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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 أرائك :قولو إلى أوى :قولو من اليمزة حرف( ب -21)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم.

-      واه غيره آ، و -بالقصر-الرجل إلى الموضع  أوى: -رحمو اهلل تعالى-زي الكمبي يقول اإلمام ابن جُ 
 .[93 ]النازعات: {اْلَمْأَوى}، ومنو: -بالمد

 الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد:
 .ي بمعنى التجمع، كما يقوؿ الخميؿ بف أحمدو  أَ ت  الاليمزة والواو والياء يأتي بمعنى التجمع،  :فإف أصؿ ىذه المادة

ترجع إلى ىذا  ،وىي فصيحة ،، يستعمميا العامةناكممة ال زالت مستعممة عندوالمعنى الثاني يقاؿ لإلشفاؽ، وىذه 
أو ال يأوي لولده، يعني: ال  ،ورحمتو، فالف ال يأوي ألبيو ،عميو لفالف، يعني: أشفقتُ  األصؿ، تقوؿ: أويتُ 

وال يمتمس  ،ويرحـ ،ما ياوي، وال يعذر، يعني: ال يشفؽ :يقولوف ،وال يرحمو، يقولونيا بتسييؿ اليمزة ،يشفؽ عميو
 في بعض البيئات. ةمستعمم أنيا يبدوفاألعذار، 

يأوي لقرابتو و يشفؽ عميو،  :يأوي لولده يعنيو يشفؽ عمييـ،  :ُيشفؽ، فالف يأوي ألىمو بمعنى :يأوي بمعنىف
ترحمو، فيذا ال يزاؿ و  ،حينما ترؽ لو :أويت لفالفو الرحمة،  :بمعنىو  ،اإلشفاؽ :يشفؽ عمييـ، بمعنى :يعني

 .معنى -عمى كؿ حاؿ-يستعممو الناس إلى اليوـ، مثاًل: فالف ما يأوي ألحد، فالف ما يأوي ألبيو، فيذا 
، كقولو ويرجع إليو ،ـ إليوأنو ينض :بمعنى ،كوف اإلنساف يأوي إلى بيتو :معنىب ،المعنى األوؿ الذي ىو التجمعو 

، فالمأوى [ٖٗ ]ىود: {اْلَماءِ  َقاَل َسآِوي ِإَلى َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمنَ }، [ٓٔ ]الكيؼ: {اْلَكْيفِ ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى }: تعالى
ُتْرِجي َمْن }ضمو إليو، وىكذا في قولو:  [ٜٙ ]يوسؼ: {َوَلمَّا َدَخُموا َعَمى ُيوُسَف آَوى ِإَلْيِو َأَخاهُ }تجمع، الىو مكاف 

 [ٔ٘ ]األحزاب: {َوُتْؤِوي ِإَلْيَك َمْن َتَشاءُ }، -صمى اهلل عميو وسمـ-في أزواج النبي  [ٔ٘ ]األحزاب: {َتَشاُء ِمْنُينَّ 
َجنَُّة }يجتمع إلييا، و  ،ينضـ إلييا [ٖٔ ]المعارج: {َوَفِصيَمِتِو الَِّتي ُتْؤويوِ }تضميف إليؾ، و  ،يعني: تجمعيف إليؾ

 ، وقاؿ الشاعر:ويصيروف إلييا ،يأووف إلييا، أي: يرجعوف إلييا [٘ٔ ]النجـ: {اْلَمْأَوى
 اعِ كَ و لَ دتُ يقع ثـ آوي *** إلى بيتٍ  ؼُ طو  ما أُ  ؼُ طو  أُ 

 .ونحو ذلؾ ،أو أرجع إلى ىذا البيت ،أنضـ يعني :آوي
 ]النجـ: {اْلَمْأَوى}، ومنو: -بالمد-، وآواه غيره -بالقصر-أوى الرجؿ إلى الموضع "قاؿ:  -رحمو اهلل-زي ابف جُ ف

 ]آؿ عمراف: {َمْأَواُىْم َجَينَّمُ }وقولو:  ،ىو يرجع إلى ىذا :عمى كؿ حاؿ ،ذكر المعنى، أليس كذلؾ؟، لكف ما "[٘ٔ
 يجتمعوف فييا.و  ،، يعني: يصيروف إلييا[ٜٚٔ
 : كممة شر.فّ أُ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
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ونحو ذلؾ،  ،أتذمر بمعنى ،اسـ فعؿ :ولذلؾ يقولوف: ىي ؛ه الشيءتكر   :تأتي بمعنى ىذه ؼّ أُ فكممة شر، قاؿ: 
 .ه الشيءُأؼ تدؿ عمى تكرّ ف ،ليست بفعؿ ،اسـ فعؿ
 ،الوقت الحاضر :تأتي بمعنى -ُأؼّ  الفاء: حرؼ المشددال-اليمزة والفاء في المضعؼ  :أصؿ ىذه المادة كما أف

 يقوؿ الشاعر:أي: عمى حينو،  وِ انِ ف  جاء عمى إِ و ، وِ فِ فَ فالف، وأَ  ةِ ف  ئِ جاء عمى تَ 
 عاتطم   أف انً أعيُ  نخشى الناس مف *** موةٍ خَ  وساعةِ  ِىْجَرافٍ  ِإؼ   عمى

 .وساعة خموة، يعني: عمى حيف ىجراف ،جرافىِ  ؼ  عمى إِ 
رحمو -أوصميا بعضيـ إلى عشر، وبعضيـ قاؿ غير ذلؾ، وابف جرير  ،ليا لغات -عمى كؿ حاؿ-ىذه  وُأؼّ 
وغير  ،التنويفبالخفض ب :وغير منونة، وكذلؾ أيضاً  ،بالرفع منونة :ست ،ذكر ست لغات ليذه الكممة -اهلل

وقُبح، وذكر  ،ومف غير التنويف، ويفسرىا بأنيا كؿ ما غمظ مف الكالـ ،بالنصب بالتنويف :التنويف، وكذلؾ أيضاً 
كؿ ما رفعت بيدؾ مف  :ؼّ وسخ األظفار، والت   ىو ، يقولوف: أصؿ اأُلؼّ ؼّ عند بعضيـ بيف اأُلّؼ والت   ةتفرق

قيمت في  األرض مف شيء حقير، لكف حتى ىذا ليس بمحؿ اتفاؽ، يعني: البعض يعكس المعنى، لكف ىي
أدنى ما يكوف مف األذى، وال زاؿ  :مقصودًا بيا [ٖٕ ]اإلسراء: {َفال َتُقْل َلُيَما ُأف  }: -تعالى أعمـ-واهلل -القرآف 

َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل }: -تبارؾ وتعالى-، فذلؾ كما في قولو ُأؼّ  :ذلؾ مستعماًل إلى اليوـ، ال ُتكمـ فالنًا، ال تقؿ لو
أقؿ ما  :ولكنو أيضًا ُيقصد بو ،صغار النمؿ، فيذا معنى الذرةأي:  ،صغار الذر :، الذرة[ٚ ]الزلزلة: {َذرٍَّة َخْيرًا َيَره

أقؿ ما يكوف مف األذى، فتكوف ىذه المفظة داخمة في  :يكوف مف العمؿ، ىذا مف جية المعنى، فكذلؾ اأُلؼ
 ،أو ما يساوييا ،مف األذى جد شيء أقؿ مف ُأؼّ أو كُثر، يعني: إف وُ  النيي، وكذلؾ ما كاف مف قبيؿ األذى قؿّ 

، وىذه يقوليا [ٖٕ ]اإلسراء: {َفال َتُقْل َلُيَما ُأف  } كوف مف قبيؿ المنيي عنو،كؿ ذلؾ ي فضاًل عما يزيد عمييا
، أو السيما بالنسبة لموالد ،عمى السمع كممة ال شؾ أنيا ثقيمة جدًّا ُأؼ، وىي :يقوؿ ،اإلنساف الذي يتضجر

