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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 كان :قولو إلى اللةكَ  :قولو من الكاف حرف( أ -ٕٕ)
 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:
 والمستمعين. ،ولمحاضرين ،ولشيخنا ،فالميم اغفر لنا
 وال والد. ،وال ولد لو ،أن يموت الرجل :اللة: ىيكَ  :-تعالىرحمو اهلل -قال المصنف 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
يرجع  -الكاف والالم-وال والد، أصل ىذه المادة عند ابن فارس  ،وال ولد لو ،اللة: يقول: أن يموت الرجلفالكَ 

 إلى ثالثة معاٍن:
يقال  ،الكميل :الكاللة تقال لخالف الِحدة، وىكذا ،اللةوكَ  ،موالً كّل السيف كُ  ،ةاألول: يدل عمى خالف الِحدّ 

َوُىَو } ،وىم العيال لّ الكَ  :وكذلك أيضًا لمطرف، ومن ىذا ،الكميل لمسان :حده، وىكذا يقال أيضاً  لمسيف إذا كلّ 
 .كل :يقال لميتيمفمن يعتمد عمى غيره في معيشتو،  :لّ ، الكَ [ٙٚ النحل:] {َكلّّ َعَمى َمْوالهُ 
حاطتو بو، ومن ذلك يقال ،يدل عمى احتفاف شيء بشيء :والمعنى الثاني وىو الذي يوضع عمى  ،اإلكميل :وا 

 :يقال لو ،اإلكميل أيضًا يقال لمسحاب الذي يدور بالمكانو اإلكميل،  ،ُيحيط برأسيا ،رأس المرأة العروس تتزين بو
وليذا  ؛والفروع ،من يحيط بالميت من الورثة غير األصول :الكاللة في باب المواريث ىمو الكاللة،  :إكميل، ومنو

لمورثة ىؤالء الذين يحيطون بو،  :ميت، وتقال أيضًا الكاللةأي:  ،وال فرع ،من ال أصل لو :ىو ،ن الكاللةإ :قالوا
ليؤالء الوارثين ممن يحيطون بو غير  :وال فرع من الوارثين، وتارة تقال ،لمميت الذي ال أصل لو :يعني: تارة تقال
 .األصول والفروع

 ،أنو عضو من األعضاء :-رحمو اهلل تعالى- ىذا المعنى الثالث عند ابن فارس ،الصدر :ىو ،مكلالكَ  :وكذلك
ىذه ليا تعمق بأي معنى من ىذه  ،العموم :وتدل عمى ،التي تفيد االستغراق ،ُكلّ  :كممة :الصدر، الحظ :مكلالكَ 

تدل  ل  فكُ  ،استغراقو اإلحاطة؛ ألن العموم فيو إحاطة  :المعاني الثالثة التي ذكرىا ابن فارس؟ ترجع إلى معنى
 .عمى ذلك

 -مع أنو لم يرد في القرآن المعنى الثالث-العضو وىو والمعنى الثالث  ،ولو تأممت في المعنى الثاني الذي ذكره
 النساء:] {المَُّو ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكالَلةِ  َيْسَتْفُتوَنَك ُقلِ }اإلحاطة بالشيء،  :م منيما معنى واحد، وىوفإنو يمكن أن يمتئ

ْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة َأوِ }، [ٙٚٔ أو  ،أحاط بو :أي ،و النسبمَ م  كَ ، فيذا ما ُذكر من تَ [ٕٔ النساء:] {اْمرََأةٌ  َواِ 
 أحاطوا بو، فذلك من ال أصل لو وال فرع. :أي ،و الورثةمَ تكم  

 اإلثبات.كاد: قارب األمر ولم يفعمو، فإذا ُنفي اقتضى  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
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وقد ُيشكل عميو بعض  ،ليس محل اتفاق، لكن ىذا ىو المشيور وىو  ،-رحمو اهلل-كاد ىذه كما قال ابن ُجزي 
 .كما سيأتي ،المواضع

التماس شيء ببعض العناء، يعني: بصعوبة، كاد  :ن ىذه كممة كأنيا تدل عمىإيقول:  -رحمو اهلل-ابن فارس 
 :ودة يعنييقولون: كُ  -لعمو منو-لذلك في عبارات العامة عندنا إلى اليوم في بعض البيئات  ؛كاداً دًا ومَ وْ ود كَ كُ يَ 

دًا وْ ود كَ كُ كاد يَ ويقولون: فيو بعض العناء،  ،لكن بو بعض الصعوبة ،أو وقوعو ،ون فعموأن ذلك مما ُيرج  
  .ذا كالم ابن فارسكادة، ىوال مَ  ،ال :، ويقولون: لمن يطمب منك الشيء فال تريد إعطاءهكاداومَ 
ذا وقعت كاد  :فمعناىا ،كاد :: أما قوليم في المقاربةأيضا يقولو  قارب، يعني: مثل ما ذكر ابن ُجزي، يقول: وا 

 :أنو لم يفعل، كاد يصل، كاد يقع، معناىا :تقول: كاد يفعل، يعني: معناىا ،لم يقع ذلك الشيءمعناىا ف مجردة
ذا ُقرنت بجحْ  ،ولم يقع ،أنو لم يصل لكن  ،لم يكد يصل، يعني: ىو وصل :قد وقعمعناىا د فلكنو قارب، وا 

فقد فعمو، ولكن بشيء من  ،يفعمو ما كاد :لكن بصعوبة، وىكذا، فإذا قمت ،بصعوبة، لم يكد يبرأ، حصل لو الُبرء
 .والصعوبة ،المشقة

 ،لم يركن إلييم :ىون ، إذ[ٗٚ اإلسراء:] {َتْرَكُن ِإَلْيِيْم َشْيًئا َقِمياًل  َوَلْوال َأْن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكْدتَ }: -عز وجل-يقول اهلل 
في ىذا  :لكنيا قاربت ذلك، الحظ ،لم تتفطر :ىي ،، تكاد[ٜٓ مريم:] {َتَكاُد السََّمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْنوُ }ولكنو قارب، 

َيَتَجرَُّعُو َوال }تُقارب،  :لكن تكاد، تتميز لم :، ىي[ٛ الممك:] {اْلَغْيظِ  َتَكاُد َتَميَُّز ِمنَ }تكاد، وىكذا في قولو:  :اإلثبات
 الكيف:] {َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َبْيَن السَّدَّْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِيَما َقْوًما ال َيَكاُدوَن َيْفَقُيوَن َقْواًل }، [ٚٔ إبراىيم:] {َيَكاُد ُيِسيُغوُ 

َفَذَبُحوَىا َوَما َكاُدوا }: -تبارك وتعالى-في قولو و ، اإلثبات :فإذا ُنفيت فمعناىا ،{ال َيَكاُدونَ } :، الحظ[ٖٜ
بعد  ،م في اآلياتقرأتكما  ،لكن بمعاناة ،قد فعموا ،َوَما َكاُدوا َيْفَعُموَن{}لكن ىم ذبحوىا  ،[ٔٚ البقرة:] {َيْفَعُمونَ 
 .وترديد ،وتعنت ،سؤاالت

 {ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيرَاَىا}يقول:  ،ممات التي يكون فييا أىل الكفرفي وصف الظ -تبارك وتعالى-قولو أما و 
يل ىذا ىو المقصود فأنو يراىا بصعوبة، يراىا لكن بصعوبة،  :معناه ،{َلْم َيَكْد َيرَاَىا}: ، ىذه منفية[ٓٗ النور:]

في ىذه الظممات التي عدم الرؤية و المقصود أ ،أنو يراىا بصعوبة :ىل المقصود :ىنا في ىذه اآلية؟ يعني
ي   َبْحرٍ  ِفي َكُظُمَماتٍ  َأوْ }، التي قال اهلل تعالى فييا: بعضيا فوق بعض  َفْوِقوِ  ِمنْ  َمْوجٌ  َفْوِقوِ  ِمنْ  َمْوجٌ  َيْغَشاهُ  ُلجّْ

فبعض المفسرين يقولون ىنا:  ،[ٓٗ: النور] {َيرَاَىا َيَكدْ  َلمْ  َيَدهُ  َأْخَرجَ  ِإَذا َبْعضٍ  َفْوقَ  َبْعُضَيا ُظُمَماتٌ  َسَحابٌ 
وليذا بعضيم يعترض  ؛{َيَكدْ  َلمْ } :ممات، طيب ىذه جاءت منفيةلشدة ىذه الظ ؛أنو ال يراىا أصالً  :المقصود

