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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 مصالصَ  :إلى د  صَ  :قولو من الصاد حرف( أ -62)

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وصحابتو  ،وعمى آلو ،وسمم وبارك عمى عبده ورسولو محمداهلل الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة لممتقين، وصمى 
 والمستمعين، أما بعد: ،والحاضرين ،ولشيخنا ،ولوالدينا ،لنا الميم اغفر، الطيبين الطاىرين

 ،ه من شيءغيرَ  عَ منَ  :: لو معنيان: فالمتعدي بمعنىد  صَ  :-رحمو اهلل تعالى- فيقول اإلمام ابن ُجزي الكمبي
 صدود. :ومصدره ،أعرض :بالضم، وغيره بمعنى :ومضارعو ،د  صَ  :ومصدره
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

وعدول، ويجيء بعد  ،إعراض :ول إلىأن معظم ىذا الباب يئ -رحمو اهلل-ذكر ابن فارس  -دالص  -فيذه المادة 
اإلعراض، يقال: قد صد فالن، بمعنى:  :ذلك كممات أخرى تكون شاذة، يعني: تخرج عن ىذا المعنى، فالصد

 {ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُو َيِصدُّونَ }: -تبارك وتعالى-ميل إلى أحد الجانبين، واعتبر ابن فارس معنى قولو  :أعرض، فيو
الذي  يىذا المعنى األصممما خرج عن عنده، يعني: : يضجون، فيذا مما خرج عن القياس ، يعني[>: الزخرف:]

 د  ص   :يقال ،وانصرافاً  ،أو امتناعاً  ،وصرفاً  ،اً نعيكون م :واإلعراض عن الشيء، فالصد ،الميل :وىو ،ذكره
: يقولون ،يعني: يضجون [>: الزخرف:] {ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُو َيِصدُّونَ }بعضيم فسر ىذا الموضع و دون، يص   ،د  يص  و 

قيق ما يخرج من الجروح من الماء الر  :ىوو  ،معروف :استغرب ضاحكًا، والصديد :بمعنى ،صد بيذا الموضع
 إبراىيم:] {َوُيْسَقى ِمْن َماٍء َصِديدٍ } ،من جمود أىل النار بما يسيل :المفسرونعنو عبر المختمط بالدم، وكثيرًا ما ي

 {َصد  َعْنوُ َفِمْنُيْم َمْن آَمَن ِبِو َوِمْنُيْم َمْن }االمتناع،  :تأتي بمعنى -دالص  -أن ىذه المادة  :، والمقصود[;6
 والصرف. ،المنع :أتي بمعنى أيضاً ت، و [6; النساء:] {َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا}، [:: النساء:]

وتأتي متعدية، ما معنى الزمة  ،تأتي الزمة -دالص  -أن ىذه المادة  :-رحمو اهلل-ىي كما ذكر ابن ُجزي إذن: 
 :، وأما المتعدية فذلك يعنيصاد   :في نفسو، فيو أنو صد   :إلى المفعول، والزمة بمعنى :ومتعدية؟ متعدية يعني

صمى اهلل عميو -أنو صد غيره، صده عن كذا، صده عن اإليمان، وصده عن ىذا العمل، صده عن اتباع النبي 
َفِمْنُيْم َمْن آَمَن ِبِو }لغيره، وامتناع في نفسو، من غير أن يكون ذلك  ،ىو فذلك إعراض أما صد  و ، -وسمم
ُقْل ِقتَاٌل }: تعالى يقولفع غيره وصرفو ا من  في نفسو لم يؤمن، أم   :، صد يعني[:: النساء:] {ْنُيْم َمْن َصد  َعْنوُ َومِ 

ْخرَاُج َأْىِمِو ِمْنُو َأْكَبُر ِعْنَد الم وِ  ِفيِو َكِبيٌر َوَصد  َعْن َسِبيِل الم وِ  يعني:  [>76 البقرة:] {َوُكْفٌر ِبِو َواْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم َواِ 
، فيذا أعظم -صمى اهلل عميو وسمم-الصد عن سبيل اهلل، صد الناس عن اإليمان، صد الناس عن اتباع النبي 

يصدون  [1;6 النساء:] {َوِبَصدِِّىْم َعْن َسِبيِل الم ِو َكِثيرًا}مما ُذكر من القتال في الشير الحرام، وىكذا في قولو: 
المواضع تحتمل أن ، كثير من ىذه [87 محمد:] {ال ِذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل الم وِ  ِإن  }الناس عن اإليمان، 

، يحتمل أنيم صدوا [87 محمد:] {ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل الم وِ }وأن تكون متعدية، يعني:  ،كون الزمةت
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 :باعتبار ،حمل اآلية عمى المعنيين في كثير من ىذه المواضعفي أنفسيم، ويحتمل أنيم صدوا غيرىم، ويمكن 
ما عرفنا في مناسبات شتى أن المفظ إذا احتمل كر بو باأللفاظ القميمة الدالة عمى المعاني الكثيرة، و أن القرآن ُيعب  
تحتمل  :-كما سبق-ُيحمل عمى ىذه المعاني، وصد ىذه  وفإن ،ولم يمنع مانع من حممو عمييا ،معنيين فأكثر

َوَكَذِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِمِو َوُصد  }أو متعدية،  ،وتحتمل ىذا في كثير من المواضع، أن تكون الزمة ،ىذا
، صددتم في [9< النحل:] {َوَتُذوُقوا السُّوَء ِبَما َصَدْدُتمْ }أنو في نفسو،  :ُصد بمعنىف، [>8 غافر:] {الس ِبيلِ  َعنِ 

َأَنْحُن }، ىذه قطعًا المتعدية، [87 سبأ:] {اْلُيَدى َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعنِ }صددتم غيركم، وىكذا في قولو: و أنفسكم، 
 {اْلَمْسِجِد اْلَحرَامِ  َوال َيْجِرَمن ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعنِ }منعناكم من اتباعو،  [87 سبأ:] {اْلُيَدى َصَدْدَناُكْم َعنِ 

 {َوَصد َىا َما َكاَنْت َتْعُبُد ِمْن ُدوِن الم وِ }منعوكم، وىكذا في قولو: أي:  ،المنع :، ىذه قطعًا بمعنى[7 المائدة:]
 [;6 طو:] {َفال َيُصد ن َك َعْنَيا َمْن ال ُيْؤِمُن ِبَيا}: -تبارك وتعالى-يعني: منعيا، وىكذا في قولو  [98 النمل:]

بل  ،اظاىرً يكون ذلك المنع، ففي بعض المواضع  :بمعنى [7; الزخرف:] {الش ْيَطانُ  َيُصد ن ُكمُ َوال }المنع،  :بمعنى
ُيقطع أنيا متعدية، وفي بعض الموضع ُيقطع بأنيا الزمة، وفي كثير من المواضع تحتمل، فُتحمل عمى 

