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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 لعلّ  :قولو الالم حرف إلى كأنّ  :قولو من الكاف حرف( ب -22)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 ،لى يوم الدينإوسمم تسميمًا كثيرًا  ،وصحبو ،وعمى آلو ،لحمد هلل رب العالمين، وصمى اهلل عمى نبينا محمدا

 أما بعد:
 التشبيو. :: معناىاكأن   :-تعالىرحمو اهلل -ف نل المصوقفي
  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ، لحمد هللا

دم حرف التشبيو زيدًا كأسد، ثم قُ  إن   :، األصلزيدًا أسدٌ  ، تقول مثاًل: كأن  ن  وا   الكاف :ركب منىذه حرف م فكأنّ 
، فالكاف كأنّ  ،الكاف، ىكذا يقول بعض أىل العمم :وىو الدخول الجار عميي حت ىمزة إنّ اىتمامًا بو، فُفت

وىو الذي أطمقو عمييا عامة أىل العمم، يعني: الجميور  ،وىذا ىو الغالب ،لمتشبيو، وتأتي عمى كل حال لمتشبيو
زيدًا  مثمما مثمت آنفًا: كأنّ الخبر، ىذا  ،أن يكون خبرىا اسمًا جامداً  :نيا تأتي لمتشبيو، ويشترطون لذلكإ :يقولون

بخالف ما لو قمت: كأن زيدًا قائم، أو كأن زيدًا في الدار، أو كأن زيدًا  ،جامدبل  ،غير مشتق :، فأسدأسدٌ 
والظن،  ،والظن، أنيا تأتي لمشك ،الشك :وليذا ذكروا من معانييا ؛وليست لمتشبيو ،عندك، يقولون: ىذه لمظن

ر، إذا كنت تشك في ذلك، كأني رأيت ىذا من قبل، ويقولون: تأتي لمعنى تقول: كأني كممتك عن ىذا األم
كأنك  :كأنك بالشفاء قد حل، أو أقبل، وتقول لممكروب :لممريض التقريب، ىذا عند الكوفيين، تقول :وىو ،ثالث

أو  ،لمعنىقد يبقى معيا أصل المتشبيو، والسياق يدل عمى معاٍن أنيا  :بالفرج قد جاء، لمتقريب، لكن المشيور
 .التشبيو :المعنى األصمي الذي ىوأي:  ،يبقى من رائحتو

 :، والذين يقولون[ٕٗ النمل:] {َفَمم ا َجاَءْت ِقيَل َأَىَكَذا َعْرُشِك َقاَلْت َكَأن ُو ُىوَ } ،لمتشبيو فيوورودىا في القرآن أما 
، ىذا [ٓ٘ المدثر:] {َكَأن ُيْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرةٌ }الظن،  :يحتمل ىنا أن يكون المراد ،كالظن نيا تأتي لمعاٍن ُأخرإ

َكَأن ُيْم َيْوَم َيَرْوَنَيا َلْم }، ىذا لمتشبيو، [ٖٖ المرسالت:] {َكَأن ُو ِجَماَلٌة ُصْفرٌ } :لمتشبيو قطعًا من غير احتمال، وىكذا
 .[ٙٗ النازعات:] {َيْمَبُثوا ِإال  َعِشي ًة َأْو ُضَحاَىا

 التعميل. :كي: معناىا :-اهلل تعالى رحمو-قال 
 {َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأَلْغِنَياِء ِمْنُكمْ } ،وفي عمميا أيضاً  ،الم التعميل، في معناىا :كي ىذه حرف بمنزلة

 ،لعمة ما ُذكرو من قسم الفيء إلى ىذه األقسام الخمسة من أجل  -عز وجل-يعني: ما شرعو اهلل  [ٚ الحشر:]
 {ِلَكْيال تَْأَسْوا َعَمى َما َفاَتُكمْ }يتداولونو دون الفقراء، وىكذا في قولو:  ،أن ال يكون المال حكرًا بين األغنياء :وىي

 لمتعميل. :فيي [ٖٕ الحديد:]
 واستفيامية. ،خبرية :التكثير، وىي :كم: معناىا :-رحمو اهلل تعالى-قال 
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 أََلْم َيَرْوا َكْم َأْىَمْكَنا ِمْن َقْبِمِيْم ِمْن َقْرنٍ }، [ٕٔٔ البقرة:] {آَتْيَناُىْم ِمْن آَيٍة َبيَِّنةٍ َسْل َبِني ِإْسرَاِئيَل َكْم }، ىي كذلك
تبارك -كقولو  ،االستفيام :التكثير، وتأتي بمعنى :تكون خبرية تدل عمىفاآلية،  [ٙ األنعام:] {َمك ن اُىْم ِفي اأَلْرضِ 

َقاَل َكْم َلِبْثُتْم ِفي اأَلْرِض َعَدَد }، [ٜٔ الكيف:] {ِمْنُيْم َكْم َلِبْثُتْم َقاُلوا َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومٍ َقاَل َقاِئٌل }: -وتعالى
 .، فيذا لالستفيام[ٕٔٔ المؤمنون:] {ِسِنينَ 

 أن تكون خبرية فيذه ىي التي تكون لمتكثير. وأما المعنى اآلخر
 كاف التشبيو دخمت عمى أي. :كم، وىي عند سيبويو :ن: بمعنىكأيّ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
أنيا مركبة من  :عند سيبويوو تفيد ما تفيده كم الخبرية من إفادة التكثير، أنيا كم، يعني:  :بمعنى :ن ىذه يقولكأيّ 

في سبعة مواضع في كتاب اهلل  تاسم لو الصدارة في الجممة، وقد جاء :كاف التشبيو وأي، وبعضيم يقول: ىي
يذه لمتكثير، ف، وأتباع كُثر ،جماعات [ٙٗٔ آل عمران:] {َوَكَأيِّْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل َمَعُو ِربِّيُّوَن َكِثيرٌ }، -تبارك وتعالى-
وَن َعَمْيَيا َوُىْم َعْنَيا ُمْعِرُضونَ } َوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة }، [٘ٓٔ يوسف:] {َوَكَأيِّْن ِمْن آَيٍة ِفي الس َمَواِت َواأَلْرِض َيُمرُّ

ي اُكمْ }، [ٛٗ الحج:] {َأْمَمْيُت َلَيا َوِىَي َظاِلَمٌة ُثم  َأَخْذُتَيا  العنكبوت:] {َوَكَأيِّن ِمْن َداب ٍة ال َتْحِمُل ِرْزَقَيا الم ُو َيْرُزُقَيا َواِ 
 ، وىكذا في سائر المواضع.[ٓٙ

أي: ليس األمر كما ظننت، وقيل: ، حرف ردع وزجر، وقيل: إنيا تكون لمنفي :كاّل  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 .أاَل : إنيا استفتاح كالم بمعنى

 فيي أما إالّ  ،حرف االستفتاح ىو، ىذا أاَل بفتحيا: ُتصحح وىذا خطأ ف، : بكسر اليمزةفي الطبعة الثانية :أاَل 
 لالستثناء.

، وقد يكون [ٖ التكاثر:] {َكال  َسْوَف َتْعَمُمونَ }، أو االستنكار ،أو التحذير ،الردع والزجر :راد بوىذه لفظ ي كال
 العمق:] {َكال  ِإن  اإِلنَساَن َلَيْطَغى} ،أو طبيعية ،والتنبيو عمى أنو حقيقة واقعية ،إثبات ما بعدىا :الغرض من ذكرىا

ال تخمو من الردع أو الزجر، فيبقى فييا  ، أي: أن ذلك من طبيعتو، لكنيا في الواقع حتى عمى ىذا المعنى[ٙ
 .أصل ىذا المعنى

تكون فيي: إنيا تكون لمنفي، أي: ليس األمر كما ظننت،  :وقيل ،: حرف ردع وزجر-رحمو اهلل تعالى- يقول
 .أو نحو ذلك ،والزجر اإلنكار :لكن يبقى فييا معنى ،لمنفي

 مريم:] {َكال  َسَنْكُتُب َما َيُقولُ } ،أنيا لمردع والزجر :المشيور، لكن أاَل  :بمعنى ،إنيا استفتاح كالموقيل: قول: ي
َلَعمِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما }، [ٕٛ مريم:] {َكال  َسَيْكُفُروَن ِبِعَباَدِتِيمْ }التحذير، و  ،واإلنكار ،والزجر ،لمردع :، فينا[ٜٚ

 {َقاَل َكال  َفاْذَىَبا ِبآَياِتَنا}واإلنكار،  ،والردع ،، فيذا لمتحذير[ٓٓٔ المؤمنون:] {َتَرْكُت َكال  ِإن َيا َكِمَمٌة ُىَو َقاِئُمَيا
، فيذه لمنفي، [ٕٙ الشعراء:] {َربِّي َقاَل َكال  ِإن  َمِعيَ }، ىذه لمنفي، يعني: ال يصل إليكما بمكروه، [٘ٔ الشعراء:]

