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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ُجزي البن التسييل تفسير
 (الغريب) المغات معاني

 إفك :قولو إلى أليم :قولو من :اليمزة حرف :المغات معاني تفسير في الثانية المقدمة( أ -ٕٔ)
 لشيخ/ خالد بن عثمان السبتا

 
 السالم عميكم ورحمة اهلل.

: الشيء : أثرُ -رحمو اهلل تعالى-قال ، األثر :في [ٙٔٔ] :كممة مضت في صفحة ىناك :قبل ما نبدأتنبيو 
 رَ ثَ أو قال: حرثوىا،  :بقية، وأثاروا األرض :الحديث، وأثارة من عمم :آثار، واألثر أيضاً : وجمعو ،وأمارتو ،بقيتو
، ؤثرهيآثر الشيء فيي:  ،موفض   :هيؤثر  الشيءَ  الرجلُ  ثرَ آو  :تيةا، وىكذا ىي في النسخة اإلمار رَ وآثَ  :ىي ،الرجلُ 
 ،(ٔ)"[ٜٔ: يوسف] {َعَمْيَنا الم وُ  آَثَركَ  َلَقدْ  تَالم وِ } :التنزيل وفي، وقد م ل،وفض   اختار: وآثر"في تاج العروس: وىي 

تكون  لكن أحيانًا تأتي بعض الكممات ،الفروقات يسيرة بين النسختين :يعني: فضمك واختارك، عمى كل حال
ثم بعد ذلك  ،ثم تكتب ما تحتاج من الفوائد ،وه قبل ما تأتونءن أن ُيقرأ الدرس في البداية، اقر حسُ الفروق ميمة، يَ 

وال يكون حظ اإلنسان من الدرس ىو مجرد ما يكون في حضوره  ،تستفيدو بيذه الطريق تضبط العمم، ف ،تراجع
وتأمل فيو،  ،نفس الكتاب اقرأ الدرس من: فإن مثل ىذا ال يثبت في األذىان، ىذه الطريقة الصحيحة ،فقط
ىذا في غاية األىمية، وال أعمم إلى ساعتي ىذه أن كتابًا في الغريب  ،ضبط مثل ىذه األشياء في الغريباو 

 ،بمنزلة كتاب في الغريب لكن في الغريب ال أعممو، فيذا ،تفسيرفي الس كتب س، يعني: قد ُتدرَ أو ُدر   ،سُيدر  
وىي أن تحرير الغريب ليس بالشيء السيل، أنا ال أستطيع  ،وقد تأتي رسالة في مضمون ذلك ،فجيد أن ُيضبط

ويتوقف القمم؛ ألن الكممة تحتمل  ،ىذا يحتاج إلى تحرير ،ال أستطيع ،أن أكتب كتابًا في الغريب غريب القرآن
تجمع أقوال و  ،بما تدل عميو حقيقة حينما تريد أن تحرر العبارة فييافوكالم أىل المغة،  ،وكالم المفسرين ،معانيَ 

في  -رحمو اهلل-ذلك ال غرابة أن يبقى السجستاني لتحتاج إلى وقت طويل في الكممة الواحدة،  ،السمف فييا
ولذلك  ؛ويقرأ ىذا الكتاب عمى شيخو ابن األنباري ،وىو عالم في المغة والتفسير ،كتابو الغريب خمس عشرة سنة
 .نريد عبارات جامعة ألقوال السمف؛ ألننا أي كتاب نقرأ؟ يصعب التحديد: حينما ُيسأل اإلنسان عن الغريب

 .روليس أثَ : آثر، أن ُيقال الكممة ىذهإذن: الصواب في 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم.
وصحابتو الطيبين  وعمى آلو ،وصمى اهلل وسمم وبارك عمى عبده ورسولو محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 والمستمعين، أما بعد: ،والحاضرين ،شيخنالو ، ولوالدينا ،الميم اغفر لنا، الطاىرين
 .[ٗٓٔ: النساء] {تَْأَلُمونَ }أليم: مؤلم، أي: موجع، ومنو: : -رحمو اهلل تعالى- الكمبي ُجزيفيقول اإلمام ابن 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

                                                           

 .(ٕٓ/ٓٔ) :العروس تاج - ٔ
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 :ليس ليا معنى آخر، األلم بمعنى ،، ىذه المادة تدور حول ىذا المعنى"موجع: أي ،مؤلم"فقولو: أليم، قال: 
 }َفِإن ُيمْ  ،يعني: تتوجعون تَْأَلُموَن{ َتُكوُنوا }ِإنْ  ، أي: عذاب موجع،[ٛٗ ]ىود: {ُثم  َيَمسُُّيْم ِمن ا َعَذاٌب أَِليمٌ }الوجع، 
تدور عمى ىذا األصل الواحد  ، فييوىكذا في جميع المواضع، [ٗٓٔ: النساء] {تَْأَلُمونَ  َكَما} ،يتوجعون {َيْأَلُمونَ 

 .في المعنى
، أي: تابع، ومنو: م  لقدوة، والكتاب، والطريق، وجمع أَ : اإمام: لو أربعة معانٍ : -رحمو اهلل تعالى-قال 

 .[4ٗ ]الفرقان: {ِلْمُمت ِقيَن ِإَماًما}
عمى اختالف بينيم  ،الوجوه والنظائر :ىذا الذي يقولون لو ،أربعة معانٍ  ، وىي:ذكرىا لإلمامىذه المعاني التي 

إلى آخر ما قال، وىو في ...  والطريق ،والكتاب ،: القدوةيرجع إلى أربعة معانٍ  :في التفاصيل، فاإلمام يقول
لو  م  ُأم، ومن ثَ  :شيء يقال لو أصل كلف، الواقع يرجع إلى أصل واحد في المعنى، يتفرع من ىذا األصل معانٍ 

م فإنيا تتفرع من ىذا المعنى األصل، ومن ىنا يقال لعمَ  ،أنك تأممت جميع ىذه المعاني التي تذكر ليذه المادة
أو  ،ُيمف عميو العمم، سواء عمى قول ىؤالءو  ،المواء لمرمح الذي يكون عميو أم  : عند البعض ُأم، ويقال :الجيش
وينضمون إليو، وكذلك أيضًا  ،فيو األصل الذي يجتمعون عميو ،الجندأو  ،جتمع حولو الجيشفإن العمم ي ،ىؤالء

 ،فإنو ُيجمع عميو ،الرمح مثالً  :يعني ،المواء ُأمّ  ،أو العمم ،إنو الرمح مثاًل الذي ُيمف عميو ىذا المواء :إذا قيل
ُأميم؛ لكونو األصل الذي يرجعون  :ىو ،القومرئيس و  ،ومقدم القوم ،ُيمف عميو، وكذلك أيضًا يقال لكبير القومو 

