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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 مصةخْ مَ  :قولو إلى خال :قولو من الخاء حرف( أ -1ٔ)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة لممتقين، وصمى اهلل وسمم وبارك عمى عبده ورسولو محمد، وعمى آلو 

 والمستمعين، أما بعد: ،والحاضرين ،ولشيخنا ،ولوالدينا ،الميم اغفر لنا، وصحبو أجمعين
 {ُأمٌَّة َقْد َخَمتْ }وتقدم، ومنو:  ،ذىب :موة، وبمعنىخال: لو معنيان: من الخَ  فيقول اإلمام ابن ُجزي الكمبي:

 .[ٖٗٔ البقرة:]
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:

 ورحمتو وبركاتو. فسالم اهلل عميكم
يدل عمى تعري الشيء من  ،إلى أصل واحد -الخاء والالم والحرف المعتل-: ىذه المادة أرجعيا ابن فارس خال

من الغم، واأليام  ي لمن كان خميًّامِ الخَ  :منو، ويقال إذا تعرى منو، إذا كان خميًّا مٌو من كذاخِ  :الشيء، يقال: ىو
فرغ لو، ولم يشتغل  :يقال: خال لكذا بمعنىو ، [ٕٗ الحاقة:] {َأْسَمْفُتْم ِفي اأَليَّاِم اْلَخاِلَيةِ ِبَما }الماضية،  :الخالية ىي

 ،وعطفو ،يعني: تخمص لكم رعايتو [ٜ يوسف:] {َيْخُل َلُكْم َوْجُو َأِبيُكمْ }: -تبارك وتعالى-بغيره، ومن ذلك قولو 
يأخذ النصيب األكبر، وىكذا و  ،-الصالة والسالمعميو -شارككم فيو يوسف ونحو ذلك مما كان ي ،واىتمامو

يعني: ال تتعرضوا ليم بقتال وال  [٘ التوبة:] {َفَخمُّوا َسِبيَمُيمْ } ،كف عنو، أو أطمقو :سبيمو يعني خّمى :حينما يقال
 .[ٗ االنشقاق:] {َوأَْلَقْت َما ِفيَيا َوَتَخمَّتْ }تركو،  :تخمى عنو بمعنى :أسر، وىكذا يقال

ذكر المعنيين  -رحمو اهلل-تعري الشيء من الشيء، وابن ُجزي : المادة كما ترون ترجع إلى ىذا األصلفيذه 
فيذا  ،ومضى ،وتقدم ،ذىب :كما سبق، وبمعنى ،وىذا يرجع إلى ىذا المعنى ،قال: من الخموة، يعني: االنفراد

ُأمٌَّة َقْد }وذىبت، قال: ومنو:  ،وانصرمت ،فيذه قد عريت عن الحال الحاضرة ،ونحو ذلك ،األيام الخالية مثل
 .[ٖٗٔ البقرة:] {َخَمتْ 
َذا َخال َبْعُضُيْم ِإَلى َبْعضٍ }فقولو مثاًل:  ،: ىو يرجع إلى ىذا المعنىنإذ بمعنى: االنفراد، انفصموا  [ٙٚ البقرة:] {َواِ 

َذا َخَمْوا ِإَلى َشَياِطيِنِيمْ }وانفردوا،  ،عن غيرىم َذا َخَمْوا }يعني: انفردوا،  [ٗٔ البقرة:] {َواِ  َذا َلُقوُكْم َقاُلوا آَمنَّا َواِ  َواِ 
وا َعَمْيُكمُ   [ٕٗٔ البقرة:] {َوَلمَّا َيْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَمْوا ِمْن َقْبِمُكمْ }يعني: انفردوا،  [ٜٔٔ آل عمران:] {اأَلَناِملَ  َعضُّ

ْن ِمْن ُأمٍَّة ِإالَّ خال }يعني: مضوا،   ُأرسل فييا نظير في الزمن الماضي. ،يعني: مضى [ٕٗ فاطر:] {ِفيَيا َنِذيرٌ َواِ 
خاطئ، وأما  :فيو ،ئخط :والفعل منو ،خطايا، وخطيئات :وجمعو ،خطيئة: ذنب :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 أخطأ. :الخطأ بغير عمد فالفعل منو
والذىاب عنو، ثم  ،يقول بأن أصل ىذه المادة يدل عمى تعدي الشيء -رحمو اهلل-ىذا ىو المشيور، وابن فارس 

 .تعدي الشيء والذىاب عنو :كيف تتفرع عن ىذا ،انظر بعد ذلك كيف تكون المعاني
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مقدار  ،طوةخُ  ا:يقال لي ،ىي ما بين الرجمين، يعني: في المشي :طوة يقولونطوة، والخُ و خُ أخطُ  وتُ طَ يقال: خَ 
 .طوةخطوة، يعني: أقل من نصف متر، خُ 

المرة الواحدة، وليس  :طوةَخطوة في الطريق، َخطوت خَ ه من الَخطو، تقول: ىذ ةالمرة الواحدفيي: وة الَخطْ أما و 
 .ىذا محل اتفاق أيضًا في ىذا المعنى

، تجاوزه، َخَطا عنو، ىذا الَخَطاء ،يقولون: إنو من ىذا، لماذا؟ ألنو مجاوزة حد الصواب -باليمز- اءطَ والخَ 
   .خيرالذي ىو ألنو يترك الوجو  ،يخَطأ إذا أذنب، يقولون بأي اعتبار؟ ئوخطِ  ،يقال: أخطأ إذا تعدى الصواب

 ،اتئوخطي ،خطايا :أنو تجاوز ما ُحد لو، وجمعو :باالعتبار السابق ،الذنب :وىنا ابن ُجزي يقول: الخطيئة ىي
 {ال َيْأُكُمُو ِإالَّ اْلَخاِطُئونَ }أو المخالفة قصدًا،  ،طأ، بمعنى: انحرف إلى الشريخَ  :يقالئ طِ خف، ئخطِ  :والفعل منو

 العمق:] {َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ }خطئين، من المُ  :، ما قالوا[ٜٕ يوسف:] {اْلَخاِطِئينَ  ِإنَِّك ُكنِت ِمنَ }، [ٖٚ الحاقة:]
أي: خاطئ صاحبيا، وىذا ىو  [ٙٔ العمق:] {َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ }خاطئ،  :، الذي ينحرف قصدًا يقال لو[ٙٔ

ُعبر عنو  نإذ ،كما يقولون إن موضع الكذب ىو في ىذا المكان ،الناصية بنفسيا ياوليس المقصود أن ،المقصود
 -عز وجل-واهلل  ،بيذا االعتبار، كما يقولو بعض من يتكمم في ما ُيسمى باإلعجاز العممي، فيذا ليس بمراد

أساليب العرب في التعبير عن ىذه  :ىي ، فما بال الناصية؟ ىذه[ٔٗ الرحمن:] {َفُيْؤَخُذ ِبالنََّواِصي َواأَلْقَدامِ }يقول: 
 ،ئةال الخاطِ أو الِفعَ  ةمَ عْ يعني: بالفَ  [ٜ الحاقة:] {َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِباْلَخاِطَئةِ }: -تبارك وتعالى-وىكذا في قولو ، المعاني