، [ٗ٘ المدثر:] {َكال  ِإن ُو َتْذِكَرةٌ }، [ٔٔ عبس:] {َكال  ِإن َيا َتْذِكَرةٌ }، [ٜٖ المعارج:] {َكال  ِإن ا َخَمْقَناُىْم ِمم ا َيْعَمُمونَ }وىكذا 
عشرة سورة، ليس في النصف  في ثالثة وثالثين موضعًا، في خمس، وقد جاءت في القرآن كذلك فيذا وأشباىو

 كميا في النصف الثاني. ،منيا شيءمن المصحف األول 
 إنيا تكون زائدة. :وقيل ،التعميل :وبمعنى ،التشبيو :بمعنى :: الكاف-اهلل تعالى رحمو-قال 
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لمتوكيد ىي التي التي يذه فويأتي لمتوكيد،  ،التعميل :ويأتي لمعنى ،التشبيو :يأتي لمعنى، الكاف ىذه حرف جر
الكاف ىنا دخمت عمى بعضيم يقول: إن ، [ٔٔ الشورى:] {َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيءٌ }نحو:  ،زائدة إعراباً إنيا  :يقولون
وليس ىذا  ،ن الكاف زائدةإ :قال بعضيمولذلك ؛ ليس مثل مثمو شيء ،لمتشبيو :ومثل ،لمتشبيو :والكاف ،مثل

، [ٕٗٙ البقرة:] {َكال ِذي ُينِفُق َماَلُو ِرَئاَء الن اسِ } ،محل اتفاق، وفي اآلية كالم كثير معروف، فمعنى التشبيو ثابت
لكونو ىداكم،  :، يعني{َىَداُكمْ  َكَما} ،ىذه يمكن أن تكون لمتعميل ،[ٜٛٔ: البقرة] {َىَداُكمْ  َكَما َواْذُكُروهُ }ىذه لمتشبيو، 

 .[ٔٔ الشورى:] {َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيءٌ }يقولون:  ،الزائدة فكما ذكرت ابسبب ىدايتو لكم، أمّ 
 حرف الالم. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 .وكسرىا في المستقبل ،بفتح الباء في الماضي ،خمطو :: أياألمرَ س لبَ 
 والفتح في المستقبل. ،بالكسر في الماضي :س الثوبَ ولبِ 
الثوب  ستُ لبِ  :أنيا تدل عمى مخالطة ومداخمة، من ذلك :وىو ،ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى معنى :سلبَ 
أي:  لمفراش الذي يجمس عميو اإلنسان لاالثوب، ويق ستُ المباس الحسي، لبِ  ، أي:األصل :وىذا ىو ،سوألبَ 

 من اسود قد لنا، حصير إلى فقمت: في الحديث -رضي اهلل عنو-بن مالك  أنس قال ،باسلِ  :يقال لو ،البساط
 .سوالثوب ألبَ  ستُ البسة، ىذا المعنى األصمي، تقول: لبِ فكأن ذلك من الم، (ٔ)بسلُ  ما طول
ن ذلك عمى سبيل المجاز، إ :-أرباب المجاز :أعني-يقولون  ،المباس المحسوسستعمل في غير ىذا وقد ي

 يقال لو ذلكف ،ستر العيوبو ستر معايب الغير، و ستر قبائح الغير،  :فيدخل في ذلك ،شبو الثوبيستعمل فيما يف
 .أيضاً 

الفقر كمثل الميل،  تأثيرًا عامًّاثر في حياة اإلنسان ما يؤ  :كذلكو أنو يستر،  :باعتبار ،الميل لباس :وكذلك أيضاً 
الم ْيَل  َوُىَو ال ِذي َجَعَل َلُكمُ }يحيط بو كالثوب،  :ونحو ذلك، فيو ،مباس الجوعوك ،لباس، لباس الفقر :يقال لو
 نواحٍ ن التقوى تؤثر في صاحبيا من أ :باعتبار ،[ٕٙ: األعراف] {الت ْقَوى َوِلَباُس } :وىكذا، [ٚٗ الفرقان:] {ِلَباًسا

 {َواْلَخْوفِ  اْلُجوعِ  ِلَباَس } :-تبارك وتعالى-قولو  ونحو ذلك، وىكذا أيضاً  ،ولسانو ،وقمبو ،في جوارحو ،مختمفة
 .[ٕٔٔ: النحل]
 :بمعنى [ٜ األنعام:] {َوَلَمَبْسَنا َعَمْيِيْم َما َيْمِبُسونَ }و، سُ عميو األمر ُألبِ  تُ سْ اختالط األمر، يقال: لبَ : بسيقال: الم  ف

 ،ةسَ في األمر لبْ  :يقال ،فيقع في الحيرة ،فال يعرف وجيو من جية الصواب والحق ،أنو يبقى األمر ُمبيمًا عميو
 .ليس بواضح :يعني
 .الختالط الظالم :بس يقالوالم  

يستر عيب اآلخر، ىذا ذكره بعض أىل  اأن كل واحد منيم :والزوج لباسيا، باعتبار ،لباس :والمرأة يقال ليا
أو  ،أو يعيبو ،أو يجرحو ،أن المرأة ال تتحدث عن زوجيا بما ُيسقطو :باعتبار ،العمم في تعميل ىذه التسمية

وىذا خالف كون  ،أو عند اآلخرين، ليس ذلك من المروءة ،أو عند صواحباتيا ،يكون شينًا في حقو عند أىميا

                                                           

 باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب ومسمم، ،(ٖٓٛ: )رقم الحصير، عمى الصالة باب الصالة، كتاب البخاري، خرجوأ - ٔ
 (.ٛ٘ٙ: )رقم الطاىرات، من وغيرىا وثوب، مرةوخُ  حصير عمى والصالة النافمة، في الجماعة جواز
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أو  ،أو عند أىمو ،ويجرحيا عند أصحابو ،ويعيبيا ،ك الرجل ال يتحدث عنيا بما يشينيالمرجل، وكذل االمرأة لباسً 
كما يالمس الثوب البسو، لما  ،والمالمسة ،لممخالطة ؛وىو لباس ليا أيضاً  ،أنيا لباس :نحو ذلك، أو باعتبار

 .يكون بينيما من المالبسة
أو  ،من الحرير ،سواء كان من ىذه المنسوجات ،لُبوس :كل ما ُيمبس من الثياب يقال لو :المُبوس :وىكذا أيضاً 

في قولو تعالى: وىكذا ، [ٓٛ األنبياء:] {َوَعم ْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُكمْ } ،أو كان من الحديد ،أو غير ذلك ،تانالك
ما ُيمبس  ،البحر ىذا يقال لو ذلكستخرج من ، فمبس ىذه الِحمية التي ت[ٕٔ فاطر:] {َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْمَيًة َتْمَبُسوَنَيا}

، ىذا في [ٕٙ األعراف:] {َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَمْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشا} ،أو من الثياب ،من الحمية
 .المباس
خفيت عمييم و  ،يعني: اختمط عمييم األمر [٘ٔ ق:] {َبْل ُىْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْمٍق َجِديدٍ }: -تبارك وتعالى-وقولو 

 .وخمقيم خمقًا جديداً  ،الحقيقة حتى وقعوا في الحيرة والشك من إمكان بعث الناس
وكسرىا في  ،لَبس ،بفتح الباء في الماضيخمطو،  :أي: س األمرَ بَ ل: -رحمو اهلل تعالى-زي يقول ابن جُ 

 .المستقبلوالفتح في  الماضي،لِبس الثوب بالكسر في و مِبس، ي المستقبل
 جمع ُلب. :ألباب: عقول، وىو :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 معنيين:ذكر  :خموص وجودة، الحظوا :وعمى ،لزوم وثبات :ذه المادة عند ابن فارس تدل عمىى

بيذا األمر إذا كان مالزمًا لو، وامرأة  إلبابًا، ورجل لب   ب  بالمكان إذا أقام بو، ُيمِ  لمزوم والثبات تقول: ألبّ األول: ا
 :مقيمة عمى محبتو، والتمبية ،ُمحبة لولدىا :ةبّ لَ  :مقيمة عمى الوداد دائمًا، ويقال أيضاً  ،محبة لزوجياأي:  ةبّ لَ 

لك  أنا محب ،بالمحبة :أنا مقيم عمى طاعتك، وفسرىا بعضيم ،الثباتو باإلقامة  :فسرىا بعضيم ،لبيك الميم لبيك
إجابة لك بعد إجابة، وقيل غير ذلك، ويمكن أن تجتمع  ،باإلجابة :لبيك الميم لبيك، وُفسر ذلك ،محبة بعد محبة

