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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 الدال حرف نياية إلى أخدان :قولو من الخاء حرف( ب -81)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الخميل. :وىو ،أخدان: جمع ِخدن: -رحمو اهلل تعالى-قال 

 :والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد ،الحمد هلل
: كثير ة يعنين  المصاحبة، يقال: رجل ُخد   :وىو ،أرجع ىذه المادة إلى أصل واحد -رحمو اهلل-ابن فارس ف

ن فالن ِخدْ  :يقال ،كل أمرفي لمصديق الذي يكون معك ظاىرًا وباطنًا  :ن يقال، والِخدْ األخدان، لو أخدان كثير
 .دُن الرجل، والمرأة خِ المرأة المؤنث، يقال: الرجل ِخدنُ و المذكر : عمى فالن، وُيطمق الِخدن

التي يسمييا من ال  الشرعيةعالقة غير الوالمخادنة في القرآن التي جاءت ُيراد بيا المصاحبة غير الشرعية، 
 -تبارك وتعالى-فاهلل  ،يستحل منيا ما يستحل الرجل من امرأتو ،يتخذىا صديقة :يعني ،خالق ليم بالصداقة

ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن }، وىكذا في قولو: [ٕ٘ النساء:] {اِفَحاٍت َوال ُمتَِّخَذاِت َأْخَدانٍ ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمسَ }يقول: 
وفي حق المرأة، فال يتخذىا صاحبة من غير  ،عممت في حق الرجلتُ : اس، الحظ[٘ المائدة:] {َوال ُمتَِّخِذي َأْخَدانٍ 

 .وتعالىتبارك -فيستحل منيا ما حرم اهلل  ،عقد نكاح
 عطية. وأجرة أ :ْرج أيوخَ  اجرَ خَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .بالتنوين خرجاً  :سخة الثانيةفي ىذه الن
 ،يقول: قد يمكن الجمع بينيما، الحظ ىنا يقول: إال أنا سمكنا الطريق الواضحو ابن فارس أرجع ذلك إلى أصمين 

وكما ذكرنا في موضع سابق من  ،من غير تكمف في محاولة الجمع بينيما، فيذا يرجع إلى االجتياد :يعني
درة عمى الجمع بين المعاني، فينا في الق :يعني ،وُحسن االستخراج ،أن ذلك قد ُيعرف بمطافة الذىن :كالمو

 .سموكًا لمطريق الواضح ؛يقول: جعمناىا عمى أصمين
الُخراج بالجسد، كأنو  :نفذ عن كذا، أو نفذ منو، وكذلك أيضًا يقال :، يقال: خرج يعنيالنفاذ عن الشيء :فاألول

راج والخ  ، شيء ناتئ، شيء خارج عن سمت الجسد كأنو نفذ  ،خرجو الُمعطيمال ي :يعني ،لإلتاوة :ْرج يقالوالخ 
يج جو من حد الجيل، خر  كأنو ىو الذي أخر  ،إذا كان يتعمم منو :، يعنيفالن يجر  عن يده، ويقال: فالن خِ 

 :تخرج من الجامعة، يقولون: الصحيح :من األخطاء الشائعة أن يقال :ىم يقولونو الجامعة، تخرج في الجامعة، 
جة إذا خرجت عمى خترِ يقال: ناقة مُ و تعمم فييا حتى خرج عن حد الجيل،  :يعني ،تخرج في الجامعة، تخرج فييا

الذكر بين فاوت في الخمق بين المذكر والمؤنث،  -عز وجل-اهلل فخمقة الجمل، يعني: ىيئتيا ىيئة جمل، 
 :يقولونمختمف، ف ،وذكور النبات إلى آخره ،وذكور الُعشب ،حتى في النباتات، يعني: ذكور المرعى ،نثىواأل
ىذه من ذكور  ،ونحو ذلك ،الُخزامىو  ،ما غُمظ منيا، يقولون: مثل األقحوان :ما غُمظ منو، ذكور البقول :ىو

 النخيلوفي ، [ٖٙ آل عمران:] {َوَلْيَس الذََّكُر َكاأُلْنَثى}: -تبارك وتعالى-قال اهلل  ،البقول التي تخرج في البرية
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ب وُعسُ  ،ب عريضر  ونواحيو النخيل، تجد بعض النخيل ذات ك   ،في أرصفتو ،تالحظ اآلن في ىذا الحيف ،أيضاً 
تجد أنيا فأما اإلناث والضخامة، ىذه الفحول من النخل،  ،ظوليا جذع في غاية الِغم   ،متميزة جدًّا ،عريضة
وكل شيء يتميز  ،والدجاج ،ءباوالظ ،وسائر أنواع الحيوان من الوعول ،والبقر ،والغنم ،وىكذا في اإلبل ،تتميز

ويسمونو باسم واحد، ماذا يسمونو  ،، وىؤالء الذين يريدون أن يجعموا الذكر واألنثى سواءفيو الذكر عن األنثى
در، يصدق نْ ج   :در، يعني: ال ذكر وال أنثى، ىذا المخموق اسمونْ من ال خالق ليم؟ الُيجنة التي يعبرون بيا؟ ج  

الناقة  :روججة، والخ  خترِ مُ  :عمى غير المعتاد يقال ،الناقة إذا كانت عمى ىيئة الجمل :عمى الذكر واألنثى، فينا
 النفاذ عن الشيء. :ناحية لوحدىا، فيذا األولفي تبرك كي لتخرج من اإلبل 

رجالىا إلى  : الشاة تبيّض لونان من سواد وبياض، والخرجاء يقولون :ر جالختالف لونين، فالخ   :لاوالثاني: يق
 جة.ختر  جة، إذا كان نبتيا في مكان دون مكان، أرض مُ خر  ، ومنو: أرض مُ خاصرتيا

اختالف المونين؟ ال، ىو  فارس:جرة أو العطية، ىذا ىل ىو باعتبار األصل الثاني عند ابن األ :راجىنا قال: الخ  
مخرج،  :يعني: برز منو، والمكان يقال لو ،النفاذ عن الشيء، يقال: خرج من مقره :يرجع إلى األصل األول

َوِمْن َحْيُث }ونفذ منو،  ،ومكانو ،وانفصل عن مقره ،كأنو برز [ٜٚ القصص:] {َفَخَرَج َعَمى َقْوِمِو ِفي ِزيَنِتوِ }
، ينفذ منو، [ٕ الطالق:] {َوَمْن َيتَِّق المََّو َيْجَعْل َلُو َمْخَرًجا}، [ٜٗٔ البقرة:] {َخَرْجَت َفَولّْ َوْجَيَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحرَامِ 

ُمظيره و  ،بديويعني: مُ  [ٕٚ البقرة:] {َتْكُتُمونَ َوالمَُّو ُمْخِرٌج َما ُكنُتْم }من الضيق والشدة،  ويعني: يخمص مما ىو في
يعني: ينفذون من  [ٕٚ٘ البقرة:] {الظُُّمَماِت ِإَلى النُّورِ  المَُّو َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُيْم ِمنَ }من كوامن نفوسكم، 

