى
أطمعو عميو، وىكذا  :بمعنى -صمى اهلل عميو وسمـ-أت بسره ، لما نبّ [ٖ التحريـ:] {َوَأْظَيَرُه المَُّو َعَمْيوِ }في قولو: 
َوَأْنَزَل الَِّذيَن َظاَىُروُىْم ِمْن َأْىِل }ىذا في المعنوي، واهلل أعمـ،  ،[ٖٖ التوبة:] {ِلُيْظِيَرُه َعَمى الدِّيِن ُكمِّوِ }في قولو: 

 .أعانوىـ :يعني [ٕٙ األحزاب:] {اْلِكتَابِ 
التعدي  :أي ،وظمم الناس ،والمعاصي ،الكفر :م: يقع في القرآن عمى ثالثة معانٍ مْ ظُ : -رحمو اهلل تعالى-قال 

 عمييم.
 إلى أصميف: -رحمو اهلل-ىذه المادة أرجعيا ابف فارس 

َذا َأْظَمَم َعَمْيِيْم َقاُموا}، وىكذا في قولو: [ٕٚ يونس:] {المَّْيِل ُمْظِمًما ِقَطًعا ِمنَ }األوؿ: خبلؼ الضياء والنور،   {َواِ 
َوَتَرَكُيْم ِفي ُظُمَماٍت ال }، ىذا كمو خبلؼ الضياء، [ٖٚ يس:] {َفِإَذا ُىْم ُمْظِمُمونَ }، وفي قولو: [ٕٓ البقرة:]

 .، فيذا كمو يرجع إلى ىذا المعنى[ٚٔ البقرة:] {ُيْبِصُرونَ 
خبلؼ الضياء،  :ممةالظ مـ، فالظ   ىو ىذا ،وضع الشيء في غير موضعو تعدياً  :وىو ،واآلخر الذي ذكره

، ىكذا في أصمو في لغة العرب، اتعديً  الذي يضع الشيء في غير موضعو :جمع ظالـ، والظالـ ىو :مةم  والظ  
فما ظمـ، يعني: لـ يضع الشبو  وُ ظالـ، والعرب تقوؿ: ومف ُيشابو أب   :كؿ مف وضع شيئًا في غير موضعو فيو

الو، فيقاؿ: ىذا عمى حفيو موافؽ لحاؿ أبيو، لكنو قد ُيستغرب عمى خبلؼ  ،في غير موضعو، لـ يذىب بعيداً 
 .فما ظمـ، لـ يضع الشبو في غير موضعو وُ خبلؼ حاؿ أبيو، لكف ومف ُيشابو أب  

 ،ُظممات :فيذه كميا يقاؿ ليا ،والضبلؿ ،والشرؾ ،كالجيؿ :والميـ عف معاف   ،والبلـ ،الظاء :بيذه المادة وُيعبر
المَُّو َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُيْم }نور،  :يذا يقاؿ لوف ،واإليماف ،واليدى ،العمـكا ُيقابميا بأنو نور، كما يقاؿ عم

 ،والعمـ ،ظممات الغي، إلى نور اإليمافو  ،ظممات الكفرو  ،ظممات الجيؿ [ٕٚ٘ البقرة:] {الظُُّمَماِت ِإَلى النُّورِ  ِمنَ 
 .والطاعة
 .ُظمـ :يقاؿ لو ،، يعني: في األشياء المحسوسةالشيء في غير موضعو ماديًّافي وضع  :أيضاً  وىكذا
 ،وأشعارىـ ،العرب تقوؿ ذلؾ لؤلرض التي ُحفرت في غير موضع الحفر، تجدوف ىذا في كبلميـفالمظمومة وأما 

يقاؿ:  ظميـ، لموضع الحفر، :راب القبرولذلؾ يقولوف لت؛ األرض التي ُحفرت في غير موضع الحفر: المظمومةف
 .الحفرة؛ ألف ذلؾ لـ يكف موضعًا لمحفر فُحفر :وىي ،وضعوه في مظمومة

 ، يقوؿ الشاعر:و قبؿ أف يروبن  ب  الذي يضرب ل   :وىكذا أيضاً 
 ـُ يالظم كدِ وىؿ يخفى عمى الع   *** قائيلكـ سِ  ظممتُ  وقائمة  