 :ومنو، ونحو ذلك ،والمحبة الثابتة ،واإلقامة ،المزوم والثبات :ىذه المعاني في التمبية، فإن من معاني ىذه المادة
 .المزوم والثابت :بالمعنى األول الذي ىو الثابت عمى الود، ىذا ما يتعمق :بمِ بْ الُممَ 

المبيب العاقل،  :وىكذا ،الثمر ُلبّ  ،خالصو :ب من كل شيء ىوالجودة، فالم  خموص و ال :وىو المعنى الثاني
لص، ىذا المكان أنو خا :ة؟ باعتباربّ لَ  :موضع القالدة من الصدر، بأي اعتبار قيل لو :وىو ،ةبّ الم   :ومنو

الصحيح: و  ،في ُلبتيان نو يطعإ :يقولون ،في نحر الُبدن ،ةب  الم   :العامة يقولون وعبر عنخالص، ىذا الذي ي
   .ىذا الموضع موضع القالدة ،ةب  الم   ،يطعن في َلبتيا بفتح الالم

ُأْوِلي َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا } ،األلبابأي:  ،جمع ُلب :وىو ،عقول :ا عمى كل حال يقول: ألبابنفي
 :، الحظ[ٜٚٔ البقرة:] {َوات ُقوِن َيا ُأْوِلي اأَلْلَبابِ }يعني: يا أصحاب العقول الراجحة،  [ٜٚٔ البقرة:] {اأَلْلَبابِ 

تبارك -الخطاب ىنا في ىذه المواضع يوجو ألولي األلباب الذين يفقيون أن القصاص فيو حياة، وأن شرع اهلل 
ىؤالء ىم أصحاب العقول  ،حياة :والحياة الحقيقية التي تستحق أن يقال ليا ،فيو المصمحة الكاممة -وتعالى

 ،ورجعية ،وترى ذلك تخمفاً  ،بصر ىذه الحقائقي أعشاىا النيار بضوئو فيذه ال تالكاممة، وأما خفافيش الظالم الت
لذكرى تكون ألولي وأنو ال يميق بيذا العصر، وىكذا التقوى، التقوى إنما تكون ألولي األلباب، وا ،وظالماً 
، وىم أىل العبادة كما سبق في الجمع بين الموضعين فيما قصو اهلل [ٖٗ ص:] {ْوِلي اأَلْلَبابِ َوِذْكَرى ألُِ } ،األلباب
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ىم األلباب ، وقول من قال بالجمع بينيما بأن أولي -عميو الصالة والسالم-من خبر أيوب  -عز وجل-
، فالذي ينظر نظرًا بعيدًا ىذا [ٖٗ ص:] {ْوِلي اأَلْلَبابِ َوِذْكَرى ألُِ }، [ٗٛ األنبياء:] {َوِذْكَرى ِلْمَعاِبِدينَ }العابدون، 

ذا أراد أن ي ،ينظر إلى آخرتو ،صاحب العقل ويؤثر الدار اآلخرة الباقية  ،قدم عمى شيء فإنو يتفكر في عواقبووا 
ِفي َخْمِق الس َمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف الم ْيِل ِإن  } :كدرات، وىكذامكد رة بأنواع الم األبدية عمى دار تتقضى وىي

، [ٓٔ الطالق:] {َفات ُقوا الم َو َيا ُأوِلي اأَلْلَباِب ال ِذيَن آَمُنوا} :، وىكذا[ٜٓٔ آل عمران:] {وِلي اأَلْلَبابِ َياٍت ألُِ َوالن َياِر َل 
 .كمل الناس عقواًل ىم أىل اإليمانأ

 أقام فيو. :لبث في المكان :-اهلل تعالى رحمو-قال 
استمر عمى  :يعني في العمل أقام بالمكان، لبث :ث، لبث بمعنىتمك   :ذه المادة عند ابن فارس حرف يدل عمىى

 {َفَما َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ }بادر من دون تواٍن،  ،أسرع إلى فعمو :يعني ،ذلك، تقول: ما لبث أن فعل كذا
ِإْذ َيُقوُل َأْمَثُمُيْم }: -عز وجل-ويقول اهلل  ،اإلقامة :وأصل ذلك يرجع إلى، يعني: أنو بادر وأسرع [ٜٙ ىود:]

َقاُلوا َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض * َقاَل َكْم َلِبْثُتْم ِفي اأَلْرِض َعَدَد ِسِنيَن } :، وىكذا[ٗٓٔ طو:] {َطِريَقًة ِإْن َلِبْثُتْم ِإال  َيْوًما
َقاَل أََلْم ُنَربَِّك ِفيَنا } :، وىكذا[ٗٔٔ المؤمنون:] {ِإْن َلِبْثُتْم ِإال  َقِمياًل َقاَل }يعني: أقمنا،  [ٖٔٔ - ٕٔٔ المؤمنون:] {َيْومٍ 

عميو الصالة -يعني: أقمت عندنا، وىكذا في قولو عن نوح  [ٛٔ الشعراء:] {َوِليًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنينَ 
أي: أقام يدعوىم  [ٗٔ العنكبوت:] {َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِو َفَمِبَث ِفيِيْم أَْلَف َسَنٍة ِإال  َخْمِسيَن َعاًما} :-والسالم
 .تبارك وتعالى-إلى اهلل 

 ز، أي: عاب الشيء.مِ ز يملمَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
َوِمْنُيْم َمْن }عابو، أو طعن في عرضو بقول أو فعل،  :العيب، وتقول: لمز فالنًا يعني :يرجع إلى معنى الممز

َدَقاتِ  أنو ال يعدل،  -صمى اهلل عميو وسمم-يعني: يعيبك، ىنا يعيب فعل النبي  [ٛ٘ التوبة:] {َيْمِمُزَك ِفي الص 
َدَقاتِ  ال ِذيَن َيْمِمُزوَن اْلُمط وِِّعيَن ِمنَ } :وىكذا  وا:يعني: إن جاء بصدقة قميمة قال [ٜٚ التوبة:] {اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الص 

ن جاء بكثير قالوا اهلل غني   فيم يقصدون العيب؛  ،ء، فال يتركون أحدًا إال عابوهار مِ  :عن ىذا وعن صدقتو، وا 
وتتحول المحاسن عنده إلى قبائح، فيممزون  ،والعدو ال يرى إال المساوئ ،ألن قموبيم قد انعقدت عمى العداوة

يعني: ، [ٔٔ الحجرات:] {َوال َتْمِمُزوا َأنُفَسُكْم َوال َتَناَبُزوا ِباأَلْلَقابِ } :وكذلك أيضاً  ،عمى الصدقة القميمة والكثيرة
يقول:  -عز وجل-ونحو ذلك، واهلل  ،الحط منوو  ،العيب، أن يعيب بعضيم بعضًا بوصفو بوصف ال يرتضيو

َىم اٍز }كثير الممز، يعني: ال يسمم منو أحد،  :مزة ىوكثير اليمز، والم   :ُيمزةال، [ٔ اليمزة:] {َوْيٌل ِلُكلِّ ُىَمَزٍة ُلَمَزةٍ }
وىذه  ،الذم، فمن الناس من تكون ىذه بضاعتوفي إال  ُيمزة ىذا كمو لم يأتِ والاز يمّ فال، [ٔٔ القمم:] {َمش اٍء ِبَنِميمٍ 

وال  ،ال عمم ،وال ُيحسن العمم ،والطاعة ،والعبادة ،وىذا الشيء الوحيد الذي ُيحسنو، ال ُيحسن العمل ،صنعتو
نما ىو ،وال كرم ،وال مروءة ،عمل ذا قرأت في [ٔ اليمزة:] {َوْيٌل ِلُكلِّ ُىَمَزٍة ُلَمَزةٍ } ،ُىمزة ُلمزة ،ازاز لمّ ىمّ  :وا  ، وا 

 :فيو ،ورمييم باألوصاف القبيحة ،الطعن في الناسو  ،والممز ،اليمز إالأو غير ذلك ال تجد  ،حسابو في تويتر
وال يسمم منو أحد، فيذه بضاعة وقوت ال تُبمغ  ،يرمييم بكل قبيح رجمًا بالغيبو  ،ينظر إلى الناس بنظر عداوة

نما ىؤالء جمعوا م-تبارك وتعالى-إلى دار كرامة اهلل  حطب الذي اإلفالس من العمم والعمل جمعوا ىذا ال ع، وا 
 {َوْيٌل ِلُكلِّ ُىَمَزٍة ُلَمَزةٍ } ،-تبارك وتعالى-فيكون قوتًا يقتاتون بو إلى مساخط اهلل  ،إنما يعود عمييم بالشر والوبال
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، فكيف بالذي يرمي الناس بالعيوب التي ىم يمان، المؤمن إذا رأى عيبًا ستره، ىذا ال يكون ألىل اإل[ٔ اليمزة:]
وكان المئيم من ىؤالء سابقًا  ،الحسنات ليؤالء إلى قبائح وعيوب، وىذا لألسف ذاع وشاعُبرآء منيا، أو يحول 
لكنو ال يتعدى إلى غيرىم، أما اليوم فكل تافو وكل عميل  ،ولربما استفرغو عند ُنظراء لو ،ينحبس ذلك في نفسو

