
٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب
Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çقِّق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ.مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب	@, Ù»فXواhالكر القرآن مفردات ع�سغور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو

عـنه ولفظوالكشف مفهوم لكلِّ الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,
وتوضيحه@/

تفسـ	 ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ.مـة غ	أّن قة@, متـفرِّ مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن مفردات ـ@@وحسEبعض ا1ٕس.م تار± ã| Õ	نظ له ليس الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى
ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد

الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكلِّ الواحد
والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ.مة اعتمدها ã"ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكلِّ الواحد ãا¡قي� اXع� يتحّدد n ما اY1يات تفسـ	 اXمكن غ	 من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشک@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب	ع�ارتباط Ù»ومف Tقِّقفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ٕا%ال الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو% نسخته ã| جاء الكتابالنّفيس تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ أو ٕا%شطب ا¡اجة دون

القيِّمة اXوسوعة هذه م يُقدِّ أن اXصطفويى العّ.مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا%كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



٥ اXقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

وإيّاَكنَستِع إيّاَكنعبُُد

ãèأ النّـبيِّ� ß Òkخا بريّتِه أ¾Ìف ع	 والّس�م والّص�ُة ,@�Xالعا ربِّ ْمُد  Ò¡ا
الطّاهرين@/ وآله Tّمد Ëºالقا

َفق�@/ àَخ� ِمْن Ú ãٕا� أنَزلَت Xا ã Ùæٕا َربِّ

من وا-,داب وأ-حـكام واXعارف ا¡قـائق من ا-سـتفادة كانت ØFفل وبعـد@:
فيلزم@علينا التدقيق@والتحقيق@: ع	@وجه مفردات@كلFته ع	@فهم متوقِّفًة ا£يد@, القرآن
وا£ازّية@/ ا¡قيقيّة ب�@مفاهيمها ñوا¦ي والّلغات@, الكلFت تلک ٕادراك ã| Sهَد أن

فzا والغرض @لِّفت اُ ما وأ@ك�ها العربUتلفة@, لغات ã| اXؤلّفة الكتب وكانت
ãتُغ�@- الكتب فهذه كان@, وجه ِّ بأيى ا-ستعFل موارد ٕا�مطلق وإ-شارة أ-قوال bُع

تعا�@/ ا  كلFت ã| اً Ø�Iو ض�ً- ٕاّ- تزيد و- شيئاً@, ا¡قِّ من
wذا ال¿Ìيف الكتاب هذا لتأليف ãوفّق� أن وتأييـده@, اXتعال ا  فضل ومن

اòصوصيّات@: هذه وع	 اXنظور@,
ا¡قيـقة ñو[يـ مَب�الدقّة ع	 @لِّفت اُ كتب ع	 اللّغات نقل ã| ٕاعتـمدنا ـ ١
حاح@واXقاييس@وا-شتقاق@واXصباح@والxذيب والتكّنه@والتحقيق@وٕايراد@الصحيح,@@كالصِّ

وأمثاGا@/ والع� وا$مهرة



اXقّدمة ٦

كأ-ساس وتوضيحاً@, تأييداً والتحقيق@, الدقّة ã| مyا يقُرب ØFع ونقلـنا ـ ٢
واللِّسان@/ واXفردات والفائق

آخر ã| ٕالzا وأ¾Ìنا ل�ختصار@, كث�اً@, عyا ننقل ã&ّال الكتب عن َرَمزنا ـ ٣
الكتاب@/

مyا وأسقطنا تغي�وزيادة@, دون من حاجتنا الكتب]قدار عن نقلنا وكان ـ ٤
ٕاليه@/ ا¡اجة [ّس n ما

wا ويلحق ٕالzا يضاف وما النسخ@, Rطِّ القوم كلFت من ننقل ما وكتبنا ـ ٥
Fyبي نا Øñوم اُ-و�@, الطّبعة ã| النسـتعليق@/ Rطِّ �والتفسـ والتحقيق التوضيح من

الثانية@/ الطّبعة ã|بع�مات
عن خارج هو ما نقل وعن التطـويل@, عن والبيان التعليق ã| واح*زنا ـ ٦

اXكّررات@/ وعن Mثنا@, موضوع
أ@كـ� ã| فهـَرس@, ÔXا عَجم ÔXا كتاب ع	 ا-,يات تعـي� ã| اعـBدنا وكان ـ ٧

اXوارد@/ بعض ã| اÍ½Xيّة اXصاحف سائر عن نقلنا وقد اXوارد@,
ãæعاXا عن والكشف التحقيق ٕاّ- الكتاب@, هذا تأليف ã| غرضنا يكن nو ـ ٨
ا-,يات من واستمددنا ُوسعنا uاية وبذلنا ا-جxاد غاية واجxدنا للكلFت@, ع	ا¡قيقيّة تعا� ا  فنحمد فzا@, الربّانيّة وإ-Gامات إ-G×ية للفيوضات وتعّرضنا الكرZة@,

/@oا¡ك العزيز با  ٕاّ- ã5توفي وما منا@/ ÒGوأ هدانا ما
ا-,يات ã| الكلمة تلک استعFل ع	موارد طبّقناه كلمة@: ã| ا¡ّق Øتب� وØXا ـ ٩

الباطل@/ ويزهق ا¡ّق ليظهر الكرZة@,
ٕاليه@, واXستعملة ا£ازيّة ãæعاXا سائر أرجعنا ماّدة@: ã| أ-صل ظهر وٕاذا ـ ١٠

بيyا@/ اXناسبة وجه وبيّنّا



٧ اXقّدمة

من وأ-دب �والتفسـ اللّغة كتب ã| نتعّرضXا n ا¡ـق@: Øتب� وحيث ـ ١١
وا-Lراف@/ والوهن الضعف جهات

حقّـة ومعارف -معة حقائق اّتضحت قد والتحـقيق@: قّة الدِّ هذه ٕاثر ã|و ـ ١٢
علzم@/ ت Ò{واشت Ìين Ù»فXا أ@ك� ع	 خفيت قد مكنونة وأÌºار ولطائف¾Ìيفة

ٕاّ- ã5توفي وما ا @, َهـدانا أن لَْو- َ تَِديى Ö Òyل كُنّا وما Gذا هدانا الّذيى ِ ِ مُد Ò¡وا
اُنيب@/ وٕاليه توّكلُت عليِه باِ 

ه@/@ق@/ ١٣٩٣ ـ@ طهران@ ـ@ اُ-و�@ الطّبعة
اXصطفويى حسن





٩ اXقّدمة

<@تنبيهواعتذار@>

وذلک واحدة نسخة ã| وُمبيّضة@, مُسوّدًة وتأليفها ا£موعة هذه كتابة كانت ا@ ØX
وهن من فzا يروا Dف يساTونا أن الفض�ء الكرام ٕاخواننا من ف>جو ا£ال@, لضيق

عبارة@/ أو كتابة ã| خطأ أو
ã| �والتغي ا-ص�ح ٕا� Tتاجاً كان ما وأصلحنا ا$ملة@, ã| النظر جّددنا Øj

ا¤قِّق�@/ من الكرام أ-فاضل بنظر ا-ص�ح ٕا[ام ونرجو الثانية@/ الطّبعة
اXؤلِّف

الكتاب هذا ã| مسلكنا
الكتاب@, هذا مطالعة ã| ٕالzا التوّجه من -@بّد نش�ٕا�مطالب أن علينا ويلزم

أمور@: وهيى

@مع�@واحد@@من@bيع@اòصوصيّات: ã|@ع�@توافق@اللّفظ�[@ Ø ã5ٕاّن@ال*ادف@ا¡قي@ ١@ـ@
أ-لفاظ من ولكلٍّ /@hالكر القرآن كلFت ã| ØDس و- العرب@, كلFت ã| موجود �غ
اòصوصيّات تلک ٕا� أ¾Ìنا وقد نظائرها@/ عن wا Zتاز خصوصيّة ظاهراً اX*ادفة

ٕاbاً-@/ لغة كّل ضمن ã| الفارقة
أن و-@يبعد معانzا ã| وامتيازاً خصوصيّة توجبان وهيئاtا أ-لفاظ مواّد ـ ٢
تفصيً�@, ٕادرا@كها عن أفهامنا عجزت وٕان ا$ملة@, ã| ذاتيّة أ-لفاظ د-لة بأّن نّدعيى



اXقّدمة ١٠

وٕان والصفات@, البواطن ع	اخت�ف يدّل أ-بدان وظواهر أ-شكال اخت�ف أّن Fك@
الكّف@/ وخطوط والفراسة القيافة علم ع	ذلک وي¿Îد Mقائقها@, ندركها n

الد-لة بنحو ãæمعا ب�معني�أو مش*كاً لفظ ]ع�كون ّ اللّفظيى ا-ش*اك ـ ٣
القـرآن كلFت ã| ØDس و- العرب@, كلFت ã| موجود �غ :@ Øمع� قوم وعند ا¡قيقيّة
ا-ستعFل باب من أو ,@ ّ اXعنويى ا-ش*اك باب من ٕامّا منه كونه يُّدعي ما وكّل ,@hالكر
Øj ّ العBيى هو فzا والغالب اُخري لغة من مأخوذ أو أ-غلب@, هو وهذا اXصاديق ã|

عندهم@/ ومستعمل آخرين قوم عن منقول أو ,@ Ø ãæياÌ»ال
ٕا� والتـوّجه ا¡gة بقيد oا¡كـ القرآن ã| الكلFت اسـتعFل كان وØXا ـ ٤
َّ أيى اُخـري كلمة ُوِضَعت ٕان Mيـث wا@, ا¢صوصة واللّطائف الكلمة خصوصيّات
فzا وا-@كتفاُء معانzا بيان ã| التسا� Nوز ف� اòصوصّية@: تلک فاتت مكاuا n@كلمة ٕان اللّغات bيع ã| متداول ا£از أّن مع ا$ملة@, ã| العرب كلFت من شاهد ع	
يوِجب معلومة وقافية Uصوص بوزن التقيّد فٕاّن أ-شعار@, ã| ØDس و- غلطاً@, يكن

الوزن@/ ã| وا-ضطرار اXضيق يرتفع Ø&ح الكلFت@, استعFل ã| التسا�
oا¡ك القرآن ã| ØDس و- ا  كلFت ã| مع�@, ã| كلمة استعFل أّن فظهر ـ ٥
كـلFت ãæمـعا ã| مـا و-@يعارÎÈا ا¡قيقة@, ع	 دليل إ-عجاز@: سبيل ع	 الوارد
ٕاط�ق ã| يتساTون م Øuوٕا ,@�كث شايع فzا التجّوز فٕاّن ن�هم@, أو شعرهم من العرب
ã| والتـحقيق كلtFم ã| ا-ستعFل اسـتقصاء من يستنتج نعم ع�قة@/ ِّ بأيى الكلFت
ãæعاÇXا سـائر الzا يرجع Ø&ح الكلمة ã| الواحـد وأ-صل ا¡قيـقة تعي� موارده@,

اXناسبة@/
اXستنَدة الكتب كلمة@: كلِّ ã| الواحد أ-صل استخراج ã| Iقيقنا ومراجع ـ ٦

ال*تيب@: هذا ع	 أ-ّولية القرون ã| اXؤلّفة اXعتBة



١١ اXقّدمة

للخليـل والع� ه@@|@, ٣٧٠ ـ ٢٨٢� @ ّ أ-زهريى منصور ãè-ٔ الxذيب ـ فأّوً-
ه@@/ ١٧٥ سنة Ø|توXا

ه@@/ ٣٩٥ Ø|توXا فارس -بن اللّغة مَقاييس معجم ـ وثانياً

ه@@|@/ ٣٢١ ـ ٢٢٣� ُدريد@ -بن وا-شتقاق ا$مهرة@, ـ وثالثاً
/@ للفيّوميى اللّغة ومصباح ,@ ّ للجوهريى اللّغة صحاح ـ ورابعاً

ه@@/ ٥٨٣ Ø|توXا ّ للزÌ¿Uيى والفائق الب�غة@, أساس ـ وخامساً

ه@@|@/ ٧١١ ـ ٦٣٠� منظور@ -بن العرب لسان ـ وسادساً

ه@@/ ٥٦٥ Ø|توXا Ø ãæا-ص}ا للّراغب اXفردات ـ وسابعاً
,@ ّ للعسكريى اللّغة كفروق الّلغـة@: كتب سائر عن ِطلبتـنا مقام ã| اسـتفدنا Øj
الكـ�م من واXعّرب ,@ ّ الكفـويى البـقاء ãèأ وكلِّـيّات القَـطّاع@, -بن أ-فـعال وكتاب

وغ�ها@/ العBيّة @كالقواميس وغ�ها ,@ Ø ãIللثّعال اللّغة وِفقه ,@ Ø ã5للَجواليـ
مقصدنا@, واستنتاج غرضنا Iصيل ã| يفيد ما الكتب هذه من نقلنا وقد ـ ٧
نقل نلðم nو مربوطة@, أدبيّة فائدة فيه ما أو اXطلوب@, إفادة ã| نقله يلزم ما ع�ومقداَر مyا نقلنا ولكنّا واللِّسان@, كالxذيب اXفّص�ت من ØDس و- الباب@, ã| ما bيع

وزيادة@/ �وتغي وتبديل Iريف دون من وعباراtا ألفاظها
استعFل موارد عن الكتب@: تلک مراجعة بعد كلمة كلِّ ã| اسـتفدنا وقد ـ ٨
ا  ك�م فٕانّه فيه عجب و- اXنتج@, اXهّم هو النظر هذا وكان ,@hالكر القرآن ã| الكلمة
/@oعظoحك ربٍّ من تKيل خلفه من و- ب�يديه من الباطل -@يأتيه ,@oالعل العزيز
كأدب م� اXتـقدِّ للعلFء وا-شتقاق وإ-عراب أ-دب كتب من واستفدنا ـ ٩
ã| ØDس و- وأشباهها@, لسيبويه والكتاب الّزÌ¿Uيى وكتب والّشافية والكافية الكاتب



اXقّدمة ١٢

عليه@/ ا  رضوان التBيزيى ا¤قِّق للعّ�مة واXقا-ت اXشتقّات من ا-شتقاق
ا£ّلدات@/ وسائر أ-ّول ا£لّد فهرس ٕا� اGيئات ãæمعا ã| فل�اجع ـ ١٠

بعضموضوعات اXعظّم�@أن@أ¾Ìح@Gم أ-صدقاء @بعضفض�ء ã Ùم� سأل وقد
التأليـف@, هـذا ã| Uصوصة ãæمبا من مطالب بعض وأوضِّح الكـتاب@, ã| مذكورة

التأييد@/ ومنه اXيسور@, بقدر مسؤوله وأوجبُت مأموله وأSحُت أمره فامتثلُت
ـا>شتقاقينق«Ëعأقسام@: ا>ّٔول

حروف ع	اُصول الفرع يشتمل أن هو ـ أ-صغر أو الصغ� ا-شتقاق ـ ١
ã| Fك اXصـدر@, عن والصفات أ-فعال كاشتقاق بيyا@, ال*تيب Tفوظيّة مع أ-صل

وضاِرٍب@/ ب ßÍÈوا ُب ßÍÉ ويَ َب ÒÍÒÈو الÍØÉب
ع	 الفرع يشـتمل أن وهو :@�بالصغ عنه ØBيعـ وقد الكب�@, ا-شتقاق ـ ٢
وجبذ@, ومدح@,@وجذب aد ã| Fك ا¡روف@, ترتيب و-ي�حظ@فيه اُصول@@أ-صل@فقط

ورغد@/ وغرد

ء ãÏ¾ ع	 -@يشـتمل ما وهو :@�بالكب عنه ØBيع وقد أ-@ك	@, ا-شتقاق ـ ٣
يوجد ولكن ال*تيب@, Tفوظة و- الفرع ã| مضبوطة أ-صل حروف فليست ,@Fyم
فيسـتفاد وخبل@, Oوخ وخفت وخبط خبت ã| Fك واXع�@, اللفظ ã| Fyبي تناسب
فيستفاد والغيب@, والغوط والغوضوالغوص الغور ã| وهكذا ا-Kفاض@/ مفهوم مyا

والورود@/ الدخول مفهوم مyا
/@�الصغ ا-شتقاق ã| هو ا Ø̂ ٕا ال½ÍØف علم ã|والبحث

حدث جهة تعتBفzا جوامَد مواّد عن اشتقاق وهو :@ إ-نðاعيىّ ا-شتقاق ـ ٤
ء@, ãÏ¾ عن كاòروج مyا@, ا-شـتقاق صّحة توجـب ا$هات من جهة ã| ٕانðاعيّـة



١٣ اXقّدمة

به@/ وا-تِّصاف ء@, ãÏ¿ل والعروض فيه@, والدخول والورود

هـاء مع مشـّددة ياء ٕا¡اق هو :@ ّ انðاعيى مصـدر جعل ã| الكلِّـيّة والقاعدة
عن Hرج وبذلک نفسـه@, ٕا� ء ãÏ¾ انتساب حينئذ وتفيد الكلمة@, آخر ã| اXصدريّة

ُجلّية@/ كالرَّ وتفكيک@, Iليل مفادها ã| ويتحّصل ا$مود
�تأث مyا@: كّل خصوصيّة وم�حظة ٕالzا@, التوّجه ã|و ا-شتقاق@, أLاء فهذه
واÇXعرفة التـاّم بإ-طِّ�ع ٕاّ- ٕالzا الوصـول Ørي و- ,@ ãæعاXا حقـائق معرفة ã| Ø ã Ù	ك@

وآثارها@/ Rصائ½Îا الكاملة
من نوع كّل خصوصيّات يعرف أن اXرحلة@: هذه ã| السلوك يريد Xن فيلزم

ومعانzا@/ يغ الصِّ خصوصيّات ٕا� يتوّجه وأن ا-شتقاق@, أنواع
ا>ٔصلالواحد@: ـ ãæالثا

ا-شتقاق@, مبدأ ã| اXأخوذ أ-صيل واXفهوم Ø ã5ا¡قي اXع� هو الواحد أ-صل
ا-شتقاق@/ صيغ [ام ã| الساريى

Uالفاً يكون أن -@يصّح اXشتقّات صيغ oمفاه أّن ٕاليه@: يُتوّجه أن ينبغيى ا ØWو
واخت�فها اGيئات تطّور فٕاّن أ-صيل@, الثابت الواحد أ-صل هذا مغايراً أو ضّداً أو
مـن يسـتفاد ما ٕاليه يُضاف ا Ø̂ وٕا ,@ ã5ا¡قي اXع� أصل ã| واخت�فاً تغايراً -@يوجب

اGيئة@/ تطّور
أ-ّول ا£Çلّد خـ�ل ã| اXشـتقّة اGيئات ãæمعا خصوصيّات ٕا� أ¾Ìنا وقد

ا£ّلدات@/ وسائر
ورّد الواحد@, تعي�أ-صل ã|التحقيق يريد Xن ّ قطعيى مسلّم اXع�أصل وهذا
أهل أغلب اXع�ع	 هذا Ò ãOخ وقد أ-صل@, ٕا�ذلک وفروعها الكلمة مشتقّات bيع



اXقّدمة ١٤

Ìين@/ Ù»فXوا اللّغوي�وأ-دباء من التأليف
كلمة@: ã| وانتخابه الواحد تعي�أ-صل وأمّا

ا¡Çقيقّية@, ãæعاÇXا ٕا� وتتوّجه تتعّرض اللّغـة ã| كتب ٕا� باXراجعة ـ فأّوً-
الب�غة@/ وأساس اللّغة مَقاييس ã| Fك ٕاbاً-@, ولو ا£ازيّة عن ها Ùñ]و

الغـالب هو ما ñو[ي اXعتBة اXعاجم ã| اللّغـة ãæمعا ٕا� باXراجعة ـ وثانياً
ا-ط�ق@/ عند مراداً يكون وما اXشتقّة صيغه ã| -ًFاستع والشائع

ما استخراج Øj معانzا@, واستقصاء استعGFا موارد bيع ٕا� باXراجعة ـ وثالثاً
مyا@/ كّ�ً يناسب وما Gا والضابط بيyا ا$امع هو

خـصوصيّة وتعي� بيyا ñوا¦ي ظاهراً ُيرادفها كلFت ٕا� باXراجعة ـ ورابعاً
بيyا@/ من وامتيازها مyا لغة كّل خصوصيّة Øتتع� Ø&ح مyا@, @كّل

والنظر والدقّة hالكر القرآن ã| اXاّدة استعFل موارد ٕا� باXراجعة ـ -@يب5وخامساً Mيث ع	bيعها@, حقيقة والصادق بيyا ا$امع هو ما وIصيل فzا@, اòالص
ا¡قيقّية@/ ãæعاXا ã|استعملت ا Ø̂ ٕا القرآنيّة أ-لفاظ فٕاّن التباس@, و- Qّوز

هن والذِّ اòالص التوّجه هو اXقامات@: هذه bيع ã| أ-صيل اXهم أّن OO@-و
بفضله @vدَيه@ا  Ø&ح أ-رجاس@والكدورات@, من اXطّهر والنّفس اXنّور @والقلب ã|الّصا

اXكنونة@/ واللّطائف ا¡قائق ٕا� وُيرشده ا¡ّق@, هو ما ٕا� ومنِّه ورaته
الثالثـالد>لةالذاتيّة@:

وهيئxا وتركي}ا الكلمة ب�حروف تناسب وجود الكلمة@: هذه من ومنظورنا
كتناسب ,@Fyبي Uصـوص ارتباط التناسـب وهذا حقيقًة@, مyا اXفهوم معـناها وب�



١٥ اXقّدمة

وحركاته البدن وصور والصورة@, النفسانيّة والصفات وا$سد@, الّروح ب� Uصوص
الوجودّية@/ اXراحل bيع وهكذا صوته@, وخصوصيّة

أمور@: اXع� هذا ع	 ويدّل
الوجود@, من ولٔ�لفاظÎºم ,@nالعا مراتب bيع ã| الكامل النظم @Iقّق ـ أ-ّول

النظم@/ من سنخ والتناسب الوجود@, مراحل قاطبة ã| ساٍر والنظم
فالتناسب الواضع@, بٕارادة أو ّ ٕاG×يى ّ معنويى بأمر الّلفظXع�@ٕامّا أّن@وضع ـ@ ãæالثا
بالكلِّّية@, ا  ٕارادة عن ٕارادته -@ينفّک أيضاً@: الثانية ã|و منه@, -@بّد اُ-و� الصورة ã|

ب�أ-مرين@/ أ-مر فٕاّن
Øj اXع� تصّور بعد يكون أن -@بّد Uصوص Xع� لفظ انتخاب أّن ـ@ الثالث

مرّجح@/ ب� ال*جيح يلزم لئّ� مقابله@, ã| راجح مناسب لفظ وضع
أطوار bيع ã| وحgه وقدرته سلطانه وجريان تعا� نفوذه Ìºيان ـ@ الرابع

اòلقة@/ ãا�V من وأ-لفاظ اòلقة@, ãا�Vو التكوين مظاهر bيع ã|و الوجود
أيضاً@/ أ-فعال بتوحيد مرتبط اXع� هذا ـ@ اòامس

نطّلع أن ب�زم وليس أ-مر@, نفس ã|و الواقع ã|التناسب هو اXراد أّن OO@-و
موارده@/ سائر ã| Fك نعرفه@, وأن عليه

مـن Qلِّيات أيضاً فهيى ا¡يوان@, أنواع سائر كلFت ã| جاٍر أ-مر هذا ٕاّن Øj
وجارية Uتّلة@, �غ مضبوطة ا Øu@وأ وٕاظهاره@, تفهيمه يريدون ا ØWو الباطنيّة مقاصدهم

بيyم@/ والتفّهم oالتفه Iقّق تري ولذا كلِّّية@, ع	قوان�
ãæعاÇXا تقارب من ,@Bوأ-@ك �الكب ا-شـتقاق ã| ما اXع�@: هذا ع	 ويدّل
ã| اXشـ*كة واòسق@, واòّس Ì»òا ã| Fك جامع@, ã| واش*ا@كها oفاهXا وتشابه



اXقّدمة ١٦

ÙÌ Ù»ال ã| اXش*كة ,@ ãOòوا واòمن واòلب واòدر واéòواòبأ والضعف@, ا¤دوديّة
واòفاء@/

تـركي}ا وكـيفيّة ا¡روف ذوات أّن الكـتاب@: مطالب مطاويى ã| أ¾Ìنا وقد
تـف*ق مـا وكث�اً ,@ ãæعاXا خصوصيّات ã|صوصU �تأث Gا وهيآtا@, وحركاtا
جّداً ظاهر اXع� وهذا اللّفظّية@, اòصوصيّات wذه اXتشاwة الكلFت ãæمعا وHتلف

طويل@/ Mث وهذا /@�الصغ با-شتقاق اXشتقّة الكلFت ã|
تشخيص ã| تأث�اً الكلFت ظواهر ã| قّة والدِّ والتدّبر للّذوق أّن ٕاbاً-@: فظهر

خصوصيّاته@/ ñو[ي وتعيينه الواحد أ-صل
ا¡قائق@: ã|تالقرآنFلكلFاستعÍ½ـ@وأّماح الرابع

Iصـيل ٕا� -@Jتاج ّ حضوريى وعلمـه ,@ ßnعا oحك Tيط وجّل عّز ا  فٕاّن
ة ØñمXا والتشّخصات الشخصيّة وا¡دود الزمانيّة وأ-بعاد وٕاحضار@, وحصول وفكر
وما بأيدvم ما ـ@@يعلُم يوصف ØFوتعا�ع سبحانه تعا�منتفية@, جBوته ساحة ã|

وأ-ْرض@/ الّسمىواِت كرسيُّه َوِسَع شاَء ]ا ٕاّ- ِعلِمِه من ٍء ãÏ¿ب يطوَن ÔJ@-و خلفهم
آنَس و- أقرب مyا وليس@واحد تعا�حاÍÈم¿Îود@, عنده الكلFت فجميع

اُخري@/ كلمة من وٕاحاطته علمه مقام ã|
و�bت@: كلFت ع	صورة منه آيات ويKُل بألفاظ يتكلّم أن تعا� شاء فٕاذا
اÇXراد@, ع	 أدّل هو ما ويسـتعمل ا¡قيقة هو ما Oـتار أن وٕاتقانه حgته ãÏÉفيقت

والّلطائف@/ والدقائق اòصوصيّات من عليه هو ع	ما اXنظور ف فُيعرِّ
ومقاِمه ا¡ّق ومورِده موضعه ã| الكلمة استعFل ã| الدقّة وعدم التسا� فٕاّن
عن ا¡ّق فينحرف الفارقـة@, واòصوصيّة اللّطف من فيـه ما Tو يوجب الصحيح@:



١٧ اXقّدمة

واÌ»òان الّض�ل ويوجب العبيد@, ع	 اXراد ويشتبه بالباطل@, ا¡ّق وOتلط مقامه@,
والغواية@/

توارد ٕاّ- و-@ينتج وض�ل@, َريب مزيَد ٕاّ- القرآُن -@يزيد الصـورة@: هذه ãOف
فـرقة كّل ويتمّسک بتأويله@, يريده ما ع	 قوم كّل فيستدّل وا-ع*اض@, إ-شكال
ٕاسقاط ٕاّ- و-@ُيثـمر با$هل@, ٕاغراء ٕاّ- هذا وليس بتفسـ�ه@, رأيه طبق ع	 باطلة

ّية@/ وا¡جِّ إ-حكام عن القرآن
وُيراد ,@ Ø ã5ا¡قي معناها ã| اسُتعملت ا Ø̂ ٕا :@hالكر القرآن ã| كلمة كّل أّن فظهر

ٕاّ-@/ ليس أ-صيل ا¡ّق اXدلول هو مyا
ا£يد@: إعجازالقرآن وwذاتنكشفحقيقة اòامسـ@

لعدم وقدرته@, Ì¿الب عهدة عن خارج النحو هذا ع	 أ-لفاظ اسـتعFل فٕاّن
ãçيأ Ø&ح فعلّية@, وٕاحاطة حضوريّاً ÓFعل با$زئيّات وعلمه وحضوره ٕاحاطته ٕامكان
راجع ـ Qّوز دون من ,@ Ø ã5ا¡قي مقامها ã| bلة كّل ويستعمل موردها ã| كلمة بكلِّ

سور@/ قرأ@,

ما وتبي� ـّية@, ×G-ٕا واXعارف ا¡قائق بيان ã| وكذلک أ-لفاظ@, جهة من هذا
بالوظائف اXتعلِّقة أ-حكام@والتكاليف جعل ã|و النفس, يرتبط@بأ-خ�قيّات@وtذيب

البدنّية@/ وأ-عFل
أرقام Pميع الفعليّة ا¡ضويّة بإ-حاطة ومدبٌِّر oوحك ßnوعا Tيط تعا� فهو
اقتضاها@, الّذيى موردها ã| كلمة كّل فيضع وا¡قائق@, واXعارف ãæعاXا الكلFتوبكلِّ

/@ ãæعاXا ã| وهكذا عنه@, وتغي�ها تبديلها و-@يصّح
القرآن@/ ٕاعجاز موضوع ã| ذ@كروه ما كّل يرجع ا¡قيقة هذه وٕا�



اXقّدمة ١٨

السادسـالتجّوزوا>ش�اك@:
حذراً ,@ ّ لفظيى اش*اك و- Qّوز القرآن ã| -@يكون أن ãÏÉتقت ا¡gة أّن فظهر
/@hالكر من@كتاب@ا  ّية@وإ-حكام, ا¡جِّ وٕاسقاط الناس@, وٕاض�ل با$هل, من@إ-غراء
وتوضيح اXطالب وتبي� الكلFت �تفسـ ã| عمً� ا¡ـقائق هذه أثبتـنا وقد
مـنه ÇMوٍل ãيوفِّق� أن وأسأله وتأييده@, اXتعال ا  بتوفيق الكتاب@, هذا من ãæعاXا
فٕاّن ,@hالكـر للقرآن �التفسـ وهو الكتاب@, هذا من أ-صيل اXقصود ٕا[ام ã| وقّوة
مـyا@, ا¡قيقيّة ãæعاXا وتبي� الكلFت ã| التحقيق بعد ٕاّ- -@Zكن الصحيح �التفس

التوفيق@/ Ø ãو� ٕانّه ا¡ّق@/ ٕا� اGاديى هو تعا� وا 
الكـتب عن والرواية النقل ã| التامّة أ-مانة راعينا أ@نّا ـوقدذ@كرنا@: السابع
ما �حذف وا-ختصار التلخيص ٕا� احتجنا وٕان واXع�@, اXفهوم جهة من اXستندة@,
باXقصود@, ّل ÔO@- ا ØWأ-لفاظ حذفUت½Íمن أو اXفّص�ت@, ã| باXوضوع| -@يرتبط

أ-مانة@/ خ�ف ع	 Jمل ف� ا¢ت½Íات@, ã|



oنالّرح×aا�الّرË»ب
اXعبود@/ ا� بعون باXقصود ونبدأ

بابحرفا�ٔلف

أ�لف@:

يُناَدي حرفاً تكون أن أحدYا ع�وجه�@, ãçتأ اXفردة أ'لف ـ اللبيب ãمغ�
عن اGمزة Hرج وقد الفهم@/ طلب وحقيقته ل9ستفهام تكون أن ãæوالثا القريب@/ به
التقرير@, ,@ والتوبيخيى ,@ ã�إ'بطا إ'نكار التسوية@, مَعاٍن@: ¥انية د ß Ò�َف ãا¡قي� ا'ستفهام

إ'ستبطاء@/ التعّجب@, أ'مر@, الxّكم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

للهمزة مع� فليس النداء@: وأمّا ا'ستفهام@, هو اGمزة@; ã| الواحد أ'صل أّن
ودّلت Vّردة@, مفتوحة Yزة فصارت الياء خفِّفتMذف Øj ,@ ْ أيى كلمة مفهوم هو بل

القريب@/ ع�النداء

ٕاّن نقول أن وZكن للقريب@, وباGمزة للبعـيد@, وأيا بأيى ينادي أن فاXناسب
@للقريب@/ أ و @للمتوّسط@, آ و وأيى للبعيد@, أيا تكون أن اXبْ� مقتÏÉك�ة



أ�ّب ٢٠

بأن م�لته@, نازل وٕامّا حقيقة@, لنفسـه الفهم طلب وهو Ø ãحقي� ٕامّا وا'ستفهام
@والتعّجب @وإ'نكار@ كالتقرير@وأ'مر@ @ وأغراض@خارجيّة,@ @ @Uتلفة@ @بدواعيى يكون@ا'ستفهام@
له@/ اXقصود الغرض @Jصل Ø�ح الفهم يطلُب مَْن م�لة نفسه ل Ù�سَتفِهم@يُ ÔXفا وغ"ها@/

وأمثاGا@/ ,@ أدريى ' ,@ ã�أبا ' سواء@, ـ كلFت من مفهومة فهيى التسوية@: وأمّا
مقامه@/ ã| Tفوظ وا'ستفهام

/@٦ . ٢ ـ �@يُؤِمنُوَن تُْنِذْرُهم Ö Òn أم م Ô Òtَأ@َأنَذْر علzم َسواٌء
النتيجة@/ أخذ جهة من الوجه�متساويان ك9 فاّن '@؟ أم أنذرtم هل أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�ّب@:
الزّجـاج@: وقال والxّيؤ@/ القصد خر@@ـ b'وا اXْرعي أحدYا@@ـ أص9ن@, له ـ مقا

اXاشية@/ تعتلفه الذيى الك9َٔ bيع أ'ّب

ّز@/ Ò'وا للرْعيى اxXئِّي رعي ÒXا أ'ّب@: ـ مفر

وأ'نـعام@, الدواّب تأ@كـله ÇØWا الناس@, يزرعه n الذيى رعي ÒXا أ'ّب@: ـ مصبا
للدواّب@/ وأ'ّب للناس الفا@كهة ويقال@:

وأباباً أبّاً يَُؤبُّ أبَّ ,@iا'شتياق kأيى ٕا�الوطن اع Ù�وال رعي@, ÒXا أ'ّب@: ـ صحا
وQّهَز@/ للذهاب tيّأ وأبابًة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وصفًة اXع�@, wذا مصدراً فأ'ّب الxيُّؤ@, هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
فالكَـ9ٔ /@ للرْعيى مxيِّـئاً كونه ]ناسـبة رعي ÒXا ع� وٕاط9قه اxÔXـئِّي@/ ]ع� @كصْعب



٢١ أبد

كالفا@كهة أ'غـنام@, لَرعيى مxئِّي زرع دون ومن أ'رضطبعاً من ينبت وما والعشب
إ'نسان@/ لتنّعم

ã| الxيّؤ مصاديق من كلّها ٕا�الوطن@, وا'شتياق والتجّهز مفاهoالقصد وأمّا
مواردها@/

ـ وأبّاً@ وفا@ِكهًة ُغلْباً وَحدائَق *ً ÒKو وزيتـوناً وَقْضباً وِعنَـباً َحبّاً فzا فأنبَـتنا
/@٨٠@.@٣١

ã| اسـتعFله وغلب يابساً@, أو َرطباً به ويتمتّع ا'نسان به يتفكّه ما فالفا@كهة
والعشب الك9َٔ ã| استعFله غلب أ'ّب أّن Fك ا'نسان@/ بأ@كلها يتمتّع ã�ّال النباتات أ\ار
ٕا� حاجة دون من أ'رض من أ'نعام غذاَء تعا� ا� فأْنَبَت أ'نعام@/ لتنّعم اxXئِّي
اXعيشة@/ وIصيل ع�العمل اXكلّف الشاعر ا'نسان 9Rف وهذا والعمل@, الزراعة

ؤ�نعاِمكُم@/ لَكُم @ َمتاعاً

Gا@/ عمل دون ومن طبعاً tيّأ الّذيى iيةb'ا ã|k أ'ّب هو أ'نعام فغذاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أبد@:
:@ ãæالرمّا قال ليس]حدود@/ الّذيى الطّويل الّدهر ويقال@: الّدهر@, أ'َبد@: ـ مصبا
وأبََد آباد@/ وbُعه عمرك@/ آخر ٕا� تكّلمَت لدن من فأ'بد أبداً@, اُ@كلِّمه ' قلت فٕاذا

آِبٌد@/ فهو وتوّحَش نَفر اُبوداً@: يأبُُد ُء ãÏ¿ال
هر@/ الدَّ أ'بَُد@: قالوا@: التوّحش@/ وع� اÇXّدة طول ع� بناؤها يَدّل أبد@: ـ مقا

َده"@/ َدهٌر يقولون Fك أبيٌد أبٌَد تقول@: والعرب

Fك ا'bبِدين وأبَد أ'بيد أبَد أفعله ' واُبود@, آباد وا'مع الدهر أ'َبد@: ـ صحا



أبد ٢٢

وأ'واِبـد@: تَوّحَش@/ وَأبََد@: التخليـد@/ والتأبيد@: /@mالدا وأ'بد@: الداهرين@/ َدهَر يقال@:
الُوحوش@/

الزمان@, يتجّزأ Fك '@يتجّزأ@ الّذيى اXمـتّد مان الزَّ مّدة عن عـبارة أ'بَد ـ مفر
'@يتصّور ٕاذ مع ÔN@'و Øيُث�@' أن حقّه وكان كذا@, أبُد و'@يقال كذا يقال@زماُن وذلک@أ@نّه

ã| حسبHصيصه ع� وذلک آباد@, قيل@: لكن به@, Øفيث� اليه ØËÉ يُ آَخر أبد حصول
بعُض ذ@َكر أ@نّه ع� مع@, ÔNو Øيث� Øj بعضه ã|ا'نسËºكتخصيصا يتناوله@, بعضما

الَعرباء@/ العرب ك9م من وليَس مولٌّد آباد أّن الناس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وليس وطوله@, الزمان امتداد مطلق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
ع� تدّل الكلمة فهذه متعلَّقاتـه@, جانب من ا¡ّد يفهم ا Ø̂ وٕا حّد@, و' قيد مفهومـه

اقتضائها@/ حسب ع� wا اXتعلقة ا'ملة مفهوم امتداد
/@٢٤ . ٥ ـ فzا داُموا ما أَبداً نَدُخلَها لَن ٕانّا

فzا@/ دوامهم آخر ٕا� الزمان Zتّد
/@@٨٣ . ٩ ـ أَبداً َمعيى رُجوا ÒH لَْن

حيّاً@/ � يبْ أن ٕا� خروجهم عدم Zتّد
/@١٠٨ . ٩ ـ أبداً فيه تَُقم �

اXسجد@/ هذا ãوب� حياً كنت دام ما أيى

/@٢٠ . ١٨ ـ أبداً ٕاذاً تُفِلحوا لَن

موجودين@/ داموا ما أيى



٢٣ oٕابراه
/@٤ . ٦٠ ـ أَبداً والبْغضاُء الَعداوةُ وبَيْنكُم بَيْننا وبَدا@

باقي�@/ الطرفان دام ما أيى

أبداً@/ فzا خالديَن Ò Øsجه نار أبداً@, فzا خاِلديَن
خُلودهم@/ ]قدار أيى

من ا Øuفٕا الظرفّيـة@, فع� اسـتعGFا@:@ موارد bـيع ã| الكلمة هذه نصب وأمّا
@\انية@وع¿Ìين @ ã|@القرآن@ ã|@استعملت @ @'@Í½Iها@حدود,@وقد@ ã�ّمة@ال{Xا@ ظروف@الزمان@

اXعجم@/ ã| Fك ـ مورداً

الع<ّية@/ من مأخوذ فهو والتوّحش@: النفر مفهوم وأمّا

/@ ãف� زال@, اخت?@, ضاع@, :@iآَبدk@@ ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@oإبراه
ا'مـاعة أب أيى بأبراهام@, يى Ùd Øj ,@ ã�العـا @أ'ب أبرام@: ـ@ الكتاب قاموس
وأ'عراب@, الzود أيى ٕاÊºعيل@, ãوب� ٕاسحق ãب� من الطائفة رئيَس كان فٕانّه العظيمة,
با'ّتفاق@/ واXسلم� والنصاري الzود من كّل عند والتجليل ا'ح�ام مورد ã| فهو

اXرتفع@/ ا¤ّل = رامَْد اXرتفع@/ = رام ـ أيضاً وقال

والّرئيس@/ أ'ب = @@@@[@آب@] ـ فع

ا'رتفاع@/ = @@@@@@[@رام@]

الرحم@/ = @@@@@@[@َرِحم@]

وٕالياس وٕاسحق وٕاÊºعيل oٕابراه Lو أعجمية@, كلّها أ'نبياء أÊºء ـ اXَعّرب



oٕابراه ٢٤

فأمّا وTّمد@/ وشعيب وصا¬ آدم وهيى أÊºء أربعة ٕاّ' وأّيوب@, وٕاÌºائيل وٕادريس
وقد ٕابراهام@: اÎ¿Xور@, وهو Ø ãèبعـر ليس hقد Ëºا :@oٕابراه @ـ@ لغـات ففيه :@oٕابراه

وٕابَرَهم@/ الياء@, وحذف اGاء بتثليث ٕابراِهم@: به@, قرٔي

وٕابراَهم@/ ٕابراِهم@, ٕابراهام@, لغات@: وفيه ّ أعجميى Ëºا oوٕابراه ـ صحا

ٕاbاع ٕاّن ا¤قِّق�@: بعض وقال /@oرح أب معناه Ø ãæياÌº Ëºا :@oٕابراه ـ @كليا
وقوع منه Øفتب� والعلمّية@, للعجمة وLوه oٕابراه ã|فÍ½ال منع أّن ع� العربيّة أهل

القرآن@/ ã|عّربXا
/@hالكر القرآن ã| وستّ�مورداً تسعة ã| Ëº'ا هذا استعمل قد ٕانّه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فzا ½Íف تُ ٕاذا أ'عجميّة اللغات من اXأخوذة وأمثاGا الكلمة هذه أّن وليعلم
قيل فٕاذا معّربة@/ ا Øuٕا ويقال@: عربيّة تص" التلّفظ@: ã| التخفيف أو التغي" أو بإ'بدال
من مأخوذة العربيّة اللغات من كثـ"اً أّن ومعلوم أ'صل باعتبار فهيى أعجميّة ا Øuٕا
كالتكوينيّات اللغات فٕاّن وأصالxا@, اللغة استق9ل ã|ينا@' وهذا وال«Ìيانّية@, الع<يّة
والفصول@, با¡دود ء ãÏ¾ ويتشّخصكّل يتنّوع ا Ø̂ وٕا ,@ ãوس"تكام� م�تِّبة مراحل Gا
نوع ٕانّه يقال@: أن صّح وٕان مسـتقّل@, خاّص نوع وهو واستق9ل@, أصالة له فا'نسان

النبات@/ أو ا'Fد أو ا¡يوان من م�قِّية ومرتبة @كامل

اXع� وwذا عربّية@/ فهيى خاّص@: ف ØÍ½بت العربية ã| وردت أجنبيّة لغة فكّل
الكرZة@: ا'bيات مفهوم Øيتب�

َعربيّاً@/ ُقرآناً أنزلناُه ٕانّا



٢٥ oٕابراه
َعربيّاً@/ لِساناً ٌق ُمصدِّ كتاٌب وهذا@

/@٣ . ٤٣ @ـ@ عربيّاً ُقرآناً جَعلناُه ٕانّا

بعد أرفَكشاَد ولَد سـنة مائة ابَن نوح@] [@ابن ساُم كان ØXا ـ ١١ التكوين ã|
وث9ث أربَعFئة بعُد وعاش Ò¬شا أرفَكشاُد ولَد ما بعد ساُم وعاش بسنت�@, الطوفان

Ô Òªفا وولَد سنة@, وث9ث� أربَعFئة بعُد وعاش Òªفا عاِبُر وولد عاِبَر@, Ò¬شا وولد سن�@,
مائة بعُد وعاش تاَرَح ناحوُر وولَد ناحوَر@, Ìوُج Òº وولَد Ìوج@, Òº َرعَوه وولَد َرُعَوه@,
هاراُن وولَد وهاراَن@, وناحوَر أبراَم وولَد سنة@, سبع� تاَرُح وعاش سنة@, وع¿Ìين
امـرأة ÔËºوا ,@ ُ سارايى أبرام امرأة ÔËºا امرأت�@, FÎ»نف'ٔ وناُحوُر أبراُم ـذ ØHوا لوطاً@,
ملّخصاً@/ ٕانxي ـ حاران ã|ومات سن�@, مائت�و`س تاَرُح وعاش ِملكَُة@, ناحور

الطوفان@/ من ١٠٨١ ÙãÏÉX ُولَِد Òoٕابراه ٕاّن ـ ّ الورديى ابن وقال

التوراة@/ من iعk نوح ٕا� iعkoٕابراه نسب هذا

هذه من تسـتفاد فهيى الكريـم@, القرآن ã| ُذ@كرت ã�ّال اXمـتازة صـفاته وأمّا
ا'bيات@:

/@٦٧ . ٣@ ـ حَنيفاً كاَن ولكن نَ½ÍÖانيّاً و� وديّاً Òv Ôoٕابراه كاَن ما@ ـ@ ١
ٕاتفاقاً@, ا¡ّق كان@مع أ@نّه مع النصاري, ع�دين و' الzود ع�دين يكن n أيى
اXطلوب@اXقصود@/ هو فهذا سبيله, ٕاليه@وسالكاً @ا�@تعا�@ومائ9ً ã|@ًلصاUداً@و وكان@موحِّ

/@٧٥ . ١١@ ـ ُمنيٌب أّواٌه Õoل Ò¡ Òoٕابراه ٕانَّ ـ@ ٢
اòشوع نفسه@Mال ã|@جهات@الضعف ٕا� هاً متوجِّ ا¡لم@وا'ستقامة, كان@مع ٕانّه

تعا�@/ اليه سائراً وراجعاً واòشية@,
/@١٠٩ . ٣٧@ ـ oٕابراه ع� َس*ٌم ـ@ ٣



أبق ٢٦

وٕاZانه@/ وقلبه بدنه ã| بالس9مة له دعاء

/@٣٧ . ٥٣ ـ@ × Ú|َو اّلذيى Òoوٕابراه ـ@ ٤

/@ ع�ا¡قِّ واستقام وعهوده ]يثاقه َو|× أيى

/@٤١ . ١٩ ـ@ نبيّاً يقاً ِصدِّ كاَن ٕانُّه ـ@ ٥

أ'نبياء@/ ومن والعمل القول ã| يق� دِّ الصِّ من أيى

/@٧٥ . ٦ ـ@ وأ�ْرض الّسمىواِت َملكوَت Òoٕابراه نُِريى وكذلَک ـ@ ٦

ملک@/ ã| ãçيأ

/@١٣٥ . ٢ ـ@ ك� ßÌ Ö¿ÔXا ِمَن كاَن وما حَنيفاً Òoٕابراه ِملَّة @بل ـ ٧
ا¡نف@/ ã| ãçيأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أبق@:
وأبَقاً@/ أبْقاً يأِبق العبد أبَق أ'مر@/ ã| والتشّدد العبد ٕاباق ع� يدّل أبق@: ـ مقا

وأبّاق@/ أبوق وعبٌد

من عمل@, كَّد و' خوف غ" من سـيِّده من هرَب ٕاذا أبقاً@: العبد أبَق ـ مصبا
ÍÈب@/ باب وأ'@ك�من لغة@, ã| وقَتَل َتِعَب ãèبا

ã| به تشـبّه الّرجـُل@: تأبّق اُبّاق@/ وbُعـه آِبَق وعبٌد َهـَرَب@, ٕاذا أَبق@: ـ مفر
ٕاباقاً@/ يأبَُق وأِبَق ا'ستتار@,

ٕذا ٕاّ' آِبق للعبد يقال و' خاّصة@, السيِّد من العبد َهَرب وهو أ'بق@: ـ @كليا
هارب@/ فهو وٕاّ' عمل@, كّد و'@ خوف غ" من وذهب استخ?

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٧ ٕابل

والتحقيق@:
آخر قيد أ'بَق ã|و استئذان@, غ" من الذهاب ã| مش�كان رب ÒGوا أ'بَق أّن

سيِّده@/ من شّدة أو خوف اليه يتوّجه أن قبل َرب ÒGا وهو
/@١٤٠ . ٣٧ ـ شحون ÒXا الفُلک ٕا� أبَق ٕاذ Òرَسل�ÔXا َن ß ÒX يونَس وٕاّن

شّدة أو خوف اليه يصل أن وقبل ربِّه@, من استئذان غ" من ذهابه ع� فيدّل
غفلًة@/ ا'bبق العبد فهو مو'ه@, جانب من عمل كّد أو

ا�@/ فأخذه اXتعال@, ا� عند مكروهاً كان وأ'بَق

/@@٨٧ . ٢١ ـ الظُّلFُِت ã| فناديى عليِه نقِدَر لَْن أْن فظنَّ

يونس@/ راجع

/@ Òقّرب� ÔXا سيِّئاُت أ'ْبراِر حسناُت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

إبل@:

واحد ' الّذيى ٕاËºا'مع ٔ'ّن مؤّنثة@, وهيى Gا واحد ' اbËºع إ'بِل ـ مصبا
وُغنيمة@, اُبيلة Lو ُصغِّر ٕاذا اGاء وتدخله التأنيث يلزمُه '@يَعقل Xا كان ٕاذا لفظه من له

إ'بل@/ قطيعات فاXراد أبيل@, آباُل وا'مع
الطّـ"@/ من السطر وهو الرفِّ من ينـفرد طائر ـ إ'بَّول :@ ãèأ'عرا ابن ـ لسا

ã| bاعة أ'بابيل وقيل@: وإ'بل@/ واòيل الط" من قطعة وإ'@بّالة@: وإ'@بَّول وإ'بِّيل
�لة[ له واحد ' bع أ'بابيل أّن ٕا� عبيدة@: أبو وذهب وٕابَّْول@/ ٕابّيل واحدها تفرقة@,
العرب أجد nو قال@: ٕابّيل@, بعÎÉم@: وقال :@ ا'وهريى قال وشعاليل@/ و¾Êطيط عبابيد



ٕابل ٢٨

مثل وٕابَّول أبابيل وقيل@: bاعة@/ ا Øuكأ وٕابّالة@: وأبابيل@, ٕابّالة وقيل واحداً@, له تعرف
كدينار@/ صواباً@ كان ٕايبالة أ'بابيل واحد قيل ولو الxذيب@: ول@/ ِعجَّ عجاجيل

قَل الثـَّ وع� إ'جðاء@, وع� إ'بل@, ع� أصول@, ث9ثة ع� بناًء ٕابٌل@: ـ مقا
بعÎÉا يتبع أبابيل@: ط"اً ـ ã| اòليل@, قال قطيعاً@/ قطيعاً ُجعلت مؤبَّلة@: ٕابٌل والغلبة@/

وٕابَّول@/ ٕابّالة واحدها بعضاً@,

وكذلک اXاء@, عن ص<ها ã| بإ'بل اً Ø{تشـ اXاء عن اجðأ أب9ًْ@: وأبَل ـ مفر
الواحد ٕابل, كقطعات قة متفرِّ أبابيل@: وط"اً مُقاربxا@/ ترَك ٕاذا عن@ٕامرأته@: الّرجُل تأبَّل

به@/ تشبzاً ا¡طب من ا¡زمة وإ'بّالة@: ٕابّيل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الثَّقَل, مع ا'جðاء بصفة اXتّصف ا¡يوان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
أيضاً فلعلّها أ'بابيل@, وأمّا فzا@/ اسـتعFله فغلب اXع�@, هذا مصـاديق أحد وإ'بل
وا'جðاء والقناعة والقدرة بالقّوة اتِّصافها ]ع� والغلبة@, با'جðاء موصوفة @كانت

هيى بل الط"@, من Uصـوص لنوٍع ÓÊºا ليست الكلمة فهذه قطيعة@, قطيعة كوuا مع
wا@/ أعلم فا� كانت@: نوع ّ أيى من ا Øu@أ وأمّا اòصوصيّات@, wذه لط"تكون Ëºٕا

فت�@/ الصِّ بلحاظ ّ انðاعيى مyا وا'شتقاق
/@١٧ . ٨٨ ـ ُخِلَقت كيَف إ�ِبِل ٕا� يَنْظُُروَن أَف*

أ'سـفار ã| للركوب ُخلَقت ا Øu@أ الظاهرّيـة@: وأعضائها Îا Øºحوا ٕا� مُضافاً
والعطش@/ ع�ا'وع والّص< التحّمل وبقدرة FG اXتناسبة باòلقة أ'ثقال@, و¡مل

/@٣ . ١٠٥ ـ أبابيل طَ�اً م ß Özعل وأرسَل



٢٩ أب إبن@,

ما يَنلَن Ø�ح والّص< وا'سـتقامة واXقاومة القدرة Gا قطيعة قطيعة طائرات
ُيِردَن@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

إبن@:
بنو@/ ـ ماّدة انظر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أب@:
أ'ب يى Ùd وبذلک غذوَته@/ ٕاذا َء@: ãÏ¿ال أبوُت والغـذو@, ال�بية ع� يدّل ـ مقا

/@ ّ أبويى أب@: ٕا� النسبة ã| ويقال أباً@/

سـبب مثل آباء وا'مع أبويـِن Øيثـ� ٔ'@نّه واو@, وهيى Tذوفة 'مـه ـ مصبا
ياًء الواو فتقلب والياء الواو Qـتمع Øj ا¤Çذوفة@, ال9ّم رّدت صـغِّر وٕاذا وأسـباب@,

/@ Ø ã Òèُا فيي� الياء ã| وتدغم

أباً@, ظهوره أو ٕاص9حه أو ٍء ãÏ¾ ٕاNاد ã| سبباً كان من كّل ويسّمي أب@: ـ مفر
هذه أبوا وأنَت أنا :@ Ø ãلع� قال iصk أ@نّه ورويى للمؤمن�@, أباً iصk Ø ãRّالن يسّمي ولذلک

أ'ّمة@/

أ@نّه باعتبار تعا�@, ع�ا� أ'ب يُطلقون كانوا مة اXتقدِّ ال¿Ìائع وأرباب ـ @كليا
ظـّنت Øj أ'@ك<@, الرّب هو وا� أ'صغر الرّب هو أ'ب قالوا Ø�ح أ'ّول@, السـبب

قائله@/ كفَر ولذا تقليداً@, ذلک فاعتقدوا مع�الو'دة@, به اXراد أّن مyم َهلة Ò'ا
ٕا� مَعكم ¨كَث آخَر ياً ُمَعزِّ فيُعطيكم أ'ب من أطلُب وأنا ـ ١٦ .@١٤ يوحنّا

َيقبَله@/ أن Ònالعا '@يَستطيع الّذيى ا¡قِّ روَح أ'َبد@,
/@ ّ أبويى ٕاليه والنسبة ويربِّيه@, يغذوه يأبوه@أيى له@أب وما اُبّوة أبَوُت ولقد ـ صحا



èأ ٣٠

ياء من عوضاَ التأنيث ع9مة Nعلون افعل@: أبِت يا ـ وقوGم وأ'ّم@/ أ'ب وأ'بواِن@:
ا'ضافة@/

والرئيس@/ أ'ب = [@آب@] @@@ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبلحاظ معنوّية@, أو يّة مادِّ جهة ã| ال�بية هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن

Ø ãRوالن واXعلِّم اXتعال والرّب كالوالد كث"ة@, حقيقية مصاديق ل9ٔب يوجد اXفهوم هذا
/@ ّ انðاعيى مyا وا'شتقاق ال�بية@/ أولياء من وغ"هم والعّم@, وا'ّد

Òoٕابراه قبُل من أبَويْک ها Ø]أ @Fك ويعقوب@/ وٕاسحىَق Òoٕابراه ã�آبا ِملَّة واتّبعُت
قالوا /@F Ôyم واِحٍد لكلِّ ؤ�بََويِْه أبواه@/ وَوِرثه ا!نّة@/ ِمَن أبَويْكُم أخرَج Fك وٕاسحىَق@/
Òoٕابراه ٕاستغفاُر كاَن وما@ واِحداً@/ اً ×Gٕا َق وٕاسحى عيل ×dوٕا Òoٕابراه آبائَک وٕالىَه َک Ò ×Gٕا نعُبُد

/@٧٤ . ٦ ـ آزَر ٔ�بيِه Ôoٕابراه قاَل وٕاذ ٔ�بيه@/

تُْؤَمر@/ ما dفعْل أبِت يا /@ ُرؤيايى تأويُل هذا أبِت يا

وأنَت وتَفعُل وفعلِت فعلَت ã| Fك اòطاب@, m9ع من التاء حرف أّن ?O@'و
النداء ã| التاء فٕا¡اق والعطوفة@, واXوّدة واXشافهة الُقرب ع� يدّل واòطاب وأنِت@,
للـثقل@, الياء ذف ÔI ا Ø̂ وٕا الياء@, عن عوضاً وليس النظر@, wذا يكون Zكن ما حيث

للتخفيف@/ بالك«Ìة ويكت?
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@èأ
أن وإ'باء واُباة@/ أِبيّون وقوم آباُه@, َء ãÏ¿ال أَبيُت ع�ا'متناع@/ يدّل :@èأ ـ مقا



٣١ çأ
الّصعبة@/ وأ'بّية@: إ'باء@/ هذا ما فتقول قبوَله@, Òèفيأ َء ãÏ¿ال الّرجل ع� تعرض

شاّذ@, وبناؤه ,@ Ø ãèوأ آٍب فهو امتنَع@, وٕاباية@: ٕاباًء الّرجُل Òèيأ الّرجل Òèأ ـ مصبا
الفاء Ø ãحل� من ãçيأ يكن nو ال9ّم@, أو الع� Ø ãحل� يكون أن حقّه يفَعُل فَعل باب ٔ'ّن

والتّف@/ ك� ٕاذا@ يأّت الّشعُر وأتَّ يَعّض وَعّض èيأ èأ ٕاّ'

وَرُجٌل امتناعاً@/ ٕاباء كّل وليَس ٕاباٌء امتناع فكّل ا'متناع@, شّدة إ'باء@: ـ مفر
/@iوالظلم k@القهر oالّض Iّمل من Wتنٌع :@ Ø ãèأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو واXنـع معنويّاً@/ أو يّاً مادِّ مواجـه أمر ِقبال ã| ع�ا'متناع تدّل اXاّدة أّن
منع@/ ـ راجع العائق@, حدوث

أن Ò Ö� @فأبَ كاتٌب@/ و�@يأَب م@/@ Ôwقلو èوتأ النّاِس@/@ Ô&أ@ك èفأ @/@ Ò Ò'ْْستَكdو èأ
يَُضيِّفوYا@/ أن فأبَوا ا@/@ Òyِمْل Ö ÒJ

أ'مور@/ هذه قبال ã| ا'متناع ُيراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@çأ
ٕاذا مواتـاة@:@ أ'مر ذلک ع� وآتيته أتياً@, أتيته وقد ء@, ا£Çيى إ'تيان@:@ ـ صحا
وَسيٌل ترّفق@/ له@: Øçوتأ tيّأ@, ء@: ãÏ¿ال له Øçوتأ إ'عطاء@/ وإ'يتاء وطاوعته@/ وافقتَه

الغريب@/ :@ ّ وأ'تاويى Ø ãç'ٔوا جاءك@/ ٕاذا :@ ّ وأتاِويى Þ ãçأ

,@ ّ وأتاويى Ø ãçأ وْجهه@: ع� اXارِّ للّسيْل قيل ومنه ب«Îولة@, ٌء يى ÒV إ'تيان@: ـ مفر



çأ ٣٢

ويقال وبالتدب", بالذات@وبأ'مر ء للمجيى وإ'تيان@يقال ,@ ّ فقيل@أتاويى الغريب ُشبِّه وبه
الساعة@/ أتتكم أو gا عذاُب أتا@كم ٕان وأ'عراض@: أ'عيان ã|و ÙÌ¿ال ã|و "òا ã|
ذ@كر موضع وكّل ربّک@/ جاء ـ Lو@ والتدب"@; بأ'مر@/ أيى م@/ Ô Òuبُنيا gاçفأ /@gا أçأمُر
قبول@/ منه كان فيَمن يقال وآتينا@: قبول@/ منه يكن n فيَمن يقال قد فانّه اُوتوا@: فيه@@ـ

ة@/ الّز@كوى آتوا بإ'يتاء@: القرآن ã| الّصدقة دفع وخّص

'زماً يُستعمل وأتيته منه@,@ Ëºا وإ'تيان جاء@, @:@ أتياً ãçيأ الّرجُل çأ ـ مصبا
مّر وأçعليه@: Fع@/ ß'ا عن كناية ٕاتياناً@: وأçزوجته فيه@/ لغة أتواً وأçيأتو ياً@/ ومتعدِّ

أهلكه@/ الّدهر@: عليه çوأ به@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سـواء ,@ ّ طبيعيى وPريان ب«Îولة ء ا£يى هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
أو اXكان ã| ا'تيان كان وسواء فzا@, مزيداً أو Vّردة ,@ يى التعدِّ أو الّلزوم ã|استعملت
خصوصيّات فتختلف معقوً', أو Tسوساً اXفعول@به الفاعل@أو كان وسواء الزمان@, ã|

Mسبه@/ مورد كّل ã?ف اXوارد@, باخت9ف إ'تيان

/@ Õح� إ�نساِن ع� çأ هل الّساعُة@/ م Òzتأت أن ـ الزمان ã?ف

/@Ïºمو يا َ نوِديى أتاها ØFفل قرية@/ أهَل أتَيا ـ اXكان ã|و
Qاِدل@/ نفٍس كلُّ ãçتأ �Ðتيٌة@/ الّساعَة ٕاّن ـ ال9ّزم ã|و
/@Fاستَطَْع قْرية أهَل أتَيا َعذاٌب@/ أتاُهم ـ يى اXتعدِّ ã|و

gا çأ َمن Îا@/ Ô½نَنُْق أ�ْرَض ã ßçنأ ٕانّا /@Ïºمو حديُث أتاَك َهْل ـ اXعقول ã|و
الغاِشيَة@/ َحديُث أتاَك َهْل /@oَسل بِقلٍب



٣٣ أثاث

الُقرèَحقّه@/ ذا وآِت أجوَر@كم@/ نؤِتكُم /@ ÓFْوِعل ُحgاً آتيناُه ـ فzا اXزيد ã|و
ة@/ الّز@كوى َويُْؤتُوا /@ ُأجوَرهنَّ آتوُهّن

ذلک خصوصيّات واخت9ف Tفوظ@/ اXـوارد هذه bـيع ã| الواحد فأ'صل
ـ النسـبة ã|طر واقتضاء التناسـب وMسب يغ والصِّ اXوارد اخت9ف باعتـبار اXع�
وٕاتيان /@ ّ أتاويى فهو البلد çوأ ورَد ٕاذا الغريب أو /@ Þ ã ßçأ فهو çوأ جري ٕاذا @كالّسيل

خاّصاً@/ معنويّاً الفاعل كان Dف والتدب" أ'مر

اXع�@: wذا أيضاً الع<يّة اللّغة ã| اXاّدة وهذه
ء@/ الَمجيى = [@آتاء@] @@ ـ فر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أثاث@:
قال أثيٌث@/ وَشـعر أثيٌث نبات ,@ والتفَّ Ò Ô>ك أثاثًة@: َيِئثُّ النّـباُت أثَّ ـ صحا
إ'بـل أbع@, اXال أ'ثاث زيد@: أبو وقال له@/ واحَد و' البيت متاُع أ'ثاث الفّراء@:

واXتاع@/ والعبيد sوالغ

ابـن قـال واحد@/ أصل وهو اللِّ�@, ومن يتفّرع ا'جBع من هذا أّث@: ـ مقا
من البيت وأثاث أثيث@/ موطٍّأ ٍء ãÏ¾ وكّل أثيث@, ونبٌت ,@ Ò Ôك�@ ٕاذا أثّاً النبُت أّث ُدريد@:

Gا@/ واحَد ' ويقال أثاثة@, واحده ٕاّن يقال@: هذا@,

ٕاذا كلّه للFل وقيل وتكاثَف Ô�َك ٕاذا أّث من الكث"@, البيت متاع أ'ثاث@: ـ مفر
/@ Ô�َك@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
تشـّكله@/ wا يكون ]وضـوع يتعلّق ما Vمـوع هو اXاّدة هذه ã| أ'صل أّن



أثر ٣٤

أثاث اXعَمل@, أثاث ا¡جرة@, أثاث البيت@, أثاث فيقال مواردها@, بتنّوع ذلک ويتنّوع
ا'نسانّية@/ ا¡ياة أثاث السيّارة@,

أ'صل@/ قيود ]ناسبة التجّوز@, باب fن اXال@: أو الك�ة مطلق وأمّا

/@٧٤ . ١٩ ـ أثاثاً أحَسُن ُهْم َقْرٍن ِمْن قبلَُهم أهلَكْنا وكَْم

واXتجر@/ واXسكن واXلبس اXأ@كل لوازم من ]عا¾Îم يتعلّق ما مطلق أيى

/@@٨٠ . ١٦ ـ وَمتاعاً أثاثاً وأْشعاِرها وأْوباِرها أْصواِفها وِمْن

تأم�اXعاش@/ ã| ويُستفاد مyا يُعمل ما مطلق يراد أيى

وغ"ه@/ اللِّباس من به يتمتّع ما كّل واXتاع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أثر@:

حديث ومنه غ"ك@, عن ذ@كرتَه ٕاذا أءِثُره@: ا¡ديَث أثرُت مصدر أ'ثر ـ صحا
ïوُس الّسيف@/ وÍÒÈبِة ء ãÏ¿الËºَر من ãب� ما وأ'َثر@: َسَلف@/ عن َخلٌَف ينقله مأثور@:
َقـرن@/ عن َقرن ويأثُرها ُتذَكر أيى ُتؤَثر ا Øu@'ٔ ْكَرمة ÒXا أثرة@: ÒXوا آثاره@/ :@iصk Ø ãRالن

ء@/ ãÏ¿ال ã| أ'َثر ٕابقاء والتأث"@: أ'َثَرة@/ وكذلک منه@, بقيّة علم@: من وأثاَرة

صحا@/ من يقرب ما ـ مصبا

/@ ã}البا ء ãÏ¿ال Ëºر ء@, ãÏ¿ال ذ@كر ء@, ãÏ¿ال hتقد ـ أصول ث9ثة له أثر@: ـ مقا
أ'ثر@, وأ'ثار@: علقة@/ فيه تب� أن بعد '@يُري وما ء ãÏ¾ كلِّ من يُري ما بقيّة وأ'َثر@:
لغتان@: وفيه وا'تِّباع@, ا'ستقفاء أ'َثر اòليل@: قال والَفَلح@/ والف9َح َدد والسَّ داد @كالسَّ

ٕاثِره@/ ã|ذهبت يقال اXع�ولكن هذا ã| فعل حروفه من و'@يشتّق وٕاثر@/ أثر



٣٥ أثل

ع� وقَفّينا ـ ا'bثار وا'مع وجـوده@, ع� يدّل ما حصول ء ãÏ¿ال أَثر ـ مفر
ا'نسان@, مَكارم من يُروي ما واXآِثر@: /@gا َرaِة آثاِر ٕا� فانظُروا بُرُسلنا@, آثارِهم
ويُؤِثروَن آثرُته@, ومنه ,@iالفضل اختيار kوهو للتفّضل وإ'يثار للفَضل أ'َثر ويُستعار

علينا@/ gُا آثَرَك لقد gوتا م@, ßÎ»ع�أنُف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يب�من وما ء ãÏ¿ع�ال يدّل ما أيى أ'َثر@, هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ'صل أّن
من أثارة النبوّية@/ السنّة الÍØÉبة@/ أثر اXأثور@/ ا¡ديث مصاديقه@: ومن وجوده@/ آثار

اXأثورة@/ الباقية الفضيلة اXكرمة@/ والسلوك@/ ãÏ¿Xا أثر ء@/ ãÏ¿ال من البقيّة العلم@/

واختياره وانتخابه الفضل له ما hوتقد أ'ثر ٕاثبات فهيى إ'يثار@: حقيقة وأمّا
وٕاحداثه@/ أ'ثر ٕاNاد والتأث"@: ع�غ"ه@/

أ�رض@/ ã| وآثاراً ُقّوةً Ò&أ@ك كانوا@ جود@/ السُّ أثِر من الّرسول@/ أثَِر ِمن َقبضًة
هذا َقبْل من بكتاٍب ãæائتو ُمْهـتَدون@/ آثاِرِهم ع� وٕانّا وآثاَرهُم@/ ُموا َقدَّ ما نكتُُب
ةَ يوى Ò¡ا تُْؤِثروَن بَْل عَلينا@/ gا آثََرَك َلَقْد م@/ ßÎ ß»ع�أنُف ويُؤِثروَن ِعلم@/ ِمن أثاَرة أو

الدُّنيا@/

إ'فعال فٕاّن إ'فعال@والتفعيل@, ب�صيغة الفرق هو والتأث": والفرق@ب�إ'يثار
به@/ اXفعول ٕا� ونسبته أّوً' للوقوع ãæوالثا الفاعل@, ٕا� أّوً' ونسبته الفعل لقيام

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أثل@:
أ'ثلة اسـتُع"ت وقد أْثَلـة@, الواحدة له@, \ـَر ' oعظ شجر أ'ثْل@: ـ مصبا



أثل ٣٦

عيب به ليس أيى أثلته '@ُتنَحت وهو وتنّقَصه@, عابُه ٕاذا ف9ن أثلَة Lَت للِعرضفقيل
نقص@/ و'

يُشـِبه شجر أ'ثْل اòليل@: قال وQّمعه@/ ء ãÏ¿ال أصل ع� يدّل أ'ثل@: ـ مقا
ٕاذا تأثي9ً@: أثّل ا'ياد@/ أ'قداح منه تُصنع منه@, عوداً وأجود منه أعظم أ@نّه ٕاّ' الطرفاء
أصله@/ ء ãÏ¾ كّل وأثلة واXال@/ د Ò£ا أ'ثال@: عمرو@: أبو قال حاله@/ وحسنت ماله Òك�@

قبيحاً@/ حسبه ã| قال ٕاذا أثلَتنا َينحُت ف9ٌن يقال أثلة@, ل9ٔصل وقيل ـ صحا
وأثيل@/ مُؤثَّل د ÒV يقال التأصيل@/ والتأثيل@:

تُعمل اòشبة مستقيمة طويلة الِعضاه من شجرة وقيل الّسُمرة@, أ'َثَلة@: ـ أسا
أصل أيى مال أثلة ولف9ن أثَلته@, َت ÒL قوGم ã| فوقعتVازاً والِقصاع@, أ'قداح مyا

مال@/

@واستقامة@من@@ب�@الِعضاه@وليسفzا@أحسن@من@الّسُمرة@/ @ ُعوداً أجود الّسُمرة@: أّن
ِعضاَهة@/ والواحدة شوك عظoذيى شجر كّل والِعضاُه@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXعنويّات@, ã|@لهFوأ@ك�استع أ'صالة, فهيى اXاّدة@: هذه ã|@أ'صل@وا¡قيقة مستقoوأمّا أصيٍل شجٍر كلِّ ã|اسُتعملت Øj وأ'سل@, وأ'ّث أ'صل مواّد من قريبة وهيى
خاّصة@/ الّسُمرة ã| أو وعوده@, أصله ٕاّ' منه '@يُقَصد

/@١٦ .@٣٤ ـ ِسدر من ٍء ãÏ¾و وأثٍل ٍط Ö Ò̀ ُأ@كٍُل ã Òçذَوا ßجَنَّت� م ßzنَّتP وبّدلْناُهم

عطف وأ'ثل رائحته@/ أو طعمه m9ُي@' ما ا¥رة@: من ْمط Òòوا ا¥رة@/ اُ'@كُل@:
ãا¡قي� ]عناه يكون وZكن@أن ب9@أ\ار/ القويّة أ'شجار وهيى @أثل ãçوذوا أيى ع�اُ@كل



٣٧ j�ٕا
أصول ٕاّ' Fzف تبق nو@ أيى العرم@, الّسيل جريان ٕا� ٕاشارة وأسفله@, الشجر أصل وهو

در@/ السِّ من ٍء ãÏ¾و ا9X_ة اXثمرة أ'شجار
اòمط وذ@كر الّسيل@, جريان جهة من ال¿Ìيفة@: ا'bية بسياق اXع�@أنَسب وهذا
مـع� كونه ومن ,@m9ت ã�ّال من قليل سدر وذ@كر أ\ارها@, m9ت@' ã�ّال أ'شجار ã|

قلنا@/ Fك@ حقيقيّاً@
أ'@ك<@/ ا'شتقاق له فيقال أسل@: أثل@, @أصل@, ـ كلFت ã| اXواّد قرب وأمّا

للتأثيل@/ اXطاوعة أيى التفّعل@, صيغة من فيُستفاد التأثّل@: ã|@التجّمع مفهوم وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@j�ٕا
أيى Çٌة ß\آ نـاقة يقال@: والتأّخر@, الُبطء وهو واحد@, أصل ع� يدّل :@jأ ـ مقا

عنه@/ ر متأخِّ "òا عن ٌء بَطيى j'ٕا ذا ٔ'ّن ذلک من مشتّق j'ٕوا رة@/ متأخِّ
اXبالغة@: ã|و ,@ ßjآ فهو منه@, Ëºا Ì»بالك j'ٕوا َتِعَب@, باب من اً Ò\أ Ò ßjأ ـ مصبا
كَس9م وأ'ثام وكّذبته@/ صّدقته يقال Fك َت@, ß\أ له قلُت :@ ÓDتأث ته Ø\وأ وأثوم@/ oوأث أثّام

وجزاؤه@/ j'ٕا هو
تعا� وقوله آثام@/ وbعـه الثواب عن اXبطئة ل9ٔفعال Ëºا وأ'ثام j'ٕا ـ مفر
عذاباً فسّماه عذاباً@, أيى أثاما يَلَق اò"ات@/ عن ٕابطاء تناوGا ã| أيى Õ�@@كب Õjٕا @Fzـ@@ف
أ'مور 'ستدعاء وذلک آثام@, ع�ارتكاب ذلک Jمله أيى وقيل@: منه@, كان Xا وأثاماً