 :بمعنى ،حينما يقال ذلك بعد ذلك انظر إلى كافة االستعماالتفويصدرون عن رأيو، فيذا إذا ُفيم وُضبط  ،إليو
 :كما قال الشاعرة، ُأمّ  :الدين يقال لو أيضاً و ة، ُأمّ  :الجماعة يقال ليافة، ُأمّ  :الجماعة، يقال ليا

 ائعُ ط وىو ةٍ أم   ذو يأثمنْ  وىل *** ريبةً  كَ لنفسِ  أترك فمم حمفتُ 
 .فيذه المعاني متقاربة ؟وىو طائع ذو دين يعني: ىل يأثمنْ 

 يقال:: ، كما يقول ابن فارسمقامةل ويقال أيضاً 
نّ   مْ مَ طوال األُ  الوجوهِ  سانُ حِ ***  ينَ األكرمِ  معاويةَ  وا 

 .يعني: القامة
ْرَنا َعْنُيمُ }: المدةو محين يقال لوىكذا أيضًا   ،والحين ،، يعني: المدة[ٛ ]ىود: {اْلَعَذاَب ِإَلى ُأم ٍة َمْعُدوَدةٍ  َوَلِئْن َأخ 

 .والزمن
ات أيضًا، فيذه المعاني تتقارب، واهلل تعالى ُأمّ  :جمع عمى ُأميات، ويقالتُ و  ،الوالدة :يعني ،أُلمليقال وأيضا 

 .أعمم
ي ِتَنا ُأم ًة ُمْسِمَمًة َلكَ }: -تبارك وتعالى-انظر إلى االستعماالت في كتاب اهلل   {َرب َنا َواْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّ

َوَكَذِلَك }أيضًا الجماعة،  [ٖٗٔ ]البقرة: {ِتْمَك ُأم ٌة َقْد َخَمتْ }الجماعة، بمعنى: ، ىذا بأي معنى؟ [ٕٛٔ ]البقرة:
اإلمام ، [ٕٔ ]يس: {َوُكل  َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ }الجماعة،  :بمعنى [ٖٗٔ ]البقرة: {َجَعْمَناُكْم ُأم ًة َوَسًطا

، وكذلك أيضًا: {ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ } الكتاب الجامع الذي كتب اهلل فيو مقادير كل شيء وىو ،األصل :يعني
ن ُيَما َلِبِإَماٍم ُمِبينٍ }  {َقاَل ِإنِّي َجاِعُمَك ِلمن اِس ِإَماًما}الطريق،  :، اإلمام المبين يعني[ٜٚ ]الحجر: {َفاْنَتَقْمَنا ِمْنُيْم َواِ 

أو الذي اجتمعت فيو أوصاف الكمال التي تفرقت  ،أو الرجل الجامع لخصال الخير ،يعني: القدوة [ٕٗٔ ]البقرة:
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نما المقصود ،، ليس ىذا طمبًا لمرئاسة[ٗٚ ]الفرقان: {َواْجَعْمَنا ِلْمُمت ِقيَن ِإَماًما}كما يقول بعضيم،  ،في غيره  :وا 
ي ِتي}اإلمامة في الدين،  َقاَل ال َيَناُل }يعني: اجعل أئمة،  [ٕٗٔ ]البقرة: {َقاَل ِإنِّي َجاِعُمَك ِلمن اِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّ

ال يكون ذلك  ،متبوعًا في الخير ،يكون قدوة ، أي:اإلمامة في الدين ،يعني: باإلمامة [ٕٗٔ ]البقرة: {َعْيِدي
 {َواْجَعْمَنا ِلْمُمت ِقيَن ِإَماًما}ع، بَ يعني: الكتاب الذي ُيت   [ٚٔ ]ىود: {َوِمْن َقْبِمِو ِكتَاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرْحَمةً }لمظالمين، 

 .يعني: ىؤالء الكبراء الذين يقتدي بيم األتباع، وىكذا [ٕٔ ]التوبة: {َفَقاِتُموا َأِئم َة اْلُكْفرِ }كما سبق، ، [ٗٚ ]الفرقان:
بأي اعتبار؟ باعتبار  ،أم القرىو و، قصدتُ  أي: فالناً  متُ تأمّ كقولك: القصد،  :بمعنى مّ األَ ف ،َأم   :يقال أيضًا لمقصدو 

 أنيا األصل.
 .القدوة :أي ،والحين، واإلمام: الجماعة من الناس، والدين، ة: ليا أربعة معانٍ أمّ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 العرب باألميين. فَ صِ ولذلك وُ  ؛وال يكتب ال يقرأ :ُأمي

 مكة.: وأم القرى ،ة، واألصلُأم: ليا معنيان: الوالد
إلى آخره،  ... والحين ،والدين ،الجماعة :ذكر ىناف، الكالم عمى اإلمام كما ذكرتُ  ،اأُلمة يرتبط معناىا بما سبق

كما يقال لمجماعة والدين، فيذه كميا متقاربة، وقد  ،أو المرجع ،األصل :وكما سبق أن ذلك يرجع إلى ىذا المعنى
 مضت األمثمة عمى ىذا، واهلل أعمم.
 [ٖٕٔ: البقرة] {َواِحَدةً  ُأم ةً  الن اُس  َكانَ }قولو مثاًل:  فيكل ذلك كما سبق  ،ةُأم   :اآلن فيما يتعمق بيذه المفظة بعينيا

الن اِس  َوَجَد َعَمْيِو ُأم ًة ِمنَ } كقولو: يعني: جماعة مجتمعة عمى دين، لكن قد ال تكون مجتمعة عمى دين،
يذه جماعة مجتمعة عمى ف، [ٓٔٔ ]آل عمران: {ُكْنُتْم َخْيَر ُأم ٍة ُأْخِرَجْت ِلمن اسِ }وأما قولو: ، [ٖٕ ]القصص: {َيْسُقونَ 

ْذ َقاَلْت ُأم ٌة ِمْنُيْم ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما}دين، إلى غير ذلك، لكن  َوَقاَل }يعني: جماعة منيم،  [ٗٙٔ ]األعراف: {َواِ 
 ]الزخرف: {َعَمى ُأم ةٍ  ِإن ا َوَجْدَنا آَباَءَنا}، يعني: بعد مدة من الزمن، [٘ٗ ]يوسف: {ال ِذي َنَجا ِمْنُيَما َواد َكَر َبْعَد ُأم ةٍ 

 ممة ودين.عمى يعني:  [ٕٕ
 ؛الذي ال يقرأ وال يكتب" :ىو :، فاألمي قالمَ مَ أَ  :من أصل المادة وىو يرتبط بما سبق أيضاً  ،ثم ذكر اأُلمي