يجاعًا مما  ،ُأؼ :لكنو يقوؿو  ،ويمتثؿ ما ُطمب منو الولدالوالدة، إنما يفعؿ  لـ يفعؿ،  أنولو فيذا أشد إيالمًا وا 
ولكف حينما تسمع  ،وىذه قد ال يشعر بيا إال مف سمعيا، كثير مف األشياء قد ُيتحدث عنيا مف الناحية النظرية

وأف ىذا الوالد لو ذىب  ،بح ىذه الكممةُتدرؾ ق ،أو ُينيى عف شيء ،ؤمر بشيءحينما يُ ، ُأؼ :ولدًا يقوؿ لوالده
 .يأمر ىذا الولد العاؽ بيذا األمرمف أف عميو أىوف لكاف  ليحقؽ ىذا المطموبيزحؼ 

ُأف  َلُكْم َوِلَما }ويقوؿ: ، [ٖٕ ]اإلسراء: {َفال َتُقْل َلُيَما ُأف  َوال َتْنَيْرُىَما}يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-اهلل  :عمى كؿ حاؿ
، ومف أراد أف يتوسع [ٚٔ ]األحقاؼ: {َوالَِّذي َقاَل ِلَواِلَدْيِو ُأف  َلُكَما}ويقوؿ: ، [ٚٙ ]األنبياء: {َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن المَّوِ 

 ويعرؼ المغات األخرى التي تقاؿ فييا فدونو كتب المغة. ،في ىذا
 .[29 ]الرحمن: {آالِء َربُِّكَما}آالء اهلل: نعمو، ومنو: : -رحمو اهلل تعالى-قال 

ًلى ،أًلى :عـ، الواحد منياالن   :اآلالء بمعنى ًلى :المفرد منيا ،واحد اآلالء :، يعنيوا  والفتح،  ،بالكسر، أًلى، وا 
، ؟بأي نعـ ربكما [ٙٔ ]الرحمف: {َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما}يعني: فاذكروا نعـ اهلل،  [ٜٙ ]األعراؼ: {َفاْذُكُروا آالَء المَّوِ }
  .، وىكذا؟ربؾ تتمارىبأي نعـ  [٘٘ ]النجـ: {َفِبَأيِّ آالِء َربَِّك َتَتَماَرى}

 .[55 ]الزخرف: {َفَممَّا آَسُفوَنا}والغضب، ومنو:  ،: لو معنيان: الُحزنأسف :-رحمو اهلل تعالى-قال 
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ى، فيو ال ينظر إلى أصؿ المعن ،االستعماؿ في القرآف :باعتبار ،والغضب ،الحزف :ىنا جعؿ لو ىذيف المعنييف
لنعرؼ أف ىذا يرجع  ؛يذا ُيحتاج إليوفعند الكالـ عمى تفسير ىذه المواضع،  لكف معرفة أصؿ المعنى ميـ جدًّا
-ىؿ يرجع إلى شيء واحد أو ال؟ ىذا ُيرجعو ابف فارس  ،الحزف والغضب :إلى شيء واحد أو ال، مثؿ ىذا

َعْنُيْم َوَقاَل َيا َأَسَفى َوَتَولَّى }قاؿ اهلل تعالى: وما أشبو ذلؾ، الفوت والتميؼ،  ،والتميؼ ،إلى الفوت -رحمو اهلل
فيذا بمعنى الحزف،  ،فنفسو تتميؼ عميو ،، فيو يتميؼ عميو، فاتو ىذا الولد المحبوب[ٗٛ ]يوسؼ: {َعَمى ُيوُسفَ 

 .تأسؼ وتحزف لو تالنفس حينما تتميؼ عمى فائف
 :يمكف أف ُيفسر بمعنى :، األسؼ ىنا[ٙٛ ]طو: {َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِو َغْضَباَن َأِسًفا}: -تبارؾ وتعالى-قولو و 

نما ىي صفة كاشفة ،دةالغضب، فيكوف ذلؾ مف قبيؿ الصفة الكاشفة، يعني: ليست مقي   تكشؼ ىذا الوصؼ  ،وا 
، ويحتمؿ أف يكوف بمعنى الحزف، جمع بيف الغضب [ٙٛ ]طو: {َغْضَباَن َأِسًفا} ،وىو الغضب ،الذي قبمو

 :، المعنى ىنا[٘٘ ]الزخرؼ: {َفَممَّا آَسُفوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُيمْ }وما صاروا إليو، لكف قولو تعالى:  ،لحاؿ ىؤالء ؛والحزف
 .ي: غضبأ (ٔ)((وت الفجأة أخذة أسؼ)م) :أف جاء في الحديث ماو  ،الغضب

أو نحو ذلؾ مف  ،تميؼ النفس لالنتقاـ :يذا الذي يكوف مف الغضب بمعنى األسؼ، يمكف أف يكوف باعتبارف
نما ذلؾ يكوف مف  :ومف لوازمو ،المعاني، فإف مف مقتضيات الغضب االنتقاـ، لكنو ال يصح أف ُيفسر بو، وا 

، واهلل   وىف الغضب إ: صفاتو ال تشبو صفات خمقو، فإذا كانوا يقولوف -تبارؾ وتعالى-قبيؿ التفسير بالالـز
ال يمكف أف ُيشبو بغضب اإلنساف في  -تبارؾ وتعالى-فإف غضب اهلل  ،غمياف دـ القمب بالنسبة لإلنساف

أو تأويؿ  ،ليست كذات غيره، فكذلؾ صفاتو، وال داعي لتفسيره بالزمو -تبارؾ وتعالى-كما أف ذات اهلل  ،حقيقتو
 ىذه الصفة.

 قدوة. :-وضميا ،بكسر اليمزة- إسوة: -رحمو اهلل تعالى-قال 
المداواة  ، وىوإلى معنى واحد -رحمو اهلل-وأرجعو ابف فارس  ،القدوة :فيذا بمعنى ،واإلسوة ،اأُلسوة :يقاؿ

 ،و، اآلف ىذه المؤاساةآسيتُ  ،افالنً  تقوؿ: آسيتُ  ،أو في كالـ العرب ،الحظ االستعماالت في كالمنا واإلصالح،
ليكف لؾ  :كأنؾ قمت لو عزيتو، يعني :في المصيبة التي حمت بو، ىذا بمعنىو  ،أو المواساة في العزاء مثالً 

فمف خفؼ عنو، و في ىذه المؤاساة ما يوسمـ، فأنت تذكر ل ،فرضي ،فقد ُأصيب بمثؿ ما ُأصبت بو ،بفالف ُأسوة
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم }: -عز وجؿ-وليذا ذكر اهلل ؛ لؾ أسوة :تقوؿ ،ىنا اأُلسوة ِصرَاَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت * اْىِدَنا الصِّ

 ؛ذكر السالكيف عمى الصراط ،، لما ذكر الصراط المستقيـ المأمور بسؤاؿ اليداية إليو[ٚ - ٙ ]الفاتحة: {َعَمْيِيمْ 
 :رسؿ كراـ، لست وحدؾ، فحينما يقاؿ لؾو ىذا الصراط سمكو أنبياء عظاـ،  ،فمو بيـ ُأسوة ،لئال يستوحش السالؾ

خفؼ عنؾ، لست وحدؾ فإف ذلؾ ي ،وأخذه فالف قبمؾ ،فالف هأو ىذا الدواء أخذ ،أو ىذا اإلجراء ،ف ىذه العمميةإ
ىذا و ىذا النوع مف الدراسة،  ،ؾ غيرؾقد سمكو قبم ىذا النوع مف الطبو  ،ىذا النوع مف العالجتستخدـ الذي 

