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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 كفيل :قولو الكاف حرف إلى ئَ ظمِ  :قولو من الظاء حرف( ب -ٕٔ)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وسمم تسميمًا كثيرًا إلى يوم الدين،  ،وصحبو ،وعمى آلو ،لحمد هلل رب العالمين، وصمى اهلل عمى نبينا محمدا

 أما بعد:
 ش.: عطِ ظِمئَ  :-تعالى رحمو اهلل-ف مصنقال الف
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،لحمد هللا
ىو يتحدث عن حرف  ،ىم  وقمة، يقال: الظ   ،ذبول :يدل عمى ،يذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحدف

لمعنى  :قالي ى من غير ىمزم  الظمأ، فالظ   :مى، والميموزظ  ال ،والميم، والحرف المعتل الذي ىو األلف ،الظاء
 ،العطش :وىو ،الظمأ :الميموزو رقيقة الجفن عندىم،  :ى، العين الظمياءم  ظ   :يقال ،قمة دمل المثةو  ،مورضال
 التوبة:] {ال ُيِصيُبُيْم َظَمأٌ }الميموز،  :الذي ورد في القرآن ، فيذا[ٜٖ النور:] {َيْحَسُبُو الظَّْمآُن َماءً } :ىذا معروفو 

 ،يقال ذلك لمعطش، يدل عمى ذبولف يعني: ال تعطش، ،[ٜٔٔ طو:] {َوَأنََّك ال َتْظَمُأ ِفيَيا}يعني: العطش،  ،[ٕٓٔ
أو نحو  ،أو قميل لحم الساقين ،من كان قميل المحم مثالً ير الميموز تجد أنيم يعبرون بو عوليذا في غ؛ قمة ماءو 

 قمة الماء.و مور، ضال :ذلك بمعنى يقال ،ىذا
 :بالنيار لّ ما كان من فوق، وظَ  :وىي ،ةجمع ُظمّ  :بالضم :لل، وُظمَ جمع ظِ  :اللظِ  :-رحمو اهلل تعالى- قال

 بمنزلة بات بالميل.
طبعة دار الضياء جعل ذلك في مادة  ىيظل، ىنا في الطبعة التي  ة:والثاني ،اللالظ   ى:األول ،ىاتان المادتان

 .طبعة دار الضياء ما فيك ،جعميا في مادتين، واألحسن أن ُيضم ذلكف ،في الطبعة األخرى فرقياو واحدة، 
 :يدل عمى ،معناىا يرجع إلى أصل واحدفإلى أصل واحد،  -رحمو اهلل-صل ىذه المادة يرجع عند ابن فارس أ

ل ىذا يكون بالغداة والعشي، وغيره، الظ ،ظل اإلنسان ،لالظ ل مثاًل، فالظ :ستر شيء لشيء، ىذا الذي ُيسمى
ىل ىو ليل؟  ؟طموع الشمس، ىذا ماذا ُيسمىل قب يذوقت الال، [٘ٗ الفرقان:] {أََلْم َتَر ِإَلى َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ }

 ،ىذا االمتداد الذي تتنقصو الشمس شيئًا فشيئاً  :ِظل، وىكذا :ىذا الوقت يقال لوال، الغداة قبل طموع الشمس؟ 
زالت إذا ثم بعد ذلك  ،إلى ِظل أو فيء الزوال ،يقال لو: ِظل، فإذا أتت عميو الشمس إلى منتياه؟ يقال لو ماذا

االنتقال، كأن  :الفيء، فإن الفيء يدل عمى معنى :ىذا الذي يقولون لو ،الشمس، فيبدأ يمتد من الناحية األخرى
كون ل يبأن الظ لكنو يقول ،رجع، وابن فارس ذكر ىذا المعنى :فاء بمعنى ،ىذا الظل انتقل إلى الناحية األخرى

كما يقال ذلك لما  ،ِظل :يقال لو ،قال أيضًا لما يكون بعد الظير أو بعد العصربالغداة والعشي، يعني: أنو ي
 ،بعد الظير :يعني ،الذي يكون بعد الزوال :ال بالعشي، العشييكون في أول النيار، لكن الفيء ال يكون إ
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فيء، الذي في الصباح ال  :ل ىناك يقال لوالعشي، فالظ :ىذا كمو يقال لو ،إلى ما قبل غروب الشمس :وىكذا
 .: الظل أعم من الفيءنإذ، فيء :يقال لو
 ،لبأول سحابة ُتظِ  ابعضيم يقيدى :ةالدائم، الُظم   :يعنيل الظميل الظ [ٚ٘: النساء] {َظِمياًل  ِظالِّ  َوُنْدِخُمُيمْ }قولو: 

ْذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُيْم َكَأنَُّو ُظمَّةٌ } لما ُيستظل بو،  :ُظمة، وىي :ما أظمك من السحاب يقال لوف، [ٔٚٔ األعراف:] {َواِ 
ن كانت في الغالب الُظم    ،ونحو ذلك ،كالعذاب ،بمو المكروهة تقال لما ُيستوخم وُيكره، يعني: فيما يكون من قِ وا 