، وقد ذكرت شيئًا من ىذا وأن يكون بيذا اإلطالق، وتجدون ىذا في كتب التفسير والجواب عن: عمى ىذا المعنى
ومعرفة كالم  ،عند الكالم عمى ىذا المثل من سورة النور، فمن أراد التوسع ،الكالم عمى األمثال في القرآنفي 

 ،أنو يراىا :بمعنى {َيرَاَىا َيَكدْ  َلمْ } :: قولوالمفسرين فميرجع إلى ما ُذكر ىناك، وبعضيم أثبتيا عمى ظاىرىا، قال
 :أنيا إذا جاءت منفية أنيا تدل عمى :المراد، فاألصل ن السياق ُيبينإ :لكن بصعوبة، لكن يمكن أن يقال

 لكن بصعوبة، لكن السياق قد يدل عمى انتفاء ذلك. ،أنو يراىا :بمعنى {َيرَاَىا َيَكدْ  َلمْ }اإلثبات، 
 :أي ،-تعالى-اسم اهلل  :والفضل، وكريم ،والجاللة ،الحسب :كريم: من الكرم، وىو :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 ُمحسن.
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 ىذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى معنيين:
عبر نقول: أحجار كريمة : أننا نشرف الشيء في نفسو في ذاتو، الحظ ،الشرف في الشيء :المعنى األول: وىو

 .، حجر كريم، فرس كريم، ونقول: موضع كريم، مقام كريم، فيذا لشرفو في نفسوافي ذاتي
فالن  :فيقال ،ونحو ذلك ،والعفو ،والسماحة ،والسخاء ،الجود :الثاني: ما يرجع إلى ُخمق تخمق بو، مثل المعنى

 .كريم، وىكذا -صمى اهلل عميو وسمم-كريم، اهلل كريم، والنبي 
والثاني: ، ونحو ذلك ،وأحجار كريمة ،شرفو في نفسو، تقول: ىذه معادن كريمة :يدل عمى :المعنى األولن: إذ

 الكرم، فكرمُ  :يقال لو ،والعطاء ،البذلمثل:  ،أو صفة اتصف بيا من األوصاف المتعدية ،مقأو خُ  ،لسموك
 ،مو عمى غيرهيقال: كرّ و وأحسن معاممتو،  ،شرفو :مو بمعنىراد بو ىذا، نقول: كرّ وقد ي ،راد بو ىذاقد ي :الشيء
 ،يعني: شرفتو عميّ  [ٕٙ اإلسراء:] {َأرََأْيَتَك َىَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَميَّ َقاَل }وقدمو،  ،فضمو في التكريم عمى غيره :يعني

تبارك -جعميم مفضمين عمى كثير ممن خمق اهلل  :يعني [ٓٚ اإلسراء:] {َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدمَ }وفضمتو عمّي، 
رضيو، أنعم عميو بما يو  ،فأحسن معاممتو ،والجود ،سمك منو مسمك الكرم :يعني ،أكرمو :، وىكذا تقول-وتعالى

 {َكالَّ َبل ال ُتْكِرُموَن اْلَيِتيمَ }، [٘ٔ الفجر:] {َفَأمَّا اإِلنَساُن ِإَذا َما اْبَتالُه َربُُّو َفَأْكَرَمُو َوَنعََّمُو َفَيُقوُل َربّْي َأْكَرَمنِ }
، [ٕٔ يوسف:] {َأْكِرِمي َمْثَواهُ }: -والسالمعميو الصالة -قول العزيز المرأتو عن يوسف ، وىكذا في [ٚٔ الفجر:]

شُرف،  :، ويقال: كُرم الرجل بمعنى{َأْكِرِمي َمْثَواهُ }، أحسني معاممتوو  ،كريماً أنزليو منزاًل  :يمكن أن يكونىنا 
أو ذاك،  ،والبذل، فيكون إما بيذا المعنى ،والجود ،من اإلحسان مرضيًّاأنو سمك مسمكًا  :ويمكن أن يكون بمعنى

 الحاقة:] {ِإنَُّو َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ }جواد،  ،ُمنعم ،عني: متفضلبم [ٓٗ النمل:] {َفِإنَّ َربّْي َغِنيّّ َكِريمٌ } :وكذلك أيضاً 
، كريم عند اهلل، -تبارك وتعالى-ولو منزلة عند اهلل  ،شريف ، أي:-عميو الصالة والسالم-الممك جبريل  [ٓٗ
المقام و الطيب الموفور الذي ال تنغيص فيو، ، أي: الرزق الكريممثل: ونحو ذلك،  ،[ٚٚ الواقعة:] {َكِريمٌ ِإنَُّو َلُقْرآٌن }

 ،ويكون فيو من األوصاف الكاممة من السعة ،وال ُيمل ،الذي ال يحصل معو تنغيص ،المكان الطيبأي:  الكريم
َوُقْل َلُيَما َقْواًل }الذي يسر النفوس،  ،الطيبأي:  ،القول الكريم :وىكذا ،إلى غير ذلك مما ُيطمب ،وطيب الجوار

 ،والراحة ،والسعادة ،الذي يحصل بو االنشراح ،الكالم الطيبأي:  ،نالوالداوىما ، [ٖٕ اإلسراء:] {َكِريًما
من ، قال: كريم: واهلل أعمم، ىذا كالم ابن ُجزي ،ألوصافلو  ،ولمفعل ،لمقول :ونحو ذلك، فيذا يقال ،والطمأنينة

 ُمحسن. :أي ،-تعالى-اسم اهلل  :والفضل، والكريم ،الجاللةو  ،حسبال :وىو ،الكرم
 ما وقى من الحر والبرد. :وىو ،جمع ِكن :ة: أغطية، وأكنانأكنّ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

كل استعماالتيا ترجع إلى ىذا المعنى، ، -رحمو اهلل-وصون عند ابن فارس  ،ستر :أصل ىذه المادة يدل عمى
تبارك -يقول اهلل ، أخفيتو :يعني ،الشيء نتو، أكننتُ ، وصإذا جعمتو فيو :يعني ،والشيء في ِكنّ  فيقال: كننتُ 

نَّ َربََّك َلَيْعَمُم َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُىمْ }أخفيتم، يعني:  [ٖٕ٘ البقرة:] {َأْو َأْكَننُتْم ِفي َأنُفِسُكمْ }: -وتعالى  [ٗٚ النمل:] {َواِ 
 .يعني: ما ُتخفي

 بو ؛ ألن اإلنسان يكتنّ الِكنّ  :ولذلك يقال لمبيت ؛أو ُيستر فيو الشيء ،لما ُيصان :ويقال عموماً  ،يقال ليذا فالِكنّ 
يقول:  -عز وجل-اهلل و مما يكون خارجو،  من كل ما يتأذى بو اأيضً  بو ويكتنّ  ،والحر ،والبرد ،من المطر

التي يكتن بيا الناس، يقول اهلل  ،ونحو ذلك ،يرانوالغِ  ،، من الكيوف[ٔٛالنحل:] {اْلِجَباِل َأْكَناًنا َوَجَعَل َلُكْم ِمنَ }
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 ،يعني: ما يغطييا [ٕ٘ األنعام:] {َوِمْنُيْم َمْن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك َوَجَعْمَنا َعَمى ُقُموِبِيْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَقُيوهُ }: -عز وجل-
 {َكَأنَُّينَّ َبْيٌض َمْكُنونٌ }عن الحور العين:  -تبارك وتعالى-فال يصل إلييا الحق، وىكذا في قولو  ،ويسترىا

 ،أنو يبقى في حال من الصفاء :بمعنى ،ي: مصون لم تمسو األيدي، ىذا البيض المكنونأ [ٜٗ الصافات:]
 الستر. :فيي ترجع إلى ىذا المعنى ،الِكنانة التي توضع فييا السيام :في شدة بياضو، ومن ذلك ،والنقاء
 : ىو الذي انتيى شبابو.كيلٌ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

كيل،  :ال يقال لوو لكنو  ،ِرم انتيى شبابوفإن اليَ  ،لكن العبارة فييا إطالق واسعقال، الذي انتيى شبابو، ىكذا 
وغيرىم في تنزيل  ،من أىل المغة عمى اختالف بين أىل العمم ،فالمراحل التي يمر بيا اإلنسان لكل مرحمة اسم

 .ىذه األسماء
الكاىل يقال لما بين  :ة، من ذلكم  أو اجتماع ِجبِ  ،قوة في الشيء :ن أصل ىذه المادة يدل عمىإ :ابن فارس يقول

