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 ما بعدأ هلل والصالة والسالم على رسول هللااحلمد 

جزاء أىل ستة إحتاف الربرة بتفسري سورة البقرة حيث وصل إلضخامة كتاب نظرا ف
شرح هللا الصدر القتطاع بعض هل االختصاص أال إليها إواحتوائه على مباحث الحيتاج 

ما يستفيد منه طلبة العلم دون احلاجة للرجوع للكتاب املطول فوقع االختيار على 
ل هللا القبول أعاين مفردات سورة البقرة نسا وهو خمتص مبوهلأموضوعات هذا 

 .خالص إلوا
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ذلك خر مبعىن هذا والعرب تعارض بني امسي اإلشارة فيستعملون كال منهما مكان اآل
 وهذا معروف يف كالمهم وقد حكاه البخاري عن أيب عبيدة 

 .وقيل معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به 
الريب فيه  ق النفس ذا حصل فيك الريبة وحقيقة الريبة قلإالريب مصدر رابين

واضطراهبا ومنه ما روى احلسن بن علي قال مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  
 ما ال يريبك فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينة    إىلدع ما يريبك : يقول 

أي فإن كون األمر مشكوكا فيه مما تقلق له النفس وال تستقر وكونه صحيحا صادقا مما 
 تطمئن له وتسكن 

 الزمان وهو ما يقلق النفوس ويشخص ابلقلوب من نوائبه ومنه ريب 
 ال أعلم يف هذا خالفا  :  بن أيب حامتاوالريب الشك وقال 

 وقد يستعمل الريب يف التهمة . كما قال مجيل : 
 ايبثنُي ُمرِيب      بثينة قالت ايمجيل أربتين             فقلت كالان                

 ويستعمل أيضا يف احلاجة كما قال بعضهم :     
 قضينا من ِِتامة كل ريب          وخيرب مث أمجمنا السيوفا                    

وأخرج الطسيت يف مسائل ابن عباس أن انفع بن األزرق قال له أخربين عن قوله عز 
تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت وجل   ال ريب فيه   قال ال شك فيه قال وهل 

 : ابن الزبعرى وهو يقول 
 . إمنا الريب ما يقول الكذوب                 ليس يف احلق اي أمامة ريب 

 وهذه الرواية ال تصح سندا لكن الشاهد اللغوي هو املراد هنا . 
هدى  البغية  إىلمصدر على فعل كالسرى والبكى وهو الداللة املوصلة : اهلدى

بدليل وقوع الضاللة يف مقابلته قال هللا تعاىل أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى 
 24يف ضالل مبني سبأ أووقال تعاىل لعلى هدى   24البقرة
لمتقنيل  : فاعل من قوهلم وقاه فاتقى  اسميف اللغة  هوو املتقون مجع متقي 
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 والوقاية فرط الصيانة ومنه فرس واق 
 ترك   أووهو يف الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل 
 وأصل التقوى التوقي مما يكره ألن أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة 

 فتناولته واتقتنا ابليد               سقط النصيف ومل ترد إسقاطه             
 وقال اآلخر 

 أبحسن موصولني كف ومعصم             فألقت قناعا دونه الشمس واتقت         
 
         

 
 وآمنته  أمنتهإفعال من األمن يقال  يؤمنون : واإلميان

 صدقه وحقيقته آمنه التكذيب واملخالفة  إذامث يقال آمنه 
 عرتف اتعديته ابلباء فلتضمينه معىن أقر و  وأما
ما وثقت  أيأجد صحابة  أنما آمنت من قوهلم  : عن العرب اه بعضهم ما حك وأما

كون وطمأنينة وكال الوجهني حسن يف يؤمنون ابلغيب فحقيقته صرت ذا أمن به أي ذا س
 حق  أبنهيثقون  أوأي يعرتفون به 

 
علم اللطيف اخلبري وإمنا نعلم منه  إالاخلفي الذي ال ينفذ فيه ابتداء  ابلغيب :واملراد 
 .نصب لنا دليال عليه وهلذا ال جيوز أن يطلق فيقال فالن يعلم الغيب  أوعلمناه أحنن ما 

وصفاته والنبوات وما يتعلق هبا والبعث والنشور واحلساب والوعد يتعلق ابهلل  والغيب ما
 والوعيد وغري ذلك 

وقيل املراد ابلغيب القلب أي يؤمنون بقلوهبم ال كمن يقولون أبفواههم ما ليس يف 
 . لآللةتكون الباء هنا قلوهبم و 

 
  يقيمون :
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ع زيغ يف فرائضها وسننها وآداهبا من يق أنالصالة تعديل أركاهنا وحفظها من  إقامةمعىن 
  . العود إذا قومه أقام

وقال أو الدوام عليها واحملافظة عليها كما قال عز وعال الذين هم على صالِتم دائمون 
 والذين هم على صلواِتم حيافظون 

حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه  إذاذا نفقت ألهنا إمن قامت السوق أو 
عطلت وأضيعت كانت كالشيء الكاسد الذي  وإذاات ويتنافس فيه احملصلون الرغب إليه

 ال يرغب فيه 
: ن ال يكون يف مؤديها فتور عنها وال توان من قوهلم أ ألدائها و ريالتجلد والتشممن أو 

تقاعس  إذاقام ابألمر وقامت احلرب على ساقها ويف ضده قعد عن األمر وتقاعد عنه 
 .وتثبط 

فعرب عن األداء ابإلقامة ألن القيام بعض أركاهنا كما عرب عنه ابلقنوت  ؤهااملراد أداأو 
 ذا صلى لوجود التسبيح فيها إوالقنوت القيام وابلركوع وابلسجود وقالوا سبح 

 
 الصالة :

 أصل الصالة يف كالم العرب الدعاء ، قال األعشى : 
 ماى عليها وزمز  ت صل  ِب ذُ ها          وإن بيت   ال يربح الدهر   هلا حارس            

والبيت يف وصف اخلمر أي هلا حارس ال يفارقها طوال الوقت وإن ذبت أي أزيل 
 ختمها أخذ يدعو خمافة أن تكون فسدت . والزمزمة صوت الدعاء .

      
 وقال أيضا :     
 م     س  ارت  ا و هنِّ ى على د  ا            وصل  هنِّ يف د   ها الريح  ل  وقابـ                    

والبيت يف اخلمر كذلك ، واملراد بقابلها الريح أي عند فتحها ، وأخذ يدعو خمافة أن 
 تكون فسدت ، وارتسم أي كرب ودعا . ودن اخلمر وعاؤها .

 أنشدمها ابن جرير مستشهدا على ذلك . 
 :  وقال اآلخر
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 عا           ج  والو   وصاب  ب أيب األ  نِّ                ايرب ج  اًل مرحت ِ  بتُ يت وقد قر  ن  تقول بِ     
 عاطج  ض  مُ  املرءِ  نبِ ِل   ي           نوما فإن  ضِ مِ فاغت   الذي صليتِ  مثلُ  عليكِ     

    واألوصاب هي األوجاع
  .يل  تو عليك من الدعاء مثل الذي دع: يقول 

 مث استعملت الصالة يف الشرع يف ذات الركوع والسجود واألفعال املخصوصة ، يف
 .بشروطها املعروفة ، وصفاِتا وأنواعها املشهورة  ، األوقات املخصوصة

ن إذا حتركا يف الصالة عند الركوع ، ومها عرقان ميتدان من ي  و  ل  وقيل : هي مشتقة من الص  
 وهو آخر فقرات العمود الفقري يف الظهر . .الذنب  ب  ج  الظهر حىت يكتنفا ع  

يقال : صلى الفرس إذا جاء للسابق يف حلبة اخليل ، وهو التايل  "يلِّ املص  "ومنه مسي 
ه .  وقيل : هي مشتقة من  .وفيه نظر مصليا وهو الذي يتلو السابق ألن رأسه عند ص ال 

أي ال يلزمها ويدوم فيها  ال يصالها  وهو املالزمة للشيء من قوله تعاىل :  الُصِلي
م ، كما أن اخلشبة يف النار لتقو   يةلِ ص  [ وقيل : مشتقة من ت  15]الليل  األشقىإال 

 إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر هللا أكرب  ه ابلصالة ج  م عو  قوِّ ي   ياملصل
 أصح وأشهر وهللا أعلم . ها من الدعاءِ [ ، واشتقاقُ 45] العنكبوت 

 رزقناهم : 
 واملرعي حنو ذبح ورعي للمذبوح  ىالرزق يف اللغة العطاء ويطلق على احلظ املعط

 .وقيل هو ابلفتح مصدر وابلكسر اسم 
 وقيل إنه يعم غريه كالنبات  .ويف العرف ما ينتفع به احليوان 

ومنه قوله :  امللك ومبعىن الشكر عند أزدمبعىن وقيل أصل الرزق احلظ ويستعمل 
 وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون .

 خوان أنفق الشيء وأنفده ينفقون : أ
 ونفد واحد  وعن يعقوب نفق الشيء

يف الثاين معىن اإلذهاب ابلكلية دون األول واملراد هبذا  نفاد أخوان خال أنواإل واإلنفاق
الصرف إىل سبيل اخلري فرضا كان أو نفال ومن فسر ابلزكاة ذكر أفضل أنواعه  اإلنفاق

 .واألصل فيه أو خصصه هبا القرتانه مبا هو شقيقها 
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لى خالفا ملن اإليصال واإلبالغ وال يشرتط أن يكون من أع: اإلنزال مبا أنزل إليك : 
حنو   فإذا نزل بساحتهم   أي وصل وحل وذكر أن  ادعاه وإن كان العلو هنا صحيحا 

معىن إنزال القرآن أن جربيل مسع كالم هللا تعاىل كيف شاء هللا تعاىل فنزل به أو أظهره يف 
اللوح كتابة فحفظه امللك وذهب بعض السلف إىل أنه من املتشابه الذي جنزم به من 

 .عن كيفيته  غري بث
 

سم فاعل من أخر الثالثي مبعىن أتخر وإن مل يستعمل كما أن اأتنيث اآلخر : اآلخرة 
 ئوينش الدار اآلخرة اآلخر بفتح اخلاء اسم تفضيل منه وهي صفة يف األصل كما يف

ن الدنيا أتنيث األدىن غلبتا على الدارين فجرات جمرى األمساء أالنشأة اآلخرة كما 
الغالب وقد تضاف الدار هلا كقوله تعاىل    االسمقد يوصف به دون  والوصف الغالب

ولدار اآلخرة   أي دار احلياة اآلخرة وقد يقابل ابألوىل كقوله سبحانه وتعاىل   له احلمد 
 .يف األوىل واآلخرة   واملعىن هنا الدار اآلخرة أو النشأة اآلخرة 

 
وهو العلم احلادث سواء ك والشبهة عنه اإليقان إتقان العلم ابلشيء بنفي الشيوقنون : 

وال يوصف سبحانه ابملوقن  ولذلك ال يسمى علمه تعاىل يقيناأكان ضروراي أو استدالليا 
 ومسي حتقق الشيء إيقاان لسكونه ووضوحه يقال يقن املاء إذا سكن وظهر ما حتته .

ستيقنت  ايقنت و قال الوهري اليقني العلم وزوال الشك يقال منه يقنت ابلكسر يقينا وأ
فال يوصف به  واستداللكلها مبعىن وذهب الواحدي ومجاعة إىل أنه ما يكون عن نظر 

البديهي وال علم هللا تعاىل وذهب اإلمام النسفي وبعض األئمة إىل أنه العلم الذي ال 
حيتمل النقيض وعدم وصف احلق سبحانه وتعاىل به لعدم التوقيف وذهب آخرون إىل أنه 



8 
 

وذكر  استداللياء بعد أن كان صاحبه شاكا فيه سواء كان ضروراي أو العلم ابلشي
الراغب أن اليقني من صفة العلم فوق املعرفة والدراية وأخواِتا يقال علم يقني وال يقال 

 .فة يقني وهو سكون النفس مع ثبات احلكم ر مع
ال شك  اليقني مشرتك بني معنيني األول عدم الشك فيطلق على كل ما أن حياءويف اإل

 .فيه سواء حصل بنظر أو حس أو غريزة عقل أو بتواتر أو دليل وهذا ال يتفاوت 
الثاين وهو ما صرح به الفقهاء وكثري من العلماء وهو ما ال ينظر فيه إىل التجويز والشك 

ل إىل غلبته على القلب حىت يقال فالن ضعيف اليقني ابملوت وقوي اليقني إبثبات ب
 . عليه فهو يقني وتفاوت هذا ظاهر واستوىلى القلب الرزق فكل ما غلب عل

 
نه الذي انفتحت له وجوه الظفر ومل تستغلق عليه أواملفلح الفائز ابلبغية ك املفلحون :

واملفلج ابليم مثله ومنه قوهلم للمطلقة استفلحي أبمرك ابحلاء واليم والرتكيب دال 
 على معىن الشق والفتح 

 
           

 

           

   

مة وأصله الكفر ابلفتح أي السرت ومنه قيل للزراع والكفر يف اللغة سرت النع كفروا :
 :والليل كافر قال تعاىل   كمثل غيث أعجب الكفار نباته   وعليه قول لبيد 

 يف ليلة كفر النجوم غمامها
 .ومنه املتكفر بسالحة وهو الشاكي الذي غطى السالح بدنه 
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يء الرسول  صلى هللا ما علم ابلضرورة جم وهو إنكاروالكفر يف الشريعة مقابل اإلميان 
وإمنا عد لبس الغيار وشد الزانر بغري اضطرار ونظائرمها كفرا لداللته على .عليه وسلم به 

التكذيب فإن من صدق النيب  صلى هللا عليه وسلم  ال يكاد جيرتئ على أمثال ذلك إذ 
 واخلالف يف ضوابطه كبري . ال داعي إليه كالزىن وشرب اخلمر

يف تعريفه  واختلفواصعب على املتكلمني تعريف الكفر الشرعي وقد قال اآللوسي : 
ولقد وذكر أمثلة لذلك ال نطيل هبا مث قال : يف تعريف اإلميان  اختالفهمعلى حسب 

وإالخراج عن امللة أمر ، عد أصحابنا يف ابب اإلكفار أشياء كثرية ال أراها توجب إكفارا 
 .مهما أمكن يف هذا الباب  االتئادال يشبهه شيء فينبغي 

 
 سواء اسم مبعىن االستواء وصف به كما يوصف ابملصادر ومنه قوله تعاىل  سواء :
 ، مبعىن مستوية ، يف أربعة أايم سواء للسائلني ، كلمة سواء بيننا وبينكم   إىلتعالوا 

 عن تثنيته بتثنية   سي   إال شذوذا استغنواوهو ال يثين وال جيمع وقد 
 

ملخوف لالحرتاز عنه واملراد ههنا التخويف من عذاب هللا ابإعالم واإلنذار  ءأنذرِتم :
 .على املعاصي ه وعقاب

شد أهنم ليسوا أبهل للبشارة أصال وألن اإلنذار أوقع يف القلوب و ألواالقتصار عليه 
 أتثريا يف النفوس فإن دفع املضار أهم من جلب املنافع فحيث مل يتأثروا به فألن ال

 أوىل ارأسيرفعوا للبشارة 
 

اخلتم والكتم أخوان ألن يف االستيثاق من الشيء بضرب اخلامت عليه كتما له  ختم :
 وال يطلع عليه  إليهوتغطيه لئال يتوصل 

 
به السم الصنوبري املودع يف  مسيوالقلوب  مجع قلب وهو يف األصل مصدر قلوهبم : 
 من الصدر  األيسرالتجويف 

 : قال الشاعر و 
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 فاحذر على القلب من قلب وحتويل    من تقلبه   قد مسي القلب قلبا
العضو الرئيس الذي هو منشأ احلرارة الغريزية املمدة للجسد كله ويكىن بصالحه وهو 

قال صلى هللا تعاىل عليه وسلم أال وإن يف السد صاحبه أو فساده  وفساده عن صالح
 .ي القلب مضغة إذا صلحت صلح السد كله وإذا فسدت فسد السد كله إال وه

وكثري من الناس ذهب إىل أن تلك املضغة هي حمل العلم وقيل إنه يف الدماغ وقيل إنه 
، وظاهر النصوص تدل على أن العقل يف القلب ، وأما الدماغ فهو أداة مشرتك بينهما 

 تدير السم ككل .
 

و السمع إدراك القوة السامعة وقد يطلق عليها وعلى العضو احلامل هلا وه مسعهم :
 املراد ههنا إذ هو املختوم عليه أصالة 

مساعا ويطلق على قوة مودعة يف العصب املفروش يف األذن و والسمع مصدر مسع مسعا 
تدرك هبا األصوات ويعرب به اترة عن نفس األذن وأخرى عن الفعل حنو   إهنم عن 

 السمع ملعزولون   
 

درك املرئيات كما أن البصرية نور البصر نور العني وهو ما يبصر به الرائي وي أبصارهم :
القلب وهو ما به يستبصر ويتأمل وكأهنما جوهران لطيفان خلقهما هللا فيهما آلتني 

 لإلبصار واالستبصار 
واألبصار مجع بصر وهو يف األصل مبعىن إدراك العني وإحساسها مث جتوز به عن القوة 

دماغ إىل احلدقتني اليت من شأهنا املودعة يف ملتقى العصبتني اجملوفتني الواصلتني من ال
راك األلوان واألشكال بتفصيل معروف يف حمله وعن العني اليت هي حمله وشاع هذا دإ

 . حىت صار حقيقة يف العرف لتبادره
 

غطاه وهذا البناء ملا يشتمل على الشيء   إذاالغشاوة الغطاء فعالة من غشاه  غشاوة :
التهويل وهي على رأي سيبويه مبتدأ خربه الظرف كالعصابه والعمامة وتنكريها للتفخيم و 

 .املقدم والملة معطوفة على ما قبلها 
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 العذاب مثل النكال بناء ومعىن ألنك تقول أعذب عن الشيء إذا أمسك عنه  عذاب :
كما تقول نكل عنه ومنه العذب ألنه يقمع العطش ويردعه خبالف امللح فإنه يزيده 

خا ألنه ينقخ العطش أي يكسره وفراات ألنه يرفته على ويدل عليه تسميتهم إايه نقا
القلب مث اتسع فيه فسمى كل أمل فادح عذااب وإن مل يكن نكاال أي عقااب يرتدع به 

 الاين عن املعاودة 
 وقيل اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذاب كالتقذية والتمريض 

 أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط قيل و 
 

ذكر الراغب إن أصل عظم الرجل كرب عظمه مث استعري لكل كبري وأجرى جمراه  م :عظي
حمسوسا كان أو معقوال معىن كان أو عينا والعظيم إذا استعمل يف األعيان فأصله أن 
يقال يف األجزاء املتصلة والكبري يقال يف املنفصلة وقد يقال فيها أيضا عظيم وهو مبعىن  

 .كبري كجيش عظيم 
م نقيض احلقري والكبري نقيض الصغري فكأن العظيم ين العظأبني العظيم والكبري والفرق 

مجيعا تقول  ن احلقري دون الصغري ويستعمالن يف الثث واألحداثأفوق الكبري كما 
 .و خطره أرجل عظيم وكبري تريد جثته 
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 الناس : هو اسم مجع ال واحد له من لفظه . 
 وأصل   انس   أانس حذفت مهزته ختفيفا 

 وحذفها مع الم التعريف كالالزم ال يكاد يقال األانس 
 مسيهنم يؤنسون أي يبصرون كما أنسان وأانسي وإنس ومسوا لظهورهم و إويشهد ألصله 
 أي أبصر .من جانب الطور انرا   آنس  :قال تعاىل   ، الن الجتناهنم 

 ووزن انس فعال ألن الزنة على األصول 
 مأخوذ من األنس ضد الوحشة ألنسه جبنسه ألنه مدين ابلطبع ومن هنا قيل   قيلو 

 اإلنسان إال ألنسه وال القلب إال أنه يتقلب   مسيوما 
وانفتاح ما  وذهب بعضهم إىل أن أصله النوس وهو احلركة انقلبت واوه ألفا لتحركها

موضع العني فصار نيسا مث قلبت  إىلنقلت المه  يأنه مأخوذ من نس إىلقبلها وبعضهم 
ألنه عهد  إنساان اإلنسان مسيمسوا بذلك لنسياهنم ويروى عن ابن عباس أنه قال  ألفا
 . فنسى إليه
 

رهم  ىل الذين كفروا املار ذكإأن تكون للعهد واإلشارة  والم التعريف فيه للجنس وجيوز
هل أنه قيل ومن هؤالء من يقول وهم عبد هللا بن أيب وأصحابه ومن كان يف حاهلم من أك

 التصميم على النفاق 
ومن يف من يقول موصوفة كأنه قيل ومن الناس انس يقولون كذا كقوله من املؤمنني رجال 

 ن جعلت الالم للجنس إ
 . وإن جعلتها للعهد فموصولة كقوله ومنهم الذين يؤذون النيب

ولئك واملنافقون غري املختوم على قلوهبم قلت الكفر أكيف جيعلون بعض :  فإن قلت 
 مجع الفريقني معا وصريهم جنسا واحدا 
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وكون املنافقني نوعا من نوعي هذا النس مغايرا للنوع اآلخر بزايدة زادوها على الكفر 
عضا من النس فإن الامع بينهما من اخلديعة واالستهزاء ال خيرجهم من أن يكونوا ب

 . منا تنوعت ملغايرات وقعت بني بعضها وبعضإاألجناس 
 

حيتمل أن يراد به الوقت الدائم من احلشر بيث ال يتناهى أو ما عينه هللا  : واليوم اآلخر
آخرا ألنه آخر  ومسيتعاىل منه إىل استقرار كل من املؤمنني والكافرين فيما أعد له 

هو األول ألن إطالق اليوم شائع عليه يف القرآن سواء كان األوقات احملدودة واألشبه 
حقيقة أو جمازا وألن اإلميان به يتضمن اإلميان ابلثاين لدخوله فيه من غري عكس نعم 
املناسب للفظ اليوم لغة هو الثاين حملدوديته وهو على كل تقدير مغاير ملا عند الناس ألن 

عا على الصحيح من طلوع الفجر الصادق اليوم عرفا من طلوع الشمس إىل غروهبا وشر 
 .إىل الغروب واصطالحا من نصف النهار إىل نصف النهار 

 قلت : يطلق اليوم كثريا ويراد به النهار وليلته وهو ما يستغرق الصلوات اخلمس .
 

خيادعون : اخلداع إظهار غري ما يف النفس وأصله اإلخفاء ومنه مسي البيت املنفرد يف 
 تسرت أهل صاحب املنزل فيه .املنزل خمدعا ل

واخلدع أن يوهم صاحبه خالف ما يريد به من املكروه من قوهلم ضب خادع وخدع إذا 
 أمر احلارش يده على ابب جحره أومهه إقباله عليه مث خرج من ابب آخر 

 ن يف موضع احملجمة ان خفياخدعان عرقواأل
ضرار ابلغري أو التخلص منه ويستعمل يف إظهار ما يوهم السالمة وإبطال ما يقتضي اإل

 . واملخادعة مفاعلة واملعروف فيها أن يفعل كل أحد ابآلخر مثل ما يفعله به
 

أنفسهم : مجع نفس وتطلق على الدم ألن قوامها به وعلى املودع يف اهليكل القائم به 
احلياة وعلى اخلاطر وهل النفس الروح أم هي غريه فيه خالف وظاهر النصوص يفيد 

 د ويف حقيقة النفس خالف كثري وجتمع على أنفس ونفوس .االحتا
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ختصاص هلا ابألجسام لقوله اوالنفس حقيقة الشيء وعينه يقال عندي كذا نفسا وال 
 .تعاىل وحيذركم هللا نفسه   مث قيل للقلب نفس ألن النفس به 

  ليه قال هللا تعاىل وجعلنا من املاء كل شيء حيإلماء نفس لفرط حاجتها يقال لو 
 . هنا ذواِتماواملراد ابألنفس ه

 
والشعور اإلدراك ابحلواس اخلمس الظاهرة ويكون مبعىن العلم قال الراغب  يشعرون :

شعرت كذا يستعمل بوجهني أبن يؤخذ من مس الشعر ويعرب عنه عن اللمس ومنه 
ستعمل املشاعر للحواس فإذا قيل فالن ال يشعر فذلك أبلغ يف الذم من أنه ال يسمع ا
ال يبصر ألن حس اللمس أعم من حس السمع والبصر واترة يقال شعرت كذا أي و 

صبت شعره ومنه أخذ الشاعر إلدراك دقائق أأدركت شيئا دقيقا من قوهلم شعرته أي 
 املعاين 

 
الالئق به ويوجب اخللل  االعتدالاملرض عبارة عما يعرض للبدن فيخرجه عن   مرض :

هنا ملا يف قلوهبم من الهل وسوء العقيدة وعداوة اعري هستااملوت  إىليف أفاعيله ويؤدي 
النيب  صلى هللا عليه وسلم وغري ذلك من فنون الكفر املؤدي إىل اهلالك الروحاين 
والتنكري للداللة على كونه نوعا مبهما غري ما يتعارفه الناس من األمراض والملة مقررة 

عدم إمياهنم أو تعليل له كأنه قيل ما  ستمرارملا يفيده قوله تعاىل   وما هم مبؤمنني   من ا
 .هلم ال يؤمنون فقيل يف قلوهبم مرض مينعه 

 
كوجع فهو وجيع ووصف العذاب به حنو قوله حتية بينهم ضرب   يقال أمل فهو أليمأليم : 
 ن الد للجاد أوهذا على طريقة قوهلم جد جده واألمل يف احلقيقة للمؤمل كما  وجيع

 
 ما هو عليه  هو األخبار عن الشيء على خالف والكذبيكذبون : 
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الفساد خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعا به ونقيضه الصالح وهو تفسدوا : 
 احلصول على احلال املستقيمة النافعة 

يف ذلك فساد ما يف األرض وانتفاء  والفساد يف األرض هيج احلروب والفنت ألن
 الناس والزروع واملنافع الدينية والدنيوية  أحوالمة عن االستقا

 قال هللا تعاىل واذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل 
وكان فساد املنافقني يف األرض أهنم كانوا ميايلون الكفار وميالئوهنم على املسلمني إبفشاء 

هيج الفنت بينهم فلما كان ذلك من  إىلوإغرائهم عليهم وذلك مما يؤدي  إليهمأسرارهم 
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الفساد قيل هلم ال تفسدوا كما تقول للرجل ال تقتل نفسك بيدك وال  إىلصنيعهم مؤداي 
 أقدم على ما هذه عاقبته إذاتلق نفسك يف النار 

احلكماء مجع حكيم واحللماء مجع حليم والسفيه هو كما أن مجع سفيه  السفهاء : 
ملعرفة مبواضع املصاحل واملضار وهلذا مسى هللا النساء الاهل الضعيف الرأي القليل ا

والصبيان سفهاء يف قوله تعاىل   وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل هللا لكم قياما   
 . قال عامة علماء التفسري هم النساء والصبيان

وممن روي عنه ذلك من السلف ابن عباس وابن مسعود وابن عمر واحلسن وجماهد 
 جبري وقتادة . وسعيد بن

 .استقبلته قريبا منه  إذايقال لقيته والقيته  لقوا :
يكون من خال مبعىن مضى وخالك  أنانفردت معه وجيوز  إذاخلوت بفالن واليه  خلوا :

 . ذم أي عداك ومضى عنك ومنه القرون اخلالية 
ه خلوت به إذا سخرت منه وهو من قولك خال فالن بعرض فالن يعبث به ومعناأو من 

فالان وأذمه  إليكمحد أشياطينهم وحدثوهم هبا كما تقول  إىلوإذا أهنوا السخرية ابملؤمنني 
 .إليك 

مجع تكسري وإجراؤه جمرى الصحيح كما يف بعض الشواذ تنزلت به : والشياطني 
الشياطون لغة غريبة جدا واملفرد شيطان وهو فيعال عند البصريني فنونه أصلية من 

األمر وعند الكوفيني وزنه فعالن فنونه زائدة من شاط  امتثالن شطن أي بعد لبعده ع
عباس رضي  ابنوروى عن . حرتق غضبا واألنثى شيطانة ايشيط إذا هلك أو بطل أو 

 .هللا تعاىل عنهما أن الشيطان كل متمرد من الن واإلنس والدواب 
 

زء وهو القتل االستهزاء السخرية واالستخفاف وأصل الباب اخلفة من اهلمستهزئون : 
 السريع وهزأ يهزأ مات على املكان 

 عن بعض العرب مشيت فلغبت فظننت ألهزأن على مكاين و 
 ي تسرع وختفأوانقته ِتزأ به 
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ذا زاده وأحلق به ما يقويه ويكثره وكذلك مد الداوة إمن مد اليش وأمده ميدهم : 
 مدها زادها ما يصلحها أو 

 ا ابلزيت والسماد استصلحتهم إذاومددت السرج واألرض 
 ذا واصله ابلوساوس حىت يتالحق غيه ويزداد اهنماكا فيه إمده أومده الشيطان يف الغي و 

فإن قلت مل زعمت انه من املدد دون املد يف العمر واإلمالء واإلمهال قلت كفاك دليال 
ع ابن كثري وابن حميصن   وميدهم   وقراءة انف ما روي عننه من املدد دون املد أعلى 

 منا هو مد له مع الالم كأملى له إ أمهلهن الذي مبعىن أوإخواهنم ميدوهنم على 
 والطغيان الغلو يف الكفر وجماوزة احلد يف العتو طغياهنم : 
ال أن العمى عام يف البصر والرأي والعمه يف الرأي خاصة إوالعمه مثل العمى  يعمهون :

 ك أرضا عمهاء ال منار هبا وسل، وهو التحري والرتدد ال يدري أين يتوجه 
 العمه الضالل يقال عمه فالن يعمه عمها وعموها إذا ضل قال : بن جرير اقال و 

مل  إذاوتقول عمه الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامه ومجعه عمه وذهبت إبله العمهاء 
 يدر أين ذهبت

سبيل االستعارة ستبداهلا به على امعىن اشرتاء الضاللة ابهلدى اختيارها عليه و  اشرتوا :
 خذ آخر أبدل و  إعطاءألن االشرتاء فيه 

والضاللة   الور عن القصد وفقد االهتداء يقال ضل منزله فاستعري للذهاب الضاللة : 
 عن الصواب يف الدين 

الربح الفضل على رأس املال ولذلك مسي الشف من قولك أشف بعض ولده ربت : 
 ذا فضله إعلى بعض 
هنا من أوانقة اتجرة ك، صناعة التاجر وهو الذي يبيع ويشرتي للربح التجارة جتارِتم : 

 حسنها ومسنها تبيع نفسها 
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 مبعىن املثل وهو النظري  العرب صل كالمأواملثل يف  مثل :
والمع أمثال قال هللا تعاىل   وتلك األمثال ، يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه 

 نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون
 .مث قيل للقول السائر املمثل مضربه مبورده مثل 

 .لنار سطوعها وارتفاع هلبها ووقود ا استوقد :
والنور ضوءها وضوء كل نري وهو نقيض ، النار جوهر لطيف مضيء حار حمرق انرا : 

 الظلمة 
 .نفر ألن فيها حركة واضطرااب والنور مشتق منها  إذاواشتقاقها من انر ينور 

ومصداق ذلك قوله هو الذي جعل الشمس ضياء  اإلانرةفرط  أضاءت : اإلضاءة
 .ورا والقمر ن

 . للدوران واإلطافة وقيل للعام حول ألنه يدور : ظرف جعلحوله 
 وجعله ذاهبا  أزالهمعىن أذهبه  أنوذهب به  أذهبهالفرق بني ذهب بسمعهم : 

 استصحبه ومضى به معه  إذاويقال ذهب به 
مبا  لهلذهب كل إ وقال : إذافلما ذهبوا به قال تعاىل :  أخذهوذهب السلطان مباله 

 .خلق 
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من بعده مسكه وما ميسك فال مرسل له أومنه ذهب به اخليالء واملعىن أخذ هللا نورهم و 
 . فهو أبلغ من اإلذهاب

كان مضمنا   تعدى ملفعولنيفإذا  تعدى ملفعول واحد إذامبعىن طرح وخلى  هم : تركوترك
 .معىن صري فيجرى جمرى أفعال القلوب 

ن أنور واشتقاقها من قوهلم ما ظلمك الظلمة عدم النور وقيل عرض ينايف الظلمات : 
 تفعل كذا أي ما منعك وشغلك ألهنا تسد البصر ومتنع الرؤية 

 والصيب املطر الذي يصوب أي ينزل ويقع ويقال للسحاب صيب أيضا 
 وأسحم دان صادق الرعد صيب  : قال الشماخ 

 وتنكري صيب ألنه أريد نوع من املطر شديد هائل 
 ثيل األول كما نكرت النار يف التم

 إذاالصوت الذي يسمع من السحاب كأن أجرام السحاب تضطرب وتنتقض : الرعد 
 . حدِتا الريح فتصوت عند ذلك من االرتعاد

وقد ثبت يف احلديث أنه ملك يسوق السحاب بيده خمراق وهذا الذي يسمع صوته 
يدل عليه والذي يرى أثر ضرب املخراق وكيفية ذلك غري معلومة لنا فال تعارض مع ما 

  العلم احلديث .
وتقدم أنه أثر  ذا ملعإالذي يلمع من السحاب من برق الشيء بريقا :  هو الربق 

 املخراق .
ذا إالصاعقة قصفة رعد تنقض معها شقة من انر قالوا تنقدح من السحاب الصواعق : 

ا مع حدِت أهنا إالعليه  آتت إالاصطكت أجرامه وهي انر لطيفة حديدة ال متر بشيء 
فصعق أي مات إما بشدة الصوت أو  أهلكته إذاسريعة اخلمود ويقال صعقته الصاعقة 

 . ابإلحراق
 وقرأ احلسن   من الصواقع   وليس بقلب للصواعق ألن كال البنائني سواء يف التصرف 

تقول صقعه على رأسه وصقع الديك وخطيب مصقع جمهر خبطبته ونظريه جبذ يف جذب 
قولك : والتاء مبالغة كما يف نفسه و للرعد أفة لقصفة الرعد ن يكون صأوبناؤها إما 

 .و مصدرا كالكاذبة والعافية أراوية فالن 
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 ازداد فهو عدو فإذاذا اشتد فهو سعي إاملشي جنس احلركة املخصوصة فمشوا فيه : 
 ركدت وقام املاء مجد  إذاوقفوا وثبتوا يف مكاهنم ومنه قامت السوق : أي قاموا 