فيذا يقال لو  ،ما ُيخرج في مقابل العمل إثابة لو :ْرجإلى النور، وىكذا الخ   ،من الضاللو  ،من الجيلو  ،الظممة
 [ٕٚ المؤمنون:] {َفَخرَاُج َربَّْك َخْيرٌ }جرة، األ :بمعنى [ٜٗ الكيف:] {َفَيْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا}راج، ْرج والخ  الخ   :ذلك

َفَخرَاُج َربَّْك َخْيٌر َوُىَو َخْيُر َأْم َتْسأَُلُيْم َخْرًجا }الثواب عمى العمل، فيذا قريب من معنى العطية،  ،يعني: ثوابو
أو نحو ذلك، فيذا كمو يرجع إلى األصل األول الذي  ،جرةأو أ ،ثواباً أم تسأليم يعني:  [ٕٚ المؤمنون:] {الرَّاِزِقينَ 

 .فارسذكره ابن 
 .حرف الدال :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 والقير.ين: لو خمسة معاٍن: الممة، والعادة، والجزاء، والحساب، دِ 
جنس من االنقياد والذل،  :ىناك فروع ترجع إلى ىذا األصل، يقول: ىوو ابن فارس ُيرجع ىذا إلى أصل واحد، 

االنقياد والذل،  :يعتبرىا من قبيل الفروع التي ترجع إلى ىذا األصلو  ،الربط بين المعاني التي سيذكرىا :الحظ
ترجع إلى ىذا األصل، بأي اعتبار؟ ُسميت بذلك؛  :والذل هلل رب العالمين، المدينة ،واالنقياد ،الطاعة :ينفالد  

 ،يدينون بوو  ،يكون فييا قانون يحكم الناسو مدينة، يعني: يكون فييا نظام،  ،ألنو تقام فييا طاعة ذوي األمر
 :العبد يقال لو، وغم بالميل ،بالنيار ن بأي اعتبار؟ باعتبار أنو ُذليْ ن مثاًل، الد  يْ الد   ل:اويقيخضعون لو، مدينة، و 
 ،والحق ،فالدائن ىو صاحب الحظ ،يندِ دائن وم   :أنو كأنو أذلو العمل، واآلن يستعممون كممة :باعتبار ،يندِ م  

 بيذا االعتبار، فيذا كمو عند ابن فارس يرجع إلى ىذا المعنى. ،كأنو قد أذلو ذلكذلك، من عميو  يندِ والم  
 :ينترجع إلى ىذا األصل، فالد   ،ذكرىا ابن ُجزي ىذه الخمسة عند ابن فارس ترجع إلى شيء واحدوالمعاني التي 

وال  ،ولو أجل ،ما ثبت في الذمة :نيْ الد   :إذا قمنا :والقير، الحظ اآلن ،والحساب ،والجزاء ،والعادة ،الممة :يقول
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 ميعني: تعاممت [ٕٕٛ البقرة:] {َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّىِإَذا }: ن، فيويْ أو إبراء، ىذا الد   ،يسقط إال بأداء
 التوبة:] {َوال َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقّْ }انقاد، و  ،أطاعو  ،ووتألّ  ،ينًا، يعني: تعبد، وتقول: دان يدين دِ {ِإَذا َتَداَينُتمْ } ،نيْ بالد  
 ،جازاه :دانو يدينو بمعنى :يقال :واالنقياد، والحظ أيضاً  ،فيذا يرجع إلى الذل ،ويتعبدون ،يعني: ينقادون [ٜٕ

يعني:  [ٖ٘ الصافات:] {َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُترَاًبا َوِعَظاًما َأِئنَّا َلَمِديُنونَ } ،ينوندِ م   :الجمعو  ،يندِ م   :يقالو وقضى عميو، 
أن ذلك كمو يرجع إلى معنى  :أو الجزاء، والواقع ،الحساب الذي ذكرهفيذا  ،؟ومجازون ،عمينا بالبعث لمقضي  
أو غير  ،أو غير ُمستعبدين ،يعني: غير مقضي عميكم بالبعث [ٙٛ الواقعة:] {َفَمْوال ِإْن ُكنُتْم َغْيَر َمِديِنينَ }واحد، 

 [ٗٔ الزمر:] {المََّو َأْعُبُد ُمْخِمًصا َلُو ِديِني ُقلِ } ،واالنقياد ،الطاعة :ين يأتي بمعنىمسموبي الحرية في أمركم، فالد  
المَُّو  َيْوَمِئٍذ ُيَوفّْيِيمُ }، يوم الجزاء، والحساب أيضاً  [ٗ الفاتحة:] {َماِلِك َيْوِم الدّْينِ } :الجزاءو يي، وتأل   ،يعني: طاعتي

قد ال  ،الجزاء، ففي بعض المواضع تجد أن المعنى واضح :ينا بمعنىفيعني: جزاءىم،  [ٕ٘ النور:] {اْلَحقَّ  ِديَنُيمُ 
آل ] {َأَفَغْيَر ِديِن المَِّو َيْبُغونَ }يحتمل إال الجزاء، وفي بعضيا يحتمل ىذا وغيره، وىكذا يأتي بمعنى الشريعة: 

 [ٕٖٔ البقرة:] {الدّْينَ  اْصَطَفى َلُكمُ ِإنَّ المََّو }كذلك أيضًا،  [٘ البينة:] {َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمةِ }ني: شرعو، عي [ٖٛ عمران:
 ،شريعتي [ٗٓٔ يونس:] {ِإْن ُكْنُتْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِديِني}وعبادتو،  ،االنقياد هلل تعالىو  ،الطاعة وأ ،يعني: الشريعة

 .وىكذا ،عبادتيو 
ِفي ِديِن }، ما معنى الدين ىنا [ٙٚ يوسف:] {َما َكاَن ِلَيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن اْلَمِمكِ }: -تبارك وتعالى-في قولو و 

ولم  ،و في مصربكمو، يعني: لو طبق عميو القانون المعمول أو في ح ،في طاعتو :؟ يمكن أن يكون{اْلَمِمكِ 
ويدفع غرامة  ،فإن الحكم عندىم خالف ذلك، أن ىذا السارق ُيعاقب بعقوبة معينة ،يكن ذلك بشريعة يعقوب

صاحب  ،و المسروق منويسترقّ  :قالوا -عميو الصالة والسالم-ثم بعد ذلك يذىب، لكن في شريعة يعقوب  ،معينة
فأخذه بيذا االعتبار،  ،غير ذلك يقولوبعضيم  ،سنة :ىذا السارق عنده، بعضيم يقول يسترقّ رق، فالذي سُ المال 

 يوسف:] {َقاُلوا َجزَاُؤُه َمْن ُوِجَد ِفي َرْحِمِو َفُيَو َجزَاُؤهُ * َفَما َجزَاُؤُه ِإْن ُكنُتْم َكاِذِبيَن }عمى شريعة يعقوب لما قال: 
 َأنْ  المَّوِ  َمَعاذَ  َقالَ }، [ٛٚ: يوسف] {َمَكاَنوُ  َأَحَدَنا َفُخذْ } :وقالوا ،لذلك حينما جاءوا إليو ؛، فال يؤخذ بو غيره[٘ٚ-ٗٚ