 .المعنيين
ن رس، يحمفون كذبًا، ويدفعو الت  كوقاية  :يعني {َأْيَماَنُيْم ُجن ةً ات َخُذوا }قال: فوصف المنافقين  -تبارك وتعالى-اهلل 

تحتمل أنيم صدوا  ه، صدوا ىذ[;6 المجادلة:] {ات َخُذوا َأْيَماَنُيْم ُجن ًة َفَصدُّوا}يمة، عن أنفسيم ما وجو إلييم من الت
دون إيقاع و استمروا عمى النفاق والكفر؛ ألنيم رأوا أن ىذه األيمان تحول دون إقامة الحدود عمييم، و  ،في أنفسيم
بقوا عمى  ،في أنفسيم :يعني {َفَصدُّوا}، ىذه الزمة :يمة، الحظفيحمف منكرًا ما وجو إليو من ت ،العقوبة بيم

بعضيم ف ،ىم، عمى اختالف في عبارات المفسرينغير   :يعني {َفَصدُّوا} :المعنى اآلخرو بقوا عمى النفاق، و  ،الكفر
عن إقامة حكم اهلل فييم، وبعضيم يقول: صدوا المؤمنين  -صمى اهلل عميو وسمم-أي: النبي  {َفَصدُّوا}يقول: 

غير المسممين عن الدخول في  :يعني {َفَصدُّوا}والجياد في سبيمو، وبعضيم يقول:  ،عن اإلنفاق في سبيل اهلل
: المتعدي -رحمو اهلل-كما قال ابن ُجزي  افيذ ،أنيا متعدية :اإلسالم، كل ىذه المعاني صحيحة، ىذا باعتبار

 ،أعرض :بمعنى :د، والمعنى اآلخرصُ ي   د  ص   ،بالضم :ومضارعو ،د  ص   :ومصدره ،ه من شيءغير   ع  من   :بمعنى
 وىكذا. ،يعني: يعرضون في أنفسيم [6; النساء:] {َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا} ،الصدود :ومصدره ،في نفسو يعني:
 ،، والمصير[35 الشورى:] {َتِصيُر اأُلُمورُ }لو معنيان: من االنتقال، ومنو:  صار: :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .[622 البقرة:] {َفُصْرُىن  ِإَلْيكَ }ُصور، ومنو: يَ  :ومضارعو ،م  ضَ  :وبمعنى
والمرجع، فصار ىذه تأتي  ،المآل :إلى معنى -رحمو اهلل-أرجعيا ابن فارس  -الصاد والياء والراء-ىذه المادة 
صار الطين و والتغير، مثل: صار زيد رجاًل، يعني: أنو آل إلى ىذه الحال،  ،االنتياء إلى الحال :مرادًا بيا
انتياًء إلى مكان، صار زيد إلى داره، وىذه ىي  :تحول إلى ذلك، وكذلك تكونأي: صار الماء ثمجًا، و خزفًا، 

وبيما جاء القرآن، يعني  ،ويأتي اسم مكان ،يأتي مصدراً  :التي وردت في القرآن، صار زيد إلى عمرو، والمصير
َلْيَك اْلَمِصيرُ }، [8: الشورى:] {َأال ِإَلى الم ِو َتِصيُر اأُلُمورُ }: -تبارك وتعالى-في قولو  المرجع  [9 الممتحنة:] {َواِ 

 البقرة:] {ُثم  َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب الن اِر َوِبْئَس اْلَمِصيرُ }والمآل، وفي بعض المواضع يحتمل المصدرية والمكان، 
 {َوِبْئَس اْلَمِصيرُ }الموضع الذي يصير إليو، ويحتمل أن يكون المراد المصدر، و المكان الذي يصير إليو،  [;67



3 
 

وأن يكون ذلك لممكان،  ،كون مصدراً ، فينا يحتمل أن ي[>< النساء:] {َوَساَءْت َمِصيرًا}مصيره، أي:  [;67 البقرة:]
 .[81 إبراىيم:] {َفِإن  َمِصيَرُكْم ِإَلى الن ارِ }

 ،، والمصير[8:: الشورى] {اأْلُُمورُ  َتِصيرُ } :ومنو ،من االنتقال :ىنا يقول: لو معنيان -رحمو اهلل-ابن ُجزي 
 َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمنَ }يقول تعالى: ، [1;7 البقرة:] {َفُصْرُىن  ِإَلْيكَ }ومنو:  ،يُصور :ضارعووم ،م  ض   :بمعنىو  :يقول

أن ذلك يرجع إلى المآل  :-رحمو اهلل-عمى األصل الذي ذكره ابن فارس و ، [1;7 البقرة:] {الط ْيِر َفُصْرُىن  ِإَلْيكَ 
 واهلل تعالى أعمم. ،يربطو بيذا األصلف، {َفُصْرُىن  ِإَلْيكَ }والمرجع، 

 صيب، وقطعة نار تنزل مع شدة الرعديُ صاعقة: ليا ثالثة معاٍن: الموت، وكل بالء  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 صواعق. :والمطر، وجمعيا

 :فيقال ،قة، شدة صوتم  شدة وص   :يدل عمى ،إلى أصل واحد -رحمو اهلل-أرجعيا ابن فارس أيضًا ىذه المادة 
عق  :من ذلك الصاعقة، وىيو الصوت الشديد، يقول:  :ىو الصعق الوقع الشديد من الرعد، ومنو قوليم: ص 
 ،حرقةيصحب الرعد الشديد من النار الم مات، كأنو أصابتو صاعقة، وُأطمقت الصاعقة عمى ما ذاإ :أيضاً 

ت في الموت كثيرًا، تعممحة التي ُيغشى عمى من سمعيا، واسلمصي :حرق من وقعت عميو، ويقال ذلكت
ولكن استعمال و، ُتحرق من اتصمت ب محرقة، ىائمةبائية أن ذلك يرجع إلى شحنة كير  :والمعاصرون يذكرون
 .يأتي لمعاٍن ال يمزم أن تكون بيذا التحديد الذي ذكروهالصاعقة في القرآن 
 :وكل بالء يصيب، وقطعة نار تنزل من شدة الرعد والمطر، ىم رأوا أثرىا الذي ىو ،الموت :فينا ابن ُجزي ذكر

أو  ،حنة كيربائية ىائمة ال شك أن من اتصمت بو أنو يتفحمش :فيؤالء من المعاصرين قالوا: ىي ،االحتراق
وِر }مثاًل:  -تبارك وتعالى-يحترق، فيذا أحد االستعماالت، لكن قولو  َفَصِعَق َمْن ِفي الس َمَواِت َوُنِفَخ ِفي الصُّ

