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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 نسيان :قولو إلى نظر :قولو من وننال حرف( ب -42)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 حرف النون.: -رحمو اهلل تعالى-يقول اإلمام ابن ُجزي الكمبي 
ن نظر العين يتعدى ومن االنتظار، فإذا كان من االنتظار تعدى بغير حرف، ومِ  ،نظر: لو معنيان: من النظر

 ن نظر القمب يتعدى بفي.بإلى، ومِ 
 الحمد هلل، والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل، أما بعد:

تأمل الشيء  :د، ترجع إليو سائر وجوه االستعمال، وىوحواإلى أصل  -رحمو اهلل-فيذه المادة أرجعيا ابن فارس 
 :نظرت إلى زيد إذا عاينتو، :نظر إليوأومعاينتو، ثم بعد ذلك يتوسعون في االستعمال، يقال: نظرت إلى الشيء 

ومن  ،زي، قال: من النظرالمعاني التي ذكرىا ابن جُ  :انتظرتو، الحظ :يعني ،نظرتو :عاينتو، وىكذا يقال
ابن فارس كيف يربط ىذه المعاني جميعًا  :االنتظار، ويختمف المعنى بالتعدية، التعدية بالحرف أو بنفسو، الحظ

انتظرتو، يقول: كأنو ينظر  :نظرت إلى كذا، يعني: عاينتو، لكن نظرتو بمعنى :بأصل واحد، واضح أنو إذا قيل
انتظرت فبلنًا فقولك: المعاينة والتأمل شيء واحد، و التأمل، المعاينة و  :إلى الوقت الذي يأتي فيو، فيربطيا بمعنى

 {َفِمْنُيْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمْنُيْم َمْن َيْنَتِظرُ }، الذي يأتي فيو، تترقب الوقت أو في الوقت كأنك تنظر إلى الوقت
َيْنَتِظُروَن ِإالا ِمْثَل َأيااِم الاِذيَن َخَمْوا ِمْن َفَيْل }، {َوِمْنُيْم َمْن َيْنَتِظرُ } يعني: يترقب متى يكون ذلك، [ٖٕ األحزاب:]

   .{}َفَيْل َيْنَتِظُرونَ ، [ٕٓٔ يونس:] {َقْبِمِيمْ 
فإذا كان من االنتظار تعدى بغير حرف  ،قال: من النظر، ومن االنتظار -رحمو اهلل-الذي ذكره ابن ُجزي 

، [ٗٓٔ البقرة:] {ال َتُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انُظْرَنا}، [ٖٔ الحديد:] {ِمْن ُنوِرُكمْ اْنُظُروَنا َنْقَتِبْس } ،ُعدي بنفسو {اْنُظُروَنا}
، ىنا ما ُعدي [ٛٔ الحشر:] {َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقداَمْت ِلَغدٍ }اإلميال واالنتظار، يعني: عدم المعاجمة،  :فيذا بمعنى

، وما ينظر ىؤالء بمعنى: ينتظر [٘ٔ ص:] {َىُؤالِء ِإالا َصْيَحًة َواِحَدةً َوَما َينُظُر }التأمل،  :معنىبىنا  فيو، بإلى
قالوا ، [ٖٖ النمل:] {َفانُظِري َماَذا تَْأُمِرينَ }التأمل،  :، النظر ىنا بمعنى[ٕٓٔ الصافات:] {َفانُظْر َماَذا َتَرى}ىنا، 

يعني:  [ٙٗ النساء:] {َقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْسَمْع َوانُظْرَناَوَلْو َأناُيْم } :التأمل، وىكذا :بمعنى {َفانُظِري}: ممكة سبأل
 البقرة:] {ال َتُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انُظْرَنا} ،بنا وال تعجل عمينا حتى نفيم ما تريد أو تأن  ، عمينا حتى نفيم عنك أقبلْ 
: -تبارك وتعالى-من االنتظار، لكن قولو  ،يعني: انتظرونا [ٖٔ الحديد:] {اْنُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُكمْ }، [ٗٓٔ

يعني: تنظرون إلييم وىم بحال الغرق أو اإلغراق، فيذا النظر  [ٓ٘ البقرة:] {َوَأْغَرْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َوَأْنُتْم َتنُظُرونَ }
المعاينة  هىذ ،إلى زيد وأنتم تنظرون إلييم، نظرتُ ، [ٓ٘ البقرة:] {َوَأْغَرْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َوَأْنُتْم َتنُظُرونَ } ،باألبصار

 :ىذا النظر باألبصار، وىكذا [ٜٕ٘ البقرة:] {َوانُظْر ِإَلى ِحَماِركَ  َفانُظْر ِإَلى َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك َلْم َيَتَسناوْ }باألبصار، 
ْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرةٍ } ُعدي بإلى، ليست ىذه المعاينة  {نِظرة} :ىنا، الحظ [ٕٓٛ البقرة:] {َواِ 
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نما ىو :دائمًا إذا ُعدي بإلى يكون بمعنى : ليسنباألبصار، إذ مع  ،االنتظار :بمعنى ىنا المعاينة باألبصار، وا 
نما ذلك الغالب ذا ُعدي بإلى فيو :أنو إذا ُعدي بنفسو فيو بمعنى ،أنو ما ُعدي بنفسو، وا  النظر  :االنتظار، وا 

 َوال ُيَكمُِّمُيمُ }: -تبارك وتعالى-، وقولو إلىباألبصار، ولكنو ليس دائمًا، كما ذكرنا قبل قميل حيث جاءت بعده 
َكاَن وا َكْيَف َفِسيُروا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظرُ }في قولو: و ، {َوال َيْنُظُر ِإَلْيِيمْ }فقال: ، [ٚٚ آل عمران:] {الماُو َوال َيْنُظُر ِإَلْيِيمْ 

التفكر واالعتبار، ويمكن أن  :، ىنا يمكن أن يكون بمعنى{وا َكْيفَ َفاْنُظرُ }، [ٖٚٔ آل عمران:] {َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبينَ 
  .اه بإلى وال بفييكون النظر باألبصار، يحتمل، فما عدّ 

 األعراف:] {َمَمُكوِت الساَمَواِت َواأَلْرضِ َأَوَلْم َينُظُروا ِفي }التفكر، نظرت في كذا،  :معناه :يقولونفإذا ُعدي بفي أما 
انُظُروا ِإَلى َثَمرِِه }التفكر،  :التفكر واالعتبار، تقول: نظرت في أمرك، أو نحو ذلك، فيذا بمعنى :، بمعنى[٘ٛٔ

 {َيْوِم ُيْبَعُثونَ َقاَل َأنِظْرِني ِإَلى }النظر الذي يدعو إلى التفكر واالعتبار،  ،، باألبصار[ٜٜ األنعام:] {ِإَذا َأْثَمرَ 
 و، فيذا الذي يذكرون[ٖٕ القيامة:] {ِإَلى َربَِّيا َناِظَرةٌ * ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة }اإلميال،  :، ىنا بمعنى[ٗٔ األعراف:]

َأَفال }النظر باألبصار، ىذا غالبًا،  :يقولون: إذا ُعدي بإلى فيو ،ونحو ذلك ،في كتب العقيدة وتجدونو  ،دائماً 
 .عقبو التفكر واالعتبار، النظر باألبصار الذي ي[ٚٔ الغاشية:] {َيْنُظُروَن ِإَلى اإِلِبلِ 