يَّاُكْم ِإنَّ َقْتَمُيْم }: -تبارك تعالى- وقولوئ أصحابيا، أو الخاطِ  َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُيْم َواِ 
 .ة التي يؤاخذ اإلنسان عمييامَ عْ المخالفة قصدًا، الفَ  :ء بمعنى، فالِخطْ [ٖٔ اإلسراء:] {َكاَن ِخْطًئا َكِبيرًا

ئ، فيو ُمخطِ  ِطئأ ُيخْ طَ خْ من أَ الَخَطأ: فيو خاطئ، وذاك أ طَ خْ يَ  ئَ من خطِ  :أ، الِخطءطَ ء والخَ الِخطْ  :ىنافصار 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا } :، وىكذائَ طِ : خ، ىذه من[ٕٔٔ النساء:] {َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما}فقولو: 
ْن ُكنَّا َلَخاِطِئينَ }يعني: من غير قصد،  [ٕٜ النساء:] {أً ِإالَّ َخطَ  َنْغِفْر َلُكْم }من الخطيئة،  [ٜٔ يوسف:] {َواِ 

 .جمع خطيئة، وىكذا [ٔٙٔ األعراف:] {َخِطيَئاِتُكمْ 
، ىذا ما يقع من غير قصد، [ٕٙٛ البقرة:] {َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا}في قولو تعالى:  :عمى كل حال

، فالذي تعمدتو [٘ األحزاب:] {َوَلْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتْم ِبِو َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت ُقُموُبُكمْ }فقرنو بالنسيان، 
 .القموب يكون من قبيل الخطيئة

 المؤمنون:] {اْخَسُئوا ِفيَيا}الكمب، ومنو:  تُ أسَ خَ  :من قولك ،خاسئين: مطرودين :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
ٔٓ1]. 

 :ًأ بمعنىسْ ه خَ ؤ سَ خْ ه يَ أَ سَ بعاد، يقال: خَ اإل اإلبعاد، تدل عمى :وىو ،ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى معنى واحد
 موى ،فيو خاسئ ،وانزجر ،دعُ ب :كل ذلك بمعنى ،أسَ وانخَ  ،أسَ خْ يَ  ئسِ وخَ  ،وءاً ُخسُ  ىسَ خْ يَ ا سَ خَ  :طرده، ويقال
 {اْلَبَصَر َكرََّتْيِن َينَقِمْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُىَو َحِسيرٌ  ُثمَّ اْرِجعِ } ،تحير :بمعنى ئسِ وخَ  ،أ البصرسَ خاسئون، خَ 

يعني: بعيدين  [٘ٙ البقرة:] {َفُقْمَنا َلُيْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئينَ }ال يجد عيبًا في ىذا الخمق المحكم،  ،متحيراً  [ٗ الممك:]
حينما  ،معنىال ىوجروا، فيذا ز انأي:  ،ي: إبعاد ليمأ [ٛٓٔ المؤمنون:] {َقاَل اْخَسُئوا ِفيَيا َوال ُتَكمُّْمونِ }نزجرين، م
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ن كان من الناس من ،والزجر ،اإلبعاد :فإن معناهذلك  يقال لمبعيد يستعمل ذلك اليوم في بعض  ونحو ىذا، وا 
  .والمعنى أوسع من ىذا، واهلل أعمم ،الزجر عن الكالمو السكوت بغمظة، باألمر  :أعرافيم بمعنى

سكان الالم فمْ خَ  :-رحمو اهلل تعالى-ال ق ومن  :سخةوفي ن-ْخُمف لو معنيان: وراء، ومن يَ : بفتح الخاء وا 
 ر، فإذا خمفو بخير قيل بفتح الالم.شَ و بِ فَ مَ سَ  -فمَ خَ 

سكان الالم :فمْ ىذه خَ  ىذا في الطبعة اإلماراتية: ف سمفو بشر، مَ معنيان: وراء، ومن خَ لو  :ل، يقو بفتح الخاء وا 
ومن يخُمف سمفو بشر، والمعنى واحد، لكن في طبعة أخرى كثيرة : الطبعة األخرى فيو ف سمفو بشر، مَ من خَ 

 .يذه غير صحيحةففو بشر، مْ ف خَ ومن خمَ  :األخطاء
 :إلى ثالثة أصولالخاء والالم والفاء ابن فارس ُيرجعيا : ىذه المادة

 .األول: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامو
 .أمام وخمفو  ،ُقدام وخمف :يقال ،والثاني: خالف ُقدام

 والثالث: التغير.
َفَخَمَف ِمْن }جاء بعده،  :يعني ،فويخمُ  ًا،ف فالٌن فالنمَ األول: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامو، يقال: خَ ف

الَة َواتََّبُعوا الشََّيَواتِ }يعني: جاءوا بعدىم،  [ٜ٘ مريم:] {َبْعِدِىْم َخْمفٌ   .[ٜ٘ مريم:] {َأَضاُعوا الصَّ
يعني: خمفتموني  [ٓ٘ٔ األعراف:] {ِبْئَسَما َخَمْفُتُموِني ِمْن َبْعِدي}قام باألمر بعده،  :يقال: خمف فالٌن فالنًا يعنيو 

َلَجَعْمَنا ِمْنُكْم َمالِئَكًة ِفي }: -تبارك وتعالى-وعبادة العجل، وىكذا في قولو  ،في الشركأي:  ،في ىذا العمل
: -والسالم عمييما الصالة -ليارون  -صمى اهلل عميو وسمم-قول موسى  ، وفي[ٓٙ الزخرف:] {اأَلْرِض َيْخُمُفونَ 

 .يعني: أمره أن يقوم باألمر من بعده [ٕٗٔ األعراف:] {اْخُمْفِني ِفي َقْوِمي}
 [ٖٓ البقرة:] {ِإنّْي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِميَفةً }في قولو تعالى لممالئكة: ويقوم مقامو، و  ،من يخمف غيره: الخميفةو 

أنيم  :خميفة اهلل في األرض، أو أن المقصود :، ىل يقالمشيور والخالف، ومعروف ،ممفسرين كثيرلكالم 
وال يصح عمى األرجح أن  ،أعمموىذا ىو األقرب واهلل  ،اأنو يخمف بعضيم بعضً  :يخمفون الجن، أو المقصود

 فاهلل أجل   ،ونحو ذلك ،فالن خميفة اهلل :وال يقال ،خميفة اهلل في األرض :خميفة اهلل، ال يقال لإلنسان :يقال
 األعراف:] {ُخَمَفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم ُنوحٍ } :، وىكذا[ٕٙ ص:] {ِإنَّا َجَعْمَناَك َخِميَفًة ِفي اأَلْرضِ } :وأعظم، فيذا الخميفة

جعميم خمفًا  ،مفونخْ ا، أو أنيم يَ جعميم خمفاء يخمف بعضيم بعضً و  ،أن اهلل استخمفيم في األرض :بمعنى [ٜٙ
  .من الذين لم يكونوا عمى حاليم

النساء والصبيان الذين أي:  [ٖٛ التوبة:] {َفاْقُعُدوا َمَع اْلَخاِلِفينَ }لممتأخر الذي يقعد عن القتال،  :والخالف يقال
 .وأصحابو إلى القتال -صمى اهلل عميو وسمم-يقعدون في المدينة إذا خرج النبي 