حنة ء؟ الجواب: ال، ىنا قطعًا ليست ش، إذا ُنفخ في الصور ىل يحترق ىؤال[=; الزمر:] {َوَمْن ِفي اأَلْرضِ 
نما المقصود بالصعق ىنا ،كيربائية ىائمة محرقة، أو أنيا نار محرقة الموت؛ ألنو قال  :كما عبر األولون، وا 

: نإذ، وُيبعثون ،ثم بعد ذلك يقومون ،يعني: يموتون [=; الزمر:] {ُأْخَرى َفِإَذا ُىْم ِقَياٌم َيْنُظُرونَ  ُثم  ُنِفَخ ِفيوِ }بعده: 
يموتون  ،فيؤثر موتاً  ،فيذا الصوت ال يحتممو الناس ،صوت ىائل :النفخ في الصورو  ،الموت :ىي ىنا بمعنى

َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَمى اْلُيَدى َفَأَخَذْتُيْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُيوِن ِبَما َوَأم ا َثُموُد َفَيَدْيَناُىْم }إذا سمعوا ىذا الصوت، 
أو أنو  ،احترقوامحرقة فىل ىي نار  ،؟، أخذتيم صاعقة العذاب اليون ما المراد بو[>6 فصمت:] {َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

َفَذْرُىْم َحت ى }: -تبارك وتعالى-وىكذا في قولو يحتمل،  ؟وسمعوا صوتًا ىائاًل لم يحتمموه فماتوا ،صاح بيم الممك
َوَخر  ُموَسى } ،بالغشية :بالموت، وقد ُيفسر :يصعقون ىنا ُفسر [:9 الطور:] {ال ِذي ِفيِو ُيْصَعُقونَ  ُيالُقوا َيْوَمُيمُ 

َفَمم ا َأَفاَق َقاَل } :بدليل ،عميو مغشيًّاوقع  ،أصابتو غشية ولكن، لم يمت موسى ىنا [698 األعراف:] {َصِعًقا
 أفاق من الغشية. [698 األعراف:] {ُسْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيكَ 

  ولم يتب منو. ،دام عميو :ر إصراراً عمى الذنب ُيصِ  أصر   :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 :أنيا ترجع إلى أصول :-رحمو اهلل-ذكر ابن فارس  -اإلصرار-ىذه المادة 

يعني: أنو  الدراىم ر  ص   ،، فيذا يرجع إلى ماذا؟ىا صرًّار  صُ الدراىم ي   ر  ص   :األول منيا: وذلك من قوليم ذكرف
رقة التي ُيجعل ذلك فييا يقال ليا ،ضميا رقة التي ُتشد  :يعني ،رارالص   :وكذلك أيضاً  ة،ُصر   :وجمعيا، والخ  الخ 
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رار،  :يذه الخرقة التي توضع عمى أطباء الناقة يقال ليافمالة، ش   :التي يسمييا الناس اليوم ،عمى أطباء الناقة ص 
رار :يقولونو  ،اليومعنيا والناس يعبرون   :، فيذا الذي يوضع من أجل أن ال يرضعيا فصيميا يقال لووشمالة ص 

رار.   ص 
 ،رارالص   :من السمو واالرتفاع، وذكر أن األصل في ىذا :فيو ،االمعنى الثاني الذي ذكره يختمف عن ىذا تمامً و 

المواضع  :رارالص  ف ،ال يكاد الماء يعموىا، مواضع في األرض تكون ناشزة مرتفعة ،أماكن مرتفعة :وىي
 رتفعة، ىذا المعنى الثاني.الم

ر   :ويقال أيضاً  ،رالص   :وىو ،المعنى الثالث: البرد والحر  لمريح الباردة. :ر يقالالص  فالريح،  ص 
ر   :الصوت، ومن ذلك :فيو وأما المعنى الرابع الذي ذكره  الذاريات:] {اْمرََأُتُو ِفي َصر ةٍ  َفَأْقَبَمتِ }شدة الصياح،  :ةالص 

ىذه المعاني األربعة  :فصاحت ىذه الصيحة، الحظ ،شارة بالولد لم تتمالكيعني: صيحة، لما سمعت ىذه الب [<7
 التي ذكرىا ابن فارس.

اإلصرار الذي ىو العزم عمى الشيء، وكذلك  :جعل منوفقد  -ر  الص  -ما يتعمق بالمعنى األول الذي ذكره أما 
رصور، ما ىو الصرصور؟ القطيع اليائل من الص   :اإلصرار الذي ىو الثبات عمى الشيء، وجعل من ذلك أيضاً 

 :وىو ،الجمع :ر، فيذا يرجع إلى معنىصرصو  :القطيع الكثير من اإلبل يقال لوف ،رصورصُ  :يقال لو ،اإلبل
ن أصل إ :ولذلك يقال ؛وعزم عميو ،أنو يكون قد أجمع عمى ىذا األمر :بمعنى المعنى األول، فيذا الذي ُيصر  

لو نظرنا  :الشدة :معنى، ستعمل إلى اليوم، وىكذافكل شيء جمعتو فقد صررتو، وىذا مالجمع والشد،  :رالص  
 :رصر: الص  مثالً  الشد، يعني :يمكن أن يرجع بعضيا إلى معنىف فارسإلى ىذه المعاني األربعة التي ذكرىا ابن 

آل ] {َكَمَثِل ِريٍح ِفيَيا ِصر  } ،يذه الريح الشديدة فييا برودةفالشد،  :معنىبعضيم ُيرجع ذلك إلى  ،الريح الشديدة
، [;6 فصمت:] {َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم ِريًحا َصْرَصرًا} :، وىكذا[; الحاقة:] {َفُأْىِمُكوا ِبِريٍح َصْرَصرٍ }شدة البرد  [>66 عمران:

ليا  ،تونحو ذلك؛ ألن ىذه الريح الصرصر تصو   ،الصيحةو  ،الصوت :ويمكن أن يرتبط بيذا أيضًا معنى
ومعنى الصوت يمكن أن يمتئم منو معنى واحد، واهلل أعمم،  ،ُيسمع ليا صوت، فمعنى الشدة ،ليا صرير ،صوت

وا} نِّي ُكم َما َدَعْوُتُيْم ِلَتْغِفَر َلُيْم َجَعُموا َأَصاِبَعُيْم ِفي آَذاِنِيْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُيْم َوَأَصرُّ  :ىنا بمعنى، [> نوح:] {َواِ 
 :، كذلك أيضاً [= الجاثية:] {ُثم  ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبرًا}الجمع،  :والعزم عميو، فيو يرجع إلى معنى ،الثبات عمى الشيء

وَن َعَمى اْلِحنثِ } وا َعَمى َما َولَ } :والعزم، وىكذا ،، يعني: الثبات عمى الشيء[;9 الواقعة:] {َوَكاُنوا ُيِصرُّ ْم ُيِصرُّ
صر أن ي :فوبخالفوالعزم عمى أن ال يعود،  ،اإلقالع :شروط التوبةفمن  ،في التوبةأي:  [:68 آل عمران:] {اَفَعُمو 