ودرس فيو فالف، ىذه الجامعة درس فييا فالف ممف تأتسي بو، ودرس فييا  ،النوع مف التخصص درس فيو فالف

                                                           

: وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني وصححو ،(ٖٓٔٔ: )رقـ الفجأة، موت باب الجنائز، كتاب داود، أبو أخرجو - ٔ
 (.ٕٖٙٙ، رقـ: )(ٕٙٔٔ/ ٕ)
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ى لو، مثؿ ىذا يرجع إلى ىذا نشط النفس، ويخؼ عنيا ثقؿ ما تتعنّ فالف، ىذه الكمية تخرج منيا فالف، فت
 .لى أعمـواهلل تعا ،المعنى

 مفتوح-ويتعزى بو، قاؿ: واألسى  ،ف أصؿ ذلؾ ىو ما يأتسي بو الحزيفإوليذا قاؿ صاحب الصحاح: 
 ،يّ جمع األسِ  اإلساءىو المداواة والعالج، يقوؿ: وىو الحزف أيضًا، واإلساء يقولوف: ىـ األطباء، و  -مقصورو 

ما يعانيو المريض بالمداواة بالعالج، ُيخفؼ ع :يعني ،باعتبار أف الطبيب يؤاسي ،، بأي اعتبار؟يّ األسِ  :الطبيب
كأنو يميؿ إلى أف ذلؾ فصاحب الصحاح أما و  ،فيذا يرجع إلى معنى المداواة واإلصالح الذي اعتمده ابف فارس

ف كاف ، قد تجد أنيا ترجع إلى شيء مف ىذا وتضـ ىذه االستعماالت ،يختمؼ، لكف حينما تتأمؿ ىذه المفظة وا 
 .يحتاج إلى شيء مف التأمؿ

 ]األحزاب: {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ } قدوة، قاؿ اهلل تعالى: : أيلؾ في فالف ُأسوةو  : قدوة،سوةأُ ف
َلَقْد َكاَن َلُكْم }، قدوة حسنة، [ٗ ]الممتحنة: {ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبرَاِىيَم َوالَِّذيَن َمَعوُ َقْد َكاَنْت َلُكْم }يعني: قدوة،  [ٕٔ

 .القدوة :، فيذا كمو بمعنى[ٙ ]الممتحنة: {المََّو َواْلَيْوَم اآلِخرَ  ِلَمْن َكاَن َيْرُجو ِفيِيْم ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 
وغير الحسنة، تقوؿ: فالف أسوتو فالف ممف ال ُتحمد سيرتو،  ،لأُلسوة الحسنة :واألسوة بعضيـ يقوؿ: إنيا تقاؿ

ف الحسنة إوليذا قالوا:  ؛فالف يأتسي بفالف ممف ال يكوف محمودًا مسمكو، فيذا يقاؿ كما يقاؿ أيضًا فيما ُيحمدو 
باعتبار أف األسوة  ،الحسنةُأسوة حسنة، ىكذا قاؿ بعض أىؿ العمـ مف المفسريف، قالوا: إنيا ُقيدت ب :تأتي مقيدة

تقوؿ: فوغير حسنة،  ،لذلؾ فسرىا ىنا بالقدوة، والقدوة قد تكوف حسنة ؛القدوةفيي: ولغير الحسنة،  ،تقاؿ لمحسنة
 أسوة سيئة.و فالف صار قدوة سيئة، 

 ]المائدة: {اْلَفاِسِقينَ َفال تَْأَس َعَمى اْلَقْوِم }أي: حزن، ومنو:  َسى الرجُل يأَسى أًسىأ: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 .[39 ]األعراف: {َفَكْيَف آَسى}، [12

يعني: وقع لو  زة والسيف والياء، أسى الرجؿ أًسىاليم :اليمزة والسيف والواو، وىنا في األسى :ىناؾ في األسوة
الحزف وىو  الحزف، والحظوا صاحب الصحاح ىناؾ في األسوة قاؿ: :معنى ،الحزف، فيذا يرجع إلى ىذا المعنى

إلى  وأرجع األوؿ ،ابف فارس فرؽ بينيما، الحزف أيضاً  :وىو األسى، يعني: المداواة والعالج، قاؿ:، أي: أيضاً 
َفَكْيَف }، [ٛٙ ]المائدة: {َفال تَْأَس َعَمى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ }: -تبارؾ وتعالى-واإلصالح، فينا قولو  ،المداواة :معنى

 .؟أحزفكيؼ يعني:  [ٖٜ ]األعراؼ: {َكاِفِرينَ آَسى َعَمى َقْوٍم 
جمع  :-بالمد-إعالم بالشيء، ومنو: األذان بالصالة، واآلذان : -بالقصر- أذان: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 ُأذن.
 .رحمو اهلل-زي ابف جُ  ماوىما ما ذكرى ،إلى أصميف ترجعاليمزة والذاؿ والنوف  ه المادة:ىذ
، [ٗٗ ]األعراؼ: {َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُيمْ }تتفرع مف ىذيف،  ـ، واالستعماالتمْ العِ  :ُأذف، واآلخرلكؿ ذي ه: قالو  فاأُلذُ ف

أف  :ُيعمـ بيا، وقد ذكرت في بعض المناسبات :ىذا المنادي الذي ينادي لمصالة ىوو أذف مؤذف يعني: أعمـ، 
فإنو يكوف بيذا  ،قمت: ىذا ال يكوف دقيقاً و اإلعالـ بدخوؿ وقت الصالة،  بأنواألذاف يفسره كثير مف الفقياء 

وليذا يؤذف  ؛االعتبار، ويكوف أيضًا مف قبيؿ العبادة التي تكوف بيف يدي الصالة، مف غير قصد إعالـ بالوقت
وصالىا بعد خروج  ،الصبح صالةُ  -صمى اهلل عميو وسمـ- ا فاتت النبي  مم  ف ،لمصالة ولو بعد خروج الوقت
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ُيشرع لو األذاف، وكذلؾ أيضًا يؤذف لمصبح األذاف األوؿ قبؿ و  ،وكذلؾ أيضًا الرجؿ وحده يؤذف، (ٕ)الوقت، أذف
صالة -  لصالة باد لمف أراد التأخير في الصالة كأف ُيبرد يفإنو ال حاجة لمتقي ـ  قبؿ دخوؿ الوقت، ومف ثَ  ،الوقت
ثـ  ،المكمؼ أف يؤذف في أوؿ الوقت بأو ال ُيطالَ  ،أو ال يمـز ،أو ال يجب ،في الحر، فال حاجة -الظير

، يمكف أف يؤخروا األذاف إلى الوقت الذي يريدوف الصالة فيو ال  ،ينتظروف بعد ذلؾ حتى ُيبردوا بالصالة، ال يمـز
ولـ يأمره باألذاف  ،ر بالصالة، لما ُذك  (ٖ)((الصالة أمامؾ))قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-إشكاؿ في ىذا، والنبي 

 .قبؿ ذلؾ، واهلل أعمـ
 .لصالةباكاألذاف  ،األذاف يأتي بمعنى اإلعالـ بالشيء: فعمى كؿ حاؿ

  .أما اآلذاف فجمع ُأذف
َوَأذِّْن ِفي }ـ بيذا، نادى مناٍد ُيعمِ  [ٓٚ ]يوسؼ: {ُثمَّ َأذََّن ُمَؤذٌِّن َأيَُّتَيا اْلِعيُر ِإنَُّكْم َلَساِرُقونَ }: -تعالىتبارؾ -اهلل قاؿ 

يعني:  [ٜٔ ]البقرة: {َيْجَعُموَن َأَصاِبَعُيْم ِفي آَذاِنِيمْ }: -تعالى- مف األذاف، لكف قولو [ٕٚ ]الحج: {النَّاِس ِباْلَحجِّ 
 .، وىكذا[ٔٔ ]الكيؼ: {َفَضَرْبَنا َعَمى آَذاِنِيمْ }، [ٙٗ ]اإلسراء: {َوِفي آَذاِنِيْم َوْقرًا}جمع ُأذف، قاؿ: 

