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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 طفةنُ  :قولو إلى خنسْ  :من النون حرف( أ -2ٕ)

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى  ،الحمد هلل الذي ىدانا لإلسالم، وعممنا الحكمة والقرآن، وصمى اهلل وسمم وبارك عمى عبده ورسولو محمد
 والمستمعين، أما بعد:  ،والحاضرين ،ولشيخنا ،ولوالدينا ،الميم اغفر لنا، وصحابتو الطيبين الطاىرين ،آلو

َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم }ومنو:  ،خ: لو معنيان: الكتابةنسْ  :-رحمو اهلل تعالى- فيقول اإلمام ابن ُجزي الكمبي
 .[1ٓٔ البقرة:] {َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَياَما }ومنو:  ،، واإلزالة[2ٕ الجاثية:] {َتْعَمُمونَ 

 أما بعد:  ،الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل
ن ىذه المادة ترجع إلى أصل إالنسخ في الكالم عمى المقدمات، وابن فارس يقول:  :فقد مضى الكالم عمى معنى

ثبات غيره مكانو، وقال آخرون: ن إواحد، إال أنو مختمف في قياسو، وذكر أن قومًا يقولون:  قياسو رفع شيء وا 
خ الشباب، وتناسُ  والشيبُ  ،لفقد انتسخو، وانتسخت الشمُس الظ   تحويل شيء إلى شيء، وكل شيء خمف شيئاً 

تناسخ األزمنة والقرون، ىذا  :التناسخ في الفرائض، ومنوأي: أن يموت ورثة وأصل اإلرث قائم لم ُيقسم،  :الورثة
ثبات شيء مكانو :ما ذكره ابن فارس، أنو يرجع إلى أصل واحد، لكن ىل ىو تحويل شيء أو أنو  ،رفع شيء وا 

، والشمس تنسخ الظل فترفعو، أو أن ىذا ، فيتحولث إلى الوارثإلى شيء، يعني: الميراث يتحول من المور  
، ينتقل من ناحية إلى ناحية، وىذا الشيب ينسخ [ٛٗ النحل:] {ُأ ِظالُلوُ َيَتَفي  }الظل يتحول إلى ناحية أخرى، 

أو أن ذلك يرجع إلى الرفع  ،بيذا التحوليفسره فيتحول من حال الشباب إلى حال الضعف، فبعضيم  ،الشباب
ومنو ما يكون من قبيل  ،ما يكون من قبيل الرفع :منو ىذا وىذا، منو -واهلل أعمم-واإلزالة، والواقع أن النسخ 

إن النسخ  :ولذلك فإن بعضيم يقول ؛بينيما مقاربة كما سيأتي في ربطو بمعناه الشرعيف ،واألمر مقارب ،التحول
الرفع  :التي يكاد أن يذكرىا جميع من يتكمم عمى النسخ المعاني المشيورة جدًّايأتي لمعاٍن في المغة، ومن 

بالكمية، نسخت  ىحَ ميُ  ،ليس فيو تحول، إبطالو اإلبطال، ومنو يقولون: نسخت الريح األثر، فينا إزالة و واإلزالة 
اإلزالة  :، ىنا بمعنى[ٕ٘ الحج:] {َفَيْنَسُخ الم ُو َما ُيْمِقي الش ْيَطانُ }: -تعالىو تبارك -الريح األثر، ومن ذلك قولو 

 :، ُيبطمو، ويأتي بمعنى[ٕ٘ الحج:] {َفَيْنَسُخ الم ُو َما ُيْمِقي الش ْيَطانُ }التحول واالنتقال،  :وليس معناه ،واإلبطال
جمل أو ن دمج، فيذا النقل إذا أردنا أن ن-رحمو اهلل-ىذا الذي ُعبر عنو بالتحول في كالم ابن فارس  ،النقل

ر كث  بداًل من أن ن ،يدخل تحتو صورتان ،فإن ىذا المعنى يدخل تحتو صورتان في النقل في المغة ،المعاني
نسخت  :حينما تقولفأو أكثر، فيذا النقل تارة يكون مع بقاء األصل،  ،النسخ يأتي ألربعة معانٍ  :المعاني فنقول

ولم  ،بقاء األصل، فاألصل ثابت باٍق لم يتحول عأنك نقمت ما فيو م :سخة طبق األصل، معناىاىذه ن ،الكتاب
ليس فيو إبطال، فيذا مع بقاء  ،لكن مع بقاء األصل ،فيو نوع تحويل ، ىوإبطال وال ،ل، ىنا ال تحويلُيبطَ 

، اختمف في معناه، ىل المراد [ٜٕ الجاثية:] {ِإن ا ُكن ا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَمُمونَ }: -تبارك وتعالى-األصل، وقولو 
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حف التي دونتيا المالئكة النقل من الص :أو أن ذلك بمعنى، لمكتابة :فالنسخ يقال ،كتابة المالئكة لألعمال :بذلك
لمعنى النقل مع بقاء  :فإن النسخ يقال مّ ومن ثَ  ،فُينقل ذلك إلى غيره؟ ،في أعمال الناس من الحسنات والسيئات

الكتاب أي: سخة، ن :نسخ، والكتاب يقال لو :منقل مع زوال األصل، فالكتابة يقال ليال :ويقال أيضاً  ،األصل
، يعني: التوراة، [ٗ٘ٔ األعراف:] {َوِفي ُنْسَخِتَيا}يقول:  -تبارك وتعالى-ك المنقول إليو، واهلل وكذل ،المنقول عنو

ىو الذي أصميا  مثالً بذلك  المقصوديل معنى ذلك أن ف {َوِفي ُنْسَخِتَيا}فقال:  ،[ٗ٘ٔ األعراف:] {ُىًدى َوَرْحَمةٌ }
عميو -وىو موافق لما في الموح المحفوظ، أو موافق لما ُأممي عمى موسى  أو ما ُكتب فييا ،في الموح المحفوظ