أو عامتيا  ،ىذه كميا أغمبية ،وقواعد الفقو ،وقواعد التفسير ،قواعد العربية أغمبية، وكذا قواعد األصول عموماً 
يقولون: كل قاعدة ليا  كذلكو  ؛ونحو ذلك، ولذلك يقولون: شذ كذا، ُيستثنى كذا ؛فيخرج عنيا أشياء ،أغمبية

فإن ىذه تكون ال تقبل االستثناء، واحد زائد واحد  ،ستثنيات، ىذا معنى كبلميم، الميم إال مثل قواعد الحسابم
نما يقال ليا وليس ذلك بمعنى الكمية الذي يقصده  ،محاً اكمية تس :يساوي اثنين، وأما باقي القواعد فإنيا أغمبية، وا 

ال يكاد يوجد أو ىذا ال يوجد، و حيط بجميع ما تحتيا من أفراد، التي ت :المناطقة، فإن الكمية حقيقة ىي المتكممون
 .في سائر أنواع القواعد، فقواعد المغة أغمبية في الغالب

 :االعتبار، وبنفسو بمعنى :بمعنى باألبصار، وبفي :النظر إذا ُعدي بإلى فيو :ىذه قاعدةىل : فإذا قيل
 .؟االنتظار

من النصوص، لكنو ليس دائمًا كما رأيتم في بعض  افسر بو كثيرً وت ،حفظ ىذاأن تيمكن ىذه أغمبية،  :قمنا
 فيي خارجة عنو، واهلل أعمم. ،األمثمة

 عائدة إليو، ىي ترجع إلى ىذا. :المادة التي بعده ىي
 ]األعراف: اْلُمنَظِريَن{ ِمنَ }، و[42 راف:األع] {َأنِظْرِني}، ومنو: رْ خِّ أَ  :-باأللف-ر ظِ أنْ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 .[482 البقرة:] {َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرةٍ }، و[41
َقاَل ِإناَك } ،اإلميال :المعنى اآلخر الذي ىو ىو ، ىذا[ٗٔ األعراف:] {َقاَل َأنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثونَ }تعالى:  وقول
يرجع إلى األصل الذي ذكره ابن فارس، لكن عمى وجو من التأويل، يعني:  ، فيذا[٘ٔ األعراف:] {اْلُمنَظِرينَ  ِمنَ 
تأمل الشيء ومعاينتو، فكأن ىذا الذي ينتظر ينظر إلى  :يرجعو بطريقة ما إلى المعنى األساس الذي ذكره :ىو

جمع كثير أو يرقب فيو وقوع ىذا الشيء، يعني: إذا كان يمكن الحمل بيذه الطريقة فيمكن  ،الوقت الذي يحصل
إرجاعيا  ،من المعاني في التفسير تحت اآلية، إذا وصمنا إلى ىذا المستوى في حمل األلفاظ عمى معنى واحد

 فيذا سيجمع كثيرًا من األقوال. ،إلى معنى واحد
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ْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرةٍ }تعالى:  ووقول ميالأ [ٕٓٛ البقرة:] {َواِ  فيو أمر باإلنظار  ،ي: انتظار وا 
 يعني: اإلميال. [ٖٕٓ الشعراء:] {َفَيُقوُلوا َىْل َنْحُن ُمنَظُرونَ }

أي: ناعمة،  [44 القيامة:] {ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ }التنعم، ومنو: من  :-بالضاد-ضرة ن :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 من النظر. :فيو [42 القيامة:] {ِإَلى َربَِّيا َناِظَرةٌ } :وأما

 لُحسن والجمال والخموص، من: ايدل عمى ،ُيرجعيا ابن فارس إلى معنى واحد -النون والضاد والراء-ىذه المادة 
َتْعِرُف ِفي ُوُجوِىِيْم } :نضر اهلل وجيو، يعني: حسنو ونوره، ونضرة النعيم ُحسن المون، :وىي ،النضرةالنضارة و 

ونحو ذلك، فالنعيم يظير عمى الوجو، يعني:  ،يعني: بيجتو وبريقو ورونقو وبياءه [ٕٗ المطففين:] {َنْضَرَة الناِعيمِ 
ُيرى ذلك في  فأىل النعمة ،يظير عمى الوجوومع ذلك  ،طامنعمييا من ىذا الح، و في الدنياالشخص إذا كان 

 ،ترفةالم تالبيئافف يظير ذلك في وجوىيم، فتعرف وجو الغني من وجو الفقير غالبًا، وجوىيم، وأىل الشظ
 .و العين أو البصرئخطيظير ذلك في وجوىيم، فبل تكاد ت -كما يقال-ممية البيئات الُمخْ و 

َوَلقااُىْم َنْضَرًة }من النضارة والُحسن والبياء،  [ٕٕ القيامة:] {ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ }: -تبارك وتعالى-فينا في قولو 
 .ونحو ذلك ،البياء والجمال والُحسن أي: [ٔٔ اإلنسان:] {َوُسُرورًا

النظر يكون فإذا ُعدي فعل النظر بإلى  :قمناكما ىذا و  ،من النظر :فيي [ٖٕ القيامة:] {ِإَلى َربَِّيا َناِظَرةٌ }ا أمّ و 
 باألبصار.

 من اإلنعام. :من النعيم، وبكسرىا :َنعمة: بفتح النون :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ترجع معو إلى األصل نفسو.و مرتبطة بو،  :ييفانظر إلى المواد التي بعده 

اإلبل والبقر والغنم دون سائر البيائم، ويجوز تذكيرىا وتأنيثيا، ويقال  :أنعام: ىي :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 .ليا أيضًا: َنعم

سكان العين ،وفتحيا ،كسر النون :ويجوز فييا ،كممة مدح: مَ وِنعْ   .وكسرىا ،وا 
فإنيا  :بخالف بمى ،كممة تصديق وموافقة عمى ما قبميا من نفي أو إثبات :-بفتح العين والنون-َعم ونَ 

 فتح العين وكسرىا. :معَ ويجوز في نَ  ،لإلثبات خاصة
، -رحمو اهلل-ترجع إلى أصل واحد عند ابن فارس  :اآلن ىذه األلفاظ الثبلث أو األربع التي ذكرىا ابن ُجزي ىي

 ، وصبلح.وطيب عيش ،وٍ ترف   :عمى كثرتيا إال أن ذلك يرجع إلى ما يدل عمى فيي
 قد ال يبدو :يعني، ويعيدىا إلى ىذا المعنى، وفي بعضيا ُبعد كما سترون ،كيف يجمع ىذه األشياء :الحظ

الرجل، أو نحو ذلك، ما عبلقة ىذا بيذا  مَ عْ نِ و زيد،  مَ عْ أو نِ  ،لمناظر اآلن لو تأممت في كممة نعم في الجواب
تبارك -نعم اهلل ما ي: وىي ،النعمة :ذكر منو :، تأمل؟والصبلح ،وطيب العيش ،والترف   :وىو ،المعنى الذي ذكره

واع النعم الدينية والدنيوية ونحو ذلك، يعني: أن ،عمى عبده بو من مال وولد وىداية ونبوة ورسالة -وتعالى
 الشعراء:] {َوِتْمَك ِنْعَمٌة َتُمنَُّيا َعَميا َأْن َعباْدَت َبِني ِإْسرَاِئيلَ } ،وكذا النعماء ،لممنة: النعمة تقال أيضاً و خروية، واأل
 .منة: يعني [ٕٕ
 .وطيب العيش ،تنعمال :-بالفتح-عمة والن  
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 ؛أفضل أموال العرب، أنفس أموال العرب :فيي ،لما فييا من الخير :يقولون: قيل ليا ذلك، لئلبل :تقال :َعموالن  
، يعني: اإلبل، قيل: لكثرة ما فييا (ٔ)((َعمخير لك من ُحمر الن  )): -صمى اهلل عميو وسمم-في قولو  أتتوليذا 