 يوجد نوع ارتباط عند التأمؿ، يوجد نوع ارتباط، يوجد نوع مقاربة، وذلؾ أنونعـ، ىؿ يوجد ارتباط بيف ىذا وىذا؟ 
: -عز وجؿ-ولذلؾ قاؿ اهلل  ؛اآللة التي يحصؿ لو العمـ بذلؾ عف طريقيا :عمـ كؿ مسموع، فييباألُذف يقع 

طريؽ ف ،فيو آلة لمعمـ ،، فذكر السمع[ٖٙ ]اإلسراء: {السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤادَ َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم ِإنَّ }
 ،وضع الذي يجتمع فيو العمـلعمـ السمع، وىو أكثر وأبمغ ما يحصؿ بو العمـ الذي يصير إلى القمب، وىو الما

 .ويستقر
حسب، إعالـ بالوقت فلكف ليس ذلؾ  ،وال ينكر أف يكوف لموقت أيضًا، فيو إعالـ بالوقت ،األذاف لمصالةف

 اإلعالـ بوقت الصالة، وىو أوسع مف ىذا. :يقولوفو  ،كثير مف الفقياء يحصرونوو وزيادة، 
 عممت بو :نت بالشيءواإلباحة، وأذِ  ،واإلرادة ،واألمر ،العمم :إذن اهلل: يأتي بمعنى: -رحمو اهلل تعالى-قال 

 نت بو غيري بالمد.بكسر الذال، وآذَ 
 :مع التباعد في المفظ ،ىذه المادة أرجعيا ابف فارس إلى أصميف متقاربيف في المعنى :فذْ اإلِ 

 .الذي مضى آنفاً  ،األوؿ: الذي ىو اأُلذف، ُأذف كؿ ذي ُأذف، الذي ُيجمع عمى آذاف
لممعنى ووجو التقارب بالنسبة  ،واأُلذف ،واإلذف ،فيذا عنده كمو يرجع إلى ذلؾ، األذاف ،واآلخر: العمـ، كما سبؽ
واهلل ، قاؿ ونحو ذلؾ، ىكذا ،أف اأُلذف آلة يحصؿ بيا العمـ باإلعالـ مثالً  :ما ذكرتو مع التباعد في المفظ ىو

 .تعالى أعمـ
اإلباحة،  ،اإلرادة ،األمر ،العمـ :مف ىذه المعاني -رحمو اهلل-وما ذكره ابف ُجزي  ،انظر إلى ىذه االستعماالت

فإنيا ترجع إلى المعنى األوؿ الذي  :بو غيري بالمد، عند التأمؿ ليذه األشياء عممت بو، وآذنتُ  :بالشيء نتُ أذِ 

                                                           

 .(ٜ٘٘: )رقـ الوقت، ذىاب بعد األذاف باب الصالة، مواقيت كتاب البخاري، أخرجو - ٕ
 التمبية الحاج إدامة استحباب باب الحج، كتاب ومسمـ، ،(ٜٖٔ: )رقـ الوضوء، إسباغ باب الوضوء، كتاب البخاري، أخرجو - ٖ

 (.ٕٓٛٔ: )رقـ النحر، يـو العقبة جمرة رمي في يشرع حتى
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و أ ،العمـ :أذف لكـ ىنا ىؿ ىو بمعنى، [ٜ٘ ]يونس: {لمَُّو َأِذَن َلُكمْ آُقْل }: -تبارؾ تعالى-قاؿ اهلل العمـ، : ىو
َقَطْعُتْم ِمْن ِليَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَىا َقاِئَمًة َعَمى َما } قاؿ:و  يعني: أباحو، أذف لكـ؟ اإلباحةو أ ،و اإلرادةأ ،األمر

 ،أو اإلذف الشرعي ،اإلذف الكوني :سواء قيؿبإذف اهلل ، [٘ ]الحشر: {ُأُصوِلَيا َفِبِإْذِن المَِّو َوِلُيْخِزَي اْلَفاِسِقينَ 
َيْوَمِئٍذ }وىكذا أيضًا في قولو تعالى:   الكوني والقدري في ىذه اآلية،أف ذلؾ بإذف اهللو أنيما مجتمعاف،  :واألقرب

 [ٖٙ ]النور: {ِفي ُبُيوٍت َأِذَن المَُّو َأْن ُتْرَفعَ }، يعني: أباح لو ذلؾ، [ٜٓٔ ]طو: {ال َتنَفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن َأِذَن َلوُ 
ال أذف ،-رحمو اهلل-زي عمى ىذا التفصيؿ الذي ذكره ابف جُ  ،أمر :يعني: أذف بمعنى اإلذف  :أمر أف ترفع، وا 

 ،يعني: اإلباحة [ٕٙ ]النور: {َفْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمْنُيمْ }واهلل أعمـ،  ،كالىما داخالف فيو ،واإلذف الكوني ،الشرعي
 ]البقرة: {المَِّو َوَرُسوِلوِ  َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمنَ }، [ٖٗ ]التوبة: {ِلَم َأِذنَت َلُيمْ }والتوسعة باالنصراؼ، وىكذا في قولو: 

إباحة  ،اإلباحة :، اإلذف بمعنى[ٜٗ ]التوبة: {َوِمْنُيْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن ِلي َوال َتْفِتنِّي}اإلعالـ،  :ىذا بمعنى ،[ٜٕٚ
ْذ تََأذََّن َربُّكَ }والتخمؼ عف الغزو،  ،القعود رحمو -كما قالو ابف جرير  ،وأعمـ ،يعني: آذف [ٚٙٔ ]األعراؼ: {َواِ 

ْذ تََأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم }كتب المغة،  وىو مف أجؿّ  ،، وأيضًا مف أىؿ المغة األزىري في تيذيب المغة-اهلل َواِ 
يَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإالَّ }كما سبؽ،  ،آذف وأعمـ :تأذف بمعنى، [ٚ ]إبراىيـ: {ِزيَدنَُّكمْ أَلَ   ]البقرة: {ِبِإْذِن المَّوِ  َوَما ُىْم ِبَضارِّ

بإذف  :يعني ،اإلذف الكوني :اإلذف ىنا :، ويمكف أف يقاؿ{ِبِإْذِن المَّوِ }في كما قاؿ األزىري  ،يعني: بعممو [ٕٓٔ
اإلرادة، لكف الحظ األزىري  :بمعنى ،بإرادتو التي ذكرىا ابف ُجزي ،ف فيو كونًا، ويمكف أف ُيفسر باإلرادةأذِ  ،اهلل
: وىكذا ،أعممتكـ [ٜٓٔ ]األنبياء: {آَذْنُتُكْم َعَمى َسَواءٍ }يعني: أعممناؾ،  [ٚٗ ]فصمت: {َقاُلوا آَذنَّاكَ }: بعممو، قاؿ
 [ٕ٘ ]النساء: {َفانِكُحوُىنَّ ِبِإْذِن أْىِمِينَّ }يعني: بعممو،  [٘ٗٔ ]آؿ عمراف: {َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن المَّوِ }
باحة أىميف ،بإجازة أىميفيعني:  :مع أنو يمكف أف يقوؿ قائؿ ،العمـب  .ونحو ذلؾ ،وا 
لذلؾ تجد ابف و  ؛ميما تصرفت فيو ىذه االستعماالتالعمـ،  :يرجع إلى معنى -واهلل أعمـ-أف مثؿ ىذا  :الواقعف