فصاحبيا يحمل  ،تحتملو  ،ىذه المنطقة التي تكون بين الكتفين تكون قوية ،ُسمي بذلك لقوتو الكاىلو  ،الكتفين
ع أيضًا الذي جتمِ وليذا يقولون: أثقل كاىمو، ويقال لمرجل المُ  ؛ونحو ذلك، يضعو عمى كاىمو ،عمييا المتاع

افالشباب وأما الكيل،  :قواه، فيذا ىو كتممتالذي ا عجتمِ المُ  ،كيل :طو الشيب يقال لوخَ وَ  ذا أر  ،يكون غضًّ دت وا 
فيو:  ،ولم يبمغ الثالثينالحمم، بمغ  أن تعرف ىذا قارن ىذا الشاب الغض بغيره، يعني: قارن ىذا الشاب الذي

حينما تقارنو  ،وُيشاىد ،وُيعرف ،كتجد أنو غض طري، ىذا ُيدرَ  ،ما بين الخامسة عشرة والثالثين ،دون الثالثين
غض في الغالب أيضًا  :وكذلك أيضًا ىو ،قلوال يثْ  ،ال يحمل المحم ،غض في بناء جسده :يوف ،بغيره من الناس

ولذلك تجد عنده من القابمية ما ال يكون عند كبار السن، ولربما يستيويو ما  ؛ونظره ،وغض في رأيو ،في نفسو
 :يقال لو ،ع الذي وخطو الشيبجتمِ والحركة ما ال يكون في غيره، فيذا المُ  ،كون فيو من النشاطويال يستيوييم، 

الذي  ،لى الخمسين، ىذه مرحمة الكيولةفيكون كياًل، بعضيم يقول: إ ،من جاوز الثالثين :كيل، يقولون: ىو
فيقع لو دون العشرين،  ،إليو من الناس من ُيبكر الشيبفالشيب في أوانو، أنو وخطو  :طو الشيب، والمقصودخَ وَ 

نما  ،وال ذاك ،فيبمغ الستين ولم يظير فيو الشيب، ليست العبرة في ىذا ،عنو ومن الناس من يتأخر ود صالمقوا 
ما بين  :يعني ،ولم يصل إلى الشيخوخة ،من جاوز الشباب :ن الكيل ىوإ :وبعضيم يقوليكون في حينو، ما 

 -تبارك وتعالى-كيل، الذين تقيدوا بالثالثين في الكيولة ىم كأنيم ينظرون إلى قولو  :يقال لو ،الثالثين والستين
-أن عيسى  :، والمشيور[ٙٗ آل عمران:] {َوَكْياًل َوُيَكمُّْم النَّاَس ِفي اْلَمْيِد }: -صمى اهلل عميو وسمم-عن عيسى 

 :نو قد بمغ الثالثين، وبعضيم يقولإ :ُرفع وىو في الثالثين أو نحوىا، يعني: بعضيم يقول -صمى اهلل عميو وسمم
تكون  ىامن بمغ الثالثين فما بعدن: كيل، قالوا: إذ :كيولة، قيل لصاحبو :والثالثين، فيذا السن قيل عنو ةثلاالث

 :يعني ،فالن كيل :يقولون ،خالفًا لما يقولو العامة اليوم ،مرحمة الكيولة ليست مرحمة ضعفو مرحمة الكيولة، 
 ،فالنة كيمة :قولون، يألجدادوا مجداتل :فيقولون ذلك ،طمقونو عمى من بمغ مرحمة الشيخوخةكبير في السن، ي

نما تجتمع قوة اإلنسان :ولكن ىذا يقال ،وفالن كيل كما ذكرنا في الكالم عمى  ،في ىذا السن الجتماع القوة، وا 
في ىذا السن،  ضج يحصل لو، فيذا الكمال والن[٘ٔ األحقاف:] {َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َأُشدَُّه َوَبَمَغ َأْرَبِعيَن َسَنةً } :األُشد

وأن ذلك  ،جعموا ذلك بنحو الثالثين ،د في اآليةشُ كما ذكرنا سابقًا في بموغ األ ،وجماعة ،ابن جريركما سبق عن 
ثم يستمر بعد ذلك  ،كما سبق ،يكون منتيى الكمال إلى األربعين ،والعقمية ،فتكتمل قوى اإلنسان البدنية، يكتمل
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البدن مع اكتمال العقل،  ثم بعد ذلك يبدأ الضعف في ،أو نحو ىذا في القوة البدنية ،مدة قد تصل إلى الخمسين
 والبدن يصير إلى حال من الضعف. ،ضجاً ون ،فالعقل يزيد كماالً 

 تكون الثمرة فيو قبل خروجيا.ما  :وىو ،مجمع كِ  أكمام الثمر والنخل: :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ،جمع ِكم ،ثمار النخيل، لكن ما في ىذه الطبعة أدق، يقول: الثمر والنخل :الطبعة األخرى يقول: األكمامفي 
لكن  ،الثمار :قبل خروجيا، حتى ىذه العبارة ليست كما ينبغي، األكمام ليست ىي ما تكون الثمرة فيو :وىو

ما تكون الثمرة فيو قبل خروجيا،  :وىو ،جمع ِكم :أكمام الثمر والنخيل :ويقال ،يمكن إذا ُجعل الكالم متصالً 
إال عمى قول من عمم  ،؛ ألن ما ينتج عن النخل إنما ىو ثمرعطف الخاص عمى العام :ويكون النخيل من باب

لما ُيغمف الثمر،  :أن ذلك يقال :ونحو ذلك، والمشيور ،كالميف ،فجعل ذلك في كل ما يستر غيره ،األكمام
 ؛وعاء الطمع :وغطاء، فالِكم ىو ،غشاء :ن أصل ىذه المادة تدل عمىإ :-رحمو اهلل-وىكذا يقول ابن فارس 

 .والستر ،ألنيا يحصل بيا التغطية ؛كذلك ،األكمام في الثياب :ولذلك يقال أيضاً 
َوالنَّْخُل َذاُت ِفيَيا َفاِكَيٌة }جمع ِكم،  [ٚٗ فصمت:] {َوَما َتْخُرُج ِمْن َثَمرَاٍت ِمْن َأْكَماِمَيا}: -عز وجل-يقول اهلل 

وعاء الطمع الذي يكون في أولو يضرب إلى : وىي ،يخرج من النخل ىذه األكمامف ،[ٔٔ الرحمن:] {اأَلْكَمامِ 
تبدأ تظير  أواًل  ،يذا معروففثم بعد ذلك يكون الثمر،  ،ر ىذا الطمعب  ثم ُيؤ  ،ثم بعد ذلك ينشق ىذا الِكم ،البياض

ثم بعد ذلك  ،ويكون في غيره مما يكون كذلك، مما يكون لو غالف ،النخيلىذه األكمام، فيذا يكون في ثمر 
 ينشق عنو، ىذا معروف.

 ب، وكبو غيره بغير ألف.: ُمكِ فيو ،الرجل عمى وجيو أكبّ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
، الكافبضم  ،ابُكبَ  :تجمع من الرمل لما يقال، فاالنكبابوتجمع،  جمع :ىذه المادة عند ابن فارس تدل عمى

لكنو  ،من ىذاوأظنو لعمو  ،اببَ كَ  :يقولون ،يعبرون عنو بالفتحو  ،ولعل ما يقولو الناس اليوم لمون من ُصنع المحم
 ،وأكب فالن عمى كذا، كببت الشيء لوجيو :وكذلك منو، يجمعونو بييئة معينة :يمفالجتماعو،  ؛ُكباب :بالضم

 ،الكبكبة :لشدة إقبالو، وىكذا أيضاً  ؛كأنو قد اجتمع عميو ،ونحو ذلك ،أكب عمى الكتاب ،أكب عمى ىذا األمر
يتجمجل، و  ،الصمصمةو  ،الزلزلةكتكرر في المعنى،  :تكرار الحروف كما ذكرت في بعض المناسبات تدل عمىف

 ،كبكبة :، يقالحتى يستقر إذا ُألقي في ىوة ،تدىور الشيء: الكبكبة تدل عمى :، فينافي المعنى تكرر :تدل عمى
الُمجتمع من الغزل، ولعمو  :ةالُكب   :، وكأنو تردد في الكب، وىكذا يقال[ٜٗ الشعراء:] {َفُكْبِكُبوا ِفيَيا ُىْم َواْلَغاُوونَ }

