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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 عينمَ  :قولو إلى أماني :قولو من الميم حرف( ب -32)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وسمم تسميمًا كثيرًا إلى يوم الدين،  ،وصحبو ،وعمى آلو ،الحمد هلل رب العالمين، وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 أما بعد:
أماني: جمع ُأمنية، وليا ثالثة معاٍن: ما تتمناه النفس، والتالوة،  تعالى: -رحمو اهلل-قال: المصنف ف

 لو ىذه المعاني الثالثة. :ىوالكذب، وكذلك تمنّ 
 .والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

ونفاذ القضاء بو، الحظ  ،تقدير شيء :يدل عمى ،إلى أصل واحد -رحمو اهلل-ىذه المادة أرجعيا ابن فارس 
ن او ر، ر لو الُمقد  ي، يعني: قد  ى لو المان  ن  وكيف ترجع إلى ىذا المعنى، يقولون: م   ،االستعماالت :اآلن ر، د  الق   :الم 

ي الموت؛ ألنيا مقدرة عمى الجميع، تمن   :ةأنو ُيقدر منو خمقتو، المني   :، يعني: باعتبارمني   :يقال لماء اإلنسانو 
بعضيم  ،؟اعتبارأي م نى ب ،أمل يقدره، م نى في مكة المشعر المعروف ،أمل يقدره، بيذا االعتبار :ىو اإلنسان

 :من ذلكو لما ُقدر أن ُيذبح فيو، وبعضيم يقول غير ىذا،  ،بذلككابن فارس يقول: لما ُقدر أن ُيذبح فيو، ُسمي 
رضي اهلل -ما قيل في عثمان كتاب، ى الكتمن   :الذي يوزن بو، يقولون: ألنو تقدير ُيعمل عميو، ومن ذلك ان  الم  

    :-تعالى عنو
 المقادر   مام  ح   القى هوآخر   *** و  ليم   أول   اهلل   كتاب   ىتمن  

ِإَذا َتَمناى أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي ِإالا }: -تعالى-قرأ، وىو أحد الوجيين المعروفين المشيورين في تفسير قولو  :معنىب
ع كل آية في ووض   ،يقول: ألن القراءة تقديرتمنى، ، قرأ ألقى الشيطان في قراءتو أي: [35 الحج:] {ُأْمِنياِتوِ 

نيمو حتى حدثتو نفسو بو،  ب إليووقر   ،ألقى في قمبو وقوعو :اه بو يعنياه الشيء، ومن  يقولون: من  و موضعيا، 
حاذرىا ة المحذورة التي يوُيطمب، ما يكون في األمور المكروى ،وُيشتيى ،بكذا، ويكون ذلك فيما ُيحبيتو من  

 .ال يتمناىا :ويتوقاىا، فيو ،اإلنسان
فإنو  ،ما يبُعد وقوعو، بخالف الرجاءفيالتمني غالبًا ما يكون بعيد المنال، التمني غالبًا ما يكون  :وعمى كل حال

، قيل: [56 البقرة:] {َن اْلِكتَاَب ِإالا َأَماِنيا َوِمْنُيْم ُأمِّيُّوَن ال َيْعَمُمو}يكون لما قُرب وقوعو، تأمل في ىذه اآليات 
أو  ،ولو كان بعيداً  ،مل حصولوتؤ و  ،أنيا تطمبو :ما تتمناه النفس، بمعنى :وىي ،اأُلمينة :قراءة، وقيل: بمعنى

 ، قال الشاعر:حاالً م
 المشيبُ  فعل   بما فأخبره***  يوًما يعود الشباب   ليت   أال

، لكن في أمر مىذا  ، بعضيم يقول: [56 البقرة:] {ُأمِّيُّوَن ال َيْعَمُموَن اْلِكتَاَب ِإالا َأَماِنيا } :حال عادة، فيناتمنٍّ
يعني: يتمنونيا عمى اهلل  "أماني  إال "فيم جيمة، وبعضيم يقول:  ،ال يفقيون المعاني ،مجرد قراءةبمعنى:  "أماني  "
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َلْن َيْدُخَل اْلَجناَة ِإالا َمْن َكاَن ُىوًدا َأْو َنَصاَرى }، [68 البقرة:] {َلْن َتَمساَنا النااُر ِإالا َأيااًما َمْعُدوَدةً } :-تبارك وتعالى-
نما ىي ،بيذا الكتاب، فيذا غاية ما عندىم، ليس عندىم عمل [111 البقرة:] {ِتْمَك َأَماِنيُُّيمْ  األماني الكاذبة،  وا 

وىكذا  ،تتمنى حصولوو  ،ليوإوتميل  ،، فيذا ما تطمبو النفس[151 النساء:] {َلْيَس ِبَأَماِنيُِّكْم َوال َأَماِنيِّ َأْىِل اْلِكتَابِ }
، [117 النساء:] {َمنَِّيناُيمْ ِضماناُيْم َوَلُ َوَلُ }في قولو: كذلك أيضًا ، [52 النجم:] {َأْم ِلإِلنَساِن َما َتَمناى}في قولو تعالى: 

أو نحو ذلك مما يوقعو  ،أو أن اهلل سيغفر ليم ،سوفون بالتوبةفي ،مقي في قموبيم من طول الرجاءما ي :فيو
 :فذلك يرجع إلى معنى، [24 النجم:] {ِمْن ُنْطَفٍة ِإَذا ُتْمَنى}، [36 الواقعة:] {َأَفرََأْيُتْم َما ُتْمُنونَ }الشيطان في قموبيم، 

ال فبعضيم يقول ؛ لما يكون فييا من لم نىذلك تُقذف، كما قيل  :ىن معنى ُتمن  إ :التقدير الذي ذكره ابن فارس، وا 
ى فييا من الدماء، فيذا بذبح أو نحر ىذه األنعام، لكثرة ما ُيمن   -تبارك وتعالى-راق تقربًا إلى اهلل الدماء التي ت

فإنو يخرج  ،من ماء اإلنسان كما يكون ذلك أيضًا بالنسبة لما يكون ،بدفع يقال لو ذلكالدم الذي يخرج ىكذا 
 .دفقاً 
 الرأي منيم. وذوو ،يمالقوم: أشرافُ  ملُ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ،الميم والالم والحرف المعتل :وىو: الزمن الطويل، ىذه ،ىذه المادة أرجعيا ابن فارس إلى معنى واحد :المأل
ذا ُىمز دل عمى المساواة والكمال في الشيء :يعني  .مال، وا 
الشيء إذا أقام  يتُ ، يعني: دىرًا طوياًل، تقول: تمم  الزمن الطويل، أقمت مميًّا: من غير ىمزمال الاآلن  :الحظ

يدل عمى المساواة والكمال في الشيء، تقول:  :أما الميموز فيقول، الميل والنيار :وانم  معك زمنًا طويال، الم  
 :معنىفيو ب :اسم لممقدار الذي ُيمأل، مأل كذا، ُسمي؛ ألنو مساٍو لوعائو في قدره، الحظ :ءلالم  و الشيء،  مألتُ 

ألنيم يممئون صدور المجالس، وقيل: ألنيم قد ُممئوا بالفضائل  :أشراف الناس الوجياء قيل :ألالم  و المساواة، 
المساواة والكمال  :يذا يرجع إلى معنىففصاروا المأل األشراف،  ،وارتفعوا بيا ،والمكارم التي صدرتيم وقدمتيم