ال فاألصل أنيا ت  .كون لما أظمكيعني في الغالب، وا 
تقول:  ،ونحو ذلك دفع األذىو  ،المنعةو  ،الرفاىيةو  ،العزةو  ،الكنفك ،ما ىو أوسع من ىذال عوُيعبر أيضًا بالظ  

تقول: نحن في ِظل  ،ىو في ظل فالن ،ويتفقده ،هويكمؤ  ،فالن في ِظل فالن، يعني: في كنفو، إذا كان يرعاه
والرغد، أىل الجنة في ِظالل من العيش، يتنعمون  ،الرفاىية :يعني ،نحن في ِظالل من العيش :فالن، وقد تقول

 .لفي معنى الظ في رفاىية، وحال طيبة كريمة، فيذا كمو مما يتوسع فيو في االستعمال
قال إذا عممو يقولون: ىذا في األصل ي ؟ل فالنل، ظ  عالقتو بالظ   فالن يعمل كذا، ىذا ما ل  ل قوليم: ظ  ومن الظ  

ل، الناس يعممون في م  ظ  ظل يعمل كذا، ظل يعمل في وقت الت   :يقال ،إذا عممو نياراً  :انظروا الدقة ،نيارًا، انتبيوا
ذا عممو يجمسون في الظ ،يبحثون عن الظل ،الظل بات يعمل كذا، باتوا  :لياًل تقولل، ظل فالن يعمل كذا، وا 

ليدل  ؛لمعمل في الميل والنيار -ظل يعمل كذا :أعني-يدوكون ليمتيم، إذا كان ذلك في الميل، وقد يقال ذلك 
ال  ،أنو مستمر في ىذا العمل :سواء كان ذلك لياًل أم نيارًا، بمعنى :يعني ،ظل يعمل كذا ،عمى االستمرار وا 

أنو في النيار يكون  الميل، ما عالقتو بالظل؟ كما سبقوبات لمعمل في  ،معمل في النيارلفاألصل أن ظل يكون 
نما يعمل في الظل، وقد ُتحذف الم الفعل ،الظل ، [ٜٚ طو:] {َوانُظْر ِإَلى ِإَلِيَك الَِّذي َظْمتَ } ،وتُفتح الظاء ،ظل :وا 
 ،يعني: ظممتم، وبعضيم يكسر الظاء [٘ٙ الواقعة:] {َفَظْمُتْم َتَفكَُّيونَ }، [ٜٚ: طو] {َعاِكًفا َعَمْيوِ } ظممت   :أصميا

 .تعمل كذا، ىذا يفعمونو تخفيفًا، لكنو ال يتغير بو المعنى، إنما ىو لمجرد التخفيف ت  فيقول: ِظمْ 
 { َظِمياًل َوُنْدِخُمُيْم ِظالِّ }: -عز وجل-فرد، يقول اهلل المأيضا و  ،مول الجمعالظ   :وكذلك ،اللوالظ   ،لالظ   يذا ىوف
 ،بحسب ارتفاع الشمس ،ل في الدنيا يتقمصالظ ،ظل النيار :يعني [ٖٓ الواقعة:] {َوِظلٍّ َمْمُدودٍ }، [ٚ٘ النساء:]

ال يتعرض لمشمس، إنما ذلك في الدنيا،  ،؛ ألنو في الجنة ال يضحى[ٖ٘ الرعد:] {ُأُكُمَيا َداِئٌم َوِظمَُّيا}فتأخذ منو، 
في الغداة يكون  ،، بعضيم يقول: ىذا الذي يكون في أول النيار[٘ٗ الفرقان:] {َمدَّ الظِّلَّ أََلْم َتَر ِإَلى َربَِّك َكْيَف }

َوالمَُّو َجَعَل َلُكْم }: -تبارك وتعالى-وقولو وترتفع تنتقص منو شيئًا فشيئًا،  ،، ثم بعد ذلك لما تظير الشمسممتدًّا
 .وما ُيستظل بو ،ونحو ذلك من الشجر ،من البيوت ،يعني: تستظمون بو [ٔٛ النحل:] {ِممَّا َخَمَق ِظالاًل 

، [ٗ الشعراء:] {َفَظمَّْت َأْعَناُقُيْم َلَيا َخاِضِعينَ }الميل، بمنزلة بات ب :بالنيار لّ ظ   :ىنايقول  -رحمو اهلل-زي ابن جُ ف
َذا ُبشَِّر }كمو من ىذا المعنى،  [ٖٖ الشورى:] {َفَيْظَمْمَن َرَواِكَد َعَمى َظْيرِهِ }، [ٗٔ الحجر:] {َفَظمُّوا ِفيِو َيْعُرُجونَ } َواِ 

 فيبقى عمى ىذه الحال. [ٛ٘ النحل:] {َأَحُدُىْم ِباأُلنَثى َظلَّ َوْجُيُو ُمْسَودِّا
 : حرف الكاف.-رحمو اهلل تعالى- قال