َغيّاً@/ يَلَقْوَن @فسوَف ـ ل Øa وع�الوجه� الكب"ة@, ٕا� الصغ"ة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



j�ٕا ٣٨

والتحقيق@:
ٕا� وبالنظر للخ"@/ والتأّخر البطء هو اXاّدة@: هذه ã| وأ'صل Ø ãع�ا¡قي�Xا أّن

الكرZة@/ ا'bيات ã| استعt'Fا موارد ã| وحقائق لطائف تنكشف أ'صل هذا

/@٢٠٦ . ٢ ـ j�ٕبا الِعّزةُ أخَذتُْه gا اتِّق لُه قيَل وٕاذا
اÇXتخيّلة واXـ�لة للِعـّزة حفظاً التقـوي مرحلة ã| ويتأّخر الُبطء يُظِهـر أيى

اXوهومة@/
/@٢ . ٥ ـ والُعدوان ßj�ٕا ع� و�@تعاَونُوا والتّقوي Ù ß'ال ع� وتَعاَونُوا

فيـه@, والتأّخر والتسا� البطء ويقابله الفعـل@, وحسن العمـل صدق هو @ Ø>فال
فيكون التجاوز@, وهو العـدوان ويقابله وحفظها@, النفس وقاية هيى التقـوي أّن Fك@

آخر@/ باعتبار j9ٕل مقاب9ً العدوان

/@٣٣ . ٧ ـ Òj�ٕوا بَطَن وما ا Öyِم ظََهَر ما الَفواِحَش ã Ùèَر َم َحرَّ ا Ø̂ ٕا ُقل
عن التأّخـر وهو j'ٕا وZاثلها والشـنيعة@, القبيحة أ'عـFل هيى فالفواحش
من وهو اXتـداول معـناه j'ٕا من اُريد ٕاذا كذلک و' فيـه@, والxاون الصا¬ العمل

فائدة@/ ذ@كره ã| و'@يكون الفواحش@,

/@@٨ . ٥٨ ـ الّرُسول وَمعِصيَِة والُعدواِن ßj�ٕبا ويَتَناَجْوَن
للرسول@/ والعصيان ا¡ّق عن يى والتعدِّ العمل@, ã| والتقص" بالتفريط أيى

/@١٧٨ . ٣ ـ \اً إ داُدوا Ö Òñِل م Ô ÒG ã ß�Ö Ô̂ ا Ø̂ ٕا
والسعادة الص9ح طريق ã| والبطء التأّخر ã| لñدادوا عي¿Îم ل ونطوِّ ^هِّل أيى

/@"òوا



٣٩ أجاج

/@٢٨٣ . ٢ ـ قَلْبُه Õ ßjآ فٕانُّه يَكتُْمها َوَمْن
عنه@/ وTجوٌب ا¡قِّ ٕا� الّس" عن مبطٔي أيى

/@٢٥ . ٥٦ ـ ÓD@تأث�و لَْغواً فzا �@يَْسَمعوَن
لتأّخرهم@/ وموجباً بوظائفهم العمل ã| بطيئاً ا'bخرين Nعل وك9ماً قوً' أيى

اÔXبِطئة أ'عFل ã|اسُتعملت وقد اXاّدة@, هذه ã| Ø ãع�ا¡قي�Xوا أ'صل هو هذا
كلFت ã| ØDس و' أصلها@, ع� الكلمة هذه Lمل أن لنا فال9ّزم حال@: ّ وع�@أيى Vازاً,
الكلFت سائر ã| وكذا ا'bيات@, ولطائف الكلFت أÌºار لنا تنكشف Ø�ح التاّمة@, ا�

ّية@/ ×G'ٕا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أجاج@:

ٕاذا :@oالظل أّج مُلوَحًة@/ وٕامّا حّراً ٕامّا والشّدة ا¡فيف@, أص9ن@: فلها أّج@: ـ مقا
من الكـ" أجيج وأ'جيج@: َعدوه@/ ã| حفيفَه dعَت ٕاذا وذلک وأّجاً@, وأجيجاً َعدا@,

لح@/ ßXا اُ'جاج@: واXاء ك9مهم@/ واخت9ُط مَشzم حفيُف القوم وأّجُة النار@/ حفيف

توقَّدت@/ أجيجاً@: تَُؤّج النار ت وأجَّ لوحة@/ ÔXا شديُد ُمرٌّ اُجاج@: ماء ـ مصبا

أّجاً@: يَُؤّج Ôoالظّل وأجَّ أجيجاً@/ تُؤّج أّجت وقد النار@/ ُب تلهُّ أ'جيج@: ـ صحا
اُجاج@: وماء ٕاجاج@/ وا'مع وتوّهجه@, ا¡ّر شّدة ة وأ'جَّ َعْدوه@/ ã| حفيٌف وله َعدا

ُمّر@/ ِملح

ا@, Ôxوأّج النّار أجيُج قوGم من وا¡رارة@, اXلوحة شّدة اُجاج@: ِملح هذا ـ مفر
الyار@/ وائتّج أّجت وقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



أجر ٤٠

والتحقيق@:
اXوارد@, باخت9ف Oتلف وهو الشّدة@, مع حّدة هو اXاّدة@: هذه ã| أ'صل أّن
ا¡رارة@, ã|و والتلّهب@, ج التأجُّ ã| وا¡ّدة َعدوه@, الظلoعند حفيُف Mسبه@: كلٍّ فحّدة

والك9م@/ واXرارة@,
أ@ك<@/ اشتقاق وبيyا والعّج@, الضّج من يُفهم ما عليه ويدّل

اGاضمة جهاز ã| التأّجج هذا ويظهر تأّجج@, نوع ا Øu@فكأ اXلوحة@: شّدة وأمّا
الشديدة@/ اXلوحة فيه ما تناول عند

/@٥٣ . ٢٥ ـ ُأجاج ِملٌح وهذا ُفراٌت َعْذٌب هذا

تناوله@, من الفم يتوقّد ملح أيى لح@, ßXا كلمة بعد اُ'جاج لطف@ذ@كر يظهر قلنا Dف
الفرات@/ ِقبال ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أجر@:

ع�العمل@/ الِكراء ـ فأ'ّول باXع�@: Fyبي ا'مُع Zكن أص9ن له أجر@: ـ مقا
أ'جر يقول: اòليل وكان واُ'جرة@, فأ'جر الِكراء@: فأمّا الكس"@/ الَعظم Ö>َج ãæوالثا
ما وإ'جارة اXسـتأَجر وأ'ج" مأجـور@, واXفعول أجراً@, يأُجر أَجر العمل@, جزاء
َجـ< وأمّا /@ ُأجوَرُهنَّ فآتُوُهنَّ ـ اXرأة مهر ذلک ومن عمل@, ã| أجـر من أعطيت
ا Øu@كأ العامل اُجرة أّن Fyبي واXع�ا'امع أ'ص9ن@, فهذان يُده@/ اُِجَرْت فيقال الَعظم@:

شامّية@/ فلغة إ'ّجار@: فأمّا عمله@/ Dف كدٍّ من ¡قه Dف حاله به >N ء ãÏ¾
:@ الزÌ¿Uيى قال والعبَد@/ الداَر وأجرُت أثابه@, ٕاذا وآَجره ا�@أجراً أَجره ـ مصبا



٤١ أجر

الِكراء@, واُ'جرة خطأ@, فهو مؤاِجر و'@يُقال ُمؤِجر@, فأنا أفعلت@, ع� الداَر وآجرُت
ويستعمل وفتحها@, o'ا ÙËÉب اُجرات َعت ß Ôb ا Ø[ور وُغَرف@, ُغرفَة مثل اَُجر وا'مع

واُ'جرة@/ ]ع�إ'جارة أ'جر
ٕان ـ أخرويّاً أو @كان دنيويّاً العمل ثواب من يعود ما واُ'جرة@: أ'جر ـ مفر
الثواب ã| واُ'جرة@: /@ Õ�خ ا�Ðِخَرِة وَ�ٔجر الّدنيا@, ã| أجَرُه وآتيناُه ,@gع�ا ٕاّ� َ أجِريى

Nريى وما عقـد من @كان Dف يقال واُ'جرة وأ'جر اُجور@, ل9ٔجر وا'مع /@ ّ الدنيويى
وا'زاء@: /@gع�ا وأجرُه م@, ß Ùwر عنَد أجُرُهم م ÔG ـ النّفع ã| ٕاّ' و'@يقال العقد@, Vري
يأُجُر أَجر /@ Øsَجه فَجزاؤهم جنّة@, وا Ò'َص ا ß[@َجزاُؤهُم ـ والنافع@وغ"Yا العقد ã| يقال

باُجرة@/ ء ãÏ¿ال أعطاُه أجراً@: عمراً زيد

أن ع� ـم@: ÔGقو ومنه عليه@/ مأجـور وأنَت فعلَت@, ما ع� ا� أَجرك ـ أسا
تعا� قـوله من هـر@, ÒXا يريد الðويج@, ع� أجريى Qعلَها أيى ـ ِحَجج ãæا\ ãæتأُجر
داَره ف9ن ãæوآَجر اXّدة@/ هذه عمَل ãæِهر Ô] أن ع� قال كأ@نّه @@ـ ُأجوَرُهنَّ ـ@@وآتُوُهنَّ
فاَعَل@: هو الّذيى ا Ø̂ وٕا وقبيح@, خطأ فٕانّه ُمؤاِجـر و'@تقل ُموجر@, وهو ا Ôtفاسـتأَجر

ُمعاَملة@/ عاملَُه يقال Fك مؤاَجرة@, Ò"أ'ج آَجر ـ قولُک

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وإ'جـارة وإ'Nار بالعمل@, يقابل وما اُ'جرة هو اXاّدة@: هذه ã| أ'صل أّن
أجـرته يقال مُكاٍر@, فهو كاريته مصدر أ'صل ã| وهو اُ'جرة@, وهو الِكراء@, ]Çع�

أ'جرة@/ منه طلبُت زيداً@: واستأجرُت أجرة@, له جعلُت أيى وآجرته

/@٢٦ . ٢٨ ـ أ�م� ُّ الَقويى dْستأَجرَت َمِن Ò Ö�َخ ٕانَّ



أ�َجل ٤٢

أو oتعل أو تأم� من له به مَت Òðال ما ِقبال ã| اُ'جرة منه َطلبَت مَْن Ò"خ أيى
تربية@/

/@٢٦ . ٢٨ ـ dستأِجرُه أبَِت يا ا ÔYٕاحدا قالَت

الðام ِقبال ã| أ'جرة عليه مَْن أيى أ'جـ"@, وهو لک@, مسـتأَجراً اجعله أيى
اXستأِجر@/

/@٢٧ . ٢٨ ـ حَجج Ò ãæا\ ãæتأُجَر أْن َع�

ويج@/ Øðوال النِّكاح ِقبال ã|سنوات ãæا\ مّدة عليَک اُ'جرة تكون أن أيى

/@١٠٩ . ٢٩ ـ َ أجِريى ٕان أجٍر ِمْن عليِه أسألكُم وما

عليه@/ استأجرتُكم ما أيى

/@٥٠ . ٣٣ ـ ُأجوَرُهنَّ آتيَت ãç*ّال أْزواَجَک لَک أحلَلْنا ٕانّا

تزوNهّن@/ ِقبال ã| مهورهّن أيى

هو إ'فعال من واXصدر والزراعة@/ كالتجارة Vّرد مصدر إ'جارة أّن وليعلم
آجرُت ـ@@كقولک مفعول� ٕا� أو واحد مفعول ٕا� ياً متعدِّ يُستعمل وإ'Nار إ'Nار@/

اُجرtا@/ يُعطيى أن أيى يأجرها Ø�ح لزيٍد الّداَر جعلُت أيى الّداَر@@ـ زيداً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�َجل@:

وجلبه علzم جناه قتَل@: باب من أَج9ً@, اً ØÌ¾ قومه ع� الّرجُل أَجَل ـ مصبا
ّل Ô ÒJ الّذيى ووقته مّدته ء ãÏ¿ال وأَجُل بسـببه@, أيى كذا@, كان أجله من ويقال علzم@/
له جعلُت أيى تأجي9ً@, وأّجلتُه تِعَب@, باب من أَج9ً@, ُء ãÏ¿ال أِجل مصدر وهو فيه@,



٤٣ أحد

/@ Óومع� وزناً نََعم مثل وأَجْل ا'bجال@/ أ'َجل وbع العاِجل@, خ9ف وا'bِجل أَج9ً@,

ا'bِجل Ëº'ٕوا يأَجل@, أِجَل وغ"ه@, ين الدَّ Tلِّ ã|الوقت غاية فأ'َجل ـ مقا
وبلغ انxي يريد كأ@نّه الباب@, هذا من هو واب@, Ò'ا ã| أَجْل@: وقوGم العاِجل@/ نقيض
وهـو كذا@: فعلُت ذلک أْجِل ِمْن وقوGم@: الوحش@/ بقـر من قطيع وإ'ْجل@: الغايـة@/
/@ Ò ã ßُج� أن من أيى فعلُت@, كذا اُِجل أن من fعناه جنيته@, أيى َء ãÏ¿ال أجلُت ع� Tمول
ا'نايات تعليل ã| استعمل َجناه@, ٕاذا اً ØÌ¾ أَجل مصدر أ'صل ã| وأَجْل ـ @كليا

تعليل@/ كلِّ ã| فاستعمل فيه اتّسع Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Dفـ تسـتعمل اXع� هذا وبتناسب اXعهود@, Øع�Xا الوقت هو فzا أ'صل أّن
علzم تعي�وقت فاّن ٕالzم@, وجّره جلبه أيى اً ØÌ¾ ع�قومه أَجَل فيقال مyا@, يقرب
ُء ãÏ¿ال أَجَل ـ اXع�@قريب@من@قوGم وهذا علzم@/ وتضييقاً ÍÈرهم, ع� ي9زم@ٕاقداماً

/@ Øوتع� تأّخر أيى

ِّ ٔ�يى لَنا@/ أجَّلَت اّلذيى أجَلَنا وبلَغْنا أَجٌل@/ ٍة ُأمَّ ولِكُلِّ ٕا�أَجٍل@/ بَديٍن Ôrتَداين ٕاذا
ُمؤجًَّ*@/ ِكتاباً أُجِّلَت@/ يوٍم

/@ Úع�Xوا اXوقَّت ل@: َؤجَّ ÔXوا تعي�أ'َجل@/ والتأجيل@:

/@ Øوالتع� وا¤دوديّة ا'نxاء من نوع فهو وغ"ه@: البقر قطيع وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أحد@:

يـا ـ eواُ'ن الّذ@كر ع� ويقع Yزة@, الواو فاُبِدَلت َوَحد أصله أَحد@: ـ مصبا



أحد ٤٤

أحدYا Êعاً@: Òº موضع� ã| لواحد مرادفاً ويكون النِّساء@/ ِمَن كأَحٍد @ Ú Ôíلَْس Ù ãA النّ ِنساَء
ف9 بأ'حديّة 'ختصاصه أ'َحد@, وهو الواحد هو فيقال تعا�@, اËºالباريى وصف ـ
درهم و' أَحد رجل يقال ف9 تعـا�@, ا� غ" به '@ينعت وGذا غ"ه@, فzا ي¿Ìكه
وواحـد وع¿Ìون أَحد فيقال ا'ستعFل@, وك�ة للغلبة العـدد أÊºء ـ ãæوالثا أَحد@/
معه يذكر ما ã?لن أ'حد بأّن ا'ستعFل@, ã| Fyبي الفرق يقع غ"هىذين ã|و وع¿Ìون@,
قام ما Lو مضافاً@, أو أحٌد@, قام ما Lو العموم@, من فيه Xا ا'حد ã| ٕاّ' يستعمل ف9
مع ٕاّ' ٕاحدي '@يقال لكن بأ'لف@, ٕاّ' يكون ف9 أ'حد@: تأنيث وأمّا الث9ثة@/ أحد

وع¿Ìون@/ ٕاحدي ـ غ"ها

به@/ ما@انفردُت أ'مر@: wذا ما@استأحدُت َوَحد@/ واو@@ـ وأ'صل فرع@, أَحد ـ مقا

اُحاَد وجاُؤوا انفرد@/ الرجل@: واستأَحد آحاد@, ع� مع ÔNو أ'َحد يوم ـ صحا
هّن Ø"ص ْدهُّن@: وأحِّ اXدينـة@/ ã| جبل واُُحد معدو'ن@/ F Øu@'ٔ م½Íوف� غ" اُحاَد@,

/@Ì¿ع أَحد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الكلFت من FGأمثا ã| Fك أ'@ك<@, ا'شتقاق هيى وَوَحد@: أَحد ب� النسبة أّن
مع ØDس و' مشكل@, فرع@: وا'bخر أصل مyا واحداً بأّن وا¡كم ,@ Óومع� لفظاً اXتقاربة

وحد@/ راجع اXاّدت�ـ من واحد كلِّ من اXشتقّة يغ الصِّ استعFل
والتجّرد@/ ا'نفراد ع� الواحد@, من زائدة د'لة أ'حد ã|و

/@١٩ . ٩٢ ـ ِنْعَمة ِمن عندُه ٔ�َحٍد وما
/@ ã?الّن مقام ã| استعمل

أَحد@/ gُا هَو



٤٥ أخذ

تعا�@/ ع�ا� اطلق

/@ Ú ã ÒB dبنَ @ٕاحدي /@ ٕاحداُهنَّ @/@ ßالطّائفت� ٕاحدي
مضافة@/ استعملت تأنيث صيغة

يُعّمر@/ لو أحُدُهم يََودُّ مكانَه@/ أَحدنا َفُخذ@ /@Fأحُد@ك @أّما اXوُت@/ أَحَد@كُم ÒÍ ÒÉح ٕاذا
أحُدYا@/ قاَل

ا¡كم ٕا� والتوّجه ,@ Øمع� فرد خصوصية عدم ٕا� ٕاشارة الكلمة wذه التعب"
/@ Øمع� ٕا�موضوع '

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أخذ@:

ء ãÏ¿ال فأ'صل@حوز اXع�, ã|@متقاربة منه@فروع تتفّرع أصل@واحد أخذ@: ـ مقا
خ9ف التناول هو اòليـل@: قال أخذاً@/ آخُذه ء ãÏ¿ال أخذُت تقول@: وbُعه@, وَجيبه

العطاء@/

الّشعر@: من وأَخذ منه@/ ÕËºا Ì»بالك وإ'خذ تناوله@/ أخذاً@: بيده أخَذه ـ صحا
عليه@/ عاقبَه بذنبه@: وأخذه أْهلكه@/ تعا�@: ا� وأخذه أمَسكه@/ طام@: ßòا وأخذ قّص@/
أخيٌذ فهو ,@ Óومع� لفظاً تُه ÖÌ Òºأ مثل وأخذتُه آِخْذ@/ منه وأ'مر كذلک مؤاخَذًة@ وآَخذه
أخـذ ٕاذا Çرب@: Ò¡ا ã| ائتخذوا يقال أ'خذ@, من افتعال اذ ÙH'وا مفعول@, ]ع� فعيٌل

ذوا@/ ØHا ـ@ فقالوا@ وأدغموا اGمزة ليّنوا Øj بعضاً@, بعÎÉم
بأخ9قهم@/ وHلّق س"tم ساَر :@Ì»بالك ٕاخَذُهم وأَخَذ التناول@/ أ'خذ ـ @كليا
كان وٕان ْف@, Ò ÒH@�و ُخذها ÇLو وبنفسه@, ,@ ãÏ¼بالنّوا يؤَخذ Lو بالباء@, يُعّدي وأَخذ@:
قد صلته مع والفعل Mرف@/ اليه فيتعّدي حّساً اXأخوذ ء ãÏ¿ال غ" بأ'خذ اXقصود

عليه@/ aلته @أيى بإ�j@@ـ ة الِعزَّ أَخَذتُْه ـ أخري صلة مع آخر ]ع�فعل يكون



أخذ ٤٦

أن gا َمعاذ Lو@ بالتناول@, تارة وذلک وIصـيله@, ء ãÏ¿ال َحـوز أ'خذ ـ مفر
ظَلَُموا اّلذيَن أَخَذ و�@نَْوٌم@/ ِسنٌَة �@تأُخُذُه ـ Lو بالقهر@, وتارة َوَجْدنا@/ َمْن ٕاّ� نَأُخَذ
أ'س" عن Ø>ويُع القُري@/ َأَخَذ ٕاذ ربَِّک أْخُذ وكذلک ا�Ðِخَرة@/ نكاُل فأَخَذُه يَحُة@/@ الصَّ
Lو ْعل Ò'ا Vري مفعول�وNريى ٕا� ويُعّدي منه افتعال اذ ÙH'وا وأ'خيذ@/ باXأخوذ
وُهم Ô]ـْذ Ò ÚHفا أولياَء@/ gِا دوِن ِمن ـذوا Ò ØHوا أولِياَء@/ والنّصاري وَد Ô Òzال �@تّتخذوا ـ
النّـاَس gُا يؤاِخُذ ولَْو ـ وقوله ـ�@/ ×Gٕا وُأمِّيى ãæذو ß ØHd للنّاِس قُلَت َأ@َأنَْت ُسخريّاً@/@
من أخـذوه Xا واXقابلة ا£ازاة مع� ع� تنبيـه اXؤاخذة لفظ ã?ف@ ببعٍض@@ـ م ÔÎ ÒÉبَع

به@/ مأخوٌذ ف9ٌُن ويقال بالّشكر@, يُقابلوه فلم النَِّعم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇOتلف اXع� وهذا ْوز@/ Ò¡ا مع التناول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
اXوارد@: باخت9ف

أ�لْواَح@/ أَخَذ َصَدقَة@, م ß ßGأْموا ِمْن ُخْذ @@ـ ã| Fـ@@ك باليد التناول يكون فقد
الّرسوُل آتا@كُم وما بُقّوٍة@, آتيـنا@كُم ما ُخُذوا @@ـ ã| Fـ@@ك بالقلـب يكون وقد

َفُخذوه@/

آتيتک@/ ما فُخْذ وبك*ميى ãç�برسا @@ـ@ ã| Fـ@@ك بالّسمع يكون وقد
رأفة@/ Fw �@تأُخذكُم بذنوwم@, gا فأَخَذُهم ـ رأفة أو قهر وبأخذ

كلَّ نَْوٌم@, و� ِسنٌَة �@تأُخُذُه الَعذاُب@, فأَخَذُهم @ ـ Ì Ø¿وال"òا ã| ٕاحاطة وبأخذ
مyا@/ �@ُيؤَخذ َعْدل



٤٧ أخر

ـ وغ"Yا ف@, ØÍ½وبالت بالعمل@, أ'خذ من اXفهوم@: هذا أنواع سائر وكذلک
َسفينة@/ كلَّ يأُخُذ الَعْفَو@, ُخِذ

ا'نتخاب@/ من قريباً فيكون والتوّجه@, قّة الدِّ مع أ'خذ فهو اذ@: ÙH'ا وأمّا
ذوا Ò ØHا البَْحِر@, ã| سبيلَُه َذ ØHفا خَليً*@, Òoٕابراه gُا َذ Ò ØHا َوَلَداً@, gُا َذ Ò ØHا وقالُوا

بُيوتاً@/ باِل ß!ا ِمَن ِذيى ß ØHا أولِياَء@, ُدوِنِه ِمْن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أخر@:

نقيض واُ'ُخر التقّدم@, خ9ف وهو فروعه@, ترجع ٕاليه واحٌد أصٌل أخر@: ـ مقا
م@/ اXتقدِّ نقيض ِخر b'وا القُُدم@/

ء ãÏ¾ كّل وُمؤّخر التخفيف@, فيه أ'جود الع�@, ُمؤَخر عبيد@: أبو قال ـ مصبا
بَعد@/ ÔXوا طُروِد ÒXع�ا[ َفَرج وزان وأ'َخر فتأّخَر@, قّدمته@, ضّد وأّخرته مُقّدمه@, خ9ف
ووزنه الواحد ]ع� بالفتح@: َخر b'وا آِخرة@/ eوأ'ن أ'ّول@, خ9ف وا'bِخر وأ'خ"
أ'واِخـر@, ع� العاقل لغ" ا'bخر مع ÔNو أيضاً@, الواحدة ]ع� اُخري eوأ'ن أفَعل
أو اXذّكر bع مع ÔN أن جاز له@: خ<اً أو حاً' أو العاقل غ" للجمع صفًة وقَع وٕاذا
أ'فاضل أ'يّام فيُقال عاقل@, غ" ٔ'@نّه اXؤّنث اXفرد مُعاملة يُعامَل وأن اXؤّنث bع
غـ" ٔ'@نّه اXؤّنث bع Vري له ٕاجـراًء والفُضل والفُضلَيات اXذّكر@, الواحد باعتبار

واَُخر@/ اُخريات اُ'خري وbع الواحدة@, Vري له والفُض�ٕاجراًء عاقل@,

مثله@, يتعقّبه nو تقّدمه Xن 'حق لفرد Ëºا وهو أ'ّول@, مقابل ِخر b'ا ـ @كليا

اُجريى Øj تأّخراً@, أشّد معناه آَخر ورجل غ"@, ' بالتاء وتأنيثـه آِخرين ع� مع ÔN
ع� تقـع Çا Øuفٕا غ"@, 9Rف تقّدمـه ما Pنس خاّص َخر b'ا ومدلول غ"ه@, ري ÒV



أخر ٤٨

وصٌف ٔ'@نّه ين½Íف n ا Ø̂ وٕا اُخـري@, bع واَُخر صفـة@, أو جنس ã| مُطلقاً اXغايَرة
وليس ف@, مع�اXعرَّ ã| أ@نّه ٕاّ' يعّرف أن والقياس ,@iال9ّم مع kأيى اُ'َخر عن معدوٌل
غ"ها ومن وُرباَع@/ وثُ*َث D َمثْ ـ@ العـدد ألفاظ ٕاّ' اXعدولة أ'لفاظ من القرآن ã|
من Fuكو مع الّدنيـا وكذا وا'bخرة ُمتشـاwات@/ وُأَخُر أَُخر@, الصـفات ومن طُوي@/

/@Fموصوفه Fمعه ُيذكر Fّقل ٕاذ أ'Êºء@, Vري َجرتا قد الغالبة الصفات

ٔ'ّن '@ين½Íف واَُخر أزواج@: شكلِه من وُأَخر ـ قـوله ã| الزّجاج قال ـ لسا
كانت ٕاذا '@ين½Íف ع�فَُعل bع كّل وكذلک وُصغر@, Ò>ُك مثل '@تن½Íف ُوحداuا
وٕاذا ,@ Òوُسـ� ُس�َة Lو ين½Íف فٕانّه لفُعلة bعاً فَُعل @كان وٕاذ '@تن½Íف@/ وحداuا
وأّخرته النكرة@/ ã|فÍ½وين اXعرفة ã|فÍ½ين n فاعل عن م½Íوفاً ÓÊºا فَُعل @كان
وَلَقد و�@يَْسَتْقِدُمون@/ ساعًة �@يَْستأِخروَن ـ الت�يل ã|و كتأّخر@, واستأَخر@: فتأّخر@,

ْستأِخريَن@/ ÔXا عَلِْمنا ولَقد منكُم Òْسَتْقِدم� ÔXا عَلِْمنا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ãæعاXا واخت9ف التقّدم@/ يقابل ما وهو التأّخر هو اXاّدة@: هذه ã| أ'صل أّن
فقط@/ واGيئات يغ الصِّ اخت9ف جهة من ٕاّ' ليس مشتقّاtا

,@ Òكفُع� واُخري كأفعل@, َخر b'وا كََحسن@, وأَخر كفَعيل@, وأخ" كفاِعل@, فآِخر
مذكور اُخر ان½Íاف عدم وتفصيل ,@ Ò>ُوك وكُ<ي وُصَغر كُصغري اُخري bع واَُخر

النحوّية@/ الكتب ã|
مقامه@/ عن تأّخره جهة من ع�اXطرود أَخر وٕاط9ق

مستعملة@, غ" اXاّدة هذه من إ'فعال باب وكذا ا£ّرد الفعل صيغ أّن والظاهر



٤٩ أخر

ع�وزاuا@/ صيغة نَر nو
آَخر@/ َخلْقاً أنَْشأناُه آَخَر@/ اً ×Gٕا gِا مَع َعلُوَن Ö ÒN َسيِّئاً@/ وآَخَر اً ß¡صا َعَمً* َخلَطُوا

ا�Ðَخر@/ ِمَن يُتََقبّل Ònو ُل@/ ßaأ ãæأرا ã Ùæٕا ا�Ðَخر وقال
Fك رتبًة@, فzا التأّخر ٕا�زيادة يش" اXوارد هذه ã| iآخرk الكلمة هذه فذكر
أو الثالثة@, ا'bية ã| Fك والفصل@, ا'متياز شّدة جهة ومن تكّوناً أو ا'bيت�اُ'ولي�@/ ã|

أ'خ"ت�@/ ã| Fك ظاهريّة خصوصيّات جهة من

أو ِمنكُم َعْدٍل ذََوا@ ـ مyا وا'مع والتثنية التأنيث صيغ ã|فوظTع�Xا وهذا
كُم@/ ß Ö�َغ ِمْن آَخراِن

ٕا� بالنسـبة مقامه واLـطاط بعادل ليس من رتبـة تأّخر زيادة ٕا� ٕاشـارة
العادل@/

/@gا َسبيِل ã| يُقاتِلوَن @وآَخروَن فآَخراِن@/ \اً إ استََحّقا F Ô Øuأ ع� Ò ß&ُع فٕان
والعلّو@/ ا'رتفاع جهة هات�ا'bيت�من ã| التأّخر

الرتبة@/ ã| ا'Lطاط جهة من التأّخر ـ َخلَطُوا م ß ßwبُذنُو ُفوا Ò ÒFاع وآَخروَن

آَخرين@/ َقْرناً َبْعـِدِهم ِمْن أنشأنا Øj ـ ã| Fك الّزمان@: ã| التأّخـر يكون وقد
wم@/ يَلحُقوا ا ØX م Ô Öyِم وآَخِريَن

واِزَرةٌ و�@تَِزُر ـ ã| Fك والنسبة@: ا'رتباط Vّرد جهة من التأّخر يكون وقد
فيه نُِفَخ Ø Ôj اٌت@/ ßwُمتَشا وُأَخُر الِكتاِب ُأمُّ ُهنَّ أُخري@/ مآِرُب فzا Ò ã ßَو� أُخري@/ ِوْزَر

قِيام@/ ُهم فٕاذا ُأخري

Tفوظ اXع� وهذا قبله@, ٕا�ما بالنسبة اXطلق ر ]ع�اXتأخِّ كفاِعل@, وا�Ðِخر@:
م@/ اXتقدِّ الّدنيا يوم ٕا� بالنسبة ـ ا�Ðِخر اليَوم ـ ã| Fك استعFله موارد bيع ã|



أخر ٥٠

/@١٠ . ١٠ ـ ِgِ ْمُد Ò¡ا أِن َدْعواُهم وآِخُر
شا@كرين كوuم ٕا� وٕاشارة ُسبحانک@, فzا َدْعَواُهم ـ أّوً' قوGم ٕا� بالنسبة

ا'ّنة@/ ã| داموا راض�ما حامدين

وآِخِرنا@/ ٔ�ّولِنا ِعيداً

الّدنيا@/ ã| داموا ما وبقيxّا حياتنا Xبتدأ أيى

/@٣ . ٥٧ ـ والباِطن والظّاِهُر وا�Ðِخُر ُل أ�وَّ ُهَو

ب� فصل ف9 بعده@, يكون ما أيى اXطلق ر واXتأخِّ الوجود nعا ã| البدء هو أيى
الباطن أّن Fك أ'ّول@, بعد Xا اXراحل bيع يشمل ِخر b'فا كالنقيض�@, ِخر b'وا أ'ّول

اهر@/ الظّ دون هيى ã�ّال واXراتب اXراحل bيَع ويشمل الظاهر مقابل ã|
لكـونه مع� ' ٕاذ اXتعال@, ا� ع� التفضيل@] أفَعل [@بصيغة َخر b'ا يُطلق ف9

تأّخراً@/ أشّد

مفهوم امتداد ع� يدّل فٕانّه أ'ّول@, Ëºا مع ٕاّ' ِخر b'ا Ëºا '@يستعمل وأيضاً
مُـقابل ã| Ø ã|ٕاضا مفهوم له الباطل أّن Fك ,@ Ø ã|ٕاضا مفهوم فهو أ'ّول@, بعد Dف الوجود

اهر@/ الظّ

مُقيّدًة ,@hالكر القرآن ã| موارد تسعة ã| ُذ@ِكَرت وقد ِخر@, b'ا مؤّنث وا�Ðِخَرة@:
ٕالzا@/ مُضافة أو صفًة بالدار@,

ا�Ðِخـَرة وَلَداُر ـيَوان@/ Ò¡ا يىَ ß ÒG ا�Ðِخَرةَ الّداَر وٕاّن ا�Ðِخَرة@/ الّداُر لكُم كانَت ٕان
/@ Õ Ö�َخ

ا�Ðِخَرة@/ الّنشأةَ ÔÑÏ ß¿يُن ـ بالنّشأة مقيّدة واحد مورد ã|و
فلِلّىـِه واُ�و�@/ ا�Ðِخـَرِة نكاَل gُا أَخذُه ـ باُ'و� مقابلة موارد `سـة ã|و



٥١ أخر

واُ�و�@/ ا�Ðِخَرةُ

َحَسنًة نيا الدُّ ã| وا�Ðِخَرة@/ نيا الدُّ ã| ـ بالّدنيا مقابلة مورداً وأربع� \انية ã|و
نيا الدُّ ا¡ياةَ وا Ò ÒFٕاش@ أعمي@/ ا�Ðِخَرِة ã| فهَو أعمي هذِه ã| كاَن َمْن َحَسنًة@/ ا�Ðِخَرِة ã|و

با�Ðِخَرة@/

وباليَوِم gِبا آَمنَّا ـ مورداً وع¿Ìين ستّة ã| لليوم صفًة مذّكراً ِخر b'ا ذ@كر وقد
ا�Ðِخر@/ واليَوَم gَا يَْرُجو كاَن ن ÒX ا�Ðِخر@/

انقضاء @بعد رة@واXنازل@اXتعقِّبة@ اXراحل@اXتأخِّ هو وا'bِخرة: ِخر b'فظهر@أّن@مع�ا
,@iطلقة ÔXاk وا'bِخرة ِخر b'ا واليوم ا'bِخرة ا'bِخرة@والنّشأة بالّدار عyا Ø>فيُع والنّ¿Ìأيّام@الّدنيا@, Ì¿¡وا وال<زخ الق< مرحلة فتشمل الّدنيا@, ا¡ياة طول ã| Wتّدة فا'bِخرة

وغ"ها@/ oوا'ح وا'نّة وا¡ساب
كلمة أو بالفتـح َخر b'ا كلمة دون الكلمة wذه التعب" لطف يظهـر قلـنا ا ØWو
من علzا وترتّ}ا الّدنيا با¡ياة الّدار تلک مرحلة اتِّصال وا¡ّق الواقع فٕاّن اُ'خري@:
ٕاعجاز من وهذا والفصل@, ع�البُعد الدالّة بصيغة@أفَعل التعب" ã| ف9@مع� دون@فصل@,

اXب�@/ ا� @كتاب

واسـتَأَخر@: ر فـتأخَّ أّخرتُُه ـ قوGم ã| وا'سـتيخار التأّخر ب� الفرق وأمّا
الّطلب ع� د'لة اXطاوعة@: ٕا� مضافًة ا'ستيخار ã|و ال½Íفة@, للمطاوعة فالتأّخر

يتأّخر@/ أن قبل ا'ستيخار Jّب فكأ@نّه باطنه@, ã| اXكنون
/@٢٤ . ١٥ ـ ْستأِخريَن ÔXا عَلمنا َوَلَقد ِمنْكُم Òْسَتقِدم� ÔXا عَلمنا َلَقد

وتأّخر@/ التأّخر Jّب كان ومَْن تقّدم@, Øj ويطلبه التقّدم Jّب كان مَْن أيى

/@٣٤ . ٧ ـ و�@يَْسَتقِدُمون ساعًة �@يَْستأِخروَن أَجلُُهم جاَء فٕاذا



أخو ٥٢

والتقّدم التأّخر ٕا� طلب أو ميل مyم و'@يوجد و'@يتقّدمون '@يتأّخرون أيى
ح� '@يب� Mيث اXتعال ا� من والّرaة اللّطف كFل ع� يدّل التعب" وهذا أيضاً@,

خ9فه@/ ٕا� واXيل الّطلب يوجب Ø�ح وتأّخره تقّدمه ã| اقتضاء أ'َجل حلول

/@٥ . ١٥ ـ يَستأِخروَن وما أَجلها ُأّمٍة ِمن تَسِبُق ما

الّسـبق '@Zكن Mيث تعا� ا� خلق ã| التدب" وuاية النّظم كFل ٕا� ٕاشارة
كان@/ سبب ّ بأيى مyم التأخ" طلب و' فzا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أخو@:

فـيقال أ'¾Îر@, ع� التثنـية ã| وترّد واو@, وهيى Tذوفة 'مـه أ'خ ـ مصبا

أيى o] أخو هو أَخوات@, وbعها واُ'نeاُخت وآخاء@, وٕاخوان ٕاخَوة وbعه أَخواِن
ذو أيى الِغ� وأخو له@, م9زم أيى دق الصِّ وأخو مثله@, أيى اXوت وأخو مyم@, واحد
ا¨Çن لغة وواخيُت الشـيئ� ب� وآخيُت وIّريتـه@, قصدتُه َء ãÏ¿ال وتأّخيُت الغ�@,

@كواخذت@/

والذاهُب آباء@, مثل آخاء ع� bع ٔ'@نّه بالتحريک@, أَخٌو أصله أ'خ ـ صحا
واُخوة@, وٕاخوة وِخربان@, كَخَرب ٕاخوان وا'مع أَخوان@, التثنية ã|@تقول ٔ'@نّک منه@واٌو
وÇLن فـعلنا ٕانّا كقولک ٕاخَوة@@ـ له كان ـ@@فٕان ا'ثنان@, به اد Ô"ف ا'مع ã| يتّسع وقد

ٕاثنان@/ Bوأن صنعنا@,

من أو أحدYا من أو الطرف� من الو'دة@, ã| آَخَر اXشاِرك وهو أ'خ ـ مفر

ã| أو صـنعة ã| أو يـن الدِّ ã| أو القبيلة ã| لغ"ه مشاِرك كّل ã| ويُستعار ضاع@, الرِّ
وقالُوا كَفروا كاّلذيَن و�@تكُونوا@ ـ اXناَسبات من غ"ذلک ã| أو مَوّدة ã| أو معامَلة



٥٣ أخو

¡َم يأ@كَل أن أَحُد@كُم بُّ ß ÔJأ ٕاخوةٌ@/ اÔXؤِمنوَن ا Ø̂ ٕا ـ الكفر ã| Xشاركzم أيى ـ م ßuخوا�ٕ
ـ Òُمتقابل� ٍر ÔÌ Ôº ع� إخواناً وقوله وأخوات@/ ٕاخوان أيى ٕاخوةٌ له كاَن فٕان وقوله أخيه@/
من عوضاً فيه التاء وجعل أ'خ تأنيث واُ'خت بيyم@/ Dف ا¢الفة انتفاء ع� تنبيه
أخا يا كقوGم النسبة@, ã| ' الّص9ح ã| اُختَه ãيع� ـ هاروَن اُخَت و@يا فيه@/ ا¤ذوف
وعليه أخيه@/ ع� أ'خ شـفقة علzم ٕاشفاقه ع� تنبzاً أخاً سّماه عاٍد@, أخا ,@oـ]
أ'خ يى Iرِّ Iّريُت أيى تأّخيُت وقوGم@: أخاهُم@/ َمديََن وٕا� أخاهُم@, وَد Ò\ وٕا� قوله@:
ٕاّ� ِمن@آيٍة ما@نُرvم وقوله@ الّداّبة@/ فقيل@أِخيُّة مع�ا9Xزمة@, أ'خّوة واعت<من ل9ٔخ@,
الصّحة ã| Fش�ا@كه' Gا اُختاً وسّماها تقّدمxا, ã�ال ا'bية من أيى ـ ِمن@اُخxا Ô'أ@ك@ هيىَ
اXذكورين ٕا�أوليائهم ٕاشارة ـ ا Òxاُخ لَعنَْت أمٌة دخلت Fّكل وقوله@: دق@/ والصِّ وإ'نابة

الطّاغوُت@/ أولياُؤهم قوGم@: Lو ã|
الواو@, من بدل والتاء اXذّكر بنـاء غ" ع� صيغة أ'خ@, eاُن واُ'خت ـ لسا
اُخت@, فقالوا فُعل بوزن 'مها من اXبدلة التاء وأ¡قxا فَُعل ٕا� فنقلوها فَعلة وزuا
لسكون وذلک الشأن@, wذا له '@خـ<ة مَن ظّن Fك تأنيث بع9مة فzا التاء وليست

الصحيح@/ وهو سيبويه مذهب هذا ما@قبلها@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ّ معنويى أو ّ يى مادِّ أمر ã| أو نسب ã| تشارك هو اXاّدة@: ã| الواحد أ'صل أّن
اXطلقة@/ ال�بية هو فيه أ'صل ٕاّن أيضاً@: أ'ب ã| قلنا Fك أ'مر@/ ذلک FمعهN

أب@, :@ وهيى با¡روف@, ٕاعراwا أّن ذ@كروا ã�ّال الستّة أ'Êºء من الكلمة وهذه
ُذو@/ َفم@, َهن@, َحم@, أخ@,



أخو ٥٤

/@٦٣ . ١٢ ـ أخانا َمَعنا فأرِسْل

أ'ب@/ من أخاهم يوسف وكان

ُشعيباً@/ أخاُهم َمديََن وٕا� هوداً@/ أخاُهم عاٍد وٕا�
وهكذا@: واحد@, أٍب ٕا� نس}م وينxيى واحدة قبيلة من كوuم باعتبار

أخيه من لَُه Ò ã ßIُع ن Òf تتُّقوَن@/ أ� لُوٌط أخوُهم م Ô ÒG قاَل ٕاذ نوٌح@/ أخوهم م Ô ÒG قاَل
/@١٧٨ . ٢ ـ ٌء ãÏ¾

يُـعاملوا أن ÇGم 'زم آدم ãبـ� أفراد فٕاّن والرaة@, الشفقة ٕ'Nاد بأ'خ Ø>ع
حّواء@/ واُ'ّم آدم أبوهم واحدة@, وأّم واحد أب من م Øuفٕا كإ'خوان@, بيyم ويُعا¾Ìوا

/@٢٧ . ١٧ ـ الّشياط� ٕاخواَن كانُوا ريَن َبذِّ ÔXا ٕاّن
FمعهÇNو الشيطان@, أخو فهو ا'عتدال@, عن وخرَج راً مُبذِّ ا'نسان كان فٕاذا

العدل@/ مرحلة عن والبُعد ا¡قِّ عن يى التعدِّ وهو واحد عنوان

م@/ ß ßuخوا�ٕ قالُوا كََفُروا م@/ ß ßuخوا�ٕ َيقولوَن ناَفُقوا ٕاخوةٌ@/ اÔXؤِمنُوَن ا Ø̂ ٕا
Nمعهم بعض@, ٕاخوة بعÎÉم مyم فرقة كّل والكافرون واXنافقون فاXؤمنون

إ'Zان@/ الكفر@, النِّفاق@, ـ@ واحد@ عنواٌن

اُ'خّوة@, مراحل ابتداء ã| إ'خوة استعFل أّن وإ'خوان@: إ'خوة ب� والفرق
وكذلک إ'خوان@, كلمة تُطلق اXوّدة@, وخُلصت اُ'لفة وكملت بيyم ا¤بّة Iّققت وØXا
اÇXّد حـرف وجود ويؤيِّده بيyم@/ اُ'خّوة وٕاNاد اُ'لفة وجلب ا¤بّة Iقّق اُريد ٕاذا

الكلمت�@/ استعFل موارد Iقيق من ويستكشف يظهر ما هذا فيه@/ واللِّ�

/@١٠ . ٤٩ ـ أَخَويْكُم@ Ò� بَ فأْصِلُحوا ٕاخوةٌ اÔXؤِمنُوَن ا Ø̂ ٕا



٥٥ أّد

با'ش�اك دفعه ٕا� فيُشار بيyم@, والبغض ا'خت9ف حدوث موارد ã|نزلت
ا'Zان@/ ã|

ã| ُدس@/ السُّ ِه فُ*مِّ ٕاخوةٌ لُه كاَن فٕان ع�ٕاخَوِتَک@/ ُرؤياَك �@تقُصْص ـ وكذلک
وإخوته@/ يوُسَف

فُي9حظ البغـض@, وحدوث ل9خت9ف مقتضـية موارد ã| نزلت ا'bيات هذه
ٕاليه@/ ويتوّجه مع�اُ'خوة

/@١٠٣ . ٣ ـ إخواناً بِنِْعَمِتِه Ôrفأْصبَْح مقابلxا@: ã|و
/@٢٤ . ٩ ـ وأْزواُجكُم وإخوانُكُم وأبناُؤ@كُم آباُؤ@كُم كاَن ٕاْن

اقتضxا@/ أو اُ'لفة Iّققت مقام ã|نزلت

هارون@/ @وأخيى /@ أخيى @وهذا بأٍخ@/ ãæائتُو@ أٌخ@/ ولَُه
اعِتــ9ء@/ ذا@ أبيـک أخـو @كجاء '@للياء يَُضفَن ا'عراِب@أن ذا و¾Ìط

الَوْخو ماّدة من مأخوذة تكون أن يبعد ف9 وقصدُت@: Iّريُت أيى تأّخيُت وأمّا
أ@ك<@/ ب�اXاّدت�اشتقاق فيكون والّس"@, ]ع�القصد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّد@:

أمّا النُّدود@/ وا'bخر وتكّرره@/ وشّدته ء ãÏ¿ال ِعظم أحدYا فأْص9ِن أّد@: ـ مقا
من ÓDعظ أيى ـ ٕاّداً شـيئاً Ôr ِجئْ َلَقد تعا�@: ا� قال /@oالعظـ أ'مر وهو فإ'ّد أ'ّول@:
ٕاذا إ'بـُل أّدت Fzوثان القّوة@/ وأ'ّد@: حنيyا@/ رّجعت ٕاذا النّاقة أّدت ويقال@: الكفر@/

/@iنفرتk نّدت



أدم ٥٦

شيئاً Ôrِجئ َلقد ـ تعا� قوله ومنه الفظيع@, وأ'مر الداهية وإ'ّدة@: إ'ّد ـ صحا
فاِعل@/ مثال ا'bّد وكذلک ٕاّداً@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ا'ريان خ9ف وهو العظoاXكره@, أ'مر هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
منكرة@, نسبة ا Øuفٕا كذلک@, اXتعال العزيز ا� ٕا� الولد نسبة أّن Fك ,@oالسل الصحيح
الداّ'ن والتشديد الك«Ìة عليه ويدّل دفعة@, ونفرها النّاقة@, من شديد حن� وهكذا

وشّدة@/ ع�انكسار

/@٨٩ . ١٩ ـ ٕاّداً شيئاً Ôrِجئ @َلَقد َوَلداً@/ ُن ×aالّر َذ ØHا وقالوا@
واحد@/ مورد ã| ا£يد القرآن ã|وردت الكلمة هذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أدم@:
ٔ'ّن الّطعام@, وأْدم مأدوم@/ طعام وا9Xءمة@/ اXوافقة وهو واحد أصٌل أدم@: ـ مقا

بإ'دام@/ ٕاّ' '@يكون وطيبه ص9حه

أن أحري فهو ا¡ديث@: ã|و وأ@ّلفُت@/ أصلحُت أدماً@: القوم ب� أدمُت ـ مصبا
جامداً@/ أو كان مائعاً@ به يؤتَدم ما وإ'دام@: واُ'لفة@/ الّصلح يدوَم أيى بينgا@: يُؤَدم

وقيل أ'رض@, hأد من جسـده لكون بذلک يى Ùd قيل ,@Ì¿الب أبو آدم ـ مفر
Í¼عنا من جسده لكون بذلک يى Ù Ôd وقيل أdر@, أيى آَدم رجل يقال لونه@, ã| لُسمرة
Xا به يى Ù Ôd وقيل wم@, خلطته أيى ,@ ãأه� اُدمَة ف9ناً جعلُت يقال قة@, متفرِّ وقوي Uتلفة
ع� wا َل فُضِّ ã�ّال والرِويَّة والفهم العقل به له وجعل به اXنفوخ الّروح من به طيّبه

غ"ه@/



٥٧ أدم

ٕانسان@/ آدم@, = [@آدام@] @@@@@@ ـ فر

أ'aر@/ = @@@@@@[@آدوم@]

ال�بة@/ أ'رض@, = @@@[@ٕاداماه@]

يـتكلّم وكان Tّمد@, أبا وكنّاه عبَد@ا� آدم ا� ي Ødو ـ ٤٩ ص الزمان أخبار
ال«Ìيانّية@/ ٕا� لسانه ا� فحّول بالعربّية@,

ا¡ياة@, نسمة وجهه ã| ونفخ أ'رض اُدمة من آدم فخلق ـ ١١ ص اXعارف
عوناً@/ له أصنع ولكن وحده@, يكون أن '@يصلح آدم ٕاّن وقال

واحـدة ÇWلكة كلّها كانت العرب جزيرة وهذه ـ ٦٩ ص وإ'¾Ìاف التنبيه
oوٕابراه ونوح آدم لسان أ'ّول اللّسان وهو Ø ãæياÌº واحد ولساuا مَِلک@واحد لكها ÒZ�ّيانيÌ»ال من الشعوب هذه لغات Hتلف ا Ø̂ وٕا الكتب@/// أهل ذ@كر Dف وغ"هم iعk
التـفاوت وليس ال«Ìيانّية@, ٕا� الع<انيّة بعد اللغات أقَرب والعربيّة يس"اً@, اخت9فاً
من خرج أن بعد iعk اòليل oٕابراه بالع<انيّة تكلّم مَن أّول ٕاّن وقيل بالكث"@, Fyبي

الفرات@/ Ò>وع باوركشد اXعروفة قريته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مأدوم@, jُخ ومنه وم9ءمة@, ٕاص9حاً يوجب خلط هو اXاّدة@: ã| أ'صل أّن

الّطعام@/ وٕادام

بتغـي" وال«Ìيانيّة الع<انيّة من مأخوذة وهيى أفَعل@, ع� عربيّة آدم وكلمة
وتعريب@/ ف ØÍ½وتÍÒ½تU

معناه باعتبار أّوً' iعk عليه اُطلقت الكلمة هذه أّن النظر ã| يقوي ما ٕاّن Øj
بالغلبة@/ له ÓFعل جعلت Øj العلمّية@, بعنوان ' Ø ã?الوص



أدم ٥٨

الشخصّية@: العلميّة بعنوان فzا الكلمة هذه استعملت ã�ّال ا'bيات ومن

/@٥٩ . ٣ ـ آَدَم كمثَل gا عند Ï»عي مثَل ٕاّن ونوحاً@, آَدَم Iَصطd gَا ٕاّن

أيضاً ثلّية@] ßXا [@ا'صطفاء@, وا¡كم ,@Ï»وعي @كنوح ÓFعل فzا فالكلمة@استعملت
آدم@/ ãب� بسائر تعميمه و'@Zكن به@, Uصوص

خاّصا@: اXورد كان وٕان تعميمه Zكن ã�ّال اXوارد ومن
/@٣٤ . ٢ ـ �Ðَدم اسُجُدوا للَم*ئكِة قلنا وٕاذ

/@١١٧ . ٢٠ ـ ولَِزْوِجک لَک َعُدوٌّ هذا ٕاّن آَدُم يا كُلّها@/ Êَء Öº�ٔا آَدَم وَعلَّم
آدم شخص خصوصيّة جهة من ليس 'bدم@, وخصوعهم ا9Xئكة سجود فٕاّن
نفسه@, وروحانيّة ذاته وصفاء النفسانيّة وصفاته مقامه جهة من بل هو@, هو حيث من

الكُ<ي@/ وآيته وحّجته أرضه ã| ومظهره ن ×aالّر خلق ã| ا� خليفة أ@نّه وبلحاظ

/@٣٠ . ٢ ـ خَليَفة أ�رِض ã| جاِعٌل ã Ùæٕا
ا'ستعداد ٕا� يرجع Ø ãتكوي� أمر فٕانّه دم@: b' أ'Êºء oمع�تعل ينكشف وwذا

التاّمة@/ وا'امعيّة الكاملة واXرآتيّة ّ يى ×G'ٕا Ø ãالتكوي� وا'عل ّ الفطريى

/@١٤ . ٢٣ ـ Òالِق�òا أحَسُن gُا فَتباَرَك آَخَر َخلْقاً أنشأناُه Új
مَظَهـر ا'نسان فٕاّن نوعاً@: أو شخصاً 'bدم ٕابليس عداوة مع� يظهر وكذلک
وهو للجبّار وقهر غضب ومصداق والّشيطنة ل9ستكبار مَظَهر ٕابليس أّن Fك ن ×aللّر

قهرية@/ طبيعية Fyبي العداوة فهذه ,@oرج مطرود

/@٥ . ١٢ ـ ُمب� َعُدوٌّ لٕ*نْساِن الّشيْطاَن ٕاّن

/@٦ . ٣٥ ـ َعُدّواً ذوُه ß ÚHفا َعُدوٌّ لَكُْم الّشيْطاَن ٕاّن
أخر@/ مقتضيات @أثر ã| أيضاً أخري عداوة حدوث و'@ينافيه العداوة منشأ هذا



٥٩ أدي

ا¡ادث@/ oالتعل '@ينافيه تكويناً أ'Êºء oتعل أّن Fك@
ãÏÉتقت مـوارد ã| واقع :@hالكر القـرآن ã| ـ آدم ـ كلمة ٕاطـ9ق أّن وليعلم
كلمة أّول ا Øuفا اòالصة, الطاهرة الصافية@وخلقته السليمة أ'صليّة ا'شارة@ٕا�فطرته
Ì¿الب كلمة 9Rف وهذا خَليفة@, أ�ْرِض ã| جاِعٌل ã Ùæٕا ـ تعا� قوله بعد عليه اُطلقت

اXاّدت�@/ بتناسب ثانويّة عرضيّة باعتبارات عليه Fٕاط9قه فٕاّن وا'نسان@:

تعا�@: قوله ã| Ø ãالتكوي� بالعهد اXع�يُشار هذا وٕا�

َعْزماً@/ لَُه د ß ÒS Ònو ÒãÏ»فن َقبُل ِمن آدَم ٕا� َعِهْدنا وَلقد
الّشيطان@/ �@َتْعُبدوا أن آَدَم ãDَب يا ٕاليكُم أعَهد Ònأ

اُخر بوسـائط ت¿Ìيعيّة اَُخر وعهوٌد والتذّكرات الوصايا العهد@: هذا ã|و'@ينا
وغ"ها@/ اXرسل�والوحيى وأ'نبياء النّازلة الكتب من

بَعْهِدكُم@/ اُوِف ِبَعْهديى وأْوُفوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أدي@:
نفسـه@, من@تلقاء وصوله@ٕاليه أو ء ãÏ¿ال�ء@ٕا ãÏ¿ال ٕايصال وهو أصل@واحد ـ مقا
وف9ن تأديًة@, أو أداًء عليه ما يى يؤدِّ ف9ن أّدي الرؤوب@, ٕا�حال وصل اللéّٕاذا أدي

منک@/ ل9ٔمانة آدي
ع� وآدي أ'داء@, Ëº'وا أوصلها@, ٕاذا تأديًة أهلها ٕا� أ'مانة أّدي ـ مصبا
وإ'داَوة@: أدوات@, وا'مُع واٌو@, وأصلها ا'bلة وأ'داة@: وLوه@, 9ح السِّ ã| قويى أفَعَل@:

طَهرة@/ ÒXا
أ'مانة@/ ورّد وا'زية اòراج كأداء وتوفيته@, دفعة ا¡ّق دفع أ'داء@: ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



أدي ٦٠

والتحقيق@:
ٕا� الذمّـة ã| ÇXا وإ'يـصال الوصول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ'صل أّن

مورده@/

fشتقّاÇtا أدو@: وهيى الواويّة وأمّا ,@iياء kآخرها يائيّـة اXاّدة هذه أّن وليعلم
ك9مهم@, ã| اXاّدتان اختلطت وقد وأعانه@/ قّواه ٕاذا ٕايداًء يؤديه وآداه وإ'داوة@, أ'داة
مع ØDس و' ظاهر@, والتقوية وإ'عانة ب�ا'يصال التناسب فٕاّن أ@ك<@, اشتقاق Fyوبي
ا'فعال باب من الواويّة استعملت وقد والتفعيل@, إ'فعال الباب�@, خصوصيّة رعاية

التفعيل@/ من واليائيّة

ٕا� أ�ماناِت تُؤدُّوا أن يأُمُر@كُم gَا ٕاّن بٕاحسان@/ ٕاليه وأداٌء باÒXْعروِف فاتِّباٌع
/@٥٨ . ٤ ـ أهِلها

/@٢٨٣ . ٢ ـ أمانته َن ß Ô]ؤd اّلذيى فليؤدِّ /@١٨ . ٤٤ ـ gا ِعباَد Ú ãٕا� أّدوا أْن
gِا ِعباَد Ú ãٕا� أّدوا أْن /@ Õhكَر َرُسوٌل وجاَءُهم تعا�@: قوله ã| التأدية حقيقة وأمّا

/@١٨ . ٤٤ ـ gا َع� �@تَْعلُوا وأْن /@ Õأم� َرُسوٌل لَكُم ã Ùæٕا
يس"وا أن ويريدون به تعلّق وGم ٕاليه يتوّجهون الّذين kوهم ا� عباد Iويل
من مُرَسـل الّذيى iعk Ïºمو الرسول ٕا� أيى ٕاليه@, iمxّعبودي بوظائف ويعملوا ٕاليه
يزكzِّم Ø�ح خلقـه@, ع� ورسـوله ا� وأم� أرضـه ã| وخليفـته تعا� ا� جانب

العبودّية@/ وأحكام ونواهيه ا� أوامر ويبلِّغهم وا¡gة الكتاب ويعلِّمهم

/@ Óومع� وأدباً لغًة الّصواب ٕا� أقرب اXع� وهذا
كان وما ذمّتـه ã| كان ما ٕايصال التأديـة أّن والتأدية@: إ'يصال ب� والفريق



٦١ ٕادريس

أّداها بل أوصلها ٕانّه أ'مانة@: ã| يقال ف9 مطلق@, فهو إ'يصال 9Rف بٕايصاله@, ُملَزماً
أهلها@/ ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕادريس@:

أخنوخ@/ وٕاdه ا�@, كتاَب دراسته لك�ة ٕادريَس يى Ù Ôd ويقال ـ صحا

وسïا'س9م@, ا� كتاب من يَدُرُس كان ما @ٕادريَس@لك�ة يى Ù Ôd ا Ø̂ وٕا ـ اXعارف
الثِّــياب حاَك مَن وأّول بالقلم َخّط مَن أّوُل وهو صحيفًة@, Òث9ثـ� عيه ا� وأنزل
يدعوهم@, كان ن ØW ٕانسان ألف له واستجاب ا'لود@, يلبسون قبل من وكانوا ولب«Îا@,
نوح@, جّد أبو وهو نوح@, زمن ٕا� أ'حداث وأحدثوا بعـده@, اختلفوا ا� رفعه ØFفل
ا� ُخّدام أحَسُن أخنوخ ٕاّن التوراة ã|و وستّ�سـنًة@, و`ٍس ث9\ائة ابن وهو وُرِفَع

ٕاليه@/ ا� فرفعُه

أخنوَخ@/// وولَد سـنًة@, Ò�ّوست ßواثنت� ِمئـًة ياَرُد وعاَش ـ ١٨ . ٥ التكوين
وسـاَر ا�@/// مع أخنوُخ وساَر ,@ Ò¬مَتوشا وولَد سـنًة Ò�ِّوسـت `ساً أخنوُخ وعاَش
سنًة Òو\ان� ßواثنت� ِمئًة 'مَک وعاَش 'مََک@/// وولَد سنة Òو\ان� وسبعاً ِمئًة Ò¬مَتوشا

نوحاً@/ ه Òdا وَدعا ٕابناً وولَد
وهو ُهرُمس@, هو ٕانّه تزعم والّصابئة iصk Ø ãRالن ٕادريس وهو خنوخ ـ اÔXروج
وخاَط روز الدُّ َدرَز مَن أّول وهو @@ـ عليّاً مكاناً رفعه ٕانّه ـ @كتابه ã| تعا� @أخ<ا� الّذيى

صحيفًة@/ ث9ثوَن عليه وأنِزل بإ'برة

بن ياَرد بن أخنـوخ ٕانّه العـلم أهل يزعم ٕادريس@: قّصة ـ ١١ . ٣ ـ البَدء
آدم@, بعد الرسالة َ اُعطيى Ø ãRن أّول وهو آدم@, بن شيث بن أنوش بن ِقينان بن مَه9ئيل
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ã| العمل من له يصعد وكان ُهرُمس@, اليونانيِّ� عند واdه والّطّب النجوم عليه واُنزَل
عليّاً@/ مكاناً ورفعه له ذلک ا� فشكر كّلهم@, آدم ãب� عمل مثل يوم @كلِّ

/@oوالتعل ال�بية = iِحينخk @@ i Ò‾حاk :@@@ ـ فر

وعاش = iَحنوخ@ @ـ ي ßJَوk @ـ ٢١ . ٥ ـ العـ<يى التكوين
َحنوخ@/

شيٍث ع� الّس9ُم َخليَقِته@, من ا� صفوة آدَم ع� الّس9م ـ الناحية زيارة ã|و
ã| الُمجاِب نوٍح ع� الّس9ُم ّجِته@, ÔM ِ�ِ ßmالقا ٕادريَس ع� الّس9م ته@, Ò"وِخ ا� Ù ã�و

َدعَوته@/

à¬وصا وهوٍد ونوٍح وٕادريَس وشيٍث ع�هابيَل َصلِّ اللّهمَّ ـ داود اُّم دعاء ã|و
/@oوٕابراه

رسلون ÔXا كم ا� رسول يا قلُت قال@: ذر ãèأ عن ـ مع�النّبّوة باب ٥ ـ البحار
وشيُث آدُم ـ Ìيانيّوَن ßº أ'نبياء من أربعة ذّر أبا يا ///@ ÒÌ¿ع وث9ثَة ثلAئٍة قال مyم@؟
وصا¬ هوٌد العرب من وأربعة ونوٌح, بالقلم, خّط مَْن أّول وهو ٕادريُس وأخنوُح@وهو

/@iصk Tّمد ونبيّک وشعيب

فقال Uتوناً@؟ أ'نبياء ِمَن ُولَِد مَْن :@iعkؤمن�Xا Ò"أم ّ الّشاميى سأل ـ أيضاً وفيه
ٕا»@/ وسلDن@/// وداود oوٕابراه ونوٌح وٕادريُس Uتوناً شيُث وُولد آدَم ا� خلَق

الّرسل من أربعة قال@: iصk ا� رسول عن ذّر ãèأ عن ـ ٨٦ . ١ ـ الط<يى
ع�خنوخ ا� وأنزل بالقلم خّط مَْن أّول وهو وخنوح@, ونوح وشيث آدُم Ìºيانيّون

صحيفًة@/ Òث9ث�

رامسة, ÒGا وه@ُهرمَس ØdوÍ½[ @ُولد فقالت@فرقٌة@ ٕادريس: ـ للقِفطيى أخبار@العلFء



٦٣ ٕادريس

آخرون وقال عطارد@, أرميس ومع� wرمس@, وعّرب أرميس باليونانيّة هو وقالوا
ا� وسّماه أخنوخ@, وعّرب خنوخ اdه الع<انيِّ� عند وهو طرميس باليونانيّة ٕاdه

اÔXب�ٕادريس@/ Ø ãèالعر كتابه ã| تعا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أمور@: لک نقلنا ا ØW ظهر أ@نّه

التكوين@/ ã| مضبوط ونسبه ياَرد@, بن أخنوخ هو ٕادريس أّن ـ ١

@َحنوخ@/ ـ بلفظ الع<يّة ã| ضبط قد أخنوخ أّن ـ ٢

أن و'@يبعد وال�بية@, oع�التعل[ وهيى العـ<يّة Ò‾حا ماّدة من َحنوخ أّن ـ ٣
الدرس@/ من عربيّاً كان ٕان Gا ترbة ٕادريس يكون

Fك يونانيّـًة طرميس أو من@أرميس مأخوذاً يكون أّن Zكن ٕادريس أّن ـ ٤
@@=@@@الوعظ@/ [@داَرش@] @@@@@@@ ـ العـ<يّة من مأخـوذاً يكون أن وJتمل سـبق@,

أصي9ً@/ عربيّاً ' معّرباً كونه النظر ã| يقوي والّذيى

Fك فيه@, خصوصيّة أو صفة باعتبار له آخر ÓÊºٕا ٕادريس يكون أن ف9@يبعد ـ ٥
عي«ÏواXسيح@/ وأaد@, Tّمد وٕاÌºائيل@, يعقوب ã|

. hمر ـ عليّاً مكاناً وَرفْعناُه نبيّاً يقاً صدِّ كاَن ٕانُّه ٕادريَس الكتاِب ã| وdذ@كُر
/@@٨٥ أ'نبياء@. ـ الّصاِبريَن ِمن كّل الكفِل وذا وٕادريَس @وٕاÊºعيَل /@٥٦

ٕا� وارتفاعه وا¡ّق@, دق الصِّ ã| الّساميى مقامه الكرZت�@: ا'bيت� من ويستفاد

وذيى ٕاÊºعيل مرتبة ã| اXرسل� أ'نبياء من وكونه وا¡قيقة@, الروحانية من Ø ãع� مقام
وأداء إ'G×يّـة الطريقة ع� استقاموا هم الّذين ا¡قِّ ع� الّصابرين من وأ@نّه الكفل@,



ٕاذ ٦٤

اXعّينة@/ الوظائف

هـذه وجدت ,@iعk ٕادريس صـحائف من نذكـره Dف ـ@ ٣٢ ـ الّسـعود سعد
كتب Rزانة السـن� من مائت� من تارOها يكون أن يوشک عتيقة بنسخة الّصحف

ٕا»@/ ///@iعkؤمن�Xأم"@ا مو'نا

بآدم@/ يتعلّق وما الّسïواXواعظ ã| موارد مyا ذ@كر Øj
١٣١٥@ه@@/ سنة ã| ومyا مّرات@, ت<يز ã| طُبع ما Ø ãRالن ٕا�ٕادريس ينتسب ا ØWو

أّوله@: ã|و القدسّية@, أ'حاديث ٕا� ÓØÊÉمن
الّصحف هذه وجدت متـويه@, بابن اXعروف Tّمد بن ا¡سـ� بن أaد قال
فتحّريت ومندرسة@, @أخنوخ@kصi@وكانتWّزقة Ø ãRالن ع�@ٕادريس أنزلت ا ØW بالسوريّة

العربّية@/ ٕا� نقلها ã| أ'جر

والقربة والعظمة واXعرفة والرزق واòلق ا¡مد ã| صحيفة Ì¿ع ث9ثة نقل Øj
وغ"ها@/

من وأ@نّه نوح@, قبل وأ@نّه ياَرد@, بن أخنوخ أ@نّه شّک ادريس' أّن ذ@كر ا ØW فظهر
أو الع<انيّة أو ال«Ìيانيّة من معّربة هيى هل ٕادريس كلمة أّن وأمّا يق�@/ دِّ الصِّ أ'نبياء

Iقيقها@/ ã| لنا مأخذ ف9 له@! آخر ÓÊºا أو لقباً أو وصفاً كانت هيى وهل اليونانّية@!