رون إذا لمكانتيم، ولذلك الناس ال زالوا يعب ؛ألنيم يممئون العيون ؛المأل :في الشيء، وبعضيم يقول: قيل ليم
رىم، إذا ، فيقولون: ىؤالء يممئون العيون، إذا رآىم أكب  ؟عينك ، ما مألتُ ؟صو قال: ألم أمأل عينكرأى أحدًا تنق  

والسخاء  ،والمال ،ومكانتيم، أو المتالئيم بما ُيحتاج إليو من الجاه ،وعرف قدرىم ،رىمنظر إلييم الناظر أكب  
ْمَلنا َجَيناَم ِمْنُكْم َلَ } ،شغل فراغو بما يضعو فيوإذا  مأل الشيء قال:يونحو ذلك،  والبذل، ،الجودو  ،والكرم

 رحمو اهلل تعالى.- والمساواة الذي ذكره ابن فارسالكمال  :، فيذا يرجع إلى معنى[16 األعراف:] {َأْجَمِعينَ 
 الكيف:] {اطاَمْعَت َعَمْيِيْم َلَولاْيَت ِمْنُيْم ِفرَارًا َوَلُمِمْئَت ِمْنُيْم ُرْعًبا َلوِ }عن أصحاب الكيف:  -عز وجل-يقول اهلل 

يذا كمو يدل ف، [44 الصافات:] {َفَماِلُئوَن ِمْنَيا اْلُبُطونَ }، [6 الجن:] {َفَوَجْدَناَىا ُمِمَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُيًبا}، [16
 {الاِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِموِ  َقاَل اْلَمَلُ }، [48 األعراف:] {ِمْن َقْوِموِ  َقاَل اْلَمَلُ } ،المأل :ومن ذلك أيضاً  ،المساواة :عمى

 األعراف:] {ِمْن َقْوِم ِفْرَعْونَ  َقاَل اْلَمَلُ }، [53 األعراف:] {الاِذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِموِ  َقاَل اْلَمَلُ }، [44 األعراف:]
إن المأل يأتي في بعض المواضع يقول: مع أن بعضيم  ،ووجياء الناس ،براءوالك ،األشراف :ىم، فيؤالء [187

 :يقولون ،و إلى المأل من كذائمن أنبيا بعث نبيًّا -تبارك وتعالى-الناس عمومًا، اآليات التي فييا أن اهلل  :يراد بو
نما ُبعث لجميع الناس،  ،لم ُيبعث لمكبراء فقط  السياق، واهلل أعمم.يقولون: بداللة وا 
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 ،ل المضروبثَ والنظير، ومن المَ  ،: الشبيولو أربعة معانٍ  :-بفتح الميم والثاء- لثَ مَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 :-بكسر الميم-الكالم الذي ُيتمثل بو، وِمثل الشيء  :لثَ حالو وصفتو، والمَ  :ل الشيءثَ وأصمو من التشبيو، ومَ 

 شبيو.
الكالم  :مضى الكالم عميو مفصاًل في الكالم عمى األمثال في القرآن ضمن المقدمات، وعمى كل حال :لث  الم  

مناظرة الشيء لمشيء،  :ن ىذه المادة تدل عمىإ :يقول -رحمو اهلل-ثل في المغة، فابن فارس ىنا في تفسير الم  
ثل والمثال بمعنى واحد،والثل ىذا، يعني: ىذا نظير ىذا، يكون ىذا نظيرًا ليذا، تقول: ىذا م   ىذا مثال تقول:  م 

ثل ىذا، يقال: أمثل   يقال:  ،ستعممةم وىي ،التعبيرات في المغة :إذا قتمو قودًا، الحظ اً فالن مطانُ الس ىذا، وىذا م 
 ،والمثيل ،النظير :قصاصًا، بأي اعتبار؟ ما عالقة ىذا بمعنى: يعني، يعني: قتمو قودًا، افالنً  السمطانُ  أمثل  

 .فالنًا، قتمو قوداً  مطانُ ، أمثل الس[54: النبأ] {ِوَفاًقا َجزَاءً } ،أنو فعل بو مثل ما كان فعمو :أمثل؟ المعنى ،والشبيو
ث  ث  الم  وأما  ب  ب  كش  فل ل والم  ب  و، يقال: ش ب  و وش  ثل ،وو وش  األمثال و  ،بالكسر والفتح، المثل المضروب ،م ثل وم 

المقصود أنو األمثال التي في القرآن، ما المقصود بذلك؟  ،عند البالغيينو  ،عند األدباء ىذه ليا معانٍ  المضروبة
وكذلك األدباء ليم معنى، لكن  ،لكل قوم اصطالح، يعني: أن البالغيين ليم معنى يقصدونو عند ذكر األمثال

وليس ىو  ،الموجود في القرآنأن المعنى المعروف عند األدباء لممثل ليس ىو  :الذي ينبغي أن تعممو قطعاً 
قيمت في  ،منتشرة ذائعة :يعني ،أو عبارة تكون سارية ،كممة :المقصود بالقرآن إطالقًا، المثل عند األدباء ىي

فتقال فيما  ،في مناسبة معينة ويكون ليا مصدر، قيمت ،فصارت ُتضرب لنظائرىا، فيكون ليا مورد ،مناسبة
 .شاكمياي

والشتاء  ،وكان ذلك في الصيف، فأبت، فمما جاء الشتاء ،أراد أن يتزوجيا ،نة عمىذا رجل لو ابمثال ذلك: 
 ،وُتمحل األرض، فجاءت إليو في الشتاء ،والجوع ،والفقر ،الحاجة ،مماتوتكثر فيو الم ،تعرض فيو الحاجات
المبن، يعني: عت  ضي   فجاءت تطمب منو اإلعانة، فقال ليا: الصيف   ،ونحو ذلك ،ولبن ،وىو رجل ذو أنعام

المبن، صارت مثاًل، فإذا جاء إنسان  ضي عت   المبن اآلن، الصيف   ضيعت   وأبيت   ،حينما خطبتك  في الصيف
ة لبن م  المبن، لم يكن ث   ضيعت   الصيف   :قال لو، يثم احتاج إليو ،أبىف ، أو نحو ذلك،منو شيئاً  وطمب ،آلخر

 .المبن ضيعت   في نظائره، الصيف   بالنسبة ليذا، ىناك كان لبن، لكن ىنا صارت ُتضرب
جمود  ،ىذا رجل جاء المرأة تبيع السمن، والسمن يوضع عادة في أوعية خاصة من الجمودومثال ذلك أيضا: 

ة، وىي معروفة إلى اليوم، فطمب منيا أن يذوق ك  العُ  :يقال ليا ،أو ما فوقو ،أو ما دون ذلك ،ونحوىا ،الضأن
 ،بل ىي قربة يوضع فييا ذلك، ففتحتيا ،مثل الق ربة تماماً  ،ففتحت ىذا الوعاء من الجمد ،أحد ىذه األصناف

وقبضت بيدىا األخرى عمى فميا، فصارت  ،وقبضت رأسيا بيدىا، فقال: أريد أن أذوق الثانية، ففتحت الثانية
لم تربط أفواه القرب؛ ألنيا  :فرط فيو، فييىمو في غاية العزة، ال يمكن أن توالسمن عزيز عند أ ،يداىا مشغولة

 ،ىي ال تستطيع أن تدفع عن نفسيا، و وفجر بيا ،وقمب المرأة ،أو من ىذه، فخدعيا ،ي أن يشتري من ىذهُترج  
ن، يقال: فالن حيي  يقال: أشغل من ذات ن   ،ال تريد أن تفرط بيذه الق رب، فصار ذلك مثالً و  ،فكل يد فييا فم قربة
معينة، ة في حال ن: تمك المرأة التي وقع ليا ىذا، الحظ أنيا قيمت بمناسبة معين، يعنيحيي  أشغل من ذات ن  