ُكبة، أليس كذلك؟ ما اجتمع من الغزل يقال لو ىذا، وكب  :قيل لو ،نوع من الطعام اآلن يشبييابيا ُسمي 
سقط عمى وجيو،  :بمعنى ،أكب فالن عمى وجيو :وىكذا يقال، أو ألقاه عمى وجيو ،أسقطو :بمعنى ،الشيء

 .يقال: فالن ُمكب عمى درسوو 
 الممك:] {َأَفَمْن َيْمِشي ُمِكبِّا َعَمى َوْجِيِو َأْىَدى َأمَّْن َيْمِشي َسِويِّا َعَمى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ }: -تبارك وتعالى-يقول اهلل 

 النمل:] {َوَمْن َجاَء ِبالسَّيَّْئِة َفُكبَّْت ُوُجوُىُيْم ِفي النَّارِ }ىذا المتعثر في مشيتو،  ،وكأنو قد تساقط عمى وجي [ٕٕ
 يعني: يمقون عمى وجوىيم. [ٜٓ
 كيف: غار. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
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 بعض أىل العمم يفرقون بين الكيف والغار،و الغار، ىذه المادة كذا قال ابن فارس بأنيا غار في جبل،  :الكيف
لمكبير، ىذا  :والكيف يقال ،لمنقب الصغير :الغار يقالفأوسع من الغار، كيف إال أن ال ،كالىما نقب في جبل

عمى قول من و  ،نقب في جبل [ٜ الكيف:] {َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِف َوالرَِّقيمِ }ىو الفرق بين الكيف والغار، 
 ِفي آَذاِنِيمْ  َعَمى }َفَضَرْبَناوكذا: ، [ٓٔ :الكيف] اْلَكْيِف{ ِإَلى اْلِفْتَيةُ  َأَوى ِإذْ } فيو سعة، أوسع من الغار، :فرق

 .[ٙٔ الكيف:] {َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيفِ }: ، وىكذا[ٔٔ الكيف:] {اْلَكْيفِ 
 كيد: ىو من المخموق احتيال، ومن اهلل مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث ال يشعر. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
وفي  ،تأويل ليذه الصفة، وسبب ىذا التأويل الذي تجده عند المتكممين في مثل ىذا الموضع اآلنىذا  :الحظ

أنيم توىموا المعنى الذي يميق بالمخموق، فسبق إلى أذىانيم ىذا المعنى  :السبب ،غيره مما ىو أوضح منو
بأنو مشيئة أمر  :فعطموا الصفة، ففسر ىذا الكيد ،ثم بعد ذلك رجعوا بالتعطيل ،وقعوا في التشبيو :فيم ،السيئ

فشبيتم اهلل  ،إن العبد أيضًا تكون لو مشيئة :فيقال ،ينزل بالعبد من حيث ال يشعر، ويمكن أن ُيحتج عمييم
 ،ورحمتو ،ورضاه ،وغضبو ،وبصره ،سمعو :ن مشيئتو تميق بجاللو، فنقول: كذلكإ :بخمقو، فالبد أن يقول ىؤالء

فالمخموق لو مشيئة،  ،مي نفيتم كقولكم في ذاك الذي أثبتبيذا الذ وعظمتو، فقولوا ،ك يميق بجاللوكل ذل ،وكيده
 ،كذلك ىذا الوصف يميق بجالل اهلل :فقولوا أيضاً  ،-عز وجل-مشيئة تميق باهلل  م:فأثبتم المشيئة، فإذا قمت
 :فكذلك أيضاً  ،وعظمتو ،عمى خمقو، كما أن ذات الخالق تميق بجاللو -عز وجل-اهلل  وعظمتو، فنحن ال نقيس

ماثل أو ال توعظمتو، فمو ذات ال تشبو ذوات المخموقين، كذلك لو صفات ال تشبو  ،صفات الخالق تميق بجاللو
 .صفات المخموقين، ىكذا ينبغي أن يقال

عالجة لشيء بشدة، يعني: في أصميا تدل م :ن ىذه المادة تدل عمىإ: ما معنى الكيد؟ ابن فارس يقول: نإذ
حتى يصل إلى  ،يزاول مزاوالتو  ،معالجة لشيء، ما معنى المعالجة؟ يعني: أن اإلنسان يعمل أعماالً  :عمى

 :، ىذا التعاطي ما ىو؟ ىو[ٜٕ القمر:] {َفَتَعاَطى َفَعَقرَ }عن عاقر الناقة:  -تبارك وتعالى-مراده، كما قال اهلل 
 ،فعقرىا ،حتى وثب عمييا ،وجمس يرصدىا في مكان ،وحد سالحو ،وحمل ما يعقرىا بو ،واستعد ،معالجة، ذىب

 ن كل االستعماالت ترجع إلى ىذا، قال: ثم يسمون المكر كيدًا،إ :يقول ابن فارس، [ٜٕ القمر:] {َفَتَعاَطى َفَعَقرَ }
نما يقال :فيقال ،ال يحصل ألول وىمة، لقيو فضربو أن ىذا الكيد :باعتبار لنوع من األعمال  :ىذا كيد، ال، وا 
ثم يأخذه،  ،وُيممي لو ،ثم يعطيو ،كاالستدراج يكون كيدًا، يعطيو حتى يصل إلى مراده، ،عدىا لإليقاع بوالتي ي

كيد، يقال: خرجوا ولم يمقوا كيدًا، يعني حربًا، لما في الحرب من  انيإ :كيد، ويقولون لمحرب كذلك :فيذا يقال لو
 األنبياء:] {ِكيَدنَّ َأْصَناَمُكمْ َوتَالمَِّو أَلَ }إذا احتال في إلحاق الضرر بو،  :كاده :وليذا يقال ؛وما إلى ذلك ،لجةالمعا
 .[٘ يوسف:] {ال َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَمى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا}، [ٚ٘

 ،بأصناميم ىو شيء محمود -صمى اهلل عميو وسمم-وىذه المكايد قد تكون صالحة محمودة، فالذي فعمو إبراىيم 
، فيو قال: إني سقيم، حتى خرجوا إلى عيدىم، ثم بعد ذلك فعل -عز وجل-وال شك أنو فعمو بوحي من اهلل 

 .[ٖٙ: األنبياء] {َىَذا َكِبيُرُىمْ  َفَعَموُ } وقال: ،وعمق الفأس عمى كبيرىا ،بأصناميم ما فعل
بعد أن اتفقوا عمى أمر إلى أبييم من الكيد المذموم، فيم جاءوا  خوة يوسفالذي فعمو إالكيد وقد تكون مذمومة، ف

َما َلَك ال تَْأَمنَّا َعَمى }وقالوا:  ،أبييم ىه في البئر، فجاءوا إلإلقاؤ  :وىو ،-عميو الصالة والسالم-يفعمونو بيوسف 
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نَّا َلُو َلَناِصُحوَن  نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ  َأْرِسْمُو َمَعَنا َغًدا* ُيوُسَف َواِ  ، فيذا كمو من [ٕٔ - ٔٔ يوسف:] {َيْرَتْع َوَيْمَعْب َواِ 
ِإنَّا َذَىْبَنا }، وذكروا لو ىذه الحكاية المختمقة، [ٙٔ يوسف:] {َوَجاُءوا َأَباُىْم ِعَشاًء َيْبُكونَ } :الكيد، ثم بعد ذلك

فيذا كمو من  ،، وجاءوا بالقميص عميو الدم المكذوب[ٚٔ يوسف:] {َفَأَكَمُو الذّْْئبُ َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعْنَد َمتَاِعَنا 
ثم بعد ذلك جاءوا بيذه األعذار الكاذبة، فيم ما أخذوه وقتموه مثاًل  ،ثم ألقوه في البئر ،الكيد، احتالوا في إخراجو
نما احتالوا بيذه الحيمة ،ألول وىمة ىكذا أمام أبييم  .كيد :فيذا يقال لو ،وا 

موصول إلى غرضو، لرع بيا الكائد ذلموسيمة التي يت :وكذلك يقال ،لالحتيال في إلحاق الضرر :يقال الكيدفيذا 
ونحو  ،بالوالح ،فجاءوا بالعصي ،يعني: األشياء التي تحتالون بيا [ٗٙ طو:] {َفَأْجِمُعوا َكْيَدُكمْ }فرعون يقول: 

كيد، الشيء  :فيذا يقال لو ،وما معيم ،جاء بيؤالء السحرة [ٓٙ طو:] {َفَجَمَع َكْيَدهُ ُن َفَتَولَّى ِفْرَعوْ }: وىكذا ،ذلك
 ،الحيمة :كيد، وكذلك أيضاً  ا:يقال لي، إلى آخره العصيو  ،الحبالفكيد،  :الذي يتوصل بو إلى مطموبو يقال لو