أنبياء من وأ@نّه الّدرس@, ماّدة من عربيّة ٕادريس كلمة أّن من اُخر@: أقوال وهنا
ساقطة@/ ضعيفة كلّها :@ Ø ãRالن نوح زمان بعد وأ@نّه غ"ه@, ٕالياس@أو هو وأ@نّه @ٕاÌºائيل, ãب�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاذ@:
/@ ãÏÈاXا الزمان ع� يدّل



٦٥ ٕاذ

ا'ملتان@/ بعدها مÏÉويقع ا ßX وٕاذ ـ الكافية
السكون@, ع� Ø ãمب� Ëºٕا وهو الزمان@, مÏÉمن ع�ما تدّل كلمة ٕاذ@: ـ صحا
زيـد وٕاذ ,@mقا زيٌد وٕاذ زيٌد@, قام ٕاذ جئتک تقول bلة@, ٕا� مضافاً يكون أن وحقّه

ْنَت@/ نَوَّ تُِضف n فٕاذا َيقوم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
,@ ãÏÈاXا الزمان ã| نسبة أو فعل وقوع ع� للد'لة موضوعة الكلمة هذه أّن

الّظروف@/ من فهيى

اXوارد@: باخت9ف وقيوداته خصوصيّاته Hتلف اXع� وهذا
كََفُروا@/ اّلذيَن أخَرَجُه ٕاذ gُا ُه ÒÍ½ن فقد فzا@: مفعوً' تقع فقد

قليً*@/ Ôrكُن ٕاذ واذ@كُروا wا@: مفعوً' أو

َيوَمِئٍذ@/ َهَديتَنا@, ٕاذ َبعَد ٕالzا@: مضافاً أو

العذاب@/ ã| أ@نّكُم Ôrظَلَم ٕاذ اليَوَم يَنَفَعكُم َولَن التعليل@: مقام ã| أو

البَيت@/ من القواِعَد Ôoٕابراه يرَفُع ٕاذ اXضارع@: ٕا� مضافة أو

ا'ستقبال فصيغة مستمّراً, القواعد برفع مشتغ9ً ãÏÈاXا ã|@oكان@ٕابراه @فقد أيى
ٕاذ@/ كلمة من أّوً' اXفهوم ãÏÈاXا ٕا� بالنسبة هيى ا Ø̂ ٕا

ا'dّية@: ا'ملة ٕا� مضافة أو

ُمستَْضَعفوَن@/ قليٌل Ôrأن ٕاذ واذ@كُروا
واعتباراً@: ِذ@كراً ãÏÈاXع�ا تدخل وقد

أخباَرها@/ ُث دِّ ÔI َيوَمئٍذ



ٕاذا ٦٦

أخبارها@/ أ'رض ث Iدِّ ووصفناه@, ذ@كرنا الّذيى اليوم ذلک ã| أيى

حذفت وقد مورداً@, ٦٨ ã| ا£Çيد القـرآن ã| ُذ@كرت قد الكلمة هذه يوَمئٍذ@:
ٕاذ يـوم أيى ا¤ذوفة@, ا'ملة تلک عن للتعويض وتنويyا فzا@, ٕالzا اXضافة ا'ملة

بناءها@/ لتخالف للتمكّن وليست ذلک@, @كان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاذا@:
ٕاذ@/ مقابل ã| للمستقبل ظرف Ëºٕا

وHتلفخصوصيّاtا @ا'ستقبال, ã|@الظرفّية هو الكلمة هذه ã| فأ'صل@الواحد
والقرائن@/ اXوارد باخت9ف

آياتُنا@/ علzم تُت�× ٕاذا اXضارع@: ع�الفعل فتدخل

انشّقْت@/ Êُء Ø»ال ٕاذَا إ'dّية@: وع�ا'ملة

اXع�@: ã| مستقب9ً @كان ٕاذا ãÏÈاXوع�ا

النّاقوِر@/ ã| نُِقَر @ٕاذا الواِقَعُة@/ َوَقَعِت ٕاذا َدْعَوةً@/ َدعا@كُم ٕاذا Øj
ذ@كر@: ما وباعتبار سبق ما ٕا� بالنسبة مستقب9ً @كان ٕاذا ãÏÈاXوع�ا

الّشمِس@/ َمطِلَع بلَغ ٕاذا ØBح@ /@ ßَدف� الصَّ Ò� بَ ساوي @ٕاذا ّديِن@/ السَّ Òب� بلَغ ٕاذا

ُزبَـَر ãæآتو@ َسـبَبا@/ اتبَع Øj قوله@: من سـبَق ما باعتبار فzا ا'سـتقبال فٕاّن
ديد@/ Ò¡ا

@ـ@@بَلغ@ـ ãÏÈاXصيغة@ا ا'م9ت@السابقة@ا'ارية/@وذ@كر هذه باعتبار كلمة@ٕاذا فذكر
إ'عتباران@/ ا'bيات تلک ã| لوحَظ فقد التكّلم@, زمان باعتبار ساوي@:

Ìون@/ ß¿ْيَْستَب ُهم فٕاذا ِعباِدِه ِمن يَشاُء َمْن بِه أصاَب فٕاذا Ìط@: Ø¿ال مقام ã| وتقع



٦٧ ٕاذن ٕاذَن@,

مع�ال¿Ìطّية@/ ا'ملة صدر من فيستفاد

باXفاجأة@: ويُسّمي تقّدم ع�ما أمر ترّتب ã| مثله أو ا'زاء مقام ã|و
حيّة@/ ِهيىَ وٕاذا آياتِنا@/@ ã| َمكٌر م Ô ÒG وٕاذا Ìوَن@/@ ß¿ْيَْستَب ُهْم فٕاذا

الك9م ¡ن ومن اXوارد واقتضاء القرائن من تستفاد ا Ø̂ ٕا ا¢تلفة ãæعاXا فهذه
قلنا@/ ما فzا وأ'صل التعب"@, وكيفيّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاذَن@:
تنـوين وهيى ٕاذاً@, ã| التنـوين صورة هيى فzا والنون ٕاذا@, أصلها الكلمة هذه

/@ وكلٌّ أيّاً ـ ã| Fك التعويض@,

أيضاً@: بأ'لف ُتكتب أن وNوز أ@كرمَک@, فٕاذن eت ٕاذا
يَْسبَُحون@/ فَلٍَک ã| كلٌّ ـ أ�Êºء فلَُه َتْدُعو ما أيّاً

مyا@/ وكّل ,@Ëºٕا َّ أيى أيى ا¤ذوف@, عوضعن فالتنوين

قبلها@/ ع�ما بعدها ما يعتمد n ٕاذا اXضارع ã|النصب تَعمل الكلمة هذه ٕاّن Øj
موَص9 بعُد والفعُل َرت ُصدِّ ٕاْن اÔXْســـتَقب9 بـٕاَذن ونَــَصـبُوا

نصبَت اXستقبل ع�الفعل قّدمxا ٕان وجواب@, مكافأة حرف وٕاَذن@: ـ صحا
ألغيَت أّخرtا وٕان @كِرمَک@/ اُ ٕاذن قلَت@: أزوُرك@, اللّيلَة قائل@: لک قال ٕاذا غ"@, ' wا

ٕاذن@/ @كِرمُک اُ وقلت@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاذن@:

كّل اُُذن أحدYا الّلفـظ@: ã| ومتباعدان اXع� ã| متقاربان أص9ن ٕاذن@: ـ مقا



ٕاذن ٦٨

كّل علم يقع فباُ'ُذن التقارب@: فأمّا كّله@/ الباب يتفّرع Fyوع العلم@/ وا'bخر اُُذن@/ ذيى
وللرجل آَذن@, اُ'ُذن لذيى ويقال مؤّنثة@, معروفة فاُ'ُذن الباب@: تفّرع وأمّا مَسموع@/
واُ'ُذن اُذٌُن@/ هو وَيقولوَن Ø ãAالنّـ يُؤذُوَن اّلذيَن م Ô Öyوِم ـ اُُذن أحـد كّل مع السـامع

ã�َوآَذن علمُت@/ أ'مر@: wذا أِذنُت قد @يُقال إ'ع9م@/ الِعلْم خر@: b'ا وأ'صل ا'سBع@/
وهو ,@ بأمريى وNوز ,@ بعلميى :@ ãæبٕاذ وفَعلَه وإ'يذان@/ أ'ْذن واXصدر /@ ãأعلَم� ف9ن@:
Fك التأذين@, Ëºا وهو أ'ذان@, الباب ومن كذا@/ ã| ã� أِذن ذلک ومن ذلک@/ من قريب
ربُّكم@, أعلَم أيى ٔ�زيَدنّكُم@, Ôkَشكر ßQ لَ ربُّكُم تأذَّن وٕاذ التعذيب@/ Ëºا الَعذاب أّن

كث"@/ وهو ,@ ãæوتََوعََّد ãæأوَعد ومثله تفّعلُت@, أفعلُت مع� ã| العرب@: قالت ا Ø[ور
وإ'رادة@, أ'مر وهو إ'ذن@, Ëº'ٕوا فعَله@, له أطلقُت كذا@: ã| له أِذنُت ـ مصبا
فيقولون Hفيفاً@, لة الصِّ ذفون ÒJ والفقهاء له@, مأذون فهو للعبد وأِذنُت ا�@/ بٕاذن Lو
باب من أَذناً ِء ãÏ¿لل وأِذنُت عليه@/ جوٌر ÒT وأ'صل جوٌر Ö ÒT قالوا Fك اXأذون@, للعبد@:
وتأّذنُت@: ٕايذاناً@, آذنته ـ باGمزة ويُعّدي به@/ علمُت ء@: ãÏ¿بال وأِذنت استمعُت@/ َتِعَب@:
فّعل من ÓÊºٕا ãçيأ والفَعال منه@, Ëºا وأ'ذان wا@, أعلمُت بالّصلوة@: وأّذنُت أعلمُت@/

ã| واسـتأذنته ذان@/ b'ا bعها واُ'ُذن هاز@/ Ò'وا والك9َم واج والزَّ 9م والسَّ الَوداع مثل
ِفعَله@/ ã� أطلق فيه@: ã� فأِذَن ٕاذَنه@, طلبُت @كذا@:

بعلمه@, أو وأمره بٕارادته أيى ,@gا بٕاذِن ليُطاَع ٕاّ� َرُسوٍل ِمن أرَسلْنا وما ـ @كليا
يضّمه@, n أو أ'مُر ضامَّه مشّيته@, فيه ٕاّ' يستعمل و'يكاد العلم, إ'ذن@أخّص@من لكّن

وجه@/ من مشيئة فيه ـ gا بٕاذِن ٕاّ� أَحٍد ِمن به ين بضارِّ هم وما

الذيى العلم ã|ذلک ويستعمل وُحقّت@/ ا Ùwلَر وأِذنَت ـ Lو استمع@, وأِذن: ـ مفر
Ø>ويع ُيسَمع@, Xا وأ'ذان وإ'ذن ورسوله@, gِا ِمَن رٍب ÒM ـ@َفأذَنوا Êع Ø»بال ٕاليه يتوّصل

َربّک@/ تأذّن وٕاذ ,@ ã ØD@تَفت�و ã� ٕائَذن ـ فينا العلم كث"من مبدأ هو ٕاذ العلم@, عن بذلک



٦٩ ٕاذن

ٕانّكُم Ô�الِع ا Ôx أيّ ُمؤذٌِّن أذَّن Øj نداًء@/ ٍء ãÏ¿ب يُعِلم مَن كّل واXؤذِّن /@ Óع�[ وآذنته@: وأِذنته
لَسارقون@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أمر منه صدر سواء واXوافقة ضا الرِّ بقيد إ'ط9ِّع هو فzا الواحد أ'صل أّن

استعGFا@/ موارد bيع ã| اXع�مأخوذ فهذا ,@' أم

اXوافق@/ ãÏÈالرا اXطّلع ـ ومعناها ة@, Ø{مُش صفة ُنب Ô'ا ـ فاُ'ُذن
/@٦١ . ٩ ـ اُذٌُن ُهَو @َيُقولوَن لكُم@/ à Ö�َخ اُذُُن ُقْل

وا'ط9ِِّع@/ الّسمِع حاّسة هيى ã�ّال ا¢صوصة ا'ارحة ã| استعGFا غلب Øj
/@٤٥ . ٥ ـ باُ�ذُن واُ�ذُُن

/@١٢ . ٦٩ ـ واِعيَة اُذٌُن

ذان@/ b'ا وbعها

/@١٩ . ٢ ـ م ß ßuآذا ã| أصاِبَعُهم َعلُوَن ÒN
/@٢٥ . ٦ ـ َوقٌر م ß ßuآذا ã|و

والوفاق@/ ضا الرِّ مع ا'ط9ِّع وهو أِذنُت@, ٕاËºمن ـ وإ'ذن
فتكوُن م@/ Ùwَر بٕاذِن فzا خاِلديَن /@gا اÒXوçبٕاذِن واُحييى /@gا بٕاذِن ٕاّ� وَت Ò]أن
وُح والرُّ اÒX*ِئكة ُل ØTَت بٕاذِنِه@/ ٕاّ� نفٌس �@تُكلِّم /@ ãæبٕاذ çوÒXا ِرُج ÔH وٕاذ /@ ãæبٕاذ ط�اً

م@/ Ùwَر بٕاذِن فzا
نظـره Iت جارية اُ'مور هذه وكّل ووفاقـه@, ورضائه الّربِّ من باط9ِّع أيى

وتدب"ه@/



ٕاذن ٧٠

اXطلوب@/ ã| والوفاق ضا والرِّ إ'ذن طلب ـ وإ'ستيذان

ـ لِلُخروج فاستأذنُوَك /@ Ú ãA النّ م Ôyِم فريٌق ويَْستأِذُن يَسـتأِذنونَک@/ اّلذيَن ٕاّن
/@@٩.@٨٣

يريدون@/ Dف ضا والرِّ التوافق منک يطلبون أيى

مّر@/ Fك منه Ëºا وأ'ذان مطّلع�راض�موافق�@, الناس جعل ـ والتأذين

/@gا ِمَن وأذاٌن بَيyم@/ ُمؤذٌِّن فأذََّن /@ جِّ Ò¡با النّاِس ã| وأذِّْن

وهـذا خارجّيـة@, ومصـا¬ ثانويّة ]9حـظات ضا والرِّ إ'ذن ٕاظهار ـ@ والتأّذن
/@ Øوالتس� والتعّجل كالتحلّم التفّعل@, باب ã|مع�التكلّف

.@٧ ـ الَعذاب سوَء يَسوُمهم َمن القِيامة يوم ٕا� َعلzم Úîليَبع ربّک تأذَّن وٕاذ
/@١٦٧

@إ'ذن@باعتبار ã|@وا@]@والّتلف Ôu ØFع َعتَوا ØFفل@] عتوا ضم"@ا'مع@راجعة@ٕا�@الّذين
رaته سبقت وقد ثانوّية@, ]9حظات تعا� منه التعذيب أّن ٕا� ٕاشارًة العذاب@: بعث

التكّلف@/ ٕا� وJتاج الّذاتيّة رaته خ9ف تعا� منه فالغضب غضبه@,

/@١٤.@٧ ـ @َلَشديٌد ãèَعذا @ٕانَّ Ôkكََفْر ßQ َ�ٔزيَدنّكُم@َولَ Ôkَشكَْر ßQ تأذَّن@َربّكُم@لَ وٕاذ

تَكُفروا وٕان ـ بعدها ما بدليل الكفران@, عواقب ٕا� إ'شارة مقام ã| فا'bية
التأّذن@/ من ّ Vازيى مع� ٕارادة ٕا� Lتاج ف9 أ�رض@/ ã| َوَمن Ôrأن

قصد ã|و اُ'و� اXرتبة ã| إ'فعال ã| النسبة أّن ٕاّ' التأذين مثل ـ وإ'يذان
ٕا� اُ'و� اXرتبة ã| فيه والقصـد التوّجـه فٕاّن التفعـيل 9Rف الفاعل@, ٕا� اXتكلِّم
ٕا� التـفعـيل وباب الّصـدور ٕا� ناظر إ'فعال فباب الوقـوع@, Tّل أيى به@, اXفعول
إ'بـ9غ ٕا� التأذيـن ã|و إ'عـ9م ٕاظـهار ٕا� إ'يذان ã| ãqا'بتدا فالنظر الوقوع@/



٧١ أذي

النّاس@/ ٕا� وإ'ع9م

/@٤٧ . ٤١ ـ آذنّاك قالُوا ã�كاÌ Ô¾ أيَن م ßvيُناد ويَوَم
وأعلنّا@/ ٕاط9ِّعنا أظَهرنا أيى

/@١٠٩ . ٢١ ـ َسواء ع� آذَنتُكم فُقل َتولّوا فٕان

قاطبة@/ ا'ميع وآذنُت ãç'رسا وأبلغُت النبّوة بوظائف عملُت فقد أيى

لَساِرقون@/ ٕانّكُم Ô�الِع ا Ôx أيّ ُمؤذٌِّن أذََّن ـ ã| التأذين 9Rف وهذا

Gم@/ وإ'Êºع الع" ٕا� إ'ب9غ فzا اXقصود فٕاّن
الياء وحرف أفعَل ã|أ'لف حرف وجود اGيئت�@: ب� الفرق هذا ع� ويدّل

والتفعيل@/ فّعل ã| والتشديد

موارد ã| ه ØÌºو التعبـ" حقيقة لک ينكشف الباب�@: ب� الفرق من قلناه و]ا
مواردها ã| واختيارها اXاّدة wذه التعب" ØÌº يظهر وكذلک اُخر@/ كلFت ã| FGFاستع
فٕاّن ,@hالكر القرآن ã| ونظائرها@@ـ@ إ'خبار@, إ'ط9ع@, إ'ع9ن@, ـ@@العلم@, مواّد@ ع�

اXوافقة@/ مع ا'ط9ِّع Iقّق ٕا� فzا النّظر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أذي@:

ُمسـَتقذر@/ أيى أذًي ُهَو ُقل ـ قَذر َتِعَب@: باب من أذًي@, ُء ãÏ¿ال أَذي ـ مصبا
آذيته فيقال باGمزة ويُعّدي َعٍم@/ مثل أٍذ فهو اXكروه@, اليه َوصَل أذًي@: الرجُل وأذي

فتأّذي@/ منه@, Ëºا وأ'ذيّة ٕايذاًء@,
تبعاته أو جسمه أو نفسه ã| ٕامّا الÍØÉر من ٕا�ا¡يوان يصل ما أ'ذي@: ـ مفر



أذي ٧٢

الَمحيِض عن وَيسألونََک وأ�ذَي, باXنِّ َصَدقاتكُم �@تُبِطلُوا ـ أخروياً كان@أو دنيويّاً@
ٕايذاًء اُوذيه آذيته يقال الطّب@/ وباعتبار Ìع Ø¿ال باعتبار أذًي ذلک َ فُسمِّيى ـ أذًي@ ُهَو ُقل

وأذًي@/ وأذيًّة

كان ٕاذا@ :@ ّ أِذيى ورجل وتأّذي@/ أذًي@, وأَذي به@/ تأّذيـت ما كّل أ'ذي@: ـ لسا
/@ التأذِّيى شديد

ف9ناً آذيُت يقال عليه@, و'@تقّر تتكّرهه ء ãÏ¿ال وهو واحد أصل أذي@: ـ مقا
]كانه@/ يأذي وكأ@نّه غ"وجع من مكان ã| '@يقّر @كان ٕاذا أِذّية@: وناقة أٍذ بع" اُوذيه@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ما ٕايصال فإ'يذاء ,@m9ي@' وما ُيتكّره ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
مصدراً أ'َذي وكذلک واختياره@, اXكروه وصول من ا¡اصلة ا¡الة والتأذِّيى يكرهه@/

به@/ يتأّذي Dف الكلمة هذه اسُتعِملت Øj @كالّتعب@/

/@٤٨ . ٣٣ ـ أذاُهم وَدْع Òناِفق�ÔXوا الكاِفريَن تُِطع و�

يتكّرهوه@/ ما َدع أيى ـ ÓÊºوٕا يتأّذوا@/ أن أيى ـ مصدراً

/@٢٢٢ . ٢ ـ أذًي ُهَو ُقْل الَمِحيِض َعِن ويَْسألونََک

فيه@/ فاعðلوهّن m9و'@ي ُيتكّره ٕانّه أيى

/@٢٦٤ . ٢ ـ وأ�ذي باXنِّ َصَدقاتكُم و�@تُبِطلُوا

به@/ ويتكّرهون يؤذvم ]ا
/@٥٩ . ٣٣ ـ يُؤذَيْن ف* يُعَرفَن أن æأد
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يكرهنه@/ ما ٕالzّن '@يصل Ø�ح

/@٥٧ . ٣٣ ـ ورسوله gَا يُؤذُوَن اّلذيَن ٕاّن
والتكّره@/ التأذِّيى يوجبون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أرب@:
أ'صل ã|وأ'َرب آِرب@/ ÒXا وا'مع ا¡اجة@, أَرَبة@: ÒXوا وإ'ْربَة أ'َرب ـ مصبا

ã|و ا¡اجة ã| يستعمل وإ'رب آِرٌب@/ فهو احتاج@/ ٕاليه@: أِرَب َتِعَب@/ باب من مصدر
آراب@/ وا'مع العضو@,

هذا@: ٕا� أَربُک ما العقد@/ الّنصيب@, العقل@, ا¡اجة@, ـ أصول أربعة أرب@: ـ مقا
ومن ٕاَرباً@/ يأُرب أُرَب أريب@/ فهو العقل@, أيى وإ'رب إ�ربة@/ ãاُو� ß�غ ـ حاجتَک ما
جـزء ا Øu@'ٔ واحد باب من والعضـو فهو الّنصـيب@: وأمّا واXهارة@/ الفوز الباب هذا

ء@/ ãÏ¿ال
وليس حاجة أَرب فكّل دفعه@, ã| ل9حتيال ãÏÉقتXا ا¡اجة فرط أرب@: ـ مفر
حاجة@/ يكن n وٕان ا'حتيال ã| وتارة ا¡اجة ã| تارة يستعمل Øj أَرباً@, حاجة @كّل
شديدة حاجة ٕاليه احتاج كذا@: ٕا� أِرَب وقد احتيال@/ ذو أيى وأريب@, أَرب@, ُذو ف9ن
إ�ربة ãاُو� ٕاليه@/ حاجة شّدة ãèليس كذا@: ã| ã�أَرب و' اُخري@/ مآِرُب فzا Ò ã ßَو� ـ
ٕالzا ا¡اجة تشتّد ã�ّال أ'عضاء وتُسّمي النِّكاح@/ ٕا� ا¡اجة عن كناية ـ جال الرِّ ِمَن

ٕالzا@/ ا¡اجة '@تشتّد ما دون والع�@, جل والرِّ @كاليد آراباً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
wا@/ ء ãÏ¿ال تقّوم يكون Mيث الشديدة ا¡اجة هو اXاّدة@: هذه ã| أ'صل أّن
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دون وأ'صـيلة@, والذاتـيّة الداخليّة ا'حتياجات ã| ا¡اجة تلک تكون ما وأغلب
وا¡اجة@/ ب�اXاّدت�إ'ربة الفارق هو وهذا العرضّية@/

وما البدنيّة وأ'عضاء كالعقل مصاديق@, ع� تطلق اòصوصّية@: هذه وبلحاظ
/@FGوأمثا عليه يُلðم الّذيى والعقد به ا¢صوص كالنصيب يضاهzا

/@٣١ . ٢٤ ـ جال الرِّ ِمَن إ�ربَِة ã ßاُو� ß�َغ Òالتابع� أو

وغ"هم, والشيخ@وا£نون كاòادم�@والعبيد التابع�لكم من ون يَُعدُّ الّذين أيى
ٕالzا@/ حياtم تقّوم ã| و'@Jتاجون بالّطبيعة@, النِّساء ٕا� حاجة فzم تكن n ٕاذا
/@١٨ . ٢٠ ـ اُخَري مآِرُب فzا Ò ã ßو� َع�َغنَميى ا ßw وأُهشُّ َعلzا أتََو@كَّأُ

البدنيّة من@أ'عضاء عضو ا Øuا,@فكأzا¡اجة@ٕال اXاّدة@ٕاشارة@ٕا�@شّدة wذه التعب"
ا¢صوصة@/ ا¡وائج رفع ã| ٕالzا يُتوّسل

ٕاشارة@ٕا�@ا¡اجة@ٕا�النِّكاح@, @إ'ربة@@ـ ـ@ذويى اُ'و�@بكلمة @ا'bية ã| التعب" وأمّا
بعرضّية@/ وليست البدنيّة الذاتيّة أ'صيلة ا¡اجات من ا Øu@وأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أرض@:

ٔ'ع� يقال السـFء@, ويقابل يسـفُل ء ãÏ¾ فكّل ـ أ'ّول أ'صل أرض@: ـ مقا
علzا@, Lن ã�ّال وأ'رض@: قوا_ه@/ وأرضه أعاليه Êºؤه أ'رض@, ولقوا_ه الفرسÊºء
أريضـة@: أرض قوGم منه ويتفّرع Vموعة@/ ا� كتاب ã| Qٔي nو ع�أَرض�@, وQمع
أ'ريضـة@/ بأ'رض ُشـبِّه له@, خليق للخـ"@: أريض ورجل طيِّـبة@/ ليِّـنة @كانت ٕاذا
وأص9ن أ'رض@/ لزم ٕاذا ف9ن@: وتأّرَض صوف@/ أو َوَبر من ضخم بساط وإ'راض@:

َرعدة@/ أرٌض@: وبه مزكوم@/ مأروض@: رجل والّرعدة@/ @كمة الزُّ آخران@:
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أرَضة@, يقال أن الواحدة حّق وكان جنس@, Ëºا وهيى مؤنّثة أ'رض ـ صحا
هاء فيه ليسـت ã�ّال اXؤّنث معون ÒN قد م Øu@'ٔ أَرضـات@, وا'مع يقولوا@, n م Øyولك
م Øu@كأ قياس@, غ" ع� ãÏÈوأرا أَرض� قالوا Øj ُعُرسـات@, كقوGم@: بالتاء التأنيث

متواضع@/ أريٌض@: ورجل سفَل@/ ما وكّل أرضاً bعوا
ã| Vموعة ء Qيى و' أَرضـون وbعه للسـFء@, اXقابل ا'رم أ'رض@: ـ مفر

ييى ÔJ gَا أّن ـ@@وdعلَُموا أع9ه عن بال«Êء Ø>يُع Fك ء ãÏ¿ال أسفل عن wا Ø>ويُع القرآن@,
قال ولذلک َبدء@, بعد وَعود ٕافساد بعد تكوين كّل عن عبارة ـ ا ßtَمو بعَد أ�ْرَض

قساوtا@/ بعد القلوب Òتلي� به ãيع� Ìين@: Ù»فXا بعض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يصّح جنس Ëºا وهو ال«Êء يقابل وما سفَل ما ل9ٔرض@: Ø ãا¡قي� اXعـ� أّن
من سفل ما bيع تشمل ال«Êء@: مقابل ã|اُطلقت فٕاذا ال«Êء@, يقابل ما ع�كلِّ ٕاط9قه

وا¡يوان@/ والنّبات ا'Fد
الّسمىواِت َمقاليُد لَُه وأ�ْرِض@/ الّسمىواِت ربُّ وأ�ْرِض@/ الّسمىواِت ُملُک لُه

/@٦٣ . ٣٩ ـ وأ�ْرض

أ'رضّية@/ ع�الكرة تدّل :@ هيى حيث ومن مطلقًة اُطلقت وٕاذا

Çَعل ÒS nأ ـْدع@/ الصَّ ذاِت وأ�ْرِض /@ ÒãÏ ßºَروا فzا وألقَـينا َمَدْدناها وأ�ْرَض
/@٢٥ . ٧٧ ـ ِكفاتاً أ�ْرَض

:@ ãæالروحا nالعا قبال ã| Ø ãæÊ»'ا nالعا مyا ويراد تطلق وقد

يَعلُم gَا ٕاّن وأ�ْرض@/ الّسمىواِت ã| َمْن لُه يَُسبُِّح وأ�ْرض@/ الّسمىواِت نوُر gا
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@الّسـمىواِت ã|@ْعـ��ثَُل@أÒXْرض/@ولُه@ا�ِء@ٕا�@أÊ Ø»ْمَر@ِمَن@ال�ْرض/@ُيدبُِّر@أ�ِء@وأÊ Ø»ال@ ã|@ما
وأ�رض@/

Tّل@: أو بلٍد أ'رضمن من معيّنة Tدودة قطعة مyا يراد وقد
باركنـا@, ãB الّ أ�رِض ٕا� ولُوطاً ـيناُه ØSو قّدسـَة@, ÔXا أ�ْرَض dدُخلوا َقوم يا
أْرضاً, dطرُحوُه أو وُت, Ò] أْرٍض ِّ بأيى نفٌس و�َتدريى ُرز@, Ô!ا ٕا�@أ�رِض ونَُسوُق@اXاَء

أرِضكُم@/ من ِرجكُم ÔO م@, ÔÎÒÈأْر وأْوَرثكُم
اXفهوم@: جهة من@بعضمن بعÎÉا@أوَسع أ'رض@ٕاط9قات@, لكلمة فانكشف@أّن
ووقع سـفَل ما كّل أ'رضّية@, الكرة القاّرة@, اXملكة@, البلدة@, القرية@, ا¤ّل@, اXسكن@,

الّروح@/ nعا ودون Ë»'ا nعا ã| ما كّل ال«Êء@, Iت
العلّو@/ ٕا� والنسبة فل@, السُّ قيدان@:@ أخذ قد oفاهXا هذه من كلِّ ã|و

الروح فيه ما سائر أو ا¡يوان أو ع�ا'نسان ٕاط9قها '@يصّح اللّحاظ وwذا
حـياtا بواسطة ا Øu@وكأ منظـورة@, غ" فzا iالعلّو ٕا� kالنسـبة مفهوم فٕاّن وا¡ياة@,

مستقّلة@/ موجودات

ا£Çيد@, القـرآن ã| ترد nو فصيحة@, فغ" :@ ãÏÈوأرا أَرضون ع� bعها وأمّا
القـطعات اXراد فلعّل الّس9م@: علzم وأ'_ة أ'نبياء كلFت ã| ورودها تقدير وع�

أ'رض@/ مفهوم مطلق من وا'زئيّات واXصاديق
ُل ÚTَيَت ِمثلَُهنَّ أ�رِض وِمَن واٍت × Òd َسبَع َخلََق اّلذيى gُا ـ الكرZة ا'bية وأمّا

/@١٢ . ٦٥ ـ ّن Ôyبَي أ�مُر
طبقات@, أو منظومات@, عاليات@: Êºوات سبع خلق سبحانه ا� أّن ع� فتدّل
ٕالzا بالنسبة Êºء لكلِّ تكون أن و'@بّد تعا�@/ ا� عند معلومة Mدود Tدودات أو
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سافلة@/ أرض

ـ ã|أ'رض ومن الروحانّية@, العلويّة ال«Êوات ال«Êوات@: من يراد أن وZكن
ٕا� بالنسـبة منظومة فكّل اXادّية@/ ا'«Êنيّة الّسبع السـFوات ِمثلَهّن@: وِمَن@أ�رِض
وا� Êºٌء@/ م¿Îودٍة Tدودة ]نظومة يتعلّق Ø ãæروحا nعا وكّل أرض@, Ø ãæالّروحا عاXها
ورويى ال«Êء@وأ'رض@, مصاديق من كلّها ãæعاXا هذه و'O?@أّن اُ'مور, @Mقائق ßnالعا

الّس9م@/ عليه ضا الرِّ ة Ø_'ٔا ثامن إ'مام عن اXضمون هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أرك@:

أرك إ'قامة@/ وا'bخر شجر@, أحدYا اXسائل@, يتفّرع Fyع أص9ن أرك@: ـ مقا
أرائک@/ وا'مع أريكة@, جَلة@: Ò¡ا ã| Ìير Ø»ال تسميxم ومنه اُروكا@, يأِرك

و[اثَل@/ ورمُه سكن اُروكاً@: رُح Ô'ا وأِرَك به@, أقام باXكان@: الرجُل أِرَك ـ صحا
َحَجلة@/ فهو Ìºير فيه يكن n فٕاذا قّبة@, أو بيت ã| مُزيّن مُنّجد Ìºير وأ'ريكة

ٕايّاه@/ ألزمُه عنقه@: ã| أ'مَر وأَرَك /@ Ú Òª الرجُل@: وأَرك أقام@/ وأِرَك@: أَرك ـ لسا
أريک وا'Çمع َحَجلة@, ã| Ìºير وأ'ريكة ورمه@/ وسكن وصلح برأ ا'رُح@: وأَرك
ا¡قيقة ã| ة@وهيى ØÌ ßº'ٔا وقيل@هيى جال@/ ß¡ا ã|@الُفُرش أ'رائک الّزّجاج@: وقال وأرائک@/
أو Ìير Òº من عليه اتُِّكٔيَ ما كّل هو وقيل جال@/ ß¡غ"ا ã| أو جال ß¡ا ã|كانت الُفُرش

ِمَنّصة@/ أو ِفراش

الُفُرش أ'رائک عبيدة@: أبو وقال الِوسادة@/ أو الطِّنفََسة وأ'ريكة@: ـ ا'شتقاق
الِكلَل@/ ã| أو جال ß¡ا ã|

ã| لكوuا ٕامّا بذلک وتسميxا أرائک@, bعها Ìºير ع� َحَجلة أ'ريكة@: ـ مفر
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أَرك قوGم من ل9ٕقامـة@, مكاناً لكوuا أو الشـجرة@, وهو أراك من متّخـذة أ'رض
من غ"ه ã| به ز ـوِّ ÔQ Øj أ'راك@, َرعيى ع� إ'قامة اُ'روك@: وأصل اُروكاً@, باXكان

أ'وقات@/

للعروس@/ يزيّن بيت أو البيت جوف ã| ِس� َجَلة@: Ò¡ا أقول@:
وإ'¡اح@/ ا9Xزمة اللَّّج@:

الُفـُرش أو الثـياب@, أو العروس@, عليه ترفع يشـ}ه ما أو ØãÏºالكر َنّصة@: ßXا
َوطّأة@/ ÔXا

البساط@/ الطِّنَفَسة@:

كالبيت@/ اط ÔO � السِّ الِكلَّة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فعيلة@: وأ'ريكة ا'ضطراب@, ورفع السكون@والطمأنينة فzا الواحد أّن@أ'صل
من ُيفرض Xا كالفريضـة اضطراب فيه ليس وطمأنينة سكون ذا بكـونه يتّصف ما
يُطاف Xا وا¡ديقـة والطمأنينـة@, الوقار من يُسكن Xا والسـكينة والّصدقة@, ا¡كم

اط@/ ÔJو
عروساً@/ كانت ما فzا تقوم Ø�للعروسح ويزيّن يّأ Ôvو يُقام اXع�ما هذا ومن
والبساط ØãÏºوالكر والفرش Ìير Ø»ال من اXنظور wذا يّأ Ôv ما Vموع اXع�يشمل فهذا
أو الفراش أو بالبساط أو Ìير Ø»بال أ'ريكة فتخصيص َجَلة@/ Ò¡با عyا Ø>ويع ,@� والسِّ

وجيه@/ غ" غ"ها

رعته ما وأطيب بفروعه يستاك الّذيى الشجر وهو أ'راك يكون أن و'@يبعد
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َجبان@, وزان ع� صفة كان أ'صل ã| فالّلفظ اXع�@, هذا من مأخوذاً أيضاً اXاشية@:
ناعمة خÍÉاء الشجرة كون باعتبار والطمأنينة بالّسكون اXتّصف ومعناه مصدراً@, أو
واXاشية اÒXساويک@, اذ ÙH' عندها الناس ٕاقامة باعتبار أو وأ'غصان@, الورق @كث"ة

/@ للّرعيى

/@١٣ . ٧٦ ـ أ�راِئک Òَع� فzا Òُمتِّكئ�

/@٥٦ . ٣٦ ـ ُمتِّكئُوَن أ�راِئِک Òَع�

عرفت وٕاذا ا'لوس@, ã| ا¦كّن أو ٍء@, ãÏ¾ ٕا� نب Ò'ا أو الّظهر اعBد وإ'تِّكاء
اXعني�والتعب"ين@/ من كّل فيصّح أ'ريكة@: حقيقة

/@٢٣ . ٨٣ ـ يَنظروَن أ�راِئَک Òَع�

البسـاط ع� معتمـدين أو والُفـُرش ر ÔÌ Û»ال ع� ين ومسـتقرِّ متمكِّـن� أيى
/@ ØãÏºوالكر

وZكن علzا@/ واXتّكئ� اXتمكِّن� أ'فراد فباعتبار ا'مع@: بصيغة التعب" وأمّا
مyم@/ فرد لكلِّ أ'ريكة تعّدد ٕا� ٕاشارة يكون أن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�َرم@:

وبَنو وأراُم@/ ولُوُد وأْرفَكْشاُد وأّشوُر عي9ُم ساٍم@: بَنو ـ ٢٢ . ١٠ ـ التكوين
وماُش@/ وجاَثُر وُحوُل ُعوُص أراَم@:

بن ـود Ò\و ٕاَرم@, بن ُعـوص بن عاد نوح@: بن سـام بن ٕاَرم ُولد ومن ـ اXعارف
ٕاَرم بن 'وذ ابنا وَجديس Ë»َط أيضاً@: ُولده ومن عاد@, عّم ابن وهو ٕاَرم@, بن جاَثر
yfم الشـام@, وبعÎÉم ا¡رم بعÎÉم نزل 'وذ@, بن ِعمليق وأخوYا اليَمامة@, ونزلوا



أ�َرم ٨٠

أرض نزل 'وذ بن oأم وأخوهم ,@Í½م فراعنة ومyم الب9د@, ã| تفّرقوا اُمم الَعFليق
ُولده@/ من كلّهم الفرس فأجناس فارس@,

نوح@/ بن سام بن لوذ بَنو وِعمليق@: oوأم Ë»َط الّزب"@: وقال ـ ١٨ ـ إ'نباه
العـرب ٕاّن فقال@: ãRالكل بن هشام وأمّا سام@/ بن ٕاَرم بن جاَثر ٕابنا و\ود وجديس
بن ويَقطون oوأم ِعمليق أخوه Ë»َوط ٕاَرم@, بن ُعوص ابنا وَعبيل عاد هم العاربة

العاربة@/ العرب هم فهؤ'ء سام@, بن أرفخَشد بن Ò«شا بن عاِبر

ُولِـَد وِلعاِبَر عاِبَر@, ولَد Ô Ò¬وشا ,@ Ò Ò¬شا ولَد وأْرفَكْشاُد ـ ٢٤ . ١٠ ـ التكوين
ٕا»@/ وَهدوراَم@/// وياَرح وَحÍÒÉموَت وشالََف وداَد ÔXأ ولَد ويقطاُن @ويَقطان@, Òªفا ٕابنان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عـاِبر@, بن Òªفا ٕا� ينxيى اòليل oٕابراه ونسب ,@ Òªوفا يَقطان نسب هذا أّن
صا¬ أنساب وأمّا التكوين@/ ã| مضبوطاً الّس9م@, عليه آدم ٕا� ومنه نوح@, ٕا� ومنه
ا9òف وقع ولذا فيه@, فليست]ضبوطة وطَ«Ë@وأمo@وجديس@وعمليق@: و\ود وهود

فzا@/
كيفيّة وأمّا ّيته@, ذرِّ من و\وَد عاداً وأّن نوح@, بن سام ابن هو ٕاَرم أّن واXسلّم

فzا@/ fختلَف اليه Fwانتسا
فتدّل بعربّية@, ليست ُلود@] أْرفْكشاد@, أّشور@, [@عي9م@, ٕاَرم ٕاخوان أÊºء ٕاّن Øj
ُمعّربة@/ ا Øu@أ ف9@شّک كلمة@ٕاَرم وأمّا غ"ها, Ìºيانّية@أو عجمّية@, كلمة@ٕارام@أيضاً ع�@أّن

@أرام@]@/ ãوأرام@وب�@] @@@@@@@@@@@@:@ ية@@ـ b'ا@ ã|@ـ الع<يى التكوين ã|و
ٕاَرم@/ Uت½Íفصار بتغي" ب ُعرِّ Øj أرام@/ الع<ّية@: اللغة ã| الكلمة هذه أصل أّن فيعلم



٨١ أّز

/@٧ . ٨٩ ـ الِعFد ذاِت ٕاَرَم بعاٍد ربَّک َفعَل كيَف تََر@ Òn@أ
أيضاً ٕاَرم كلمة أّن Fك أبzم@/ Ëºبا وا Ø Ôd قد عاد يّة ذرِّ من لقبيلة Ëºٕا عاد @كلمة

نسله@/ من م Øu@أ باعتبار عاد ع�قبيلة ٕارم Ëºٕا فيُطلق @كذلک@,

علFن الكلمت� بأّن للقول مع� و' عاد@/ من بيان عطف أو بدل ٕاَرم فكلمة
مـزيد هود@: \ـود@, عاد@, ـ ã| ء وNيى غ"Yا@/ أو بلدة@, Ëºٕا ٕاَرم أّن أو شخصيّان@,

توضيح@/

نوح@: بن سام بن ٕاَرم بن ُعوص بن عاد لعقب قيل ـ@ الفجر ـ@ الكّشاف ã|و
Gم تسميًة وٕاَرم@, اُ'و� عاد مyم ل9ّٔول� قيل Øj /@Ë¾ها :@Ë¾ها ãلب� يقال Fك عاد@,
لعاد@, بيان عطف ٕاَرم@: بعاد ـ قوله ã| فٕاَرم أ'خ"ة@/ عاد بعَدهم وÒXن هم@/ جدِّ Ëºبٕا

وأرÎÈم@/ بلدtم ٕاَرم وقيل القدZة@/ اُ'و� عاد م Øu@بأ وٕايذان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّز@:

Çaل أ'ّز اòـليل@: قال وإ'زعـاج@/ والتحريک التحّرك ع� يدّل أّز@: ـ مقا
أّزاً@/ ع�اXعصية إ'نساَن يَؤّز الّشيطان واحتيال@/ برفق ع�أ'مر إ'نساَن إ'نساِن

ـ@@تؤّزُهم والxييج إ'غراء وأ'ّز@: غلياuا@/ اشتّد ائðازاً@: الِقدُر ت Øðائ ـ صحا
ا'خت9ط@/ وأ'ّز@: /@ ãÏ¼عاXع�ا ُتغرvم أيى أّزاً@@ـ

هو البكاء@@ـ من ْرَجل ßXا كأزيِز أزيٌز وفه Ò'و ã Ùيُص� iصk Ø ãRّالن كان أّز@: ـ الفائق
ْرَجل@/ ßXا غليان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



أزر ٨٢

والتحقيق@:
هـذا ومن ا'حتـيال@, بقصد التحريک هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ'صل أّن

احتيال@/ نوع Fzوف ,@ ّ Uصوصمعنويى Iريک F Øuفٕا وإ'غراء@, الxييج اXع�@:
/@@٨٣ . ١٩ ـ أّزاً ُهم تَُؤزُّ الكاِفريَن Òَع� Òالّشياط� أرَسلْنا أنّا تََر Òn@أ

حاجة ف9 والغواية@, ا¡"ة ã| ط� متورِّ ا¡ّق Tجوب�عن الكافرون كان ØFفل
وإ'فساد@/ العصيان ٕا� @كوهم رِّ ÔJو يُِّجوهم Ò Ôv أن وللشياط� وٕاضG9م@, ٕاغوائهم ٕا�

الxييج@/ وشّدة التأ@كيد ع� للد'لة اXطلق@] [@اXفعول اXصدر وذ@كر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أزر@:

وأ'زر@: /@ واشتَدَّ َ قويى النبُت@: تأّزر والشّدة@, القّوة وهو واحد أصل أزر@: ـ مقا
القّوة@/

باGاء @نَِّث اُ ا Ø[ور ويؤّنث@, ُيذّكر ـ واُُزر أأِزَرة وا'مع معـروف إ'زار ـ مصبا
ا¡ائط وأّزرُت إ'زار@/ لبسُت وائðرُت@: وِملَحف@, كِلحاف نظ"ه ر ÒußXوا ٕازارة@/ فقيل
كَفلس@/ أ'زر :@Ëº'ٕوا وقّويته@/ أعنتُه وآزرُته@: كإ'زار@/ أسفله من له جعلُت تأزيراً@:

وسطه@/ به يَشّد اXؤَتِزر ٔ'ّن إ'زار@, ومنه والشّدة@/ القّوة هو أ'زر@: ـ الفائق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القّوة@/ بلوغ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن



٨٣ آَزر

/@٣١ . ٢٠ ـ أمريى ã| كُه ßÌ¾وأ أْزِريى بِه اُشُدد

/@ ãçوقدر ãçقّو بلوغ أيى

/@٢٩ . ٤٨ ـ فاْستَوي فاْستَغْلََظ فآَزَرُه َشطْأُه أخَرَج كََزْرٍع إ�Sيِل ã| وَمثَلُُهم

واستغَلظ@/ فاشتّد قّواه Øj وورقَه فرَخه أخرج كزرٍع أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

آَزر@:

سنة@, ع¿Ìة وتسَع مائة تاَرَح ولَد بعدما ناحوُر وعاش ـ ٢٥ . ١١ ـ التكوين
وهاواَن@/ وناُحوَر أبراَم وولَد سنة Òسبع� تاَرُح وعاَش وبَناٍت@, Òبن� وولد

القرآن ã| والّذيى تاَرخ@, كان أبيه Ëºا أّن اخت9ف النّساب� ب� وليس ـ لسا
ٔ'بيه Ôoٕابراه قاَل وٕاذ قال@: كأ@نّه لغxم@, ã| ذّم عندهم آزر وقيل آزر@, �dه أّن يدّل

اòاطٔي@/
ا§رود مع صار ØFفل تاَرخ@, أبوه به سّماه @ٕابراهoالّذيى ãèأ@Ëºوكان@ا ـ العرائس
هو وقيل ]ع�معوّج@/ وهو به عيب لقب هو وقيل آزر@/ سّماه ته ßGآ خزائن ع� Ó ÙDق

ِرم@/ ÒGا الشيخ بالنبطيّة

التقوية@/ الوسط@, شدُّ = [@آَزر@] @@ ـ فر

َوَسَطه@/ يَشّد مَن = [@آزور@] @@

آزَر ٕاّن الّس9م@: عليه عبدا� أبو قال ـ oٕابراه بابقصصو'دة ـ ٥ ـ البحار
هذا أّن النجوم حساب ã| أري ã Ùæٕا له فقال كنعان@, بن §ـرود ÓF منجِّ كان oٕابراه أبا

ٕا»@/ يَن@/// الدِّ هذا فيَنسخ رج9ً ِدث ÔJ الّزمان



آَزر ٨٤

أ'صنام يتّخذ وكان ووزيره ^رود أمر صاحَب آزُر وكان عنه@: أيضاً ويرويى
ولده@/ ٕا� ويدفعها وللناس له

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وسطه يشّد الّذيى وهو آزور@, من معّربة آزر كلمة أّن النظر@: ã| يقوي الّذيى أّن
§رود وزيراً تارخ كان وØXا /@ Óومع� لفظاً مyا قريبة الوزير وكلمة ويتقّوي@, للخدمة

/@Ëº'ا wذا فُلقَِّب :@ والرأيى النظر ã| عنده ومعتَمداً أمره وصاحب

ُمب� َض*ٍل ã| وَقوَمَک أراك ã Ùæٕا آGًة أصناماً أتَّتِخُذ آَزَر ٔ�بيِه Ôoٕابراه قاَل وٕاذ
/@٧٤ . ٦ ـ

/@@٨٦ ـ ٨٥ . ٣٧ ـ آGة إٔاْفكاً تَعبدون@, ماذا وقوِمِه ٔ�بيِه قاَل ٕاذ

/@٢٦ . ٤٣ ـ َتعبدون ا Ø ßW بَراٌء ãDٕاّن وقومِه ٔ�بيِه Ôoٕابراه قاَل وٕاذ
ã Ùæٕا أبَِت يا الّشيطان@/// �@تعُبِد أبَِت يا �@يَْسَمُع@/// ما َتعبُد Ò ßn أبَِت يا ٔ�بيِه قاَل ٕاذ

/@٤٥ . ١٩ ـ ک سَّ ÒZ أن أخاُف

الّضـالِّ� من وكان ,@oٕابراه أبا كان آزر أّن الكرÇZة@: ا'bيات هذه من فيظهر
أ@كـ� ã| ا¡كم موضوع فٕاّن ه@, Ô"غ أو آزر �dه بأّن قلنا سـواء قطعاً@, له ا¢الف�

أ'ب@/ عنوان هو ا'bيات

' له @ Ó ØFع آزر وكان العّم@, هو أ'ب من اXراد ٕاّن إ'شكال@: عن فراراً يقال وقد
أباً@/

وأجدادهم م� اXتقدِّ باء b'ا ٕا� Ìك Ù¿ال ُنسـب ٕاذا ديى ÔN@' التأويل هذا ولكّن
بل خـون@, اXؤرِّ قال ما وخ9ل ا'bيات@, ظواهـر خ9ف هذا أّن ٕا� مضـافاً /@ ãçيأ Dف



٨٥ آَزر

رأيت@/ Fك@ أيضاً الروايات

قال يَفَعلُون كذلَِک آباَءنا َوَجْدنا بَْل قالُوا َتعُبدوَن@/// ما وقوِمِه ٔ�بيِه قاَل ٕاذ
/@٧٦ . ٢٦ ـ أ�قَدُموَن وآباُؤ@كُم Ôrأن تعُبدوَن Ôrكُن ما Ôrأفرأي

ا ÒG آباَءنا َوَجْدنا قالُوا عا@ِكُفوَن ا ÒG Ôrأن ãB الّ التّماثيَل هىذِه ما وقوِمِه ٔ�بيِه قاَل ٕاذ
/@٥٤ . ٢١ ـ ُمب� َض*ٍل ã| وآباُؤ@كُم Ôrأن Ôrكن َلقد قاَل عاِبديَن

قونه 'يفرِّ Ìك Ù¿ال أ'بعن بت�يه والقائلون أ'ب@أيضاً, هم@أبناء العّم فٕاّن@آباء
مب�@/ @ض9ل ã| كانوا قومه أبيه@وآباء آباء بأّن حة ÙÍ½م أ'جداد@,@وا'bيات عن

له استغفر وقد تعا�@, ا� من ٔ'بيه يستغفر أن Jّب الّس9م عليه oٕابراه وكان
وقال@:

/@@٨٦ . ٢٦ ـ � الّضالِّ ِمَن كاَن ٕانُّه ãè�ٔ وdْغِفْر

َعْن ٕاّ� ٔ�بيِه Òoٕابراه dسِتْغفاُر كاَن وما ـ قبُل من ٔ'بيه ا'ستغفار َوَعَد كان وقد
/@١١٤ . التّوبة ـ َوَعَدها َمْوِعَدٍة

/@٤ . اXمتحنة ـ لَک ٔ�ْستَْغِفَرنَّ ٔ�بيِه Òoٕابراه َقوَل ٕاّ�
/@٤٧ . hمر ـ ã Ùèَر لََک َسأْستَْغِفر عليَک َس*ٌم

ـ Çbلة بقرينة موته@, بعد Iقّق قد أ@نّه [@ ãè'ٔ [@و�غِفر ا'ستغفار آية وظاهر
/@� الّضالِّ ِمَن @كاَن ٕانُّه

ظاهر فٕاّن ِمنُْه@:@ َأ Ú'َت ِgِ َعُدوٌّ أ@نُّه لَُه Ò Ú� تَبَ ØFَفَل ـ آيُة الكرZة ا'bية هذه ã|تنا ف9
حياته@/ ã| يى Ù>الت هو ا'bية هذه

Ø ãRّالن آباء أّن ã| الروايات من ورد قد ما '@Hالف الكرZة ا'bيات هذه ٕاّن Øj
طيِّبون@/ طاهرون كلّهم iصk



آَزر ٨٦

ُس ÒS '@يُصيبُنا :@iصk ا� رسول عن ـ وظهوره نوره بدّو باب ـ ٦ ـ البحار
الُكفر@/ ِسفاُح و' Ìك Ù¿ال

فلم ر@, ُمطهَّ َرحٍم ٕا� طاِهر ُصلب من يَنقُلنا َيَزل فلم :@iعk عبدا� ãèأ وعن
الطاهرة@/ أ'ص9ب ã| مُطهَّرين طاِهرين ريان ÒN َيزا'

وا¦Çاي9ت ا'ÇLرافـات عن ا'bباء طهارة الروايات@: تلک من اXسلّم فالقدر
ا� Mفظ عم9ً الكفر وسفاح Ìك Ù¿ال برجس تلّوثهم وعدم اÌ¿Xوعة@, غ" ا'نسيّة

وصيانته@/ اXتعال
ُخلقيّة أمراض عن iصk Ø ãRّالن آباء نزاهة وال¿Ìيعة@: الطبيعة ã|الواجب ومن
النّبّوة مقام ã|تُنا أ'مراض تلک كانت ٕاذا باء@, b'ا عن أ'بناء تتوارث ã�ّال َخلقيّة أو

وا9òفة@/ والتبليغ إ'رشاد ومقام

العمليّة والتكليفيّة أ'خ9قيّة والسيِّئات ãÏ¼عاXا كبعض فيه@: ã|تنا@' ما وأمّا
ومقام الكامل والتوحيد التاّم والتوّجه إ'خ9ص Hالف ã�ّال الضعيفة ا'عتقادات أو

ٕاثباته@/ ٕا� لنا طريق ف9 الو'ية@,

ا� بـيت َخَدمَة ومن الكعـبة ã Ù�متو من كانوا iصk ا� رسـول وآباء @كيف
بـاء b'وا ÇGم@, آGة ويتّخذوuا يعبدوuا والناس أ'صنام@, من Wلّوة وكانت ا¡رام@,

مyا@/ تطه"ها ã| و'@Nاهدون ذلک عن '@يyوuم
الّطـاهرة أ'صـ9ُب ـ بقوGم ال¿Ìيفة الروايات ã| Ô"التعـب قلـنا ما ويؤيِّـد
والطّاهرة@/ الطّاهرين النفوس ـ بكلمة فzا Ø>يع nو ونظائرها@/ طهَّرة@, ÔXا وأ'رحام
Ø ãRّللن ليس تعا�ٕانّه ا� ذ@كر Xا ـ dستغفار كان وما@ ـ توبه التبيان@: تفس" ã|و
أ@نّه مَع ٔ'بيه Òoٕابراه �ستغفار ã| الوجَه Øب� للم¿Ìك�@: غِفرة ÒXا يَطلبوا أن آمَنوا والّذين
أصحابنا@/ يقوله ع�ما عّمه أو ُ'مِّه جّده أو ولده الّذيى أباه كان سواء كافراً@, @كان



٨٧ أزف

بأْن َوَعـَده كـان أبـاه أّن ا'bية هذه مع� قلنا ـ @ا'واب أ'نبياء@: ت�يه ã|ع�و�تعا ا� له اò"فاستغَفر به ظّن Ø�ح النِّفاق ع�سبيل ا'Zاَن لُه وأظَهر يُؤمن@,
منه@/ أ Ø>وت له ا'ستغفار عن رجَع كفره@, ع� oمُق أ@نّه له Øتب� ØFفل الظّن@, هذا

فzم ٕاعتقادنا ـ اعتقاداته ã| iرهk الّصدوق ك9م هو ا Ø̂ ٕا القول هذا منشأ ولعّل
بـنت آمنة واُمّه ,@ ÓFمُسل كان طالب أبا وأّن عبدا�@, أبيه ٕا� آدم من مُسلمون م Øu@أ
من ِسفاح من اُخَرج nو نكاح من اُخِرجُت :@iصk Ø ãRّالن وقال ُمسلمة@, كانت َوَهب

وصيَّه@/ كان طالب وأبا ًة ُحجَّ كان عبداXّطلب أّن َ ُرويى وقد آدم@, لَدن

عق9ً فيه Tذور و' يثبت@, n كلّهم وٕاZاuم آبائه بٕاس9م القول أّن عرفت وقد
الكرh@والروايات الكتاب ٕا�@نصوص مضافاً القول@, @ذلک ã|ا¤ذورات بل و'@¾Ìعاً,

السابقة@/

والقول البحث عن الّسكوت هو رمة@: Ô¡ا مقتÏÉالتقوي@وأ'دب@وحفظ ولكّن
وقداسxم@/ ونزاهxم بطهارtم Ø ã�اb'ٕا وا'عتقاد اXوارد@, هذه أمثال ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أزف@:

مُـتآِزٌف@: رجٌل وَدنا@/ اق�ب الّرحيُل@: أِزَف ـقاَربة@/ ÔXوا نّو الدُّ ع� يدّل ـ مقا
لق@/ Òòا مُتقارب قص"

وَقُرب@/ دنا تِعب@: باب من واُزوفاً أَزفاً الرجُل أِزَف ـ مصبا

وهو آِزٌف@, فهو َعِجَل@, الرجـُل@: وأِزَف /@iَعِجلk وأِفَد دنا أَزفاً@: أِزَف ـ لسا
َضيِّق@/ مُتآَزف@: ومكان اÔXستَْعِجل@/

يُـقال أِزَف لكـن يتقاربان@, وأِفَد وأِزَف القـياَمة@/ َدَنت ِزفَُة@: b'ا أِزَفت ـ مفر



أزف ٨٨

لُقرب به يت Ù Ôdو الوقت@/ ضيق وأ'زُف@: الشخوص@/ أِزَف ويقال بضيق@وقxا@, اعتباراً
@كوuا@/

ومـن واو@/ عن واGمزة الَوزيف من وكأ@نّه وَعِجَل@/ َدنا الّرحيُل@: أِزَف ـ أسا
ضيق@/ أيى أَزٌف@, عيشه ã| ا£از@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ضـيق وأمّا الَعَجـل@/ مع والّدنّو الُقرب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن

Vازيّاً@/ Óمع� فيكون اXع�@, هذا 'زم فهو الوقت@:

/@١٨ . ٤٠ ـ Òكاِظم� ناِجِر Ò¡ا َلَدي القُلوُب ٕاِذ ِزَفة Ð�ا يَوَم وأنِذْرُهْم

القُلوُب ٕاذ ـ بقرينة وإ'حتضار@, باXوت ا'bخرة Ònعا ٕا� ا'نتقال ٕا� ٕاشارة
ا¡ناِجر@/ َلدي

/@٥٧ . ٥٣ ـ كاِشَفة gِا ُدوِن ِمن ا ÒG لَيَْس ا�Ðِزفُة أِزَفت

'@َيرّدها حادثة وتلک ا'bخرة@, nعا ٕا� الرحلة وصيحة اXوت حادثة اق�بت
أحد@/ و'@يكشفها

مستعجل@/ قريٌب فٕانّه با'bزفة@: ا'bخرة Ònعا ٕاقبال Ø>ع فقد

والفقر اXرض من وابت9ءاtا الّدنيا حوادث من حادثة كّل أّن ذلک@: وتوضيح
و'@Jكـم وتأخـ"ها@, وع9جها رّدها Zكن واXصيبات@, وا'b'م والّشدائد والفراق

كان@/ @Cأي ا'نسان يُدرك فٕانّه اXوت ٕاّ' قطعاً@, وٕاصابxا ب�وGا

اXوُت ُيدِركْكُم تكُونوا ÒCأي اXوَت@/ بَينكُم قّدْرنا Lُن اXوِت@/ ذاِئَقُة نَفٍس @كُلُّ
ُمَشيََّدة@/ بُروٍج ã| Ôrكُن ولَو



٨٩ أّس

ُقل @ـ@ الفـرار و'@ينفع والتغي" الع9ج و'@يقبل له راّد ' قطعيّاً كونه فباعتـبار
صاِدق�@/ Ôrكُن ٕان اXوَت أنُفِسكُم َعْن فادَرُأوا

قـريب فـهو باّت آٍت كّل فٕاّن با'bزفـة@, وراءه الّذيى nالعـا وعن عنه Ø>يعـ
عظيمة@/ مصيبة @كانت ٕاذا ØDس و' مستعجل@,

اXوضوع@/ وبَتِّـيّة ٕا�القطعيّة ل9ٕشارة [@أِزَفْت@] ãÏÈاXا بصيغة والتعب"

وحا'ت ومصيبات حوادث تعّقب ا Øuوكأ للمبالغة@, ا'bزفة ã| وحرف[@التاء@]
ع� تدّل wا اتِّصافها جهة ومن التأنيث@, بصيغة ت Ø>ع ٕالzا فبالنظر مؤXة@, شديدة
قبُل Dف ا¡ناجر لَدي وتوقّفها القلوب وصول اXتعقِّبة ا¡وادث ومن والشّدة@/ اXبالغة

بعد@/ Dوف ظاهراً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّس@:

وÇbعه البـناء أصل فاُ'ّس الثابت@/ الوطيد ء ãÏ¿وال أ'صل ع� يدّل ـ مقا
الرجل@/ أصل اُ'سُّ قالوا@: اُُسس@/ وا'مع أَساس للواحد ويقال آساس@/

مثله@, وأ'ساس وأقفال@/ قُفل مثل آساس وbعه أصله@, ا¡ائط اُسُّ ـ مصبا
أساساً@/ له جعلُت تأسيساً@: ستُه وأسَّ اُُسس@/ وbعه

الكذب@/ أمِره أساُس وف9ُن ه@/ اُسِّ ِمْن وقلَعُه أ'ّول@, ع�أساِسه بيتَه بَ� ـ أسا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

آخر@, ء ãÏ¾ عليه Nعل Ø�ح ويثبت@, يبت� ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ'صل أّن



ٕاسحاق ٩٠

معنويّاً@/ أو يّاً مادِّ

ع�َشفا بُنيانَُه َس أسَّ َمْن أم Õ�َخ وِرْضواٍن gِا ِمَن ع�تَقوي بُنيانَُه َس أسَّ ن Ò Òfأ
/@١٠٩ . ٩ ـ ُجرٍف

/@١٠٨ . ٩ ـ التّقوي Òَع� َس اُسِّ ْسِجٌد Ò ÒX
التـقوي@/ برنا¶ ع� اXسجد بنيان وأساس وجوده@, بنيان أساس َجعَل أيى
والفعاليّة العمل برنا¶ بل وا'نسان@, اXسجد ã|ا¤سوس ّ يى اXادِّ البنيان اXراد وليس

اXسجد@/ ã|و ل9نسان

ما ع� يبت� يى اXادِّ البناء أّن فgا أ'ّولّية@, النيّة ع� العمل بنيان أّن ومعلوم
ّية@, مادِّ أو ٕاG×ية طا¡ة أو صا¡ة ع�النيّة ãمبت� العمل فكذلک اXهندس@: وقّدره رdه
أن ٕا� وبنائه عFرته أّول من ُيبتدأ اXسجد ã| العمل ٕاّن Øj النّية@/ ظهور هو فالعمل

فيه@/ ٕا�العبادة ينxيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاسحاق@:
الضاحک@/ ٕاسحاق@: ـ قم

الضحک@/ = [@ايصَحق@] ـ فع

لنفسه ذ ØHا ØXا سنًة أربع� ابَن ٕاسحُق وكان ٕاسحَق Ôoٕابراه ولَد ـ ٢٥ التكوين
ٕاسحُق Øوص� أراَم@, فَّدان من ّ أ'راميى 'بان أخت ّ أ'راميى بَتوئيل بنَت ِرفَقََة زوجًة@,
امرأتُه ِرفقُة فحِبَلت الرّب@, له فاستجاَب عاِقراً@, كانت ا Øu@'ٔ امرأِته ٔ'جل الرّب ٕا�

توأمان@/ ا ßyبَط ã| ٕاذاً لِتَِلَد أيّامُها كملت ØFفل ///
و\ان�سنًة@, و`ساً مائة ا� قبَضُه أن ٕا� ٕاسحَق ُعمر وكان ـ ٢٧ . ١ اXروج



٩١ Ìºأ
بيت من مي9ً ÒÌ¿ع \انيَة ع� وذلک م¿Îورة قبورهم ومواضُع اòليل@, أبيه مع وُدفَِن

اXقدس@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| الكـرZة ا'bيات من يستفاد ما وأمّا الع<ّية@/ من مأخوذة الكلمة هذه أّن
شأنه@:

/@٣٩ . ١٤ ـ وٕاسحىق عيَل ×dٕا ß Ò'الِك Òَع� ã ß� َوَهَب اّلذيى ِgِ ا¡مُد
عن تأّخـره وع� ,@oٕابراه أبيـه ك< ع� كانت ٕاسـحق و'دة أّن ع� تدّل

عنه@/ ذ@كره تأّخر بلحاظ عيل@, ×d إ
/@١١٢ . ٣٧ ـ Ò� ß ß¡الّصا ِمَن نَبيّاً بٕاسحىق ناُه ÖÌ Ø¿َوب

وصلوحه@/ ع�نبّوته تدّل

/@٧١ . ١١ ـ بٕاسحىق ناها@ ÖÌ Ø¿ََفب َفَضِحكَْت ٌة Ò ß_قا وامرأتُُه
تسميته@/ يناسب هذا

/@١٣٦ . ٢ ـ وٕاسحىق عيَل ×dٕوا Òoٕابراه ٕا� اُنِزَل وما
عيل@/ ×d إ وأخيه أبيه ع� اُنِزَلت Fك اليه صحف نزول ع� تدّل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ìºأ
يَشّدونَُه وكانوا من@ذلک@أ'س", إ'مساك@/ وهو ْبس@, Ò¡ا وهو أصٌل@واحد ـ مقا

أس"اً@/ Ì Òºيُؤ n وٕان أخيٍذ كّل َ فُسمِّيى إ'سار@, وهو بالِقّد



Ìºأ ٩٢

وا'مع أيضاً@, Õ"أس وامرأته أس"@, فهو ÍÈَب باب من أÌºاً أÌºتُه ـ مصبا
قـّوينا أيى أÌºهم@, وشددنا حسناً@, خلقاً خلقه أÌºاً@: ا� Ìه Òºوأ واُساري@/ أÌºي

Pميعه@/ ه@: ßÌ Öºبأ وخذه فككته@/ ٕاساَره@: وحللُت َرهطه@/ الرجِل@: ة ÒÌº واُ خلقهم@/
Øj بذلک Ô"أ'سـ َ يى Ù Ôdو القتب@, Ìُت Òºأ قوGم@: من بالقيد@, الشّد Ìº'ٔا ـ مفر
نعمتک@/ أسـ" أنا فيقال به ويتجّوز مشدوداً@, يكن n وٕان ومُقـيّد مأخوذ لكلِّ قيل

به@/ يَتقّوي مَْن الرجِل ة ÒÌº واُ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نـظره Iت يكون بأن والضبط@, ا¡بس هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ'صل أّن
استعGFا@/ موارد bيع ã| اXع�منظور وهذا وسلطانه@/ وحgه

/@@٨ . ٧٦ ـ وأس�اً ÓDويت ِمسكيناً
بتعّهدات أو ظاهريّة بقيود مشدود أو سيطرٍة@, Iت وواقع Tبوس هو مَْن أيى

نظراً@/ وا¤بوس واXسجون العبد تشمل الكلمة فهذه قانونّية@, والðامات عرفيّة

/@٧٠ . ٨ ـ Ìي Öº�ٔا ِمَن أيديكُم ã| ْن Ò ßX ُقل Û ãA النّ ا Ûvأ يا
اXسلم�@/ سلطان Iت وكانوا واُِخذوا Ìوا ßº اُ الّذين وهم أس"@, bع
/@٦٧ . ٨ ـ أ�ْرض ã| يُثِخَن ØBَح ي ÒÌºأ لُه يَكوَن أن Ý ãA لِنَ كاَن ما

دنيوّية@/ ذخ"ة وNعلهم أفراداً Ìºيأ أن Ø ãRن شأن ليسمن أيى

/@٢٨ . ٧٦ ـ ُهم ÒÌºأ وَشَدْدنا خَلقناُهم Lُن
سلطاننا Iت فهم الدنيوّية@, ا¡ياة ã| معا¾Îم أمور وقّدرنا ضبطهم شددنا أيى



٩٣ ٕاÌºائيل
وجّل@/ عّز ا� شاء ما ٕاّ' اً ØÍÈ و' نفعاً ٔ'نف«Îم '@Zلكون وج<وتنا

أ'مـر Iت وا'Çعل والّضـبط التقدير ]ع� بل اòـلق@, ]ع� ليس Ìº'ٔفا
له@/ م9زم أو اòلق بعد يتحقّق فهو وا¡كم@,

ع�bيع Ìº'ٔا يُطلق الّضبط و]ناسبة وُيضبط@/ Ì Òºيُؤ ]ع�ما فُعلة فاُ'Ìºة
الدقيق@/ وا¡كم الّضبط موارد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اÌºٕائيل@:
ا�@/ ع� اXظّفر ٕاÌºائيل@: ـ قم

أ'س"@/ = [@آس"@] ـ فع
التوقيف@/ = [@Ì Öºأ@]

ا�@/ = [@ِال@]
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العربّية@, من Ìºأ ماّدة ã| قلنا ما يطابق الع<يّة اللّغة ã| الكلمة هذه مع� أّن
وهذا تعا�@, ا� وأ'Ìºمن والتدب" والتوقيف النظر Iت يكون مَن fع�ٕاÌºائيل@:
مـعناه عن Iريف فهو ترbـته@: ã| ـ@@قم@@ـ قال وما ا�@/ عبد كلمة من قريب اXع�

اXقهورّية@/ أراد ولعلّه ,@ Ø ãا¡قي�
وقالوا ٕاÌºائيُل@, وقالوا ميكاُل@, قالوا Fك Ìاُل Öºٕا قالوا لغات@, ففـيه ـ مع ã|و
بألفاظ فيه تكلّموا ك9مهم من يكن n@ما الzم وقع العرَب@ٕاذا Sد وكذا ,@ Ôائ�Ìºٕا أيضاً

وبغدان@/ وبغداد بغداذ قالوا Fك Uتلفة@,



أسف ٩٤

وبارَكه@, أراَم فَّداَن ِمن جاَء Òح� أيضاً ليعقوَب ا� وظهَر ـ ٩ . ٣٥ ـ التكوين
فَدعا ٕاÌºائيُل@, ک Ôd� بل يعقـوَب بعُد Dف َک Ôd� '@يُدعي يَعقوُب ک Ôd� ا� لَه وقال

ٕاÌºائيَل@/ ه Òd�
له فولَدت بَتوٕايل@, ابنة يوTاء oٕابراه بعد ٕاسحاق وتزّوج ـ ٢٧ . ١ ـ اXروج
وكان يعقوُب@, Øj عيُص ٕا�الفصل Fyم الباديى وكان واحد@, بطٍن ã| ويعقوَب الِعيَص
ياسة بالرِّ ليعقوب فدعا ب½Íٕاسحاق@, وذهب سنة@, ستّون مولدYا وقت ã| ٕ'سحاق

ُولده@/ ã|لکÔXبا لِعيص ودعا ُولده@, ã| والنبّوة ع�ٕاخوته

فراجع@/ اXضام� هذه من يقرب ما ـ ٢٥ ـ التكوين

خرج ذلک وبعد ـ وفيه@يقول الو'دة@/ ã| تعقّبه بيعقوب@: تسميته وجه ويقال@ٕاّن
يعقوب@/ اdه فُدعيى ِعيسو@, بَعِقب قابضٌة ويُده أخوه

القرآن@: من موردين ã| ُذ@كَرتVّردة قد ٕاÌºائيل كلمة ٕاّن Øj
/@٥٨ . ١٩ ـ وٕاÌºائيل Òoٕابراه يّة ذُرِّ وِمن

/@٩٣ . ٣ ـ نفِسه Òَع� ٕاÌºائيُل َم َحرَّ ما ٕاّ� ٕاÌºائيَل ãDِلَب ِحّ*ً كاَن الطّعاِم @كلُّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أسف@:

وأ'سافة@: ذلک@/ أشبه وما والتلّهف الفوت ع� يدّل واحٌد أصٌل أسف@: ـ مقا
فاtا@/ قد النبات ٔ'ّن القياس هو وهذا شيئاً@, ُتنِبت ' ã�ّال أ'رض

َغِضَب وأِسَف@مثل أِسٌف@/ فهو حزَن@وتلّهف@/ تِعَب@: باب من أِسف@أَسفاً ـ مصبا
آَسفته@/ ـ@ باGمزة@ ويُعّدي /@ Óومع� وزناً

ا'نفراد@, ع� Fyم واحد لكلِّ يقال وقد معاً@, والغضب ا¡زن أ'سف@: ـ مفر



٩٥ أسف

فصاَر ÒÌ¿انت دونه من ع� ذلک كان �f ا'نتقام@, ¾Îوَة َدِمه القلِب ثَوران وحقيقته

أيى ـ مyم انتقمنا آَسفونا ØFفل ُحزناً@/ وصار انقبض فوقه ع�من وم�كان غضباً@,
أغضبونا@/

تلّهَف@/ أيى وتأّسف@, فاتـه ما ع� أِسَف وقد ا¡ـزن@, أشّد أ'سف@: ـ صحا
ا¡زن Ìيع Ø»ال وأ'سوف@: وأ'سيف أغَضبه@/ وآسفه@: غضب@/ أيى أَسفاً عليه وأِسَف

الّرقيق@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غ"ه@: الغضب وأمّا ٍء@/ ãÏ¾فوت عند وا¡زن التلّهف هو الكلمة ã| أ'صل أّن
Gا@/ ا£ازيّة ãæعاXا ومن بالقرائن@, يُفَهم ØFf

/@@٨٦ . ٢٠ ـ أِسفاً َغْضباَن قوِمِه ٕا� Ïºُمو فرَجَع
بعد الكلمة هذه وذ@كر العجل@/ اذهم ÙHا من فعلوا ما ع� وحزيناً فاً متأسِّ أيى
الغـضب@/ مع� ع� أ'سف ماّدة د'لة وعدم Fyبي التقابل ع� يدّل غضبان @كلمة
البـاعث Ìك Ù¿وال العـجل Çاذ ÙHٕا بسـبب مـyم وفـوته التوحيد ترك ع� فأ'سف@:

للغضب@/

/@٨٤ . ١٢ ـ ُيوُسَف ع� Iأَس يا وقاَل م Ôyَع Øوتَو�
فقدانه@/ ع� أيى

/@٦ . ١٨ ـ أَسفا ديِث Ò¡ا ذا ×w يُؤِمنُوا Ö Òn ٕان آثاِرِهم ع� نفَسَک باِخٌع فَلََعلََّک

به@/ جاء ]ا ٕاZاuم ع�عدم iصk ا� رسول يتأّسف

/@٥٥ . ٤٣ ـ ع� Òbأ فأغَرقناُهم م Ôyِم انتقَْمنا آَسفونا ØFفل



ٕاÊºعيل ٩٦

وخـ9فهم كـفرهم ع� منّا التأّسَف وأتباعه فرعـون طغياُن أوَجَب ØFفل أيى
أ'سف aل ٕا� لنا حاجة ف9 وعّذبناهم@/ مyم فانتقمنا والسعادة@: والّص9ح النصيحة

التأّسف@/ هو اXناسب أّن مع الغضب@, ع�

تعا� عليه فيطلق كالغضب@, فهو الرّب@: ٕا�مقام ُينسب كيف أ'سف أّن وأمّا
الغضب@/ راجع ـ ا�Xتِّبة ونتائجه آثاره باعتبار

متقاربان@/ ومعناYا أ@ك<@, اشتقاقاً :@Ïº'ٔوا ب�أ'سف ٕاّن Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاÊºعيل@:
ا�@/ من مسموع ٕاÊºعيل@:@ ـ قم

شاَمع@/ ع@, Ö Òcوكذلک Êع@/ Ú»ال = [@@ايشَمع@] ـ فع

/@oٕالوه وكذلک@: ا�@/ = @ِال@] @] و

الس� أبدلوا أ'ّول@: الباب ã| ويقول وٕاÊºع�@/ ٕاÊºعيل لغتان@:@ فيه ـ اXعّرب
للصحراء@: وقالوا وٕا¾Êويل@/ ¾Ìاويل Fوأصله وٕاÊºعيل@, Ìºاويل فقالوا@: الش�@, من

/@iدشت ã|k دست
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مyا@/ مأخوذًة الع<ّية@, اللّغة هو الكلمة@: هذه ã| أ'صل أّن

حا'ته@: ã|ياتb'ا من يستفاد ما وأمّا

ـ الدُّعاء@ لََسميُع ã Ùèَر ٕانَّ وٕاسحىَق ِعيَل ×dٕا ß Ò'الِك َع� ã� َوَهَب اّلذيى ِgِ أ¡مُد@
/@٣٩ . ١٤



٩٧ ٕاÊºعيل
أثـر ã| مولود فهو أّوً'@, له ُوهَب ولٌد فٕانّه التسمية@, وجه تناسب ا'bية هذه

اXسموع@/ الدعاء
/@١٢٧ . ٢ ـ عيل ×dوٕا البَيِْت ِمَن القواِعَد Ôoٕابراه يَرَفُع وٕاذ
/@١٢٥ . ٢ ـ ãBبَي طَهِّرا أْن وٕاÊºعيَل Òoٕابراه ٕا� وَعِهدنا

تطه"ها@/ ã| وكذا iالكعبةk البيت @بناء ã|@يک@أبيهÌ¾ كان ع�@أ@نّه يتان@تدّ'ن b'ا

/@@٨٤ . ٣ ـ ويعقوَب وٕاسحىَق عيَل ×dٕوا Òoٕابراه ع� اُنِزَل وما

/@١٦٣ . ٤ ـ وٕاسحىق عيَل ×dٕوا Òoٕابراه ٕا� وأوحَيْنا
ويعقوب@/ وأخيه أبيه رديف ã| ٕاليه@, والوحيى الّصحف نزول ع� تدّ'ن

/@@٨٦ . ٦ ـ � ÒXالعا Òَع� لْنا فَضَّ وكُّ*ً ولُوطاً ويونَس واليسَع وٕاÊºعيَل
/@٤٨ . ٣٨ ـ أ�خيار من وكّل الكفل وذا واليسَع عيل ×dٕا وdذْ@كُر

/@@٨٥ . ٢١ ـ الّصابرين مَن كّل الكفل وذا وٕادريَس عيَل ×dٕوا
ع� فّضلهم ن ØWو أ'خـيار@, ومن الّصابرين@, ِعـداد ã|ياتb'ا هذه ã| عّد قد

/@� ÒXالعا
/@٥٤ . ١٩ ـ نبيّاً َرُسوً� وكاَن الَوْعِد صاِدَق كاَن ٕانُّه عيل ×dٕا الِكتاِب ã| وdذْ@كُر

معاً@/ والنبّوة الّرسالة ]قام عّرفه صدقه@, ٕا� مضافاً

واُ@كـ�ه اُباركه أنا ها فيه لَک dعُت فقد ٕاÊºعيُل وأمّا ـ ٢٠ . ١٧ التكوين
كب"ًة@/ اُمًّة وأجعلُه يِلُد رئيساً ÒÌ¿ع ãاث� جداً @كث"اً

اÍ½Xيّة هاَجُر َولَدتـُه الّذيى Òoٕابراه بن ٕاÊºعيَل مَواليد وهذه ـ ١٢ . ٢٥ و
نبايوُث@/// مواليدهم حسَب بأÊºئهم ٕاÊºعيَل ã�َب أÊºء وهذه ,@oبراه'ٕ سارَة جارية
حسَب رئيساً ÒÌ¿ع ãاث� وُحصوuم بِديارهم أÊºؤهم وهذه ٕاÊºعيل بنو ُهم هؤ'ء



Ëºٕا ٕاست	ق@, ٩٨

قبائلهم@/

ٕاÊºعيَل@, Òoٕابراه ُولد �صط?من ا� ٕاّن :@iصk@ا� رسول قال ـ ١٧ ص إ'نباه
من و�صط? قريشاً@, كنانـة ãب� من و�صط? ِكنانـَة@, ãب� ٕاÊºعيَل ُولد من و�صط?