 .عمى الذنب، وىكذا
 اسم صنم. :-بالسين-واع والصاع، وسُ  ،ةياقوىو الس ،لاواع: مكيصُ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 ىذه المادة يقول ابن فارس ليا بابان:
تصوع الناس، و  ،تصوع القومو  ،تقول: تصوعوا ،-الصاد والواو والعين-وتصدع،  ،تفرق :األول: يدل عمى

الناس و والتصدع،  ،التفرق :يذا المعنى األولفراعًا، يعني: مروا كذلك، ستفرقوا، ويقال: انصاعوا  :بمعنى
 :ع، باعتباري  ع، يعني: كأنو قد ضاع وض  ئصا :فيو ،فالن يقولون: صاع   ،يعبرون اليوم بعبارات مثل ىذا لمبعيد

نما كما قال اهلل أنو ال يسير في جادة صحيحة، وال ييدف إلى أم َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْمَنا }: -عز وجل-ر سوي، وا 
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حيث أممت عميو نفسو األمارة  ،، فيو في كل واد يذىب[=7 الكيف:] {َقْمَبُو َعْن ِذْكِرَنا َوات َبَع َىَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا
 بالسوء.

اإلناء الذي ُيشرب بو، وقد  :واع ىواإلناء، الصاع والص   :: وىو-رحمو اهلل-المعنى اآلخر الذي ذكره ابن فارس 
نو قيل لو ذلك؛ ألنو يدور بالمكيل، ويقال: صاع بأقرانو إ :الصاع، يقال :يقال لو ،ُيستعمل كمكيال من المكاييل

وع صُ وفالن ي  وع فالنًا، صُ وليذا ال زال الناس يستعممون مثل ىذا، يقال: فالن ي   ؛إذا أتاىم من نواحييم :أو اإلبل
  .القوم، بيذا المعنى
ىذا من حيث أصل  ،أو يرتبط بو ،الذي ىو التفرق والتصدع ر فإنو قد يرجع إلى المعنى األولولو أمعنت النظ

 ؛لكنو يرجع إليو ،وكما ذكرنا في مناسبات سابقة أن المعنى المباشر يختمف عن ىذا بعض الشيء ،المعنى
إذا انتيينا من ىذه المفردات ال نحتاج إلى مثل ىذا التفصيل في  -اهللإن شاء -ولذلك نحن في التفسير 
نما ُندرجيا ،المواضع التي نأتي عمييا زئيات التي ُيحتاج إلييا، إال في بعض الج ،ونذكر المعاني المباشرة ،وا 

رىا المفسرون، فإذا درة عمى الجمع بين المعاني التي يذكوالق ،لكن ىذا التفصيل ُيحتاج إليو من أجل تنمية الممكة
أقوال المفسرين فيما  درة عمى التعامل معوالق ،الممكةصار عنده  وتشربيا ،تكررت مثل ىذه األلفاظ لطالب العمم

وأن ُيرجع ذلك إلى معنى يمتئم تحت اآلية، ىذا ىو  ،فإنو يستطيع أن يربط الكثير منيا ،اختالففييا أنو  يبدو
ال  وُيذكر الراجح فييا المباشر، وتُنيى ىذه الكممات جميعًا  ،عمى ىذه الكمماتكان يمكن أن ُيمر فالمقصود، وا 

 .في أربعة مجالس
َجَعَل }السقاية  :وىو ،مكيال :ىو :يقول ،واع بالكسر أيضاً الص   :ويقال ،واعىنا يتحدث عن الص   :عمى كل حال

ب، وقد ُيستعمل لمكيل، وكذلك أيضًا إناء لمشر  :األصلنو في إ :، وكما قمنا[1> يوسف:] {السَِّقاَيَة ِفي َرْحِل َأِخيوِ 
ستعمل ىذا اإلناء الذي ي :، المقصود بو[7> يوسف:] {َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِمكِ }سواع،  ،لمصنم بالسين :يقال

 .ربيستعمل في الش :لمكيل، وأصمو
َتَذُرن  آِلَيَتُكْم َوال َتَذُرن  َودًّا َوال ُسَواًعا َوال َيُغوَث َوَقاُلوا ال }: -عز وجل-واع فكما قال اهلل الس   :أما المعنى اآلخر

 :أعني ،أعجمية :-واهلل تعالى أعمم-، وىذه أصميا ايعني: صنمً  {َوال ُسَواًعا}قولو: ف، [78 نوح:] {َوَيُعوَق َوَنْسرًا
 .لاال التفرق والتصدع، وال المكي ،ةال حاجة لربطيا بالمعاني السابق م  اسم صنم، ومن ث  

إنيا بنات اهلل، وقيل: إنيم يرون تأثير  :ويقولون ،ين: قوم يعبدون المالئكةصابِ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 إذا مال إليو. :من صبأ إلى الشيء ،وتركو ،اليمز :الكواكب، وفيو لغتان

 إلى ثالثة أصول: -رحمو اهلل-أرجعيا ابن فارس  -الصاد والباء والحرف المعتل-ىذه المادة 
ما عبر بذلك عوقد ي ،صغر السن :يي في األصل تدل عمىفالصبية والصبيان،  ،صغر السن :األول: يدل عمى

إذا ظير منو  ،ونحو ذلك ،وفالن يتصابى ،صبي :وسوء تدبيره، فيقال لمكبير ،لضعف عقمو ؛محقًا بيؤالءيكون م
 :إذا مال قمبو إليو، وتالحظ أنيم يقولون :إلى الشيء يصبو اصب :ابوتدبير الصبيان، ومن الب ،فعل الصبيان

فيذه يقال  ،د االعتدال واالستقامةحخرجيم عن ما يكون من أفعال الصبيان مما ي فالن ليست لو صبوة، يعني:
 .يميل إليو، فيذا الميل قد يكون حاممو اليوى :إلى كذا ولذلك قيل: فالن يصبو ؛صبوة :ليا
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التي تستقبل القبمة، يقول النبي  :يقولون: ىي ،ابالص   :وىي ،نوع من الرياح :الثاني الذي ذكره ابن فارسالمعنى 
وُأىمكت عاد ))الرياح التي تأتي من ق بل المشرق،  :با ىيالص  ف، (6)((باُنصرت بالص  )): -صمى اهلل عميو وسمم-

شمالية وجنوبية وشرقية  :ق بل المغرب، الرياح يقال لياتيب من و الرياح التي تأتي  :، والدبور ىي((بوربالد  
 اسم عند العرب. كل نوع من ىذه الرياح لوو  ،وغربية

وىذا قد يرجع إلى  ،اإلمالة :بمعنى ،الرمح اإلمالة، يقال: صابيتُ  :المعنى الثالث الذي ذكره ابن فارس: وىو
 .المعنى األول

