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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 صعد :الصاد حرف إلى أناب :النون حرف من( ب -ٕ٘)

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 سبأ:] {ُمِنيبٍ }إليو، ومنو:  ومال ،رجع :أناب إلى الشيء: -رحمو اهلل تعالى-يقول اإلمام ابن ُجزي الكمبي 
9]. 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،هللالحمد 
كما -ابن ُجزي و والرجوع إليو،  ،اعتياد المكان :أرجعيا ابن فارس إلى معنى -اءبالنون والواو وال-فيذه المادة 
 الرعد:] {َوَيْيِدي ِإَلْيِو َمْن َأَنابَ }التوبة  :الرجوع، ومعنى :أعادىا إلى ىذا المعنى، فاإلنابة بمعنى -سمعتم أيضاً 

 ص:] {َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَمْيَماَن َوأَْلَقْيَنا َعَمى ُكْرِسيِِّو َجَسًدا ُثمَّ َأَنابَ }، [٘ٔ لقمان:] {َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ }، [ٕٚ
َمْن }، كثير اإلنابة، [ٛ ق:] {َتْبِصَرًة َوِذْكَرى ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيبٍ } ،والتوبة، وىذا ظاىر ،الرجوع :، فاإلنابة بمعنى[ٖٗ

 .[ٖٖ ق:] {َخِشَي الرَّْحَمَن ِباْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْمٍب ُمِنيبٍ 
 أي: تم وانقطع. :دد ينفَ نفِ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ىو و  ،، ابن فارس أرجعيا إلى معنى واحدبالدال، كما ىنا، نِفدَ  :ولكن الصحيح ،بالذال :الطبعة األخرىفي ىذه 

َما ِعْنَدُكْم َينَفُد َوَما ِعْنَد المَِّو }ه، ىي ترجع إلى ىذا المعنى، انقطاع الشيء وفناؤ  االنقطاع، :ُجزي ما ذكره ابن
ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِمَماِت َربِّي َلَنِفَد }يزول، و  ،ينقطعو  ،يذىبو  ،يفنى :ينفد بمعنىف، [ٜٙ النحل:] {َباقٍ 

َوَلْو َأنََّما ِفي اأَلْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َواْلَبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما }فنى، ليعني:  [ٜٓٔ الكيف:] {اْلَبْحرُ 
يعني: ليس لو فناء  [ٗ٘ ص:] {ِإنَّ َىَذا َلِرْزُقَنا َما َلُو ِمْن َنَفادٍ }يعني: ما فنيت،  [ٕٚ لقمان:] {َنِفَدْت َكِمَماُت المَّوِ 

 وانقضاء.
، [ٓٔ الضحى:] {َوَأمَّا السَّاِئَل َفال َتْنَيرْ }، الوادي، ويجوز اإلسكان :-بفتح الياء-نَير  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 الزجر. :وىو ،من االنتيار :فيو

الزجر، ىذه المادة أرجعيا ابن  :وىو ،، فيو من االنتيار[ٓٔ الضحى:] {َوَأمَّا السَّاِئَل َفال َتْنَيرْ }اآلية: في يعني 
ير؛ ُسمي الن  و وأرسمتو،  ،فتحتو ، أي:الدم أنيرتُ ، فتقول: أو فتحو ،تفتح شيء :يدل عمى ،فارس إلى أصل واحد

لما بين الطموع النيار:  يقالفممة عن الضياء، انفتاح الظ :وكذلك النيار باعتبار يشقيا، :أي ،ألنو ينير األرض
 .من طموع الفجر إلى غروب الشمس :يقال ذلك في الشرعو إلى الغروب، ىذا في المغة، 

األخدود الواسع المستطيل في  :ريْ الن  و ، [ٓٔ الضحى:] {َفال َتْنَيرْ } ،يقال: نيره، يعني: زجره في ِغمطةو  :الحظ
الشق الذي يكون في األرض، اآلن  :يعني ،الوادي :بفتح الياء فيو: األرض يجري فيو الماء، ىذا الذي قال

األنيار ىذه تجري المياه فييا في شق من األرض، ىذا الشق ىو الذي عبر عنو بالوادي، لكن لما كانت ىذه 
؛ لمماء الذي يجري فيو :ويقال ،لمشق :فالنير يقال ،فتراىا عمى طبيعتيا ،األودية عندنا جافة ليس فييا شيء
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، ليس ىذا ىو الشقو من لبن، أنيار الجنة أي: في ، [٘ٔ محمد:] {َوَأْنَياٌر ِمْن َلَبنٍ }: -وجلعز -وليذا قال اهلل 
نما   ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثلُ }فقال:  ،لمجاري :ا قيلنفي ،أو خمر ،أو عسل ،لبنمن الذي يجري فيو المقصود: وا 

 َوَأْنَيارٌ  ِلمشَّاِرِبينَ  َلذَّةٍ  َخْمرٍ  ِمنْ  َوَأْنَيارٌ  َطْعُموُ  َيَتَغيَّرْ  َلمْ  َلَبنٍ  ِمنْ  َوَأْنَيارٌ  آِسنٍ  َغْيرِ  َماءٍ  ِمنْ  َأْنَيارٌ  ِفيَيا اْلُمتَُّقونَ 
ية الذي العالقة فيو الحالّ  لكالم عميو في الكالم عمى المجاز، وىذا مضى ا[٘ٔ: محمد] {ُمَصفِّى َعَسلٍ  ِمنْ 

الماء الذي يجري فيو، فيضطربون في مثل ىذا،  :ىو والحالّ  ،الشق :المحل ىوفوالمحل،  والمحمية، الحالّ 
فبعضيم يقول: ىو حقيقة في الشق مجاز في الجاري، وبعضيم يقول: ىو حقيقة في الجاري مجاز في الشق، 

عمى الماء  أوالً العرب أطمقتو ىل ألن المجاز عندىم ىو االستعمال الثاني،  ،؟منيما االستعمال األول ماطيب 
ونظرت إلى  ،يعني: ىذه الشقوق التي نراىا اآلن لو جئت بالطائرة ،أو أطمقتو أواًل عمى الشق؟ ،يالذي يجر 

 ،وأنت تسير في ىذه الصحراء الشاسعة، وأتيت إلى مواضع األودية، إذا كنت أتيت من خارج ىذه البالد ،أسفل
ذا أتيت ىن ،وعمى ارتفاع شاىق وىي  ،ولكنيا جافة ،مثمياا ترى ترى األنيار في تمك البالد في كل مكان، وا 

اء ليس فييا شيء، فيذه لو جرى فييا الم ،لكنيا جافة تماماً  ،مثل التي ىناك ،وما إلى ذلك ،الواضحة بين الجب
ونحو ذلك، ثم بعد  ،تسيل في بعض السنة ،سمى أودية، تسيل في بعض الوقتلكانت كتمك، كانت أنيارًا، فت

الجواب:  ،نير؟ :ىل الماء وحده يقال لوو الجواب: ال،  ،أنيار؟ :اآلن يقال لياما تمبث أن تجف، فيل ىذه ذلك 
أو سيل في أرض مستوية، فيل  ،فيضان مثالً  ،ال، يعني: الذي يجري عمى سطح األرض ىكذا من غير شق

المجرى، وجرى  :يعني ،يزاب، تقول: أصمحت الميزابنير؟ الجواب: ال، وىذا كما ذكرنا في المِ  :يقال لو
ما و  ،االستعمال األول عند العربما  ،؟المطر، فأييما الحقيقة وأييما المجازو  ،السائل :يعني ،الميزاب

اإلسالم  ىذا شيخُ  ولذلك يثير مثلَ  ؛ثانيالستعمال االأو األول ستعمال االىذا ال يتضح فيو  ،االستعمال الثاني؟
حفرت النير و الماء، وشققت النير  :في الرد عمى القائمين بالمجاز، تقول: أجريت النير يعني -رحمو اهلل-

ِكْمتَا } :أخرى، حفرت النير، وىكذا يصل إلى نواحٍ لجرون لو فروعًا يُ و يحفرون  ،في األرضالذي الشق  :يعني
ْرَنا ِخالَلُيَما َنَيرًااْلَجنََّتْيِن آَتْت ُأُكَمَيا َوَلْم َتْظِمْم ِمْنُو َشْيًئا  ر، ر وَنيَ يْ ر لغتان، نَ يْ ر والن  يَ ، الن  [ٖٖ الكيف:] {َوَفجَّ

     لغتان، واهلل أعمم. :ر وأنيار، وبعضيم يقولر ُيجمع عمى َنيَ وبعضيم يقول: إن الن يْ 
 أو معنى. الضوء حسِّا :وىو ،ُمنير: من النور :-رحمو اهلل تعالى-قال 

وقمة ثبات، النون والواو  ،واضطراب ،إضاءة :يدل عمى ،ترجع إلى أصل صحيح :ابن فارسىذه المادة يقول 
اإلضاءة، النور فيو  ةمي بذلك من طريقسو والنار،  ،النور :منو ،وقمة ثبات ،واضطراب ،إضاءة :تدل عمى والراء
 ،ر الشجرَنوْ  :يعني ،روْ والنار فييا إضاءة، يقول: وألن ذلك يكون مضطربًا سريع الحركة، ومنو: الن   ،إضاءة

 :ميتس ،وأعالميا ىا،حدود :نار األرض ىيمَ و من االستنارة،  :، والمنارةعميو الزىر الذي :يعني ،ارهوُنوّ 
لظيورىا،  ؛ُيعرف أن ىذا مسجدلرة، لماذا وضعت المنارة في المسجد؟ اىكذلك المنارة ظو لظيورىا وبيانيا، 