ã| كتابـه ã| ّ الَعدويى وقال ـ ١٨ ص /@Ë¾ها ãب� من ãæو�صطفا ,@Ë¾ها ãب� قريش
ِكنانة@/ ÍÖÉبن النَّ بن مالک ٕابنا وا¡رث ِفهر كلّها قريش اع ßb قريش@: نسب

ØXا عمره وكان ٕاÊºعيل@, ُولد من سَتعربة ÔXا العرب ـ ٩١ . ١ الورديى ابن تار±
مائة ØãÏÉXوذلک سنًة@, ع¿Ìة أربع Lو ْجر ß¡ا موضع ]كّة هاجر اُمِّه أنزله@ٕابراهoمع
سنة@, ٢٧٩٣ ٕا�اGجرة مكّة سك�ٕاÊºعيل fن الّس9م@, Fzعل oٕابراه عمر من سنة
هاَجر وُدفَنت قيدار@, مyم ذ@كراً Ì¿ع ãاث� له ولَدت امرأًة ُجرهم من ٕاÊºعيل وتزّوج
س9مان@, وله نابث@, ويقال َنبث وله aل@, لقيدار ُولَِد Øj أيضاً@/// معها وابyا ْجر ß¡باÍÒÉ مُ وله ِنزار@, وله مَعّد@, وله َعدنان@, وله أّد@, وله أدد@, وله اليسع@, وله اGميسع@, وله

/@ ّ النبويى الّنسب ع�عمود

ولَد وهو ُخَزZة@, ولَد وهو مُدِركة@, ولَد وهو ٕالياس@, ولَد هو ÍÉهذا ومُ أقول@:
ِفهر@/ ولَد وهو مالک@, ولَد وهو ,@ÍÉ النّ ولَد وهو @ِكنانة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

إست�ق@:
/@iبرقk ماّدة ã| ãçيأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ëºٕا
/@iÊºk ماّدة ã| ãçيأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩٩ أسو أسن@,

أسن@:
وأِسَن /@ Ø"تغ ٕاذا يأُسُن@: اXاُء أَسَن ء@, ãÏ¿ال Ø"تغ أحدYا أص9ن@, أسن@: ـ مقا

اعتّل@/ تأّسَن@: الب|@/ ر´ من عليه ÒãÏ ß¿اُغ ٕاذا الرجل@:

آِسٌن فهو ب@, ÒÌ¿ُي فلم Ø"تغ ويأِسن@: اُسوناً@, قعد@, باب من اXاء أَسَن ـ مصبا
َتِعٌب@/ مثل وأِسٌن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مكروهة@, حالة ٕا� Ø"التغ ]ع� أ@نّه اXاّدة@: هذه اسـتعFل موارد من يظهر ٕانّه
أ@ك<@/ اشتقاقاً عفن@, أجن@@ـ ـ@@أفن@@ـ وب�كلFت وبيyا

/@١٥ . ٤٧ ـ آِسن ماٍء من أuاٌر فzا اÔXتّقوَن ُوِعَد ãB الّ ا!نَِّة مثُل
Ø"و'@يتغ والعذوبة@, والطِّيب واòلوص الّصفاء من الطبيعية حالتـه ع� باق

اXاء@/ من الطيب كFل وهذا@ خلوصه@, و' لونه و' صفاؤه و' رJه و' طعمه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أسو@:

اقتديت@/ به@: وائتسيُت به وتأّسيُت القُدوة@/ :@ ØËÉوال Ì»بالك إ'ُسوة ـ مصباح
سّويته@/ وآَسيته@: حزن@/ :@ ÒãÏ ßºوأ

داويته@, رَح@: Ô'ا أسوُت وإ'ص9ح@/ اXداواة ع� يدّل واحد أصل أسو@: ـ مقا

ã� الباب هذا ومن بيyم@/ أصلحُت القوم@: ب� أسوُت /@ ãÏ ßº b'ا الّطبيب يُسّمي ولذلک
عّزيته@/ ف9ناً@: وأّسيُت به@/ أقتديى ã Ùæأ أيى ,@iالث9ث kبا¡ركات قُدوة أيى اُسوة ف9ن ã|



أسو ١٠٠

ٕان غ"ه اتِّباع ã| علzا ا'نسان يكون ã�ّال ا¡الة وهيى كالقُدوة@, اُ'سوة مفرـ
gِا رسوِل ã| لكُم @كاَن لقد ـ تعا� قال وGذا ضاّراً@, وٕان ساّراً وٕان قبيحاً وٕان حسناً
يقال بالغّم@, الفائت اتِّباع وحقيقة ا¡زن@, :@Ïº'ٔوا به@/ تأّسيُت ويقال حسنة@/ أسوةٌ
لقوGم الواو@, من وأصله الكافرين@/ ع�القوم تأَس ف9 له@/ وأِسيُت ÓÏºأ عليه أِسيُت

أ'Ïºوٕازالته@/ ٕاص9ح وأصله رح@, Ô'ا ٕاص9ح وأ'سو@: حزين@/ أيى أسواٌن رجٌل

آÏºأساً@: ء ãÏ¿ع�ال أِسـيُت يقال ا¡زن@, وهو واحدة كلمة :@Ïºأ ـ مقا ã|و
عليه@/ حزنُت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أمّـا ويائّيـة@, واويّة ا Øu@أ اXاّدة@: هذه اسـتعFل موارد مراجعـة من الظاهر أّن
fع�أ'Ïºقريب أ@ك<@, اشتقاقاً Fyبي ٕاّن iأسفk ã| وقلنا علم@, باب من فهيى اليائّية@:

با¡زن@/ مقروناً فاَت ع�ما التلّهف وهو أ'سف@, من

ووجود وٕاص9حه@, ضعف ج< ع� وتدّل ,@Í½ن باب من فهيى الواوّية@: وأمّا
ا¡زن@/ ي9زم والÍØÉر الضعف

أ'صل@/ مصاديق من وا'قتداء والتعزية اXعا'ة ـ oفاهf
التلّهف عن عبارة كان أ'سف أّن فالظاهر وأ'سف@: Ïº'ٔا ب� الفرق وأمّا

للتلّهف@/ اXستتبع ا¡زن عن وأ'Ïºعبارة للحزن@, اXستتبع
/@٢٣ . ٥٧ ـ آتا@كُم ]ا و�@تَْفَرُحوا فاتكُم ما Òَع� تأَسْوا لكَي*

ـ@@'@تأَسُيوا@/ وأ'صل الفائت@/ ع� و'@تلّهفوا '@Iزنوا أيى ,@ Ø ãqالياÏº'ٔا من
/@٢٦ . ٥ ـ الفاِسق� القوِم ع� تأَس ف*



١٠١ Ì¾أ
/@ ÖãÏ Òºتأ ' ـ وأ'صل

/@٩٣ . ٧ ـ كاِفرين قوٍم ع� Ïºآ فكيَف

وكفر@/ فسق ع�مَْن وأتلّهف أحزُن أيى

/@٢١ . ٣٣ ـ َحَسنة اُسَوةٌ gِا َرُسوِل ã| لكُم كاَن َلَقد

/@٦ . ٦٠ ـ gا يَرُجو كاَن ن Ò ßX َحَسنٌة اُسوةٌ م ßzف لكُم كاَن َلَقد
ما فاُ'سَوة واُ'@كلـة@/ اللُّقمـة ã| Fك به@, يُفَعل Xا وفُعلَة ,@ ّ الواويى أ'سـو من
هـذه Çاذ ÙHا لكـم فيلزم والطريقـة@, والسلوك وا¡Çالة العمل من به ويُصلح Ï»َيُؤتrكن ٕان وأخ9قـه@, وأدبه وسلوكه وعمله قوله من ا� رسـول من اXأخوذة الّطريقة
موجبـة مرضّية@, مطلوبة حسنة طريقة فهيى تعا�@, ا� ٕا� والّس" الّسـعادة راج�

عنكم@/ فاَت ما ٕ'ص9ح

والواوّيـة@, اليائيّة ب� فخلطوا اللّغـويِّ�@, بعض ع� اXاّدة هذه اشت}ت وقد
/@Fومفاهيمه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì¾أ
Ì Ò¾وأ يشكرها@/ فلم النعمَة وكَفر بَِطر َتِعَب@: باب من Ì ß¾أ فهو ÒÌ ß¾أ ـ مصبا
فهو مَآش"@/ وا'مع باGمزة واßXئشار النون@, ã| لغة شّقها@/ قتل@: باب من Ìاً Ö¾أ اòشبَة

أطرافها@/ رّققت ا@: Òuأسنا اXرأُة ت ÒÌ Ò¾وأ مأشورة@/ واòشبة Ì ß¾آ
بَِطر أيى ,@Ì ß¾أ هو قوGم@: ذلک من ا¡ّدة@/ ع� يدّل واحد أصل :@Ì¾أ ـ مقا
:@Ì Ô¾'ُوا /@Ì Ô¾ Ìواُ ß¾أ ورجل /@Ì Ò¾'ٔا ِمئش"من وناقة ,@Ì Ò¾يأ ÒÌ ß¾وأ ِحّدة@, ذو ع ÙÌ»مت

هذا@/ من باXئشار اòشبَة Ìُت Ò¾وأ أ'سنان@/ أطراف ã| رقّة



Í¼أ ١٠٢

فٕاّن الَفَرح@, من أبلَغ والبََطر الَبَطر@, من أبلغ Ì Ò¾'ٔفا الَبَطر@/ شّدة :@Ì Ò¾'ٔا ـ مفر
كاَن ٕاذا َمد ÔJ فقد :@ Òالَفِرح� بُّ ß ÔJ@� gَا ٕاّن ـ مذموماً أحواله أغلب ã| كان وٕان الَفَرح
'@يكوُن Ì Ò¾'ٔوا العقل@/ باقتضاء @كان ٕاذا وذلک فليفَرُحوا@, فبذلک ـ Nب ما ع�قدر

وي@/ ÒGا قضيّة Mسب ٕاّ'
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن Qاوز هو والبطر@: البطر@, ã| والشّدة ا¡ّدة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ'صل أّن
الّطرب@/ ã| ا'عتدال

/@٢٦ . ٥٤ ـ ÔÌ ß¾�ٔا الَكّذاُب َمِن َغداً َسيَْعلَُموَن

/@٢٥ . ٥٤ ـ ÕÌ ß¾أ َكّذاٌب ُهَو بَْل

البطر@/ راجع ـ وبا¡ّدة اGوي وباقتضاء بَطراً يكِذب مَن أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í¼أ
يَعطفک ما ة@: ÒÍ ß¼ b'وا مَأ¼Íßة@/ واXوضع حبَسه@/ أ¼ÍÖاً@: ه ÔÍ ß¼يأ ه ÒÍ Ò¼أ ـ صحا

والثِّقُل@/ والّذنُب الَعهُد :@ ÔÍ¼'ٕوا معروف@/ أو Îر ß¼ أو قرابة أو رحم من ع�رجل

والعطف ا¡بس :@ÍÖ¼'ٔفا متقاربة@: أشياء منه يتفّرع واحد أصل :@Í¼أ ـ مقا
وكّل آ¼Íßة@, تسّمي والقرابـة ,@Í¼ٕا له يقال العهد أّن ذلک وتفس" معناYا@/ ã| وما
هذا من فهو :@ ÕÍ¼ٕا الثقيل ٕاّن قوGم فأمّا واحد@/ كلّه والباب /@ ÕÍ¼ٕا وعهد وقرابة عقد

حبسته@/ وأ¼Íُته@: يتحّمل@/ أن ٕا¼Íينبغيى FG والقرابة العهد ٔ'ّن



١٠٣ Í¼أ
اُ'مور ـ@@أيى هم ÒÍ¼ٕا م Ôyع ويَضُع بقهره@, وحبسه ء ãÏ¿ال عقد :@ÍÖ¼'ٔا ـ مفر
ـ ذلک وعـ� الثـوابـات@, ٕا� الوصـول وعن اòـ"ات عن وتقيِّـدهم تثبِّطُهم ã�ّال

الّـذيى اXؤكّد العهد :@Í¼'ٕوا ذ@كرت@/ ما وIقيقه ِثق9ً@/ وقيل ٕا¼Íاً@, عَلينا ِمْل ÒI@�و
/@ ٕا¼Íيى ذلكم َع� kوأخذ Ôkَأ@أقَرر واò"ات@@ـ@ الثواب عن ناقضه ُيثّبط

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من للتثقّل اXوجب والتقيّد أ'@كيد ا¡بس هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ'صل أّن
وأمثال القرابة@, العهد@, الذنب@, الثقل@, @العقد@, ـ oمفاه مصاديقه@: ومن معنوّية@/ اُمور
من كلِّ ã|و لِزم@, ÔXا والتعّهد الشديد وا¡بس والّضبط اXؤكِّد القيد منه يستفاد ا ØW ذلک

للثقل@/ ا9ÔXزم مع�القيد ي9حظ oفاهXا هذه
/@٢٨٦ . ٢ ـ قَبْلِنا ِمن اّلذيَن ع� Òلْتَُه Òa Fك ٕا¼Íاً@ عَلينا ِمل Ö ÒI@�و َربَّنا

ã| وقع Fك وإ'بت9ء والتحبّس يق والضِّ والشّدة والتقيّد التثّبط يوجب ما أيى
السابقة@/ اُ'مم

/@١٥٧ . ٧ ـ م ß Özَعَل كانْت ãB الّ وأ�ْغ*َل ُهم ÒÍ Ö¼ٕا م Ô Öyَع ويََضُع

بأ'غ9ل والتقيّدات اXعنوّية@, وا'بت9ء يق@والكلفة والضِّ الشّدة عyم @ويرفع أيى
الباطلة@/ وأ'عFل السخيفة والعادات الشاقّة بالتكاليف ظاهراً@, علzم كانت ã�ّال

/@@٨١ . ٣ ـ ٕا¼Íيى ذلِكُم َع� Ôkوأَخْذ Ôkَأ@أقَرْر قال
بالّرسـل ا'Zان بتكليف والقبـول وإ'قرار التعّهـد من منكم أخـذت ما أيى

الثقيلة@/ وا¤دوديّة تعا� ا� جانب من اXأخوذ الشديد التقيّد ـ@@وهيى ون½tÍم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



أصل ١٠٤

أصل@:
@@ـ ãæوالثا ء@/ ãÏ¿ال أساُس ـ أحدها بعض@, من Îا ÔÉبع متباِعٌد أصول ث9ثة ـ مقا

ØãÏ¿الع بعد الزمان فأ'صيل /@ ØãÏ¿الع بعد ار Øyال من كان ما والثالث@@ـ العظيمة@/ ا¡يّة
آصال@/ وbعه

ثبت ُء@: ãÏ¿ال واستأصَل أصُله@/ ا¡ائط وأساس أسفله@/ ء@: ãÏ¿ال أصل ـ مصبا
ٕاليـه@/ ء ãÏ¿ال ذلک وجود يستند ما ء@: ãÏ¾ كّل أصل قيل Ø�ح ك� Øj /@ وقويى أصله
أصالة@: الّنسُب وأُصَل أصـول@/ وا'مع للَجـْدول@/ أصل ر Øyوال للولد@/ أصل فأ'ب
أصَل ' وقوGم يُب�عليه@/ ثابتاً أص9ً له جعلُت تأصي9ً@: وأّصلته أصيل@/ فهو ف@/ ÔÌ¾
اُُصل وا'مع /@ ØãÏ¿الع وأ'صيل@: العقل@/ وأ'صل والّنسب@/ ا¡سُب أيى ـ فصَل و' له
بأصوله@/ قلعتُه واستأصلته@: عريضة@/ قص"ة ا¡Çيّات دواهيى من وأ'ْصلة وآصال@/

وأبداً@/ قّط أص9ً@: فعلتُه ما bيعاً@/ أهلكهم الكفّار@: ا� استأصل قيل ومنه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا'Fدات ã| كان سواء ء@, ãÏ¾ يُب�عليه ما هو اXاّدة@: هذه ã| Ø ãع�ا¡قي�Xا أّن
أصل ا¡ائط@, أصل يقال العلوم@, ã| أو اXعقو'ت ã| أو ا¡يوان ã| أو النباتات ã| أو
وغ" ,@ ãæعاXا ã| أ'صل أ'لفاظ@, ã| أ'صل اXعرفة@, أصل إ'نسان@, أصل الّشجر@,

ذلک@/

أصالة Gا ا¡يّة تلک فكأّن اXع�@, هذا من مأخوذة أ'ْصلة تكون أن و'@يبعد
آخـر وهيى ØãÏ¿الع بعد الزمان وكذلک دواهzا@/ ومن عظيمة حيّـة ا Øuفا ا¡يّات ã|
خ"اً العمل زمان اليوم كان ØFفل اليوم@, أّول وهيى البُكرة مقابل ã| الyار من الساعات



١٠٥ أّف

أو ماديّاً يوم كلِّ ã| العمل فنتيجة أ'صيل@, ٕا� وينxيى البكرة من به يبتدأ اً@, ØÌ¾ يُب�أو ا Ø̂ ٕا كان ما أيّاً فا'زاء بأ'صيل@, اXسّمي وهو منه ساعة آخر ã| تعلم روحانيّاً
ونتيجة فراغاً الyار@, ساعات ã| أ'صالة Gا فتكون الساعة@, تلک ã| حصل ما ع�

وعيشاً@/ وTصوً'
/@٢٤ . ١٤ ـ ثابٌت أصلُها طَيِّبٍة @كَشجرٍة

/@٥ . ٥٩ ـ اُصوGا ع� قا_ًة تركتموها أو لِينٍة ِمن Ôrَقطَْع ما
/@٦٤ . ٣٧ ـ oح Ò!ا أصِل ã| رُج Ö ÒH َشجرةٌ ا Øuٕا

أ'صيلة@/ مواّدها ومن أ'صليّة أرÎÈا íم من تنشأ أيى

/@٢٥ . ٧٦ ـ وأصيً* بُكرةً ربَِّک ÒËºd وdذ@كُر
/@٤٢ . ٣٣ ـ وأصيً* بُكرةً َوَسبُِّحوُه

اليوم@/ bيع ã| Fدوامه يراد ـ وآخرها الyار أّول ã|والتسبيح @كر الذِّ ليكون أيى

/@٥ . ٢٥ ـ وأصيً* بُكرةً عَليِه Ò� Ô] فهيىَ أ�ّول�ا@كتَت}ا Ô�أساط وقالوا
الُعرف@/ ã| شايع التعب" وهذا الدوام@, ع� عليه إ'م9ء يريدوَن

/@٣٦ . ٢٤ ـ وا�Ðصال بالُغدوِّ فzا لُه يَُسبُِّح
ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا ٌء@, ãÏ¾ عليه يُب� ما أ'صل أّن وأ'ساس@: ب�أ'صل والفرق
أ'ساس@, 9Rف وهذا مستقل@/ ]فهوم وليس Ø ãRنس فهوأمر الفرع@, Iقّق بعد يتحقّق
وأّسَس الظّلم أساس أّسَس انّه فيقال غ"ه@, وجود ٕا� '@Jتاج مستقل مفهوم فهو

أّصله@/ و'@يقال البيت@, أساس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّف@:
ٕاذا أفّاً@: يَُؤّف أّف /@ ÔÍÈا¡ا الوقت وا'bخر ِء ãÏ¿ال ُه تكرُّ أحدYا fعنيان ـ مقا



أّف ١٠٦

Fك صوت@, أ@نّه وذلک معها@, أو نون ب9 خفضاً واُفٍّ اُفِّ َضَجر@/ أو كرب من تأفَّف
بـعض قال وقد له@/ اُفٌّ يقول مَن العرب ومن طاِق@/ طاِق فيقال أ'صوات@, Hفض

/@Ëº'كا Nعله تُفّاً@, و' اُفّاً له '@تَقولنَّ العرب@:

أفّف وقد وتُفًّة@/ واُفًّة للتنك"@/ والتنوين له@, قَِذراً له@: واُفًّة له اُفّاً يقال ـ صحا
,@ اُفَّ ,@ اُفِّ أ'خفش@: حكاها لغات سّت وفيه @@ـ اُفٍّ FÔG ـ@@و�@تقل اُفِّ قال ٕاذا تأفيفاً

أيى ذلک اُفِّ ع� ذلک وكان له@/ اتبـاع وهو له@, وتُفّاً اُفّاً ويقال /@ اُفٌّ اُفّاً@, ,@ اُفٍّ ,@ اُفُّ
حينه@/

وسـخ اُ'ّف وقيل فيه@, الذيى والتُّّف الّظفر@/ حول الّذيى الوسخ :@ اُ'فُّ ـ لسا
كّل عند ذلک استعمل Øj ء@, ãÏ¿ال استقذار عند ذلک يقال أ'ظفار@/ وسخ والتُّّف اُ'ذن

القّلة@/ وأ'فَف اُ'ّف وقيل الّضَجر@, وأ'فَف به@/ ويُتأّذي منه ُيضَجر ء ãÏ¾
تستعمل n ٕاذا وأّوه@: وبَخٍّ واُفٍّ وكَخٍّ أخٍّ وأمّا ـ ١٧٨ ص ¾Ìحه ã| ãÏÈالر قال
يقال أن فأ'و� لک@: كاُفٍّ Mرف Øتب� أو اُفّاً@, Lو تنصب أن وهو اXصادر استعFل
أفعال@, أÊºَء و' ½Íßمصادَر n@تَ ا Øuوأ أصوات@, @أÊºء ãأع� عليه@, كانت ع�ما ببقائها

عليه@/ الدليل لعدم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أÊºء ومن صوت وهيى وٕاظهاره@, ا'نضجار مقام ã| تستعمل الكلمة هذه أّن
اXع�تستعمل هذا و]ناسبة أ'فعال@, أÊºء من وليست ع�هيئxا@, مبنيّة أ'صوات@,

اXذكورة@/ ãæعاXا ã|
نفس وأمّا له@, اÔXظِهـرة الكلمة wذه ا'نزجـار ٕاظهار عن تعا� ا� uي وقد

/@ الyيى '@يقبل ّ ٕاختياريى غ" ّ قهريى فأمر اXكروهات ِقبال ã| ا'نزجار



١٠٧ أفق

/@٢٣ . ١٧ ـ ا ÔYْر Ò Öy@َت�و اُفٍّ FÔ ÒG تَُقل ف*
/@٦٧ . ٢١ ـ gا دوِن من َتْعُبدوَن وXا لكُم اُفٍّ

/@١٧ . ٤٦ ـ اُخَرج أن ã ßDأَتِعداَن ا Ôg لَ اُفٍّ لواِلَديِْه قاَل واّلذيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أفق@:

بلوغ وع� واتِّساعه ء ãÏ¿ال أطراف ب� ما تباُعد ع� يدّل واحد أصل ـ مقا

ã| الyاية بلغ الّذيى ا'bفق@: والرجل وأ'طراف@/ النواحيى فاق@: b'ا ذلک ومن الyاية@/
نواحيى من @الناحية اُ'ُفق@وهيى ا'bفاق واحد اòليل: قال غَلب@/ أَفق@يأِفق@أفقاً: الكرم@/

/@ Ø ãاُُف� وقيل قياس@/ ع�غ" جاء ا'bفاق@, أهل من Ø ãأَف� رجل أ'رض@/

والنسبة آفاق@, وا'مع ال«Êء ومن أ'رض من الناحية بضّمت� اُ'فُق ـ مصبا
'@ُينسب قياس@, غ" ع� Hفيفاً بفتحت� Ø ãأَف� قيل ا Ø[ور الواحد@, ع� رّداً Ø ãاُُف� اليه

أ'َفق@/ وا'مع دبغه@, بعد ا'لد وأ'فيق /@ Ø ã}آفا يقال ف9 ع�لفظها ا'bفاق ٕا�

وأطـراف الفلک نواحيى من ظهـر ما :@Ì Ö»وُع Ì Ô»ُع مثل واُ'فْق اُ'فُق ـ لسا
نواحzا@/ ال«Êء آفاق وكذلک أ'رض@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو أ'رض أطـراف من الواسـعة الناحية هو اXاّدة@: Gذه Ø ãا¡قيـ� اXعـ� أّن
معنوّية@/ أو يًّة مادِّ ال«Êء@,

/@٥٣ . ٤١ ـ م ßÎ ß»أنُف ã|و ا�Ðفاِق ã| آياتِنا م ßv Ôdَس



أفک ١٠٨

وال«Êء@, أ'رض وأطراف النواحيى قاطبة ã| الظاهرة ا'bيات bيع ع� تدّل
بال9ّم@/ Ø�T bع ا'bفاق فٕاّن

/@٧ . ٥٣ ـ أ�ع� باُ�ُفِق وُهَو فاْستَوي ٍة ِمرَّ ذو الُقوي َشديُد َعلَّمُه

الرسـول وكان خلقه@/ ع� اXسـتويى ا¡ّق هو الّذيى وجّل عّز ا� علّمه أيى
الناسوت@/ فوق وما العقول nعا أفق وهو أع�@, رفيع ومقام الُعليا باXرتبة ÓDمق iصk
ف9 القلب@, ã| ٕاG×يى ونور ّ حضوريى علم منه يتكّون ربّانيّة وٕانارة Ø ã}اÌ¾ٕا oتعل وهذا

أ'نوار@/ تلک لقبول يستعّد Ø�ح Ø ãæنورا Vّرد مقام ã| يكون أن لصاحبه بّد

/@٢٣ . ٨١ اÔXب�ـ باُ�ُفِق رآُه وَلَقد ]Òْجنوٍن صاِحبُكُم وما

ولقد الغيبّية@, وإ'Gامات ا¡قائق ورؤية أ'نوار ¾Îود عن ليس]حجوب أيى
Ùيُبـ� الّذيى باُ'فق [@hكر رسول لقول [@ٕانّه من اXفهوم القرآن وهو القول هذا رأي

والنور@/ وا¡ضور ال¿Îود nعا وهو شاهده@, ع� أمر فيه و'@يشتبه ا¡قائق
والعلوّية@/ وال«Êويّة أ'رضيّة ا'bفاق يشمل ã Ùك� مفهوم له اُ'فق أّن فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أفک@:

ُء ãÏ¿ال أفِک جهته@/ عن و¼ÍÒفه ء ãÏ¿ال ع�َقلب يدّل واحد@, أصل أفک@: ـ مقا
ـ عنه ¼Íفتـه ء@: ãÏ¿ال عن الّرجَل وأِفكُت الكـذب@/ وإ'فک كَذب@, الّرجُل@: وأفِک

ا@/ Øwمَها Hتلف ã�ّال ياح الرِّ واXؤتفكات@: Òتِنا@/ ßGآ َعن لِتأفِكَنا أِجئْتَنا
وامـرأة وأّفـاك@, أفوٌك فهو كَذب@, ٕافكاً@: َب ÒÍÒÈ باب من يأفِک أفََک ـ مصبا

اُِفک@/ فقد وجهه عن َف ßÍ Ô¼ أمٍر وكّل فُته@, ÒÍ Ò¼ وأفكُته@: وأفّا@كٌة@/ أفوٌك

كّذاب@/ أفّاك@: ورجل أ'فائک@, وا'مع أ'فيكة وكذلک الكذب إ'فک@: ـ صحا



١٠٩ أفک

بأهِلها@: البَلدُة وائتفكِت ء@/ ãÏ¿ال عن و¼ÍÒفه قلَبه يأِفكُُه@: أفكَُه مصدر بالفتح وأ'فک
واÇXؤتفكات@: /@iعk لـوط قوم ع� تعا� ا� قلَ}ا ã�ّال اÔXُدن واXؤتفكاُت@: انقَلَبْت@/

/@ والّرأيى العقل الضعيف وهو اXأفون@, واXأفوك@: ا@/ Øwمَها Hتلف ياح الرِّ

قيل ومنه عليه@, يكوَن أن ّق ÒJ الّذيى َوجهه عن ½Íوف مَ كّل إ'فک@: ـ مفر
ُمؤَتِفَكة@/ اXهاب@: عن العاِدلة ياح للرِّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا'عتبار وwذا عن@وجهه@/ القلب@وال½ÍØف هو اXاّدة@: هذه ã| أّن@أ'صل@الواحد
اXن½Íفة ياح ع�الرِّ ٕاط9قه وكذلک والواقع@/ ا¡قِّ عن 'ن½Íافه ع�الكذب@, يُطلق
كFله عن ينحرف الّذيى والعقل الطبيعّية@, جرياuا انقلبتعن ã�ّال واXدن ا@, Øwمَها عن

وصفائه@/

/@٧ . ٤٥ ـ oأث أّفاٍك لُكُلِّ َويٌل
وجهها@/ عن ا¡قائق ي½Íف مَْن

/@٢٨ . ٤٦ ـ ون Ô ÒFيَف كانوا وما ٕافكُُهم وذلک م Ôyَع َضلُّوا بَْل
/@٤ . ٢٥ ـ افFاه ٕافٌک ٕاّ� هىذا ٕان كََفُروا اّلذيَن وقاَل

/@٤٣ . ٣٤ ـ ي ÒFُمف ٕافٌک ٕاّ� هىذا ما وقالوا
راجع ـ مع�إ'فک من قريب وهو بإ'ف�اء@, إ'فک ُوصَف قد ا'bيات هذه ã|

/@ الفريى

/@٦٣ . ٤٠ ـ َحدون Ö ÒN gِا بآياِت كانوا اّلذيَن يُوَفُک @كذلَِک

/@٣ . ٣٥ ـ تُؤَفكُوَن Øæفأ ُهَو ٕاّ� ٕالىه � يُْؤَفكُوَن@, Úæفأ @gا لَيقولُنَّ



أفک ١١٠

وُيقَلبون@/ فون ÒÍ½ يُ أيى

/@٩ . ٥١ ـ اُِفَک َمْن َعنُه يُؤَفُک
والوعد@/ ين والدِّ ا¡ّق وهو ـ عنه َف ÒÍ½ يُ أيى

وجهه عن وال½ÍØف القلب مفهوم ُي9حظ اXاّدة@: هذه استعFل موارد bيع ã?ف
ا¡ّق@/

ã|ُذ@كرت قد وbعاً واحدة@, آية ã|ُذ@ِكَرت قد مفردًة الكلمة هذه واÔXؤتَفِكات@:
آيت�@:

. التوبة ـ بالبَيِّنات ُرُسلُهم ْم Ô Öx أتَ واÔXؤتَفِكاِت َمديَن وأصحاِب Òoٕابراه وقوِم
/@٧٠

ـ فأَخَذهُم@ م ß Ùwَر َرسوَل َفَعَصْوا باòاِطئَِة واÔXؤتفِكاُت قبلَه وَمْن فرعوُن َ وجاء
/@٩ . ا¡اقّة

ـ ÏØ¿َغ ما َفَغّشاها أهوي واÔXؤتَِفكََة وأطغي أظلَم ُهْم كانوا قبُل من نوٍح وقوَم
/@٥٣ . النّجم

ã�الّـ لوط قوم كَقريات ا'نقـ9ب@, العربّيـة@: أهل عند وا'ئتـفاك ـ لسا ã|
لوط ع�قوم تعا� ا� قل}ا ã�ّال اÔXُدن اXؤتفكات وقيل انقلبت@/ أيى بأهلها ائتفكْت

الّس9م@/ عليه

هيى هذا ونتيـجة به@, وا'bخـذ له طريقـة إ'فک أخذ مَْن @فاXؤتِفـک@: أقول@:
البلدة أو النفس باعتبار الكلمة وتأنيث ٕا�الباطل@/ ا¡ّق وقلب ا¡ّق عن ا'ن½Íاف

اXّلة@/ أو
عن العـادلة اÇXلل أو اXن½Íفة النفوس أيى ـ للنفوس صفة ٕامّا الكلمة فهذه



١١١ أفک

للُمُدن صفة أو علzا@/ تعا� ا� خلقها ã�ّال أ'صليّة الفطرة Vاريى عن واXنقلبة ا¡قِّ
الفساد ٕا� اXنقلبة الب9د أو وغ"ها@, والغرق واòسف وا9Gك بالب9ء اXنقلبة والب9د

أهلها@/ باعتبار والطّغيان والكفر الباطل

أو النفوس wا اُريد سواء الكلمة@, Gذه الواضحة اXصاديق من لوط مُُدن ٕاّن Øj
السليمة@/ الفطرة عن الكامل 'Lرافهم الب9د@, wا اُريد

سافِلَها@/ ا Òzعال جَعَلْنا أمُرنا جاَء ØFفَل
مَِدينxم@/ باعتبار ا'bية هذه

/@٢٩ . ٢٨ ـ � ÒXالعا ِمَن أَحٍد ِمن wا َسبَقكُم ما الفاِحَشَة لَتأتوَن ٕانَّكُم

/@٢٩ . ٢٩ ـ اÔXنكَر ناديكُم ã| وتأتوَن الّسبيَل وتَْقطَُعوَن جاَل الرِّ لَتأتُوَن أئِنّكُْم

ا¡قيقة@/ اXنحرف�عن لوط وأصحاب النفوس باعتبار وهذه

اXؤَتِفكة@, تُدعي مدينٌة بالّشام ِسلميّة بقرب كان قيل اXؤتِفكة@: ـ اXراصد ã|و
فُسمِّيت بيت@, مائة Gم فبنوا مyا خرجوا نفٍس مائُة ٕاّ' مyا يَسلم فلم بأهِلها انقلبت
iعk Ø ãع� عن جاء وقد ِسلمّية@, الناس فقال مائة@, ِسلم منازGم فzا بنوا ã�ّال حوزtم
وهذا الرابعة@, ا� وع� ث9ثاً بأهلها ائتفكت اXؤتفكة أهَل يا الب½Íة@: ذمِّ ã| قال ٕانّه

لوط@/ قوم مدائن باXؤتفكة اXراد ٕاّن وقيل ا'نق9ب@, ا'ئتفاك أّن ع� يدّل

قوم مدينة Ëºٕا فٕاّن علم@, Ëºٕا ' صفة الكلمة هذه أّن ع� يدّل الك9م وهذا
التار±@/ وكتب التوراة ã| Fك ـ َسدوم هو لوط

ُصـوَغَر@, ٕا� لوط دخـل أ'رض عـ� الّشمس أ¾Ìقت وٕاذ ـ ١٩ التكوين
تلک وقلَب ال«Êء@, من الرّب عند من وناراً ك<يتاً وَعموَرة َسدوَم ع� الرّب فأمطَر

الدائرة@/ وكّل ـُدن ÔXا



أفل ١١٢

والقُري اÔXدن هيى السابقة@: ا'bيات ã| اXؤتفكات من اXراد يكون أن و'@يَبعد
ِمْن اّلذيَن ـ اXرتّدة وأ'قوام لة اXتحوِّ النفوس مقابل ã|ُذ@كرت ا Øuفٕا خاّصة@, اXنقلبة
فرعوُن وجاَء واÔXؤتِفكََة@/ اُ�و�@/// عاداً أهلََک ٕانُّه واÔXؤتفِكات@/ نوح@/// قوِم قَبِلِهم

واXؤتَفِكات@/ قَبلَُه وَمْن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أفل@:

أفَلت يقال إ'بـل@/ من الصغار ãæوالثـا الغيبـة@, أحدYا أص9ن أفل@:@ ـ مقا
وا'مع الفصـيل@, وأ'فيل@: آِفل@/ فهو غاَب ٍء ãÏ¾ وكّل اُفّل@, وSوٌم غاَبْت@, الشمُس

إ'فال@/

أفَل قيل ومنه غاَب@, وقعَد@: ÍÈَب باب من واُفوً' أف9ً ُء ãÏ¿ال أفَل ـ مصبا
الفصيل@/ وأ'فيل@: عyا@/ غاَب ٕاذا البلد@: عن ف9ن

مyا@/ يقرب ما Fzوف ـ مفر ـ صحا
غربت@/ الّشمُس@: أفَلت غاَب@/@ أفَل@: ـ لسا

والغروب@/ الظّلمة = [@آفَل@] ـ فر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا�حدوثها فzا توّجه دون من Îود Ø¿ال ِقبال ã|الغياب مطلق معناها الغيبة أّن
وبوجه ا¡ضور@, بعد الغيبة ع�حدوث يدّل فٕانّه اُ'فول 9Rف بقائها@, أو دوامها أو
فٕانّه ـ ا�Ðفل� اُِحبُّ � ـ قال حيث ا¡ّب سلب ã| تأث"اً اXع�أشّد وهذا ا'نفصال@,

قوله@: ã| ال¿Ìك من ال<اءة ã| وكذا /@ Ø"ع�التغ يدّل الغيبة ٕا� مضافاً



١١٣ أ@كل

/@٧٨ . ٦ ـ كُون ßÌ¿ُت ا Ø ßW ٌء بَريى ã Ùæٕا قوِم يا قاَل أفَلَْت ØFفل
القّيوم@/ ّ ا¡يى اòالق Mال '@يليق ا ØWوالتقّلب Ø"التغ فٕاّن

أ'وقات@/ بعض ã| اُمِّه عن غيابه باعتبار ع�الفصيل@: اXاّدة وٕاط9ق

ـ ا�Ðفِل� اُِحبُّ � قاَل أفَل ØFفل ã Ùèَر هىذا قاَل كَْو@كَباً َرأي اللّيُل عَلَيِْه َجنَّ ØFفل
/@٧٦ أ'نعام@.

وعق9ً شعوراً له فأثبت أموره@: ومدبِّر مربِّيه أيى ربُّه الكوكب بأّن أظهَر ØFفل
ا'bفل�@/ اُِحبُّ ' فقال للعق9ء@, ا'مع بصيغة وصفه ã| يقال أن فال9ّزم وقدرًة@, ÓFوعل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ@كل@:

واُ'@كَلة@: َيشبع@/ Ø�ح الواحدة اXّرة وأ'@كَلة@: ومَأ@ك9ًَ@/ أ@ك9ً الطّعاَم أ@َكلُت ـ صحا
ذا كان ٕاذا اُ@كُل@: ذو ف9ن اُ@ِكَل@/ ما واُ'@كُل@: لک@/ طُعمة لک@: اُ@كلَة ء ãÏ¿ال وهذا الّلقمة@/
اُ@كُـل@/ فهو يُؤكَل ما وكّل والّشجر@, النّخل \ر واُ'@كُل واسع@, ورزق الّدنيا من حّظ

اXأ@كولة@/ وأ'@كيَلة@: أطعمُته@/ آ@كلُته@:
َرجل التنقُّص@/ ومعناها واحدة كلمٌة وأ'صل فروعه@, تك� باب أ@كل@: ـ مقا
يُؤكَل@/ ما أ@كَل@: ÒXوا ُيؤا@كلک@/ الّذيى وأ'@كيل@: آ@ِكل@/ bع وأ'@كَلَة أ'@كل@/ كث" أ@كول@:
الّدنيا@/ من يُعطاه وما الرجل َحّظ واُ'@كُل@: يَغتاwم@/ كاَن ٕاذا الناس@: ã| اُ@كلة ذو وف9ن

/@ àِح� كُلَّ اُ@كُلَها ãçتُؤ ـ رها Ò\ الّشجرة@: واُ@كُل

واُ'@كُـل باGمزة@/ ثاٍن ٕا� ويتعّدي قَتَل@, باب من أ@كََل مصدر أ'@كل ـ مصبا
اXأ@كول@/ Hفيف@: ãæالثا بضّمت�وٕاسكان



أ@كل ١١٤

ا¡طَب@/ النّاُر أ@كلت قيل به التشبيه طريق وع� طَعم@, ÒXا تناول أ'@كل ـ مفر
عن Ú>يع وقد ا¡ّق@, ينافيه ما ٕا� ¼Íفه وهو ـ بالباطل بينكم أموالكم و�@تأ@كلوا

مأ@كول@/ كَعْصٍف ـ@ بأ'@كل الفساد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والتشّخص الصورة ٕازالة ا9Xزم التناول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
صورته@/ يزيل Mيث الطّعام من ا'b@ِكل يتناول الّطعام@: أ@كل ã?ف اXأ@كول@, الّطرف من
أخيه@, اXغتاب¡م أ@كل ã|و بالباطل@, أ'موال أ@كل ã|و ا¡طب@, النّار أ@كل ã|وكذلک

ووجهته@/ تشّخصه يزيل انّه حيث

/@١٨٣ . ٣ ـ النّاُر تأ@كُلُُه ِبُقرباٍن يأتِينَا ØBح

صورته@/ وتزيل منه النّار تتناول

ـ ßj�ٕبا النّاِس أمواِل من َفريقاً لتأ@كُلوا بالباِطل@/// بَينكُم أموالَكُم و�@تأ@كُلوا
/@١٨٨ . ٢

/@٢ . ٤ ـ أموالِكُم ٕا� م Ô ÒGأموا و�@تأ@كُلوا
وÇQعلوuا لصاح}ا اXملوكيّة صورة تزول Ø�ح فzا ف ØÍ½والت التناول أيى

ٔ'نفسكم@/ متعلِّقة

/@١٣٠ . ٣ ـ با الرِّ �@تأ@كُلوا ـ وكذلک

/@١٩ . ٨٩ ـ أ@كً* اَث ÛFال وتأ@كُلوَن

/@٢٧٥ . ٢ ـ با الرِّ يأ@كُلوَن اّلذيَن



١١٥ ألت

/@١٠ . ٤ ـ اليَتامي أمواَل يأ@كُلُوَن اّلذيَن ٕاّن

ٔ'نف«Îم@/ يتناولون أيى

/@١٢ . ٤٩ ـ َميتاً أخيِه ¡َم يأ@كَل أن أَحُد@كُم بُّ ß ÔJأ
يزيل فاÇXغـتاب بالّلحم@, ونظمـه البدن صـورة فٕاّن ْيت ÒXوا باللّْحم Ø>ع وقد
عنه الّسوء دفع '@يستطيع غائب أ@نّه وا¡ال وحيثّيته@, عنوانه الّسوء وذ@كر بالتعييب

سوأته@/ و'@يس� و'@Jفظه اXيِّت@, أخيه عن اللّحم يزيل اXغتاب فكأّن @كاXيِّت@,
/@١٧٤ . ٢ ـ النّاَر ٕاّ� م ß ßuبُطُو ã| يأ@كُلوَن ما اُولِئَک

الّنـار@, هو قلي9ً@: \ناً به ويش�ون ا� أنزل ما يكتمون للّذيَن اXأ@كول فكأّن
وG}ا@/ ٕاحراقها مقابل ã|و'@يتثّبت '@يتحّملها وبدنه ا'نسان معدة أّن ومعلوم

/@٥ . ١٠٥ ـ َمأ@كُول كََعْصٍف فََجَعلَُهم

اُ@ِكـلوا قد Çم Øuكأ@ أيضاً فهم صـورته@, وا^حت نظمه واُزيل تنوول قد @كزرٍع
واXضغ@/ ËÉòبا صورهم فا^حت

/@٤ . ١٣ ـ اُ�@كُل ã| بعٍض Òَع� Îا ÒÉبع ُل ونُفضِّ ,@ àح� كُلَّ اُ@كُلَها ãçتُؤ
وهو ُجُنب@, ع�وزن ة Ø{مش صفة الصيغة هذه أّن والظاهر واXأ@كول@, ا¥ر أيى

الع�'زماً@/ ÙËÉب أ@كَُل من أخذت قد ا Øuفكأ باXأ@كولّية@, متّصفاً يكون ما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ألت@:
فيقال أيضاً@, ياً متعدِّ ويسـتعمل نقََص@/ ÍÈَب@: باب من ُء ãÏ¿ال أ@َلَت ـ مصبا

أ@َلَته@/



الر ١١٦

نقصه@/ يأ@ِلته@: أ@لَته النقصان@, ع� تدّل واحدة كلمة ألت@: ـ مقا

'ته مثل و¼Íفه@, وجهه عن حبَسه وألَته@: نقصه@/ ألتاً@: يألِتُه حقَّه أ@لَتَه ـ صحا
وجهه عن حبَسـه ويليته@: يلوته وجهه عن 'تَه ليت@: ã| وقال لغتان@/ وYا َيليته@/
نقصه@, ما شيئاً@: عمله من أ'تَه وما ]ع�@, وأفعل فعل وجهه@, عن وأ'ته و¼Íفه@/

أ@َلَته@/ ومثله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡بسواXنع طريق عن كان ما وهو ع�النقصا¢صوص تدّل اXاّدة هذه أّن
أو وأ'جـر@, اÇXال من لَه ما [ـام ٕا� الوصول عن نع ÔZو بَس ÔJ أن مثل وال½ÍØف@,
من اÇXقام ã| أبلَغ اXع� وهذا والّصوارف@, اXـوانع بٕاNاد عنه وأ'جر اXال ف ÒÍ½ يُ

وألَطف@/ وأَدّق النقص

مـن ألَتْناُهم وما م Ô Òx يّ ذُرِّ م ß ßw قْـنا Ò¡أ بٕاZاٍن م Ô Òx يّ ذُرِّ م Ô Öxواتّبَع آَمنُـوا واّلذيَن
/@٢١ . ٥٢ ـ َره� كَسَب ]ا امرٔيٍ كلُّ ٍء ãÏ¾ ِمن َعَمِلِهم

من وهو أ'َت@, من أو Vّرداً@, ماضياً أ@َلت من تكون أن فzا Nوز الكلمة هذه
يكون أن والظّاهر واحد@, واXع� إ'فعال@, من أو متكلِّم ٕامّا فهيى أجوفاً@, 'َت ماّدة
/@ الطبيعيى ع�ا'ريان اللِّ�د'لة حرف بوجود 'َت ã|و أ@ك<@/ ب�اXاّدت�ٕاشتقاق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

الر@:

' ã�ّال والرموز اXتشاwات من ا Øu@وأ ـَور@, السُّ فوا³ ã| اÔXقطّعة ا¡روف من
عن خارج فzا قيَل ما وأ@ك� للعلم@, مفيد غ" عyا والبحُث معرفxا@, ٕا� لنا طريق



١١٧ ألف

/@oا¡ك العزيز ا� ك9م شأن وعن ا£يد القرآن مقام
ومطالب موضوعات ٕا� ٕاbاليّة ٕاشـارة ا¡روف هذه تكون أن '@يبعـد نعم
سـور `س فـوا³ ã| وقعت ا Ø̂ ٕا ر@] ـ ل ـ [@ا ا¡روف فهذه َور@/ السُّ تلک ã| وقعت
تلک ã| عyا اXبحوث اXهّمة واXوضوعات iْجر ß¡ا ,@oٕابراه يوسف@, هود@, kيونس@,
ا¡Çياة ã| اللّهو وترِك لقائه ٕا� ْوق والسَّ وعبادته@, وتوحيِده ا� ٕا� ْوق السَّ َور@: السُّ

وأعGFم@/ وكلtFم بسلوكهم وا'هتداء الّرسِل ٕا� ْوق والسَّ الّدنيا@,

ا¡روف من حروف فواIها ã|وقعت ã�ّال َور السُّ سائر ã| Tفوظ اXع� وهذا
اXر@/ ,@nا راجع بال�تيب@/ مواردها ã| ٕالzا وسنش" اXقّطعة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ألف@:

وقد أيضاً@/ الكث"ة وأ'شـياِء ء@, ãÏ¿ال ٕا� ء ãÏ¿ال انÊÉم ع� يدّل ألف@: ـ مقا
ومثله ألفاً@/ صاروا وآ@َلفوا@: ألفاً@, tم Ø"ص القـوَم@: وآ@َلْفُت ألفاً@, صاَرت إ'بُل@: آلَفِت
أِلـفُت اòليل@: قال اßXئـ�@/ اجBع أ'لف ٔ'ّن صحيح قياس وهذا وأماُؤوا@/ سوا Ò̀ أ
ٍء ãÏ¾ وكّل تأ@َلُفـه@, الّذيى وأليفُـک@: وِالفُک ا'ئت9ف@/ مصـدر@: واُ'لفَة وآ@لَفُُه@, َء ãÏ Ø¿ال
وأنا ٕالفاً آ@لَفُُه َء ãÏ¿ال أِلفُت :@ ّ أ'صمـعيى قال تأليفاً@/ أ@لّفتَـه فقد ٕا�بعٍض بعَضه ضممَت

مؤلِفاٌت@/ وهّن كذا@, موضَع Ô"ّالط هذه وآ@َلفْت مُؤلٌِف@, وأنا وآ@لَفْتُه آلٌِف

أيضاً واُ'لفة وإ'Ëºاُ'لفة@, وأحببته به أِنست َعِلم@: باب من ألفاً ألِفتُه مصباـ
اُّ'ف@/ وا'مع وآلٌِف أليف الفاعل Ëºوا وا'جBع@, ا'لتئام وهو ا'ئت9ف من Ëºا
وتأ@لَّف كذلک@/ علم باب من وألِفتُه وٕا'فاً مؤالَفًة أؤالفُه وآلفتُه ٕاي9فاً اXوضَع وآلفُت
قلوwم اXسـBلة قلوwم@: واXؤلّفة @/@ تأليـفاً بيyم وأ@ّلفُت اّبـوا@/@ ÒIو اجتمعوا القـوُم@:



ألف ١١٨

وآ'ف@/ اُلوف وbعه العدد من لعقد Ëºٕا وأ'لف واXوّدة@/ بإ'حسان
لكون بذلک يى Ù Ôdو ا¢صوص العدد وأ'لف ا'لتئام@/ مع ا'جBع إ'لف@: ـ مفر

مؤتلفة@/ فيه أ'عداد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باعتبار ولعّل ,@ ÓFملتئ ا'جBع أيى ا'ئت9ف هو اXاّدة@: هذه ã| أّن@أ'صل@الواحد

أيى واXئات@, الع¿Ìات ب� ا'امع Øع�Xا العدد ع� أ'لف كلمة أطلقت اXفهوم هذا
فوقها@/

ã| Fك ,@iأ@َلفk وأ'راميّـة iٕالِفk العـ<يّة من مأخوذة الكلمة كون ٕا� مضافاً
/@ ãتطبي� فرهنگ

/@١٤ . ٢٩ ـ عاماً Òس� Ö Ò̀ ٕاّ� َسنٍة ألَف م ßzف فَلَِبَث

أّن ا'bية وظاهر بل سنة@, ألف من قريباً نوح عمر طول ã| ¼JÍة ا'bية هذه
الفاء كانت ٕاذا ـ Ôون ßXظا وُهم الطُّوفاُن فأَخَذُهم ـ بقرينة ٕا�الّطوفان@, كانت اXّدة هذه

للنتيجة@/ ' لل�تيب

/@١٢٥ . ٣ ـ اX*ئكَة ِمَن آ�ٍف مَسِة Ò ßR َربّكُم ِدْد@كُم ÔZ
/@٢٤٣ . ٢ ـ اُلوف وُهم ِدياِرِهم ِمن َخَرجوا

ك�ة@/ واُ'لوفbع قّلة@, ا'b'فbع

/@٦٣ . ٨ ـ م Ô Òyبَي أ@لََّف gَا ولكنَّ

/@٤٣ . ٢٤ ـ بينَه يَُؤلُِّف Øj َسحاباً يُزِجيى

/@٢ . ١٠٦ ـ تاء الشِّ ِرحلََة ٕاي*ِفِهم ُقريٍش ٕ�ي*ِف م@/ Ôwقُلو واXؤلََّفِة



١١٩ أّل

الفاعل ٕا� الفعل نسبة ٕا� إ'فعال باب ã| النظر أّن [@ٕاذن@] كلمة ã| سبَق قد
فالنظر اXفعول@/ ٕا� أّوً' فzا النسبة فاّن التفعيل@, صيغة 9Rف اXفعول@, ٕا� Øj أّوً'
بيyم وٕايقاعه ا'ئت9ف Iقيق ٕا� التأليف ã|و وٕاظهاره@, ا'لفة ٕاNاد ٕا� إ'ي9ف ã|�ٕا التفعيل ã|و الّصـدور جهة ٕا� إ'فعال ã| النظر ٕاّن وضحي@: وبعـبارة اòارج@, ã|

الوقوع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّل@:
وَبرق@/ صفا :@ أ@ّ'ً يُؤّل وألَّ ْربة@/ Ò¡با طعنَه :@ÍÒ½ن باب من أ@ّ'ً يؤلُّه أ@لَّه ـ صحا
ربة@/ Ò¡ا وهيى أ@لّة bع وأ'ّل والقرابة@/ العهد وإ'ّل: أ'ن�@/ وأ'ليل: ع@/ ÒÌºأ وأّل@أيضاً:

عليه@/ اَفظ ÔJ والّسبُب والّصوت@, اهðاز@, ã| اللّمعان ـ أصول ث9ثة أّل@: ـ مقا
واُُذٌن /@ Ø Òðاه ِمشيته@: ã| الرجُل وأّل للمعاuا@, أ@لَّة ْربة Ò¡ا يت Ù Ôdو Xَع@, ٕاذا ُء@: ãÏ¿ال أّل
الّصوت رفع وأ'ّل@: أن�@/ فأ'ليُل الّصوت: وأمّا شديد@/ أيى وَيوم@أليٌل, دة@/ دَّ ÔT مؤلََّلة@:
ب� سبب وكّل والَعْهد@/ الّرحم@, Òèوُقر ا�@/ هو إ'ّل الثالث@: واXع� والبكاء@/ بالدعاء

اثن�@/

Zكن ف9 وتلمُع تئّل وهيى وقرابة َحلف َعهد من ظاهرة حالة كّل إ'ّل@: ـ مفر
وأ'لّة ا'Ìºاع@/ باب ã| استعارة وذلک ع@, ÒX وحقيقته َع ÒÌºأ الفرُس@: وأّل ٕانكارها@/

بصحيح@/ وليسذلک ا�@, Ëºا وايل ٕال وقيل ال9ّمعة@/ ربة Ò¡ا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو طبيعياً الثابت الظاهر والّربط الع9قة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
عyا Ø>عـXا التعـبّديّة الصوريّة اXعاهدة أو بالتعّهد ا¡اصلة الع9قة مقابل ã| Lوه@,



ٕاّ� ١٢٠

الكرZت�ا'bتيت�@/ ا'bيت� ã| Fك ـ مّة بالذِّ
ا'ثـن�@, ب� والّسبب الثابت والعهد القرابة ã| تستعمل أ'صل هذا فباعتبار
وأمّا يشاwها@/ وما ربة Ò¡وا اللّمعان ã| تستعمل ّ الطّبيعيى والثبوت الظهور ٕا� وبالنظر
الثابت @الّربط ã Ù�Qالع9قة@و ظهور باعتبار فهيى ا¢صوص@: البكاء@وأ'ن�@ورفع@الصوت

/@Fyبي ØFع والكاشف

/@@٨ . ٩ ـ ًة ِذمَّ و� ٕاّ�ً فيكُم �@يَْرُقبُوا عَلَيْكُم يَظَهُروا وٕان @كيَف

/@١٠ . ٩ ـ عَتدون ÔXا ُهم واُولِئَک ًة ِذمَّ و� ٕاّ�ً ُمؤمٍن ã| �@يَرُقبوَن

Çربة Ò¡وا اللّـمعان ع� '@تدّل ا Øu@أ Fك اXطلق العهد ع� '@تدّل الكلمة فهذه
ا'ط9ق@/ ع� Ìعة Ø»وال والّصوت والبكاء

ا�@, ]Çع� العـ<ّية@, اللّغة ã| ـ @@ @@ ـ ٕال ـ فكلمة ا�@: Ëºا مفهوم وأمّا
قع@/ ـ ã| Fك والقّوة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

إّ�@:

حكم ã| داخل غ" فزيد زيداً@, ٕاّ' القوم قام Lو استثناء@, حرف ٕاّ' ـ مصبا
ما Lـو ا'سـتثناء@, ع� ا¡مل تعّذر عند لكن ]ع� ل9سـتيناف تكون وقد القوم@,
,@ Òèالُقر ã| اXوّدةَ ٕاّ� أجراً عليِه أسألكُم � ُقل ـ تعا� قوله ومنه aاراً@, ٕاّ' القوَم رأيُت
]ع�الواو@, ãçتأ وقد كذلک@/ وليس أجراً مسؤولة اXوّدة لكانت ل9ستثناء كانت لو ٕاذ
أيضاً ظلموا والّذيَن fعناه ـ ظَلَموا اّلذيَن ٕاّ� حّجٌة عليكُم للنّاِس يكوَن لئّ* @كقوله@:

حّجة@/ عليكم Gم '@يكون
تقديراً أو لفظاً د متعدِّ عن َرج Ô¢ا فاXّتصل@هو اXستث�مُتِّصل@ومُنقِطع, ـ الكافية



١٢١ ٕاّ�

ٕاّ' بعد @كان ٕاذا منصوب وهو َرج@/ ÔU غ" بعدها اXذكور هو واXنقطع وأخواtا@/ بٕاّ'
أ'@ك�@/ ã| منقِطعاً@, أو ع�اXستث�منه مُقّدماً أو ُموَجب ك9م ã| الصفة غ"

يكوَن لِئّ* ـ الت¿Ìيک ã| الواو �لة[ عاطفًة تكون قد إ'ستثنائية وٕاّ' ـ @كليا
ـ@@ٕاّ� بل ]ع� وتكون ظلمـوا@/ الّذيَن و' أيى ظَلَُموا@/ اّلذيَن ٕاّ� ُحّجٌة عليكُم للنّاِس
ما ٕاّ� ـ وLو وكفَر@, Øتَو� َمْن ٕاّ� Ôَسيِْطر ß[ م ß Özَعَل لسَت ـ و]ع�لكن /@Ï¿O ن ÒX تذكرةً
كاَن لَْو ـ ش}ه أو منّكر bٌع وبتالzا فيوصفwا ]ع�غ"@, صفًة وتكون /@ Ôkاضطُِرْر
ا'نس@, ب9م اXعّرف ا'مع اXنّكر@: ا'مع بشـبه واXراد لَفَسـدتا@, gا ٕاّ� آGٌة F ßzف
جهة من صحيح غ" ل9ستثناء ا'bية هذه ã| ـ ٕاّ' وكون بواحد@/ ا¢تّص غ" واXفرد
باطل وهو لفسدتا@, ا� فzم ليس آGة Fzف كان لو حينئٍذ@: اXع� ٕاذ واXع�@, الّلفظ
يصّح ف9 له عموم ف9 إ'ثبات ã| ُمنّكر bٌع آGًة ف9ّٔن الّلفظ@: وأمّا مفهومه@/ باعتبار

منه@/ ا'ستثناء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا Ø̂ ٕا Gا ا¢تلفة والتفاس" اXوارد@, bيع ã| ا'ستثناء ع� تدّل الكلمة هذه أّن
اXذكورة@/ ا'bيات ã| اXقصودة اللّطائف درك عن الغفلة من نشأت

اXسّمي وهو سابق لفظ عموم عن إ'خراج معناه ليس ا'ستثناء أّن وليُعلم
زيٌد@/ ٕاّ' القوُم ãæجاء ما ã| كالقوم باXستث�منه

عن مستث� فزيٌد ]وضوع@, متعلِّق سابق حكم عن ء ãÏ¾ استثناء حقيقته بل
ٕا� ' ا¡كـم ٕا� اُ'و� اÇXرتبة ã| يـرجـع فـا'ستثناء القوم@, عن ' القوم ء Vيى
ـ الثـ9ثة أ'قسـام من مّر Fك فzا@, اXسـتث� ينصب موارد ã| ØDسـ و' اXوضوع@,

اXنقِطع@/ م@, اXقدِّ اXوَجب@,



ٕاّ� ١٢٢

وهكـذا منه@, اXستث� عن اXستث� انقطاع مع باXنقِطع التعب" ٕاّن هذا@: فع�
ٕاّ' القوَم رأيُت ما ـ ã| فا¡Fُر صحيح@/ غ" العاّم@: باXوضوع منه اXستث� Hصيص

القوم@/ عن ' الرؤية عدم عن َرٌج ÔU ـ aاراً
gا ٕاّ� آGٌة Fzف كاَن لَو Ìون@/ ß¿يُن هم أ�رِض ِمَن آGًة ذوا ØHا أم ـ آية وأمّا
ويستث� لفسدتا@, أنف«Îم من اHذوها آGة Fzف كان فاXع�لو /@٢٢ . ٢١ ـ َلفَسَدتا
مقام ã| ا� ãاستث� فٕاذا القّيوم@, ّ ا¡يى oا¡ك اXدبِّر اXتعال القادُر ا� ا¡كم@: ذلک من

وأ'رض@/ وات ØÊ»ال لفسدت Gة b'ا ãوب� والتدب" اòلق
اXتعال@/ ا� من والتدب"والنظم اòلق أّن ع� التعب" هذا فيدّل

توصيف مقـام ã| فتكون ا�@]@: Ô"غ [@آGـٌة بالغ" ٕاّ'@: كلمة Ìت Ù»ف ٕاذا وأمّا
الّرفيع@/ وشأنه ومقامه وتدب"ه ا� ٕا�قدرة ٕاشارة فzا و'@تكون وتعريفها@, Gة b'ا

Gة b'ا مرتبة ã| والتفس" التعب" هذا ÏÉقت[ تعا� ا� يكون أن يلزم ـ وثانياً
التقابل@/ من قلناه ما ãÏÉيقت التغاير فٕاّن عرÎÈا@, ã|و

Fzف موجودون آGٌة ا� دون من يكون أن فرض وهو التعب" هذا أّن ـ وثالثاً
بـا�@/ '@يرتبط اً ÒXعا نفرض أن و'@Zكن تعا�@, با� يوجد Ònالعا فٕاّن صحيح@, غ"

ا¡كم@/ مقام ã| اXستث�واòارج لوجود ا9Xزم با'ستثناء التعب" 9Rف وهذا

ã| hالكر القرآن ã| واقعاً غ"@, التعب"بكلمة أيى التعب" هذا تري هذا@: وع�
/@gا Ô�غ ٕالىٌه َمْن غ�ه@, ٕالىٍه ِمن لَكُم ما ـ دا_اً ã?الن مقام

فا'ستثناء :@٤٢@.@٢٣ ـ Òèالُقْر@ ã|@َة اÒXودَّ ٕاّ� عليِه@أجراً �@أسألكُم ُقل @ـ@ آية وأمّا
مطلق أو الرسول èُقرk èالُقر Tبّة فٕاّن بوجه@, فيه Tذور و' أ'جر بسؤال يتعلّق
أمورهم نظم Ørي وبذلک أنف«Îم@, ٕا� نفعه يعود أمر iالرسولèُقر الُقرèومyم ذويى



١٢٣ ٕاّ�

وا'جBعّية@/ والعمليّة العلميّة حياtم أساس ويقوي

اّلـذيَن ٕاّ� ُحّجٌة عَليكُم للنّاِس يكوَن لِئَّ* َشطَْرُه ُوجوَهكُم َفَولُّوا ـ آية وأمّا
ّجة Ô¡وا علzم@, للنّاس ا¡ّجة بكون يتعلّق فا'سـتثناء :@١٥٠ . ٢ ـ م Ô Öyِم ظَلَُموا
و' فيكم ا¢الفون و'@يقول عليكم الناس Jتّج لئ9ّ واXع�@: به@/ تّج ÔJ وما ال<هان

يى التعدِّ شأuم من فٕاّن ظلموا@, الّذين ا¡كم@: ذلک ويستث�من ¦ّسكهم@, مورد يب�
/@ ãæو�خَشو َشوُهم Ö ÒH ف9 لک@, ÔZ@' ولساuم آخرين@, حقوق ٕا� والتجاوز

,@�Xالعا رّب ك9م ã| ØDس و' الركيک@, البعيد التجّوز ٕا� بوجه لنا حاجة ف9
له@, وجه ' ا¢الف� من الناس عموم بعد �Xالظا ذ@كر فٕاّن اXع�@, ضعف ٕا� مضافاً
اòشية فٕاّن الوجه@, هذا m9ُي@' ـ ãæْخَشْوdو َشْوُهم ÒH َف* ـ ا'bية بعد ما فٕاّن وأيضاً

صحيحة@/ غ" الظا�Xعلzم ومن الناس من ا¡ّجة فقدان صورة ã|
:@٣ . ٢٠@ @ـ Ï¿Ö ÒO ن Ò ßX تذكرةً ٕاّ� @/@fلِتَْش الُقـرآَن عَليَک أنَزلنا ما ـ@ آية@ Ï¿Oوأمّا ÒXن للتذكرة ٕاّ' أنزلناه ما أيى القرآن@, ٕانزال وهو ا¡كم ٕا� يرجع فا'ستثناء
لتكلّفهم ' wا@, والعمل العبوديّة وظائف ولتعلّم والّص9ح الّرشد سبيل ٕا� وGدايxم

واُّمته@/ الّرسول تعّم Ï¿Oـ Xن ـ وbلة اXشّقة@, وIّملهم
تتحّمل أن لک و'@Nب Oشون@, الّذيَن الناسمن لُتذكِّر ما@أنزلناُه@ٕاّ' اXع�@: أو
َوعيد@, اُف ÒO َمْن بالُقرآِن فَذ@كِّر ذ@كََره@/ شاَء ن Òf تذكرةٌ ا Øuٕا كَّ* ـ إ'ب9غ ã| اXشقّة

/@٢٢ . ٨٨ ـ ]Ôَصيِْطر م ßzَعل لَْسَت ُمذكِّر أنَت ا Ø̂ ٕا فذكِّر
بتذك" يتعلّق فا'ستثناء وكَفَر@: Úتََو� َمْن ٕاّ� ]Ôَصيِْطر م ß Özَعل لَْسَت ـ آية وأمّا
وحا@كم ]سّلط ولسَت التذك"@, هيى ا Ø̂ ٕا الرسالة وظيفة فٕاّن الناس ذ@كِّر أيى الناس@/
وأعرضوا تولّوا الّذين الناس من ويستث� وٕاجبارهم@, ٕالزامهم لک Nب Ø�ح علzم

يعملون@/ وما فذرهم تذكِّرهم@, أن لک فليَس وكفروا@, عنک



اّلذيى ١٢٤

تعا� ا� كلFت ã| استعGFا موراد bيع ã| ل9ستثناء ـ ٕاّ' ـ كلمة أّن ظهر فقد
اXتعـلِّق ا¡ـكم ٕا� دا_اً يتعلّق ا'سـتثناء ٕاّن وقلنا أيضاً@, الفصـحاء كلFت ã| وبل
أن فيلزم منه@: إ'خراج يصّح Ø�ح بعاّم يتعلّق أن '@بّد ا'ستثناء كان وØXا ]وضوع@,
ãæجاء يقال أن يصّح ف9 به اXتعلِّق ا¡كم يعّم Ø�ح ا'ملة ã| عامّاً اXوضوع يكون

عمراً@/ ٕاّ' زيد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اللُّذوَن@/ الِّذيَن@, اللَّذيِن@, اللّذاِن@, ـ@ الّذيى
:@ ãçاللَّوا ,@ ãçBّال الBِّء@, الBِّت@, ,@ ß Ö� اللّتَ @اللّتاِن@, ـ ã� الّ

ُتـثِبِت ' ثُــنِّيا مــا ٕاذا واليــاَء ã�ّال eاُ'ن ,@ الّذيى أ'Êºء مَْوصوُل

نَـطَقا َرفــعاً بــالواِو م ÔÎ ÔÉوبــع مـطلقا الّذيَن@, ,@ Ò�اُو :@ الّذيى bـُع
َوقَـعـا نَـــذراً كــالّذيـَن وال9ِّء ــعا ß Ôb قـد ã�الّـ وال9ِّء@, بال9ِّت

خـ<ّية@, bلة وصلته وعائد@, بصلة ٕاّ' جزءاً Ør '@يَ ما اXوصول@: ـ@ الكافية
/@iالك9م من جزءاً kأيى له@/ ضم" والعائد

ب9م�@, ُيكتب فٕانّه التعريف 'م عليه أدخلَت Øj 'ماً أّوله كان Ëºا كّل ـ @كليا
bعته وٕاذا اللّذاِن@, ـ ب9م� تكتبه الّذيى ثّنيت وٕاذا ا'ستعFل@, لك�ة ,@ ã�ّوال الّذيى ٕاّ'

واحدة@/ فب9ٍم

فامّا وا'مع@/ ب�التثنية لتفّرق وفzا@: مyا@, يقرب ما ـ ٢٠٠ الكاتبص أدب
ب9م�@/ ُيكتب فكلّها ãq9ّوال ãç9ّوال اللّتان

تان@, تا@, ذان@, ذا@, إ'شارة أÊºء من مشتقّة الكلFت هذه تكون أن [@و'@يبعد
الواقعة لة الصِّ Ìه Ù»تف Ø ãذه� معهود ع� للد'لة ,@Í½تU وتغي" ال9ّم بٕاضافة أو'ء@]

بعدها@/



١٢٥ nأ ,@nا
أنعمُت ãB الّ Ò ãBِنعَم اذ@كُروا ,@gِا َعْهَد يَنُقضوَن اّلذيَن ناراً@, اسَتوَقَد اّلذيى @كََمثِل
ا ßuيأتـيا والّلذاِن الفاِحَشَة@, Òيأت� ãç*ّوال م@, Ô Òuَوَلد ã�*ّال ٕاّ� اُّمهاtـم ٕان عَليكُم@,

أَضّ*نا@/ الّلَذيِن أِرنا منكُم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@nا
الّسجدة@] ـ لقFن ـ الّروم ـ العنكبوت ـ عمران آل ـ [@البقرة الّسور فوا³ من

عّلمه@/ ومَن ا� ٕاّ' '@يعلمها الكتاب رموز من ا Øuوٕا
اللِّقاء ـ ا� ـ موضوعات عن فzا يبحث wا فتتح ÔXا الّسور ٕاّن ـ الر ـ ã| وقلنا
رسله@/ وذ@كر لقائه وذ@كر اXتعال ا� ذ@كر هو الّسور تلک ã|البحث أهم أيى ـ الّرسل ـ

تـلک ã| البـحث أهّم أّن أيضاً ـ nا ـ Mروف اXفتتحة الّسور هذه ã| ونري
عن بالتقوي لقائه وذ@كر واُ'مم@, وإ'نسان آدم ã| وآياته اXتعال ا� ذ@كر هو الّسور@:
اXرسل� وم9ئكته iصk Tّمد رسوله وذ@كر اللّعن@, وعن أعدائه ولقاء واللّهو الّلعب

اXص@/ ـ راجع أعلم@/ وا� ـ والفناء واXوت الدنيويّة الّزائلة أ'متعة ٕا� وإ'شارة

والتوّسط اòلق@وuايته ع�مبدأ مشتملة فهيى :@nاستفتحت@با سورة كّل ـ @كليا
/@ والنواهيى بأ'وامر الت¿Ìيع من Fyبي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@nأ
,@ Ønفتأ ٕاي9ماً آXته يقال باGمزة ويُعّدي َتِعَب@, باب من اً ÒX@أ الرجُل ßnأ ـ مصبا

/@nمُؤ :@oأل وعذاٌب

رِشـدَت كقوGم بطنَک@: أXَت وقوGم اً@/ ÒX@أ Òn@يأ Ò ßnأ وقد الَوَجع@/ :@ Òn'ٔا ـ صحا



اXر ١٢٦

:@oوأ'ل إ'ÇNاع@/ وإ'يـ9م@: التـوّجع@/ :@ Øn@والتأ أمُرك@/ وَرِشَد بَطنُک Ò ßnأ أيى ـ أمَرك
سِمع@/ ÔXع�ا[ الّسميع مثل وجع ÔXا

/@nآ فهو اً ÒX@أ Òn@يأ Ò ßnأ الشديد@/ الوَجع :@n'ٔا ـ مفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الوَجع له ثبَت ما :@oوأ'ل الشديد@/ الَوَجع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
أوجدُت أيى ٕاي9ماً@, آXتُه قلنا تعديته أردنا وٕاذ الَوَجع@/ منه وصدر ظهر ما n b'ا أّن Fك@
التوّجه عدم من ÑÏ¾نا وجيه غ" سمع@: ÔXبا والّسميع nؤ ÔXبا oأ'ل تفس" وأمّا /@n'ٔا
بكلمة واليـوم والّرجز العذاب توصيف ã| واXنظور ـيغة@, الصِّ هذه مع� حقيقة ٕا�

/@nؤXبا التفس" من أبلَغ وهذا أنف«Îا@, ã| شّدtا ٕا� إ'شارة :@oأ'ل

أن فيه وأ'صل ,@ñا¦ي أيى التفس" باب من البطن فنصب بطنَک@: أXَت وأمّا
النفَس@/ طبَت ـ ã| Fك اXعرفة بلفظ ء Nيى وقد نكرة@, يكون

/@٤@.@١٠٤ ـ Ôوَن ÒXتأ Fك Ôوَن@ ÒXم@يأ Ô Øuوَن@فٕاÔ ÒXتأ تكونُوا الَقوِم@ٕان @dبِتغاِء ã| نُوا Òt�و
,@oأل@ ِرجٍز ِمن َعذاٌب م Ô ÒG أليـم@, يَوٍم َعذاَب عَليكُم أخاُف ,@oأل َعذاٌب م Ô ÒGو

أ¨اً@/ َعذاباً@ م ÔG أعتَدنا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اXر@:
الّرعد@/ سورة فاIة ã| اXقطّعة ا¡روف من

وعن الكرZة وآياته اXتعال ا� ٕا� ْوق السَّ عن أيضاً@: السورة هذه ã|ويبحث
اXرَسل�اXنِذرين@, خالَف Xن ا'bخرة@واللّعن يوم لقاء عن Øj وا'bجال@, اُ'مم@واُ'مور



١٢٧ اXر
الرّب عن Øj اXوكّل�@, وا9Xئكة واXغفرة واXعقِّبات اXرسل� من ا� ِنَعم يشكر nو