با، ص   :فيذه الريح حينما تميل إلى ىذه الناحية يقال ليا ،الثالثةولو أمعنت النظر فمربما تجتمع ىذه المعاني 
 .صبا :يذا بالنسبة لغير الميموزفالميل،  :والصبي والتصابي والصبية فييا معنى

خروج وبروز، فيقال: صبأ من دين إلى دين، يعني: خرج،  :صبأ فيذا عند ابن فارس يدل عمى :أما الميموز
فالخارج من دين إلى دين يقال  طمع وظير وخرج، :الخروج، قال: صبأ ناب البعير، صبأ الزرع، بمعنى :أصمو

أ، يقولون: صبأ فالن، قيل: خرج عن دينو، وبعضيم يقول: نسبة إلى وُصب   ،صابئين :جمع عمىصابئ، وي :لو
 :يقالف ،من دخل في اإلسالم المشركون في مكة كانوا يعيرونو حينما يقولون: فالن الصابئ، أي: الصابئة، 

أنيم ينسبونو  :بعضيم يقول: خرج عن دينو، وبعضيم يقول: المقصودفىو صابئ، ونحو ذلك،  :ويقال ،صبأ
 ،وذكر األقوال فييم، قال: قوم يعبدون المالئكة ،-رحمو اهلل-إلى الصابئة، وىم الذين أشار إلييم ابن ُجزي 

صابي،  :ويقال أيضاً  ،صابئ :إنيا بنات اهلل، وقيل: إنيم يرون تأثير الكواكب، وفيو لغتان: اليمز :ويقولون
الميل، يعني: كأنو مال إلى دين آخر مثاًل،  :أنو أرجعو إلى :صبا، بغير ىمز، والحظ :ويقال ،ويقال: صبأ

طمع،  :، فيقال: صبأ النجم بمعنى-واهلل تعالى أعمم-ىذه المعاني جميعًا فمعنى الخروج أو الميل موجود في 
 ؛ىكذا يقولون ،ويشتاق إليو، ففعل فعل الصبيان ،إذا كان ينزع إليو :إلى كذا في قوليم: فالن يصبو :والحظ

نفسو إليو، ففعل فعل الصبيان، فيتصرف  تصبو ،شق والتعمق المذموم من فعل الصبيانإن الع :ولذلك يقولون
امرأة، يتصرف تصرفات غير  ورجاًل كان أ ،ىيحصل ىذا لمكبير حينما يتصابو تصرفات مراىقين كما يقال، 

  .واهلل المستعان ،فيصدر عنو ما يعيبو عمى غيره ،وفيتغشى ذلك عقم   ،الئقة، إذا ابتمي بالعشق
ن أصمو يرجع إلى ذلك، لكن من ىم الصابئة إ: ىكذا يقولون ،الخارج من دين آلخر :أن الصابئ ىو :المقصودف

ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا }مقام الوعد: يقول في  -تبارك وتعالى-اهلل ف ،؟من ىؤالء الصابئة ،؟الذين ذكروا في القرآن
اِبِئيَن َمْن آَمَن ِبالم ِو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَمُيْم َأْجُرىُ  ال َخْوٌف ْم ِعْنَد َربِِّيْم وَ َوال ِذيَن َىاُدوا َوالن َصاَرى َوالص 

في مقام الحكم والجزاء والفصل بين الطوائف أما ، ىذا في مقام الوعد، و [7; البقرة:] {َعَمْيِيْم َوال ُىْم َيْحَزُنونَ 
اِبِئيَن َوالن َصاَرى َواْلَمُجوَس َوال ِذيَن َأْشَرُكوا }: ، فيقولالمختمفة ِإن  الم َو َيْفِصُل ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا َوال ِذيَن َىاُدوا َوالص 

والذين أشركوا، فيؤالء  ،في ىذه اآلية من سورة الحج أنو ذكر المجوس :، الحظ[>6 الحج:] {َبْيَنُيْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

                                                           

 كتاب ومسمم، ،(:618: )رقم بالصبا، نصرت -وسمم عميو اهلل صمى- النبي قول باب االستسقاء، أبواب البخاري، خرجوأ - 6
 (.11<: )رقم والدبور، الصبا ريح في باب االستسقاء، صالة



7 
 

أما األول ففي مقام الجزاء، و والحكم بين الطوائف المختمفة،  ،فذكر ذلك معيم في مقام الفصل ،عمى دين باطل
 .فمن ىم الصابئون؟

طمق عمى أكثر من أن لفظ الصابئة ي: -واهلل تعالى أعمم- كالم أىل العمم في ىؤالء كثير، والذي يظيرإن 
حل كان ذلك في كتب الممل والفرق والنسواء  ،طمق عمى أكثر من طائفةالصابئة يفىذه الخالصة، طائفة، 
كالم أىل العمم فمن ثر من طائفة، أن ىؤالء أك :حاصل ذلك ،في كتب المغةأم  ،في كتب التفسيرأم  ،واألديان

ابن  االتي أشار إليي :وفرقة وثنية، ىذه الوثنية ىي ،ييودية نصرانية :ىما فرقتان: ونبعضيم يقول :في ىؤالء
ىم بنات اهلل، فيؤالء  :ويقولون ،قوم يعبدون المالئكة :قال: قوم يرون تأثير الكواكب، أو قال -رحمو اهلل-ُجزي 

 ،من المشركين، وبعضيم يقول: ىم قوم عدلوا عن دين الييودية والنصرانية إلى عبادة المالئكة ،من الوثنيين
شبو دين النصارى إال أن دين ليم، وبعضيم يقول: ليم دين ييعبدون المالئكة، وبعضيم يقولون: ىم قوم ال 

: دين ىؤالء مركب من ، وبعضيم يقول-عميو السالم-يزعمون أنيم عمى دين نوح  ،قبمتيم نحو ميب الجنوب
ون ويقرء ،ويصمون إلى القبمة ،الييودية والمجوسية، وقيل: ىم قوم يعبدون الكواكب، وقيل: يعبدون المالئكة

وىذا غريب، كيف يوحدون ويعتقدون تأثير  ،لكنيم يعتقدون تأثير النجوم ،الزبور، وقيل: قوم من الموحدين
الطائفة المعروفة التي توجد  :لى عصرنا ىذا ىيإالموجودة و  ،الصابئة :اآلن الطائفة التي يقال لياف ،؟!النجوم

يوجدون في أكثر من موضع، ىؤالء و  ،يم قمةففي العراق، وليم وجود قميل في غيرىا، وىم أيضًا في العراق قمة، 
 اعمييم- ح،ونو  ،كآدم ،نبييم، ويؤمنون ببعض األنبياء :ىو -عميو السالم-، يزعمون أن يحيى ؟ما ىي عقيدتيم
ويتجيون في  ،والنجوم ،يقدسون الكواكب ،ىكذا يقال ليم ،نو دائين  الم   :ىؤالء يقال ليمو ، -الصالة والسالم
في موجود ىذا و انيا، ظتجدونيا في مو  ،تفاصيل كثيرة ُتذكر منجزء طب الشمالي، فيذا صالتيم إلى الق