 .ميت منارةسفوكذلك كان يصعد عمييا المؤذنون ويؤذنون فوقيا؛ ليصل الصوت ألبعد مدى، 
نفرت،  :نارتو تنفر من القبائح،  :يعني ،ورنُ عفيفة، تَ  :يعني ،وارا ما يتعمق بقمة الثبات فكقوليم: امرأة نَ وأمّ 
فكأن  ،أن فييا معنى االرتفاع ،وعموىا ،لمعنى ارتفاعيا :بعضيم يقول: إن النار قيل ليا ذلكو فار، الن   :واروالن  

إن النار مأخوذة من  :االرتفاع، فبعضيم يقول :معنىب، الظبيةار، يقال: نارت وَ ىذه ترتفع عن القبائح، امرأة نَ 



3 
 

ن يتسعو  العربو واإلضاءة،  ،وقمة الثبات ،االضطراب :ىذا، واهلل أعمم، لكن ابن فارس ذكر ىذا المعنى الذي ىو
 {ُكمََّما َأْوَقُدوا َنارًا ِلْمَحْرِب َأْطَفَأَىا المَّوُ }يقول:  -عز وجل-العرب تقول: أوقدوا نار الحرب، واهلل ففي االستعمال، 

دوا امن عادة العرب إذا أر  :يقولونو وتعاطي أسباب الحرب،  ،عبر بو عن العزم عمى الحرب، ىذا ي[ٗٙ المائدة:]
فُعبر بو عن  ،سي إيقاد النارو نىذا أصمو، ثم بعد ذلك تُ  :ليستعد القوم، يقولون ؛ذانًا بالحربيحربًا أن يوقدوا نارًا إ

 .والعمل عمى خوضيا، خوض الحرب ،االستعداد
كما قال ابن - يكون ىذا النورو ونيران،  ،أنوار :جمع عمىوأما النور في ،وأنوار ،يرةونِ  ،نيران :جمع عمىوالنار ت
 يونس:] {ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنورًا}ة، ئضيضوء الذي يكون لألجرام المال :وىو ،حسيًّا -ُجزي

 :الشمس فيذا يقال لوك، ىذه اإلنارة التي تكون في القمر من غير حرارة فيي نور، وأما الذي يكون معو حرارة [٘
 ،، والصدقة برىانلصالة نورا)): -عميو وسممصمى اهلل -ولذلك قال النبي  ؛ضياء، ضوء الشمس ونور القمر

وُجعمت قرة عيني في )) ،لما فيو من الحرارة، والصالة نور ليست فييا حرارةضياء الصبر ف، (ٔ)((والصبر ضياء
بين الشمس والقمر، اهلل ، وفرق (ٗ)((بو أمر فزع إلى الصالةزَ كان إذا حَ ))، (ٖ)((أرحنا بيا يا بالل))، (ٕ)((الصالة

: -عز وجل-ليذا قال اهلل و  ؛فييا الحرارة بخالف القمرف، [٘ يونس:] {ُنورًا َواْلَقَمرَ  الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياءً ُىَو }
: البقرة] {ُيْبِصُرونَ  اَل  ُظُمَماتٍ  ِفي َوَتَرَكُيمْ  ِبُنورِِىمْ  المَّوُ  َذَىبَ  َحْوَلوُ  َما َأَضاَءتْ  َفَممَّا َنارًا اْسَتْوَقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ  َمَثُمُيمْ }

النور  ،اإلحراق والحرارة، فما الذي ذىب في المثل؟ :والنار فييا معنى ،ذكر اإلضاءة، فاإلضاءة مع النارف ،[ٚٔ
 {َمَثُمُيْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَممَّا َأَضاَءتْ } :التعبير فبقيت الحرارة واإلحراق، الحظ ،الذي يكون بو اإلبصار

فبقي اإلحراق، فيذا النور إذا  ،فيو ضوء، فذىب النور ا،ذكر اإلضاءة لوجود النار، وىو أثر عنيف، [ٚٔ: البقرة]
نما يقال لو ،اُفصل من الحرارة لم يعد ضوءً    وبقي الحرارة واإلحراق. ،نور، فذىب النور :وا 

ا يوصل إلى مَ الصدر بذلك، وىكذا يقال لِ يقال بمعنى اليدى واإليمان والعمم واليقين وثمج فأما النور المعنوي و 
منير، والقمر ه، نشر ضوءَ  :نور، ويقال: أنار الشيءَ  :كل ىذا يقال لوفنزل والنبي المرسل، ذلك من الكتاب الم

 :الكتاب المنيرو اتضح واستبان،  :يعني أوضحيا، وأنار األمرُ  :أنار البرىان المسألة يعنيو سراج منير، وال
، وىكذا في اآليات [ٛ الحج:] {النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي المَِّو ِبَغْيِر ِعْمٍم َوال ُىًدى َوال ِكتَاٍب ُمِنيرٍ  َوِمنَ }الواضح، 

 .[ٖ٘ النور:] {َمَثُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباحٌ }الكثيرة التي تذكر النار والنور، 
 النساء:] {َوَأنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ُنورًا ُمِبيًنا}ا، سمى كتابو نورً  -وتعالىتبارك -فاهلل  ،وأما تسمية السبب كالكتاب والنبي

 {المَِّو ُنوٌر َوِكتَاٌب ُمِبينٌ  َقْد َجاَءُكْم ِمنَ }: -عمى أحد األقوال -عميو الصالة والسالم-، وكذلك الرسول [ٗٚٔ

                                                           

 (.ٖٕٕ: )رقم الوضوء، فضل باب الطيارة، كتاب مسمم، خرجوأ - ٔ
 وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني وصححو ،(ٜٖٜٖ: )رقم النساء، حب باب النساء، عشرة كتاب النسائي، خرجوأ - ٕ
 (.ٕٖٗٔ: )رقم ،(ٜٜ٘/ ٔ)
 وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني وصححو ،(ٜ٘ٛٗ: )رقم الَعَتمة، صالة في باب األدب، كتاب داود، أبو خرجوأ - ٖ
 .(ٕٜٛٚ: )رقم ،(ٖٚٓٔ/ ٕ)
 األلباني وصححو ،(ٜٖٔٔ: )رقم الميل، من -وسمم عميو اهلل صم ى- النبي قيام وقت باب الصالة، كتاب داود، أبو خرجوأ - ٗ
 .(ٖٓٚٗ: )رقم ،(ٛ٘ٛ/ ٕ) وزيادتو الصغير الجامع صحيح في
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والكتاب  ،نور :عمى بعض األقوال في التفسير، فاليادي ،نزلالم :والكتاب ىو ،الرسول :، فالنور ىو[٘ٔ المائدة:]
، من [ٕٚ٘ البقرة:] {النُّورِ  ِإَلى الظُُّمَماتِ  ُيْخِرُجُيْم ِمنَ }نور،  :واليدى يقال لو ،نور :يقال لو ،الذي ىو اليدى

، لكن [ٗٗ المائدة:] {ِفيَيا ُىًدى َوُنورٌ ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْورَاَة }ظممات الشرك والجيل إلى نور اإليمان والتوحيد والعمم، 
َأَوَمْن َكاَن }النور الحسي،  ىوىذا النور الحسي أو المعنوي؟ ىل ، [ٔ األنعام:] {َوَجَعَل الظُُّمَماِت َوالنُّورَ }قولو: 

ِقيَل اْرِجُعوا }اليدى،  ،النور المعنوي، ىذا [ٕٕٔ األنعام:] {َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْمَنا َلُو ُنورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاسِ 
، النور الحسي، [ٖٔ الحديد:] {اْنُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُكمْ }، النور الحسي، [ٖٔ الحديد:] {َورَاَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنورًا

والدين  ،ىداه ىوالذي  المعنوي ذاى ،الحسي أو المعنوي؟ىل ىذا ، [ٕٖ التوبة:] {َوَيْأَبى المَُّو ِإالَّ َأْن ُيِتمَّ ُنوَرهُ }
 الذي ارتضاه.

سكان الصاد بمعنى  :ُنُصب :-رحمو اهلل تعالى-قال  سكان الصاد، وبفتح النون وا  بضمتين، وبضم النون وا 
 أنصاب. :وجمعو ،جر أو صنم كان المشركون يذبحون عندهح :واحد، وىو

ىداٍف في استواء، ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصل يدل عمى  :يعني ،محيقال: نصبت الر : إقامة شيء وا 
 :الناقة النصباءو  ،ثنيةنليست م ،منتصبة قائمةالقرون  تإذا كان :يعني ،وعنز نصباء ،بس أنصَ يْ أقمتو، تَ 

ُصب، حجر ُينصب بين يدي الصنم ُتصب الن   ىو :ويقال ،عبدحجر كان ُينصب في :بصْ والن  ، مرتفعة الصدر
كيف ُنرجعو إلى المعنى و  ؟بأي معنىو العناء، بأي اعتبار؟  :بصَ الن  و عميو دماء الذبائح والقرابين لألصنام، 

 حدي، كأنو يكيِ أن اإلنسان ال يزال منتصبًا حتى ُيعْ  :أرجعو وربطو، قال: معناه :ىو ؟الذي ذكره ابن فارس
 ،كأنو قد انتصب في عممو حتى أصابو اإلعياء ،ُعبر عن التعبف ،يتعبو  ،بفالن ينصَ  :وليذا يقال ؛ويعمل
كأنو الشيء الذي ُرفع : يعني الحظ، :االنتشار، والنصيب :االنتصاب يعنيو مرتفع،  :يأبار منتصب غ، و والتعب

ك وضعت لك كأنك بمغت الشيء الذي ُنصب لك، يعني: كأن :يعني ،وأىدف، يعني: ىذا النصيب والحظ ،لك
النصيب، وبمغ المال النصاب الذي تجب فيو الزكاة، كأنو بمغ ذلك و الحظ  :حققتو، فيذا ىوو أصبتو، ىدفًا 
يكون مرتفعًا  :حتى كان شاخصًا مائاًل، يعني ،وأقامو ،رفعو :ب الشيءَ صَ يقال: نَ  وىكذا، وارتفع إليو ،المبمغ