إف الظمـ يكوف أيضًا  :ولذلؾ يقولوف ـ؛يفيو: ظم في ضرب المبف عصب المساف، فإذا حصؿ االستعجاؿ :كدالع  
بّ  ، أو قبؿ أف فيذا الذي يضرب لبنو قبؿ أف يروب ،ع لو في غير موضعضْ انو، ىذا و  بإتياف الشيء قبؿ أوانو وا 

سقاء المبف،  :سقائيلكـ ظممت  ،قائمة   بّ يعني: ورُ  :وقائمة  ، اً مييكوف ظم ونحو ذلؾ ،ستخرج ويستحصؿ ُزبدهي
 .وىؿ يخفى عمى العكد الظميـ

فيكوف مجاوزة  ،أو مكانو ،أو العدوؿ عف وقتو ،أو الزيادة ،بالنقصاف ،وكذلؾ أيضًا يقاؿ في األشياء المعنوية
ال ُتْشِرْك ِبالمَِّو ِإنَّ } :-تبارؾ تعالى-قاؿ اهلل  ،فيذا ظمـ ،سواء كاف بيف العبد وربو ،ظمـ :ىذا يقاؿ لو ،الحؽ
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في كثير مف تجدوف ؽ، م  ؛ ألف ىذا اإلنساف قد وضع العبادة في غير مف خ  [ٖٔ لقماف:] {الشِّْرَك َلُظْمٌم َعِظيمٌ 
، يربط بيف العبادة والخمؽ، فالذي خمؽ ىو [ٕٔ البقرة:] {الَِّذي َخَمَقُكمْ  َيا َأيَُّيا النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكمُ } :نصوص القرآف

حينما يكوف و وأفحش الظمـ،  ،فيذا مف أظمـ الظمـ ،فإذا وضعت العبادة في غير مف خمؽالذي يستحؽ العبادة، 
فيذا  ،ثـ ُتصرؼ العبادة لغيره ،ويتفضؿ ،ويعطي ،اهلل ُينعـف ،ـأو الجوارح لغير الُمنعِ  ،أو القمب ،كر بالمسافالش

سبحانو -وعبادة غير الخالؽ  ،عصياف العبد لربوف، [ٖٔ لقماف:] {ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْمٌم َعِظيمٌ } ،مف أفحش وأقبح الظمـ
 .ىذا كمو مف قبيؿ الظمـ بيف العبد وربو -وتعالى
ِإنََّما السَِّبيُل َعَمى الَِّذيَن } :يف، ويكوف أيضًا مع المخموق[ٕٖ فاطر:] {َفِمْنُيْم َظاِلٌم ِلَنْفِسوِ } :مع نفسويكوف وكذلؾ 

، فيذا ظمـ واقع عمى [ٕٗ ص:] {َلَقْد َظَمَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجوِ }وقولو: ، [ٕٗ الشورى:] {َيْظِمُموَن النَّاَس 
ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد المَِّو َأْن ُيْذَكَر ِفيَيا }يعني: ال أحد أظمـ،  {َوَمْن َأْظَممُ }: -تبارؾ وتعالى-اآلخريف، ويقوؿ اهلل 

 .، فيذا وضع الشيء في غير موضعومف ىذا بل أحد أظمـف، [ٗٔٔ البقرة:] {اْسُمُو َوَسَعى ِفي َخرَاِبَيا
وضع الشيء في غير  :واستعماليـ، الظمـ ،وىو الموجود في كبلـ العرب ،أىؿ السنة يفسروف بيذا :انتبيوا

ال يضع الشيء في غير موضعو، فيضع اليداية في  -تبارؾ وتعالى-فاهلل  ،موضعو، فاهلل نفى عف نفسو الظمـ
مٍ  َلْيَس  المَّوَ  َوَأنَّ }ف في موضعو، والعقوبة في موضعيا، موضعيا، وأيضًا الجزاء الحس : عمراف آؿ] {ِلْمَعِبيدِ  ِبَظالَّ

عمى نفسي وجعمتو بينكـ  يا عبادي إني حرمت الظمـ))وقاؿ: ، [ٗٗ: يونس] {َشْيًئا النَّاَس  َيْظِممُ  اَل  المَّوَ  ِإنَّ }، [ٕٛٔ
حينما ييدي مف  -تبارؾ وتعالى-مـ، فاهلل الظ ، فوضع الشيء في غير موضعو ىو(ٔ)((محرمًا فبل تظالموا