 ،[ٕٓ الحديد:] {َنَباُتوُ َأْعَجَب اْلُكفَّاَر }الزرع، ومنو قولو:  :الجحود، وبمعنى :وىو ،كافر: لو معنيان: من الكفر
 غفرانيا. :راع، وتكفير الذنوبأي: الزُّ 
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نما الزارع،  ،الزرع :الزرع، ال، ىو ليس بمعنى :الكافر، قال: وبمعنى :ىذه المادة بمعنى  ،يفصحففييا توا 
 .الزارعوالصحيح: 

بأي اعتبار؟  ،كافر :والتغطية، فيقال لمزارع ،الستر :وىو ،فينا ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى معنى واحد
ل اإليمان قيل لو بكافر، وىكذا الكفر الذي يقا :يقال لوف ،يغطي الحب بتراب األرض ،أنو يستر البذر :باعتبار

أو  ،أو الكبر ،أو كان ذلك بسبب الحسد ،أنو تغطية لمحق، سواء كان ذلك من قبيل الجحود أصالً  :ذلك باعتبار
الكفر الذي يكون من قبيل  أم ،سواء كان الكفر األكبر ،فيذا الذي كفر قد ستر الحق ،نحو ذلك أو ،اإلعراض

 .وسترىا ،أنو لم يشكر عمييا، أو جحدىا :بمعنى ،كفر النعمة
أو بإيزاء الجبال  ،لمثنايا من الجبال، بأي اعتبار؟ لتطامنيا، يعني: كأنيا أمام الجبال :ر ىذه تقالف  ِفرات والك  الك  

طمقو اآلن لما ن ر، ويحتمل أن يكون قيل ذلكف  ك   :فقيل ليا ذلك، الواحد منيا يقال لو ،الشامخات طامنة واطئة
ر من فْ الك   :واهلل أعمم، وىكذا أيضاً  ،لتطامنيا ؛راتف  ك   :يقال ليا ،ونحو ذلك ،والعجالت ،عمى إطارات السيارات

ر الشيخ، كفر فْ الُقرى، يقال: ك   :بأن الُكُفور  يكاد يمر بو أحد، وبعضيم يقولبحيث ال ،األرض ما بُعد من الناس
 .كمصر ،كذا، ىذا موجود في بعض البالد

والتغطية في كل استعماالتيا في األصل، فما ذكره ابن ُجزي  ،الستر :ىذه المادة ترجع إلى معنى :فعمى كل حال
الستر والتغطية،  :ىذا كمو يرجع إلى ،الزارع :بمعنى، و الجحود :أنيا بمعنى :ىنا من المعنيين -تعالى رحمو اهلل-

 .بالتراب وكذلك ىذا الزارع يستر الحب ،أو غير ذلك ،أو ُنكران ،بجحد ،ويغطيو ،فيذا الكافر يستر الحق
وال يبقى ليا أثر  ،ُتغفر، و ُتستر الستر، فيذه الذنوب :غفرانيا؛ ألن تكفير الذنوب بمعنى: تكفير الذنوبو  قال:

، لكن ال يصح كما [ٕٔٔ البقرة:] {اْلَخاِسُرونَ  َوَمْن َيْكُفْر ِبِو َفُأْوَلِئَك ُىمُ }يقول:  -تبارك وتعالى-اهلل و بعد ذلك، 
 الَِّذينَ }قون، يصد   :قال [ٖ: البقرة] {ُيْؤِمُنونَ  الَِّذينَ } :أنو كمما جاء اإليمان في القرآن :يفعل بعض المفسرين

ذا ذُ صدّ  :قال [ٕ٘: البقرة] {آَمُنوا جحدوا، ىذا ليس بصحيح، وقد ذكرت لكم في الكالم عمى  :كر الكفر قالقوا، وا 
في كتابو اإليمان  -رحمو اهلل-الفروقات بين اإليمان والتصديق من جية المغة، وقد ذكر شيخ اإلسالم  :اإليمان
في الكالم عمى اإليمان،  انحو سبعة فروقات في المغة فقط بين اإليمان والتصديق، وىذا مضى معن :الكبير

 :وليس معناه ،والتصديق االنقيادي ،واإلذعان القمبي ،اإلقرار :وكذلك بالنسبة لمكفر، فاإليمان ىو بمعنى
ع الكفر، فالكفر قد ال يكون بالجحود، التصديق فقط، وأما الكفر فال ُيفسر بالجحود بمجرده؛ ألن الجحود أحد أنوا

ن لم يكن جاحداً  ،أن يأتي بشيء يكفر بو :الكفر بنوع آخرباإلعراض، وقد يكون قد يكون  وىذا معروف،  ،وا 
 :ا غير صحيح، يقول: كفروامطمقً تفسيره بالجحود  ،تجدون ذلك في كثير من كتب التفسيرو  بالجحودتفسيره ف

نما ىو تفسير لو بأحد صوره ،وىذا غير صحيحجحدوا،   .أو أنواعو ،وا 
الذي ييمنا ىو  ،، عمى معنيين مشيورين[ٕٓ الحديد:] {َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتوُ }: -تبارك وتعالى-وقولو 
ثم ىم أيضًا من  ،بون في ذلكويدء ،راع ىؤالء ىم الذين يزرعونو، أن الز  راع، بأي اعتبار؟الز   :وىم ،األول