تبارك -فكان في شريعة يعقوب أنو يؤخذ ىو نفسو، فأنطقيم اهلل ، [ٜٚ: يوسف] {ِعْنَدهُ  َمتَاَعَنا َوَجْدَنا َمنْ  ِإالَّ  َنْأُخذَ 
 .وليس في القانون المصري ،كم في شريعة يعقوبفأجرى عمييم الح ،-وتعالى

والدخول في اإلسالم،  ،واالنقياد ،الطاعة :بمعنى [ٕٙ٘ البقرة:] {ال ِإْكرَاَه ِفي الدّْينِ }: -تبارك وتعالى-في قولو و 
ن كان عميو و والذل، فإذا دان هلل فقد انقاد لو،  ،ويكون ذلك بمعنى االنقياد ،يذه المعاني جميعًا يمكن أن تجتمعف ا 
الذي ينقاد الناس فيو لرب  ىو ،والحساب ،يوم الجزاءو  ،ينن لغيره فيو ذليل ليذا الدائن، وكذلك أيضًا يوم الد  يْ د  

إلى فيم في غاية الخضوع، كل ذلك يرجع  ،وال غير ذلك ،وال يدعي أحد الممك ،ويخضعون ،ويذلون ،العالمين
 .واهلل تعالى أعمم ،ىذا المعنى

 الحقير. من الدنيّ  :، وأقل فيومن الدنوّ  :أدنى: لو معنيان: أقرب فيو :-رحمو اهلل تعالى-قال 
الدال -المقاربة، ىذه المادة  :وىو ،قاس بعضو عمى بعضي ،ىذه المادة ُيرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد

الدنيا بأي و من دنا يدنو،  ،القريب :يعني الدنيّ  :المقاربة، من ذلك :ترجع إلى معنى -والنون والحرف المعتل
 الد ون،الضعيف  :من الرجال دنياوي، فالن دنياوي، والدنيّ  :لدنوىا، والنسبة إلييا يقال :اعتبار قيل ليا ذلك؟ قيل
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كذلك أيضًا،  -باليمز-فل، يعني: كأنو قريب المأخذ والمنزلة، والدنيء قريبة من الس، حطةنيعني: أن مرتبتو مُ 
 ،دنساتوالم ،ابتعد عن الدنايا؛ ولذلك يقال: ةفيذه أشياء ُمنسفمة ىابطة دنيّ  ،النقيصة والنقائص :ة والدناياوالدنيّ 

  .ونحو ذلك
ي: قريب، أ [ٗ٘ الرحمن:] {َوَجَنى اْلَجنََّتْيِن َدانٍ }والمنزلة،  ،والمكان ،الزمان :يقال في ىذا الدنوّ  :فعمى كل حال

 ،ما يحتاج إلى أن يصعد عمى شيء ،قريبة [ٖٕ الحاقة:] {ُقُطوُفَيا َداِنَيةٌ }والمضطجع،  ،والجالس ،ينالو القائم
ىنا  [ٗٔ اإلنسان:] {َوَداِنَيًة َعَمْيِيْم ِظالُلَيا}بيده، ، بل آلةكأو يتناول ذلك بشيء  ،سمق حتى يصل إلى الثمرةتوي

َوَداِنَيًة َعَمْيِيْم }دانية معنى مرخاة،  منتضُ قد  ،سدول الظالل عميياأي:  ،ُمرخاة :الظالل ما المقصود بيا؟ يعني
بل قال: دانية منيم ظالليا،  :ما قال {}َوَداِنَيًة َعَمْيِيمْ  ولذلك ُعديت بعمى، ؛ُمرخاة :بمعنى [ٗٔ اإلنسان:] {ِظالُلَيا

 :ال يضحون لمشمس فييا، وىكذا حينما يقال ،يم في ظلفيعني: ُمرخاة عمييم ىذه الظالل،  {}َوَداِنَيًة َعَمْيِيمْ 
دار فالن  :تقول :أقل، الحظ :بمعنى ،أدنى :وأيضًا يقال ،أقرب :يعني ،أكثر دنوًّا :بمعنى ،أفعل تفضيل ،أدنى

َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُىَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُىَو }: -تبارك وتعالى-قولو في أقرب، لكن  :يعني ،أدنى إلّي من دار فالن
يعني: وأقرب أن ال  [ٕٕٛ البقرة:] {َوَأْدَنى َأالَّ َتْرتَاُبوا}في قولو تعالى: و الذي ىو أقل،  :يعني [ٔٙ البقرة:] {َخْيرٌ 

 :يعني {َعَرَض َىَذا اأَلْدَنى}معنى  ، يحتمل يمكن أن يكون[ٜٙٔ األعراف:] {َيْأُخُذوَن َعَرَض َىَذا اأَلْدَنى}ترتابوا، 
األقرب، يعني: أن نظر الواحد منيم ال يجاوز  :معنى األدنى، ويحتمل أن يكون {َوَيُقوُلوَن َسُيْغَفُر َلَنا} ،األقل
 ،يو يقول: ىات المتع القريبة الفانيةفدة في اآلخرة في الجزاء، العِ أي:  ،فالمنقود مقدم عنده عمى النسيئة ،أنفو
 {َيْأُخُذوَن َعَرَض َىَذا اأَلْدَنى}فيو يقدم العاجل عمى اآلجل، بيذا االعتبار،  ،ِعدنا بو فإن ذلك نسيئةا ما وُ وأمّ 
صفة ليذه الحياة التي تسبق  فيي ،مؤنث األدنى فيي الدنياأما و األقل أو األقرب،  :، يحتمل[ٜٙٔ األعراف:]

نما  ،اآلخرة، ىي ليست باسم ليا َبْل }الدنيا،  :ويقال ،أصميا الحياة الدنيا، فُيحذف الموصوف الدنيا، صفة ىيوا 
يعني: أنيا  ،ربالق :بمعنى أو لمدنوّ  ،وانحطاط مرتبتيا ،يذه إما لدنوىاف، [ٙٔ األعمى:] {ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا

 {ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى}، [٘ٛ البقرة:] {َفَما َجزَاُء َمْن َيْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا}اآلخرة، عن عاجمة قريبة 
 ،ناحية الوادي ،عدوة الوادي ،، في بدر[ٕٗ األنفال:] {ِإْذ َأْنُتْم ِباْلُعْدَوِة الدُّْنَيا}رب، الق :، ىنا بمعنى[ٛ النجم:]

الناحية الثانية تجاه مكة،  [ٕٗ: األنفال] {اْلُقْصَوى ِباْلُعْدَوةِ  َوُىمْ }شاطئ الوادي، الدنيا يعني القريبة إلى المدينة، 
، القريبة :بمعنى [ٙ الصافات:] {ِإنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا}قريبة منا، أي:  ،ربالق السماء الدنيا بأي اعتبار؟ باعتبار

 واهلل أعمم.
والقدرة عمى الجمع بين أقوال المفسرين، ال غنى  ،الحاجة إلييا ماسة في النظر في المعانياألشياء مثل ىذه ف

يعرف ىذه األشياء، وىناك أشياء أخرى أن حينما يريد أن يتعامل مع أقوال المفسرين لو لطالب العمم عنيا، البد 
ن شاء اهلل لعمو و -ُيفترض أن يوجد  العميا ولذلك في الدراسات ؛الجمع بين أقوال المفسرينغير ىذا ترجع إلى  ا 