ويرحـ مف يشاء، فيذا كمو وضع لمشيء في موضعو، ىذا تفسير  ،وُيضؿ مف يشاء، ويعذب مف يشاء ،يشاء
 .الظمـ عند أىؿ السنة والجماعةو العدؿ 

بأنو  -أىؿ الكبلـ ممف خالفوا أىؿ السنة والجماعة في االعتقاد ،كما يقوؿ بعض المتكمميف-ر الظمـ حينما ُيفس  و 
في الكتب في شروح  ةر كثب ىذا تجدونو :أو التصرؼ في حؽ الغير بغير إذنو، انتبيوا ،التصرؼ في ممؾ الغير

اعتقاد أىؿ السنة والجماعة، يقولوف: كتب االعتقاد التي ُكتبت عمى غير و وغير ذلؾ،  ،وكتب التفسير ،الحديث
وىذا ، عند أىؿ السنة والجماعةاه التصرؼ في حؽ الغير، أو التصرؼ في ممؾ الغير بغير إذنو، ليس ىذا معن

أصبل وف الحكمة والتعميؿ ، ىؤالء ينفبغير إذنو التصرؼ في حؽ الغير :يترتب عميو أشياء وأحكاـ في االعتقاد
لو خمد و لما كاف ذلؾ مف قبيؿ الظمـ، ، فيقولوف: لو عذب المؤمنيف الطائعيف األتقياء -عز وجؿ-في أفعاؿ اهلل 
أف ىؤالء  :لـ يكف ذلؾ مف قبيؿ الظمـ، ىكذا يقولوف، بأي اعتبار؟ باعتبار في النار وأىؿ الطاعة أىؿ اإليماف
 .كاف ىذا التصرؼ تصرؼ في ممكو ال يكوف ظممًا، أيًّا، فال-عز وجؿ-ىـ ممؾ هلل 

عذب مف ال ي -تبارؾ وتعالى-يقولوف: ال، الظمـ ىو وضع الشيء في غير موضعو، فاهلل فأىؿ السنة وأما 
 .ثـ ُينجي وُينعـ ويتفضؿ وُيحسف إلى مف عصاه، ليس كذلؾ ،أطاعو واتقاه

 قالوا ذلؾ، وما يترتب عميو، فيـ ألنيـ ينفوف الحكمة والتعميؿ في أفعاؿ اهلل ،الفرؽ بيف التعريفيف :الحظوا
 ال يوجد حكمة أصبًل. :يقولوف

                                                           

 (.ٕٚٚ٘): رقـ الظمـ، تحريـ باب واآلداب، والصمة البر كتاب مسمـ، أخرجو -ٔ
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 ثؿ  ببل ُرجحافِ ثبًل عمى مِ *** مِ  حتْ جّ قد ر   مشيئة   غيرُ  ما ث ـ  
 تب، واهلل أعمـ.ا التعريؼ ذائعًا في كثير مف الكوىذا اعتقاد فاسد، وتجد مثؿ ىذ

 ة.مَ يْ والتُّ  ،وغمبة أحد االعتقادين ،ظن: لو ثالثة معاٍن: التحقيق: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 :ُأصيؿ صحيح يدؿ عمى معنييف مختمفيف :أو قاؿ ،أرجع ابف فارس ىذه المادة إلى أصؿ :ظف  

الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّيْم } :، انظر اآلفأيضاً  اليقيف، وىذا كثير في القرآف، وفي لغة العرب :األوؿ: الظف بمعنى
ال،  ؟عدـ التحقؽ مف الشيء بمعنى ظفال يكوفا أف يمكف ىن، ىؿ [ٙٗ البقرة:] {َربِِّيْم َوَأنَُّيْم ِإَلْيِو رَاِجُعونَ  اُمالُقو 

نما ىو بمعنى  ، وكما قاؿ الشاعر: ـيوقنوف أنيـ مبلقوا ربي :اليقيف، يظنوف أي :وا 
 دِ ر  الُمس   في الفارسيّ  ـُ يُ راتُ *** س   ج  ُمدج   نوا بألفيْ ليـ ظُ  فقمتُ 