فإنو باعتبار أن اأُلمي منسوب إلى األم،  ،اآلن لو نظرنا إلى معنى األصل ،"العرب باأُلميينصف وُ ولذلك 
 :، فإذا قيل[ٛٚ ]النحل: {َوالم ُو َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأم َياِتُكْم ال َتْعَمُموَن َشْيًئا} ،جديعني: كأنو عمى األصل حينما وُ 

نْ و ليس لو معرفة بالعمم، وذلك  ،فكأنو منسوب إلى األم، حيث خرج من بطن أمو ال عمم لو، فيذا ُأمي ،ُأمي  ا 
من النسبة  :إال أن ىذا أيضًا يكون كما سبق يعني -وبعضيم يقول غير ذلك-كان يقال لمذي ال يقرأ وال يكتب 
ال عمم لو، فتعمم ىذه الكتابة والقراءة، كما أن الكتابة  ،ال يقرأ وال يكتب وىو إلى األم؛ ألنو خرج من بطن أمو

َوِمْنُيْم ُأمِّيُّوَن ال َيْعَمُموَن اْلِكتَاَب ِإال  } :-تعالى-قال اهلل  ،-تحصيل العمم-ئل التحصيل من وسا :والقراءة ىي
 :فيو قوالن مشيوران {ال َيْعَمُموَن اْلِكتَاَب ِإال  َأَماِني  } بيذا المعنى، وى {ُأمِّيُّونَ }، [ٛٚ ]البقرة: {َأَماِني  

، وجمع من المحققين، وىذا يؤكد -رحمو اهلل-واختاره شيخ اإلسالم  ،المفسرين، وىذا ذكره بعض إال قراءةً األول: 
 :، مع أن المعنى ىنا[ٛٚ ]البقرة: {ال َيْعَمُموَن اْلِكتَاَب ِإال  َأَماِني  } ،الجيل :ىذا المعنى الذي ىو النسبة إلى األم

ونو إنما يقرء ،ومضامينو ،ر ليم بمعانيوصَ ال يعرفون المعنى، ال بَ  ،لكنيم جيمة ،يعرفون القراءة :يعني ،قراءة
 .ةقراءة مجرد
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يعني: أنو  [ٛٚ ]البقرة: {ال َيْعَمُموَن اْلِكتَاَب ِإال  َأَماِني  } :وىو أن المقصود :-وىو أشير من ىذا-والقول اآلخر 
ة، يَ نِ اأُلمْ فيو من:  ،ونحو ذلك ،[ٓٛ: البقرة] {َمْعُدوَدةً  َأي اًما ِإال   الن ارُ  َتَمس َنا َلنْ } ،يَ يتمنون أمانِ  :استثناء منقطع

 ، كقول الشاعر:ةقراءال :ةي  نِ اأُلمْ  :واألول من
 المقادرِ  مامَ حِ  القى هوآخرَ ***  وليمِ  أول   اهللِ  كتابَ  ىتمن  

َلْيَس َعَمْيَنا ِفي َذِلَك ِبَأن ُيْم َقاُلوا }قال اهلل تعالى: و قرأ،  :بمعنى ،-نوعرضي اهلل -في عثمان وىذا البيت قيل 
يِّيَن َسِبيلٌ  يِّيَن َرُسواًل ِمْنُيمْ } ،، ىذا يقال لمعرب[٘ٚ ]آل عمران: {اأُلمِّ كانوا ف، [ٕ ]الجمعة: {ُىَو ال ِذي َبَعَث ِفي اأُلمِّ

من العرب ال يؤثر في الحكم العام، وىذا ال يرفع ىذا الوصف  ةوجود أفراد يعرفون القراءة والكتابو عرفون بيذا، يُ 
صمى اهلل عميو -رفوا بو، والنبي عُ و  ،ولو فشت فييم الكتابة، باعتبار أن ىذا الوصف أعمق بيم من غيرىم ،عنيم
، وغير ذلك [ٛ٘ٔ ]األعراف: {اأُلمِّيِّ َفآِمُنوا ِبالم ِو َوَرُسوِلِو الن ِبيِّ }، واهلل تعالى قال: (ٕ)((ةة ُأميّ أمّ إنا ))قال:  -وسمم

 .من اآليات
صل لإلنسان؟ األأليست الوالدة ىي  :واألصل، لكن عند التأمل ،الوالدة :ليا معنيان: األميقول:  :عمى كل حال

في ىنا أراد أن يوضح لك المعنى في كل موضع بحسبو  ىو األصل، فيذا يرجع إلى معنى واحد، لكن :ىي
ِو َكْي َتَقر  َعْيُنَيا}: -تبارك وتعالى-ال أصل المعنى، فقولو  ،-وتعالىتبارك -كتاب اهلل   {َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِّ
ن ُو ِفي ُأمِّ اْلِكتَابِ } ، ونحو ذلك، لكن[ٗٔ ]لقمان: {َحَمَمْتُو ُأمُّوُ }وكذا ىذه الوالدة،  [ٖٔ ]القصص:  [ٗ ]الزخرف: {َواِ 

 .يعني: الموح المحفوظ
ونحو ذلك  ،والمرجع ،األصل: كل ىذا يرتبط بما سبقفكما سبق في الكالم عمى أصل المادة،  ،القرىوىكذا أم 
َيا َرُسواًل }واهلل تعالى أعمم،  ،مما يقاربو يعني: في  [ٜ٘ ]القصص: {َوَما َكاَن َربَُّك ُمْيِمَك اْلُقَرى َحت ى َيْبَعَث ِفي ُأمِّ

 .[ٕٜ: األنعام] {َحْوَلَيا َوَمنْ  اْلُقَرى ُأم   َوِلُتْنِذرَ } ،العاصمة ليذه القرىو  ،المدينة الجامعةو  ،القرية الجامعة
 ىذا ىو األصل؟ :أو يقال ،الوالدة ىييل ىذه ف [ٜ ]القارعة: {َفُأمُُّو َىاِوَيةٌ }: -تبارك وتعالى-ما في قولو أو 

 يعني، كابن زيد ،النار، كما جاء عن بعض السمفقال: الياوية ف [ٜ ]القارعة: {َفُأمُُّو َىاِوَيةٌ } بعضيم فسر قولو:
مأواه إلييا، مأواه النار، أمو النار، أمو ىاوية التي ىي و ويصير إلييا،  ،التي يرجع إلييا أمو، يعني أن النار ىي

 .يصير إلييا، مصيره إلى النارو النار، يأوي إلييا، 
أم الرأس، يعني: أنو يخر في النار عمى أم  :المقصود باألم، [ٜ ]القارعة: {َفُأمُُّو َىاِوَيةٌ } قولو:وبعضيم يقول: 

خر عمى أم رأسو، فسواء كان ىذا يأم رأسو، يخر عمى رأسو،  ،لنار ما ىو؟ ناصيتوبا الذي ييوييعني: رأسو، 
ىي أصمو، وكذلك أيضًا و ىي التي تجمعو، و  ،فيي جامعتو ،أم الرأس أمو ىي:أن  فإذا قيل ذلك باعتبار ،أو ىذا