خرى النظرية؛ ألنيم يعدل المقررات األ يوىو في نظر  ،مقرر عممي -يوجد في بعض الجامعات في المستقبل
والقدرة عمى  ،ن بالتطبيقاترر العممي يكو ا المقفي الغالب يعيدون فييا ما درسوه في الكمية بصورة أو بأخرى، ىذ

والمعاني التي تحتمميا األلفاظ، ىذا فرع  ،وأقوال المفسرين ،التعامل مع التفسيرفي الممارسة من الناحية العممية 
وكيف  ،وكيف يجمع بينيا ،عنيا، ىذا أحد الفروع الداخمة تحتو، يعني: لما يستطيع أن يتعامل مع ىذه األلفاظ
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وألفاظ ُتذكر وتردد قد نستبعد أن ترجع إلى  ،ع إلى ىذه، وتالحظون أشياء نستعممياوأن ىذه ترج ،بينيايؤلف 
ولطافة  ،فإذا ُبين وجو االرتباط قد يكون ذلك مما ال يخطر بالبال، فيو يحتاج إلى شيء من التأمل ،ىذا األصل

  الذىن.
أي:  [74 يوسف:] {َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا}ومالزمة، ومنو:  ،دوجِ  ،ب: لو معنيان: عادةأْ دَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 عميو. دمتُ  :عمى الشيء دأبتُ  :متتابعة لمزراعة من قولك
 :بوالدوام، فالدأْ  ،وىو يرجع إلى معنى المالزمة ،ُيرجع ىذه المادة إلى أصل واحد -رحمو اهلل- ابن فارس

 ،باً و ءالميل والنيار، يقال: ىذا يعمل عماًل د :الدائبان :الرجل في عممو إذا جد، وىكذا ب  يقال: دأ   ،والشأن ،العادة
أو بمالزمة  ،بجد :يعني ،ويجتيد، يعمل بدأب يجدّ  :يعني ،بجد، فالن يدأب في عممو مستمرًّا ،بال انقطاع :يعني

 .دون انقطاع
ىذه المعاني  :، الحظ[ٖٔ غافر:] {َبْعِدِىمْ ِمْثَل َدْأِب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن }: يقول -تبارك وتعالى-اهلل 

إلى  {}ِمْثَل َدْأِب َقْوِم ُنوحٍ فقولو: ىذا كمو يرجع إلى ىذا المعنى،  ،مالزمةالو  ،والجد ،العادة :التي ذكرىا ابن ُجزي
ىذا دأبيم،  ،ون بوخمّ ال يُ  ،يمزمونو ،العادة والشأن، بأي اعتبار قيل ليا ذلك؟ أنيا شيء كأنو مالزم :يعني ،آخره

َر َلُكمُ }وال تتغير،  ،عادتو التي ال تنفك :يعني ،ىذا دأب فالن يعني:  [ٖٖ إبراىيم:] {الشَّْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْينِ  َوَسخَّ
يعني: كعادتيم  [ٔٔ آل عمران:] {َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيمْ }ن بال كمل، يْ جد  ن بال توقف، أو مُ مستمريْ 

أو ذوي دأب، ويحتمل أنو مفعول مطمق  ،ينيعني: دائبِ  [ٚٗ يوسف:] {َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا}المستمرة، 
تدأبون دأبًا، يعني: تزرعون سنين دأبًا، يعني: متواصمة بال  {َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا}تدأبون دأبًا،  :لفعل محذوف

 دأبًا، وىكذا، فيذا يرجع إلى المالزمة والدوام. ،تالزمون فييا ذلك وبجد   ،انقطاع
 دار السالم: الجنة. :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 :يدل عمى إحداق الشيء بالشيء من حواليو، أصل المادة أعني ،ىذه أيضًا ُيرجعيا ابن فارس إلى أصل واحد
ونحو ذلك،  ،دار الُمقامةو  ،دار الخمدو الجنة،  :فيي ،فإذا ُأضيفت إلى دار السالم -والواو والراء لالدا- الدار

الحاالت  :يعني ،إحداق الشيء بالشيء من حواليو، يقال: دارت بيم الدوائرعمى: لكن أصل كممة الدار ىنا تدل 
-ل مع التفات، يقول اهلل أحاطت بيم، يقال: دار يدور دورانًا، فالن يدور إذا تحول وجاو  ،أحدقت بيم ةالمكروى
ُيجيل عينيو يمنة ويسرة و يعني: ينظر  [ٜٔ األحزاب:] {اْلَمْوتِ  َتُدوُر َأْعُيُنُيْم َكالَِّذي ُيْغَشى َعَمْيِو ِمنَ }: -عز وجل

وفي كالم اإلمام  ،جعمو دائرًا، وتجدون في الفقو :ال يحرك رأسو، تدور أعينيم، وىكذا حينما تقول: أداره، يعنيو 
تبارك -في قولو  :يعني ،المال الذي ُيدار في أبواب الزكاةأي:  -في المال :يعني-المدير  :والمالكية ،مالك

تتعاطونيا و تتداولونيا  ،يعني: تجعمونيا دائرة [ٕٕٛ البقرة:] {ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَيا َبْيَنُكمْ }: -وتعالى
يعني:  [ٕ٘ يونس:] {ِإَلى َداِر السَّالمِ  اَوالمَُّو َيْدُعو }ن، ليست من قبيل الديْ فيي  ،بينكممن غير تأجيل، تديرونيا 

والشدة من شدائد الدىر، ُسميت  ،ىنا بمعنى اليزيمة فيي [ٙ الفتح:] {َعَمْيِيْم َداِئَرُة السَّْوءِ } في الدائرةأما الجنة، و 
الموضع الذي يسكن  :إلحاطتيا بمن تنزل بو، دائرة، والدار؟ إذا أردنا أن ُنرجعيا إلى األصل؛ بأي اعتباربيذا 

 ،لمنازليم ،ديار ربعيةو  ،ديار بكر :يقال ،يقال لمناحية بكاممياو دار،  :ويقال أيضًا لمنزل اإلنسان ،فيو الناس
ار، ي  د   :ار، ساكن الدار يقال لوي  لساكن الد   :يقالار ي  محل الحياة اآلخرة، والد   :وبالدىم، والدار اآلخرة ،وأرضيم
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، ال تذر أحدًا يعني من ساكني [ٕٙ نوح:] {اْلَكاِفِريَن َديَّارًا ال َتَذْر َعَمى اأَلْرِض ِمنَ }من يتحرك ويدور، : أصموو 
ثم بعد  ،ويتفرق في مصالحو ،ونوئوش ،أن صاحبيا يدور لحاجاتو :وليذا بعضيم يقول: إن الدار أصميا ؛اريالد

لو و صالة المرأة في دارىا، ، ومنو: ونحو ذلك ،ذلك يرجع إلييا، أو أن ذلك باعتبار ما ُيحيط بيا من حائط
بمعنى  االيوم، نحن نستعممينحن  ستعمل فيما نستعمموأنيا ال ت جدفستإلى أصل كممة الدار في المغة  رجعت
معنى أضيق من  االحديث في صالة المرأة يراد بيفي و، لكن ئو وبنائنابف ،البيت بكامموعمى  انستعممي ،أوسع
 .ىذا
 ،الدير :مثالً  ذكرنم لولذلك ىنا  ،واوية أو يائية ىي، يعني: ىل المادة البد أن نعرف أصل، فوردُ  :الجمع لمدارو 