 عميو صمى اهلل-النبي  بنزل كما نزل القرآن عمى قمتولم  ،مع أن التوراة نزلت كتابًا مقروءاً  ،؟-الصالة والسالم
   .وآلو وسمم

أو  ،النقل، سواء مع بقاء األصل :اإلزالة واإلبطال، والثاني: بمعنى :النسخ لو معنيان مشيوران: األول: بمعنى
ينا في مسألة التناسخ فليذه المواريث،  ىنا يكون ذلك انتقاال ،ويحصل التناسخ ،مع زوالو، فالمواريث حينما تنتقل

فييا نقل باعتقادىم  ،عقيدة باطمة فاسدةوىي:  ،عقيدة تناسخ األرواحوكذا في المواريث مع بقاء األصل لم ُيقسم، 
تنتقل إلى  ارً ولكن مع عدم بقاء األصل، يزعمون أن الروح تنتقل بحسب حال اإلنسان، فإن كان خي   ،المزعوم

ن كان سيئًا فإنيا تنتقل  ىذا في عقيدتيم  ،م أو ُتعذب بحسب ذلكع  ، فتُنسيئجسد إلى جسد ومسالخ طيب، وا 
 البقرة:] {ا َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَيامَ } :بقاء لألصل، إذا كان كذلك فنسخ القرآن عدمالفاسدة، ىذا انتقال مع 

وذلك بأن الحكم السابق حينما ُيرفع فذلك يكون إبطااًل لو، وكذلك حينما  ،الرفع :ىنا فيو معنى ،، ما معناه؟[ٙٓٔ
المعنى  :الرفع، فيذا ىو :أو نسخ المفظ والحكم، فيذا كمو فيو معنى ،ُيرفع المفظ فيذا نسخ المفظ، أو نسخ الحكم

 ،تقييد المطمق :ن األصوليين، وحينما يفرقون بينو وبين أنواع البيان منالذي عمى ألس وىو ،المشيور
رفع، وما يطمبونو في النسخ  :والنسخ ،يقولون: ىذا كمو من البيان ،ونحو ذلك ،جملوبيان الم ،وتخصيص العام
: اآلحاد ال ينسخ ون، يقولمنو أو أقوى كأن يكون الناسخ بدرجة من الثبوت مساوية لممنسوخ ،مما ال حاجة إليو

المتواتر مثاًل، ىذا غير صحيح، لكنيم يزعمون ىذا بناء عمى عقائدىم الكالمية، فمثل ىذا يقولونو بأي اعتبار؟ 
ن من بي  ن دون المُ ما البيان فيكون الُمبي  أ ،أن يكون الرافع أقوىفيو الرفع البد  :الرفع، يقولون :يقولونو باعتبار
وىذا الكالم غير دقيق، لكن ىو  ،ن المتواتر، ما عندىم مشكمة في ىذا، ىكذا يقولونبي  فاآلحاد يُ  ،ناحية الثبوت

 ،النقل موجود :الرفع، لكن معنى :معنىبالنسخ  يقصدونف ،وىو ذائع في استعماليم ،الذي يجري عمى ألسنتيم
ن إلى، ُنقل المكمف من حكم إلى حكٍم آخر، ىذا في النسخ الذي أن المكمف ينقل مِ  :من جية ،من أي جية؟
بمعنى اإلبطال فذلك قولو الذي ا ، أمّ [ٙٓٔ البقرة:] {َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَيا}: -تبارك وتعالى-في مثل قولو 

، فيذا معنى آخر، يعني: ىنا بمعنى اإلبطال، [ٕ٘ الحج:] {الش ْيَطانُ َفَيْنَسُخ الم ُو َما ُيْمِقي }: -تبارك وتعالى-
ويحتمل أنو من  ،الكتابة، يحتمل أن يكون ذلك باعتبار النقل :، فينا بمعنى[ٜٕ الجاثية:] {ِإن ا ُكن ا َنْسَتنِسخُ }ا وأمّ 

 .غير نقل، واهلل أعمم
واإلزالة قال: ىو يذكر المعاني المباشرة، نستنسخ يعني: نكتب،  :بالكتابة؛ ألنو كما قمت :ابن ُجزي فسره ىنا

اإلزالة  :وما ذكر النقل، مع أنو معنى مشيور، لكن كأنو مشى عمى المشيور من تفسير النسخ بمعنى ،واإلبطال
رفع حكم شرعي بخطاب شرعي  :ولذلك يعرفونو بالتعريفات المشيورة التي يذكرون فييا معنى الرفع؛ والرفع
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من أجل أن يخرج التخصيص فالتراخي وأما  ،أخر، أو يقولون: بخطاب شرعي متراٍخ عنو، فيذا معنى الرفعمت
 والتقييد، ويمكن أن يكون التخصيص أيضًا والتقييد مفارقًا لمنسخ باعتبار أنو نوع من البيان أيضًا، واهلل أعمم.