ورسله@/ وتربيته تعا�

ا9òفة دورة انxاء ٕا� wا يُشار ر@] م ل [@ا ا¡روف هذه ٕاّن اXص@: ã| وقلنا
قوس يبتدٔي ,@٢٧١ = ه ـ ٢٥٨ السنة هذه ومن الظاهرّية@, ع¿Ìيّة ãا'ث� النبويّة
الغـيبة زمان ويتحقّق Ì¿ع ا¡اديى ا'مام Ø|يتو ٢٦٠ سنة ã|و غيبxم@, ã| ال�ول

فرجه@/ تعا� ا� عّجل Ì¿ع ãæالثا ا¡ّجة ل9ٕمام

اُ'و� الدورة ٕاّن ونقول أخري@, دورة ا'س9ميّة الدورات ã|نضيف أن وZكن
`س وهيى بإ'سـ9مّية@, اُ'خر الدورات ونُسمِّيى أ'@كرم@, بالرسـول ا¢صوصة هيى

دورات@:

حم@/ Mروف ٕاليه ويُشار ا¡قيقّية@, ا9òفة ٕافتتاح ـ ١
/@nا Mروف ٕاليه ويُشار الطّهارة@, بيت أهل حياة زمان ـ ٢

اXص@/ Mروف ٕاليه ويُشار ا¡قائق@, وٕاظهار البيان أيّام ٕانxاء ـ ٣
ويُشار علzم@الّس9م, ة Ø_'ٔللخلفاء@وا العظمة@وا'9لة@وا'ح�ام أيّام ٕانxاء ـ ٤
أّول من ُحوِسَب ٕاذا العدد وهذا ,@٢٣١ أ'Pديّة حروفها عدد فٕاّن الر@, Mروف ٕاليه

ه@@/ ـ ٢١٨ يُطابق البعثة@, وهو ا'س9ميى التار±
ة@, Ø_'ٔا جواد التاسع إ'مام Ø|يتو أن ٕا� Ø ã�و�ال بالقوس يبتدأ السنة هذه ومن
٢٢٠@@ه@@/ سنة ã|وذلک للعسكريّ�علFz@الّس9م, وا¡بس بالشّدة@وا¤دوديّة يبتدأ Øj

اXر@/ Mروف ٕاليه ويُشار ,@ Ø ã�و�ال القوس ã| الغيبة دورة ٕابتداء ـ ٥

ع�ما ا£يد@, القرآن ã| ُمرتّبة ُذ@ِكَرت اXر@] الر@, اXص@, ,@nا@] الّسور فوا³ ٕاّن Øj
أ'ربعة@/ الدورات ã| ذ@كرناها



اXص ١٢٨

ـ الر ـ ٣ أ'عراف@/@ ã| ـ اXص ـ ٢ عمران@/@ آل ã|وتكّررت البقرة ã| ـ nا ـ ١
وهـذا الّرعد@/ ã| ُذ@كرت ـ اXر ـ ٤ ويوسـف@/@ هود ã| وتكّررت يونس ã| ُذ@كرت

ٕاbاً'@/ معانzا ترتيب يؤيِّد ال�تيب

إ'مـام خ9فة من اُ'و� السنة ع� الّرعد حروف عدد تطبيق العجب ومن
ه@@/ ـ ٢٦١ فيُطابق ٢٧٤ وهو غيبته@, ع¿Ìومن ãæالثا

/@hالكر القرآن تفس" من و'@تعّدها sواغت فُخذ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اXص@:
أ'عراف@/ سورة فاIة ã| اXقّطعة@, ا¡روف من

ٕا� مضافاً نري الكرZة السـورة هذه ã| فٕاّن [@ص@] حرف فzا أضيفت وقد
ونزع الّص9ة@, وٕاقامة دق والصِّ بالّص9ح الّصدور ٕاص9ح البحثعن السابقة@: البحوث
عن وا'جتناب الصا¡�@, اXصطف� الصادق� من ليكون ا¡رج@, من الّصدور ã| ما

الصاغرين@/ ومن النار أصحاب من يكون لئ9ّ السبيل وصّد أ'صنام

تـعا� � اÇXطيع� اُ'مـم أحـوال عـن اXباركة السورة هذه ã| يبحث وقد
ديyم ويتّخذون وأصحابه@, ويتّبعونه ٕابليس يطيعون والّذين أÊºئه@, ٕا� ه� واXتوجِّ
وغّرtم الّرسل خالفوا اXاضية اُ'مم من م9ٔ وهم ا'bخرة@, لقاء وينكرون وGواً لعباً

/@nا بتناسب عyا والبحث الدنيوّية@/ وأ'متعة أ'موال

يكون الع<ّية@, ã| مضبوط هو Fك بأ'Pد@, حوسبت ٕاذا ا¡روف هذه ٕاّن Øj±التار مبدأ فٕاّن ه@@/ ـ ١٤٨ ـ سنة ع� ينطبق العدد وهذا ـ ١٦١ ـ مطابقاً عددها
اòطّاب@, بن عمر حكومة ã| Vعول ّ اعتباريى فهيى اGجرة وأمّا البعثة@, من ا'س9ميى



١٢٩ اXص
]كّة iصk ا� رسول ٕاقامة مّدة وهيى سنة@, ١٣ ـ اGجريى اXتداول التار± ع� اد Ôñف

فة@/ ØÌ¿Xا
Ì¾النا وهو iعk الصادق ا'مام حياة خا[ة ع� منطبقة ـ ١٤٨ السنة وهذه

وعلومه@/ ا'س9م ¡قائق Ùب�Xوا ه جدِّ ٔ'حكام

العلميّة حياtم ã| اXعصوم� أ'طهار بيته وأهل iصk ا� لرسول أّن ?O@'و
وا'ختفاء@: ا'9Sء ã|دورات وا'س9ميّة

وسنة سنة@, ١٣ وهيى ]ّكة@, ٕاقامته أيّام iصk رسالته وهيى الشّدة@: دورة ـ ١
ـ ١٤ ا Øuفٕا ـ طه ـ Mروف السـنة هذه ٕا� ويُشار ّية@, وا¡رِّ والوسع الفتح مُبتَدأ ١٤
وآياtا والظفر@, بالفتح iعk له بشارة السورة فهذه /@ Òfلتَْش الُقرآَن عَليَک أنَزلْنا ما طىه

متناسبة@/

ã|وتلک ال½Íفة@: ا¡قّة ا'س9مية وا¡كومة ا¡قيقيّة ا9òفة ٕافتتاح دورة ـ ٢
آيات ويناس}ا ـ ٤٨ ا Øuفٕا حم@, ـ Mروف ٕالzا ويشار ه@@/ ـ ٣٥ سنة تطابق ٤٨ سنة
gا ِمَن الكتاِب تTيُل ـ حم ُمباركة@, لَيلٍَة ã| أنزلناُه اÔXب�ٕانّا والِكتاِب ـ حم السور@:

/@oا¡ك الَعزيز
الدورة وهذه الكساء@: أهل من والطّهارة النبّوة بيت أهل حياة خا[ة دورة ـ ٣
ـ nا ـ Mروف ٕالzا ويشار ه@@/ ـ ٥٨ سنة تطابق ٧١ سنة من نزوGا قوس ã| تبتدٔي
الطّّف@, حادثة فzا وقعت ã�ّال اGجرّية@, ٦١ سنة ٕا� ال�ول هذا وينxيى ,@٧١ ا Øuفٕا
أ�رض/// æأد ã| الّروُم ُغِلبَت ـ nا ـ ا'bيات وتناس}ا أحد@/ الكساء من@أهل يبَق nو

ية@/ b'ا @كوا@/// ÒFُي أن النّاُس أَحِسَب ـ@ nا ية@/@ b'ا
اXص@/ ـ علناً ا'س9ميى والتبليغ البيان أيّام ٕانxاء دورة ـ ٤

ãا'ث� ا� رسول خلفاء من ا9òفة اختتام ã| ال�ول قوس ابتداء دورة ـ ٥



أله ١٣٠

ا'مام ã Ù|تو أن ٕا� ه@@/ ـ ٢٥٨ سـنة تطابق ـ ٢٧١ سـنة من ويبتدٔي ظاهراً@: Ì¿ع
اXر@/ ـ Mروف ٕالzا ويشار ه@@, ـ ٢٦٠ سنة iعk العسكريى

الدورات Çwذه اخـتصاص جهة Gا الفوا³ هذه ã| ـ م ـ حرف أّن ?O@'و
ا'س9مّية@/ وملّته iصk Tّمد ا� رسول ٕا� اXنتسبة

ا� ٕاّ' و'@تأويلها تفس"ها و'@يعلم اXتشاwات@, من الفوا³ هذه أّن مّر وقد
ٕاستحسانات بل التأويل@/ و' التفسـ" من ليس قلناه وما ,@hالكر ورسـوله اXتعال

ٕاحBلّية@/ وتطبيقات ذوقيّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أله@:
ا�@/ = [@oِالوه@] @@@ [@ٕالُوَه@] ـ فر

اXعبود وإ''ه@: تَعبََّد@/ تأ@ّله@: عبادة@/ َعبَد تِعَب@: باب من ٕا'َهًة يأله ألِه ـ مصبا
وا'مع تعا�@, ا� دون من عبدوه Xا اÌ¿Xكون استعاره Øj وتعا�@, سبحانه ا� وهو
وأمّا مبسوط@/ ]ع� وِبساط مكتوب ]ع� ِكتاب مثل مفعول ]ع� ِفعال فإ'له ة@/ ßGآ
مشتّق سيبويه@: وقال وال9ّم@/ أ'لف لزمته َعلَم هو بل ء ãÏ¾ من مشتّق غ" فقيل ا�@:
ال9ّم واُدغمت اGمزة وسـقطت إٔ''ه ãفب� وال9ّم أ'لف عليه فدخلت ٕا'ه وأصله

قبله@/ ما Ì»ك مع وُيرقّق ,@ ÓDتعظ م وفخِّ
ِفـعال ع� ٕا'ه وأصله أ� قولنا ومنه عبادة@/ عبَد ٕا'َهة@: بالفتح أ@لََه ـ صحا
أ'لف عليه اُدِخَلت ØFفل به@, Økمؤ ٔ'@نّه مفعول ]ع� كإ'مام معـبود@, أيى مألوه ]ع�
ÓDتفخ للزومها النِّداء ã| اGمزة وقُِطَعت الك9م@, ã| لك�ته Hفيفاً اGمزة ُحِذَفت وال9ّم

Gا@/ Jّق العبادة أّن 'عتقادهم بذلک وا Ø Ôd أ'صنام Gة b'وا /@Ëº'ا Gذا
َهل تعا�@: قال به ولتخصيصه تعا� بالباريى فخّص ٕاله@, أصله قيل أ�@: ـ مفر



١٣١ أله

أ@لَه من هو وقيل َعبَد@/ يأ@َله@: ف9ن وألَِه Gم@, مَْعبود لكلِّ ÓÊºٕا َجعلوه وٕاله يّاً@/ ß Òd لُه تَْعلَم
الواو من فاُبِدَل ِو'ه أصلُه وقيل فzا@/ Ø"I صفاته ã| تفّكر ٕاذا العبَد ٔ'ّن ,@ Ø"I أيى
وٕامّا والنباتات@, كا'Fدات فقط بالتسخ" ٕامّا ـوه@, ÒL واGاً Uلوق كّل لكون Yزًة@,
احتجب@/ أيى لياهاً يلوه 'ه من أصله وقيل الناس@/ كبعض @@ معاً وإ'رادة بالتسخ"

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قـيد فـzا اُِخـَذ قد العـبادة أّن اXاّدت� ب� والفرق العـبادة@/ ]ع� ة ×G'ٕا ٕاّن
/@ Ø"التح قيد فيه اُِخَذ وإ'لىه اòضوع@,

ولعـدم العـ<ّية@, اللّـغة بقرينة يأله@, أله من أصلها أ� كلمة أّن أيضاً وظهر
دخلت Øj اXع�@, هذا ã| استعGFا شايعة ٕالbه كلمة ولكون التكّلف@, ٕا� فzا ا¡اجة
ٕالىه ' فقيل تعا�@, فيه ا'ستعFل وبك�ة بالغلبة@, ÓFعل صارت Øj وال9ّم@, أ'لف علzا

ا�@/ ٕاّ'

والّصواب@, ا¡قِّ عن بعيد فهو اXفعول@حقيقًة@: ]ع�@الفاعل@أو كون@اXصدر وأمّا
ٕاّن نعم مفاهيمها@, اIاد فكيفZكن اXفعول@, أو الفاعل هيئة Hالف اXصدر هيئة فٕاّن
للمفعول@, يكون اXفعول ٕا� انتسَب وٕاذا للفاعل يكون الفاعل ٕا� انتسب ٕاذا اXصدر
كقولنا با£هول@, اXسّمي للمفعول Ø ãب�Xوا باXعلوم@, اXسّمي للفاعل Ø ãب�Xا الفعل ã| Fك@
للفاعل اXصدر ٕاط9ق يكون وقد عمرو@/ ب ÖÍÒÈ أو زيد@, ُب ÖÍÒÈ عمراً@: ِب@زيد ÖÍÒÈ ã|
]ع�ا¢لوق وكوuا والّصنع والكتاب والبساط اòلق وأمّا َعْدل@, زيٌد ã| Fك للمبالغة
اXع� فٕاّن اXصداق@, ã| والتوافق التصادق من فٕانّه واXصنوع@: واXكتوب واXبسوط
Ëºا ]Çع� فهو الفاعل@: ٕا� نسـبة دون ومن هو حيث من فzا اعت< ٕاذا ّ اXصدريى
oيستق' التصادق وهذا اXوارد@, هذه ã| اXفهومان فيتصادق ]ع�اXفعول, أو اXصدر



أله ١٣٢

اXصادر@/ bيع ã|
وOَضع ٕاليه ويُتوّجه يُعبَد ما ã| اسـتعFله غلب :@ Ø"والتح العبادة ]ع� فإ'له

لديه@/

ٕاذاً /@� dثنَ ß Ö�×Gٕا �@تّتِخُذوا /@gا Ô�َغ ٕالىٌه َمْن واحٌد@/ ٕالىٌه gُا ا Ø̂ ٕا ُهَو@/ ٕاّ� ٕالىَه �
عيل@/ ×dوٕا Òoٕابراه آباِئَک وٕالىه َک ×Gٕا َنعُبُد @/@Ïºُمو ٕا�ٕالىِه فأطِّلَع خَلَق@/@ ]ا ٕالىٍه كلُّ َلذَهَب

Òتِنا@/ ßGبآ هذا فعلَت َأ@َأنَت Òتِنا@/ ßGآ بتاِركيى Lُن وما هَواه@/ ُه ×Gٕا َذ ØHd َمن أرأيَت

باط9ً@, أو حقّاً لديه وOضع يُعبد مَن ع�كّل ا'bيات هذه ã| أطلق قد فإ'لىه@:
غ"ها@/ من أو العقول ذويى من

قد الّذيى اXعبود فٕانّه اXتعال@, العزيز ع�ا� ٕاّ' '@تُطلَق الكلمة فهذه ا�@: وأمّا
س�@, Ô¡ا ا'Ëºأ'خّص@أ'ع�من@ب�@أÊºئه فهو حقّاً@, مقامه@وعظمته ã| العقول Ø"I

اXتعالية@/ وا'Fليّة ا'9ليّة صفاته 'ميع اXستجمع ع�ذاته يدّل أطلق فٕاذا

ُهَو@, ٕاّ� ٕالىَه � gُأ الّصَمد@, gُأ ,@Dس Ô¡ا أ�Êºُء لُه ُر اÔXصوِّ الباِرٔيُ اòالُِق gُا ُهَو
َمْن النّاِس وِمَن ,@ Òhَمر dبُن اÒXسيُح ُهَو gَا ٕانَّ قالُوا اّلذيـَن كََفَر لَقد ,@oَرح َغفوٌر gُوا

َحْرٍف@/ ع� gَا َيعُبُد

ã| Fكـ@ مـورداً ٢٦٩٧ ã| ا£ـيد القرآن ã| ال¿Ìيفة الكلمة هذه ذ@كرت فقد
اXعجم@/

موارد@: `سة ã|ُذ@ِكَرت فقد أللّىُهّم@: وأمّا

أللّىُهمَّ ّق@, Ò¡ا ُهَو هىذا كاَن ٕان أللّىُهمَّ عَينا@, أنِزل َربَّنا أللّىُهمَّ اÔXلِْک@, مالَِک أللّىُهمَّ
الّسمىواِت@/ فاِطَر أللّىُهمَّ فzا@, م Ô Ôx وIيّ

آخـرها ã| اXشـّددة oXا عyا واُبِدَلت الكلمة هذه ã| النداء حرف فُحِذَفت



١٣٣ ألو

اÇòاّص التوّجه وجلب اòصوصيّة ٕاظهار مقام ã| تُستعمل الكلمة وهذه مفتوحًة@,
Çّد@, ÒZ كمدَّ يؤّم أمَّ ماّدة من مأخوذة اXشّددة oXا هذه تكون أن و'@يبعد والعطوفة@,
وركِّـبت النِّداء حرف ُحِذَفت Øj وتَوّجْه@, اُقُصد أيى [@ [@اُمَّ أ'صل ã| أمراً تكون وأن

/@Fyبي ا'تصال وحصول للتخفيف اGمزة وسقطت ,@ اُمَّ كلمة مع أ� @كلمة

اòاّص@/ اòطاب مقام ã| تُستعمل الكلمة فهذه حال@: وع�أيى

مستدّلة@, غ" اُخر مطالب أللّىهّم@] أ�@, الكلFت[@ٕاله@, هذه اشتقاق ã| يقال وقد
ونقلها@/ التعّرضwا ã| فائدة '

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ألو@:

وbعها آلية@, واXرأة آٍل فهو نُصحاً@, '@يألوَك وف9ن /@ ÒÍ Ú½ق يألو@: أ' ـ صحا
أوال@/

كسبته Lو تقص"اً أوليته أيى ف9ناً وألوُت فيه@, ق½ÍØُت أ'مر@: ã| ألوُت ـ مفر
,@ñي] هد Ô'فا هد@, Ô'ا Mسب تقص"اً أوليتُه ما أيى ُجهداً ألوته وما كسباً@, أولَيْته أيى

نُصحاً@/ ألوتُه ما وكذلک

هو وأبطأ@/ ÍØ½ق :@ Ò� وأتَ تأليًة ã Ù�يُؤ Ø�وأ وٕالِيّاً@, واُلِيّاً واُلُّواً ألواً يألو أ' ـ لسا
ألوُت وما /@ البازيى وكذلک ,@ Ø�أ صيده@: ق½ÍØعن ٕاذا للكلب ويقال /@ÍÙ½مق أيى ,@ مُؤلٍّ
iصk Ø ãRّالن وقال تركُت@/ ما واُلّواً@: ألواً أفعلَـُه أن ألوُت وما اسـتَطعُته@/ ما أيى ذلک
ق½ÍØُت ما أيى ـ ãأه� Ò"خ لَِک أصْبُت وقد ãÏ»ونف ألوتِک fا يُبكيِک ما :@iعk لفاطمة

َزْوجاً@/ َعليّاً لِک اخ�ُت حيث وأمريى أمرِك ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



أ� ١٣٤

والتحقيق@:

ã| والتأخ" للتقص" اXوِجب والتسا� ãæالتوا هو اXاّدة@: هذه ã| أ'صل أّن

ã| ا'ستطاعة ¼Íف وعدم العمل ترك اXع�@: هذا لوازم ومن أ'مر@/ وقضاء العمل
والتأخ"@/ وإ'بطاء وIصيله@, طلبه

/@Fyبي فخلطوا اXاّدة@, هذه من Ø ãqلليا فهيى اُخر@: ãæمعا من يقال وما

/@١١٨ . ٣ ـ َخباً� �@يألُونكُم دوِنكُم ِمن بِطانًة �@تّتِخُذوا

ا'هد@/ كّل عليكم xNدون بل عليكم, وإ'فساد أموركم ٕافساد ã| 'يق½ÍÙون
/@٢٢ . ٢٤ ـ èالُقْر ãاُو� يُؤتُوا أن َعِة والسَّ ِمنْكُم الَفْضِل اُولُو و�@يَأتَِل

/@èالقر ã�اُو يُؤتوا أن فيه و'@يطاوعون التقص" '@يأخذون أيى

/@٢٢٦ . ٢ ـ أ¾Îر أربََعِة تَربُُّص ِنساِئِهم ِمن ُيؤلُوَن لِّلذيَن

أربعة تربّص فلهم أزواجهم@: عن أنف«Îم رون ويؤخِّ ãæالتوا يُظِهرون الّذين أيى
أ¾Îر@/

الفقهّية@/ الكتب ã| مضبوطة وأحكامه إ'ي9ء وخصوصيّات

عنوانه@/ ã| ء وسيجيى أ'� من أخذYا Zكن وإ'ي9ء ا'ئت9ء ٕاّن Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�@:
التقص"/ وا'bخر ا'جxاد@واXبالغة, أحدYا متباعدان: أص9ن أ�: ـ ألو ـ مقا
ع�َفعولة@, Tمولة وأ'لِيّة أليًَّة@وألوًة@وٕالوًة@/ َحلَف ٕاذا : ã�يُؤ�آ أ'ّول, خ9ف ãæوالثا
ٕاذا الرجُل ائت� الفّراء@: قال اXبالغة@/ ã| Ø�ويتأ ,@ ãويأت� ã�يُؤ ويقال َفعلة@/ ع� وألوة



١٣٥ أ�
:@ ãæالّشيبا قال ُجهداً@/ نَدع n نُصحاً@: ألوتَک وما منكُم@/ الَفْضِل اُولو يأِتل و� ـ حلَف

وأبطأت@/ توانيت آليت@:

وا'Çمع الّشـاة@, ألية وأ'لية@: ا'b'ء@/ وا'مع النعمة@, مقصور@: أ'�× ـ مصبا
فهو أليُته@, عظمت َتِعب@: باب من Ó�أ الكبُش Ò ã ß�وأ وسجدات@/ سجدة مثل أ@َليات@,
وَعطايا@/ َعطيّة مثل أ'يا وا'مع ا¡لف@/ وأ'ِلّية@: أعمي@/ ع�وزن آ� ع Ôdو ألياُن@,

وائت�كذلک@/ Ø�وتأ مُؤٍل@/ فهو حلف@/ ٕاذا ٕايتاًء çآ مثل ٕاي9ًء Ò�وآ

مـثاله بالياء@, وُيكتب ,@Ì Ò»يُك وقد بالفتح أ' واحدها النَِّعم وا'b'ء@: ـ صحا
الّشاة@, ألية بالفتح وأ'لية مثله@/ � وْأتَ Ø�وتأ حلَف@, ٕاي9ًء@: ã�يُؤ وآ� وأمعاء@, مَعًي

ِلَية@/ و' ٕالية تقل و'
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهىـذان القدرة@/ وظهور البلوغ ]ع� وأ'� والتقص"@/ ãæالتوا ]ع� أ'لو أّن
اXفهوم� أحد أ@ك<ويؤخذ ب�اXاّدت�اشتقاق يكون أن و'@يبعد متقاب9ن@, اXعنيان

اَُخر@/ ãæعني�معاXا من تفّرعت Øj التقابل@, بنسبة ا'bخر من

الُبعد@/ ك@, Øال� إ'بطاء@, التأخ"@, :@ ãæوالتوا التقص" مفهوم fن
القدرة وٕاظهار وا'ستطاعة@, وا¡لف@, والعهد@, ,@oالتصم البلوغ@: مفهوم ومن

والنعمة@/ وأ'لية@, وا'جxاد@, وا'نxاء@, والنعمة@, والعطوفة

ãqاu oوتصم يى جدِّ عهد فهو ,@oالبلوغ@والتصم متفّرعات ا¡لفمن أّن فظهر
ã| وا'نxاء الّرaة ٕاظهار ٕا� ترجع فهيى النعمة@: وهكذا أمر@, ع� وإ'قدام العمل ã|
ِقبال ã| ãæعاÇXا هذه وكّل الشاة@/ ã| أ'لية هيى ã�ّال اòاّصة النعمة وكذلک العطوفة@/

والتقص"@/ ãæالتوا



ٕا� ١٣٦

إ'@كFل مصاديق من يعّد ما كّل بل للنعمة@, مرادفاً ليس أ'�@: مفهوم أّن Øوتب�
بxـيّة أو باòلق أو بالتقـدير أو بأ'مر كان سـواء@ العطوفة@, ã| والبلوغ الّرaة ã|
وهذا أخروّية@/ أو دنيويّة باطنة@, أو ظاهرة العمومّية@, بالنعم أو بالنظم أو أ'سباب

ن@: ×aالّر سورة ã| ا'b'ء مصاديق ã| التدّبر عند اXع�يظهر
وجـُه fويَبـ فاٍن َعلzا َمْن كّل آ�ء@/// ِّ فبـأيى � ْغِربَ ÒXا وَربُّ Öَق� ßÌ Ö¿ÒXا َربُّ
إ�ْحساِن َجزاُء هْل آ�ء@/// ِّ فبأيى الثَّق*ِن ا Øvأ لكُم َسنَفرغ ربِّک@/// آ�ِء ِّ فبأيى ربّک@///

بان@/ ُتكذِّ ا Ôg ربِّ آ�ِء ِّ فبأيى ياِم ßòا ã| َمقصوراٌت ُحوٌر آ�ء@/// ِّ فبأيى إ�ْحساِن ٕاّ�

مـفهوم بـيyا وا'Çامع جّداً@, Uتلفة الكرZة ا'bيات تلک ã| ا'b'ء fصاديق
فيه@/ التقص" وعدم الّرaة ٕاظهار ã| والبلوغ ا'حسان ã| ا'نxاء

/@٧٤ . ٧ ـ ُمفِسديَن أ�ْرِض ã| و�@تَعثَوا gِا آ�َء فاذْ@كُروا

أو ظـاهريّاً معنويّاً@, أو يّاً مادِّ تعا�@, منه وٕاحسـان وفضل ورaة نعمـة @كلُّ
باطنيّاً@/

العباد@؟ ع� النَِّعم من يكون كيف العذاب بأّن يستشكل وقد

والقانون ا¡كم وٕاجراء العدل بسط ã| وإ'نxاء ا¡ّق ٕاحقاق ã| البلوغ فيقال@:
ـ ã| Fك أ'�@, ومن والنِّعمة الّرaة من كلّها النّظم@: وحفظ

فَيوَمئٍذ ُشواٌظ@, عليgا ُيرَسل لكُم@, َسنَفرغ الَوْزَن@, وأقيُموا اñXاَن@, وَوَضَع

ِّ فبأيى ,@ ãÏ¼بالنّوا فُيؤَخُذ ِرُموَن@, Ô£ا wا ُب ُيكذِّ ãB الّ Øsَجه هذه ٕانٌس@, ذَنبِه عن �@يُسئل
بان@/ ُتكذِّ ا Ôg ربِّ آ�ِء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕا�@:
,@ Óمع� أو ظاهراً مكاناً@, أو زماناً الغاية انxاء ع� وتدّل ا'اّرة ا¡روف من



١٣٧ أ�

ا¢صوص للّربط ووضع أ'� ماّدة من اُِخَذ قد الّلفظ هذا ولعّل حgاً@/ أو موضوعاً
ا'نxاء@/ وهو

ٕا� اÔXنxي@, وٕا�ربَِّک َعبِدِه@, ٕا� فأوحي تُرَجُعون@, إلَيْنا Øj ,@ Ù Ò'ال Òٕا� اُهم ØS ØFفل
فِرعون@/ ٕا� ٕاذَهب َمعْلُوم@, َقَدٍر

خ9@/ حاشا@, عدا@, مشتّقة@: ماّدة عن أخذها ã| الكلمة هذه ونظ"

اXع�@/ هذا هو فzا الواحد فأ'صل
قيد فا'نxاء أموالِكُم@: ٕا� م Ô ÒGأموا و�@تأ@كُلُوا اÒXرافـق@, ٕا� وأيديَكم ـ وأمّا
أمواÇGم و'@تأ@كلوا فاغسلوها@, اXرافق انxاء ٕا� أ'يديى أيى للحكم@, ' للموضوع

أموالكم@/ ٕا� مرتبطة

فٕاّن بصحيح@, فليَس ٕاÌºائيل@: ãع�ب� ]ع� ٕاÌºائيَل@, ãDَب ٕا� وقََضيْنا ـ وأمّا
والشّدة@/ وأ'خذ العذاب ã| تستعمل iعليهÏÉقk

َربّک@/ عَلينا لِيَقِض اXوَت@, عَليِه قضينا ØFفل فقÏÉعَليه@, Ïºمو فَو@كزُه
ا¡كم@: بيان مقام ã| فتستعمل iٕاليهÏÉقk bلة وأمّا

ٕا� قََضـيْنا ٕاذ الكتاب@, ã| ٕاÌºائيل ãDب ٕا� وقََضـيْنا أ�مر@, ذلک ٕاليِه وقََضيْنا
أ�مر@/ ÏÒºمو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�@:

التخصيص, من@حروف وبالتشديد وها/ أما ـ بالتخفيف@من@حروف@التنبيه,@مثل
وَلوما@/ ولَْو' ه9ّ مثل

م@/ Ôyع َم½Íوفاً لَيَس يأتzم يَوَم أ� فَهاء@, السُّ هُم م Ô Øuٕا أ�



ٕالياس ١٣٨

لئ9ّ بعدها الواقعة ا'ملة ع�مضمون ا¢اَطب ع�تنبيه تدّل التنبيه وحروف
اXضمون@/ هذا Iقّق ع� وتدّل عنه@, و'@يغفل يفوته

فٕاّن اXفهـوم@: ã| التناسـب من [@أ�@] ماّدة وب� الكلمة هذه ب� ما ?O@'و
والبلوغ@/ العهد يناسب التنبيه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕالياس@:

ٕاÌºائيل@/ ملک آحاب ٕا� اُرِسَل ٕاÌºائيل ãب� أنبياء من /@ ã Ùèر أ� ٕايليا@: ـ قم

وكانوا بَعلبک@, ٕا� ا� بعـثه نون@, بن يوشع سـبط من هو ٕالياس@: ـ اXعارف
ملكه ع� يستخلفها وكان أزبيل@, وامرأته أَحب ومَِلكُهم بعل@, له يقال ÓCص يعبدون

غاب@/ ٕاذا

يقول@: Øj وٕاليا@, بٕالياس مربوطة روايات يرويى ـ وٕاليا ٕالياس قّصة باب ٥ Mار
/@Fzعل اXشتملة إ'�Òdوالقصص لتشابه وٕاليا ٕالياس اد ÙIا '@يبعد ـ بيان

هو ٌّ َحيى ِ'ْٔخآِب@: جلعاَد ãمُستوِط� من Ø ãRالِتْش ٕايليّا وقال ـ ١٧ أ'ّول اXلوك
ٕاّ' Òـن� السِّ هذه ã| مطٌر و' طَلٌّ '@يكوُن ٕانّه أماَمه@, وقفُت الّذيى ٕاÌºائيل ٕاله الرّب

/@ ã�قَو عند

اثـنَت� الّسـاِمرة ã| ٕاÌºائيل ع� ُعمِريى بن أْخآُب ومَلَک ـ ٢٩ . ١٦ ã|و
وَعـبََد وساَر امرأًة@, Ò�ِّالّصـيدوني مَلِِک أثبََعَل ٕابنَة ٕايزابََل ذ ØHا Ø�ح سنة@/// وِع¿Ìيَن

له@/ وسجَد البَعَل

ãواث� ُرث ÒJ شافاَط بن أليَشَع ووجد هناك من فذهب[@ٕايليّا@] ـ ١٩ . ١٩ ã|و
البَقر ف�ك عليه@, ِرداءه وطَرَح به ٕايليّا fّر ÒÌ¿ع ãæالثا مع وهو قّدامه َبقٍر فَّدان ÒÌ Ò¿َع



١٣٩ ٕالياس

ٕايليّا@/ وراَء وَر@كَض

ابن وكان نون@/ بن يوشع ولد من العادر بن ٕالياس هو يقال ـ ٩٩ . ٣ البدء
وٕالياس� ٕالياس له يقال عمران@, بن هرون ولد يَ«Ïمن بن ٕالياس هو يقول@: ٕاسحاق
له يقال ببعلبک ٕا�مَلک حزقيل بعد ا� بعثه بعينه@, الكفل ذو هو ويقال ياس�@, واذر

ٕا»@/ يستخلفها@/// كان ازبيل Gا يقال امرأة وله آحب

هارون بن العñار فنحاصبن ياس�بن ٕالياس@بن ـ ٢٣٩ . ١ ـ تار±الط<يى
ã|وعظمت حزقيل قبض وجّل عّز ا� ٕاّن Øj قال@: ٕاسحاق بن Tّمد عن عمران@/ ابن
وعبدوها أ'وثان نصبوا Ø�ح ٕالzم ا� عهد من كان ما ونسوا أ'حداث@, ٕاÌºائيل ãب�
بن هارون بن العñار بن فنحاص بن ياس� بن ٕالياس ٕالzم ا� فبعث ا�@: دون من

ٕا»@/ نبيّاً@/// عمران
Yا Dوف لک@/// أفعُل ماذا اطلْب ٔ'لِيَشع ٕاليّا قال ع<ا وØXا ـ ٩ . ٢ ãæالثا اXلوك
العاصفة ã| ٕايليّا فصعَد ,Fyفَفَصَلْت@بي وَخبٌل@من@نار من@نار َمركَبٌة يس"اِن@ويتكلFِّن@ٕاذاً
nو ا Òuوُفرسا ٕاÌºائيل َمركبَة ãèيا@أ ãèيا@أ ½Íخ يَ وهو يَري أليَشُع وكان ال«Êء@, ٕا�

ٕا»@/ بعُد@/// َيره
كَهنًَة oأورشل من الzود ح�أرسل يوحنّا ¾Îادة هيى هذه ـ ١٩ . ١ يوحنّا
أنت@؟ Þ ãRّالن أنا@/ َلسُت فقال أنت@؟ ٕايليّا ماذا@, ٕاذاً فسألوه أنت@؟ مَْن ليسألوه Ò�ِّو'وي

/@' فأجاَب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXسـيح@, ظهور ينتظرون كانوا oأورشل كهنة أّن الكلFت هذه من يظهر أ@نّه
ا'س9م@/ Ø ãRن وهو اÔXطلق Ø ãRّالن وظهوَر ال«Êء@, ٕا� ُرفع بعدما ورجعته ٕايليّا وظهور



ٕالياس ١٤٠

ٕالِيّاُهو@/ أيى ,@@@@@ ـ هكذا الع<يّة التوراة ã|ُضِبَطت قد ٕايليّا كلمة @ٕاّن Øj
ã|و ٕايِلياه@/ ـ هكذا فاضلخان@, ترbة الفارسيّة ã|و مثلها@/ ّ الع<يى Rطِّ الفارسيّة ã|و
اXتأخِّرة النّسخ أغلب ã|و ايلياء@/ ـ يوحنّا ã|و ايليا@, ـ هكذا ١٨١١م@, طبع الع<يّة

ٕايليّا@/ ـ هكذا اb�Xة
وحرف ٕايلياء@/ أو ٕايلياه أو ٕاليّاهو@, من معّربة ا Øu@أ فالظاهر ٕالياس@: كلمة وأمّا
ِديوغانس@, ِديوجانس@, ِهرَمس@, ã| Fك@ كث"اً اليونانيّة ã| أ'Êºء أواخر �يلحق السِّ

طيطوس@/ يولياس@, ه"دوُطس@,

بلقيس@, برجيس@, ٕابليس@, ã| Fك كث"اً@, وغ"ها@ اXـعّربة الكلFت ã| وتوجد
جرنفس@/ طغموس@, طرطوس, طرابلس, طمروس@, ُعبدوس, سندوس@, جرجيس@,

هـذا من كث"ة لغات فzا Qد اللّغـة قاموس من � السِّ آخره ما باب راجع
ع� للد'لة وٕامّا كاGاء@, كت والسَّ للوقف ٕامّا موارده@: غالب ã| � السِّ وٕا¡اُق القبيل@,

والزيادة@/ والك�ة واXبالغة العظمة
/@@٨٥ أ'نعام@. ـ � ß¡الّصا ِمَن كّل وٕالياَس Ï»وعي يي ÒJو وَز@كريّا

واجتباءه هدايته أّن ٕا� ٕاشارة :@Ï»وعي وJيي زكريّا رديف ã|الياس ُعّد فقد
قال@: Øj الّس9م@/ علzم هدايxم نوع من كان وتفضيله

/@� ÒXالعا ع� لْنا فَضَّ كُّ*ً ولُوطاً ويُونَُس واليََسَع عيَل ×dٕوا
واحد@/ رديف ã| فذكرهم

ذ@كر مقام ã| الّس9م علzم أ'نبياء أÊºء ُذ@كرت مورد كلِّ ã| اXع�منظور وهذا
ا'bيـات ã| وليس برسـالxم@, والعمل سلوكهم وكيفيّة وهدايxم واجتبائهم فضلهم
النبـّوة ٕا� فيه ربط ' ّ تارOيى ّ يى مادِّ أمـر فٕانّه تأّخره@, أو زماuـم تقّدم ع� د'لة

والتبليغ@/ واGداية سالة والرِّ



١٤١ ياس� ٕال

وا'نقطاع التجّرد حال ã| الّس9م@كان عليه ٕالياس الكرZة@أّن ا'bية من فيُستفاد
الكاملة@/ والعبوديّة اòالص والتبتّل التاّم والتوّجه

أْحَسَن وَتَذروَن بَْعً* أَتْدُعوَن تَتُّقوَن أَ� لَقْوِمِه قاَل ٕاذ Òرَسل�ÔXا َن ß ÒX ٕالياَس وٕاّن
/@١٢٣ . ٣٧ ـ اòالِق�

الناس@, ٕا� اُرِسلوا اXرسل�الّذين من bع ذ@كر مقام ã| الكرZة ا'bيات هذه
وتََر@كنا ـ Pملة r ÔO Øj رسالxم@, جريان من ا'الب هو ما وُيذكر واحداً فُيذَكرون

ية@/ b'ا ع�@///@ َس*ٌم ا�Ðِخريَن ã| عَليِْه

تعا�@: يقول أيضاً ا'bيات هذه ã?ف

/@١٣٠ . ٣٧ ـ ياس� ٕال َع� َس*ٌم ا�Ðِخريَن ã| عَلَيِْه وتََر@كْنا

ٕالياس هو ياس�@@ـ ٕال ـ كلمة من اXراد أّن الكرZة@: ا'bيات نظم من فيُستفاد
وظاهِرها@/ ا'bيات نظم خ9ف اXورد هذا ã| اُ'خر وأ'قوال قطعاً@, اXذكور

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ياس�@: ٕال
فنقول@: لغًة@, الكلمة هذه عن البحث وأمّا

نافع وقرأ وسين�@/// كسينا ٕالياس@, ã| لغة ياس�@: ٕال ع� َس9ٌم ـ البيضاويى
فيكون مفصو'ن@, اXصحف ã| F Øu@'ٔ ٕا�ياس�@, آل ع�@ٕاضافة ويعقوب@: عامر وابن

ٕالياس@/ أبا ياس�

لغات ففيه ٕاÌºائيل@: ã| ويقول /@ Ôِع� ×d وإ عيل ×d إ لغتان فيه ٕاdعيل@: ـ اXعّرب
ٕاÌºائ�@/ ٕاÌºائيل@, ٕاÌºاُل@,

لغات ا Øu@ع�أ ع�ٕالياِس�وٕادريِس�وٕادراس�وٕادَرس�@, وقُرٔي ـ الكّشاف



أ@لْيََسع ١٤٢

مع�@/ Ìيانيّة Ù»ال ã| والنون الياء لزيادة ولعّل وٕادريس@, ٕالياس ã|
ã Ø|تو أن بعد ملک ٕاÌºائيل ãس9ط�ب� من الّسابع وهو العّم@/ أيى آحاب@: ـ قم
ايزابَل زوجته وكانت سنة@, ٢٢ سلطنته مّدة وكان اXي9د@, قبل ٨٧٤ سنة ُعمِريى أبوه

/@ Ø ãæالّصيدو اXلک اتباعل بنت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الياء فzا زيدت ٕالياس@, ã| لغة وهيى واحدة@, ٕالياس�كٕاÌºائ�كلمة كلمة أّن
بـزيادة oوالتـعظ التجليل ولقصد اXـورد@, ã| ا'bيات أواخر ã| النظم ¡فظ والنون

اXب�@/
وهـذا س�@/ فيقال@: التلّفظ@, ã| ونون ياء علzا ُتزاد س@: حرف أّن ?O@'و
الصورة wذه تتلّفظ يس@, ـ كلمة أّن Fك وٕاظهارها@, وتفخيمها ا¡رف ]دِّ اXع�شبيه

ياس�@/ ـ

آِل ـ ال9ّم Ì»وكـ ها ومدِّ اGمزة بفتح الكلمة هذه بعÎÉم قراءة أّن والظاهر
أبيه Ëºا بأّن القول نشأ اXع� هذا من ولعّل منفصلة@, لكتابxا اXوجبة هيى ـ ياس�
وكـّل /@iصk ا� برسول Ìة Ø»فXا يس@, ـ كلمة هو القراءة هذه منشأ أّن Fك ياس�@/

ضعيفة@/ موهونة هذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ@لْيََسع@:

ٕاÌºائيل@: ãب� أنبياء ومن ٕالياس خليفة هو

ÇJُرُث شافاَط بَن أليَشَع ووَجد هناك من فذهَب ـ ١٩ . ١٩ أ'ّول اXلوك



١٤٣ أ@لْيََسع

ف�ك عليه رداَءه وطَرَح به ايليّا fّر ,@Ì¿ع ãæالثا مع وهو قَّدامَه َبَقٍر فَّداَن Ì¿َع وٕاثنا
ٕا»@/ وراَءك@/// Ô"وأس واُمِّيى ãèأ اُقَبُِّل ãَدع� وقال ايليّا َوراء وركَض البَقر

والسا@كن شافاط وابن Ø ãRالن ايليّا خليفة كان / يى يُنجِّ َيري@أو @ا� أيى أِليَشع@: ـ قم
ولََة@/ Ô ÒT آبََل ã|

ب� واقع اُردن صحراء ã| موضع الّرقص@/ مزرعة أيى Çولََة@: ÒT آبََل ã| ويقول
لوط@/ وMر الط<يّة Mر

ٕاليشاع@/ = ـ الع<يّة اXلوك ã|و
والقّوة@/ ا� أيى ٕال@/@ = ـ فر

والنّجاة@/ الف9ح أيى ياَشع@/ =

Ø ãqوالكسا aزة قرأه الوصل@, Yزة بٕاثبات وأليسع@: ـ ١٩٧ . ٢ اXرجان ن�
oبتفخ للمدح زيدت التعريف 'م ب9م� فهو الياء@, وسكون ال9ّم بتشديد وخلف
الياء وفتِح Uفّفًة ال9ّم بٕاسكان الباقون وقرأ واحدة@, ب9م ٕاّ' فليس رdه وأمّا ,@Ëº'ا

بعدها@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ـ وأصلها الكلمة@, جوهرة من هيى بل للتعريف@, ليست فzا وال9ّم أ'لف أّن
والقراءة أ@ْلَيَسع@/ ـ بلفظ بت ُعرِّ وقد ٕالِيشاع ـ الع<يّة ã| الكلمة وأصل ا�@, ]ع� ٕال
للـتخفيف وص9ً اGمزة حذف Nـوز @نعم كذلک@/ أيضاً@ hالكر القرآن ã| الصحيحة
كابن أ'Êºء بعض ã| اGمزة ذف ÔI Fك التعريف@, 'م ã| الوصل wمزة شبzة ولكوuا

الوصل@/ ã| وغ"ها وامرأة وامرٔي وابنة واثن�واZن sواب

علzا@! و'@يُقاس ّ Êعيى Òº أ'Êºء ã| اGمزة سقوط قيل@: فٕاْن



أْم ١٤٤

من موردين ã| موصولة ذ@كرت وقد تعا� ا� ك9م من أقوي Êºع ّ أيى قلنا@:
ا£يد@/ القرآن

/@@٨٦ . ٦ ـ Ò� ÒXالعا Òَع� فَّضلْنا وكُّ*ً ولُوطاً ويُونَُس والْيََسَع عيَل ×dٕوا
/@٤٨ . ٣٨ ـ أ�ْخيار ِمَن وكّل الِكْفِل وذا والْيََسَع عيَل ×dٕا وdذْ@كُر

من ويستفاد ساقطة@, موصولة وYزtا ا'bيت� ã| الكلمة هذه �ستعملت فقد

وذيى ولوط ويونس ٕاdعيل رديف ã| كان iصk Ø ãRالنـ ٕاليَسع أّن الكرZتـ�@: ا'bيت�
أbع�@/ زماuم وأهل ع�قومهم لوا فُضِّ والّذين أ'خيار أ'نبياء من الكفل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أْم@:

العاطفة@/ ا¡روف من
ÇGمزة 'ِزمـة اXّتِصـلة@: وأم /@ ÓF{ُم أ'مرين ٔ'حد وأْم@: وٕامّا@, وأو@, الكافية@:
وآخرYا أحدYا@, أم بعد يقع kأيى اGمَزة@, خُر b'وا ,@ ß�َستَويXا أحُد يلzا إ'ستفهام@,
تركيب Nز n Øj ومن التعي�@, لطلب أحدYا@, ثبوت بعد ,@iفصل دون من اGمزة@, بعد
أيى ـ كبَل اXنقطعة@: ـ وأم /@' أو نعم بالتعي�دون جواwا وكان عمراً@/ أم زيداً أرأيَت

أ'ّول@/ إ'عراضعن ã|
مالک@: ابن ويقول

مُـغِنيَة ٍّ أيى َلـفِظ َعـن َزٍة ÒY أو التَّسوية ِز ÒY بَعَد اعِطف wا وأم

اُِمـن Çذِفها Ò ßM اÇÒXع� ِخفَا @كاَن ٕان اÇÇÒGمَزُة اُســِقَطِت ÇÇÇا Ø[وُر
َخـَلْت بـه قُـيَِّدت ا Ø ßW تَـُک ٕان َوَفْت بَـل و]Çعـ� وبـانقِـطاٍع
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ويكون bيعاً@, واGمزة ]ع�بل فاXنفصلة ومنفصلة@, متّصلة تكون أم ـ مصبا
منقطعًة وتُسّمي عمرٌو@, أم mقا زيد هل شاة@, أم بٌل ٕ'َ ا Øuٕا واستفهاماً@, خ<اً بَعَدها ما
ÇYزة يلزمها واXتّصلة تامّاً@/ ك9ماً واحد كّل واستق9ل بعدها وما قبلها ما 'نقطاع

واحداً@/ ك9ماً قبلها@ وما بعدها ما كان وGذا ,@F Øvأ ]ع� وهيى ا'ستفهام

أم الفّراء الxذيب@: ]ع�بل@/ ويكون ا'ستفهام@, ومعناه عطف حرف أم@: ـ لسا
ا'ستفهام@/ ع� رّداً اXع�تكون ã|

اXصدر@/ Tلِّ ã| واقعة bلة ع� الداخلة هيى التسوية@: وYزة أقول@:

�@يُؤِمنُوَن@/ تُْنِذْرُهم Ö Òn أْم م Ô Òtَأ@َأْنَذْر م ßzَعل َسواٌء
إ'نذار@/ علzم سواء أيى

ا¡كـم ثبوت مع الشـيئ� أحد تعي� wا اXسـتفهم هيى :@ ّ أيى ]ع� واGمـزة
اòالُِقوَن@/ Lُن أم لُقونُه Ö ÒH Ôrَأ@َأن ـ ٕاbاً' ٔ'حدYا

أم Ò� ÒXالعا َربِّ ِمْن ـ به مرتبطة غ" قبلها ØFع اXنفصـلة وهيى اXنقطعة@: وأم
@الظُّلFُُت@والنُّوُر,@أم@لَُه@البَناُت@ولكُم@البَـنُوَن,@و�يَـنَفَعكُم َيُقولوَن@افFاُه,@أم@َهْل@تَستَويى

ٕافFاُه@/ َيقولوَن أم أَردُت@/// ٕان نُْصحيى

النحوّية@/ الكتب ã| قيل ما توضيح هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

bلة أو آخر@, استفهام سبق بعد ٕاّ' و'@تقع ا'ستفهام@, ع� تدّل أم كلمة أّن
سبق أو ÓF{ُم سبَق موضوع عن يُسـتفَهم أن ãÏÉتقت أيى اسـتفهاماً@, توِجب أخري

مُقّدراً@/
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با¡قِّ أِجئْتَنا ,@gُا أم Õ�خ قوَن ُمتفرِّ َأ@َأْرباٌب ْلِد@, Ôòا َجنُّة أم Õ�َخ أذلِْک ـ فأ'ّول
َضلّوا@/ ُهم أم عباديى Ôrأضلَل Ôr َأ@َأنْ الّ*ِعب�@, ِمَن أنَت أم

@تلک@اXوارد@تدّل@ع�@ا'ستفهام@اXكّرر,@وٕان@شئت@قل@ع�@ا'ستفهام@والعطف@, ã?ف
له@/ ِعدً' وجعله ع�سابقه إ'¡اق أيى

يرتفع Ø�ح فيستفهم ٕاbاً' أو ٕاwاماً أو تعّجباً ãÏÉيقت ك9م يسبقه أن ãæوالثا
إ'bال@: Øويتب� إ'wام وينكشف التعّجب ذلک

بَيِّناٍت آياتُنا م ß Özَعل Ò� تُتْ وٕاذا افFاه@, َيقولوَن �أم ÒXالعا َربِّ ِمن فيه َريَْب �
َحْرثِه@/// ã| لُه نِزْد ا�Ðِخَرِة َحْرَث ُيريُد كاَن َمْن افFاه@, َيقولوَن أم كَفَروا@/// الَّذيَن قاَل
َحِسبَْت أم ُجُرزاً@ َصعيداً@ َعلzا ما اِعلوَن Ò! وٕانّا ين@/ الدِّ ِمَن م Ô ÒG Ìُعوا@ Ò¾ @كاُء ÒÌ Ô¾ م Ô ÒG أم
يَْسَمُعون@/ ُهم Ò Ò&أ@ك أّن ِسُب Ö ÒI أم هَواه@/// ُه ×Gٕا َذ Ò ÚHd َمن أَرأيَت الكَْهِف@/ أصحاَب أّن

الثالث ã|و ,@ التوبيخيى ل9ٕنكار واòامس والرابع ãæوالثا أ'ّول ã| فا'ستفهام
ا'bيات من و9bت@: مطالب سبقت قد كأمثاGا اXوارد هذه ã|و /@ ã�إ'بطا ل9ٕنكار
أوجبت وغ"ها@: اً@, ×Gٕا اGوي اذ ÙHوا صعيداً, ما@علzا وجعل ا¡رث@, وزيادة البيِّنات@,

تنافzا@/ أخري مطالب ٕانكاَر ٕاثباtا
نوع فzا bلة بعد واقع وهو ما@, اسـتفهام ع� تدّل Ë»الق هذا ã| أم فكلمة

دفعها@/ ُيراد باطل توّهم أو ٕاع�اض أو ٕاشكال أو ٕاwام
صحيح@/ غ" ا'صط9حيى ]عناه Ë»الق هذا ã| فالعاطفيّة

ضعيف@/ اGمزة@: مع بل أو ]ع�بل@, تفس"ه أّن قلنا ا ØW فاتّضح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّم@:
به وأّم وأمّه قصده@/ أيضاً@: ه ØWوتأ ه ØWوأ قصده@/ قتل@: باب من أمّاً أمّه ـ مصبا
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يقول العرب وبعض فاعل@, Ëºا باXدِّ آمّة Ëº'ٕوا شّجه@/ وأّمه@: ٕاماماً@/ به Øص� ٕامامًة@:
وقيل الوالدة@/ واُ'ّم@: أصله@/ ء@: ãÏ¿ال واُّم أ'صل@/ ã| مع�اXفعوليّة فzا ٔ'ّن مأمومة@,
ابن قال اُمّات@/ أ'صل وأّن اGاء بزيادة واُجيب ع�اُّمهات@/ مع ÔQ وGذا اُمَّهة أصلها
ِسن ÔJ@' الّذيى العرب ك9م ã| ّ واُ'مِّيى ا¡ذف@/ دعوي من أÎºل الزيادة دعوي :@ ã Ùج�
ا'هل من اُمُّـه ولدتُه ما ع� فهو مكتسَبة@, الكتابة ٔ'ّن اُ'ّم ٕا� نسبة فقيل الكتابة@,
الصلوة@, ã| به Økيُؤ مَْن وإ'مام به@, اXقتديى ßnالعا وإ'مام@: اòليفة@, وإ'مام@: بالكتابة@/
ء@: ãÏ¿ال وأمام أمِثلة@/ وزان ة ÒWأأ وأ'صل ة Ø_أ ا'مام وbع /@eواُ'ن ع�الّذ@كر ويُطلق

ع�مع�ا'هة@/ يؤّنث قد ولذا ظرف@, وهو مُستقبَله

ا'FÒعة@, رجع@, ÒXا أ'صل@, :@ وهيى منه@أربعة@أبواب@, يتفّرع أصل@واحد أّم@: ـ مقا
القصد@/ ا¡�@, القامة@, وهيى ث9ثة@, اُصول ذلک وبعد متقاربة@/ أ'ربعة وهذه ين@/ الدِّ
اُمّاً@, َء ãÏ¿ال ذلک تُسمِّيى العرَب فاّن يليه ا ØW سواه ما ٕاليه ØËÉ يُ ء ãÏ¾ كّل اòليل: قال
من حوGا ما اُّم هيى مدينة وكّل مّكة@, القُري واُّم الّدماغ@, وهو الّرأس اُّم ذلک ومن
اÇòليل@: قال ا¤فوظ@/ اللّوح ã| ما الكتاب واُّم الكتاب@, فاIة القـرآن واُّم الُقري@,
Uالف حقٍّ ع�ديٍن كان مَن كّل وكذلک اُّمة@/ ع� آباَءنا َوَجدنا ٕانّا ـ ين الدِّ اُ'ّمة@:
من جيل وكّل اُّمة@, فهم اليه واُضيفوا ء ãÏ¾ ٕا� نُسبوا قوٍم وكّل اُّمة@/ فهو أ'ديان لسائر
اُ'ّمة@, لطويل ف9ناً ٕاّن العرب تقول القامة اُ'مّة اòليل@: وقال ِحَدة@/ ع� اُمّة الناس
به َ اقتُِديى كّل@مَن وإ'مام: ح�@/ @بعد أيى ـ اُّمة بعَد وادَّ@كََر ـ ã| واُ'مّة اُ'مم@/ وهم@ِطوال
اXسلم�@, ٕامام والقرآن الّرعّية@, واòليفة@ٕامام ة, Ø_'ٔا @kصi@ٕامام Ø ãRوالن اُ'مور, ã| م وقُدِّ

ãæوالثـا ا'Çdيّة ع� بالّرفع أ'ّول أمامَک@: وأخوك أمامُک َصدرك القُّدام@, وأ'مام@:
,@ آمٍّ bع ـ ا¡رام البيَت Ò� آمِّ و� القصد@, وأ'َمم@: والظرفّية@/ الوصفيّة ع� بالنصب

/@ التوخِّيى Vري Nريى التيّمم اòليل@: قال يقصدونه@, أيى ا� بيَت يَُؤمُّوَن

نعيدها@/ ف9 مقا@, رواها ã�ّال ãæعاXا يرويى ـ صحا
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ÇÚه@, ÒZو ÇÒه@, ØWوتأ وأ[ÇÚه@, Çه@, ÚWوأ قصده@/ ٕاذا أمّاً@: يَُؤمّه أمّه القصد@/ أ'ّم@: ـ لسا
للص9ة@, الّصعيَد وتيّممُت قَصدُته@/ وتيّممُته@: وØZمتُه البدل@/ ع� وأ'خ"تان وتيمَّمه@,
كلّه الباب هذا وأصل ///@ والتوخِّيى القصد التيّمم ã| وأ'صل ,@ والتوخِّيى التعّمد وأصله
واحد, َمقِصدهم@مَقِصٌد أّن ين: الدِّ ã| fع�أ'مّة قصدته@, اليه@ٕاذا أWُت يقال القصد, من

ã| اُ'مّة ومع� ويَطُلبونه@, اòلق يقِصُده الذيى ء ãÏ¿ال هو ا Ø̂ ٕا النِّعمة ã| إ'مّة ومع�
الناس@/ سائِر قصد من منفرٌد قصَده أّن له Ò"نظ@' الّذيى اXنفرد الرجل

ومَُعّداً@, مَعموداً Fuكو@ ã|@كالُعمدة@والُعّدة اXقصود أ'صل, ã| :@ ØËÉاُ'ّمة@بال @كليا@ـ
أ'نبياء وأتباع يَسقون@, النّاِس ِمَن اُّمة ـ الِفَرق تؤمّها حيث من ا'Fعة wا وتسّمي
وع� قانِتاً@/ اُّمًة كاَن Òoٕابراه ٕاّن ـ موَدة Ö ÒT صال ßò ا'امع الرجل ع� وتطلق اُمxّم@,
وع� تَُؤّم@, ã�ال والطريقة واXلّة ين وع�الدِّ غ"ه@, فيه '@يُ¿Ìكه بدين اXنفرد الرجل

القامة@/ وع� والزمان@, ا¡�
َمبدئه@/ أو ٕاص9ِحه أو تربيته أو ء ãÏ¾ لوجود أص9ً كان ما لكلِّ يقال اُّم@: ـ مفر
ومتولِّدة ٕاليه منسوبًة كلّها العلوم لكون وذلک ا¤فوظ@, اللّوح أيى الكتابـ اُمِّ ã| وٕانّه
هاِويَة ُه فاُمُّ تعا�ـ وقوله الكتاب@/ مَبَدأ لكوuا الكتاب@, اُّم الكتاب لفاIة وقيل منه@/
Nمعهم bاعة كّل واُ'ّمـة@: النّار@/ ومأوا@كُم Lَو ـ@ له@ اُمّاً فجعلَها الّنـار@, مَثواه أيى ـ@
ا'امع أ'مر ذلک كان سواء واحد@, مكان أو واحد زمان أو واحٌد دين ٕامّا ما@, ع½Íأمٌر أهل انقضاء بعد ذلک وحقيقة ح�@, أيى ـ اُّمة@ بعد وادَّ@كَِّر اختياراً@/ أو تسخ"اً
ا¡رام@/ البَيَْت Ò� آمِّ مقصـود@@ـ Lو التوّجه وهو oستقXا القصُد وأ'ّم دين@/ أهل أو
يَبنون ما ع�حدِّ وذلک دماغه@, اُّم ُيصيب أن هو ا Ø̂ ٕا فحقيقـته َشّجه@/@ أمَّه@: ـ وقوGم
اُصيَب ٕاذا رأسُته@وَرَجلُته@وكبَْدتُه@وبَطَنتُه وذلک@Lو منه@, فعلُت لفظ ا'ارحة من@ٕاصابة

ا'وارح@/ هذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
التوّجه مع القصد أيى ا¢صوص@, القصد هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ'صل أّن
ـ أمّا ـ ٕامّا ـ أمام ـ ٕامام ـ اُمّة ـ اُّم مشتقّاtا@: bيع ã|فوظTع�Xا وهذا ٕاليه@/ اòاّص

أم@/

الصفة أوزان من ُصلب ع�وزان أ'صل ã| الكلمة هذه تكون أن '@يبعد ـ اُّم
ال9ّزم@, من تؤخذ ا Ø̂ ٕا الصفة هذه فٕاّن والتوّجه@/ للقصد مورداً يكون ما ]ع� ة Ø{شXا

أمَُم@/ من مأخوذ فاُ'ّم اعتباراً@, أو أص9ً

اليه@/ ُيرجع وما واXبدأ وع�أ'صل ع�الوالدة اطلق Øj
حفة Ô'فرة@وا Ô¡والُعّدة@والُعمدة@وا ما@يُلقَم, ]ع� كاللُّقمة, فُعلة ع�@وزان ـ اُ�ّمة
اليه ويُتوّجه Tدوداً يُقَصد ع�ما تدّل فاُ'مّة الفعل@/ من وا¤دود Øع�Xا اXقدار أيى ـ
والفكر العقيدة من أو الزمان قطعات من أو أ'فراد من متشك9ًِّ كان سواء مشّخصاً@,

الناس@/ سائر مقابل ã| اليه يُتوّجه مشّخصاً فرداً يكون أو

ما@ُيتوّجه@اليه@ويُقصد اُطلق@ع� Øj @أ'صل@مصدر ã| هو ِكتاب@, ع�@وزان ـ ٕامام
والقاصدين إ'مام@باخت9ف@اXوارد وOتلف له@/ تامّاً اXع�@ومَظهراً Gذا ويكون@مصداقاً
اGداية@, ٕامام ا'FÒعة@, ٕامام ُمعة@, Ô'ا ٕامام فيقال@: وا'عتبارات@, وا'هات ه� واXتوجِّ

الّض9لة@/ ٕامام

ب�يََديى ما ا'هة فهذه اòلف@/ يقابل الّذيى ا'انب ]ع� ظرف بالفتح ـ أمام
دا_اً@/ للتوّجه مورداً فتكون الوجه@, قبال ã|و ا'نسان

يؤَخذ ما ]قـدار ٕاّ' والنظـر وال�بية والعلم الفضل من له ليس مَن ـ اُ�مِّيىّ
حيلة و' تصنّع وفكره وعمله قوله ã|ليس ,@ ّ طبيعيى حياته ف<نا¶ اُ'ّم@, من بالطبيعة

خاّص@/ و'@نظر و'@تكلّف
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/@٧ . ٣ ـ الكتاب اُّم ُهنَّ gاٌت ÔT آياٌت منُه

بنف«Îا@/ ومطلوبة بذاtا مقصودة وهيى ٕالzا ُيرجع أصول

/@٩٢ . ٦ ـ ا ÒGَحو وَمْن الُقري اُّم ولِتُنِذَر

أهالzا واXراد ٕالzا@, ناظرة ã�ّال والقُري الب9د من حوGا وما مكّة بلدة يريد
ٔ'ّن حوGا@: و]Òن ا'ختصاصwا وأمّا ا@/ ÒGَحو وَمْن ـ اXعطوف ã| wم ´Í½الت بقرينة
ا¤دوديّة اXع�'يوجب وهذا عم9ً, ا'نذار مقام ã| اXقدور اXمكن اXيسور هو ذلک
الُقري@: اُّم بكلمة التعب" وأمّا اXبا¾Ìة@/ من وأعّم إ'نذار@, من أعّم ا Øuفٕا الرسالة@, ã|
اXتعلِّق نحرف ÔXا هو البلـد كأّن أيضاً@ Ø�ح إ'نـذار@, متعلّق ã| عمـوميّة ٕا� ٕاشارة
وٕا� ٕالzا@/ ومتوّجهاً ومقصوداً مرجعاً وكوuا وعظمxا أYيxّا ٕا� ول9ٕشارة ل9ٕنذار@/
ـ نزلت ما بعد التكليف وهذا ٕالzا@/ يراجعون حوGا مَن ٔ'ّن إ'نذار@, تكليف Îºولة

أ�قرب�@/ تک Ò�عش وأنِذْر

/@١٥٠ . ٧ ـ ãæاستَْضَعفو القوَم ٕانَّ اُمَّ ابَن قاَل

العطوفة ولتحريک ,@Fوتوّجهه وفكرYا مقصدYا وحدة ٕا� ٕاشارة wا التعب"
وا¤ّبة@/

/@٣٩ . ١٣ ـ الكتاب اُمُّ وِعنَدُه ويُثِْبُت يَشاُء ما gا ُحو ÒZ
ما وبٕارادته يُقّدر@, ما علمه ã|و حي@, ÔZو َيثُبت ما ومنشأ ُيكَتُب ما أصل أيى

يكون@/

/@٤ . ٤٣ ـ oَحك Þ ãلََع� َلَديْنا الِكتاِب اُمِّ ã| وٕانُّه

له تـعا�@, وعلمه الكتاب باُمِّ عنه Ø>عXا أ'ّول اXصدر مقام ã| القران ٕاّن أيى
ا¡gة@/ مظهر وٕانّه عال شأن



١٥١ أّم

/@٩ . ١٠١ ـ هاِويَة ُه فاُمُّ َموازينُُه َخفَّْت َمْن وأّما

يوَزن وwا اXوازين هيى ã�ّال النفسانيّة صفاته وضعفت الروحيّة قواه َخّفت مَْن
سـافل مقام وم9ذه ومرجعه fأواه ÇTدوداً@: ضعيفاً أو مقتدراً قويّاً ويكون ا'نسان

راضية@/ واسعة عيشة له تكون ف9 هاوية@, وم�لة دانية ومرتبة

/@١٥٧ . ٧ ـ اُ�مِّيىّ Ú ãAالن الّرُسوَل يَتِّبُعوَن اّلذيَن

/@١٥٨ . ٧ ـ اُ�مِّيىّ Ø ãAالن وَرُسولِِه gِبا فآِمنُوا

والرسالة النبّوة غ"مقام وعلوم@مكتسبة آخر ولون ّ خارجيى فضل @ليس@له أيى
عنده@/ مُلغاة يّة اXادِّ ا¡يثيّات فجميع ية@, ×G'ٕا

/@٢ . ٦٢ ـ م Ô Öyِم َرُسوً� Ò� يِّ اُ�مِّ ã| بََعَث اّلذيى ُهَو
والتعلّل@/ ل9عتذار مورد Gم و'@يب� علzم@, البالغة ا¡ّجة � لتكون

/@١٢٤ . ٢ ـ ٕاماماً للنّاِس جاِعلَُک ã Ùæٕا
اليه@/ يتوّجهون Gم مقصوداً فيكون

/@١٢ . ٤٦ ـ ٕاماماً Ïºمو كتاُب قبلِه وِمن
سلوكهم@/ ã| وتوّجه قصد مورَد @كان

/@٧٥ . ١٥ ـ àُمب� لَِبٕاماٍم F Øuوٕا
بعد كانوا أ'يكة أصحاب فٕاّن لوط@, وقوم أ'يكة أصحاب اُمور جريان أيى

ب9دهم@/ من قريباً وسكنوا لوط قوم

/@٩٢ هود@. ـ ببَعيٍد ِمنكُم لُوٍط َقوُم وما
/@٧٩ . ١٥ ـ Ò� ßXلَظا أ�يكِة أصحاُب كاَن وٕان ـ وbلة

لوط@/ قوم جريان تتّمة من قبلها ]ا مربوطة



أّم ١٥٢

كاَن@/// وٕان Òللمؤِمن� �Ðيًة ذلَک ã| ٕاّن oُمق لبَسبيل ا Øuوٕا
طغيان عند ثابت وطريق قا_ة سنٌّة سافلها@, عالzا وَجْعلُنا لوَط قوم أخُذ أيى
ين@, ß>معت غ" مyم ومكاuم زماuم ُقرب مع كانوا أ'يكة أصحاب وٕاّن قوم@, ّ أيى

أيضاً@/ مyم فانتقمنا
كان Xن توّجـه ومورد للناظرين ع<ة الطائفت�يكون هات� أمـور فجريان
مسـ"هم وعاقبة أمرهم مرجع أّن الكفّـار وليعلم والكافرين@, اXؤمن� من بعدYا
ُمب�ـ لَبٕاماٍم F Øuوٕا ـ مع�ا'bية وهذا /@oقXا السبيل هذا ٕا� تنxيى خ9فهم ونتيجة

Gم@/ أمرهم عاقبة Ùيُب� أيى

/@٤٥ . ١٢ ـ اُّمة َبعَد وdّد@كََر F Ôyِم ا ÒS اّلذيى وقاَل

ا¡كومة@/ طبقات من دورة مرور بعد أو الزمان@, من معيّنة مّدة انقضاء بعد أيى

/@١٢٠ . ١٦ ـ حَنيفاً ِgِ قانِتاً اُّمًة كاَن Òoٕابراه ٕاّن
اòلق@/ سائر ِقبال ã| بانفراده اليه ويتوّجه ويُقصد به Økيؤ ٔ'ن أه9ً أيى

/@٢٣ . ٢٨ ـ يَْسُقون النّاِس ِمَن اُّمًة علَيِه َوَجَد

العنوان@/ هذا Nمعهم bعاً أيى

/@٢٣ . ٤٣ ـ ٍة اُمَّ Òَع� آباَءنا َوَجْدنا ٕانّا

Tدود@/ ومقصد برنا¶ ع�

/@٣٨ . ٦ ـ اَُمم ٕاّ� Pناَحيِْه Ô�يَط طائٍر و� أ�ْرِض ã| دابٍّة ِمن وما

معّينة@/ واُمم طوائف ٕا� ومنقِسمة ومتشكِّلة متشعِّبة مyا كّل أيى

/@٥ . ٧٥ ـ أماَمه لِيَْفُجَر إ�نساُن ُيريُد بَْل



١٥٣ أّم

ب�يديه@/ Dف الفجور يريد أيى

مشتقّاtا@/ bيع ã| Tفوظ اXاّدة Gذه Ø ãع�ا¡قي�Xفا
أو تضّمناً ولو ٕاbاً' ذ@كر قد Xا والتفس" التفصيل مقام ã| ترد حرف وأّما@:
وا'واب@, Ìط Ø¿مع�ال وفzا غالباً@, Gا معادلة أخري iأمّاk@كلمة بعدها وتقع فحوًي@,

الفاء@/ بعد تقع وجواwا
ماذا َفيُقولوَن كَفُروا اّلذيَن وأّما م ß Ùwَر ِمْن ا¡ّق أ@نُّه فَيَْعلَُموَن آَمنُوا اّلذيَن فأّما

/@٢٦ . ٢ ـ َمثً* wذا gُا أراَد

/@٩ . ٩٣ ـ ْث َفَحدِّ َربَِّک بِِنْعَمِة وأّما ر Ò Öyَت َف* الّساِئَل وأّما تَْقَهر ف* Òoاليَت فأّما
خر@: b'ا القسم�عن أحد بذكر استغناء معادGا َذف ÔJ وقد

/@٧ . ٣ ـ منُه تَشابََه ما فَيَتِّبُعوَن َزيٌغ م ß ßwقُلو ã| اّلذيَن فأّما

مـع� أيضاً فيه ٕاذ أّم@, ماّدة مفهوم من قريب الكلمة هذه مفهوم أّن ?O@'و
ويـقصد وتفس"ه Óمع� تعي� يريد wا واXتكلِّم والتحديد@, والتعي� والقصد التوّجه

ٕاليه@/ ذهنه وان½Íاف ا¢اَطب توّجه
والقصد التعي� مع� أيضاً Fzفف العاطفة@: أْم وكلمة Ì»بالك ٕامّا كلمة وكذلک

والتوّجه@/ والتحديد ا¢صوص
واشـتقاق تناسٌب :@FGوأمثا الكلمت� ب� والتناسب ا'رتباط هذا أّن وليعلم
والت½Íيف ا'شتقاق ٕاّن يقال@: Ø�ح ,@ Ø ã| ÖÍ Ò¼ ّ اصط9حيى ' الوضع@, مرحلة ã|و ّ لغويى

ا¡روف@/ ã| '@يكون

<اً@: ÔU أو ناهياً أو آِمراً كنَت ٕاذا وٕامّا@, أمّا باب ã| :@ ãqالكسا قال ـ لسا وٕاّما@:
بك«Ìأ'لف@/ ٕامّا فهو Uتاراً: أو اً Ù"U أو شا@كّاً أو طاً ßكنتمش� وٕاذا مفتوحًة@/ أمّا فهو



أّم ١٥٤

ã|و خرج@/ فقد زيٌد وأمّا Çا@, Öw ÒÌ¿ت ف9 ْمَر Òòا وأمّا فَاْعبُده ا� أمّا أ'ّول@: ã| وتقول
مَن أدريى ' ـ الشّک ã|و عنک@, لم ÒJ فٕانّه تَشتمّن ٕامّا ـ طاً ßمش� كنَت ٕاذا :@ ãæالثا النوع
داٌر ã� ـ ا¢تار ã|و الّنحو@, وٕامّا الفقه ٕامّا تَعلّم ـ التخي" ã|و عمرو@, وٕامّا زيٌد ٕامّا قام

أبيَعها@/ أن وٕامّا ا Òyأسك أن ٕامّا
Øj ع�اليق� ك9مک أّوُل ãÏÉZ أو@: مع أ@نّک الفصل@, من وٕامّا وب�أو ـ ل اXفصَّ

ع�الشّک@/ Ø ãمَب� أّولِه من ك9مک ٕامّا@: ومع الّشک@/ يع�ضه

@مقام@التفصيل@والتخي"@والشّک@وإ'wام ã| عطف@ترد حرف Ì»فهذه@الكلمة@بالك
ã| ترد فهيى ابتـداًء@: اُ'و�الواقعة وأمّا اXعادلة@, الثانيـة ٕامّا ã| اXع� وهذا وإ'باحة@,

أمر@: تفصيل ُيراد مقام

@كَفوراً@/ وٕاّما شا@ِكراً ٕاّما

/@@٨٦ . ١٨ ـ ُحْسنا م ßzف تَتَِّخَذ أن وٕاّما َب ُتَعذِّ أن ٕاّما

اÒXنظور@/ وتفصيل تعي�القصد ٕامّا ذ@كر من اد Ô"ف

تدّل والتخفيف بالفتح فالكلمة ها@/ أما@, أ'@, التنبيه حروف ـ الكافية وأما@:
الواقـعة ـ@@ٕاّن@@ـ تكون هذا وع� الك9م@, افتتاح ã| وتقع مدخوGا@, ã| التحقيق ع�

اGمزة@/ مكسورة بعدها
جّداً@/ ضعيف الزائدة@: وما ا'ستفهام Yزة من مركّبة ا Øu@بأ والقول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

@وتوّجهه ا¢اَطب@ٕا�@الك9م@وٕا�@زيادة@قصده@ التنبيه@وتوجيه هو أّن@أ'صل@فzا:
الَعْرضوالتخصيص أ'صل: هذا من ويتفّرع ذلک@/ يقصد اXتكلِّم@wا@أيضاً أّن Fك اليه@,