َلى اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبتْ }بارزًا، و  جد في  :يعني ،ب فالنصَ وىكذا أيضًا يقال: نَ  ،ُرفعت أي: [ٜٔ الغاشية:] {َواِ 
، ما معناىا؟ ىل معناىا [ٚ الشرح:] {َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصبْ } ،بٌ تعِ  :عنيبم عممو؛ ألنو بسبيل إلى التعب، ونِصبٌ 

 {ال ُيِصيُبُيْم َظَمٌأ َوال َنَصبٌ َذِلَك ِبَأنَُّيْم }يحتمل،  ،؟أو المقصود بو االنتصاب لمطاعة والعمل الصالح، فاتعب
ال َيَمسُُّيْم } ،نحو ذلك وأ ،لكثرة العمل وطول السفرحصل  كأنو ،والتعب ،اإلعياء :بصَ ، ىنا الن  [ٕٓٔ التوبة:]

 [ٕٙ الكيف:] {َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفِرَنا َىَذا َنَصًبا}تعب، فييا  ال يصيبيميعني: أىل الجنة  [ٛٗ الحجر:] {ِفيَيا َنَصبٌ 
 ،مما يورث اإلعياء وتجد   ،تجتيدو  ،وتعمل كثيراً  ،بنصَ ، قيل: تَ [ٖ الغاشية:] {َعاِمَمٌة َناِصَبةٌ }التعب،  :يعني

وما يوجب التعب،  ،لمداء والبالء :ب يقالصْ وال عاقبة محمودة، والن   ،لكن من غير نتيجة مما يرجون ،والتعب
 :لمحجر الذي ُيعبد، ويقال أيضاً  :يقال -كما سبق-ب صُ ، والن  [ٔٗ ص:] {الشَّْيَطاُن ِبُنْصٍب َوَعَذابٍ  َأنِّي َمسَِّنيَ }

ب، أو ليجتمع عنده الناس إذا وضع ُنصُ  :يقال لو ،م ُينصب في الصحراء لييتدي بو السابمة من المسافرينمَ لمعَ 
 {ُأْوَلِئَك َلُيْم َنِصيٌب ِممَّا َكَسُبوا} ،أنصبة، وأنصباء :والجمع ،الحصة من الشيء :ُينصب ليم، والنصيبو ليم، 

، [ٖٖ النساء:] {َفآُتوُىْم َنِصيَبُيمْ }، [ٖٕ آل عمران:] {اْلِكتَابِ  أََلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمنَ }، [ٕٕٓ البقرة:]
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ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر }، أو إلى عمم، يسرعون إليو ،إلى وثن، [ٖٗ المعارج:] {َكَأنَُّيْم ِإَلى ُنُصٍب ُيوِفُضونَ } :ذاكىو 
 أو نحو ذلك، واهلل أعمم. ،التي كانت ُتذبح عندىا الذبائحىي: ، األنصاب ىذه [ٜٓ المائدة:] {َواأَلنَصاُب َواأَلْزالمُ 

 وشر. ،أي: بالء [ٔٗ ص:] {الشَّْيَطاُن ِبُنْصبٍ  َمسَِّنيَ }، وتعبٌ  -بفتحتين- بٌ صَ نَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 .التعب :بصَ سبق، الن  ا في مضامين م والكالم فييا قد مضى ،ىذه تابعة لما قبميا

 مو، أي: كرىو وعابو.الشيء ينقِ  منقِ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
قمة من العذاب كما ذكر ابن ُجزي، الن   ،وعيبو ،اإلنكار لمشيء :رجعيا ابن فارس إلى معنىىذه المادة ي

 ،كراىة الشيء وعيبو :كأنو أنكر عميو وعابو، يرجع إلى معنى :قمة: الن  كأنو أنكر عميو فعاقبو، الحظ ،واالنتقام
عاقبو عمى ذنب صدر منو،  :انتقم منوو وسخطو،  ،أشد الكراىة ومًا، يعني: كرىم نقْ م ينقِ قَ أو إنكاره وعيبو، نَ 

 المائدة:] {َوَمْن َعاَد َفَينَتِقُم المَُّو ِمْنُو َوالمَُّو َعِزيٌز ُذو انِتَقامٍ }، [ٖٙٔ األعراف:] {َفانَتَقْمَنا ِمْنُيْم َفَأْغَرْقَناُىْم ِفي اْلَيمِّ }
ُقْل َيا َأْىَل اْلِكتَاِب َىْل َتنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ }، [ٕٙٔاألعراف:] {َوَما َتنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا ِبآَياِت َربَِّنا َلمَّا َجاَءْتَنا}، [ٜ٘

  .اآلية [ٜ٘ المائدة:] {َأْن آَمنَّا ِبالمَِّو َوَما أُنِزَل ِإَلْيَنا
 أي: منضود بعضو إلى بعض.: نضيد :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 منتصبًا أو عريضًا،لى شيء في اتساق وجمع، إضم شيء  :ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصل يدل عمى
 :يعني ،دضَ أو من فوق، الن   ،متسقاً  :يعني ،الشيء بعضو إلى بعض دتُ يقال: نضَ  :الحظ وجوه االستعمال

وعددىم، تقول:  ،جماعاتيم :جنادل بعضيا فوق بعض، أنضاد القوم :السرير ُينضد عميو المتاع، أنضاد الجبال
 :يأ ،ضد يكون من فوقأو نحو ذلك، يعني: جمعيم لنصرتو، فينا الن   ،أو عصبتو ،رتويأنضد فالن عش

 بعضيا فوق بعض، :أنضاد الجبالو يكون بعض المتاع فوق بعض،  ،كما ُينضد المتاع عمى السرير ،منضود
لمشيء المتسق من غير تراكب بعضو عمى بعض، أيضًا السحاب المتراكم، ويكون أي: أنضاد السحاب كذلك، و 

نما في اتساق، يقول: منتصبًا أو قومَ  دَ ضَ نَ يقال:  و، ىل معنى ذلك أنو وضع بعضيم عمى بعض؟ ال، وا 
يل وجريح، في قت :منضود ونضيد، كما يقال في مقتول ومجروح: ومن ىنا يقال فيما ُنضدىو، عريضًا، فيذا 

وثمر النخل، يعني:  ،اآلن في النخل :الحظ، [ٓٔ ق:] {َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت َلَيا َطْمٌع َنِضيدٌ }: -تبارك وتعالى-قولو 
 :يعني ،، إذا ُفسر بشجر الموز، أو بالموز[ٜٕ الواقعة:] {َوَطْمٍح َمْنُضودٍ } :الطمحو ورِكب بعضو بعضًا،  ،مَ تراكَ 
 ِمنْ  ِحَجاَرةً  َعَمْيَيا َوَأْمَطْرَنا} :السجيل المنضودو م بالثمر من أعاله إلى أسفمو، بحيث كأنو ال يبدو أصمو، ُنظ

يلٍ  كما يتتابع الخرز حين ييوي من  ،أو تتابع في السقوط، م بعضو فوق بعضقيل: ُنظ [ٕٛ: ىود] {َمْنُضودٍ  ِسجِّ
 سمكو، ىذا السجيل المنضود.

 .بمعنى وأنكره ر الشيءنكِ  :ويقال ،نكير: إنكار :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 :ر الشيء وأنكرهخالف المعرفة التي يسكن إلييا القمب، نكِ  :النكير أرجعو أيضًا ابن فارس إلى أصل يدل عمى

فإن من نِكر شيئًا فإنو يستوحش منو، والناس أعداء ما جيموا، كما  رف بو لسانو، ومن َثم  تولم يع ،لم يقبمو قمبو
 ،بيذا االعتبار ،تجد في عبارات أىل المغة في تفسير ىذا الموضع يذكرون االستيحاش من الشيءا ذيول ؛قيل

جيمو بو، ومن جيل شيئًا استوحش منو في العادة،  :أنو إذا نِكر شيئًا استوحش منو ونفر، وأصل ذلك يرجع إلى
 ،وصُعب ،إذا اشتد ،رر وُنكُ ُنكْ  :فيو ،ر نكارةكُ ينْ  ُكر الشيءُ يقال: نَ و ، [ٓٚ ىود:] {َنِكَرُىْم َوَأْوَجَس ِمْنُيْم ِخيَفةً }
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َفُيَعذُِّبُو َعَذاًبا }، [ٗٚ الكيف:] {َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكرًا} ،وكرىتو النفوس ،ُبحقَ  :ُكر بمعنىواستوحشت منو النفوس، ونَ 
 {َفَتَولَّ َعْنُيْم َيْوَم َيْدُع الدَّاِع ِإَلى َشْيٍء ُنُكرٍ }تستوحش منو النفوس،  ،يعني: شديدًا صعباً  [ٚٛ الكيف:] {ُنْكرًا

 النمل:] {َنكُِّروا َلَيا َعْرَشَيا}غير معالمو، غير شكمو وىيئتو،  :ي: شديد وصعب، وىكذا نّكر الشيءَ أ [ٙ القمر:]
َفَكذَُّبوا ُرُسِمي َفَكْيَف } :فيرجع إلى معنى الجيل الذي ُذكر أواًل، وىكذا ،فإنيا قد ال تتعرف عميو ، فإذا نكروه[ٔٗ

ه عمى ما عيده إذا لم يجد :أو إنكاري عمييم بالعقوبة والعذاب، ويقال: أنكره ،يعني: نكيري [٘ٗ سبأ:] {َكاَن َنِكيرِ 
تقول: لقيت زيدًا فأنكرتو، يعني: لطول العيد بو، أتيت المكان فأنكرتو، يعني: تغير،  ،أيضاً  كما يقال إذا جيمو