 ويأوي إليو، واهلل أعمم. ،النار ىي الياوية، فإن ذلك يعني أنيا ىي المرجع الذي يصير إليو :قيل إذا
 .رُأخَ ر و : ُأخرى: مؤنثة آخَ -رحمو اهلل تعالى-قال 

                                                           

 ومسمم، ،(ٖٜٔٔ: )رقم ،«نحسب وال نكتب ال: »-وسمم عميو اهلل صمى- النبي قول باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ
 الشير عدة أكممت آخره أو أولو في غم إذا وأنو اليالل، لرؤية والفطر اليالل، لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب
 (.ٓٛٓٔ: )رقم يوما، ثالثين
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 خالف التقدم،: التأخر وىو خالف التقدم، ،ىذه المادة ترجع إلى معنى واحد، رر وُأخَ مؤنثة آخَ  :اأُلخرىيقول: 
، [ٗٙٔ ]األنعام: {َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى}، [ٜٔ ]األنعام: {َأِئن ُكْم َلَتْشَيُدوَن َأن  َمَع الم ِو آِلَيًة ُأْخَرى} كقولو:
 .مدُ : القُ ر نقيضالمتقدم، وكذلك اأُلخُ  :ر نقيضفاآلخِ 
 آلِ } :ومنو ،، واألتباع والجنود[5٘: الحجر] {ُلوطٍ  آلَ } :ومنو ،آل: لو معنيان: األىل :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .[5ٗ: البقرة] {ِفْرَعْونَ 
د عميو فيما رجع عميو فيو، فتارة يكون ىذا باعتبار من رجع إلى معتمَ  لاسم لك :ويفع، جَ اآلل يقال لكل من رَ 

أيضًا وقد يكون ، جعَ رَ  :يعني لَ آ :حينما نقولفالرجوع من ناحية النسب، وتارك يكون ذلك من جية السبب، 
 .صار :بمعنى ،الطين خزفاً  تقول: آلَ  ،صار :بمعنى
 ،لويشير إلى معنى: اأَلوْ المادة فإنو يذكر  حينما يتحدث عن ىذه -رحمو اهلل-فإن شيخ اإلسالم  م  ومن ثَ 
فإنو  في الكتاب والسنةإذا جاء أن لفظ آل فالن  :-رحمو اهلل-الرجوع، ويذكر شيخ اإلسالم  :بمعنى ،والتأويل

حينما يقال: ف ،-صمى اهلل عميو وسمم-ىم آل النبي  وىذا ُيحتاج إليو في معرفة من ،يدخل فيو ذلك الشخص
ىل المقصود بذلك ىو الشخص ؟ ونحو ذلكبيذا، ، فمن المقصود [ٙٗ ]غافر: {َأْدِخُموا آَل ِفْرَعْوَن َأَشد  اْلَعَذابِ }

يقول: آل فالن، إذا  -رحمو اهلل-شيخ اإلسالم ف؟ -يتبعونو من-أو المقصود األتباع ، أو المقصود األىل، نفسو
صمى اهلل -في المالئكة الذين ضافوا إبراىيم  -تعالى-جاء في الكتاب والسنة يدخل فيو ذلك الشخص، كقولو 

وُىْم َأْجَمِعيَن * ِإن ا ُأْرِسْمَنا ِإَلى َقْوٍم ُمْجِرِميَن } قال اهلل عن قيميم: ،-عميو وسمم ِإال  اْمرََأَتُو * ِإال  آَل ُلوٍط ِإن ا َلُمَنجُّ
يعني - {َقالَ }، [ٔٙ]الحجر: {َفَمم ا َجاَء آَل ُلوٍط اْلُمْرَسُمونَ }، ثم قال: [ٓٙ-ٛ٘ ]الحجر: {اْلَغاِبِرينَ  َقد ْرَنا ِإن َيا َلِمنَ 

ِإن ا َأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم }، وىكذا في قولو تعالى: [ٕٙ ]الحجر: {ُمْنَكُرونَ ِإن ُكْم َقْوٌم } :-صمى اهلل عميو وسمم-لوطًا 
ْيَناُىْم ِبَسَحرٍ  ، يقول: [ٔٗ ]القمر: {َوَلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذرُ }، ثم قال: [ٖٗ ]القمر: {َحاِصًبا ِإال  آَل ُلوٍط َنج 
آل في ن، فو ن المأخوذوالمكذبو  ،داخل في آل فرعون فرعونُ كذلك و  داخل، ومعموم أن لوطًا في ىذه المواضع

 .في ذلك -عميو الصالة والسالم-لوط يدخل لوط 
     السيما فيما يتصل بآل النبي  ،وىذا ُيحتاج إليو ،فصل في ىذه المادة -رحمو اهلل-كذلك الحافظ ابن القيم 

 :قولين في معنى اآلل واشتقاقو -اهللرحمو -ذكر الحافظ ابن القيم ف، -صمى اهلل عميو وآلو وسمم-
وليذا إذا ُصغر رجع : آل، قال: فقيل ،مت عمى قياس أمثالياثم ُسي   ،ثم قمبت الياء ىمزة ،األول: أن أصمو أىل

خصوه ببعض األسماء المضاف إلييا، فمم يضيفوه إلى  يل، قال: ولما كان فرعًا عن فرعٍ ُأىَ  :لافيق ،إلى أصمو
: ال يقالف ،وال يضيفونو إلى مضمر ،آل امرأة ،آل رجل :فال يقولون ،وال غير األعالم ،وال المكان ،أسماء الزمان

 .مضاف إال إلى معظ  ال ي بلآلي، 
أنو يمزم منو  :أنو ال دليل عميو، وباعتبار :باعتبار: ، ثم ضعفو من وجوهوىو: األول ذكر ىذا القولابن القيم ف

وغير العاقل، واآلل ال  ،مع مخالفة األصل، ثم بين أن األىل ُتضاف إلى العاقل ،القمب الشاذ من غير موجب
من  موالنكرة، واآلل ال ُيضاف إال إلى ُمعظ   ،مُتضاف إال إلى عاقل، وكذلك أيضًا أن األىل ُتضاف إلى العمَ 

ن النحاة من منع م والُمضمر، واآلل ،أن األىل ُتضاف إلى الظاىر :ول إليو، كذلك باعتبارشأنو أن غيره يئ
أن الرجل حيث ُأضيف إلى آلو : وذكر من الفروقات أيضاً ، ن جوزىا فيي شاذة قميمةومَ  ،ضمرإضافتو إلى الم
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صمى اهلل -أن قول النبي و ، [ٙٗ ]غافر: {َأْدِخُموا آَل ِفْرَعْوَن َأَشد  اْلَعَذابِ }: -تعالى- قولو في كما ذكرنا ،دخل فيو
ولم  ،بذلك، ىذا إذا ُأضيف إليو، ال شك أن أبا أوفى مقصود (ٖ)((عمى آل أبي أوفى ))الميم صل  : -عميو وسمم