 
          

  

            

            

 

              

        

            

    
 اي   حرف وضع يف أصله لنداء البعيد صوت يهتف به الرجل مبن يناديه 

نداء القريب فله أي واهلمزة مث استعمل يف مناداة من سها وغفل وإن قرب تنزيال له  أماو 
ن اخلطاب الذي يتلوه معين منزلة من بعد فإذا نودي به القريب فذلك للتأكيد املؤذن أب

 به جدا 
فإن قلت مل كثر يف كتاب هللا النداء على هذه الطريقة ما مل يكثر يف غريه قلت الستقالله 

وامره ونواهيه أمن التأكيد وأسباب من املبالغة ألن كل ما اندى هللا له عباده من  جهأبو 
وعظاته وزواجره ووعده ووعيده واقتصاص أخبار األمم الدارجة عليهم وغري ذلك مما 
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أنطق به كتابه أمور عظام وخطوب جسام ومعان عليهم أن يتيقظوا هلا ومييلوا بقلوهبم 
 غافلون فاقتضت احلال أن ينادوا ابآلكد األبلغ  ليها وهم عنهاإوبصائرهم 
قدره وسواها  إذاالشيء على تقدير واستواء يقال خلق النعل  إجياداخللق خلقكم : 

 ابملقياس 
و اإلشفاق تقول لعل زيدا يكرمين ولعله يهينين وقال هللا تعاىل أولعل للرتجي لعلكم : 

يف مواضع من القرآن ولكن ألنه  اإلطماعلعله يتذكر أو خيشى وقد جاءت على سبيل 
جمرى وعده  إطماعهذا أطمع فعل ما يطمع فيه ال حمالة لري إإطماع من كرمي رحيم 

من ديدن امللوك أن يقتصروا يف مواعيدهم اليت يوطنون أنفسهم على و احملتوم وفاؤه به 
  . أن يقولوا عسى ولعل وحنومها من الكلمات إجنازها

ع دون التحقيق لئال يتكل العباد كقوله اي أيها الذين آمنوا و جييء على طريق اإلطما أ
 .يكفر عنكم سيئاتكم  أنهللا توبة نصوحا عسى ربكم  إىلتوبوا 

 وأهل العلم يقولون : عسى من هللا واجبة .
خباء وأبنية العرب أخبيتهم ومنه بىن  أوقبة  أوالبناء مصدر مسي به املبين بيتا كان بناء : 

 تزوجوا ضربوا عليها خباء جديدا  إذام كانوا على امرأته ألهن
  ئللمثل املخالف املناو  إالالند املثل وال يقال أندادا : 

 قال جرير 
 وما تيم لذي حسب نديدا              ندا  إيلأتيما جيعلون                

 نفر  إذاوانددت الرجل خالفته وانفرته من ند ندودا 
كانت أصال فإما   إنوواوها . ن القرآن لىت أقلها ثالث آايت والسورة الطائفة مبسورة : 

ن تسمى بسورة املدينة وهي حائطها ألهنا طائفة من القرآن حمدودة كالبلد املسور أو أ
 ألهنا حمتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كاحتواء سور املدينة على ما فيها 

السور مبنزلة املنازل واملراتب يرتقى فيها  وإما أن تسمى ابلسورة اليت هي الرتبة ألن
  ئالقار 

 وساط وقصار أنفسها مرتتبة طوال و أوهي أيضا يف 
 و لرفعة شأهنا وجاللة حملها يف الدين أ
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رة اليت هي ؤ وإن جعلت واوها منقلبة عن مهزة فألهنا قطعة وطائفة من القرآن كالس
 البقية من الشيء والفضلة منه 

 القائم ابلشهادة  أومبعىن احلاضر  مجع شهيد: والشهداء 
احلقري ودون  الدينءدون أدىن مكان من الشيء ومنه الشيء الدون وهو من دون هللا : ال

ذا مجعها ألن مجع األشياء إدانء بعضها من بعض وتقليل املسافة بينها يقال هذا إالكتب 
 كان أحط منه قليال   إذادون ذاك 

ن أدىن مكان منك فاختصر واستعري للتفاوت يف ودونك هذا أصله خذه من دونك أي م
 األحوال والرتب فقيل زيد دون عمرو يف الشرف والعلم 

 ىل حكم إىل حد وختطى حكم إواتسع فيه فاستعمل يف كل جتاوز حد 
  أميةوقال 

 اي نفس مالك دون هللا من واقي
 جتاوزت وقاية هللا ومل تناليها مل يقك غريه  إذاأي 

 ما املصدر فمضموم وقد جاء فيه الفتح والوقود احلطب أفع به النار و ما تر : والوقود 
 هيئت هلم وجعلت عدة لعذاهبم : أعدت 

 
          

            

           

  

ح الباء فتكون سم من بشر بشرا وبشورا وتفتاالبشارة ابلكسر والضم قوله : وبشر : 
 .مبعىن المال 
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 هقال لعبيد إذاومن مث قال العلماء على بشرته ا يظهر سرور املخرب به مباإلخبار هي و 
ألنه هو الذي أظهر سروره  أوهلمأيكم بشرين بقدوم فالن فهو حر فبشروه فرادى عتق 

خربوه ومنه أ مجيعا ألهنمخبربه دون الباقني ولو قال مكان   بشرين   أخربين عتقوا مجيعا 
 .ضوئه  أوائلالبشرة لظاهر اللد وتباشري الصبح ما ظهر من 

فمن العكس يف الكالم الذي يقصد به االستهزاء الزائد يف . ليم أما فبشرهم بعذاب أو 
غيظ املستهزأ به وأتمله واغتمامه كما يقول الرجل لعدوه أبشر بقتل ذريتك وهنب مالك 

 قوله  ثلهوم
 عتبوا ابلصيلمأف

 أي السيف
هبما يف  ئويف الفعل لغتان التشديد وهي العليا والتخفيف وهي لغة أهل ِتامة وقر 

 من القرآن الكرمي .يف مواضع منه املضارع 
 الصاحلة حنو احلسنة يف جريها جمرى االسم قال احلطيئة الصاحلات : 

 من آل ألم بظهر الغيب أتتيين            كيف اهلجاء وما تنفك صاحلة 
 والصاحلات كل ما استقام من األعمال بدليل العقل والكتاب والسنة والالم للجنس 

لفتح مصدر جنه إذا سرته ومدار الرتكيب على اب نالنة يف األصل املرة من النجنات : 
 ، ومنه اجملن الذي يسترت به احملارب وقوله الصوم جنة وقوله اإلمام جنة وحنو ذلك السرت 

كان ما به  فإن   ن الذي سرتت أشجاره أرضه أو كل أرض فيها شجر وخنلهبا البستا مسي
 .على األشجار نفسها النة أيضا وأطلقت ، فردوس امسه كرم ف

عني رأت وال أذن مث نقلت وصارت حقيقة شرعية يف دار الثواب إذ فيها من النعيم ماال 
 .مما هو مغيب اآلن عنا مسعت وال خطر على قلب بشر 

لة يف املشهور لقلتها عددا كقلة أنواع العبادات ولكن يف كل واحدة منها ومجعت مجع ق
مراتب شىت ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت األعمال والعمال وما نقل عن إبن 
عباس رضي هللا تعاىل عنهما أهنا سبع مل يقف على ثبوته احلفاظ وتنوينها إما للتنويع أو 

 للتعظيم 



24 
 

صرف فيه بغري   من   والضمري للجنات فإن أريد ظرف مكان ال يت حتتحتتها : 
أو ، من حتت أشجارها  األشجار فذاك مع ما فيه قريب يف الملة وإن أريد األرض قيل

وقيل إن   حتت    ، وهو ما يسمى ابالستخدام يف البالغةعتبار األشجار عاد عليها اب
 .مبعىن جانب كداري حتت دار فالن وضعف 

فاعل واملراد أتى مبعىن جاء خبالف آتى اليت مبعىن أعطى وأهبم ال وأوتوا : أي جيئوا من
 اخلدم من الولدان .

والرتكيب للسعة ، مجع هنر بفتح اهلاء وسكوهنا والفتح أفصح وأصله الشق : واألهنار 
ولو معنوية كنهر السائل بناء على أنه الزجر البليغ فأطلق على ما دون البحر وفوق 

 رى املاء أو املاء يف اجملرى املتسع قوالن أشهرمها األولالدول وهل هو نفس جم
 من اإلسناد اجملازي كقوهلم بنو فالن يطؤهم الطريق على األول األهنار  إىلوإسناد الري 

 
أزواج : مجع زوج ويطلق على الذكر واألنثى وهو األفصح فيها قال تعاىل : وأصلحنا له 

وال أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن  زوجه وقال : وأزواجه أمهاِتم ، وقال :
 . ويصح أن يقال زوجة وزوجات .

 زواج مطهرة أاملعىن ومجاعة مطهرة : 
 ام واألخالق واألفعال مجيعا فيكون عاما هنا سوالتطهري كما قال الراغب يقال يف األج

عار فإن قلت هال قيل طاهرة قلت يف مطهرة فخامة لصفتهن ليست يف طاهرة وهي اإلش
ال هللا عز وجل املريد بعباده الصاحلني أن خيوهلم كل مزية إن مطهرا طهرهن وليس ذلك أب

 .عد هلم أفيما 
، ويطلق على املكث اخللد الثبات الدائم والبقاء الالزم الذي ال ينقطع خالدون : 

 الطويل وإن انقطع .
 لدون قال هللا تعاىل وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد أفإن مت فهم اخلا

 وقال امرؤ القيس 
 وهل ينعمن من كان يف العصر اخلايل        أال أنعم صباحا أيها الطلل البايل 

 ليل اهلموم ما يبيت أبوجالق            ال سعيد خمالد  إوهل ينعمن 



25 
 

              

          

           

      

              

        

عرتي اإلنسان من ختوف ما يعاب به ويذم وهو نكسار يااحلياء تغري و ال يستحيي : 
 .مشتق من احلياة ألنه يؤثر يف القوة املختصة ابحليوان وهي قوة احلس واحلركة 

والتغري منتكس القوة منتقص احلياة كما قالوا هلك  االنكسارجعل احليي ملا يعرتيه من و 
ء وذاب حياء ومجد احليا فالن حياء من كذا ومات حياء ورأيت اهلالك يف وجهه من شدة

 يف مكانه خجال 
نقباض النفس عن القبائح وهو مركب من جنب وعفة وليس هو اواحلياء كما قال الراغب 

اخلجل بل ذاك حرية النفس لفرط احلياء فهما متغايران وإن تالزما وقال بعضهم اخلجل 
يكون مما مل يقع ال يكون إال بعد صدور أمر زائد ال يريده القائم به خبالف احلياء فإنه قد 

 . فيرتك ألجله 
 ويف يستحيي لغتان بياءين وهي املشهورة وبياء واحدة وقرئ هبا يف الشاذ .

 ضرب املثل اعتماده وصنعه من ضرب اللنب وضرب اخلامت يضرب مثال : 
اقرتنت ابسم نكرة أهبمته إهباما وزادته شياعا وعموما   إذا هذه إهبامية وهي اليت: وما 

 ي كتاب كان أكتااب ما تريد عطين  أكقولك 
 كيد كاليت يف قوله فبما نقضهم ميثاقهم النساءأو صلة للتأ

 ن يضرب مثال حقا أو البتة أقيل ال يستحيي  كأنه
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 بعوضة : 
ما  اإلبداعوالبعوضة واحد البعوض وهو طائر معروف وفيه من دقيق الصنع وعجيب 

بعض وهو القطع كالبضع اشتقاق البعوض من الو يعجز اإلنسان أن حييط بوصفه 
 نشد أوالعضب يقال بعضه البعوض و 

 ذا ما خاف بعض القوم بعضا   إ        لنعم البيت بيت أيب داثر         
 صله صفة على فعول كالقطوع فغلبت أومنه بعض الشيء ألنه قطعه منه والبعوض يف 

 ويف البعوض قال الشاعر :
 يف ظلمة الليل البهيم األليل             اي من يرى مد البعوض جناحها           
 واملخ يف تلك العظام النحل                  ويرى عروق نياطها يف حنرها             
 ما كان منه يف الزمان األول                 اغفر لعبد اتب من فرطاته             
 

ن يعطيه فضل أ الكالم حرف فيه معىن الشرط ولذلك جياب ابلفاء وفائدته يف: وأما 
نه بصدد الذهاب أنه ال حمالة ذاهب و أتوكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذاك و 

مهما يكن من شيء :  ما زيد فذاهب ولذلك قال سيبويه يف تفسريهأنه منه عزمية قلت أو 
 فزيد ذاهب 

اد الملتني وهذا التفسري مدل لفائدتني بيان كونه توكيدا وأنه يف معىن الشرط ففي إير 
محاد عظيم ألمر املؤمنني واعتداد بعلمهم أنه احلق ونعى على الكافرين إمصدرتني به 

 إغفاهلم حظهم وعنادهم ورميهم ابلكلمة احلمقاء 
ذا ثبت ووجب وحقت كلمة ربك إالثابت الذي ال يسوغ إنكاره يقال حق األمر : احلق 

 وثوب حمقق حمكم النسج 
األصل مصدر حق حيق من ابيب ضرب وقتل إذا وجب أو  واحلق خالف الباطل وهو يف

ثبت وقال الراغب أصله املطابقة واملوافقة ويكون مبعىن املوجد بسب احلكمة واملوجد 
املطابق للواقع وقيل إنه احلكم املطابق ويطلق على األقوال  واالعتقادعلى وفقها 

يفرق يف املشهور بينه وبني  على ذلك ومل اشتماله ابعتباروالعقائد واألداين واملذاهب 
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الصدق إال أنه شاع يف العقد املطابق والصدق يف القول كذلك وقد يفرق بينهما أبن 
 .املطابقة تعترب يف احلق من جانب الواقع ويف الصدق من جانب احلكم 

ليه إذا طلبته نفسك ومال إاإلرادة نقيض الكراهة وهي مصدر أردت الشيء أراد : 
 قلبك 

 .رادة معىن يوجب للحي حاال ألجلها يقع منه الفعل على وجه دون وجه اإل قيل :و 
 جاب جبواب غث ماذا أردت هبذا جوااب أنصب على التمييز كقولك ملن : مثال 

 و على احلال كقوله هذه انقة هللا لكم آية أوملن محل سالحا رداي كيف تنتفع هبذا سالحا 
 اخلروج عن القصد قال رؤبة : والفسق 

 فواسقا عن قصدها جوائرا                            
إذا ؛ : فسقت الرطبة  (العرب)والفاسق يف اللغة : هو اخلارج عن الطاعة أيضا . وتقول 

خرجت من قشرِتا . وهلذا يقال للفأرة : فويسقة ، خلروجها عن جحرها للفساد . وثبت 
يقتلن يف احلل واحلرم  قال : " مخس فواسق يف الصحيحني عن عائشة أن رسول هللا 

 الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " . ؛ 
وهو شرعا خروج العقالء عن الطاعة فيشمل الكفر ودونه من الكبرية والصغرية واختص 

 ابرتكاب الكبرية فال يطلق على ارتكاب اآلخرين إال اندرا بقرينة  واالستعماليف العرف 
 تاب هللا بئس االسم الفسوق بعد اإلميان يريد اللمز والتنابز وقد جاء االستعماالن يف ك
 إن املنافقني هم الفاسقون 

الفسخ وفك الرتكيب فإن قلت من أين ساغ استعمال النقض يف إبطال العهد : النقض 
قلت من حيث تسميتهم العهد ابحلبل على سبيل االستعارة ملا فيه من ثبات الوصلة بني 

اي رسول هللا إن بيننا وبني القوم حباال  ابن التيهان يف بيعة العقبة املتعاهدين ومنه قول
 ىل قومك إن ترجع أوحنن قاطعوها فنخشى إن هللا عز وجل أعزك وأظهرك 

ليه إن يسكتوا عن ذكر الشيء املستعار مث يرمزوا أسرار البالغة ولطائفها أوهذا من 
 ه بذكر شيء من روادفه فينبهوا بتلك الرمزة على مكان

 ذا تزوجت امرأة فاستوثرها إوحنوه قولك شجاع يفرتس أقرانه وعامل يغرتف منه الناس و 
 ال وقد نبهت على الشجاع والعامل أبهنما أسد وبر وعلى املرأة أبهنا فراش إمل تقل هذا 
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ذا وصاه به ووثقه عليه واستعهد منه إذا اشرتط إليه يف كذا إوعهد ، املوثق : والعهد 
 ق منه عليه واستوث

طلب الفعل ممن هو دونك وبعثه عليه وبه مسي األمر الذي هو واحد األمور ألن  :األمر 
ليه من يتواله شبه آبمر أيمره به فقيل له أمر تسمية للمفعول به إالداعي الذي يدعو 

 .مور به كما قيل له شأن والشأن الطلب والقصد أابملصدر كأنه م
 
          

    

              

       

{: اسم، إّما ظرف  -، فمحّلها: نص ب دائماً، أو غري ظرف -وُعزي إىل سيبويه-}ك ي ف 
، ونصب مع غريه. واّدعى ابن مالك أّن أ، فمحّلها: رفع مع املبتد-وُعزي إىل األخفش

فّسر بقولك: "على أّي أحدًا مل يقل بظرفيّتها، إذ ليست زمااًن وال مكاانً، لكن لكوهنا ت
 حال"، أطلق اسم الظرف عليها جمازاً، واستحسنه ابن هشام. 

 وهي هنا لالستخبار، منضماً إليه اإلنكار والتعجيب.
ومعناها هنا معىن: اهلمزة، كقولك: أتكفرون ابهلل، ومعكم ما ي صرف عن الكفر ويدعو 

 إىل اإلميان؟ 
  بغري جناح؟ونظريه، قولك: أتطري بغري جناح؟ وكيف تطري

فإن قلت: قولك: "أتطري بغري جناح؟": إنكار للطريان، ألنه مستحيل بغري جناح، وأّما 
 الكفر فغري مستحيل، مع ما ذكر من اإلماتة واإلحياء. 

قلت: قد أخرج يف صورة املستحيل، ِلم ا قوي ِمن الصارف عن الكفر والّداعي إىل 
 اإلميان.
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ُتم {: الواو يف قوله: } ُتم  أ م و ااًت{ للحال.}و ُكنـ   و ُكنـ 
فإن قلت: فكيف صّح أن يكون حااًل وهو ماض؟ وال يقال: جئت وقام األمري، ولكن: 

 وقد قام، إالّ أن ُيضمر قد.
ُتم  أ م و ااًت{  ُتم  أ م و ااًت{ وحده، ولكن على مجلة قوله: }ُكنـ  قلت: مل تدخل الواو على: }و ُكنـ 

كيف تكفرون ابهلل، وقصتكم هذه؟ وحالكم: أنكم كنتم أموااتً إىل }تـُر ًجُعون {؛ كأنه قيل:  
ُنطفًا يف أصالب آابئكم، فجعلكم أحياء، مث مييتكم بعد هذه احلياة، مث حيييكم بعد 

 املوت، مث حياسبكم. 
فإن قلت: بعض القصة ماٍض، وبعضها مستقبل. واملاضي واملستقبل كالمها ال يصّح أن 

حاضرًا وقت وجود ما هو حال عنه، فما احلاضر الذي وقع  يقعا حااًل، حىت يكون فعالً 
حااًل؟ قلت: هو العل م ابلقصة، كأنه قيل: كيف تكفرون وأنتم عاملون هبذه القصة أبّوهلا 

 وآخرها؟
ي اُكم {: احلياة: قّوة تتبع االعتدال الّنوعّي، ويفيض منها سائر القوى. وقيل: القّوة  }ف أ ح 

ج حّي وإاّل لتسارع إليه الفساد، وعدم اإلحساس ابلفعل ال احلّساسة، والعضو املفلو 
 يدّل على عدم القّوة، ِلواز فقدان األثر ِلمانع. 

وُتطلق جمازًا على القّوة النّامية، ألهنا ِمن طالئعها ومقّدماِتا، وعلى ما خيّص اإلنسان ِمن 
املوت مقابل هلا يف كل الفضائل، كالعقل والعلم واإلميان، من حيث إهنا كماهلا وغايتها. و 

 مرتبة، والكّل يف كتاب هللا تعاىل. 
{: ضمري لغري املتكّلم واملخاطب، وهو الغائب.  }ُهو 

عر وتشديدها هلمدان، وتسكينها ألسد  وفيه لغات ختفيف الواو مفتوحة، وحذفها يف الشِّ
 وقيس.

{: عند أهل اخلرافات واألوهام ِمن غالة املتصّوفة: اسم من أمس ائه تعاىل، يُنبئ عن  و}ُهو 
كن ه حقيقته املخصوصة املربأة عن مجيع جهات الكثرة. قالوا: هو اسم مرّكب ِمن 
: اهلاء والواو، واهلاء أصل، والواو زائدة، بدليل سقوطها يف التثنية والمع، فليس  حرفني 
يف احلقيقة إاّل حرف واحد دال على الواحد الفرد الذي ال موجود سواه، وكّل شيء 
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رهم، وسراجًا لسّرهم. ها لك إال وجهه. وملزيد ما فيه من األسرار اخّتذه األجّلة مدارًا لذِك 
س والقياس.  وهو جار مع األنفاس، ومسّماه غائب عن احلد 

قلت: هداهم هللا إليه، وأضّل عنه رسله وأولياءه فحر مهم من هذا اخلري، فال نعرف دعاًء 
ه من األنبياء هبذا االسم املزعوم، وال نعرفه يف وال لغري  -صلى هللا عليه و سلم-للنيب 

دعوات الصحابة الكرام وحواري األنبياء والرُّسل، وال يف دعوات أئمة العل م واهلدى من 
العلماء الّراّبنيِّني يف هذه األّمة وما قبلها، ومل نسمعه إاّل من أصحاب الرق ص والسماع 

-الاّدة، وِمن الكفرة القائلني بوحدة الوجود  والو جد واإليقاع، ِمن جهلة املُنحرفني عن
 .-وهللا املستعان

يعًا{: ُنصب على احلال من املوصول الثاين، وهي حال مؤّكدة من كلمة: }م ا{.  و}مجِ 
تـ و ى{: أي: عال وارتفع، من غري تكييف، وال متثيل، وال حتديد.   }اس 

{، أي: قصد إلي ها إبرادته قصدًا سوايً، بال صارف يلويه واملراد هنا: ق ص د، لِتعّديه بـ}ِإىل 
وال عاطف يُثنيه، من قوهلم: استوى إليه، كالسهم املرس ل إذا قصده قصدًا مستوايً، ِمن 

 غري أن يلوي على شيء؛ قاله الفراء.
 وقيل استوىل ومل ك، كما يف قوله:

ٍر وكاسِر  فلما علو ان واستوي نا عليِهمو نامُهو صرع ى لنس   ترك 
{ مبعىن: "على"، وأيضًا االستيالء مؤّخر عن وهو خال ف الظاهر، القتضائه كون }ِإىل 

وجود املستوىل  عليه، فيحتاج إىل القول أبّن املراد: استوىل على إجياد الّسماء، فال 
 يقتضي تقّدم الوجود؛ وال خيفى ما فيه.

تـ و ى{ مبعىن: "استوىل"، وهذا البيت جمهو  ل قائله، وُجّل ما قلت: وال يُعرف يف اللغة }اس 
 يذكره حُمّرِفو "االستواء" مبعىن: "االستيالء" قول الشاعر:

ر على العراقِ   ِمن غري سيٍف ودٍم مهراِق  قد استوى ِبش 
 وهو لنصراين ليس بّجة يف اللغة، مع اعرتاضات أخرى ليس هذا حمّلها.

 واملراد بـ}الس م اء{ جهات العلّو، كأنه قيل: مث استوى إىل فوق. 
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والضمري يف: }ف س و اُهن { ضمري ُمبهم، و}س ب ع  مس  او اٍت{ تفسريه. وقيل: الضمري راجع 
إىل: }الس م اء{، و}الس م اء{ يف معىن الِنس. ومعىن تسويتهّن: تعديل خلقهّن وتقدميه، 

 وإخالؤه من الِعوج والُفطور، أو إمتام خلقهنّ 
 
            

          

       

            

     

             

 

           

           

   

ِإذ  } "، وجيوز أن ينتصب بـ"قالوا :{و    ."نصب إبضمار "اذ ُكر 
ها هنا  {ِإذ  } أنه زعم: أنّ  -وهو أبو عبيدة-وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية 

  .وقال ربك، ورّده ابن جرير :زائدة، وأن تقدير الكالم
 ."هذا اجرتاء من أيب عبيدة :ين، حىت قال الزجاجقال القرطيب: "وكذا رّده مجيع املفّسر 
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 األصل، كالشمائل يف مج ع "مشال"، وإحلاق التاء لتأنيث مج ع "مالك" على :واملالئكة
 :الذي له مفعوالن، دخل على املبتدإ واخلرب، ومها قوله "ِمن: "جع ل :{ج اِعل  }و .المع

ِليف ةً }   .: ُمص ريِّ يف األرض خليفةفكاان مفعول ي ه، ومعناه {يف األ ر ِض خ 
 واملعىن: خليفة منكم، ألهنم كانوا سكان األرض، فخل فهم ِمن: خيُلف غريه، :واخلليفة

  .فيها آدم وذريته
  .السوء، وكذلك تقديسه، ِمن: سب ح يف األرض واملاء تبعيد هللا عن :والتسبيح

  .وق د س يف األرض: إذا ذهب فيها وأبعد
ِدك  }و بمدك، ألنه لوال  وضع احلال، أي: نسبِّح حامدين لك، وُملتبسنييف م {ِب م 

  .نتمّكن ِمن عبادتك إنعامك علينا ابلتوفيق واللطف مل
أ دمي األرض، حنو: اشتقاقهم يعقوب ِمن: العقب، و إدريس  :ِمن: األ د م ة، وِمن :{آد م  }

 .الد ر س، و إبليس ِمن: اإِلب الس :ِمن
 
           

    

بني أظهر األلوف ِمن املالئكة، مغموراً  استثناء متصل، ألنه كان جنِّياًّ واحداً  :{ِإب ِليس   ِإالّ 
وجيوز أن  ، مث استثين  منهم استثناء واحد منهم،{ف س ج ُدوا} :يف قوله هبم، فغُلِّبوا عليه

 .جُيعل منقطعاً 
ووزنه: "ِفع ِليل"؛ قاله  اسم أعجمّي ممنوع ِمن الّصرف للعلمّية والُعجمة، :{ِإب ِليس}و

عريّب مشتّق ِمن: اإِلب الس، وهو: اإلبعاد من اخلري،  الزجاج. وقال أبو عبيدة، وغريه: إنه
الصرف حينئذ لكونه  ف ِعيل". ومنعه منإة هللا تعاىل. ووزنه على هذا: "رمحمن  أو اليأس

ذلك مل يـُع دُّ من موانع الصرف، مع أن له نظائر   ال نظري له يف األمساء؛ واعرُتض أبن
ِليل ليل"، وفيه نظر. وقيل: ألنه شبيه ابألمساء األعجمية، "كـ"ِإح  إذ مل ُيس م  به أحد  و"ِإك 

 .بشيء من العرب؛ وليس
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ىن   .ِمن: السكون، ألهنا نوع ِمن الّلبث واالستقرار :السُّك 

كُ { :للضمري املستكّن يف أتكيد :}أ ن ت  {و   .، ليصّح العطف عليه}ن  اس 
الً رغداً واسعاً رافهاً  وص ف :}ر غ داً {و   .للمصدر، أي: أ ك 

 .االمتناع مع األلفة والّتمّكن من الفعل :واإلابء
تـ ف ع ل " مبعىن: "تـ ف ع ل". وقيل: الّتكرّب: أن يرى الّتكرّب، وهو :واالستكبار  ممّا جاء فيه "اس 

الواقع. واالستكبار :طلب  مذموم، وإن كان أكرب يف الشخص نفس ه أكرب من غريه، وهو
  .ذلك ابلّتشّبع

الواسع.  : اهل يِنء الذي ال عناء فيه، أو-وقرأ النخعي: بسكوهنا بفتح الغني،- :والر غ د
كانوا يف رزق واسع كثري. وأ ر غ د  :-بكسر الغني وضّمها-يقال:ر ِغد عيش القوم، ور ُغد 

  .رغد من العيش القوم: أخصبوا وصاروا يف
وقته، وال  ِمن: م ت ع النهار إذا ارتفع، ويُطلق على االنتفاع املمتدّ  الُبلغة، مأخوذ :واملتاع

  .خيتص ابحلقري
إىل وقت املوت، وهو: القيامة  :مقدار ِمن الزمان، قصرياً أو طويالً واملراد هنا :واحِلني

  .األرض السكىن يف القرب متّتعاً يفالقيامة الكربى؛ وعليه جُتعل  الصغرى. وقيل: إىل يوم
 .للمكان املُبه م، أي: أ ّي مكان ِمن الّنة شئُتما :}ح ي ثُ {و
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العالمة، ومنه: آية القرآن، ألهنا  العالمة الظاهرة، ابلقياس إىل ذي :األصل اآلية يف

وأحكامها.  الذي بع دها والذي قب لها، أو ألهنا عالمة على معناها عالمة النقطاع الكالم
يت: "آية"، ألن اآلية ُتطلق على الماعة أيضاً، كما قال أبو عمرو: "يقال:  وقيل: مسُِّ

 جبماعتهم. وهي مجاعة من القرآن وطائفة من احلروف". وذكر :لقوم آبيتهم، أيخرج ا
يت بذلك، ألهنا عجب يُتعج ب ِمن إعجازه، كما يقال: فالن آية من  بعضهم: أهنا مسُِّ

 .اآلايت
  .ويف أصلها ووزهنا أقوال

فاعل" على "أ فـ ع ال" شاّذ. ومعىن الصحبة: " ومجع ، مج ع: صاحب :}أ ص ح ابُ {
 .ابلشيء، والغالب يف الُعرف أن تطلق على املالزمة االقرتان
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ع التكسري لتغرّي مفرده؛ ولذا ُأحِلق يف :}ب يِن { فعله اتء التأنيث،   مجع: ابن، شبيه  جبم 

 .كقولك: قالت بنو عامر
الذكور  واإلانث، فيكون مبعىن:  عّم يف الُعرفوهو خمتص ابألوالد الذكور، وإذا ُأضيف 

  .األوالد، وهو املراد هنا
  .وهو حمذوف الالم، ويف كوهنا ايء أو واو خالف

عليه؛ وهلذا يُنسب املصنوع إىل  وجعله بعضهم من: البناء، ألن االبن فرع األب ومبين
 قبلنا على بعض مثاًل: بنت الفكر. وقد ُأطلق يف شريعة م ن صانعه، فُيقال للقصيدة

من هذا الهلُة األغبياُء معىن  املخلوقني: "أبناء هللا تعاىل" هبذا املعىن، لكن ملّا تصور
  .الّتفّوه به كفراً  الوالدة، ُحظر ذلك حىت صار

رائيل{و  أمسائه تعاىل،  اسم أعجمي، وقد ذكروا أنه مرّكب ِمن: "إيل": اسم من :}ِإس 
را" وهو: العبد، أو الصف عليه -اإلنسان، أو املهاجر. وهو لقب: يعقوب  وة، أوو"ِإس 

  .وللعرب فيه تصّرفات .-السالم
مبعىن واحد، ويكوانن ابللسان  -بكسر الذال وضّمها- كرأم ر ِمن الذِّ  :}اذ ُكُروا{ 

ابلكسر للِّسان، وابلضم للقلب، ضد األول: الصمت،  وال نان، وقال الكسائي: هو
  .النسيان :وضد الثاين

ُفوا{  ، وو َف   :}و أ و  َف  فـ ي ُت -ومشّدداً مبعىن خمّففاً -يُقال: أ و  . وقال ابن قتيبة: "يُقال: أ و 
ي ُت به، وأ و فـ ي ُت الكيل ال غري. وجاء أوَف مبعنى ابلعهد  َ  ."ارتفع :و و ف 
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ب ة: اخلوف ُمط لقاً، وقيل: مع :}ف ار ه ُبون{ مع حزم؛  حتّرز، وبه فارق "االتقاء"، ألنه الر ه 
االتقاء: التحفظ  للعاّمة، والثاين لألئمة. واألشبه مبواقع االستعمال أنّ  وهلذا كان األول

 .والرهبة: نفس اخلوف عن امل ُخوف، وأن جيعل نفسه يف وقاية منه،
فاءه وعي نه  يف املشهور: "أ فـ ع ل"، لقوهلم: "هذا أّول منك"، وال فعل له ألن :}أ و ل{و 

 .هو كذلك، وإن ُوجد فنادر الستقراء على انتفاء الفعل ملاواو، وقد دّل ا
 .ويف اشتقاقه كالم كثري

ابالشرتاك، أو احلقيقة  : اخللط، ويكون مبعىن: االشتباه، إما-بفتح الالم- :والل بس 
  .واجملاز

من  النماء والطهارة، ونُقلت شرعًا إلخراج معروف، فإن نقلت :يف األصل :}الز ك اة  {و
الكرم، أو ألهنا تكون يف املال النامي.  فألهنا تزيد بركة املال وتُفيد النفس فضيلة األّول

 .الثاين فألهنا تطّهر املال من اخلبث والنفس من البخل وإن نُقلت من
 :األضبط السعدي اخلضوع واالنقياد ملا يلزمهم ِمن الّشرع. قال :والركوع

  
يو   ال ُتِذّل الفقري ع ل ك  أن ُر ق د  ر فـ ع ه  تـ ر ك ُع    م ا والد ه 

 ابلزكاة ألهنا مظّنة تـ ر ُفع، فأُمروا ابخلضوع لينتهوا عن ولعل األمر به حينئذ بعد األمر 
 .ذلك
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ومنه قوهلم: صدقت   ه الرب   لسعته، ويتناول كّل خري،سعة اخلري واملعروف، ومن :الربِّ 
  .وبررت  

نفسه،  بعد العل م، واملراد به هنا: الرتك، ألّن أحداً ال ينسى السهو احلادث :والنِّسيان
يف عدم املباالة والغفلة؛ فما ينبغي أن  بل حيرمها ويرتكها كما يرتك الشيء املنسّي، مبالغة