كيد، لما جاء المشركون ورأوا الخندق، قالوا: ىذه مكيدة لم تعرفيا العرب، قالوا: ىذه  :يقال ليا ،نفس الحيمة
لنفس  :كيد، ويقال ذلك أيضاً  :يقال لوإلى مطموبو مكيدة، ىم يتحدثون عن الخندق، فالشيء الذي يتوصل بو 

  .كيد :يقال لو ،أو لنفس االحتيال ،الحيمة
ِإنََّما َصَنُعوا }ولممعمول، أو الوسيمة التي يتوصل بيا إلى المطموب لإليقاع بالغير،  ،لمعمل :يقال ن:فينا الكيد إذ
 {َوَما َكْيُد اْلَكاِفِريَن ِإالَّ ِفي َضاللٍ }، [ٛٔ األنفال:] {َذِلُكْم َوَأنَّ المََّو ُموِىُن َكْيِد اْلَكاِفِرينَ }، [ٜٙ طو:] {َكْيُد َساِحرٍ 

 -عز وجل-كيد ىؤالء المردة من أعداء اهلل  :الحظف، [ٖٚ غافر:] {ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِفي َتَبابٍ َوَما َكْيُد }، [ٕ٘ غافر:]
 ،وتالشيو ،الذىاب، ذىاب الشيء :الضالل ىوو  ،في ضاللفيو:  ،كفرعون ،ولو بمغوا ما بمغوا ،من الكافرين
فإن  ،وبذلوا فيو من األموال ،تباب، فميما بمغ كيد ىؤالء :ضالل في المغة، وكذلك أيضاً  :يقال لو ،واضمحاللو

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسِبيِل المَِّو َفَسُينِفُقوَنَيا }: -تعالىو تبارك -قال اهلل ذلك يضمحل، 
نفقات لنتيجة الىذه ىي ، [ٖٙ األنفال:] {َكَفُروا ِإَلى َجَينََّم ُيْحَشُرونَ  ُثمَّ َتُكوُن َعَمْيِيْم َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغَمُبوَن َوالَِّذينَ 

طفاء نور اهلل ،-عز وجل-واألعمال التي يعممونيا لمصد عن سبيل اهلل  ،والجيود ،والبذل ،الكفار الحكم  ،وا 
ُيحرقيم في الدنيا  ،وحطباً  ،أوزاراً إنما يجمعون ، [ٕ٘ ]غافر: ِفي َضالٍل{} ،[ٖٚ ]غافر: ِفي َتَباٍب{}، عمييا قد سبق

عميو الصالة -داه الذي أنزلو عمى رسولو وىُ  ،بوحيو -تبارك وتعالى-واآلخرة، ىذه حقيقة الحال لمن بصره اهلل 
  .والسالم
 من أجل أنأي:  ،[ٙٚ يوسف:] {َكَذِلَك ِكْدَنا ِلُيوُسفَ }: -عز وجل-كما قال اهلل  ،قد يكون ىذا الكيد محموداً إذن: 

 َأيَُّتَيا ُمَؤذّْنٌ  َأذَّنَ  ُثمَّ  َأِخيوِ  َرْحلِ  ِفي السَّْقاَيةَ  َجَعلَ  ِبَجَيازِِىمْ  َجيََّزُىمْ  َفَممَّا} كما في قولو: ،يأخذ أخاه، ففعل ما فعل
ذلك إنما وأقروا بأن  ،وسأليم عن عقوبتو ،وا منوءوتبر  ،فمما تنصموا من ىذا، [ٓٚ: يوسف] {َلَساِرُقونَ  ِإنَُّكمْ  اْلِعيرُ 

 [٘ٚ يوسف:] {َجزَاُؤُه َمْن ُوِجَد ِفي َرْحِمِو َفُيَو َجزَاُؤهُ } -صمى اهلل عميو وسمم-يكون بحسب ما في شريعة يعقوب 
 بو في أرض مصر في الً و مالجاني ُيسترق عند من ُسرق منو المتاع، وىذا لم يكن معفيعني: ال يؤخذ أحد سواه، 

: يوسف] {َأِخيوِ  ِوَعاءِ  َقْبلَ  ِبَأْوِعَيِتِيمْ  َفَبَدأَ }ذلك الحين، لم يكن ذلك ىو القانون المعمول بو في البالد المصرية، 
ورتبو، ، ىذا قصد ذلك :ىاىي لقيل :وقال ،واستخرجيا ،مو بدأ بوعاء أخيوفشك، من أجل أن ال ينتابيم  [ٙٚ

 َكَذِلكَ  َأِخيوِ  ِوَعاءِ  ِمنْ  اْسَتْخَرَجَيا ُثمَّ  َأِخيوِ  ِوَعاءِ  َقْبلَ  ِبَأْوِعَيِتِيمْ  َفَبَدأَ }: -تبارك وتعالى-بدأ كما قال اهلل ولكنو 
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َنْأُخَذ ِإالَّ َمَعاَذ المَِّو َأْن }وقال:  ،، فأبى[ٛٚ: يوسف] {َمَكاَنوُ  َأَحَدَنا َفُخذْ } ، فعندىا قالوا:[ٙٚ: يوسف] {ِلُيوُسفَ  ِكْدَنا
وىم الذين أقروا بيذه العقوبة  ؟، كيف نأخذ غير الجاني[ٜٚ يوسف:] {َمْن َوَجْدَنا َمتَاَعَنا ِعْنَدُه ِإنَّا ِإًذا َلَظاِلُمونَ 

وال الخالص من مثل ىذا الحكم الذي أقروا بو  ،فسوغ لو ذلك أخذه، فأخذه، ولم يستطيعوا إنكار ذلك ،ابتداء
 .ابتداء، فيذا كيد

 -عز وجل-فإمالء اهلل  ،محمود :فيو ،ا، فإذا كان الكيد بمن يستحقوتارة يكون نقصً  ،فالكيد تارة يكون كماالً 
جراماً  ،فيزدادون إثماً  ،لمظالمين ىذا من الكيد، الذي حصل  ،ثم بعد ذلك يكون ذلك زيادة في عقوبتيم ،وا 

لم تكن القضية في أوليا يراد بيا  ،والحمية الجاىمية ،خرجوا في حال من الغضبف ،لممشركين في يوم بدر
ولذلك لما كانوا أمام المشركين وقع منيم ما وقع من  ؛ما خرجوا لمقتال ،فالمسممون خرجوا لمعير ،الحرب

المَُّو ِفي  ُيِريَكُيمُ ِإْذ } :، ثم ما وقع مع ذلك[ٚ األنفال:] {َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْيَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُكوُن َلُكمْ } :االختالف
، [ٗٗ األنفال:] {َوُيَقمُّْمُكْم ِفي َأْعُيِنِيمْ }؟ كل فئة كيف كانت ترى األخرى أيضًا:، وكذلك [ٖٗ األنفال:] {َمَناِمَك َقِمياًل 

كل ىذا من أجل أن يقع ىذا األمر  ،نستطيع أن نستأصميم ،حفنة ،من أجل أن ُيغرييم بكم، يقولون: ىؤالء قمة
وقادتيم،  ،وكبرائيم ،وسيمتل سبعون من رء، فكانت حتوفيم في تمك الوقعة، فقُ -تبارك وتعالى-الذي أراده اهلل 
أبو جيل ومن معو، ُعتبة بن ربيعة،  :ففييم رأسيم ،ُسييل بن عمرو العامري، وأما القتمى :منيم ،وُأسر سبعون

 -عز وجل-يذا من كيد اهلل وس المشركين، فعتبة، وأمثال ىؤالء الكبار من رء شيبة بن ربيعة، الوليد بن
العير، إغراء الكافرين بالمؤمنين من ب ،إغراء المؤمنين بالقافمة ،ألوليائو، ومن كيده بأعدائو، فحصل ىذا اإلغراء

عمييم الثعالب،  ؤفصاروا في حال يجر  ،عمييم أحد فال يجرؤ ،ومكانتيم بين العرب ،يمأجل أن يستعيدوا ىيبت
ذيع حتى إن صفوان بن أمية في الِحجر لما جاء من ي ،وحصمت ليم ىذه اليزيمة المنكرة ،انكسرت نفوسيم