ولذلك تقدر الديات بيا، وقيل: لنعومة مشييا ولينو، الحظ مشي الفرس أو البراذين أو  ؛أمواليم :فيي ،من الخير
في يي ف ،َعمية ىينة سيمة، وقد يتوسع في الن  اإلبل في مشيتيا نعومة ولين، تمشي مشف ،أو نحو ذلك ،الغنم

إذا كانت مجتمعة، يعني: إذا ُأطمق عمى  والغنملئلبل والبقر  :فيقال ياوقد يتوسع فيئلبل، ىذا األصل، لاألصل 
وال البقر، ولكن  ،َنَعم ياَنَعم، الغنم ال يقال ل :اذلك جميعًا، وال يقال لنوع واحد منيا غير اإلبل، اإلبل يقال لي

بل وغنم، أو إبل وغنم، أو إبل وبقرإذا وُ  :يعني ،َنَعم لما اجتمع منيا :يمكن أن يقال َنَعم،  :فيقال ليا ،جد بقر وا 
وصيد  ،صيد الحرم، الجزاء ىل يختص باإلبل، جزاء الصيد، [ٜ٘ المائدة:] {الناَعمِ  َفَجزَاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمنَ }

قدر وقد ي ،قدر بالبقرةقد ُيقدر بالشاة، وقد يال، ف: الجواب ،؟[ٜ٘ المائدة:] {الناَعمِ  َفَجزَاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمنَ }الُمحرم، 
 .باإلبل

َمةِ  َواْلَخْيلِ }: -تبارك وتعالى- في قولو كماوىكذا األنعام   :، فيدخل فييا[ٗٔ: عمران آل] {َواْلَحْرثِ  َواأْلَْنَعامِ  اْلُمَسوا
األنعام ف ،بمعنى واحد نعاماألَعم و ن  فال، [ٜٗ الفرقان:] {َوُنْسِقَيُو ِمماا َخَمْقَنا َأْنَعاًما َوَأَناِسيا َكِثيرًا}اإلبل والبقر والغنم، 

 :أيضًا، فاألنعام تقال ةيدخل فييا الثبلث :، فيذه[ٗ٘ طو:] {ُكُموا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكمْ }، األنواع ةيدخل فييا الثبلث :ىنا
 .لمبيائم
نعومة الريش، ىكذا ابن فارس يربط لنعامة  :قيل ليافنعومة ريشيا،  :بأي اعتبار؟ باعتبارفمعروفة النعامة وأما ال

 .ىذه المعاني بيذه الطريقة
 .مة عين، يعني: ُقرة عينم وُنعمى وُنعْ عَ نَ  :وىكذا قول العرب

جيب، بخبلف نعم، فأنت ت :عني: حينما تقولد ال، يقول: ىي أيضًا من النعمة، يم ضَنعَ  :من ذلك أيضاً  وجعل
باء :فيي ،بخبلف ال ،ومحبوبة ،م مرغوبةعَ ال، فنَ  :إذا قمت  .رفض وا 

 بذلك وقرتلذاذة من العيش، فتمتع  ،إذا كان في رفاىية من العيش وترف ،ناعم :فيو ،ةمَ م َنعْ عَ نْ ِعم يَ يقال: نَ و 
َوَنْعَمٍة َكاُنوا ِفيَيا * َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريٍم }يعني: المترفين،  [ٔٔ المزمل:] {ُمَكذِِّبيَن ُأوِلي الناْعَمةِ َوَذْرِني َوالْ }عينو، 
بيذا، يعني:  ُيفسرف ،[ٛ الغاشية:] {ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِعَمةٌ }ورغد من العيش،  ،لذائذ :عمةنَ  [ٕٚ الدخان:] {َفاِكِيينَ 

 .وطيب العيش ،يظير عمييا أثر النعمة
ذو بيجة  ،رضنا ،يقال: وجو ناعمفرًا، ضنا ،ن العيشإذا كان أيضًا ليّ  ،ناعم :فيو ،نعومة معُ نْ ُعم يَ ويقال: نَ 

اء، أثر النعيم، و ُيرى فييا أثر البيجة والر   أي: [ٛ الغاشية:] {ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِعَمةٌ } :وبو ُفسرت اآلية السابقة واء،ورَ 
 .عم التي تتقمب فيياأثر المذات والن  

                                                           

 الحسن أبي الياشمي القرشي طالب أبي بن عمي مناقب باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبي أصحاب كتاب البخاري، خرجوأ - ٔ
 طالب أبي بن عمي فضائل من باب ،-عنيم تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب ومسمم، ،(ٖٔٓٚ: )رقم ،-عنو اهلل رضي-
 (.ٕٙٓٗ: )رقم ،-عنو اهلل رضي-
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َفَأماا اإِلنَساُن ِإَذا َما اْبَتالُه َربُُّو َفَأْكَرَمُو }والرفاىية،  ،والترف ،جعمو في سعة من العيش :يعني ،ومَ ع  ويقال: نَ 
 .بو ويمتذّ  ،عيشويعني: أعطاه ما يطيب بو  [٘ٔ الفجر:] {َوَنعاَموُ 

َفُأْوَلِئَك َمَع الاِذيَن َأْنَعَم الماُو }أو دفع عنو المكروه،  ،أحسن إليوو  ا،ويقال: أنعم عميو، يعني: أوصل إليو خيرً 
اِلِحيَن َوَحُسَن ُأْوَلِئَك َرِفيًقا َعَمْيِيْم ِمنَ  دِّيِقيَن َوالشَُّيَداِء َوالصا  ،، أنعم عمييم بدار كرامتو[ٜٙ النساء:] {الناِبيِّيَن َوالصِّ

 ،واالصطفاء ،، أنعم عمييم باليداية[ٚ الفاتحة:] {ِصرَاَط الاِذيَن َأْنَعْمَت َعَمْيِيمْ } :ونحو ذلك، وىكذا ،ورضاه
َذا َأْنَعْمَنا َعَمى اإِلنَساِن َأْعَرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبوِ }واالجتباء،  يعني: العطاء الدنيوي من عافية في  [ٖٛ اإلسراء:] {َواِ 

ْن َتُعدُّوا ِنْعَمَة الماِو ال ُتْحُصوَىا}وولد،  ،ومال ،البدن ونحو ذلك،  ،واليبات ،والفواضل ،عطاياه [ٖٗ إبراىيم:] {َواِ 
 .[ٕٓ لقمان:] {َوَأْسَبَغ َعَمْيُكْم ِنَعَمُو َظاِىَرًة َوَباِطَنةً } :وىكذا

عمة، يعني: نِ  [ٓٔ ىود:] {َوَلِئْن َأَذْقَناُه َنْعَماَء َبْعَد َضرااَء َمساْتوُ } ،عمةالن   :كذلك، النعماء ىيفعمة وأما النعماء والن  
 .[٘ٙ المائدة:] {ْدَخْمَناُىْم َجنااِت الناِعيمِ َوأَلَ } ،نعيم :يقال لوف ،ويتنعم بو ،كل ما يمتذ بو :والنعيم

من اإلنعام، : ِنعمة :وبكسرىا ،من النعيم :َنعمة :قال: بفتح النون ،اآلن ما ذكره ابن ُجزي في النعمة :بلحظف
 .[ٔٚٔ آل عمران:] {الماِو َوَفْضلٍ  َيْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة ِمنَ }، [ٕٚ الدخان:] {َوَنْعَمٍة َكاُنوا ِفيَيا َفاِكِيينَ }