َوَقْرَن }وموضعيا األساس،  ،الذي ىو مقرىا ،لبقائيا في البيت ؛لتخمفيا في البيت ؛عن المرأة اُيكنى بي :والخالفة
 {َرُضوا ِبَأْن َيُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلفِ }في قولو تعالى:  قيلوليذا ؛ خالفة :، فالمرأة يقال ليا[ٖٖ األحزاب:] {ِفي ُبُيوِتُكنَّ 

 .مع النساء :، قيل[ٚٛ التوبة:]
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خرج  :خالفيم إلى النساء والذرية يعني :وىم مولون عنو، تقول قصدىم :خالفيم إلى كذا يعني :ويقال أيضاً 
َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنَياُكْم }خالفيم إلى كذا،  ،الجيش فخالفيم العدو من ناحية أخرى إلى النساء والذرية

 .وأفعمو ،ثم بعد ذلك أقصده ،أنياكم عن شيء، يعني: ن ىذا، ىو مِ [ٛٛ ىود:] {َعْنوُ 
يعني: ينصرفون  [ٖٙ النور:] {الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ  َفْمَيْحَذرِ } ،وانصرفوا معرضين ،ا عنوولوّ  :وخالفوا عن كذا

 .ويعرضون عنو، ىذا كمو داخل في ىذا ،عنو
 .[ٜٖ سبأ:] {َوَما َأنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُيَو ُيْخِمُفوُ }رد عميو ما ذىب عنو،  :ويقال: أخمف اهلل عميو

 {الَِّذيَن ُخمُّْفواَوَعَمى الثَّالَثِة }يقول:  -تبارك وتعالى-أخرىم، واهلل  :أخره، خّمف أصحابو يعني :وخّمفو يعني
نما ُخم  أنيم تخ :، ما المعنى؟ ىل المقصود[ٛٔٔ التوبة:] لم و  ،ر أمرىمُأخ   :وا يعنيفُ مفوا عن غزوة تبوك؟ ال، وا 

واستغفر ليم،  ،قبل منيمفقد  -صمى اهلل عميو وسمم-وحمفوا لمنبي  ،الذين جاءوا من المنافقينفأما  ،تُقبل معذرتيم
َوَعَمى الثَّالَثِة }ى إليو فييم، أرجى أمرىم حتى ُيوحَ  -صمى اهلل عميو وسمم-وأما ىؤالء الثالثة الذين صدقوا فالنبي 

 .[ٛٔٔ التوبة:] {الَِّذيَن ُخمُّْفوا
ىؤالء الذين أخرىم يعني: ، [ٔٛ التوبة:] {ِبَمْقَعِدِىْم ِخالَف َرُسوِل المَّوِ  َفِرَح اْلُمَخمَُّفونَ }: -تبارك وتعالى-أما قولو 

 .، أيضًا كذلك[ٙٔ الفتح:] {اأَلْعرَابِ  ُقْل ِلْمُمَخمَِّفيَن ِمنَ }كسميم ونفاقيم، 
ْىِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُيْم ِمَن اأَلْعرَاِب َأْن َيَتَخمَُّفوا َعْن َرُسوِل َما َكاَن ألَِ }تأخر،  :تخمف بمعنى :وىكذا أيضًا يقال

 .التأخر عن الغزو معو [ٕٓٔ التوبة:] {المَّوِ 
َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب }اآلخر، إليو منيم إلى خالف ما ذىب  ذىب كل   :اختمف القوم، االختالفكذلك و 

 .ةيجوىذا ذىب إلى وِ  ،ةيجوِ ، ىذا ذىب إلى [ٓٔٔ ىود:] {َفاْخُتِمَف ِفيوِ 
 ،تنوع ىذه األشياء :، كذلك أيضًا بمعنى[ٜٙ النحل:] {َشرَاٌب ُمْخَتِمٌف أَْلَواُنوُ }والطعوم  ،واأللوان ،نسُ لواختالف األ

 .وتفاوتيا
 ،اتعارضً و  اتضاربً أي  [ٕٛ النساء:] {َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالًفا َكِثيرًا}ونحو ذلك،  ،أو تفاوتو ،تناقضو :اختالف الكالم

 .اينقض بعضو بعضً 
ِإنَّ ِفي َخْمِق } ،والنور والظممة ،أو االختالف في الطول والِقصر ،التعاقب :بمعنىاختالف الميل والنيار 

 .[ٗٙٔ البقرة:] {السََّمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف المَّْيِل َوالنََّيارِ 
َفَأْخَمْفُتْم }، [ٕٕ إبراىيم:] {َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَمْفُتُكمْ } ،عدم الوفاء بو :إخالف الوعد يعنيفي: وقل مثل ذلك أيضًا 

 .[ٙٛ طو:] {َمْوِعِدي
 .أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامو :فيذا كمو يرجع إلى ىذا األصل األول الذي قال عنو ابن فارس

ف سوء من مَ وخَ  ،ف صدق من أبيومَ خَ  :، يقال: ىوما جاء بعدُ ، أي: فمْ والخَ  ،فمَ الخَ  :من ىذا األصل األولو 
ف مَ خَ  :يقال ،ْمف، وبعضيم يقول: إن ذلك إذا ُقيدف والخَ مَ ىكذا، ال يفرق بين الخَ  أبيو، يعني: بعضيم ُيطمقيا

-      وىذا الذي ذىب إليو ابن فارس  ،فيصح بيذا االعتبار ،ك بيذا االعتبار مقيدًا بالسوءسوء، فيكون الُمحر  
 .[ٜ٘ مريم:] {ِمْن َبْعِدِىْم َخْمفٌ َفَخَمَف } بالسكون، ْمفخَ  :ولمرديء ،، وعند اإلطالق يقال لمجيد-رحمو اهلل
 .بعده :ُسميت خالفة؛ ألن الثاني يجيء بعد األول قائمًا مقامو، تقول: قعدت خالف فالن يعني :والخالفة
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ويقيم نفسو  ،كل واحد منيم ُينحي قول صاحبو ؛ ألناختالف الناس -عمى كل حال كما سبق- ومن ىذا الباب
تنحية قول، وىذا يأتي مكان ىذا، ونحو الطريقة، فيذه يذه بإذا أردت أن تربط المعاني فمقام الذي نحاه، يعني: 

 ذلك.
 وىذا ُقدامي. ،ىذا خمفي :يقالفُقدام،  :معنىخالف  :وىو أما األصل الثاني

 :التغير، إذا تغير، وابن فارس يجعل من ذلك :بمعنى ،موف فم الصائمخُ  :فمن ذلك ،التغيرالثالث، وىو: وأما 
 .أنو يرجع إلى معنى التغير ،إخالف الوعد

وكأنيا ترجع إلى شيء واحد، فإن الذي يأتي بعد  ،أن ىذه المعاني الثالثة متقاربة -واهلل تعالى أعمم- وال يبُعد
نما يكون خمفو، والتغير ىي حالة ثانية جاءت بعد الحال ،غيره ال يكون متقدمًا عميو  :األولى، وىكذا أيضاً  ةوا 