أنيا  ،بتمي بيا الناسالتي ا وىذه من آفة ىذه الوسائل ،ن بأرجائيا لألسفالفؤاد يمكن أن يكتب ويقرأ ذلك مَ 
وال من  ،عممالصارت بالغًا لكل كسيح يستطيع أن يكتب وىو في مكانو دون أن يكون لو أدنى مقومات ال من 

: -عز وجل-نفسو، كما قال اهلل  ية لو فكر واعتبر فإنو ال يضر إالأنو في النيا :فتبمغ اآلفاق، والواقع ،العمل
 ،واألوصاف :ونقول ،الخبيثات من األقوال واألفعال :، فيذه كما قال ابن جرير[ٕٙ النور:] {ِلْمَخِبيِثينَ اْلَخِبيثَاُت }

، يعني: ىذا اإلنسان لو صدر عنو تيالمخبيثين من الناس، فإن صدرت عنيم فيم مظن ،األزواج :يعني، والنساء
ُيستغرب منو الكالم ف؟ حصل؟ ىل ىي فمتة ب، كيف صدر عنو؟ ما الذياالكالم الجيد لكان ذلك محل استغر 

 ىذا ؟ما الذي حصل :فيقال ،ويذكر محاسنو ،أو أن ُيثني عمى أحد من أىل اإليمان ،الكالم الطيبو  ،الجيد
نما يصدر عنو كل قبيح، ُمستغرب منو؛ ألن ذلك ليس من مظانو  {اْلَخِبيثَاُت ِلْمَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْمَخِبيثَاتِ }، وا 

 ،واألوصاف ،واألفعال ،الطيبات من األقوال [ٕٙ النور:] {َوالط يَِّباُت ِلمط يِِّبينَ } :، ويقابل ذلك[ٕٙ النور:]
: النور] {ِلمط يَِّباتِ  َوالط يُِّبونَ }لمطيبين من الناس،  ،األيادي البيضاء في المجتمعو  ،األفعال الجميمةو  ،والكماالت

فمن كان بضاعتو  ،-تبارك وتعالى-واألفعال، ىذه حقيقة أثبتيا اهلل  ،واألقوال ،والذوات ،من األوصاف [ٕٙ
، [ٕٙ النور:] {اْلَخِبيثَاُت ِلْمَخِبيِثينَ }: -تبارك وتعالى-فإن ذلك كما قال اهلل  ،وقالة السوء ،والممز ،واليمز ،السوء

 ،أو يطعن في أىمو ،ويطعن فيو ،كان في الحق أتعجب حينما يتكمم من يتكمم أيًّا ولذلك ال ؛فيذا ال ُيستغرب منو
جاللو، وتعظيمو ،فإن ىذا ىو المظنون بيم، لكن لو قالوا خالف ذلك بالثناء عمى الحق ،وحممتو كباره، أو  ،وا  وا 

التحول؟ كيف جاءت ىذه؟  ، ما ىذا التغير؟ ما ىذا؟ما الذي حصل :لقيل ،وأثنوا عمييم ،تكمموا في حممة الحق
نسأل اهلل اليداية  ،وال يصدر عنو ،رق حسابو فُأضيفت ىذه؟ ألنو ال ُيظن بو ىذاىل ُكتبت عمى لسانو؟ ىل اختُ 

 .لمجميع
 لؤلؤ: جوىر.: -رحمو اهلل تعالى-قال 
أجسام  :ىيو ر، الد   :الشيء إذا لمع لمعان المؤلؤ، فالمؤلؤ ىو تألألو  ،لئآل :ُيجمع عمىو  ،يقال لمجوىر :المؤلؤ

ن في األصداف، يقولون: من تتكوّ  ،نعرفيا جميعاً  ،بيضاء لماعة ،أو قريبة من االستدارة ،معروفة لطيفة مستديرة
، [ٕٕ الرحمن:] {َيْخُرُج ِمْنُيَما المُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ } ،جوىر :ا يقولننيا، فيالد ةرواسب بعض الحيوانات المائي

لم تمسو األيدي،  ،ولمعانو ،وبريقو ،بقي عمى بياضو :يعني ،الُمغطىأي:  [ٖٕ الواقعة:] {المُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ َكَأْمثَاِل }
، [ٜٔ اإلنسان:] {َوَيُطوُف َعَمْيِيْم ِوْلَداٌن ُمَخم ُدوَن ِإَذا رََأْيَتُيْم َحِسْبَتُيْم ُلْؤُلًؤا َمنُثورًا}: ذلك في قولو في خدم الجنةوك
 مكنون؛ ألن ىؤالء ينتشرون في الخدمة، والمؤلؤ إنما يكون مستحسنًا إذا كان :ما قالو  ،المؤلؤ ىنا منثور: واقال

 ،ة تكون حيث الممعان في كل مكانييد، وأما في غير ذلك فإن األُبّ جِ المجتمعًا إن كان منظومًا ليوضع في 
 .[ٜٔ اإلنسان:] {َحِسْبَتُيْم ُلْؤُلًؤا َمنُثورًا}والبريق في كل مكان، 

 ما ال يمزم. :والُفحش، ولغو اليمين ،لغو الكالم: الباطل منو :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصمين:
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 .األول: يدل عمى شيء ال ُيعتد بو
 يَ غِ لَ  :بالشيء من قوليمج يَ ج بالشيء، الم  يَ والم   ،الشيء الذي ال ُيعتد بو :ج بالشيء، الحظيَ عمى الم   :واآلخر
 يمغو الغ :يقال :إن اشتقاق المغة منو؛ ألن صاحبيا يميج بيا، ىكذا قالوا، الحظ :ليج بو، ويقال :يعني ،باألمر
ى، غَ مْ يَ ل في القو  يَ غِ أو ال ينبغي من القول والفعل، يقال: لَ  ،أو ال يجُمل ،أو ال يحُسن ،إذا أتى بما يقُبح :يعني

 {َوَقاَل ال ِذيَن َكَفُروا ال َتْسَمُعوا ِلَيَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيوِ }: -عز وجل-وطعن فيو، كما قال اهلل أو في األمر عابو 
أو عمى  ،بما يشوش عمى القارئيأتوا أو عند سماعو عندما ُيقرأ  ،يعني: أن يأتوا عند قراءتو [ٕٙ فصمت:]

وأن  ،طعنوا فيو بالعيبا :يعني ،لغوا فيوا :لئال يحصل ليم بو انتفاع، وبعضيم فسره بأن المقصود ؛المستمعين
 .ذلك طمب لعيب القرآن

المعنى  وىما ال يمزم،  :ولغو اليمين، والُفحش : الباطل منو،الكالملغو فيذا المعنى الذي ذكره ابن ُجزي يقول: 
 ،فيدخل في ذلك ما ال يقُبح ،الشيء الذي ال ُيعتد بو، الشيء الذي ال قيمة لو :األول الذي ذكره ابن فارس

الكالم الذي ال فائدة فيو، سواء كان ىذا الكالم من و الكالم الذي ال معنى لو، ما ال عبرة بو،  ويدخل في ذلك
 -عز وجل-عو أن اهلل أو غير ذلك، ويكفي المؤمن لمتنزه عن المغو بجميع أنوا ،كان قبيحاً بأن  ،قبيل الُفحش

يعني: ال تسمع فييا كالمًا ال قيمة لو، أو الكالم  [ٔٔ الغاشية:] {ال َتْسَمُع ِفيَيا الِغَيةً }قال عن الجنة: 
، [ٕٙ مريم:] {ال َيْسَمُعوَن ِفيَيا َلْغًوا ِإال  َسالًما}أو القبيح، الكالم الذي ال جدوى فيو،  ،الُمستيجن، أو الساقط

رسومات و كالم ال قيمة لو، من  ،وغيره ،رسميا الناس ويتداولونيا عبر الواتس آبىذه األشياء التي يمثل  :المغو
وتفاىة في االىتمامات، وتجد الناس  قيمة ليا، تدل عمى بالدة وحقارة تصرفات الو مزاوالت و ال قيمة ليا، 

 ،ال عمم ،وليس تحتيا شيء، ال قيمة ليا ،-عز وجل-ىا خمق ال يحصييم إال اهلل اويتمق ،يصدرىا تافويتقبمونيا، 
نما ىي ،وال عظة ،وال عبرة ،وال فائدة ،وال عمل فيذا ال يميق  ،وانحطاط باالىتمامات ،توافو تدل عمى سفول :وا 