4 
 

ن لم يكن ث   ،شبييافصارت تقال في نظائرىا، بما ي ونحو ذلك، إنسان مشغول كثيرًا فيقال: فالن  ،ة ق ربم  وا 
 .نحيي  أشغل من ذات ن  

: من ليست في القرآن، يقولون ،أو بالفصيح ،رددىا بالعاميةد في القرآن، ىذه األمثال التي نىذا غير موجو إذن: 
تبارك -اهلل فيذه ليست في القرآن، فإلى آخره، ا، أيضً مب استمب، قيمت في مناسبة ن غ  ، وم  ز  ب   ز  ن ع  األمثال: م  

د في نظائرىا، اهلل وصار ُيرد   ،من أن يتمثل بقول أحد من خمقو قالو في مناسبة معينةوأكبر أجل وأعز  -وتعالى
يتمثل بقول المخموقين، اهلل أعظم وأجل منيم، فاألمثال المضروبة في القرآن ليست ىذه األمثال التي يقصدىا ال 

وصارت ذائعة وسائرة عمى األلسن،  ،عبرة التي قيمت في مناسبةي مثل ىذه العبارات المختصرة الماألدباء ف
في بو في القرآن ىي ترجع إلى معنى الش   ن األمثال التيإليست ىي المقصودة، لكن من أىل العمم من يقول: 
، وقال بو آخرون، وىذا ال يخمو من إشكال -رحمو اهلل-كل االستعماالت، ومن ىؤالء شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .وتحديد المراد باألمثال في القرآن بدقة في كل موضع ال يخمو من صعوبة، في بعض المواضع
بو، يقول: والمثل المضروبب  ابن فارس: كش  ل والم ثل يقول ث  الم   :وعمى كل حال  :مأخوذ من ىذا، الحظ :و وش 

عمى األمثال التي عند  بو عن مثمو في المعنى، ىذا يصدق ىرًّ و  الشبو، يقول: ألنو ُيذكر مُ  :ُيرجعو إلى معنى
األمثال التي في القرآن لكن شبو ىذه، يوجد شبو، الحالة تف، مثميا في المعنى عن ابي ىرًّ و  مُ ىذه األمثال  ،دباءاأل

، ىنا [15 البقرة:] {َمَثُمُيْم َكَمَثِل الاِذي اْسَتْوَقَد َنارًا}: -عز وجل-مبيا، فحينما يقول اهلل غالشبو في أ :فييا معنى
نما ىو شيء كأنيم تقمصوه ،فيؤالء أىل النفاق لم يكن عندىم إيمان: شبو بين الحالتين يوجد أو استعاروه من  ،وا 
َفَمماا َأَضاَءْت َما }ا، نارً  -بالسين والتاء لمطمب- ويحرزوا أمواليم، مثل ىذا الذي استوقد ،ىمليحقنوا دماء ؛خارج
 البقرة:] {َفَمماا َأَضاَءْت َما َحْوَلُو َذَىَب الماُو ِبُنورِِىمْ } ،دة من الزمنالُمد عى م، انتفع بيذا اإليمان [15 البقرة:] {َحْوَلوُ 
فيذىب  ،وانتفعوا بو ،النور وبقي الحرارة واإلحراق، فيؤالء سرعان ما يتالشى عنيم ىذا الذي ادعوه، ذىب [15

َذَىَب الماُو ِبُنورِِىْم َوَتَرَكُيْم ِفي ُظُمَماٍت ال }والحسرة،  ،ثم بعد ذلك يصيرون إلى مغبتو من العذاب ،ىذا االنتفاع
يعني: مثميم كصيب من  {الساَماءِ  َأْو َكَصيٍِّب ِمنَ }: -تبارك وتعالى-، وكذلك في قولو [15 البقرة:] {ُيْبِصُرونَ 

، [17 البقرة:] {ِفيِو ُظُمَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرقٌ } ،مطر ،كذلك ىؤالء في صيب ،المطر النازل :السماء، فيذا الوحي مثل
ُكماَما َأَضاَء َلُيْم َمَشْوا ِفيِو }زواجر القرآن، ُحجج القرآن كالبرق تكاد تخطف األبصار، زواجره كالرعد يقصفيم، 

َذا َأْظَمَم َعَمْيِيْم َقاُموا  ،وعممو ،و في سيرهئوتمك   ،وتعثره ،تخبط المنافق في تردده، فيذا حال ىذا الم[58 البقرة:] {َواِ 
أن يجعمو في جميع ومن حاول  ،لكن ليس ذلك في كل المواضع ،وحالو بيذه الصورة، فيذا فيو معنى الشبو

  .ستعمل فييا لفظ المثل فإن ذلك قد ال يخمو من نوع من التكمفالمواضع التي ا
أنو إذا نكل بو فقد جعل ذلك  :باعتبار، بأي اعتبار؟ بو إذا نكل :يقال: مثل بو :الحظ في سائر وجوه االستعمال

قوبات التي تزجر عن الع :ُثالتنعو، يعني: يجعمو عبرة لو، والم  أو أراد ص ،مثااًل لكل من صنع ذلك الصنيع
أنيا التي تنزل  :أو من ىو في زمانيم، ويحتمل ،مثل ما وقعت ألجمو، يعني: يكون ذلك عبرة لمن جاء بعدىم

قائمًا إذا انتصب، بأي اعتبار؟ يقولون:  الرجلُ  ل  ث  ويرتدع، يقال: م  غيره ل مثااًل ينزجر بو عمى اإلنسان فُتجع  
 ،بني فالن كأنو تمثال، ويقال: فالن أمثلُ  ،صار كأنو مثال :قائماً  الرجلُ  ل  ث  م   :ب، يعنيألنو كأنو مثال ُنص  

  .أقربيم إلى الخير، يعني: أنو مماثل ألىل الصالح والخير :يعني
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تشبو بو، : ل بواآلن ابن فارس ُيرجع ىذه االستعماالت إلى ىذا المعنى، وال يستثني شيئًا، يقولون: تمث   :الحظ
تصور  :يعني ،ل بوتمث   :أو نحو ذلك، وىكذا يقال ،حاكي قوماً ي ،يحاكي حاالً  ،حاكي غيرهالتمثيل؛ ألنو ي :ومنو

 {َفَتَمثاَل َلَيا َبَشرًا َسِويًّا}: -تبارك وتعالى-بو، الممك يتمثل بصورة رجل، يعني: يتصور بصورتو، وفي قولو 
إذا  ،الُمثمى :األمثل، وفي المؤنث يقال :ىو ،يعني: صار بصورة البشر، وىكذا يقال لمن كان لو مزية [15 مريم:]

يعني: أعدليم  [182 طو:] {ِإْذ َيُقوُل َأْمَثُمُيْم َطِريَقًة ِإْن َلِبْثُتْم ِإالا َيْوًما} ،أو نحو ذلك ،كان ذلك ىو األعدل
  .طريقة

وىذا ال يقول بو ابن  ،الشبو، عند بعض أىل العمم :ىنا غير معنى :الحظويقال المثل عند بعض أىل العمم، 
بطريق أو بأخرى، كأن  ،الشبو :عيد ذلك إلى معنىقال: لمصفة العجيبة، لكن بعضيم ي، ي-رحمو اهلل-فارس 