  .يفعله
العطف على  أصل هذا الكالم وحنوه عند المهور، كان بتقدمي حرف :}ونأ ف ال تـ ع ِقلُ {

على حرف العطف. وبعضهم ذهب إىل  اهلمزة، لكن ملّا كان للهمزة صدر الكالم ُقدِّمت
 ويقدر بني اهلمزة وحرف العطف ما يصّح العطف عليه، كأن أنه ال تقدمي وال أتخري،

 ...يُقال: أُجِنن تم، فال تعقلون؟ وحنوها
ي به ما بواسطته ُتدرك يف األصل: املنع :والعقل  واإلمساك، ومنه: ِعق اُل البعري، مسُِّ

سن النفوس العلوم الضرورية والنظرية، ألنه حيبس عن تعاطي   .ما يقبح ويعقل على ما حي 
 .ما تكره حب س الّنفس على :والصرب

فاللني  :اخلضوع ملُت ط اِمنة. وأّماوالت طاُمن، ومنه: اخل ش ع ة للر م لة ا اإلخبات :واخلشوع
 .لّينت ه واالنقياد، ومنه: خ ضعت  بقوهلا إذا

فة،  :تسمي اليقني: ظناًّ، والشك: ظناًّ، نظري تسميتهم الظلمة العرب قد :}ي ظُنُّون  { ُسد 
فة، واملغيث: صارخاً، واملستغيث: صارخاً، وما أشبه ذلك من األمساء اليت  والضياء: ُسد 

مة الشيء وضده، يسّمى هبا  :كما قال ُدر ي د بن الصِّ
  

 س ر اُِتُم يف الفارسيِّ املُس ر دِ  فقلت هلم: ظُنوا أبلف ي ُمدج ج
  .أتتيكم يعين بذلك : تيّقنوا أبلف ي مدّجج

 :وقال عمرية أو عمري بن طارق
  

 وأجعل مين الظن  غيباً ُمر مج  ا فإن تـ غ ت زوا قومي وأقعد فيكم
اً يعين: و    .أجعل مين اليقني غيباً ُمرمج 
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ويُطلق على ال مِّ الغفري من  تقّدم تفسريه يف سورة )الفاحتة(،- مجع: عامل   :}ال ع ال ِمني  {
ن ا ِفيه ا{ :الناس، كقوله تعاىل ر ك  يُراد:  ويُقال: رأيت ع ال ماً من الناس، .}لِل ع ال ِمني   اب 

 .الكثرة
ماً { حمذوف، أي: واتّقوا العذاب  : الوقت، وانتصابه إّما على الظرف واملُتـ ق ىاليوم :}يـ و 

 مبعىن: اتّقاء ما فيه، إّما جمازاً جبعل الظرف عبارة عن يوماً، وإّما مفعول به، واتقاؤه
اليوم ممّا ال ميكن، ألنه آت ال حمالة  املظروف، أو كناية عنه للزومه له؛ فاالتقاء من نفس

  .ابلعمل الصاحل أهل النة والنار مجيًعا، واملمكن املقدور: اتقاء ما فيه وال بد أن يراه
ألن الشفيع ينضّم إىل  ض مُّ غريه إىل وسيلته، وهي ِمن: الش ف ع ضّد الوتر، :الشفاعة

 .شفعاً بعد أن كان فرداً  الطالب يف حتصيل ما يطلب، فيصري
رًا، وإن: ما يساوي الشيء قي-أصله بفتح العني  - :والع د ل مل يكن ِمن جنسه،  مًة وقد 

رها: املُساوي يف النس والرم. ومن العرب م ن يكسر العني من معىن الفدية.  وبكس 
 :ع دل الشيء ابلفتح والكسر مثله، وأنشد قول كعب بن مالك وذكر الواحدي أن
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  على ما انبنا ُمتـ و كِّلين ا صربان ال نرى هلل ع د ال
  

  ."الكفيل، والرشوة؛ ومل يُؤث ر ذلك يف اآلية :وقال ثعلب: "العدل
ابملطر،  النصر يف األصل: امل ُعونة، ومنه أرض من صورة: ممدودة :}و ال ُهم  يـُن ص ُرون  {

-عز وجل-مينعون من عذاب هللا  واملراد به ها هنا: ما يكون بدفع الضرر، أي: وال هم
. 
وقيل: ليس مبعىن  .لت هاؤه أِلفاً أصله: أهل، ولذلك يصّغر بـ"ُأه ي ل"، فأبد :}آل{و

يؤول إليك يف قرابة أو رأي أو مذهب، فأِلفه بدل  األهل، ألن األهل: القرابة، واآلل م ن
  .العرب ولذلك قيل يف تصغريه: "ُأو ي ل"، ونقله الكسائي نصاً عن من واو؛

فة، وال آل فال يُقال: آل الكو  وال يضاف إىل غري العقالء، وال إىل من ال خطر له منهم؛
 اشرتاط التذكري، فال يقال: آل فاطمة؛ ولعل كل ذلك أكثري، احلّجام. وزاد بعضهم

املدينة، وآل الصليب،  وإالّ فقد ورد على خالف ذلك، كآل أعوج: اسم فرس، وآل
 ."آل"، وجُيمع كأهل فيقال: "آُلون وآلك. ويستعمل غري مضاف كـ" ُهم خري

على املشهور، قال  ، وهكذا، يضاف إىل املُض مروحكى أبو عبيدة: آل مكة، آل هللا
  :عبد املطلب

 ـِب وعاِبِديه اليوم  آل ك   وان ُصر على آِل الص ِليــ
 :وقال غريه 

 وآيل كما حتمي حقيقة آِلكا والدي أان الفارس احلامي حقيقة  

  
 "ا أّن "قيصرم ن ملك مصر كافراً )من العماليق وغريهم(، كم عل م على كلّ  :}ِفر ع و ن{و

لكّل من ملك الفرس،  "عل م على كلِّ من ملك الروم مع الشام كافرًا. وكذلك "كسرى
 .(والنجاشي ملن ملك احلبشة، وبطليموس ملن ملك اهلند) وتـُب ع ملن ملك )اليمن( كافراً،

السالم: الوليد بن مصعب )بن  ويقال: كان اسم فرعون الذي كان يف زمان موسى عليه
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  .الراين وقيل: مصعب بنالراين(، 
  ."قال ابن كثري: "وأايًّ ما كان، فعلي ه لعنة هللا

وكنيته: أبو ُمر ة، وأصله فارسي  وكان من ساللة عمليق بن الوذ بن إرم بن سام بن نوح،)
 .(من اصطخر

 :ُمل ح بعضهم وِلُعُتو الفراعنة، اشتـ ّقوا: تـ ف ر ع ن فالن، إذا عتا وجترّب، ويف
  

 أقصى تـ ف ر عِنِه وفرط ع ر اِمه فزاد يف ملوسى الك ُلومقد جاءه ا
حياته،  ، وقد آمن بيوسف ومات يف-عليه السالم-فرعون يوسف  والصحيح: أنه غري

يّة: أّن بني دخول يوسف ودخول  وهو من أجداد فرعون املذكور على قول. ويؤيِّد الغ ري 
  .أكثر من أربعمائة سنة موسى عليهما السالم

على دينه وملّته، وقد  جل: م ن ينتسب إليه بنسب أو سبب، وقيل: من هووآل الر 
  .املعّظم يطلق على الرجل نفسه ويضاف إىل

ن  {واملراد بـ  .أو أتباعه على دينه هنا: أهل مصر، أو أهل بيته خاصة، }آل ِفر ع و 
 العملوم، وأصله: الذهاب للطلب. ويقال :سامه: كّلفه الس   :ِمن :}ي ُسوُمون ُكم  {

سام ه ُخط ة  خ س ف، إذا  :يُوُلون ُكم، كما يقال :}ي ُسوُمون ُكم  { :الّشاّق. وقال أبو عبيدة
  :أواله إاّيها، قال عمرو بن كلثوم

ف ا إذا ما املُلك سام الناس     أ بـ ي نا أن نُِقر  اخلس ف  فينا خ س 
  .ويريدونكم عليه العذاب السلعة، إذا طلبها، كأنه مبعىن: يبغونكم سوء وأصله ِمن: سام

  .إدامتها الرعي وقيل: معناه: يُِدميُون عذابكم، كما يُقال: سائمة الغنم، ِمن
 . وسوء الفعل، يراد: قبحهما مصدر الس ِيئ، يقال: أعوذ ابهلل من سوء اخلُلق :والسوء
افة إىل قبحه ابإلض ، والعذاب كّله سّيئ: أش ّده وأفظعه، كأنه}ُسوء ال ع ذ ابِ { :ومعىن
  .سائره

  .والنعمة إن أشري به إىل اإلجناء احملنة إن ُأشري بذلكم إىل صنيع فرعون، :والبالء
ُلوه ته أ بـ   ."ب الء، ويف اخلري: أ ب ِليه ِإب الًء وبالءً  قال ابن جرير: "وأكثر ما يقال يف الّشّر: بـ ل و 
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 :وقال زهري بن أيب سلمى

ُلو وأ ب المُها خري البالء الذي  هللا ابإلحسان ما فـ ع ال بكم جزى    يـ بـ 
 

، ألنه أراد: فأنعم هللا عليهما خري النِّعم اليت قال: فجم ع بني   .خيترب هبا عباده اللغتني 
 
          

 

            

  

          

         

           

          

       

 
ن ا{   .وبعض، حىت صارت فيه مساِلك لكم فص لنا بني بعضه :}فـ ر قـ 
بية تعاىل، وللسب الباعثة مبنزلة الالم، إذا قلنا بتعليل أفعال هللا الباء للسببية :}ِبُكمُ {

 :وكونه مقصوداً منه، إن مل نقل به. وإمنا قال سبحانه الشبيهة هبا يف الرتتيب على الفعل
لزيد" إذا  دون "لكم"، ألن العرب على ما نقله الدامغاين تقول: "غضبتُ  }ِبُكم  {
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له وهو حّي، و"غضبُت بزيد" إذا غضبت ِمن أجله وهو ميت. ففيه  غضبت ِمن أج 
أسالف املخاط بني. وحيتمل أن تكون لالستعانة، على  ن ِمن أجلتلويح إىل أّن الفر ق كا

عند سلوكهم، فكأنّه  بسلوككم. وقال الرازي: "إهنم كانوا يسلكون، ويتفّرق املاء :معىن
تفّرق املاء كان سابقاً على سلوكهم، على ما  فرق هبم". قال اآللوسي: "يُردُّ عليه: أنّ 

 ."القصة تدّل عليه
ر  { طرفي ه  هذا البحر، فقيل: الُقلُزم، وهو: البحر األمحر، وكان بني لفوا يفاخت :}ال ب ح 

 :والعذب: "براً" إذا كثر، ومنه أربعة فراسخ. وقيل: النيل، والعرب ُتسمِّي املاء امللح
ر ي نِ { رة" للبلدة،  :، وأصله}يـ ل ت ِقي انِ  م ر ج  ال ب ح  السعة، وقيل: الّشّق. ومن األول: "البح 

 .الب ِحرية" اليت ُشّقت أذهنا" :اينومن الث
ينصرف للعل مية والعجمة، ويقال: هو ُمرك ب من: "مو"  اسم أعجمي ال :}ُموس ى{

مسّاه به أراد ماء  املاء، و "شي" وهو: الشجر، وُغريِّ إىل "سي" ابملهملة؛ وكأن م ن :وهو
رهبعضهم يف وزنه مبا ال نطيل ب البحر والتابوت الذي ُقذف فيه، وخاض  .ذِك 

إالّ عن يد، واحلمد  عرفان اإلحسان ونشره، قال ثعلب: "الشكر ال يكون :والّشكر
بينهما". وقال ذو النون: "الشكر مل ن فوقك  يكون عن يد وعن غري يد؛ فهذا الفرق

 ."ولنظريك ابملكافآت، وملن دونك ابإلحسان ابلطاعة،
وقياسه: أن ال جُيمع، وقد  ،"امرؤ اسم مج ع ال واحد له ِمن لفظه، وإمنا واحده: :والقوم

مُجع على: أ ق وام. وشّذ مجُعه على: أ ق اِومي. واملشهور: اختصاصه ابلرجال، لقوله 
مٍ {:تعاىل م  ِمن  قـ و   :وقال زهري .}و ال ِنس اء  ِمن  ِنس اءٍ {:مع قوله }ال  ي س خ ر  قـ و 

م  آل و س و ف أ خ ال أدري ف م ا أدري   ءُ ِحص ٍن أم نسا أ قـ و 
 ِإان  أ ر س ل ن ا نُوحاً { :هبم، بل يُطلق على النساء أيضاً، لقوله تعاىل وقيل: ال اختصاص له

ِمهِ  على سبيل االستتباع والتغليب واجملاز خري   ، واألّول أصوب، واندراج النساء}ِإىل  قـ و 
ي الرجال: "قوماً"، ألهنم يقومون مبا ال يقوم به .من االشرتاك وألهنم قو امون النساء،  ومسِّ

 .عليهن
ل  {  .الصغري ولد البقرة :}ال ِعج 

فيكون عجالً حقيقة، ويكون نسبة  وكون ما اخّتذوه عجالً ظاهر يف أنه صار حلماً ودماً،
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 حقيقة أيضاً؛ وهو الذي ذهب إليه احلسن. وقيل: أراد سبحانه اخلُوار إليه يف اآلايت
جماز؛ وهو الذي ذهب إليه  اخلُوار إليهابلعجل: ما يشبهه يف الصورة والشكل، ونسبة 

 .موضعه المهور. والكالم على ذلك يف
تناسب األعضاء وتالؤم األجزاء،  هو الذي خل ق اخلل ق ب رايًّ من التفاوت وعدم :و البارئ

غر والّرِّقة واألخرى خبالفه، ومتميزاً بعضه عن أبن تكون إحدى اليدين يف بعض  غاية الصِّ
وأصل الرتكيب خللوص  ."اخلالق" ال واحلُسن والُقبح... فهو أخّص ِمنابخلواّص واألشك

  .الشيء وانفصاله عن غريه
عر؛ قال الراجز أفعل تفضيل، :}خ ري   {   :ُحذفت مهزته، ونطُقوا هبا يف الشِّ

ري ِ  بالل خري الناس وابن  ...  األ خ 
على الذنب، أو  واإلصرارتفضيل، واملعىن: أّن ذلكم خري لكم ِمن العصيان  وقد أتيت وال

 . خري من مثرة العصيان، وهو: اهلالك الدائم
 
            

   

         

           

         

 
ر ةً { كأّن الذي ي رى ابلعني  ع ي اانً، وهي مصدر من قولك: جه ر ابلقراءة وابلدعاء،:}ج ه 

 .خاف ت  هبا جاهر ابلرؤية، والذي يرى ابلقلب
البصر، أو حاّسة السمع. أّما  وقال الراغب: "الهر: يُقال لظهور الشيء إبفراط حاّسة
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ر   و ِإن  { :وأما السمع، فنحو البصر، فنحو: رأيُته جهاراً، ِل ف ِإن ُه يـ ع ل ُم السِّ  جت  ه ر  اِبل ق و 
ف ى الحتمال أن تكون الرؤية مناماً أو عل ماً  وانتصاهبا على أهنا مصدر مؤّكد، ُمزيل .}و أ خ 

األّول: الهرة  على أهنا حال على تقدير: ذوي جهرة، أو جُماهرين. فعلى :ابلقلب. وقيل
ّ قول اثلث وهو: أن تكون  من صفات من صفات الرؤية، وعلى الثاين: الّرائني. ومث 

أو القائلني؛ فيكون املعىن: وإذ قلتم كذا قوالً جهرًا، أو جاهرين  راجعة ملعىن: القول
رضي هللا تعاىل -عن ابن عباس  بذلك القول غري مكرتثني وال ُمبالني؛ وهو املرويّ 

 ."، وأيب عبيدة-عنهما
ي:  "ةاسم جنس كـ"محام :}ال غ م ام  {و و"محام"، وهو: السحاب. وقيل: ما ابيّض منه. ومسُِّ

ه السماء ويسرته، ومنه: الغ م والغ م م "غماماً" ألنه  .يـ ُغمُّ وج 
جن  بني، وهو شيء ُيشبه اسم جنس ال واحد :}ال م نّ {  له ِمن لف ظه، واملشهور: أنه الرت 

وعن وهب: إنه اخلبز  .الصمغ، حلو مع شيء من احلموضة، كان ينزل عليهم كالّطلّ 
 هللا تعاىل به عليهم يف التِّيه وجاءهم عفواً بال تعب؛ الّرِق اق. وقيل: املراد به: مجيع ما منّ 

أة من امل نِّ الذي م ن  )) :-وسلم صلى هللا عليه-وإليه ذهب الزجاج، ويؤيِّده: قوله   الك م 
 .((هللا تعاىل به على بين إسرائيل

وقد غلط اهلُذيل يف  عطية: "السلوى: طري، إبمجاع املفّسرين؛قال ابن  :}الس ل و ى{و
  :ُمستشهداً  قوله: إنه العسل، وأنشد يف ذلك

داً ألنتمُ  وق امس  ه ا  أ ُشورُه ا ألّذ من الّسلوى إذا ما ابهلل ج ه 
  ."عسالً  قال: فظن أّن الّسلوى

عمرو، أحد علماء اللغة  ابن :أي-قال القرطيب: "دعوى اإلمجاع ال تصّح، ألن املُؤ رِّج 
 واستدل ببيت اهلذيل هذا، وذك ر أنه كذلك يف لغة كنانة، قال: إنه العسل، -والتفسري

ل ى به، ومنه: عني ُسلوان   ."ألنه ُيس 
: -ابلضم-أيضاً، والُسل وانة  وقال الوهري: "الس لوى: العسل، واستشهد ببيت اهلذيل

  :ماء املطر فشرهبا العاشق سال ، قال الشاعرعليها  خ ر ز ة كانوا يقولون إذا ُصب  

ُلو م يُّ  اي -و ج ِديِد الع ي ش-فال  شربُت على ُسل وانٍة ماء  ُمزنة  ما أ س 
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  ."السُّلوان :واسم ذلك املاء
  .واألطباء يسّمونه: املُف ّرِح وقال بعضهم: "السُّلوان: دواء يشفي احلزين فيسلو،

  . العاّم، اعتناًء بشأنه ى امل ّن ِمن عط ف اخلاّص علىويكون على هذا املعىن عطفها عل
ع، )وِدفـ ل ى   قالوا: والّسلوى مج ع بلفظ الواحد أيضاً، كما يُقال : مُس اىن  للمفرد والم 

  :اخلليل : واحده: س ل واة، وأنشد كذلك(. وقال
راِك هّزة   تـ ف ض   وإيّنِ لتـ ع ُروين ِلذِك   الق ط رِ ب ِلِل  الس ل واة من كما انـ 

 ."الس ل وى واحد، ومج عه: س الو ى" :وقال الكسائي
 
           

          

 

            

        

قـ ر ي ُت، إذا مجعت.  :: املدينة، ِمن-ر لغة أهل اليمنبفتح القاف، والكس- :}ال ق ر ي ة{ 
يت  بذلك ألهنا جتمع الناس على طريقة املُساكنة، وقيل: إن قّلوا قيل هلا: قرية، وإن   مسُِّ

على غري  مدينة. وأهنى بعضهم حّد القلة إىل ثالثة. والمع: الُقرى، :كثروا قيل هلا
 ."و"ظباء قياس؛ وقياس أمثاله: "ِفعال"، كـ"ظ ب ية"

بة، وهي: خرب مبتدأ" :}ِحط ة  { ، كالِل سة والرِك  حمذوف، أي: مسألتنا  ِفع ل ة"، ِمن: احل طِّ
ُحط  عنا ذنوبنا ِحطة. وإمنا رُفعت لُتعطي  :ِحطة، أو أمرك ِحطة. واألصل النصب، مبعىن

يل ، فكالان مبتًلى  .اص رِب صرباً  واألصل: صرباً ، على: ."معىن الثبات كقوله: "ص رب   مجِ 
الياء عند سيبويه الزائدة  ، فأُبدلت-بياء بعد أِلف مث مهزة-خ ط اِيئ   أصلها :"اخلطااي"و
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بدلت الثانية ايء مث قُلبت ألفاً. وكانت مهزة لوقوعها بعد األلف، َُ  واجتمعت مهزاتن، وُأ
، فأُبدلت ايء. وعند اخلليل، ُقدِّمت اهلمزة مث فُِعل هبا ما على الياء،  اهلمزة بني أِلفني 

  .ذُكر
 .هو: العذاب، وُتكسر راؤه وُتضّم، والض مُّ لغة  بين الصعدات :"الرُّجز"

 
          

           

         

             

          

          

          

         

          



 
ق اء ِتس  يا عند عدم املاء أو ِقل ته. وقد تعّدى هذا الفعل يف :االس  الفصيح إىل  ط ل ب السُّق 

ِقي أخرى، كما ت س  ق ى منه اترة، وإىل املُس  ت س  ُمهُ  ِإذِ { :يف قوله تعاىل املُس  ق اُه قـ و  ت س  ، }اس 
 :وقوله

هه ق ي الغماُم بوج  ت س  ي ُض ُيس   مثاُل اليتامى ِعصمة  لألرامل وأ بـ 
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تُه، أي: ضربُته ابلعصا مؤنث، واأللف :اوالعص  .منقلبة عن واو، بدليل: ع ص و ان، وع ص و 
 .وِعِصيّ  وجُيمع على: "أ فـ ُعل" شذوذًا، وعلى: "فـُُعول" قياساً؛ فيقال: أ ع صٍ 

واشتقوا  .السم املعروف، ومج عه: أحجار وحجار، وقالوا: حجارة هو هذا :}احل  ج ر  {
 .األعيان قليل جداً  ني. واالشتقاق ِمنمنه فقالوا: استحجر الط

  .من شيء، ومنه: الفجر والفجور انصداع شيء :واالنفجار
  .ومُجع على: أ ع نُي شذوذًا، وُعُيون قياساً  منبع املاء، :والعني  

س{و األلف  ِمن لف ظه. وما ذُكر من شذوذ إثبات مه زته إمنا هو مع مج ع ال واحد له :}ُأان 
 .هنا فشائع صحيحوالالم، وأّما بدو 

أي: حمّل الشُّرب، أو مصدر ميمّي مبعىن: الشرب. ومح له  إّما اسم مكان، :وامل ش رب
ىل عند أيب بعضهم  . حّيان على املشروب وهو: املاء، ومح له على املكان أو 

ا{ مطلقاً، فساداً كان أو  ال، فهو   الُعثـُّو عند بعض احملقِّقني: جماوزة احلدّ  :}تـ ع ثـ و 
  .تداء؛ مث غ ل ب  يف الفسادكاالع

ِسِدين  {و   .عليه تعريفها على هذا: حال غري مؤّكدة، وهو األصل فيها كما يدل }ُمف 
وفيه: أّن جميء احلال املؤّكدة بعد الفعلية  وذكر أبو البقاء: أنه الفساد، واحلال مؤّكدة،

تتمادوا  : الالمهور. وذهب الزخمشري، أّن معناه: أشد الفساد، واملعىن خالف مذهب
كانوا عليه ِمن التمادي يف الفساد؛ وهو  يف الفساد حال إفسادكم. واملقصد: النهي عما

 .}أت  ُكُلوا الرِّاب  أ ض ع افاً ُمض اع ف ةً  ال  { :من أسلوب
البقول اليت أيكلها الناس،   ما أنبتت ه األرض ِمن اخلضر، واملراد به: أطايب :البـ ق ل

  ...وأشباهها كراث،كالنعناع، والكرفس، وال
ويدّل عليه قراءة ابن  احلنطة، ومنه: فـ وُِّموا لنا، أي: اخبزوا. وقيل: الثوم، :والُفوم

ا{ :مسعود  .أوفق، وأييت تفصيل الكالم فيه ، وهو للعدس والبصل}و ثُوِمه 
هبما عن مقدارًا، والدُّنُو والقرب يعرب   الذي هو أقرب منزلة وأ د و ن :}ال ِذي ُهو  أ د ىن  {

ذلك،  هو داين احملّل وقريب املنزلة. كما يعرب ابلبعد عن عكس :قّلة املقدار، فيقال
  .والعلوّ  فيقال: هو بعيد احملّل وبعيد اهلّمة، يريدون: الّرِف عة
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ءة"، وأبدلت فيه اهلمزة ألفاً. ويؤيده: قراءة زهري  وحيتمل أن يكون مهموزاً ِمن: "الد ان 
  .ابهلمزة }أ د ن ُ { :والكسائي

ِبطُوا ِمص راً { هبط الوادي إذا نزل به، وهبط منه  :أي: احندروا إليه ِمن التِّيه، يقال :}اه 
 .إذا خرج

املصر، وأن يكون رُت ِبي اً، وهو  واهلبوط جيوز أن يكون مكانياً، أبن يكون التِّيه أرفع ِمن
 .األنسب ابملقام

،البلد العظيم، وأص له احلّد واحل :وامِلص ر   :قال اجز بني الشيئني 
  قد ف ص ال بني  النهار وبني  الّليل وجاعل الشمس ِمص را ال خفاء  به

الشاة أمصرها، إذا  وإطالقه على البلد، ألنه مم  صور، أي: حمدود، وأخذه ِمن: مصر ت
أشهب، أنه قال: قال يل مالك: هي مصر  ح ل ب ت كّل شيء يف ضرعها بعيد. وحكي عن

 .إذاً ع ل م فرعون؛ فهو قريتك، مسكن
عليه -أوالد نوح  وِمن الناس م ن جعل "مصر" ُمع ر ب ِمص ر ائِيم، كـ"إسرائيل" اسم ألحد

ت طها، فسميت ابمسه-السالم وإمنا جاز الصرف حينئذ لعدم  .، وهو أّول من اخ 
  .التعريب والّتصّرف فيه االعتداد ابلعجمة، لوجود

ُءوا ِبغ ض بٍ { حقيقاً أبن يُقتل به ملساواته له  : ابء فالن بفالن، إذا كانمن قولك :}و اب 
و اء  َ  " مساواة-ابلفتح والضم- ومكافأته، أي: صاروا أحّقاء بغضبه. وأصل الُب

 .األجزاء، مث اسُتعمل يف كّل مساواة، فيقال: هو ابء فالن، أي: ُكف ؤه
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اليهودية، وهو: هاِئد، والمع:  يُقال: هاد وِت  و د، إذا دخل يف و ُدوا،أي: ِت    :}ه اُدوا{  
  .ُهود وي هود

 :-عليه السالم-كقول موسى  إّما عريب من: "هاد" إذا اتب، والت هود: التوبة، :ويهود
ان  ِإل ي ك  { ن ا}ِإان  ُهد  من عبادة  اتبوا ملّا  فكأهنم مُسُّوا بذلك يف األصل لِتوبتهم، .، أي: تـُبـ 

األعمال، كما مّر. وقيل: ِمن: "اهلوادة"  العجل. ووجه التخصيص: كون توبتهم أشقّ 
ملوّدِتم يف بعضهم لبعض. وقال أبو عمرو بن العالء: "ألهنم يتهّودون، أي  وهي: املوّدة،

  .": يتحرّكون عند قراءة التوراة
-أبكرب أوالد يعقوب  مُسُّوا، كأهنم -بذال معجمة وأِلف مقصورة-وإّما معرب: "يـ ُهوذا" 

 .-عليه السالم
وان، وسكارى: مجع :}و الن ص ار ى{ ران مجع: ن ص ران، كن ش او ى: مجع ن ش    .س ك 

 :، كقوله-وإن أنكره البعض-وورد ذلك يف كالم العرب 
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ي ه وهو ن ص ر ان ش اِمسُ  تراه إذا دار الع ِشيُّ حُم نِّفا  وي ض ح ى ل د 

مان ة، قاله سيبويهويُقال يف املؤنث  م ان ون د   :وأنشد : ن ص رانة، كن د 
  كما س ج د ت ن ص ر انة مل حت  ن فِ                    ... 

إشارة إىل أنه عريق يف وص فه، وقيل:  وايء "نصراينّ" للمبالغة، كما يُقال لألمحر: أ مح  رّي،
ِجّي، وروم  إهنا للفرق بني  َ ع، كزِن ٍج وزِن  .وروميّ الواحد والم 

عليه -أنصار أيضاً، كما قال عيسى  :ومُسّوا بذلك، لتناصرهم فيما بينهم. وقد يقال هلم
  .}اَّلل ِ  م ن  أ ن ص اِري ِإىل  اَّللِ  ق ال  احل  و ارِيُّون  حن  ُن أ ن ص ارُ { :-السالم

ل أهنم نزلوا أرضاً    .يقال هلا: الناصرة وقيل: إهنم إمنا مسوا بذلك ِمن أج 
دين اليهودية  ص ب أ " إذا خرج ِمن الدِّين، وهم: قوم عدلوا عن" :ِمن :}لص ابِِئني  و ا{

  .والنصرانية، وعبدوا املالئكة، على قول
واختاذهم وسائط. وملّا مل يتيّسر  وقيل: هم قوم مدار مذاهبهم على التعصب للروحانّيني،

هياكلها؛ فصابئة  اعة منهم إىلأبعياهنا والتلقي منها بذواِتا، فزعت مج هلم التقرب إليها
مفزعها: الثوابت. ومجاعة نزلوا عن اهلياكل إىل  الروم م فزعها: السيارات، وصابئة اهلند

األوىل هم: عبدة  اليت ال تسمع وال تبصر وال تغين عن أحد شيئاً. فالفرقة األشخاص
شىّت خمتلفون يف  من هاتني  الفرقتني  أصناف الكواكب، والثانية هم: عبدة األصنام. وكلّ 

وإمّنا يعظِّمون  واإلمام أبو حنيفة يقول: إهنم ليسوا بعب دة أواثن، .االعتقادات والتعبدات
دون يعتقدون أتثري النجوم، ويقّرون ببعض  النجوم كما تعظّم الكعبة. وقيل: هم قوم موحِّ

الزبور،  . وقيل: إهنم يقّرون ابهلل تعاىل، ويقرؤون-عليه السالم- كيحىي األنبياء،
مهب النوب. وقد أخذوا ِمن كّل  ويعبدون املالئكة، ويصّلون إىل الكعبة، وقيل: إىل

  .ِدين شيئاً. ويف جواز مناكحتهم وأكل ذابئحهم كالم للفقهاء، يُطلب يف حمّله
ُتلف يف اللفظ، فقيل: غري عريب، وقيل: عريب ِمن ابهلمز إذا خرج، أو ِمن:  "ص ب أ" :واخ 

الدِّين احلق ومي لهم إىل الباطل. وقرأ انفع وحده   مبعىن: مال، خلروجهم عن"صب ا" ُمعتالًّ 
 .وذلك إّما على األصل أو اإلبدال للتخفيف ابلياء،
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هو: القطع، ألنه  الّسبت" الذي" :اسم لليوم املعروف، وهو مأخوذ ِمن :}الس ب تِ {و
: الراحة والّدعة. واملراد به السُُّبوت" وهو" :ُسِبت  فيه خل ق كل شيء وعمله، وقيل: ِمن

والتجاوز  والكالم على حذف مضاف، أي: يف حكم السبت، ألن االعتداء .هنا: اليوم
أراد أن  -عليه السالم- مل يقع يف اليوم بل وقع يف ُحكمه بناء على ما ُحكي: أن موسى

ألن هللا  ،للطاعة، وهو يوم المعة، فخالفوه وقالوا: جنعله يوم السبت جيعل يوماً خالصاً 
إليه أن دع هم وما اختاروا. مث امتحنهم فيه،  تعاىل مل خيلق فيه شيئاً. فأوحى هللا تعاىل

 .بيان القصة العمل، وحّرم عليهم فيه صي د احليتان. وأييت يف اآلاثر فأم رهم برت ك
السبت، وليس مبعىن  وقيل املراد ابلسبت هنا: مصدر: س بـ ت ِت اليهود، إذا ع ّظمت يوم

إذ يؤول املعىن إىل أهنم اعتدوا يف التعظيم،  ليوم؛ فحينئذ ال حاجة إىل تقدير مضاف،ا
لألايم هبذه األمساء  احلرمة الواجبة عليهم. وقد ذكر بعضهم: أّن تسمية العرب وهتكوا

، وأن أمساءها قبل غري ذلك، وهي اليت يف -السالم عليه-املشهورة حدثت بعد عيسى 
 :قوله

ُل أن  أ َ  ي وميُأؤ مِّ ّون أو ُجبارِ  عيش وأن    أبو ل  أو أبِ ه 
ِنِس أو ع روبة أو ش يارِ  أو الت ايل ُدابِر فإن أ فـُت ه  ف ُمؤ 

  . وشيار: السبت، وأول األحد
فـُُعول"، وقليالً على: " :مج ع قر د، وهو معروف، وجيمع فعل االسم قياساً على :}ِقر د ةً {

  . "ِفع ل ة" يعين: قرود وِقر دة
س أ.  .اخلُُسوء: الصغار والذلة، ويكون متعدايً والزماً  :}خ اِسِئني  { ومنه قوهلم للكلب: اخ 

الكلب: بـ ُعد . وبعضهم ذك ر الطرد عند تفسري  وقيل اخلُُسوء واخل س اء: مصدر: خ ُسأ  
اخلاسئ مبعىن  فقيل: هو الستيفاء معناه ال لبيان املراد، وإال لكان اخلسوء، كاإلبعاد،

إالّ أنه ابملعىن املبين للمفعول، وكذلك اإلبعاد؛  ارد. والتحقيق: أنه معترب يف املفهوم،الط
 .الصاغر املبع د املطرود :فاخلاسئ

ة ت نكل م ن اعترب هبا، أي: متنعه. ومنه: النِّك ل :}ن ك االً { القيد، ون ك ل به: فع ل به ما  :ِعرب 
   .عن مثله يعترب به غريه فيمتنع
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يفّرق بينه وبني واحده ابلتاء، ومثله جيوز  مج  ِعيواحدة البق ر، وهو: اسم جنس  :}بـ ق ر ة  {
ق ِعرٍ {وأتنيثه، مثل تذكريه ِسق اتٍ { ،}خن  ٍل ُمنـ  ل  اب  ِقر، ويُقال فيه: بـ ي قور،  .}و الن خ  ومجعه: أ اب 

ُقر األرض، .ومجعه: ابقر ى هذا احليوان بذلكن ألنه يـ بـ  أي: ي ُشقُّها  ويف "البحر": إمنا مسُِّ
 .للحرث