 .واالختالف يرجع إلى ىذا ،الخالف
 :فمْ يقال: الخَ فأو ترجع إلى شيء واحد،  ،كأنيا متقاربة -رحمو اهلل-فيذه األصول الثالثة التي ذكرىا ابن فارس 

يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْمَفَك آَيةً } :ف الذي يقابل األماممْ في الخَ و القرن بعد القرن، وىكذا،   يونس:] {َفاْلَيْوَم ُنَنجّْ
َوُىَو الَِّذي َجَعَل }: -تبارك وتعالى-كما في قولو  ،ما يخمف اآلخر :، لمن خمفك في مصر آية، وىكذا الِخمفة[ٕٜ

َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُمُيْم } :واالختالف ،ىذا يخُمف ىذا، والمخالفة ،يتعاقبان [ٕٙ الفرقان:] {المَّْيَل َوالنََّياَر ِخْمَفةً 
 .سرىني: تقطع اليد اليمنى والرجل الييع [ٖٖ المائدة:] {ِخالفٍ ِمْن 

، فإذا خمفو -فمْ يعني: الخَ -ف سمفو بشر مَ ن خَ ومَ  ،وراء، ىذا المعنى األول -رحمو اهلل-فينا ذكر ابن ُجزي 
واهلل  ،أنواع االستعمال يوترجع إل -عمى كل حال-ف، وما ذكرتو مْ ىو يتحدث عن الخَ  ،بخير قيل بفتح الالم

 اق ىوأو متقارب، والسي ،وأن ُترجع ذلك إلى شيء واحد ،تعالى أعمم، ومن ىنا تستطيع أن تربط بين المعاني
 .حدد المعنى المباشرالذي ي
ِبَمْقَعِدِىْم ِخالَف }بعد أو دون، ومنو:  :وبمعنى ،خالف: لو معنيان: من المخالفة :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .[1ٔ التوبة:] {َرُسوِل المَّوِ 
الخاء والالم  :التي ىي ،واأللفاظ المتفرعة من المادة األصمية ،بعض االستعماالته وىذ ،ىذا يرجع إلى ما سبق

 .والفاء
 ل: أعطى.وَّ خَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

ما  ،إياه ككممّ  :ك اهلل مااًل يعنيلَ يدل عمى تعيد الشيء، خو   ،ىذه أيضًا أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد
حرازه ،المال يتعيده صاحبو بالتثميرف ،لك اهلل ماالً خوّ  :ألن المال ُيتعيد، الحظ الربط؟ لعالقتو بالتخوّ   ،وا 

 .ونحو ذلك ،وحفظو
ْلَناُكْم َورَاَء ُظُيوِرُكمْ }أعطى،  :: خّول بمعنىىنا يقول ما و  ،يعني: ما ممكناكم [ٜٗ األنعام:] {َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ

َلُو ِنْعَمًة ِمْنوُ }أعطيناكم،  أعطاه نعمة،  :، خّولو يعني[ٛ الزمر:] {ِإَلْيِو ِمْن َقْبلُ  اَنِسَي َما َكاَن َيْدُعو  ُثمَّ ِإَذا َخوَّ
ْلَناُه ِنْعَمًة ِمنَّا َقاَل ِإنََّما ُأوِتيُتُو َعَمى ِعْممٍ }وىكذا في قولو:   .[ٜٗ الزمر:] {ُثمَّ ِإَذا َخوَّ

 ء.أخاّل  :الخميل، وجمعو :ومنو ،مودة :-بضم الخاء-ة ُخمّ  :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
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 ؛أو ُفرجة ،إما إلى دقة يرجع يقول:لكنو  ،تتقارب فروعو ،ىذه المادة أيضًا ُيرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد
 ؟وترجع إلى األصل، انظر ماذا قال فييا ،ولذلك المفظة الثانية تتعمق بيذا

 ،بين :، وبمعنى[ٖٔ إبراىيم:] {ال َبْيٌع ِفيِو َوال ِخاللٌ }الل: لو معنيان: وداد، ومنو: خِ : -رحمو اهلل تعالى-قال 
 .[4ٗ: التوبة] {ِخاَلَلُكمْ }، و[٘ اإلسراء:] {ِخالَل الدَّْيارِ }ومنو: 

 .أو ىذا ،ترجع إلى ىذا ،أو الُفرجة ،الدقة :ىذه المادة أرجعيا ابن فارس كما سبق إلى
ما  :وىي ،تولَ و وُخاَل مَ يقال: فالن يأكل ِخمَ  ة، يعنيمّ خِ واحد األَ ىي: ما ىي الِخالل؟  ،الِخالل :ما يرجع إلى الدقةف

 .فيذا يرجع إلى معنى الدقة، ما يكون بين األسنان مما يعمق من الطعاماإلنسان مُيخرجو 
 .نحيف :يأ ل  ، فالن خَ ل  خَ  :يقال لو ،نحيل الجسم :ىو لّ الرجل الخَ و 

 .بيذا االعتبار ،ل  خَ يقال لو:  ؛ ألنو دقيق الجسم، ابن المخاض من اإلبلل  خَ  :البن المخاض ويقال
 :فيقال لو ،ق ىذا الطريقدِ فيَ  ،الرمال من ىنا وىنا قّ دِ باعتبار أنو يَ  ،لمطريق في الرمل وأيضًا يقولون لّ الخَ  و
ن كان العامة قد يفخمون ، وىذا مل  خَ   .الخاءستعمل إلى اليوم، وا 

ن كان العامة يفخمون الخاء ،إلى اليوم ستعمالوال زال ىذا م ،البمح :لوكذلك الَخاَل  ل لماذا؟ ألنو في الَخاَل  ،وا 
 .ويكتمل ،قبل أن يتم قًّاستدِ أولو يكون مُ 

ما يذا فلدقتو،  ؛أسفل الساق ،لكنو في ساق المرأة ،وارالذي يكون بمنزلة الس   ، وىو:الخمخال :ومن ذلك أيضاً 
 .يرجع إلى الدقة

 .يقال لو ذلكف ،الخمل بين الشيئين :فيي أما الُفرجة
 .ة؟ يقولون: ألنو ُفرجة في حالوم  خَ : مفقرقيل لالفقر، بأي اعتبار  :ة بمعنىم  الخَ  :ومنو
، ىذا [٘ اإلسراء:] {َفَجاُسوا ِخالَل الدَّْيارِ }ِخالل،  :جمع عمىيو  ،ج بين الشيئينالُمنفرَ  :لمَ الخَ  :اآلن يقال :الحظ

َفَتَرى اْلَوْدَق } ،بين الديار ،جالوا بينيا ي:أ ،و الُفرجة؟ الُفرجة، يعني: ما بين البيوتأ ،الدقة :يرجع إلى معنى
َر اأَلنَياَر ِخالَلَيا َتْفِجيرًا}الُفرج بين السحاب، و  ،، يقولون: ثقوب السحاب[ٛٗ الروم:] {َيْخُرُج ِمْن ِخالِلوِ   {َفتَُفجّْ