الصفة  [13 محمد:] {اْلُمتاُقونَ  َمَثُل اْلَجناِة الاِتي ُوِعدَ }و بيا وُيتمثل، كأنيا لغرابتيا ُيشب   يقول مثاًل: الصفة العجيبة
أو  فيذا من المواضع التي ذكرتُ  ،؟الشبو :بمعنى الذي ىنا أين المثل [13: محمد] {َأْنَيارٌ  ِفيَيا} العجيبة ليا،

، ال [13 محمد:] {َمَثُل اْلَجناِة الاِتي ُوِعَد اْلُمتاُقوَن ِفيَيا َأْنَيارٌ }الشبو،  :عب أن ُيربط بمعنىأشرت إلييا أن ذلك يص
فمنو ما  ،ربي مثل من يبذر البذر في األرضوالم عممتشبيو، مثل الميظير التشبيو ىنا، ويقال: مثل المعمم، ىنا 

ثل م   ،ثل الزارعال ينبت، م  ما ومنو  ،منو ما ينبت ،التربية وأ ،ومنو ما ال ينبت، يعني: ىو يقدم العمم ،ينبت
نما ىذا غايتو أنو من باب بذل السبب، فالناس يسمعون، فمنيم من  ،-وتعالىتبارك -فذلك إلى اهلل  ،الباذر وا 

ومنيم من ال  ،ويظير أثر التربية عميو ،ومنيم من ال يستفيد، وىكذا في التربية، منيم من ينتفع ،ينتفع ويستفيد
وتجد ىذا يظير  ،أميما واحدة ،أبوىما واحد ،في بيت واحد ،أخوان تربيا في مكان واحدمثل: يحصل لو ذلك، 

 البذور، فيقال أيضًا المثل :شيئًا أبدًا، وىما في بيت واحد، مثل واآلخر كأنو لم يتمق   ،عميو أثر التربية ظيورًا بيناً 
والقول  ،الشبو، ويقال المثل لمحكمة النافعة :ىذا مما يمكن أن ُيستثنى من معنى ،والقصة العجيبة ،ألمر الغريبل

ل ث  لبموغو الغاية في معنى من المعاني، كما يقال مثاًل: حاتم م   ؛لما يجري بو التشبيو، ويقال أيضًا الصادق
فصار ُيضرب بو في المثل، فُجعل ىو المثل، كأنو صار بعينو المثل،  ،لمجود، يعني: بمغ الغاية في الجود

 .وىكذا
، ما المراد [4 الرعد:] {اْلَمُثالتُ  اْلَحَسَنِة َوَقْد َخَمْت ِمْن َقْبِمِيمُ َوَيْسَتْعِجُموَنَك ِبالسايَِّئِة َقْبَل }: -عز وجل-يقول اهلل 

أن ذلك يكون عبرة لغيرىم، يعتبرون بو، فشيخ  :مُثالت؟ باعتبار :ُثالت ىنا؟ العقوبات، بأي اعتبار قيل ليابالم  
ال يخمو من شبو، فيكون ذلك لوجود  ،الشبو :ن المثل فيو معنىإ :وبعض أىل العمم يقولون -رحمو اهلل-اإلسالم 

نوع عالقة أو ارتباط بين المضروب فيو المثل والمضروب لو المثل، يعني: شيخ اإلسالم يقول: كل ما يحصل 
ما ذكر و ما قصو اهلل في القرآن، و قصص الغابرين، و  ،مثل، يعني: قصص األنبياء عنده مثالً  :بو االعتبار فيو

 :نحو صرح بيان األمثال، وليس فقط األمثال المكل ىذا عنده م ،حو ذلكون ،اهلل من خبر أصحاب الكيف
نما يرى أن القصص جميعًا من األمثال، ىذه الطريقة تحل  ،[15 البقرة:] {َمَثُمُيْم َكَمَثِل الاِذي اْسَتْوَقَد َنارًا} وا 

، ال يوجد فييا مثلشكل أنو ستت إشكاالت؛ ألنك حينما تتبع ذكر األمثال في القرآن ستقف عند بعض المواضع
يقول: إن ىذه  -رحمو اهلل-ويذكر بعدىا األمثال، فشيخ اإلسالم  ،القصص -عز وجل-أحيانًا يذكر اهلل 

وما حصل  ،القصص إنما ُذكرت من أجل االتعاظ واالعتبار، سواء كانت ىذه في مواضع اإلكرام واإلنعام
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كان ذلك  مأ ،ونحو ذلك ،وكانت العاقبة ليم ،النصر والتمكينوأتباعيم من  ،ووأنبيائ ،-عز وجل-ألولياء اهلل 
ثم ترجع إلى نفسك، فيكون ذلك فيو معنى االعتبار؛ ألن  ،قم، فتنظر في حال ىؤالءوما حل بيم من الن ،ألعدائو

ينقمك من ناحية إلى ناحية، من ضفة الوادي  ،والمعبر ،ارةوالعب   ،وليذا قيل: العبور ؛االعتبار فيو معنى االنتقال
أو العكس، فيذا  ،برة، يقولون: ألنيا تنتقل من العين إلى الخدع   :برةأو النير إلى الناحية األخرى، وىكذا قيل لمع  

 عند شيخ اإلسالم يرى أنياالقصص إذن ظ بنفسو، فيقال: العاقل من ُوعظ بغيره، والشقي من ُوعو  ،االعتبار
 .تبارك وتعالى-في كتاب اهلل  وعمى ىذا تكون األمثال كثيرة جدًّاممة األمثال، ج جميعًا من
َوِتْمَك }: -تبارك وتعالى-الصفة، قولو  :وذكر معنى ،والشبيو ،الشبو :ذكر معنى :ىنا -رحمو اهلل-ابن ُجزي 

األمثال  :، ىذا ما المقصود بو؟ ىذا المقصود بو[21 العنكبوت:] {اَلْمثَاُل َنْضِرُبَيا ِلمنااِس َوَما َيْعِقُمَيا ِإالا اْلَعاِلُمونَ 
تقريب لممعنى المعقول بصورة محسوسة تقربيا إلى األذىان،  :عبرون عنيا بأنياالتي ي ،التي ذكرىا اهلل في كتابو

الساَماِء َماًء  َأنَزَل ِمنَ }، [15 البقرة:] {َمَثُمُيْم َكَمَثِل الاِذي اْسَتْوَقَد َنارًا} ،المعنى المعقول يصور بصورة محسوسة
 :ح فيو بمعنىبحسبو، فيذا مثل، قد ال ُيصر   ، ىذا الوحي والعمم، فيأخذ منو كل  [15 الرعد:] {َفَساَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدرَِىا

ْمثَاُل َوِتْمَك الَ }: -تبارك وتعالى-يكون من قبيل المثل، ىنا في قولو ومع ذلك  ،ح أصالً قد ال ُيصر   ،المثل
القصص، إنما ُذكرت من أجل أن نتعقميا، لكن  :، عند شيخ اإلسالم يدخل فيو[21 العنكبوت:] {َنْضِرُبَيا ِلمنااسِ 
تقريبًا  ؛محسوسة، تصوير المعقول بصورة محسوسة ةما ذكرت من أن ذلك تقريب المعقول بصور  :المشيور ىو

أكثر من أربعين مثاًل في  ،وذكر كثيرًا من األمثال ،-رحمو اهلل-لألذىان، ىذا المعنى ذكره الحافظ ابن القيم 
عبر عن بعض ي إعالم الموقعين، لما تكمم عن القياس، وتكمم عمييا بكالم بديع، لكن ىذا النوع الذي ذكروه ىو