يعني: إذا حصل لو  ة أو المحرمنفر منو، أنكر المعصيجحده، أنكر العدو إذا  :ويقال: أنكر الحق بمعنى
اأَلْحزَاِب َمْن ُينِكُر  َوِمنَ }أو تجيمون،  ،، يعني: تجحدون[ٔٛ غافر:] {َفَأيَّ آَياِت المَِّو ُتنِكُرونَ }ه، رَ وغي   ،الكراىية
يجحدونيا،  [ٖٛ النحل:] {اْلَكاِفُرونَ  َيْعِرُفوَن ِنْعَمَة المَِّو ثُمَّ ُينِكُروَنَيا َوَأْكَثُرُىمُ }يعني: يجحد،  [ٖٙ الرعد:] {َبْعَضوُ 

 {ثُمَّ َأَخْذُتُيْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيرِ } :يعني: ال تستطيعون إنكار ما اقترفتم، وىكذا [ٚٗ الشورى:] {َوَما َلُكْم ِمْن َنِكيرٍ }
َفَعَرَفُيْم َوُىْم َلُو } فاعمو يقال لو ذلك،لقبيح بعقوبة ، تغيير ا[٘ٗ سبأ:] {َفَكذَُّبوا ُرُسِمي َفَكْيَف َكاَن َنِكيرِ }، [ٗٗ الحج:]

 [ٕٕ النحل:] {ُقُموُبُيْم ُمنِكَرةٌ }، -عميو الصالة والسالم-يوسف  أي: عني: جاىمون،، بم[ٛ٘ يوسف:] {ُمنِكُرونَ 
فضاًل عما جاء في النقل من إنكاره،  ،والعقول المستقيمة ،نكره الِفطر السميمةاسم لما ت :رنكَ المُ و يعني: جاحدة، 

وذلك يرجع إلى الشرع، فإن العقل الصحيح والفطرة الصحيحة من  ،وفطرة ،وعقالً  ،منكر شرعًا، منكر نقالً  :فيو
نَُّيْم }اإلنكار لمشيء والكراىة لو،  :ر، ويأتي بمعنىنكَ كما النقل أيضًا من دالئمو، فيذا ىو المُ  ،الشرعدالئل  َواِ 

 .[ٕ المجادلة:] {اْلَقْولِ  َلَيُقوُلوَن ُمْنَكرًا ِمنَ 
اإلسراع  :وىو ،النسَ من النَّ  ،[9ٙاألنبياء:{ ]َينِسُمونَ }ل: بمعنى أسرع، ومنو: سَ نَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

  .في المشي مع ُقرب الخطا
، [ٜٙ األنبياء:] {َينِسُمونَ }ومنو:  :أسرع، قال :األقرب، بمعنى :ىوو  ،َسلنَ  :ينسمون، لكن ىنا: في الطبعة األخرى

شيء  ل  سَ  :أرجع ذلك إلى أصل يدل عمى -رحمو اهلل-ىذه ليست في الطبعة األخرى أصاًل، ابن فارس 
 :من والدتو، تناسموا من الوالد، ينسلّ  سلّ الولد، بأي اعتبار؟ ألنو ينْ  :لسْ فالن  ، لسَ نَ  ،ينسمون ،شيء وانساللو، سل  

ل وينُسل ل ينسِ ويقال: نسَ  ،مشية الذئب إذا أعنق وأسرعىي: الن، يقولون: سَ ولد بعضيم من بعض، ومنو: الن  
ل، من إطالق لمولد نسْ  :يقالو  ،ولده :مو نساًل يعنيلإلسراع في السيل، ونسَ  :اإلسراع، يقال :يعني ،الناً اًل ونسَ نسْ 

لممخموق، يقال: ىذا خمق اهلل، يعني: المخموق، ويقال بالمعنى  :ل، كالخمق يقالنسْ  :المصدر عمى المفعول
 ،المفعول :الخمق، يعني: الخمق يقال مرادًا بو :-عز وجل-فعل اهلل  ،السم المفعول، يعني: الفعل :المصدري

مم بو، ولممتك ،لمفعل :الخمق، كما يقال الكالم :يقالف ،قمَ خَ  -عز وجل-لفعل اهلل  :المخموق، ويقال أيضاً  :يعني
 ،لممفعول، تقول: ىذه كتابة فالن :وتقال أيضاً  ،لمفعل :ىذا كالمك، كما الكتابة أيضًا تقالو تقول: ىذا كالم زيد، 

، كل ىذا يرجع إلى ما [ٛ السجدة:] {ُثمَّ َجَعَل َنْسَمُو ِمْن ُسالَلةٍ }، [ٕ٘ٓ البقرة:] {َوُيْيِمَك اْلَحْرَث َوالنَّْسلَ }وىكذا، 
مشية كمشية  :النسَ ، قمنا: الن  [ٜٙ األنبياء:] {ِإَذا ُفِتَحْت َيْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُىْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َينِسُمونَ َحتَّى }سبق، 
وِر َفِإَذا ُىْم ِمنَ }الن، سَ الن   :يقال لو ،فييا إسراع مع شيء من تقارب الخطاالذئب  اأَلْجَداِث ِإَلى  َوُنِفَخ ِفي الصُّ

 اإلسراع. :معنىفيو  ،[ٔ٘ يس:] {َربِِّيْم َينِسُمونَ 
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 حرف الصاد. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ؛ثم ُقمبت صاداً  ،الطريقة الدينية، وأصمو السين :ستعمل في القرآن بمعنىالطريق، ثم ا :صراط: ىو في المغة

 وبين الصاد والزاي. بالصاد، وبالسين،لحرف اإلطباق بعدىا، وفيو ثالث لغات: 
 ،بالصاد :ولذلك نجد أن مثل ابن فارس أشار إلييا في الصراط ؛السين :ن أصمياأل ؛ُمبدلة :ىذه المادة يقولون

قال ذلك  ،الطريق :قال: الصراط ىوفالسين والراء والطاء، فبعد أن ذكر ذلك موجزًا أي: وأحال إلى السين، 
غيبة في َمرٍّ  :يدل عمى ،السين والراء والطاء، يقول: ذلك أصل صحيح :في أصميا الذي ىو وىناك، لكن

ألنو إذا ُسرط غاب، يقول: وبعض أىل العمم يقول: السراط  ؛الطعام، إذا بمعتو وذىاب، من ذلك يقال: سرطتُ 
  .رط، ىكذا أرجعو إلى ىذا األصلمشتق من ذلك؛ ألن الذاىب فيو يغيب غيبة الطعام الُمستَ 

 ،ب من الروميةأنو ُمعرّ  :بعضيم يزعمو ، اأيضً  راط، وقراءتان متواترتانصوال ،راطسال :ىما لغتان :عمى كل حال
يقول: و الطريق، ولكن بعضيم يقيده  :قال: ىو ،كما عرفناو  ،أطمق ابن فارسكما  :وىذا ال دليل عميو، فالصراط

ن إ :يو كما يقول الحافظ ابن القيمالطريق الذي ال اعوجاج فيو، يعني: إذا كان الطريق الذي ال اعوجاج ف
 :االستقامة، فيكون قولو عمى ىذا االعتبار :وذكر منيا ،الصراط ال يكون صراطًا إال إذا تحقق فيو أوصاف

رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ } نحن من الصفة الكاشفة، و ، المستقيم ماذا تكون؟ صفة، من أي األنواع؟ [ٙ الفاتحة:] {اْىِدَنا الصِّ
}اْىِدَنا في قولو: : نالصراط ال يكون إال مستقيمًا، إذفبيذا االعتبار، ىذا يكون فذكرنا الصفة الكاشفة من قبل، 

رَاَط اْلُمْسَتِقيَم{ ال تضيف قيدًا؛ ألن الصراط ال يكون إال مستقيمًا،  :، كممة المستقيم تكون صفة كاشفة، ىيالصِّ
نما ا، ذكرً رجل ذكر، فأنت لم تقيده؛ ألن الرجل ال يكون إال  :كما إذا قمت تكشف عن الحقيقة فحسب، ىي: وا 

رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ }لكن ىذا الصراط قد يكون لمخير ولمشر،   {َفاْىُدوُىْم ِإَلى ِصرَاِط اْلَجِحيمِ }، [ٙ الفاتحة:] {اْىِدَنا الصِّ
الصراط المستقيم،  :الصفة أو اإلضافة، يعني: الصفة مثل ، فذكر ذلك في الشر، لكن ُتخصصو[ٖٕ الصافات:]
م عمييم، وىكذا في أكثر من أربعين ، أضافو إلى الُمنعَ [ٚ الفاتحة:] {ِصرَاَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَمْيِيمْ }مثل: اإلضافة و 

فإنو ُيذكر موصوفًا أو مضافًا، ولم ُيذكر ىكذا من غير  ،ُذكر فييا الصراط -عز وجل-موضعًا في كتاب اهلل 
نَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة َعنِ }: وال وصف إال في موضعين اثنين فقطإضافة  رَاِط َلَناِكُبونَ  َواِ   المؤمنون:] {الصِّ

 َعنِ }بل قال: قال: عن الصراط المستقيم لناكبون، ال، فأو وصفو  ،عن صراط اهلل مثاًل فأضافو :، ما قال[ٗٚ
رَاِط َلَناِكُبوَن{ نَّ الَِّذيَن ال قولو:  :، الحظ[ٙٛ األعراف:] {َوال َتْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصرَاٍط ُتوِعُدونَ } :فأطمقو، وىكذا ،الصِّ }َواِ 

رَاِط َلَناِكُبوَن{ ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة َعنِ  الطريق التي  :يعنيالصراط،  عنناكبون  أنيم السياق دل ،[ٗٚ ]المؤمنون: الصِّ
ألنو ىو  ؛أضافو إلى الضمير :{ِصرَاِطي} :، الحظ[ٖ٘ٔ األنعام:] {َوَأنَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما} ،رسميا اهلل لعباده