، [ٖٕ نوح:] {َوَيُعوَق َوَنْسرًا} ،اسم صنم :ينمعروف، وبالس :ر: بالصاد الميممةنصْ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 .أو اسم طائر أيضاً 

يتائ :يدل عمى ،أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد -النون والصاد والراء-ىذه المادة  نصر تقول: و، إتيان خير وا 
إيتاء  ،اإليتاءيذا ففيو من ذلك،  ،انتقم :انتصر بمعنىو يم، آتاىم الظفر عمى أعدائ :اهلل المسممين، بمعنى

  .وأن يظفرىم بيم ،أن يمكنيم من عدوىم ،النصر
بمد كذا إذا أتيتو، يقول: ولذلك يسمى  يقول: العرب تقول: نصرتُ ف -إتيان شيء-معنى اإلتيان ا يقول: وأم

اإليتاء فذكر إتيان الشيء،  ،اإلتيانفيذا العطاء،  :منصورة، والنصر :ا، وُنصرت األرض فيينصرً  :المطر
أن  :يعني ذلك، يمكن ،جميعًا إلى معنى واحد تحت ىذا األصلأن يرجع ذلك  -واهلل أعمم-واإلتيان، ويمكن 
 ،انتصر عمى عدوهو  ،النصر، يقال: فالن انتصر عمى نفسو :فيذا ىو ،حقق ذلك المطموبفي ،يأتي عمى مطموبو

يتفضل  -تبارك وتعالى-أن اهلل  :وبو، واإليتاءبالظفر، حيث تحقق مراده، أتى عمى مطم :يعني ،حقق انتصاراً و 
 بالنصر عمى من شاء من عباده.

ترجع  -النون والسين والراء-ن ىذه المادة إاسم طائر، ابن فارس يقول:  وأينا يقول: بالسين صنم، فر سْ وأما الن  
تناول شيء من الطعام،  :رسْ اختالس واستالب، منو: الن   :راختالس واستالب، نسْ  :يدل عمى ،إلى أصل صحيح

، -لمسين بالضم والكسر-الشيء  ينُسر وأكأنو ينِسر  ،رسْ الن   :كأنو شيء يسير استمبو، يقول: ومنو :رهسَ ونَ 
ختطف شيئًا لينُسر شيئًا، يعني: ي وأر يقولون: خيل ما بين المائة إلى المائتين، كأنو إنما جاء لينِسر سَ نوالمِ 

 :يدل عمى، فأو الشيء الذي يأخذه ،ارة، وىذا الطائر كأنو يختطف الفريسةغلإلستعمل ويستمبو؛ ألن الخيل ت
 .االستالب

 {ِإْن َتنُصُروا الم َو َينُصْرُكمْ }، [ٔ :النصر] {ِإَذا َجاَء َنْصُر الم ِو َواْلَفْتحُ } ،فكثيرة جدًّا وأما اآليات التي في النصر
 البقرة:] {َمَتى َنْصُر الم ِو َأال ِإن  َنْصَر الم ِو َقِريبٌ }، [ٓٙٔ آل عمران:] {الم ُو َفال َغاِلَب َلُكمْ  ِإْن َيْنُصْرُكمُ }، [ٚ محمد:]

 .، إلى غير ذلك[ٖٗ األنبياء:] {ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَر َأنُفِسِيمْ }، [ٕٗٔ
لو، اسم لمصنم، لماذا سمي ىذا الصنم بذلك؟ ىذه أسماء لقوم من  وىو اسم ،لمصنم :ر فذلك يقالسْ وأما الن  

ليست و أعجمية ىي: : ن، فيي أسماء في األصل، إذ-عميو الصالة والسالم-الصالحين كانوا في قوم نوح 
أنيا  :والمعنى الذي ترجع إليو؛ ألنيا أعالم أعجمية، معنى ذلك ،ال حاجة لبيان أصل االشتقاق م  عربية، ومن ثَ 

إن  :اآلية، ال يقال [ٖٕ نوح:] {َوَقاُلوا ال َتَذُرن  آِلَيَتُكمْ }سر المذكور في معبوداتيم إن الن   :فال يقال ،ست مشتقةلي
سر في غير ىذا في ونحو ذلك، لكن في القرآن ىل جاء الن   ،واالستالب ،الخطف :سر يرجع إلى معنىىذا الن  

أو شيء من االستعماالت ، مثالً  المعروفواب: ال، يعني: ىل جاء اسم الطائر الج ،؟-تبارك وتعالى-كتاب اهلل 
  .ن ذلك لم يأتِ أ الجوابفسر؟ لمن  

التنجية أيضًا من  :اإلعانة والتأييد، وقد يأتي بمعنى :يدل عمى معنىو  ،-كما سبق- وأما النصر فيو كثير
يعني: نجيناه، ويحتمل أنو  [ٚٚ األنبياء:] {اْلَقْوِم ال ِذيَن َكذ ُبوا ِبآَياِتَنا َوَنَصْرَناُه ِمنَ }التنجية من العدو و المكروه، 
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يعني: من يخمصنا وينجينا، فيذا يأتي  [ٜٕ غافر:] {َفَمْن َينُصُرَنا ِمْن َبْأِس الم ِو ِإْن َجاَءَنا} :أظفره بيم، وىكذا
 نوح:] {َفُأْدِخُموا َنارًا َفَمْم َيِجُدوا َلُيْم ِمْن ُدوِن الم ِو َأْنَصارًا}يقول:  -عز وجل-واهلل  ،والخالص ،التنجية :معنىب

انتقم منو،  :يعني ،نقذونيم، وىكذا في بعض وجوه االستعمال، يقال: انتصر من عدوهيعني: يخمصونيم وي [ٕ٘
 الشورى:] {انَتَصَر َبْعَد ُظْمِموِ  َوَلَمنِ }فإنو ينتقم منو إذا ظِفر بو،  ،الظفر :الظفر، يرجع إلى معنى :فيذا بمعنى

يقول:  -عز وجل-اهلل و ، [ٓٔ القمر:] {َأنِّي َمْغُموٌب َفاْنَتِصرْ }: -عميو الصالة والسالم-، وىكذا في قول نوح [ٔٗ
: -وتعالىتبارك -انتقم منيم، وفي قولو  :يعني ،باالنتقام :، ُفسر[ٗ محمد:] {َوَلْو َيَشاُء الم ُو النَتَصَر ِمْنُيمْ }
وال تتحصنان بشيء يقيكم  ،يعني: ال تمتنعان [ٖ٘ الرحمن:] {ُيْرَسُل َعَمْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس َفال َتنَتِصرَانِ }