 َيْبُغوَنُكمُ }يعني: المنافقين،  [ٚٗ التوبة:] {ْوَضُعوا ِخالَلُكمْ َوأَلَ }فيما بينيا،  :، خالل ىذه الجنة يعني[ٜٔ اإلسراء:]
 .لة السوء مما يحصل بو تغير القموباوق ،فساد ذات البينإليعني: ألسرعوا بينكم بالنمائم  [ٚٗ التوبة:] {اْلِفْتَنةَ 
 :ويقال ،اللخِ  :خالص المحبة، كأنيا تخممت القمب، وجمعيا :يعني ،فالن خميل لفالن :بمعنى -بالضم-ة والُخم  
ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم ال }أحبو عمى ىذا النحو، و  ،صاحبو عمى ىذا النحوو  ،صادقو عمى ىذا النحو :ةُمخال   وخال  

ال يوجد  :يعني َوال ِخالٌل{}، ةأو جمع ُخم  ، الالً و خِ لخال   ، يمكن أن يكون مصدراً [ٖٔ إبراىيم:] {َبْيٌع ِفيِو َوال ِخاللٌ 
 ،وأصح ذلك ،الذي تخممت محبتو القمب، يعني: أصفى المودة ،خمص في محبتوالصاحب الم :ُخمة، والخميل ىو

 .ولذلك نحن نقول: من خالل كذا ؛ة، تخممت القمب، كأنيا دخمت في ِخاللوُخم   :الذي ال يخالطو شوب يقال لو
كما  ،، يحتمل المعنيين[ٖٔ إبراىيم:] {ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيِو َوال ِخاللٌ }: -تبارك وتعالى-في قولو ف

، ىذه [ٕ٘ٔ النساء:] {َواتََّخَذ المَُّو ِإْبرَاِىيَم َخِمياًل }وقولو: ، و ِخالاًل مصدرًا لخال   :ويحتمل أن يكون ذلك ،ةالُخمّ : سبق
ة، الُخم   :المودة، ومن أعالىا :منيا ،المحبة عمى مراتبفمن أعمى مراتب المحبة،  ،عالية في المحبةمرتبة 
وف مراتب، الخفعشر مراتب،  :العشق، ونحو ذلك، أوصميا بعضيم إلى :م، ومنيايقال: فالن ُمتي  م، يْ الت  : ومنيا
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ًذا التََّخُذوَك َخِمياًل }وقولو: ، اً أيض كل مرتبة ليا اسم، والمحبة عمى مراتبو والكراىية مراتبة،  ، [ٖٚ اإلسراء:] {َواِ 
ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َعُدوّّ ِإالَّ اْلُمتَِّقينَ }كذلك أيضًا في قولو:  ، فيذا كمو عمى ىذا النحو، [ٚٙ الزخرف:] {اأَلِخالَّ

 ونحو ذلك. ،وفي أوديتيا ،بين جباليا :يعني [ٔٙ النمل:] {َأْنَيارًاَأمَّْن َجَعَل اأَلْرَض َقرَارًا َوَجَعَل ِخالَلَيا }وقولو: 
 سقط عمى وجيو. :يِخرُّ : رّ خَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
صوت الماء  :وسقوط مع صوت، فالخرير ،اضطراب :ىذه المادة ترجع عند ابن فارس إلى أصل واحد وىو :رّ خَ 

اضطرب البطن إذا قد تخرخر،  :لمرجل إذا اضطرب بطنوعين خرارة كذلك، ويقال و حينما يسقط من أعمى، 
 .خرخرة :ن لو صوت، ىذا الصوت يقال لواوك

وا َعَمْيَيا ُصمِّا َوُعْمَياًنا}فقولو:  عمى وجيو،خر تقول: السقوط من عمو،  :رور ىوفالخُ   [ٖٚ الفرقان:] {َلْم َيِخرُّ
: سقط، وىكذا [ٕٙ النحل:] {السَّْقُف ِمْن َفْوِقِيمْ  َفَخرَّ َعَمْيِيمُ } وقولو: ،ليا غير متدبرينو  ،يعني: لم ينكبوا عمييا

 سبأ:] {اْلِجنُّ  َفَممَّا َخرَّ َتَبيََّنتِ }يعني: سقط من السماء،  [ٖٔ الحج:] {السََّماءِ  َوَمْن ُيْشِرْك ِبالمَِّو َفَكَأنََّما َخرَّ ِمنَ }
اْلِجنُّ َأْن َلْو َكاُنوا َيْعَمُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا ِفي  َتَبيََّنتِ }سقط  ،-عميو الصالة والسالم-يعني: خر سميمان  [ٗٔ

السقوط، لكنو ال يمزم أن يكون السقوط عمى الوجو، فقد يكون كذلك بحسب  :فيذا ىو ،[ٗٔ سبأ:] {اْلَعَذاِب اْلُمِيينِ 
َوَخرَّ رَاِكًعا }، كقولو: ونحو ذلك ،لكن في السجودك، وما أشبو ذل ،خرير الماءفي كما  ال يمزمالسياق، لكن 

رور ركوع، يعني: خر عمى وجيو، سجد، لكن ليس كل خُ  :يعني: ساجدًا، فالسجود يقال عنو [ٕٗ ص:] {َوَأَنابَ 
 يكون مقيدًا بالوجو، وىكذا.

 من خمود النار. :خامدون: ىالكون، وأصمو :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 :والسقوط، خمد ،إلى أصل واحد يدل عمى سكون الحركة -رحمو اهلل تعالى-ىذه المادة أرجعيا ابن فارس 

أو ُأغمي  ،مات :سكن لييبيا، خمد فالن :سكن لييبيا، خمدت :وسقوط، يقال: خمدت النار يعني ،سكون حركة
نحو و  ،أو إذا كان يزاول أعماالً  ،إذا سكت فمم يتكمم :وسقوط، ويقال ذلك في معنى أوسع ،سكون :عميو، الحظ

ثم بعد ذلك حصل ليا ىذا  ،توقعخمد، مثل النار التي كانت تُ  :فيقال ،فمم يكن لو عمل ُيذكر ،ثم تركيا ،ذلك
 .الخمود
َفَما زَاَلْت }سقطوا موتى،  ،ال حراك بيم موتىأي  [ٜٕ يس:] {ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُىْم َخاِمُدونَ } فقولو:
 سقطوا موتى. ،أي: موتى [٘ٔ األنبياء:] {َدْعَواُىْم َحتَّى َجَعْمَناُىْم َحِصيًدا َخاِمِدينَ ِتْمَك 

 خامدون: :قال في الطبعة الثانية اإلماراتيةو  ،من خمود النار :موخامدون: ىالكون، وأص :قال المادةىذه ىنا في 
 .ليا ىالكين؛ ألنو ال يوجد ناصب: وال يقال ،ىالكون :خامدونالصحيح: د النار، لكن مْ من خَ  :ىالكين، وأصمو

طبة النساء بالكسر، وُخطبة الخطيب : األمر العظيم، وخِ ب أيضاب: خبر، والخطْ خطْ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 بالضم.