 {الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَمْيِيمْ ِصرَاَط }م عمييم؛ ألنيم السالكون لو، صراط اهلل، وأضافو إلى الُمنعَ أي:  ،الذي رسمو
نََّك َلَتْيِدي ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ }، [ٚ الفاتحة:] باعتبار أنو ىو الذي شرعو،  ،، فأضافو إلى اهلل تارة[ٕ٘ الشورى:] {َواِ 

َوال َتْقُعُدوا ِبُكلِّ }، [ٚ الفاتحة:] {ِصرَاَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَمْيِيمْ }باعتبار أنيم أىل سموكو،  ،وأضافو إلى السالكين
رق يم يقطعون الطف ، ىنا الصراط ال ُيحمد وال ُيذم في ىذه اآلية، يعني: الطريق،[ٙٛ األعراف:] {ِصرَاٍط ُتوِعُدونَ 
أو يؤذونيم في  ،، يقطعون عمى الناس الطريق[ٙٛ األعراف:] {َوال َتْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصرَاٍط ُتوِعُدونَ }عمى السابمة، 

أن  :المقصودف ،كان التفسير ونحو ذلك، عمى أيٍّ  ،فعل السفياء، أو أنيم يأخذون منيم الجباياتك ،طريقيم
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منيم األذى الواصل إلى الناس، ىذا ما يتعمق بالصراط، فابن فيو يحصل  رقكل طريق من الط ىناالصراط 
بد كان مستقيمًا، الإذا إال صراًطا ن البعض يقيده يقول: ال يكون إبالطريق ىكذا مطمقًا، وكما قمت:  :ُجزي فسره

 .الطريقة الدينية، إلى آخر ما ذكر :عمل بمعنىستُ فيو من االستقامة، يقول: وا
ذا كانت من المخموق :فمعناىا صالة: إذا كانت من اهلل :-رحمو اهلل تعالى-قال  فميا معنيان:  رحمة، وا 

 واألفعال المعمومة.، الدعاء
 .أوالً  ىاتصطمون، نقرؤ  :ىيو  بعشر كممات ربمابعدىا المادة في أصميا ترتبط بيا مادة آتية  ىذه
 ن بيا، والطاء بدل من التاء.إذا تسخ بالنار ، من َصِميَ تصطمون: تفتعمون :-رحمو اهلل تعالى-قال 

الصاد  :من أجل أن ال ُيعاد، فيذه المادة التي ىي ؛انختصر الكالم عمييمسالمادة في األصل واحدة فبما أن 
تصطمون يكون أصمو الياء، و  ،يصالىاو  ،ىمَ ىنا في الصالة يكون الواو، وىناك في يصْ  والالم والحرف المعتل

 :مت تمك المادة إلى الصالةومن ىنا انض ن ذلك يرجع إلى أصمين،إ، فينا ابن فارس يقول: يَ مِ صَ 
َمى العود بالنار، وكذلك أيضاً  تقول: صميتُ ، وما أشبييا من الُحمى، النار :األول اصطميت و ى النار، مَ صَ  الص 

، وما يقال يَ مِ صَ  :ويوقد، فيذه أصميا يائية ،لما ُيذكى بو النار :ما ُيصطمى بو، وأيضًا يقال :الءبالنار، والص  
الًء صَ و  ،ايًّ وُصمِ  ،اً يَ مْ صَ  ي بالنارمِ وصَ  ،ي النارمِ صَ  :أيضاً  ويقال ،النار :ىي ءالى والص  مَ والص   ،في الُحمى أيضاً 
 أصاله عمى النارو أصاله فييا، و أصاله إياىا، و  ،صاله غيرهو ا، ويقال: ِصالًء أيضًا، يعني: قاسى حرىا، يًّ مِ وصِ 

يعني: أنو ُيعرض عمى  [ٜٗ الواقعة:] {َوَتْصِمَيُة َجِحيمٍ }بيا،  ياىا، اصطمى بالنار، يعني: استدفأيعني: أدخمو إ
ُىْم َأْوَلى ِبَيا } :، الحظ[ٓٚ مريم:] {ُىْم َأْوَلى ِبَيا ِصِميِّا}، [٘ٔ الميل:] {ال َيْصالَىا ِإالَّ اأَلْشَقى} ،يدخل النارو النار، 
يعني: تقاسي حرىا  [ٗ الغاشية:] {َتْصَمى َنارًا َحاِمَيةً }يحترقون فييا، و يعني: يقاسون حرىا،  [ٓٚ مريم:] {ِصِميِّا

 [ٖٔ الحاقة:] {ُثمَّ اْلَجِحيَم َصمُّوهُ }، [ٕٙ المدثر:] {َسُأْصِميِو َسَقرَ }، [ٛٔ اإلسراء:] {َيْصالَىا َمْذُموًما َمْدُحورًا}حترق، وت
ِإنِّي ْىِمِو ِإْذ َقاَل ُموَسى ألَِ }ويقاسي حرىا، كل ذلك يرجع إلى ىذا المعنى،  ،ويدخميا ،يعني: ُيعرض عمى النار

يعني: تستدفئون مثاًل، أو  [ٚ النمل:] {آَنْسُت َنارًا َسآِتيُكْم ِمْنَيا ِبَخَبٍر َأْو آِتيُكْم ِبِشَياٍب َقَبٍس َلَعمَُّكْم َتْصَطُمونَ 
غير ذلك، واهلل نضاجو من الطعام بعرضو عمى النار، وبعضيم يقول أنيم يضعون عمييا ما أرادوا إ :بمعنى

 تعالى أعمم.
األصل  ن:إذ :ينا األصل الثاني الذي ذكره ابن فارس يقول: جنس من العبادة، يعنيف ا يتعمق بالصالةأما فيم

أو االحتراق  ،قاساة حر النارم :يذا بمعنىف ،اصطميت بالنارو  ،من صميت العود بالنار ،األول الذي ىو يائي
الصاد والالم والحرف المعتل  :ىذه المادةالثاني مما ترجع إليو و ونحو ذلك،  ،أو عرض الشيء عمى النار ،بالنار

األقوال  :الدعاء، والصالة أيضًا بمعناىا الشرعي التي ىي :لصالة، فيذا يأتي بمعنىفي ا الذي ىو الواو ىنا
ختتمة بالتسميم، وىكذا يقال أيضًا فيما يتعمق بالصالة التي ىي الم، المفتتحة بالتكبير ،واألفعال المخصوصة

الرحمة، المقصود بيا عمى عبده بعضيم يقول:  -عز وجل-صالة اهلل فالدعاء، وقد تأتي بمعاٍن ُأخر،  :بمعنى
، وصالة [ٖٗ األحزاب:] {ُىَو الَِّذي ُيَصمِّي َعَمْيُكْم َوَمالِئَكُتوُ }لحافظ ابن القيم يقول: أن يذكره في المأل األعمى، وا

، [ٚ غافر:] {َوَيْسَتْغِفُروَن ِلمَِّذيَن آَمُنوا}، [٘ الشورى:] {َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفي اأَلْرضِ }االستغفار،  :المالئكة بمعنى
 .يقال لو: صالةفالدعاء،  :االستغفار، وصالة العبد بمعنى :ىي
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ي، إذا لزم الصالة لزوم ما مِ يقال: صَ فالمزوم،  :رجعيا إلى معنىأبعضيم و  ،-الصالة-أصل ىذه المادة  فيذا
أنيا من  :، وىذا المعنى غير مشيور، كذلك المعنى اآلخر الذي ذكره بعضيم-تبارك وتعالى-فرض اهلل 

وىذا  ،-الناربيعني: دخول النار، أو العذاب - كأنو أزال عن نفسو بيذه العبادة الص الءَ  ،النار :وىو ،الءالص  
عضيم يقول: بفالدعاء،  :الصالة بمعنىفالدعاء،  :أنيا تأتي بمعنى :المعنى غير مشيور، لكن المعنى المشيور

 :يا، وبعضيم أرجعيا إلى معنىُسميت ببعض أجزائفيا؛ ألن الدعاء جزء منيا، إنيا ُسميت ببعض أجزائ
لما  ؛بذلكالصالة ُسميت ف ،األدعية المراد بيا التعظيمو في التشيد مثاًل: الصموات هلل، يقولون: ف :قوليالتعظيم، 

ما عن يمين  :وىو ،الوىذا المعنى غير مشيور، وبعضيم يقول: من الص   ،-تبارك وتعالى-فييا من تعظيم اهلل 
في مؤخر الظير مما يتصل  ،حيث يتحركان عند الركوع والسجود، يعني: في آخر ظير اإلنسان ،بنَ وشمال الذ  
صالة  :فقيل ليا ،لمحيوان، فيقولون: يتحركان في الركوع والسجود يوانمَ صَ ويقال: ، اليقال لو: الص   بأسافمو،

ه عند الما يكون في وسط الظير لإلنسان والحيوان، فاإلنسان يبسط صَ  :وىو البذلك، وبعضيم يقول: من الص  
يقال في تمك المغة: ف، ةرامياآل، وبعضيم يقول: ىي أصاًل ليست عربية، وأنيا في الصالة، ىكذا بعضيم يقول

 :الخامس والسادس، القوالن األخيرانبو االنحناء واالنثناء، فيذا يرتبط  :معناه عندىم لٍ عْ وطا، يعني: من فِ مُ صَ 
 ت.مو باالنثناء واالنحناء، لكن ىذا ال يثبأو الص   ،وينمَ تحريك الص  

جمع  :، فيذه الصموات قيل[ٓٗ الحج:] {َلُيدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَمَواٌت َوَمَساِجدُ }: -تبارك وتعالى-أما قولو و 
شيء  ُسريانية، وال :وبعضيم يقول ،ميةاآر  :وبعضيم يقول ،عبرية :ىي :بعضيم يقول ىذهو  ،وتامُ من صَ  تالصَ 

صموات،  ا:مكان الصالة، وبعضيم يقول: كنائس الييود يقال ليو المعبد،  :ن معناىاإيثبت من ىذا، ويقولون: 
 .وبعضيم يقول: الصموات الحقيقية بقتل المصمين