وا ِكرَامً }يقول:  -عز وجل-بأىل اإليمان، واهلل  وا ِبالم ْغِو َمرُّ َذا َمرُّ وَر َواِ   [ٕٚ الفرقان:] {اَوال ِذيَن ال َيْشَيُدوَن الزُّ
جدال، ثم يحصل ال ،وىذا يشجع ىذا الفريقىذا الفريق، شجع ىذا يمثل:  ،الحديث عن األشياء التي ال قيمة لياك
وال فائدة منو، وقل مثل ذلك في الكالم في التوافو التي يشتغل  ،وىذا الجدال ال جدوى فيولو، يذا كمو ال قيمة ف

 .بيا كثير من الناس، ىذا من المغو
واالشتغال بما  ،أو القيل والقال ،ونحو ذلك ،الكالم القبيح من الكالم في أمور الوقاع :ويدخل في المغو أيضاً 

، وكما قيل: بل ىو أقبح المغو ،ونحو ىذا، فيذا كمو من المغو ،الوقيعة في أعراض الناسمن  ،وال ينفع ،يضر
ورَ }: -تبارك وتعالى-يقول اهلل ، و الوقيعة في أعراض العباد عادس الزاد إلى المبئ  {َوال ِذيَن ال َيْشَيُدوَن الزُّ
ماكن التي واألأعياد المشركين ال يحضرونيا، فشيادة زور،  :كل المجالس التي فييا باطل فييف، [ٕٚ الفرقان:]

الشيادة  :فييا منكر ال يشيدونيا، ىذا من شيادة الزور، ويدخل فيوالتي حفالت الو نكر ال يشيدونيا، فييا الم
اإلدالء واإلقرار  :والشيادة بمعنى ،الحضور :شيادة الزور، فالشيادة بمعنى ،أو غيره ،المعروفة عند القاضي

وا ِكرَاًما}شيادة،  لو: يذا يقالف ،أو نفي أمر ،إلثبات حق وا ِبالم ْغِو َمرُّ َذا َمرُّ وال  ،، ال يقفون عنده[ٕٚ الفرقان:] {َواِ 
نما يترفعون عن المغط الذي يكون في المجالس ،يشاركون أىمو كل ىذا ال يميق االشتغال بو، ف ،وغير ذلك ،وا 

والغفمة، فأىل اإليمان يترفعون  ،مثل ىذه كميا من مجالس المغوف ،والتوافو ،المجالس التي تُقضى بالمعب بالورقك
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 ،م، وتجد المروءات الكاممةويتخيرون أطايب الكال ،ويتنزىون عن ذلك كمو، فمجالسيم مجالس نفع ،عنيا
 موفرًا في مجالسيم.تجده ، كل ذلك وأخالق أىل الدين والمروءة ،والسمت الحسن

: يناف، [ٕٕ٘ البقرة:] {الم ُو ِبالم ْغِو ِفي َأْيَماِنُكمْ  ال ُيَؤاِخُذُكمُ }يكون ىذا المعنى تمامًا في قولو:  :الذي ال ُيعتد بوف
ي واهلل، ونحو ذلك مما يقولو اإلنسان، ال يقصد بو اليمين، اهلل، وا  و ال  :اليمينقول الرجل من غير قصد لعقد ك

أن  :من النعيمو لغو،  :ما ال ُيعتد بو، الذي ال ُيعتد بو يقال لومعنى:  لغو اليمين، فيرجع ذلك إلى :ىذا يقال لو
أن يسمم اإلنسان من المغو  :لعجّ مجالس أىل الجنة، فمن النعيم الميكون اإلنسان في مجالس ال لغو فييا، فتمك 

 بجميع صوره وأشكالو.
 -بالكسر والياء-ي عن الشيء يِ وُمضارعو يميو، ولَ  ،من الميو -بفتح الياء- الي :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 {ال ُتْمِيُكْم َأْمَواُلُكمْ }: -تعالى-إذا أشغمو، ومنو قولو  :إذا أعرض عنو، وألياه الشيء -بالفتح-ى يميَ 
 .[9 المنافقون:]
 ذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصمين:ى

 ،كل شيء شغمك عن شيء فقد ألياك، تقول: ليوتفالميو،  :منوو عن شيء بشيء،  شغل :يدل عمى :األول
لغيره، وقد ُيكنى بو عن غيره،  يعني: الترك لو، لييت عن الشيء إذا تركتو ،من الميو، ولييت عن الشيءأي: 

 {َلْو َأَرْدَنا َأْن َنت ِخَذ َلْيًوا}: -تبارك وتعالى-كما في قولو  ،الولدو  ،الزوجة :مثل ،األشياء بالميوعبر عن بعض ي
ن ذلك المرأة، وقال آخرون: الولد، إ :الولد، يقول الحسن وقتادة :وقيل ،الزوجة :، ما ىذا الميو؟ قيل[ٚٔ األنبياء:]

 .شغل عن شيء بشيء :يدل عمى ،المعنى األولىذا ا، لماذا؟ ألنو ُيتميى بو، فسماه ليوً 
ما يطرحو الطاحن في ثُقبة  :يوة ىينبذ شيء من اليد، الم   :ىو يدل عمىو المعنى اآلخر الذي ذكره ابن فارس 

من لما ُيمقى فييا  ،لياة :ُسميت ،كأنيا ُشبيت بثقبة الرحى ،في أقصى الفم :ياةُليى، والم   :والجمع ،الرحى بيده
 .الطعام
شغمكم عن  [ٔ التكاثر:] {الت َكاُثرُ  أَْلَياُكمُ } ،الموجود :ال وجود لو في القرآن، لكن المعنى األول ىوالثاني ىذا 

االستكثار من و واالستكثار منو،  ،طامفصار اشتغالكم بجمع الح ،وما يرفعكم ،وما ينفعكم ،وذكره ،طاعة اهلل
، واالستكثار أيضًا من كل ما -المزارع والعقارات- االستكثار من الضيعاتو االستكثار من األوالد، و األموال، 

واإلقبال عمى ما  ،وطاعتو ،وذكرهاهلل،  ما ىم بصدده من عبادةمما يشغميم ع ،يتكثر بو الناس في ىذه الدنيا
كثرة و  ،المتابعينكثرة من  ،ويرفع، واليوم صار أكثر ىذا االشتغال واإلقبال بالتكاثر عمى أمور تعممونيا ،ينفع

ين ليذه التغريدة، باألسماء التي أو ذاك، وكثرة الباعثين الُمرسمِ  ،كثرة القارئين ليذا المقالو المشاىدين لمبرامج، 
غني عن اإلنسان ال يغني عن أصحابو شيئًا، وما يحتى األسماء أعجمية، فيذا التكاثر  ،يسمونيا بيا مما نعرف

أو كان  ،وىدى ،إذا كان عممو عمى غير صالح ،مردوداً  -تبارك وتعالى-ند اهلل ثم يكون ع ،أن يتابعو الماليين
ذا أردت أن تعرف أن ذلك ال قيمة لو حقيقة فانظر إلى أكثر   ،في ىذه الوسائل ينعُمتابَ العمى غير إخالص، وا 

 ،والراقصين ،نوالممثمي ،من المغنيين ،عمى مستوى العالم لربما أولئك الذين ال خالق ليميعني: تجد أنيم 
درك فإنو ي وأن ىؤالء يتبعيم عشرات الماليين ،والُفحش، فإذا رأى المؤمن مثل ىذا ،والمجون ،وأصحاب الفجور

ْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِفي اأَلْرِض ُيِضمُّوَك َعْن َسِبيِل الم وِ } ،وال قيمة ،أن ذلك ليس لو اعتبار ، [ٙٔٔ األنعام:] {َواِ 
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نما يشتغل اإلنسان بإصالح عممو، بالكثرةميست العبرة ف يأتي س ،يكون عمى جادة صحيحةفونيتو،  ،وقصده ،وا 
 ،وليس كثرة من يتبعو ،النبي وليس معو أحد، ويأتي النبي ومعو الرجل والرجالن، الميم ما يكون عميو اإلنسان

 .عجب بو، ىذه فتنة لمتابع والمتبوعأو من ي
َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإال  َلِعٌب } ،شغمو :ألياهو أعرض عنو،  :عن الشيء يليِ و من الميو،  ا:ىنا ابن ُجزي يقول: لي

 األنعام:] {َوَذِر ال ِذيَن ات َخُذوا ِديَنُيْم َلِعًبا َوَلْيًوا}يشتغمون بيا عن آخرتيم، و  ،، يتميى بيا الناس[ٕٖ األنعام:] {َوَلْيوٌ 
صرف عنو إلى تن ،شغل عنو بغيرهنيعني: ت [ٓٔ عبس:] {َفَأْنَت َعْنُو َتَمي ى}االنصراف عن الشيء  :، وىكذا[ٓٚ