راع، فظير ىذا النبات الز   :أي {َأْعَجَب اْلُكفَّارَ }فيعجبيم ما يكون منو عمى حال من الكمال،  ،يميزون جيد الزرع
واشتغاليم بو من جية، ومن جية أنيم أىل الميز  ،فأعجبيم ذلك؛ لمعاناتيم ،وحال من التمام ،بصورة من الكمال

 .{اْلُكفَّارَ َأْعَجَب }والمعرفة لمثل ىذا، 
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النَِّساِء  ُزيَِّن ِلمنَّاِس ُحبُّ الشََّيَواِت ِمنَ }فمما كان ىذا من بيجة الدنيا  ،والقول اآلخر: أن الكفار ىم الكفار
ْنَعاِم َواْلَحْرثِ  َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمنَ  َمِة َواأَل ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ  :، الحرث ىو[ٗٔ آل عمران:] {الذََّىِب َواْلِفضَّ

واستيواىم، يعني:  ،وىي غاية مطموبيم، فأعجبيم ،ون بيا غاية العنايةعن  ويُ  ،الزرع، فيم يتعمقون بيذه األمور
 :أن الكفار بمعنى ،وىو األقرب ،تعجبيم زىرة الحياة الدنيا، لكن المعنى األول أشير -عز وجل-الكفار باهلل 

عند الكالم عمى ىذه اآلية في  ،عمى ىذا مفصاًل في الكالم عمى األمثال في القرآن راع، وقد مضى الكالمالز  
 صمى اهلل عميو وآلو وسمم.-صفة أصحاب محمد 

 .فة: جميعاً كا :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
منعو،  :و بمعنىوانقباض، تقول: كفّ  ،قبض :يدل عمى ،ابن فارس يقول بأن ىذه المادة ترجع إلى أصل واحد

ْذ َكَفْفُت َبِني ِإْسرَاِئيلَ }امتنع،  :يعني ،ُكف عن كذا :ة، ويقال في األمركافّ  :وىي ،كاف   :ىو  [ٓٔٔ المائدة:] {َواِ 
، [ٗٛ النساء:] {َعَسى المَُّو َأْن َيُكفَّ َبْأَس الَِّذيَن َكَفُروا}أو أن يصموا إليك بمكروه،  ،منعتيم من أن يؤذوك :يعني

 .أو أن يمحقوا بكم الضرر ،فال يتوصمون إلى شيء مما يؤذونكم بو ،بأن ُيضعف قوتيم
فإذا فجأه  ،ألن اإلنسان يكف بيا عن وجيو :قيل :لراحة اليد مع األصابع، ىذه الكف، ُسميت بذلك :والكف يقال

 .أو عن وجيو ،يكف بذلك عن نفسو ،شيء قال بيده ىكذا
من أجل كتب المغة،  :وىو ،تيذيب المغة :في كتابو -رحمو اهلل-لمجميع، بأي اعتبار؟ األزىري  :والكافة تقال

كانوا عمى طريقة السمف،  ،وأمثال ىؤالء من المتقدمين ،وكتاب ابن فارس ،كتاب األزىري :ىذه الكتب مثل
ولسان  ،القاموس :أىل الكالم، بينما تجد في كتب المتأخرين مثل ل في ىذه الكتب لوث من لوثيعني: ما دخ

 ،االستواء مثالً  :حينما ترجع إلى كممةفوالمعاني الُمحدثة،  ،تجد الموثات الكالمية موجودة ،وأمثال ذلك ،العرب
ن كان ذلك ال ُيعرف في  ،استوى في كتب المتقدمين ال تجد استولى، لكن تجد ذلك في بعض كتب المتأخرين وا 

يث، ودخمت في أصول الفقو بكثرة، ودخمت لكن الموثات الكالمية دخمت في المغة، ودخمت في عموم الحد ،المغة
صل بذلك من المفاسد ما ىو وحوالنحو،  ،كالبالغة ،وسائر العموم لألسف ،وكتب التفسير ،في شروح الحديث

 معموم.
 :أو في ربط ىذا المعنى بمعنى ،األزىري نقل عن بعض أىل المغة في تأصيل ىذا المعنى ،كافة :لفظة :فالحظ
حاشيتو،  :القميص، وىي ةيكف الشيء في آخره، يقولون: ُكف   كافة، كأنو :أو نحو ذلك، معنى ،أو الكف ،المنع

الطرف، طرف الشيء ىو  :يعني وُ فُ رْ ُمستطيل فح   فطة التي تكون في أسفل الثوب، يقولون: كل  يعني: الص  
ِكفة الميزان، وُكفة  ،ميزان مستديرالفِكفة الميزان، مثل: ة، ة، وكل ُمستدير ِكفّ و ُكف  فُ رْ حرفو، كل مستطيل فح  