في : وداخاًل في اآلل، وقد يقال ،ُذكر مفرداً  :فقد يقال :معو يقول ُذكرُيذكر معو من ُأضيف إليو اآلل، وأما إذا 
 .لم يدخل فييم ،أىل زيد ذكره مفردًا أغنى عن ذكره مضافًا، يقول: واألىل بخالف ذلك، فإذا قمت: جاء

 .أىل :ن آل بمعنىإ :ابن القيم يرد عمى أصحاب القول األول الذين قالوا :عمى كل حال
وعيالو، وآلو  ،أىمو :الرجل وىذا الذي ذكره صاحب الصحاح، وقال: وآلُ  ،لوْ أن أصمو أَ  :ثم ذكر القول الثاني

وُيضافون  ،الذين يرجعون إليو :الرجل ىم رجع، فآلُ  :يعني ،لُ و ئُ مشتق من آل يَ  :عند ىؤالء أتباعو، فيو :أيضاً 
السياسة، يقول: ونفسو  :وىي ،يرعاىم، فيكون مآليم إليو، ومنو اإليالةو يسوسيم  :بمعنى أيضاً  ،يملو ئُ : يَ إليو، فيو

 .بل ىو داخل فييم ،إنو مختص بآلو :فيو أحق بالدخول من آلو، ولكن ال يقال ،أحق بذلك من غيره
وليذا ُسمي حقيقة الشيء بتأويمو؛ ألنيا حقيقتو التي يرجع  ؛وحقيقتو ،وىذه المادة موضوعة ألصل الشيء يقول:
، يعني: وقوع ما أخبر بو، أخبرت بو [ٖ٘ ]األعراف: {َىْل َينُظُروَن ِإال  تَْأِويَموُ }: -تبارك وتعالى-قال اهلل إلييا، 
أو  ،ر بوحينما ُيشاىد ذلك الشيء الُمخبَ  :فيذا ىو تأويمو، وكذلك أيضاً  ،يتحقق، و يقع حقيقةو حينما يأتي  ،الرسل
فيو بيذا  ،والتحقق ،، فيكون ذلك قد آل إلى الوقوع[ٓٓٔ ]يوسف: {تَْأِويُل ُرْؤَيايَ  َىَذا} :، كقولوي في الرؤيائالمر 

 .حينما تكون معاينة حقيقة الرؤيا االعتبار
َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الم ِو َوالر ُسوِل ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن }، كقولو: العاقبة :وىكذا أيضًا التأويل بمعنى

حقائقيا التي  يعني: وأحسن عاقبة، فعواقب األمور ىي [ٜ٘ ]النساء: {ِبالم ِو َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًل 
 .ول إليياتئ

راد بيا، ال حقائق األمور التي يوحقيقتو، حقيقتو  فيو باعتبار أنو بيان لمعناه ،التفسير :التأويل بمعنىوىكذا 
نما ذلك من جية المعنى  .الغيبية، وا 
 ،األول لماذا قيل لو ذلك؟ باعتبار أنو أصل العددفلثالث، ا ،الثاني ،األولكوىكذا في سائر أنواع االستعمال، 

 ،فيو أصميم الذي تفرعوا منو، يعني تفرع منو أوالده ،اآلل بمعنى أنو الشخص نفسوفو، تفرع منيومبناه الذي 
 .الذريةو األحفاد كونحو ذلك، 

 ،ويراد بو نفس الرجل، ويقال أيضًا لمن يتبعو، ويقال ألىمو إن ذلك يقال :فآل الرجل بعض أىل العمم يقولون
-قول النبي  :-يدخل معو أىل بيتوو ويدخل معو أيضًا القرابة، -قو عمى الرجل نفسو طاللقرابتو، فمن إ ويقال

وعمى آل محمد، كما  ،عمى محمد الميم صل  ))و، (ٗ)((عمى آل أبي أوفى الميم صل  )) :-صمى اهلل عميو وسمم
لكن ليس ىذا محل  ،، وىكذا-عميو الصالة والسالم-، يعني: إبراىيم (٘)((وعمى آل إبراىيم ،صميت عمى إبراىيم

                                                           

 الدعاء باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(ٜٚٗٔ: )رقم الصدقة، لصاحب ودعائو اإلمام، صالة باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجو - ٖ
 (.ٛٚٓٔ: )رقم بصدقتو، أتى لمن
 .المصدر السابق - ٗ
 الصالة، كتاب ومسمم، ،(ٖٚ٘ٙ: )رقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبي عمى الصالة باب الدعوات، كتاب البخاري، أخرجو - ٘

 .(٘ٓٗ: )رقم التشيد، بعد -وسمم عميو اهلل صمى- النبي عمى الصالة باب
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ونحو ذلك، وأن ىذه االستعماالت في آل  ،واألقارب ،بعضيم يقول: ال يكون اآلل إال بمعنى األتباعفاتفاق، 
ىم؟ قالوا: األنبياء الذين كانوا من ذريتو، فالمطموب ىو  آل إبراىيم من لكنوآل إبراىيم ىي كذلك،  ،محمد

 .الصالة عمييم
َأْدِخُموا }كقولو:  ،ُيرجح أن اآلل إن ُأفرد دخل فيو المضاف إليو في النياية -اهللرحمو -ابن القيم  :عمى كل حال

َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل ِفْرَعْوَن }وقولو: ، فينا ال شك أن فرعون داخل في ىذا، [ٙٗ ]غافر: {آَل ِفْرَعْوَن َأَشد  اْلَعَذابِ 
عمى آل  الميم صل  )): -صمى اهلل عميو وسمم-وقول النبي ففرعون داخل في ىذا، ، [ٖٓٔ ]األعراف: {ِبالسِِّنينَ 

كما صميت عمى آل  ،وعمى آل محمد ،عمى محمد الميم صل  ))، فأبو أوفى داخل فيو، (ٙ)((أبي أوفى
 .داخل في ذلك :، فيو(ٚ)((إبراىيم

 :المجرد والمقرون، فإذا قمتق ابن القيم بين لم يدخل فييم، ففرّ  -آل الرجل-ثم ُذكر اآلل  ،ا إن ُذكر الرجلوأمّ 
ذا قمت ،لزيد وآل زيد أعطِ  تناول زيدًا وآلو، وذكر أن المفظ  ،أعطو آلل زيد :لم يكن زيد ىنا داخاًل في اآلل، وا 