المعنى ي فقاؿ اأُلذف التي ُتجمع عمى آذاف،  :في غير المعنى األوؿ الذي ذكره وىوقاؿ  -رحمو اهلل-فارس 
الباب كمو، فكؿ ىذه األمثمة التي ذكرناىا ىي ترجع إلى معنى العمـ في عنيما يتفرع  :قاؿالعمـ،  :ىوو  اآلخر

ف كانت ترجع في األصؿ ،أوضح ف، لكف إذا أردنا أف ننزليا عمى معافٍ ذْ اإلِ   ،بيف الرجوع في األصؿ رؽٌ وفَ  ،وا 
 :حينما يقاؿ ولكف العبارة قد تكوف أوضح ،فإنو ال ينفؾ عف ىذا المعنى األصمي ،وبيف تفسير الموضع المعيف

أو نحو ذلؾ كاألمر، لكف معرفة أصؿ  ،أو اإلعالـ، في الموضع المعيف ،أو اإلرادة مثالً  ،ف ىذا بمعنى اإلباحةإ
 .المعنى ىذا ُيحتاج إليو

-   سبيؿ العيب عمى  ذلؾ ىـ قالواو الذي يسمع ما يقاؿ لو،  :اأُلذف ىوو ، [ٔٙ ]التوبة: {ُىَو ُأُذنٌ }ينا يقولوف: ف
 {ُقْل ُأُذُن َخْيٍر َلُكمْ }منو، إف اعتذر إليو بعذر قبؿ منو العذر، فيو يقبؿ  ؿَ ، يعني: أنو مف جاء إليو قبِ -قحبيـ اهلل

وليس ذلؾ كما يكوف  ،فيو صالحكـفيما يكوف السماع وما ينتج عف ىذا  ،يعني: إنما يكوف سماعو [ٔٙ ]التوبة:
 ؛وما ُيبنى عمييا ،مما يخمط عميو الحقائؽ ،فيما ينفع ويضر ،ويصدؽ كؿ مف جاء ،اإلنساف يسمع كؿ مف جاء

، ويتكمـ معو ويتكمـ معو، ويأتي ىذا ويأتي ىذا ،مطاف ُأذف، يعني: يأتي ىذافي أمثاؿ العرب: الس وليذا يقولوف
 .ليذا وىذافيسمع 

 والعيد. ،قلر: لو معنيان: الثِّ إصْ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
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ُيصر  ،أصر عمى الذنبو " :-رحمو اهلل تعالى-زي يقول ابن جُ  بعد ىذا مف ىذا الكتاب سخىنا في بعض الن
 سخ.ىذا في بعض الن ،"ولم يتب منو ،دام عميو :راراً إص

تتفرع منو أشياء  ،إلى أصؿ واحد -رحمو اهلل-اليمزة والصاد والراء أرجعيا ابف فارس  :وىذه المادة في أصميا
 :صر، والقرابة تسمىإِ  :وما في معناىما، ثـ فسر ذلؾ بأف العيد يقاؿ لو ،الحبس، والعطؼ :رصْ متقاربة، فاألَ 

 :العيد يقاؿ لو :باعتباريعني بأي اعتبار؟ : الباب كمو واحد، إصر، يقوؿ :آصرة، وكؿ عقد وقرابة وعيد فيو
ال ينقض، يقوؿ: أعطيتو عيدًا،  ،ال ينكث ،ال يتعداه ،لكونو يحبس عف مجاوزتو، يقؼ عند ىذا العيد ؛إصر

 .وما في معناىما ،والعطؼ ،الحبس :بمعنىفيو  ،يذا العيد يحبسوف
قاؿ: أواصر ذلؾ يل؛ أو قرابة ،طؼ الرجؿ عمى غيره مف رحـما عَ  :راآلصِ  يقوؿ: -رحمو اهلل-ابف جرير 

وحبسو بقيره،  ،عقد الشيء :أو نحو ذلؾ، وىكذا أيضًا الراغب أرجعو إلى معنى ،سرية مثالً القرابة، األواصر األ
 .بس يجمع مف بداخمو، ويمنعو أيضًا، ىذا أصؿ المعنىحالك ،كأنيا تحبسيـ ،فيذه اآلصرة تجمع ىؤالء القرابات

أف ىذا العيد يثقمو عف  :باعتبار، يرجع إلى ىذاالثقؿ والعيد  مف -رحمو اهلل-فيذا الذي ذكره ابف ُجزي 
ولذلؾ  ؛تمنع مف االنطالؽو كما سيأتي، فيذه تُثقؿ  ،التعدي عميو، وقؿ مثؿ ذلؾ أيضًا في اآلصارو  ،مجاوزتو

وتقيدىـ عف  ،، ُفسر باألمور التي تثبطيـ[ٚ٘ٔ ]األعراؼ: {َوَيَضُع َعْنُيْم ِإْصَرُىمْ }: -تبارؾ وتعالى-في قولو 
ألف  :وقمنا ،وذكر العيد ،معنى الثقؿذكر الحظ ابف ُجزي فتُثقميـ، ، و الحبس :مثؿ ،تقيدىـقاؿ: الخيرات، الحظ 

تقعدىـ عف و  ،الحبس والعطؼ، فاآلصار تُثبطيـ :وليذا أرجعو ابف فارس إلى ؛فيو المنعف ،العيد أيضًا يمنعو
أو  ،والخيرات ،وعف الوصوؿ إلى الثواب، واإلصر ىو العيد المؤكد الذي ُيثبط ناقضو عف الثواب ،الخيرات

 ،[ٚ٘ٔ ]األعراؼ: {َوَيَضُع َعْنُيْم ِإْصَرُىمْ }: في اآلية -رحمو اهلل-أو نحو ذلؾ، وذكر ابف جرير  ،يمنعو مف النكث
 قوليف:

وما فييا مف التكاليؼ  ،بالعمؿ بما في التوراة بني إسرائيؿوالميثاؽ الذي كاف قد أخذه عمى  األوؿ: قاؿ: العيد
-     يذا الذي اختاره أبو جعفر بف جرير فشاقة، التكاليؼ ال :وقاؿ ،العيدقاؿ:  الحظف ،قؿالث   :معنىب ،الشاقة

 .رحمو اهلل
وما فييا  ،عمييـ بالعمؿ بالتوراة هالعيد الذي أخذقاؿ:  أنيا التكاليؼ الشاقة، الحظ األوؿ :ثـ ذكر المعنى الثاني
التشديد و  ،الثاني: أنو التكاليؼ الشاقةو أي: عيدىـ،  [ٚ٘ٔ ]األعراؼ: {َوَيَضُع َعْنُيْم ِإْصَرُىمْ } ،مف التكاليؼ الشاقة

 ،اكؿؤ ُيقطع، الحائض ال تُ بؿ ما ُيغسؿ  ،اسة في الثوب ُقرضإذا وقعت النج مثؿ: ،الذي كاف عمى بني إسرائيؿ
نما ىو القصاص،  ،وال عفو ،تنعزؿ، وىكذا ليس عندىـ في القتؿ العمد ديةو وال ُتجالس، تنفرد  الغنائـ محرمة و وا 

أف يقتموا  :التوبة التي كانت عمى بني إسرائيؿ لما عبدوا العجؿو  ،عمييـ، إلى غير ذلؾ مف التكاليؼ الشاقة
تؿ حتى قُ  ،وأخيو ،صار الرجؿ يضرب بالسيؼ وجو أبيوو  ،أنفسيـ، يقتؿ بعضيـ بعضًا، قيؿ: ُألقي عمييـ الغماـ

 ]البقرة: {َفُتوُبوا ِإَلى َباِرِئُكْم َفاْقُتُموا َأنُفَسُكمْ }: -تعالى-قاؿ اهلل فع ذلؾ عنيـ، منيـ في يوـ واحد سبعوف ألفًا، ثـ رُ 
 [ٔٛ ]آؿ عمراف: {َوَأَخْذُتْم َعَمى َذِلُكْم ِإْصِري َقاَل أََأْقَرْرُتمْ }يرجع إلى ىذا المعنى،  -واهلل أعمـ-يذا كمو ف، [ٗ٘