في اإلبل، لكن تقال في  :تقال أنيا األصلم واألنعام عَ نحن عرفنا أن الن  و ىي اإلبل والبقر والغنم، : األنعامقال: 
 .غيرىا إذا كانت مجتمعة
ْنَعاِم َحُموَلًة  َوِمنَ }ىذه الثبلث،  :ونحو ذلك فيي ،بييمة األنعام :وليذا إذا قيل ؛يقول: دون سائر البيائم اأَل

 .[ٕٗٔ األنعام:] {َوَفْرًشا
فيذا بالتأنيث، ويقال أيضًا:  :، ىذه[ٖٛٔ األنعام:] {َوَحْرٌث ِحْجرٌ  َوَقاُلوا َىِذِه َأْنَعامٌ }يقول: ويجوز تذكيرىا وتأنيثيا، 

 النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمنَ  ُزيَِّن ِلمنااِس ُحبُّ الشاَيَواِت ِمنَ }: -عز وجل-ىذا أنعام، ويقول اهلل 
ْنَعاِم َواْلَحْرثِ  َمِة َواأَل ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوا وذكر منيا ىذه  ،{ُحبُّ الشاَيَواتِ }فقال: ، [ٗٔ آل عمران:] {الذاَىِب َواْلِفضا

ْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرًشا َوِمنَ }: -تبارك وتعالى-األنواع، وىكذا في قولو   .[ٕٗٔ األنعام:] {اأَل
سكان العين وكسرىا، يعني: كسر النون ،كسر النون وفتحيا :ويجوز فييا ،كممة مدح: مَ يقول: ِنعْ   :وفتحيا، وا 

سكان العينو ، مَ وَنعْ  مَ ِنعْ  ا، مَ  مَ عْ نِ  :ام  عِ نِ ن أصل إا، يقولون: م  عِ نِ  :م، فيكون فييا لغات، ويقالعِ ِنْعم ونَ  :وكسرىا ،ا 
عز -، واهلل ام  عِ نِ  :وجرى الوصل في الكتابة ،الميمانوُأدغمت  ،تباعًا لحركة النون قبميااُفحركت العين بالكسرة 

 .مَ عْ نِ  :معنىب، فيي [ٕٔٚ البقرة:] {َفِنِعماا ِىيَ }، [ٖٙٔ آل عمران:] {َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِمينَ }يقول:  -وجل
فإنيا لئلثبات خاصة،  :بخبلف بمى ،وموافقة عمى ما قبميا من نفي أو إثبات كممة تصديق :يقول ،معَ وىكذا نَ 

  ِعم.نَ و َعم فتح العين وكسرىا، نَ  :معَ ويجوز في نَ 
 :حرف جواب، وىيىي: م ىذه عَ يعني: نَ  ؟-رحمو اهلل-معنى ىذا الكبلم الذي ذكره ابن ُجزي ما اآلن  ،طيب

أنو  :قمت: نعم، كان المعنى في اإلثبات والنفي، تقول: أحضر محمد؟ فإن تقريرهو ، إلثبات ما وقعت جوابًا لو
لئلثبات، يعني: إذا جئنا  :أنو لم يحضر، فيي :حضر، إذا قمنا: ألم يحضر محمد؟ فإن قمت: نعم، كان المعنى

ذا قمتو نعم، يعني: لم يحضر،  :قمتو ، ؟ألم يحضر :بنفي النفي،  :، فإذا قمت: نعم، فمعناىا؟أليس كذا وكذا :ا 
حينما نقول: أليس كذلك؟ إذا و بمى،  [ٛ التين:] {أََلْيَس الماُو ِبَأْحَكِم اْلَحاِكِمينَ }بمى،  :لكن إذا أردت اإلثبات تقول
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بمى، ىذا معنى كبلم ابن  :أن يقول :نعم، والصحيح :أنو ليس كذلك، كثير من الناس يقولون :معناىا ،نعم :قمت
لتقريره في و  ،تصديق وموافقة عمى ما قبميا من نفي أو إثبات، يعني: إلثبات ما وقعت جوابًا لو ةمأنيا كم :ُجزي

 .اإلثبات والنفي
 أنداد. :عاند، وجمعوالُمضاىي والمماثل والم :ِند: ىو :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ذىب  :البعيرُ  د  أصل واحد، نَ يعني: أرجعيا إلى : الشرود والفراق، ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى معنى :الحظ

عني: يأتي برأي غير رأي صاحبو، بمفي األمر،  ُينادّ الذي د والنديد، يعني: الن   :من البابو عمى وجيو شاردًا، 
نجمس في الموضع الفبلني،  ،نجمس ىنا، يقول: ال :صاحب مخالفة، تقول لو :يعني: صاحب مخالفة، النديد

وجد في ي: مخالف، حتى أنديد،  :نأكل كذا، ىذا يقال لو ،ال :يقول ،ال ما نفعل، نأكل كذا :يقول ،نفعل كذا
العامة  من الناسو كما يقول ابن فارس،  ،لكنو ليس بعربي ،يذا يقالفد من الطيب، الن  مثبل:  ،بعض االستعماالت

 :العامة يقولونفلو رائحة طيبة،  ،انً ثم بعد ذلك يكون ُمدخ   ،عود من الطيب ُيشعل رأسووىو: ، دّ نَ  :اليوم يقولون
لممثل والنظير، إال  :يقال دّ ، لكن الن  أصل الكممة أعجمي ،أنو أعجمي :باعتبار ،، ىذا ال عبلقة لوِندّ  :وىو ،دّ نَ 

ىذا ِند ىذا، ال، بل ىذا مثل ىذا،  :تقولف ،ليس مجرد المثيل :ىويعني:  ،أن الكثيرين خصصوه بالمثيل المناوئ
يو ف ،الضد :دبيذا االعتبار، الن   ،بالضد :المنازعة، وقد فسره بعضيم :، فكأنو فيو معنىةأالمناو  :ففيو معنى

 .ناوئ أو المنازع أو نحو ذلكالمثيل أو الشبيو الم
، من فسر [ٕٕ البقرة:] {َوَأْنُتْم َتْعَمُمونَ َفال َتْجَعُموا ِلماِو َأنَداًدا }: -تبارك وتعالى-اآلن ىذه المعبودات من دون اهلل ف

المثيل، بأي اعتبار؟ يقولون: أىل اإلشراك يعممون أن اهلل أعظم من ىذه  :النظيرو  ،ظائربأنيم األشباه والن :ذلك
تبارك -لكنيا وسائل ووسائط، فيقال: باعتبار أنيم أعطوىا من الخصائص ما جعموىا نظيرًا هلل  ،األصنام
يم فالمناوئ،  :فييا معنى ،ةئأنيا مناو  :من حيث النفع والضر إلى آخره، وتوجيو العبادة إلييا، باعتبار -وتعالى

وما إلى  ،وقدره ،وخمقو ،وأمره ،نازع اهلل في تدبيرهفكأنيا ت ،واعتقدوا فييا ىذه االعتقادات ،لما تصرفوا معيا بيذا
َوَقاُلوا َىِذِه َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال َيْطَعُمَيا } ،ونحو ذلك ،والمنع ،من العطاء -تبارك وتعالى-ذلك مما يكون لمرب 