ق عمييا األمثال الصريحة التي في القرآن تعبيرًا وافيًا، لكن تبقى بعض األمثال ال ينطبق عمييا ىذا، ما ينطب
 .قربيا إلى األذىانا، تصوير المعقول بصورة محسوسة تىذ

، ىذا [13 محمد:] {َمَثُل اْلَجناِة الاِتي ُوِعَد اْلُمتاُقوَن ِفيَيا َأْنَيارٌ }: -تبارك وتعالى-قولو  انظر مثالً  :عمى كل حال
ِلماِذيَن }: -تبارك وتعالى-في قولو و نكر ىذا، الصفة، مع أن بعض أىل العمم ي المثل ىنا بمعنى :يمكن أن يقال

الصفة، واهلل تعالى  :، ىنا يمكن أن ُيفسر بمعنى[48 النحل:] {ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة َمَثُل الساْوِء َوِلماِو اْلَمَثُل اَلْعَمى
 أعمم.
 {َفال ُتَمارِ }ين، وقولو: أي: الشاكِّ  [741 البقرة:] {اْلُمْمَتِرينَ }رية: شك، ومنو قولو: : مِ -اهلل تعالى رحمو-قال 

 الجدال. :وىو ،من المراء [33 الكيف:]
 :ىذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى أصمين

 ،باشرة كالشاة والبقرةب، الناقة ال ُتحمب مإذا ُمسحت لمحم :ي الناقةر  م  فواستدرار،  مسح شيء :عمى يدل أحدىما
نما تحتاج إلى مقدمات ولربما جاءوا  ،ياُيمسح ضرع :وكذلك أيضاً اضع، المو  في بعضفُتمسح  ،ير  الم  وىو:  ،وا 

لمعروق  :رايا تُقالالم  و و، فُتدر الحميب بيذه الطريقة، لكن لو جاء ألول وىمة رمحت   ،ونحو ذلك ،بولدىا ُيشمشميا
عالقة ىذا بمثل ىذا يعني: ما  بأي اعتبار؟ ،المراءوىو:  ،ُشبو بو الجدالو يقولون: ، وتدر بالمبن التي تمتمئ
لُيمزمو  ؛ن يطمب الوقوف عمى ما عند اآلخرمن المتجادلي   الأن كُ  :ونحو ذلك؟ باعتبار ،ي الناقةر  م   :االستعمال

 ،حجارة تبُرق :ور  الم  و الحجة، كأنيما يتحالبان، يحمب كل منيما صاحبو، مع أن ىذا ال يخمو من تكمف، 
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مأخوذ  :يقولون ،أن فيو شدة، كذلك الجدال :باعتبار ،-ور  الم  -وبعضيم يقول: إن المراء يرجع إلى ىذا المعنى 
ولذلك ال يكون في الغالب محمودًا، ال يكاد يذكر  ؛ال يخمو من شدة :مبة، فيواألرض الص   :وىي ،دالةمن الج  

َوَجاِدْلُيْم } كقولو: ،يي حالة استثنائيةأما غير ذلك فو الجدال في القرآن إال عمى سبيل الذم، ىذا ىو الغالب، 
بالنسبة  فيذا، حضور لمنفس وقيده بالتي ىي أحسن؛ ألنو في الغالب يكون فيف، [153 النحل:] {ِبالاِتي ِىَي َأْحَسنُ 

 ا.المعاني المذكورة سابقويدخل تحتو أيضا  ،االستدرار :لممعنى األول الذي ىو
لما فيو  :قمناو  ،يذا المعنىبوالمراء إذا ربطناه  ،ور  الم   :فيدخل فيو ،الصالبة :يوفاألصل الثاني الذي ذكره وأما 

 .من الشدة والصالبة
تشكك : يذا يعتبره ابن فارس من قبيل الشاذ عن ىذا األصل، يقال: تمارى في الخبرفالشك  :رية بمعنىالم  وأما 
، وىكذا [14 القمر:] {َفَتَماَرْوا ِبالنُُّذرِ }فيقال: تمارى بالخبر،  ،فُيعدى بالباء ،التكذيب :ضمن معنىتردد، وقد يو فيو 
ناُو َلِعْمٌم ِلمسااَعِة َفال }كقولو: بالشيء،  ىامتر  :فيقال ،شك فيو، وقد ُيعدى أيضًا بالباء :امترى في الشيء :يقال َواِ 

َفال َتُك ِفي }، [15 ىود:] {َفال َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِمْنوُ } ،والتردد في الشيء ،الشك :رية، والم  [41 الزخرف:] {َتْمَتُرنا ِبَيا
َفال ُتَماِر ِفيِيْم ِإالا } :، وىكذا[33 الحج:] {َوال َيزَاُل الاِذيَن َكَفُروا ِفي ِمْرَيٍة ِمْنوُ }، [187 ىود:] {ِمْرَيٍة ِمماا َيْعُبُد َىُؤالءِ 

 ، ونظائر ذلك، واهلل أعمم.[55 الكيف:] {ِمرَاًء َظاِىرًا
 أممى ليم: أميميم وزادىم. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
الميم والالم كانت  سواء :يعني ،الميم والالم والحرف المعتل عند ابن فارس :ىذه المادة التي ترجع إلى :أممى

زمان أو غيره، تقول: أمميت  ،امتداد في شيء :ن ذلك يدل عمىإالميم والالم واأللف المقصورة، يقول:  مأوالواو، 
 ؛الميل والنيار :وانم  الم   :إذا استمتعت بو، وكما سبق :يت عمريإذا وسعتو، تمم   :القيد لمبعير أو لمفرس
اإلطالة  :ىون ، فاإلمالء إذ[3 الفرقان:] {َفِيَي ُتْمَمى َعَمْيِو ُبْكَرًة َوَأِصياًل } ،إمالء الكتاب :المتدادىما، ومن الباب

َل َلُيْم َوَأْمَمى َلُيمْ } ،المدة الطويمة من الدىر :الوةوالتوسعة لو فيما ىو فيو، يقال: الم   ، [53 محمد:] {الشاْيَطاُن َسوا
ْرُجَمناَك َواْىُجْرِني َلِئْن َلْم َتنَتِو َلَ }، فقولو: الوةالزمن الطويل ُيقضى فيو الفعل، يقولون: أصل ذلك الم   :يم  والم  
اْسُتْيِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن َقْبِمَك َفَأْمَمْيُت ِلماِذيَن  َوَلَقدِ }: -تبارك وتعالى-في قولو و يعني: الزمن الطويل،  [24 مريم:] {َمِميًّا

ليزدادوا  ؛طول ليم المدةو  ،أنو أميميم :، اإلمالء ليم ىنا بمعنى[15 الرعد:] {َكَفُروا ُثما َأَخْذُتُيْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ 
 {َوَأْصَحاُب َمْدَيَن َوُكذَِّب ُموَسى َفَأْمَمْيُت ِلْمَكاِفِريَن ُثما َأَخْذُتُيْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيرِ }وقولو: من اإلثم والكفر ثم أخذىم، 

غدق عمييم يعني: أن اهلل يميميم ويعطييم وي [23 القمم:] {َوُأْمِمي َلُيمْ }أميمتيم،  :، أمميت ليم بمعنى[22 الحج:]
 الكفر.و النعم مع كفرىم وتكذيبيم من أجل أن يزدادوا من الغي 

 ِمياد: ِفراش. :-رحمو اهلل تعالى-قال 
، تقول: يدمنو: الم  و ة والتسييل، ئة وتسييل لمشيء، التوطئىذه الكممة تدل عمى توط :ىنا ابن فارس يقول :الم ياد