الن اِس َمْن َيْشَتِري َلْيَو اْلَحِديِث  َوِمنَ }ونصرًا لممسممين،  ،إسالميم؛ ليكون ذلك قوة لإلسالم الكبراء الذين ترجو
-كابن مسعود  -صمى اهلل عميو وسمم-فسره أصحاب النبي  {َلْيَو اْلَحِديثِ }، [ٙ لقمان:] {ِلُيِضل  َعْن َسِبيِل الم وِ 

وما يؤدي  ،آالت الطربو  ،المعازفكبأنو الغناء، وال شك أن الغناء من الميو، وآالت الميو  :-رضي اهلل عنو
 ،تيةالمؤثرات الصو ك ،قد ال تكون في صورة المعازف ،من األصوات المطربة التي تصدر عن أجيزةمؤداىا 

أصوات المعازف، ويدخل  ،ىذه األصوات :الغناء، ويدخل فيو :فيذه ليا حكميا، ىذا كمو من الميو، فيدخل فيو
ثير أو ي ،حرك الغرائزمما ي ،تمك القراءات لمحكايات والروايات التي ال خير فييا -ليو الحديثفي  أي- في ذلك
 ،وتخرج بأغمفة جذابة ،والعقائد الصحيحة في نفوس الناس، ىذه التي ُيكب الناس عمييا ،وييدم الدين ،الشبيات

تجد و  ،يتيافتون عمييا، تجد ذلك في المعارض التي تقام لمكتبف ،وعناوين لربما تستيوي بعض من قل بصره
وتوزع الكتب التي  التي تطبع ،جموعًا من الناس يتيافتون تيافت الفراش عمى النار عمى بعض الدور المشبوىة

 ،الروايات السيئةمن الروايات كل ذلك و وتيدم ذلك في نفوس الناس، ىذه التوافو  ،اإليمانو شكك في العقائد ت
غري بالفاحشة والمنكر، تو  ،التي تحرك الشيوات في النفوسو  ،ورث اإللحادتو شكك في األنبياء والرسل، تالتي 

والقصص  ،الحكايات :وليذا بعض أىل العمم يقولون: ىي ؛[ٙ لقمان:] {اْلَحِديثِ َيْشَتِري َلْيَو } ،كل ىذا من الميو
لكن ماذا يقرأ، فقد يكون  ،ونحو ذلك، كل ىذا داخل فيو، ليست القضية أن يقرأ اإلنسان ،التي من أخبار فارس

كثيرًا ما يقال عن حرك الغرائز، تجد أو ت ،ترك القراءة أفضل لو؛ ألن ىذه القراءة قد تيدم اإليمان في نفسو
حصاءات لمقراءة، نعم ىم يقرءون، لكن يقرءون ماذا؟ تجد الواوُتذكر ن ،الغربيين بأنيم يقرءون د منيم يقرأ حسب وا 
في ُمستحمو وىو  ،في الحمام ىوو  ولربما ،وىو يأكل ،وىو في الطائرة ،وىو في المطار ،وىو في محطة القطار

 ،النساء مسواء كان من الرجال أ ،التي تأسره ،لكن ىذه القراءة الجاذبة لو ،وتجد ىذا اإلنسان يقرأ بكل حين ،يقرأ
تورث  اوكتبً  ،وُمكب عمى ىذا الكتاب في يديو حتى ينييو لربما في مجمس واحد، ىو يقرأ ماذا؟ ىو يقرأ روايات

لحاداً  وال تزيده إال غيًّا ،الشبيات  ،الذي يقوده إلى الشرعم فيكون ذلك كالط ،أو تحرك الغرائز في النفوس ،وا 
والمكروه، ىذا ىو الواقع في غالب قراءات أولئك الذين ترونيم قد حمل الواحد منيم كتابًا ال يفارقو في  ،والغي

أو يشتغل بشيء آخر في أمر  ،ويحتطب ،كون اإلنسان يحمل فأساً ف ،السفر والحضر، فمثل ىذا ال ُيغبط عميو
 حرك نوازع السوء في نفسو.وت ،ورث الشرالتي تينام أفضل من ىذه القراءة أو  ،دنياه
 خبير بخفيات األمور. :رفيق، وقيل :لطيف: اسم اهلل تعالى، قيل: معناه :-رحمو اهلل تعالى-قال 

سنى، فيذه المادة عند في الكالم عمى األسماء الح ،المطيف :ىذا قد مضى الكالم عميو في الكالم عمى اسم اهلل
ترفق،  :بمعنى ،ِصغر في الشيء، يقال: تمطف :دل أيضًا عمىتو  ،رفق :تدل عمى -رحمو اهلل-ابن فارس 
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أنو يخرج خروجًا  :بمعنى [ٜٔ الكيف:] {َوْلَيَتَمط فْ }: واليشتري ليم طعامًا قال مىا أحدأصحاب الكيف حينما بعثو ف
فإنو يتمطف دون أن ُيشعرىم بأمره، ويقال: لُطف  ال يشعر بو أحد، وحينما يتعامل مع ىؤالء ليحصل مطموبو

 ،والشدائد ،أنجاىم من المكارهو  ،أحسن إلييم :ف ُلطفاً ف اهلل بعباده يمطُ إذا دق، لطَ  :ف لطفًا ولطافةالشيء يمطُ 
 .ونحو ذلك

دقة، تقول: ىذه  :رفيق بعباده، وتدل عمى :بمعنى [ٖٙ: الحج] {َلِطيفٌ  الم وَ  ِإن  } ،: ىذه المادة تدل عمى رفقنإذ
مناقيش، تقول: ىذا األمر يحتاج خرجت بالستُ ىذه لفتة لطيفة، يعني: دقيقة جدًّا، امادة لطيفة، ىذه جوىرة لطيفة، 

لطيف  -تبارك وتعالى-اهلل فليستخرج ىذه المعاني،  ؛وُحسن نظر ،إلى لطافة ذىن، يعني: دقة في التفكير
 :ونحو ذلك، فالخبير ىو ،ياء، ويكون ىذا المعنى إذا ُذكر مع الخبيريعمم دقائق األش :وىو أيضاً  ،رفيق :بمعنى

 :، والخبير-األشياء الدقيقة-الذي يعمم الدقائق  :لطيف خبير، فالمطيف ىوفيو:  ،البواطنو  ،الذي يعمم الخفيات
 ،ره، وبويوصل إلييم ألطافو ،أنو يرفق بيم :بمعنى [ٜٔ الشورى:] {الم ُو َلِطيٌف ِبِعَباِدهِ }يعمم البواطن والخفايا، لكن 

حسانو ِإن  َربِّي َلِطيٌف ِلَما }يعمم دقائق األشياء،  [ٗٔ الممك:] {َوُىَو الم ِطيُف اْلَخِبيرُ }خمصيم من المكاره، وي ،وا 
أو  ،واإلحسان ،أو أنو يوصل ذلك بوجوه البر ،ق  دِ يعني: أنو يوصل ذلك بالطرق التي تَ  [ٓٓٔ يوسف:] {َيَشاءُ 

 .يوصل إحسانو من طرق خفية، أو برفق عمى أدق الوجوه
ًدا َوَقاَل }فيما قص اهلل عنو، يقول:  -عميو الصالة والسالم-ىذا يوسف  وا َلُو ُسج  َوَرَفَع َأَبَوْيِو َعَمى اْلَعْرِش َوَخرُّ

 السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمنَ  ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَمَيا َربِّي َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمنَ  َيا َأَبِت َىَذا تَْأِويُل ُرْؤَيايَ 
 {ِإن  َربِّي َلِطيٌف ِلَما َيَشاءُ }، كل ىذا الذي حصل يقول بعده في آخر ما ذكر اهلل عنو: [ٓٓٔ يوسف:] {اْلَبْدوِ 

فعة بيذه الطرق الدقيقة المطيفة، والر  ،والتخميص ،النجاة: ىذه األشياء التي حصمت لو من يعني [ٓٓٔ يوسف:]
ال تُْدِرُكُو اأَلْبَصاُر َوُىَو ُيْدِرُك اأَلْبَصاَر َوُىَو الم ِطيُف }طف، حسان الذي حصل لو، كل ذلك من الموىذا اإل
 {الم ُو َلِطيٌف ِبِعَباِدِه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَقِويُّ الَعِزيزُ }الذي يعمم دقائق األشياء،  [ٖٓٔ األنعام:] {اْلَخِبيرُ 

ويكون أيضًا بعممو الدقيق بيم، فمن كان  ،اإلحسان والبر ،يوصل إلييم األلطاف :، ىنا لطيف يعني[ٜٔ الشورى:]
فاهلل  ،وفقره ،وحاجتو ،وموضعو ،أو ال يعمم مكانو ،ال يظن أن اهلل قد غفل عنو ،ونحو ذلك ،في حال من الفقر

 ،بالبر: {}الم ُو َلِطيٌف ِبِعَباِدهِ في قولو:  يعمم أحواليم عممًا دقيقًا، لكن المتبادر ،نافذ البصر ،لطيف بعباده
 واإلحسان.