ز أ ًة، :}ًواُهزُ {  ز أ، ُهز ءاً وم ه  ز أ  ِبِه: س ِخر اهلُز ء واهلُُزء: الّسخرية، ِمن: ه ز أ  يـ ه  تـ ه   .وِت  ز أ  واس 
ض ت  الفارض: اسم للُمسن ة اليت انقطعت والدِتا ِمن :}ف اِرض   ال  { َُ الِكرب. والفعل: فـ ر 
 :ومنه قولهوطال أم ره: فارض،  ، ويقال لكّل ما قدم-بفتح الراء وضّمها-

 له قـُُروُء ك ُقُروِء احل اِئض اي  ُرب  ِذي ض غ ٍن على ف اِرض
ب ة   :وقال ِخف اُف بن نُد 

ِري لقد أ ع ط ي ت  ض يـ ف ك  ف اِرضاً  لِ  لع م   ُتس اق إليه ما تـ ُقوُم على رِج 
يت    .فارضاً" ألهنا فرضت ِسن ها،أي: قطعتها وبلغت آخرها" :وكأهنا مسُِّ

ر غر :والِبك  ب ة: هي اليت  .اسم للصغرية، وزاد بعضهم: اليت مل تلد ِمن الصِّ وقال اب ُن قـُتـ يـ 
ر من  .النساء: اليت مل ميّسها الرجال، وقيل: هي اليت مل حتمل ولدت ولداً واحداً. والِبك 

ر : الفىت ِمن -بفتح الباء- والبكر ِمن األوالد: األّول، ومن احلاجات: األوىل. والب ك 
رة، وأصله ِمناإلبل، وا ر ة والب اُكور ة ألنثى: ب ك   .التقدم يف الزمان ومنه الُبك 

،  أي: الن ص ف متوسطة الّسّن، وقيل: هي اليت :}ع و ان  ب ني   ذ ِلك  { ولدت بطناً أو بطنني 
 :كقوله وقيل: مرة بعد مرة، وجُيمع على فـُع لٍ 

  كاٍر وُعوننـ و اِعُم بني أ ب   طُو ال  ِمث ُل أ ع ن اق اهل و اِدي
عر، وفائدة هذا بعد  ر   ال  ف اِرض  { :وجيوز ض مُّ عني الكلمة يف الشِّ نف ي أن  :}و ال  ِبك 

 .تكون عجالً أو جنيناً 
 ؟}ذ ِلك  { :على يقتضي شيئني  فصاعداً، فمن أين جاز دخوله }ب ني   { :فإن قلت  

، حيث وقع ُمشاراً به إىل ما ذكر   .ن الفارض والِبكرمِ  قلُت: ألنه يف معىن شيئني 
، وإمنا هو : كيف جاز أن يشار به إىل مؤنّثني  لإلشارة إىل واحد مذّكر؟. قلُت:  فإن قلت 
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  .وما تقدم، لالختصار يف الكالم جاز ذلك على أتويل ما ذُكر
ب ة يف قوله وقد جيري الضمري جمرى اسم اإلشارة يف هذا، قال أبو  :عبيدة: "قلت لُرؤ 

لِيِع البـ ه ق   س و اٍد و بـ ل ق   فيها ُخطُوط  ِمن    ك أ ن ُه يف الِل ِد تـ و 
كأهنما". فقال: " :إن أردت اخلطوط، فقل:"كأهنا"، وإن أردت السواد والبـ ل ق فقل

 "!أردت: "كأّن ذاك"، ويلك
هُن ا ف اِقع  { :يف قوله الُفُقوع التوكيد:  أشّد ما يكون من الصُّف رة وأنصعه، يقال يف :}ل و 
 .حالك، وأمحر قاٍن، وأخضر انضر فاقع و و اِرس،كما يقال: أبيض انصع، وأسود أصفر

 .أمر معجب رائق لّذة يف القلب عند حصول نف ع أو توّقعه، أو رؤية :والسرور
ي بذلك اعتباراً  وبني  السرور واحلُُبور والفرح تقارب، لكن السرور هو اخلالص املُن ك ِتم، مسُِّ

ه، أي: أثره يف ظاهر البشرة. ومها ُيستعمالن يف اابإلسرار، واحلُُبور م احملمود.  يرى ِحرب 
اَّلل   ال  ِإن  { :ما يُذّم، كما قال تعاىل وأما الفرح: فما حيصل بطراً وأشرًا، ولذلك كثرياً 

  .}حيُِبُّ ال ف رِِحني  
، ورجل -ابلكسر- الذِّلِ  الر يِّض الذي زالت صعوبته، يقال: دابّة ذ ُلول، بـ يِّن ة :والذ ُلول

  .-ابلضم-ذ ُلول: ب نيِّ الذُّل 
ل ل للِحر اث وإاثرة األرض، :}ال  ذ ُلول  { وال هي ِمن النواضح اليت  غري ذلول، يعين: مل   ُتذ 

األوىل للنّـف ي، والثانية مزيدة لتوكيد األوىل، ألن  }ال  {ُيس ىن  عليها لسق ي احلروث. و
قيل: ال ذلول  كأنه .}ذ ُلول{ى أّن الفعلني  صفتان لـاملعىن: ال ذلول تثري وتسقي، عل

 .مثرية وساقية
ُته :واإلاثرة   .قل ب األرض للزراعة، ِمن: أ ثـ ر تُه ِإذ ا ه ي ج 

فيها. ويُط ل ق على ما ُحرث  األرض املهيّأة للزرع، أو هو: شّق األرض ليـُب ذ ر   :}احل  ر ث  {و
 .وزُرع، وعلى نف س الزرع أيضاً 

أهلها منه، أو خُمل صة  س ل مها هللا ِمن العيوب، أو ُمع ف اة من العمل س ل م ه ا :}م ة  ُمس ل  { 
ا شيء من األلوان اللون، ِمن: سلم له كذا، إذا خ ُلص له، مل  .يشب صفرِت 

ياً، إذا :}ال ِشي ة  ِفيه ا{ ي ة: م ص ُدر: و ِشيُت الث وب، أ ِشي ه و ش  زيّنته خبطوط خمتلفة  الشِّ
"زِن ة". ومنها الواشي للن ّمام. قيل: وال يقال له: "واش"  :أللوان. فحذف فاؤه كـ"ِعد ة" و 
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ر ج، وتـ ي س  أ بـ ر ق، حىت يغرّي كالمه ي ه، وفـ ر س  أ بـ ل ق، وك ب ش أ خ   ويزيّنه. ويقال: ثور أ ش 
؛ كّل ذلك مبعىن البـ ل ق ة. ومنه: ث ور  ُموش ى القوائم   .وغراب أ بق ع 

ع ة فيها من لون آخر سوى الص ف ر ة، فهي صفراءواملر   .كّلها حىت قرهنا وِظل فها اد: ال ُلم 
ار أ مُت، ِمن: الد ر ء وهو: الد ف ع؛ فاجتمعت :}ف اد ار أ مُت  ِفيه ا{ التاء والدال مع  أصله: ت د 

ب ت مهزة التاء داالً وُسكنت لإلدغام، فاجتُلِ  تقارب خمرجي هما، وأريد اإلدغام، فُقلبت
شأهنا، ألن املتخاصمني  إىل االبتداء هبا. واملراد: فاختلفتم واختصمتم يف الوصل للتوّصل

ر أ فـ ُعه ويُزمحه ي د   .بعضهم بعضاً، أي: ي د 
 
            

            

             

 

             

         

 
ِمن: الس ي ال، وتـ ف ج ر:  التـ ف تُّح ابلّسعة والكثرة، وانفجر املاء والدم وحنومها :التـ ف جُّر

 .بعث سائالً ان
أو زجاجة، أو  الت ص دُع بطول أو بعرض، والش ُق: الص د ع يف عود، أو حائط، :والت ش قُّق  
 ...غري ذلك
ي ة ية، أي: خاف :واخل ش   .اخلوف. خِشي الرجل خي  ش ى خش 
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لإلنكار التوبيخي. والطمع: تعّلق النفس إبدراك  االستفهام لالستبعاد، أو :}أ فـ ت ط م ُعون  {
 .وشّدة إرادة تعلقاً قوايً؛ وهو أشّد من الرجاء، ال حيدث إالّ عن قوة رغبة، لوبمط
ِبطُ { ِبط؛ كنـ ز ل يـ ن ِزل. واهلُُبوط :}يـ ه  النـُُّزول  :ي رت  د ى من أعلى البل، ِمن: ه ب ط  يـ ه 

ار د   .واالحنِ 
 
            

          

  

          

             



             

           

  

 
ّيون العرب، الذين كانوا  مج ع: أُمِّي، وهو: م ن ال يكتب وال يقرأ، منسوب إىل أُم ة :األمِّ

 ت ه أّمه، أو إىل أمِّ القرى، ألن أهلهامبعىن أنه كما ولد ال يكتبون وال يقرؤون، أو إىل األّم،
 .ال يكتبون غالباً. واملراد أهنم جهلة
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وسباقه؛ فالالم فيه إّما للعهد، أو أنه من  التوراة، كما يقتضيه سياق الّنظم :}ال ِكت اب  {و
  .الغالبة. وجع له مصدر: ك ت ب  ِكت اابً، والالم للجنس، بعيد األعالم

ُنون ةمج ع: أُم   :}أ م اين  { ُعول ة" ِني ة. وأصلها: أُم  وهو يف األصل: ما يـُق دِّرُه اإلنسان يف  ،"أُفـ 
يتمّناه، وكذلك  وحيذر ما م ىن  إذا ق د ر، ألن املُت م ينِّ يـُق دِّر يف نفسه :نفسه. واالشتقاق ِمن

كذا؛ ولذلك ُتطلق على الكذب، وعلى ما  املُختِلق والقارئ يقّدر أن كلمة كذا بعد
، وما يـُق رأيـُت    .مىن 

 الويل: اهلالك، والدمار. وهي كلمة مشهورة يف اللغة. 
هِلِم: و ال  مصنوع. وال يـُث ىن  وال جيمع،  وهي مصدر ال فع ل له ِمن لف ظه، وما ذُِكر  ِمن  قـ و 

ت". وإذا ُأِضيف فاألحسن فيه النصب، وال جيوز  ل ة"، وجُيمع على: "و ي ال  ويقال: "و يـ 
عض. وإذا أفردته اختري الرفع. ومعناه: الفضيحة واحلسرة. وقال اخلليل بن غريه عند ب

أمحد: "الو ي ل: شدة الشر". وقال سيبويه: "ويل: مل ن وقع يف اهللكة، و و ي ح: مل ن أشرف 
عليها". وقال األصمعي: "الويل: تـ ف جُّع، والويح: تـ ر ُحم". وقال غريه: الو ي ل: احلزن. 

  معىن و ي ل: و ي ح، و و ي س، و و ي ه، و و ي ك، و و ي ب. ومنهم م ن فّرق بينها".وقال اخلليل: "ويف
اً، ومنه قوله  : ))و ي ل  -صلى هللا عليه وسلم-وقيل: هي كلمة تفّجع، وقد تكون تـ ر محُّ

ه! ُمس عِّر حرب!((.  أُمِّ
 عاء. وقال بعض النحاة: إمنا جاز االبتداء هبا، وهي نكرة، ألّن فيها معىن الدّ 

 ومنهم م ن جّوز نصبها مبعىن: ألزمهم و ي الً. لكن مل يقرأ بذلك أحد.
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: اتصال أحد الشيئني  آبخر :}مت  س ن ا{ على وجه اإلحساس واإلصابة. وذكر  امل سُّ

وأ ل م ُسُه  :لكن اللمس قد يُقال لطلب الشيء وإن مل يوجد، كقوله اللمس،الراغب أنه ك
 .ف ال  أ ِجُده

متقّدم، سواء دخل ه  حرف جواب مثل: نعم، إاّل أهنا ال تقع جوااًب إاّل لِنف ي :}بـ ل ى{ 
بسيطة، وقيل: أصلها: "بل"، فزيدت عليها  استفهام أم ال؛ فتكون إجيااًب له. وهي

  .األلف
ُب: جلب النفع، وُعربِّ به هنا على :}ك س ب    م ن  {  .سبيل الّتهّكم الك س 
  .وعموم الظاهر والباطن اإِلحاطة: االستيالء والشمول، :}و أ ح اط ت  {

على أنه ال يقال إالّ  تـ ث ِنية والد، ألنه ُيطلق على األب واألّم، أو تغليباً، بِناء :والوالدان
 .لألب

ع ي، واأللف فيه للتأنيث، وهي: قرابة الّرحم والّصلبكالرُّ  مصدر، :}ال ُقر ب  {و   .ج 
ام ى،" :وزنه :}و ال يـ ت ام ى{ "، وألفه للتأنيث، وهو مج ع يتيم؛ كن ِدمي ون د  وال يـ ن قاس،  فـ ع اىل 

االنفراد، ومنه: الدرة اليتيمة. وقال ثعلب:  :وجيمع على: أيتام. واليُتم أصل، معناه
عمرو: اإلبطاء، إلبطاء الرب  يتيمًا ألنه يُتغافل عن ِبّرِه. وقال أبوومُسي اليتيم:  .الغفلة

األمهات،  ِقبل اآلابء، وال يتم بعد بلوغ، ويف البهائم ِمن ِقب ل عنه، وهو يف اآلدميِّني ِمن
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يُقال يف اآلدميِّني ِلم ن فُقدت أّمه أيضاً،  ويف الطيور من جهتهما. وحكى املاوردي أنه
  .فاملعرو  واألول هو

ِعيل" مشتق ِمن: الّسكون، كأن احلاجة مجع:}و ال م س اِكنيِ {  ِمسكني، على وزن: "ِمف 
ك ن   فالن، واألصح ت س ك ن،  أسكنت ه. فامليم زائدة، كم ح ض ر ِمن: احُلُضور. ورُِوي: مت  س 

 .الفقري معروف. وسيأيت إن شاء هللا تعاىل أي: صار ِمسكيناً، والفرق بينه وبني
 
           

     

           

        

        

           

           

  

           

    



60 
 

ِفُكون  { ِفكه :الس ف ك :}ت س   صّب الّدم، ونثر الكالم. وسف ك الدم والدمع واملاء، ي س 
فوك وس ِفيك: صّبه وأهراقه؛ وكأنه ابلدم أخصّ  اإلراقة  وقيل: هو .س ف كاً، فهو م س 

 .واإلجراء لكلِّ مائع
ء عند بعض، :الدماء :}ِدم اء ُكم  { لقوله:  مجع دم، وهو معروف. والُمه حمذوفة، وهي: اي 

ع  جرى الّدم يان ابخلرب اليقني، وواو عند آخ رين، لقوهلم: دم وان. ووزنه: "فـ ع ل"، وقد مسُِ
  .مشد داً  مقصورًا، وكذا

ر ر مُت  { د، ويتعّدى ابلباء. قيل: وحيتمل أنه مبعىن: إبقاءضد ال   :اإلقرار :}أ قـ  الشيء  ح 
 .على حاله من غري اعرتاف به

ُيسند كل واحد منهما  التظاهر: التعاون، وأصله ِمن: الّظهر؛ كأن املتعاِونني :}ت ظ اه ُرون  {
 .ظهره إىل صاحبه

النف س  ما تنفر منه الذي يستحق عليه صاحبه الّذّم والّلوم. وقيل: هو الفعل :}اِبإِلمث ِ {
: ما حاك يف صدرك)) :وال يطمئن إليه القلب، ويف احلديث  .((اإلمث 

و انِ {   .احلّد يف الظلم جتاوز :}و ال ُعد 
كسالن"، " :قيل: مجع أسري. مبعىن: مأسور، وكأهنم محلوا "أسريًا" على :والـ{ُأس ار ى}

ه ُكساىل   :فجمعوه مج عه، كما محلوا "كسالن" عليه، فقالوا ؛ كذا قال: سيبويه. ووج 
 عن كثري ِمن تصّرفه لألسر، والكسالن حمبوس عن ذلك الشبه: أن األسري حمبوس

قالوا يف: "قدمي" و "ُقدامى".  لعادته. وقيل: إنه جمموع هكذا ابتداء من غري محل، كما
 ابلعالية، خالفًا لبعضهم حيث زعم أّن الفتح هو األصل ومُسع بفتح اهلمزة وليست

مجع أسري، كجريح وجرحى؛  ّضّم ليزداد قوة. وقيل: مج ع أسرى؛ وبه قرأ محزة. وهووال
ع؛ قاله }ُأس ار ى{ :فيكون املفضل. وقال أبو عمرو: األ سرى: م ن يف اليد،  مج ع الم 

سبيل القهر  يف الواثق. قال اآللوسي: وال أرى فرقاً، بل املأخذون على واأُلسارى: م ن
 .رى وُأسارىوالغلبة مطلقاً: أ س

وخ ِزي الرجل خ ز اي ة، إذا  اهلوان، وقال ابن السكيت: معىن خ ِزي: وقع يف بلية، :واخلزي
 .استحيا، وهو خز اين، وقوم خز ااي
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ي ا{و نـ  نُو، وايؤها منقلبة عن واو، وال حيذف منها مأخوذة :}الدُّ األلف والالم  ِمن: دان  ي د 
عر  .إالّ قليالً، وخّصه أبو حيان ابلشِّ

 
          

         

         

 

            



 
ن ا{ بـ ع ه م :}و قـ ف يـ  ف اه، إذا أ تـ   َ بـ ع ه  نيُقال: ق  الق ف ا، حنو: ذ نـ ب ه من الذنب. وقـ ف اه به: أ تـ 

  .ع ر ي ت من الُعر و :هذه الياء: واو، ألهنا مىت وقعت رابعة أ ب ِدل ت، كما تقول إاّيه. وأصل
، أو مكسورة هبمزة ممالة بني  -ابلسراينية: ي ُشوع، وابلِعربانية: ِإيشوع  :}ِعيس ى{ ، -بني 

والنسبة إليه: ِعيِسّي وِعيس وّي، ومجعه:  .املبارك، فُعرِّب ومعناه: السيد، وقيل:
ون  َُ  .-ُتضمّ  بفتح السني، وقد-ِعيس 

خلدمة بيت املقدس،  ابلعربية: اخلادم، ومُسّيت: أم عيسى به ألن أّمها نذرِتا }م ر مي   {و
جال، م ن حتب حمادثة الرجال؛ فهي كالّزِير من الر  :وقيل: العابدة، وابلعربية من النساء

ر قول رؤبة وهو: الذي  :حيب حمادثة النساء، وبه ُفسِّ
ُه  ...                قلُت لزيٍر مل ت ِصل ُه م رمي 

من حمادثة الرجال، اللهم إالّ أن  وقيل: وال يناسب مرمي أن يكون عربياً، ألهنا كانت ب رِي ة
يت بذلك   .متليحاً، كما ُيسّمى األسود: كافوراً  يقال: مسُِّ
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  .القاموس: هي اليت حتب حمادثة الرجال، وال تفجرويف 
ىل عندي: أّن التسمية وقعت ابلعربيّ  ال ابلعريّب؛ بل يكاد يتعنّي  قال اآللوسي: "واألو 

 ."املنصف ذلك كما ال خيفى على
عالقة  قلت: وهو كما قال، ولو مسّيت بذلك عربياً جدالً، فليس لتسميتها بذلك

يت  حفصة هي دجاجة حقيقة، أو ابلواقع؛ فهل اليت ُتسم ى رة هي كذلك؟ وأيضاً مسِّ ُبس 
 غاية القبح، ومُسيت: م ي س اء، ودالل، وانهد، وعروب، وال املرأة: "مجيلة" وقد تكون يف

 .عالقة بني االسم واملُسم ى
الرجال؛ وكأنه قيل هلا ذلك، تشبيهاً هلا  وعن األزهري: املرمي: املرأة اليت ال حتب جمالسة

 . البتولمبرمي
ع ال"، ألنه مل يثبت يف األبنية يـ  على املشهور، وأثبته الصاغاين  ووزنه عربياً: "م ف ع ل"، ال "فـ 

ي د" ابملهملة  يف "الذيل"، وقال: إنه مما " للغبار، و"ض ه  فات سيبويه، ومنه: "ع ث ري 
ي ا واملعجمة ي ن" على القول أبصالة ميمه، و"ض ه  ابلقصر  "للصلب، واسم "موضع" و"م د 

املُض اه اة؛ كأهنا ُأط لق عليها ذلك ملشاهبتها  وهي: املرأة اليت ال حتيض أو ال ثدي هلا، من
ره .الرجل  .وتعّقبه بعضهم مبا ال ُنِطيُل بذك 

األكمه واألبرص،  املعجزات الواضحات واحلجج، كإحياء املوتى، وإبراء :}ال بـ يِّن اتِ {
 .واإلخبار ابملُغ يـ ب ات

- . وأما ه و ى-ابلقصر-إذا أحّب، ومصدره: ه و ى  -ابلكسر- ِمن: ه ِوي :}ىِت  و  {و
. وقال-ابلضم-فبمعىن: سقط، ومصدره: ُهِوّي  -ابلفتح  . وأصله: "فـُُعول" ف ُأِعلِّ

يقول: "ه و ت العقاب" إذا  املرزوقي: ه و ى: انقّض انقضاض النجم والطائر. واألصمعي
" و ت  انقّضت للصيد. وحكى بعضهم: أنه يقال: ه و ى  إذا انقّضت لغري الصيد، و"أ ه 

ِوي ه ِوايًّ  ِوى ُهِوايًّ  -اهلاء بفتح- يـ ه  - إذا كان القصد ِمن أعلى إىل أسفل، وه و ى يـ ه 
املشهور. واهل و ى يكون يف احلق  إذا كان من أسفل إىل أعلى؛ وما ذُكر أوالً هو -ابلضم

  .الثاين يف األكثر؛ ومنه هذه اآليةالنفس فاملراد به:  وغريه، وإذا أضيف إىل
ر ومُح ر، وهو الذي ال يفقه. قيل: هو مستعار ِمن األ غ ل ف  مجع أ غ ل ف، :}ُغل ف  { كأ مح 

 .ذو الغلفة الذي مل خُينت  
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قلوبنا  :: مجع ِغالف، وبه ُقِرئ شاذاً، أي-بضّمتني  -ختفيف ُغُلف  :}ُغل ف  { :وقيل
 .أوعية للعل م

 
            

          

     

              

            

   

              

          

       

            

   

 
ِتُحون  { تـ ف  كالسني يف:  السني للمبالغة، أي: يسألون أنفسهم الفتح عليهم، :}ي س 

  .يفتح عليهم أن استعجب واستسخر، أو يسأل بعضهم بعضاً 
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قاله األصمعي.  يف األصل: الظلم والفساد، ِمن قوهلم: بـ غ ى الُرح، أي: فسد؛ :والبغ ي
طلب زوال النعمة: حسد، والتجاوز على  وقيل: أصله: الطّلب، وختتلف أنواعه: ففي

 .به هنا، مبعونة املقام: طلب ما ليس هلم؛ فيؤول إىل احلسد الغري: ظُلم. واملراد
ءًا، أي :رجع، وابء بذنبه وإبمثه :}ُءوافـ ب ا{ احتمله، وصار  :ابء إىل الشيء، يـ ُبوء بـ و 

يقال: قد بُؤت هبذا الذنب، أي:  املُذِنب مأوى الذن ب. وابءوا بغضب أي: احتملوه،
 .احتملته
ِون ف ُأِعلّ  :واملُهني  .املُِذّل، وأصله: ُمه 
ظرف مكان. ويضاف  ري منه، مث ُجعليف األصل: مصدر الشتقاق املواراة، والتوا :ووراء

قه على إىل الفاعل فرياد به املفعول، وإىل  املفعول فرياد به الفاعل، أعين: السائر. ولصد 
ّدي ن: اخللف واألمام، ُعّد من األضداد، وليس موضوعًا هلما وصّرح بعضهم أبنه  .الضِّ

: وراء، خ لفًا كان أو واالستتار، فما استرت عنك فهو ليس منها، وإمنا هو من املواراة
 .إذا مل تر ه، فأّما إذا رأيته فال يكون وراءك ُقّداماً 
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رِبُوا{ راب: خمالطة املائع الامد، :}و ُأش  ، ومنه:  اإِلش  ع فيه حىت صار يف الّلونني  وُتوسِّ

  .بياض ُمشر ب بمرة
رِبُوا{ :وقيل ر ب ت البعري، إذا ش د د ت يف عنقه حباًل، }ُأش  كأّن العجل ُشّد يف  ِمن: أ ش 

 .قلوهبم، لشغ فهم به
حّب أو بُغض استعاروا له  وقيل: ِمن: الّشراب، وِمن عادِتم أهنم إذا عرّبوا عن خمامرة

 ّية األغذيةيف البدن؛ ولذا قال األطباء: املاء مط اسم الّشراب، إذ هو أبلغ منساغ
 .واألدوية، وم ر كبها الذي تسافر به إىل أقطار البدن

 .وقيل: ِمن: الشُّرب حقيقة، كما أييت عن السدي يف: اآلاثر
به اخلالص: الذي ال يشوبه شيء، أو :}خ اِلص ةً {  .ما زال عنه ش و 
 حّق لك فيه لالختصاص وقطع الشركة، يُقال: هذا يل دونك. وأنت تريد: ال :}ُدونِ {

  .معي، وال نصيب
هُ { نـ و  ليت كذا!"، و"ليت" ِمن أعمال القلب، أو " :املراد ابلتمين: قول الشخص :}يـ ت م 

  .وحمبة احلصول مع القول االشتهاء ابلقلب
ُم  { د ِمن: و ِجد بعقله، مبعىن :}و ل ت ِجد هن  ، والضمري: مفعول  جتِ  ع ِلم املتعدية إىل مفعولني 

ر ص  {أول، و   .ول اثنمفع :}أ ح 
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لفة، إذ هو :}أ ل ف  س ن ةٍ { َُ ُمؤّلف من أنواع األعداد بناًء  األلف: العدد املعلوم ِمن: األ 
 الصحيح أّن العدد مرّكب من الوحدات اليت حتته، ال على ُمتعارف الناس، وإن كان

  .األعداد
ه ة كجبهة، :}س ن ة{ وأصل ة، لقوهلم: سنوات، وقيل: س نـ  و  ُته، وت س نـ ه ت لقوهلم: س اهن    س نـ 

ع: س نـ ه ات النخلة، إذا أتت عليها السُُّنون، ع  أيضا يف الم    .ومسُِ
زِِحهِ { وهو مضاعف ِمن: ز ح  ي زِّح ز حاًّ، كك ب ك ب ِمن  الزحزحة: التـ ب ِعيد واإلحناء، :}مبُز ح 

 .ك ب  
 
            

       

           

   

            



            



يف جربيل وميكائل لغات وقراءات، ُتذكر يف كتب  :قال ابن كثري :}و ِميك ال يلِجرب ِ {
م املعىن عليه، أو  والقراءات، ومل نطوِّل كتابنا هذا بسرد ذلك، إالّ أن يدور اللغة فه 

 .الثقة، وهو املستعان. اهـ يرجع احلُكم يف ذلك إليه، وابهلل
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األخرى هي اسم هللا، ألن   د"، والكلمةقال: ومن الناس من يقول: "إيل" عبارة عن "عب
 الميع، فِوز انه: عبد هللا، عبد الرمحن، عبد امللك، عبد كلمة "إيل" ال تتغرّي يف

موجودة يف هذا كّله، واختلفت  "القدوس، عبد السالم، عبد الكايف، عبد الليل؛ فـ"عبد
 ل، وحنو ذلك... ويفوكذلك جربائل، وميكائل، وإسرافيل، وعزرائ األمساء املضاف إليها؛

  .-أعلم وهللا-كالم غري العرب يقّدمون املضاف إليه على املضاف 
هللا. فيكون على غرار   :"قلُت: الذي يف اآلاثر القادمة: عكس ذلك، وأّن معىن "إيل

 .كالم العرب
ِيل{و ابلقرآن،  -تعاىل عليه وسلم صلى هللا-عل م مل ك كان ينزل على رسول هللا  :}ِجرب 

الّصرف للعل مّية والُعجمة. وأبعد  م ن ذهب إىل أنه مشتق  سم أعجمّي، ممنوع ِمنوهو ا
إليه. فمن عه من  جربوت هللا"، وجعله مركباً تركيب مزج ِمن مضاف ومضاف" :ِمن

ما يُرّكب هذا الرتكيب جيوز فيه البناء  الّصرف للعل مية والرتكيب ليس بشيء، ألن
مع فيه اإلضافة أو البناء: دليل علىالصرف؛ فكونه مل  واإلضافة ومنع أنه ليس من  ُيس 

 .تركيب املزج
األعجمية، حىت بلغت فيه إىل  وقد تصّرفت فيه العرب على عادِتا يف تغيري األمساء

وأشهرها: "جربيل" كـ"قنديل"؛ وهي قراءة أيب عمرو، وانفع،  ثالث عشرة لغة، أفصحها
  :. قال ورقة بن نوفلعامر، وحفص، عن عاصم، وهي لغة احلجاز وابن

 الصدر ُمن زلُ  من هللا وحي  يشرح وميكال مع هما وجربيل أيتيه

عمرو، وحفص؛  كـ"ِمفعال"، وهبا قرأ أبو }ِميك ال  { :، فيه لغات منها"ميكائيل" وكذا
  .ابألعجمّي خلطت فيه وهي لغة احلجاز. قال ابن جين: العرب إذا نطقت

يل{ الكالم يفوالكالم يف م نع صرف "ميكائيل" ك أّن معناه: "عبيد هللا"،  واشُتهر .}ِجرب 
 ."وقيل: "عبد هللا

والمع. وقد  للشخص: ضد الصديق، يستوي فيه املذكر واملؤنث، والتثنية "العدوّ "و
  .املضاّر به يُؤّنث ويُثىّن وجُيمع، وهو: الذي يريد إنزال

ُهم". والن بُذ: الّرمي ابلذمام ورفضه. وقرأ عبد هللا بن مسع  ود: "نـ ق ض ه فريق  ِمنـ 
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ي  وقال ابن جرير: أصل النّبذ: الطرح واإللقاء، ومنه مُسّي اللقيط: منبوذاً، ومنه مسِّ
 النبيذ، وهو: التمر والزبيب إذا طُرحا يف املاء. قال أبو األسود الدؤيل:

ل ق ت   فنبذتُه ن ظ رت  إىل ُعنوانه ا كنـ ب ِذك نـ ع ال أخ   من نِع اِلك 

 .الّنبذ فيما ِمن شأنه أن يُنسى، ِلعدم االعتداد به إطالقوغلب 
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ظُهران. وقد شّبه تر كهم   :وهو معروف، وجيمع أيضًا على مج ع ظهر، :}و ر اء  ظُُهورِِهم  {
 ء الظهر؛ والامع: عدم االلتفاتبالة شيء يُرمى به ورا كتاب هللا تعاىل وإعراضهم عنه

وهو: النبذ وراء الظهر، والعرب   وقلة املباالة. مث استعمل ها هنا ما كان مستعماًل هناك،
  :هذا املعىن، ومنه قول متيم بن مر كثرياً ما تستعمل ذلك يف

ر ال تكونّن حاجيت  وال يعىي عليك جواهُبا     بظه 
  
. وامتنع -عليهما السالم-سليمان بن داود   الكرمياسم أعجمي لنيب هللا :}ُسل ي م انُ {

ونون: "هامان"  للعل مية والعجمة، ونظريه من األعجمية يف أن آخره ألف من الصرف
للعل مية وزايدة األلف والنون،   و"ماهان" و"شامان"؛ وليس امتناعه من الصرف

 يدخالن األمساءموقوفة على االشتقاق والتصريف، ومها ال  كـ"عثمان"، ألن زايدِتما
 .األعجمية

  
ر  {و ح  ما يدّق  ، إذا أبدى-بفتح العني فيهما-يف األصل مصدر: سح ر ي سح ر،  :}السِّ

وخفي سببه، واملراد به: أمر غريب  وخيفى. وهو من املصادر الشاذة، وُيستعمل مبا لطف
الشيطان  إذ جيري فيه التعّلم، ويستعان يف حتصيله ابلتقرب إىل ُيشبه اخلارق وليس به؛

ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخريه، وعمالً:   ابرتكاب القبائح قواًل: كالّرق ى اليت فيها
كاستحسان ما يوجب  :الكواكب والتزام الناية وسائر الفسوق، واعتقاداً  كعبادة

  .التقرب إليه وحمّبته إايه
شرط الّتضاّم الشر وخبث النفس، فإن التناسب  وذلك ال يستتب إاّل مبن يناسبه يف

هبم يف املواظبة على  فكما أن املالئكة ال تعاون إاّل أخيار الناس املشّبهني والتعاون؛
 ابلقول والفعل، كذلك الشياطني ال تعاون إاّل األشرار العبادة والتقرب إىل هللا تعاىل

عن النيب واعتقادًا؛ وهبذا يتمّيز الساحر  املشّبهني هبم يف اخليانة والنجاسة قواًل وفعالً 
  .والويل

احلِي ل مبعونة اآلالت املرّكبة على النسبة  وأّما ما يُتعجب منه، كما يفعله أصحاب
كالنارجنيات، أو يريه  وعلى صريورة اخلالء مالء أخرى، ومبعونة األدوية اهلندسية اترة
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التجّوز؛ وهو مذموم أيضًا عند البعض، وصرح  صاحب خّفة اليد، فتسميته سحرًا على
نفس شريرة مبباشرة  برمته. وفسر المهور السحر أبنه: خارق العادة يظهر من وويالن

حقيقة، وأنه قد يبلغ الساحر إىل حيث يطري يف  أعمال خمصوصة. والمهور على أن له
والفاعل احلقيقي يف كل  وميشي على املاء، ويقتل النفس، ويقلب اإلنسان محارًا؛ اهلواء،

 بتمكني الساحر ِمن فل ق البحر، وإحياء املوتى، وإنطاق جت ر سّنتهذلك هو هللا تعاىل، ومل 
 .-عليهم السالم-العجماء، وغري ذلك من آايت الرسل 

ابلّنميمة، ألن فيها قلب الّصديق  وقد أطلق بعض العلماء الّسحر على املشي بني الناس
  .عدواً والعدّو صديقاً 