يقال:  ،فراش ىنا :كل شيء، ىذا معنى قولوطاء من يقال لمو  تو ووطأتو، فالم ياد مي دت األمر لك، يعني: ىيأ
َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا }د لنفسو، ي  د الرجل لفراشو، م  ي  م  كما ي   ،ر ليا ما ينفعيادب  و  ،نظر ليا :يعني ،د لنفسوي  فالن م  

د اهلل لفالن، نسأل اهلل مي   :وثبتو، يقالأه وط   :يعني ،د الشيءي  م   :، وىكذا يقال[22 الروم:] {نُفِسِيْم َيْمَيُدونَ َفِلَ 
يقول تعالى: بسطة اليد، و أسباب الحياة، و ىذا الدعاء؟ يعني: وسع لو في الزرق،  ىد لك، ما معنأن يمي  
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َواَلْرَض َفَرْشَناَىا َفِنْعَم }ونحو ذلك،  ،ووسعت عميو ،وأوليتو ،وتأعطي [12 المدثر:] {َوَمياْدُت َلُو َتْمِييًدا}
والتقمب في أرجائيا، وىكذا الميد يقال  ،يدة صالحة لمعيش عميياوجعميا مم ،، وسعيا[26 الذاريات:] {اْلَماِىُدونَ 

 ،، واألرض كالفراش[24 آل عمران:] {َوُيَكمُِّم النااَس ِفي اْلَمْيدِ } ،ويضطجع ،لينام عميو ؛أ لمصبيلمفراش الذي ُييي  
َفَحْسُبُو َجَيناُم }، ويقال: الم ياد أيضًا لمفراش الموطأ لإلنسان عمومًا [31 طو:] {اَلْرَض َمْيًدا الاِذي َجَعَل َلُكمُ }

، [34 ص:] {َجَيناَم َيْصَمْوَنَيا َفِبْئَس اْلِمَيادُ } :كالفراش لو، وىكذا ،، فتكون كالميد لو[584 البقرة:] {َوَلِبْئَس اْلِمَيادُ 
  .[175 آل عمران:] {َمْأَواُىْم َجَيناُم َوِبْئَس اْلِمَيادُ َمتَاٌع َقِميٌل ُثما }

 من الِمداد. -بألف- أمدّ  :مثل ،زاد :أي أممى، وقد تكون بمعنى :دُّ يمُ  مدا  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
شيء بشيء في  واتصال، جر شيء في طول :تدل عمى ،إلى أصل واحد ىذه المادة ترجع عند ابن فارس

د، بعضيم ما ُيكتب بو؛ ألنو ُيم   :الم دادو ، ارتفاعو إذا امتد :النيار مد  و أمددت الجيش بمدد، تقول: ، استطالة
بر من المكاييل؛  أو المادة التي ُيكتب بيا، وىكذا الُمد  ، يقول: ُيمد بالماء، وبعضيم يقول: بمثمو، يعني: بالح 

ممدود، يقال: مد اهلل  :فيو ،بسطو في طول واتصال :الشيءيُمد المكيل بالمكيل مثمو، تقول: مد ألنو  :يقولون
في القيامة، إذا قامت  :يعني ،مد األديماألرض  ميدىا لمعيش عمييا، وىكذا حينما ُتمدو  ،بسطيا :األرض بمعنى

 ،الظل ، اهلل مد[23 الفرقان:] {َمدا الظِّلا }ونحو ذلك، ومنو:  ،وأشجار ،زال ما عمييا من جبالوي ،فتسوى ،الساعة
طمح إليو، نظر إليو  :يعني ،ونشره، مد لو من العذاب، يعني: طولو لو، مد عينيو إلى الشيء ،بسطو :يعني

البسط، يقال: مد فالنًا في أمره، يعني: قواه عميو، زينو لو، وىذا المد الذي  :نظر راغب فيو، وكذلك فيو معنى
زاده مما ىو فيو،  :قال: مدهي في الشر، وىكذا :ىو ،لكأو نحو ذ ،يمد ليمو  ،مد ليؤالء :يعني ،جاء في القرآن

-وكذلك المال الممدود مزيد بالنماء، مد لو من العذاب، يعني: زاد لو فيو، فقولو يعني: زاده، ، النير   مد النيرُ 
نظر : ، فمد العين ىنا معناه[66 الحجر:] {ال َتُمدانا َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتاْعَنا ِبِو َأْزَواًجا ِمْنُيمْ }: -تبارك وتعالى
أََلْم َتَر ِإَلى }بسطيا،  [1 الرعد:] {َوُىَو الاِذي َمدا اَلْرَض }االستطالة،  :الراغب فيو، فيذا فيو معنى ،الطامح لمشيء

يعني: يزيدكم من  [15 نوح:] {َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنينَ } :ووسعو، وىكذا ،نشره [23 الفرقان:] {َربَِّك َكْيَف َمدا الظِّلا 
َبَمى ِإْن َتْصِبُروا }: -عز وجل-وقواه بو، ويقول اهلل  ،أعطاه إياه :يعني ،كما سبق، فيقال: أمده بالخير ،ذلك

ِمينَ  َوَتتاُقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِِىْم َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آالٍف ِمنَ   :، فينا يقال[153 عمران:آل ] {اْلَمالِئَكِة ُمَسوِّ
َواتاُقوا الاِذي َأَمداُكْم ِبَما }ونحو ذلك،  ،الزيادة :ند ما يتقوى بو، فيذا بمعنىألحق بو من الج :يعني ،أمد الجيش
َوَأْمَدْدَناُىْم }، [4 اإلسراء:] {َوَأْمَدْدَناُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنينَ }، [111 - 115 الشعراء:] {َأَمداُكْم ِبَأْنَعاٍم َوَبِنينَ * َتْعَمُموَن 

آل ] {اْلَمالِئَكِة ُمْنَزِلينَ  َأْن ُيِمداُكْم َربُُّكْم ِبَثالَثِة آالٍف ِمنَ أَلن َيْكِفَيُكم }، [55 الطور:] {ِبَفاِكَيٍة َوَلْحٍم ِمماا َيْشَتُيونَ 
 ،[7 اليمزة:] {ِفي َعَمٍد ُمَمداَدةٍ }كقولو: وتطويمو،  ،بالغ في بسطو :يعني ،د الشيءمد   :، وىكذا يقال[152 عمران:

من مثمو، و  ،تكون من جنسو ،يذا من قبيل الزيادة في الشيءف ،[187: الكيف] {َمَدًدا ِبِمْثِموِ  ِجْئَنا َوَلوْ }وأما قولو: 
داد الم   ،، وىكذا[2 التوبة:] {ُمداِتِيمْ َفَأِتمُّوا ِإَلْيِيْم َعْيَدُىْم ِإَلى } ،رتت أو كثقم  ، القطعة من الزمان :ة يعنيالُمد  و 
 .دعرفنا أنو السائل الذي ُيكتب بو؛ ألنو ُيم  و 
 .دادوليس من الم   ،من المدد ىذا أدق،و  ،ددمن الم   :سخة األخرىالنفي  ،من الم داد -بألف- أمد  ولو: وق

  غة: قطعة لحم.ُمض :-رحمو اهلل تعالى-قال 
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 :مضغ الطعام بمعنىو المضغ لمطعام، : قطعة لحم بقدر ما ُيمضغ، ابن فارس أرجعيا إلى ىذا األصل :الُمضغة
-وىو معروف، واهلل  ،المضغ :من أجل أن يبتمعو، ىذا يقال لو ؛ومعالجتو باألسنان واألضراس ،تحريكو في الفم