١٥٥ أمت

أم"@اXؤمن� قال الك9م@واXقام@/ واقتضاء اXورد ]ناسبة مyا كّل وا'ستفهام@وغ"ها@,
:@iعk

الُقْطب@/ ّلُ ÒT مyا ã Ù� ÒT أّن لَيَْعلَُم وٕانّه ف9ٌُن Îا Ò½ تَقَمَّ لَقَد وا� أما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أمت@:

الِعَوج@وأ'َْمت]ع�واحد@/ اòليل: قال عليه@/ 'يقاس أصل@واحد أمت: ـ مقا
مكان@/ وَيِرّق مكان َيغُلظ أن أ'مت اXع�ٕاّن ذلک وهو ـ آخرون وقال

أيى ـ أمتاً و� ِعَوجاً ـ الت�يل ã|و غار@/ الصِّ الت9ِّل وهيى النِّباك وأ'مت@: ـ لسا
ارتَفع@/ وما أ'رض من النبُک أ'مت@: الفّراء@: قال ارتفاع@/ و' فzا اKفاض '

غار@/ الصِّ الت9ِّل وهيى النِّباك ـ أ'ْمت عمرو@: أبو اXرتفع@/ اXكان أ'ْمت@: ـ صحا
ارتفاع@/ و' اLفاض ' أيى ـ أمتاً و' ِعَوجاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| الغلظة أّن Fك فzا@, مع�الرقّة ا'Kفاضوهذا هو السطح ã| ا'عوجاج أّن

ã|وأ'مت القاع@, مقابل ã| الِعَوج يكون أن و'@يبعد نقاطها@/ ã| ا'رتفاع هيى السطح
فَصف@/ الصَّ مقابل

/@١٠٧ . ٢٠ ـ أْمتاً و� ِعَوجاً فzا �@تَري َصْفَصفاً قاعاً فَيَذُرها

اXنفرج@/ ال«Îل اXستويى أ'رض القاع@:

/@ Øطم�Xا اXستويى الصفصف@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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أمد@:
َغِضَب@/ َتِعَب@: باب من أمَداً وأِمَد غاَيته@/ أيى أمََده@: وبلغ الغاية@/ أ'َمد@: ـ مصبا

أيضاً وأ'مَد عمرك@/ ي Òxمُن Fك أيى أمَُدك@: ما يقال كاÒXدي@/ الغاية أ'َمد@: ـ مقا
َغِضَب@/ عليه@: وأِبَد عليه أِمَد وقد الغَضب@/

حّد ليسGا ã�ّال الزمان مّدة عن عبارة أ'بَد لكّن يتقاربان وأ'مَد أ'بَد ـ مفر
Íß½ينح وقد اُطلق@, ٕاذا Vهول حّد Gا مّدة وأ'مَد كذا@/ أبَد يقال ' و'@يتقّيد@, Tدود
يقال أ'مَد أّن وأ'مَد الزمان ب� والفرق كذا@/ َزماُن يقال Fك كذا أمَُد يقال@: أن Lو

والغاية@/ اXبدأ ã| عاّم والزمان الغاية@, باعتبار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فهو الغضـب@: وأمّا الزمان@, من ي ÒxنXوا الغاية هو اXاّدة@: هذه ã| أ'صل أّن
عليه@/ وا¡لم الّص< انxاء باعتبار

/@١٦ . ٥٧ ـ أ�َمُد ُم ßzَعل َفطاَل
العصيان@/ ã| لñيدوا Gم بٕامهالنا أ'مَد طاَل أيى

/@٣٠ . ٣ ـ بَعيداً أَمداً وبينَُه ا Òyبي أّن لَو تَودُّ
بعيدة@/ وغاية منxًي وب�عمله سوء من عملت ã�ّال ب�النفس أيى

/@٢٥ . ٧٢ ـ أَمداً ã Ùèَر لَُه عُل ÒN أم ُتوَعدوَن ما أَقريٌب

قريبة@/ غ" غاية أيى

/@١٢ . ١٨ ـ أَمداً لَبِثُوا ا ßX Ï Ò½أح ß� ْزبَ ß¡ا ُّ أيى



١٥٧ أ�مر

ٕا� وصلوا F Øvوأ الزمان@, من لبثوا Xا والغاية أ'مَد جهة من واطّلَع أحاَط أيى
ا¡ياة@/ منxي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�مر@:

النّـماء أ'َمر ,@ يى Øyال ضّد أ'مر أ'مور@, من أ'مر ـ `سة أصول أمر@: ـ مقا
الَعَجب@/ ْعَلم@, ÒXا وال<َكة@,

ٔ'مُـوٌر وٕانّـه مُطاَعة@, أمَرة ـ ãæوالثا أرضاه@/ ' وأمر رضيـتُه أمٌر هذا يقال
ٕامـرأة ـ والنّماء وُمؤمَّر@/ Õ"أم ا Ô{وصاح وإ'مارة إ'مرة الباب هذا ومن باXعروف@,
ـ واXعلَم وآَمره@/ مآلَه ا� أَمر ويقال ك�@, أيى ُء@, ãÏ¿ال أِمر ع�زوجها@, مُباركة أِمَرة@:
وبينه ãبي� جعلُت أ'مارة@, والواحدة ومَعاXه@, الطريق أمار وأ'ماُر الَع9مة@/ أ'ماَرُة@:
َلَقد ـ تعا� ا� يقول ـ والَعَجب الَعَلم@/ واليأمور@: وأ'َمر وأَج9ً@, ومَوِعداً َوقتاً أماراً@:

ٕاْمراً@/ َشيئاً ِجئَْت

وأ'مر بَرشيد@/ ِفرَعوَن أمُر وما ـ وعليه اُمور, bُعه ]ع�ا¡ال أ'مر: ـ مصبا
القوم ع� أَمر يقال الِو'ية@, وإ'ماَرة@: وإ'مرة /@Fyبي فرقاً أواِمر bعه الّطلب ]ع�
فتأّمر@/ تأم"اً أمَّرتُه ـ بالتضعيف ويُعّدي اَُمراء@, وا'مع Õ"أم فهو قتَل@, باب من يأُمر
ا¡الة@, وأ'مر@: /@ Ôك� َتِعَب@: باب من يأَمُر ُء ãÏ¿ال وأِمَر /@ Óومع� وزناً الَع9مة وأ'مارة

وُفلوس@/ فَلس مثل اُمور وا'مع ,@oمستق أمره يقال@:

ومصبا@/ مقا ـ من يقرب ما أمر@: ـ صحا

شيئاً@, يَفعل أن كلّفتَه ٕاذا أمرُته@: من واXصدر اُمور@, وbعه الشأن أ'مر@: ـ مفر
أ� ـ أمُر ل9ٕبداع ويقال كلّه@/ أ�مُر يَرجُع وٕاليه ـ كلّها وأ'قوال ل9ٔفعال عاّم لفظ وهو
أنُفُسكم لَكُم لَت َسوَّ بَْل ـ وقوله ا9òئق@/ دون با� ذلک وOتّص ـ وأ�مر اòلُق لَُه



أ�مر ١٥٨

ٕاذا القوم ٔ'ّن وذلک وا@, Ôك� القوُم@: أِمَر وقيل بالسوء@/ أ'مّارُة النفُس تأمر ما أيى ـ أمراً
قوGم من ُمنكراً@, أيى ـ ٕاْمرا َشيئاً ِجئَْت َلقد ـ وقوله يَسوÎºم@, أم" ذا صاروا @ك�وا
iصk Ø ãRالن زمَن ã| اُ'مراَء َع� قيل ـ أ�ْمر ã ßواُو� ـ وقوله /@ Ôوك� Ô>ك أيى أ'ْمر أِمَر

البيت@/ أهل من ة Ø_'ٔا وقيل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يُطلق Øj ا'ستع9ء@/ مع والتكليُف الّطلب هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ'صل أّن
نفسـه@, جانب من @أو Ó�مو جانب تكليفمن لتوّجه ومورداً مطلوباً ما@يكون ع�كّل
ٕاذا ياً متعدِّ أَمَر فٕاّن أيضاً@: اXع� هذا من مأخوذ الع�@: Ì»بك وأِمَر مقّدراً@/ أو ¼JÍاً
ã| 'زمـاً والكـ< العلّو ]ع� ا'ستع9ء مع الّطلب ويكون عينُه Ì Ò»تُك لزومه اُريَد
جـهة من الع9مة وكذلک وال<كة@/ وا§اء والَعَجب نَكر ÔXا مع� يؤخذ ومنه نفسـه@/

واXطلوب@/ للطلب ع9مة @كوuا
ع� تطلق اXاّدة فهذه Tفوظ@, اXوارد هذه bيع ã| وا'ستع9ء الّطلب fع�
أ'مـارة بـ� الفـرق ÇJصل القيد هذا وباعتبار مطلقاً@, ' ا¡يثيّة wذه ãæعاXا تلک
وا§Çاء الَعـَجب وبـ� بيÇyا وهكذا وك�@, أِمَر وب� والشأن@, أ'مر وب� والَع9مة@,

وال<كة@/

/@١٦ . ١٧ ـ فzا ففَسقوا فzا Ò ÖFُم أَمْرنا قريًة ِلَک Ö Ôu أن أَرْدنا وٕاذا

اXانع رفع ]ع� ,@ Ø ãالتكوي� Ø ãالعم� يى Øyال ِقبال ã| Ø ãالتكوي� ّ الواقعيى بأ'مر أيى
أمر واتّبعوا فعصوا النفسانّية@, ¾Îواtم وب� بيyم حائل يكون ف9 التوفيق@, وسلب
بعَد ٕاّ' '@يكون قرية ٕاه9ك أّن ومعلوم اXتعال@, � علzم ا¡ّجة Ørت وبذلک الشيطان@,

والعصيان@/ الطغيان



١٥٩ أ�مر

/@١١٠ . ٧ ـ تأُمروَن fاذا أرِضكُم ِمن ِرَجكُم ÔO أن ُيريُد

خـاطرهم جلب وأراد والرأيى النظر اُ'مّـة من أتباعه من فرعـون طلب ØXا
تأُمرون@/ fاذا ـ العبارة wذه Ø>فع شخصيّاtم@: وQليل عواطفهم وIريک

/@٢٠ . ٢٨ ـ لِيَقْتُلوك ِبَک ßُروَن Ò]يأ َ*ٔÒXا ٕاّن
مـن قريب اXع� وهذا أ'مـر@, أخذ ]ع� وا'ئBر الفعل أخذ ]ع� ا'فتعال
أ'مر أخذ ٕا� ومرجعها باXشاورة@, الّلفظ هذا Ì Ø»يف وقد اXوارد@, بعض ã| اXطاوعة

/@ والرأيى

/@@٦ . ٦٥ ـ ْعُروف Ò ß[ بَيْنَكُم ßُروا Ò]@وْأ
باXعروف@/ بينكم والتكليف ا¡كم أخذ ليكن

/@٤٥ . ٧ ـ وأ�ْمُر لُْق Òòا لَُه أ�
اXتكّون أ'مر nعا ع� يشمل أ'مر وٕاط9ق اòلق@/ ب� والتدب" ا¡كم أيى
nعـا ã| Fك والتقـدير@, اXاّدة ٕا� حاجة دون من وأ'مر إ'رادة ]جّرد أ'شـياء فيه

وا'قتدار@/ ا'<وت
/@٥٩ . ٤ ـ أ�مر ãواُو� الّرُسوَل وأطيُعوا gَا أِطيُعوا

ومن الرسـول ٕاطاعة مرتبة ã| أ'مر ã�اُو ٕاطاعة فيكون الرسول ع� عطف
أن 'زم الرسول ٕاطاعة أّن Fك الرسول@, أمر موافق أمرهم يكون أن و'زم سنخه@/

إ'طاعة@/ و'@تتحقّق والتخالف ã|التنا يلزم وٕاّ' بوجه@, ا� ٕاطاعة '@Hالف
الوهن@/ غاية ã| وا¡كّام باُ'مراء أ'مر ã�اُو فتفس"

/@٣ . ١٠ ـ أ�مَر ُيدبُِّر الَعْرِش ع� dستَوي Øj
عبارة وأ'مر وحا'tا@/ اXوجودات مراتب وشؤون اòلق اُمور عواقب ينظِّم



أْمِس ١٦٠

يقتضـيه ما ع� اXوضوع Iقّق بعد ا¡ادث وا'ريان والعارضة وا¡الة الشأن عن
اXتعلّق ذلک أّن ٕا� ٕاشارة أ'مر@: ع�متعلّق أ'مر وٕاط9ق ِمر@/ b'ا اòالِق من الّطلب

فيه@/ ã Ùمتج� وأ'مر أ'مر@, ã| فاٍن

/@١٢٣ . ١١ ـ كلّه أ�مُر يُْرَجُع وٕالَيِْه وأ�ْرِض الّسمىواِت َغيُْب ِgَِو

من Fzف Nـريى ما يرجـع وٕاليـه ,@Fyم ا¤سـوس وراء ]ا يتعلّـق ما � أيى
ا¡ا'ت@/

/@٩٧ . ١١ ـ بَرشيد فرَعوَن أْمُر وما

أو ّ إ'G×يى وأ'مر بالتكليف متعلِّقاً يكون ا ØW وقوله@, عمله وجريان حاله أيى
/@ Ø ãالعق�

/@@٨٥ . ١٧ ـ ã Ùèَر أمِر ِمن وُح الرُّ ُقل وِح الرُّ عِن َوَيسألُونَک

فَيكُون@/ كُْن ـ تعا� قوله وهو ِخطابه اليه ويتوّجه أمره عليه يتعلّق ا ØW أيى
فـهم لنـا و'@Zكن اXاّدة@, عن خارجة فهيى ماّدtا وأمّا أمـره@, من نة متكوِّ فالّروح

مصدر@/ هنا فأ'مر نا@/ Mواسِّ حقيقxا
/@٧١ . ١٨ ـ ٕاْمراً شيئاً ِجئَْت َلَقد

لقـد أيى /@ Ôوك� Ô>ك أيى يأَمر أِمَر قوGم من ِملح وزان ع� صفة أ@نّه الظاهر
كب"اً@/ شيئاً@ جئَت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أْمِس@:

Vازاً@, قبله Dف ويُستعمل يومک@, قبَل الّذيى ع�اليوم علَم Ëºا أمِْس@: ـ مصبا
'@يَن½Íف@/ ما ٕاعراب ُيعِربه o] وبنو ,@Ì»ع�الك Ø ãمب� وهو



١٦١ أْمِس

فأ@ك�هم العرُب واختلفت السا@كن�@, 'لتقاء آخره َك ُحرِّ Ëºا أمِس@: ـ صحا
أ'لَف عليه أَدَخَل ٕاذا ُيعربه وكلّهم معرفة@, ُيعربه مَن ومyم معرفًة@, Ì»ع�الك يَبنيه
غٍد وكّل أمُسـنا ÏÉوم اXباَرُك أ'مُس ÏÉَم يقول أضافه@, أو نكرًة ه Ú"َص أو وال9َّم

أمساً@/ صائٌر

ا Ø[ور ُيعّرف@, أو ُينّكر أن ٕاّ' Ì»ع�الك Ø ãمب� الزمان ظروف من أمِس@: ـ لسا
ٔ'ّن ع�ك«Ìه@, وتركَه أمِس ع� وأ'لف ال9ّم أدَخَل :@ أ'نباريى ابن الفتح@/ ع� ã�ُب

لفظه@/ Ù"يغ nو بأ'مر الوقت فسّمي إ'مساء@, ِمَن عنَدنا أمِس أصل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معّرٌف@وVروٌر وكلّها موارد, @أربعة ã| ا£يد القرآن ã|وردت الكلمة@قد هذه أّن
@كلtFم@, ã|ا¡ا'ت بعض ã| مبنيّاً وروده وأمّا إ'عراب@, وظاهره ,@iبأ'مِسk@با'اّرة
و' وظيفـتنا عن خارجة فهيى أخري@: و¾Ìائط حالة ã| أو اXعرفة حال ã| هو هل

عyا@/ نبحث

مـطلق ع� وٕاط9قه يومک@/ قبل ãÏÈاXا اليوم هو Ø ãا¡قي� معناه أّن والظاهر
هـو فاXع� بيومک@, اXتّصل اليوم @كأ@نّه قريباً الزمان ذلک فرض ٕاذا :@ ãÏÈاXا الزمان

عاًء@/ ٕادِّ ãÏÈاXا اXتّصل اليوم
/@١٨ . ٢٨ ـ ُخه ßÍ Ö½َيَْست بأ�ْمِس ُه ÒÍ Ò½ْستَنd اّلذيى فٕاذا@

زمان ã| ٕا�تغي"حاله ل9ٕشارة والتعب"به عاًء@, ادِّ أو Iقيقاً@, ãÏÈاXا اليوم ٕامّا
قريب@/

ـ يَبْسُط gَا َويْكَأنَّ َيقولوَن ِبأ�ْمِس @َمكانَُه تََمنَّوا اّلذيَن وأصبَح ـ آية وكذلک



أمل ١٦٢

/@@٨٢ . ٢٨

/@٢٤ . ١٠ ـ بأ�ْمِس تَغَن n @كأْن َحصيداً ـ وهكذا

/@ ãÏÈاXا اليوم ã| الغ� فيه يكن n فكأ@نّه كا¡صيد زرعهم جعلنا أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أمل@:

Dف أ'مَل يُستعمل ما وأ@ك� َترّقبُته@/ طلب@: باب من أم9ًَ أملتُه أمل@: ـ مصبا
طِمعُت و'@يقول الوصول أملُت يقول بعيد بلد ٕا� الّسفر َعزَم ومَن حصوُله@/ يُستبَعد
'@Jصَل أن Oاف قد الراجيى فاّن والّطمع@, أ'مل ب� والرجاء حصوله@, قرَب ٕاذا ٕاّ'
مـبالغة تأمي9ً وأمّلتُـه مأموٌل وهو آِمٌل أنا اòـوف@/ ]ع� يسـتعمل وGذا مأموله@,

تدّبرته@/ َء@: ãÏ¿ال وتأّملُت وتكث"ا@/

قال الّرمْل@/ من بْل Ò¡ا ـ ãæوالثا وا'نتظار@/ التثّبت ـ أ'ّول أص9ن@: أمل@: ـ مقا
بناء ع� وٕاملَة أم9ًْ آمُله وأمَلته تأمي9ً@, اُؤمِّلُه أمّلتُه فتقول الّرجاء@, أ'مَل اòليل@:
الّرمل من َحبٌل وأ'ميُل النظر@/ ã| التثّبت والتأمّل ا'نتظار@/ بعض فيه وهذا ِجلسة@,

الّرمل@/ مُعظََم ٌل ßðمُع

ما وقوGم التأميل@/ وكذلک أم9ًَ@, يأمُله ه Ò"خ أمَل يقال الرجاء@, أمل@: ـ صحا
من َحبٌل وأ'ميـُل له@/ مُسـتبيناً اليه نظرُت ء@: ãÏ¿ال وتأّملُت أمَله@, أيى ٕاملَته أطوَل

ميل@/ من Lواً َعرضه يكون الّرمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عنه@/ والفحص فيه ã Ùæالتأ أيى :@ الرأيى أو أ'مر ã| التثّبَت أّن



١٦٣ أمن

با¡بل@/ ُشبِّه اXستطيل والّرمل الَرَسن@, بل@: Ò¡وا
/@٣ . ١٥ ـ أ�َمُل ويُلِهُهم ويتَمتُّعوا يأ@كُلوا ذَْرُهم

الصحيح@/ النظر و'@يوافق حصوله يُستبَعد ]ا البعيد والّرجاء ال�ّقب أيى

/@٤٦ . ١٨ ـ أَمً* Õ�وَخ ثَواباً ربَِّک ِعنَد Õ�َخ اُت ß¡الّصا والباقياُت

حصوGا@/ وترَجوا ت�قّبوا بأن ّ وَحريى تؤمّلون ما خ" ا Øuٕا أيى

حصوله بعيد ٔ'مٍر وال�ّقب البعيد الّرجاء اXاّدة@: Gذه Ø ãا¡قي� اXع� أّن فظهر
اميد@/ ـ@ له يقال والّرجاء آرزو@/ ـ@ بالفارسيّة له ويقال

به ويتظاهر يتكلّف بل حقيقًة بآمل وليس بأ'مل التظاهر فهو التأمّل@: وأمّا
وكّل والتحقيق@, والتفّكر التدّبر غ" فالتأمّل والّطلب@, وأ'مل الّرجاء له Jصل Ø�ح

خصوصّية@/ له مyا
الّرمل@/ معظم يكون أن وأمله انتظاره ]ناسبة فكأ@نّه أ'ميل@: وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أمن@:

/@ Óومع� وزناً منـه َسِلَم مثل منه@: وأِمَن أمناً@, أ'سـَد زيد أِمن أمن@: ـ@ مصبا
ويُعّدي@ا�@ثاٍن@باGمزة@, يتعّدي@بنفسه@وبا¡رف@, القلب سكون ã|@يُستعمل وأ'صل@أن
أهلُه به اطمأّن البلُد وأِمَن أم�@, فهو عليه@, وائتمنتُه عليه وأِمنتُه منه آمَنتُه فيقال@:
له@/ أسلمُت ٕاZاناً@: با� وآمنُت فأِمن@, أ'مان أعطيته :@ Ò"أ'س وآمنت وأم�@/ آِمن فهو
وا'مع أمانة الوديعة فقيل Vازاً, أ'عيان ã| اXصدر استعمل Øj أم�@, فهو وأِمَن@أمانة

أمانات@/

ومعناها اòيانة@, ضّد هيى ã�ّال أ'مانة أحدYا متقاربان@: أص9ن أمن@: ـ مقا



أمن ١٦٤

التصديق@/ وا'bخر القلب@/ سكون

وأ'مان@/ أ'من من ,@ غ"يى وآمنُت أِمنُت@, وقد ]ع�@, وأ'مانُة أ'ماُن ـ صحا
اòوف@/ ضّد وأ'من يَظلمُهم@/ أن من عباده آمََن ٔ'@نّه اXؤمن@, وا� التصديق@/ وإ'Zان
وأمنتُه َمَزة@/ ÔGا مثال اُ'مَنَة وكذلک أحد@, بكلِّ يثق الّذيى أيضاً وأ'مَنَة أ'من@, وأ'مَنة:

/@ Óع�[ َوْأ[نتُه كذا@ ع�

ã| وأ'مان وأ'مانة وأ'من اòوف@/ وزوال النفس طمأنينة أصله أمن@: ـ مفر
أ'من@, ã| ا'نسان علzا يكون ã�ّال للحالة ÓÊºٕا تارة أ'مان وNعل مصادر@, أ'صل
له جعلُت آمنُته@: ويقال أماناتِكُم@/ ونُوا@ ÒHو ـ Lو إ'نسان@, عليه يُؤمَن Xا ÓÊºٕا وتارة

أ'من@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والوحشة اòوف ورفع والسكون أ'من هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
وا'ضطراب@/

مأموٌن@, وذاك آِمٌن@, فهو اòوف@, عنه وزاَل اطمأّن أيى أمناً@, يأمَُن أِمَن يقال@:
أ'مـن بـه يتعلّق الّذيى ّ اòارجيى العـ� ع� ويطلق مصـدر وأ'مانة منه@, ومأموٌن
تكن n ٕاذا آِمنة وبلدة ,@ Øطم�Xا هو وا'bِمن علzا@/ واXأمون أ'من مورد فهيى @كالوديعة

ã| غـ"ه أو نفسـه جعل وا'Zان أميناً@/ أخذه هو وا'ئBن وحشة@/ و' خوف فzا
به@/ والطمأنينة السكون حصول به وا'Zان والسكون@/ أ'من

ع�أخيه@/ أِمنتُكُم Fك ٕاّ� عليِه آَمنُكُم هل
يأمَُن@/ أِمَن من



١٦٥ أمن

َخْوف@/ ِمن م Ô Òyوآَم ُجوٍع ِمن أطَعَمُهم اّلذيى

أ'من@/ ã| جعلهم

آِمن�@/ ِبَس*ٍم آِمنًة@, كانَت َقريًة آِمناً@, بََلداً

ووحشة@/ واضطراب خوف دون من Øطم�Xا السا@كن أيى

أمانَتَه@/ َن ß Ô]ؤd اّلذيى فليُؤدِّ بَعضاً بَعُضكُم أِمَن فٕاْن

بدون اُِخَذ الّذيى ين الدَّ وهيى رّدها ا'bِمن يريد ã�ّال أ'مانة اXأمون فليؤدِّ أيى
فقط@/ مقبوضة بِرهان أو ورهانة@, @كتابة

وُرُسلِه@/ gِبا آَمنُوا واّلذيَن

أ'من@/ Gم وحصل اطمأ@نّوا أيى

,@ Øمطم� أيى مُؤِمٌن فهو اXتعال@, با� والسكون ا'طمئنان له حصل با�@: وآمََن
الباء@/ Mرف اXتعلَّق يذكر اXورد هذا ã|و
معلوماً@: @كان ٕاذا اXتعلَّق ذف ÔJ وقد

وعَِملُوا@, آَمنُوا اّلذيَن ٕاّن قليٌل@, ٕاّ� َمَعُه آَمَن وما اً@, ß¡صا وَعِمَل آَمَن َمْن وأّما
ك@/ ßÌ Ö¿ُم ِمن Õ Ö�َخ ُمْؤِمٌن وَلَعْبٌد يُؤِمنُوَن@, لَقْوٍم �Ðياٌت

Tذوف@/ فيه اXتعلّق فاّن ال9ّم Mرِف ُذ@كر ٕاذا ومثلها

/@٢٦ . ٢٩ ـ لُوٌط لَُه فآَمَن يٌّة@/ ذرِّ ٕاّ� ÏºوÔ ßX آَمَن fا
الّس9م@/ موÏºعليه لدعوة با� آمََن أيى

/@@٨ . ٢٣ ـ راُعوَن وَعْهِدِهم م ß ßtمانا�ٔ ُهم واّلذيَن

/ ّ مFy@@معناYا@اXصدريى ,@وZكن@أن@ُيراد ّ @]عناYا@إ'dيى @أ'مانة@والعهد@ الظاهر@أّن@



أمو ١٦٦

/@٧٢ . ٣٣ ـ وأ�ْرِض الّسمىواِت ع� أ�مانََة َعَرْضنا ٕانّا

ِقبال ã|الوحشة@وا'ضطراب الطمأنينة@والسكون@وعدم وهو , ّ باXع�اXصدريى
ا¡وادث@والتكاليف@التكوينيّة@والت¿Ìيعيّة@وإ'طاعُة@والتسلo,@ومن@الطمأنينة@وا'ستقرار
وأ'هليّة للو'ية وا'ستعداد ا9òفة وقبول النبّوة aل التكوينّية@: التكاليف ِقبال ã|

ّية@/ ×G'ٕا والتجلِّيات الفيوضات لتوارد

/@١٥٤ . ٣ ـ ُنعاساً أَمنًَة الَغمِّ َبعِد ِمن عَلَيكُم أنَزَل Øj
أ'من@/ ع�ك�ة تدّل ع�أ'من@, مبناها بزيادة وهيى كالغَلبة@, مصدر

�فَعْل@/ أللّىهّم ـ قالوا تفس"ه ـ مقا قال آِم�@: وأّما

ٕاشباع@, واXّد عامر, ãب� @لغة ã| وباXّد ا¡جاز, لغة ã| Í½وأم�@بالق مصبا@: وقال
وقال اسـَتِجْب@/ اللّىهّم ـ ومعـناه فاعيل@/ ع� كلمة العربيّـة ã| '@يوجد أ@نّه بدليل

خطأ@/ والتشديد يكون@/ كذلک معناه :@kأبو@حا
ومَْه@/ َصْه Lو@ للفعل ÕËºا وهو ,@Í½والق باXّد يقال مفر@: وقال

كذا@/ يكون آم�@, = [@آِمن@] ـ فر
حقّاً@/ آم�@, = [@آِمن@] ـ قع

ـ آِمن من مأخوذة تكون أن و'@يبعد الع<ّية@, من مأخوذة فالكلمة أقول@:
أّن ?O@'و أ'من@/ ã| واجعل وأمِّْن@, ْق َصدِّ ومعناه@: ا'فعال@, باب من أ'مر بصيغة

/@ Óومع� لفظاً مyا قريبة أيضاً الع<يّة ã| اXاّدة هذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أمو@:

أمَـَوٌة أمَة وأصل وٕامواٌن@/ وآٍم ٕاماء وا'مع ّرة@, Ô¡ا خ9ف أ'مَة أما@: ـ صحا



١٦٧ أمو

كنِت وما ع�ذلک@, فَْعلَة َمع ÔN@'و أنُيق@, مثل أفُعل وهو آٍم ع� bع ٔ'@نّه بالتحريک
قريش من قبيلة واُمَيّة اَُمّية@, وتصغ"ها ,@ ّ أمَِويى ٕالzا والنسبة اُمُّوة@, أمَْوِت ولقد أمَة

فتحوا@/ ا Ø[ور ,@ ّ اُمَِويى الzم والنسبة
ذات اXرأة أ'َمة@: اòليل@: قال اXملوكة@/ عبوديّة وهو واحد أصٌل أمو@: ـ مقا
ولو اسـتأميُت@/ وكذلک أمًة@, جعلxا ف9نًة@: وتأّميُت باُ'مّوة@, أقّرت تقول عبودّية@,

َصواباً@/ لكان أمَة صارت أيى تأّمت@, قيل

التصغـ" ã| ُترّد وGذا أمََوة@, وأ'صل واو@, وهيى ال9ّم Tـذوفة أَمة@: ـ مصبا
اÇXفرد@, لغة ع� أمَتان والتثنية الرجـل@, يى Ù Ôd وباXصّغر ُأمَيْـَوة@, وأ'صل اُمَيّة ع�فيقال ّ اُمَِويى اُميّة ٕا� والنسبة َسَنوات@, وزان أمَوات ع� مع ÔQ وقد وٕامواٌن آٍم وا'مع

عندهم@/ أ'¾Îر وهو القياس ع�غ" وبفتحها القياس

ّ أمَويى قال مَن فأمّا اGمزة@, ØËÉب اُمَويى اليه والنسب أَمة@, تصغ" اُميّة ـ اشتقاق
أخطأ@/ فقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كلمة فٕاّن واXع�@, الّلفظ ã|التناسب من وأ'مَة اُ'ّم ã�كلم ب� ما ?O@' أ@نّه
أّوÇGا مفتوحة ا Øuفا أ'مـوة 9Rف آخرها@, ومشّددة أّوGا مضمـومة صحيحة اُ'ّم
ع�القّوة تدّل والصّحة والتشديد ØËÉفال أ'مة@, ã| علxّا اُخفيت وقد آخرها@, ومعتلّة
تـدّل ا Øuفا والتاء@, وا¡ذف والعلّة الفتحة 9Rف وهذا والثقل@/ والثبوت والطمأنينة
اòصوصيّات وهذه وا'ستق9ل@, الثبوت وعدم والتبّدل والðلزل والضعف ع�اòفّة
الصفات عمدة ã|و ا¡رف�لفظاً ã| Fاش�ا@كه مع اُ'ّم@وأ'َمة@, ب�مفهومَيى الفارقة هيى

/@ Óمع� الذاتيّة النوعيّة



أّن ٕاّن@, ١٦٨

/@٢٢١ . ٢ ـ كَة ßÌ Ö¿ُم ِمن Õ Ö�َخ ُمْؤِمنٌَة َمٌة وَ�ٔ
خ"@/ مقيّدة سا@كنة مطمئنّة أمَة أيى

/@٣٢ . ٢٤ ـ وٕاماِئكُم ِعباِدكُم ِمن Ò� ß ß¡والّصا ِمنكُم أ�ياَمي وأنِكُحوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّن@: ٕاّن@,

لَعّل@, [@لكّن@, Ftأخوا أّن Fك ع�التحقّق وتدّ'ن بالفعل@, ة Ú{شXا ا¡روف من
/@ ã Ù�¦وا والتشبيه يى وال�جِّ ع�ا'ستدراك تدّل أيضاً ليَت@] @كأّن@,

إ'مـام وقال غ"ه@, ã| خصوصيّة ع� يدّل ا¡رف أّن موضعه@: ã| علم وقد
فا¡رف غ"ه@/ ã| مع� أْوَجَد أو فعل@, و' Ëºبا مع�ليس عن أنبأ ما ا¡رف :@iعk

فيه@/ خصوصيّة ع� بل ع�اXسّمي '@يدّل

أ@نّه Fك وأّن@, ٕاّن Mرف َء جيى التحّقق@, بصفة ومتّصفاً Tقّقاً اXوضوع كان فٕاذا@
/@Ftبأخوا ء جيى متَمنّياً@: أو مُستدَر@كاً@ أو اً@ Ú{مُش أو مرُجّواً@ كان ٕاذا@

هذه باعتـبار ا¡قيقـة ã| ا Øuفا ا¡روف@:@ هذه أسـFء ã| النصـب علّة وهذا
مالک@: ابن قال اXع�@/ ã| تص"مَفاعيَل ãæعاXوا اòصوصيّات

Ì ß»ا@ك ذاَك ِسوي ã|و ها مََسدَّ مَصـَدٍر لَِسدِّ افتَح ٕاّن Çَز ÒYو
ماّدة ]ناسبة والتأ@كيد للتحقيق موضوعة مكسورة كلمة ٕاّن تكون أن و'@يبعد
ٕاّن@, ـ الثقيلة بالنون مؤكّداً مyا أ'مر فيكون والقّوة@, الوعد ع� الدالّة @@ـ ã ß�يَ ـ@@وأيى
اXع� وهذا اXفتوحة@, مyا تتفّرع Øj بك«ÌاGمزة ٕاّن هو Fyم أ'صل اXناسبة@: وwذه
والقـّوة@, الوعـد أيى ـ وا'زاء Ìط Ø¿ال ع� تدّل ا Øuفٕا Uفّفًة@, ٕاْن ã| ومنظور Tفوظ

ا'زاء@/ ترّتب ٕا� بالنسبة والقّوة Ìط@, Ø¿ال ٕا� بالنسبة والوعد



١٦٩ أ@نَا

فzا والتحقيق التأ@كيد صار أ'صليّة هيئxا تعن Ø"غ ØXا اGمزة@: مفتوَحة وأّن
Çfا ÇUّففة@, أن وكذلک اXصدر@, ٕا� معموGا ويؤّول الك9م ابتداء ã| و'@تقع أخّف@,

اXصدر@/ تأويل ã| أيضاً بعدها

أ@نّكُم نُوا@, فتَبيـَّ @ بِنَبٕاٍ فاِسـٌق جاَء@كُم ٕاْن ,@ َحقٌّ gِا َوعَد ٕاّن لَيَطْغي@, إ�نْساَن ٕاّن
wم@/ [يَد أْن خَلَقْنا@, أنّا يََروا@ Ònأَو بون@, ُتكذِّ

النافية@, وٕاْن ,@ Øæوأ ا@, Ø̂ وٕا والوصل@, للتفس" أْن ـ كلمة اXاّدة@: هذه من وقريب
عناويyا ٕا� استعt'Fا موارد وخصوصيّات معانzا Iقيق ã| فل"اجع وٕاّ'@/ وأّ'@,

وأ'دبّية@/ النحويّة والكتب

أطلقت وGذا الوجود@, ã| والقّوة التأ@كيد تفيد العرب لغة ã| ٕاّن@: ـ كليّات ã|و
تأ@كيد ã| اXوجودات أ@كَمل لكونه لذاته@, الوجود واجب ع� إ'نِّيّة لفظ الف9سـفة
شاwت ã�ّال ا¡روف من وٕاّن العرب@/ ك9م ليسمن لفظTَدث وهذا وقّوته@, الوجود

الفعل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ@نَا@:

فرقاً ع�الفتح ã�ُب ا Ø̂ وٕا وحده@, ضم"للمتكلِّم وهو Øمُك�Ëºا فهو أنا ـ صحا
ã| ا¡ركة لبيان هيى ا Ø̂ ٕا أ'خ"ة وأ'لف للفعل@, ناصب حرف هيى ã�ّال أن وب� بينه
ء ãÏ¿كال فتص"ان اòطاب تاء wا توَصُل قد أ@نّه واعلم سقَطْت@/ ُوِسَطْت فٕان الوقف@,
/@ Ø Ôíوأن rوأن للمؤّنث@, Ì»وتك أنَت@, تقول ٕالÇzا@, مضافة تكون أن غ" من الواحد

كأنا@/ @أنت ـ التشبيه كاف عليه تدخل وقد

أنِت eواُ'ن ا¢اطب@, ع9مة والتاء أْن@, Ëº'ا ا¢اطب@, ضم" وأنَت ـ لسا
/@ ÔBأن التثنية ã| وتقول



أنث ١٧٠

أنَا@, وأصله أْن@, الب½Íيِّ�ـ عند فالضم" :@ Øíأن ٕا� أنَت وأمّا ـ ãÏÈالر ¾Ìح
وكان باXتكلِّم@, فابتدؤوا واXتكلِّم@, ا¢اطبـ� 'ميع صا¬ ضمـ" عندهم أنَا وكان
ترك جعلوا أص9ً كان ØXا اXتكلِّم أّن ٕاّ' أنُت Lو اXضمومة@, بالتاء يبيِّنوه أن القياس
ف@/ ØÍ½الت ã|و الّلفظ ã|@ّيةd'ٕكا أْن, بعد حرفيّة ا¢اطب�@بتاء وبيّنوا ع9مة, الع9مة@له

الكلمة@/ نفس من والتاء Ëºا بgاله أنَت أّن الفّراء@: ومذهب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اُ'و� اXرتبة ã|وضعت قد مرّكبة@, غ" واحدة كلمة الÊÉئر هذه من ك9ًّ أّن
واòطاب التكلّم m9ع من فzا ما ذلک ã|و'@ينا إ'فراد@, حال ã| ومنظورة مستقلّة

وا'مع@/ والتثنية وإ'فراد
ع� الدالّة أن@, ـ من الكلFت هذه اُِخَذت فقد الوضـع@, قبل يكون فال�ّكب

ُوِضَعت@/ Øj واòطاب@, التكلّم m9ع ومن والقّوة@, التأ@كيد

كوuا مع ØDس و' والقّوة@, التحقّق من واòطاب التكلّم صيغة ã| ما ?O@'و
منفصلًة@/ للفاعل ÊÈئر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أنث@:

التذك"@, خ9ف والتأنيث /@ ã~أ'نا قيل ا Ø[ور ٕاناث@, اُ'نeفُع�وbعها ـ مصبا
التأنيث@/ ع9مَة ]تَعلِِّقه أو به أ¡قَت ٕاذا تأنيثاً ÒËº'ا أّنَث يقال

صـيتاِن@/ Ôòا واُ'نثياِن@: الّذ@َكر@/ خ9ف eاُ'ن وغ"ه@: اòلـيل قال أنث@: ـ مقا
النبات@/ حسنة أنيثة@: وأرض



١٧١ أنث

فهيى ,@eاُن ولَدت اXرأُة@: وآنثِت ع�ٕاناث@/ مع ÔNو الّذ@َكر@, اُ'نeخ9ف ـ صحا
أ@نَّثتُـه وقد التذك"@/ خ9ف Ëº'ا وتأنيث ِمئناث@, فهيى ا Òtعاد ذلک كان وٕاذا مَُؤنٌِّث@,

فتأ@ّنَث@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع9مَة به ْقَت Ò¡أ الّذيى Ëº'ا فهو اXؤنَّث@: وأمّا ,@eاُ'ن هو الّذ@َكر يُقابل ما أّن
اXذّكر@, وهكذا صحيح@, غ" eاُ'ن ع� اXؤّنث فٕاط9ق ,@eاُن ولََدته مَن أو التأنيث

الّذ@َكر@/ هو والصحيح

/@٣٦ . ٣ ـ kن�كاُ الّذ@كَُر@ ولَيَْس

/@٥٨ . ١٦ ـ kن�باُ أَحُدُهم ÒÌ Ù¿ُب وٕاذا@
/@٩٧ . ١٦ ـ kاُن أو ذَ@كٍَر ِمْن اً ß¡صا َعِمَل َمْن

/@١١ . ٤ ـ Ö� ا�ُنثَيَ َحظِّ ِمثُل لِلّذ@كَِر

/@١٤٣ . ٦ Ö� ا�ُنثَيَ أم حّرَم @كََريِن آلذَّ ُقل

/@٤٩ . ٤٢ ـ ٕاناثاً يَشاُء ن Ò ßX ُب Ò Òv
لليyا@/ Vازاً ع�اXرأة اُطلقت Øj اللِّ�@, هو اXاّدة@: هذه ã| أ'صل ٕاّن يقال وقد
@َكر الذَّ أّن Fك وفُض�@, كأفضل التفضيل أفعل من اُ'نeمؤنّثة فصيغة حال@: ّ وع�أيى
/@ ّ اXع�ا'dيى وصيغ@ا'مع@باعتبار َحَسن@/ ع�@وزان صفة أ'صل ã| أن@يكون 'يبعد

قال@: أ'نيث@, البَلَد مَن ,@eاُن يت Ù Ôd ا Ø̂ ٕا اXرأة ٕاّن :@ ãèأ'عرا ابن وزعم ـ لسا ã|ع�و الباب هذا فأصل ِسيده@: ابن قال لليyا@/ eاُن يت Ù Ôdو الرجل@, من Òأل� اXرأة ٔ'ّن
الل�@/ هو الذيى أ'نيث هو ا Ø̂ ٕا قوله



ٕاSيل ١٧٢

اللّـفظيّة اXناسـبة من اُ'نس وماّدة اXاّدة هذه ب� ã| ما القـول@: هذا ويؤيِّد
اللِّ�@/ من نوع اُ'نس فٕاّن واXعنويّة,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اSٕيل@:
]ع�البشارة@/ Ø ãæيونا لفظ ٕاSيل@: ـ قم

أ'مر أّول من أ'ربعة أ'ناجيل هذه يت Ù Ôd وقد ـ@ ص@٧٠ يلر ßX الكليسا تار±
كان وØXا خوش@] [@خ< ]ع�البشارة Ø ãæيونا لفظ من مشتقّة الكلمة وهذه بإ'Sيل@,
البشارة@/ هو بيyا وا'امع واحداً@, منه أيضاً إ'Sيل يكون أن ف9زم واحداً اXسيح

[@ِاوانگليون@]@/ ـ Ø ãæواليونا @وbعه@أناجيل@/ Ø ãèعر ٕاSيل: ـ @للساميى قاموس@تركيى

اXتيقّنة اُ'مور ã| قّصة بتأليف أخذوا قد كث"ون كان ٕاذ ـ ١ . ١ ـ لوقا ٕاSيل
أيضاً أنا رأيت للكلمة@, مُعاين�وخّداماً البَدء مُنذ كانوا الّذين ٕالينا سلّمها Fك عندنا@,

ٕاليک@/ ã�ع�التوا أ@كتب أن بتدقيق أ'ّول من ء ãÏ¾ كّل تتّبعت قد ٕاذ

ونعلم هذا وكتَب wذا ي¿Îد الّذيى التلميذ هو هذا ـ ٢٤ . ٢١ ـ يوحنّا ٕاSيل
أّن أظّن فلسُت واحدة واحدًة كتبت ٕان يسوُع صنَعها كث"ة وأشياء حّق@, ¾Îادته أّن

اXكتوبة@/ الكتب يسع نفسه Ònالعا
هذا ã|تكتب n ت9ميذه قّداَم يَسوُع صنَع كث"ة اُخر وآيات ـ ٣٠ . ٢٠ ã|و

ا�@/ ابن هو يسوع أّن لتؤمنوا ُكِتَبْت فقد هذه وأمّا الكتاب@,

عدَم ووبّخ متكئون@, وهم Ì¿ع ل9ٔحد ظهر أخ"اً ـ ١٤ . ١٦ ـ َمرقُس ٕاSيل
قام@/ قد نظروه الّذين قوا يُصدِّ n م Øu@'ٔ قلوwم وقساوة ٕاZاuم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧٣ أنس

والتحقيق@:
هذه أّن باعتبار ]ع�البشارة@, وهيى يونانّية@, ماّدة من مأخوذة الكلمة هذه أّن

وا'bخرة@/ الدنيا ã| الطيِّبة وا¡ياة "òوا وا'نّة بالنّعoوالّسعادة Ìة Ù¿مُب الكتب

أوائل أو أ'ّول القرن أواخر ã| @لِّفت اُ قد أ'ربعـة أ'ناجيل هذه أّن ?O@'و
ا� من الّس9م عي«Ïعليه ٕا� نزل بٕاSيل وليست ا�@, روح اXسيح رحلة من ãæالثا
ورحلته@/ وحياته دعوته وكيفيّة اXسيح أمر جريان ã|ُكِتَبت كتب أقَدم فهيى اXتعال@,
اتِّباعها علينا @Nب Ø�ح علينا حّجة وليست Êء, Ø»لة@@من@ال Ø�فليست@مُ وع�@هذا

وتعّددها@/ بيyا ا'خت9فات ٕا� مضافاً wا@, وأ'خذ

اXوضوع@/ هذا ã| اXبسوطة الكتب ٕا� فل"اجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أنس@:

منه@/ Ëºا وأ'ُنس ب@/ ÒÍÒÈ باب لغة ã|و َعِلم@, باب من ٕانساً به أِنسُت ـ مصبا
واستأنسُت @ُيستأنس@به/ الّذيى وأ'نيس: @به@و]صّغره@/ يى Ù Ôdو الناس, من وأ'َنس@bاعة
وإ'نس علمته@وأب½ÍÒُته@/ َء: ãÏ¿ال وآَنسُت القلب@وn@َينفر/ سكن@اليه ٕاذا وتأّنسُت@به: به
وا'مع@/ واُ'نe@والواحد ع�الّذ@َكر الناس@اËºجنس@يقع من وإ'نسان ّن@/ ß'خ9ف@ا
إ'نس من الب½Íيّون فقال أ'خ"ة@, النّون ع�زيادة اتفاقهم مع اشتقاقه ã|واختلف
واُ'ناس ووزنه@ٕافعان@وأ'صل@ٕانسيان@/ النِّسيان من مشتّق والكوفّيون@: ِفع9ن@, ووزنه
النـاس@/ فيب� Hفيـفاً@, قياس غ" ع� اGمزة حذف Nوز لكن اُ'نس@, من مشتّق
ا'bخر, من مشتقّاً وليس@أحدYا ]ع�واحد لغتان والناس اُ'ناس ٕاّن : ãqالكسا وعن

نوس@/ ã| ãçسيأ Fك ا'شتقاق@, ã| Uتلفتان ماّدتان F Øu@'ٔ الَوْجه@, وهو



أنس ١٧٤

التوّحش@/ خالََف@طريقَة ء ãÏ¾ وكّل ء ãÏ¿ال ظهور وهو أصل@واحد@, أنس: ـ مقا
لظهورهم@/ وا Ø Ôdو ّن@, ß'ا خ9ف إ'نُس قالوا@:

َء ãÏ¿ال آنسُت ويقال@: ُرشدا@/ م Ôyم Ôrآنس فٕان ـ رأيتَه ٕاذا ء: ãÏ¿ال آنسُت يقال@:
يَستَوِحش n ٕاذا ء ãÏ¿بال ا'نسان أنس واُ'نُس أ'ّول@/ من مستعاٌر وهذا dعَته@, ٕاذا

منه@/

ِشئَت وٕان ,@ ØãÏºأنا وا'مع أيضاً@, ØãÏ»َوأن ØãÏ»ٕان الواحد ,@Ì Ò¿َالب إ'نس@: ـ صحا
وٕانسان كث"اً@/ ÚãÏºوأنا ـ النون من عوضاً الياء فتكون ,@ ØãÏºأنا bعتُه Øj ٕانساناً جَعلتَُه
ِفع9ن@, ٕانسان وتقدير /@ ØãÏºأنا ع� أيضاً مع ÔNو الّسواد@, ã| يُري الّذيى اXثال الع�@:
الناس ã| لغة واُناس ُروNل@/ فقيل رجل تصغ" ã| زيَد Fك ياء تصغ"ه ã| زيَد ا Ø̂ وٕا
إ'Jاش, وإ'يناس@خ9ف ما@@ُيؤَنس@به@/ اXؤاِنس@وكّل وأ'نيس: أ'صل@فُخفِّف@/ وهو

التأنيس@/ وكذلک

ٕا� مـنسوب ØãÏ»وإ'نـ النفور@/ خ9ف وأ'ُنس ّن@/ ß'ا خ9ف إ'نس@: ـ مفر

ãي� ما ء ãÏ¾ كّل من ØãÏ»وإ'ن به@/ يُؤنَس ما ولكّل اُنسه Òك� ÇXن ذلک يقال إ'نس@,
ُخـِلَق ٔ'@نّه بذلک يى Ù Ôd قيل وإ'نسان له@/ ا'bخر ا'انب ãي� ما ØãÏ¿والوح ا'نسان@,

ببعض@/ بعÎÉم باُنس ٕاّ' له قوام ' خلقة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ا'ستيناس@, بعنوان الظهور مع الُقرب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
ما وأمّا مشتقّاtا@/ صيَغ bيع ã| Tفوظ اXع� وهذا والُبعد@/ والوحشة النفور مقابل

فكا'ّن@/ و'@يَستأنس '@يَظهر وما وا¡يوان@, فكالوحوش َينفر



١٧٥ أنس

ا'ستيناس بقيد بل Êع@, Ø»وال الرؤية مطلق فليسمفهومُها Êع@: Ø»الرؤية@وال وأمّا
الفارق هو وهذا واخت9طه@, اُنسه فبم9حظة وإ'نسان@: إ'نس وكذلک وا'خت9ط@/

وآدم@/ Ì¿والب ا'نسان لفظ ب�

ّن@: ß'ا مقابل ã| تستعمل مفهومها@: ã| مع�الظهور فباعتبار

وإ�نِس@, نِّ ß!ا ِمَن كث�اً Ò Øsه Ò! ذَرأنا جاّن@, و� ٕانٌس وإ�نِس@, نِّ ß!ا ÒÌ Ò¿َمع يا
وإ�نَس@/ نَّ ß!ا َخلَْقُت وما وإ�نِس@, نِّ ß!ا ِمَن جُنوُده ,@ نُّ ß!وا إ�نُْس dجتََمَعت ßQ لَ

ا'اّن@/ أو ا'ّن مقابل ã| آدم و' Ì Ò¿َالب كلمة تستعمل nو
خصوصيّة من Mسبه مورد كّل ã?ف عنه@: تأّخره إ'نسع�ا'ّن@أو تقّدم وأمّا
تأّخره@/ أو واحد تقّدم ãÏÉتقت ,@Fyم واحد لكّل خصوصيّة أو العمل ã| أو اXورد ã|

/@١١٢ . ٦ ـ نِّ ß!وا إ�نِْس Òَشياط� َعدّواً Ý ãA نَ لكلِّ جَعلْنا وكذلَِک

بإ'نس@/ واخت9طه [اّسه وك�ة ٕانساناً iصk Ø ãRالن كون باعتبار إ'نس تقّدم ـ

/@٣٣ . ٥٥ ـ تَنفذوا أن Ôrْستَطَْعd ٕان وإ�نِْس نِّ ß!ا ÒÌ Ò¿َمْع يا
والعمل@/ وا¡ركة النفوس ã| قدرته وشّدة ا'ّن قّوة باعتبار ا'ّن تقّدم ـ

/@١٣٠ . ٦ ـ ُرُسل يأِتكُم Ònأ وإ�نِْس نِّ ß!ا ÒÌ Ò¿َمْع يا
ٕا� بالنسبة وكفرهم اLرافهم ومزيد طغياuم وشّدة عددهم ك�ة باعتبار لعلّه

إ'نس@/

/@١٧٩ . ٧ ـ وإ�نِس نِّ ß!ا ِمَن كث�اً Ò Øsَه Ò ß! ذََرأنا وَلَقد ـ وكذلک

/@١٧ . ٢٧ ـ وإ�نِْس نِّ ß!ا ِمَن جُنوُده لُسلDَن ÒÌ ß¿وُح
عملهم@/ وXزيد هذا@, ـ



أنس ١٧٦

ع� فيدّل والنون@, أ'لف فيه جنسزيَدت Ëºا وهو إ'نس أصله وإ�نسان@:
زائدة@: وخصوصيّة التشّخص

/@٥ . ١٢ ـ ُمب� َعدوٌّ لٕ*نْساِن الّشيطاَن ٕاّن

/@١٦ . ٥٩ ـ ا@كُفْر لٕ*نْساِن قاَل ٕاذ الّشيطاِن @كََمثَِل

/@٢٩ . ٢٥ ـ َخذوً� لٕ*نْساِن الّشيطاُن وكاَن

إنسيّاً@/ اليَْوَم اُ@كلَِّم لَْن ـ اXفرد ã| إ'نسيستعمل ٕا� منسوب :@ ØãÏ ß»ن�وإ
كث�اً@/ ÚãÏ ßºوأنَا أنعاماً ـ ٕانسان bع أ'ناس� أصله :@ ØãÏºنا�وأ

َمِلِک النّاِس ِبَربِّ أعوذُ ُقل ـ اGمزة Mذف فّف ÔO وقد إ'نس هو وأ�ناس@:
م Ô Øuٕا ,@٧١ . ١٧ ـ بٕاماِمِهم اُناٍس كُلَّ نْدُعو يَوَم م@, Ô ÒwÌ Ö¿َم اُناٍس كلُّ َعِلَم َقْد النّاِس@,

يَتَطَهَُّروَن@/ اُناٌس

اُ'نس@: مع والتقريب إ'ظهار هو وإ�يناس@:
/@١٠ . ٢٠ ـ ناراً آنَْسُت

واُ'نسwا@/ مyا وُقرب النار ظهور ع�درك يدّل

/@٢٧ . ٢٤ ـ تَْستأِنُسوا ØBح غ�بُيوتكُم بُيوتاً �@تَدُخلوا

وهـذا ,@Fyبي والّس� والغيبة ا¡جاب ورفع والظّهور الُقرب مyم تطلبوا أيى
إ'ذن@/ عن حسنة @كناية

أّن أو النوس@, من الناس أّن أو النِّسيان@, من مشتّق ا'نسان بأّن القول وأمّا
صحيح@/ فغ" ا'ستئذان@: ا'ستئناس]ع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧٧ أنف

أنف@:

وأِنَف ا'ستكبار@/ وهو استنكَف َتِعَب@: باب من أنَفاً ء ãÏ¿ال من أِنَف ـ مصبا
خرَج ما بَل Ò'ا وأنُف وآ@ُنف@/ واُنوف آناف وا'مع عطس@, ßXا وأ'نف@: عنه@/ ه Ø�ت منه@:

وابتدأت@/ فيه أخذُت َء@: ãÏ¿ال واستأنفُت منه@/

ا'بتداء@, وا'ستئناف@: أّوله@, ء@: ãÏ¾ كّل وأنُف وغ"ه@/ ل9نسان أ'نف ـ صحا
وسالِفاً@/ آِنفاً كذا وقلت ا'ئتناف@/ وكذلک

أنف فيقال وأ¾Ìفه@, ء ãÏ¿ال َطرف به يسّمي Øj ا'ارحة@, أ'نف أصل ـ مفر
واسـتأنفُت أ'نف@/ ٕا� والذلّة والعّزة والغضب ا¡مـيّة ونسب اللِّحية@, وأنف ا'بل

مُبتََدًأ@/ أيى آِنفاً@, قاَل ماذا ـ وجّل عّز قوله ومنه َمبدأه@, أيى أنفه أخذُت َء@: ãÏ¿ال
من ء ãÏ¿ال أخُذ ـ أحدYا كّلها@: الباب مسائل يتفّرع Fyم أص9ن أنف@: ـ مقا

أيى كذا اسـتأنفُت اòليل@: قال التحديد@/ وقياسـه أنف@/ ذيى كّل أنُف ãæوالثا أّوله@/
آِنفاً@, كذا فَعل قوGم@: الباب هذا ومن فيه@/ ُيبتدأ ما أ'مر@: ومؤتنَُف أّوله@, ٕا� رجعُت
من فهو كذا@: من وأِنَف أنفه@, ÍÈبُت الّرجَل@: وأَنفُت معروف@/ وأ'نف@: ابتداؤه@/ @كأ@نّه
بأنفـه خ Òc يقال ٔ'@نّه ا'سد سائر دون أ'نف ذ@كر أنُفه@/ َوِرَم :@ Ù>للمتك كقوGم أ'نف@:
وسنان لک@/ بدا وما أّوله ا'بل@: وأنُف الغضب@/ من يكون وهذا ِك<اً@, رأسه رفع يريد

وسّويته@/ َطرفَه أحددُت ال«Ìاَج@: وأّنفُت Tّدد@, أيى مؤّنف@:

ٔ'ّن ذلک@, من ٕاغتاظ أيى أْنُفه@, وِرَم فكلّكم ِلُعمر@: بكر ãèأ حديث ã|و ـ لسا

ã| أنفک 'علَت ذلک فعلَت لو أ@نّک أما خر@: b'ا حديثه ومنه َمّر@/ ÒJو أنفه َيِرُم اXغتاظ
ع�الباطل@/ وأقبلَت ا¡قِّ عن أعرضَت ُيريد قفاك@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



أنام ١٧٨

والتحقيق@:
آِنفاً جاؤوا يقال@: أّوً'@, النظر ã| يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
وØXا حيوان@/ كّل من أ'نف مصاديقه@: ومن قُبل@/ ذيى ومن قبي9ً@, أيى @ُنف@: اُ ذيى ومن
الوجـه@: مـقّدم ã| واقع وأ@نّه وا¡Çيوان@, ا'نسان وجه من يبدو ما أّوَل أ'نف @كان

واXقابَل@/ أّوً' يظهر وما واXقّدم وأ'ّول مع�ا'بتداء ã| تستعمل

أّول ٔ'@نّه ابتـداًء فيه وإ'عراض والذلّة وا¡مـيّة الغضب أثر ظهور وباعتبار
ُيراعي أن 'زم ãæعاXا هذه وكّل /@ ãæعاXا هذه من قريب ã| تستعمل ويُطَلع@: ما@يُري
ا'بتداء@والتقّدم@وإ'عراض '@مطلق @أ'نف@, ã| ما والطّلوع@وخصوصيّة التقّدم قيد فzا

والغضب@/
/@٤٥ . ٥ ـ بأ�نِْف وأ�نَْف ß Öبالَع� Ò Öوالَع�

ا¢صوص@/ العضو يريد

/@١٦ . ٤٧ ـ آِنفاً قاَل ماذا
هذا@/ وقُبيل منّا@, يقرب وقت أّول من أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أنام@:
Çbيع من أ'رض وجه ع� ما أ'نام@: وقيل وإ'نس@, ا'Çّن أ'نام@: ـ مصبا

اòلق@/
/@oأ'ن الشعر@: ã| وNوز اòلق@, bيع من أ'رض ع� ظهر ما أ'نام@: ـ لسا
ـ وإ'نس ا'ّن هم لٔ*نام@: َوَضَعها وأ�رَض ـ وجّل عّز قوله ã| Ìون Ù»فXا وقال
وإ'نسYا وا'ّن ذلک@, قبل ذ@كٌر للجّن ِر ÒN nو بان@, ُتكذِّ ا Ôg َربِّ آ�ِء ِّ فبأيى ـ بدليل



١٧٩ æأ
اòطاب@/ بعقب ذ@كرا F Øu@'ٔ معاً ذ@كرYا الثّقل�قبل Uاطبة جاز وقيل الّثق9ن@/

روح@/ ذيى كّل أ'نام وقيل للَخْلق@, لٔ*نام@: ـ ا'bية ـ البيضاويى

أ'رضمن ظهر ع� ما كّل وهو للخلق لٔ*نام@: وَضَعها وأ�ْرَض ـ الكّشاف
فوقها@/ فون ØÍ½يت Gم كاßXهاد فهيى وا'ّن@, إ'نس ا¡سن@: وعن داّبة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع�وجه السا@كن� وا'ّن إ'نس من العقول ع�ذويى تطلق الكلمة هذه أّن
أ'رض@, أجزاء من ا'Fدات فٕاّن وا¡يوان@, والنبات ا'Fد ع� تطلق و' أ'رض@,
وزينxا@, أ'رض لوازم من النباتات عّدت وقد ل9نسان@, ُخِلقا قد وا¡يوان والنبات

Øj والّرJان@/ الَعْصِف ذو بُّ Ò¡وا أ�@كFِم ذاُت والنّخُل فا@كهٌة فzا@ ـ@ تعا� قال حيث
الثّق*ن ا Ûvأ لكُم سنَفرُغ ///@ ا!انَّ وَخلََق إ�نسان@/// َخلََق بالنوع�ـ@ بعُد ح ØÍ¼ قد ٕانّه

/@٣٣ ـ ١٤ . ن ×aالّر ـ@ وإ�نِْس@ نِّ ß!ا ÒÌ¿َمع يا ///
/@٥ . ١٦ @ـ@ تأ@كلون وِمyا وَمناِفُع ِدْفٌء فzا لكُم َخلَقها وأ�نعاَم تعا�ـ قال

النَِّعم من ا Øu@أ ٕا� ل9ٕشارة ا¡يوان@: مورد ã| أ'نعام كلمة انتخاب أّن ?O@'و
ل9ٕنسان@/ اXهيّأة إ'G×يّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@æأ
Í½والقÌ»بالك@æٕا لغتاِن: @واحدها ã|و أ'وقات@, هيى ع�@أفعال ا'bناء ـ مصبا
حصاة@/ وزان أ'ناة منه Ëº'ٕوا يَْعَجـل@, nو ّكَث Ò] أ'مر@: ã| Øæوتأ بفتحتـ�@/ æوأ
:@Ì»بالك æ'ٕوا ا'مع@/ bع ãæوأ'وا ,@ Óومع� وزناً وأ'وِعية الِوعاء نية@: b'وا وإ'ناء



æأ ١٨٠

أن لک æوأ ,@ÍÉوحـ وقُرب دنا َرمي@: باب من أنياً ُء ãÏ¿ال Òæوأ والنُّضج@/ إ'دراك
َشَع Ö ÒH أن آَمنُوا لِّلذيَن يأِن Ònأ تعا�@: قال ـ اليه فباِدر وقتـه هذا واXع� كذا@: تفعل
مـنه@/ مقلوب وهو ]عناه باع@: باب من أيناً كذا تفعل أن لَک آَن قالوا وقد م@/ Ôwقُلو

كَس9م@/ أ'ناء Ëº'وا أّخرته@, باXّد@: وآنيتُه
إناه@/ ناظريَن Ò�َغ تعا�@: قال أدرَك@/ أيضاً@: Òæوأ حاَن@/ :@ Óæٕا ã ßæيأ Òæأ ـ صحا
ٕايناًء@: يُؤنيه وآناه آن@/ ào Òa وِمن ـ تعا� قوله ومنه حّره@, انxي :@ Ôoا¡م Òæأ ويقال

Õ ãæٕا أو Óæٕا واحدها ساعاته@, اللّيل@: وآناُء أ'ناء@/ منه Ëº'ٕوا وأبطأه@, وحبَسه أّخره
بـه@: æواسـتأ وتنّظر@/ ترفّق أ'مر@: ã| Øæوتأ وٕانوان@/ اللّيل من ٕانياِن يقال@: ٕانٌو@, أو
ورجل ,@æالَو من وَوَحد@, أَحد مثل الوناة أصله سيبويه@: قال أ'ناة@, Ëº'ٕوا انتظر@,

معروف@/ وإ'ناء ا¡لم@/ كث" آٍن@:

من وساعة وغ"ه@, ا¡لم من أش}ه وما الُبطء ـ أصول أربعة له :@æأ ـ مقا
منه والفعل ا¡لم@, أ'ناة اòليل@: فقال الظروف@/ من وظرف ء@, ãÏ¿ال وٕادراك الزمان@,
سـاعات من ساعة æ'ٔوا æ'ٕوا /@ ã Ùæالتأ اُ'مـور@: ã| للتمّكث ويقال وتأّيي@, Øæتأ
n أيى لک يأِن nو لک æأ وما إ'دراك@, :@æ'ٕوا ساعة@/ Óæٕا وكّل آناء@, وا'مع اللّيل@,
قد آٍن@: oÇaو æيأ اXسّخن اXاُء æوأ ٕادرا@كه@, انتظرت أيى الطّعام واستأنيُت ْن@/ ß ÒJ

نية@/ b'ا من وإ'ناء حّره@/ انxي
تعا� قوله ومنه ا¡ّر@, شّدة ã| ٕاناه بلغ آٍن@: oaو ٕاناه@/ قرَب ُء@: ãÏ¿الæأ ـ مفر
ٕاناه@/ يقرب nأ أيى ـ َشع Ö ÒH أن آَمنُوا لّلذيَن يأِن Ònأ ـ تعا� وقوله آنية@, àَع� ِمن ـ
æيأæوأ تأنِّياً Øæوتأ تأّخرت@/ وتأّنيت@: أوانه@/ عن أّخرته ٕايناًء@: ء ãÏ¿ال آنيت ويقال
واسـتأنيت اسـتبطأته@/ ]Çع� وNوز أوانه@, انتظرت واستأنيته@: وقور@/ أيى آن@: فهو

ء@/ ãÏ¾ فيه مايوضع وإ'ناء@: كذلک@/ الطعام@:



١٨١ æأ
يأِن Ònأ الفّراء@: وأدَرك@/ حاَن :@ Þ ã ßæأ وهو Óæوأ Óæوٕا أنياً æيأ ء ãÏ¿ال Òæأ ـ لسا
الّرحيل@, Òæأ هل لک@/ حاَن أيى واحد@, ]ع� كّل لک@, يُنِل Ònوأ لک يَنَل Ònوأ ß�َي Ònوأ
ء@: ãÏ¿ال Òæوٕا وبلغ@/ أدرك :@æيأ æأ وقد منxاه@, ء ãÏ¿ال بلوغ :@æ'ٔوا وقته@/ حان أيى
قد ٔ'@نّه ذلک من مشتقٌّ وهو iبه يُنتفع kأيى به ُيرتفق الّذيى وإ'ناء@: وبلوغه@/ ٕادرا@كه

ã| وبلغ سخن قد اXاء@: æوأ Qارة@/ أو خرز أو طبخ من به æيعا ]ا يُعتمل أن بلغ
وبلوغه@/ وٕادرا@كه نُضجه أيى ٕاناه@: ناظرين غ" غايته@, أيى ٕاناه@, ُء ãÏ¿ال وبلغ ا¡رارة@,

والوقار@/ ا¡لم وأ'ناة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وهـذا الوقت@/ جهة من والنُّضج البلوغ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
ا¡رارة@, اشـتداد وقت بلوغ ã| Fك /@oفاهXوا اXوارد اخت9ف Mسب Oتلف اXع�
وقت وبـلوغ والطمأنينـة@/ ا¡لم مرتبة وبلوغ وسـاعاته@, اللّيل أوقات ã| والبلوغ

منه@/ وأ'@كل الطعام ٕادراك وقت وبلوغ الظروف@, من ا'ستفادة

أنو@/ أون@, أين@, ماّدة من يفهم ما اXع�@: هذا ويؤيِّد
/@١٦ . ٥٧ ـ gا ِلِذكِر م Ô Ôwقُلو َشَع Ö ÒH أن آَمنُوا لِّلذيَن يأِن Ònأ
تعا�@/ � العظمة مقابل ã| قلوwم خشوع وقت يبلغ Ònأ أيى

/@٤٤ . ٥٥ ـ آٍن ào Òa Ò� وبَ بَيyا يَطُوفوَن
ã| uايتـه حّد بلغ الّذيى oا¡م مطلق أو الغايـة ã| حاّر ماء وب� Øsجه ب�

ا¡رارة@/
/@٥ . ٨٨ ـ آنِيٍَة àَع� ِمن fتُس

حرارtا@/ وقت وكملت بلغت ع�



Øæأ ١٨٢

/@٥٣ . ٣٣ ـ ٕاناه ناِظريَن �َغ طَعاٍم ٕا� لَكُم يُؤذََن أن ٕاّ�
وقتUصوص@/ ã| ونُضجه الطّعام بلوغ غ"منتظرين

/@١١٣ . ٣ ـ اللّيل آناَء gِا آياِت يَتلوَن

/@١٣٠ . ٢٠ ـ َفَسبِّح اللّيِل آناِء وِمن

/@٩ . ٣٩ ـ اللّيل آناَء قاِنٌت ُهَو أمَّن

الظّـلمة وÇuاية الgال حدِّ ٕا� أجزاؤه وبلغت سـاعاته @كملت ٕاذا اللّيل أيى
الّليلّية@/ حقيقة وIّققت والسكوت

/@١٥ . ٧٦ ـ ِفّضة ِمن بآنيٍة م ßzعَل يُطاُف

الغاية@/ وقت ٕا� مyا ا'ستفادة وانxت الgال حّد بلغت بظرف

وهذا الوقت وقيد اXوضوع Mسب البلوغ قيد أخذ قد اXوارد هذه من كّل ã?ف
الظروف@/ أ'وقات@, وب�ـ بيyا الفارق هو

اXوارد@/ هذه ã| اXاّدة هذه انتخاب ã|اللطائف اّتضحت فقد

التناسب@/ من وٕاّن@, Øæأ ـ وكلمة اXاّدة هذه ب� Dف ما ?O@'و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ Øæأ
وطريق@/ @وجه ِّ من@أيى أيى هذا, @يكون Øæتقول@أ ا'هة@, عن استفهام :@ Øæأ ـ مصبا

]ع� أو موtا@/ بعَد gُا هذِه ييى Ö ÔJ Øæأ Lو@ كيف ]ع� استفهاميّة :@ Øæأ ـ @كليا
فأتوا ـ قوله الكّل وJتمل وحيث@/@ م� ]ع� أيضاً وترد هذا@, لَِک Øæأ Lـو@ أيَن
وأشكل وأين@, كيف مع� ã| مشـ�كة Øæأ كلمة كانت ا ØX لكن ,@ Ôrِشـئ Øæأ َحرثكُم



١٨٣ أهل

ْرث@/ Ò¡ا بقرينة كيف@, أ@نّه فظهر فيه تأمّلنا ية@: b'ا ã| إ'تيان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الزمان يناسب مورد ã| التحقيق مقام ã| ا'ستفهام ع� تدّل الكلمة هذه أّن
bيعها@/ ã|@أ'نَسب اXع�@هو وهذا @٢٨@مورداً@, ã| ا£يد القرآن ã|@وردت وقد والوقت@,

/@٢٢٣ . ٢ ـ Ôr ِشئْ Øæأ َحرثكُم فأتوا لَكُم َحرٌث ِنساُؤ@كُم
شئr@؟ زمان أيى ã|و @كيف

/@٢٥٩ . ٢ ـ َموtا بعَد gا هذه ييى ÔJ Øæأ
ا�@؟ يzا ÔJوقت ّ أيى ã|و @كيف

/@٤٠ . ٣ ـ ُغ*م ã� يكوُن Øæأ
غ9م@؟ ã� وم�يكون @كيف

/@٣ . ٣٥ ـ تُؤَفكُون Øæفأ ُهَو ٕاّ� ٕالىَه �
/@٣٤ . ١٠ ـ تُؤَفكُون Øæفأ يُعيُده Ø Ôj

/@@٨٩ . ٢٣ ـ تُسَحرون Øæفأ قل g سيقولوَن
فون@/ ÒÍ½ وتُ وُتسَحرون وم�تُؤفَكون فكيف

/@٣٧ . ٣ ـ gا ِعنِد ِمن ُهَو قالَت هذا لَِک Øæأ Ôhمر يا قاَل
عندك@/ ÍÉوح زق الرِّ هذا tيّأ وم� @كيف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أهل@:
وأهال@, أه9ت وا'مع أ'هّلة@, وكذلک الدار, الرجل@وأهُل أهُل أهل@: ـ صحا



أهل ١٨٤

لكذا أِهٌل وف9ٌُن أهُله@, به أيى آِهٌل@: وم�ل ,@ ã�اللّيا ã| Fك ع�غ"قياس فيه وزادوا
وَمرحباً تأهَّل@, وكذلک تزّوَج@, أهوً'@: يأهُُل أهل تقول@: والعامّة مستأهٌل@/ و'@تقل

و'@تَستوِحْش@/ فاستأِنْس أه9ً وأتيَت ِسعًة أتيَت أيى وأه9ً@:

به@, الناس أخّص الرجل@: وأهُل الðّوج@/ والتأهّل زوجه@/ الرجل@: أهُل ـ مقا
bاعة ã�وأ'ها أهلون أ'هل وbع به@, يَدين مَْن إ'س9م وأهُل ُسكّانه@, البيت وأهُل
وآَهـلک@: /@ Ø ãوأه� آِهٌل فهو مكاناً ألف ٕاذا وغ"ها الدواّب من ء ãÏ¾ وكّل ا'Fعة@,

زّوجک@/

عـاِمرة@/ آِهلة@: وقرية بأهله@, ُعِمر قَعد@: باب من اُهوً' اXكاُن أهََل ـ مصبا
كـذلک@, وتأهّـل تزّوج@, ٕاذا اُهوً'@: يأهُل الرجل وأهََل به@/ آنسُت ء@: ãÏ¿بال وأَهلُت
اُطـلق وقد القرابة@, فيه وأ'صُل البيت@, أهُل وأ'هُل@: الّزوجة@, ع� أ'هل ويطلق

به@/ اتّصَف مَن العلم@: وأهُل �ستوَطنه@, مَن البلد وأهُل ع�أ'تباع@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاّن Øj والتعّلق@/ ا'ختصاص مع ا'نس Iقّق هو اXاّدة@: Gذه Ø ãع�ا¡قي�Xا أّن
كلّهم وأ'¼Îار وأ'حفاد والبنات وأ'بناء فالّزوجة وضيقاً@, سعًة مراتَب اXع� Gذا
يكون فقد أ'هلّية@, عنوان يقوي ا'ختصاص@: ويزداد التعلّق يشتّد Fّوكل أ'هل@, من
أ'هليّة عنوان Ò?يُن وقد م@, اXتقدِّ ا'bخر من وأو� أقرب اXتأخِّرة اXرتبة من واحد
غ�صا¬@/ عمل ٕانُّه أهِلَک ِمن ليَس ٕانُّه التعّلق@والتوافق@وا'ختصاصـ @فيه ã?ينت عّمن