 ،واإليمان واإلسالم، والبر والتقوى، والفحشاء والمنكر ،كالفقير والمسكين ،تختمف داللتو بالتجريد واالقتران
 .ونحو ذلك ،والفسوق

ذا تأممت  -تعالى-واهلل  ،ىو األقرب -رحمو اهلل-ىذا التفريق الذي ذكره ابن القيم  :عمى كل حال أعمم، وا 
فإنو ال يكاد  -صمى اهلل عميو وسمم-وفي سنة النبي  ،-تبارك وتعالى-وتتبعت ىذا االستعمال في كتاب اهلل 

 .يخرج عن ىذا المعنى
ت أن بعضو يرجع إلى النوع األول، وأن لوجدتأممتو  موف ،والنظائر وأما ما يذكره بعض المؤلفين في كتب الوجوه

ن كُثرت ىذه المعاني التي يذكرون فإنيم في الغالب في كتب الوجوه والنظائر  ،بعضو يرجع إلى النوع الثاني، وا 
وُيشتت األذىان في  ،وىذا ال شك أنو يوقع في إشكاالت ،وتكثير ىذه األنواع في المعنى ،قد أولعوا بالتشقيق

بصائر  :في مثل كتابأيضًا تجدونو و  ،تجدون ىذا كثيرًا في ىذه الكتبف ،ويفوت الكثير عمى طالب العمم ،العمم
 ،كثيرة عانيَ ربما ذكروا ليا مل ،، ولربما ذكروا لمصالة التي ىي أوضح ما تكونيبادآ ، لمفيروزذوي التمييز

 .كل ىذا يعدونو من األنواع ،وغير ذلك ،وصالة العصر ،فيعدون الصالة الوسطى
لكن مع التفطن ليذا  ،وىو من الكتب المفيدة عمى كل حال-عين النواظر نزىة األ :ابن الجوزي في كتابو

  يذكر أن اآلل في القرآن عمى أربعة أوجو: -التشقيق :الجانب
، [ٔٙ ]الحجر: {َجاَء آَل ُلوٍط اْلُمْرَسُمونَ  َفَمم ا}كقولو:  ،يعني: الذين ينتسبون إليواألول: أنو أىل بيت الرجل، 

؟ بذلك معنيًّا -عميو الصالة والسالم-ألم يكن لوط  :كما قال شيخ اإلسالمىذا أىل بيت الرجل، أليس  :الحظ
ْيَناُىْم ِبَسَحرٍ }وىكذا في قولو:  ؟!إنيم أىل بيت الرجل :فكيف يقال ، فيو داخل في [ٖٗ: القمر] {ِإال  آَل ُلوٍط َنج 

                                                           

 الدعاء باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(ٜٚٗٔ: )رقم الصدقة، لصاحب ودعائو اإلمام، صالة باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجو - ٙ
 (.ٛٚٓٔ: )رقم بصدقتو، أتى لمن
 الصالة، كتاب ومسمم، ،(ٖٚ٘ٙ: )رقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبي عمى الصالة باب الدعوات، كتاب البخاري، أخرجو - ٚ

 .(٘ٓٗ: )رقم التشيد، بعد -وسمم عميو اهلل صمى- النبي عمى الصالة باب
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من آل  ،أنو من قرابة فرعون :باعتبار عمى تفسيره [ٕٛ ]غافر: {َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْونَ }وقولو: ىذا، 
 .أنو من قومو، وليس من بني إسرائيل :فرعون، لكن عمى المعنى اآلخر

ن نزلوا،  ،ذرية الرجل : وىوالمعنى الثاني الذي ذكره ]آل  {الم َو اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل ِإْبرَاِىيَم َوآَل ِعْمرَانَ ِإن  }وا 
 :، والواقع أن إبراىيم داخل في ىذا، وعمران داخل في ىذا، بل إن بعضيم قال: المقصود بذلك[ٖٖ عمران:

 .إبراىيم وعمران
، لكن [ٗ٘ ]األنفال: {َوَأْغَرْقَنا آَل ِفْرَعْونَ }كقولو: وذكر المعنى الثالث: أىل دين الرجل، يعني: األتباع عمى الدين، 

 .أن فرعون داخل في ىذا :الواقع
َوَبِقي ٌة } كقولو: صمة، :يقولون ،زائد، لكن يتأدبون في العبارة ي:أ، ثم ذكر المعنى الرابع: أنو صمة في الكالم

من  وأ ،أن النبي :األمثمة السابقة ذكرنا يعني: موسى، مع أنو في :قالوا، [ٕٛٗ ]البقرة: {ِمم ا َتَرَك آُل ُموَسى
يعني: موسى وىارون،  [ٕٛٗ: البقرة] {َىاُرونَ  َوآلُ  ُموَسى آلُ  َتَركَ  ِمم ا }َوَبِقي ةٌ ُأضيف إليو اآلل أنو داخل فيو، 

 .أعمم -تعالى-يذا ال يفارق ما سبق، واهلل ف
 ،ثم بعد ذلك سيجمع كثيرًا مما يقولون ،المعنىيحتاج أن يستحضر أصل  الذي يقرأ في كتب الوجوه والنظائرف

 والمعاني التي يشققونيا، وطالب العمم أحوج ما يكون إلى معرفة ىذا، أحوج ما يكون ويعيد ترتيب ىذه األنواع
ال فإنو قد يتكثر بما ال يكون كثيراً  نما ،وا   .وىذه أمثمتو ،أو إلى شيء واحد ،يرجع إلى معنى وا 

 .واألتباع ،األىل :ذكر أنو يرجع إلى معنيين -رحمو اهلل- ُجزيأن ابن  :فالحاصل
 والزمن الماضي. ،أمس: اليوم الذي قبل يومك: -رحمو اهلل تعالى-قال 

َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقد َمْت } كقولو: ويقال أيضًا لممستقبل، ،يقال لميوم الذي بعد ليمتك :يعني: كما يقال في الغد
َفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخاِئًفا َيَتَرق ُب َفِإَذا ال ِذي } :ىول تعالق، ييعني: آلخرتيا، فيكذا أمس [ٛٔ ]الحشر: {ِلَغدٍ 

استصرخو باألمس في ، ؟{َيْسَتْصِرُخوُ ِباأَلْمِس } قولو:، ما المقصود ب[ٛٔ ]القصص: {اْسَتنَصَرُه ِباأَلْمِس َيْسَتْصِرُخوُ 
 :تقول: باألمس كنت تقول كذا، يعنيفأنت  ؟الماضيالزمن بأو استصرخو باألمس يعني ، والذي قبل يوماليوم 
يذا يحتمل في اآلية أن ذلك وقع في اليوم القريب الذي قبل ففي السابق كنت تقول كذا،  ،الماضيالزمن في 
َفَمم ا َأْن َأرَاَد َأْن َيْبِطَش ِبال ِذي ُىَو َعُدوٌّ َلُيَما َقاَل َيا ُموَسى َأُتِريُد َأْن }، ويحتمل أنو فيما مضى من الزمان، ويوم