الثوب بيذا؛ ألنيا تمنعو  ُكفة، يقولون: ُسميت ُكفة :الصفطة التي تكون في آخر الثوب، فيذه يقال ليا :الثوب
 .ةعالقة ذلك بالُكفّ  يذا لبيانباعتبار أن أصل الكف المنع اآلن، ف ،نتشر، تمنعو من االنتشاريأن 

ْمِم َكافَّةً اْدُخُموا ِفي }فقولو تعالى:  - بمغوا في السمم حيث تنتيي شرائعوا :، يقولون: المعنى[ٕٛٓ البقرة:] {السِّ
ْمِم َكافَّةً } فتكفوا من أن تعدوا شرائعو، يعني: ،-اإلسالم :مم يعنيالس  و  بيذا االعتبار،  [ٕٛٓ البقرة:] {اْدُخُموا ِفي السِّ

ْمِم َكافَّةً } :إذا قمنا بأن  ،يرجع إلى اإلسالم، يعني: ال تأخذ بعض الدين {َكافَّةً } أن، [ٕٛٓ البقرة:] {اْدُخُموا ِفي السِّ
من  اً ، فيم يأخذون جزء[ٜ٘ٔ األنعام:] {ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُيمْ } الدين، كأولئك الذين يؤمنون ببعض ،وتترك بعضاً 
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وما  ،قاقوالر   ،ىدبذلك، ثم ىذا يأخذ جانب الز عرف وييتم بو فقط، ويزدري ما عداه، ويُ  ،الدين، ىذا يأخذ الجياد
نما ،آخر، وىكذا، فتتفرق األمة اوُيعرف بو، وىذا يأخذ جانبً  ،ويترك ما عداه ،إلى ذلك ْمِم }: وا  اْدُخُموا ِفي السِّ

 .كافةى: معنفيذا  منو شيئًا، وافال تترك ،أنكم حتى تبمغوا مداه :معنى ذلكففي كل شرائعو، شرائع الدين،  ،{َكافَّةً 
ذا نظر  ْمِم َكافَّةً }، داخمين :إلى المعنى باعتبار ناوا  ادخموا  :فيكون ،جميعاً  :يعني [ٕٛٓ البقرة:] {اْدُخُموا ِفي السِّ

كافة،  ،معنى المنع وف أحد، فيذا فيكمكم حتى ُيكف عن عدد واحد لم يدخل فيو، يعني: ال يبقى أحد، يمتنع تخم  
 َأْرَسْمَناكَ  َوَما} ،بذلك -تبارك وتعالى-وما وصفو اهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم-حتى قال بعضيم في بعث النبي 

والعذاب؛  ،فإنو يكفيم عن النار والضالل، ومن ث م   ،، بعضيم يقول: يكفيم عن الكفر[ٕٛ: سبأ] {ِلمنَّاسِ  َكافَّةً  ِإالَّ 
 .واهلل تعالى أعمم ،ويترتب عميو، فيذا يرجع إلى ىذا المعنى ،ألن ىذا ينتج عنو

َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ } يعني: جميعًا، [ٕٕٔ التوبة:] {َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَينِفُروا َكافَّةً }: -تبارك وتعالى-ويقول اهلل 
 لجميع الناس. ،لعموم الناس :يعني "كافة لمناس"وبعضيم فسره  ،فسره بعضيم بما سبق [ٕٛ سبأ:] {َكافًَّة ِلمنَّاسِ 

 رجعة. :ةكرَّ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 رجعت :ُت بمعنىرْ كر  فت، ر  ت، وكر  رْ كر   :جمع وترديد، من ذلك :يدل عمى ،ابن فارس أرجع ذلك إلى أصل واحد

الترديد  :الرجوع مرة بعد مرة، فيذا فيو معنى :الكرفمرة بعد مرة، ّكر فالن عمى العدو، فالن يُكر، الكر والفر، 
 .والرجوع

 [ٗ الممك:] {اْلَبَصَر َكرََّتْينِ  ُثمَّ اْرِجعِ }رجع،  :فيذا ىو المراد، كر عن كذا ،رجعة :ة بمعنىابن ُجزي يقول: الكرّ 
، ذكر المرتين كثير من المفسرين ؟السموات :يعني: ردد النظر ىل ترى من عيب في خمق ىذه األجرام العموية

وليس التثنية  ،تدل عمى التكرارل ؛وليس أن ينظر مرتين، لكن العرب ُتعبر عن مثل ىذا ،المقصود الكثرة :يقولون
فيستوثق في  ،أنو ينظر مرتين فقط، وبعضيم يقول: ينظر مرتين لعمو في األولى قد أخطأ في نظره :ىنا بمعنى

 ،نقول: كر عمى األعداء حينما التكرار، وىكذاو أن ذلك يقال لمكثرة  ،النظرة الثانية، لكن المشيور ىو األول
 :يعني ،الرجوع :فيذا فيو معنى ،[ٙ اإلسراء:] {اْلَكرََّة َعَمْيِيمْ  ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكمُ }حمل عمييم قاصدًا التغمب،  :بمعنى