ىذا، فقال صفوان  فما صدقوا فما سألوه عن أحد إال قال ُقتل من كبارىم، ،الخبر في مكة بيذه اليزيمة النكراء
صفوان ُقتل، سموه عني، فقالوا: أين صفوان؟  :ىذا كالم غير معقول، سيقول لكميعني: مية: سموه عني، بن أ

وقال الييود  ،شرى والخبر لم يصدقو الناسء زيد بن حارثة إلى المدينة بالبقال: ىا ىو في الِحجر، ولما جا
فصار يتكمم بيذه الطريقة، يعني: أن  ،ففقد صوابو ،عراً وذإنو رأى ىواًل قالوا:  ،وبعض من في قمبو مرض

 ؟يا أبي : حتى دخل أبي الدار، فقمت: أحقًّافجاء ييذي بيذا الكالم، يقول أسامة بن زيد ،استؤصمواأصحابو قد 
  .فيذا من أعظم الكيد ؟ىل ىذا معقوليعني: قال: إي واهلل، 

فيذا ىو المحمود، حينما  ،أو لمن يستحق ،يستحقن وتارة يكون مذمومًا، فإذا كان فيم ،فالكيد تارة يكون محموداً 
فيذا الكيد يكون  ،ويحتالون من أجل اإليقاع بو ،ثم بعد ذلك يأتي أىل الحسبة ،يكون أحد المفسدين المجرمين

 ،فيذا ُيحمد ،ا بوحتى أوقعو  ،حيمة ،غرر بالناس، فوضعوا لو مكيدةي ،جرمم ،فاجر ،ساحرمثل: محمودًا، 
 .لتخميص الناس من شره

يريد  ،وعموم الناس ،وجيرانو ،وأىمو ،من قرابتو ،إنسان يكيد لمناس المكايد ،أما إذا كان الكيد بمن ال يستحقو 
 .فيذا ال يكون محموداً  ،وىذا فعل الشياطين ،فيذا شيطان ،يوصل إلييم الشر ،ابيم سوءً 

 يوسف:] {َكَذِلَك ِكْدَنا ِلُيوُسفَ } ،من ذلك ما ُيحمد -عز وجل-مو فمِ  يكون مذمومًا،وتارة  فالكيد تارة يكون محمودًا،
، وما يذكره أكثر أىل العمم من أن الكيد ال يكون إال [ٙٔ - ٘ٔ الطارق:] {َوَأِكيُد َكْيًدا* ِإنَُّيْم َيِكيُدوَن َكْيًدا }، [ٙٚ
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ِإنَُّيْم }ما يقابمو من كيد الكفار،  :يعنييد يأتي في القرآن مع ما يقابمو، مع مقابمو في الذكر ليس بصحيح، فالك
 {َكَذِلَك ِكْدَنا ِلُيوُسفَ }، وقد يأتي من غير ذلك، كما في قولو: [ٙٔ - ٘ٔ الطارق:] {َوَأِكيُد َكْيًدا* َيِكيُدوَن َكْيًدا 

نما ذكر كيده  ،، فمم يذكر كيدىم[ٖٛٔ األعراف:] {َوُأْمِمي َلُيْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ } ،[ٙٚ يوسف:]  ،-تبارك وتعالى-وا 
وبعض أىل السنة الذين ال يتفطنون لبعض العبارات التي يذكرىا  ،فال يمزم من ذلك أن يكون في مقابل كيدىم

ويغفمون عن  ،ُذكر مع كيد أولئكإذا شاكمة، يعني: ىذا من باب الم :يقولون ،المتكممون في كتب التفسير وغيره
ِإنَُّيْم }: في المقابمة وقولكمن غير مقابمة كيد الكفار،  :يعني ،ىذه المواضع التي ذكر اهلل فييا كيده منفرداً 

 مثل: ،من باب المشاكمة المفظية، كيداً  :ينا سماهف، [ٙٔ - ٘ٔ الطارق:] {َوَأِكيُد َكْيًدا* َيِكيُدوَن َكْيًدا 
 وقميصا ةً اطبخوا لي ُجبّ  و *** قمتُ لك طبخَ  دْ جِ شيئًا نُ  اقترحْ  قالوا

وىو أنو  ،عن مراده افعبر بي ،ىذه ُمشاكمة لفظية؛ ألنيم استعمموا لفظ الطبخ :الُجبة والقميص ما ُتطبخ، قالوا
 .بة وقميصاجُ اطبخوا لي  :بحاجة إلى كساء، قمت

إن ىذا من باب المشاكمة المفظية،  :، يقولون[ٙٔ - ٘ٔ الطارق:] {َوَأِكيُد َكْيًدا* ِإنَُّيْم َيِكيُدوَن َكْيًدا }: وقولف
لكن ىذا غير صحيح، ىذا ليس من باب المشاكمة  ،نوع من المجاز عند جمع من أىل البالغة :والمشاكمة
نما ىي، المفظية فإن ذلك يكون في مقابل  ،المكر :وعظمتو، وىكذا أيضاً  ،صفة حقيقية تميق بجالل اهلل: وا 
و مع عدم وجود مقابمأيضًا  ردوقد ي ،إنو مشاكمة لفظية :، وال يقال[ٖٓ األنفال:] {َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر المَّوُ }مكرىم، 
و كما قيل ويقال في ،، فيذا لم يذكر مكرىم[ٜٜ األعراف:] {َأَفَأِمُنوا َمْكَر المَّوِ }: -تبارك وتعالى-كقولو  ،في المفظ

 في الكيد، واهلل أعمم.
أو  ،وبالسكون كذلك ،القطعة من الشيء :وىي ،فةجمع ِكسَ  :-بفتح السين-ا ِكَسفً  :-اهلل تعالى رحمو-قال 
 ُمفرد.

 ،ب، وذكر معنى أيضًا بعدهتغير في حال الشيء إلى ما ال ُيحَ  :يدل عمى ،ابن فارس ُيرجع ىذا إلى أصل واحد
ب، تغير في حال الشيء إلى ما ال ُيحَ  :قطع شيء من شيء، يقول: الكاف والسين والفاء أصل يدل عمى :وىو
 .قطع شيء من شيء :مىعو 

ويقال: كسوف الشمس،  :كسوف القمر، ويقال :من ذلك ،بتغير في حال الشيء إلى ما ال ُيحَ  :ىذا التغير
 :تغير حيث يزول ضوء القمر، وىكذا يقال :وخسوف القمر، وكسوف الشمس، فيذا الكسوف ىو ،كسوف القمر

يعيش في إذا كان  ،كاسف الوجو، يقال: فالن كاسف البال ،زن، يعني: يظير عميو مسحة حف الوجورجل كاس
فالن  :يقال ،منو ما يقولو الناس في بعض البيئات اليوم الحال، ولعل ، سيئأو نحو ذلك ،وضيق ،زنح

فيذا الذي انكسف، و  ،إذا وقع لو ما يوجب ذلك، يقال: كسفو ،والحياء ،في حال من الخجل :يعني ،مكسوف
فحصل لو  ،أنو تغيرت حالو لما وقع لو، يعني: وقع لو ما يوجب تغير الحال :وىو ،يعبرون بو لو أصل صحيح

 .يذا المعنى الذي يرجع إلى التغيرفوالتغير، انكسف،  ،أو الخجل ،والحياء ،االنكسار
ِكسفة، وتقال  ،ائفة من الثوبلمط :فة تقالالِكسْ ف ،أو قطع الشيء من الشيء ،فيما يتعمق بالقطعة من الشيء

  .ِكسفة :يقال ليا ،لمقطعة من الغيم :أيضاً 
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ذلك، كالقطعة من الشيء، وبالسكون  :فة، وىيجمع ِكسَ  -بفتح السين-فًا كالم ابن ُجزي يقول: ِكسَ  :الحظ
جمع عمى ت ،المفرد :فة ىيأن الِكسْ  :يعني: أنو يكون محركًا وساكنًا بالنسبة لمسين، يقول: أو مفرد، بمعنى

ف، وقد ُيطمق ف وِكسَ ف جمع أيضًا، ِكسْ فة واحدة، والِكسْ والِكسْ  ،ف جمعأن الِكسَ  :ف يعنيأو ِكسْ  ،فِكسَ 
 والِكَسف عمى الواحد والجمع. فالِكسْ  :قالوا ،ف عند بعضيم ىكذاالِكسْ 

 :فة وِكَسفةف وِكسْ يقال: ِكسْ  ،القطعة من الشيء، وبالسكون كذلك :وىي ،فةجمع ِكسَ  :فينا يقول: بفتح السين
 .ف من قبيل الجمعوالِكسَ  ،ف ُمفردأو الِكسْ  ،مفرد :فةة من الشيء، ويحتمل أن تكون الِكسْ القطع