واXقامات@/ وأ'غراض اXوارد باخت9ف أ'هل دائرة تتّسع وقد

/@٧٣ . ١١ @ـ@ البَيِت أهَل عَليكُم وبَركاتُُه gِا َرaُة gِا أمِر ِمن Òأتَْعَجِب� قالُوا



١٨٥ أهل

وزوجته@/ iعkoٕابراه البيت@: أهل من ُيراد

/@١٢ . ٢٨ ـ يَكفلُونَه بَيٍت أهِل َع� أُدلّكُم َهل فقالَْت

موÏºوغ"Yا@/ واُّم أ'ب من عمران@, بيت ã| مَْن ُيراد

/@٣٣ . ٣٣ ـ البَيت أهَل جَس الرِّ َعنْكُم لُِيْذِهَب

النجباء اòمسة وهم ا'bيت�@, ã| Fك ية@, b'ا نزول ح� Uاطب� كانوا مَْن ُيراد
/@iصk ا� رسول من بأمٍر الكساء Iت استقّروا الّذين اXعصومون

الرجال, علم ã|@صطلحXا البيت wا ُيراد مركّبًة@: [@أهل@البيت@] كلمة و'O?@أّن
Fك ٕالzا@, مضافة أخري كلمة بتقدير وليست خانواده@, ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø>ويُع

ا�@/ رسول بيت أهل ـ@ بقوGم@ Ìوها Ø»فف Ìين@, Ù»فXا بعض ها ØYتو

ٕاطـ9ق ظاهر أّن مع الفصـيح@, الك9م ã| أ'صل خ9ف والتقـدير وا¡ذف
عمران ٕا� بالنسبة ا'bيت�ـ ã| وكذا الرسول@, لنفس cوGا عدم الرسول@] بيت [@أهل

/@iعk oوٕابراه

لي9ً@/ الّشْمل وVمع واXآب اXأوي هيى البيت مع� حقيقة أّن ء وسيجيى

:@iصk Ø ãRالن @نساء ã| نزوGا من وبعدها, التطه"وما@قبلها ب�@آية التناسب وأمّا

ّ الظـاهريى Ø ã|العر ]عناها iخانوادهk البيـت أهل ٕا� مربوطة كوuا بيyا ا'امع فٕاّن
أهل مصداق أّن ُتثِبت الكساء@: أهل اòمسة ã| نزوGا بقرينة ا'bية وهذه ,@ ّ العموميى
ا'bيـة هذه وذ@كر ال�تيـب وهذا اòمسة@/ ã| Í½منح التطه" Mكم اòاّصة البيت

وينبغيى اتِّباعهم Nب الّذين البيت أهل أّن ٕا� ل9ٕشارة ا'bيات ب�تلک Dف ال¿Ìيفة
البيت@/ راجع ـ عyا خارجات والنساء اòمسة@, هم للناس قدوة يكونوا أن

/@٦٨ . ٥ ـ التّوراة تُقيموا ØBَح ٍء ãÏ Ò¾ َع� Ôrلَس الِكتاِب أهَل يا



أوب ١٨٦

وٕاقامته@/ به العمل ãÏÉيقت وا'نس به وا'ختصاص بالكتاب التعلّق فٕاّن

/@٤٧ . ٥ ـ gا أنزَل ]ا إ�Sيل أهُل وليَحكم
أ'هلّية@/ ]قتÏÉمفهوم

الكلمة@/ هذه استعFل موارد bيع ã| Tفوظ اXع� وهذا
هذه أهل مَدين@, أهل اXدينة@, هذه أهل @كر@, الذِّ أهل اXدينة@, أهل الُقري@, أهل
أهـلنا@, أهلكم@, أهلک@, اXغفرة@, أهل التّقوي@, أهل النّار@, أهل ب@, ß�َي أهُل القرية@,

أهلها@/ ,@ ãأه� أهله@,

وشأناً@: ومعرفًة@ومقاماً وأدباً وسلوكاً وعقيدًة صفًة@وعم9ً أ'هل فخصوصيّات
ا'هات@/ هذه من ٕاليه اXضاف باخت9ف Hتلف

/@٣٥ . ٤ ـ أهِْلها ِمن اً Ògوَح أهِْلِه ِمن اً Ògَح فابَعثُوا

مـبدأ عن ß Öمطّلَعـ� وا'ختصـاص@, التعلّق كFل أثر ã| كَـFِن Ò¡ا يكون Ø�ح
/@Fzف Fهgُح ٕا� ß Öَه� ومتوجِّ أمرYا بص9ح Ö�Ò ßXوعا Fاخت9فه

/@٦ . ٦٦ ـ ناراً وأهلِيكُم أنفَسكُم قُوا@
wا@/ كُلِّفوا ا'ختصاص شّدة ]ناسبة

/@١١ . ٤٨ ـ وأهلونا أموالُنا َشغَلَتْنا
الضم"@/ باعتبار وأهل�@, أهلون ـ ا'مع صيغة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أوب@:
آيٌب@/ فهو منه@, Ëºٕا وإ'ياب رجع@, ومَآباً@: أوباً يَُؤوب سفره من آب ـ مصبا
رجعت الّشمُس@: وآَبت مبالغة@/ أّواٌب فهو وتاَب ذنبه@/ عن رجَع تعا�@: ا� ٕا� وآَب



١٨٧ أوب

أيى مرجع كلِّ من أوب@: كلِّ من وجاؤوا اللّيل@/ مَس" والتأويُب فغربت@/ مَ¿Ìقها من
فّج@/

قلي9ً@, الّسمع ã| يَبعد ما منه يُشتّق Øj الرجوع@/ وهو واحد أصل أوب@: ـ مقا
ترجيُع وأ'وب@: لَيْستّله@/ يده رّد سيفه@: ٕا� ف9ن آَب اÇòليل@: قال واحد@/ وأ'صُل
الّرجوع وإ'ياب@: معه@/ ãè أوِّ ِجباُل يا ـ التسبيح والتأويب: @الّس"@/ ã|@mوالقوا@ أ'يديى
من الدقيق Uَرج ويُسّمي اXرجع واXآب@: باللّيل@/ ء Nيى أ@ك�ما ولكن رجَع وقت ّ أيى

غاَبت@/ ٕاذا الّشمُس@: وآَبت الّرحي@/ Iت كان ما اليه يؤوب ٔ'@نّه اXآب الّرحي

ب@أخوات@/ @/@وأ'وب@والتَّْوب@والثَّْو ãÏ¼عاXعن@ا الّراجعون التّوابون@: هم الفائق@ـ

ا¡Çيوان ã| ٕاّ' '@يقال أ'وب أّن وذلک الّرجوع@, من ÍÈب أ'وب@: ـ مفر
واXآب ومَآبـاً@/ وٕاياباً أوباً آَب يقال@: غ"ه@, ã|و فيه يقال والرجوع ٕارادة@, له الّذيى
وهو كالتّواب@, وأ'ّواب اXآب@/ ُحْسُن ِعنَدُه gُوا ـ واXكان الزمان Ëºوا منه مصدر

الطاعات@/ وفعل ãÏ¼عاXا ب�ك تعا� ا� ٕا� الّراجع

ٕاذا مَآباً@: يَُؤوُب الغائب وآَب رجـع@/ كلّه وأّيب وتأّوب وأّوب أوب@: ـ لسا
معه َسبِّحيى أيى ãè أوِّ معه@/ ãèاُو وُيقرأ معه@, ãè أوِّ ِجباُل يا ـ وجّل عّز وقوله رجع@/

ã| معه عوديى أيى ãèواُو يَُسبِّحَن@/ معُه باَل ß!ا وَسخَّْرنا قال@: ٔ'@نّه التسبيح@, عيى وَرجِّ
الرجوع كث" وأّواب@: آب@/ مثل افتعل@: وٕاتّاَب اXرجع@/ واXآب@: فيه@, عاد Fّالتسبيح@كل

ذنبه@/ من وجّل عّز ا� ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جـهة ٕا� التـوّجه ٕا� فيه والنظـر الرجوع@, هو اXاّدة@: ã| الواحد أ'صل أّن
جـهة التـوبة@: ã| اXلحوظ أّن Fك اXرجع@, ٕا� الّس" جهة فيه اXلحوظ أيى اXرجع,



أود ١٨٨

ء@/ ãÏ¾ عن الرجوع

/@١٤ . ٣ ـ اÒXآب ُحسُن عنَدُه gُوا
ا¡سن@/ الرجوع أيى

/@٢٢ . ٧٨ ـ َمآباً Òللطّاِغ� ِمْرصاداً@ كانَت Ò Úsَجه ٕاّن
Gم@/ الرجوع مكان

/@٣٠ . ٣٨ ـ أّواٌب ٕانَُّه الَعْبُد ِنْعَم
تعا�@/ ا� ٕا� والتوّجه الرجوع شديد

/@٢٥ . ٨٨ ـ م Ô Òwٕايا إلينا ٕاّن
وس"هم@/ وتوّجههم رجوعهم أيى

/@١٠. ٣٤ ـ َمَعه ãè أوِّ ِجباُل يا
معه@/ @كر والذِّ التسبيح عيى رجِّ أيى

والع9ئق, اXاّدة@والظلمة@والطبيعة Ònعا عن ا'ن½Íاف باعتبار الرجوع@ٕاليه @ٕاّن Øj
والتجّرد@/ والروحانيّة النّور Ònعا ٕا� والتوّجه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أود@:
أعطفه أوداً@: وآده به@/ ثقل انفعل@: وزان فَاْنآَد أثَقَله@, أْوداً@: يؤوُده آَده ـ مصبا

وحناه@/

الّنبُت تأّوَد عطفته@/ َء: ãÏ¿ال اُدُت العطف@وا'نثناء@/ وهو واحد, أصل أود@: ـ مقا
ثنّاك Ø�ح عليَک ثقل كأ@نّه :@ ãæيَؤوُد ُء ãÏ¿ال ãæآَد يرجع هذا وٕا� وتعّوج@/ تَعطّف مثل

وَعطَفک@/



١٨٩ أول

ãæيؤوُد ãæوآَد تعّوج@/ وتأّوَد@: اعَوّج@/ أَوداً@: يأَوُد Ì»بالك ُء ãÏ¿ال أِوَد ـ صحا
حناه أيضاً@: وآَده آيـٌد@/ ã� فهو آدَك ما يقال@: َمقـول@, ِمثل مَؤود فهو ,@ ãأثقل� أْوداً@:

واحد@/ Fوأصله وَعَطفه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اXستقيمة@/ ا'عتدال@وا¡الة@الطّبيعيّة عن اòروج هو @اXاّدة ã| أّن@أ'صل@الواحد

وا'نثناء@/ والتثقّل@, والعطف@, وا'Lناء@, ا'عوجاج@, مصاديقه@: ومن

وثق9ً اLناًء فيه و'@يؤثِّر '@يَعطفه أيى ـ oالَعظ Û ã ßالَع� وُهَو Fِحفظُُه يَُؤوُدُه َو�
ا¡فظ@/ ِقبال ã| ضعفه يوجب Ø�ح وانعطافاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أول@:

وأ'ّول: / Óْرِجع@وزناً@ومع� ÒXا وئِل: ÒXوا رَجَع/ ومَآً': َيؤول@أوً' ُء ãÏ¿آَل@ال مصبا@ـ
اُ'و� وQمع اُ'و�@, واXؤنّثة الواحد@, ]ع� ويكون ثاٍن@, له الّذيى وهو العدد مُفتَتَح
واواً@/ ُقِلَبت@اGمزة@الثانية َأ@ْأَول يؤوُل@وأ'صل من@آَل أّول ووزن ع�@اُ'وَليات@واُ'َول@/

واXؤنّثة ء@, ãÏ¿ال ُمبَتدأ فهو أ'ّول@: أمّا وانxاؤه@/ أ'مر ابتداء أص9ن أول@: ـ مقا
َرَجع@, َيؤول@: ء ãÏ¿ال وآَل اُ'خري@/ مثل اُ'و�اُولَيات اُ'و�مثل@أفَعل@وفُع�@,@وbع
ٔ'ّن البـاب@, هذا من ياسـة@, السِّ وإ'يالة@: الzم@/ ه وَردَّ أرَجَعه أهله@: ٕا� ا¡كَم َل أوَّ
هذا ومن سـياسxا@/ أحسَن ٕاذا يؤوGا@: رعيّته الرجل آَل راعzا@/ ٕا� الرعيّة مرجع

ٕاليه@/ يؤول وما عاقبته وهو الك9م@, تأويل الباب@:

وتأّولته تأوي9ً أّولتُه وقد ُء@, ãÏ¿ال ٕاليه يؤول ما تفس" التأويل أول@: ـ صحا
واواً اGمزة ُقلبت أوَأل وأصله ِخر@, b'ا نقيض وأ'ّول@: وأل@: ã| وقال@: /@ Óع�[ تأّوً'@:



أول ١٩٠

Yزة@/ اُ'و� الواو فُقلبت ع�فوَعل َوْوأل أصله قوم وقال واُدِغَمت@/

ُتراعي ã�ّال ياسة السِّ وأ'ول@: ٕا�أ'صل@/ الرجوع أيى أ'ول من التأويل ـ مفر
ياسة بالرِّ أو بالزمان م اXتقدِّ ã| ويُستعمل غ"ه@, عليه ي�ّتب الّذيى هو وأ'ّول ا@/ ÔGمآ
ٌء@/ ãÏ¾ الوجود ã| يَسبقه n أيى أ'ّول وهو ,@ الصناعيى بالنظام أو والنسبة بالوضع أو

به@/ يقتدي مَْن أيى كافر@: وأّول اXؤمن�@, وأّول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والتأويل@: آخر@, عليه ي�ّتب Mيث التقّدم هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@أ'صل
ويؤيِّد /@ ّ واXعنـويى ّ يى اXادِّ من أعّم وهو آخر@, عليه ي�ّتـب Ø�ح ماً متقدِّ ء ãÏ¾ جعل
bيع ã| منظور اXع� وهذا وا�Ðخر@/ أ�ّول هو ـ ا'bخر ِقبال ã| استعFله اXع� هذا
استعt'Fا/ @القرآن@الكرh,@راجع@موارد ã| اُ'و�,@أ'ّول�,@التأويل@ـ أ'ّول, ـ مشتقّاtا

أوي@/ أوب@, ـ ماّدة من قرwا اXع� هذا ويؤيِّد
/@١٠٨ . ٩ ـ يَوم أّوِل ِمن التّقوي ع� َس اُسِّ

عليه@/ يُب� أساساً يكون Ø�ح

/@٣ . ٥٧ ـ وا�Ðِخر أ�ّوُل ُهَو
غ"ه@/ يبت�عليه م اXتقدِّ البدء أيى

/@٩٦ . ٣ ـ لِلنّاِس ُوِضَع بيٍت أّوَل ٕاّن
اَُخر@/ بيوت تلحقه Øj

/@١٠٠ . ٩ ـ أ�ّولوَن والّساِبُقوَن
إ'س9م@/ قبول ã| ابتدأوا الّذين



١٩١ أول

/@١٧ . ٣٧ ـ أ�ّولون آباؤنا َأَو
اXقتدون@/ مون اXتقدِّ هم الّذين

/@٢٥ . ٦ ـ أ�ّول� Ô�أساط ٕاّ�
رون@/ اXتأخِّ أساط"هم من أخذ Øj

/@٤٣ . ٢٨ ـ اُ�و� الُقروَن أهلَكنا َبْعِدما ِمْن
ل9ّحق�@/ ع<ة فتكون

/@٦ . ١٢ ـ أ�حاديث تأويِل ِمن َويَُعلُِّمَک
اXقصودة@/ معانzا حقائق

/@١٠٠ . ١٢ ـ قبُل ِمن َ رؤيايى تأويُل
ٕاليه@/ ويُتوّجه يُقَصد الّذيى اXنظور

/@@٨٢ . ١٨ ـ اً Ö'َص عليِه تَْسِطْع Ö Òn ما تأويُل
العمل@/ ٕاليه ينxيى الّذيى مرجعها

/@٧ . ٣ ـ gُا ٕاّ� تأويلَُه يَعلَُم وما
ثار@/ b'ا علzا ي�ّتب ومع�@, رتبة مة اXتقدِّ اXنظورة اXقصودة حقيقته

بلحاظ م@: اXتقـدِّ أو اXبتَدأ أو العـدد مُفتَتح ع� أ'ّول كلمة ٕاط9ق أّن فظهر
ع�اXع� كلمة@التأويل وكذلک@ٕاط9ق مصداق@أ'صل@/ كوuا جهة من القيدين وجود

اXقصود@/ ومنxي Ø ãqالغا

وما الّلفظ مدلول عن البحث هو التفس" أّن والتأويل@, التفسـ" ب� والفرق
واXراد الّلفظ مرجع تعي� فهو التأويل@: وأمّا أدباً@والðاماً@وعق9ً@/ التعب" يقتضيه@ظاهر
ٕا� Jتاج فهذا الّلفظ@, ظاهر عليه يدّل و' ع�الناس O?اXراد وقد منه@, واXقصود



آل ١٩٢

الِعلْم@/ ã| والّراِسخوَن gا ٕاّ� تأويلَُه يَعلُم وما ـ الّلفظ من واXراد باXقصود ا'ط9ِّع

قبال ã| ذاتاً ا'ط9ق ع� التقّدم منه ويراد ا¡س�@, أ'Êºء من أ'ّول ٕاّن Øj
هـذه وليست الوجود@, مراتب bيع عليه ي�ّتب Mيث ,@nوالعوا اXوجودات قاطبة

ا¡قيقة@/ ã| أيضاً ِخر b'ا هو بل تعا�@, غ"ه اXتأخِّرة nالعوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

آل@:
وا'مع أ'داة@, لة@: b'وا أتباعه@/ أيضاً@: وآله وعياُله@, أهلُه الرجل@: آُل ـ صحا

آل@/ وا'مع ا¡الة لة@: b'وا ا'bل@/ واحدة أيضاً وا'bلة ا'b'ت@/

ٕاليه ٔ'@نّه والرجوع@] أ'َْول من [@أيى أيضاً هذا من بيته أهُل الرجل@: وآُل ـ مقا
وذلک ٍء@, ãÏ¾ كّل آُل وكذلک أيضاً@/ هذا من شخُصه الرجل@: وآُل مَآله@/ وٕالzم مَآGم

أبا@بكر@/ يريدون وهم @بكر ãèأ آل يقولون عش"ته@, وهم بآله@, عنه ون Ù>يع م Øu@أ
وع� بيته ع�أهل اُطلق وقد قرابته@, َذوو وهم الشخص أهل وا'bل@: ـ مصبا
قال@, مثل ألفاً فُقِلَبت قبلها ما وانفتح الواو Iّر@كت أول@: بعض عند وأصله أ'تباع@,
التصغ" ã| اGاء بعود عليه واسـتدّل إ'بدال@, دخلـه لكن أهل أصله بعض@: وقال

اَُهيل@/ فيقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
هذا وبلحاظ عليه@/ الغ" وترّتب ]ع�التقّدم أ'ْول من مشتقّة الكلمة هذه أّن
شـخص@, ٕا� ديyم أو طريقxم أو عنواuم أو نس}م يرجع عّدة ع� تُطلق اXع�

/@Ïºمو آل فرعون@, آل ,@ Ø ãRالن آل يعقوب@, آل فيقال@: اليه@, فتُضاف

بالقرائن مفهومه Øيتع� وقد النسبة@, هذه باخت9ف سعًة@وضيقاً وOتلف@مفهومه



١٩٣ آل

خارجاً@/ أو مقاماً أو @ك9ماً

/@٥٠ . ٢ ـ ِفرَعوَن آَل وأْغَرقْنا يْنا@كُم Ò ÖSفأ
ويعينه@/ يتّبعه مَن أيى

/@١٣٠ . ٧ ـ ونَقٍص Òن� بالسِّ ِفرعوَن آَل أَخْذنا َوَلَقد
له@/ التابع� رعيّته أيى

اXفهوم@: سعة جهة من وكذلک

/@٥٢ . ٨ ـ قَبِْلِهم ِمْن واّلذيَن ِفرعوَن آل @َكَدأِب
/@٥٤ . ٤ ـ ة Ò Ög ß¡وا الِكتاَب Òoٕابراه آَل آتَينا َفَقد

gَا ٕاّن هىروَن@, موÏºوآُل آُل تََرك ا Ø ßW وبَقيٌّة َربِّكُْم ِمْن َسكينٌة فيه تعا�@: وقوله
وع�آِل علَيَک نِعَمتُه Ø ßr ويُ ,@� ÒXَع�العا ِعمراَن وآَل Òoٕابراه وآَل ونُوحاً آَدَم Iَصطd

/@١٣ . ٣٤ ـ ُشكراً داُوَد آل إْعملُوا يَعقوب@,

Øj الّرجل@, بيت أهل هو ا'bل@, مفهوم من اXسلّم القدر ٕاّن نقول@: أن و'@يبعـد
فيُطلق يوّسع Øj بيته@, أهل من م Øu@بأ عاء ٕادِّ قرابته ذويى ع� فيُطلق بالقرائن يوّسع

القرينة@/ ٕا� Tتاجة فالتوسعة له@, أ'تباع ع�مُطلق

اXتيقّن@/ ع�القدر فيحمل اXورد@: ã| قرينة تكن n فٕاذا
وآلِه@/ ٍد مَّ ÔT ع� َصلِّ اللّىهّم

ٕ'ختصاص الرسول@kصi@قرائن ذ@كر عقب فالتصلية@والتسلo@والتحّية@وذ@كرهم
فا'bل اXتيقّن@, اXسّلم@واXصداق القدر فهم القرائن@وعدم@د'لxا@: بفقدان قلنا وٕان ا'bل,

/@iصk ا� رسول عّرفهم الّذين الكساء أهل هم ا¢صوص
وأمّا وا'تِّكاء@/ الرجـوع هو ا'bل@: ã|و اُ'نس@/ هو أ'هل@: مفهوم ã| فالقيد



أو ١٩٤

معلوم@/ فغ" خر@: b'ا عن أحدYا اشتقاق

أ@ك<@/ اشتقاق الكلFت هذه ب� نعم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أو@:

/@ ÓF{م أ'مرين ٔ'حد وأم@, وٕامّا@, وأو@, العاطفة@: ـ الكافية

أّن والفرق عمرواً@, أو زيداً رأيُت Lو وإ'wام الشّک ـ معان Gا أو@: ـ مصبا
لغرض السامع ع� أwمه لكنّه َيعرفه إ'wام ã|و التعي� '@َيْعرف الشّک ã| اXتكلِّم
ُخْذ Lو والتخي"@: /@Fyبي Nمع أن وله اقُعد@, أو قُم Lو وإ'باحة@: غ"ه@/ أو ا'Nاز
ـ الَعَسل أو اللّْحَم آ@كُل كنُت Lو والتفصيل@: /@Fyبي Nمع أن له وليس هذا@, أو هذا

مّرة@/ وهذا مّرة هذا آ@كل كنُت واXع�
يقعان وٕامّا أو أّن ٕاّ' اXذكورين@, بأحد ا¡كم لتعليق وأم@, وٕامّا@, وأو, ـ اXفّصل
ْب ßÍÈوا عمرٌو@, وٕامّا زيٌد ٕامّا ـ عمرٌو أو زيٌد جاء Lو وا'ستفهام@, وأ'مر >òا ã|
أخاه@/ وٕامّا عبدا� ٕامّا ـ أخاه أو عبَدا� أَلقيَت َظهره@, وٕامّا رأَسه ٕامّا ـ َظهَره أو رأَسه

عمرو@/ أم عندك أزيد ـ متّصلة كانت ٕاذا ا'ستفهام ã| ٕاّ' '@تقع وأم@:

ٕامّا@/ أم@, ـ ماّدة راجع

حينئٍذ ا Øu@'ٔ ,@oالتقسـ مع� ٕا� راجع ا'سـتثناء ã| ٕاّ' ]ع� وكوuا ـ @كليا
ٕا�القتل Ë»منق حاله أيى ـ يُسلَم أو ٔ'قتلنّه كقوله أن@, بٕاÊÈر بعدها اXضارع ُينَصب
]ع� كوuا وكذا ٕاّ'@/ مع� منه تولّد ا'س9م زمان غ" ã| القتل كان ا ØXو وا'س9م@,
بأن بعدها اXضارع انتصاب ã| قبلها ã�ّكال هيى ٕاذ أيضاً@, oالتقس مع� ٕا� راجع ٕا�
وقضـاء إ'لðام ٕا� Ë»منق معک ã�حا أيى ,@ ã Ùح� ãتقضيَـ� أو ٔ'لزمنّک Lو مضمرة



١٩٥ اُولو

مع�ٕا�@/ منه تولّد ا¡ّق قضاء عند إ'لðام انxي وØXا ا¡ّق@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

/@ Óومع� لفظاً أول@, أوب@, ـ وماّدة الكلمة هذه ب� التناسب من ما ?O@' أ@نّه
ٕا� ا¡كم ٕارجاع عن اُخري عبارة وهذا أ'مرين@, بأحد ا¡كم ع�تعليق تدّل ا Øuفٕا
يكون فكذلک فيه@, وُمرّدد Çم Ò{ُم أ'ّول أ'مر أّن فgا أ'ّول@, مقام ã| وجعله ãæالثا

اليه@/ والشّک إ'wام فيؤول /@ ãæالثا

بُيوِت أو بُيوِتكُم ِمْن تأ@كُلُوا أن Êِء@, Ø»ال ِمَن كََصيٍِّب أو ,@ نَصاريى أو هُوداً @كُونُوا
َض*ٍل ã| أو ُهدًي لََع� ٕايّا@كُم أو وٕانّا يَزيدون@, أو ألٍف مائِة ٕا� فأرَسـلْناُه آبائِكُم@,

ُمب�@/

مع�الشّک وأمّا اXذكورين@, بأحد التعليق هو الكلمة: هذه ã| فأ'صل@الواحد
أو إ'ÍÈاب أو التسوية أو إ'باحة أو التخي" أو التفصيل أو إ'wام أو التشكيک أو

واòارجّية@/ الداخليّة القرائن من يُستفاد ا Ø̂ فٕا غ"ها@:

والتشكيک غ"الشّک ãæمل@ع�@معاI@أن ف9@بّد اXتعال: @ك9م@ا� ã|وردت وٕاذا
ا¢اَطب رأيى ٕا� ناظرة أو ا¡كاية سبيل ع� تكون أن ٕاّ' تعا�@, حقِّه ã| اXمتنع�

¡gة@/ الشاّك �لة[ للت�يل أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اُولو@:
ذات@/ واحدها وأو'ت ذو@, واحده أصحاب@, ]ع� أولو أل@: ـ @كليا

له '@ُيفرد ]ع�َذوو@, اُولو الباب[@ألَل@] هذا خفيف ومن ِسيده@: ابن قال ـ لسا



اُولو ١٩٦

اٌُل@, واحده كأّن كرم@, واُولو شديد بأٍس اُولو كقولک مضافاً@, ٕاّ' به و'@يُتكلّم واحد@,
عّز@وجّل: @ياًء,@وقوله @الّنصب@وا'رِّ ã|و الّرفع@واواً ã| تكون ا Øuأ'@تري@أ للجمع, والواو
أهل من �تّبعهم ومَِن iصk Ø ãRالن أصحاب هم ٕاسحق@: أبو قال ِمنكُم@, أ�مِر ãواُو�
العلم@/ أهل يقوله ]ا وآِخذيَن وديٍن علٍم ã�اُو كانوا ٕاذا@ اُ'َمراء م Øuٕا قيل@: وقد العلم@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن ٕاّ' كا'bل فهيى الرجوع@, ]ع� أ'ْول من مشتقّة الكلمة هذه ٕاّن يقال@: أن
ـ معقولة أو Tسوسـة ãæعاXا ٕا� منسوبة تستعمل واُولو العق9ء@, ã| يستعمل ا'bل
أيٍد أو أجنحة ذوات أيى ـ أو�تaل أ�aاِل@, أو�ُت ,@ أ�يديى ãاُو� أجنحٍة@, ãاُو�

ٕالzا@/ وراجعات ومتعلِّقاتwا Gا ومصاِحباٌت ل@, Òa أو أaال أو

بأس@, اُولو@ بقيّة@, اُولو@ الطَّول@, اُولو ,@èالُقر اُولو@ الِعلْم@, اُولو أ�لباب@, اُولو

ãاُو� ,@ يى Øyال ãاُو� الÍØÉر@, ãاُو� أ�مـر@, اُولو قّوة@, اُولو الَعـْزم@, اُولو الفَْضل@, اُولو
إ�ربة@/

Gا@/ مصاحب� أيى

و' اXصاحبـة@, شّدة ع� تدّل اُولو أّن َذُوو@: وكلمة الكلمة هذه ب� والفرق
أو 'زماً عم9ً أو حالًة أو صفًة أو عضواً أو جزءاً متّص9ً متعلِّقها كان Dف ٕاّ' تستعمل
يقال@: فقد ,@'ًFاستع أعّم ا Øuفٕا َذوو كلمة 9Rف مثَلها@/ أو الشخص شؤون من شأناً
العرش@, اُولو يقال و' َزْرع@/ ذيى ,@ Òوبَنـ� مال ذا الَعْرش@, ذو والّرJان@, الَعْصِف ذو

اXال@/ اُولو
/@٥٩ . ٤ ـ ِمنكُم أ�مِر ãواُو� الّرسوَل وأطيُعوا gَا أطيُعوا



١٩٧ اُو�ء

جانب ومن ا� جانب من حقيقًة به حقيق وهو أ'مر شأنه من كان مَن أيى
حكم ã| والتغاير ã|التنا '@يتحقّق Ø�ح رسوله وأمَر ا� أمَر أمره Oالف ف9 رسوله@,

الكرZة@/ ا'bية
وليس ,@ يى والتـعدِّ وا'ور بالقهر أمره كان مَن أمر ٕاطاعة ع� '@تدّل فا'bية

متظاهر@/ متكلِّف هو بل حقيقة@, ل9ٔمر وحقيقاً أه9ً صاحبه

ع� فتدّل الكلمة@, هذه اسـتعFل موارد bيع ã| مأخوذ القيد هذا أّن وليعلم
و'@تظاهر@/ ب9@تكلّف واXصاحبة Ø ãا¡قي� ا'تِّصاف

/@@٨ . ٤ ـ èالُقر اُولو الِقْسَمَة ÒÍ ÒÉَح وٕاذا

أ'قـارب@/ مطلق و'@تعّم القرابة@, من الثابتة الكاملة اXرتبة ã| هم الّذين أيى
تعا�@: قوله 9Rف وهذا

,@èالُقر وِذيى إْحساناً وبالواِلَديِن واليَتاَمي@, Òèالُقر ذَويى ُحبِِّه Òَع� اXاَل Òçوآ
/@èالُقْر ã| اÒXَوّدةَ ٕاّ� أجراً عَلَيِه أسألكُم � ُقْل َحقّه@, èالُقْر ذا فآِت

أ'قرب�@/ مصاديق ع�عموم فتدّل

iَذوو دون اُولو ã|k اXصاحبة ã| والشّدة اòصوصيّة هذه تكون أن و'@يبعد
كلِّ من الرجوع Iقّق من ف9@بّد ع�الرجوع@, الداّل أول ماّدة من مشتّق أ@نّه جهة من

خر@/ b'ا ٕا� حقيقًة ٕاليه واXضاف اXضاف من واحد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اُو�ء@:
ذاِن@, وXثنّاه للمذّكر ذا `سة@: وهيى ٕاليه@, Xشار َوِضَع ما إ'شارة أÊºُء ـ @كافيه
التنبيه@/ حرف ويلحقها ق½Íاً@/ واُو� مَّداً@, أو'ء Fو'معه تاِن@, وXثـنّاه تا وللمؤّنث



أوه ١٩٨

`سة@/ وهيى اòطاب@, حرف wا ويتّصل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¢اَطب ٕارجاع ]ناسبة أول@, ماّدة من أيضاً الكلمة هذه تكون أن يناسب أ@نّه
وإ'رجاع@/ ع�إ'شارة تدّل فهيى ٕاليه@, وتوجzه ٕاليه يُشار ما ٕا�

اُو�ِء Ôrها@أن أَضلّونا, هىُؤ�ِء@ َربّنا و�@ٕا�هىُؤ�ِء, �@ٕا�هىُؤ�ِء ذلَِک Ò� بَ Òُمَذْبَذب�
اُولئكم@/ ِمن Õ Ö�َخ أ@كُّفاُر@كم م@, ß Ùwَر ِمْن ُهدًي ع� اُولِئَک م@, Ô Òuبّو ÔI

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أوه@:

التوّجع@, عند تقال كلمة السا@كنَ�@: 'لتقاء وك«ÌاGاء باXّد كذا من آِه ـ مصبا
وتفتح الواو تشّدد وقد كذلک@, Ì»وبالك الواو بسكون وأْوْه إ'شفاق@, عند تقال وقد

/@ Óومع� وزناً تَوّجَع@, ه@: وتأوَّ الواو@/ Ì»فتك اGاء Iذف وقد اGاء@, وتسكن
توّجع@, هو ا Ø̂ وٕا الواو@, سا@كنة كذا@, من أْوِه الشكاية@: عند قوGم أوه@: ـ صحا
اGاء وسكّنوا وك«Ìوها الواو شـّددوا ا Ø[ور كذا@, من آِه فقالوا ألفاً الواَو قلبوا ا Ø[ور
مـنه Ëº'ٕوا ه@/ أوِّ قال ٕاذا هاً@: تأوُّ وتأّوه تأوvاً الرجل أّوَه وقد كذا@/ من ه أوِّ وقالوا

باXّد@/ ا'bهة
حزن ع� يدّل ك9م وكّل ه@, أوَّ يقول أن وهو التأّوَه@, يُك� الّذيى أ'ّواه@: ـ مفر
أّواٌه تعا�@: قوله ã| وقيل تعا�@/ ا� خشية يُظِهر عّمن بأ'ّواه Ø>ويع التأّوه@, له يقال

تقّدم@/ ما ٕا� راجع وأصله /@ الداعيى اXؤمن أيى ـ ُمنيب

عـند هـاْه أو آِه فقال الكئيُب ا¡زيُن توّجع ٕاذا وأهََّه ه أوَّ اXظّفر@: ابن ـ لسا



١٩٩ أوه

كثـ" أّواٌه@: ورجٌل به@/ ما بعُض عنـه ليتفّرج الصوت Çwذا نفَسـه وأخرَج التوّجع@,
الرقيق@/ oالرح وقيل اXؤمن@, وقيل الفقيه@, وقيل ,@"òا ٕا� ّعاء الدَّ هو وقيل ا¡زن@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع عن@فم@الشخصاXتوجِّ @ألفاظHرج وهيى أ'صوات: من@أÊºء آه@ونظائرها أّن
والتوّجع@, ا¡زن ã|ا¡ا'ت باخت9ف Jصل ا Ø̂ ٕا وأ'لفاظ يغ الصِّ واخت9ف ا¡زين@,
/@Í½والق واXّد وا¡روف ا¡ركات جهة Uصوصمن لفظ يظهر حالة فبمقتÏÉكّل

ا'وامد@/ ã| Fك ا'نðاعيى با'شتقاق الفعل مyا اشتّق Øj
ٕاّ'@/ ليست وا¡زن ع�التوّجع تدّل ا Ø̂ ٕا اXاّدة فهذه

/@١١٤ . ٩ ـ oَحل ّواٌه ٔ�َ Òoٕابراه ٕانَّ
/@٧٥ . ١١ ـ ُمنيٌب أّواٌه Õoل Ò¡ Òoٕابراه ٕانَّ

وفتـوره@, وعجـزه قصـوره قبال ã| عاً متوجِّ '@يزال با� العاِرف اXؤمن فٕاّن
Fك يعبد أن '@يقّدر ØFع اً ÙXومتأ اXتعال@, � العبودية وظائف من عنه يفوت ا ßX وحزيناً
فـقره يُدرك و'@يزال وخشوعه@, خضوعه فيدوم وعظمته@/ ج9له بعزِّ ويليق ينبغيى

نفسه@/ ã| وذلَّه وقصوره

وسكوuا النفس طمأنينة هو ا¡لم فٕاّن وإ'نابة@, ا¡لم لوازم اXع�من وهذا
وإ'نابة الصا¬@/ والعمل ا'دراك ويَضعف العقل@, Jجب Ø�ح الغضب @كها رِّ ÔJ@' Mيث
حصل فٕاذا ّية@, اXادِّ الع9ئق عن وا'نقطاع ٕاليه والتوّجه اXتعال ا� ٕا� الرجوع هيى

أّواه@/ فهو نفسه@, ã| ا¡زن من صاحبه يتمكّن وإ'نابة ا¡لم
ا¡ّب بلحاظ وٕامّا قصوره جهة من ٕامّا والتوّجع ا¡زن يُظِهر الّذيى هو فأ'ّواه



أوي ٢٠٠

ويريد Jّب ما ٕا� الوصول عن [نع يّة مادِّ وع9ئق عوالق وجود بسبب أو والّشوق
ٕاليه@/ يتوّجه ما ٕادراك وعن

قوم عن العذاب تأخ" ã| Vادلته فبمناسبة الثانية@, ا'bية ã| oا¡ل تقّدم وأمّا
له@/ ا'ستغفار بعد أبيه عن يى Ù>الت ]ناسبة اُ'و�@: ã| وتأّخره لوط@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أوي@:

بنفسه َ يى ُعدِّ ا Ø[ور أقام@, ÍÈَب@: باب من أوياً يأِويى م�له ٕا� أَوي ـ مصبا
يـة@: b'وا زيداً@/ وآويت َسـَكنه@/ حيوان لكلِّ الواو@: بفتح واXأوي م�َله@/ أوي فقيل
وا'bيـة عليه@/ الّسكوُت سُن ÒJ ما القـرآن@: من وا'bية وآيات@/ آيى وا'مع الع9مة@,
آِييٌَة أ'صل الفّراء@: وقال شوي@/ باب من ياء وال9ّم واٌو الع� سيبويه@: قال الع<ة@/

Hفيفاً@/ ال9ّم فُحذفت

ف9ن أوي وقد uاراً@/ أو لي9ً ء ãÏ¾ ٕاليه يأِويى مكان كّل اXأوي أوي@: ـ صحا
ِمَن ãDَيعِصـُم َجبٍَل ٕا� َسآِويى تعا�@: وقوله وٕاواًء@/ فُُعول ع� أُويّاً يأِويى م�له ٕا�

ٕايواًء@/ وآواه اXاِء@/
كـذا@: ٕا� أوي ـ تـقول ومأَوًي@, اُويّاً يأِويى أوي مصدر اXأوي أوي@: ـ مفر

ٕايواًء@/ يؤويه ه Ô"غ وآواه ٕاليه@/ ØËÉان
كلّه وٕاّتويُت@: وتأّويُت يُت وأوَّ وٕاِويّاً@, اُِويّاً ã��وٕا�م ã��م أويت أوا@: ـ لسا

ُعدُت@/

يقال اòلـيل@: قال إ'شـفاق@/ ãæوالثا التجّمع@, أحدYا أص9ن@, أوي@: ـ مقا
أحسن@/ ّ واُ'ويى أيضاً@, ويقال@أَوي@ٕاواًء وٕايواًء, اُِويّاً َغ"ه الرجُل@ٕا�م�له@وآوي أَوي



٢٠١ أوي

اُويّاً تأِويى أهِلها ٕا� إ'بل وأوِت uاراً@, أو لي9ً ٕاليه يأويى ء ãÏ¾ كّل مكان واXأوي
ٕا�بعض@, بعÎÉا ØËÉان ٕاذا الطّ", تأّوت يقال التجّمع@/ يى التأوِّ اòليل@: قال آوية@/ فهيى
أن وهو مَأِوَية@: له آِويى لف9ن أويُت قوÇGم خر@: b'ا وأ'صل يات@/ ومُتأوِّ ّ اُِويى وهّن

وَيرaه@/ له َيرّق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو يّاً مادِّ مقام ٕا� عوداً أو ابتداًء القصد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن

ا'س�احة@/ أو وا'ستقرار الّسك� بقصد معنويّاً

/@١٠ . ١٨ ـ الكَْهف ٕا� الفِتيَُة أَوي ٕاذ
أ'عداء@/ Ìور Ô¾ من وليتخلّصوا فيه ليس�Jوا ٕاليه@, وساروا الكهف قصدوا أيى

/@٦٣ . ١٨ ـ الّصخَرة ٕا� أَوينا ٕاذ
ل9س�احة@/ قصدناها أن ح� أيى

/@٤٣ . ١١ ãDَيْعِصُم َجبٍَل ٕا� َسآويى
وللعصمة@/ اXاء من للتخلّص ٕاليه أس" أيى

/@٦٩ . ١٢ ـ أخاه ٕالَيِه آوي

كنفه@/ ã| وNعله ٕاليه ويَضّمه عنده ليُجلسه دعاُه أيى

والعود والّرaة قّة والرِّ وإ'نÊÉم وإ'شفاق التجّمع وأمّا ,@ ãع�ا¡قي�Xا هو هذا
بالقرائن@/ مyا اXع�وتستفاد هذا لوازم من فهيى وغ"ها@:

النّاُر@/ ومأواهم ,@ Øsجه وَمأواُه النّار@, وَمأوا@كُم اXأوي@, ِهيىَ Òoح Ò!ا فٕاّن
من ذ ØHوا الُعليا ا¡ـياة ع� الّدنيا ا¡ياة وآثَر ا¡ّق سبيل عن طغي مَن فٕاّن



آية ٢٠٢

له مأوي و'@يَري oا'ح ٕاّ' ليس ومأواه مقصده فٕاّن ا�@: لقاء ãÏ»ون أرباباً ا� دون
اXص"@/ وبئَس Øsجه ٕاّ' ل9س�احة مقاماً و'@Nد النار ٕاّ'

ا Ø̂ ٕا يّة اXادِّ النشأة هذه ã| الدنيا ا¡ياة أّن Fك نظره@, بسوء اختياره اXأوي وهذا
و'@Oتار غ"ه و'@يريد سواه ّب ÔJ@' فهو واختياره@, انتخابه بسوء واخت"ت Iّققت

ٕاليه@/ ٕاّ' و'@يس" النار ٕاّ'

/@١٠٩ . ٩ ـ Øsَجَه ناِر ã| بِه فاuاَر هاٍر ُجُرٍف َشفا ع� بُنيانَُه َس أسَّ َمْن أم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

آية@:
تعّمدُت وأصله ع�@تفاعلُت@, تآييُت يقال: التعّمد, وهو وأصل@آخر أيي: ـ مقا
أ'خ"ة@/ فُخفِّفت Yزت� مهموز أْعية@, بوزن أْءية آية@: وأصل قالوا وشخَصه@/ آيتَه
ياًء وال9ّم واواً الع�منه موضع كان ما ٔ'ّن واو@, ا'bية الع�من موضع سيبويه@: قال
اòليل: قال شخصه@/ آية@الرجل : ّ قال@أ'صمعيى ياءان@/ منه موضع@الع�@وال9ّم ا ØW أ@ك�
,@ ٌ آيى وا'مع حروف@, bاعة ا Øu@'ٔ القرآن آية ومنه FPعxم@, بآيxم@أيى القوم خرج

كالع9مة@/ ٔ'@نّه ذاك من وهو ضوؤها@, الشمس وإياة

وهو ياء أصلها قال ا Ø̂ وٕا واو@, ع�آية أّن سيبويه يذكر n بري@: ابن قال ـ لسا
ألفاً@/ السا@كنة الياء فاُبدلت أيَّة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقـام ٕا� والقصد التوّجه ]ع� يأِويى أَوي ماّدة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
وٕان [@أيي@] ãqاليا من استعGFا كث" اXاّدة وهذه َفعَلة@, وزان ع� فهيى فيه@, ليس�´



٢٠٣ آية

التعّمد@/ وهو مyا قريباً معناه @كان
ٕاليه@, wا للوصول ووسيلة اXقصود ٕا� والقصد للتوّجه مورداً يكون ما فا'bية

استعGFا@/ موارد bيع ã| اXع�منظور وهذا
/@٢٣١ . ٢ ـ ُهُزواً gِا آياِت تَّتِخُذوا َو�

ومعرفته@/ تعا� ا� ٕا� للوصول والتوّجه للقصد مورداً يكون ما كّل فهيى

/@١ . ١٠ ـ الِكتاب آياُت تلَک

والعـلوم واÇXعارف ا¡Çقائق من تعا� ا� عند الّذيى الكـتاب من آيات أيى
الِكتاِب آياُت تلَک ـ اXب� والقرآن ,@oا¡ك والكتاب اXب� الكتاب وهو الثابتة@,
راجع قرآن@/ قراءتـه وباعتبار كتاب الّضبط باعتبار الكتاب ذلک فٕاّن ُمب�@, وقرآٍن

والقرآن@/ الكتاب

ومصداق تاّم مَظَهـر ا Øu@أ باعتبار ا£موعة هذه ع� والقرآن الكتاب وٕاط9ق
منه@/ آيات ا¡قيقة ã| وهيى منه@, جامعة نازلة ومرتبة @كامل

عَـليَک نَتلوها gِا آياُت تلَک ,@oك Ò¡ا @كِر والذِّ ا�Ðياِت ِمَن َع�,َك نَتْلوُه ذَلَِک
آياُت تلَک بيِّنات@, آياٍت أنَزلناُه وكذلک يَفقَهون@, لَقـوٍم ا�Ðياِت ـلْنا فَصَّ قد ,@ با¡قِّ
القرآِنوكتاٍب@ُمب�,@يَتلونَ@عليكُم@آياِت@ربِّكم,@رسوً�@يَتلو@عـليكُمآياِت@اg@مُـبيِّنات,

آياته@/ بَّروا لِيدَّ ُمباَرٌك ٕاليَک أنَزلناُه @كتاٌب

القرآن@/ أجزاء Vموع ع� ا'bيات فاُطِلقت

hكر لَقرآن ٕانّه الُقرآن@, عَليَک نّزلنا Lُن ٕانّا فوظ@, ÒT لَوٍح ã| يٌد ÒV قرآٌن ُهَو بَْل
الُقرآن@/ َعلََّم ن ×aالّر َمكنون@, ِكتاٍب ã|



ّ أيى ٢٠٤

اXكنون@/ والكتاب اللّوح من نازلة مرتبة القرآن أّن ع� فتدّل

gِبا Iَك ٍء@, ãÏ Ò¾ ِمن الكتاِب ã| فّرطنا ما ُمب�@, كتاٍب ã| ٕاّ� ياِبٍس و� َرطٍْب �
ُمب�@, كتاٍب ã| كّل الكتاب@, اُمُّ وعنَدُه الكتاب@, ِعلُم عنَده وَمن وبينَكُم ãDبي Îيداً Ò¾

َمْسطوراً@/ الكتاِب ã| ذلَک كان ُمب�@, كتاٍب ã| ٕاّ�

تعا�@/ ا� عند الّذيى هو الكتاب اXب�واُّم الكتاب أّن ع� فتدّل

/@٢٥ . ٦ ـ wا �@يُْؤِمنُوا آيٍة كُلَّ يََرْوا وٕان

ت¿Ìيعّية@/ أو تكوينيّة آيٍة @كلَّ

/@٧٣ . ٧ ـ آيًة لكُم gا ناقُة هىذِه

تعا�@/ ا� ٕا� wا ويُسلک ٕالzا يُتوّجه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ّ أيى

أ'مـَر@: تأّييُت [ّكث@/ تأيِّياً@: يتأيّي تأيّي يقال النظر@, وهو واحد أصل أيي@:
تعّمدت@/ تآَييُت@: التعّمد@, وهو آخر وأصل ٕامكاَنه@/ انتظرُت

'@يَعقل@, Dوف يَعقل فيَمن ازي@, ÔNو wا@, يُستفَهم معرٌب Ëºا ّ وأيى أيا@: ـ صحا
ا'ضافة ت�ك وقد ل9ٕضافة@, معرفة وهو @كرْمه@/ اُ ã�ْيُكرم م Øvوأ أخوك@, م Øvأ تقول
وقد أخوك@/ الّدار ã| م Øvأ تقول صلة ٕا� فيحتاج الّذيى �لة[ يكون وقد معناها@/ وفيه
ما فيه يَعمل ّ أيى الفّراء@: قال wا@/ ُيتعّجب وقد رجل@, ِّ أيى برجٍل مررُت ـ نعتاً يكون
وب�حرف بينه أدخلت وال9ّم أ'لف فيه ÓÊºٕا ناديت وٕاذا قبَله@/ ما فيه و'@يَعمل بعَده
,@ ØËÉع�ال Ø ãمب� بالنداء معّرفة مفرد اËºم}م ّ فأيى الرجُل, ا Øvيا@أ فتقول ا, Øvأ النداء:
/@ ّ أيى صفة ٔ'@نّه الرجل وُترفع ٕاليه@, تضاف ّ أيى كانت ا ØWعوض وهيى تنبيه حرف وها



٢٠٥ ّ أيى

تنوينه وتكتب ,@>òا ã| كم ]ع� العدد تكث" ٕا� فيُنقل الكاُف ّ أيى ع� تدخل وقد
النداء حروف من وأيا ْ وأيى /@ñا¦ي ع� بعده ما ُتنَصب لقيُت@, رج9ً كأيّن Lو نوناً@,
Ë»الق تتقّدم كلمة وٕايى التفس"@/ تتقّدم كلمة ْ وأيى أيضاً@/ البعيد ã| ãæوالثا القريب@, ã|

ب�@/ ومعناها

ٕاليه@, تضاف ما بعض وهيى وموصولة@, واستفهاماً ¾Ìطاً تكون :@ ّ أيى ـ مصبا
وإ'ضـافة طُهر@/ فقد ُدبغ أهاٍب ا ØZأ Lو علzا ما وُتزاد Vهول@, م}م البعض وذلک
ٕان مكان أو زمان وظرف ٕاليه@, اُضـيفت ٕان مفعـول وهيى ,@ Óمع� أو لفظاً ÇGا 'زمة
واXؤّنث للمذّكر واحد بلفظ وا'ستفهام ال¿Ìط ã| استعGFا وأ'فَصح /@Fzٕال اُضيفت

كذلک@/ اXوصولة ã| وأ'حسن تُنِكرون@/ gا آياِت َّ فأيى ـ

تفّعلُت ع� تأّييُت قد ويقال تعيّا@, تقديره و[ّكَث@, توقَّف أيى وتأيّا أيا@: ـ لسا
وIّبس@/ تلّبٍث �لة[ أيى تئيّة بدار م�لكم ليس ويقال وIّبسَت@/ تلّبثُت أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وا¦ّكـث التـلّبث يـناسـب وإ'Çwام اXاّدة@, هذه من مأخـوذة ّ أيى كلمة أّن

ِّ ٔ'يى بـه ´Í½التـ و'@Jّب مراده ٕاظهار ã| ويتمّكث يتلّبث اXتكلِّم فٕاّن والتحّبس@,
كان@/ غرٍض

اXع� وهذا اX}م@, ء ãÏ¿وال اXطلق أ'مر هو الكلمة@: Gذه Ø ãا¡قي� اXع� ٕاّن Øj
ال¿Ìط من والك9مّية@, واXقاميّة ا¡اليّة والقرائن اXوارد باخت9ف Uتلفة بقيود يتقيّد
أو لل¿Ìط أو ل9ستفهام وسيلة تكون ٔ'ن قابلة فهيى وغ"ها@, لة والصِّ وا'ستخبار

ãæعاXا هذه وليست واXقامات@, اXوارد هذه من كلِّ ã| تقع بأن للتعّجب@, للموصول@أو
مفهومها@: من جزءاً



ّ أيى ٢٠٦

تُنِكرون@/ gِا آياِت َّ فأيى Bري@, تَ َربَِّک آ�ِء ِّ فبأيى يُؤِمنُون@, بعَدُه َحديٍث ِّ فبأيى

الك9م@/ بلحن ع�ا'ستفهام تدّل

/@Dس Ô¡ا أ�Êºُء فَلَُه َتدُعوا ما أيّاً
/@٢٨ . ٢٨ ـ Ú ã Òَع� ُعدواَن َف* قَضيَت ß Ö� أ�َجلَ ا ÚZ@أ
اXقالّية@/ والقرينة باللّحن وا'زاء ع�ال¿Ìط تدّل

نَْفعاً@/ لَكُم أقَرُب م Ô Ûvأ �@َتدُروَن أشّد@, م Ô Ûvأ شيعٍة كلِّ ِمن َعنَّ ß ÖTَلَن Øj
أشّد@/ ُهم ]ع�الّذيى موصولة تكون أن ãÏÉيقت مقام ã|وقعت فقد

ا Ûvأ يا ثُِّر@, دَّ ÔXا ا Ûvأ يا الّرسوُل@, ا Ûvأ يا ,@ Û ãA النّ ا Ûvأ يا اّلذيَن@, ا Ûvأ النّاُس@, ا Ûvأ
الكاِفروَن@/

اÇXعّرف واXناَدي النداء حرِف يا ب� للتنبـيه ها مع موصولة ّ أيى وقعت فقد
ع� للتنبـيه أو اXوضوع oلتفخ أو للمنادي oوالتفخـ oالتعظ ع� للد'لة بال9ّم@:

غ"ها@/ أو التوّجه 'لب أو ا¡كم@, أYيّة

/@٣١ . ٢٤ ـ اÔXؤِمنُون أيَُّه يعاً Òb gِا Òٕا� وتُوبوا
ٕاّ' بأ'لف فهو ا Øvأ ِذ@كر من القرآن ã| ٍء ãÏ¾ وكّل :@ ãæالدا قال اXرجان@, ن� ã|
وال9ّم أ'لف وYا السا@كن� 'لتقاء أ'لف ُحذف ا Ø̂ وٕا النور@, ã| أّوGا مواضع@, ث9ثة

بعدها@/
لَساِرقون@/ ٕانّكُم Ô�الِع ا Ôx أيَّ اÔXطمئنَُّة@, النّْفُس ا Ôx أيّ يا

وتوجيه الكامل@, والتثبيت التعي� ٕا� ٕاشارة ـ اXوردين ã| مؤنّثة ذ@كرت قد
ع�ا¡كم@/ وتنبzه ا¢اَطب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٠٧ ٕايى ,@ ْ أيى ٕايّا@,

ٕايّا@:
وأ'خـفش واÇòليل سـيبويه فقال النُّحاة واختلف الÊÉئر@: ـ ãÏÈالر ¾Ìح
بعده به يتّصل ما قال@: سيبويه أّن ٕاّ' ٕايّا@, هو اXضمر Ëº'ٕا ٕاّن :@ ãع� وأبو Ø ãæازXوا
مش�كاً ٕايّا كان Xا واòطاب@, والغيبة التكلّم من ٕاليه اXرجوع أحوال ع� يدّل حرف
به يتّصل ما خرون@: b'ا وقال أنَت@, ã| أن بعد ã�ّال التاء ã| � الب½Íيِّ مذهب هو Fك@
الكـوفيِّـ� بعض وقال '@ُتضـاف@/ الÊÉئر ٔ'ّن ضعيف وهو ٕالzا@, ٕايّا اُضيفت أÊºء
بسب}ا ليص" Gا دعامة وٕايّا بٕايّا ال9ّحقة هيى Êئر ØÉال ٕاّن الب½Íيِّ�@: من كيسان وابن

الّصواب@/ من ببعيد القول هذا وليس منفصلة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان وØXا وا¦ّكث@, والتلّبث التعّمد ]ع� ّ أيى ماّدة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
فناسب والتفاهم@: oوالتفه @كر والذِّ الّرتبة ã| راً متأخِّ والفاعل ٕا�الفعل بالنسبة اXفعول
ا¢Çاطب يتوّجه ح� والتلّبث التأّخر ع� يدّل لفٌظ ٕاليه@, الراجَع ه Ò"ضم يتّصل أن
'زماً حال ّ ع�أيى له ا9Xزم بالفعل اXتّصل الفاعل 9Rف وهذا بالك9م@ٕا�اXقصود,

ياً@/ متعدِّ أو

ÇLُن َتعُبـُدوَن@, ٕايّاُه Ôrكُن ٕان فاعُبـدوِن@, َ فٕايّايى نَْسـتَع�@, وٕايّاَك َنعُبُد ٕايّاَك
وٕايّا@كُم@/ نَرزُقهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ٕايى ,@ ْ أيى

زيُد أيا تقول والبعيد@, القريب wا يُناَدي النداء حروف من وأيا ايا@: ـ صحا



أيد ٢٠٨

وهيى أقِبل@, زيُد ْ أيى تقول البعيد@, دون القريب wا يُناَدي حرف ,@ ْ كَيى مثال ْ وأيى أقبِْل@/
تتقّدم بالك«Ìكلمة ٕايى أّن Fك كذا@/ ]ع�يريد كذا أيى تقول التفس", تتقّدم كلمة أيضاً

وا�@/ ٕايى ,@ ã Ùèور ٕايى تقول /@� بَ معناها Ë Ò»الق
نََعم للقريب@/ واGمزة ْ وأيى للبعيد@, وَهيا أيا ا'Nاب@: النِّداء@, حروف ـ @كافية
بعد ٕاثبات وٕايى /@ ã?الن بٕاNاب Uتّصة � وبَ سَبقها@/ Xا رة ُمقرِّ فنَعم وأَجل@, وٕايى � وبَ

/@Ë Ò»َالق وَيلزمُها ا'ستفهام

ß>ستخXا فيكون@لتصديق@الُمخِبر@وٕ'ع9م جواب@]ع�@نعم@/ حرف :@ ٕايى ـ ãغ� ÔXا
بعدهّن@/ نعم تقع Fك زيداً@, ْب ßÍÈوا زيٌد@, قام وهَل زيٌد@, قام بعد فتقع الطالب@, ولوْعد

ٕايى ُقْل ُهَو أحقٌّ ويَْستنبِؤونَک ـ Lو ا'ستفهام بعد تقع ا Ø̂ ٕا ا Øuٕا ا¡اجب@: ابن وزعم
/@Ë Ò»الق قبل ٕاّ' ا'ميع عند و'@تقع ,@ ã Ùèَوَر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
النِّداء ãæمعا ٕاحداث من متعلّقاtا@, ã| ãæع�معا حروف@تدّل الكلFت هذه أّن
وضعها ح� الوضع ٕاّن نقول@: أن ببعيد وليس مدخو'tا@, ã| والتفسـ" وإ'Nاب
لفظاً الكلFت وهذه اXواّد ب�تلک اXناسـبة لوجود أيي@, ـ أوي ٕا�ماّدة هاً متوجِّ @كان

/@?O@' Fك Óومع�

فهو ا'Nاب@: وأمّا ظاهر@/ التفسـ"@, ã| وكذا النِّـداء@, ã| والقصد التعّمد فاّن
بعينه@/ وقصده القضيّة ã|طر أحد تعي� أيضاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أيد@:
وأْأيَْدته القّوة@/ وأ'ْأد@: وأ'يد واشتّد@/ َ قَِويى أيداً@: يئيُد الرجل آَد أيد@: ـ صحا



٢٠٩ أيد

أّيد@: ورجل تقّوي@, ُء@: ãÏ¿ال وتأيّد ُمؤيِّد@/ والفاعل قّويته@, تأييداً@: وأيّدته مؤّيد@, فهو
/@ ّ قَِويى

ا�@/ قّواه أيى ا� أيّده يقال@: وا¡فظ@, القّوة ع� يدّل واحٌد أصٌل أيد@: ـ مقا
حاجٍز كّل فإ'ياد@: ا¡فظ وأمّا القّوة@/ مع� فهذا بأيٍد@, بَنَيْـناها Êء Ø»وال تعا�@: قال

Jفظه@/ َء ãÏ¿ال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اòارج من الواصلة القّوة هو فzا@: الواحد أ'صل أّن اXاّدة استعFل موارد ã|
وتقوية@/ تأييد نوع ا¡فظ يكون وقد واXصونّية@, ا¡فظ آثاره ومن

ِمنه@/ بُروٍح أيَّدُهم الُقُدس@, بُروح وأيَّدناُه الُقُدس@, بروِح أّيدتَک

النفس ا'نسان@وتتنّور يتقّوي@به منه@, ØãÏºقد ا¢صوص@ونفخ@روح التوّجه وهو
اُمر@/ Dف oوتستق Øوتطم�

/@٤٠ . ٩ ـ تََرْوها Òn نوٍد ÔP وأّيَدُه عَليِْه َسكينَتُه gُا فأنَزَل

ويدركوا الطمأنينة@والثّبات توِجب روحانيّة بقوي با9Xئكة@أو أّيدُهم@ا�@تعا�
/@oالَعظ Ù ãالَع� gِبا ٕاّ� ُقّوةَ و� َحْوَل � ـ حقيقة

/@١٧ . ٣٨ ـ أ�يد ذَا داُوَد َعبَدنا وdذْ@كُْر

شديدة@/ روحانيّة قّوة ذا

القدس@/ الّروح@, داود@, ـ راجع

يريد@, مقصد ّ أيى ا'نسان يَنال وwا القوي أعظم من الروحانيّة القّوة أّن وليعلم
اXتعال@/ القادر ا� جانب من وهيى @كيف



أيک ٢١٠

له@/ Ú ãَو� و� نور@, ِمن لَُه ا Òf @ نُوراً لُه gُا َعل Ö ÒN Ö Òn وَمْن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أيک@:
تنبت غيضٌة أ'يكة اòليل@: قال شجر@/ اجBع وهو واحٌد@, أصل أيک@: ـ مقا
كانوا التفس"@: أصحاب وقال الشجر@/ ناعم من وتكون أيِّكٌة ويقال وأ'راك@, الّسدر
أ'راك@/ bاعة أ'يكة زياد@: أبو قال أ�يكة@/ أصحاُب كّذَب ـ مُلتّف شجٍر أصحاَب

النخيل@/ من أ'خطل@: قال

أ'راك@/ من ويقال أيكة@, والواحدة شجر@, أ'يک ـ مصبا

نصف Lو مراحل ع�أربع الّشام وب�أّول ْجر ß¡ب�ا وتَبوك اFXلک@: مسالک
ويقال ,@iصk ا� رسول ٕا� ُينَسب وحائط وKيل ع� به ِحصٌن وهو الّشام@, طريق
كان ا Ø̂ وٕا مyم@, شعيب يكن nو wا كانوا شعيب ٕالzم ُبِعَث الّذيى أ'يكة أصحاب ٕاّن
ستِّ من Lو ع� لتَبوك Tاذية iرa'ٔا البحر kأيى الُقلُزم Mر ع� ومَديَن مَديَن@/ من
ورأيُت شعيب@, لسا_ة iعkÏºمو مyا است� ب| وwا َتبوك@, من أ@ك< وهيى مراحل

َبْيت@/ علzا Ò ã�ُب قد الب|مُغطّاة هذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ'شجار@/ تلک فzا ã�ّال والَغيضة@: اXلتّفة@, اXتكاثرة أ'شجار هيى أ'يكة@: أّن
أرض من Ø ãèالغر ال¿Êل جانب من حوÇGا وما مَديَن مدينة ع� ينطبق اXع� وهذا
ã| واقعـة وهيى وغ"ها@, امـة ßt جبال من قريبة أ'aر البحر سواحل من ا¡جاز

غرباً@/ تبوك Tاذاة@



٢١١ أيک

منxي Fyبي والفاصل سـيناء@, صحراء Vاورة ã| ãÏÈأ'را هذه أّن و'@Oـ?
خليج بک@: لنعوم سـيناء تار± ã| قال Fك اòليج وطول العقبة خليج Øj أ'aر البحر
Lو العقبة ٕا�قلعة رأسTّمد من فطوله ال¿Ìق@, من ا'نوبيّة سيناء Jّد الّذيى العقبة

مي9ً@/ Ì¿ع أربعة ٕا� أميال سبعة من وعرضه ميل مئة

بّراً الّطرق مyا تتفّرع هاّم ّ وسطيى مركز العقبة أّن ومعلوم :@٢٠٢ ص ويقول
ب9د ٕا� يّة Ù>ال طرقها وأهّم وغ"ها@, Í½وم وسيناء وسوريا العرب ب9د ٕا� وMراً

/@ ّ اÍ½Xيى ا¡ّج درب العرب@:

مَديَن من Øj مَديَن@, م½Íٕا� من الّس9م موÏºعليه مس" يكون أن و'@يبعد
ِمن آنََس بأهِلِه وساَر َقÏÒÉموÏÒºأ�َجَل ØFفل ـ الطريق هذه من ٕا�سيناء زوجته مع

ية@/ b'ا dمكُثوا@/// ٔ�هِْلِه قاَل ناراً الطُّوِر جاِنِب

/@٧٨ . ١٥ ـ � ßXلَظا أ�يكِة أصحاُب كاَن وٕان

/@١٧٦ . ٢٦ ـ اÔXرَسل� أ�يكة أصحاُب @كّذَب

/@١٣ . ٣٨ ـ أ�يكة وأصحاُب لُوط وقوُم و\وُد
/@١٤ . ٥٠ ـ ُسل الرُّ كّذَب كّل تُبٍَّع وقوُم أ�يكة وأصحاُب

من وغ"ه شعيٌب ٕالzا اُرسَل قد أ'يكة أّن أ'ّول ع�أمور@: تدّل ا'bيات فهذه
َرسوٌل لكُم ã Ùæٕا تتّقون أ� ُشعيب قاَل ٕاذ اÔXرسل�@, أ�يكة أصحاُب كّذَب اXرسل�ـ

أم�@/

ع� وتنطبق معّينة@, وهيى كث"ة أشجار فzا ãÏÈأرا مyا أ'يكة@ُيراد أّن : ãæالثا
تعا�@: قوله بقرينة مَديَن

َمديَن@/ ماَء ورَد ا ØXو َمديََن@, تِلْقاَء َه توجَّ ا ØXو ُشعيباً@, أخاُهم َمديَن وٕا�



hأ ٢١٢

وMر@/ وشعيب مَديَن راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@hأ
قبُل من تزّوج وسواء :@ Ø ãæالّصغا قال امرأة@, أو كان رج9ً@ الَعَزب :@h'ٔا ـ مصبا
ÇÒة ÖZ@ وأ'َ Ôoيئ وآَم /@eل9ُن ة ØZأ أيضاً ويقال ,@ Ùhأ وامرأة Ùhأ رجل فيقال يðّوج@, n أو
وتب� فzا تُقتَل الرجال ٔ'ّن ة ÒZمَأ وا¡رب '@يðّوج@/ زماناً مكث :@ Úhوتأ منه@, Ëºا
Fzف وا'مع زوجها@, ماَت أZي وامرأة امرأته@, ماتت أZان ورجل أزواج@/ ب9 النساء

وَسكاَري@/ وَسكَري َسكران مثل أيامي

hأيا وأصلها والنساء@, الرجال من Gم أزواج ' الّذين أ'يامَي :@hأ ـ صحا
أيضاً hآ وامرأة يðّوج@, n أو قبُل من تزّوج كان سواء hآ رجل الواحد ٔ'ّن فُقِلبت@,
Ùhأ وأصـله ا¡Çّية@, :@h'ٔوا أZاً@/ oتئ زوجها من اXرأة آَمت وقد ثيِّباً@, أو @كان بكراً

/@ Ôh اُ وا'مع الّدخان@, وإ'يام@: اُيوم@/ وا'مع ,@ Ö�َول Ùل� مثل فخفِّف

قال Gا@/ زوَج ' ã�ّال واXرأة وا¡ّية@, الدخان@, متباينة@: اُصول ث9ثة :@hأ ـ مقا
ليخرج ع�اòليّة دّخن يؤوُم@ٕاياماً@: الرجل آَم : ّ أ'صمعيى قال الدخان@/ إ'يام اòليل:
أ'بيض@/ ا¡يّات من h'ٔفا ـ ãæالثا وأمّا /@ ßhآ فهو عسَلها@/ iفيستخرجk فيشتار Lلها

له@/ زوجة ' والرجل Gا بعَل ' اXرأة :@ Ùh'ٔا ـ والثالث

يضّج وأن العطش شـّدة وقيل َحّره@, وقيل العطش ÙËÉبال اُ'وام أوم@: ـ لغ"لسا البدل عينه اُلِزَمت ,@ Ôh اُ وا'مع الدخان@, وإ'يام@: أوماً@, يَؤوم آَم وقد العطشان@/
الواو ومن ,@oيَئـ آَم قوGم بقرينة الياء من وهيى ويائّية@, واويّة الكلمـة وهذه عّلة@/

أوماً@/ يَؤوم قوGم بقرينة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢١٣ أين

والتحقيق@:
هـذا وباعتبار له@, َسكَن ب9 والتقّلب ا'ضطراب هو فzا الواحد أ'صل أّن
مضطرباً كاَن ٕاذا الَعَزب وع� لتطّويه@, وع�الدخان ¦لملها@, ع�ا¡يّة اXع�يُطلق
بقيد بل مطلقاً ' زوج ب9 اXرأة أو الرجل هو Ùh'ٔفا /@ Øhالتأ من له@, سكَن ' ومتقلِّباً

والتشّوش@/ ا'ضطراب

حاGم وٕاص9ح اضطراwم لرفع بإ'نكاح تعا� ا� أمر قد القيد هذا وباعتبار
مطمئنِّ�@: ليص"وا و[كيyم

/@٣٢ . ٢٤ ـ وٕاماِئكُم ِعباِدكُم ِمن Ò� ß¡والّصا منكُم أ�ياَمي وأنِكُحوا

ضّج@/ ٕاذا ع�العطشان ّ الواويى ٕاط9ق أ'صل@: هذا ومن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أين@:

ويقال إ'عياء@, فأ'ين أ'ّول أمّا ء@/ ãÏ¿ال وُقرب إ'عياء ع� يدّل أين@: ـ مقا
أيـناً@/ Ôيئ� آَن فقالوا الُقرب@: وأمّا أيناً@/ Ôيئ� آَن قالوا وقد ,@iفِعٌلk ء ãÏ¾ منه '@يُب�

/@oXا وأ'صل ٕابدال فذلک أ'ين@: تُدعي ã�ّال ا¡يّة وأمّا
ع�الَقْلب يستعمل وقد آِين@, فهو ,@ Óومع� وزناً حاَن مثل أيناً Ôيئ� آَن ـ مصبا
أيناً@: Ôيئ� وآَن آَمنُوا@/ لّلذيَن يأِن Ònأ الت�يل@: ã|و ,@ يَ«Ìيى Ìي Òº مثل ãæيأæأ فيقال
ا'واب لزم زيد أيَن قيل فٕاذا اسـتفهاماً@, يكون مكان ظرف وأيَن@: آيٌن@/ فهو تِعب
فَّعاَل@, تقدير ã| وأيّان أقْم@/ تقْم ÒCأي فيقال ما ويزاد أيضاً ¾Ìطاً ويكون بتعي�مكانه@,
ح�@, ّ م�وأيى ]ع� وهو الزمان@, عن سؤال وهو فَع9َن@, تقدير ã| يكون أن وجاز
بقرينة@/ ٕاّ' ا'مع عموم ' مدلو'ته bيع ٕا� نسبة وهو البدل@, عموم وأيّاَن أيَن ã|و



أين ٢١٤

وآَن /@h'ٔا مثل ا¡يّة وأ'ين@: فيه@, خولف وقد فعل@, '@يُب�منه أيْن@: ـ صحا
لک æأ مثل حان@, أيناً@: يئ� كذا تفَعل أن لک وآَن حينک@, حاَن آنُک@: وآَن أينُک@,
زمان عن سؤال ح�وهو ّ أيى معناه وأيّان مكان@, عن سؤال وأيَن منه@/ مقلوب وهو
متمكِّن غ" Ëºٕا وهو فيه@, أنَت الّذيى للوقت Ëºٕا وا'bن ُمرساها@/ أيّاَن ـ م� مثل

للتعريف@/ وال9ّم أ'لف عليه تدخل nو معرفة@, وقع
اXصدر@/ لوجود عنه ]قلوب وليس ,@æأ ã| لغة حاَن@, أيناً@: ء ãÏ¿ال آَن ـ لسا

ا¡ال@/ لزمان ÓÊºٕا فجعلوه ا'bن وقالوا
oتـفخ ُيراد Dف ٕاّ' و'@يستعمل اXستقبل@, الزمان عن به يسأل أيّان@: ـ @كليا

القيامة@/ يوم أيّان Lو شأنه@, oوتعظ أمره
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

fع� والعجز@, والكَّل التعب بعد الُقرب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ'صل أّن
التعب واختrزمان أ'مر قُرب أيى أ'مر له آَن يقال الُقرب@, ضمن ã|فوظT إ'عياء

النجاة@/ وُقرب انقضائه باعتبار ع�مع�إ'عياء وٕاط9قها والعجز@, الكَّل وانxي
خصوصيّات اعتبار مع اXاّدة@, هذه مشتقّات bيع ã| اòصوصيّة@منظورة وهذه
ـ ماّدة عن اXاّدة هذه [تاز اòصوصيّة هذه وبلحاظ هيئxا@/ Mسب صيغة كلِّ ã| اَُخر

تعب@/ قُرب@, ,@æأ أون@,

فأيَن ـَفّر@, ÒXا أيَن َيومئٍذ إ�نساُن يَقوُل تَْزُعُمون@, Ôrكُن اّلذيَن ã�كا@ ÒÌ Ô¾ أيَن أين@:
تَزُعموَن@/ Ôrكُن اّلذيَن Ìكاُؤ@كُم Ô¾ أيَن ِذ@كٌْر@, ٕاّ� ُهَو ٕاْن َتْذَهبُوَن