َوَأْصَبَح ال ِذيَن َتَمن ْوا َمَكاَنُو }في قصة قارون: و كما سبق،  وىذا ،[ٜٔ ]القصص: {َتْقُتَمِني َكَما َقَتْمَت َنْفًسا ِباأَلْمسِ 
اليوم الذي قبل يوميم ىذا، أو  ،ونحو ذلك ،وزينتو ،بيتوحينما مر بأ ىل المقصود بو، [ٕٛ ]القصص: {ِباأَلْمسِ 

 .المقصود بو في الماضي؟ يحتمل، ىذا يحتمل
 .[ٖٔٔ ]آل عمران: {آَناَء الم ْيلِ }ناء، ومنو: آ :وجمعو ،إناه: وقتو: -رحمو اهلل تعالى-قال 

، كما في الطبعة ىذه ،مكسورةاألولى اليمزة و بالياء، لكن الصحيح أنو باليمزة،  :في الطبعة األخرىو ، "إناء"
 .وىذا غير صحيح ،بفتحيا :سخبعض النوفي  ،األولى بكسر اليمزةو  بالياء،وفي الطبعة األخرى قال: إناه 

رجع إلى ت وىي ،وىذا نحتاج إليو في مواد أخرى ترتبط بيا ،ناء، ىذا أصل ىذه المادةآ :وجمعو ،قال: وقتو
 :-رحمو اهلل-ذكرىا ابن فارس  ،أصول أربعة
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 :كذلكو  ،لم أعجلو  ،تميمتو تأخرت في أمره، و الرجل، يعني: انتظرتو،  تُ تأنيّ تقول: طء، وما أشبيو، األول: الب
 .يقال لو ذلك ،طء في الغضبالب ، وىووغيره، وىذا قريب من معنى األول ،ممْ الحِ 

لمساعة  :اليمزة والنون والحرف المعتل بعدىا، يقال :يرجع إلى أصل ىذه المادة التي ىيما بيقال أيضًا والثاني: 
نً  :يعني ،يٌ إنْ : آناء الميل، يعني: ساعات الميل، واحدىا :من الزمان  .كذلك يعني ىمفرد اآلناء، وا 

 -تبارك وتعالى-، يعني: بموغ الشيء إلى منتياه، فقولو ىنَ اإلِ  :، ويقال بالكسرىنَ األَ  :إدراك الشيء :الثالث وذكر
 {َغْيَر َناِظِريَن ِإَناهُ } :واإلطالة ،في المكث عنده ،-صمى اهلل عميو وسمم-في األدب الذي أدب بو أصحاب النبي 

 عوادُ ضج ىذا الطعام الذي ينتظرون نو ويتحدثون،  ،يعني: ُنضج الطعام، ما يأتون قبل مدة طويمة [ٖ٘ ]األحزاب:
نما يأتون إذا حضر  [ٗٗ: الرحمن] {آنٍ  َحِميمٍ  َوَبْينَ }: ، ومن ىذا أيضاً [ٖ٘ ]األحزاب: {َغْيَر َناِظِريَن ِإَناهُ } :إليو، وا 

 .يعني: الذي قد انتيى في حرارتو، تناىى في حرارتو
 .يو ظرف من الظروففاآلنية، و يعني: اإلناء،  ،والرابع: الذي ىو ظرف من الظروف

 آل] {الم ْيلِ  آَناءَ  الم وِ  آَياتِ  َيْتُمونَ  َقاِئَمةٌ  ُأم ةٌ  اْلِكتَابِ  َأْىلِ  ِمنْ }: عن أىل الكتاب -تبارك وتعالى-ولو ق فيإذن: 
كذلك  [ٜ ]الزمر: {َأم ْن ُىَو َقاِنٌت آَناَء الم ْيلِ }يعني: ساعات الميل، فيذا يرجع إلى معنى الوقت،  [ٖٔٔ: عمران
يعني: يحن، ألم يحن ليم أن  "يأنِ "، [ٙٔ ]الحديد: {َيْأِن ِلم ِذيَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُموُبُيْم ِلِذْكِر الم وِ أََلْم }، أيضاً 

 .واهلل أعمم ،تخشع قموبيم لذكر اهلل، فيذا معناه
وقد تأتي  ،أو اإلباحة ،أو الندب ،طمب الفعل عمى الوجوب :أحدىما :ر: لو معنيانأمْ : -رحمو اهلل تعالى-قال 

وقد ُيراد بو  ،والصفة ،الشأن :بمعنى :والخبر، والثاني ،والتعجب ،والتعجيز ،كالتيديد ،صيغة األمر لغير الطمب
 .[ٓٗ ]ىود: {َجاَء َأْمُرَنا}ومنو:  ،العذاب
إما  -طمب الفعل- أو اإلباحة، يعني: الطمب ،أو الندب ،لو معنيان: األول: طمب الفعل عمى الوجوب :ىنا قال

قد يأتي لغير  :أو غير جازمة، فاألصل فيو الوجوب عند كثير من األصوليين، وعمى كل حال ،بصيغة جازمة
لمندب، وكذلك  ، الجميور عمى أنو[ٖٖ ]النور: {َفَكاِتُبوُىْم ِإْن َعِمْمُتْم ِفيِيْم َخْيرًا}في قولو تعالى: فالندب، ك ،ىذا

لُة َفانَتِشُروا ِفي اأَلْرضِ  َفِإَذا ُقِضَيتِ } :اإلباحة  .[ٚ٘ ]البقرة: {ُكُموا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكمْ }، [ٓٔ ]الجمعة: {الص 
َفَمْن َشاَء }: ا ما ذكره بعد ذلك من أن صيغة األمر تأتي لغير الطمب فيذا خالف األصل، قال: كالتيديدأمّ 

كذلك و ن، ، فيذا فيو تيديد ُمبط  [٘ٔ :ر]الزم {َفاْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن ُدوِنوِ }، [ٜٕ ]الكيف: {َفْمُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْمَيْكُفرْ 
 {اْسَتَطْعُتْم َأْن َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر الس َمَواِت َواأَلْرِض َفانُفُذوا ِإنِ }، [ٖٕ ]البقرة: {َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِموِ } :التعجيز
التعجب فوالخبر،  ،التعجب :المعاني التي ىي خالف األصل قالومن  لمتعجيز، واهلل أعمم،ىذا  [ٖٖ ]الرحمن:

 {َأْسِمْع ِبِيْم َوَأْبِصرْ }تعجيبو من ذلك،  [ٛٗ ]اإلسراء: {انُظْر َكْيَف َضَرُبوا َلَك اأَلْمثَالَ } :بقولو ل لويمكن أن ُيمث  
 .فيذا ىو المعنى األول الذي ذكره، [ٜٕٚ ]البقرة: {الم ِو َوَرُسوِلوِ  َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمنَ } :مثل الخبرو ، [ٖٛ ]مريم:

 ]ىود: {َجاَء َأْمُرَنا} :ومنو ،راد بو العذابوالصفة، وقد ي ،بمعنى الشأن :الثاني"و قال:  وىو الشأن، :والمعنى الثاني
ٗٓ]". 