  .المعاصرين اآلن في العراق
الذين يبعدون  الطائفة األخرى من المشركينو  ،نفاءأن الصابئة نوعان: نوع حُ  -رحمو اهلل-وذكر شيخ اإلسالم 

 .ويصمون، فيؤالء مشركون ،ون الزبورويقرء ،المالئكة
ىؤالء بعضيم يقول: ىم طائفة من أىل الكتاب، وبعضيم يقول:  ،نفاءأن الصابئة منيم ح :: حاصل ما ُيذكرنإذ

كروا في مقام الوعد مع الييود والنصارى، يعني: من آمن فيؤالء ىم الذين ذُ لكنيم حنفاء،  ،ليسوا من أىل الكتاب
فيم موعودون بالجنة، أو  -صمى اهلل عميو وسمم-باهلل، يعني: من كان كذلك عمى إيمان وتوحيد قبل بعث النبي 

حكم والفصل بين في مقام ال ما، وأ-صمى اهلل عميو وسمم-من آمن باهلل، يعني: دخل في اإليمان بعد بعث النبي 
لقوم  :يقال نذكر المجوس والمشركين معيم، فاهلل يفصل بين ىذه الطوائف المختمفة، فالصابئة إذفقد الطوائف 
أو يعبدون الكواكب، وعند النظر في  ،يعبدون المالئكة :سواء قيل ،لقوم من المشركين :ويقال أيضاً  ،نفاءمن الح

أو األرواح  ،كالم أىل العمم في وصف حال ىؤالء وىؤالء فإن الذين يعبدون الكواكب يزعمون أن المالئكة تنزل
ويعبدون الكواكب، فبعضيم  ،يعبدون المالئكة :ويعبدونيا، الحظ ،فيتقربون إلييا ،الطيبة تنزل في ىذه الكواكب

الصابئة الذين يعبدون الكواكب ىؤالء إن  :يقالو  أن المالئكة تنزل في ىذه الكواكب،ك، ذليقول: إنيم يزعمون 
في رحمتو إلى الشام، وحصمت معيم المناظرة التي ذكرىا  -صمى اهلل عميو وسمم-ىم الذين أتى عمييم إبراىيم 

َفَمم ا رََأى اْلَقَمَر َبازًِغا َقاَل * ي َفَمم ا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِميَن َفَمم ا َجن  َعَمْيِو الم ْيُل رََأى َكْوَكًبا َقاَل َىَذا َربِّ }: القرآن
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الِّيَن  ُكوَنن  ِمنَ َىَذا َربِّي َفَمم ا َأَفَل َقاَل َلِئْن َلْم َيْيِدِني َربِّي أَلَ  َفَمم ا رََأى الش ْمَس َبازَِغًة َقاَل َىَذا َربِّي * اْلَقْوِم الض 
ْيُت َوْجِييَ * َىَذا َأْكَبُر َفَمم ا َأَفَمْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي َبِريٌء ِمم ا ُتْشِرُكوَن  ِلم ِذي َفَطَر الس َمَواِت َواأَلْرَض  ِإنِّي َوج 

أنيا كانت عمى  :الراجح من أقوال المفسرين ايذف :اآلن ، الحظ[<> - ;> :األنعام] {اْلُمْشِرِكينَ  َحِنيًفا َوَما َأَنا ِمنَ 
 :ال من باب النظر، يعني: خالفًا لمن كان يقول ،ل مع المخالفعمى سبيل المناظرة من باب التنز  ،سبيل التنزل

يصمح لمعبادة،  اظرًا، يعني: كان يعتقد ربوبية الكوكب، حتى تبين لو أنو الإن إبراىيم قال ذلك ناظرًا ال من
نما كان ذلك عمى سبيل التنزل في باب المناظرة،  -عميو الصالة والسالم-أن يكون إبراىيم  ىشاوح كذلك، وا 

 واهلل أعمم.
 :يذه ترجع إلىفنيا النصباب القمب نحو المحبوب، إ :يقولون ،مرتبة من مراتب المحبة عالية :ييفالصبابة وأما 

نما  ،نحو المحبوب، وليست من صبا انصباب القمب: الصبابةصبب، ف  ،صببترجع إلى: أو صبأ الميموز، وا 
 .الصب  أي: 
 :يقالفلدنو مرتبتيم،  ؛لوا منزلة الصغيرفُنز   ،لدنو مرتبتيم ؛لمخدم، كأنيم قيل ليم ذلك :الصبيان يقال تنبيو:
دمة استعمال فالناس يستعممونيم في الخ ،واهلل أعمم ،خادم، فيذا كأنو لدنو مرتبتيم :يأ ،فالن صبيو  ،صبيان
بل ُيقام عمى خدمتو، أما  ،فال ُيطمب منو أن يقوم بالخدمة ،فال يحترزون ليم، يعني: قد ُيحترز لمكبير ،الصبي

 ما يتصل بالخدمة، واهلل أعمم.فيىؤالء فإنيم يؤمرون وُينيون 
 إذا تسخن بيا، والطاء بدل من التاء. :ي بالنارمِ تصطمون: تفتعمون، من صَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

وأنيا  ،ىاويصال ،الءتحدثنا عن الص  و تصطمون، : مضى الكالم عمييا، وتكممنا عمى ىذاقد ىذه في أصميا 
وقرأنا ما  ،الصالة، فال حاجة إلعادتو :ومقاساة حر النار، وذكرنا أصل ىذا في الكالم عمى ،الدخول :تعني

 .يتعمق بكالم ابن ُجزي في ىذا الموضع
 ا.اتخذه صفيًّ  :أي ،فاءمن الص   :اختار، وأصمو :اصطفى: أي :-رحمو اهلل تعالى-قال 

فيو:  ،من كل شوب الخموص :وىو ،إلى معنى واحد -رحمو اهلل-االصطفاء أرجع معنى ذلك ابن فارس 
الذي  :الحجر األممس، وىو ا:الصف :ر، ومن الباب نفسوالكد   :الصفاء يقابلفالصفوة، و الصفاء ، وكذا: صافٍ 

وان إذا ف  من الطين والرمل، ويقال أيضًا: يوم ص   اوان، يقال: إنو قيل لو ذلك؛ ألنو قد صفف  الص   :يقال لو أيضاً 
، اخموص ونقاء، ومن ىنا يقال: أصفاه بكذ :يدل عمى ،أصل ىذه المادة يذافشديد البرد،  ،كان صافي الشمس