إلى آخره من تمك التشريعات البائسة، وكذلك ماذا  [ٖٛٔ األنعام:] {ِإالا َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِيْم َوَأْنَعاٌم ُحرَِّمْت ُظُيوُرَىا
ْنَعاِم َخاِلَصٌة ِلُذُكوِرَنا َوُمَحراٌم َعَمى َأْزَواِجَناَوَقاُلوا َما ِفي ُبُطوِن َىِذِه } ،؟قالوا فييا َفَقاُلوا َىَذا }، [ٜٖٔ األنعام:] {اأَل

 األنعام:] {َيِصُل ِإَلى ُشَرَكاِئِيمْ ِلماِو ِبَزْعِمِيْم َوَىَذا ِلُشَرَكاِئَنا َفَما َكاَن ِلُشَرَكاِئِيْم َفال َيِصُل ِإَلى الماِو َوَما َكاَن ِلماِو َفُيَو 
الموضع األخير  ىذافي  :، إلى غير ذلك مما قص اهلل من خبرىم في التحميل والتحريم ونحو ذلك، فبلحظ[ٖٙٔ

ِإَلى ِلماِو َفُيَو َيِصُل  َفَقاُلوا َىَذا ِلماِو ِبَزْعِمِيْم َوَىَذا ِلُشَرَكاِئَنا َفَما َكاَن ِلُشَرَكاِئِيْم َفال َيِصُل ِإَلى الماِو َوَما َكانَ }
، ليا أشياء وهلل أشياء، وما كان -عز وجل-، فيذه جعموىا منازعة هلل [ٖٙٔ األنعام:] {ُشَرَكاِئِيْم َساَء َما َيْحُكُمونَ 

ن كانوا ال يصرحون بيذا هلل فيو يصل إلييا دون  .العكس، فيؤالء كأنيم جعموىا بيذه المثابة، وا 
أن  :أنداد، بيذا االعتبار، يعني: باختصار :وجمعو ،والمعاند ،والمماثل ،ضاىيالم :قول ابن ُجزي ىوفن: إذ

يقول: ال يقال ذلك لكل مماثل، تقول: ىذه السارية  ،المثيل والمشابو، والبعض يقيده :د ىوالبعض يرون أن الن  
تقول: ىذا  ،نن المتنافسيْ ليا؟ الجواب: ال، لكن يمكن أن تقول في المتبارييْ  د  مماثمة ليذه السارية، لكن ىل ىي نِ 
من المنازعة والمخالفة أو المغالبة،  اونوعً  ،ةأن فيو مدافعة ومناوأ :معناهف ،ِند ىذا، ىؤالء أنداد، زيد ِند لعمرو
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َأنَداًدا َفال َتْجَعُموا ِلماِو }، [ٛ الزمر:] {َوَجَعَل ِلماِو َأْنَداًدا ِلُيِضلا َعْن َسِبيِموِ }: -عز وجل-فيذه األنداد، يقول اهلل 
، [٘ٙٔ البقرة:] {النااِس َمْن َيتاِخُذ ِمْن ُدوِن الماِو َأنَداًدا ُيِحبُّوَنُيْم َكُحبِّ الماوِ  َوِمنَ }، [ٕٕ البقرة:] {َوَأْنُتْم َتْعَمُمونَ 

 .[ٖٓ إبراىيم:] {َوَجَعُموا ِلماِو َأنَداًدا ِلُيِضمُّوا َعْن َسِبيِموِ }
، [7: الرعد] {ُمْنِذرٌ }، و[49: المائدة] {َنِذيرٌ }: أعمم بالمكروه قبل وقوعو، ومنو: رَ أنذَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 القمر:] {َعَذاِبي َوُنُذرِ }مصدر، ومنو:  :يوف ،، أي: إنذاري[47: الممك] {َنِذيرِ  َكْيفَ }، و[72: يونس] {اْلُمْنَذِرينَ }و
، [472 البقرة:] {َأْو َنَذْرُتْم ِمْن َنْذرٍ }ومنو:  ،-ذر بغير ألفر النا ذَ ونَ  :وفي نسخة أخرى- ،بغير ألف :ذر، والنا [41
 .[49 الحج:] {َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُىمْ }

اإلنذار، يعني: اإلببلغ، يقول:  :أو التخوف، منو ،التخويف :وىو ،ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى معنى واحد
 :بأي اعتبار؟ النذر ،النذر :، ومنوبعضيم بعضاً  فو  خَ  :اإلنذار، وتناذرواأي:  وال يكاد يكون إال في التخويف،
الذي ذكره ابن  :أنذر، النذر ما عبلقتو بالتخويف؟ الحظو  ،ُمنذرو  ،نذيروكذا:  ،يرجع إلى ىذه المادة في أصميا

 تقول: نذر، ما يجب :ىو والنذر، الخوف :أرجعو إلى معنىف ،أن يخاف إذا أخمف :النذر، قال: وىوفي فارس 
رًا ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني}أوجب عمييا،  :عمى نفسو، أي َوَما َأنَفْقُتْم ِمْن َنَفَقٍة َأْو }، [ٖ٘ آل عمران:] {ُمَحرا
 .[ٚ اإلنسان:] {ُيوُفوَن ِبالناْذرِ }، [ٕٓٚ البقرة:] {َنَذْرُتْم ِمْن َنْذرٍ 

ِلُتنِذَر َقْوًما }، [ٕ يونس:] {النااَس  َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَنا ِإَلى َرُجٍل ِمْنُيْم َأْن َأْنِذرِ َأَكاَن ِلمنااِس } ،فكما سبق :اإلنذار اأمو 
 .تبارك وتعالى-، وىكذا في مواضع كثيرة في كتاب اهلل [ٙ يس:] {َما ُأنِذَر آَباُؤُىمْ 

 برة.والعِ  ،نكال: لو معنيان: العقوبة :-رحمو اهلل تعالى-قال 
برة، ابن فارس أرجعو إلى معنى لمعِ  :ويقال ،العقوبة :النكالف، لكن ىذا خطأ، ةعرّ : يقول: والمَ األخرىفي الطبعة 

ل، يقول: نكِ يَ  ل عنو نكوالكَ ا بالعقوبة؟ يقال: نَ المنع واالمتناع، ما عبلقة ىذا بالعبرة؟ وما عبلقة ىذ :وىو ،واحد
 ،يمنع :يعني ،لنكُ أنو يَ  :باعتبار ؟جمع عمى أنكال، بأي اعتباريو ل ما ىو؟ القيد، كْ الن  و ل، كْ أصل ذلك من الن  

ت بو تنكيبًل ونكااًل، يعني: إذا مْ يقال: نك   :ومنو ،حديدة المجام؛ ألنيا تمنع الدابة من االنفبلت :لكْ القيد، والن  أي: 
منعو، وفعل بو ما  :يعني بول فعل بو ما يمنعو من المعاودة، ويمنع غيره أيضًا من إتيان مثل فعمو وصنيعو، نك  

 :وىو ،ن أصل ذلك من النكول عن الشيءإن المعاودة، ويمنع غيره أيضًا، ويقولون: ما يردعو عو  و،يمنع
نكل عن الشيادة، يعني: رجع وامتنع من ذلك، فمما كانت و ، ىنكل عن الدعو يقال: بن، والج ،االمتناع عنو
َوالماُو َأَشدُّ }يقول تعالى:  ،تمنعأي: نكال،  :قيل ليا ،المعاقب عميون عن اإلقدام عمى مثل الفعل العقوبة ُتجب  