أو  ،األمر يقال لمشأن أن :الذي ذكرهىذا المعنى األخير و أنو أرجعو إلى ىذين المعنيين األصميين،  :الحاصل
ود، كما يقال سُ ن يَ د مَ سو  ما يُ  ألمرٍ و  ،لم أعمم بيذا األمر، و أنا رضيت ىذا األمر :يعني تقول ،األمر من األمور
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األمر الذي  :أو غير الجازم، لكنو يقال ليذا المعنى ،طمب الفعل الجازم :ما، ليس المقصود بو ألمرٍ  ،في المثل
 .ىو ضد النيي
 ،أخرى مثل: النماء أتي لمعانٍ يأصل ىذه المادة قد ف ،-رحمو اهلل- ُجزيأخرى لم يذكرىا ابن  وقد يقال لمعانٍ 

 ل  كُثر، يقولون: من قَ  :ر، يقولون: امرأة أِمرة، يعني: مباركة عمى زوجيا، قد أِمر ىذا الشيء يعنيمَ األَ : والبركة
غمب، فيذا بفتح  -أو نحو ذلك ،أو أتباعو ،كُثر جنده :يعني-أو كُثر  ، يعني: الذي يكون غنيًّالّ فَ  ، ومن أِمرَ لّ ذَ 

 ]الكيف: {َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا} :وكذلك أيضًا العجبعالمة،  أمارة، يعني :مم والموعدعْ الميم، وىكذا يقال أيضًا لممَ 
ويكون بمعنى الطمب طمب الفعل،  ،األمر يكون بمعنى الشأن، ىذا كمو يرجع إلى أصل ىذه المادة، لكن [ٔٚ

 .[ٓٗ ]يوسف: {َأَمَر َأال  َتْعُبُدوا ِإال  ِإي اهُ }، [ٜٓ ]النحل: {ِإن  الم َو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ }أو غير جازم،  ،جازماً 
ن أو بموغ الشيء إلى حد، يعني مثل: ومَ  ،القوةيذا يدل عمى ، فُر ابن أبي كبشةأمْ  رَ قول أبي سفيان: لقد أمِ  وأما
 .لّ فَ  رَ أمِ 

والد األسباط،  :، وىو-عميو السلم-يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم  :إسرائيل: ىو: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 ريتيم.والييود من ذ

يعني:  [ٓٗ: البقرة] {ِإْسرَاِئيلَ  َبِني َيا}: -تعالى-يقول اهلل وىو اسم أعجمي،  ،، ويفسرونو أيضًا بعبد اهلليقول ىكذا
، [ٖ٘ ]غافر: {َوَأْوَرْثَنا َبِني ِإْسرَاِئيَل اْلِكتَابَ }، [ٖٜ ]يونس: {َوَلَقْد َبو ْأَنا َبِني ِإْسرَاِئيَل ُمَبو َأ ِصْدقٍ }يا أوالد يعقوب، 

 .يا أوالد يعقوب :يو يخاطبيم بيذا كثيراً ف
 :كثير الرجوع إلى اهلل، والتأويب :ابمآب، أي: مرجع، ورجل أوّ  :ومنو ،إياب: رجوع: -رحمو اهلل تعالى-قال 

ِبي}التسبيح،   .[ٓٔ ]سبأ: {َيا ِجَباُل َأوِّ
َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذا اأَلْيِد ِإن ُو }يقول:  -تبارك وتعالى-اهلل فالذي ىو الرجوع،  ىذه المادة ترجع إلى ىذا المعنى

 ]ص: {ِنْعَم اْلَعْبُد ِإن ُو َأو ابٌ }اع، أي: رجّ  [ٜٔ ]ص: {َوالط ْيَر َمْحُشوَرًة ُكلٌّ َلُو َأو ابٌ }اع، رجّ  :يأ [ٚٔ ]ص: {َأو ابٌ 
* ِإن  َجَين َم َكاَنْت ِمْرَصاًدا }يعني: رجوعيم،  [ٕ٘ ]الغاشية: {ِإن  ِإَلْيَنا ِإَياَبُيمْ }، [ٕٖ ]ق: {ِلُكلِّ َأو اٍب َحِفيظٍ }، [ٖٓ

]آل  {َوالم ُو ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ }الرجوع،  :ىو بُ وْ ، وىكذا، فاألَ اعً يعني: مرجِ  [ٕٕ-ٕٔ ]النبأ: {ِلْمط اِغيَن َمآًبا
 .يعني: المرجع [ٗٔ عمران:

ومنو:  أي: ُصرف عنو، ك الرجل عن الشيءالكذاب، وُأفِ  :اكإفك: أشد الكذب، واألفّ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 .[5٘ ]األنعام: {ُتْؤَفُكونَ }

وليذا  ؛أو عن جيتو ،يدل عمى قمب الشيء، يدل عمى صرفو عن حقيقتو ذه المادة ترجع إلى معنىى ىي ىكذا
 [ٔٔ ]النور: {ِإن  ال ِذيَن َجاُءوا ِباإِلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكمْ } :-تبارك تعالى-قال اهلل  قيل ألشد الكذب؛ ألنو قمب لمحقيقة،

ْذ َلْم َيْيَتُدوا ِبِو َفَسَيُقوُلوَن َىَذا ِإْفٌك َقِديمٌ }ة، يعني: ليس فيو شبية حق، أو صدق، أشد الكذب، قمب لمحقيق  {َواِ 
 .[ٔٔ ]األحقاف:

كل  :نإذفأي: ُصرف عنو،  ك الرجل عن الشيءفِ وأُ الكذاب،  :اكقال: األفّ ف -رحمو اهلل- ُجزيابن  ما ذكركو 
وليذا قال:  ؛قمب الشيء وصرفو عن جيتو يقال لو ذلكفيعني: تصرفون،  [ٜ٘ ]األنعام: {ُتْؤَفُكونَ } :ذلك بمعنى

 وقال:ك، وم لوط مؤتفكة، بمعنى أنو قمبيا الممَ قر يادأرض قوم لوط،  [ٖ٘ ]النجم: {َواْلُمْؤَتِفَكَة َأْىَوى}
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 ،، وآلووصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعممباعتبار أنيا قرى متعددة،  ،بصيغة الجمع [ٜ ]الحاقة: {َواْلُمْؤَتِفَكاتُ }
 وصحبو.