يعني: قطعًا،  [ٕٜ اإلسراء:] {َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَمْيَنا ِكَسًفا}عن المشركين:  -عز وجل-يقول اهلل 
-وقولو قطعًا،  [ٚٛٔ الشعراء:] {السََّماءِ  َفَأْسِقْط َعَمْيَنا ِكَسًفا ِمنَ }التغير،  :ليس من معنى ،الِقطع :فيذا من معنى
ْن َيَرْوا ِكْسًفا ِمنَ }: -تبارك وتعالى ذلك؟ ىم ، ما المراد ب[ٗٗ الطور:] {السََّماِء َساِقًطا َيُقوُلوا َسَحاٌب َمْرُكومٌ  َواِ 

وكما  ،تنزل من السماء عمييم كما طمبوا لو رأوا القطع ،لو حصل :يعني، كابرةيقولون ىذا عمى سبيل الم
 ،لو رأوا ذلك :فيقول ،وطمبوه ،، ىم اقترحوا ىذا[ٕٜ اإلسراء:] {َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَمْيَنا ِكَسًفا} ،اقترحوا

 أن بعضو فوق بعض؛ لشدة مكابرتيم. ،الييئة، أي: أنو سحاب بيذه سحاب مركوم :لقالوا ؛وحصل ،وشاىدوه
 أو ُيخزييم. ،أي: ُييمكيم [1ٕٔ آل عمران:] {َأْو َيْكِبَتُيمْ }ىمكوا، وقولو: أُ  :توا: أيُكبِ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
والصرف عن الشيء، ىذا المعنى الذي أشار إليو  ،اإلذالل :أرجعيا ابن فارس إلى معنى -الكبت-ذه المادة ى

ييمكيم،  ي:أ [ٕٚٔآل عمران:] {َأْو َيْكِبَتُيمْ }ىمكوا، أُ  :ُكبتوا قالفقال: في قولو: أو يخزييم،  -رحمو اهلل-ابن ُجزي 
ِإنَّ }جعمو مغيظًا ذلياًل، ىذا الكبت،  :يعني ،أو جعمو بيذه المثابة ،أو أذلو ،إذا أغاظو :يقال: كبتوخزييم، أو يُ 

َأْو َيْكِبَتُيْم }وُأىينوا،  ،أي: ُأذلوا [٘ المجادلة:] {الَِّذيَن ُيَحادُّوَن المََّو َوَرُسوَلُو ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيمْ 
إذا كبتيم لم ينقمبوا،  فينقمبوا خائبين؛ ألنوأن ييمكيم  :ليس معناه :، الحظ[ٕٚٔ آل عمران:] {َفَيْنَقِمُبوا َخاِئِبينَ 
، فيعذب -تبارك وتعالى-يعني: أن ذلك إلى اهلل  [ٕٛٔ آل عمران:] {اأَلْمِر َشْيءٌ  َلْيَس َلَك ِمنَ }يعني: ىؤالء 

يحصل ليم ال ف، [ٕٚٔ آل عمران:] {َأْو َيْكِبَتُيْم َفَيْنَقِمُبوا َخاِئِبينَ }أو يتوب عمييم،  ،أو يفعل بيم ما شاء ،ىؤالء
َلْم }فرجعوا كما وقع يوم األحزاب بالريح،  ،ودحرىم بأمر آخر ،أو يكون بردىم ،فذلك يكون باليزيمة ،مطموب

 األحزاب:] {َخْيرًاْيِظِيْم َلْم َيَناُلوا َوَردَّ المَُّو الَِّذيَن َكَفُروا ِبغَ }، [ٕ٘ األحزاب:] {َوَكَفى المَُّو اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقتَالَ  َيَناُلوا َخْيرًا
-كبتيم اهلل  ،وغيظيم ،أو أسر ألىل اإليمان، فرجعوا بحنقيم، أو بقتل ،يعني: لم يحصل ليم التشفي بنصر [ٕ٘

نما يرجع بغيظو ،فال يستطيع التشفي ،والقير ،اإلذاللوىو:  ،الكبت :، فيذا معنى-عز وجل وال يحصل  ،وا 
يصال الشر ليم ،مطموبو، ىذا الذي يتشوف إلى أذى الناس ومحاربة  ،-تبارك وتعالى-ومحاربة أولياء اهلل  ،وا 

لم يحصل لو  ،وحنقو ،أنو رده خائبًا بغيظو :بمعنى -عز وجل-فإذا كبتو اهلل  ،والخير ،والبر ،المعروف
 .الكبت :كبتو اهلل، ىذا ىو :فيذا يقال ،ولم يتحقق لو مراد ،مطموب

لكن الكبت  ،اإلىالك :معنى الكبت ىوليس  :يعني ،الكبت :لكنو ال ُيفسر بو ،يذا الكبت قد يكون بإىالكوف
فال يحصل لو مطموب في  ،ونحو ذلك ،والخزي ،والقير ،اإلذالل :أنو يكون بمعنى :األصل ،يكون لو صور

الكمية، بإىالكو بقد يكون ىذا الكبت و ىذا ُكبت، فيقال:  ؛وغيظو ،فيرجع بحنقو ،وال تكون العاقبة لو ،التشفي
 الكبت، واهلل أعمم. :يذا معنىفكبتيم،  :استأصميمو  ،فيؤالء الذين أىمكيم اهلل في يوم بدر
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 الذي ولد أعمى. :مو: ىوأكْ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
العمى الذي يولد عميو  :وقد ال يكون ذلك بيذا اإلطالق، ابن فارس ُيرجع معنى ىذه الكممة إلى ،ىكذا أطمقو

 األكمو نإولد أعمى، يقول: وقد يكون من عرض يعرض، وىكذا يذكر عامة أىل المغة، يقولون: أي:  ،اإلنسان
 ،لمن ذىب بصره بعد ذلك لعارض، يعني: أصابو العمى بعد والدتو ولو بحين :ويقال ،لمذي يولد أعمى :يقال

، يعني: [ٜٗ آل عمران:] {ْبَرَص َوُأْبِرُئ اأَلْكَمَو َواألَ }أكمو، قال:  :يقال لألعمى ،أو في شيخوختو ،في شبابو
 ،أو الذي عرض لو العمى، وال شك أن إبراء الذي ولد أعمى أبمغ في اآلية ،سواء الذي ولد أعمى ،األعمى

فمثل ىذا  ،أو نحو ىذا ،كالماء الذي يكون عمى العين ،فقد يعرض لو شيء يسير ،بخالف من عرض لو ذلك
فترجع إلى ىؤالء الناس أبصارىم،  ،ولربما في اليوم الواحد ُتجرى عشرات العمميات ،عالج بكثرةكما ىو معروف ي

َوتُْبِرُئ }، قال: األكمو معنىىو: لكن الذي ولد أعمى ىذا يكون أبمغ في اآلية، ولكن ال يمزم أن يكون ىذا 
: ال يتقيد األكمو بالذي ن، إذ-والسالم عميو الصالة-، فيذه آية لعيسى [ٓٔٔ المائدة:] {اأَلْكَمَو َواأَلْبَرَص ِبِإْذِني

 ولد أعمى.
ترفع الفاعل،  :وىي ،أو وقع ،أو حدث ،حضر :بمعنى ،كان: عمى نوعين: تامة :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 :وتنصب الخبر، وتقتضي ثبوت الخبر لمُمخبر عنو في زمانيا، وقد تأتي بمعنى ،ترفع االسم :وىي ،وناقصة
، وشبو [45 الفرقان:] {َوَكاَن َربَُّك َقِديرًا}، وقولو: [1ٓ الفرقان:] {َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًما}الدوام في مثل قولو: 

 لم يزل وال يزال موصوفًا بذلك الوصف. :ومعناه ،ذلك، وىو كثير في القرآن
زمان راىن،  ، أوار عن حدوث شيء، إما في زمان ماضٍ اإلخب :أصل ىذه المادة عند ابن فارس يدل عمى :كان

ْن َكاَن ُذو ُعْسَرةٍ }إذا وقع وحضر،  :يقولون: كان الشيء يكون كوناً  ْن }يعني: حضر وجاء،  [ٕٓٛ البقرة:] {َواِ  َواِ 
أما الماضي فقولنا: كان ، ونحو ذلك ،جدوُ  :بمعنى ،ىذه تامة :يعني: بعضيم يقول [ٕٓٛ البقرة:] {َكاَن ُذو ُعْسَرةٍ 