الصالة المعروفة،  :الدعاء، والمعنى اآلخر في الشرع ىي :المعنى المشيور لمصالة في المغة ىو :عمى كل حال
ُأْوَلِئَك }واهلل تعالى أعمم،  ،المعابدنوع من : فالمقصود [ٓٗ الحج:] {َلُيدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَمَواتٌ } :وأما قولو

بذكرىم في المأل األعمى، وما يعقب ذلك ويتبعو : ، يمكن أن ُيفسر[ٚ٘ٔ البقرة:] {َواٌت ِمْن َربِِّيْم َوَرْحَمةٌ َعَمْيِيْم َصمَ 
َواْسَتِعيُنوا }، الصالة المعروفة، الصالة الشرعية، [ٚٚ النساء:] {َوَأِقيُموا الصَّالةَ }من اليدايات واأللطاف الربانية، 

ْبِر َوالصَّالةِ   [ٖٓٔ التوبة:] {ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِيْم َصَدَقًة ُتَطيُِّرُىْم َوُتَزكِّيِيْم ِبَيا َوَصلِّ َعَمْيِيمْ }وأما ، [٘ٗ البقرة:] {ِبالصَّ
دعا لو، فمما جاء أبو  جاء رجل بصدقتوإذا  ،(٘)((عمى آل أبي أوفى ))الميم صل   الدعاء، :ينا قطعًا المراد بوف

 {َوال ُتَصلِّ َعَمى َأَحٍد ِمْنُيْم َماَت َأَبًدا َوال َتُقْم َعَمى َقْبرِهِ }، فدعا ليم، ((عمى آل أبي أوفى الميم صل  ))أوفى قال: 
صالة الجنازة؛ ألنو  أنيا :بالدعاء، لكن األقرب :فسرىا بعضيمو بصالة الجنازة،  :سرت الصالة ىنا، ف[ٗٛ التوبة:]

 أعمم.تعالى  ، يعني: لمدعاء، واهلل[ٗٛ التوبة:] {َوال َتُقْم َعَمى َقْبرِهِ }قال: 

                                                           

 الدعاء باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(ٜٚٗٔ: )رقم الصدقة، لصاحب ودعائو اإلمام، صالة باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجو - ٘
 (.ٛٚٓٔ: )رقم بصدقتو، أتى لمن
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عن الطعام عمل شرعًا في اإلمساك ستُ ا، ثم ااإلمساك مطمقً  :صوم: أصمو في المغة :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 :، وقد جاء بمعنى-الطعام والشراب والجماععن أي: -والجماع،  :سخ الخطية زيادةوالشراب، وفي إحدى الن

 ؛ ألنو إمساك عن الكالم.[ٕٙ مريم:] {ِإنِّي َنَذْرُت ِلمرَّْحَمِن َصْوًما}الصمت في قولو: 
 إمساكو :صوم الصائم :من ذلكفإمساك وركود في مكان،  :وىو ،ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد

صوم، ىذا في  :اإلمساك عن الكالم يقال لو كذلك، و -مثل الجماع :يعني- عن مطعمو ومشربو وسائر ما ُمنعو
 صائم، يقول الشاعر: :بال عمل المغة، وأما الركود فيقال لمقائم

 ماجُ الم   كعمُ تَ  وخيلٌ  اججَ تحت العَ *** صائمة  غيرُ  وخيلٌ  يامٌ صِ  خيلٌ 
األرض ال و صوم، صامت الريح،  :لركود الريحوىكذا أيضًا يقولون  صائمة يعني: واقفة ال تنطمق، وال تتحرك،ف

م يخرج النبات، نزل المطر فصامت لأي: يقال: صامت األرض عمى النبات، فييا، فزال العامة يستعممون ىذا 
: صامت لو ونحو ذلك، وىكذا استواء الشمس في وسط النيار يقال ،مثالً  بسبب شدة البرد ،عميو األرض

 ،مسك عن طعامواإلمساك عنو، فكل م ،لمترك لمشيء :وعمومًا يقال في المغة، صوم :الشمس، فيذا كمو يقال لو
َيامُ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُكمُ }صائم،  :فيو ،حركةأو  ،أو سير ،أو كالم ىنا الصيام  ،[ٖٛٔ البقرة:] {الصِّ

َوَأْن }الشرعي المعروف، إمساك بنية من طموع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، 
يعني: عن  [ٕٙ مريم:] {ِإنِّي َنَذْرُت ِلمرَّْحَمِن َصْوًما}: -تبارك وتعالى-، لكن قولو [ٗٛٔ البقرة:] {َتُصوُموا َخْيٌر َلُكمْ 

 الكالم.
وعمى  ،الواجبة -ينطمق عمى الزكاة :سخة األخرىوفي الن- قة: ُيطمق عمى الزكاةدَ صَ  :-تعالى رحمو اهلل-قال 

دَِّقاتِ }التطوع، ومنو:  دِِّقيَن َواْلُمصَّ  َأِئنََّك َلِمنَ }ا وأمّ المتصدقين،  :أي ،بالتشديد [1ٔ الحديد:] {ِإنَّ اْلُمصَّ
 من التصديق. :بالتخفيف فيو [ٕ٘ الصافات:] {اْلُمَصدِِّقينَ 
أصل المادة ف قواًل وغيره، ،قوة في الشيء :يقول ابن فارس: أصل يدل عمى -الصاد والدال والقاف-ىذه المادة 

 قوة. :دل عمىي -الصاد والدال والقاف-
لما يخرجو اإلنسان من مال عمى وجو  :الصدقة ىي تقالو ما يتصدق بو المرء عن نفسو ومالو،  :الصدقةف
 :-صمى اهلل عميو وسمم-وليذا قال النبي  ؛ظير صدق العبوديةالقة ىذا بالصدق؟ قالوا: ألنيا تربة، ما عالق
 ،دعوى اإليمان سيمةف، ا بذل المال فإن ذلك يدل عمى صدقوإذف ،دليل عمى الصدق: أي، (ٙ)((الصدقة برىانو ))

قال عمى صدق دعواه، وقد يفيذا برىان  -وىو المال-فإذا بذل في سبيل ذلك شقيق الروح  ،يدعييا كل أحد
 ،يعني: بإسقاط بعض الدين [ٕٓٛ البقرة:] {َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْيٌر َلُكمْ }ونحو ذلك،  ،واإلبراء ،واإلعفاء ،لإلسقاط :ذلك

 :لو فيذا يقال ،صاص بالعفوالق :ىنا ،[٘ٗ المائدة:] {َفَمْن َتَصدََّق ِبِو َفُيَو َكفَّاَرٌة َلوُ }أو بإسقاط الدين كاماًل، 
 ،ونحو ذلك ،عين الضعيفبجيد يبذلو، فيو  ،ق، فقد يتصدق بعرضو، وقد يتصدق بمالو، وقد يتصدق ببدنوتصد  

عطاء، أو إسقاط  فيو ،مفيوم الصدقةمن كل ىذا  واسع في الشرع، فيدخل فيو أنواع الصدقات من بذل وا 

                                                           

 (.ٖٕٕ: )رقم الوضوء، فضل باب الطيارة، كتاب مسمم، خرجوأ - ٙ
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عفاء،   األلفاظو ما يبذلو من المال،  :، فالصدقة ىنا[ٖٓٔ التوبة:] {َوُتَزكِّيِيْم ِبَياُخْذ ِمْن َأْمَواِلِيْم َصَدَقًة ُتَطيُِّرُىْم }وا 
 .واألصل واحد ،التي بعده تتعمق بو

 النساء:] {َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِينَّ ِنْحَمةً }اق المرأة، ومنو: دَ صَ  :-بضم الدال- ُدقةصَ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
  العزم الصادق. :ُحسن النية فيو، والصدق في القصد :ضد الكذب، والصدق في الفعل :دق في القول، والصِّ [ٗ

جعل ذلك مرتبطًا ببعضو، وفي الطبعة األخرى فصميا، ىذه دق، ىنا في الطبعة ُدقة والص  اآلن الص   :الحظ
 :ُدقةالص  لفظة: قواًل وغيره، اآلن  ،قوة في الشيء :الحظوا أصل المعنى الذي ذكره ابن فارس في ىذه المادة

 اقدَ صَ  :يقال لو ،حق ثابت لممرأة ،وأنو حق يمزم ،القوة :بمعنى وارتباطانظر  ،لقوتو :اق المرأة ُسمي بذلكدَ صَ 
أن  ،أن ُيعطي ىذه المرأة التي استحل ُبضعيا ،وأوجبيا في الحقوق ،ُدقة، فمثبوتو ولزومو فيو من ألزم األموروصَ 

نْ } ، وقال:[ٜٕٕ البقرة:] {َوال َيِحلُّ َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ِممَّا آَتْيُتُموُىنَّ َشْيًئا}وليذا قال اهلل تعالى:  ؛يعطييا ميرىا  َواِ 
ْثًما ُبْيتَاًنا َأتَْأُخُذوَنوُ  َشْيًئا ِمْنوُ  تَْأُخُذوا َفاَل  ِقْنَطارًا ِإْحَداُىنَّ  َوآَتْيُتمْ  َزْوجٍ  َمَكانَ  َزْوجٍ  اْسِتْبَدالَ  َأَرْدُتمُ   َوَكْيفَ  * ُمِبيًنا َواِ 

 ،، فإذا أخذ منيا بأي لون[ٕٔ - ٕٓ النساء:] {َغِميًظا ِميثَاًقا ِمْنُكمْ  َوَأَخْذنَ  َبْعضٍ  ِإَلى َبْعُضُكمْ  َأْفَضى َوَقدْ  تَْأُخُذوَنوُ 
أو لربما كان ذلك بأذاىا من أجل أن تفتدي منو  ،أو ىددىا بالطالق ،حتى تعطيوعمييا إما بطريق من الضغط 