المختار، : يعني: خصكم بيا، والمصطفى ىو [91 اإلسراء:] {َأَفَأْصَفاُكْم َربُُّكْم ِباْلَبِنينَ } ،وخصو ،آثره بو أي:
ِإن  }: -رحميا اهلل-، وفي قولو أيضًا لمريم [6:8 الصافات:] {َأْصَطَفى اْلَبَناِت َعَمى اْلَبِنينَ }واصطفيتك لنفسي، 

أي: ، [>79 البقرة:] {ِإن  الم َو اْصَطَفاُه َعَمْيُكمْ }االختيار واالجتباء،  :بمعنى [97 آل عمران:] {َوَطي َركِ الم َو اْصَطَفاِك 
يعني: اخترتك،  [699 األعراف:] {ِإنِّي اْصَطَفْيُتَك َعَمى الن اِس ِبِرَساالِتي} :، وكذلك أيضاً -رحمو اهلل-طالوت 

ِإن  الم َو }خالصو،  :، فالصفوة من كل شيء ىي[:> الحج:] {الن اسِ  اْلَمالِئَكِة ُرُساًل َوِمنَ  الم ُو َيْصَطِفي ِمنَ }
 {الدِّينَ  ِإن  الم َو اْصَطَفى َلُكمُ } :، وىكذا[88 آل عمران:] {اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل ِإْبرَاِىيَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَمى اْلَعاَلِمينَ 

َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر الم وِ }يعني: اختاره لكم، فيذا كمو يدل عمى خموص من كل شوب،  [687 البقرة:]  {ِإن  الص 
، [9;7 البقرة:] {َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَمْيِو ُترَابٌ }الصفاء، ليس فيو شوب من رمل ونحوه،  :حجر فيو معنى [=:6 البقرة:]
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، رجع إلى [9;7 البقرة:] {َفَأَصاَبُو َواِبٌل َفَتَرَكُو َصْمًدا}صفوان غير التراب، ال: نإذ ،{َعَمْيِو ُترَابٌ } :قيده ىنا :الحظ
 ومالستو. ،أصمو
 ضد الكبير. :، والصغير[62 التوبة:] {َصاِغُرونَ }لة، ومنو: ذِ  :-بفتح الصاد- َصغار :-رحمو اهلل تعالى-قال 

قمة وحقارة، ومن  :يدل عمى ،إلى معنى واحد -رحمو اهلل-أرجعيا ابن فارس  -الصاد والغين والراء-ىذه المادة 
يأتي  فالصغار ،صاغر ُصغرًا وصغاراً  :يقال ىوف ،الراضي بالضيم :بر، والصاغر ىويقابل الك :غرالص   :ذلك

 .ونحو ذلك مما يرجع إلى ىذا المعنى ،ل والميانةالحقارة والذ :بمعنى
د المغوية في استعماليا، كما ىو الشأن في كثير من ىذه الموا ،يًّاوقد يكون معنو  ،ر قد يكون حسيًّاغىذا الص  
 ،رم والحجمغر في الج  فيما يتعمق بالص   :يعنيطمق عمى أشياء معنوية، ، وتذكر في األمور المحسوسةيعني: ت

يقول: إنو في غ ر، وبعضيم ص  و ُغر بر، والفعل فييما واحد، ص  الك :كذلك أيضًا في القدر والمنزلة، فيذا يقابموو 
ر ي   :األشياء المحسوسة المادية يقال ر  ،رغ  ص  صغ   :ر، وفي المعنويات يقالغ  الص   :المصدربالكسر، و صغ 

، ما [679 األنعام:] {َسُيِصيُب ال ِذيَن َأْجَرُموا َصَغارٌ }غر المعنوي مثل ماذا؟ الص  فارة، غ  الص   :والمصدر ،ُغر  ص  
 ِإن َك ِمنَ }يعني: ذليمين،  [<66 األعراف:] {َوانَقَمُبوا َصاِغِرينَ }الذل والميانة،  :بمعنى معنى الصغار ىنا؟

اِغِرينَ   البقرة:] {ِإَلى َأَجِموِ  َوال َتْسَأُموا َأْن َتْكتُُبوُه َصِغيرًا َأْو َكِبيرًا} :يعني: األذالء، وفي المادي [68 األعراف:] {الص 
أي:  [8: القمر:] {َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكِبيٍر ُمْسَتَطرٌ } :حتمالً من المواضع يكون م، لكن في كثير ، مع أنو يحتمل[7=7

في  :يذا يحتمل المعنوي ويحتمل المادي، فبعضيم يقول: أيفكل األعمال والجنايات مكتوبة الصغار والكبار، 
، فيذا [<9 الكيف:] {َوال َكِبيَرًة ِإال  َأْحَصاَىا ال ُيَغاِدُر َصِغيَرةً }كتاب األعمال،  {َماِل َىَذا اْلِكتَابِ }القدر والمنزلة، 

يرجع إلى : يذا يقولونف، [676 التوبة:] {َوال ُينِفُقوَن َنَفَقًة َصِغيَرًة َوال َكِبيَرةً }أيضًا يحتمل المعنوي والمادي، 
واهلل أعمم، ، ىذا في المادي، [6; يونس:] {َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكَبرَ }النفقة الصغيرة أو الكبيرة، أي: المادي، 

 ،لالذ :، ىنا بمعنى[<7 التوبة:] {َحت ى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُىْم َصاِغُرونَ }: -تبارك وتعالى-في قولو و 
غر يقال ليذا الص  فيعني: أذالء،  [>8 النمل:] {َوَلُنْخِرَجن ُيْم ِمْنَيا َأِذل ًة َوُىْم َصاِغُرونَ }والميانة، وىكذا في قولو: 
 قصد بو في القدر.وقد ي ،قصد بو في السنقد يفوليذا، يقال: فالن صغير، 

 أعرض عنو. :فف عن الشيء يصدِ دَ صَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
  ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى أصمين:

 .، وولى ذاىباً إذا مال عنو :الميل، صدف عن الشيء :األول: يدل عمى
فة، لكن الذي يعنينا ىو د  الص   ،حارة في البحرالم  أي:  ،ف المعروفد  الص   ،عمى عرض من األعراض :والثاني
ارتباط  :أو ميل في اليدين، الحظ، القدمين ميل في :فد  يقال: الص  ، فالميل عن الشيء :الذي ىو ،نى األولالمع

يقولون: الجانب والناحية، فجانبا الجبل إذا تحاذيا يقال ليما ذلك، لماذا؟  ة أيضاً فد  ف والص  د  والص   ،المعاني
أنو  :بيذا االعتبار ،الموافقة :، أي: وجدتو والقيتو، والمصادفةالتصادفيما وتالقييما، ومن ىنا يقال: صادفت فالنً 