 ُيرجعيا ابن فارس إلى أصمين: -الخاء والطاء والباء- ىذه المادة
، مكالمة :وىي ،مفاعمة بين طرفين :المخاطبةف، ومَ كم   :يعني، خطاباً  األول: الكالم بين اثنين، يقال: خاطبو

الكالم الذي ُيقال في  :بالكسر :بةوالِخطْ ، بالضم بةلمكالم المخطوب بو، يقال: ُخطْ  :تقال فيي ،والُخطبة من ذلك
ما ُيمقى من كالم  :بةوالُخطْ ، طمب التزويجفي  ،ِخطبة :يقال لو طمب المرأة، فيو كالم أيضاً ، في طمب النكاح
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األمر يقع، ما عالقتو بيذا األصل الذي ىو  :ب ىوالخطب؟ ما خطب فالن؟ الخطْ ىو ما  ،بطْ والخَ ، ُيخطب بو
يتراجع الناس و األمر يقع ف ،حصل مراجعة بين الناس فيوتفوالمراجعة،  ،الكالم؟ يقولون: ألنو يقع فيو التخاطب

نما ت ،وأىمية ،يو خطب لو شأنف ،فيو تحصل مخاطبة بينيم  ،حصل فيو مراجعة بين الناسفال يفوت ىكذا، وا 
 .بيذا االعتبار

َذا }: -تعالىتبارك -اهلل قال الكالم بين اثنين، خاطبو يعني: تكمم معو،  :فيذا كمو يرجع إلى ىذا المعنى َواِ 
 {َوال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن َظَمُموا ِإنَُّيْم ُمْغَرُقونَ }وقال: ، {َقاُلوا َسالًما} كمموىم، [ٖٙ الفرقان:] {اْلَجاِىُمونَ  َخاَطَبُيمُ 

تكمم بنوع  ،يعني: في المخاطبة [ٖٕ ص:] {َوَعزَِّني ِفي اْلِخَطابِ }ال تكممني فييم، ال تطمب الغفر ليم،  [ٖٚ ىود:]
 الفوقية، فيذا كمو يرجع إلى ىذا المعنى.، فيتكمم بنوع من بز   ن عز  مَ  :يقال ،{َوَعزَِّني}وقوة،  ،وترفع ،عمو

أنثى  ،ما ىي الخطباء؟ يقولون: األتان ،اءبَ طْ يقول، من ذلك يقولون: الخَ كما اختالف لونين  :وىو األصل الثاني
، ياعمى الظير يختمف عن بقية لونالمون يعني:  ،المون يختمف :الحمار التي عمى ظيرىا خط أسود، الحظ

إذا  ،أو نحو ذلك ،نبت في الصحراء بحجم التفاحة ىو ،معروف وىو ،الحنظل وىو ،انبَ الُخطْ  :وىكذا أيضاً 
المون، المون فاتح يميل إلى  لونيا أغمق من باقي ،كانت ألوانو متغيرة، يعني: أحيانًا يكون فيو مثل الخطوط

صار ىذا يرجع إلى تغير بان، فالُخطْ  :يقال لو ،فيقال ليذا النوع ،مونيابوىذه تكون الخطوط متميزة  ،فرةالص
 .المون
ونحو ذلك،  ،الكالم بين اثنين: -األصل األول-جاء ذلك بالمعنى األول ف -تبارك وتعالى-في كتاب اهلل أما 

ويتراجعون، وِخطبة النساء؛ ألنو يتكمم  ،فيدخل فيو األمر العظيم الذي ذكره ابن ُجزي؛ ألن الناس يتخاطبون بو
فقولو: بيذا االعتبار ىي كالمو الذي يقولو،  :ُيخاطبيم فيو، والُخطبة ،ُيمقي كالماً  :في طمب التزوج، والخطيب

بيذا االعتبار، يعني: ما تقولونو تعريضًا في  [ٖٕ٘ البقرة:] {َوال ُجَناَح َعَمْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِو ِمْن ِخْطَبِة النَّْساءِ }
يعني: ما  [ٔ٘ يوسف:] {َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَودتُّنَّ ُيوُسَف َعْن َنْفِسوِ َقاَل }وقولو: أمر التزوج من ىذه المعتدة، 

حينما ُطمب منو أن يخرج  -عميو الصالة والسالم-وليذا يوسف ؛ ب يتراجع فيو الناسطْ ىذا الخَ  :، الحظ؟شأنكن
ِتي َقطَّْعَن َأْيِدَيُينَّ َقاَل اْرِجْع ِإَلى َربَّْك َفاْسأَْلُو َما َباُل النّْْسَوِة } :من السجن  َقالَ }ب، طْ ، ىذا الخَ [ٓ٘ يوسف:] {الالَّ

لممرأتين في مدين عند  -صمى اهلل عميو وسمم-حصل فيو مراجعة، وقول موسى فت ،[ٔ٘: يوسف] {َخْطُبُكنَّ  َما
 [ٖٔ الذاريات:] {َأيَُّيا اْلُمْرَسُمونَ َقاَل َفَما َخْطُبُكْم } ،؟ما أمركما ،؟ما شأنكما [ٖٕ ]القصص: {َما َخْطُبُكَما} :الماء

فيو قيل لو ذلك، واهلل تعالى  ونيتراجعا كان الناس ، فيذا لمّ ؟ما األمر الذي جئتم من أجمو ؟،يعني: ما شأنكم
 أعمم.
 :التقدير، وقيل :اص أيضً رْ ، والخَ [ٕٓ الزخرف:] {َيْخُرُصونَ }اصون: كذابون، ومنو: خرّ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 يقولون بالظن من غير تحقيق. :أي ،يخرصون منو إنّ 

يرى ابن فارس أنيا ترجع إلى أصول متباينة، غاية التباين، فذكر ثالثة  -الخاء والراء والصاد-ىذه المادة 
 أصول:

ص المعروف في الخرْ أي: الثمر،  رتُ ز ح :يعني ،النخل ر الشيء، يقولون: خرصتُ زْ حَ  :وىو ،صرْ األول: الخَ 
وس النخل ُيقدر بكذا وكذا، يعني: إذا ءإن ىذا الثمر الذي عمى ر  :فيقول ،ل من لو خبرة ودرايةُيرسَ أي:  ،الفقو
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لمكذاب، لماذا؟ ألنو  :اصرّ الخَ  :و، ويقالالثمر تكون قد خرصتَ  إذا حزرتَ  ،صرْ خَ  :جف من التمر، ىذا يقال لو
نما ،ال يتكمم بعمم  اص.خرّ  :يقال ،قوال ُيحق   ،يتكمم بما ال يعمم وا 

ومستعمل  ،معروفىو و  ،ص، تمبسو المرأةرْ خُ  :لمحمقة من الذىبيقال  :لو األصل الثاني الذي ذكره ابن فارس يق
 أو المعنى األول. ،ص، ىذا ال عالقة لو باألصلُخرْ  :يقال لو ،ىذا إلى اليوم

 ،الخميج منو :من البحر عب يقال لو ذلك، فالخريصول: كل ذي ُشعبة من الشيء ذي الش  الثالث الذي ذكره يق
 .صرْ خَ  :يقال لو ،ىو فرع عنيا شجرة: كل قضيب من صرْ خريص، والخَ  :يقال لو ،ُشعبة من البحر

لكن ىذا ما جاء في القرآن،  ،صالَخرَ  ،ىو صفة الجائع المقرور :يقول ،صوىو الَخرَ  ،وذكر أيضًا معنى آخر
ر زَ حَ الثمر أي:  صرَ ر الشيء، يقال: خَ زْ إنما الذي جاء يرجع إلى المعنى األول الذي عبر عنو ابن فارس بحَ 