فيذا ما يحل، لكن إن  ،فييا وىو ال رغبة لو ،عيد إليو ىذا الميرفيضيق عمييا حتى ت ،طمقيالي ؛ببذل الصداق
أو بما يتفقون عميو،  ،الميربمع فيكون ذلك بخ ،ريدىا ويرغبيا فمو أن يطمب منيا الِعوضوىو ي ،زىدت فيو المرأة

ال  ،وىذا المير حق ثابت ليا ،فيذا ال يجوز ،ضيق عمييا من أجل أن تفتدي منووي ،ال يريدىا فيؤذييالكن ىو 
إال بطيب نفسيا، وبعضيم يقول: ُسمي ذلك  ،أو غير الزوج ،سواء كان الزوج ،يجوز ألبييا أن يأخذه، وال لغيره

سجل فالمجال ىذا المعيد من أراد أن ياآلن:  يعني: حينما نقول مثالً  بالصداق؛ لداللتو عمى صدق الرغبة،
شر، لكن عُ القد ال يأتي  ،وجاء الجد ،لكن إذا حقت الحقائق ،سجل ألفوعمى الموقع، قد ي ،مفتوح بدون رسوم
فينا ما يأتي إال من عنده رغبة حقيقية،  ،سجل فميدفع ألفًا مثالً التسجيل بدفع رسوم، من أراد أن يحينما يقال: إن 
وليذا فإن الذي يضع مير  ؛فيدفع المال ،الصداق قيل لو ذلك؛ ألنو يدل عمى صدق الرغبة نإفبعضيم يقول: 

لى حال غير محمودة فضي إالتجربة عمى أن ذلك ي تدلال حاجة إلييا، وقد  يذه المبالغاتفمثاًل  المرأة رياال
زاىدون فيِك، ولو كان  ميف ،ليقد أىدوِك  غالبًا، فمربما عيرىا من ال خالق لو من األزواج بذلك، فيقول: أىمكِ 

 ،أو أمام اآلخرين ،أمام أطفاليابذلك ىا انادلربما أم لاير، و  :لِك قدر عندىم ما زوجوِك بلاير، وبعضيم يسمييا
أم  :ىكذا في مبكر الصوت ،أو نحو ذلك ،صل الوقاحة بالبعض أنو لربما دعاىا في صالة أفراحأحيانا ت :يعني
لكن ىي فيما بعد إذا رأت رجاًل  ،تو وبذائتو، فيذا ال يدل عمى صدق رغبةفظاظبسبب  -نسأل اهلل العافية-لاير 

عيد لو ما شاءت من المير مساعدة لو إذا كان محتاجًا، فتقول لو: أنا يكفيني من ىذا يمكن أن ت ،ُتحمد سجاياه
 وخذ الباقي،  ،المير ألف
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أو نحو  ،حاجاتك، ىذا ال إشكال فيو، لكن صدق الرغبة ال يكون بمن يبذل رياالً  عمىو  ،استعن بو عمى أمورك
ويحوم حول ىذه  ،، فالبعض ال يزال بيا يقنعيا(ٚ)((أعظمين بركة أيسرىن ميراً )) :ويحتج عمييا بأن ،ذلك

أعظمين )) :أنببيذا الحديث  متذرعاً  ،عشرة رياالتأو  ،رياالً  اوتقبل أن يدفع لي ،القضية حتى تنزل عن رأييا
ثم بعد ذلك  ،وطمبو ،لكن ال يكون ذلك بإلحاحو ،اأيسرىن ميرً  أعظمين بركة ، صحيح أن((ابركة أيسرىن ميرً 

 ،ثم يبحث عن ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ،أنو لم يخسر شيئاً  :بزعمو ،طمقيا ألتفو األسبابأو ي ،عيرىا بيذاي
الميور المبالغ وكذا ب وعناء وبذل لمميور، ال يحتاج إلى كثير نصَ ف، بالنسبة إليو يتزوج عمى لاير، األمر سيلو 

قال: لما  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي غير صحيحة، ىذا غير صحيح، لكن أيضًا مثل ىذه التصرفات  افيي
المير  :ويقال لو ،يجد فقير، لكن إنسانٌ  ،ليس عنده شيء ،فمس، ىذا لرجل م(ٛ)((التمس ولو خاتمًا من حديد))
   ، ىذا خطأ.لاير

ذا جاء الذي يكتب ويعقد قيل لو: ذأما أولئك الذين يك بون فيذا ال يجوز، يعني: يكون المير أحيانًا مائة ألف، وا 
وُيحرج أمام  قد يكون أخذ مااًل كثيراً و ، قال: لاير، وىو كاذب بيذا، فبعضيم يفعل ذلك دفعًا لمحسد، ؟كم المير
تحت  يمشيولو استطاع أن يخفي نفسو و  ،خفي أصاًل كل شيء سجية وخمقة وطبيعةوبعضيم يالمجتمع، 

كل شيء يكذب فيو، حتى لو و األرض لفعل، فيو ال يذكر شيئًا حتى لو كان ال يتضرر بو، كل شيء يخفيو، 
نعم، لكن ىو  :قوليأن  ومثاًل: ىل تعمل؟ يقول: ال، كان بإمكان :يعني ،اطبيعيًّ  اعاديًّ  سؤاالوسئل  ،قيل لو مثالً 

 بعضفحي؟ ال، أمتزوج؟ ال، أال،  ،لك ولد؟أ فإن قيل لو:اعتاد أن يكذب ويقول: ال، ويجحد كل شيء، 
ن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذاباً و ))ون، المخموقات ىكذا، وهلل في خمقو شئ ، فيؤالء (ٜ)((ا 

ووصمت األمور إلى  ،وذىبوا إلى القاضي ،كذلك، ثم إذا اختصموا فيما بعد: المير لاير، وىو ليس ونالجيمة يقول
ويقول: أنا باذل ليا مائة  ،، فتقوم قيامة الزوجمع، فقيل لو: خالعيا، أبوىا يقول: نعيد لو المير رياالالمطالبة بخ
وىذه الكذبة ليست جديدة في ، خذه تفضل فقط، يقول: ىذا الذي كتبتم، لايرف ،؟رياالتعيدون كيف ف ،اوخمسين ألفً 

 ،في وقت التابعين ُتذكر لربما :يعني ،في قرون قديمة ،ىذا العصر، ىذه يذكرىا بعض المتقدمين من الفقياء
لربما تطالو أنو طمب ميرًا كثيرًا، وبعضيم يفعل ذلك لربما دفعًا  دفعًا لقالةٍ  بعضيم يفعل ذلكف فمن بعدىم،

وىو غير صادق، فإذا حصمت  ،رياًء أنو زوج ابنتو عمى ىذا الشيء اليسيرلمعين، وبعضيم يفعل ذلك لربما 

                                                           

 في والبييقي ،(ٜٕٕٜ: )رقم الكبرى، في والنسائي ضعيف، إسناده: المسند محققو وقال ،(ٜٕٕ٘ٗ: )رقم أحمد، خرجوأ - ٚ
: رقم ،(ٖٕٗ/ ٖ) األمة في السيئ وأثرىا والموضوعة الضعيفة األحاديث سمسمة في األلباني وضعفو ،(ٖٙ٘ٗٔ: )رقم الكبرى،

(ٔٔٔٚ). 
 باب النكاح، كتاب ومسمم، ،(ٜٕٓ٘: )رقم وعممو، القرآن تعمم من خيركم: باب القرآن، فضائل كتاب البخاري، خرجوأ - ٛ

: رقم بو، يجحف ال لمن درىم خمسمائة كونو واستحباب وكثير، قميل من ذلك وغير حديد، وخاتم قرآن، تعميم كونو وجواز الصداق،
(ٕٔٗ٘.) 
 وما [ٜٔٔ: التوبة] {الصادقين مع وكونوا اهلل اتقوا آمنوا الذين أييا يا}: تعالى اهلل قول باب األدب، كتاب البخاري، خرجوأ - ٜ

 .(ٕٚٓٙ: )رقم وفضمو، الصدق وحسن الكذب قبح باب واآلداب، والصمة البر كتاب ومسمم، ،(ٜٗٓٙ: )رقم الكذب، عن ينيى
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المير بل  ،، وىذا يقول: الالخصومة عند ذلك عرفوا ما يجره ىذا الكذب والجيل معًا، فيذا يقول: نعطيك رياال
   .ذلكوسبب تسميتو باق دَ فيذا الص  ، لم يكن كذلك

كل ىذه األشياء ترجع إلى  :يقول: ُسمي لقوتو في نفسو، الحظارس فابن و خالف الكذب،  فيودق الص  وأما 
 :أي ،قدْ باطل، وأصل ىذا من قوليم: شيء صَ  :فيو ،القوة؛ لقوتو في نفسو؛ ألن الكذب ال قوة لو :معنى
 َعَمْيِيْم ِمنَ َفُأْوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم المَُّو }كثير الصدق والتصديق،  :الصّديقو ب، ويقال: صدقوىم القتال، ُصمْ 

دِّيِقينَ  ما  -رضي اهلل عنو-أبو بكر فوكثير التصديق،  ،كثير الصدق :، فالصّديق ىو[ٜٙ النساء:] {النَِّبيِّيَن َوالصِّ
 .يو كثير الصدقصدق، ف :شيئًا إال قال -صمى اهلل عميو وسمم-قال النبي 

لمكامل من كل شيء،  :يقالف ،الصالبة، وفي األمور المعنوية :دقصْ فالمَ  ،والصدق يقال في األشياء الحسية
أو فعاًل، كل ما  قواًل أو ظنًّا ،ستعمل في كل ما يحق ويحصللصحة واالستقامة في القول، وقد يا :ويأتي بمعنى