 .اليقيف :بألفي ُمدجج بالسبلح، فيذا بمعنى نواقِ ىو ييددىـ، يعني: أيْ  :نوا بألفي ُمدججظُ 
يعني: بُمتيـ،  ،[ٕٗ التكوير:] {َوَما ُىَو َعَمى اْلَغْيِب ِبَضِنينٍ }الشؾ،  :وىو ،والمعنى الثاني الذي ذكره ابف فارس

ال فإف م :يقابموو  ،العمـ :الُمتيـ، ىذه قسمة إجمالية :نيفضال ا يقابؿ العمـ يجعمونو عادة عمى ثبلث الشؾ، وا 
نما أقصد ،ال أعني بو الجيؿ مراتب، ما يقابؿ العمـ ثبلثة  :ويقابمو ،العمـ :يقاؿ ،النسبة في العمـ وخبلفو :وا 

 ،لمواقع طابقاً مإدراكًا  إدراؾ الشيء عمى ما ىو بو :خبلؼ الُمتيقف، يقولوف: العمـ ىو ،ُيتيقف لـما أشياء، يعني: 
 :عمى ثبلث مراتب -يعني ما لـ ُيتيقف-الذي يقابؿ العمـ و واليقيف،  ،الجـز :العمـ، فيذا العمـ يكوف معو :ىذا ىو

 .الظف، يعني: الظف الغالب :يقاؿ لو ،جحافطرؼ الر   :المرتبة األعمى: وىي
 .فبلف يتوىـ، ىذا وىـ، فبلف واىـ، فبلف يتوىـ كذا ،الوىـ :يقاؿ لو ،والطرؼ المرجوح

ما ترجح عنده  ،الشؾ :يقاؿ لو ،استوى فيو األطراؼ ،والطرؼ المتوسط الذي ال يترجح فيو طرؼ عمى طرؼ
 .فيو في حاؿ مف الشؾ، استواء الطرفيف ،شيء

 ،الظف الغالب :االجتيادية مبناىا عمىُيعمؿ بو في ما لـ يرد فيو نص، والقضايا ا ىذ ،ظف :فالراجح يقاؿ لو
مـ ف ،يكوف في حاؿ مف االعتداؿ والتوسطفالشؾ وأما جحاف، فالعمؿ بمقتضى ىذا ال يكوف مذمومًا، الر أي: 

ِإْن َيتَِّبُعوَن } :وىذا الذي ورد فيو الذـ ،والوىـ ىو التخميف الذي ال يكوف مبناه عمى عمـ أصبل ،يترجح لديو شيء
ْن ُىْم ِإالَّ َيْخُرُصونَ  ِإالَّ الظَّنَّ   .وأباطيؿ ال حقيقة ليا ،وتخرصات ،، أوىاـ[ٙٔٔ األنعاـ:] {َواِ 

ىذا المعنى  ،ىذا بمعنى اليقيف ،التحقيؽ :وقاؿ ،األوؿ معنىالذكر  -تعالى رحمو اهلل-ابف ُجزي  :فبلحظ ىنا
 .األوؿ

، الظف :يقاؿ ،جحافطرؼ الر  :وىو ،ذكرتيا الثاني قاؿ: غمبة أحد االعتقاديف، ىذا في األطراؼ الثبلثة التيو 
 قاؿ صاحب المراقي:

 اعتدؿ ما أو ِضده أو لراجح  ***  مؿاحت   ما وشؾ   والظف   والوىـُ 
 .ىذه األقساـ الثبلثة: الشؾ، ما اعتدؿ، الذي ىو وأالمرجوح، وىو:  ،، يعني: الذي يقابموضده وأ ،راجحلفقولو: 

أربعة  ومجموع ذلؾ يرجع إلى ،ة التي ذكرتيا لكـيىذه ليست في القسمة الثبلثيمة، الت   :ذكر معنى :الثالث ىنا
كما  ،يمةالت   :ما يكوف عمى ثبلثة أقساـ، لكف ىنا :يقابمو وأالمنقسـ إلى ثبلثة أقساـ،  الظف :يقابموو  ،أنواع: عمـ
 .يعني: بمتيـ [ٕٗ التكوير:] {َوَما ُىَو َعَمى اْلَغْيِب ِبَضِنينٍ } :ذكرت سابقاً 
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أي:  ،أف ُتستعمؿ بعده ،إذا ُقصد بو اليقيف في القرآف، ونبلحظ في استعماؿ القرآف لمظف عمى ضرب مف اليقيف
يوقنوف، ىذا باالستقراء، وقد يقاؿ  :معناىا [ٙٗ: البقرة] {َربِِّيمْ  ُماَلُقو َأنَُّيمْ  َيُظنُّونَ  الَِّذينَ }، "أف  " :بعد لفظة الظف