من االستمالة؛ وُيسم ى:  لعذب، ملا فيهكما ُأطلق على: ُحسن التوسل ابللفظ الرائق ا
 .((البيان لسحراً  إّن ِمن)) :-تعاىل عليه وسلم صلى هللا-سحراً حالاًل؛ ومنه قوله 

  
العراق. وقال قتادة: هي ِمن نصيبني إىل رأس  بلد يف سواد الكوفة، وقيل: اببل :}بِب اِبل  {

الثاين، وعند البعض هو  :ر اليوموقيل: جبل دماوند. وقيل: بلد ابملغرب. واملشهو  .العني
األلسنة فيها، وروي يف ذلك آاثر ال تصح. ونص أبو  األول. قيل: ومُسّي ت "اببل" لتبلبل

، -كالم األخفش كما يشري إليه-وغريه على أّن "اببل" اسم أعجمي ال عريب  حيان
طلق على اللغات األعجمية القدمية، وقد أُ  وأنه يف األصل: اسم للنهر الكبري يف بعض

 .الفرات منها تلك األرض لُقرب
  
، ومها امسان :}ه اُروت  و م اُروت  { أعجميان هلما، ُمنعا من الصرف  عطف بيان للملك ني 

 :عربيان ِمن: اهلرت واملرت، مبعىن: الكسر. وكان امسهما قبل :للعل مية والعجمة، وقيل
يا بذلك؛ ويشكل عليه منُعهما من الصرف، وليس إالّ  عزا وعزااي، فلما قارفا الذنب مسُِ

 .حيتمل أن يُقال إهنما معدوالن من اهلارت واملارت العلمية. وتكّلف له بعضهم، أبنه
  

 :هي احملنة واالختبار، ومنه قول الشاعر :والفتنة
  طويال   وخ ل ى ابُن عفان شراً  دينهم وقد ُفنت الناس يف
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نـ ُتك   ِإن  { :، حيث قال-معليه السال- إخبارا  عن موسى-وكذا قوله تعاىل   ،}ِهي  ِإال  ِفتـ 
  .اآلية }...ت ش اُء و ِت  ِدي م ن  ت ش اءُ  ُتِضلُّ هِب ا م ن  { :وامتحانك أي: ابتالؤك واختبارك

  
جيمعان. واألفصح:  عبارة عن الرجل، وأتنيثه امرأة، ويُثىّن كل منهما، وال :}ال م ر ء{و

 .وُحكى اإلتباع حلركة اإلعراب اً،فتح امليم مطلقاً، وُحكى الضم مطلق
 .وقد جاء مج عه اندراً ابلواو والنون، فقالوا: املرؤون

  
 ِمن  { :املالئم، ومنه: قوله تعاىل امرأة الرجل، وقيل املراد به هنا القريب واألخ :والزوج

ِيجٍ  ُشُروا ال ِذين  ظ ل ُموا{ :، وقوله}ُكلِّ ز و ٍج هب    .}و أ ز و اج ُهم   اح 
  
ر؛ قاله قتادة النصيب؛ قاله جماهد. أو الِقوام؛ قاله ابن عباس. أو :اخل ال قو    .القد 

  :ومنه قول الشاعر
 خ القِ  وما لك يف غالٍب من الشاخماتِ  فما لك بيت  لدى

 .اخلري، ويكون للشر على قّلة قال الزجاج: وأكثر ما ُيستعمل يف
  

ع ل ة" " :واملثوبة قب لها؛ فهو مصدر  ث واب، فُنِقل ت الضمة إىل ما، ِمن: ال-بضم العني-م ف 
ُعول ة"، وأصلها: م ثـ ُووب ة، فُنقلت ضمة الواو إىل ما قب لها، وحذفت  ميمي. وقيل: "م ف 

؛ فهي من ُعولة" كم ص ُدوقة، كما نقله اللتقاء الساكنني   املصادر اليت جاءت على "م ف 
  .الواحدي

أن تُعّل، فيقال: م ث اب ة   ، وكان من حقها-تح الواوبسكون الثاء، وف-ويقال: "م ثـ و بة" 
و ز ة، وكما جاء يف: م ُشورة  كمقامة، إاّل أهنم صّححوها كما صححوا يف األعالم: م ك 

و رة  .وم ش 
 .إليه واملراد هبا: الزاء واألجر، ومُسّي بذلك ألن احملسن يثوب
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مس  ع ك، ولكن الياء  قال األخفش: هو: "ف اِعل نا" ِمن: املُراعاة، على معىن: أ ر ِعن ا :}ر اِعن ا{

ُته إليه ذهبت ُته مسعي: إذا أ ص غ يـ   .لألمر. وهو ِمن: أ ر ع يـ 
شاً، وال  على إعمال القول فيه، -ابلتنوين-قال: ويقال: راِعناً  كأنه قال: ال تقولوا ُفح 

 .الرُُّعونة. وبه قرأ احلسن :تقولوا هجرًا. وهو ِمن
 .حفظ الغري ملصلحته، سواء كان الغري عاقالً أو ال :والّرعي

  
اإلفهام  انتظران، وأتن  علينا، أو انظر إلينا، ليكون ذلك أقوى يف :، أي}وُلوا ان ظُر ان  و قُ {

توّسع فيه، فتعّدى بنفسه، على  والتعريف. وكان األصل أن يتعّدى الفعل بـ"إىل"، لكنه
 :حّد قوله
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 ـظُرن كما ين ظر األ ر اك  الظِّباءُ          ظاهرات الماِل واحلُسن ين ـ

 
فيما ُيصلح حال املنظور يف  هو ِمن: نظر البصرية، واملراد به: الّتفّكر والّتدبّر وقيل:

 .أمره. واملعىن: تفّكر يف أمران
 .حنفظ ِمن الن ِظر ة، أي: أم هلنا حىت }أ ن ِظر ان  { :وقيل: ِمن: نظ ره إذا انتظره، وقرأ ُأيب ّ 

  
واآلخر  ذ ك ر ويُراد كّل واحد منهما قصداً حمبة الشيء، ومتينِّ كونه. ويُ  :الودّ  :}م ا يـ و دُّ {

الّتميّن، ومفردًا إذا استعمل يف احملّبة؛  تبعاً، والفارق كون مفعوله مجلة إذا استعمل يف
 .األّول: وددت لو تفعل كذا، وعلى الثاين: ودد ت الرجل فتقول على

  
مها عن الشيء، وإ إزالة الصورة، أو :-اللغة يف-و"النسخ"  ثبات مثل ذلك ما يف حك 

، أي:  كان يف األعراض أو يف األعيان. فمن األول: ن س خ ت الريحُ  يف غريه، سواء األثر 
ُت الكتاب، إذا أثبت ما  .فيه يف موضع آخر أزالته. ومن الثاين ن س خ 
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مة ِمن مستحقٍّ هلا، ورمبا كان مع ذلك {ح س دًا}: احلسد، قال الراغب: متينِّ زوال نع

 سع ي يف إزالتها.
الّصفح: تر ك التثريب والتأنيب، وهو أبلغ ِمن العفو؛ إذ قد يعفو اإلنسان وال يصفح. 
لية صفحة الوجه إعراضاً، أو ِمن: ت ص ف حت الورقة إذا جتاوزت عّما  ولعّله مأخوذ ِمن تـ و 

 فيها.
، وأصله: "ُمب صر"، صرف إىل: "بصري"،كما ُصرف "ُمب دع" {ب ِصري }: "ف ِعيل" ِمن: البصر

مل" إىل " أليم".   إىل: "بديع"، و"ُمؤ 
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وُهود: مجع ه اِئد؛ كُعوذ مجع ع اِئذ. وقيل: مصدر يستوي فيه الواحد وغريه. وقيل: إنه 
 خمّفف "يهود" بذف الياء؛ وهو ضعيف.

، وأصلها ِني ة، وهي ما يُتمىن  ُعولة"، كاأُلض ُحوكة واأُلع ُجوبة.األمايّن: مجع أُم   : "أُفـ 
و{ه اُتوا}: مبعىن: أحِضروا، واهلاء أصلية ال بدل من مهزة "آُتوا"، وال للتنبيه. وهي فعل 
أمر، خالفًا ملن زعم أهنا: اسم فعل، أو صوت مبنزلة: "ها". ويف جميء املاضي واملضارع 

 ى يُهايت ُمه ااتة.واملصدر من هذه املادة خالف، وأثبت أبو حيان: هات  
والربهان: الدليل على صّحة الدعوى. قيل: هو مأخوذ من: الرب  ه، وهو: القطع فتكون 
النون زائدة. وقيل: من: الرب  ه ن ة، وهو: البيان؛ فتكون النون أصلية لفقدان "فـ ع ل ن" 

ي ب ه، هل ينصرف ووجود "فـ ع ل ل "، ويُبين على هذا االشتقاق اخلالف يف "برهان"، إذا مسُِّ
 أو ال؟

 
              

           

       

             

 

ِعل": ِلموِضع السجود، وهو أخفض :}م س اِجد  { ّط القائم مج ع مس جد، وهو "م ف   .حم 
 .ِحساً ومعىنً  ي، هو اإلسراع يف األم رالّسع :}س ع ى{
 .ُوضع له ذهاب الِعمارة، والِعمارة: إحياء املكان وإشغاله مبا :اخل راب :}خ ر اهِب ا{
َّلِل ِ { ِرُق و ال م غ ِربُ  و   امل علومتان اجملاوراتن لنقطة تطُلع منها الشمس أي: الناِحيتان }ال م ش 

كانت األرض ُكرويّة  ّية كّل األرض. وقال بعضهم: إذاوك ىّن مباِلكّيتهما عن ماِلك .وتغُرب
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 ابلنسبة، واألرض كّلها كذلك، فال حاجة إىل التزام يكون كّل م شرق ابلنسبة م غرابً 
 .الِكناية

ن م ا تـُو لُّوا{ " هنا ِفعل الزم، مبعىن: توىل  واستقبل أي: ت ستقبلوا، }ف أ يـ   :وُقرئ .فإّن "وىل 
ه ة  { ا{و }ُهو  ُمو لِّيه ا و ِلُكلٍّ ِوج  ه   .وت وج ه، وقد م وت قد م ، وهذا كما يُقال: وج ه}ُهو  ُمو ال 
"،  أسم إشارة للمكان البعيد خاّصة، مبيّن على الف تح، وال "مث   " و يُتصر ف فيه بغري "ِمن 

 .}ت  ن ِعيماً و ِإذ ا ر أ ي ت  مث   ر أ ي  { :م فعوالً به" يف قوله تعاىل" وقد و ِهم م ن أعربه
مأمورًا هبا، وفيها ِرضاه  اِلهة، كالو ز ن والّزِنة، واختصاص اإلضافة ابعتبار كوهنا :والوجه

ه مبعىن: الذات،  سبحانه، وإىل هذا ذهب احلسن، ومقاتل، وجماهد، وق تادة. وقيل: الوج 
ءٍ { :قوله تعاىل مث له يف ه هُ  ُكلُّ ش ي  ِكناية عن ِعلمه  ِعل هنا، إاّل أنه جُ }ه اِلك  ِإال  و ج 

 .مبعىن ال اه، وي ؤول إىل ال الل والع ظمة :واّطالعه مبا يُفعل هناك. وقال أبو منصور
ُه اَّلل ِ { :فقوله ُيصل ى إليها... يُوّضح ذلك: أّن املُصلِّي  أي: فث م  ِجهته اليت }فـ ث م  و ج 

اِلهات صّلى  أن يُبني  له أنه إىل أيّ ربّه تعاىل، فكان من املُناسب  م قصوده الت وّجه إىل
ه إىل ربّه سبحانه  .فإنه ُمتوجِّ
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وهو "ُمفِعل"، فُصرف إىل "ف ِعيل"، كما  ي ُمب ِدعها،أ :}و األ ر ضِ  ب ِديُع الس م او اتِ { :قوله
فة املُشبهة إىل  .واملُسِمع إىل الس ميع ُصرف املُؤمل إىل األليم، وقيل: من إضافة الصِّ
 .وأرضه فاِعلها، أي: ب ديع مسواتِه

ِدث ما ال ي سبقه إىل إنشاء ِمثِله   .وإحداثه أح د   ومعىن املُبدِع: املُنِشئ، واملُح 
ي املُبتدِع يف الدين ُمبتِدعاً، إلحداثه فيه ماقا مل  ي سبقه إليه غ ريُه. وكذلك   ل: ولذلك مسُِّ

يه: ُمبتِدعاً. ومن ذلك  كّل حُمِدث قواًل أو فعاًل مل ي تقّدم ه تقدِّم فإّن العرب ُتسمِّ َُ فيه ُم
 :ث علبة يف م دح هوذة بن علي احلنفي قول أعشى بين

 ما شاءه ابتدعا أبد و ا له احلزم  أو  جال إذاالرِّ  يُدعى إىل قوِل سادات

  .أي: حُي ِدث ما شاء
 .القضاء: فص ل األمر ق والً كان أو ِفع الً  ،}ق ض ى{ :قوله

جتُحم  النار بعي نها إذا ش ب  و قودها، ويُقال: ج ِحمت النار، وجُحمت، :}ال  ِحيمِ {و
ماً وُجحوماً، إذا اضطرب ت     .جح 

ُته، كما قال الراغبيف ا :وامِلّلة ومنه: ط ريق  .ألصل: اسم من أمل ل ت الكتاب، مبعىن أمل يـ 
إىل أصول الشرائع، ابعتبار أهنا  م لول، أي: م سلوك م علوم، كما نقله األزهري. مث نقلت

تلف األنبياء  ،-عليه السالم-مُيليها النيب  فيها. وقد ُتطلق على  -عليهم السالم-وال خي 
وال إىل آحاد  ر ِمّلة واحدة. وال ُتضاف إليه سبحانه، فال يُقال: ِمّلة هللا،كالُكفّ  الباِطل،

 .تقّدم األّمة. والدين يُرادفها وخُيالفها يف بعض ما
 
           

          

 .ر حيم ع ل م أعج مي، قيل معناه ق بل الن قل: أب   :}ِإبـ ر اِهيم  {
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الُمل املُفيدة، وُتطل ق  مج  ع ك ِلمة، وأصل معناها: اللفظ املفرد، وُتست عمل يف :والكلمات
 .واملعىن من ِشّدة االتصال بني اللفظ على معاين ذلك ِلما

  
مفرد على "ِفعال"،  اسم للقدوة الذي يُؤمّت به، ومنه قيل خل يط البناء: إمام، وهو :واإلمام

كاإلزار. واعرتض أبّن اإلمام ما يُؤمت ّ به،  وجع له بعضهم اسم آلة، ألن "ِفعااًل" من صيغها
الفاعل  ل الفعل ليس آبلة، ألهنا الواسطة بنيفهما م فعوالن، ومفعو  واإلزار ما يُؤتزر به،

لكان الفاِعل كذلك، وقيل: مج  ع  وامل فعول يف وصول أث ره إليه. ولو كان امل فعول آلة
 .كجائع وجياع، وقائم وقيام "آِمم" اسم فاعل من أم  يـ ُؤّم،

  
ل الرجل، وأصلها: األوالد الصغار، مث عم ت الِكبار والصغا ر، الواحد  والذُّرية: ن س 

ُحوِن}  وغريه، وقيل: إهنا ت شمل اآلابء، لقوله تعاىل: {أ ان  مح  ل ن ا ُذرِّيـ تـ ُهم  يف ال ُفل ِك ال م ش 
يعين: نوحًا وأبناءه. قال اآللوسي: والصحيح ِخالفه. وفيها ثالث لغات: ض ّم الذال، 

رها، ويف أصلها وتصريفها كالم كثري.  وفـ ت حها، وك س 
 
           

         

   

             

           

        

م للثُّراي :}ال بـ ي ت  {   .اسم غالب للكعبة، كالنج 
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يثوبون إليه، أي: يثوب إليه  مباءة ومرِجعًا للُحّجاج والُعم ار، يتفّرقون عنه مث :}م ث اب ةً {
 .أمثاهُلم أعيان الذين ي زورونه، أو

 .قال البخاري: يثوبون: ي رجعون
 :وقال بعض الشعراء

 الو طر   ليس منه الّدهر  ي قُضون ج عل البيت مثاابً هلمُ 
معًا هلم، أو م عاذاً  ّق أن يُرج ع ويُلجأ إليه، أو م وضع  وقيل: أي جم  وم لجأ، أو م رِجعًا حي 

ه واعتماره. والتاء فيه وتر كها لغتان، كما يف مقام ثواب ومقامة، وهي لتأنيث  يُثابون ب جِّ
قعة، وهو قول الفراء والزجاج. وقال األخفش: إّن التاء فيه للمبالغة، كما يف: نس ابة، البُ 

مة. وأصله  .م ثو بة، على وزن "م فع لة": مصدر ميمّي، أو ظرف مكان :وعال 
  
. -على مذهب األخفش-للت بعيض، أو مبعىن: "يف"، أو زائدة  إّما }ِمن  { :}م ق امِ  ِمن  {و

ُت ِمن فالٍن صديقاً، وأعطاين األّول. :واألظهر هللا تعاىل من  وقال القف ال: هي مثل: اختذ 
ومتييزِه. واملقام: "م فع ل" ِمن القيام، يُراد  فالٍن أخًا صاحلاً، د خ لت  لِبيان املُت خ ذ امل وهوب

 .مكان ِقيامه :به املكان، أي
  
عليه -هللا". وُحكي: أّن إبراهيم  يععل م أعجمي، قيل: معناه ابلعربية "ُمط :}و ِإمس  اِعيل  {

هللا تعاىل ولداً، ويقول: "امسع  إيل"، أي: "استجب دعائي  كان ي دعو أن ي رزقه  -السالم
أراه يف غاية الُبعد.  :فلّما ر زقه هللا تعاىل ذلك، مسّاه بتلك الُملة. قال اآللوسي ."!اي هللا

 .آِخره وللع رب فيه لغتان: الالم والنون يف
  
ان  { املُحقِّقون: أّن الع هد  أي: وّصي نا، أو أم ر ان، أو أو حي نا، أو قـُل نا. والذي عليه }و ع ِهد 

 .الت وصية، ويتجّوز به عن األمر :إذا تعّدى بـ"إىل" يكون مبعىن
 .احل رف إمنا ُعدِّي بـ"إىل" ألنه يف معىن: تقّدمنا وأوحي نا قال ابن كثري: والظاهر: أّن هذا
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ر ا أ ن  { واألجناس،  الت طهري: الت نظيف ِمن كّل ما ال ي ليق، فيدخل فيه: األواثن، :}ط هِّ
يع اخلبائث، وما مُينع منه شرعاً، كاحلائض عند م ن راه،  ومج  َِ يرى ذلك. وقيل: املُراد بخ 

ِكر ونظِّفاه، وخلِّقاه، وارفعا عنه الف ر ث والّدم الذي كان ُيطرح فيه. وقيل: أخلصاه مل ن ُذ 
املُراد به: الِبناء  ال ي غشاه غ ريُهم؛ فالتطهري عبارة عن الزمه. ونُِقل عن السدي: أنّ  بيث

 .والتأسيس على الطهارة والتوحيد. قال اآللوسي: وهو ب عيد
  

له :والطائف  .اسم فاعل، ِمن ط اف به، إذا دار حو 
  

 م ن فيه، كقوله: ليل  انئم.{آِمنًا}: ذا أم ن، كقوله: {ِعيش ٍة ر اِضي ٍة}، أو آمناً 
  
ن الِفعل صادرًا من :}أ ض ط رُّهُ { الشخص من  االضطرار: ِضّد االختيار، وهو ح قيقة يف كو 

يف كون الِفعل ابختياره لكن بيث  غري تعّلق إرادته به، كم ن أُلِقي  ِمن السطح مثاًل، وجماز
ختياره، كم ن أكل امل ي تة حال ع رض له عارض ي قسره على ا ال مي لك االمتناع  عنه، أبن

 .البعض امل خم صة، وبِكال امل عنيني  قال
 
           

     
 

قه، وهي صفة غالبة، {ال ق و اِعد }: مج   ع قاعدة، وهي: الّسارية واألساس واألص ل ِلما فو 
 ومعناها: الثابتة. 

ومنه: "قّعدك هللا" أي: اسأل هللا أن يُقعِّدك، أي: يُثبِّتك. ورف ع األساس: البناء عليها 
 ر.ألهنا إذا ُبين  عليها نُقلت عن هيئة االخنفاض إىل هيئة االرتفاع، وتطاولت بعد التقاص
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وجيوز أن يكون املراد هبا: سافات البناء، ألن كّل ساٍف قاعدة لّلذي يُبىن عليه ويُوضع 
فوقه. ومعىن رف ع القواعد: رف عها ابلبناء، ألنه إذا و ضع سافًا فوق ساف فقد رف ع 

 الّسافات.
وجيوز أن يكون املعىن: وإذ يرفع إبراهيم ما قع د من البيت أي: استوطأ، يعين: جعل 

 ت ه القاعدة املستوِطئة مرتفع ة عالية ابلبناء.هيئ
 {و ال ق و اِعُد ِمن  النِّس اِء}: واحدِتا: قاعد.
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ِ ل ك  { ِلم ني  ه ُه َّلِل ِ { :خُملصني لك أوجهنا، من قوله :}ُمس  ل م  و ج  أو ُمستسلمني.  ،}أ س 
 واملعىن: ِزد ان إخالصًا أو إذعاان   .يقال: أسلم له، وسّلم، واستسلم، إذا خضع وأذعن

  .لك
  
، :}و أ ِران  { أي:  منقول من: رأى مبعىن: أبصر، أو عرف؛ ولذلك مل يتجاوز مفعول ني 

ن اها ر ان ُمتعب داتِنا يف احلّج، أو عّرِفـ   .وب صِّ
  
 :امتهنها واستخّف هبا، وأصل الّسف ه: اخلِّفة، ومنه: زمام س فيه، وقيل :}س ِفه  نـ ف س هُ {

معناه: سِفه يف نفسه،  :و: غنِب رأي ه، وأمل رأس ه. وقيلانتصاب النفس على التمييز، حن
ظيّن. والوجه هو األّول، وكفى شاهداً  فحذف الاّر، كقوهلم: "زيد ظيّن مقيم" أي: يف

ِفه احلّق، وت غِمص  الّناس :الِكرب  )) :له: ما جاء يف احلديث ، وذلك أنه إذا رغب ((أن ت س 
كّل  يف إذالة نفسه وتعجيزها، حيث خالف هبا عنه عاقل قط، فقد ابلغ عّما ال يرغب

 .نف س عاقلة
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ن ا{ ر شاذّ -امل نس ك  :}م ن اِسك  ني، والكس  مصدر، أو مكان. وأصل  : إّما-بفت ح السِّ
ِلما فيه ِمن الكلفة غالباً، والُبعد عن  : غاية العبادة، وشاع يف احلجّ -بضّمتني  -النُُّسك 

 .العادة
  
م ة  { ك  أو الِفقه  األشياء مواضع ها، أو ما يُزيل من القلوب وه ج حبِّ الّدنيا، وض ع :}و احلِ 

للتأكيد، اعتناء بشأنه. وقيل غري  يف الدِّين، أو السُّن ة املُبيِّنة للكتاب، أو الكتاب. وكّرر
 ...ذلك

  
د فيه، ومل   الشيء، إذا تر ك ه ُمتعمِّدًا وز ه يقال: رغب عن :}ِإبـ ر اِهيم   يـ ر غ ُب ع ن  ِمل ةِ {

 .فمعناه: إذا حرص عليه وطمع فيه يُِرد ه، خبالف: رغب فيه،
  
ي ا{ ن اُه يف الدُّنـ  ابلرسالة بتلك امِلّلة، واجتبيناه ِمن بني  سائر اخلل ق،  أي: اخرتانه }اص ط ف يـ 

 .اخّتاذ صفوة الشيء أي: خاِلصه :وأصله
  
حالة االحتضار  يه صالح وُقربة، سواء كانالتوصية: الّتقّدم إىل الغري بفع ل ف :}و و ص ى{

الّداللة، وإن كان الشائع يف الُعرف: استعماهلا  أو ال، وسواء كان ذلك الّتقّدم ابلقول أو
 :املخصوص حالة االحتضار. وأصلها: الوص ل، ِمن قوهلم: "أرض واِصية" أي يف القول

املُوصي يِصل فع ل ه بفع ل  ، كأنّ مّتصلة النبات. ويقال: وّصاه إذا وصل ه، وفّصاه إذا فص له
 .الوصيّ 

  
. قيل: مسِّي" -عليهم السالم-هللا إبراهيم  نيّب هللا بن نيّب هللا إسحاق بن نيبّ  :}يـ ع ُقوب  {

، فتقّدم عيص وخرج يعقوب على أثره آخذًا بعِقبه،   "يعقوب" ألنه وعيصاً  كاان توأمني 
 .صّحتهُروي عن ابن عباس. قال اآللوسي: وال أظن  كذا

 .مبعىن: حاضر والشهداء: مجع شهيد، أو شاهد،
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يت   :واألمة كّل مجاعة  أتت مبعاٍن واملراد هبا هنا: الماعة، ِمن أ ّم مبعىن: ق ص د. ومسِّ
بذلك، ألهنم يؤّم بعُضهم بعضاً  جيمعهم أم ر  ما، إّما ِدين واحد، أو زمان واحد، أو مكان

  .ويقصده
  
 .يء ُخُلوًا، إذا مضى، ِمن املُضّي وأصله: االنفرادِمن خال  الشّ  :}خ ل ت  {
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ِنيفاً { .  :احلنيف: املائل عن كّل ِدين ابطل إىل دين احلق، واحل ن ف :}ح  املي ل يف القد مني 
 :إذا مال. وأنشد بعضهم وحتن ف

نا إذ   نا ولكّنا ُخلق   دينِ  حنيفاً دينُنا عن كلِّ  ُخلق 
ب اط  { ب ط :}و األ س   .احلافد :مجع: ِسب ط، كأمحال ومِح ل، والسِّ

الس ب ط، وهو: التتابع، فهم مجاعة متتابعون. وقيل:  وقال القرطىب: ومُسُّوا: "األسباط" ِمن
الكثرة مبنزلة  ، وهو: الشجر كثري األغصان، أي: هم يف-ابلتحريك-ِمن الّسب ط  أصله

وهي: االسرتسال، وقيل: إنه مقلوب  الشجر، الواحدة: س ب طة. وقيل: من الّسبوطة
 .""البس ط

 .والقبيلة الراجعون إىل أصل واحد قال القرطىب: والّسب ط: الماعة
 أوالد إسحاق  االثين  عشر، وقيل: هم يف واألسباط: حفدة يعقوب، ذراري أبنائه

: ِسب طا رسول هللا  كالقبائل يف أوالد ، -وسلم صلى هللا عليه-إمساعيل. وقيل للح س نني 
ًَ  النتشار ذريّتهما. مث قيل لكّل ابن بنت: "ِسب ط"، وكذا  .قيل له: حفيد أيضا 

  
واختلف يف اشتقاقه،  .أي: خمالفة هلل تعاىل، أو منازعة، وحماربة، أو عداوة }ِشق اقٍ {
ّق أي: الانب، وقيل: منفق الّشّقة. وقيل: مأخوذ ِمن قوهلم: "شّق العصا"  يل: من الشِّ

 .إذا أظهر العداوة
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غ ة  {  اليت يقع  وهي: "ِفع لة" ِمن ص ب غ كالِلسة ِمن ج ل س، وهي احلالة -ابلكسر- :}ِصبـ 
 .يطّهر النفوس عليها الّصبغ. واملعىن: تطهري هللا ألّن اإلميان

ي غمسون أوالدهم يف ماء أصفر ُيسّمونه:  ل فيه: أّن النصارى كانواوقيل: األص
ويعتقدون أنه  ،-عليه السالم-أنه املاء الذي ُولد فيه عيسى  "املعموديّة"، يزعمون

ماء يقدس مبا يُتلى من اإلجنيل، مث تُغسل به  تطهري للمولود كاخلتان لغريهم. وقيل: هو
حقاً. فأُِمر  لده ذلك قال: اآلن صار نصرانياً وإذا فعل الواحد منهم بو  احلامالت،

وصبـ غ نا هللا ابإلميان ِصب غة ال مث ل صبغتنا،  املسلمون أبن يقولوا هلم: قولوا آمنا ابهلل،
ابإلميان ِصبغته، ومل  تطهريًا ال مثل تطهريان. أو يقول املسلمون: صبغنا هللا وطّهران به

ب" ُنصبغ ِصبغتكم. وإمّنا جيء بلفظ على طريقة املشاكلة. ويرد على هذا الوجه  "غةالصِّ
الفعل كائن  لليهود، غري خمتّص ابلنصارى، اللهّم إاّل أن يعترب أن ذلك أّن الكالم عامّ 

 .فيما بينهم يف الملة
 
            

          

  

شيئان فصاعداً  أي: صر فهم، وأصله من: الوالء والّتوايل، وهو: أن حيصل }و ال ُهم  {
عىن: الوالية توىّل، إذا ُعدِّي بنفسه اقتضى م :حصواًل ليس بينهما ما ليس منهما. وقوهلم

 املواضع منه، يقال: ولّي ُت مسعي كذا، وولّي ت عيين كذا، وولّي ت وحصوله يف أقرب
ل ةً { :وجهي كذا: أقبلت عليه. قال هللا عز وجل ه ك  ش ط ر   فـ ل نـُو لِّيـ ن ك  ِقبـ  تـ ر ض اه ا فـ و لِّ و ج 

ِجدِ   .}احل  ر امِ  ال م س 
معىن: اإلعراض وتر ك قر به، وقد يكون ابلسم،  قتضىوإذا ُعدِّي بـ"عن" لفظاً أو تقديراً ا

 .اإلصغاء واالئتمار وقد يكون برت ك
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ل ِتِهمُ { هة من املُواجهة، وأصلها: احلالة" :الِقبلة :}ِقبـ  اليت كان  ِفع ل ة" من: املقابلة كالِوج 
 .صالةللمكان املقابل املتوّجه إليه لل عليها املقابل، إالّ أهنا يف الُعرف العاّم اسم

 
         

          

           

            

    

، ولذلك استوى فيه الواحد الذي هو وس ط الشيء ِخيارًا، وهي صفة ابالسم :}و س طاً {
ع  .واملُذّكر واملؤّنث والم 

وطة، وقيل: للخيار وسط ألّن األطراف  يتسارع إليها اخل ل ل واألعوار، واألوساط حممّية حم 
 :ومنه قول الطائي

 أصبحت طر ف ا هبا احلوادث حىت احملمّي فاكتنفت   كانت هي الوسط

 
ل بني  .ليس إىل بعضها أقرب ِمن بعضاألطرافـ،  أو عدوالً ألّن الوسط عد 

ق ِلبُ { ه، واالنقالب:  ِمن قل ب الشيء، وهو: تصريفه وصر فه :}يـ نـ  ه إىل وج  عن وج 
 .االنصراف

ل، وقوهلم: رج ع على عِقبي ه إذا انثىن :}ع ِقبـ ي هِ { راجعاً، وانقلب على  العِقب: مؤّخر الّرِج 
ده ئ عِقبي ه حنو: رجع على حافرته، ورجع عو   .هعلى بد 
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 :وإزالة الضرر، ومنه قوله رؤوف": الرأفة مبالغة يف رمحة خاصة، وهي: رف ع املكروه"
 أي: ال تـ ر أفوا هبما فرت  فعوا ال ل د عنهما. والّرمحة أعمّ  }أت  ُخذ ُكم  هِبِم ا ر أ ف ة  يف ِديِن اَّلل ِ  و ال{

 .منه
 
          

          

            

   

             

          

           



 {ق د  نـ ر ى} أي: رمّبا نرى، ومعناه: كثرة الرؤية، كقوله:
 قد  أترك الِقر ن مصفراً أانِمُلهُ 

} هنا للّتقليل ل ظّنه أّن قّلة الّتقليب أكمل يف األدب، وهذا غري وزعم بعضهم أّن {ق د 
 صحيح. والّتكثري دّل عليه لفظ الّتقّلب.