 ،والظنون ،وكم ُيقدر، وىكذا الذي يتكمم بالتخمين ،كم يكون من الزبيب :وكذلك العنب من أجل أن ُيعرف ،الثمر
 .تشبييًا بفعل الخارص ،يتخرص :يقال
أو  ،يكذب :يعني ،يتخرص :صاحبو، كل ذلك يقال لبية فيوي الكذب األصمع الواضح الذي ال شستعمل فوي

آب،  الواتس قرأت رسالة فيو سمعت،  :ىات البرىان عمى ما تقول، قال :وال عمم، لو قيل لو ،يتكمم بال تحقيق
 .ثم يتكمم في القضايا الكبار

 إنّ  :التقدير، وقيل :صرْ الخَ : ، وقال[ٕٓ الزخرف:] {َيْخُرُصونَ } :ومنو ،كذابوناصون: خرّ ل: قافينا ابن ُجزي 
ابن فارس أما إلى المعنى األول؛ ألنيم يقولون بالظن،  ،يحتمل أنو يرجع إليو :يقول :يخرصون منو، الحظ

ِإْن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ }وقولو: ن، و ي: الكذابأ [ٓٔ الذاريات:] {ُقِتَل اْلَخرَّاُصونَ }فقولو: ، جعل ىذا يرجع إلى أصل واحدف
ْن ُىْم ِإالَّ َيْخُرُصونَ  َما َلُيْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْمٍم ِإْن } ،يتبعون األوىام والظنون من غير تحقيق [ٙٔٔ األنعام:] {الظَّنَّ َواِ 

االستعماالت ترجع إلى معنى األصل األول الذي ذكره ابن فارس، واهلل  :، فالحظ[ٕٓ الزخرف:] {ُىْم ِإالَّ َيْخُرُصونَ 
 .أعمم
 .الذي ىو ُشعبة من ذي ُشعب ،ن فارسبربما ترجع إلى ما ذكره ا ،خريص ا:يقال ليأو منطقة ىنا ناحية  ،طيب
 بال: شر.خَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .السوء والشر متقاربان :في الطبعة األخرى قال: سوء، وعمى كل حال
ل من ىنا بَ ىذا يرجع إلى معنى يدل عمى فساد األعضاء، والخَ  :قال ،وابن فارس أرجع ذلك إلى أصل واحد

 ،إذا ُقطعت يدهجنون، ويقال: ُخبمت  :يأل بَ ي: جنون، فالن بو خَ أ ل في عقموبَ أصابو خَ تقول: مجنون، ل :يقال
الخبال ف [ٛٔٔ آل عمران:] {ال َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم ال َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل }يقول:  -تبارك وتعالى-اهلل ، و وُأفسدت

يدل عمى فساد  فيو، المعنى اب، عمى ما ذكره ابن فارس في أصلوالفساد الذي يورث االضطر  ،قصانلمن :يقال
وتفكيك أواصر  ،نشر قالة السوءبونحو ذلك  ،في المجتمع ما يوقع في الفساد أيضاً ُيعبر بذلك عفاألعضاء، 

أو ال يقصرون في  ،يعني: ال يدخرون وسعًا في فسادكم [ٛٔٔ آل عمران:] {ال َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل }ونحو ذلك،  ،األمة
والفساد الذي يورث  ،النقصان وىو ،، ىم يريدون الخبال[ٛٔٔ آل عمران:] {ال َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل }إفسادكم، 

يعني: إال فسادًا،  [ٚٗ التوبة:] {َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل }فرق، والتاالضطراب، ىم يريدون التفكيك 
 .رور بين الناسوالش ،ة الفتنبإثار 
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 ان: كثير الخيانة.خوَّ  :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
أنيا نقصان  :وىو: التنقص، ما عالقة ىذا بالخيانة؟ باعتبار ،واحد ذه المادة ترجع عند ابن فارس إلى أصلى

 ،صني حقي، فالخيانة ىي اإلخالل بما اؤتمن عميونق  تَ  :نني حقي يعنيخو  نقصان الوفاء، يقال: تَ  :الوفاء، الحظ
العاقبة،  مثل: ،أو مصدر جاء عمى وزن فاعمة ،كأنو قُصر ونقص عن مقام الوفاء، والخائنة اسم فاعل من خان

طمع عمى خائن منيم، أو تبمعنى:  ،اسم فاعليحتمل أن يكون  [ٖٔ المائدة:] {َوال َتزَاُل َتطَِّمُع َعَمى َخاِئَنٍة ِمْنُيمْ }
 ،أو عمى طائفة خائنة منيم ،أو عمى نفس خائنة ،طمع عمى خيانة منيمتبمعنى: خيانة،  :يعني ،يكون مصدراً 

: بمعنى ،المصدر: بمعنىخائنة ىنا فيعني: خيانة،  [ٜٔ غافر:] {َخاِئَنَة اأَلْعُينِ َيْعَمُم }وقولو: مجموعة خائنة، 
 َوال ُتَجاِدْل َعنِ }كثير الخيانة، الذي ال يفي بالعيد،  [ٖٛ الحج:] {ِإنَّ المََّو ال ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ }خيانة األعين، 

فيواقع  ،واألمانة ،والوفاء ،نفسو بالتخمف عن الصدقيخون  :، يختان يعني[ٚٓٔ النساء:] {الَِّذيَن َيْختَاُنوَن َأنُفَسُيمْ 
 .ونحو ذلك ،بيَ الر  

 ُمختال: من الُخيالء. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ترجع إلى ىذا، الخاء والياء والالم أرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد يدل  :ىي -الخاء والياء والالم-ىذه المادة 

ما  :وأصمو ،ذو خيال الشخصذا ال، يقولون: ىيَ حركة في تمون، ومن ذلك الخَ  :حركة في تمون، انتبيوا عمى
يعني:  ،حركة الذىن في المحسوسات :ىكذا يقولون، وأىل المنطق يقولون: التخيل ،يتخيمو اإلنسان في منامو

حركة في المحسوسات، يتخيل  :، التخيلفرق بين التخيل والتفكيرىذا الالتفكير،  :يتخيل، وحركتو في المعقوالت
قيل  :تفكير، فيذا الذي يتخيمو يقولون :حركتو في المعقوالت يقال لياو تخيل أن فالنًا يكممو، يأن أحدًا جاء إليو، و 

ألن الُمختال في مشيتو يتمون في حركتو  ا؛الختيالي ؛ويتمون، ومن ىنا ُسميت الخيل بذلك ،ألنو يتشبو ؛لو ذلك
مشي فوبحركة غير متحدة،  ة،معين وتمتفت ىكذا بطريقة ،فتتعطّ  :والخيل تعرفونيا ،يمشي بطريقة معينة ،ألواناً 

أن  الختياليا، باعتبار ؛الخيل ليس كمشي الحمار، وليس كمشي الشاة، وىذا معروف، يقولون: قيل ليا ذلك
تخيمت  :ذلك، وىكذا ما يقولونو ويمتفت بطريقة معينة، ونحو ،ةنيمشي بمشية معي ،ل يتمون في مشيتواختالم