 بكم. -عز وجل-من ىذا العذاب الذي أراده اهلل 
ا؛ ألنيا والرياح نشرً ُنشور: خروج الناس من القبور، يقال: أنشرىم اهلل فُنشروا،  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 تنشر السحاب.
فتح شيء وتشعبو، تقول:  :النشرففتح شيء وتشعبو،  :يدل عمى ،ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد

 :فيذا فيو معنى ،المنشار يقطعيا؟ اآلن ىذا المنشار ماذا يفعل في الخشبة :نشرت الخشبة بالمنشار نشرًا، الحظ
اكتسى و االنتشار،  :فييا معنىألن لماذا؟ : لمريح الطيبة وكذلك أيضًا النشر يقال فتح شيء وتشعبو، الفتح،

 ،االنتشار، ونشرت الكتاب :معنى وفيف ،منتشرًا طوياًل واسعاً  :يعني ا،نشرً  ريشاً  -الطائر المعروف-البازي 
أنشر و نشر اهلل الموت، وىكذا حينما تقول: و، فينا نشرت الكتاب خالف طويتو، فتح شيء وتشعب ،فتحتو :يعني

ينتشر، ولو و وىي ناشرة يعني: يكثر فييا النبات  ،أصابيا الربيع فأنبتت :اهلل الموت، وىكذا يقال: نشرت األرض
ْدعِ }وتنفتق عن مسمار النبات،  ،الفتح فكأن األرض تنفتح :أردت أن تفسره بمعنى  الطارق:] {َواأَلْرِض َذاِت الص 

 .تنشق عن النبات ،الشقأي: ، [ٕٔ
الصحيفة، نشر  أو األمور المعنوية، تقول: أنشرتُ  ،البسط، سواء كان ذلك في األمور الحسية :لنشر فيو معنىوا

ا، وىكذا حينما يقال: نشر الميت، تبسطي :تنشر المالئكة أجنحتيا يعنيو بسطيا،  :عممو، نشر اهلل رحمتو، يعني
ر النائم إذا استيقظ وتقمب في عممو، كأنو كان ميتًا ثم انبعث باليقظة، شَ اإلحياء والبعث، وىكذا يقال: نَ  :بمعنى

أخرج زرعيا، كأنما أحياىا  :أنشر اهلل األرض :بسطو فبالغ في بسطو، وىكذا أيضاً  :بمعنى ،ويقال: نشره تنشيراً 
َل ِمنَ }بعد موتيا،   عبس:] {ُثم  ِإَذا َشاَء َأْنَشَرهُ }، [ٔٔ الزخرف:] {الس َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأنَشْرَنا ِبِو َبْمَدًة َمْيتًا َوال ِذي َنز 

يعني: بمبعوثين، يقال: انتشر الناس في األرض، يعني:  [ٖ٘ الدخان:] {َوَما َنْحُن ِبُمنَشِرينَ }بعثو، و أحياه  [ٕٕ
 الروم:] {َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَقُكْم ِمْن ُترَاٍب ُثم  ِإَذا َأْنُتْم َبَشٌر َتنَتِشُرونَ }تقمبوا في األرض، و  ،تصرفوا في معايشيم

 [ٚ القمر:] {َكَأن ُيْم َجرَاٌد ُمنَتِشرٌ }يعني: تفرقوا،  [ٖ٘ األحزاب:] {َفِإَذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُروا}، وىكذا في قولو: [ٕٓ
 ،واليقظة ،يعني: كأنو ظرف لمنشور [ٚٗ الفرقان:] {َوَجَعَل الن َياَر ُنُشورًا}: -تبارك وتعالى-في قولو و  ،متفرق

 ،ويذىبون في مصالحيم ،يتفرقون ،مناسلا جعل النيار نشورً  :يعني ،ينتشر الناسفواالضطراب في األعمال، 
ُحُف ُنِشَرتْ }يبسط،  [ٙٔ الكيف:] {َينُشْر َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْحَمِتوِ }وأعماليم،  َذا الصُّ ، يمكن أن يكون [ٓٔ التكوير:] {َواِ 

نشر كتب األعمال يوم بالمالئكة ت :سرف [ٖ المرسالت:] {َوالن اِشرَاِت َنْشرًا} :شرت، وىكذاأو ن ،ُفتحت :بمعنى
 .ينشرون الشرائع -عمييم الصالة والسالم-قال: األنبياء : بالرياح تنشر السحاب، وبعضيم سرالقيامة، وف
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 {انُشُزوا}وارتفاع، ومنو:  ،لو معنيان: شر بين الرجل والمرأة -بالزاي-ُنشوز  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 أي: قوموا من المكان. [ٔٔ المجادلة:]

االرتفاع  :االرتفاع والعمو، النشوز يرجع إلى :وىو ،كما ذكر ابن فارس ،ىو في الواقع يرجع إلى أصل واحد
فقيل: نشزت المرأة،  ،تعيراالرتفاع، يقول ابن فارس: ثم اس :المكان العالي المرتفع، والنشوز :ز ىوشَ والعمو، فالن  

ذا أردنا أن نعميا، وكذلك نشز بعميا إذا جفاىايعني: استصعبت عمى ب فإن ذلك  فسر ىذا جميعًا بمعنى متحد، وا 
ترفعت عن طاعتو واالنقياد لو، إذا رفع المرأة عن طاعة الزوج فيذا نشوز، االرتفاع، فحينما تت :جميعًا يرجع إلى

قد تخرج من بيتو بغير و ناشز،  :ناشز، يأمرىا وال تأتمر، يطمبيا فال تجيب، فيقال :يقالفإذا امتنعت من طاعتو 
االرتفاع، وكذلك في  :مترفعة عن طاعتو، فيذا يرجع إلى معنى ،ممتنعة ،شزان :فيقال ،وال ترجع إليو ،إرادتو