 .عند :معناىما :نى ولدُ لدَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ن عند، المي   :أي ،لدى :ٌن، ولُدن بمعنىلدْ  :يقال لو ،ضبانن من القلمي   :ن ذلك يقالإ :ى ولُدن، ابن فارس يقوللدَ 

عند، ىذه التي أي:  ،لدى :بمعنى ،لُدن :في القرآن، لكن التي عندنا ىي ىذه لم تأتِ  ،نٌ لدْ  :ضبان يقال لومن الق
عند، ولم يرد  :بمعنى ،أو زماني ،ظرف مكاني -حرف الالم والدال والنون-فسرىا ابن ُجزي بقولو: عند، لُدن 

 .[ٚٙ النساء:] {ِمْن َلُدن ا} ،في القرآن إال مجرورًا بمن
َوأَْلَفَيا َسيَِّدَىا َلَدى }عند،  :ومعناىا ،لُدن :مثل ،ظرف :الالم والدال واأللف المقصورة، فيي :ا لدى فيذه مادتياأمّ 

الر ِكتَاٌب }عند الحناجر،  :يعني [ٛٔ غافر:] {اْلُقُموُب َلَدى اْلَحَناِجرِ  ِإذِ }عند الباب،  :يعني [ٕ٘ يوسف:] {اْلَبابِ 
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َمْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ  ن َك َلُتَمق ى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن }يعني: من عند حكيم خبير،  [ٔ ىود:] {ُأْحِكَمْت آَياُتُو ُثم  ُفصِّ َواِ 
 .يعني: من عنده [ٙ النمل:] {َحِكيٍم َعِميمٍ 

 التمني. :ليت: معناىا :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 يقول الشاعر:وغالبًا ما تكون لممستحيل،  ،ذه لمتمنيى

 المشيبُ  فعل بما فأخبره *** ايومً  يعود الشبابَ  ليتَ  أاَل 
َوَلْو َتَرى ِإْذ }كقولو:  ميتففيما ُيترجى وقوعو وحصولو،  ،تكون لمترجي :فيي -كما سيأتي-ليت، أما لعل ىذه 

َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإن ُو َلُذو } :حال، وىكذا، ىذا م[ٕٚ األنعام:] {ُوِقُفوا َعَمى الن اِر َفَقاُلوا َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ 
ِبَما * اْلَجن َة َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَمُموَن  ِقيَل اْدُخلِ } :حال، وىكذا، ىذا بعيد وليس بم[ٜٚ القصص:] {َحظٍّ َعِظيمٍ 

 الزخرف:] {َحت ى ِإَذا َجاَءَنا َقاَل َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَقْيِن َفِبْئَس اْلَقِرينُ }، [ٕٚ - ٕٙ يس:] {َغَفَر ِلي َربِّي
لكنو قد ال يكون من قبيل  ،حالالذي يتمناه من قبيل المغالبًا ما يكون ذلك المطموب و  ،لمتمني: تأتي ، فيي[ٖٛ

 سافر معك، ليتني أفيم ىذه المسألة، فيذا لمتمني.المحال، تقول: ليتني أ
وأشكل ذلك في حق اهلل  ،والتوقع لممكروىات ،الترجي في المحبوبات :لعل: معناىا: -رحمو اهلل تعالى-قال 

 ،تعالى، فقيل: جاءت في القرآن عمى منياج كالم العرب، وبالنظر إلى المخاطب، أي: ذلك مما ُيرتجى عندكم
 فال إشكال. ،أو مقاربة األمر ،التعميل :أو يتوقع، وقد يكون معناىا

وليس ثمة إشكال،  ،ويتجمى ،-إن شاء اهلل-يتضح سيذا اإلشكال الذي ذكره فأرجو أن تحضروا أذىانكم قمياًل، 
 .أو أكثر من قاعدة ،ينزاح فييا اإلشكال ،وأذكر لكم قاعدة في ىذا الباب

اإلشفاق من المكروه،  ،ترجي المحبوب ،األصل، توقع المحبوب :منيا: التوقع، وىذا ىو :لعل ىذه تأتي لمعانٍ 
َلَعمِّي }لمترجي، يقول فرعون:  :لعل ،أنيا لمترجي :وال تكون في المستحيل، ىذا األصل ،لممكنىذه تكون في ا
، ىذا ىل يمكن أن يبمغ أسباب السموات؟ الجواب: ال، لكن [ٖٚ - ٖٙ غافر:] {َأْسَباَب الس َمَواتِ * َأْبُمُغ اأَلْسَباَب 

ال فيو يعمم أنو إذا بنى صرحًا يبمغ مائة متر ،وجيمو ،وعتوه ،وتكبره ،لحماقتو ؛إنو قال ذلك :قالوا أو ألف  ،وا 
ىو أول من يعمم بذلك، لكن و ولن يقرب من ىذا،  ،وال أسباب السموات ،أنو لن يبمغ السموات ،أو نحو ذلك ،متر

 والتعالي. ،والغطرسة ،والِكبر ،مفيقولو عمى سبيل الص  
 طو:] {َفُقوال َلُو َقْواًل َليًِّنا َلَعم ُو َيَتَذك ُر َأْو َيْخَشى} ،كي التعميمية :تكون بمعنىف التعميل، :وىو ،تأتي بمعنى آخرو 

 ، فسرىا بعضيم بالتعميل.[ٗٗ
ال َتْدِري َلَعل  } ،االستفيام :وىو ،وليس محل اتفاق ،ذكره الكوفيون من النحاة ،المعنى الثالث الذي ذكره بعضيم

وما يدريك ىل يحصل  :، يعني: بمعنى[ٖ عبس:] {َوَما ُيْدِريَك َلَعم ُو َيز ك ى}، [ٔ الطالق:] {َأْمرًاالم َو ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك 
 [ٖٙ األحزاب:] {َوَما ُيْدِريَك َلَعل  الس اَعَة َتُكوُن َقِريًبا} ؟ا أو الدريك ىل ُيحدث بعد ذلك أمرً وما ي ؟لو الزكاة أو ال

ىكذا يقول الكوفيون، لكن ىذا  ؟أو ما يدريك الجواب عن ىذا السؤال ؟ايعني: وما يدريك ىل تكون الساعة قريبً 
 .المعنى غير مشيور

عز -ضاف إلى اهلل فيما ي وىذا الذي ذكر فيو اإلشكال ،الترجي :المعنى األول الذي ىو ،بين معنيين ابقينإذن: 
َقْواًل َليًِّنا َلَعم ُو }أي: فرعون،  {َفُقوال َلوُ } :-عمييما الصالة والسالم-، اهلل حينما يقول لموسى وىارون -وجل
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يذا وجو اإلشكال، الترجي ال يقع ممن يعمم العواقب، تقول: لعل ف، إذا كانت لمترجي، [ٗٗ طو:] {َيَتَذك ُر َأْو َيْخَشى
 ؟لعل المسافر يصل، لعل زيدًا يتوب، وأنت ال تدري ىل يتوب أو ال ؟الالمطر ينزل، ال تدري ىل سينزل أو 

فيل يقع منو  ،اهلل أحاط عممو بكل شيءو لمترجي، الترجي ال يكون إال ممن ال يعمم العواقب،  :فيذا يقال
كيف يكون المعنى؟  -عز وجل-لعل إذا ُأضيفت إلى اهلل  ، الترجي؟ الجواب: ال، ال يقع منو الترجي، طيب

، اهلل يعمم أنو لن يتذكر "لعمو يتذكر" أنيا من كالم اهلل :، إذا ُأضيفت يعني[ٗٗ طو:] {َفُقوال َلُو َقْواًل َليًِّنا َلَعم وُ }
التعميل، أي: من أجل، إال في  :عل في القرآن فمعناىالن كل إ: فينا من أىل العمم من قال: نولن يخشى، إذ
أي: كأنكم تخمدون، حتى ىذا الموضع  [ٜٕٔ الشعراء:] {َمَصاِنَع َلَعم ُكْم َتْخُمُدونَ َوَتت ِخُذوَن }قالوا:  ،موضع واحد

 :أي ،فييا معنى الترجي :، وبعضيم قالَلَعم ُكْم َتْخُمُدوَن{}التعميل،  :نيا بمعنىإ :فبعضيم قال ،ليس بمحل اتفاق
كبيرة التي ال والبنايات ال ،بالقصور :ُفسرت ألن المصانع ؛ترجون الخمود باتخاذ ىذه القصور ،كمئعمى رجا

 .ون الخمودكأنيم يخمدون، ُيرج   ،ه في ىذه الدنيا عابراً يتخذىا من كان بقاؤ 
ىناك  لمتعميل، فإذا فسرتيا بالتعميل بيذا المعنى انحمت اإلشكاالت، لم يبقَ  :عل في القرآن فييلكل  :الحظ