 .كما قالوا، واهلل أعمـ ،ونقضو يثقمو عف الخيرات ،يحبس صاحبوو  ،العيد يمنعفيعني: عيدي، 
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جمع  :، واأليدي[78 ]الذاريات: {َبَنْيَناَىا ِبَأْيدٍ }، [78 ]البقرة: {َوَأيَّْدَناهُ }ومنو:  ،د: قوةأيْ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 فيمزتيا زائدة. ،يد
-     يعني: قواه، فقولو  :والحفظ، أيده اهلل ،ذلؾ يرجع إلى القوةف إغير األيدي، فالمادة مختمفة، يقاؿ:  :داأليْ 

نَّا َلُموِسُعونَ }يعني: القوة،  [ٚٔ ]ص: {َداُوَد َذا اأَلْيدِ }: -تبارؾ وتعالى  [ٚٗ ]الذاريات: {َوالسََّماَء َبَنْيَناَىا ِبَأْيٍد َواِ 
القوة، فيذه  :يرجع إلى معنى ،، وىكذا سائر االستعماؿ مما كاف مف ىذا البابامحكمً  يعني: بنيناىا بقوة، بناءً 
نما اليد ُتجمع[ٚٗ ]الذاريات: {َوالسََّماَء َبَنْيَناَىا ِبَأْيدٍ }، ليست مف آيات الصفات فقولو أيدي،  :، ليست جمع يد، وا 

بعض بعض الناس إذا رأى في و يعني: القوة، فُيفرؽ بيف ىذا وىذا،  [ٚٔ ]ص: {َداُوَد َذا اأَلْيدِ }: -تعالىو  تبارؾ-
يظف أف  ،بالقوة :ونحو ذلؾ تفسير مثؿ ىذه المواضع ،وابف كثير ،كابف جرير ،كتب التفسير ألئمة أىؿ السنة

 .جمع يد :أي القوة، وتمؾ األيدي :األيديذه فليس مف قبيؿ التأويؿ لمصفة،  :ىذا مف قبيؿ التأويؿ لمصفة، وىو
: -تبارؾ وتعالى-، قاؿ اهلل ىذا نحتاج إليو فيما بعد في زيادة اليمزةجمع يد، فيمزتيا زائدة،  :أليديوا قاؿ:

 {َبْل َيَداُه َمْبُسوَطتَانِ }، [ٓٔ ]الفتح: {َيُد المَِّو َفْوَق َأْيِديِيمْ }جمع يد،  [ٜ ]إبراىيـ: {َفَردُّوا َأْيِدَيُيْم ِفي َأْفَواِىِيمْ }
كر مع ما ذُ  ،واإلفراد ،والتثنية ،بصيغة الجمع :كما تروف ، فيذا كمو في الصفة، وقد جاءت متصرفة[ٗٙ ]المائدة:
َوالسَّمَواُت َمْطِويَّاٌت }كما في قولو تعالى:  ،والطي ،والقبض ،كما جاء أيضًا في األحاديث مف البسط ،مع ذلؾ
كؿ ىذا جاء في النصوص، فيذا االستعماؿ بيذه  ،مع ذكر أيضًا األصابع فياليم رُ ، وذكْ [ٚٙ ]الزمر: {ِبَيِميِنوِ 

تكوف الداللة إف ىذا يراد بو الصفة قطعًا، و  :بؿ يقاؿ ،الوجوه ال يمكف أف يؤوؿ بتأويالت ُيحرؼ فييا المعنى
 عمى نوعيف: -انتبيوا ليذا-نص الوال يحتمؿ غيره، فإف داللة  عميو مف قبيؿ النص الذي يدؿ عمى معنى

وىو الذي  ،ونحوىـ ،واألشاعرة ،مف المعتزلة ،الذي يذكره أكثر المتكمميف مف المؤلفيف في األصوؿ :النوع األوؿ
وال يحتمؿ  ،يقولوف: ما دؿ عمى المعنى مف غير أف يحتمؿ غيره، يعني: يدؿ عمى معنى معيفو  ،ُيعبروف عنو

، ىذا الذي تجدونو في كتب [ٜٙٔ ]البقرة: {ِتْمَك َعَشَرٌة َكاِمَمةٌ }كقولو:  ،غير ىذا المعنى، ويقولوف: ىذا نادر
 ]البقرة: {ِتْمَك َعَشَرٌة َكاِمَمةٌ }قالوا: كقولو:  ،ذه الكتب ىـ مف المتكمميفى لفقو في الغالب؛ ألف الذيف ألفواأصوؿ ا

يـ يريدوف الوصوؿ بيذا إلى معنى آخر وراء ف، -النص الذي ال يحتمؿ غيرهأي: -يقولوف: ىذا نادر و ، [ٜٙٔ
أنو ال يصمح لالحتجاج فيما  :ويبنوف عميو ،فإنيـ يوىنوف النقؿ ـ  ومف ثَ  ،أف داللة النصوص ظنية :وىو ،ذلؾ

ال يصمح  -الوحيأي: -فيقولوف: إنما ُيطمب ذلؾ مف العقؿ، ىكذا يزعموف، فجعموا النقؿ  ،ُيطمب بو القطع
نما يكوف تابعًا لمعقؿ، وىذا خطأ كبير فاحش، ويبنوف ىذا عمى جممة أمور منيا: أنيـ  ،لالحتجاج في االعتقاد وا 

-ذا قد ذكره بعض فضالئيـ وى ،فالنص عمى نوعيف ،يقولوف: إف داللة النص نادرة، والواقع أنيا ليست كذلؾ
 فاألوؿ ما سبؽ.ونصوا عميو في كتبيـ في األصوؿ،  -فضالء المتكمميف
فإف  ،وصيغ متعددة ،لتدؿ عمى معنى بصنوؼ مختمفة ؛قالوا: حينما تتوارد األدلة في االستعماؿوالنوع الثاني: 

النوع ال يكاد يذكره ىؤالء مف تكوف الداللة مف قبيؿ النص، ىذا تمؿ التأويؿ، يعني: بمجموعيا ذلؾ ال يح
فآيات الصفات ليست ظنية  :، وبناء عميوةإال بعض المحققيف منيـ، وىذا يوجد لو نظائر كثير  ،المتكمميف
نما اليد تُثبَ  ،أو القوة مثالً  ،النعمة :وؿ بأف يقاؿؤ اليد ال يجوز أف تفالداللة،  صفة ثابتة عمى  -عز وجؿ-ت هلل وا 



9 
 

يو األدلة في االستعماؿ فالذي تواردت  :وعظمتو، والداللة عمييا مف قبيؿ النص مف النوع الثاني ،ما يميؽ بجاللو
 .عمى تقرير معنى ال يمكف أف ُيفيـ منو غير ىذا

سكانيا، واألَ  ،ضم الكاف :ويجوز فيو ،اسم المأكول :-بضم اليمزة-ل ُأكُ : -رحمو اهلل تعالى-قال  -   ل كْ وا 
 المصدر. :-بفتح اليمزة
: التنقص، في وىو ،يرجع إلى شيء واحد :-رحمو اهلل-عند ابف فارس  امعناى ،اليمزة والكاؼ والالـ :ىذه المادة

 .التنقص :كؿ استعماالتو يرجع إلى معنى
فال تخمط بيف ىذا وىذا، يعني: حينما  ،عف األصؿ بالمعنى المباشر، ابف فارس يتكمـ :فسره ،بالمأكوؿ :ىنا فسره