َذا ِقيَل انُشُزوا}قولو تعالى:  كث بمجمس رسول يعني: ال تطيموا الم قوموا وارتفعوا، انشزوايعني:  [ٔٔ المجادلة:] {َواِ 
َذا ِقيَل انُشُزوا} تثقموا عميو،و  ،فتشقوا عميو -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل  قوموا إلى صالة،  :قيلإذا قوموا، أي:  {َواِ 
من مجمس قوموا ، غير ذلك ، كل ذلك يدخل فيو، قوموا، قوموا إلى صالة أو إلى جياد أو إلىكذا إلى قومواأو 

فال يحصل لو مشقة بسبب طول الُمكث، ويقال: نشز من مكانو، يعني:  ،-صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 
 ،ُينشز العظم في الحيوان بالرضاعالمبن ويقال: رفعو وأقامو،  :يعني نيض وقام، وىكذا حينما يقال: أنشز الشيءَ 

 .ويزيد ،فيعظم حجمو ،وتأليفيا ،ويرفعو بتركيب أجزائ :يعني ،ويرفعو، واهلل ُينشز العظم ،وينميو ،يربيو :يعني
االرتفاع، ترفعت عن  :ىو يرجع إلى معنى -شر بين الرجل والمرأة- زيابن جُ : ىذا المعنى الذي ذكره نإذ

ِتي }طاعتو،  نِ }يعني: الترفع عن طاعة الزوج،  [ٖٗ النساء:] {َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىن  َوالال  اْمرََأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِمَيا  َواِ 
أو لم يكن،  ،نشوز، سواء كان ذلك إلى غيرىا :فإن ذلك يقال لوجفاىا  إذا [ٕٛٔ النساء:] {ُنُشوزًا َأْو ِإْعرَاًضا
 {َوانُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف ُننِشُزَىا}أنو مال إلى غيرىا رغبة عنيا، كأنو ترفع عنيا،  :معنىب يعني: إلى غيرىا

قامتيا. ،يائنرفعيا ببنا [ٜٕ٘ البقرة:]  وا 
 م الضيف.ما ُيطعَ  :وىو ،زقرَ  -بضمتين-ُنُزل  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ،ىبوط الشيء :فارس أرجع ىذه المادة إلى معنىم الضيف، ابن ما ُيطعَ  :وىو -بفتح الراء- قزْ رَ  :ُنُزلقال: 

م لألماكن التي ينزل ولذلك يقال منذ القد؛ أ لمنزيلما ُييي   :ُزلشديدة من شدائد الدىر تنزل، والن  ال :ووقوعو، فالنازلة
ون في منازل، وكذلك أيضًا لممراحل التي تك :ُنُزل، ويقال لمبيوت التي يسكنيا الناس :يقال ليا ،فييا األضياف

االنحطاط من  :تأتي بيذا المعنى، تأتي بمعنى ونحو ذلك، فيي ،ىذه منزلة بعد منزلة ،منازل :يقال ليا ،السير
ِإن ا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َلَعم ُكْم }، [٘ٓٔ اإلسراء:] {َوِباْلَحقِّ َأنَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ َنَزلَ } :وىذا كثير في القرآن، عمو

َوَلَقْد }المرة من النزول،  :لةزْ موضع النزول، والن   :حل، والمنزل :بمعنى، ويقال: نزل العذاب، [ٕ يوسف:] {َتْعِقُمونَ 
 ،اإلنزال :يأتي مصدرًا بمعنى :لزَ الُمنْ  :لة، وىكذا أيضاً زْ نَ  :المرة من النزول يقال لياف، [ٖٔ النجم:] {َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى

أو في  ،باركاإنزااًل م :يحتمل أن يكون بمعنى [ٜٕ المؤمنون:] {َوُقْل َربِّ َأنِزْلِني ُمْنَزاًل ُمَباَرًكا}واسمًا لمكان النزول، 
فكما سبق ما ُيعد لمنزيل من طعام  :لزُ وأما الن  ، {َوَأْنَت َخْيُر اْلُمنِزِلينَ }، مكان النزول مباركمبارك، أي: موضع 
 آل عمران:] {َخاِلِديَن ِفيَيا ُنُزاًل ِمْن ِعْنِد الم وِ } :يقول عن نعيم الجنة -تبارك وتعالى-واهلل  ،معناهيذا فوغيره، 

، [ٜٔ السجدة:] {َفَمُيْم َجن اُت اْلَمْأَوى ُنُزاًل ِبَما َكاُنوا َيْعَمُمونَ }أ ألىل الجنة من ألوان النعيم، ، ىذا الذي ُييي  [ٜٛٔ
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َفُنُزٌل ِمْن }في قولو: كما  ،عمى سبيل التيكم :بعضيم يقول ،ى لمنازلأو ما ُيعطَ  ،لممكروه من المنازل :وقد يقال
ى لمنزيل، ل ما ُيعطَ زُ ن الن  إ :فيقول ،طمق في تفسيرهوليذا فإن بعضيم ي ؛زل، فسماه بالن  [ٖٜ الواقعة:] {َحِميمٍ 

ونحو ، من اإلكرام ما ُيعطى لمضيفل :لُنزُ  لكنو في الغالب يقال، اا وتيكمً ذمًّ  إكراما، أم يعني: مطمقًا سواء كان
ُذْق } :مثل ،من باب التيكم ،إن ذلك عمى خالف األصل :بعضيم يقولو ذلك، لكنو قد يأتي بغير ىذا المعنى، 