} أو حقيقي؟ قوالن، ُنسب الثاين لسيبويه.  وهل الّتكثري معىن جمازّي لـِ{ق د 
ِجِد}: جهته، وحنوه قال الشاعر:  {ش ط ر  ال م س 

 وأظعن ابلقوم شط ر امللوكِ 
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األصل ِلما انفصل عن الشيء، مث اسُتعمل لانبه، وقيل: وهو: ظرف زمان. والشطر يف 
وإن مل ينفصل. وشطر الشيء: وسطه، وأحيااًن يُراد منه: النِّصف، يقال: شاطر ته شطاراً 

ته، وليس مراداً هنا.  أي: انصف 
نوع ِمن الظ لمة أن يت غّلبوا {احل  ر اِم}: احملّرم، أي: احملّرم فيه القتال أو الصيد وحنوه، أو املم 

 عليه.
وأصل احلرام: املمنوع منه، إّما بتسخري إهلي، وإّما مبنع قهرّي، وإما مبنع من جهة العقل، 

 أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره.
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ِين  {  رت  يف األمر، وأصله من: م ر ي ت الناقة إذا  مجع: مُم رت ٍ، وامِلر ية هي: الرّتّدد :}ال ُمم 

ُت ضر عها للحلب  .مسح 
ه ة  { مبعىن املتوج ه  س: ِجهة، مثل: ِعدة، وزِنة، وهي مصدرجاء على األصل، والقيا :}ِوج 

اه، ومل  إليه، كاخلل ق مبعىن: املخلوق، والفعل: توج ه أو اجّت ه، واملصدر: الّتوّجه أو االجتِّ
ه ليس  كوع د. وقيل: إهنا اسم للمكان املتوّجه إليه، فثبوت الواو يستعمل منه: وج 

 .بشاذّ 
من كّل شيء، والتأنيث ابعتبار  ، وهي: الفاضلة-ابلتخفيف-ة مج ع: خ ري   :}اخل  ري  اتِ { 

  .اخلص لة
يقتضي صّحة  هي: الداللة املبّينة للمحّجة، أي: املقصد املستقيم، والذي :}ُحج ة  { 

. وهي: عبارة عن الربهان املثبت  .للمقصود أحد النقيضني 
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احلياة، ومنها: زوال القّوة  مجع ميِّت وم ي ت، واملوت أنواع بسب أنواع :}أ م و ات  { 
ت يِن ِمتُّ { :احلاّسة كما يف قوله  :لهكما يف قو  ، وزوال القوة العاقلة، وهي: الهالة،}اي  ل يـ 

ن اهُ { يـ  يـ  ًتا ف أ ح  واملراد هنا: نف ي املوت عن أرواح الشهداء،  ...، وغري ذلك}أ و  م ن  ك ان  م يـ 
 .احلزن عنهم وقيل: نف ي

  
أصاب ُيصيب، وأصاب السهم  :أصلها يف الّرمية، مث اختّصت ابلنائبة، من :}ُمِصيب ة  {

 وقال بعضهم: املصيبة يف اخلريوأتيت يف اخلري والشر.  .إذا وصل إىل املرمى ابلّصواب
 .السهم، واألصل فيهما واحد اعتباراً ابلّصوب أي: املطر، ويف الشر اعتباراً إبصابة
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والالم الزمة فيهما وقيل: مسي  علمان للجبلني مبكة؛ كاملقطم :{و ال م ر و ة   الص ف ا}
صفي هللا تعاىل ومسي املروة ألنه جلست عليه امرأته  )الصفا( ألنه جلس عليه آدم

 .حواء
األملس مأخوذ من صفا يصفو إذا خلص واحده صفاة   يف األصل احلجر :(والصفا)

  ونوى ونواة كحصى وحصاة
غريه من طني أو  وقيل: )إن الصفا( واحد. قال املربد: وهو كل حجر ال خيالطه

 .صفوان وال جيوز إمالته تراب وأصله من الواو ألنك تقول يف تثنيته
مثل مترة  املرو لغة فيه وقيل: هو مجعيف األصل احلجر األبيض اللني و  :(واملروة)

 .ومتر
أو العبادات  مجع شعرية أو شعارة وهي العالمة واملراد أعالم املتعبدات :والشعائر

 .احلجية
 .التكرار لغة القصد مطلقا أو إىل معظم وقيده بعضهم بكونه على وجه :احلج

 .رتهالزايرة أخذا من العمارة كأن الزائر يعمر املكان بزاي :والعمرة
للنسكني املعروفني ومها يف املعاين كالنجم والبيت  مث غلبا على قصد البيت وزايرته

 .األعيان يف
ومسي اإلمث به ألنه ميل  {و ِإن  ج ن ُحوا لِلس ل مِ } :أصل الناح امليل ومنه :{ُجن اح   ف ال}

 . من احلق إىل الباطل
 .حول الشيء أصله يتطوف فأدغم من الطوف وهو املشي :{ي ط و ف  }
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ُتُمون  } الشيء قصدا مع مساس احلاجة إليه وحتقق  ترك إظهار :انالكتم والكتم :{ي ك 

شيء  وذلك قد يكون مبجرد سرته وإخفائه وقد يكون إبزالته ووضع الداعي إىل إظهاره
 .األمرين آخر موضعه واليهود قاتلهم هللا تعاىل ارتكبوا كال

ل واملراد األج الظرف متعلق ب يكتمون والالم يف الناس صلة بينا أو الم :{ِمن  بـ ع دِ }
ابلظرف إشارة إىل شناعة حاهلم أبهنم  هبم النس أو االستغراق ويف تقييد الكتمان

 .وإىل عظم اإلمث أبهنم يكتمون ما فيه النفع العام يكتمون ما وضح للناس
عند اختالف املعىن مما ال  متعلق بيناه وتعلق جارين بفعل واحد :{ال ِكت ابِ  يف } :وقوله

  .ريب يف جوازه
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اآلخرة  الطرد واإلبعاد على سبيل السخط وذلك من هللا تعاىل يف :اللعن :{اَّلل ُ  ل ع نـُُهمُ يـ  }
 .اإلنسان دعاء على غريه عقوبة ويف الدنيا انقطاع من قبول رمحته وتوفيقه ومن

وال يؤجلون وأصل النظر  من اإلنظار وهو اإلمهال أي ال ميهلون :{يـُن ظ ُرون   و ال ُهم  }
ورؤيته وقد يراد به التأمل والفحص ويراد به  البصرية إلدراك الشيءتقليب البصر و 

 .احلاصلة بعد الفحص وهو الروية املعرفة
 
          

             

           

        

  

 
ِتالِف الل ي لِ }  :اعتقاهبما ألن كل واحد منهما يعقب اآلخر كقوله أي :{و النـ ه ارِ  و اخ 
جييء  أي- لكون كل منهما خلفا لآلخر [62:الفرقانأل {ِخل ف ةً  ج ع ل  الل ي ل  و النـ ه ار  }

 .-أو ظلمة ونورا ا ازدايدا وانتقاصاخلفه أو اختالف كل منهما يف أنفسهم
األلفاظ اليت استعملت مفردا ومجعا وقدر  أو السفن وهو من ،السفينة :{و ال ُفل كِ }

أهنا عارضة   اعتباري فإن اعترب أن ضمته أصلية كضمة قفل فمفرد وإن اعترب بينهما تغاير
ُحو  يف ال ُفل كِ } :األول قوله تعاىل ومن .كضمة أسد فجمع ومن الثاين قوله  {نِ ال م ش 

ُتم  يف ال ُفل ِك و ج ر ي ن  هِبِم   ح ىت  } :تعاىل وقيل إنه مجع فلك بفتح الفاء وسكون  {ِإذ ا ُكنـ 
ال  اسم مجع وزعم بعضهم أنه قرئ فلك بضمتني وهو عند بعض مفرد الالم وقيل إنه

للفظ ويعرف والمع سواء يف ا غري وقال الكواشي الفلك والفلك بضمتني لغتان الواحد
  .ذلك جبمع ضمري فعلهما وإفراده
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ما انطوت  أصل البث التفريق وإاثرة الشيء كبث الريح الرتاب وبث النفس :{و ب ث  }
 .يكن موجودا وإظهاره إايه عليه من الغم والسر واملراد هنا إجياد هللا ما مل

مثله إال  والتصريفالصرف رد الشيء من حالة إىل حالة أو إبداله بغريه  :{َ  و ت ص رِيفِ }
 .يف التكثري

الرايح له  اسم جنس واحده سحابة مسي بذلك النسحابه يف الو أو لر :{و الس ح ابِ }
 .أو لره املاء وأصل السحب الر كسحب الذيل

 .قهرا من التسخري وهو سياقة الشيء إىل الغرض املراد له :{ال ُمس خ رِ }
 
            

            

        

            

  

              

           

 

 
اداً }  نديد الشيء مشاركه يف جوهره وهو ضرب من املماثلة ألن املثل يقال يف أي :{أ ن د 

 .مثل وليس كل مثل ندا مشاركة كانت، فكل ند
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ُم  } احملبة ميل القلب من احلب واحد احلبوب استعري حلبة القلب وسويدائه  :{حيُِبُّوهن 
فالان مبعىن أصبت حبة قلبه مث اشتق منه احلب ألنه يؤثر يف صميم القلب  فيقال: حببت

 .ويرسخ فيه
 -:تراه أو تظنه خريا وهي على ثالثة أنواع إرادة ما :واحملبة

 .املرأةحمبة للذة كمحبة الرجل  -
 .وحمبة للنفع كمحبة الشيء ينتفع به -
 .ورمبا فسرت احملبة ابإلرادة .وحمبة للفضل كمحبة أهل العلم -
 .الواو للحال أي تربؤا يف حال رؤيتهم العذاب :{ال ع ذ اب   و ر أ ُوا}
ب ابُ }و أصل السبب احلبل مطلقا أو احلبل الذي يتوصل به إىل املاء أو احلبل  :{األ س 

متعلق ابلسقف أو احلبل الذي يرتقى به النخل واملراد هنا الوصل اليت   حد طرفيهالذي أ
  .االتفاق على دين واحد ومن األنساب واحملاب وغري ذلك كانت بينهم من

ابلفاء الذي جياب به التمين كأنه قيل  لو يف معىن التمين ولذلك أجيب :{ل ن ا ك ر ةً  ل و  أ ن  }
 .ليت لنا كرة فنتربأ منهم

 .الشيء ابلذات أو ابلفعل واملراد رجعة من الكر وهو العطف على :والكرة
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وخطوات بضمة وسكون ومها لغتان يف مجع خطوة وهي ما بني بضمتني  :{ُخطُو اتِ }
 .قدمي املاشي

 .وخطوات بفتحة وسكون واخلطوة املرة من اخلطو وخطوات بفتحتني
 .والغرفة والقبضة والقبضة ومها كالغرفة
 .خطواته ووطئ على عقبه إذا اقتدى به واسنت بسنته ويقال اتبع

  
ءا أو مساءة إذا أحزنه مث أطلق على مجيع يف األصل مصدر ساءه يسوؤه سو  :والسوء

  كانت قوال أو فعال أو عقدا الشرتاك كلها يف أهنا تسوء صاحبها املعاصي سواء
رضي هللا تعاىل -و )الفحشاء( أقبح أنواعها وأعظمها مساءة وروي عن ابن عباس 

 .أن السوء ما ال حد فيه و)الفحشاء( ما فيه حد :-عنهما
ما أنكره العقل وحكم أبنه ليس فيه مصلحة وعاقبة محيدة مبعىن وهو  وقيل: مها

 .واستقبحه الشرع
لتنزيل تغاير الوصفني منزلة تغاير احلقيقتني فإن ذلك سوء الغتمام  والعطف حينئذ
ابستقباله إايه، ولعل الداعي إىل هذا القول أنه سبحانه مسى مجيع  العاقل وفحشاء

ِهنب    {س يِّئ ةً  م ن  ك س ب  } :هسيئة يف قوله جل شأن املعاصي والفواحش  و}ِإن  احل  س ن اِت يُذ 
ُله ا} {الس يِّئ اتِ  ُقل  } :ومسى مجيع املعاصي ابلفواحش فقال تعاىل {و ج ز اُء س يِّئ ٍة س يِّئ ة  ِمثـ 
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ه ا و م ا ب ط ن   ِإمن  ا ح ر م  ر يبِّ  ال ف و اِحش   ن السيئة وميكن أن يقال: سلمنا ولك {م ا ظ ه ر  ِمنـ 
 .فال يتم االستدالل والفاحشة إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا

  
ن ا} يقال: ألفيت الشيء أُلفيه إلفاء إذا وجدته وصادفته ولقيته، والل ف ى الشيء  :{أ ل ف يـ 

  .املطروح
  
 .النعيق: التصويت، وقيل التتابع يف التصويت على البهائم للزجر :{يـ ن ِعقُ }

 :املؤذن ونعق الراعي ابلضأن، قال األخطل يقال نع ق
 نفسك يف اخلالء ضالال منتك بضأنك اي جرير فإمنا فانِعق

الغراب نُعاقا ونعيقا إذا صوت من غري أن ميد عنقه وحيركها ونغ ق ابلغني  ويقال: نع ق
 .مد عنقه وحركها مث صاح قيل: نع ب ابلباء مبعناه فإذا

  
اءً } والنداء مبعىن وقيل: إن الدعاء ما يسمع والنداء قد يسمع وقد  الدعاء :{ُدع اًء و ِند 

 .إن الدعاء للقريب والنداء للبعيد :ال يسمع وقيل
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عند كثري من أهل اللغة رؤية اهلالل لكن ملا جرت العادة أن يرفع  أصل اإلهالل :{ُأِهل  }
 .رؤي مسي بذلك إهالال مث قيل لرفع الصوت وإن كان بغريه الصوت ابلتكبري إذا

  
وهو سوء احلال إما يف النفس أو البدن واإلضرار محل اإلنسان  من الضر :{اض طُر  }

  :لك على ضربنيوذ يكرهه على ما يضره أو على أمر
خارج كمن يضرب أو يهدد كما قال تعاىل: مث أضطره إىل عذاب  إضرار بسبب :أحدمها

  .النار
وذلك إما بقهر قوة له ال يناله بدفعها هالك كمن غلب عليه  بسبب داخل :والثاين

قوة يناله بدفعها اهلالك كمن اشتد به الوع فاضطر إىل أكل  شهوة مخر مثال وإما بقهر
 .ة وهو املراد هاهناامليت

  
غٍ } جتاوز االقتصاد فيما يتحرى؛ جتاوزه أو مل يتجاوزه. واملراد هنا: غري  البغي طلب :{اب 

 .طلبه وال متجاوز ما رسم له طالب ما ليس له
  
التجاوز، وقد عدا طوره جتاوزه وتعدى إىل غريه، واملراد هنا: غري متجاوز  العدو :{ع ادٍ }

 .ك كما أييتوقيل غري ذل سد الوعة
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تعجب من حاهلم يف التباسهم مبوجبات النار من غري مباالة  :{ف م ا أ ص رب  ُهم  ع ل ى الن ارِ }
ملا يوجب غضب السلطان: ما أصربك على القيد والسجن  منهم كما تقول ملن يتعرض

 .شديد الصرب على العذاب ريد انه ال يتعرض لذلك إال من هوت
 .مبعىن وقيل: فما أصربهم فأي شيء صربهم يقال أصربه على كذا وصربه

اليمن مبكة  وهذا أصل معىن فعل التعجب وروي عن الكسائي أنه قال قال يل قاضي
على  كاختصم إيل رجالن من العرب فحلف أحدمها على حق صاحبه فقال له: ما أصرب 

 .هللا فمعناه ما أصربك على عذاب هللا
  
الشيء، والشقاق املخالفة وكونك يف شق غري شق  الشق هو اخلرم الواقع يف :{شقاق}

 .صاحبك أو من شق العصا بينك وبينه
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 :والطاعة، ومنه قول الشاعر الصدق :{ال رِب  }
 .حتز رءوسهم يف غري بر أي يف غري طاعة

 :وقيل: الصالح. وقيل: اخلري. ويف شعر لبيد جعل الرب التقى قال
 .وما الرب إال مضمرات من التقى

  
اف أي بر من آمن أو بتأول الرب على أتويل حذف املض :{آم ن  اِبَّلل ِ  و ل ِكن  ال رِب  م ن  }

 :ذي الرب أو كما قالت مبعىن
 .فإمنا هي إقبال وإدابر

 .الرب بفتح الباء وعن املربد قال: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت ولكن
 .وقرئ: البار

  
يتيم، وهو لغة الفرد من اليتم وهو االنفراد. واليتم يف الناس من قبل  مجع :{و ال يـ ت ام ى}

البهائم من قبل األم، وال يقال ملن فقد أمه من الناس يتيم ولكن منقطع  األب ويف
 .مات أبواه يقال له: لطيم وع ِجّي. ومن

 .عنه اسم اليتم ويطلق اليتيم على من مات أبوه حىت يبلغ فإذا بلغ زال
  
مسكني وهو الدائم السكون ملا أن احلاجة أسكنته بيث ال حراك  مجع :{و ال م س اِكني  }

 .وااللتجاء إىل الناس ألنه ال شيء له كاملسكري للدائم السكر به أو دائم السكون
 .من حاجته خارج عن مفهومه وختصيصه مبن ال شيء له أو مبن ال ميلك ما يقع موقعا

  
املسافر املنقطع وجعل ابنا للسبيل ملالزمته له كما يقال للص القاطع  :{و اب ن  الس ِبيلِ }

بذلك ملالزمته الطريق يف السفر أو ألن الطريق تربزه فكأهنا ولدته.  ابن الطريق ومسي
 وقيل: هو الضيف
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منصواب على االختصاص واملدح وإظهارا لفضل الصرب يف الشدائد  أتى :{و الص اِبرِين  }
 .األعمال ومواطن القتال على سائر

  
الضراء املرض والزمانة والسقم البأساء: الفقر والشدة والبؤس، و  :{ال ب أ س اِء و الض ر اءِ }

 .بنيا على فعالء وليس هلما أفعل والوجع. ومها مصدران
 
          

           

         

         

 

 ألزم، وأصل الكتابة اخلط مث كىن به عن اإللزام وكلمة علىأي فرض و  :{ُكِتب  ع ل ي ُكمُ } 
  .صرحية يف ذلك

ل ى ال ِقص اصُ }  دخلت امرأة النار يف)) :يف هنا السببية أي بسببهم كما يف قوله :{يف ال ق تـ 
وقيل: عدى القصاص بفي لتضمنه معىن املساواة إذ معناه أن يفعل ابإلنسان مثل  ((هرة
 قص مقصا لتعادل جانبيه والقصة قصة ألن احلكاية تساوي احملكيفعل ومنه مسي امل ما

  .والقصاص قصاصا ألنه يذكر مثل أخبار الناس
ل ى}  .مجيع قتيل كجريح وجرحى :{ال ق تـ 
ء   ف م ن  ُعِفي  ل ُه ِمن  أ ِخيهِ } قال الزخمشري: من العفو على أنه كقولك: سري بزيد  :{ش ي 

 .السري وطائفة من السري بعض
إال  يصح أن يكون شيء يف معىن املفعول به ألن عفا ال يتعدى إىل مفعول به وال

 .بواسطة
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 .فإن قلت إن عفا يتعدى بعن ال ابلالم فما وجه قوله فمن عفي له
قلت: يتعدى بعن إىل الاين وإىل الذنب فيقال عفوت عن فالن وعن ذنبه، قال هللا 

ه ا} :قال[ و 43التوبة:] {ع ف ا اَّلل ُ ع ن ك  } :تعاىل [ فإذا 101املائدة:] {ع ف ا اَّلل ُ ع نـ 
والاين معا قيل عفوت لفالن عما جىن كما تقول غفرت له ذنبه  تعدى إىل الذنب

ما يف اآلية كأنه قيل فمن عفي له عند جنايته فاستغين عن  وجتاوزت له عنه وعلى هذا
 .ذكر الناية

قلت ألن عفا  ىن املفعول بهفإن قلت: هال فسرت عفي برتك حىت يكون شيء يف مع
وأعفوا )) :الشيء مبعىن تركه ليس يثبت ولكن أعفاه ومنه قوله عليه الصالة والسالم

 .((اللحى
 وتعقب كالمه هذا اآللوسي فقال: ورد أبنه ورد ونقله أئمة اللغة املعول عليهم يف هذا

 لذي هو األصلالشأن وهو وإن مل يشتهر إال أن إسناد املبين للمجهول إىل املفعول ا
 يرجح اعتباره وجيعله أوىل من املشهور ملا أن فيه إسناد اجملهول للمصدر وهو خالف

 .األصل
حماه وأزاله فهال جعلت معناه  قال الزخمشري: فإن قلت: فقد ثبت قوهلم عفا أثره إذا

 .فمن حمي له من أخيه شيء؟
تداولة مشهورة يف الكتاب عبارة م قلت: عبارة قلقة يف مكاهنا والعفو يف ابب الناايت

 .انبية عن مكاهنا والسنة واستعمال الناس فال يعدل عنها إىل أخرى قلقة
 وترى كثريا ممن يتعاطى هذا العلم جيرتئ إذا أعضل عليه ختريج وجه للمشكل من كالم

 .هللا على اخرتاع لغة وادعاء على العرب ما ال تعرفه وهذه جرأة يستعاذ ابهلل منها
 تعدي إىل الاين وإىل الناية بعن يقال: عفوت عن زيد وعن {ُعِفي  }ي: وقال اآللوس

 ذنبه وإذا عديت إىل الذنب مرادا سواء كان مذكورا أو ال كما يف اآلية عدى إىل الاين
إال أنه  ابلالم" ألن التجاوز عن األول والنفع للثاين فالقصد هنا إىل التجاوز عن الناية"

ملا  م بشأن الاين وقدر بعضهم عن هذه داخلة على شيء لكنترك ذكرها ألن االهتما
حذفت أرتفع لوقوعه موقع الفاعل وهو من ابب احلذف واإليصال املقصور على 

 .السماع
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العرب يف هذا املعىن: القتل أنفى  البالغة وكان أوجز كالم عند هذه اآلية كالم يف غاية
  .للقتل

 :وفضل هذا الكالم عليه من وجوه
امللفوظ هنا عشرة أحرف إذا مل يعترب التنوين حرفا على حدة،  قلة احلروف فإن :األول

 .وهناك أربعة عشر حرفا
فإن القتل ظلما أدعى  كل قصاص حياة وليس كل قتل أنفى للقتل اإلطراد إذ يف :الثاين
 .للقتل

ي اة  } ما يف تنوين :الثالث  .من النوعية أو التعظيم {ح 
 .تفويت احلياة فهو مقابلها {ال ِقص اصِ } واحلياة فإن صنعة الطباق بني القصاص :الرابع

املطلوب ابلذات أعين احلياة فإن نفي القتل إمنا يطلب هلا ال  النص على ما هو :اخلامس
 .لذاته

ومن جهة أن املظروف إذا  الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصال يف ضده :سالساد
 .حيمي احلياة من اآلفات فيما حنن فيه {ال ِقص اصِ } حواه الظرف صانه عن التفرق فكان

 .التكرار مع التقارب فإنه ال خيلو عن استبشاع اخللو عن :السابع
قوهلم من توايل األسباب اخلفيفة  عذوبة اللفظ وسالسته حيث مل يكن فيه ما يف :الثامن

موضع واحد وال شك أنه ينقص  إذ ليس يف قوهلم: حرفان متحركان على التوايل إال يف
الفاء إىل الالم أعدل من  من سالسة اللفظ وجراينه على اللسان وأيضا اخلروج من

احلاء  اخلروج من الصاد إىل اخلروج من الالم إىل اهلمزة لبعد اهلمزة من الالم وكذلك
 .أعدل من اخلروج من األلف إىل الالم

 .إليها عدم االحتياج إىل احليثية وقوهلم: حيتاج :التاسع
حقيقة هذا احلكم املشتملة على  بالم النس الدالة على {ال ِقص اصِ } تعريف :العاشر

 .الضرب والرح والقتل وغري ذلك وقوهلم: ال يشمله
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 .للقتل أيضا يف الرتك نفياخلوه من أفعل املوهم أن  :احلادي عشر
خبالف قوهلم فإنه يشتمل على  اشتماله على ما يصلح للقتال وهو احلياة :الثاين عشر

 .نفي اكتنفه قتالن
 خلوه عما يومهه ظاهر قوهلم من كون الشيء سببا النتفاء نفسه وهو حمال :الثالث عشر
 .إىل غري ذلك

 .فسبحان من علت كلمته وهبرت آيته
 
           

      

              

  

              

    
 
وس أوصاه ووصاه توصية عهد إليه واالسم أوصى يوصي ويف القام اسم من :{ال و ِصي ةُ }

 .وهي املوصى به أيضا {ال و ِصي ةُ }الوصاية و
  
ن فاً } جنف كفرح وهو مطلق امليل والور واملراد به امليل يف الوصية  النف مصدر :{ج 

 .مقابلته ابإلمث فإنه إمنا يكون ابلقصد من غري قصد بقرينة
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م شائع يقولون أخاف أن ترسل السماء، ومنه وهذا يف كالمه أي توقع وعلم :{خ اف  }
  :قوله

 تروي عظامي بعد مويت عروقها إذا مت فادفين إىل جنب كرمة

 أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها وال تدفنين ابلفالة فإنين

متوقع؛ فلتلك املالبسة  وحتقيق ذلك أن اخلوف حالة تعرتي عند انقباض من شر
فاستعمل فيهما  مظنون الوقوع وقد يكون معلومه،استعمل يف التوقع. وهو قد يكون 

  .مبرتبة اثنية وألن األول أكثر كان استعماله فيه أظهر
محل  مث أصله أن يستعمل يف الظن والعلم ابحملذور وقد يتسع يف إطالقه على املطلق وإمنا

 .على اجملاز هنا ألنه ال معىن للخوف من امليل واإلمث بعد وقوع اإليصاء
 
          

      

            

          

           

 

ي امُ } صوم ألنه إمساك مصدر صام وهو لغة اإلمساك ومنه يقال للصمت  كالصوم :{الصِّ
 .عن الكالم

  :النابغة قال ابن دريد: كل شيء متكث حركته فقد صام ومنه قول

  حتت العجاج وأخرى تعلك اللجما خيل )صيام( وخيل غري صائمة
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 .النهار وصامت الريح ركدت، وصامت الشمس إذا استوت يف منتصف
زمان خمصوص  فإمساك عن أشياء خمصوصة على وجه خمصوص يف :وأما الصيام شرعا

 .ممن هو على صفات خمصوصة
 {م ع ُدود ةٍ  د ر اِهم  } :أي موقتات بعدد معلوم أو قالئل كقوله :{م ع ُدود اتٍ }
 .هيال [ وأصله أن املال القليل يقدر ابلعدد والكثري يهال20يوسف:]
هو الكشف، والسف ر خالف احلضر وهو قطع املسافة ومسي  السف ر :{ع ل ى س ف رٍ }

املسافرين وأخالقهم فيظهر ما كان خافيا منهم وقيل هو من  نه يسفر عن وجوهبذلك أل
 .يعين ذهبت به وجاءت ملا فيه من الذهاب واجمليء سفرت الريح ورق األشجار

 .ومسي املسافر مسافرا لربوزه إىل األرض الفضاء
كطوق الطوق هو ما جيعل يف العنق حلقة كطوق احلمامة أو صنعة   أصل :{ُيِطيُقون هُ }

اسم ملقدار ما ميكن لإلنسان أن يفعله مبشقة وذلك تشبيه  الذهب والفضة والطاقة
 .وطوقتك الشيء أي كلفتكه ابلطوق احمليط ابلشيء،

 .وهو يف طوقي أي يف وسعي أو يطيقونه من الطوق واإلطاقة وهي القدرة على الشيء،
بتشديد الطاء  {يطّّيقونه}وبضم الياء األوىل وتشديد الياء الثانية  {ُيطّيقونه} :وقرئ

 .والياء الثانية
أصلهما يطيوقونه ويتطيوقونه من فيعل  وكلتا القراءتني على صيغة املبين للفاعل على أن

 .وتفيعل ومعنامها يتكلفونه
يكلفونه أو يقلدونه من الطوق  وقرئ يطوقونه: بصيغة املبين للمفعول من التفعيل أي

  مبعىن الطاقة أو القالدة
 .)يتطوقونه( مبعىن يتكلفونه أو يتقلدونه ويطوقونه إبدغام التاء يف الطاءوقرئ 

يف الشيخ الكبري اهلرم  ومن قرأ هكذا ذهب إىل عدم النسخ وقال: إن اآلية نزلت
 .والعجوز الكبرية اهلرمة

املتواترة وفسرها بيصومونه جهدهم  ومن الناس من مل يقل ابلنسخ أيضا على القراءة
الشيء على وجه السهولة والطاقة  بين على أن الوسع اسم للقدرة علىوطاقتهم وهو م

يصومونه مع الشدة واملشقة  {و ع ل ى ال ِذين  } اسم للقدرة مع الشدة واملشقة فيصري املعىن
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حنو احلبلى واملرضع أيضا وعلى أنه من أطاق الفعل بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه  فيشمل
 .فيه

نفسه اجملهود فسلب طاقته  ب كأنه سلب طاقته أبن كلفوجاز أن تكون اهلمزة للسل
 .ذلك عند متامه ويكون مبالغة يف بذل اجملهود ألنه مشارف لزوال

على ما حيتمل النسخ وعلى ما ال  قال اآللوسي: واحلق أن كال من القراءات ميكن محلها
 .حيتمله ولكل ذهب بعض

ي ة  } ة مبا يبذله عنه واملراد هنا ما يقي به والفداء حفظ اإلنسان عن النائب الفدى :{ِفد 
 .من مال يبذله يف عبادة قصر فيها اإلنسان نفسه

 
          

         

             

          

  

 
ُر ر م ض ان  } الشهر املدة املعينة اليت ابتداؤها رؤية اهلالل وجيمع يف القلة على أشهر  :{ش ه 

على شهور وأصله من شهر الشيء يعين أظهره وهو لكونه ميقاات للعبادات  ويف الكثرة
  .مشهورا بني الناس واملعامالت صار

فأضيف إليه الشهر وجعل  الرمضاء والرمضان مصدر رمض بكسر العني إذا احرتق من
للغراب إبضافة االبن إىل  علما ومنع الصرف للتعريف واأللف والنون كما قيل ابن داية

 .داية البعري لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت
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الفاء وأكثر ما جييء مبعىن اجمليء  ومن املصادر اليت يشرتك فيها األفعال فعالن بفتح
وقد جاء لغري اجمليء والذهاب كما  والنسالن واللمعان والذهاب واالضطراب كاخلفقان

 .يف شنأته شنآان إذا بغضته
قبل اخلريف يطهر وجه األرض  واخلليل يقول: إنه من الرمض مسكن امليم وهو مطر أييت

 .عن الغبار
املعلوم ومل يسمع شهر رجب  قيل: قد جعل جمموع املضاف واملضاف إليه علما للشهر

أشهر جمموع املضاف  لة فقد أطبقوا على أن العلم يف ثالثةوشهر شعبان وابلم
البواق ال يضاف  واملضاف إليه شهر رمضان وشهر ربيع األول وشهر ربيع الثاين ويف

  :شهر إليه وقد نظم ذلك بعضهم فقال
 فادر ءإال ملا أوله الرا وال تضف شهرا إىل اسم شهر

 عألنه فيما رووه ما مس واستثن منها رجبا فيمتنع
املتأخرين وال أصل له ففي شرح  وتعقب أبن قوهلم: مل يسمع شهر رجب إخل مما مسع بني

قول أكثر النحويني فادعاء  التسهيل جواز إضافة )شهر( إىل مجيع أمساء الشهور وهو
 .اإلطباق غري مطبق عليه

 .جنس وابلملة املعول عليه أن ) رمضان ( وحده علم وهو علم
 أو على أنه بدل من الصيام يف  {ال ِذي أُن ِزل  ِفيِه ال ُقر آنُ } دأ خربهوارتفاعه على انه مبت

ي امُ } :قوله  .أو على أنه خرب مبتدأ حمذوف [183البقرة:] {ُكِتب  ع ل ي ُكُم الصِّ
 فإن قلت مل مسي شهر رمضان؟

الرمتاضهم فيه من حر الوع ومقاساة  قلت: الصوم فيه عبادة قدمية فكأهنم مسوه بذلك
  إضجارا بشدته عليهم دته كما مسوه انتقا ألنه كان ينتقهم أي يزعجهمش

هذا  وقيل ملا نقلوا أمساء الشهور عن اللغة القدمية مسوها ابألزمنة اليت وقعت فيها فوافق
 .الشهر أايم رمض احلر
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ت ِجيُبوا{: استجاب وأجاب واحد ومعناه قطع مسألته بتبليغه مراده وجواب  }فـ ل ي س 
الكالم هو ما يقطع الوب فيصل من فم القائل إىل مسع املستمع، من الوب مبعىن 

 وأصله قطع الوبة وهي كالغائط من األرض مث استعمل يف قطع كل أرض. القطع 
}يـ ر ُشُدون {: الرشد والرشد خالف الغي ويستعمل استعمال اهلداية وقيل الرشد أخص 

 من الرشد فإن الرشد يف األمور الدنيوية واألخروية والرشد يف األخروية فقط.
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أرفث الرجل. وهو  و الرفوث: من رفث يف كالمه وأرفث وترفث أفحش وقد الر ف ثُ 
 .اإلفصاح مبا جيب أن يكىن عنه

 .أنشد وهو حمرم أنه -رضي هللا عنها-وعن ابن عباس 

  إن تصدق الطري ننك مليسا وهن ميشني بنا مهيسا
  كان عند النساء فقيل له: أرفثت. فقال: إمنا الرفث ما

شيء  فكىن به عن الماع ألنه ال يكاد خيلو من {ُفُسوق   ف ال ر ف ث  و ال} :وقال هللا تعاىل
 .من ذلك

و ق د  } .الدال على معىن القبح خبالف قوله فإن قلت: مل كىن عنه ههنا بلفظ الرفث
ا} ،[21النساء:]  { ض ى بـ ع ُضُكم  أ ف   ِشُروُهن  } ،[189األعراف:] {فـ ل م ا تـ غ ش اه   ،{اب 
ُتُم النِّس اء  }  {ف أ تُوا ح ر ث ُكم  } ،[23النساء:] {د خ ل ُتم  هِبِن  } ،[43النساء:] {أ و  الم س 
ت  } ،[237البقرة:] {مت  سُّوُهن   ِمن  قـ ب ِل أ ن  } ،[223البقرة:] تـ ع ُتم  ِبهِ ف م ا اس  ُهن   م   {ِمنـ 
  .[222البقرة:] {و ال تـ ق ر بُوُهن  } ،[24النساء:]

 .اإلابحة كما مساه اختياان ألنفسهم قلت: استهجاان ملا وجد منهم قبل

 .لتضمينه معىن اإلفضاء فإن قلت مل عدي الرفث إبىل؟ قلت

غري اللفظ وإضافتها  ىالنساء مجع نسوة فهو مجع المع أو مجع امرأة عل :{ِنس اِئُكم  }
اإلفضاء إال ملن اختص ابملفضي إما بتزويج  إىل ضمري املخاطبني لالختصاص إذ ال حيل

 .أو ملك

يعتنقان ويشتمل كل  هو ما يلبس ويشتمل وملا كان الرجل واملرأة :{ل ُكم   ُهن  لِب اس  }
 :ابللباس املشتمل عليه قال العدي واحد منهما على صاحبه يف عناقه شبه

  تثنت فكانت عليه لباسا إذا ما الضجيع ثىن عطفها
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واالختيان من اخليانة   تظلموهنا وتنقصوهنا حظها من اخلري :{أ نـ ُفس ُكم   خت  ت انُون  }
 .كاالكتساب من الكسب فيه زايدة وشدة

اخليانة أو اخليانة البليغة فيكون املعىن تنقصون  واالختيان حترك شهوة اإلنسان لتحري
إىل معىن  تنقيصا اتما بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من الثواب ويؤول كمأنفس

 .تظلموهنا بذلك

ِشُروُهن  }  .ابلبشرة وأطلقت على الماع للزومها هلا أصل املباشرة إلزاق البشرة :{اب 

األفق كاخليط املمدود واخليط  هو أول ما يبدو من الفجر املعرتض يف :{األ بـ ي ضُ  اخل  ي طُ }
 .الليل شبها خبيطني أبيض وأسود ود ما ميتد معه من غبشاألس

 :قال أبو دؤاد

  والح من الصبح خيط أانرا فلما أضاءت لنا سدفة
  

ُتم  }   :االحتباس واللزوم مطلقا ومنه قوله أي معكتفون واالعتكاف يف اللغة :{ع اِكُفون   و أ نـ 