فيقال:  ،ضافاً ويجري الوصف بالمصدر منو م ،أو شخص ،يقال لو ذلك، وفي كل ما يحُسن من شيء حق ووقع
 صدق :الصداقة صدق، ومقعد صدق، ولسان صدق، وىكذا م، وامرأة صدق، وقوم صدق، وقدصدقٍ  رجلُ 

، [ٚٛ النساء:] {المَِّو َحِديثًا َوَمْن َأْصَدُق ِمنَ } -عز وجل-يقول اهلل  القوة، :المودة، فيذا كمو يرجع إلى معنى
 :الصدقف، [ٖٗ التوبة:] {َبيََّن َلَك الَِّذيَن َصَدُقواَحتَّى َيتَ }، ىذا في الصدق، [ٖٔٔ المائدة:] {َوَنْعَمَم َأْن َقْد َصَدْقَتَنا}

فيكذب؛  ،فيضعف ،ويحيد فيمتوي ،ن أمام الحقيقةألنو يجب ؛ولذلك فإن الذي يكذب ؛ضعف :والكذب ،ثبات وقوة
وال  ،وال ينظر إلييميوم القيامة، الثالثة الذين ال يكمميم اهلل حديث  وليذا جاء في؛ ليتخمص، فالكذاب جبان

 ،، بأي اعتبار؟ باعتبار أنو ليس بحاجة إلى الكذب؛ ألنو ليس بضعيف(ٓٔ)ممك الكذابال :ذكر منيم ،يزكييم
أن  :إنما يكذب الضعيف الجبان؛ ألنو ال يستطيع أن يواجو، فمن خصائص النفس وأوصافيا !،؟فكيف يكذب

تمجأ إلى  ،، والنفوس الضعيفة اليشة المترددة غير الواثقة تكذبذلك ُمرًّا ولو كان ،النفوس القوية الواثقة تصدق
لو شيء أو ُيسأل عن شيء  الكذب، فإذا قوي ضعفيا واشتد واستحكم ذلك فييا فإنيا تكذب دائمًا، ال يكاد ُيذكر

 .إال كذب
، أي: أبعد في -بالضم-د ُيصعِ  :-باأللف- دَ ارتفع، وأصعَ  :أي :دصِعد يصعَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 ا، والصعيد وجو األرض.أي: ترابً  [ٖٗ النساء:] {َصِعيًدا َطيًِّبا}، [ٖ٘ٔ آل عمران:] {ِإْذ ُتْصِعُدونَ }اليروب، ومنو: 
خالف  :ودعُ الص   :من ذلكف -الصاد والعين والدال-ارتفاع ومشقة،  :ابن فارس أرجع ىذا إلى أصل يدل عمى

َسُأْرِىُقُو } ،المشقة من األمرو  ،دو ئالكالعقبة  :ودعُ الص  و ور من مكان أرفع، دُ الحَ  :عاد مقابمةاإلصْ فور، دُ الحَ 
 .المشقة بالعذاب: وقيل ،ف ىذا الصعودكم  ويُ  ،، قيل: عقبة في النار يصعدىا[ٚٔ المدثر:] {َصُعوًدا

                                                           

 الذين الثالثة وبيان بالحمف، السمعة وتنفيق بالعطية، والمن اإلزار، إسبال تحريم غمظ بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، خرجوأ - ٓٔ
 (.ٚٓٔ: )رقم أليم، عذاب وليم يزكييم وال إلييم، ينظر وال القيامة، يوم اهلل يكمميم ال



14 
 

صعيد،  :الواحدو رق، يعني: الط، (ٔٔ)((رون إلى اهللأدات تجعَ خرجتم إلى الص  ))لرق، الط :دات فييعَ وأما الص  
 {َفَتَيمَُّموا َصِعيًدا َطيًِّبا}عيد وأما الص  ، ُطرقاتو ُطرق و طريق كات، دَ عُ ُعد، وأيضًا يقال: صُ يقال: صعيد وصُ 

أو لم يكن  ،باريقول: سواء كان عميو غ -رحمو اهلل-بعضيم كاإلمام مالك و قيل: وجو األرض، ف، [ٖٗ النساء:]
الصعيد راب، وعن األصمعي: أو لم يوجد ت رابجد تبار أو ال، سواء وُ غ سواء عميو وجو األرض ،بارعميو غ
أنو  :باعتبار :د؟ يعنيعَ صَ أي:  ،بتوجع، فما عالقتو بالعمو :داء، تنفس يعنيعَ تراب، أما قوليم: تنفس الص  ىو ال

ِإْذ ُتْصِعُدوَن } ،أبعد في األرض :دَ أصعَ و العمو،  :فيو معنىفنفس يعمو، فيو: عداء، يرتفع، تنفس الص  و س يعمو نفَ 
يعني: ذا  [ٚٔ الجن:] {َيْسُمْكُو َعَذاًبا َصَعًدا}ُتمعنون في اليزيمة، و يعني: تُبعدون،  [ٖ٘ٔ آل عمران:] {َوال َتْمُوونَ 

المَُّو َأْن َييِدَيُو َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإِلْسالِم َوَمْن ُيِرْد َأْن  َفَمْن ُيِردِ }: -تبارك وتعالى-في قولو  ، وىكذااشديدً  ،مشقة
عَُّد ِفي السََّماءِ  أىل اإلعجاز العممي  ،د؟ع  يص   ى، ما معن[ٕ٘ٔ األنعام:] {ُيِضمَُّو َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنََّما َيصَّ

 نو حينما يصعد إلى األعمىإين اإلعجاز العممي؟ يقولون: أماذا يقولون؟ يقولون: ىذه فييا إعجاز عممي، 
عَّدُ } ،فيضيق عميو النفس ،كسجينيضيق النفس؛ لقمة األ ويرتفع َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا }، [ٕ٘ٔ األنعام:] {َكَأنََّما َيصَّ
 .ىو المراد ليس ىذا ،يضيق عميو التنفس، وىذا غمط ،{َحَرًجا
ن كانوا ال يعرفون  ،يضيق فييا النفس ي: ليس ىذا بإعجاز؛ ألن العامة يعرفون ىذا منذ الِقدم، أن األعالأوالً  وا 
أنو كمما ارتفع ضاق  يس بإعجاز؛ ألنو معروف عند العربكسجين تقل نسبتو، ىذا لأن األيعني:  ،سفتومف

   .عجازإب يو ليسفالنفس، 
أصاًل؛ ألنو ما قال بيذا أحد من أىل العمم من السمف، واألئمة المعتبرين ن المعنى الذي بنوا عميو غمط أثانيا: 

قول السمف في  ،ونقل أقوال السمف فيو ،كما يقول ابن جرير ،في التفسير، فإن قوليم قاطبة في ىذه اآلية
 :مثل ،ضربو لقمب ىذا الكافر في شدة تضييقو إياه عن وصولو إليو -تعالى ذكره-أن ىذا مثل من اهلل  :المعنى

َكَأنََّما }وعجزه عنو، يعني: ألن ذلك ليس في وسعو، ىذا كالم ابن جرير،  ،امتناعو من الصعود إلى السماء
عَُّد ِفي السََّماءِ  عَُّد ِفي َكَأنَّمَ } ال يستطيع، ليس لو أجنحة يطير، :وىو ،ب بالصعود، يعني: ُيطالَ {َيصَّ ا َيصَّ

نما ُيكم  ا مكسجين، ىذا نو يضيق نفسو إذا ارتفع لقمة األ، ال أ{السََّماءِ  ف الصعود وال يستطيع أن يقول بو أحد، وا 
قل عن ابن عباس ونَ  ،ال يستطيع، وبنحو ىذا قال ابن كثير ،يستطيع أن يصعد في السماء؟ىل يصعد أصاًل، 

فكذلك ال يستطيع أن يدخل التوحيد واإليمان  ،يستطيع ابن آدم أن يبمغ السماءكما ال ف قولو: -مارضي اهلل عني-
يذا قول السمف، وقول ف ،كرمةوع ،رسانيبيذا قال عطاء الخو  ،-عنيما رضي اهلل-ىذا قول ابن عباس ، قمبو

 ،ىذا من اإلعجاز، ىذا مثال مما تسمعون كثيراً  :األئمة من المفسرين، وما أحد قال بقول ىؤالء الذين يقولون
، وما ىو أوضح قشت واحدًا واحدًا لرأيتم فييا مثل ىذاو وىذه األمثمة التي يذكرونيا لو ن ُيذكر عمى أنو إعجاز،و 

  .يما يذكرونو من األمثمةمن ىذا ف

                                                           

 لو: -وسمم عميو اهلل صمى- النبي قول في باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الزىد أبواب الترمذي، خرجوأ - ٔٔ
: رقم والبكاء، الحزن باب الزىد، كتاب ماجو، وابن غريب، حسن حديث ىذا: وقال ،(ٕٖٕٔ: )رقم قميال، لضحكتم أعمم ما تعممون

 (.ٜٕٗٗ: )رقم ،(ٔٛٗ/ٔ) وزيادتو الصغير الجامع صحيح وصححو األلباني في ،(ٜٓٔٗ)
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 ،االرتفاع :، يصعد ىنا بمعنى[ٓٔ فاطر:] {ِإَلْيِو َيْصَعُد اْلَكِمُم الطَّيِّبُ َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزََّة َفِممَِّو اْلِعزَُّة َجِميًعا }وقولو: 
نَّا َلَجاِعُموَن َما َعَمْيَيا َصِعيًدا ُجُرزًا}واضح،  فيو  :وجو األرض، فينا المقصود :الصعيد قمناف، [ٛ الكيف:] {َواِ 

تره، ليس أو يس ،اإلنسان وال ما ُيكنّ  ،وال شجر ت،يعني: ظاىر األرض ليس عميو نبا {َصِعيًدا}أرض جرداء، 
 .اهلل عمى نبينا محمد، وآلو، وصحبو، واهلل أعمم، وصمى وال غير ذلك ،عمييا جبال