 .أي: من أجل أن يتذكر أو يخشى [ٗٗ طو:] {َلَعم ُو َيَتَذك ُر َأْو َيْخَشىَقْواًل َليًِّنا  َفُقوال َلوُ  }إشكال، 
 :واهلل يعمم أنو لن يحصل لو الذكرى، ومن ىنا فسرىا بعضيم ،لم يحصل لو الذكرىأنو د عمى ىذا رِ يَ  ،طيب

وىذا من قول اهلل؟ لن يقع ذلك، واهلل يعمم أنو  ،بالترجي، ىنا يقع اإلشكال الذي ذكره ابن ُجزي، كيف يقع الترجي
وفيم المخاطب، وىذا لو  ،خاطبى فيو حال الموىي: أن الخطاب في القرآن قد يرد مراعً  ،ىنا قاعدة أخرى

ونظر  ،فيو فيم المخاطب ىمراعً وأنواع كثيرة، لكن يكفينا اآلن أن نعرف ىذا القدر، أن يرد الخطاب  ،صور
كما، وقد ذكرنا ىذا في ئأي: عمى رجا [ٗٗ طو:] {ًنا َلَعم ُو َيَتَذك ُر َأْو َيْخَشىَقْواًل َليِّ } :المخاطب، فيكون المعنى
عميو -في خبر يونس  ،كما، مثل ما ذكرنا في قولو تعالى في غير الترجي ولعلئمناسبات سابقة، عمى رجا

، واهلل يعمم عدد [ٚٗٔ الصافات:] {َيِزيُدونَ ِماَئِة أَْلٍف َأْو }خرى قال: لما أرسمو اهلل إلى أمة أ -الصالة والسالم
 الصافات:] {ِماَئِة أَْلٍف َأْو َيِزيُدونَ }خاطب، لكن بحسب نظر الناظر منكم، ىذا روعي فيو فيم ونظر المىؤالء، 

، ىذا إذا ما ُفسرت باإلضراب في خاطبالمنظر  ، يعني: بحسب[ٜ النجم:] {َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى}، [ٚٗٔ
 :يعني ،التردد :ىذه تدل عمى" أو"فإذا ُفسرت بأن  ،بل يزيدون، قاب قوسين بل أدنى من ذلك :يعني ،الموضعين

مائة ألف أو يزيدون، إذا نظرت إلى ىذه المسافة  :يم تقولرأيتَ إذا  ،بحسب نظر الناظر منكم معاشر المخاطبين
  .ا اهلل فيعمم مدى ذلكقاب قوسين أو أقل، أمّ  :تقول
َيْسَأُلَك }ال إشكال في ذلك،  ،لمترجي خاطب، فتأتي لعليخرج ُمراًعى فيو نظر الم الخطاب في القرآن قد: نإذ

الم ُو ال ِذي }، [ٖٙ األحزاب:] {الس اَعِة ُقْل ِإن َما ِعْمُمَيا ِعْنَد الم ِو َوَما ُيْدِريَك َلَعل  الس اَعَة َتُكوُن َقِريًبا الن اُس َعنِ 
وتطميق الناس  ،في الطالق والِعدةو ، [ٚٔ الشورى:] {اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ َواْلِميزَاَن َوَما ُيْدِريَك َلَعل  الس اَعَة َقِريبٌ َأْنَزَل 
طمقة الرجعية تبقى المأي: والنيي عن إخراج المطمقات من البيوت  ،جامعيا فيوأن ُتطم ق في طير لم ي ،لمعدة

، يعني: "لعل اهلل"، [ٔ الطالق:] {ال َتْدِري َلَعل  الم َو ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمرًا}قال:  ،ال يجوز أن تخرج ،في بيت زوجيا
 .فذلك يكون سبياًل وسببًا الرتجاعيا ،الرجعة، إذا بقيت عنده في البيت ىذه المدة
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َلَعم َنا }يقولون: والمأل السحرة الناس ففي قصة الترجي والتعميل،  :حتمل المعنيينفي بعض المواضع تو  ،طيب
 :وتحتمل ،أنيم يميمون إلى السحرة ،الترجي :، ىذه تحتمل[ٓٗ الشعراء:] {اْلَغاِلِبينَ  َنت ِبُع الس َحَرَة ِإْن َكاُنوا ُىمُ 

ْن َأْدِري َلَعم ُو ِفْتَنٌة َلُكْم َوَمتَاٌع ِإَلى ِحينٍ } :وىكذا ،التعميل ىذه استفيامية، يعني:  :، وبعضيم قال[ٔٔٔ األنبياء:] {َواِ 
ْن َأْدِري لكن ىذا المعنى غير مشيور، وعامة أىل العمم  ؟يعني: أىو فتنة لكم {َلَعم ُو ِفْتَنةٌ }، يعني: ال أدري {}َواِ 

  .ال يعتدون بو
كون لمترجي والتوقع ممن تأن  :، ىذا بأي اعتبار؟ يحتمل[ٕٔ ىود:] {َفَمَعم َك تَاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى ِإَلْيكَ } :الحظ

الء الذين رأوك قد بذلت يعني: ىؤ  [ٕٔ ىود:] {َفَمَعم َك تَاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى ِإَلْيكَ }ليم عالقة بموضوع الكالم، 
أو نحو ذلك، ىكذا  ،أو يأساً  ،لربما توقعوا أنك تترك بعض ذلك سآمة ،يدك في تبميغ الناس الرسالةطاقتك وج

 :عنيبم ،يعني: تكون لمترجي [ٖٓٔ طو:] {َوِمْن آَناِء الم ْيِل َفَسبِّْح َوَأْطرَاَف الن َياِر َلَعم َك َتْرَضى}قال بعضيم، 
ال ِذي َخَمَقُكْم َوال ِذيَن ِمْن  اْعُبُدوا َرب ُكمُ }يحصل لك الرجاء،  ،خاطبلمترجي من الم :ىنا معليًا أن ترضى، فُمرج  

راجين أن  ،تكون لمتعميل، أو لمرجاء، فتكونوا من المتقينأن  يعني: من أجل [ٕٔ البقرة:] {َقْبِمُكْم َلَعم ُكْم َتت ُقونَ 
لعل دخمت  فيذه اآليات، أو الرجاء ،كي، كي تكونوا من المتقين :يمكن أن تكون بمعنىفتكونوا من المتقين، 

َفُقوال َلُو َقْواًل َليًِّنا َلَعم ُو َيَتَذك ُر َأْو }مخاطبين، فعل أمر لمبخاطبين، كما أنيا مسبوقة فييا عمى ضمير جمع الم
، أمر، لكن إن لم ُتسبق [ٕٔ البقرة:] {ال ِذي َخَمَقُكْم َوال ِذيَن ِمْن َقْبِمُكْم َلَعم ُكْم َتت ُقونَ  اْعُبُدوا َرب ُكمُ }، [ٗٗ طو:] {َيْخَشى

ُثم  َعَفْوَنا َعْنُكْم ِمْن َبْعِد }بفعل أمر يقولون: الغالب أنيا تكون لمتعميل وليست لمترجي، إن لم ُتسبق بفعل أمر، 
يمكن أن  ،أي: من أجل أن تشكروه، كي يتحقق الشكر، مع أن ذلك ليس بقاطع [ٕ٘ البقرة:] {َذِلَك َلَعم ُكْم َتْشُكُرونَ 

عفو كم أن ال، عمى رجائ[ٕ٘ البقرة:] {َلَعم ُكْم َتْشُكُرونَ } ،؟-عز وجل-كون لمترجي، لكن كيف يكون ذلك من اهلل ت
أن من حصل لو العفو يمكن أن يستعيد حياة  :باعتبار ،خاطبين وىم البشريحصل بو الرجاء عادة لدى الم

َفْمَيْسَتِجيُبوا ِلي }أن ذلك لمتعميل،  -واهلل أعمم-، لكن الغالب -عز وجل-يستأنفيا، وعالقة جديدة باهلل و  ،جديدة
َكَذِلَك ُيَبيُِّن الم ُو }الترجي والتعميل،  :تحتمل المعنيينف ،، ىذه بعد األمر[ٙٛٔ البقرة:] {َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعم ُيْم َيْرُشُدونَ 
 {َلَعمِّي َأْرِجُع ِإَلى الن اِس َلَعم ُيْم َيْعَمُمونَ }أي: لكي تحصل التقوى، ، [ٚٛٔ البقرة:] {آَياِتِو ِلمن اِس َلَعم ُيْم َيت ُقونَ 

 طو:] {ِإنِّي آَنْسُت َنارًا َلَعمِّي آِتيُكْم ِمْنَيا ِبَقَبسٍ }أن تكون لمترجي،  :، وتحتمل أيضاً أي: لكي يعمموا [ٙٗ يوسف:]
  اهلل عمى نبينا محمد، وآلو، وصحبو.يكم منيا بقبس، وىكذا، واهلل أعمم، وصمى أي: أرجو أن آت [ٓٔ