تارة تكون الغمبة  ،ب، والدىر دول، بمعنى أن ذلك يكون متداوالً والدىر ُقم   ،عادوا عمييم بالغمبة، فالحرب سجال
والتمكين، وتارة يبتمي  ،والنصر ،والغمبة ،تارة بالظيور -عز وجل-فيبتمي اهلل  ،والقوة، وتارة تكون ليؤالء ،ليؤالء
  .لينظر كيف يعممون ؛بالشدة

من أجل أن  ؛إلى الدنيا ايعني: رجوعً  [ٚٙٔ البقرة:] {َوَقاَل الَِّذيَن اتََّبُعوا َلْو َأنَّ َلَنا َكرَّةً }: -تبارك وتعالى-يقول اهلل 
 ،يعني: عوداً  [ٕٓٔ الشعراء:] {اْلُمْؤِمِنينَ  َفَمْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة َفَنُكوَن ِمنَ } :عنيم -تبارك وتعالى- ويقول ،منيم نتبرأ

بمعنى: رجعة، ىذا ما  [ٕٔ النازعات:] {َقاُلوا ِتْمَك ِإًذا َكرٌَّة َخاِسَرةٌ }ورجوعًا إلى ىذه الدار الدنيا، الحياة الدنيا، 
 يتعمق بيذه المادة.

بالضم في  ُبر األمرُ ضارع، وكَ بالفتح في الم ريكبَ  ،نمن السِّ  :بكسر الباء كِبر :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 :والِكبر ،كبير مبالغة :ر بالضم والتشديداجمع ُكبرى، وُكبَّ  :وفتح الباء ،ر بضم بالكافالمضارع والماضي، وُكبَ 

 -تعالى-اسم اهلل  :والعظمة، والمتكبر ،الممك :، والكبرياءومعظم :وضميا ،بكسر الكاف :ر الشيءبْ التكبر، وكِ 
 العظمة. :أو بمعنى ،من الكبرياء
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ر، يعني: سواء كان غ  خالف الص   :وىو ،أرجعيا ابن فارس إلى معنى واحد ،والراء ،والباء ،الكاف :ىذه المادة
معظم األمر،  :رر، والِكبر والُكبْ اوُكب   ،اروُكب   ،كبير :في األمور المعنوية، يقال: ىو أم ،ىذا في األمور الحسية

 :يعني ،ويذيعو ،يعني: معظمو، الذي كان ينشره [ٔٔ النور:] {َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرهُ }: -تبارك وتعالى-قال اهلل 
 .{َتَولَّى ِكْبَرهُ } ،اإلفك

أن السائس الذي يسوس الناس من الرعية يستطيع أن يستميميم  :في المال، بمعنىر سياسة القوم بْ ويقولون: كِ 
في  وىذا يقال أيضاً  ،فيرضييم بو ،وذلك بإغداق المال عمييم ،كما يقال وطوع بنانو ،رىن إشارتو فيكونوا ،بالمال

 ،من المنكريحجزىم عن شيء حينما كان كما ذكر في سياستو فقد  ،-اهللرحمو -عمر بن العزيز سياسة 
ركنوا إلى ىذه، وىكذا  ،فإذا نفروا من ىذه التي اعتادوا عمييا ،كان يعطييم شيئًا من الدنيا في مقابمو ،والفساد

أو  ،ألن الرجل قد يكون ممسكاً  ؛التعدد قد تفشلو كثير من الزواجات فسياسة النساء، و  ،سياسة الناس عموماً 
فرة ما ال يجدون معو ما يركنون إليو، يعني: ىي قد تنفر اب النفيجد ىؤالء النساء من أسب ،ليس في يده شيء
فإذا كان الرجل  ،حينما تحتدم النفوس لدى ىؤالء الضرائرف ،والمنافسات ،وبعض التصرفات ،من بعض المزاوالت

والوئام، أما  ،والسكون ،فتكون الحال عمى شيء من االطمئنان ،وتركن ليذه ،فتنفر من ىذه ،وُيعطي ،يبسط يده
 ،والصدام ،فيقع الحدام ،فال تجد ما تركن عميو ،خرج من يده شيءال ي   ،أو قابض اليد ،اليد إذا كان الرجل حافّ 

تجد ىذه  ،وعندىم مال ،ولذلك تجد غالب الذين يبسطون أيدييم ؛ة ما ُيركن إليووليس ثمّ  ،والنزاع ،والشقاق
ي أفضل وال ترج   ،ال تطمب غيرىا ،وبحبوحة ،في رغد من العيش وكل واحدة تعيش ،ستقرة، ومالزواجات ناجحة

ر سياسة ، فِكبْ -عز وجل-من رحم اهلل  إال ،في معاناة اىو دائم ،منيا، بينما اآلخر الذي ال يكاد يجد الُبمغة
فكيف إذا كان الرجل ىو  ،أو أكبر ذلك ر ذلك،أو أكث ،القوم في المال، ىكذا تقول العرب، يعني: أعظم ذلك

وضيق العيش؛ ألن  ،والكبد ،من النكدما يمقى فيذه ىي الطامة الكبرى التي يمقى فييا  ،!؟الذي يأخذ من إحداىن
 .ثم بعد ذلك يتزوج عمييا ،فيكون ىو اآلخذ ،ىذه ال يمكن أن تقبل أن ُتعكس القضية