اْلَبْعِث َفِإناا َخَمْقَناُكْم ِمْن ُترَاٍب ُثما ِمْن ُنْطَفٍة ُثما ِمْن َعَمَقٍة  َيا َأيَُّيا النااُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمنَ }يقول:  -عز وجل
قطعة  :أنيا بقدر ما ُيمضغ، فينا فسرىا بأنيا :، فيذه المضغة قيل ليا ذلك باعتبار[3 الحج:] {ُثما ِمْن ُمْضَغةٍ 
َخَمْقَنا النُّْطَفَة َعَمَقًة َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضَغًة  ُثما }: تعالى أو غيره، يقول ،قدر ما يمضغ من المحمبلحم، يعني: 

 .[12 المؤمنون:] {َفَخَمْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما
 فقر.: إمالق :-رحمو اهلل تعالى-قال 

ولين، تجرد ولين، ونقل عن  ،تجرد في الشيء :إن ذلك يرجع إلى معنى يدل عمى :ىنا ابن فارس يقول :اإلمالق
أنو ُيمين لو  :بمعنى ،التميين، تقول: فالن يتممق لمناس، يتممق لفالن :وأصمو ،ق من التممقم  أن الم   :ابن السكيت
قال ، اإلمالق فيمعنى التجرد ىنا  :إتالف المال، الحظ: الصفاة الممساء، ويقال: اإلمالق :قةم  ، والم  الكالم جدًّا
، يقولون: [11 اإلسراء:] {َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالقٍ }، [131 األنعام:] {َتْقُتُموا َأْوالَدُكْم ِمْن ِإْمالقٍ َوال }تعالى: 
لألرض التي ال  :يقولون :قةم  التجرد، والم   :انظر ،ج، يعني: كأنو تجرد عن المالحو  إتالف المال حتى يُ  :اإلمالق

ىذا يرجع إلى  ن:غسمتو؛ ألنك إذا غسمتو تجرده عن الوسخ، فإذ: الثوب قتُ مم   :يكاد يبين فييا أثر، وىكذا يقال
 :ومنو ،أممقيقال:  ،التجرد :، واإلمالق يعنيإالنة الكالم جدًّا :ابن فارس يقول: والمين، فالتممقو التجرد،  :معنى
 ،أو الحجارة الممساء، يعني: ليس عنده شيء ،قات، يعني: الحجارة العظامم  لو إال الم   ل: فالن لم يبق  اقات، يقم  الم  

، فُكني بذلك عن أنفقو :يعني شيء، يذا أممق ما عنده من المالشيء، فوليس فيو  ،ليس فيو نبات ،حجر أممس
 .الفقر
 من العتو والضالل. :ريد وماردمَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

يقال:  :أو ما يعموه من شعره، الحظ اآلن ،شرهتجريد الشيء من ق :تدل عند ابن فارس عمىىذه المادة أيضًا 
ريد، كأنو وكذا الم   ،لمعاتي :المارد يقالو بطحة ال نبت فييا، رممة من :رداءالم  و لحيتو،  لمشاب الذي لم تبدُ  :األمرد

، [22 النمل:] {ُمَمراٌد ِمْن َقَواِريرَ } :دالُممر  و التجرد في ىذه االستعماالت جميعًا،  :تجرد عن الخير، الحظ معنى
رداء التي ال ورق فييا، تقول: ىذا غصن أمرد، شجرة شبو الشجرة الم  ي ،فيذا كأنو ُمجرد ،بناء طويل أممس

 ،قمتو بالتطيين والطالءص :البناء يعني دتُ قمو، مر  صسو و مم   :د الشيء يعنيرداء، ونحو ذلك، ويقال: مر  م  
، بعضيم [181 التوبة:] {َمَرُدوا َعَمى النَِّفاقِ }: د عمى الشيء مروداً ر  د، ويقال: م  ر  م  فيذا المُ  ،ونحو ذلك ،وممستو

 {َمَرُدوا َعَمى النَِّفاقِ }حتى بمغ فيو الغاية، وأكثر ما ُيستعمل في الشر،  والميارة ربةوالد رانالم :يقول: معناه
يستطيعون التمثيل بصورة احترافية كما  ،راس في النفاقيعني: أصبحوا في حال من المران والم [181 التوبة:]

َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن }: -تبارك وتعالى-في قولو و بطنون، مون الناس، ويظيرون ليم غير ما ييقال، فيستغف
ْن َيْدُعوَن ِإالا َشْيَطاًنا َمِريًدا}وىكذا: ألنو تجرد عن الخير، ، العاتي :، ىنا[5 الصافات:] {َماِردٍ  ، [115 النساء:] {َواِ 
 .[1 الحج:] {َوَيتاِبُع ُكلا َشْيَطاٍن َمِريدٍ } :كذلك
 .[72المؤمنون:] {َمِكينٍ }ز، ومنو قولو: مكان، أو من التمكين والعِ  :مكانة: بمعنى :-رحمو اهلل تعالى-قال 
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َفَقْد َخاُنوا الماَو }أقدره عميو، وجعمو في قبضتو،  :يقال: أمكنو من الشيء ،المكانة والمكين والتمكين :ىذه المادة
ال  ،وثبت في موضعو ،استقر :يعني ،مكين :مكانة فيو نكُ م  ُكن ي  ، ويقال: م  [51 األنفال:] {ِمْن َقْبُل َفَأْمَكَن ِمْنُيمْ 

َقاَل }ال يتزلزل بوشاية،  ،وراسخ ،ثابت :فيو ،صار بمنزلة عنده :يعني ،يتزلزل، ويقال: مُكن فالن عند السمطان
 المؤمنون:] {ُثما َجَعْمَناُه ُنْطَفًة ِفي َقرَاٍر َمِكينٍ }يعني: بمنزلة ثابتة راسخة،  [32 يوسف:] {ِإناَك اْلَيْوَم َلَدْيَنا َمِكيٌن َأِمينٌ 

يكون بين عظام  ،أو القرار المكين الذي ىو الرحم ،الجنين :سواء قيل ،، ىذا القرار المكين في موضع ثابت[11
فحوض  ،وبيذا االتساع ،وبيذه الصورة ،فقد ُىيئت بيذه الخمقة ،أقوى عظام في جسم المرأة :وىي ،الحوض

يحميو من  ،ه العظام؛ كأنو في صندوق قوي جدًّابيذ ض الرجل، فيكون ىذا الجنين محميًّاالمرأة أوسع من حو 
ه، ثبتو ووطد :يعني ،نو تمكيناً مك   :ونحو ذلك، فال يصل إليو شيء، وىكذا يقال أيضاً  ،والضربات ،اإلصابات

َوَكَذِلَك َمكاناا ِلُيوُسَف ِفي }وتنطمق يده فيو،  ،يتصرف فيو ،جعمو متسمطًا عميو :ن فالنًا في الشيءمك  يقال: و 
الَة }، [18 األعراف:] {اَلْرضِ َوَلَقْد َمكانااُكْم ِفي }، [51 يوسف:] {اَلْرضِ  الاِذيَن ِإْن َمكانااُىْم ِفي اَلْرِض َأَقاُموا الصا