 .رحمو اهلل-زيد أميرًا، ىذا كالم ابن فارس 
 :: كان ىذه تستعمل في القرآن في عدة معانٍ عمى كل حال

كان أو مستقباًل،  المبتدأ بالخبر في زمن معين، ماضًيافتدل عمى اتصاف  ،األول: أن تدخل عمى المبتدأ والخبر
مما دخمت عمييا كان ىذه فأصل الجممة مبتدأ وخبر، امرأتي عاقٌر،  :، الحظ[٘ مريم:] {اْمرََأِتي َعاِقرًا َوَكاَنتِ }

 مريم:] {اْمرََأِتي َعاِقرًا َوَكاَنتِ }والخبر خبرًا ليا تنصبو،  ،بتدأ اسمًا ليا ترفعوصار الم ،من النواسخ :وىي ،الناقصة
 .[٘ مريم:] {اْمرََأِتي َعاِقرًا َوَكاَنتِ }الماضي، في ، ىذا في أي زمن؟ [٘

، رادأن السياق ُيبين الم :وىذا ميم ،اتصاف المبتدأ بالخبر عمى سبيل االستمرار :فيد بمعونة السياقالثاني: أن ت
فيد بمعونة السياق مو عمى المحامل البعيدة، أن تأو التكمف في محاممو، حمْ  ،الستشكال ىذا الموضعوال حاجة 

تبارك -ضاف إلى اهلل يحل لك إشكاالت فيما يتعمق بما ياتصاف المبتدأ بالخبر عمى سبيل االستمرار، ىذا 
والمستقبل، دون التقيد بزمن معين، فيذا يدخل  ،والحاضر ،خبر عنو من ذلك، يعني: في الماضييو  ،-وتعالى

بل في الزمن الماضي،  :، ىذا ال يقال[ٕ٘ األحزاب:] {َقِويِّا َعِزيزًا َوَكاَن المَّوُ } -تبارك وتعالى-فيو أوصاف اهلل 
 ،الحاضرو  ،، في الماضي[ٓٗ األحزاب:] {َوَكاَن المَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِميًما}والمستقبل،  ،والحاضر ،الماضيفي 

 والمستقبل.
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 {ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُىوًقا}األوصاف التي تكون من طبيعة الموصوف، األوصاف الثابتة،  :أيضًا يدخل في ىذا
نما ىذه طبيعة الب ،كان، ليس في الماضي ،[ٔٛ اإلسراء:] أنو ذاىب ُمضمحل يتالشى، فال ينقطع صبرك  :طلاوا 

نما ىي مسألة وقت فقط، تحتاج إلى شيء من  ،واالضمحالل ،فإن من شأنو الذىاب ،وأىمو ،أمام الباطل وا 
 مريم:] {ِإنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِلمرَّْحَمِن َعِصيِّا}وكذا:  ،فيذا في كل وقت، ىذه طبيعتو، الصبر والثبات عمى المبدأ

 الماضي والحاضر والمستقبل.بل ، ىذه طبيعة الشيطان، ليس في الزمن الماضي، [ٗٗ
ِإنَّ }الفرائض الثابتة، : -أنو لمماضي والحاضر والمستقبل ما يدل عميو السياقم :يعني-يدخل في ذلك أيضًا 

الَة َكاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتَاًبا َمْوُقوتًا  :وفي المستقبل، ال يقال ،وفي الحاضر ،، في الماضي[ٖٓٔ النساء:] {الصَّ
 الروم:] {َوَكاَن َحقِّا َعَمْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ } ،لموعد :م ىذا، كذلك أيضًا يقالىذا في الماضي فقط، وال يمكن أن ُيفيَ 

عز -ما يتعمق بأوصاف اهلل أي:  ،أي: أنو شيء ثابت، ويمكن في بعض األمثمة أن ترجع إلى األول [ٚٗ
 ، فيذا السياق يدل عمى أنو ال يتقيد بزمن كالماضي دون غيره.-وجل

أو  ،أو االستنكار ،االستبعاد :ستعمل في أسموب الجحود، بمعنىالثالث: أن ت :من استعماالت كان ىذه وىوو 
 {َوَما َكاَن المَُّو ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكمْ } ،وذلك إذا كانت منفية وبعدىا الم الجحود ،-تبارك وتعالى-التنزيو بالنسبة هلل 

 ضارع،إذا جاءت بعدىا أن الناصبة لمم: ، وكذلك أيضاً -تبارك وتعالى-، فيذه لمنفي تنزيو هلل [ٖٗٔ البقرة:]
َوَما } ،اسم الفاعل بعدىا :كذلك أيضاً  ،، فيذا لإلنكار[ٗٔٔ البقرة:] {َخاِئِفينَ  ِإالَّ  َيْدُخُموَىا َأنْ  َلُيمْ  َكانَ  َما ُأوَلِئكَ }

 أو اإلنكار، إنكار التعذيب. ،التنزيو :، فيذا أيضًا يرجع إلى معنى[ٖٖ األنفال:] {َكاَن المَُّو ُمَعذَّْبُيمْ 
 َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِميَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمنَ } ،صار عمى قول بعض أىل العمم :استعمال رابع: أن تكون بمعنى

 :ما كان من الكافرين، فقالوا: ىي بمعنى ،بل أن يؤمر بالسجود: لم يكن كذلك ق، ىو[ٖٗ البقرة:] {اْلَكاِفِرينَ 
، [ٖٚ الرحمن:] {السََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَّْىانِ  َفِإَذا انَشقَّتِ }لما أبى السجود، لكن ىذا ليس محل اتفاق،  ،صار
 واليس، [٘ الرعد:] {َأِئَذا ُكنَّا ُترَاًبا}صارت وردة كالدىان،  :بمعنىفيي ىنا  ،ليست كذلك في الزمن الماضي :ىي
نما  ،في الزمن الماضيذلك ك  صار. :بمعنىوا 

، التي ذكرىا ابن ُجزي ،التي تكتفي بالفاعل ،كان التامة :استعمال خامس: أن تدل عمى الوجود أو الثبوت، وىي
ْن َكاَن ُذو ُعْسَرةٍ }كقولو: يذه ال تحتاج إلى اسم وخبر، ف  جد.يعني: وُ  [ٕٓٛ البقرة:] {َواِ 

قرآن شيء زائد أو في ال :الزيادة، ىل يميق أن يقالوكما سبق في الكالم عمى السادس: أن تكون زائدة لمتوكيد، 
 :يعبرون بعبارات أخرى من باب التأدب، ىم يقصدون :التعبير بيذا ما يميق، لكن يقولون :وبعضيم يقول ،ال

أو  ،وليست زائدة في المعنى؛ ألنو ال يوجد شيء في القرآن ال معنى لو إطالقًا، فيذه ُيمثمون ليا ،زائدة إعراباً 
يعني: كيف نكمم من ىو في الميد  [ٜٕ مريم:] {َكْيَف ُنَكمُّْم َمْن َكاَن ِفي اْلَمْيِد َصِبيِّا}يمكن أن ُيمثل بقولو: 

 .[ٜٕ مريم:] {َمْن َكاَن ِفي اْلَمْيِد َصِبيِّا}صغير، 
قارن بغيرىا، يعني: يبمغ عدد وال ت ،األكثر في القرآن :كان بالنسبة لمقرآن، كان الناقصة ىي :وعمى كل حال

ىذه كان الناقصة، وما يدل منيا عمى االستمرار  (،مرة ٖٖٕ) :الناقصة في القرآنالمرات التي وردت فييا كان 
، في الماضي والحاضر والمستقبل، [ٔ النساء:] {ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًبا} (،مرة ٖٚٔ) :بحسب السياق في نحو

 .(مرة ٖٗ) :المسبوقة بالنفي في ثم بعد ذلك تأتي الجحودية
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أو نحو  ،جدأو وقع، يعني: وُ  ،أو حدث ،حضر :بمعنى ،تامة :عمى نوعين كان:الحظ كالم ابن ُجزي يقول: 
وتنصب الخبر، يقول: وقد  ،التي ترفع االسم :ىيو ، ناقصةو تكتفي بذلك، أي:  ،ترفع الفاعلقال: وىي: ذلك، 

واهلل  ،يذه كانفلم يزل، إلى آخره، اه: معنو  ،مت فييا، وىو كثير في القرآنىذه التي فصّ  ،الدوام :تأتي بمعنى
 اهلل عمى نبينا محمد، وآلو، وصحبو.أعمم، وصمى 