ىذا ال إشكاؿ فيو، ىذا صحيح،  ،ما يؤكؿ :وىو ،المأكوؿ :ىذا ال ينافي أف األكؿ بمعنى ،التنقص :نقوؿ أصمو
لنعرؼ وجوه المعاني التي تتفرع عف ىذا األصؿ، فيذا  ؛لكف ما ىو أصؿ المادة، إذا أردنا أف ُنرجعيا إلى أصميا

 :المفعوؿ، بمعنى :ويقاؿ بمعنى ،المصدر :فإذًا األكؿ يقاؿ بمعنى ،التنقص :إنو يرجع إلى معنى :إذا قمنا
المفعوؿ، ما معنى ىذا الكالـ؟ حينما نقوؿ: األكؿ، نقوؿ: المحـ أكؿ، والفاكية أكؿ، والخبز  :وبمعنى ،المصدر

الفاكية أكؿ، وحينما  :يقاؿف ،لممأكوؿ أي: يقاؿ لممفعوؿ مصدر :أنو مأكوؿ، فاألكؿ أكؿ، ما معنى ىذا؟ يعني:
 :مضغ الطعاـ؟ يقاؿ لياو أخذ الطعاـ  :ىذه العممية ؟العممية نفسيا، ماذا يقاؿ لياأي:  المصدرُيعبر بو بمعنى 

ونحو ذلؾ، حينما نقوؿ مثاًل: ىذه  ،والقراءة ،الكتابة :نفس العممية، مثؿ أي: المصدر :أكؿ، فينا ُأريد بو معنى
 :ما ىو؟ يقاؿ لو: كتابة، ىذا بمعنى عممويالعمؿ الذي  :يكتب لمف كتابة، بمعنى أيش؟ مكتوب، وحينما نقوؿ

المكتوب،  :يعني ،الفعؿ، وبمعنى المفعوؿ :يعني ،كتابة، الذي ىو العمؿ، فيقاؿ بمعنى المصدرال أي: المصدر
يعني:  ؟ىذه قراءة مف :أقوؿ ،ا أسمع ىذا المقروءقراءة، ولمّ  :ىذه يقاؿ ليا ،وكذلؾ القراءة حينما يقرأ الشيخ

يعني: ؟ ىذه قراءة مف :وأقوؿ، لما أسمع ىذه القراءةو قراءة،  :العمؿ الذي يقوـ بو يقاؿ لوف، ؟مقروء مف مثالً 
 .فاألكؿ يقاؿ ليذا وىذا؟ مقروء مف

 ]سبأ: {ُأُكٍل َخْمطٍ  يَفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّْلَناُىْم ِبَجنََّتْيِيْم َجنََّتْيِن َذَواتَ }: -تبارؾ وتعالى-فقولو 
َأُيِحبُّ }وقولو: و المأكوؿ؟ ما المقصود؟ المأكوؿ، أ ،-العممية نفسيا أي- األكؿ ؟،المقصود بوما  "ؿُأكُ ػ"، ف[ٙٔ

 ]البقرة: {َوال تَْأُكُموا َأْمَواَلُكمْ }، [ٕٔ ]الحجرات: {َلْحَم َأِخيِو َمْيتًا}الفعؿ،  ىوىذا  [ٕٔ ]الحجرات: {َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكلَ 
َفَجَعَمُيْم َكَعْصٍف }كثير األكؿ لمسحت،  ،صيغة مبالغة، [ٕٗ ]المائدة: {َسمَّاُعوَن ِلْمَكِذِب َأكَّاُلوَن ِلمسُّْحتِ }، [ٛٛٔ

 .[٘ ]الفيؿ: {َمْأُكولٍ 
 ضة.يْ كة: غَ أيْ : -رحمو اهلل تعالى-قال 

 :وليذا قاؿ الخميؿ ؛اجتماع شجر :اجتماع شجر، أصميا يعني :ىذه المادة في أصميا ترجع إلى معنى :األيكة
تصؿ و  ،يتفرعىا وشجر األراؾ تعرفوف شجر  ،أو األراؾ ،فيجتمع السدر ،واألراؾ ،ضة تُنبت السدريْ غَ  :ف األيكةإ

فيدخميا السُبع  ،ال يشاىدو  ،ة التي مف دخميا فإنو قد ال ُيرىضالفروع، فيذه الغيتنتشر ىذه و فروعو إلى األرض، 
اجتماع شجر، بصرؼ النظر عف نوع ىذا : أيكة، وأصميا يدؿ عمى :ذه يقاؿ ليايف ،أو نحو ذلؾ ،األسدأي: 
 ؛-واهلل أعمـ-    واألراؾ، لكف ىؿ يختص بيذا؟ كأنو ذكر ىذا ،تُنبت السدر :فينا الخميؿ قاؿ: غيضة ،الشجر

 .والتفرع في ىذيف النوعيف مف الشجر ،لما يحصؿ بو مف كثرة االنتشار
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ْن َكاَن َأْصَحاُب اأَلْيَكِة َلَظاِلِمينَ }: -تبارؾ تعالى-قاؿ اهلل   {َكذََّب َأْصَحاُب اأَلْيَكِة اْلُمْرَسِمينَ }، [ٛٚ ]الحجر: {َواِ 
المجتمع، فيـ الشجر أي:  إلى ىذه الغيضة ،ُنسبوا إلييا فيـأصحاب األيكة، في ، كؿ ىذا [ٙٚٔ ]الشعراء:

وُينسبوف أيضًا إلى ىذا األمر،  ،، فُينسبوف إليو-عميو الصالة والسالـ-عيب قـو ش وىـ ،ُينسبوف إلى ذلؾ
، باعتبار أنو  ،وبعضيـ يقوؿ: ىؤالء غير ىؤالء، يعني: ىؤالء قوـ ،ف ىؤالء واحدإبعضيـ يقوؿ: ف وىؤالء قـو

 وُأرسؿ ليؤالء، واهلل أعمـ. ،ُأرسؿ ليؤالء
 أثاث: متاع البيت.: -رحمو اهلل تعالى-قال 
وذلؾ أصؿ واحد،  ،والميف ،االجتماع :ىذا يرجع إلى معنىو ، أث   :متاع البيت، أصؿ ىذه المادة :األثاثقاؿ: 

وصاحب الصحاح ، كُثر :نبت يعنيلا بف ُدريد يقوؿ: أثّ واكُثر،  :أي وتؼّ  أثّ ف ،إذا كُثر :الشيء يقولوف: أثّ 
 مركب، فأثيث :ُيقاؿ لوف ،مي كما يقاؿمَ كؿ شيء ُمخْ ، أ ىيف ليفكُثر، وكؿ شيء موط   :بمعنى وتؼّ  يقوؿ: أثّ 
كثيرة المحـ،  :امرأة أثيثةو يعني: كثيرات المحـ،  ثئليف موطأ، وأثاث البيت مف ىذا، ويقاؿ: نساء أثا :أثيث يعني

 أثاث. فيذا أصمو، ومف ىنا قيؿ لمتاع البيت:
 ،ُيصنع منو الُفرشيعني: ، [ٓٛ ]النحؿ: {َأْصَواِفَيا َوَأْوَبارَِىا َوَأْشَعارَِىا َأثَاثًا َوَمتَاًعا ِإَلى ِحينٍ َوِمْن }يقوؿ تعالى: 

ف كاف اليوـ في ع[ٗٚ ]مريـ: {َوَكْم َأْىَمْكَنا َقْبَمُيْم ِمْن َقْرٍن ُىْم َأْحَسُن َأثَاثًا َوِرْئًيا}وما إلى ذلؾ،  ،والوسائد رؼ ، وا 
ونحو  ،والمجالس ،مما لربما يكوف مف الُفرش ،صار ُيطمؽ األثاث عمى ما يكوف في الدار خاصةاالستعماؿ 