شرى ال فبعضيم يقول: إن الب ،-كما سبق-، شرى، وكما يقولون في الب[ٜٗ الدخان:] {ِإن َك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريمُ 
، فيكون ىذا من [ٕٗ االنشقاق:] {َفَبشِّْرُىْم ِبَعَذاٍب أَِليمٍ }: ، كما فيفإذا قيمت في غيره ،تكون إال في األمر المحبوب

 باب التيكم، وليس ىذا محل اتفاق، واهلل أعمم.
وُينتفع  ،ويؤخذ ،الشيء الذي ُيعطى :ىو قزْ أن الر   -واهلل أعمم-الذي يظير : -الراء بكسر-ق زْ : الر  ىنا تنبيو

زْ ، ق، ىذا رزق اهللِرز  :يقال لو ،بو زْ  :بمعنى ،الفعل :ىو -بفتح الراء- قوالر  ىل اهلل  :فيقال ،قالمصدر، الر 
زْ  وأبالكسر ق زْ يوصف بالر   زْ بالفتح قبالر  األمور و  ،ما ُيعطيو لعباده من أنواع اليدايات والخيرات :ق ىو؟ الر 

 ،زق في الدنيا واآلخرةرِ  هوأنواع النعم ىذ ،زقالمحبوبة والمرغوبة في الدنيا واآلخرة والدين، يعني: اليدايات رِ 
واهلل - ق، ىكذا يبدوز رِ  :عطيو يقال لو، وما ي-بالفتح- قز يوصف بالر   اهلل :نقولالفعل، ف :ق ىوزْ ق، والر  ز فيذا رِ 
 .م الضيفما ُيطعَ  :وىو ،قزْ رَ  :ُزل نقولق، فالن  زْ نقول: رَ ، فحينما نتحدث عن المصدر والفعل -أعمم
ليس  :يعني، ى من بيت المالما ُيعطَ ملنوع خاص  :قز لر  ارف أن يقال في العأو  ،االصطالحكونو جرى وأما 

نما جراية تكون ليؤالء ،بمقابل عمل كاألجرة نحن لكن  ،ارفيًّ ع استعمااليعد ىذا فإن مثل  ،قز رَ  :فيذا يقال لو ،وا 
 .، واهلل أعممنتكمم عن أصل المعنى المغوي

 .[1ٕ األنعام:] {َوَيْنَأْوَن َعْنوُ }د، ومنو: عُ نأى: أي: ب :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ماء المطر بيا يدفع  ،حفيرة حول الِخباء :ي يقولؤْ أي، فالن  ي والن  ؤْ الن   :ىذه المادة ابن فارس يقول: كممتان :أىن

من أجل أن  ،حفر حفرة في جوانبيا من الخارجي ،الخيمة، فيذه حفيرة :معنى ىذا الكالم؟ الِخباءعن الِخباء، ما 
نما يجتمع في ىذه الحفيرة، يعني: مثل الحوض حوليا ،الماء ال يتسمل إلى داخميا من أجل  ،لكنو ليس بعميق ،وا 

   .لم يرد في القرآن -أعممتعالى واهلل -الحفيرة، لكن ىذا المعنى  :يؤْ الن   :ىو ماء المطر، كي يندفع عنيا، فيذا
نما ىو ء،فقالوا: نا ،فالُبعد، يقول ابن فارس: وربما أخروا اليمزة :أيوأما الن   ى عنو، يعني: ى، يقال: نأَ نأَ  :وا 

أعرض عنو،  :عنود، ويقال: نأى بجانبو عرض أن ُيبعِ المألن شأن  ،ما عالقتو بالُبعد؟ ،؟أعرض، بأي اعتبار
وعدم المقاربة،  ،واالبتعاد ،تكبر؛ ألن شأن المتكبر الترفع :نأى بجانبوو  ،يعني: أبعده عنوه أنآو  ،كأنو أبعد جانبو

َذا َأْنَعْمَنا َعَمى اإِلنَساِن َأْعَرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبوِ }  {َوَيْنَأْوَن َعْنوُ َوُىْم َيْنَيْوَن َعْنُو }، وىكذا في غيره، [ٖٛ اإلسراء:] {َواِ 
 اإلعراض. :ىنا بمعنى ماذا؟ بمعنى ،[ٕٙ األنعام:]

 نكص: رجع إلى وراء. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
بنًا، ونقل عن ابن إذا أحجم عن الشيء خوفًا وج :نكص عمى عاقبيو :يقال ،كممة :ىذه المادة يقول ابن فارس

ىنا و ، يعني: أنو ال يقال ذلك إال في الرجوع عن الخير، ما كان عميو من خيررجع ع :ُدريد: نكص عمى عقبيو
 األنفال:] {اْلِفَئتَاِن َنَكَص َعَمى َعِقَبْيوِ  َفَمم ا َترَاَءتِ }يقول عن الشيطان:  -عز وجل-اهلل و قال: رجع إلى الوراء، 
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َفُكنُتْم َعَمى }، -عمييم السالم-أو رأى المالئكة  ،-عميو السالم-قرى لما رأى جبريل يْ يعني: رجع القَ  [ٛٗ
 .اآلياتىذه  عن الحق، أو الرجوع عن التدبر فييعني: الرجوع  [ٙٙ المؤمنون:] {َأْعَقاِبُكْم َتنِكُصونَ 

ر ، ومنو: نفرت الدابة، ونفر ينفِ -رعضابضم الم- رر ينفُ فَ ونَ  ،نفورًا عن الشيء َنَفر :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 .[3ٖ التوبة:] {انِفُروا ِفي َسِبيِل الم وِ }، ومنو: نفيرًا، أي: أسرع وجدّ  -بكسر المضارع-