 .والفعل الذي يمنع من اإلقدام عمى مثل ىذا العمل ،العقوبة :، فالتنكيل ىو[ٗٛ النساء:] {َبْأًسا َوَأَشدُّ َتنِكياًل 
ابن  :الحظ ،ما معنى نكال اآلخرة؟، [ٕ٘ النازعات:] {َفَأَخَذُه الماُو َنَكاَل اآلِخَرِة َواأُلوَلى}في قولو تعالى:  ،طيب
َنَكاَل اآلِخَرِة } :معنى في أقوالىناك طبعًا  ،؟{َنَكاَل اآلِخَرةِ }: معنى قولوما فبالعقوبة والعبرة، : النكالفسر ُجزي 

حينما عاقبو و  فرعونأن اهلل أخذ  :يعني ،وعقوبة اآلخرة من كممتيْ  :لكن ابن جرير يقول ،ما المراد بوو  ،َواأُلوَلى{
ؤلولى لو  ،آلخرة من كممتيول أخذه نكااًل ف ،-قبحو اهلل-يو قال كممتين فآلخرة من كممتيو، ل نكااًل  أغرقو في اليم

 َربُُّكمُ  َأَنا}قولو:  :وىي ،و المتين قاليماجعل ذلك عقوبة لكممتيْ  :يعني و،كممتيْ  أغرقو بسببو أيضًا، يعني: عاقبو 
َما َعِمْمُت َلُكْم }ىي:  ،األولى؟ما ىي: ، و {َنَكاَل اآلِخَرةِ }قاليا، آخر كممة  ،، ىذه اآلخرة[ٕٗ: النازعات] {اأْلَْعَمى
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 ،أغرقو بسبب ىاتين الكممتين الجائرتين الظالمتين، فيذا قول اختاره ابن جريرف، [ٖٛ القصص:] {ِمْن ِإَلٍو َغْيِري
     .أقوااًل أخرىوقالوا  ،بعض السمف قالوا غير ىذافلكنو ليس محل اتفاق،  ،وقال بو جمع كثير من السمف

انتقم اهلل منو انتقامًا جعمو بو  :يعني ،َنَكاَل اآلِخَرِة َواأُلوَلى{} :أن معنىإلى ذىب ف -رحمو اهلل-ابن كثير أما و 
عز -اهلل و ، َنَكاَل اآلِخَرِة َواأُلوَلى{} ،اآلخرةفي و  في الدنيا من المتمردينعبرة ألمثالو فقال:  ،العبرة :الحظ ،عبرة
كما عرفنا  ،، وىو داخل معيم قطعاً [ٙٗ غافر:] {َوَيْوَم َتُقوُم السااَعُة َأْدِخُموا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدا اْلَعَذابِ }يقول:  -وجل

 .[ٜٜ ىود:] {َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ِبْئَس الرِّْفُد اْلَمْرُفودُ } :في آل الرجل، وكذلك
 ،واآلخرة ، يعني: أوقع بو عقوبة الدنيا[ٕ٘ ]النازعات: }َفَأَخَذُه الماُو َنَكاَل اآلِخَرِة َواأُلوَلى{: -تبارك وتعالى- فقولو
يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْمَفَك }كما قال:  ،ُفسر بالعقوبة، أو جعمو عبرة في الدنيا واآلخرة إذا  {آَيةً َفاْلَيْوَم ُنَنجِّ
يعني ذكر األقوال في  ،ليس ىذا ىو المقصودو  ،وقيل غير ذلك ،عبرة وعظة، فيذا معنى آخرأي: ، [ٕٜ يونس:]

  .اآلية
فتكون  ،جرم، العقوبة الزاجرة عن اإلقدام عمى مثموالعقوبة عمى ال :ويأتي بمعنى ،التنكيل :فالنكال يأتي بمعنى

 .ىذه العقوبة عبرة ُيعتبر بيا
، [ٕٔ المزمل:] {ِإنا َلَدْيَنا َأنَكااًل َوَجِحيًما}القيد الشديد من أي شيء كان،  :وىو ،لكْ جمع الن   :عرفنا أنياواألنكال 

في النار، يعني: ىم  ونحو ذلك، يقيدىم ،عنده قيود يقيد بيا ىؤالء من السبلسل -تبارك وتعالى-يعني: أن اهلل 
اإلنسان فطون فييا، واألنكال الشديدة التي ُيرب   ،بل أيضًا بالقيود -العافيةنسأل اهلل -مقاء في النار ال يكونون ط

 واوكذلك ليس في عنقو الُغل فإن ذلك أخف وأيسر عميو، فإذا كان ،ويكون طميق اليدين والقدمين ،عذبحينما ي
ونحو  ،سحبونوي ،سلمع ىذه القيود والسبل -نسأل اهلل العافية-عمى الوجوه واألدبار  ونضربيو  ،بالنار ونعذبي

وليذا قال اهلل فذلك أشد وأعظم؛  النار مىيو عن وج واأن يدفع نو وال يستطيع ،واأن يتحرك ونال يستطيع مىو  ،ذلك
العادة ف، يعني: ال يستطيع اتقاءه باليد، [ٕٗ الزمر:] {َأَفَمْن َيتاِقي ِبَوْجِيِو ُسوَء اْلَعَذاِب َيْوَم اْلِقَياَمةِ }: -عز وجل-

 .اإلنسان يتقي المكروه بيده، أما ىذا فيو يتقي بوجيوأن 
القيد، ىكذا فسره عامة السمف فمن  :وىو ،جمع ِنكل :ألنكالا ،[ٕٔ المزمل:] {ِإنا َلَدْيَنا َأنَكااًل َوَجِحيًما}فقولو: 
وىو القيد، ىذا ما يتعمق  ،جمع ِنكل :األنكال ،وعامة المفسرين ،وابن كثير ،وىو اختيار ابن جرير ،بعدىم
 السياق ىو الذي يبين المراد، وكثير من المواضع تحتمل.و لمعقوبة والِعبرة،  :يقال ،كالبالن  
الموضع المرتفع،  :وىي ،جوةلو معنيان: من النجاة، ومن النا  :-بتشديد الجيم-ى نجا  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

يَك ِبَبَدِنكَ }ومنو:   عمى قول. [94 يونس:] {ُنَنجِّ
 ترجع إلى نفس المعنى في األصل.و  ،التي بعدىا متعمقة بياالكممة أيضًا 
ْبَناُه َنِجيًّا}، كالم خفي، ومنو: ناجٍ  :نجوى: معناه: -رحمو اهلل تعالى-قال  ، وقيل: إنو يكون [14 مريم:] {َوَقرا

ْذ ُىْم َنْجَوى}الجماعة من الناس في قولو:  :بمعنى ، وقد ُيحمل ذلك عمى حذف مضاف [27 اإلسراء:] {َواِ 
ذ ىم أصحاب نجوى. :تقديره  وا 

 عند ابن فارس ترجع إلى أصمين: -النون والجيم والحرف المعتل-ىذه المادة 
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اإلنسان ينجو نجاة  اربط المعاني، نج :الحظالجمد إذا كشطتو،  شف، تقول: نجوتُ األول: يدل عمى كشط وك
كأنو قد انكشف من ىذا  اا نجلمّ  الذىاب واالنكشاف من المكان، يعني:معنى  جاًء في السرعة، يعني: ىوونَ 

 :يقال لو ،السيل، مكان مرتفع من األرض اجوة من األرض، يقولون: ىي التي ال يعموىالن   :وذىب، ومنو المكان
السيل، يذه النجوة نجت من فاإلنسان،  ونجكما يكالذي ينجو من شيء بذىاب عنو،  ،، فيي بأي اعتبار؟نجوة