 أثاث. :ذلؾ، لكنو يقاؿ لمتاع البيت عموماً 
 اج: ُمر.ُأجَ : -رحمو اهلل تعالى-قال 

 ،في عدوهحفيؼ فُسمع لو  إذا عدا، الظميـُ  أجّ قالوا: ، الحفيؼ :عنىاليمزة والجيـ يأتي بم :أصؿ المادة :اأُلجاج
حفيؼ أي  :ت القوـأجّ و أج،  :لو فيذا يقاؿ ُسمع لو حفيؼإذا الظميـ،  :يقاؿ لو الذكر مف النعاـفالنعاـ،  :يعني
 .حفيؼ، أجت القوـ :أصواتيـ المختمطة يقاؿبواختالط الكالـ  ،يـمشي

ما مموحة، الشدة في الحرارة ،رًّاالشدة، إما حَ  ،ذكره ابف فارس ،الشدة :المعنى الثاني الذي ذكره ىوو  أو  ،وا 
، يقاؿ: تأججت النار، أجج ناراً  ،الماء اأُلجاج يعني: الممح، وكذلؾ أيضًا يقاؿ لمحار المشتعؿ المتوىجو المموحة، 
 :-رضي اهلل تعالى عنو-قاؿ عمي 

 نبراقَ  ناري ودعوتُ  جتُ أمرًا منكرًا *** أجّ  األمرَ  ا رأيتُ لمّ 
 .لشدة الحر :ة تقاؿوشدة ضراميا، واألجّ  ،االشتعاؿ، شدة النار :يعني ،فيذا أجيج النار

قاؿ اهلل  ،وما في معناىا شدة المموحة، ،ما ذكره ابف فارسمالثاني  فيذا ىو المعنى ،المر :اأُلجاج :فينا قاؿ
مح، ىذا األكثر في يقاؿ: ماء مِ ف، [ٖ٘ ]الفرقاف: {َوُىَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َىَذا َعْذٌب ُفرَاٌت َوَىَذا ِمْمٌح ُأَجاجٌ } تعالى:

 {َوَىَذا ِمْمٌح ُأَجاجٌ }ي: مالح، أمح، ىذا ماء مِ  :لكف األكثر واألشير أف يقاؿ ،االستعماؿ، ومالح ىي لغة صحيحة
ذا قاؿيعني: البحر، ماء ممْ   ، ولـ يأتِ وىو الذي جاء في القرآف ،فيذا صحيح في المغة، لكف األكثر ،مالح :ح، وا 

 {َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َىَذا َعْذٌب ُفرَاٌت َساِئٌغ َشرَاُبُو َوَىَذا ِمْمٌح ُأَجاجٌ }قاؿ: ، وال أعممو في السنة، فيذا ممح، "مالح"
 .[ٕٔ ]فاطر:
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ما عالقة يأجوج ، [ٜٗ ]الكيؼ: {َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوجَ } :أصؿ ىذه المادة الحظ ما يتفرع مف
فال إشكاؿ؛ ألف ىذه األسماء األعجمية ال ُيبحث ليا عف  -وىو األقرب-نيا أسماء أعجمية إ :بيذه؟ إذا قيؿ

َحتَّى ِإَذا ُفِتَحْت }، يأجوج ومأجوج :ىذه عربية :المعنى، لكف بعض أىؿ العمـ يقولوف ـ  أصؿ في االشتقاؽ، ومف ثَ 
 ،كأنو مف أجيج النار :يعني، باليمز ومأجوج ،يأجوج ،نيما عربيافإ :، فمف قاؿ[ٜٙ ]األنبياء: {َيْأُجوُج َوَمْأُجوجُ 

 :وبعضيـ يقوؿ مف أجيج النار، ،وشدة إفسادىـ ،لكثرة ضراوتيـ ؛يأجوج ومأجوج: مواسُ  وىو توقد النار، فيؤالء
فيو يرجع إلى ىذا  ،إنو عربي :لكف إذا قيؿ ،ىو أعجمي :غير ميموز، لكف عمى كؿ حاؿىو و  ،مف غير أصؿ

 فال إشكاؿ. ،إف ذلؾ أعجمي :األصؿ، فإذا قيؿ
االستعماالت الواردة في مف  ايكوف ىذال  ،الحفيؼ :بمعنى وىو ،الذي ذكره ابف فارسخر المعنى اآلإذف: 

فيكوف المعنى  ،فإف ذلؾ يرجع إلى الشدة ،مـ يرد في شيء منيا، وحتى لو كاف يأجوج ومأجوج عربييففالقرآف، 
 .: الشدةالثاني ىو الذي جاء في القرآف، ُأجاج

 أريكة. :واحدىا ،ةأرائك: أسرّ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 اليمزة والراء والكاؼ إلى أصميف: :ُيرجع أصؿ ىذه المادة -رحمو اهلل-ابف فارس  :األرائؾ

 .ؾاؤخذ منو السو األراؾ، الذي ي األوؿ: شجر، ماذا يقصد بالشجر؟ نوع مف الشجر الذي ىو
ُأْوَلِئَك َلُيْم َجنَّاُت }: -تبارؾ وتعالى-فسر مثؿ قولو ي -رحمو اهلل-وليذا ابف جرير  ؛اإلقامة :والثاني: وىو بمعنى

ْسَتْبَرٍق  َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِيمُ  اأَلْنَياُر ُيَحمَّْوَن ِفيَيا ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَىٍب َوَيْمَبُسوَن ِثَياًبا ُخْضرًا ِمْن ُسنُدٍس َواِ 
 ،جاؿالُسرر في الحِ  :وىي ،، يقوؿ: متكئيف في جنة عدف عمى األرائؾ[ٖٔ ]الكيؼ: {ُمتَِّكِئيَن ِفيَيا َعَمى اأَلرَاِئكِ 

رحمو -مف أصحاب اإلماـ أحمد و  ،مف أئمة أىؿ السنة ،إماـ في المغة -رحمو اهلل-ثعمب و أريكة،  :واحدتيا
 {ُمتَِّكِئيَن ِفيَيا َعَمى اأَلرَاِئكِ }رر في الحجاؿ، كاف كذلؾ، يعني: الس   اف ذلؾ ال يقاؿ إال لمإيقوؿ:  -اهلل

 .[ٖٔ]الكيؼ:
 كثير مف األئمة ،وغير ىؤالء ،وثعمب ،ابف جريرو أريكة، ولـ يقيده بيذا القيد،  :واحدتيا ،ةابف ُجزي قاؿ: أسرّ ف

 :جاؿ، ما عالقة ىذا بموضوع اإلقامةالُسرر في الحِ  :صؼال تكوف أريكة إال إذا كانت كما وُ ، ىو مقيد :يقولوف
تعرفوف ىؿ باعتبار أنو المكاف الذي يستقر فيو اإلنساف،  -واهلل أعمـ-كأف ىذا  ،؟{ُمتَِّكِئيَن ِفيَيا َعَمى اأَلرَاِئكِ }

زيادة التنعـ، لكف ل ؛موجود إلى اآلف وىو ،يكوف فوقو سقيفةالذي السرير  ىوو رر في الحجاؿ، الس  ىي: األريكة؟ 
أو  ،ال شيء، فيذا السرير الذي فوقو مثؿ السقؼ ىي ،؟أيف ىذه األريكة في الدنيا مف األرائؾ التي في الجنة

 ،مةجَ حَ  :الحجاؿ واحدتياو  ،مةجَ حَ  :يكوف مسقوفًا فإنو ال يقاؿ لوجاؿ، أما السرير الذي ال ىذا ىو الحِ  ،المظمة
 .حجمة :ىذا ال يقاؿ لو

اهلل عمى ، وصمى واهلل أعمـ ،[ٖٔ ]الكيؼ: {ُمتَِّكِئيَن ِفيَيا َعَمى اأَلرَاِئكِ }ة، : ىو يختص بنوع معيف مف األسرّ فإذ
 وصحبو. ،، وآلونبينا محمد