  عكوف بواكي حوهلن صريع عكفا فباتت بنات الليل حويل
 .يف املسجد يتعبد فيه ويف الشرع لبث خمصوص وهو أن حيبس نفسه 

 .للتوصل إىل الشيء دلوت الدلو إذا أرسلتها وأدليتها أي أخرجتها واستعري :تدلوا
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أ لون ك  } :قوله ل أن يكون اثنني على ما روي فيحتم الضمري لمع فإن كان من سأل {ي س 
أو اثنني أو لكون االثنني مجعا  من نسبة الشيء إىل مجع وإن كان ما صدر إال من واحد

.خالفية مشهورة على سبيل االتساع وإطالق المع على اثنني مسألة

مجع هالل على وزن أفعلة وهو مقيس يف فعال املضعف مثل عنان  {األ ِهل ةِ } :قوله
آخر الشهر وليلتني من أوله وقيل لثالث من أوله وقيل لليلتني من  وأعنة واهلالل يطلق

 .كاخليط الرقيق وقيل حىت يبهر بضوئه السماء وذلك ليلة سبع حىت حيجر ويستدير له
يقال له قمر وال يقال له هالل وقد  وقال الراغب: اهلالل القمر يف أول ليلة والثانية مث

 .غري كونه هالال يف شهر آخر مجع هنا مع كونه واحدا ابعتبار كونه هالال يف شهر
الواو وكسر ما قبلها فقلبت  وأصله موقات سكنت فيه-مجع ميقات  {م و اِقيتُ } :قوله
بني أمرين أحدمها معلوم  وهو الوقت، وقيل منتهى الوقت، وقيل هو احلد الواقع -ايء

 للشيء اهـ وال ينصرف سابق واآلخر معلوم به الحق وقال الراغب هو الوقت املضروب
 .ألنه مجع وهناية مجع يف وقت واحد

معطوف يف احلقيقة على مضاف حمذوف انب لفظ الناس منابه يف  {و احل  جِّ } :قوله
 :ملقاصد الناس احملتاج فيها للتأقيت دينا ودنيا فجاء قوله اإلعراب واملعىن: مواقيت

 بعد ذلك ختصيصا بعد تعميم{و احل  جِّ }
ِإن  أ ر د مُت  } :ه تعاىلأو فيه إضمار تقديره وللحج كقول أي  {أ ن  ت س رت  ِضُعوا أ و الد ُكم   و 

 .ألوالدكم
سيبويه احلج كالرد والشد  واحلج لغة القصد وهو بكسر احلاء وفتحها وقرئ هبما قال

 .اسم واحلج كالذكر فهما مصدران مبعىن ، وقيل الفتح مصدر والكسر
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ِبيِل اَّلل ِ } :قوله قدم اجملرور على املفعول الصريح، ألنه األهم وهو أن يكون  :{يف س 
يف  اتُِلواو ق  } :اإلسالم أال ترى االقتصار عليه يف حنو قوله القتال بسبب إظهار شريعة

يع  ع ِليم   ِبيِل اَّللِ  و اع ل ُموا أ ن  اَّلل   مسِ   .{س 
وهو من استعارة األجرام للمعاين  لدين هللا وشرائعه -وهو الطريق-وقد استعري السبيل 

الدين كان كأنه واقعا فيه، وهو  وهو ظرف جمازي للقتال ألنه ملا كان واقعا بسبب نصرة
 .نصرة سبيل هللا على حذف مضاف تقديره: يف

 
        

          

        



        

              

    

  
ُتُموُهم  } :قوله احلذق يف إدراك الشيء وفعله ويقال: ثقفت كذا إذا أدركته  :الثقف :{ث ِقف 

 .يتجوز به فيستعمل يف اإلدراك وإن مل تكن معه ثقافة ببصرك حلذق يف النظر مث
 :ألقرانه، قال ع األخذوالثقف وجود على وجه األخذ والغلبة ومنه رجل ثقف: سري

  فمن أثقف فليس إىل خلود فإما تثقفوين فاقتلوىن
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وثقفنا فالان يف موضع   وثقف الرجل: ظفر به وثقفته ثقفا مثال: بلعته بلعا، أي: صادفته،
 .كذا أي أخذانه ومصدره الِثّق ف

ورود وجدمتوهم  :والقرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا والذي يشهد لكون معىن ثقفتموهم
مُتُوُهم   ف ُخُذوُهم  } :ذلك يف قوله تعاىل تـُُلوُهم  ح ي ُث و ج د  [ وبعدها أيضا 89النساء:] {و اقـ 

ُتُموُهم  } :قال تـُُلوُهم  ح ي ُث ث ِقف   .[91النساء:] {ف ُخُذوُهم  و اقـ 
ل ُة أ ي ن  م ا ثُ } :وقد جاءت هبذا املعىن أيضا يف قوله تعاىل آل ] {ِقُفواُضرِب ت  ع ل ي ِهُم الذِّ

ِتيالً  م ل ُعوِنني  أ يـ ن م ا} :[ ويف قوله تعاىل112عمران:  {ثُِقُفوا ُأِخُذوا و قـُتُِّلوا تـ ق 
 .[61األحزاب:]

 .مبواقع القتل ويقال: إنه لثقف لقف؛ إذا كان جيد احلذر يف القتال بصريا
ثقيفها والثقاف ما تسويتها ت والتثقيف معىن غري هذا وهو التقومي أراد به تقومي الرماح فإن

 .تسوى به الرماح
ن ةُ } :قوله الفنت إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، والفتنة من  أصل :{و ال ِفتـ 

هللا تعاىل ومن العبد كالبلية واملصيبة والقتل والعذاب وغري ذلك  األفعال اليت تكون من
مة، ومىت كان من اإلنسان الكريهة، ومىت كان من هللا يكون على وجه احلك من األفعال

ن ُة } :وهلذا يذم هللا اإلنسان أبنواع الفتنة يف كل مكان حنو قوله يكون بضد ذلك، و ال ِفتـ 
 .{أ ش دُّ ِمن  ال ق ت لِ 

 .مث صار يستعمل يف االمتحان
الكفر، العذاب،  وقد ذكر الدامغاين للفتنة يف القرآن أحد عشر وجها وهي: الشرك،

بعينها، النون وذكر من  ابلنار، القتل، الصد، الضالل، املعذرة، الفتنةاالبتالء، اإلحراق 
ن ة  } الشواهد للشرك آيتنا هذه وقوله سبحانه بعدها آبية  .{و ق اتُِلوُهم  ح ىت  ال ت ُكون  ِفتـ 

ِجِد احل  ر اِم ح ىت  يـُق اتُِلوُكم  ِفيهِ  و ال تـُق اتُِلوُهم  ِعن د  } :قوله عرب  اعي: كأنهقال البق :{ال م س 
فيه، مهما  بـ"فيه" يف الثاين و"عند" يف األول واملراد احلرم يف كل منهما كفا عن القتال

 .وجد إىل الكف سبيل، تعظيما له وإجالال حملله
ن ة  } :قوله  .كان هنا اتمة وحىت مبعىن كي أو إىل أن :{ح ىت  ال ت ُكون  ِفتـ 
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يُن َّلِل ِ } :قوله ؤت هنا ابلتوكيد بـ" كل" كما جاء يف آية األنفال ألن مل ي :{و ي ُكون  الدِّ
مشركي العرب وأما هناك فهي يف عموم الكفار فناسب  أصل نزول هذه اآلية هنا يف

 . هناك التوكيد بقوله كله وتركه هنا
هللا هلم ما يقوي  وقال البقاعي: ملا كان هذا يف أوائل اهلجرة قبل أن يروا من نصر

 .تأكيدعزائمهم أعراه من ال
و ان  } من عدا وأييت على وجهني مبعىن التعدي عما أمر هللا  العدوان: مصدر :{ف ال ُعد 

الظلم وأمثلته كثرية يف القرآن، ومبعىن ال سبيل ومنه  عز وجل، وهو االعتداء بعينه وهو
و ان  ِإال ع ل ى الظ اِلِمني  } :قوله تعاىل هنا أ مي  ا } :سبحانه يف سورة القصص وقوله {ف ال ُعد 

ِ ق ض ي ُت ف ال و ان  ع ل ي   األ ج ل ني   .يعين ال سبيل علي {ُعد 
عن التسليط والتعرض  وذكر أبو حيان هذا الوجه يف تفسري العدوان هنا وقال: وهو جماز

العدوان فيها ابلظلم،  قلت: األقرب هنا املشاكلة اللفظية وآية القصص يصح أن يفسر
أهل العلم من  القرآن فقد حدث فيها خالف ومجهور وأما قضية اجملاز وجوازه يف

سبب نفي وجود  املتأخرين على جوازه واملسألة أراها اختالفا لفظيا يف حقيقة األمر وأن
وصفاته وأفعاله هبذا  اجملاز يف القرآن توسع الغالة فيه مما أوقعهم يف التعرض لذات هللا

 .اجملاز فضلت يف ذلك فرق وهللا املستعان
  

         

          

     

كالظلمات مجع ظلمة، واحلجرات مجع حجرة واحلرمة ما منع من  ع حرمةمج :احلرمات
 .انتهاكه

عرب مجع من املفسرين عن هذه الملة من اآلية أبهنا فذلكة  :{ف م ِن اع ت د ى ع ل ي ُكم  }
 .فذلكة: أي إمجال ملا فصل متفرع عليه تفرع النتيجة :وشرحها الشهاب فقال
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ُلك ةِ } وقال البخاري: التهلكة واهلالك واحد  قال الراغب: ما يؤدي إىل اهلالك :{التـ ه 
أبدل من  ة والتسرة أو أهنا كالتجربة مثمصدر مبعىن اهلالك كالتضر  وقال البعض التهلكة

ابن عطية: هي تفعلة من هلك  الكسرة ضمة ويشهد له قراءة اخلليل بكسر الالم وقال
 ميكن التحرز منه خبالف اهلالك وهو ماال ميكن التحرز منه بشد الالم وقيل التهلكة: ما

ه مل يعهد يف مصدرا ألن وقيل التهلكة نفس الشيء املهلك وقيل: هو اسم مصدر وليس
أبنه اسم مصدر تفرد به الطاهر ابن عاشور وال  املصادر وزن تفعلة بضم العني والقول

األخري هو ما  عنده؛ فإن العلماء فرقوا بني املصدر واسم املصدر أبن أدري ما وجهه
لفظا أو تقديرا دون تعويض وهذا  أدى معىن األول مع نقص حروفه عن حروف فعله

 . غري موجود هنا
تكلفات هؤالء النحويني يف أمثال هذه املواضع،  ال الرازي: إين ألتعجب كثريا منق

قوية، فورود  وجدوا شعرا جمهوال يشهد ملا أرادوه فرحوا به، واختذوه حجة وذلك أهنم لو
املوافق واملخالف ابلفصاحة، أوىل أبن يدل  هذا اللفظ يف كالم هللا تعاىل املشهود له من

 .ة واستقامتهااللفظ على صحة هذه
الشأن فيمن استشهد لبالغة القرآن أو استقامة  وهذا الكالم من الرازي كالم عظيم

علماءان ال أظنهم أرادوا  ابألشعار واألقوال اليت ال أسانيد هلا وال أزمة، إال أن ألفاظه
ختريج ما جاء يف كتاب هللا على ما روي عن العرب من  ذلك وإمنا هذا منهم على سبيل

 .ملدارسة وحماولة التوصل للمعاين بدقة وهللا أعلما ابب
 .ابملعىن الذي ذكره الراغب، وهللا أعلم وعلى كل فالذي تدل عليه اآلاثر أهنا

 {أبِ ي ِديُكم  } :أن الباء يف قوله قال الرازي: اتفقوا على :{تـُل ُقوا أبِ ي ِديُكم   و ال} :قوله
والتقدير: وال تلقوا أيديكم إىل  زائدة تقتضى إما زايدة أو نقصاان فقال قوم: الباء

الثوب و ابلثوب، وأخذت القلم وابلقلم فهما لغتان  التهلكة، وهو كقوله جذبت
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ف ِبم ا } أو {مب ا ق د م ت  ي د اك  } :مشهوراتن، أو املراد ابأليدي األنفس كقوله مستعملتان
ههنا  هلكة، وقال آخرون: بلفالتقدير: وال تلقوا أبنفسكم إىل الت {ك س ب ت  أ ي ِديُكم  

 .التهلكة حذف، والتقدير: وال تلقوا أنفسكم أبيديكم إىل
: والذي -أن زايدة الباء يف املفعول ال ينقاس بعد أن بني-ورجح أبو حيان قوال فقال: 

يتعدى ابلباء  أن املفعول يف املعىن هو أبيديكم لكنه ضمن ألقى معىن ما خنتاره يف هذا
التهلكة كقوله أفضيت جبنيب إىل األرض أي  يل وال تفضوا أبيديكم إىلفعداه هبا كأنه ق

 .األرض طرحت جنيب على
 
           

           

              

            

           

          

      

 متام الشيء انتهاؤه إىل حد ال حيتاج إىل شيء خارج عنه" :قال الراغب :{و أ متُّوا} :قوله
 .والناقص ما حيتاج إىل شيء خارج عنه".اهـ

أمت  مادته يف القرآن الغالب على معناه ما ذكره ابن منظور يف واإلمتام عند استقراء
ر ة  َّلِل ِ  و أ متُّوا احل  ج  } :"وقوله عز وجلالشيء قال: جعله اتما. وقال:  قيل: إمتامهما  {و ال ُعم 

 ."مافيهما من الوقوف والطواف وغري ذلك أتدية كل
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تـ ل ى ِإبـ ر اِهيم  } :موافق للمعىن يف آايت كثرية منها قوله تعاىل واملعىن يف اآلية هنا ِإِذ ابـ  ر بُُّه  و 
ِلم اٍت ف أ مت  ُهن   ي ام  ِإىل  الل ي لِ  مثُ  أ متُّوا} :وقوله تعاىل [124رة:البق] {ِبك   {الصِّ

د ُهم  } :[، وقوله187البقرة:] أداء  [ واملراد ابإلمتام4التوبة:] {ِإىل  ُمد ِِتِم   ف أ متُّوا ِإل ي ِهم  ع ه 
 ِإىل  } يف اآلية الثالثة على وجه الكمال وليس إكمال ما شرع فيه ويالحظ أن قوله

لكان متضمنا هذه الغاية، ومن ذلك أيضا  يقوي ذلك ألنه لو أراد املعىن اآلخر {م  ُمد ِتِِ 
ِلم ُة ر بِّك  } اآلايت اليت فيها [، 137[، ]األعراف:115األنعام:] {و مت  ت  ك 

ت هُ  } [،119]هود: [، وحنوها 48[، ]الفتح:81[، ] النحل:6يوسف:] {يُِتمُّ نِع م 
م  ل ن ا نُور  } وكذلك  :وحنوها[، وأيضا 8ُمِتمُّ نُورِِه[ ]الصف: [، ]و اَّلل ُ 8التحرمي:] {ان  أ متِ 

القرآن استخدام هذه  [ وغريها ومل أر يف223البقرة:] {الر ض اع ة   ِلم ن  أ ر اد  أ ن  يُِتم  }
متام غايته على حنو قول ابن منظور: "كقولك:  املادة مبعىن تتمة الشيء أي ما يكون

ف ِإن  } :قوله تعاىل :هذه املائة" إال يف شيء معدود وذلك يف آيتني فقط متام هذه الدراهم
رًا ف ِمن  ِعن ِدك   أ مت  م ت   ٍر فـ ت م  } :[ وقوله27القصص:] {ع ش  ن اه ا ِبع ش  ِميق اُت ر بِِّه  و أ مت  م 

ل ةً   .[142األعراف:} {أ ر ب ِعني  ل يـ 
  :ل الشاعرللزايرة قا أصل احلج القصد :{ا حل  جِّ } :قوله

 املعصفرا حيجون بيت الزبرقان
قرأها  بقصد بيت هللا تعاىل إقامة للنسك فقيل: احلج واحلج وقد وخص يف تعارف الشرع

مصرف. وقال ثعلب: احلج بفتح  ابن أيب إسحاق هنا بكسر احلاء، وكذا قرأ طلحة بن
 .ورمبا قال الفراء: مها لغتان احلاء املصدر وبكسرها االسم

فالن الشيء إذا قصده مرة  عبارة عن القصد وإمنا يقال: حج {ا حل  ج  }" :زيوقال الرا
السنة، وإمنا قيل هلا حجة ألن  -بكسر احلاء-واحلجة  .بعد أخرى، وأدام االختالف إليه

منها أركان ومنها  حيجون يف كل سنة، وأما يف الشرع فهو اسم األفعال خمصوصة الناس
  ."أبعاض ومنها هيئات

ر ة  } :قوله عمارة الود، ويف الشرع زايرة البيت  االعتمار والعمرة الزايرة اليت فيها :{ا ل ُعم 
 .املخصوصة املعروفة احلرام ابلشروط
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ِصر مُت  } :قوله العلم من اللغويني والفقهاء واملفسرين يف معىن هذه  اختلف أهل :{ُأح 
نرى أنه ال كالم  -ه هللارمح-هنا ولذا فسوف نسوق مبحثا ماتعا لإلمام الرازي  الكلمة

 :-هللا رمحه-بعده يقال فقد أجاد وأفاد، قال 
  .وضيق عليه اتفقوا على لفظ احلصر خمصوص مبنع العدو إذا منعه عن مراده

  :على ثالثة أقوال أما لفظ اإلحصار فقد اختلفوا فيه
لغة: أنه وابن السكيت والزجاج وابن قتيبة وأكثر أهل ال وهو اختيار أيب عبيدة :األول
 .ابملرض خمتص

 .السكيت: يقال: أحصره املرض إذا منعه من السفر قال ابن
 .فصيح الكالم: أحصر ابملرض وحصر ابلعدو وقال ثعلب يف
 اإلحصار يفيد احلبس واملنع سواء كان بسبب العدو أو بسبب أن لفظ :والقول الثاين

 .املرض وهو قول الفراء
 رضي هللا-حلاصل من جهة العدو وهو قول الشافعي ابملنع ا أنه خمتص :والقول الثالث

إال حصر العدو.  وهو املروي عن ابن عباس وابن عمر فإهنما قاال: ال حصر -عنه
، وفائدة هذا البحث -رضي هللا عنه-الشافعي  وأكثر أهل اللغة يردون هذا القول على

اثبت  العدو فقهية وهي أهنم اتفقوا على أن حكم اإلحصار عند حبس تظهر يف مسألة
: يثبت وقال -رضي هللا عنه- وهل يثبت بسبب املرض وسائر املوانع؟ قال أبو حنيفة

وذلك  ظاهرة على مذهب أهل اللغة -رمحه هللا-حنيفة  الشافعي: ال يثبت وحجة أبو
  :ألن أهل اللغة رجالن

  .اإلحصار خمتص ابحلبس احلاصل بسبب املرض فقط :الذين قالوا :أحدمها
  .احلكم املذهب تكون اآلية نصا صرحيا يف أن إحصار املرض يفيد هذا وعلى هذا

 اإلحصار اسم ملطلق احلبس سواء كان حاصال بسبب املرض أو الذين قالوا :والثاين
أيضا، ألن هللا تعاىل علق  بسبب العدو، وعلى هذا القول حجة أيب حنيفة تكون ظاهرة

اثبتا عند حصول اإلحصار سواء  يكون احلكم احلكم على مسمى اإلحصار فوجب أن
  .ابملرض حصل ابلعدو أو
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 أن اإلحصار اسم للمنع احلاصل ابلعدو فهذا القول ابطل وهو :وأما على القول الثالث
جبامع دفع احلرج وهذا  ابتفاق أهل اللغة وبتقدير ثبوته فنحن نقيس املرض على العدو

  .وهو ظاهر قوي - عنهرضي هللا-حنيفة  قياس جلي ظاهر فهذا تقرير مذهب أيب
اآلية منع العدو  مذهب الشافعي فهو أان ندعي أن املراد ابإلحصار يف هذه وأما تقرير

معارضة ابلرواايت املنقولة عن ابن عباس وابن  فقط. والرواايت املنقولة عن أهل اللغة
فة ويف معر  أن قوهلما أوىل لتقدمهما على هؤالء األدىن يف معرفة اللغة عمر، وال شك

 .تفسري القرآن
 .بوجوه من الدالئل مث إان بعد ذلك نؤكد هذا القول

 :إفعال من احلصر، واألفعال اترة جييء مبعىن التعدية حنو أن اإلحصار :احلجة األوىل
البعري إذا صار ذا غدة  ذهب زيد وأذهبته أان، وجييء مبعىن صار ذا كذا حنو: أغد

مبعىن وجدته بصفة كذا حنو: أمحدت الرجل  وجييء وأجرب الرجل إذا صار ذا إبل جرب
على الصريورة  حممودا واإلحصار ال ميكن أن يكون للتعدية، فوجب إما محله أي وجدته

أو وجدوا حمصورين مث إن أهل اللغة  أو على الوجدان واملعىن: أهنم صاروا حمصورين
عىن اإلحصار هو املمنوع ابلعدو ال ابملرض فوجب أن يكون م اتفقوا على أن احملصور

  .يؤكد مذهبنا أهنم صاروا ممنوعني ابلعدو أو وجدوا ممنوعني ابلعدو وذلك هو
وحمبوس  عبارة عن املنع وإمنا يقال لإلنسان إنه ممنوع من فعله أن احلصر :احلجة الثانية

إنه منعه مانع عنه، والقدرة عبارة  عن مراده إذا كان قادرا عن ذلك الفعل متمكنا منه مث
اعتدال املزاج وسالمة األعضاء، وذلك مفقود يف حق  يفية احلاصلة بسببعن الك
ممنوع، ألن إحالة  فهو غري قادر البتة على الفعل فيستحيل احلكم عليه أبنه املريض

أما إذا كان ممنوعا ابلعدو فصح ههنا أن  احلكم على املنافع تستدعي حصول املقتضى،
تكون  اإلحصار حقيقة يف العدو، والميكن أن الفعل، فثبت أن لفظة يقال إنه ممنوع من

 .حقيقة يف املرض
ِصر مُت  } :قوله أن معىن :احلجة الثالثة حبستم ومنعتم واحلبس البد له من حابس  :أي {ُأح 

واملنع  مانع، وميتنع وصف املرض بكونه حابسا ومانعا، ألن احلبس واملنع البد له من
عرض ال يبقى زمانني، فكيف يكون  ألن املرضفعل، إضافة الفعل إىل املرض حمال عقال 
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وصف العدو أبنه حابس ومانع، فوصف حقيقي ومحل الكالم  فاعال وحابسا ومانعا، أما
  .حقيقته أوىل من محله جمازه على

مشتق من احلصر وهو لفظ اإلشعار فيه ابملرض فلفظ  أن اإلحصار :احلجة الرابعة
  .األلفاظ املشتقة ابملرض قياسا على مجيعوجب أن يكون خاليا عن اإلشعار  اإلحصار

ِمن ُكم  م رِيضًا أ و  ِبِه أ ذًى ِمن   ف م ن  ك ان  } :قال بعد هذه اآلية أنه تعاىل :احلجة اخلامسة
املرض داخال فيه،  فعطف عليه املريض، فلو كان احملصر هو املريض أو من يكون {ر أ ِسهِ 

  .لكان هذا عطفا للشيء على نفسه
 خص هذا املرض ابلذكر ألن له حكما خاصا وهو حلق الرأس، فصار : إنهفإن قيل

  .حلقتم وكفرمت تقدير اآلية إن منعتم مبرض حتللتم بدم وإن أتذى رأسكم مبرض
أما إذا مل  كان حسنا هلذا الغرض إال أنه مع ذلك يلزم الشيء على نفسه، قلنا: هذا وإن

على نفسه فكان محل احملصر على  شيءيكن احملصر مفسرا ابملريض، مل يلزم عطف ال
  .عن هذا االستدالل فكان ذلك أوىل غري املريض يوجب خلو الكالم

ُتم  } :يف آخر اآلية :قال تعاىل :احلجة السادسة ر ِة ِإىل  احل  جِّ  ف ِإذ ا أ ِمنـ   {ف م ن  مت  ت ع  اِبل ُعم 
نه يقال يف املرض: شفي فإ ولفظ األمن إمنا يستعمل يف اخلوف من العدو ال يف املرض،

 .وعفي وال يقال: أمن
املريض من  نسلم أن لفظ األمن ال يستعمل إال يف اخلوف فإنه يقال: أمن فإنه قيل: ال

 .أوهلا اهلالك وأيضا خصوص آخر اآلية ال يقدح يف عموم
العدو وقوله:  األمن إذا كان مطلقا غري مقيد فإنه ال يفيد إال األمن من قلنا: لفظ
ُتم   ف ِإذ ا} بل يوجب ألن قوله :خر اآلية ال مينع من عموم أوهلا. قلناخصوص آ ليس  {أ ِمنـ 

فالبد وأن يكون املراد حصول األمن من شيء تقدم  فيه بيان أنه حصل األمن مماذا،
اإلحصار.  تقدم ذكره هو اإلحصار، فصار التقدير: فإذا أمنتم من ذلك ذكره. والذي

وجب أن يكون املراد من هذا  طلق إال يف حق العدو،وملا ثبت أن لفظ األمن ال ي
الدالئل أن اإلحصار املذكور يف اآلية هو منع العدو،  اإلحصار، منع العدو، فثبت هبذه

فقط، أما قول من قال:  هبذه الدالئل أن اإلحصار املذكور يف اآلية هو منع العدو فثبت
فيه دليل آخر وهو أن املفسرين هبذه الدالئل، و  إنه منع املرض صاحبه خاصة فهو ابطل
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 -عليه وسلم صلى هللا-أن سبب نزول هذه اآلية أن الكفار أحصروا النيب  أمجعوا على
النازلة يف سبب هل تتناول غري ذلك السبب؟  ابحلديبية، والناس وإن اختلفوا يف أن اآلية

اإلحصار  على أنه ال جيوز أن يكون ذلك السبب خارجا عنه، فلو كان إال أهنم اتفقوا
وذلك ابطل ابإلمجاع، فثبت مبا  امسا ملنع املرض، لكان سبب نزول اآلية خارجا عنها،

 .اآلية عبارة عن منع العدو ذكران أن اإلحصار يف هذه
يُ }  وأما اهلدي فإنه مجع واحدها هدية على تقدير جدية السرج قال ابن جرير :{ِاهل  د 

أعلم يف الكالم حرفا  العالء قوله: ال والمع الدي خمفف مث روى عن أيب عمرو بن
 .يشبهه

 .عطية بلفظ: ال أعرف هلذه اللفظة نظريا ونقله ابن
  .اهلدي: مجع هدية كما تقول: متر ومترة :وقال الرازي
وهدي ومطية  أن أهل احلجاز خيففون اهلدي ومتيم تثقلة فيقولون: هدية وذكر الرازي

  :ومطي واستشهد بقول الشاعر
 وأعناق اهلدي مقلدات كة واملصلىحلفت برب م

فيقع لإلفراد  عطية: حيتمل أن يكون اهلدي مصدرا مسي به مثل الرهن وحنوه وقال ابن
 .والمع

 
قال ابن جرير: النسك: الذبح هلل يف لغة العرب، يقال: نسك فالن هلل  :{ُنُسكٍ }

كها ن سكا نسيكة  َ  .مبعىن: ذبح هلل ذبيحة ينُس

والناسك:  .ك على العبادة والطاعة وكل ما يتقرب به إىل هللا تعاىلويطلق الُنس ك والُنسُ 
  .العابد ونسك وتنسك أي تعبد

 :وقال ابن األعرايب: الُنُسك سبائك الفضة كل سبيكة منها نسيكة، مث قيل للمتعبد
انسك ألنه خلص نفسه من دنس اآلاثم وصفاها كالسبيكة املخلصة من اخلبث هذا 

يل للذبيحة: نسك ألهنا من أشرف العبادات اليت يتقرب هبا إىل النسك مث ق أصل معىن
 .هللا
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ِجِد احل  ر امِ } :قوله  .{ح اِضِري ال م س 
احلرم على مسافة القصر  احلاضر: ضد املسافر. وعليه فاملراد ابملوصول من كان من

 .وهو كذلك عند الشافعي
كنه وراء امليقات وهو كذلك مس أو: مبعىن الشاهد غري الغائب فاملراد ابملوصول من كان

 .كما عند طاوس أو غري أهل مكة كما عند مالك عند أيب حنيفة أو أهل احلل
على الرجل أن يسكن حيث  واملراد من حضور األهل حضور احملرم وعرب به ألن الغالب

 .أهله ساكنون
 .وللمسجد احلرام إطالقان أحدمها نفس املسجد

ر ى} :نهوالثاين احلرم كله ومنه قوله سبحا ِجِد  ُسب ح ان  ال ِذي أ س  ِبع ب ِدِه ل ي اًل ِمن  ال م س 
احلرم ال من  إمنا أسري به من -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-بناءا على أنه  {احل  ر امِ 

 .أكثر أئمة الدين املسجد وعلى إرادة املعىن األخري يف اآلية هنا
  

           

            

        

{: قال ابن جرير: ُهر  م ع ُلوم ات   }احل  جُّ أ ش 
يعين جل ثناؤه بذلك: وقت احلج أشهر معلومات، واألشهر مرفوعات ابحلج، وإن  
كانت له وقتا ال صفة ونعتا، إذ مل تكن حمصورات بتعريف إبضافة إىل معرفة أو معهود، 
فصار الرفع فيهن كالرفع يف قول العرب يف نظري ذلك من احملل: املسلمون جانب، 

يكن حمصورا على حد معروف، ولو قيل جانب والكفار جانب، برفع الانب الذي مل 
 أرضهم أو بالدهم لكان النصب هو الكالم.

 وقال الرازي:
 من املعلوم ابلضرورة أن احلج ليس نفس األشهر فالبد ههنا من أتويل وفيه وجوه: 
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أحدها: التقدير: أشهر احلج أشهر معلومات، فحذف املضاف وهو كقوهلم: الربد 
 ران.شهران، أي وقت الربد شه

والثاين: التقدير احلج حج أشهر معلومات، أي ال حج إال يف هذه األشهر، وال جيوز يف 
غريها كما كان أهل الاهلية يستجيزوهنا يف غريها من األشهر، فحذف املصدر املضاف 

 إىل األشهر.
الثالث: ميكن تصحيح اآلية من غري إضمار وهو أنه جعل األشهر نفس احلج ملا كان  

 ا كقوهلم: ليل قائم، وهنار صائم.احلج فيه
{: قال الرازي:    قوله: }ف م ن  فـ ر ض 

{ يف اللغة ألزم وأوجب، يقال: فرضت عليك كذا أي أوجبته وأصل معىن  معىن: }فـ ر ض 
الفرض يف اللغة: احلز والقطع، قال ابن األعرايب: الفرض: احلز يف القدح ويف الوتد ويف 

يقع فيه الوتر وفرضة الوتد: احلز الذي فيه ومنه فرض غريه، وفرضة القوس: احلز الذي 
الصالة وغريها، ألهنا الزمة للعبد، كلزوم احلز للقدح، ففرض ههنا مبعىن أوجب، وقد 
ن اه ا{ ابلتخفيف،  جاء يف القرآن: فرض مبعىن أابن، وهو قوله: }ُسور ة  أ نـ ز ل ن اه ا و فـ ر ض 

ل ة  أ مي  اِنُكم { وهذا أيضا راجع إىل معىن القطع، ألن من وقوله: }ق د  فـ ر ض  اَّلل ُ ل ُكم  حت ِ 
قطع شيئا فقد أابنه من غريه وهللا تعاىل إذا فرض شيئا أابنه عن غريه، ففرض مبعىن 

 أوجب، وفرض مبعىن أابن، كالمها يرجع إىل أصل واحد.
 األصفهاين: الزاد: املدخر الزائد على ما حيتاج إليه يف قال :{ز و ُدواو تـ  } :قوله تعاىل

الطعام، واملزادة: ما جيعل فيه  الوقت، والزود أخذ الزاد... واملزود: ما جيعل فيه الزاد من
 .الزاد من املاء
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 .الناح: احلرج :قال ابن جرير
تـ ُغوا ف ض اًل ِمن  ر بُِّكم   أ ن  } :وقوله تلتمسوا فضال من عند ربكم، يقال منه:  يعين أن {تـ بـ 

أبغيه  ومن فضل هللا، أبتغيه ابتغاء: إذا طلبته والتمسته، وبغيته ابتغيت فضال من هللا،
  :بغيا، كما قال عبد بين احلسحاس

 كأنك قد واعدته أمس موعدا بغاك وما تبغيه حىت وجدته
 .يعىن طلبك والتمسك

التماس رزق هللا ابلتجارة، وأن هذه اآلية نزلت يف  :وقيل: إن معىن ابتغاء الفضل من هللا
م جل ثناؤه أن ال فأعلمه كانوا اليرون أن يتجروا إذا أحرموا يلتمسون الرب بذلك، قوم

 .ابلبيع والشراء بر يف ذلك وأن هلم التماس فضله
ُتم  }  :{أ ف ض 

أفاض البعري جبرته، إذا وقع  :قال الرازي: اإلفاضة: االندفاع يف السري بكثرة، ومنه يقال
األقداح يف امليسر، معناه مجعها مث ألقاها متفرقة،  هبا فألقاها منبتة، وكذلك أفاض

االندفاع فيه إبكثار  هذا ألنه صب تفرق واإلفاضة يف احلديث إمنا هياملاء من  وإفاضة
ومنه يقال للناس: فوض،  {ِإذ  تُِفيُضون  ِفيهِ } :وتصرف يف وجوهه، وعليه قوله تعاىل

الدفع للشيء حىت  مجعهم فوضى ويقال: أفاضت العني دمعها فأصل هذه الكلمة وأيضا



128 
 

ثرة، وأصله: أفضتم أنفسكم، فرتك ذكر بك يتفرق، فقوله تعاىل: }أفضتم أي دفعتم
 قوهلم: دفعوا من موضع كذا وصبوا املفعول، كما ترك يف

 :{ع ر ف اتٍ  } :قوله
 :قال الرازي

وبرمة أعشار، وأرض  عرفات: مجع عرفة، مسيت هبا بقعة واحدة، كقوهلم: ثوب أخالق،"
ك القطع األرض عرفة فسمي جمموع تل سباسب، والتقدير: كأن كل قطعة من تلك

 منعت من الصرف وفيها السببان: التعريف والتأنيث؟ قلنا: هذه بعرفات، فإن قيل: هال
مسماة بعرفة وعلى هذا  اللفظة يف األصل اسم لقطع كثرية من األرض كل واحدة منها

 ."القطع فرتكوها بعد ذلك على أصلها يف عدم الصرف التقدير مل يكن علما جملموع تلك
ع رِ }   :{ال م ش 
وليت شعري مافعل  ال الرازي: "املعلم وأصله من قولك: شعرت ابلشيء إذا علمته،ق

الشيء أعالمه، فسمى هللا تعاىل ذلك  فالن، أي ليت علمى بلغه وأحاط به، وشعار
 ."ألنه معلم من معامل احلج املوضع ابملشعر احلرام

 
        

           

       

 :{م ن ِاس ك ُكم  }
واملنسك: اسم مثل  نسكه، نسك الرجل ينسك نسكا ونسكا ونسيكة ومنسكا إذا ذبح

فإنه يقال منه ما كان الرجل انسكا، ولقد  املشرق واملغرب فأما النسك يف الدين،
 .ونسكا ونساكة، وذلك إذا تقرأ نسك، ونسك نسكا
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 :{و ِقن ا ع ذ اب  الن ارِ } :قوله

وقيته كذا، أقيه وقاية  :قال ابن جرير: "يعين بذلك: اصرف عنا عذاب النار، يقال منه
 ."وقاك هللا وقيا: إذا دفعت عنه أذى أو مكروها :قاء ممدودا، ورمبا قالواوواقية وو 
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قوله }أ ل دُّ{: قال ابن جرير: "األلد من الرجال: الشديد اخلصومة، يقال يف فعلت منه: 
د لددا ولدادة، فأما إذا غلب من خاصمه، فإمنا قد لددت اي هذا ومل تكن ألد، فأنت تل

 يقال فيه: لددت اي فالن فالان فأنت تلده لدا"
وقال الرازي: "قال الزجاج: اشتقاقه من لديديت العنق ومها صفحتاه، ولديدي الوادي، 

ومها جانباه، وأتويله أنه يف أي وجه أخذه خصمه من ميني ومشال يف أبواب اخلصومة 
 غلب من خاصمه".