  .نجوة؛ ألنو ال يصل إلى أعبلىا :فقيل ،كأنيا قد ذىبت عنو
كأن اإلنسان إذا أراد  ة،ىو من النجو  :يقول: قالوا ،ابن فارس ُيرجعو إلى ىذا، االستنجاءو  ،استنجى :وكذلك يقال

المكان المنخفض من األرض،  :الغائط :مثمما يقال ،فُربط بالموضع ،قضاء الحاجة أتى نجوة من األرض تستره
نما يكون في و  ،فمما كان يقصده من أراد قضاء الحاجة ليستتر ال يذىب إلى مكان عاٍل يكون فوقو فيراه الناس، وا 

االستنجاء بعضيم ُيرجعو إلى فاالستنجاء،  :باعتبار الموضع، وكذلك أيضاً  ،غائط :ل لوافيق ،مكان منخفض
جوة ليستتر بيا، يكون خمفيا، يبحث عن مكان مرتفع، وبعضيم يقول غير أنو يقصد ن :باعتبار ،ىذا المعنى

 :وىو ،جومن الن   :بعضيم يقول ،االستنجاء؟ :ىذا، كما ىو معروف في الكبلم عميو في كتب الفقو، لماذا قيل لو
 ف.ط وكشْ كشْ  :المعنى األولىو يذا فالخارج، وبعضيم يقول: من النجوة، 

خفاء،  السر الذي  :والنجوى ،جوالن   :يقابمو، ومنو :ستر، يعني :الثانيو  ،كشف :األولفالمعنى الثاني: ستر وا 
يعني: ىذا  ،ال يبعد أنو يرتبط بو بنوع ارتباط ،يكون بين اثنين، وال يبعد أن المعنى الذي ذكره قبل ذلك

 .االستتار :ففيو معنى ،تر بوأنو يستتر، يطمب موضعًا يست :االستنجاء مثبًل يكون باعتبار
نحن عرفنا أن و الموضع المرتفع،  :وىو ،ومن النجوة ،من النجاة :ىابن ُجزي ىنا يقول في نج   :عمى كل حالف

كأنو انكشف من ىذا  ،االنكشاف :نجا كأنو انكشف، أرجعيا ابن فارس إلى معنى :لبلنكشاف، يقال :النجاة تقال
  .أو النجاة من ىذا المكروه ،الخبلصحصل لو ف ،أو نحو ذلك ،الموضع
يَك ِبَبَدِنكَ }ومنو: الموضع المرتفع،  :وىو ،ومن النجوةيقول:  بعضيم يعني: ، يقول: عمى قول، [ٕٜ يونس:] {ُنَنجِّ

ما يكون في مكان  ،مكان مرتفع بارز فيشاىدك الناسأي: في  ،يقول: نمقيك عمى نجوة من األرض ليراك الناس
أو نحو ذلك، ال، إنما عمى  ،في وىاد من األرض ،أو ال يقفون عمى جثتو ،أو ال يرونو ،منخفض ال يصمون إليو

مكان مرتفع ال يحتاج إلى بحث وتنقيب حتى يوصل إليو، ىذا معنى ذكره بعض المفسرين، وبعضيم يقول: 
فيذا  ،عميو، أو نخمصك من البحر بجسدك ك تطفوعبل ند ،يعني: نسممك من الوقوع في قعر البحر "ننجيك"

ي ُرُسَمَنا َوالاِذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َحقًّا َعَمْيَنا ُنْنِج اْلُمْؤِمِنينَ }االنكشاف،  :فيو معنى ، فيذا عند [ٖٓٔ يونس:] {ُثما ُنَنجِّ
كأنو  ،االنكشاف، كأن ىذا الذي خُمص من ىذا المكروه يكون قد فارق ىذا الموضع :ابن فارس يرجع إلى معنى

ْيَناُه ِمنَ } :قد انكشف عنو، وىكذا ي الاِذيَن }، [ٛٛ األنبياء:] {اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنينَ  َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَنجا ُثما ُنَنجِّ
َيناُو َوَأْىَمُو ِإالا اْمرََأَتُو َكاَنْت ِمنَ }، [ٕٚ مريم:] {ِفيَيا ِجِثيًّااتاَقْوا َوَنَذُر الظااِلِميَن  ، كذلك [ٕٖ العنكبوت:] {اْلَغاِبِرينَ  َلُنَنجِّ

 .أيضاً 
ْبَناُه َنِجيًّا}، ناجٍ  :ومنو ،كبلم خفي :والنجوى يقول ابن ُجزي: معناه إنو  :، من المناجاة، وقيل[ٕ٘ مريم:] {َوَقرا

ْذ ُىْم َنْجَوى}يكون بمعنى الجماعة من الناس في قولو:  مضاف عمى حذف ذلك ، وقد ُيحمل [ٚٗ اإلسراء:] {َواِ 
ذ ىم أصحاب نجوى :تقديره فيذه  ،السر بين اثنين :جو والنجوىالن   :يعني ،ى آخره، يعني: كما سبقإل، وا 
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االنفصال  ،االنفصال عن اآلخرين :االنكشاف، كأن ىؤالء يقصدون :بعضيم يقول: ىي من معنىو  ،النجوى
المكان المرتفع  ، أي:وبعضيم يقول: كأنو من النجوةن من أجل أن يختصوا بيذا الحديث، واالنفراد عن اآلخري

أنيا  :باعتبار ،لبلستتار، وبعضيم يقول: من النجوةأو نحو ذلك  ،أو موضعاً  ،كأنيم يطمبون مكاناً  ،من األرض
ال يشتركون فيو مع اآلخرين، ال يشتركون  ،فيم يتميزون عن غيرىم بيذا الحديث ،متميزة عن غيرىا من األرض

ْذ ُىْم َنْجَوى}ىذه المادة في و مع غيرىم في ذلك،   :ضاف تقديرهقال: قد ُيحمل ذلك عمى حذف م [ٚٗ اإلسراء:] {َواِ 
ذ ىم أصحاب نجوى، يحتمل أن يكون ذلك بمعنىو  ين، ويحتمل أن يكون عمى التقدير، يعني: متناجِ ، المصدر :ا 

ىو بمعنى المصدر،  :إن ىذا الموضع فيو تقدير، والبعض يقول :عدم التقدير، من أىل العمم من يقول :واألصل
  واهلل تعالى أعمم.

كأن فأو النجوى يستر، البد أن الستر والخفاء، فكأن ىذا االستنجاء مثبًل ويمكن أن يحمل عمى المعنى اآلخر: 
َوَيَتَناَجْوَن ِباإِلْثِم }يتناجون بو، بل  ،أو يسترون ذلك عن غيرىم، يعني: ما يقولونو ،ىؤالء يستترون بنجواىم ىذه
 يخفون ذلك ويسترونو. أي: ،[ٛ المجادلة:] {َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِة الراُسولِ 

 ،، والترك[481 البقرة:] {ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا}ومنو:  ،ان: الذىوليننسيان: لو مع :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 .[17 التوبة:] {َنُسوا الماَو َفَنِسَيُيمْ }ومنو: 

 أرجعيا ابن فارس إلى أصمين: -والياءالنون والسين -ىذه المادة 
 :النسيان :المناطقة ىذا الذي يقول فيونسيتو، ، األول: يدل عمى إغفال الشيء، تقول: نسيت الشيء إذا لم تذكره