 ،كما قمت ىو الوىـ كما سبؽ، لكف المذموـ في القرآف ترجحت أماراتو ما عمى -حاؿعمى كؿ -الظف 
اْلَحقِّ َشْيًئا ِإنَّ المََّو َعِميٌم ِبَما  َوَما َيتَِّبُع َأْكَثُرُىْم ِإالَّ َظنِّا ِإنَّ الظَّنَّ ال ُيْغِني ِمنَ }والقوؿ ببل عمـ،  ،والتخرص
 {ِإْن َنُظنُّ ِإالَّ َظنِّا َوَما َنْحُن ِبُمْسَتْيِقِنينَ }، وال يقيناً  ،المذموـ، ال يتبعوف عمماً  :، فيذا ىو[ٖٙ يونس:] {َيْفَعُمونَ 

َيُظنُّوَن } :يعني: ما ىـ إال يظنوف، وىكذا [ٕٗ الجاثية:] {َوَما َلُيْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْمٍم ِإْن ُىْم ِإالَّ َيُظنُّونَ }، [ٕٖ الجاثية:]
 .، فيذا كمو مذموـ[ٗ٘ٔ آؿ عمراف:] {اْلَحقِّ ِبالمَِّو َغْيَر 

: -تبارؾ تعالى-قاؿ اهلل ونحو ذلؾ،  ،اتباع األوىاـ :العمـ، وقد يكوف بمعنى :جد ذلؾ في القرآف بمعنىتقد إذف: 
َتُقوَل اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَمى المَِّو َوَأنَّا َظَننَّا َأْن َلْن }وتيقنا،  ،عممنا :يعني [ٕٔ الجف:] {َوَأنَّا َظَننَّا َأْن َلْن ُنعِجَز المَّوَ }

 ،، ىذا يحتمؿ أف يكوف غمبة ظف عندىـ، وقد يكوف ذلؾ باعتبار أنيـ كانوا يتيقنوف ذلؾ[٘ الجف:] {َكِذًبا
 ،أف ىؤالء مف الجف لما سمعوا الوحي: ويجزموف بو، ومعنى اآلية كما ذكرنا في التعميؽ عمى المصباح المنير

ىذا الذي تواطأ عميو اإلنس والجف  :ذكروا ىذا، يقولوف ،-تبارؾ وتعالى-ة إلى توحيد اهلل عو وما تضمنو مف الد
َوَأنَّا َظَننَّا َأْن َلْن َتُقوَل اإِلنُس } ،وف عمى ىذا الباطؿئما كنا نظف أنيـ يتواط ،واآللية الباطمة ،في عبادة األصناـ

عمى كثرتيـ عبر  وائتواطىؤالء ف إقوؿ: عمى ال يجرؤ أحد  أو يبمغ األمر، ال [٘ الجف:] {َواْلِجنُّ َعَمى المَِّو َكِذًبا
ىؤالء الجف الذيف آمنوا لما أي: ، فيـ يتعجبوف ،-عز وجؿ-دوف غير اهلل بعفي ،القروف والعصور عمى باطؿ

والجف، كنا بؿ اإلنس عمى الباطؿ مف قِ  التواطؤما كنا نظف أنو يقع ىذا  ،سمعوا الوحي يقولوف: كنا في عماية
وكيؼ تتابعوا جيبًل بعد جيؿ عمى  ،وأف ىذه معبودات حقة، كيؼ تواطئوا عمييا ،ـنظف أف ىذا أمر ُمسم  

ثـ بعد ذلؾ  ،ينشأ عميو الصغير ،وف عمى باطؿئأف الناس قد يتواط :يذا معنى في غاية األىميةف، ؟!كثرتيـ
 الحؽ. يظف أف ىذا ىو

 اهلل عمى نبينا محمد، وآلو، وصحبو.، وصمى واهلل تعالى أعمـ ،المستعاف، ىذا ما يتعمؽ بالظف واهلل