أكبر الشيء  :وكذلك أيضًا يقال :إذا استعظمتو، الحظ :أكبرت الشيء :يقول ،اليرم :وىو ،رالِكب   :وىكذا أيضاً 
 ،عددتو كبيرًا، والتكبير يقال لمتعظيم :، أكبرت فالنًا يعني[ٖٔ يوسف:] {َفَممَّا رََأْيَنُو َأْكَبْرَنوُ }إذا عده كبيرًا،  :أيضاً 

لمشيء العظيم  :قالتوالمعصية الشنيعة، وكذلك  ،الفعمة العظيمة :، والكبيرة ىي[ٔٔٔ اإلسراء:] {َوَكبِّْرُه َتْكِبيرًا}
َماِل َىَذا اْلِكتَاِب ال ُيَغاِدُر }الصغيرة، تقابل  :، فيي[ٕٔٔ التوبة:] {َوال ُينِفُقوَن َنَفَقًة َصِغيَرًة َوال َكِبيَرةً }،عموماً 

 النساء:] {َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما تُْنَيْوَن َعْنوُ ِإْن }: -تبارك وتعالى-، وكذلك في قولو [ٜٗ الكيف:] {َصِغيَرًة َوال َكِبيَرةً 
 .والجرائم ،والجرائر ،ىذه العظائم من الذنوب [ٖٔ

ال  :ر، كُبرب  يكْ  ،ر الغالمالصبي، كبِ  رًا، تقول: كِبر  ر ِكب  ر يكب  بِ ، ك  نمن الس   :ر بكسر الباءفابن ُجزي يقول: كبِ 
نما  ،نيقال في الس    :رًا، لكن حينما تقولب  ر كِ يكب   ،في السن :بمعنى ،بالكسر :كِبر :تقولعُظم، ولكن بمعنى وا 

 ،كبير :رًا يعني: فيوب  ر كِ كُبر يكبُ  ،كُبر األمر بالضم في المضارع والماضي ،لأو ثقُ  ،عُظم :ُبر يكون بمعنىك  
ر بضم وُكب   ،شق عمييم ذلكو يعني: عُظم  [ٖٔ الشورى:] {َكُبَر َعَمى اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُىْم ِإَلْيوِ }عُظم وثقل 

 ،ر الشيءوِكبْ  ،ر الشيءالتكبر، وُكبْ  :ركبير عمى سبيل المبالغة، والِكبْ  :ارجمع ُكبرى، وُكب   :وفتح الباء ،الكاف
 .الممك والعظمة، إلى آخر ما ذكر :والكبرياء ،معظمو :قال



7 
 

ْن َكاَن َكُبَر }يقول:  -تبارك وتعالى-فينا اهلل  َواْتُل }أو عُظم،  ،ثقل :كُبر بمعنى [ٖ٘ األنعام:] {َعَمْيَك ِإْعرَاُضُيمْ َواِ 
يعني: عُظم  [ٔٚ يونس:] {َعَمْيِيْم َنَبَأ ُنوٍح ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِو َيا َقْوِم ِإْن َكاَن َكُبَر َعَمْيُكْم َمَقاِمي َوَتْذِكيِري ِبآَياِت المَّوِ 

ِفي  ِإنْ }: عُظم، ىعنبم [ٖ٘ غافر:] {َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد المَّوِ }: -تبارك وتعالى-أو شق عميكم، وىكذا في قولو  ،عميكم
 :يعني [ٕٙٙ البقرة:] {َوَأَصاَبُو اْلِكَبرُ }: عمى الحق، وىكذا أيضاً  أي: تعاظم وتعال   [ٙ٘ غافر:] {ُصُدورِِىْم ِإالَّ ِكْبرٌ 

 {اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َوَىَب ِلي َعَمى اْلِكَبرِ }أيضًا: التقدم في السن،  [ٓٗ آل عمران:] {اْلِكَبرُ  َوَقْد َبَمَغِنيَ }في السن، 
ِإنََّيا }ر، التقدم في العم [ٖٕ اإلسراء:] {ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُىَما َأْو ِكالُىَما}وفي قولو:  ،كذلك [ٜٖ إبراىيم:]
 العظائم. [ٖ٘ المدثر:] {ْحَدى اْلُكَبرِ َلِ 

 اجعمني كافميا. :[ٖٕ ص:] {َأْكِفْمِنيَيا}وحضنو، وقولو:  ،ل، أي: ضم الصبيل يكفُ فَ كَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ل الِكفْ فل، من ذلك: الِكفْ  :تضمن الشيء لمشيء، الحظ :يدل عمى ،ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد

ُيدار حول السنام، ويقال أيضًا كساء و، ن  ، فكأنو قد ُضم  -البعير سنام-السنام ما ىو؟ يقول: ِكساء ُيدار حول 
 .يكون لمرديف في الركوب، فكأنو أيضًا ُيضمن بيذا ،لشيء يوضع في عجز البعير