 ذىاب المعموم.
 لو اكتنانُ  في السيوِ  ل نسياُن *** والعممُ م قُ ما ُعمِ  ذىابُ 

عبر قد يو سيوت عنو، سقط ذلك سيوًا،  :عنده ما ذىب، لكن تقول ااإلنسان يكون العمم ُمكتن   يعني: إذا سيا
تنبو أو ي ،تنبو لوأو ي ،بحيث إنو يتفطن لو ،معموم بالنسبة لديو ولكن ،عبر باسم آخر سيواً ي ،اإلنسان بعبارة أخرى

 .يذا يكون من قبيل السيوف، فعبر بكذا عن كذا، اأو ىو لو سمع كبلمو عرف أنو سي ،بأدنى تنبيو
، فيذا [ٖٙ الكيف:] {ِإالا الشاْيَطاُن َأْن َأْذُكَرهُ  وُ َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما َأْنَساِني}أما النسيان فذىاب المعموم، 

إغفال  ما عبلقتو بيذا األصل الذي ىو ،اسِعرق الن   ،ربط المعنى :، الحظاسنسيت الشيء، والن   ،النسيان
ن النفس عزوب الشيء ع :وىو ،النسيان :ن األصلإيقولون: قال: رجعو إلى ىذا المعنى، ابن فارس ي ،الشيء؟

و بالمنسي يقول: عرق في الفخذ؛ ألنو متأخر عن أعالي البدن إلى الفخذ ُمشب   ؟،ساحضوره ليا، طيب والن  بعد 
عرق  :ىذا تأويل ليس بشيء قريب متبادر، ومع ذلك ربطو بيذا المعنى :و بالمنسي، الحظالذي ُأخر وُترك، ُمشب  

ذا ُىمز تغير المعنىفبالفتح،  ساالن   التأخير، وىذا يمكن أن يرتبط بما  :فيكون بمعنى ،نسأ :يذا المعنى األول، وا 
ال فكأن ىذا الذي قد ُذىل عنو قد ُترك، مثمما قال في ِعرق  ،نسأ :قبمو، لكنيا مادة أخرى ىنا وىناك نسي، وا 

في نسأ اهلل و التأخير،  :وىو ،ءً سانَ  -كما ىو معروف-بيع الشيء  :، لكن المادة مختمفة، فينا النسيئة ىياسالن  
، [ٗٔ سبأ:] {َما َدلاُيْم َعَمى َمْوِتِو ِإالا َداباُة اأَلْرِض تَْأُكُل ِمنَسَأَتوُ }سأة، نْ مِ  :ليا يقال اأخره، والعص :أجمك يعني

اإلبعاد والتأخير، فأرجعيا إلى  :معنىفع بيا الشيء وُيبعد، بأنو ُيد :سأة بأي اعتبار؟ باعتبارنْ مِ  ا:معصفيقال ل
العرب يستطيمون  التأخير، كان [ٖٚ التوبة:] {ِإناَما الناِسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْفرِ } :ىذا المعنى، والنسيء في كتاب اهلل
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ذو القعدة وذو الحجة وُمحرم، وكان عيشيم عمى  :وىي ،األشير الُحرمأي:  ،ثبلثة أشير متوالية في التحريم
 ،ثبلثة متوالية -أشير الحج-قد جعل األشير الُحرم  -عز وجل-واهلل  ،فثبلثة أشير طويمة عمييم ،اإلغارة غالباً 
مكن أن يأتوا بالعمرة في ىذا الشير في أثناء العام، وثبلثة أشير يكون مجيئيم وبقاؤىم في يورجب الفرد 

ونحو ذلك،  ،واالعتداء عمييم ،من اإلغارة افثبلثة أشير يأمنون فيي ،رجوعيم إلى دارىم وأرضيمثم  ،الموسم
ويتكمم في الحج في ِمنى إذا رجعوا من عرفة، ويقول كبلمًا  ،فكان يقوم السيد من كنانة ،فكانوا يستطيمون ىذا

عنيم الُمحرم إلى صفر،  وا منو أن ُينسئلربما طمبو خبرىم وال، ثم بعد ذلك ي ،وال ،عيردده بأنو الذي ال ُيمانَ 
 {ِإناَما الناِسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْفرِ }فُيحل ليم النيب والسمب واإلغارة والقتل في ُمحرم  ،فيؤخر المحرم إلى صفر

ومنو:  ،الذىول :الذي قال عنو ابن ُجزي ىويذا فإغفال الشيء،  :، زيادة عمى كفرىم، فيذا يرجع إلى[ٖٚ التوبة:]
 .[ٚٙ التوبة:] {َنُسوا الماَو َفَنِسَيُيمْ }منو: ال: والترك، و ، ق[ٕٙٛ البقرة:] {ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا}
الشيء الذي إذا ُترك لم  :ىو يُ سْ الن  ف ،[ٖٕ مريم:] {َوُكنُت َنْسًيا َمْنِسيًّا}الشيء الذي ال ُيعبأ بو،  :فيو يُ سْ الن  أما و 

ِخرق  :بعضيم يقولو  ،أو وتد ،ما يتركو من حبل ،ُيطمب، يقال: ما يتركو من كان بأرض ثم ارتحل عنيا
وال  ،ُتمقى وال ُيمتفت إلييا فمثل ىذه ،ونحو ذلك من األشياء التافية التي ال قيمة ليا ،-أعزكم اهلل-الحيض 

وال يذكره  ،ال يطمبو أحدو ، الشيء الذي ال قيمة لو، [ٖٕ مريم:] {َنْسًيا َمْنِسيًّا َوُكنتُ } ،وال ُيرجع بحثًا عنيا ،ُتطمب
 ؛وتحتاج إلى تعريف ،ويسألون عنيا ،ويطمبونيا ،ويفزعون لفقدىا ،أحد، أما األشياء الثمينة فإن الناس يذكرونيا

فيذه ال تحتاج إلى  ،الموضع والزمان ف، ال قيمة ليا ُعرفًا بحسبقطة التي ال قيمة ليا ال ُتعرّ ولذلك كانت الم  
فيا عامًا كامبًل، وجد مائة لاير ما ما يحتاج أن يعر   ،ىذا أو نحو ،أو خمسين رياالً  ،لو وجد عشرة رياالت ،تعريف

لكن ىذا  ،-واهلل المستعان- مى منياتعريفيا سنة كاممة سيكون عميو أغ فإنّ  ،تحتاج إلى تعريف سنة كاممة
أما اآلن  ،خمسين أو سبعين سنة كان ليا شأنقبل  مائةٌ فمن مكان إلى آخر، و  ،ى آخريختمف من زمان إل

 .فميست كذلك
 الترك. :وىو والمعنى الثاني، اإلغفال :ىذا كمو يرجع إلى معنى :عمى كل حالف

َكالاِذيَن َنُسوا َوال َتُكوُنوا }في آخر سورة الحشر:  -تبارك وتعالى-شيخ اإلسبلم لو كبلم جيد في قولو ىنا تنبيو: 
، كثير من المفسرين يقولون: نسوا اهلل، أي: تركوا أمره، [ٜٔ الحشر:] {اْلَفاِسُقونَ  الماَو َفَأْنَساُىْم َأْنُفَسُيْم ُأْوَلِئَك ُىمُ 

ونحو ذلك،  ،ما يكون فيو نفعيم وصبلحيمفأنساىم أنفسيم، فانصرفوا ع ،تركوا طاعتو، أو تركوا اإليمان بوأو 
اهلل عمى نبينا ، واهلل أعمم، وصمى ُيراجع كبلموف ،، شيخ اإلسبلم يعترض عمى ىذا المعنى{َفَأْنَساُىْم َأْنُفَسُيمْ }

 محمد، وآلو، وصحبو.