حسوسة، ويقال أيضًا في ُصدفتان، ىذا بالنسبة لألشياء الم :فيقال لناحيتي الجبل ،ميل :في أصمو يرجع إلى
في  :العدول واإلعراض عنو، لكن مما جاء في القرآن مثالً و الميل عن الشيء،  :دوفاألمور المعنوية، فالص  

َدَفْينِ }الحسي المادي:  بين الجبمين،  :يقال ،، ما المقصود بالصدفين ىنا؟[;< الكيف:] {َحت ى ِإَذا َساَوى َبْيَن الص 
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وتميل  ،القييات :صادفيا أيتو صادفيا، فكأنيا ت ،قابل األخرىكل ناحية من الجبل تألن فة؟ ُصد   :لماذا قيل لو
َدَفْينِ }تواجييا، و تقابميا  ،إلييا أنو بين الجبمين، ىذا المعنى  :المقصودف، [;< الكيف:] {َحت ى ِإَذا َساَوى َبْيَن الص 

يقال: صادفتو، يعني: لقيتو، ومن ىنا  ،كأنو يميل إلى اآلخر ،التالقي والتقابل :المباشر، لكن أصل المعنى
عمى غير ميعاد، وال  :لقيتو ُصدفة، يقصدونو رأيتو فيقال: صادفة ىذه العبارة يستخدميا الناس كثيرًا، والم

-من غير تقدير اهلل  :ال يقصدون بذلكىم نافي القدر، ني: بعض الناس يظن أن ذلك يمحظور فييا شرعًا، يع
نما يقصدون ،-جلعز و  يذا ال فصادفتو، و  ،مصادفةو  ،من غير ميعاد، لقيتو ُصدفةو من غير ترتيب،  :وا 

  .إشكال فيو وال محظور، واهلل تعالى أعمم
الميل  ،، ما معناه؟[;9 األنعام:] {انُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآلَياِت ُثم  ُىْم َيْصِدُفونَ }: -تبارك وتعالى-في قولو إذن 

أعرض ومال عنيا،  :بمعنى [>:6 األنعام:] {َفَمْن َأْظَمُم ِمم ْن َكذ َب ِبآَياِت الم ِو َوَصَدَف َعْنَيا}واإلعراض، 
  عرضون.يعني: يميمون وي [>:6 األنعام:] {َسَنْجِزي ال ِذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آَياِتَنا}

 .[66 إبراىيم:] {ِبُمْصِرِخُكمْ َما َأَنا }صريخ: ُمغيث، ومنو:  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
الصوت  :وىو ،راخالص :من ذلكف ،صوت رفيع: يل يدل عمىإلى ُأص   -رحمو اهلل-ىذه المادة أرجعيا ابن فارس 

 خ، ويقالُمصر   :غيث يقال لوإن الم :غيث، وقيللمم :أيضاً  الصارخ: ستغيث، ويقالالم :الصارخو المرتفع الشديد، 
استصرخ بمعنى: و  صريخ، :يقال ليا ،ولإلغاثة أيضاً  ،لممغيث :كما يقال ،لصوت الصارخ :الصريخ أيضاً 
 :أغاثو، ويقال أيضاً  :، أصرخو يعنياستصرخ القوم فأصرخوهو يستغيث،  :فالن يستصرخ يعنياستغاث، و 

أو  ،يعني: ال مغيث [98 يس:] {َفال َصِريَخ َلُيمْ }تصارخوا،  :يعني ،تصارخ، استصرخ القوم :بمعنى ،استصرخ
 {َوُىْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَيا}يعني: يستغيث بو،  [=6 القصص:] {َفِإَذا ال ِذي اْسَتنَصَرُه ِباأَلْمِس َيْسَتْصِرُخوُ }إغاثة، 

ترجع إلى  :فيي ،رفع الصوت، فبين ىذه المعاني مالزمةوىو:  ،راخالص :، يمكن أن يكون بمعنى[>8 فاطر:]
الصوت المرتفع؛ ألن الصارخ أصاًل ىذا المستغيث يرفع صوتو  :وىو ،ىذا المعنى الذي ذكره ابن فارس

، ىنا [77 إبراىيم:] {َما َأَنا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخي  }فيذا أصمو، والشيطان يقول:  ،يطمب الغوثو  ،مستغيثاً 
 .بمغيثكم ومخمصكم وال أنتم كذلكما أنا  ،؟ما المعنى

 ار.خ  فَ  :مصال: طين يابس، فإذا مستو النار فيوصَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 أرجعيا ابن فارس إلى أصمين: -الصاد والالم-ىذه المادة 

شب المتفرق لنداىا، ويقال لمع ؛الثرى :سمىاألرض، وت :ة، وىيم  ندى وماء قميل، ومنو: الص   :يدل عمى :األول
الل :أيضاً  الل، فالع :والمطر المتفرق يقال لو ،ص  سمى باسم المطر ألنو ي ؛المتفرق يقال لو ذلكشب ص 

الل.فيو:  ،المتفرق  ص 
 ،تيصو   ومصال، بأي اعتبار؟ ألنص   :مصمة، والخزف يقال لوالص   :منوو  ،صوت :يدل عمى :المعنى الثاني

حكاية  :ولذلك يقال: الصمصمة أيضاً  ؛صمصال، فيذان معنيان :فقيل لو ،لو صوتع، فيكون ُقر ُيصمصل إذا و 
ارًا وخزفًا، بيذا ويصير فخ   صيبو النارلكل ما جف من طين قبل أن ت :الصمصال بمعنى أوسع :الصوت، ويقال

 ،ىذا الطين اليابس صار لو صوتأو  ،ت، إذا ضربت ىذا الصمصاليصو   ،االعتبار، لماذا؟ ألنو لو صوت
وذكر  ،راب، وذكر الطينالتذكر  لما ذكر أطوار خمق اإلنسانتعالى بسو، واهلل الطين اليابس ُيصمصل من يف
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راب، فُخمط بالماء فصار طينًا، فُترك فصار حمًأ ت :فيذه مراحل، فأول ذلكشبيو أيضًا بالفخار، و  ،الصمصال
نما مر بأطوار في  ،أو متعارضة ،يذه مراحل ليست متنافيةفمسنونًا، يعني: متغيرًا، فمما جف صار صمصااًل،  وا 

 .خمقو
َوَلَقْد َخَمْقَنا اإِلْنَساَن ِمْن }ار، خ  ف   :فإذا مستو النار فيو ،طين يابسصمصال: يقول:  -اهللرحمو -فينا ابن ُجزي 

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَمالِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن }المتغير،  :، والحمأ ىو[;7 الحجر:] {َصْمَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنونٍ  َواِ 
اهلل عمى نبينا محمد، ، وصمى واهلل تعالى أعمم ،، فيذا معنى الصمصال[=7 الحجر:] {َمْسُنونٍ  َصْمَصاٍل ِمْن َحَمإٍ 

 وآلو، وصحبو.