فينقل كالم ابن  ،فيرجع إلى مادة أخرى ئ،فُيخط المواد قد ُيظن أنيا يائية ختمف في مادتيا، بعض ىذهت فيذه
: تطمب يعني ،وىي غمط، البد من معرفة أصل المادة، وقد جربت ىذا وُيركب معاني   ،أو غير ابن فارس ،فارس
 ،وتعريفات ليذه المادة ،فتجد كتابات ،ومعناىا ،إلى أصميا يرجعونإلى مادة،  يرجعونالطالب أنيم من أحيانًا 

ويتحدث عن  ،ونحو ذلك، مبنية عمى أنو لم يعرف أصل المادة أصاًل، فصار ينقل كالم أىل المغة ،وغير ذلك
خطئون وأيضًا االعتقاد، في ،وىذا يقع فيو بعض أىل البدع أيضًا في مواضع مما يتصل بالتفسير ،مادة أخرى
 .فقد تكممت عمييا ،ي ىي الدوائرالت ،المادة التي بعدىا يقال فييا كما سبق :وينحرفون فيو، والحظ ،في المعنى

 .[6 الفتح:] {َداِئَرُة السَّْوءِ }دوائر: صروف الدىر، واحدىا دائرة، ومنو:  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
َيُقوُلوَن }: ، وىكذا[ٜٛ التوبة:] {الدََّواِئَر َعَمْيِيْم َداِئَرُة السَّْوءِ  َوَيَتَربَُّص ِبُكمُ }باعتبار أنو ُيحيط بمن نزل بو،  :قمنا

 تحدق بنا.و تنزل تحيط بنا  وشدة ،مصيبة [ٕ٘ المائدة:] {َنْخَشى َأْن ُتِصيَبَنا َداِئَرةٌ 
 {َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن المَّوِ }دعاء: لو خمسة معاٍن: الطمب من اهلل، والعبادة، ومنو:  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

، والدعوة إلى [32 البقرة:] {َواْدُعوا ُشَيَداَءُكمْ }، والنداء [64 يس:] {َوَلُيْم َما َيدَُّعونَ }، والتمني [66 األنعام:]
 .[836 النحل:] {اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربّْكَ }الشيء 

أصل المادة: الدال والعين والواو، ابن فارس يقول: الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد،  ،الدعاءالمادة: ىذه 
ن تميمو إليك أالم يكون منك، ك :ويف ،أن ُتميل الشيء إليك بصوت :وىو أن ُتميل الشيء إليك بصوت، الحظ

 .إمالة وصوت، أن ُتميمو بصوت :يعني، بصوت وكالم
  .عوةعوة والد  كون في النسب، الد  ت وةعالد   :عوة إلى الطعام، وبالكسرفالد  

 :النداء والطمب، دعاه يعني :الدعاء يأتي بمعنىف: الطمب من اهلل، : لو خمسة معانابن ُجزي يقول اآلن :الحظ
، [ٕ٘ الكيف:] {َفَدَعْوُىْم َفَمْم َيْسَتِجيُبوا َلُيمْ } :وىكذا، [ٕ٘ الروم:] {اأَلْرضِ  ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمنَ }ه وطمبو، اناد
ْن َتْدُع ُمْثَقَمٌة ِإَلى ِحْمِمَيا} ، ىذا كمو [ٕ٘ القصص:] {َأْجَر َما َسَقْيَت َلَناِإنَّ َأِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك }، [ٛٔ فاطر:] {َواِ 

السؤال، ىذا الذي ذكره ابن ُجزي  :يأتي بمعنىففالن دعا ربو  ،الطمب والنداء، أما دعاء اهلل :يرجع إلى معنى
 {اأَلْرضِ  ثُمَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمنَ }طمبو أو ناداه،  :دعاه بمعنى ،الطمب من اهلل، وأصل ذلك أوسع من ىذا :قال

، لكن دعا اهلل أي: طمب من اهلل، سأل ربو فيو بمعنى الطمب عمومًا، فإذا كان موجيًا إلى اهلل فذلك [ٕ٘ الروم:]
اسأل،  [ٔٙ البقرة:] {َفاْدُع َلَنا َربَّكَ }يعني: سأل،  [ٖٛ آل عمران:] {ُىَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَّوُ }: -تبارك وتعالى-كقولو 

َوَأْدُعو } ،عبدهأي: دعاه  ،العبادة :إذا سألني، ويأتي بمعنى :يعني [ٙٛٔ البقرة:] {َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ ُأِجيُب }
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يعني: ال تعبد،  [ٙٓٔ يونس:] {ا ال َيْنَفُعَك َوال َيُضرُّكَ َوال َتْدُع ِمْن ُدوِن المَِّو مَ }بمعنى: أعبد ربي،  [ٛٗ مريم:] {َربّْي
َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِلمَِّو َفال َتْدُعوا َمَع المَِّو }ودعاء عبادة،  ،اء مسألةوالعبادة دع ،: عبادةفيو أيضاً  ،ويدخل فيو السؤال

 [ٙ٘ األنعام:] {المَّوِ ُقْل ِإنّْي ُنِييُت َأْن َأْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن }يعني: ال تعبد، وىكذا،  [ٛٔ الجن:] {َأَحًدا
 [ٗٔ الكيف:] {َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدوِنِو ِإَلًيا}: الو اقأصحاب الكيف  ،الفتية في الكيفو  يعني: تعبدون من دون اهلل،

 {َواْدُعوا ُشَيَداَءُكْم ِمْن ُدوِن المَّوِ }استعان واستغاث بو،  :دعاه بمعنى :يعني: لن نعبد من دونو إليا، ويقال
يو بعبادتو ىذه ف ،يطمب ،طالب :فيذا العابد في الواقع ىو ،الطمب :، لكن ىذا كمو يرجع إلى معنى[ٖٕ البقرة:]

الدعاء  :ن أصل ىذه المادةإ :سواء كانت دعاء مسألة أو دعاء عبادة ىو يطمب ما عند اهلل من الثواب، فمو قيل
 :دعا بالشيء :، فينا يقاللصح ذلك ؛أو نحو ذلك ،الطمب :جميع صروفيا واستعماالتيا ترجع إلى معنىفي 

يعني: يطمبون حضورىا، وكذلك دعا إلى الشيء  [ٔ٘ ص:] {َيْدُعوَن ِفيَيا ِبَفاِكَيٍة َكِثيَرٍة َوَشرَابٍ }طمب إحضاره، 
اْسَتِجيُبوا ِلمَِّو }، [ٖٖ فصمت:] {َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ِممَّْن َدَعا ِإَلى المَّوِ }أو دعا لو،  ،حث عميو، دعا إليو :بمعنى

 :بمعنى ،ولغيره ،دعاه إلى غيره :الحث عمى ذلك، ويقال :بمعنى [ٕٗ األنفال:] {َوِلمرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ 
يعني: نسبوا لو الولد،  [ٜٔ مريم:] {َأْن َدَعْوا ِلمرَّْحَمِن َوَلًدا}: -تبارك وتعالى-بيذا ُفسر قولو و وعزاه،  ،نسبو