 ،ِنفاراً وغيُره  ر الدابةُ فَ منو: نَ و تجاٍف وتباعد،  :يدل عمى :وىو ،ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد
ر فَ نَ  :فيو ر الذي يقالفْ الن  و أو مقره، وموضعو ُعد عن مكانو تجافى وبَ  :ر الدابُة ِنفاراً فَ ه، نَ تجافيو وتباُعد :وذلك
يقول: إنما ىو من ِنفار الشيء عن  -رحمو اهلل-، أبو عبيد القاسم بن سالم ؟بأي اعتبار -ميعني ورِ -ه جمدُ 

: يقالف ،يرتفع لمداءو تورم يالشيء وتجافيو عنو، يعني: أرجعو إلى ىذا األصل؛ ألن الجمد ينفر عن المحم لمداء، 
ويوم  ،اليوم الذي ينفر فيو الناس عن ِمنى، يوم النفر األول :ىو رفْ يوم الن  و ه، فيذا الداء أدى إلى ذلك، نفر جمدُ 

أنيم  ، يقولون: باعتبارراً رأيت نفَ فيقولون: ، ه المفظة، الَنَفر ال زال الناس يستعممون ىذ؟الَنَفرو النفر الثاني، طيب 
إذا فزع وأسرع، وغالبًا ما يكون لمجياد في  ،نفيرًا ونفوراً و رًا ر نفْ ر ينفِ فَ فيقال: نَ ر، فْ لمن   :النفير يقالو صرة، ينفرون لمن

 َما}، [ٜٖ التوبة:] {ِإال  َتنِفُروا}، [ٔٗ التوبة:] {انِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل }: -تبارك وتعالى- يقول اهلل ،النفيرأي:  ،القرآن
رت الدابة تنِفر وتنُفر نفورًا وِنفارًا، يعني: فزعت ، ويقال: نفَ [ٖٛ التوبة:] {انِفُروا ِفي َسِبيِل الم وِ  ِإَذا ِقيَل َلُكمُ  َلُكمْ 

وا ِفي ُعُتوٍّ َوُنُفورٍ } ،تباعد عنو وجفاه :وتباعدت، وىكذا حينما يقال: نفر من الحق ، وىكذا [ٕٔ الممك:] {َبْل َلجُّ
ونحو  ،، إذا نفرت من الفزع[ٓ٘ المدثر:] {َكَأن ُيْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرةٌ }فزعت، و شردت  :يعني ،استنفرت الدابة :أيضاً 
وينيضوا  ،فمن شأن ىؤالء أن ينفروا ،وأسرتو ،وعشيرتو ،رىط الرجل :النفرو ال تموي عمى شيء،  :فيي ،ذلك

، [ٔ الجن:] {اْلِجنِّ  َأن ُو اْسَتَمَع َنَفٌر ِمنَ ُقْل ُأوِحَي ِإَلي  }ما بين الثالثة والعشرة،  :لمقتال معو، والنفر من العدد
 ،أنصار الرجل :، وىكذا النفير أيضاً [ٖٗ الكيف:] {َفَقاَل ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِورُُه َأَنا َأْكَثُر ِمْنَك َمااًل َوَأَعزُّ َنَفرًا}

وينيضون  ،فيؤالء ينفرون لمنصرة ،[ٙ اإلسراء:] {َنِفيرًاَوَجَعْمَناُكْم َأْكَثَر } ،وتونصر  ،وعشيرتو الذين ينفرون لمعاونتو
 .لذلك
ومنو: نفرت الدابة، ونفر ينِفر  ،-بضم المضارع-نفورًا عن الشيء، ونفر ينُفر نفر كالم ابن ُجزي يقول:  :الحظ

أصمو كما قال ابن  ، لكن[ٖٛ التوبة:] {انِفُروا ِفي َسِبيِل الم وِ }ومنو: ، أتى وأسرع وجدّ  :انفيرً  -بكسر المضارع-
أو نحو  ،أو مقره ،وابتعد عن موطنو ،وى موضعَ تجافَ  :والتجافي، فيذا الذي نفر ىو ،يدل عمى التباعد :فارس

واهلل  ،ومنازليم ،ذلك، وىكذا نفرت الدابة، فالذين ينفرون في سبيل اهلل يكونون قد تباعدوا وتجافوا عن مقارىم
 .[ٔٚ النساء:] {انِفُروا َجِميًعا ثَُباٍت َأوِ َفانِفُروا } يقول تعالى: ،أعمم
ا، وقيل: إنو عند من ترك ق النبيء باليمز، وُترك اليمز تخفيفً تُ نبأ: خبر، ومنو اش :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 االرتفاع. :وىي ،وةبْ اليمز مشتق من الن  
بأ من أرض نْ يقال لمذي يَ  ،؟اإلتيان من مكان إلى مكان، بأي اعتبار :ن قياسياإىذه المادة عند ابن فارس يقول: 

إذا أتى من  ئ:، وسيل نابئناب :يقال لو ،ينتقل من مكان إلى مكان ،بأ من أرض إلى أرضنْ ، يَ ئناب :إلى أرض
يأتي من مكان  :بيذا االعتبار ،الخبر؛ ألنو يأتي من مكان إلى مكان :النبأ :بمد إلى بمد، يقول: ومن ىذا القياس

  .تبارك وتعالى-عن اهلل  ئفألنو ُينب ؛ن ىمز النبيإلى مكان، ومَ 
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لمخبر الذي لو خطب وشأن، فكل نبأ  :طمق الخبر، فالنبأ يقالالخبر، لكنو أخص من م :النبأ ىو :عمى كل حال
وال شأن، لكن  ،فالعرب ال تقول: جاءنا نبأ حمار الحجام؛ ألنو ليس لو خطب، وليس كل خبر نبأ ،خبر :فيو