 :ن شيء لشيء، فالكفيل ىوتضمّ  :ىذا المادة ترجع إلى معنى :الضامن، قمنا :وىو ،الكفيل :وكذلك من الباب
 :ليعولو، والِكفْ  :كفالة اليتيم، بمعنىو  ،فالن يكفل األيتام :الذي يكفل غيره، تقول :الضامن، والكافل ىو

يحممو حاممو  كأنو شيء :الحظفين من األجر، عضِ  :بمعنى [ٕٛ الحديد:] {ُيْؤِتُكْم ِكْفَمْيِن ِمْن َرْحَمِتوِ } ،عفالض  
الِكفل،  :ىذا يقال لو ،الذي ُيشد في عجز البعير يكون عميو الرديف :قمنا :عمى الِكفل الذي يحممو البعير، الحظ

 {اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفينَ  َأنِّي ُمِمدُُّكْم ِبأَْلٍف ِمنَ }: -عز وجل-هلل ل اكما قا ،، فيذا الرديف راكب آخر{ُيْؤِتُكْم ِكْفَمْينِ }
 [ٕٛ الحديد:] {ُيْؤِتُكْم ِكْفَمْيِن ِمْن َرْحَمِتوِ } ،لِكفْ  :ا، فيذا الرديف يقال لوُيردف بعضيم بعضً  :قيل [ٜ األنفال:]

أو ىذا الذي  ،أو ىذا الموضع ،فيذا المكان ،رديف ليذاىذا الراكب كأن ف؟ عْ ل بالض  الِكفْ  ةضعفين، ما عالق
ليس الراكب و الرديف -بحيث يحجز ىذا الراكب من السقوط  ،أو غيره في آخر البعير ،يوضع من خيش

 :ِكفل بمعنىالربط الدقيق في المعنى،  :الحظ ،[ٕٛ الحديد:] {ُيْؤِتُكْم ِكْفَمْيِن ِمْن َرْحَمِتوِ }فل، كِ  :يقال لو -األصمي
 ىا ليا تعمق بيذا.دالمادة التي بعو عف، وىكذا، ضِ 

 نصيب. :: كفيل-رحمو اهلل تعالى-قال 
ليست  ،ليست كذلك الطبعة األخرىفي لكن كذا، ى "كفيل"ىي في ىذه الطبعة مكتوبة: ، "كفيل"ليست  :ىي
نما الكِ  :بمعنى "كفيل"  .ل ىو النصيبفْ نصيب، وا 
؟ {َوَكفََّمَيا} ىنا ل ما معناهالكفي، [ٖٚ آل عمران:] {َوَكفََّمَيا َزَكِريَّا}: -تبارك وتعالى- قولوفي اآلن اآليات  حظال

َأيُُّيْم َيْكُفُل }، [ٖٚ آل عمران:] {َوَكفََّمَيا َزَكِريَّا} ،ونحو ذلك ،ونيايرعى شئ ،تحت رعايتو ،يعني: جعميا في كنفو
ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك َفَتُقوُل َىْل َأُدلُُّكْم َعَمى َمْن } ،؟نكذلك تكون تحت رعاية ووالية ونظر م   [ٗٗ آل عمران:] {َمْرَيمَ 
يكون  [ٕٔ القصص:] {َيْكُفُموَنُو َلُكْم َوُىْم َلُو َناِصُحونَ َىْل َأُدلُُّكْم َعَمى َأْىِل َبْيٍت }كذلك أيضًا،  [ٓٗ طو:] {َيْكُفُموُ 

َوَقْد }وأما قولو: ، [ٕٛ الحديد:] {ُيْؤِتُكْم ِكْفَمْيِن ِمْن َرْحَمِتوِ }كما في قولو:  ،النصيب :تحت كفالتيم، لكن الِكفل ىنا
َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُو َنِصيٌب ِمْنَيا َوَمْن َيْشَفْع }ا، رقيبً  فمعناه:، [ٜٔ النحل:] {المََّو َعَمْيُكْم َكِفياًل  َجَعْمُتمُ 

 الِكفل. :نصيب، ىذا ما يتعمق بيذه المادة :، كفل بمعنى[٘ٛ النساء:] {َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُو ِكْفٌل ِمْنَيا
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كأنو مأخوذ من معنى الذي يرعى يعني:  ،: الرقيبالكفيل بمعنى ،فسر بيذا، رقيبالُفسر بالكفيل:  ،طيب
ُفسر  ،الرقيب :الكفيل :ونحو ذلك، لكن المعنى القريب المباشر ،فيرقبو ،المالحظة :فيكون فيو معنى ،الشيء
 {المََّو َعَمْيُكْم َكِفياًل  َوَقْد َجَعْمُتمُ }نصيب، الِكفل ىو النصيب  :ِكفل بمعنى :قمنا ،كفيل :ينا اآلن ما قمنا، فبيذا

   اهلل عمى نبينا محمد، وآلو، وصحبو.وصمى  واهلل أعمم،، وليس النصيب ،ارقيبً  :، أي[ٜٔ النحل:]