 :قالف ،إلى من تبناه نوكانوا ينسبو  ى، يعني: انسبوىم آلبائيم، يعني: الُمتبن  [٘ األحزاب:] {َباِئِيمْ اْدُعوُىْم ِل }
سبونيم إلى نمن ت :يعني ،دعيّ ال ،، أدعياءكم[ٗ األحزاب:] {َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكمْ } ،{َباِئِيمْ }اْدُعوُىْم ِل 

 {ِلَكْي ال َيُكوَن َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَياِئِيْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُينَّ َوَطرًا}ون إليكم، عز  أو يُ  ،أنفسكم
، [ٓٔٔ اإلسراء:] {ا َتْدُعوا َفَمُو اأَلْسَماُء اْلُحْسَنىمَّ  َأيِّا}أو بكذا، يعني: سماه،  ،، ويقال: دعاه كذا[ٖٚ األحزاب:]

 {َوِلمَِّو اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوهُ }: وليذا قال ؛اهللو  ،العزيزو  ،الرحمن :بأي اسم ،سمواتُ  :بعضيم فسره أي
اسألوه بيذه األسماء  :بمعنى -كما ىو معروف-وه، وىكذا فسره بعضيم سم   :، ُفسر بمعنى[ٓٛٔ األعراف:]

 :وتكون أيضًا بمعنى ،لما يدعيو اإلنسان :فكمو صحيح، والدعوى تقال ،بحسب حاجتكم، وىذا ال إشكال فيو
السؤال،  :ىم، ويحتمل أن يكون بمعنىأي: ادعاؤ  [٘ األعراف:] {َجاَءُىْم َبْأُسَناَفَما َكاَن َدْعَواُىْم ِإْذ } ،الدعاء
 [ٕٚ الممك:] {ِبِو َتدَُّعونَ َوِقيَل َىَذا الَِّذي ُكنُتْم }واستعجمو،  ،، ويقال: ادعى الشيء طمبو{ِإنَّا ُكنَّا َظاِلِمينَ }يعني: 
  .قد حل بكم، فيذا كمو يرجع إلى أصل واحدف ،وتستعجمون العذاب ،تطمبون :يعني

 فتعم جميع الحيوان. ،دابة: كل ما يدب عمى األرض :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 .تعموىنا: فيجمع جميع الحيوان،  :في الطبعة األخرى اإلماراتية

 ،حركة عمى األرض :وىو ،أصل ىذه المادة عند ابن فارس يرجع إلى واحد ينقاس عميو غيره :عمى كل حال
 :فالن يدب دبيبًا يعني :الدبيب أخف من المشي، وىذا ال زال مستعماًل إلى اليوم، تقولف ،أخف من المشي

، كيف أنت؟ يقول: أدب   :، يقولعبر اإلنسان الضعيف عن نفسوولذلك ي ؛ليست مشية قوية ،يمشي مشية خفيفة
دابة، ىذا  :كل ما مشى عمى األرض بيذا االعتبار فيو م  ث  أمشي مشية خفيفة، فمن  ،دبيباً  ، يعني: أدب  أدب  

مشى عمى  :دب :رف، تقولناك استعماالت أضيق منو بحسب العأو أوسع إطالق لمدابة، ى ،أوسع استعمال
 ،عاقاًل أو غير عاقل ،ذكرًا كان أو أنثى ،اسم لكل حيوان :الدابة :يقولون اذيول ؛ىيئتو، كل ما دب عمى األرض

فيدخل فيو اإلنسان  ،يقصدون بالحيوان ما فيو حياة مب عمى غير العاقل، يعني: اسم لكل حيوان باعتبار أنيم  غُ و 
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نو رف أضيق ملما ال يعقل، وفي ع :طمق بإطالق أضيقاسم لكل حيوان، لكنو في العرف ي ،بيذا االعتبار
لمحية، لكنو  :وقد يقال ذلك في بعض األعراف ،لمحمار :يقال رف أضيق منولذوات األربع فقط، وفي ع :يقال

ِإنَّ }: رآن، لكنو ورد بمعناه الواسع جدًّالم يرد في الق ،أو نحو ذلك ،أو الحية ،الحمار :ضيق جدًّابيذا اإلطالق ال
مُّ   ،يدخل فيو اإلنسانف ،كل ما يدب عمى األرض [ٕٕ األنفال:] {اْلُبْكُم الَِّذيَن ال َيْعِقُمونَ َشرَّ الدََّوابّْ ِعْنَد المَِّو الصُّ
 ،، ىذا بأوسع اإلطالقات[ٗٙٔ البقرة:] {َوَبثَّ ِفيَيا ِمْن ُكلّْ َدابَّةٍ }: -تبارك وتعالى-وغير اإلنسان، في قولو 

 {َدابٍَّة ِفي اأَلْرِض َوال َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكمْ َوَما ِمْن }وغير اإلنسان، لكن في قولو تعالى:  إلنسانل
ن التي تنقميا من بمِ وُسبقت  ،نكرة في سياق النفي "دابة" :الحظ {}َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأَلْرضِ  ،[ٖٛ األنعام:]

وال دابة، لكن  ،يذا يشمل جميع الدوابف {َدابَّةٍ }َوَما ِمْن الظيور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، 
شبييم  [ٖٛ األنعام:] {َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأَلْرِض َوال َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكمْ }، الطائر :ىنا لما ذكر

ِإالَّ ُأَمٌم }يشمل ما عدا ذلك، ف ،أنو ذكر الطائر واإلنسان ىنا ،بيم، قالوا: إال الطير واإلنسان باعتبار السياق
َوَلْو }، يشمل الجميع، [ٙ ىود:] {َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأَلْرِض ِإالَّ َعَمى المَِّو ِرْزُقَيا}: -تبارك وتعالى-وقولو ، {َأْمثَاُلُكمْ 

 .أيضاً  ، يشمل الجميع[ٔٙ النحل:] {َعَمْيَيا ِمْن َدابَّةٍ ُيَؤاِخُذ المَُّو النَّاَس ِبُظْمِمِيْم َما َتَرَك 
ما ىذه  :ىنا استعمال خاص :الحظف، [ٕٛ النمل:] {اأَلْرضِ  َأْخَرْجَنا َلُيْم َدابًَّة ِمنَ }: -تبارك وتعالى-قولو وأما 

ُتَكمُّْمُيْم }يكون من عالمات الساعة الكبرى،  ،مخموق معين اهلل أعمم بصفتو، يخرج في آخر الزمان :الدابة؟ ىي
َما َدلَُّيْم َعَمى َمْوِتِو ِإالَّ َدابَُّة اأَلْرِض }ىنا أيضًا في قولو تعالى: و ، [ٕٛ النمل:] {َأنَّ النَّاَس َكاُنوا ِبآَياِتَنا ال ُيوِقُنونَ 

ونحو ذلك، فيذه ، دويبة معروفة تأكل الخشب :ضة، ما المقصود بدابة األرض؟ األرْ [ٗٔ سبأ:] {تَْأُكُل ِمنَسَأَتوُ 
 :عون بيذا، يعني: يقولونيدْ أنيم كما أذكر لكم في بعض المواضع التي  من استعماالت العامةو  ة،ىي المقصود

أن تأكمو ىذه  ،وييمكو ،ونحو ذلك، يستعممون مثل ىذا، ماذا يقصدون بو؟ يقصدون بو ما ُيفنيوجعمو لألرضة، 
 الدابة.