 :يقولون ،إلى اآلن يعبرون بيذاولذلك ال زال العامة  ؛إذا تييأت لممطر، وىذا يكون عند تغير المون السماءُ 
تتغير بالسحاب، يعني:  اباعتبار أني ،وىذا معنى صحيح ،خيال :ىكذا ىم يقولون، يقولون خيال، السماء عمييا

ىكذا إذا نظرنا إلى سائر األلفاظ التي تتعمق بيذا ، و الستعمال عندىم صحيحيتوقعون مجيء المطر، فيذا ا
 .المعنى

معًا في آٍن واحد،  رساناسم لألفراس والف :ىي في األصلو ال واحد لو من لفظو،  ،جمعاسم الخيل  :بالمناسبةو 
خيل، وقد ُيستعمل في كل منيما  :فيذا يقال ،عميو الفارس االخيل إذا كان راكبً  :يعني ،رسان معاً األفراس والف

خيل : كثير الركوب لمخيل، ويقال كذلك لمفرسيعني:  ،خّيال كذلك :الناس يقولونو خيل،  :فيقال لمفارس ،منفرداً 
ِة َواْلَخْيِل  النَّْساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمنَ  ُزيَّْن ِلمنَّاِس ُحبُّ الشََّيَواِت ِمنَ }بانفراده،  الذََّىِب َواْلِفضَّ
َمةِ   .وليس بمفرد ،اسم جمع :الخيلف، [ٗٔ آل عمران:] {اْلُمَسوَّ

ينا فسره بعض ف، [ٓٙ األنفال:] {َوَأِعدُّوا َلُيْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيلِ }: -تبارك وتعالى-أما قولو و 
الناس ي: أ، رسانالمراد الف :رسان، فبعض أىل العمم قاللمف :الخيل تقال :قمنارسان، بجماعة الف :أىل العمم
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ما يتخايل فيو  ،الخروفبخالف وركوب الخيل؛ ألنيا أقوى أداة في ذلك الحين لمقتال،  ،ن عمى القتالالمدربو 
العمماء حينما و  ،(ٔ): أن السكينة في الغنم-صمى اهلل عميو وسمم-ولذلك ذكر النبي  ؛في مشيتو، يمشي بسكينة

فييم الذل، والذين  قولون:ي ،الذين يتعاطون الزراعة والحرثويقولون: يذكرون  ،يتحدثون عن األخالق المكتسبة
والغمظة، والذين يعافسون  ،ويربون األغنام فييم السكينة، والذين يتبعون أذناب اإلبل فييم الجفاء ،يرعون الغنم

 .م العزةونحو ذلك تجد فيي ،ويركبونيا ،الخيل
، [ٗٙ اإلسراء:] {ِبَخْيِمَك َوَرِجِمكَ }يعني: الشيطان،  [ٗٙ اإلسراء:] {َوَأْجِمْب َعَمْيِيمْ } :-تبارك وتعالى- قولوفي و 

نما الراكب ،ليس المقصود الفرسو  ،وليذا قالوا: كل راكب؛ رسانبجماعة الف بخيمك ىنا ُفسر ، كل راكب اعمومً  وا 
فيو من خيل الشيطان، ىو من جممة خيمو، كل  ،والفساد ،والضالل ،والدعوة إلى االنحراف ،في نشر الباطل

تو فيو من خيمو، وكل ماٍش في ومحادّ  ،-تبارك وتعالى-كل راكب في معصية اهلل  :حتى قالوا ا،عمومً  راكب
 .ومجِ من رَ  والمشاة ،من خيمو مكبان ىو، الر مجِ من رَ  ذلك عمى قدميو فيو

فصار  ،ونحو ذلك ،الشيء الُمتخيل وىو ،اليَ الناس يتوسعون في االستعماالت، يعني: مثل الخَ  :وعمى كل حال
ىذا شبو الخيال، تجدون الذي ي الشخص الدقيق النحيل جدًّا في ىذايقال حتى صار  ،ريقال في كل أمر متصو  

 .لدقتو، كأنو ال ِجرم لو ؛شبو الخيالفي كالم العرب، يعني: كأنو ي
 ،رويصو   ،وُيشب   :يعني {ُيَخيَّلُ }، [ٙٙ طو:] {ُيَخيَُّل ِإَلْيِو ِمْن ِسْحرِِىْم َأنََّيا َتْسَعى}: -تبارك وتعالى- وفي قولو

 .وىي ال حقيقة ليا ،كأنيا أشياء حقيقية يراىا
نفسو  بما يراه في وزىوًا، يعني ،كبراً  ،تبختر في المشية :اختال :واالزدىاء، يقال ،والغرور ،لمكبر :والُخيالء تقال
َوال ُتَصعّْْر َخدََّك }أو في غيره،  ،وزىو في المشي ،عمل في كل كبرستُ انحو ذلك، ثم  وأ ،ومنقبة ،من فضيمة

من يتمون  ،يعني: من يتمايل [ٛٔ لقمان:] {ِلمنَّاِس َوال َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرًحا ِإنَّ المََّو ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل َفُخورٍ 
 .ذلك، اهلل ال يحب كل مختال فخورونحو  ،ومشيتو ،في حركتو

 ر العيد.تْ ار، من خَ ار: غدّ ختّ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ر الرجل في مشيتو إذا مشى يقال: تختّ  ، وفتور،ىذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى أصل واحد يدل عمى توانٍ 

فقد قعد عن ر تَ نو إذا خَ إيقولون:  ،بأي اعتبار الغدر؟ ،الغدر :يعنير تْ مشية الكسالن، ومن ىذا يقال: الخَ 
 :من قوليم ،اري: غدّ أ [ٕٖ لقمان:] {َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفورٍ }يقول:  -تبارك وتعالى-اهلل و الوفاء، 

جعو ابن فارس إلى التواني والفتور فالغدر يرتبط بو بيذا فحينما ير  ،بو، فيذا أصمو ر بالعيد إذا لم يفِ تَ خَ 
 .أنو قعود عن الوفاء :االعتبار

 الجوع. :وىو ،صمْ مصة: من الخَ خْ مَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ضمور يعني، والتطامن،  :رمْ ر والتطامن، الض  مْ الض   ذه أرجعيا أيضًا ابن فارس إلى أصل واحد يدل عمىى

 :وليذا يقال لباطن القدم ؛ُخمصانة ،دقيقة الخصر :مصانة يعنيالضامر البطن، وامرأة خُ  :فالخميص ىو
                                                           

 اإليمان، كتاب: ومسمم ،(ٖٖٔٓ: )رقم الجبال، شعف بيا يتبع غنم المسمم مال خير: باب الخمق، بدء كتاب البخاري، خرجوأ -ٔ
 (.ٕ٘: )رقم فيو، اليمن أىل ورجحان فيو، اإليمان أىل تفاضل باب
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 َفَمنِ }يقول:  -تبارك وتعالى-أخمص القدم، واهلل  ،أخمص، لماذا؟ ألنو ضامر بالنسبة لمقدم القدم ومؤخرىا
َذِلَك ِبَأنَُّيْم ال }، حال من الضمور ألن البطن يكون فيالجوع؛  :، مخمصة يعني[ٖ المائدة:] {اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصةٍ 

 ي: جوع.أ [ٕٓٔ التوبة:] {ُيِصيُبُيْم َظَمٌأ َوال َنَصٌب َوال َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل المَّوِ 