قوله: }س ع ى{: السعي يف كالم العرب العمل، يقال منه: فالن يسعى على أهله، يعين به 
 يعمل فيما يعود عليهم نفعه، ومنه قول األعشى: 

 قيس فضر عدوها وبىن هلا  وسعى لكندة سعي غري مواكل
 يعىن بذلك: عمل هلم يف املكارم.

ُتم  م ا حت  ُرثُون  قوله: }احل  ر ث  و الن س ل {: احلرث هو ما يكون من ه الزرع، قال تعاىل: }أ فـ ر أ يـ 
ُتم  تـ ز ر ُعون ُه{ وهو يقع على كل ما حيرث ويزرع من أصناف النبات، وقيل: إن  * أ أ نـ 

 احلرث هو شق األرض، ويقال ملا يشق به: حمراث .
 وأما النسل فهو على هذا التفسري نسل الدواب، والنسل يف اللغة: الولد.

 : }و ل ِبئ س  ال ِمه اُد{: فيه وجهان: قوله تعاىل
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ن اه ا  األول: أن املهاد والتمهيد: التوطئة، وأصله من املهد، قال تعاىل: }و األ  ر ض  فـ ر ش 
ف ِنع م  ال م اِهُدون { أي املوطئون املمكنون، أي جعلناها ساكنة مستقرة ال متيد أبهلها 

ُفِسِهم    مي  ه ُدون { أي يفرشون وميكنون. والتنبو عنهم وقال تعاىل: }ف أِل نـ 
هن  ا و بِئ س   ل و  والثاين: أن يكون قوله: }و ل ِبئ س  ال ِمه اُد{ أي لبئس املستقر كقوله }ج ه ن م  ي ص 

ال ق ر اُر{ وقال بعض العلماء: املهاد الفراش للنوم، فلما كان املعذب يف النار يلقى على 
 انر جهنم جعل ذلك مهادا له وفراشا.

ُه بِث م ٍن ق ِري{: وردت هذه املادة يف القرآن يف عدة آايت منها قوله: }و ش ر و  وله }ي ش 
ِبيِل  خب  ٍس{ أي ابعوه مقابل مثن خبس ودخلت الباء على املبيع به وقوله }فـ ل يـُق اِتل  يف س 

ِخر ِة{ أي يبيعون الدنيا  ي ا اِبآل  نـ  ُرون  احل  ي اة  الدُّ مقابل اآلخرة وقوله }و ل ِبئ س  اَّللِ  ال ِذين  ي ش 
ا ِبِه أ نـ ُفس ُهم  ل و  ك انُوا يـ ع ل ُمون { يعين ابعوها وأما يشرتي فقد وردت مادته يف  م ا ش ر و 

ُد ى{ وقوله  آايت كثرية ودائما تدخل الباء فيه على املبيع مثل قوله: }اش رت  ُوا الض الل ة  اِبهل 
ي   نـ  يت مث  ناً }اش رت  ُوا احل  ي اة  الدُّ ُوا آِباي  ُهُم ال ع ذ اُب{ وقوله: }و ال ت ش رت  ِخر ِة ف ال خُي ف ُف ع نـ  ا اِبآل 

ق ِلياًل{ وغري ذلك وقال اخلازن: "ذكر املفسرون أن املراد هبذا الشراء البيع ومنه قوله: 
ُه بِث م ٍن خب  ٍس{ أي ابعوه".  }و ش ر و 

عت مبعىن اشرتيت أكثر" وقال: "} و ِمن  وقال الراغب: "شريت مبعىن بعت أكثر وابت
{ فمعىن يشري يبيع فصار ذلك كقوله: }ِإن   ِري نـ ف س ُه اب ِتغ اء  م ر ض اِت اَّللِ  الن اِس م ن  ي ش 

 اَّلل   اش رت  ى{ اآلية".
ِري{ معناه يبيع" واستشهد له بقول الشاعر:  وقال ابن عطية: "}ي ش 

 ت هامةمن بعد برد كن وشريت بردا ليتين
 وقول الشاعر:

 ويقول صاحبه أال تشري يعطى هبا مثنا فيمنعها
 . غري واحد من املفسرين وبنحو ذلك قال
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احلاجزة املانعة يقال: كففت فالان عن  قال الرازي: "ومعىن الكافة يف اللغة {ك اف ةً } قوله

اليد:   ويقال: كف القميص ألنه منع الثوب عن االنتشار، وقيل لطرف السوء أي منعته،
بصره من أن يبصر،  كف ألنه يكف هبا عن سائر البدن: ورجل مكفوف أي كف

معة وذلك ألن االجتماع مينع من التفرق الا فالكافة املانعة، مث صارت امسا للجملة
 ."والشذوذ
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ِرمِه ا ق ص صاً  ف ار ت د ا ع ل ى} جل ثناؤه يرجع كما قال :{يـ ر ت ِدد  } يعين بقوله: فارتدا:  {آاث 

تضعيف أظهر ال ذلك قيل: اسرتد فالن حقه من فالن، إذا اسرتجعه منه، وإمنا رجعا ومن
التضعيف،  ألن الم الفعل ساكنة ابلزم، وإذا سكنت فالقياس ترك {يـ ر ت ِدد  } :يف قوله

 .والمع وقد تضعف وتدغم وهي ساكنة بناء على التثنية
فالان على كذا، إذا كربه  جاهدوا: أصل اجملاهدة املفاعلة من قول الرجل: قد جهد فالن

اثنني كل واحد منهما يكابد من صاحبه  الفعل من وشق عليه، جيهده جهدا، فإذا كان
ما جيهده  قيل: فالن جياهد فالان، يعين أن كل واحد منهما يفعل بصاحبه شدة ومشقة،

 ويشق عليه، فهو جياهده جماهدة وجهادا
تكون بينهما، مث تستعمل  وهاجروا: املهاجرة املفاعلة، من هجرة الرجل الرجل للشحناء

 .منه يف كل من هجر شيئا ألمر كرهه
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رِ }  العنب إذا غلى واشتّد وقذف ابلزبد، مسى بذلك من مخر إذا هي املعتصر من :{اخل  م 

واخلمر ما واراك من  سرت، ومنه مِخار املرأة، وختمرت واختمرت، وهي حسنة اخلمرة،
  .وغمارهم أي: يف مكان خاف الشجر وغريه، ودخل يف مخار الناس

تغطي حىت تدرك وتشتّد.  فلما كانت تسرت العقل مسيت بذلك، وقيل: ألهنا ختمر: أي
  .ختامر العقل أي: ختالطه وقيل غري ذلك وقال ابن األنباري: مسيت بذلك ألهنا

  يسرت امليسر أي قامرته امليسر: القمار، وهو مفعل من: يسر، كاملوعد من وعد، يقال
يساره، أو من يسر الشيء  أو من اليسار ألنه يسلب واشتقاقه من اليسر وهو السهولة،
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 .والياسر الازر، وهو الذي جيزئ الزور أجزاء إذا وجب، أو من يسر إذا جزر
وعنت البعري انكسر بعد  العنت: املشقة، ومنه عنت الغربة، وعقبة عنوت شاقة املصعد،

  .جرب
العرب لزوم الشيء الشيء  النكاح": الوطء وهو اجملامعة، قال التربيزي: وأصله عند"

  .املطر األرض وإكبابه عليه، ومنه قوله:م: نكح
قالوا نكحها، فمعناه أصاب  ونكح املرأة، بضم النون، بضعة هي بني القبل والدبر، فإذا

 .نكحها، أيذلك املوضع منها
 
          

         

         

           

        

والزمان واملكان، فأكثر  احمليض": هو مفعل من احليض يصلح من حيث اللغة للمصدر"
املراد به املصدر، وكأنه قيل: عن احليض، ومثله املقيل  ن من األدابء زعموا أناملفسري

 .قال يقيل من
املكان. ورجح كونه مكان  وقال ابن عباس: هو موضع الدم، فعلى هذا يكون املراد منه

به املصدر لكان الظاهر منع  فلو أريد {ف ٱع ت زُِلوا  ٱلّنس اء يف ٱل م ِحيضِ } :الدم بقوله
ودون الركبة فإذا محل على موضع احليض كان املعىن:  تمتاع هبا فيما فوق السرةاالس

 .النساء يف موضع احليض فاعتزلوا
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"العرضة": فعلة من العرض وهو مبعىن املفعول، كالفرقة والقبضة، يقال: فالن عرضة 

 لكذا واملرأة عرضة للنكاح، أي: معرضة له. 
وقيل: هو اسم ما تعرضه دون الشيء، من عرض العود على اإلانء، فيعرتض دونه، 

 ويصري حاجزاً ومانعاً. 
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يمني": أصلها العضو، واستعمل للحلف ملا جرت العادة يف تصافح املتعاقدين، "ال
 وجتمع على، أميان، وعلى: أمين.

"اللغو": ما يسبق به اللسان من غري قصد، ويقال: لغا يلغو لغوًا ولغى يلغي لغياً، وقال 
ا ال يفهم ابن األنباري: اللغو عند العرب ما يطرح من الكالم استغناًء عنه، ويقال: هو م

 لفظه. 
اإليالء: مصدر آىل، أي: حلف،ويقال: أتىل أي: حلف، ويقال للحلف: ألية ومجع ألية 

 أالاي، كعشية وعشااي. 
 الرتبص: الرتقب واالنتظار، مصدر: تربص وهو مقلوب التبصر، قال:

 تطلق يوماً أو ميوت حليُلها تربص هبا ريب املنون لعلها
عن جانب املشرق إىل املغرب، وهو سريع الفيأة أي:  "فاء": يفيء فيأ وفيأًة، رجع،

 الرجوع. 
"العزم": ما يعقد عليه القلب  ويصمم، ويقال: عزم عليه يعزم عزماً، وعزمت عليك 

 لتفعلّن: أقسمت. 
 "الطالق": احنالل عقد النكاح، يقال منه: طلقت تطلق فهي طالق وطالقة، 

 ده، وقرء النجم وقت طلوعه ووقت غروبه، "القرء": أصله يف اللغة الوقت املعتاد ترد
قال ابن جرير أصل القرء يف كالم العرب الوقت جمليء الشيء املعتاد جميئه يف وقت 
معلوم وإلدابر الشيء املعتاد إدابره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشرتكا 

 بني هذا وهذا وقد ذهب إليه بعض األصوليني.
هو الوقت وقال أبو عمرو بن العالء العرب تسمي احليض قرءا  وقال األصمعي إن القرء

 وتسمي الطهر قرءا وتسمي الطهر واحليض مجيعا قرءا.
وقال ابن عبد الرب: ال خيتلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به احليض 

أن القرء الطهر ويراد به الطهر وإمنا اختلفوا يف املراد من اآلية ما هو على قولني منهما 
 واستشهد أبو عبيد وغريه على ذلك بقول الشاعر وهو األعشى .

 تشد ألقصاها عزمي عزائكا  ففي كل عام أنت جاشم غزوة
 ملا ضاع فيها من قروء نسائكا مورثة ماال ويف األصل رفعة
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ميدح أمريا من أمراء العرب آثر الغزو على املقام حىت ضاعت أايم الطهر من نسائه مل 
 اقعهن فيها.يو 

 والقول الثاين أن القرء احليض:
قال ابن كثري: ويؤيد هذا ما جاء يف احلديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق 

صلى هللا -املنذر بن املغرية عن عروة بن الزبري عن فاطمة بنت أيب حبيش أن رسول هللا 
 قال هلا دعي الصالة أايم أقرائك. -عليه وسلم

ان صرحيا أبن القرء هو احليض ولكن املنذر هذا قال فيه أبو حامت فهذا لو صح لك
 جمهول ليس مبشهور وذكره ابن حبان يف الثقات.

"الرحم": الفرج من املؤنث، وقد يستعار للقرابة، يقال: بينهما رحم، أي قرابة، ويصل 
 الرحم. 

ت ذلك معه، "البعل": الزوج، وابعل الرجل امرأته إذا جامعها، وهي تباعله إذا فعل
وامرأة حسنة التبعيل إذا كانت حتسن عشرة زوجها، والبعل أيضًا امللك، وبه مسي الصنم 
ألنه املكتفي بنفسه. ومجع البعل: بعول وبعولة، كفحول وفحولة، التاء فيه لتأنيث المع 

 وال ينقاس. 
أدرجهم الدرجة: املنزلة، وأصله من درجت الشيء وأدرجته: طويته، ودرج القوم فنوا، و 

هللا فهو كطي الشيء منزلة منزلة والدرجة املنزلة من منازل الطي، ومنه الدرجة اليت يرتقى 
 إليها.
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لذو مسك ومساك إذا   اإلمساك": للشيء حبسه، ومنه امسان: مسك ومساك، يقال:إنه"

  .كان خبياًل، وفيه مسكة من خري أي: قوة
ى، أرسلها لرتع التسريح": اإلرسال،وسرح الشعر خلص بعضه من بعض، واملاشية"

 .والسرح املاشية
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  .والبالغ األصل : يبلغ بلوغاً، وصل إىل الشيء، والبلغة منه،فبلغن": بلغ"
  .وكذلك الغاية واألمد أجلهن: يقال لعمر االنسان: أجل: وللموت الذي ينتهي: أجل،

يعضلها بكسر الضاد  فال تعضلوهن": العضل: املنع، عضل أمّيه منعها من الزوج"
أصله الضيق، عضلت املرأة بيضها، ويقال:  وضمها، ويقال: دجاج معضل إذا احتبس

  .بطنها نشب الولد يف

يطاق، قالت ليلى  وأعضل الداء األطباء أعياهم، وداء عضال ضاق عالجه وال
 :األخيلية

  غالم إذا هز  القناة سقاها شفاها من الداء العضال الذي هبا
  .عند العرب معضل وأعضل األمر اشتّد وضاق، وكل مشكل

رضعاً ورضاعاً  دي لشرب اللنب، يقال منه: رضع يرضعيرضعن": الرضع: مص الث"
وذلك لشّدة خبله ال حيلب الشاة خمافة أن  ورضاعًة، وأرضعته أّمه ويقال، للئيم: راضع

 .فيطلب منه اللنب، فريضع ثدي الشاة حىت ال يفطن به يسمع منه احللب،
واحلول  أحوال، حولني": احل ول: السنة وأحول الشيء صار له حول؛ وجيمع على"

  احليلة، وحال الشيء انقلب وحتّول انتقل،
إىل اثنني تقول: كسوت  وكسوِتن: الكسوة: اللباس يقال منه كسا يكسو، وفعله يتعدى

  زيداً ثوابً،
الوجه من السواد،  ال تكلف: التكليف: اإللزام وأصله من الكلف، وهو األثر على

  فالن كلف بكذا أي مغرى به،
املفطوم عن ثدي  صدر فصل فصالً وفصااًل، ومجع فصيل، وهوفصاال": الفصال: م"

العري خرجت، واملعىن فارقت مكاهنا،  أمه، وفصل بني اخلصمني فرق فانفصال، وفصلت
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 تبيينه،وهو راجع ملعىن تفريق حكم من حكم، فيحصل به البيني، وتفصيل كل شيء
  .ومدار هذه اللفظة على التفرقة والتبعيد

العسل أشوره إذا اجتنيته،  غة هو استخراج الرأي، من قوهلم: شرتالتشاور": يف الل"
الكلمة على اإلظهار، فكأن كل واحد من املشاورين أظهر  والشورة واملشورة، وكان مدار

 .قلبه لآلخر ما يف
  .عرضتم": التعريض: اإلشارة إىل الشيء دون تصريح"
فالن فالنة، أي:  ل خطبخطبة النساء": اخلطبة:بكسر اخلاء التماس النكاح، يقا"

  ِخطبك؟ أي: ماحاجتك، وأمرك؟ سأهلا "خطبة" أي: حاجته، فهو من قوهلم: ما
واإلذكار، وكالمها راجع  واخلُطبة بضم اخلاء الكالم املشتمل على: الزجر، والوعظ،

  .للخطاب الذي هو الكالم
  .أكننتم": أكّن الشيء: أخفاه يف نفسه، وكنه: سرته"
عقدت احلبل والعهد،  :العقدة: يف احلبل، ويف الغصن معروفة، يقال عقدة النكاح":"

 .االشتداد، وتعقد األمر علّي اشتدّ  ويقال: أعقدت العسل، وهو راجع ملعىن
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شامل لميع مواقع اشتقاقه،  ملقرت": املقل أقرت الرجل وقرت يقرت ويقرت، والقلة معىنا"

 والقرتة أدىن الغبار، والناموس الصغار، والقتار: ريح ومنه القتري، وهو مسمار الدرع،
 .القدر

وضمها، ونصيف:  النصف": هو الزء من اثنني على السواء، ويقال: بكسر النون"
فهو  ، أي: نصفه، وكل شيء بلغ نصف غريه((أحدهم وال نصيفه ما بلغ مد)) :ومنه

  نصف،
املكان حرسه، وحفظ القرآن  احملافظة على الشيء: املواظبة عليه، وهو من احلفظ، حفظ

 .تذكره غائباً 
فحسن أن جتمع مجع  وركبان": مجع راكب، وهو صفة استعملت استعمال األمساء،"

 .األمساء
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  .عدد معروف ومجعه يف القلة آالف ويف الكثرة ألوف :األلف :{و ُهم  أُُلوف  }
ألنه يقطع به، ويقال: انقرض  يـُق ِرُض ٱَّلل  {: القرض: القطع ابلسن ومنه مسي املقراض}

ومنه: أقرضت فالانً أي قطعت له؛ قطعة من املال وقال  انقطع خربهم،القوم أي ماتوا، و 
فالانً، أعطاه ما  القرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الزاء، يقال: أقرض فالن :الليث

أعطيته لتكافئ عليه؛وقال ابن كيسان:  يتجازاه منه. واالسم منه: القرض، وهو ما
 ل: تقارضا الثناء أثىن كل واحد منهمالريجع إليك مثله، ويقا القرض: أن تعطي شيئاً 

  على صاحبه،
املقدار،وضعف الشيء مثله ثالث  الضعف: مثل قدرين متساويني، ويقال مثل الشيء يف

 ضعفان فقد يطلق على االثنني املثلني يف القدر من حيث إن كل مرات إال  أنه إذا قيل
  .لآلخر اً واحد يضعف اآلخر، كما يقال: الزوجان لكل واحد منهما زوج

  القبض": ضم الشيء والمع عليه والبسط ضده،"
 الناس،وهو اسم مجع، وجيمع على أمالء، ومسوا بذلك ألهنم األشراف من :{املأل}

مبا حيتاج إليه. وقال الفراء:  ميلئون العيون هيبة، أو املكان إذا حضروه، أو ألهنم مليئون
 ة، وكذلك: القوم، والنفر، والرهط؛ وقالال تكون فيهم امرأ املأل الرجال يف كل القرآن

 .الزجاج: املأل: هم الوجوه وذوو الرأي
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أن وزنه فاعول وال  :معروف وهو الصندوق، ويف التابوت قوالن. أحدمهاالتابوت": "

 ابهلاء آخراً، يعرف له اشتقاق ولغة فيه التابوه،
توضع فيه األشياء وتودع  والقول اآلخر: أنه فعلوت من التوب، وهو الرجوع ألنه ظرف،

 . مودعاتهمنه،وصاحبه يرجع إليه فيما حيتاج إليه من  فال يزال يرجع إليه ما خيرج
  .أي:وقار وثبات السكينة: فعيلة من السكون، وهو الوقار تقول: يف فالن سكينة
من األرض إذ بعضهم  النود: مجع جند، وهو معروف، واشتقاقه من الند وهو:الغليظ

  .يعتصم ببعض
للقدر الذي يؤكل، وبفتح  الغرفة": بضم الغني اسم للقدر املغرتف من املاء، كاألكلة"

ضربت ضربة . واالغرتاف والغرف معروف، والغرفة  :مصدر للمرة الواحدة حنوالغني 
  .العايل املشرف البناء

  .جاوز": جاز املكان قطعه"
رجع، أو من فأوت رأسه:   الفئة: القطعة من الناس، وقيل: هو مأخوذ من فاء يفيء إذا

  .كسرته
  .غلىب ىغلب": غلباً وغلبًة: قهر، واألغلب القوي الغليظ، واألنث"
تسرت وجهها، ومن ذلك الرباز  برز": يربز بروزاً، ظهر، وامرأة برزة أخذ منها السن، فلم"

  .واملتربّز
 .أفرغ": صب وفرغ من كذا، خال منه"
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  .ثبت": استقر ورسخ، وثبته أّقره ومكنه بيث ال يتزحزح"
الكلمة يرجع  واالشتقاق يف هذه القدم": الرجل وهي مؤنثة تقول يف تصغريها: قدمية،"

  .ملعىن التقدم
زيد: عطفت  هزم": كسر الشيء ورد بعضه على بعض، وتقول العرب: هزمت على"

  .عليه
 الدفع: الصرف: دفع يدفع دفعاً، ودافع مدافعة ودفاعاً  .

 :واخللة الصديق، قال الشاعر اخللة: الصداقة كأهنا تتخلل األعضاء أي: تدخل خالهلا،
 يسارق ابلطرف اخلباء املسرتا خلة وكان هلا يف سالف الدهر

 
                

            

            

         

  

 
ن ُة   والوسن": قيل: النعاس، وهو الذي يتقّدم النوم من الفتور قال الشاعر:"السِّ

 وسنان أقصد ه النعاس فرنقت يف عينه ِسن ة وليس بنائم
 ويبقى مع السنة بعض الذهن، والنوم هو املستثقل الذي يزول معه الذهن، 

 قال املفضل: السنة ثقل يف الرأس، والنعاس يف العني، والنوم يف القلب. 
رسي": آلة من اخلشب أو غريه معلومة، يقعد عليها، والياء فيه كالياء يف: قمري، "الك

 ليست للنسب، ومجعه كراسي، وسيأيت تفسريه ابلنسبة إىل هللا تعاىل. 
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 آده الشيء يؤوده: أثقله،وحتمل منه مشقة قال الشاعر: 
 وضن ت، وما كان النوال يؤودها أال  ما لسلمى اليوم بت جديدها
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 .أو رأي الغي": مقابل الرشد، يقال غوى الرجل يغوى أي: ضل يف معتقد"
 .بزايدة عليه احلدّ  الطاغوت": بناء مبالغة من طغى يطغى، إذا جاوز"
تبقى على الذب ألن  العروة": موضع اإلمساك وشّد األيدي والتعلق، والعروة شجرة"

 .اإلبل تتعلق هبا يف اخلصب
 .االنفصام": االنقطاع، وقيل االنكسار من غري بينونة"

 .هبت: حتري ودهش
 .واألوىل أفصح اخلاوي: اخلايل، خوت الدار ختوى خوًى غري ممدود، وخوايً،

 .وخوت املرأة وخويت خال جوفها عند الوالدة
 .عريش العرش": سقف البيت، وكل ما يهيأ لُيظل  أو ِيُكن  فهو"
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للسكت، وهو اختيار  يتسنه": إن كانت اهلاء أصلية فهو من السنة وإن كانت اهلاء"
 .املربد، فتكون من املسنون أي: املتغري

ابلزاي فمن النشز، وهو  ،"حيي وأما: "أنشزأنشر هللا املوتى"، ونشرهم، ونشر امليت "
الشيء جعله انشزًا،أي: مرتفعاً، ومنه: انشزوا  ما ارتفع من األرض، ومعن: أنشز

 .الزوج وامرأة انشز، أي: مرتفعة عن احلالة اليت كانت عليها مع فانشزوا،
 اإلطمئنان، وهو: السكون، الطمأنينة": مصدر اطمأن  على غري القياس، والقياس"

 .وطامنته أسكنته
أيضاً يف القطع  صار": يصور قطع وانصار: انقطع، وصرته أصوره: أملته، ويقال"

الفراء: الضم يف الصادحيتمل اإلمالة  واإلمالة: صاره يصريه، قاله أبو علي، وقال
 .ال حيتمل إال  القطع والتقطيع، والكسر فيها

الرب، وكثريًاما يراد  وأشهر ذلكاحلبة": اسم جنس لكل ما يزرعه ابن آدم ويقتاته، "
 .ابحلب

 .اإلنبات": اإلخراج على سبيل التولد"
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أنعم. ومن أمسائه تعاىل: املنان،   واملنة النعمة، مّن عليهواملّن" قدر الشيء ووزنه، واملنّ "

على  والبخس له، ومنه املّن املذموم، وهو ذكر املنة للمنعم عليه واملّن النقص من احلق
املّن القطع، ألن املنعم يقطع  سبيل الفخر عليه بذلك، واالعتداد عليه إبحسانه، وأصل

  .قطعة من ماله ملن ينعم عليه
أحد ويقال غين أقام ابملكان،  : فعيل للمبالغة من غين وهو الذي ال حاجة له إىلالغين""

  .عن التحسن والغانية هي اليت غنيت بسنها
ايء لكسرة ما قبلها،وهو  الرائء": فعال مصدر من راءى من الرؤية، وجيوز إبدال مهزته"

 .نية له غري ذلك يثنوا عليه ويعظموه بذلك ال أن يري الناس ما يفعله من الرب حىت
وقيل: هو اسم جنس  الصفوان": احلجر الكبري األملس، وحتريك فائه ابلفتح لغة،"
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  .واحده صفوانة
وقال النضر: أول ما  .الوابل": املطر الشديد، وبلت السماء تبل، واألرض موبولة"

هطالً ورذاذًا، مث نضحاً وهو قطرتني قطرتني، مث  يكون املطر رشاً، مث طساً، مث طالًّ،
 .مث وابالً وجودًا. والوبيل: الوخيم وِتتاانً 

وقال علي بن عيسى:  الصلد": األجرد األملس النقي من الرتاب الذي كان عليه،"
 .واألرضني وغريمها الصلد، اخلايل من اخلري من احلجارة

، الرابوة، وتثلث الراء يف اللغتني :الربوة": قال اخلليل: أرض مرتفعة طيبة، ويقال فيها"
  .ويقال: رابية

قوم، منهم جماهد: الطل  الطل": املستدق من القطر اخلفيف، هذا مشهور اللغة. وقال"
الطل أضعف املطر، والمع طالل، يقال: طلت  :"الندى، وهذا جتّوز. ويف "الصحاح

  .الشاعر: وملا نزلنا منزالً طله الندى األرض قال
قالوا كلب وكليب. قال  النس، كماالنخيل": اسم مجع أو مجع تكسري، كنخل اسم "

وصفوها، وذلك أنه أكرم ما ينبت، لكونه  الراغب: مسي بذلك ألنه منخول األشجار
إذا قطع  احتياج األنثى منه إىل الفحل يف التذكري. أي التلقيح، وأنه مشبهاً للحيوان يف

  .رأسه مل يثمر
 .عنابأ العنب: مثر الكرم، وهو اسم جنس، واحده عنبة، ومجع على

يسميها العامة الزوبعة، قاله  اإلعصار: ريح شديدة ترتفع فريتفع معها غبار إىل السماء
اليت تقتل، مسيت بذلك ألهنا تعصر السحاب، ومجعها  الزجاج، وقيل: الريح السموم

 .أعاصري
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عشق طلبه، من  التعفف": تفعل من العفة، عف عن الشيء أمسك عنه، وتنزه عن"

 :تعاىل، وقال رؤبة بن العجاج فعف فمات مات شهيداً. أي: كف عن حمارم هللا
 ومل يدعها بعد فرك وعشق فعف عن أسرارها بعد الغسق

 :الشاعر السيما": العالمة، وميد ويقال: السيمياء، كالكيمياء. قال" 
  له سيمياء ال تشق على البصر غالم رماه هللا ابحلسن ايفعا

  .م، والسمة العالمةوهو من الوس
واشتقاق: اإلحلاف، من  اإلحلاف": اإلحلاح واللجاج يف السؤال، ويقال: أحلف وأحفى،"

يف كل حال، وقيل: ِمن: أحلف الشيء إذا  اللحاف، ألنه يشتمل على وجوه الطلب
 :ومنه اللحاف. ومنه قول أبن أمحر غطاه وعمه ابلتغطية،

  ثخينا ويلحفهّن هفهافاً  يظل حيفهّن بقفقفيه
  .يصف ذكر النعام حيضن بيضاً جبناحيه، وجيعل جناحه كاللحاف

قوهلم: حلفين من فضل  وقيل: اشتقاقه من حلف البل ملا فيه من اخلشونة، وقيل: من
 . حلافه، أي: أعطاين من فضل ما عنده
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فال وهللا ما أخذان من لقمة إال راب من )) :الراب": الزايدة يقال: راب يربو ومنه احلديث"
ابلربكة وأرب الرجل، عامل  يعين الطعام الذي دعا فيه النيب صلى هللا عليه وسلم ((حتتها

 :وقال حامت .ابلراب، ومنه الربوة والرايب

  نوى القشب قد أرب ذراعاً على العشر وأمسر خطيا كأن كعوبه

غري استواء، وخبط البعري األرض أبخفافه،  ختبط: تفعل من اخلبط وهو الضرب على
  وال يهتدي: خبط عشواء ، وتورط يف عمياء ويقال للذي يتصرف

  .سلف: مضى وانقضى، ومنه سالف الدهر أي ماضيه
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  عاد عودًا: رجع، وذكر بعضهم أهنا تكون مبعىن صار،
هللا فامنحق  اهلالل، يقال: حمقه احملق: نقصان الشيء حاالً بعد حال. ومنه: احملاق يف

  :وامتحق أنشد الليث
 نكّر الديدين نقصاً مث ينمحق يزداد حىت إذا ما مت  أعقبه
 :ممسوس وبه مس. أنشد ابن األنباري من املس، املس النون يقال: مس فهو

 كذي املس جن ومل خينق أعلل نفسي مبا ال يكون
ي النون مسًا كما أن ميس اإلنسان فيجنه، ومس وأصله من املس ابليد، كأن الشيطان

واملس  ويطأه برجله فيخيله ، فسمي النون خبطة، فالتخبط ابلرجل الشيطان خيبطه
سبيل التأكيد، ورفع ما حيتمله  ابليد، ويتعلق: من املس، بقوله: يتخبطه، وهو على

 .يف أنه ال يكون إال  من املس يتخبطه من اجملاز إذ هو ظاهر
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معطيًا أو آخذًا، كما  تداين": تفاعل من الدين، يقال: داينت الرجل عاملته بدين"
  :رؤبة تقول: ابيعته إذا بعته أو ابعك قال
  فمطلت بعضاً وأّدت بعضاً  قضىداينت أروى والديون ت
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عليه ما يكتبه، وأصله  أمل وأملى لغتان: يقال: أمليت وأمللت على الرجل أي: ألقيت
 .يف اللغة اإلعادة مرة بعد أخرى

وتباخسوا يف البيع تغابنوا،   البخس": النقص، يقال منه: خبس يبخس، ويقال ابلصاد،"
  .حتيالهيريده منه اب كأن كل واحد يبخس صاحبه عن ما

 .سئم يسأم :السأم والسآمة": امللل من الشيء والضجر منه، يقال منه"
وبفتح القاف:  القسط": بكسر القاف: العدل، يقال منه: أقسط الرجل أي عدل،"

 .ابلكسر أيضاً: النصيب الور، ويقال منه: قسط الرجل أي جار، والقسط
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يرهن رهناً، مث أطلق املصدر  الرهن": ما دفع إىل الدائن على استيثاق دينه، ويقال: رهن"
  دام على املرهون، ويقال: رهن الشيء

ويقال: أرهن يف السلعة إذا  وأرهن هلم الشراب: دام، قال ابن سيده: ورهنه، أي: أدامه،
   الثمنغاىل هبا حىت أخذها بكثري

  :بن مرة ويقال من الرهن الذي هو من التوثقة: أرهن إرهاانً قال مهام
  فلما خشيت أظافريهم***جنوت وأرهنتهم مالكاً 

  وقال ابن األعرايب، والزجاج: يقال يف الرهن رهنت وأرهنت
الرابط من ذمام، أو قرابة، أو  اإلصر": األمر الغليظ الصعب، واآلصرة يف اللغة: األمر"
 الذي تربط به األمحال وحنوها هد، وحنوه. واإلصار: احلبلع

 :قال الشاعر
 واحلامل اإلصر عنهم بعدما عرقوا اي مانع الضيم أن يغشى سراِتم

 
 

 بمد هللامت 
 