 المطرود. :المدحور :ومنو ،حور: إبعاددُ  :-اهلل تعالى رحمو-ال ق
َقاَل اْخُرْج ِمْنَيا َمْذُءوًما }: -تبارك وتعالى-يقول واإلبعاد،  ،الطرد :وىو ،ابن فارس ُيرجعو إلى أصل واحد

َفُتْمَقى ِفي }ا، ُمبعدً  [ٛٔ اإلسراء:] {َمْدُحورًاَجَعْمَنا َلُو َجَينََّم َيْصالَىا َمْذُموًما }ا، دً عيعني: ُمب [ٛٔ األعراف:] {َمْدُحورًا
 :بمعنى ،ي: مدحورينيعن [ٜ الصافات:] {ُدُحورًا َوَلُيْم َعَذاٌب َواِصبٌ }قال: و ، [ٜٖ اإلسراء:] {َجَينََّم َمُموًما َمْدُحورًا

 .اإلبعاد والطرد
، [3 :الماعون] {َيُدعُّ اْلَيِتيمَ }دفع بعنف، ومنو: : أي، يدعُّ  -بتشديد العين- َدعّ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 .[82 الطور:] {ُيَدعُّوَن ِإَلى َناِر َجَينََّم َدعِّا}و
: ىذا أصميا، فابن فارس يقول عين،و عين و دال  :إذا أردت أن تبحث عنيا عين،و عين و دال  :ىذه المادة أصميا

دفعو دفعًا عنيفًا في  :يعني او دعًّ يقال: دع   م  ، ومن ث  عّ الد   ،واضطراب ،ودفع ،حركة :ن أصميا واحد يدل عمىإ
زعاج حركو من أجل أن يستوي ي ،أو الصاع ،الُمد مثالً  ،تحريك المكيال ،الحركة :، والدعدعة ىيوُ ع  د   ،إرىاق وا 

في ليستوعب ما  ؛واضطراب، فيي تحريك المكيال ،تحريك :فيذه الدعدعة ،أو نحو ذلك ،خمو من الحباما بد
 ،دعدعة ا:يقال لي ،فييا نوع من الجري :حركة يعنيبلتواء، اأو العدو ب ،لمجري: داخمو، والدعدعة تقال في المغة
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فذاك يقال  ،يمًا في جريويمتوي فييا، ال يكون مستقو يتحرك  يجري بطريقةيعني:  ،لتواءاالذي يكون فيو الجري 
وغمظة،  ،يعني: يدفعو بعنف [ٕ :الماعون] {الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيمَ َفَذِلَك }: -تبارك وتعالى-دعدعة، ومن ىنا فقولو  :لو
 إلييا بعنف.جون زع  ويُ  ،يعني: ُيدفعون إلييا دفعًا عنيفاً  [ٖٔ الطور:] {َيْوَم ُيَدعُّوَن ِإَلى َناِر َجَينََّم َدعِّا}

 .[33 الرعد:] {َوَيْدَرُءونَ }درأ: دفع، ومنو:  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
الدال والراء والحرف المعتل والميموز، يقول: أما الذي ليس بميموز  :المادة تكون كما يقول ابن فارس ىذه

 فأصالن:درى، مثل:  :يعني ،فأصالن
ريت دّ ارى، دّ ا ،قصدوه لمغارة :يعني ،مكان كذارى بنو فالن دّ واعتماده طمبًا، من قوليم: ا ،ءالشيأحدىما: قصد 

 .والطمب ،القصد :يو بمعنىفقصدتو،  :يعني ،موضع كذا
 ،كأنو ُمحدد بأسنانو ،لما ُيسرح بو الشعر ؛درىالمِ  :يكون بمعنى ِحدة تكون في الشيء، يعني: يقال :واآلخر

يقول: إذا كانت حادة القرنين، الِحدة، فيذا لم يرد في القرآن،  :يعني ،رح بو الشعر، ويقال: شاة مدراةسيُ  :الِمدرىف
، [ٛ النور:] {َوَيْدرَُأ َعْنَيا اْلَعَذابَ }فقولو: دفعتو،  :بمعنى ،وىو دفع الشيء، درأتو درأ ،دأما الميموز فأصل واحو 

ْذ َقَتْمُتْم َنْفًسا }وقولو:  يعني: يدفعون، [ٗ٘ القصص:] {َوَيْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِة السَّيَّْئةَ }يدفع،  :يعني ،في المعان َواِ 
 .ضيفو إلى غيرىاوت ،كل طائفة تدفع ذلك عن نفسياو  ،يعني ماذا؟ تدافعتم، كل فئة، [ٕٚ البقرة:] {َفادَّارَْأُتْم ِفيَيا

عند ابن فارس، ىذا الذي يمكن أن  ،واعتماده طمباً  ،قصد الشيء ،القصد :غير الميموز يرجع إلى معنىن إذ
وما  ،وما ُيعممك :يعني [ٖ: عبس] {َيزَّكَّى َلَعمَّوُ  ُيْدِريكَ  َوَما} ونحو ذلك، ،عمم :ودرى بمعنى ،ُيرجع إليو الدراية

ْن َأْدِري َأَقِريٌب َأْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ }ُيشعرك،  ِإْن َأْدِري َأَقِريٌب َما ُتوَعُدوَن َأْم َيْجَعُل َلُو َربّْي }، [ٜٓٔ األنبياء:] {َواِ 
ال } :يعني: ىذا ُيرجعو ابن فارس ،[ٔٔ النساء:] {َنْفًعاال َتْدُروَن َأيُُّيْم َأْقَرُب َلُكْم }يعني: ال أعمم،  [ٕ٘ الجن:] {َأَمًدا

ىذا  حتى أدركو، ،وفكره ،أو نحو ذلك كأنو توجو إليو بذىنو ،القصد، ألنو إذا عمم الشيء :إلى معنى {َتْدُرونَ 
 غير الميموز.

دفع، ومنو: : -جاء بالميموز-أن ابن ُجزي ىنا قال: درأ  :الدفع، الحظ :أنو بمعنى ،وأما الميموز فواضح
 .[ٕٕ الرعد:] {َوَيْدَرُءونَ }

 مدرارًا: من در المطر إذا صب.: -رحمو اهلل تعالى-قال 
 إلى أصمين: -ةضاعفالدال والراء الم-رجع ىذه المادة تعند ابن فارس 

صبت المبن،  :درت المبن :كُثر، وكذلك أيضًا يقالو  ،تتابع :يعني، عن شيء، يقال: در المبنشيء األول: تولد 
ر، فيذا تولد عممو، كأنو ُشبو بالد   :هلل دره! يعني :في مقام اإلعجاب ، ومن ذلك يقالتصب :درت السحاب يعني

 .شيء عن شيء
ر بأي اعتبار؟ والد   ،السريع، طيب، الشديد العدو :ىو :ير من الدواب يقولونرِ الثاني: اضطراب في شيء، فالد  