، [54 األحقاف:] {َوَلَقْد َمكانااُىْم ِفيَما ِإْن َمكانااُكْم ِفيوِ }، فيذا كمو مما يكون بيذا المعنى، [21 الحج:] {ا الزاَكاةَ َوآَتوُ 
َذا أُْلُقوا ِمْنَيا َمَكاًنا َضيًِّقا}يقول تعالى: معروف،  :من اآليات، والمكان ونحو ذلك يعني:  [11 الفرقان:] {َواِ 
 .الموضع

 إذا جرت تشق الماء. :رت السفينةُ خَ ر، يقال: مَ خْ مواخر: فواعل من المَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
جرت، و الماء، يعني: شقتو بصدرىا  رت السفينةُ خ  عند ابن فارس، يقال: م   ،وفتح شق :ىذه المادة تدل عمى

تمخر  :يعني [15 فاطر:] {َوَتَرى اْلُفْمَك ِفيِو َمَواِخرَ }: -تبارك وتعالى-وىكذا يقول اهلل  ،تمخر ،ُسمع ليا صوتو 
 .تشقو بصدرىاو ، البحر
 الكرم والشرف. :وىو ،من المجد :مجيد :-رحمو اهلل تعالى-قال 
وال يكون إال  ،بموغ النياية :عند ابن فارس ىذه المادة تدل عمىو  الكرم والشرف، :وىو ،من المجد :مجيد :يقول

في الكرم، يقال في المثل المعروف: في كل شجر  :يقولون ،بموغ النياية :منو: المجدو في األمور المحمودة، 
واألبعاض من  ،األجزاءوكذلك أيضًا  ،فار، يعني: في السابق كانوا يقدحون األحجاروالع   خُ ر  نار، واستمجد الم  

ىذان النوعان  قد تناىى في ذلك ،يعني: أنو استكثر من النار :استمجدو األشجار، يقولون: في كل شجر نار، 
استمجد، فيذا يدل عمى بموغ النياية فيذا فار، يعني: بمجرد ما تقدح بيما تشتعل النار، رخ والع  الم   :من الشجر

 ،كثير المنافع [51: البروج] {َمِجيدٌ  ُقْرآنٌ  ُىوَ  َبلْ } والشرف، ،والكرم ،االتساع :يدل عمى :فيو ،في الشيء، المجد
 :فيو ،مجيد -تبارك وتعالى-اهلل  :قد بمغ النياية والغاية في ذلك، وىكذا أيضاً فواليدايات،  ،والبركات ،والخيرات

 .ولو جميع صفات الكمال ،والتفضل ،كثير اإلحسان
ولذلك  ؛المجد :واألوصاف الكاممة، ىذا ىو ،واالتساع في الكماالت ،الكثرة :تدل عمى -المجد-فيذه المادة 

 :نوع من الصفات يسمونو فيناكُيعد من الصفات الجامعة،  ،-تبارك وتعالى-يقولون: إن المجد من صفات اهلل 
 ،السمع :وليس بصفة واحدة، يعني بخالف مثالً  ،التي يدخل تحتيا أوصاف كثيرة :يعني ،الصفات الجامعة

 .: صفة جامعةييف ،يذا يدل عمى صفة واحدة، لكن المجد ىذا يدل عمى أوصاف كثيرةف ،ونحو ذلك ،والبصر
 أو البغض عمى فعل القبيح. ،الذم :ت: ىوقْ مَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
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ِإناُو َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقتًا } غض،البألشد : المقتالمقت، ويقال ، ىذا بحشناءة وق :ىذه عند ابن فارس تدل عمى
الاِذيَن }يقول:  -تبارك وتعالى-نكاح زوجات اآلباء، أو ما نكح اآلباء، واهلل  أي: [55 النساء:] {َوَساَء َسِبياًل 

 :يعني: ىذا الفعل [13 غافر:] {َوِعْنَد الاِذيَن آَمُنواُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت الماِو ِبَغْيِر ُسْمَطاٍن َأتَاُىْم َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد الماِو 
 الصف:] {َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد الماِو َأْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُمونَ }تاىم، وكذلك في قولو: لمجادلة بآيات اهلل بغير سمطان أا
 .غضأشد الب :، فيو[1

ىو مشتق من  :كُثر، وقيل :أي ،ن الماءُ عَ قولك: مَ عين: ماء جاٍر كثير، وىو من مَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
  فالميم زائدة. ،مفعول :العين، ووزنو

 :بمعنى ،ن الماءُ ع  أو غير ذلك، يقال: م   ،أو جري ،سيولة في جريان :ن ىذه المادة تدل عمىإابن فارس يقول: 
َوآَوْيَناُىَما ِإَلى }واستمر في ذلك،  ،جرى :يعني ،، يقولون: أمعن الفرس في عدوهجارٍ  :عنيبم ،جرى، ماء معين

، ىنا في [23 الصافات:] {ُيَطاُف َعَمْيِيْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعينٍ }، ي: ماء جارٍ أ [38 المؤمنون:] {َرْبَوٍة َذاِت َقرَاٍر َوَمِعينٍ 
 :رادعمى أن الما ذكر الكأس دل لم  أنيار جارية،  ،الخمر انيإ :قيل ،معين :في قولو أحد الوجوه في تفسير اآلية

ونحو ذلك،  ،حددة، وقد تتغير في أوعيتياومقادير م ،نانتؤخذ بد   التيليست كخمر الدنيا  ،جارية :معينف ،الخمر
أو غير ذلك مما يكون في الدنيا، وىكذا  ،وال تحتاج إلى تخزين ،ال، ىذه أنيار من الخمر، ال تحتاج إلى شراء

ُقْل َأرََأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْورًا َفَمْن َيْأِتيُكْم ِبَماٍء }، [16 الواقعة:] {َوَكْأٍس ِمْن َمِعينٍ ِبَأْكَواٍب َوَأَباِريَق }في قولو: 
ال يستطيع الناس الوصول  ،إذا غارت المياه في اآلبارف ،لمماء الجاري :، الماء المعين يقال[18 الممك:] {َمِعينٍ 

 ،الماعون مثالً  :، وىكذا؟فمن الذي يأتييم بالماء المعين ،يحفرون مائة متر وال يصمون إلى ماء ،الءإلييا بالد  
 :الماعون ليس فيو معنىو أو نحو ذلك،  ،أو جري ،السيولة في جريان :ابن فارس أرجع ىذا إلى معنى :الحظ
، مما يحصل بو [5 :الماعون] {ونَ َوَيْمَنُعوَن اْلَماعُ } ،السيولة، الشيء اليين السيل :لكن فيو معنى ،الجري
وكذلك أيضًا  ،والفأس ،مثل القدر ،وال يتضررون ببذلو ،ويتداولونو ،مما يتعاطونو ،والمعاونة بين الناس اإلعانة

يذا ال ف ،اشتراك السيارة الذي يشحن الكيرباء فييا :وممكن أن يقال كذلك ،الكبريت وأ ،الوالعة مثالً لو: ما نقول 
 :يدل عمى ،فيذا الذي يمنع ىذه العطايا السيمة التي ال يخسر بيا مما جرت عادة الناس بتداولو يتضرر ببذلو،

يذا الماعون ف !،ليس عنده بذل، فكيف ىذا سيبذل المال؟و  ،، أنو ليس عنده خيرل الخير من نفسوأنو قد ترح  
، واهلل وال ضير في ذلك ،ذه تُبذلفي ،ىذه األشياء ال يتضرر بيا ،نحو ذلكو  ،المطرقةو  ،الوتدو  ،الحبلمثل: 

 اهلل عمى نبينا محمد، وآلو، وصحبو.أعمم، وصمى 