من األمور التي ليا خطب وشأن، أما ونحو ذلك يقال: جاءنا نبأ الحرب، جاءنا نبأ الجيش، جاءنا نبأ الخسف، 
نما يقال ،بالنبأ ال قيمة ليا فإنيم ال يعبرون عنيااألمور التي  يقول  ،يذا ىو الفرق بين الخبر والنبأفخبر،  :وا 

الحسد كان مبعث ىذه الجريمة ف، فيذا لو خطب وشأن، [ٕٚ المائدة:] {ِبالَحقِّ  اْبَنْي آَدمَ َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ }تعالى: 
َواْتُل }العدوان والبغي مبعثو الحسد، فالحسد،  :الباعث عمييا ىو وأالجنائية، أول جريمة جنائية كان مبعثيا 
-، فيذا لو خطب وشأن، كيف يكون من أىل العمم [٘ٚٔ األعراف:] {َعَمْيِيْم َنَبَأ ال ِذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسَمَخ ِمْنَيا

م أن أحدًا من الناس حصل لو نوع يعني: قد ُيفيَ  !؟ثم بعد ذلك يحصل لو ىذه االنتكاسة ،-نسأل اهلل العافية
فيذا يدل عمى  ،ثم بعد ذلك ينتكس ،ثم انتكس، لكن أبعد منو من يكون عمى بصر وعمم بالحق وتفاصيمو ،ىداية

 .بحاً أشد قالنوع إال أنو من ىذا  ،فساد في طويتو، مع أن االنتكاس قبيح من الجميع
إنو من النبأ؛ ألنو  :بعضيم بيذا االعتبار يقولف -"نبيء"كما ىي قراءة متواترة باليمز -النبيء  وأالنبي أما و 

، [ٖ التحريم:] {َفَمم ا َنب َأْت ِبوِ }الشيء، يعني: أخبره بو، بأه ُيخبر عنو، فيقال: نبّ و ، -عز وجل-عن اهلل  ئُينب
َقْد َنب َأَنا الم ُو }يعني: أخبرتكما،  [ٖٚ يوسف:] {َقاَل ال َيْأِتيُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِو ِإال  َنب ْأُتُكَما ِبتَْأِويِموِ }يعني: أخبرت بو، 

خبرك، ، سأ[ٛٚ الكيف:] {َسُأَنبُِّئَك ِبتَْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَمْيِو َصْبرًا}يعني: أخبرنا،  [ٜٗ التوبة:] {ِمْن َأْخَباِرُكمْ 
ِلُكلِّ َنَبٍإ } ،أو اآلتي ،سواء كان ذلك في الماضي ،والقصة ذات البال ،لمخبر لكن الذي لو شأن :فيو يقال ،وىكذا
َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ اْبَنْي }يقع ويتحقق فيو،  أو مكانٌ  ،يعني: لكل خبر بأن شيئًا سيقع وقتٌ  [ٚٙ األنعام:] {ُمْسَتَقر  

يعني: من أخبارىا،  [ٔٓٔ األعراف:] {ِتْمَك اْلُقَرى َنُقصُّ َعَمْيَك ِمْن َأْنَباِئَيا}خبر، الىذا أي:  [ٕٚ المائدة:] {آَدمَ 
 عن اهلل. ئلكن ُسيمت اليمزة، فيو ُينب ،أصمو باليمز :بعضيم يقول :والنبي
 [ٔٔ فاطر:] {َوالم ُو َخَمَقُكْم ِمْن ُترَاٍب ُثم  ِمْن ُنْطَفةٍ }طفة: أي: نقطة من ماء، ومنو: نُ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .نيّ يعني: من المَ 
 :ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصمين

مي ىذا الحمي، الحمن  طةالِقرَ  :المؤلؤ، وبعضيم يقول: ىو :فطَ األول: لجنس من الحمي، يعني: يقولون: الن  
 .ف، لكن ىذا االستعمال غير موجود في القرآنطَ نَ  :يقال لو

وبمل، قال:  ،أو رطوبة ،الشيء الذي فيو ندى :ةدو  ن  فالة وبمل، و  دُ نُ  :المعنى الثاني يقول: ىوو االستعمال اآلخر و 
مطرت يعني:  طوفالماء الصافي، وليمة نَ  :طفة ىيالمعنى، فالن في أصلستعار ويتوسع فيو، ىذا يقول: ثم ي

 ؛أو كُثر لمماء الصافي قلّ  :طفة تقالسال، فالن :ف الماء بمعنىطَ ، ونَ قرَ لمعَ  :طاف يقالحتى الصباح، والن  
اإِلنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َفِإَذا َخَمَق }أخبر عن خمق اإلنسان:  -تبارك وتعالى-واهلل  ،طفة: نولذلك يقال لماء اإلنسان

ُثم  َخَمْقَنا النُّْطَفَة }الرحم، أي:  [ٖٔ المؤمنون:] {ُثم  َجَعْمَناُه ُنْطَفًة ِفي َقرَاٍر َمِكينٍ }، [ٗ النحل:] {ُىَو َخِصيٌم ُمِبينٌ 
 .، فيذا ماء اإلنسان[ٗٔ المؤمنون:] {َعَمَقةً 

يتسرب فيو  ،يف، إذا كان ُيند  نطِ وليذا يقال: السقف يَ  ؛في المغةقطة من ماء، يعني: ىذا ىنا قال ابن ُجزي: ن
، ونحو ويتقاطر ،ف من العرق، يفيض العرق عميوتقول: جاء فالن وىو ينطِ  وىكذا ،أو غير المطر ،ماء المطر
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ذه ىو ف، نطِ يقال: فالن يَ فيستعممون ىذا، الناس ق، وال زال العرَ  :طافطفة، والن  والن   ،فطْ الن  ىو: ا ذلك، فيذ
 وصحبو. اهلل عمى نبينا محمد، وآلو، واهلل أعمم، وصمى ف، يعني: فييا بملالِخرقة تنطِ 