البريق والممعان  ،كأنو ماء يضطرب ،وئلصفا ؛رى فيوالضطراب يُ  :يقال: إنو ُسمي بذلك، المؤلؤ الكبار :رالد  
ر، وُنسب ، بأي اعتبار؟ يقولون: ُشبو بالد  الثاقب الُمضيء :ريالد  والكوكب ُدر،  :فقيل لو ،كأنو ماء يضطرب

درأ السابقة،  :باليمز فيرجع إلى معنىا يء باليمز، أمّ ي وكذلك ُدر  ُدر   :ولمعانو، طبعاً  ،وبياضو ،لتوىجو ؛إليو
أنو لشدة  :عمى أحد األقوال في التفسير، [ٖ٘: النور] {ءُدرّْيّّ  َكْوَكبٌ  َكَأنََّيا} :بأي اعتبار؟ عمى أحد المعاني
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لذلك و  ؛ندفاعيا الشديد القوي تزداد توىجاً فيي مع ا ،وتقذفيا في الميل ،االندفاع يزيد التوىج، اآلن لو معك شعمة
ألنو يدرأ  :قول: ُدريء، وقيليالنار إذا نفختيا ازدادت توىجًا، فإذا ُألقي مع شدة االندفاع والسرعة يزداد توىجو، 

عمى أحد  باليمز ،الدفع :يذا يرجع إلى معنىيدفع الظالم، ف ،الدفع أيضاً  :بمعنى ،الظالم بضيائو الشديد
شديد  ،مضيء ،متوىج :عنيبم ،ييء وُدر  ُدر   :وىي قراءة ،يءُدر  و  ،أو بعض األقوال في التفسير، درأ ،األقوال

 {َوَأْرَسْمَنا السََّماَء َعَمْيِيْم ِمْدرَارًا}: نزل من ضرعيا المبن غزيرًا، وىكذا :يعني ،درت ذات المبن :اإلضاءة، ويقال
 ، وىكذا.[ٔٔ نوح:] {السََّماَء َعَمْيُكْم ِمْدرَارًا ُيْرِسلِ }درت عمييم بالمطر الغزير،  [ٙ األنعام:]

 داخرين: صاغرين. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
ل أو ما يدل عمى الذ ،لالذ :أنيا ترجع إلى معنى ،لالذ :وىو ،ىذه أرجعيا أيضًا ابن فارس إلى أصل واحد

ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُموَن َجَينََّم }يعني: ذليمين،  [ٚٛ النمل:] {َوُكلّّ َأَتْوُه َداِخِرينَ }غار، الص  ك
فيدخمون النار في حال من  -عز وجل-، الجزاء من جنس العمل، استكبروا عن عبادة اهلل [ٓٙ غافر:] {َداِخِرينَ 

 .لالذ
 {َجَعَمُو َدكِّا}ُدقت جباليا حتى استوت مع وجو األرض، ومنو:  :ُدكت األرض: أي :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 أي: مستويًا مع األرض. [872 األعراف:]
 :-كّ الد  -الدال والكاف  :ىذه أرجعيا ابن فارس إلى أصمين

 ،األرض الدكاء :من ىذا يقالو وىو معروف،  ،الدكان :من ذلكو  :وانسطاح، يقول ،يدل عمى تطامن :األول
يدخل فيو فرس أدك الظير يعني: عريض الظير، وربما و ال سنام ليا،  :العريضة المستوية، وناقة دكاء :يعني

 .دكة :يقال لو ،مكان مستو   :فيي ،ةكّ الدّ  :ما يقولو الناس اليوم
يقال: كأن الكاف فيو قائمة مقام القاف، يقرب من باب اإلبدال، ف :األصل اآلخر الذي ذكره ابن فارس يقول

االنسطاح والتطامن، ومن  :بمعنى ،من األوليقول: ويجوز أن يكون  ،الدق ،دققتو ي:يعن ،الشيء دككتودككت 
وال زال الناس يستعممون ىذا إلى اليوم، يقولون عن  ،دككت الرمل عمى الميت إذا أىمتو عميو، فالرمل دقيق :ذلك

 .معروف وىو، اك، وأنتم تسمعون ىذاك  : د  يقولون ،يعني: التي فييا الرمل، اكك  د   :بعض األرض الرممية
من  ة: إن الكاف ُمبدلأن ىذا يمكن أن يرجع إلى أصل واحد، يعني: كأنو في األصل الثاني يقول :فالشاىد

 ىنا لما :، الحظر  في بعض األلفاظ، يعني: مثاًل لو تبحث في كممة دخ   ودققتو، وىذا تجدون :دككتوالقاف، ف
مع أنو فيما يتبادر إلى ال ذكر ليا ىنا،  ،االدخاركممة: ل، لكن ، قيل: الذ[ٚٛ النمل:] {َداِخِرينَ َوُكلّّ َأَتْوُه }قال: 

بدلة ال مدن الإ :أنيا ليست كذلك، فيذه يقولون :يرجع إلى أصل واحد، والواقعأي:  ،الذىن أن أصميا من ذلك
 ؛ما يبقيو :فالن عنده ُذخر من المال، ُذخر يعني :تقول ،ي عاقبتوُيرج   ؛بقيو اإلنسانما ي :، وىور  خ  ذ   :من الذال
حينما  :أو في الدنيا، فالحظ ،في اآلخرة :يعني القريب أو البعيد،يعني:  ،يو في عاقبتو في المستقبللما يرج  

ذخر، فتجدون  ،الذ :الدأصل ال: يقولون مما تكممنا عن االدخار؛ ألني ،لالصغار والذ :رخ  د   :تكممنا عن كممة
: -تبارك وتعالى-ذخر، يعني: اآلن مثاًل في قولو  :أو ىذا المعنى ُيذكر في الكالم عمى، اآليات التي ُتذكر فييا

َربّْي َفِإَذا َجاَء َوْعُد }، ىسوًّ يعني: متفتتًا مُ  [ٖٗٔ األعراف:] {َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا َفَممَّا َتَجمَّى َربُُّو ِلْمَجَبِل َجَعَمُو َدكِّا}
ن األرض أل ؛باألرض مسوًّى :بمعنى ،السد :يعني: الذي ىو [ٜٛ الكيف:] {َجَعَمُو َدكَّاَء َوَكاَن َوْعُد َربّْي َحقِّا
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ر ُكر   [ٕٔ الفجر:] {اأَلْرُض َدكِّا َدكِّا َكالَّ ِإَذا ُدكَّتِ }، [ٙٓٔ: طو] {َصْفَصًفا َقاًعا َفَيَذُرَىا} ،تتحول إلى شيء آخر
أو ُسويت تسوية بعد  ،ءً ارت ىبحتى صا ،ىما متالزمان الدكو  الدقو  ،الدق عمى المعنى الثانيأي: عمييا الدك 
 التسوية. وأ ،الدق :يكون بمعنى أن يحتمل ىنا :تسوية، الحظ

أصمية، يعني: غير المعاني التي يذكرىا  رب من مائتي مادةنحن أنيينا ما يق :عمى كل حال ،ىنانتوقف  ،طيب
ذه المادة رقميا عدادىا، يعني: ى أصمية إلى اآلن، يعني: من مائتي مادةأنيينا ما يقرب تحت المادة الواحدة، 

 وصحبو. ، وآلواهلل عمى نبينا محمد، وصمى واهلل أعمم، نمائة وتسعة وتسعو 