ابـت9ئهم بعد اÇXنجية والطريقة ال¿Ìكاء عن يسأل الكرZـة ا'bيات هذه ã?ف



٢١٥ أين

وتع}م@/ واLرافهم وض9لxم

يُبعَثُون@, أيّاَن يَشـُعروَن وما ُمْرسـاها@, أيّاَن الّسـاَعِة َعِن َيسـألونََک أيّان@:
القِياَمة@/ يَوُم أيّاَن َيسأُل يِن@, الدِّ يَوُم أيّاَن َيسألُوَن

طاَل أن بعد والقيامة البعث ويوم الساعة عن يُسأل ال¿Ìيفة ا'bيات هذه ã|و
ã| عyا واقع فالسؤال وٕانكارهم@, جهلهم واشـتّد وضG9م هم Ø"I وامتّد انتظارهم

اXوارد@/ هذه
معـ�@, زيادة فÇzا فتكون أ'لف@: فzا وزائدة مشـّددة أيّان كلمة كانت ا ØXو
Ø�ح اختـيارهم ليستIت القـيامة فٕاّن أنظارهـم@, ã| ويبعد يكـ< ØFع wا فيُسأل

واXفّر@/ Ìكاء Ø¿كال ٔ'نف«Îم Oتاروها
أيضاً@/ اXوارد هذه bيع ã| والتعبTفوظ إ'عياء ٕاّن Øj

لُّة الذِّ َعلzُم بَت ßÍÔÈ ,@gا بكُم يأِت تكونوا ÒCأي ,@gا وجه Øqف تَُولّوا ÒCأي :@ ÒCأيÒCأي ُمباَر@كاً@ ãDوَجَعل ,@ Ôrكُن ÒCأي َمَعكُم وُهَو ـْوُت@, ÒXا ُيْدركْكُُم تكونُوا ÒCأي ثقِفوا@, ÒCأي
@كُنُت@/

هـذه من مناص ف9 ,@rّملIو rتكلّف ومشقّة تعب وبأيى حال ّ أيى فع� أيى
إ'عياء@/ ٕاّ' لكم و'@يب� أ'مور@,

والتأ@كيد@/ ع�اXبالغة للد'لة اXوارد هذه ã| ما حرف زيَدت وقد

اgعنكم, خّفَف أ�Ðَن َن@, Ð�ا تبُت ã Ùæٕا ,@ وهنَّ ÔÌ ß¾با َن Ð�فا ,@ با¡قِّ ِجئَت أ�Ðَن أ�Ðن@:
Îاباً@/ Ò¾ لُه ْد ß ÒN ا�Ðَن يَسِتِمع ن Òf ا¡ّق@, َحْصَحَص أ�Ðَن عَصيَت@, وقد أ�Ðَن

اَُخر@/ وأعFل والتعب التكلّف بعد أيى

اXع�عاّم وهذا ا¡ال@, زمان وهو الزمان من القريب ع� تَدّل آٍن كلمة ٕاّن Øj



أيّوب ٢١٦

بزمان ولتقييدها للتعريف وال9ّم فأ'لف أ'شخاص@, باخت9ف ا¡ا'ت bيع يشمل
نات@/ b'ا من آٍن ã|فعلت ما فيقال آنات@, وbعها حاله@, زمان أيى يتكلّم Xن التكلّم
مقالّية@, أو حاليّة بقرائن يستفاد ا Ø̂فا وا'زاء@, لل¿Ìط وأيّان أيَن ورود وأمّا

/@Fمفهومه من جزءاً وليس ,@ ّ أيى كلمة ã| قلنا Fك@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أيّوب@:
ا�@/ ٕا� والراجع التائب أّيوب@: ـ قم

وكان أّيوب@, اdه َعْوص@, أرض ã| رجل كان ـ أ'ّول أ'صحاح أّيوب@: سفر
بنات@, بن�وث9ث سبعة له وُولَد ,@Ì Ø¿ال عن يد ÒJو ا� ãيّت� ÓDومستق كام9ً الرجل هذا
و`َس بقٍر فّدان ِمئَِة و`َس bل آ'ِف وث9ثَة sالغ من آ'ٍف سبعَة مَواشيه وكانت
وقال ق@/// ßÌ Ö¿ÒXا ã�َب كلِّ أعظَم الّرجـل هذا فكان جّداً@, كثـ"يَن وَخَدمُـه أتاٍن ِمئِة

أعود@/ وُعرياناً اُمِّيى بَطِن من فخرجُت ُعرياناً

رغويل@/ بن موص بن أيّوب هو وهب@: قال ـ الّس9م عليه أيّوب ـ اXعارف
بن ٕاسحق بن يعقوب زمن ã| أيّوب وكان اُحِرق@/ يوم oبٕابراه آمَن ن ØW أبوه وكان
غث@, بالضِّ @wÍÈا ã�ّال@ @ٕاليا,@وهيى بنت@يعقوب@يقال@Gا@ ه@,@وكانت@Iته ¼Îَر وكان ,oٕابراه

بالشام@/ البَثَِنيّة له وكانت ,@iصk Ø ãRالن لوط ابنة أيّوب اُّم وكانت

جند من عظـDن ُرسـتاقان Yا@ والبَثَـِنيّة وَحوران ـ ٦٥ ص اFXلک مَسالک
ي@/ ÒÍ½ بُ وهناك مباخس Fمزارعه دمشق

ٕاسـحق@, بن عيـص بن رعـوايل بن رزاح بن موص بن أيّوب هو ـ اXروج
كـث" وكـان وا'ابية@, دمشق ب9د من والبَثَِنيّة َحوران أرض من الشام بب9د وذلک
ومسـجده ذلک@, عليه ا� ورّد فص< وولده وماله نفسه ã| ا� فابت9ُه والولد@, اXال



٢١٧ أيّوب

م¿Îوران وث9\ائة وث9ث� اثنت� سـنة وهو هذا وقتنا ã| مyا �غتسَل ã�ّال والَع�
والعـ� اXسجد وهذا اُ'ردن@, ب9د من وطَ<يّة دمشق ب� Dف و'ن Ò'وا نَوي بب9د

نَوي@/ مدينة من أميال ث9ثة ع�

من ال¿Ìقيّة ال¿Êليّة وا'هة دمشق Pنوب سـوريّة من قطعة َحوراُن أقول@:
وا'ابية@/ دروز وجبال وقنيطرة جو'ن جبال القطعة هذه ã|و فلسط�@,

أعFل من أيّوب بَدير ُتعَرف بقرية iعk أيّوب ق< ـ ص@٢١٦ أ'بصار مسالک
برجـله@, ركÎÉا ã�ّال الع� وwا وجّل عّز ا� ابتـ9ُه وwا iعk أيّوب wا كان نَوي@,

علzا@/ كان ã�ّال والّصخرة

/@ نواويى ٕالzا والنسبة َحوران من ـ نَوي :@ ãRللّذه اXشتَِبه
Ëºبٕا يت Ù Ôd وقد الّصابر@, أيّوب وطن وهيى عوص أرض وأمّا عوص@: ـ قم
.@٢٥ ã| ٕارميا ã| وغ"ها وغّزة وفلسط� Í½م مع قرينة وذ@كرت أرام@, بن عوص

Tلِّها@/ ã| العلFء واختلف ,@٢٠

غـ" أص9ً تكون أن أيّوب Yزة وقياس :@ ãع� أبو قال ـ ١٤ ص ـ اXعّرب
كان لو ـ قياسه كان فَيعوً'@ جعلته فان فَّعوً'@, أو فَيعوً' يكون أن '@Oلو ٔ'@نّه زائدة
وَكّلوب@/ َسفّود مثل فَّعوً' يكون أن وZكن قيّوم مثل أ'وب@, من يكون أن ـ عربيّاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لعدم عربيّة تكون أن وبعيد الع<ّية@, اللّغات ã| الكلمة هذه ماّدة أجد n ã Ùæأ
ـفر السِّ ã| الكلمة هذه ُضبطت وقد اXدن@, تلک ã| العهد بذلک العربية اللّغة جريان

ٕاّيوب@/ = ـ الصورة wذه ّ الع<يى



أيّوب ٢١٨

ورغَب حـنَّ ]Çع� ياَءب@, = ماّدة من مأخوذة تكون أن و'@يبعـد
واشتاق@/

ايِبب@, = و والعويل@/ ]ع�البكاء أيّبوب@, @= ماّدة@ من أو
قع@/ ã| Fك ونَدَب@, ]ع�ناَح

من أخذها قد [@قم@] ولعّل /@iعk Mاله مناسـبة أشّد اXع�أ'خ" أّن ?O@'و
باطل@/ وهو العربّية@, أوب ماّدة

أ@نّه اXتيقّن فاXقطوع iعk مسكنه وأمّا ,@ Óومع� لفظاً اXاّدة هذه أصل اتّضح فقد
فzم@/ ونافذاً ٕالzم رسوً' وكان سورّية@, جنوب من َحوران ب9د ã| سا@كناً @كان

وأيّـوَب Ï»وعي وأ�سـباِط ويَْعقُوَب وٕاسحىَق عيَل ×dٕوا Òoٕابراه ٕا� وأْوحَيْنا
/@١٦٣ . ٤ @ـ@ وُسلDَن وهىروَن ويونَُس

جـهة من أ'نبياء@, أعاظم من اXرسل� هؤ'ء رديف ã| أيّوب وُذ@كر ُعّد قد
ٕالzم@/ الوحيى

Çزيى ÒS وكذلک وهىروَن Ïºومو وُيوُسَف وأيّوَب Dَن وُسلَ داوَد يّتِه ذُرِّ وِمن
/@@٨٤ . ٦ ـ@ @ Òا¤ِسن�

كّ*ً ـ عموم فيشمله أ'نبياء هؤ'ء رديف ã| iعk ذ@كر فقد نوح@, يّة ذرِّ من أيى
ـ ٨٥ ـ ٨٤@ @ـ � ÒXالعا َع� فَّضلْنا كُّ*ً ,@� ß¡الّصا ِمَن كّل ,@ Òا¤سن� زيى ÒS َهَدينا@,

/@@٨٦
/@@٨٣ . ٢١ ـ@ @ ØÍ ÛÉال ãD َمسَّ ã Ùæأ َربَُّه نادي ٕاذْ وأيُّوَب

أّيوب@/ كلمة من اXفهومة والندبة والعويل مع�البكاء تؤيِّد الكرZة ا'bية هذه
ـ أّواب ٕانُّه الَعبُد ِنْعَم صاِبراً َوَجْدناُه ٕانّا ربَّه@/// ناَدي ٕاذ أيُّوَب َعبَدنا وdذ@كُْر

/@٤١ .@٣٨



٢١٩ أيّوب

وأع� ـفات الصِّ وأعّز اXـقامات أ@كرم الكرZة ا'bيات هذه ã| له أثبـت فقد
ٕا�ا� التوّجه ومقام وا'ستقامة@, الّص< ومقام اòالصة@, العبوديّة مقام وهيى اXراتب@,

اXتعال@/
وما اòـدمة@, Gذه ووفّـقنا أنعمـنا@, الّذيى � وا¡مُد اGـمزة@/ باب آخر هذا
وأن الكتاب@, هذا ٕا[ام ã| ãويوفِّق� ãæيؤيِّد أن حÍÉته ونسأل عنده@, من ٕاّ' التوفيق
,@oالعظ Ù ãالع� با� ٕاّ' قّوة و' حوَل و' وأستع�@, أستمّد ومنه ا¡ّق@, هو ما ãيُلهم�

النص"@/ وِنْعَم اXو� ِنْعَم
ã| اXتـعال ا� ٕا� الفقـ" مؤلِّفها بيَـِد هنا ٕا� والتأليـف الكـتابة انxت وقد
ãÏ»c هجريى ٣١@.@٦@.@١٣٥٣ = اGجريّة ١٣٩٤ سنة من الصيام ¾Îر اòامسمن

@@بطهران@/ ـ

اXصطفويى حسن



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفالباء

الباء@:

]دخـوGا@, قبلها@ ما حكم ربط أيى الّربـط@, ع� وتدّل ا�ـاّرة@, ا¡روف من
داء بزيد Lو بإ)لصاق@, الربط هذا يتحقّق فقد اXوارد@, باخت0ف الربط هذا وOتلف
بالظرفّية@, أو باXصاحبة@, أو بالقلم@, كتبُت Lو واXساعدة@, بالسببيّة أو بزيد@/ ومررُت

غ	ها@/ أو بالتأ@كيد@, أو بأ)خذ@, أو بالتعدية@, أو باXقابلة@, أو
اخت0ف جهة من Jصل ا Ø̂ ٕا ãæعاXا واخت0ف الربط@, هو فzا الواحد فأ)صل
أ)حكام باخت0ف Oتلف الربط مع� أّن وا¡اصل واXوضوعات@/ وأ)فعال اXوارد

Mسبه@/ مورد كّل ãف� واXوضوعات@,
أْحَسُن@/ ِهيىَ ã� بالّ م Ô ÖGجاِد

بالسببّية@/ تتحّصل ا Ø̂ ٕا هنا الربط فكيفيّة
بالَغداِة@/ م Ô Øwر َيدُعوَن

بالظرفّية@/ يتحقّق ا Ø̂ ٕا والغداة الدعوة فربط
كّذبوِن@/ ]ا ãæ ÖÍ Ô½ن! ربِّ

باXقابلة@/ ٕاّ) ليس والتكذيب ن½Íته فربط
ãæمعا ا Øuأ@( خصوصيّات@وكيفيّات@Xع�ا)رتباط, هيى ا Ø̂ ا¢تلفة@ٕا ãæعاXا فهذه



باِبل ٢٢٢

Wتازة@/ مستقلّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بابِل@:

wذا واÎ¿Xور وا¡ّلة@, الكوفـة مyا ناحية Ëºٕا الباء Ì»بك باِبل@: ـ راصد ÒXا
عامرة@/ بابل تُسّمي قرية جان}ا وٕا" ا¡لّة بُقرب اòراب اXدينة Ëº(ا

وُفرات@/ ِدجلَة Ò$ب واقعة ,@Uا باب بابل@: ـ قم
العـراق@, أبنية أقدم ا Øuأ ٕاّ) صغ	ة@, قريـة وبابِل ـ ٨٦ ص ـ اFXلک مسالک
وwا wا@, يُقيموَن الكنعانيِّ$وغ	هم ملوك وكانت ِلِقدمها@, ا)قلoٕالzا ذلک ب�وُينسب مَن أّول الضّحاك ٕاّن ويقال ,@ ÓDعظ م½Íاً أ)يّام hقد ã| تكون أن تُشبه أبنية آثار

باِبل@/

الكَلدانيِّ$ع�كلِّ أرِض سكّاِن وكّل بابَِل ÔÑ|وأ@كا ـ ٢٤ . ٥١ ـ ٕارمياء ِسفر
فأمُدُّ أ)رض كّل اXهلک الرّب يقول عيونكم@/// أمام Îيَون ß¼ ã| فعلوه الّذيى هم ÙÌ¾
حجراً منَک يأخذوَن ف0 َرقاً ÔT جب0ً وأجعلک خور الصُّ عن واُدحرُجک عليک يَديى

خراباً@/ تكون بل ُ)سٍس حجراً و) لزاوية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ب$ اXمتّد واللّوح اòشب ]ع� باب@, = من مركّبة الكلمـة هذه أّن
/@Uأ ]ع� ٕال@, = و اXضيق@/ َمر ÒXا أو Ø Ò2ف$وال السَّ

الباب@/ ]ع� بابا@, = كلمة من أو

غايxا@, واXدنيّة العظَمة ã| وبالغة ا)تِّساع غاية متّسعة كانت البلدة هذه ٕاّن Øj



٢٢٣ ب�
كيلوم5اً وتسع$ ث0ثة من قريبة وموضعها وا¡كومات@, الدول بتطاول خرجت Øj

ا¡ّلة@/ من قريبة بغداد@, من Ø ã}Ì¿ال ا�نوب من
بـباِبَل ßÇلك ÒX ا Òَع� ُأنِزَل وما ْحَر السِّ النّاَس ُيعلِّموَن كََفُروا Òالّشياط ولكنَّ

/@١٠٢ . ٢ ـ أَحد ِمن Fِن ُيعلِّ وما وماروَت هاروَت

واXلک والسحر الشيطان حقيقة بيان ع� يتوقّف ال¿Ìيفة ا)sية هذه وتفس	
فراجعها@/ وماروت@, وهاروت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ب�@:
فيقول اGمزة ُيقلِّب مَن العرب وِمن وأبْأsر@, أبُؤر القلّة ã| bعها الِبـ8 ـ صحا
أبأَُر بأرُت ـ زيد أبو فرة@/ Ô¡ا والبُؤَرة@: ب8اً@, بَأْرُت وقد الِبئار@/ فهيى ك9ت وٕاذا آبار@,
اّدخرته@/ ء@وابتأرته@: ãÏ¿ال بأرُت وقد الذخ	ة, والبَئ	ة: فzا@/ يُطبخ بُؤرًة حفرُت بَأراً:
ب8 وتضاف باGاء@, ُبؤْيَرة وتصغ	ها اGمزة@, Hفيف وNوز اُن=@, الِب8 ـ مصبا

َمعونة@/ ب8 fنه ½Îا@, صِّ ÔO ما ٕا"
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]ع� اXاّدة تسـتعمل اXع� هذه و]ناسـبة ل0ستسقاء@, َفر ÔI ُحفرة الِبـ8 أّن
ا)نسان حياة ã|@يعمل ما أهّم الب8كانتمن ٕاّن Øj الب8@/ ã| يُّدخر اXاء ٔ)ّن الذخ	ة@,
أ)Çuار@, عن اòالية والب0د ا�اريى اXاء عن البعيدة ãÏÈوأ)را البواديى ã| ØDس و)
الباقيات من يُعّد وأ)مكنة ãÏÈأ)را تلک ã| @لبـ8 حفراً وكانت العرب@/ ب0د @كأ@ك9

راصد@/ ÒXا راجع ـ الصا¡ات



بأس ٢٢٤

ُمَعّطلٍَة àوِب� Îا ß¾ع�ُعرو خاِويٌة َفِهيىَ ٌة ßXظا وِهيىَ أْهَلْكناها َقْريٍَة ِمن َفكأيَِّن
/@٤٥ . ٢٢ ـ َمشيٍد àÍ Ö½وَق

,@Bو)@تُستَْس مyا ُعطِّلتو)يستفاد قد à8ب @ومن أيى ع�القرية, فالب8ُعطفت
القرية@/ تلک 0Gك أهل@, له وليس Ò ãاُخ� قد جالب Í½ق ومن

ل0نسان أ)ّوليّة ا¡ياة ÍÈوريّات من واXاء اXسكن فٕاّن :@Í½والق الب8 وذ@كر
م@/ Ôyَمسا@ك فتلَک ,@ َحيىٍّ ٍء ãÏ¾ كلَّ اXاِء ِمَن ـ ّ الب¿Ìيى وا)جBع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بأس@:

ورجٌل ا¡رب@, ã|@فالبأس@الشّدة ضاَرعها@/ الشّدة@وما أصل@واحد, بأس@: ـ مقا
الكراهة من اXفتعل واXبتئس العيش@, ã| الشّدة والُبؤس@: شجاع@/ وبَئيٌس@: بأٍس ذو

وا¡زن@/
فهو ,@ ØÍÉال به نزل ٕاذا بَِئَس ويقال التخفيـف@/ وNوز ,@ ØÍÉال الُبؤس@: ـ مصبا

أفُلس@/ مثل أبُؤس البأس وbع بَئيٌس@, فهو شُجَع@, ٕاذا بَأساً@: وبَُؤَس بائٌس@/

شديد كان ٕاذا بأساً@: يَبُؤُس بَُؤَس ا¡رب@, ã| والشّدة العذاب البأس@: ـ صحا
فـهو حاجته@, اشـتّدت وبئيساً@: بُؤساً يَبأُس بَِئَس شـديد@/ بئيس@: وعذاب البأس@/
وYا هنٌد اXـرأة وبئست زيٌد الرجُل ِبئَس مدح@, كلمة وِنْعَم ذّم@, كلمة وِبئَْس@: باِئس@/
نَـِعَم قولک من منقول فَِنْعَم ,@Fموضعه عن اُزي0 F Øu@(ٔ فان@, ØÍ½يت@( ماضيان فع0ن
اXدح ٕا" فنُق0 بُؤساً@, أصاَب ٕاذا ف0ن بَِئَس من منقول وِبئَس نعمة@, أصاَب ٕاذا ف0ن
وا�Çمع نُعٍم@, ويوُم بُؤٍس ويوُم لغات@/ وفzا فا@, ØÍ½يت فلم ا¡روف فشـاwا والذّم@,
الشّدة@, والبأساء@: وا¡زين@/ الكاره واXبتِئس@: و)تشتِک@, َزن Ö ÒI@( و)@تبتَِئْس: أبُؤس@/



٢٢٥ بأس

أفَعُل@/ له وليس

)@خوف@/ أيى و)بأس@, عليک, )@بأَس @قيل ØHك9ح Øj ا¡رب@, البأس@: ـ لسا
والُبـؤس@: شجاع@/ أيى بَئيٌس فهو شجاعاً البأِس شديد كان ٕاذا بأساً@: يبُؤُس بُؤَس

حاجته@/ واشتّدت افتقر ٕاذا وبَئيساً وبَأساً بُؤساً يَبأُس بَِئَس والفقر@, الشّدة

وِبـئَْس@, ِنْعَم yfا ذّم@, أو مدح ٕ)نشاء ُوضع ما والذّم اXدح أفعال ـ الكافية
ُمضَمراً أو wا@, ف اXعرَّ ٕا" مضافاً يكون أو بال0ّم فاً ُمعرَّ الفاعل يكون أن FطهÌ¾و
الرجُل ِنْعَم ـ ا¢صوص ذلک وبعد ,@ هيى ØFفنع مثُل ]ا@, اً ØñW أو منصوبة@, بنكرة اً Úñ ÔW

اXاِهُدوَن@/ فِنْعَم الَعْبُد@,@ ِنْعَم @ـ@ ا¢صوص ذف ÔJ وقد زيٌد@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇOتلف اXع� وهذا ,@m0ي@( Dف الشّدة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
ا)نتسـاب Iقّق ع� يدّل الفتحة حركة باعتبار فالبأس واXوارد@/ يَغ الصِّ باخت0ف
باعتبار والبُؤس والعذاب@/ كا¡رب وا)ختيار الظهور يناسـب اXع� وهذا ا¤ض@,
ا¡اجة ã| Fك والّلزوم@, الذات ã|ع�الثبوت يدّل با)نقباض@: الظاهرة الضّمة حركة
من أشّد بَُؤَس ã|والثبوت الّلزوم أّن يعلم هذا ومن وا)بت0ء@/ الشديد والفقر الشديدة
النفسانّية@, وأ)وصاف الطبائع أفعال ٕا" وأقَرب أنَسب الع$ ØËÈ فٕاّن بَِئَس@, صيغة
والبأساء البئيس صيغة ã| الثبوت أّن Fك وقُبح@/ Ô2وك وشُجع وحُسن ف ÔÌ¾ ã| Fك@

البأس@/ من أشّد َفع0ء@] [@فَعيل@, FuوزÏÉقت[
/@٦٩ . ١٢ ـ َيْعَمُلون كاُنوا ا@@ ß[ َتْبَتِئْس Kَف أخوَك أنا ã Ùæ ٕا

العيش@/ التحّزن@والتكّره@وتكّدر أيى ا)فتعال, الُبؤس@وكسبه@,@من ا)بتئاس@أخذ



ب� ٢٢٦

م Ô Òyبيـ م ÔÎ Ôºبأ َشـديٍد@, بأٍس ãاُو� ِعـباداً@ َكَفروا@, اّلذيَن بأَس بأساً@, أشدُّ Rوا
َشديد@/

وأ)خذ@/ العمل شّدة أيى

/@٢٨ . ٢٢ ـ �الَفق الباِئَس وأطِعُموا
/@ ØÍÉال به ونزل البؤس له عرض من

َبئيٍس@/ ِبَعذاٍب
له@/ الثابت البؤس شأنه من عذاب

/@٢١٤ . ٢ ـ اء ØÍÉوال البأساُء م Ôxَمّس

اء ØÍÉوال @العيش@وا)بت0ءات@النفسانيّة/ ã| من@الشدائد البؤس@الثابت@من@داخله@,
اòارج@/ من ا¡ادثة

ْوا ÒÌ Ò¾ ما وَلِبئَس يَن@, Ù تَك ÔX ا َمثَوي فَلِبئَس ,@ Ô�ص ÒXا ِبئَْس الُفسوُق@, ÔËºYٕا ِبئَْس
م@/ ÔÎ Ò»أنف بِه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ب�@:
Ò5يب Ò ß5َب )زمه ã| ويقال [ام@/ غ	 ع� قطعه قتل@: باب من ب5َاً ه Ò5َب ـ مصبا

واُ)ن=ب5َي@/ Ò5أب فهو َتِعَب باب من
تـقول َنب@, الذَّ اXقطوع وأ)ب5 إ)[ام@/ قبل قطعته ب5اً@: َء ãÏ¿ال ُت Ò5ب ـ صحا
أثره@/ 	òا من انقطع امرٔي وكّل له@, َعِقَب ( الّذيى Ò5وأ)ب ب5اً@/ Ò5يبÌ»بالك Ò ß5َب منه

ُتتّمه@/ أن قبل القطع وهو واحد أصٌل ب5@: ـ مقا
قطع َ اُجريى Øjَنب الذَّ قطع ã| يستعمل لكن [@بتک@] تقّدَم ما الب5َيُقارب ـ مفر



٢٢٧ بتَک

أيى ـ Ò#بYٔا ُهَو شاِنئََک ٕاّن لفه@/ ÔO َعِقب له يكن n ٕاذا أب5 ف0ن فقيل Vراه@, الَعِقب
انقطع ٕاذا 	òا عن ِذ@كره ينقطع ��ص Tّمداً أّن زعموا م Øuأ وذلک @كر@, الذِّ اXقطوع
فgا هو فأمّا َيشنؤه@, الّذيى هو ذ@كره ينقطع الّذيى أّن تعا" فنبّه نسله@, لفقدان عمره

ِذ@كَْرك@/ لََک وَرَفْعنا ـ بقوله تعا" Uا وصفه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنوياً@/ أو يّاً مادِّ مطلقاً@, ( إ)[ام@, ِقبال ã| القطع مyا يستفاد اXاّدة أّن
/@ Ò#ْبYٔا ُهَو شاِنئََک ٕاّن

bيل@/ و)@نسل ذ@كر حسن منه Bيب@( أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بتَک@:

بَتكاً@/ أبِتكُُه قطعُته@, َء@: ãÏ¿ال بَتكُت قالوا القطع@, وهو واحد أصل بتک@: ـ مقا
أو تقبضع�َشَعر أن والبَتک القاطع@/ السيف والباتک اُ)ذن@, قطع البَتک اòليل@: قال
من طائفة وكّل وينتتف@, ينقطع أيى أصله من فيَنْبتَِک ٕاليک Qذبه Øjذلک Lو أو ريش

ِبتَک@/ وا�مع ِبتكة ذلک
وأمّا َعر@/ والشَّ أ)عضاء قطع ã| يُستعمل البَتک لكّن الَبّت@, يقارب البَتک ـ مفر

والَوصل@/ بل Ò¡ا قطع ã| فيقال البّت
شّدد قطَعها@, ا)sذاَن@: وبتَّک أصلها@/ من اُ)ُذن قطع البَتک الّليث@: البتک@: ـ لسا

وتبتّک@/ فانبَتَک وبتّكَه بيِدك@/ ء ãÏ¾ ع� تقبَض أن البَتک وقيل للك9ة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



البَتل ٢٢٨

والتحقيق@:
أ)نعام@/ ã|النقص هو اXاّدة@: من اXستفاد أّن
/@١١٩ . ٤ ـ اYٔنعام آذاَن َفَلُيَبتِّكُّن م Ô Øuُمَر ÐYو

Iليل من ,@Uا أحكام من لتغي	حكم وع0مة ا¡ياة@, ذويى ã| عدوان ت½Íف
ح0ل@/ hرIو حرام

اXوافق@/ ãÏÈالرا واُ)ذن@: النِّعمة@, من أ)نعام فاّن ذان@: s(وبا بأ)نعام والتعب	
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

الَبتل@:

من أبنتَـه ٕاذا َء ãÏ¿ال َبتلُت يقال غـ	ه@, من ء ãÏ¿ال ٕابانة ع� يدّل بَتل@: ـ مقا
Gا يكن فلم انفردت ا Øu@(ٔ الَبتول@, الَعذراء hرX يقال ومنه َبتلة@, طلّقها ويقال غ	ه@,

ٕاليه@/ تعا"وا)نقطاع U النيّة ٕاخ0ل والتبتّل زوج@,
ٕا" وتبتَّل َبْتلة@/ بَتّة طَلْقة وطلّقها وأبانه@, قطَعه قتل@: باب من بت0ً بتَلَه ـ مصبا

وانقطع@/ Gا تفّرغ العبادة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¦امّية@/ جهة من ا)sخر العضو قطع هو الب5 أّن
تامّاً@/ )@يكون ما فأ)ب5

من وأ)خذ القبض بطريق كان ٕاذا اُ)ذن ØDس و) أ)عضاء أحد قطع والبتک
أصله@/



٢٢٩ بّث

ب$الشيئ$@/ والفصل إ)بانة والبتل
معنويّاً@/ أو يّاً مادِّ الوصل@, مقابل ã| اXطلق القطع هو والبّت

/@@٨ . ٧٣ ـ Kًَتبتي ٕاليه وَتَبتَّْل

عن إ)نقطاع أيى تفعيل@, اÇXع� ã| ٕاليه التبتّل فٕاّن التفعيل@: من باXصدر جاء
تعا"@/ Uا ٕا" الغ	 النفسعن مع�ٕابانة وهذا ٕاليه@, خالصاً والتوّجه تعا" Uا غ	
جانب من وحصوله ال½Íف ا)نقطاع وهو بالتبتّل ا)بتداء مرحلة ã| فالتعب	
ع� الدالّة التبتـيل كلمة من وألطُف أوكُد الواقع ã| فيـه اÇXع� هذا وIقّق السالک
ا)نقطاع Iقّق وبعد الثانويّة اXرحلة ã| التعب	بالتبتيل أّن Fك مع�ا)نقطاع@, ٕا"Iصيل منسوب فالتبتّل تعا"@/ ٕاليه والتوّجه الّس	 ع� د)لته جهة من وأنَسب@, ألطف
ٕاليه@/ تبتي0ً أيى ـ تعا" Uا وهو السلوك ٕا"منxي بالنسبة والتبتيل السالک@, الشخص

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بّث@:

أذاعه ا¡ديَث@: الرجُل وَبثَّ خلقهم@/ قتل@: باب من بَثّاً اòلَق Uا بّث ـ مصبا
ن¿Ìهم@/ الب0د@: ã| ا�نَد السلطاُن وبثَّ ه@, ÒÌ¿ون

لک@, أظهرتُه أيى :@ يى ÙÌº أبثَثْتُک يقال نَ¿Ìه@, أيى ]ع�@, وأبثَّه Ò2òا بثَّ ـ صحا
/@Ì¿انت أيى فانبّث للمبالغة ُشّدد 2òا وبّثثُت

الغارة@, ã| اòيَل بثّوا يقال وٕاظهاره@, ء ãÏ¿ال تفريق وهو واحد أصل بّث@: ـ مقا
ُبسط وٕاذا أ)رضXعا¾Îم@, ã| وبثّهم اòلَق خلَق Uوا ع�الّصيد@, ِك0بَه الّصيّاد وبّث
وَبثثُت قة@/ متفرِّ كث	ة أيى ـ َمْبثُوثة Ø ãèَوزرا ـ مَبثوث فهو والدار البيت بنَواحيى اXتاع
البّث وأمّا Ìته@/ Ò¿ن ا¡ديَث@: وَبثثُت بعض@, ع� بعَضه وألقيَت قلّبتَه ٕاذا والّطعام@: الّتمر



بّث ٢٣٠

ãæوُحز ã Ù& بَ أشكو ا Ø̂ ٕا ـ وُيظهر@ وُيبّث يُشتكي ء ãÏ¾ ٔ)@نّه أيضاً@, ذلک fن ا¡زن@: من
/@Rا Òٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع� هذا وخصوصيّات والتفريق@, Ì¿الن هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ)صل أّن
ا¢تلفة@/ أ)مكنة ã| Vتمعهم تفريق ا�ند@: فَبثُّ واXصاديق@, اXوارد باخت0ف Hتلف
عن وٕاظهاره ٕافشـاؤه ا¡زن@: وبّث ورواية@/ كتابًة الناس ب$ ن¿Ìه ا¡ديـث@: وبّث
الفكر وبّث والتأليف@/ والتبليغ بالبيان العلم من صدره ã| ما Ì¿ن العلم@: وبّث صدره@/
ا¡واّس وتفّرق ا)ضطراب عن عبارة وهو والسكون@, الطمأنينة مقابل ã| واòيال@:

ا¢تلفة@/ أ)فكار وعروض

/@٤٢ . ٢٩ ـ دابّة فFzِمْن َبثَّ َوما واYْٔرِض Êواِت Ú»ال َخْلُق آياِتِه وِمن

يدّب ما bيع فتشمل النفس@, باعتبار الدابّة وتأنيث ,@Fzف وفّرقها Ìها Ò¿ن أيى
ال«Êء@/ ã| أو أ)رض ã| @كة متحرِّ حيّة نفس ذيى من

/@@٨٦ . ١٢ ـ Rا Òٕا� ãæوُحز ã Ù& بَ أشكُو ا Ø̂ ٕا
,@ ãÏ»نـف عـن والسكون الطمأنينة وسلب فكريى واضطراب ã"خيا تفّرق أيى

مبثوثة@/ ãÏ»نف فكأّن
/@٤ . ١٠١ ـ ْبثُوِث ÒX ا كالَفراِش الناُس يكوُن يَوَم

والطمأنينة@/ النظم وفقدان Ø	والتح ا)ضطراب ã|
/@١٦ . ٨٨ ـ َمبثُوثة Û ãèوَزرا َمْصُفوفة اِرُق Ò̂و

وا)س5احة@/ للجلوس Vال«Îا ã| كث	ة ومنشورة قة متفرِّ ُبُسط أيى



٢٣١ س Ò ÒP
/@٦ . ٥٦ ـ اً ُمنبثّ َهباًء فكاَنت

اXنثور@/ اGباء ٕا" مبّدلة ا�بال فتص	
,@Ì ß¿نتXوا ق ]ع�اXتفرِّ )زم اËºفاعل اXنبّث أّن ب$اXنَبّث@واÒXبثوث: النّ¿Ìوالفرق أّن والبّث@: Ì¿ّالن ب$ الفرق وأمّا اXنشور@/ ]ع� يى اXتعدِّ من مفعول واXبثوث
فـيقال التفريق@/ هو والبّث متجلِّياً@/ يكن n أن بعد والظهور القبض@, بعد البسط هو

هؤ)ء@/ ُبّثْت و)@يُقال ,@çوXوا والصحف الرaة ت ÒÌ ß¿ُن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

س@: Ò ÒP
فانفتح@/ ]ع�فتحته فانبجس@: قتل باب من ساً Ö ÒP اXاء سُت ÒP ـ مصبا

أو ِقربة ã| انشقاق البََجس قال@اòليل: خاّصة@/ باXاء ء ãÏ¿ال تفتّح Pس@: ـ مقا
والنبوع عاّم وا)نبجاس بانبجاس@, فليس ينبع n فٕان ماء@, مyا يَنبُع أرض أو حجر

خاّصة@/ للع$
يبُجُس بنفسه اXاُء وPَس فانفجر@, فّجرته أيى فانبجس اXاء Pسُت ـ صحا

انفجر@/ أيى وتبّجَس اXاُء وانبََجس س@, Ú ÔP وسحائُب و)@يتعّدي@, يَتعّدي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مطلقاً@/ نقطة من مايع نبوع مyا يستفاد اXاّدة أّن

/@١٦٠ . ٧ ـ َعْيناً ة ÒÌ Ö¿َع !ثَنتا ِمنُه فانَبَجَسْت َجَر Ò¡ا ِبَعصاَك ْب ßÍÈا أن
/@hالكر القرآن ã| wا حة ØÍ½Xا اXعجزات من هذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Mر Mث@, ٢٣٢

Mث@:
طلبک البحث اòليل@: قال ء@/ ãÏ¿ال ٕاثارة ع� يدّل واحد@, أصل Mث@: ـ مقا
هـذا عن اسـَتْبحَث تقول وتستخ2@, ء ãÏ¾ عن تسأَل أن والبحُث ال5اب@/ ã| شيئاً
الفَـْحص@/ جل بالرِّ وهو بالَيد@, ٕاّ) )@يكون والبحُث Mـثاً@/ ف0ن عن وMثُت أ)مر@,

علمه@/ طلَب :@2òا عن َث ÒM ويقال
حفَرها@/ @أ)رض: ã|@َثMو /@ÏÒ½استق باب@نفع@: من Mثاً عن@أ)مر Mثُت ـ مصبا

/@٣١ . ٥ ـ اYٔرِض ã| َيبحُث ُغراباً Rُا فَبَعَث

ث@, ÒM ã|طلب والفَْحُص وغ	ه@, ال5اب Iت ء ãÏ¿ال طلُب هو الَبحث@: ـ @كليا
وMَث ة@/ Òعا�Xبا ء ãÏ¿طلب@ال واXزاولة: يَل/ ß¡با ء ãÏ¿ال طلب وا¤اَولة: التفتيش/ وكذا

طلبه@/ Ï½استق ء@: ãÏ¿ال عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مطلقاً@/ بالعمل أو بالقول Vهول ء ãÏ¾طلب ã| استمرار ع� تدّل اXاّدة أّن
/@٣١ . ٥ ـ ُيواِريى كيف يه Ô�ل اYٔرِض ã| َيبحُث ُغراباً Rا فبعَث

فالبحث مدفناً@وحفرة, ئِّي Ôzبرجله@ومنقاره@ل أ)رض ã|@الفحص عمل @يعمل أيى
أعّم@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Mر@:
ومنه )تِّساعه@, بذلک يى Ù Ôd ار@, ßMو ر ÔMوأ ور ÔM وا�مع معروف الَبحر ـ مصبا



٢٣٣ Mر
ا@, Ôxشقق نَفع@, باب من راً@: ÒM الناقة اُذَن رُت ÒMو ,@ ا�ريى واسع كان ٕاذا ر Ö ÒMفرس قيل
نتجت ٕاذا اُمّها مع Ø� ÔH ãHّال السائبة ِبنُت اُ)ُذن مَشقوقة وهيى مفعول Ëºا والبَح	ة

السائبة@/ هيى البَح	ة عل ÒN م ÔÎÉوبع أبطُن@, `سَة
وانبساُطه@, سـعته وهو )سِتبحاره Çراً ÒM البحر ُسمِّيى اòليـل قال Mر@: ـ مقا
ورجل اXال@, ã| ف0ن وتبّحر كث	@/ ِرعيىٍ ã| الراعيى وتبّحر العلم@, ã| ف0ن واستبَحر
,@sالغ ã| داء والَبَحر البحر@/ يَفيض Fك بالعطاء كَفّه لفيض وه Ød سخيّاً@, كاَن ٕاذا Mر
Mراً@, الناقة رُت Ò ÒM الباب@: هذا ومن ب@, ÒÌ¿ُي@( الَبحر ماء ٔ)ّن ع�البحر@, Tمول وهو
ف0 أبطن@, ع¿Ìة نتجت ٕاذا ذلک تفعل العرب وكانت البَح	ة@, وهيى اُ)ذن@, شّق وهو

بظهرها@/ يُنتفَع و) ُترَكب

ر ÒM وماء ٌر@, ÒM oعظ uر وكّل واتِّساعه@, لعمقه يى Ù Ôd ,@ Ø2ال خ0ف الَبحر ـ صحا
العلم ã| وتبّحر باِحر@, ا¡مرة اòالص للدم قيل ومنه الّرحم@, ُعمق والبحر ِملح@, أيى
الّذيى Ø	التغـ يُسّمون وأ)طبّاء إ)بل@, ã| داء والَبَحـر وتوّسع@, فيه تعّمق أيى وغ	ه

موّلد@/ ذلک وbيع راناً@/ ÔM ا¡اّدة أ)مراض ã| دفعة للعليل Jدث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنويّاً@/ أو ماّدياً فيه ]ا يتمّوج اXنبسط اXتّسع ا¤ّل هو مع�البحر@: حقيقة أّن
وغ	ها@/ ال9وة@, وMر السخاء@, وMر العلم@/ وMر اXاء@/ Mر مصاديقه@: ومن
جة متموِّ رحم وع� وحركاtا@, والّدواب با)نسان تت0طم بلدة ع� وع�فيطلق 	ة@, ÒM فهيى Mر أقراuا ٕا" بالنسبة ا Øuفكأ أبطن ع¿Ìَة ُنِتَجْت ا Øuأ ØHح بالنِّتاج
ØHح دا_اً والت0طم وا¡ركة ا¦ّوج ã| وهو وع�راٍع الوسيع@, س	ه ã| يتمّوج فرس
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وكذلک كالبحر@, وُيدهشصاحبَه يتمّوج وع�داٍء ويضبطها@, وأ)غنام أ)نعام Jفظ
دفعة@/ الت0طم عروض وهو الُبحران@: @كلمة

ظلمة باعتبار ا)ط0ق هذا ولعّل باِحر@, ٕانّه ا�اهل أ)aق للرجل يقال وقد
واضطرابه@/ البحر

/@٤٠ . ٢٤ ـ َموج فوقِه من َموٌج َيغشاُه يىٍّ Ù Ô0 ٍر Ö ÒM ã| َكُظلFٍت أو

/@٥٠ . ٢ ـ ِفرَعون آَل وأغَرقنا ْينا@كُم ÒSفأ البَْحَر بكم َفرقنا وٕاذ

ÇGم البـحر تـفريق وهـو العـزيز@, Uا كتاب ã| حة ØÍ½Xا اXعجزات من هذا
وٕاه0@كهم@/ فرعون آل ٕاغراق Øj وٕاSاؤهم

الَبْحر@/ بَعصاَك ب ßÍÈ! ٕا�ُموÏºأن فأوحينا

/@١٣٨ . ٧ ـ البَْحر ٕاÌºائيَل ã3 ِببَ َوجاَوْزنا

سيناء@, الفاصل@ب$م½Íوصحراء أ)aر البحر السويسمن خليج منxي هو
اòريطة@/ انظر

@طريق@التّجار@واXسافرين فهيى اء Ö5َا@طريق@الب وأمّ ـ ص٢٦٦ سينا@والعرب تار±
وتتّجه السويس من تنشأ وهيى اُ)ردن@, ã}Ì¾و والب5اء وا¡جاز م½Íٕا"العقبة من
بواديى وتقطع ,@Ïºمو بعيون فتمّر البحـر@, شاطٔي عن قلي0ً مرتفعـة ب¿Ìق جنوباً
ُوَسيط@, فواديى غرندل@, فواديى َعFرة@, فواديى ِوْردان@, فواديى سدر@, فواديى إ)حثاء@,
وتذهب مر@, Ô¡ا واديى ٕا" فيه فتنحدر الشبيكة@, واديى رأس ãçتأ ØHح آثال@, ع�فواديى سينا طور ٕا" ¾Ìقاً صاعداً الشيخ واديى فت5ك الوطية@, قرب ٕا" ف	ان بطريق

/@Ïºمو ذها ØHا ãHّال هيى وهذه الوطية@/ من أميال ع¿Ìة
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ٕا"ُسكّوتLو َرَعْمسيَس من اÌºائيل بنو فارIل ـ ٣٧ . ١٢ اòروج ِسفر
الرجال@/ من ماش ألف ئة ØBس

بـ$ Ç	وث ß¡ا فَم أمام وي^لوا يرجعوا أن ٕاÌºائيل ãب� كلّم ـ ١ . ١٤ ã|و
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Ïºمو ومّد ـ �٢١ ã|و� ـ البحر عند ت^لوَن مقابله َصفون@, بَعَل أمام والبحر ُدل ÒV
بنو فدخل اXاء@, واشتّق شديدة@/// ¾Ìقيّة بر´ البحر الرّب فأجري البحر ع� يَده
وتبعهم يسارهم@, وعن Zيyم عن Gم سوٌر واXاء ع�اليابسة البحر وسط ã| ٕاÌºائيل

اÍ½Xّيون@/
التوراة ã| ُذ@ِكَرت وقد قاموس@, و) كتاب ã| الكلمة هذه أجد n َرَعْمسيس@:
ِفـيثوم ÇUازن ãHمـدين لفرعون ـ فبنوا ـ ١١ . ١ اòروج ã| مyا مواضع عّدة ã|

بعبودّية@/ حياtم ومّرروا بُعنف اÌºائيل ãب� اÍ½Xيّون فاستعبَد وَرَعْمسيس@///

هكذا@: الكتاب@, آخر من ٢ خريطة ã| ـ قم ـ ã|و

من خروجه ã| اُِمر قد ��ع Ïºمو أّن اXقّدسة@, أ)سـفار تعب	ات من ويظهر
ã Òbجان ã| ّ يى طريق@برِّ و)يسلکعن Mريّاً@, طريقاً وOتار البحر بشاطٔي ي^ل م½Íأن
رسوله@/ ã|@Uسلطان@ا لک@أعداءه@ويَظهر Ôvتعا"@و@Uُينجيه@ا@Hا¦ساح@,@ح اXّرة@أو M	ة
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ال¿Ìيفة@: ا)sيات ã|و

Y َيَبساً البَحِر@ ã| طريقـاً م Ô ÒG ْب ßÍÖÈفا ِبعـباديى ßÌºأنأÏºٕا�ُمو أوَحْينا وَلقد
َلُمدَر@كون قاَل@أصحاُبموÏº@ٕانّا ُمْغَرقون/ م@ُجْنٌد Ô Øuٕا َرْهواً و!تُرِك@البَْحَر @كا@/ افَدَر ÒH
اYْٔرِض ِمَن ُهم َيْسـتَِفزَّ أن فأراد ْقناُهم@/ فأْغَر م Ôyِم فاْنَتَقـْمنا /@ ã Ùèَر معيى ٕاّن@ @Kّك قال

يعاً@/ Òb َمَعُه وَمن ْقناُه فأْغَر

ã| ٕاÌºائيل ãب� واسـتخ0ف ِفرعـون آل ٕاه0ك أراد تعا" أ@نّـه ع� يدّل ما
البحر@/ طريق Gم فاختار أ)رض@,

تعا"@: قوله عليه فيدّل :@ الطبيعيى ا�ريان عن وخارجة معجزة كوuا وأمّا
/@ ßÌºأنأÏºٕا�مو أوَحينا

/@٦٣ . ٢٦ ـ البَحَر ِبَعصاَك ْب ßÍÈ! ٕا�موÏºأن فأوَحينا

/@٥٠ . ٢ ـ فرعوَن آَل وأْغَرقنا ينا@كُم ÒSفأ البَْحَر بكم َفرقنا وٕاذ

/@٧٧ . ٢٠ ـ َدَر@كاً H@Yاُف َيَبساً البَْحِر ã| طريقاً م Ô ÒGب ßÍÖÈفا

موÏºوَمْن ْينا ÒSوأ َخريَن ÐYا Ø Òj وأزَلفنا oالَعظ كالطَّْوِد ِفَرٍق كلُّ فكاَن فانَفَلَق
/@٦٤ . ٢٦ ـ َمَعُه

. ٤٤ ـ ُمْغَرُقون ُجنٌد م Ô Øuٕا َرْهواً البَْحَر و!تُرِك ُمتََّبُعوَن ٕاّنكُم Kًْلَي ِبِعباديى ßÌ Öºفأ
/@٢٤

كان عن@أوطاuم اXوضوع@العظo@اXدهش@وٕاج0ؤهم هذا ã| @بإ)Ìºاء فالوحيى
وجنده فرعون بأّن توّجهوا ٕاذا ØDس و) غ	عادّية@, بصورة يتحقّق أن و)@بّد Ó ØFمه أمراً
ã| الثانية اللّيلة ã| ونزلوا لي0ً@, َرَعْمسيس مدينة من فخرجوا ويعقِّبوuم@, يتّبعوuم
ã| الرابعة اللّيلة ã| ونزلوا ارIلوا Øj ٕايثام@, ]^ل الثالثة ã| ونزلوا ارIلوا Øj ُسّكوت@,
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شاطٔي ٕا" يرجعوا أن اُِمروا وحينئذ اXّرة@]@, 	ة ÔMو ب$اòليج ا¡	وث[@ال2زخ فم
ã Ùèر معيى موÏºٕاّن قال ÔXدَر@كون@, ٕانّا وقالوا معان@, Òا� تراَءي وهناك [@اòليج@] البحر

البحر@/ ِبَعصاَك ْب ßÍÖÈ� أن ٕاليه تعا" Uا فأوحي ,@ ãدي� Òv وهو
يكـون ØHح البحر وانف0ق الطريق@, يبس مع البحر ã| عبورهم أّن �O@(و
الّطـريق [ام يسـ	وا ØHح ورهوه اXاء وسكون ,@oالعظ كالطّود ا�انبـ$ من اXاء

اòوارق@/ من كلّها :@$Xمطمئنِّ$سا البحر عن وOرجوا
بلحاظ البحر طريق يبس أّن من اXؤلِّف$@, من اXتكلِّف$ بعض يقول ما وأمّا
انxاء أّن الكرZة@, ا)sيات من ال½JÍة النصوص من مّر ما ٕا" مضافاً واXّد@: ا�زر
البحر يبتدٔي Øj نصفها@, أو ساعة ربع ٕا" وZتّد واقفاً Bيب اXاء اKفاض وغاية ا�زر
وأن يبساً الطريق يكون أن القص	ة اXّدة هذه ã| Zكن فكيف والصعود@, ا)رتفاع ã|
عرض أقّل وهيى أميال ع¿Ìة مس	ة وأ)نعام العائلة من معهم ما مع ٕاÌºائيل بنو Zّر
اXّد فٕاّن والرا@كَب@, الراجَل ãÏ¿يغ ٕا"حدٍّ )@ينxيى البحر هذا ã| اXّد ٕاّن Øj اòليج@, هذا

الغرق@/ )@يوجب وهذا م5@, ٕا" ينxيى أن Zكن اXاء وارتفاع
قدٍم @٢ ــ = كلّها للكُرة اXّد@ ارتفاع مُعّدل ـ ١٥٦ ص ديک لفان اGيئة ١أصول

٢

به )@ُيشَعر آخر بعض ã|و أ)ما@كن بعض ã| يرتفع مكانيّة ٔ)سباب أ@نّه غ	 تقريباً@,
ط@/ اXتوسِّ أرال@والبحر قزوين@وMر كبحر @ Ù2بال ا¤اطة والبح	ات أ)Mر ã| Fك أص0ً,

أشياء@/ عنه وغابت ما شيئاً حفظ ا¤جوب اXتكلّف فهذا
/@٦٠ . ١٨ ـ البَْحَرين َمَع Ö ÒV أبُلَغ Øَح� Yأبَرُح ُموÏºِلَفتَاُه قاَل @ وٕاذْ

فقيل البحرين@, Vمع كلمة من اXع�اXراد ã| والتفاس	 أ)قوال اختلفت وقد
ا�نوب ã| الواقع طارق جبل مضيق ومرادهم ,@FمُعهV أيى والفارس الّروم Mر ٕانّه
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ØãÏ»أ)طل با¤ـيط �الّروم �Mر ـط اXتوسِّ أ)بيض البحر يوصل ٕاسـبانيا@, من Ø ãèالغر
بسواحل اXتّصل ُعFن ببحر )تّصاله فارس ببحر يُسّمونه قد والقدماء ,� ãBأ)ط0نطي�

/@�مكران �بلوچستان@, ٕايران

ليبيا@, Wلكة Ô2يع أن من له )@بّد طارق م½Íٕا"جبل من اXسافر أّن �O@(و
قـاهرة بـ$ واXسافة طارق@/ جبل ٕا" يصل ØHح اXرا@كش@, اXغرب Øj ا�زائر@, Øj

كيلوم5@/ @٣٨٠٠ من يقرب ما ا�بل ٕا" Í½م
الّروم Mر من مرادهم ولعّل اÌ¿Xق@, ãي� ا ØW والّروم فارس Mر اXراد@: وقيل@ٕاّن
بـاب اÇXراد فيكون الروم@, وMر الّروم جانب ٕا" امتداده باعتبار أ)aر البحر هنا
السـويس وبـ$ بينه واXسافة ا¨ن@, عدن من قريباً أ)aر البحر منxي ã| اXندب
الّسودان@, ãÏÈأرا Øj طوً)@, Í½م ãÏÈأرا Ô2يع أن ف0@بّد كيلوم5@, @٢٣٠٠ من قريبة

عدن@/ مضيق ٕا" يصل ØHح ا¡بشة@, ãÏÈأرا Øj
ُعـFن@, وMر فارس خليج ب$ الواقع هرمز مضيق مرادهم يكون أن وZكن
باب وب$ السويس ب$ اXسافة فتكون ٕ)يران@, عبّاس وبندر ُعFن مسقط من قريباً
ãÏÈأرا Øj سينا@, صحراء ¾Êل من Ô2يع أن ف0@بّد كيلوم5@, @٣٧٠٠ من قريباً هرمز

هرمز@/ مضيق ٕا" يصل ØHح ُعFن@, ãÏÈأرا Øj جنوبياً@, ¾Ìقاً ا¡جاز Øj أردن@,
خليج ÇVمع هو �البحرين �Vمع كلمة من اXراد أّن النظـر@: ã| يقوي والّذيى
أ)Çaر@, البـحر منxي أيى ,@Fومرجعه Fwانشعا Tّل وهو السويس@, وخليج العقبة
واXسافة سينا@, صحراء من جنوبيّة نقطة آخر وهو Ìم@, Ò¾ وبلدة Tّمد رأس وهناك
اXسافر ولكّن فرسخاً@, ٥٠ يساويى وهو مي0ً ١٥٠ ٕا"رأسTّمد السويس بلدة من
الكث	ة وأ)ودية با�بال اXس	 لصعوبة أ@ك9 أو أيّام ع¿Ìة ã| الطريق هذا يسلک
موÏºعليه يقول ما النظر هذا ويؤيِّد الّتيه@/ وخوف والغذاء اXاء وقلّة اGواء وحرارة
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َنَصباً@/ هذا َسفرنا ِمن َلقينا َلَقد َغداَءنا آِتنا الس0م@:@

وباطناً@/ ظاهراً وأنس}ا ا¤امل أقرب اXع� وهذا
Í½م أهل من وَمرأي ]Òسمع كان وٕانّه قريبة@, Fyبي اXسافة فٕاّن الظاهر@: أمّا
¾Ìقيّة جهة ã| ومَدين شعيب@, ]Òدين مّر حيث ��ع ÏºوX ]عهود كان وٕانّه وسينا@,
خارجّية@, بيان@وتوضيح@وقرينة ٕا" )Jتاج وٕارادته ذ@كره وٕاّن ا£مع@, هذا من ٕا"جنوبيّة )@Jتاج اXس	ٕاليه وٕاّن ٕا"اXعهود@, ين½Íف اXطلق وٕاّن أ)بعد@, أ)قربZنع وٕاّن
والثالث@, أ)ّول القول ã| Fك ٕاياباً@, أ¾Îر وث0ثة ذهاباً أ¾Îر ث0ثة من قريب زمان

مناجاته@/ أيّام ã| ÓCص قومُه َعبد وقد والتبليغ@, الدعوة مقام ã|ينا وهذا
أو البـحرين ÒBُملَت دون البحرين Vمع بكلمة التعب	 فٕاّن @:@ Óومع� باطناً وأمّا
Nتمع فيه فٕاّن اXورد@, ا)ختصاصwذا يعطيى غ	ها, وِصل@أو ÒXا ِضيق@أو ÒXا َصّب@أو ÒXا
اÇXندب وباب هرمز باب 0Rف معاً@, اXوضع هذا ã| FGطو ã| ويردان اòليجان@,

وُعرفاً@/ لغة البحرين وليست]جمع البحران@, ãBيلت فzا فٕاّن طارق@, وجبل
خليج منxي ã| وهيى الكرZة@ببلدة@أيلة, ا)sية ã|@القرية اXع�@تفس	 هذا ويؤيِّد

اòريطة@/ راجع ـ العقبة
ال¿Ìيفة@/ ا)sية كلFت سائر ã| Uا شاء ٕان التوضيح وس^يد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Rس@:
نقص@/ أيى ٍس@, Ö ÒR بثََمٍن ـ تعا" قال النقص@, وهو واحٌد أصٌل Rس@: ـ مقا

Yو ـ مفعول$ ٕا" ويَتعّدي عاَبه@, أو نقَصه نفع@: باب من Rساً سه ÒR ـ مصبا
ناقص@/ ٌس@: ÒR و\ٌن نقصُته@, ساً@: ÒR الكيَل سُت ÒRو أشياَءُهم@/ النّاس َتبخُسوا



٢٤١ Rس
اòريطة



Rس ٢٤٢

Yو ـ Y@ُيبَخسون فzا وهم ـ الظّلم سـبيل ع� ء ãÏ¿ال نقص البَخس ـ مفر
بثََمٍن Ìوُه Ò¾و الناقصـ الطفيف ء ãÏ¿ال والَبخس@والباِخس@: النّاَس@أشياَءُهم@/ َتبَخسوا

ٍس@/ Ö ÒR
أبو@العباس@: نقصـه@/ ٕاذا ساً@: ÒR يبَخسـه حقّـه َسه ÒR النقص@/ الَبخس@: ـ لسا
تبخَس أن الظّلم من والبخُس )@َتظلموهم@, الناس@: و)@تَبَْخُسوا ,@nظا باِخس]ع�
َهقا@: َر Yو ساً ÒR فOKاُف فينقصـه@, ِمكيالَه الكيّاُل يبخُس Fك فتنقصه حقّـه أخاك
عينَه صُت Ò ÒR يقال ّكيت@: السِّ ابن قال /@Fظُل أيى َرَهقا و) عمله@, ثواب من )@يُنقَص

ا¡ّق@/ نقصان البَخس ا Ø̂ ٕا ا@, Ôxس ÒR و)@تقل بالّصاد@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الظّلم وأمّا النقص@, مطلق ( ا¡ّق نقصان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
وآثاره@/ أ)صل لوازم fن والعيب@:

/@٢٠ . ١٢ ـ ٍس Ö ÒR بثََمٍن وُه ÒÌ Ò¾َو
حّقه@/ ã|و)@يوا )@يعادله ناقص \ن أيى

/@١٣ . ٧٢ ساً Ö ÒR اُف ÒOKف بَربِّه يُؤِمْن ْن Ò Òf
وفيه@/ حقِّه ã| والتفريط القصور أيى

/@١٥ . ١١ ـ Y@ُيْبَخُسون فzا وهم فzا م Ô ÒGFمأع ßzٕال نَُوفِّ

أعGFم@/ جزاء ã| )@ُيفّرط
/@٢٨٢ . ٢ ـ شيئاً منُه وY@َيبَْخْس َربّه Rا وِلَيّتِق ا¡قُّ َعلَيِه اّلذيى ولُيمِلل

له@/ عليه Nب ما وٕايفاء حقّه تأدية ã| ط )@ُيفرِّ أيى



٢٤٣ Rع
/@@٨٥ . ٧ ـ أشياَءُهم النّاَس وY@َتْبَخُسوا

ويشاؤونه@/ wم يتعلّق Dف وافوهم أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Rع@:
Rع اòليل@: قال وقهر@/ ٕاذ)ل من داناه وما القتل وهو واحد أصل Rع@: ـ مقا

ع�آثاِرِهم@/ نفَسَک باِخٌع َفَلعلََّک ـ الَوجد ّشدة ومن غيظاً قتلها ٕاذا نفسه الرجل

با¡ّق ã" ع ÒRو َغيظ أو َوجد من قتلَها نفع@: باب من عاً ÒR نفَسه ع ÒR ـ مصبا
وبذله@/ انقاد وعاً@: ÔR

وÇRَع م@/ ØGوأذ أهلها قهَر أ)رَض@: Rع ,@ Ó ØFغ أو غيظاً قتلها نفَسه@: Rع ـ لسا
كـذلک@/ بـالطاعة ã" وÇRَع له@/ وخضع به أقّر Mقِّه@: له وRَع uكها@/ نفَسه@: الَوجُد

تذّللت@/ له@: عُت ÒRو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كون باعتبار فتجّوز القتل وأمّا اXطلق@, التاّم القهر هو فzا الواحد أ)صل أّن
والقتل@/ النفس كٕافناء اXقهوريّة

/@٦ . ١٨ ـ نفَسَک باِخٌع فَلعلََّک

والعمل@/ ا)ختيار عyا يسلب فانية مقهورة تكون Mيث ا ØGومذ مُهلكها أيى
اXوارد@/ هذه bيع ã| Tفوظ فأ)صل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Rل ٢٤٤

Rل@:
كان وٕاذا@ وباخٌل@/ يل ÒR ورجٌل والبََخل@/ البُخل وهيى واحدة@, كلمة Rل@: ـ مقا

ال@/ Ø ÒR فهو شأنَه ذلک
فهو َفلس@, وزان وا)Ëºالبَْخل وَقُرَب@, َتِعَب باب من 0ً ÔRو 0ً Ò ÒR َل ß ÒR ـ مصبا
وعند الواجب@, منع Ìع Ø¿ال ã| والبُخل ل@, ÔR ذو أيى باِخل ورجل 0ء@, Ò ÔR وا�مع Rيل

Rي0ً@/ وجدته وأRلته@: عنده@, يَفضل ا ØW السائل منع العرب
يقال ا�ود@/ ويقابله عنه@, Îا Ô»حب ّق ÒJ@( ØFع قتَـنَيات ÔXا ٕامساك البُخل ـ مفر
والبُخل الراحـم@/ من oكالرح البُخل منه يَك9 فالّذيى البَخيل وأمّا باِخل@, فهو َل ß ÒR
ذلک ع� دليلنا ذمّاً@, أ@كY9ا وهو غ	ه@, بقنيّات وRل نفِسه بقنيّات ل ÔR ÍÈبان@:

بالُبخِل@/// النّاَس ويَأُمروَن َيبَخُلوَن اّلذيَن تعا"@: قوله
اXنع@/ ذلک ãÏÉتقت ãHّال النفسانيّة ا¡الة والشّح@: اXنع@, نفس هو البُخل@: ـ @كليا
مستحّق@, عن ٕامساك فٕانّه , يى مع�@ا)مساك@والتعرِّ لتضّمنه بعن@وبع�@أيضاً وRَل@يعّدي
البخيل@: Øñيتم Øj الغ	@, عن النعمة منع يريد F{صاح @أّن ã|@مش5كان والبُخل@وا¡سد
شيئاً@/ سواه ٔ)حد )@يُعطي أن Øيتم� بأ@نّه Øñيتم وا¡اسـد@: شيئاً@, النعمة ذيى دفع بعدم
من Zنعه وجه ع� عاج0ً nمؤ بتوقّع القلب ØnتأéÔا� ٔ)ّن :@éÔا� من ُشعبة واللئoوالبُخل ,@ و)@يُعطيى يأ@كل والبخيل والنفس@/ القلب ã| البُخل وهو عق0ً@, الواجب ٕاقامة

/@ و)@يُعطيى )@يأ@كل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سواه@/ شيئاً أحد )@يُعطي بأن ã Ù�¦ا هو اXاّدة@: ã| الواحد أ)صل أّن



٢٤٥ بدء

/@@٨ . ٩٢ ـ و!ْستَْغ3 َل ß ÒR َمْن وأّما
لنفِسه@/ واليُ«Ìي ا)ستغناَء الغ	@, عن ٕامسا@كه ِمن يريد

/@٧٦ . ٩ ـ ِبِه ُلوا ß ÒR َفْضِلِه ِمن آتاُهم ØF َفلَ
/@Uا فضل من عندهم يوجد Dف ِسكون ÔZ
/@١٨٠ . ٣ ـ به ُلوا ß ÒR ما قوَن َسُيطوَّ

فيه@/ لتقص	هم وعذاباً نقمة به يُنَعمون ما فيكون
/@٣٧ . ٤ ـ بالُبخِل النّاَس ويَأُمروَن َيْبَخُلوَن اّلذيَن

ويأمر أيضاً@, غ	ه ã| وإ)عطاء با�ود ÏÈير@( صاحبه ã| البُخل اشتّد فٕاذا
وعم0ً@/ قوً) بالبُخل الناس

/@٣٨ . ٤٧ ـ َنفِسه َعن َيبخُل ا Ø̂ فٕا َيبَخْل وَمْن

Uا فضل ٕادامة عن وZنع نفسه عن ِسک ÔZ ا Ø̂ فٕا وإ)عطاء@, البذل عن ِسک ÔZ ومَن
عليه@/ تعا"

نعمـه آثار Ì¿ن عن وإ)مساك ورaته@, Uا فضل بسط عن الَمنْع هو فالبُخل
اXتعال@/ Uا من نعمة كّل أّن عن الغفلة مع عباده@, ã| وآ)ئه

يـتعلّق Dف فكره وTدوديّة التاّمة@, وTجوبيّته العبد اغ5ار ع� يدّل فالبُخل
ورaته@/ Uا فضل بسط عن والسّد الّدنيا@, با¡ياة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بدء@:

ويقال إ)بتداء@/ من وابتدأت@, بأ)مر بدأت يقال ء@, ãÏ¿ال افتتاح من بدأ@: ـ مقا
بذكره@/ يُبَدأ ٔ)@نّه البدُء@: للسيِّد ويقال به@/ يُبَدأ عجبه من كأ@نّه ٌء@: بَديى الَعَجب ل0ٔمر



بدء ٢٤٦

والبُدأة غ	ها@/ ٕا" مyا خرجَت ٕاذا ٕابداًء@: اُبِدٔيُ أخري ٕا" أرض من أبدأت وتقول
غ	ه@/ دون بذكره يُبَدأ فهو نصيب ذيى كّل ٔ)ّن أيضاً هذا من وهو النصيب@,

لغة@/ وأبدأت قّدمته@, به@: وابتدأُت بَدءاً أبَدأ ء ãÏ¿وبال َء ãÏ¿ال وبدأت ـ مصبا
كان ٕاذا قومه@: بَدُء ف0ن يقال إ)بتداء@, والَبدَأة@: /@ ّ عامِّيى والِبداية منه@/ Ëºا والبداءة@:
احتفرها@/ :@ Ò8الب وَبدَأ َخَلقهم@/ بأ)لف@: وأبدأهم اòلق Uا وَبدَأ ومقّدمهم@, سـيِّدهم

أحدثُته@/ وأبدأُته@: حدث@, ُء@: ãÏ¿ال وبَدَء العجيب@/ أ)مر ء@: والبَديى
واخ5عه@/ أنشأه وأبدأه@: َء ãÏ¿ال بدأ ـ @كليا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يُطلق اللّحاظ وwذا وا)فتتاح@, ا)بتداء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
ã| مبتَدأ فهـو له سـابقة ( الّذيى العجيـب أ)مر ء@: فالبَديى ومفَتتح@, مبتَدأ كّل ع�
إ)نشاء وكذلک بغ	ه@, مسبوقاً يكن n ٕاذا ا¡دوث ]ع� كانت ٕاذا ومثله موضوعه@,
البدء هو وإ)بداء وٕانشاؤها@/ ٕاNادها أيى الب8 َحْفر ومنه سابقة@, دون من وا)خ5اع
الفعل@منتسباً@ٕا"الفاعل ع�@ظهور سبق@للد)لة Fك فٕاّن@صيغة@إ)فعال يغة@, بتفاوت@الصِّ

التفعيل@/ صيغة قبال ã|
وإ)بتداء@/ Ìوع Ø¿ال أيى ـ َمّرة أّوَل َبَدُأوكُم وُهْم ـ@ م@ ß ßx بأوِعيَ َفَبدَأ

,@١١ .@٣٠ ـ ُيعيُده Ú Ôj ْلَق Òò ا َيبَدُأ Rُأ@ ـ َتُعوُدوَن@ َبَدأ@كُم Fك ـ@ ْلَق@ Òò ا َبَدَأ @َكيَف
بٕاNادهم@/ وإ)بتداء وإ)خ5اع إ)نشاء أيى

والُبثثمأخوذة ُدر Ôوا� النصيب أّن والظاهر البُدّو@, من فهو مع�الظهور@: وأمّا
فراجعها@/ اXاّدة@, هذه من



٢٤٧ بدر

/@١٣ .@٨٥ ـ وُيعيد ُيبِدٔيُ ُهَو ٕانُّه

اXرتبة ã| يُعيده Øj اòلَق@, ÑÏ ß¿يُن فهو به@, وإ)عادة إ)نشاء قيام يكون مَن أيى
الثانية@/

واخ5عها @أنشأ@أ)شياء الّذيى هو اÔXبدٔي@, عّز@وجّل: Uا @أÊºء ã| بدء@: ـ @لسا ã|و
مثال@/ سابق غ	 من ٕابتداًء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بدر@:

ء@/ ãÏ¿اع@ٕا"الÌº(ٕا وا)sخر ء@وامت0ؤه@, ãÏ¿ال كFل أحدYا أص0ن, بدر: ـ مقا
وع$بدرة@, ¦امه@وامت0ئه@/ بَدراً البَدر وسمِّيى @بَدٌر, Ø Òk ء ãÏ¾ قوGم@لكلِّ فهو ـ ٕا"أمّا@أ)ّول نسب معروف ماء فهو اXكاُن@: بَدٌر وأمّا شباباً@/ امت0ٔ ٕاذا بَدٌر@, وغ0ٌم Wتلئة@/ أيى
اòطاء ُسمِّيى ا Ø̂ وٕا وبادرت@, ء ãÏ¿ٕا"ال بَدرُت قوGم ـ ا)sخر وأ)صل َبدر@/ اdه رجل
َسقَطات@/ أيى بَوادُر@, منه كانت يقال وغضٍب@, ِحّدٍة عند إ)نسان من تَبُدر ا Øu@(ٔ بادرة
أÌºع@/ قَعد@: باب من وِبداراً مباَدرة ٕاليه وبادَر بُدوراً ء ãÏ¿ال ٕا" بََدر ـ مصبا

وِبداراً@/ ٕاÌºافاً وY@تأ@ُكلوها ـ الت^يل ã|و
القوُم وكذلک@بادرُت@ٕاليه@وتبادَر أÌºعُت@, بُدوراً: أبُدُر ء ãÏ¿بَدرُت@ٕا"@ال صحا@ـ
كأ@نّه بالطّلوع الشمس Xبادَرته بدراً يى Ù Ôdو ع¿Ìة@, أربَع ليلة البَدر وليلة أخذه@/ ٕا"
اËºماء@/ وهو ويؤّنث ُيذّكر موضع وبَدٌر@: وامت0ئه@/ ¦امه يى Ù Ôd ويقال غيب@, ÒXا يُعِجلُها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ظاهراً ال«Ìعة من أعّم البـدر أّن ٕاّ) ال«Ìعة@, هو اXاّدة@: هذه ã| أ)صل أّن



بدع ٢٤٨

كانت وØXا ا¤سوسة@/ الظاهرية وأ)عFل ا¡ركات ã| ال«Ìعة استعFل وأ@ك9 ,@ Óومع�
��فََعَل ا£ّرد ã| اXوجودة ع�النسبة زائداً النسبة ع�امتداد تدّل وهيئته فاَعَل ع�صيغة واXبادرة الِبدار صيغة فتدّل الّطلب@: وامتّد الّسفر امتّد أيى وطاَلَب@, ساَفَر ã| Fك@
وQلِّيه ٕا"الظهور Xبادرته ا¦ام@: القمر ع� البَدر ٕاط0ق وأمّا وال«Ìعة@/ البدر امتداد
ظهوره جهة من فكأ@نّه الغاية@, ٕا" س	ه ã| ووصوله الكامل وطلوعه وٕانارته التاّم

والُقرب@/ وإ)نارة ã Ùالتج� ã| يُسارع التاّم
/@٦ . ٤ ـ وِبداراً ٕاÌºافاً وY@تأ@ُكلوها

¼Íفها@/ ã| عن@العدالة و)Qاوزوا اليتامي أموال ٕا"@أ@كل البَدر منكم )[تّد أيى

اÇXدينة@, من Ø ãèالغر ا�Çنوب جهة ã| ُقُلب فzا Tّل فهيى مكاناً@: الَبدر وأّما
واXدينة درجة@, ٣٨.٣٦ وطوGا ٢٤.٣ وعرÎÈا أ)aر, بالبحر جار ميناء من قريبة
جنوباً كيلوم5 @٥٠ Fyبي اXسـافة فتكون درجة@, ٣٩.٥٩ وطوGا ٢٤.٥٧ عرÎÈا

غرباً@/ م5 كيلو و١٣٠@
بدر فتكون أ)aر@, البحر ساحل جهة من الّشام ٕا" مكّة اXس	من كان ا ØXو

بدر@/ غزوة وقعت وwا وٕاياباً@, ذهاباً الطريق ã| واقعة
/@١٢٣ . ٣ ـ أذلّة Ôrوأن ِبَبْدٍر Rُا @كُم ÒÍ Ò½ نَ ولَقد

سبع$ ٕابلهم وكانت رجل وث0\ائة `سًة الغزوة هذه ٕا" خرج مَْن عّدة @كانت
بع	اً@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بدع@:

َء ãÏ¿ال وأبَدعُت مثال@, ع� ( َخلقَُهم ٕابداعاً@: لَْق Òòا تعا" Uا أبَدَع ـ مصبا
ل0بتداع Ëºا وهيى ِبدعة@, ا¢الِفة للحالة قيل ومنه وأحَدثته@, استخرجته وابتَدعته@:



٢٤٩ بدع

قـد لكن زيادة@, أو ين الدِّ ã|نقص هو Dف استعGFا غلب Øj ا)رتفاع@, من فعة @كالرِّ
أّول هو أيى أ)مر@, هذا ã| بِدع وف0ن مباحة@, ِبدعة فيُسّمي مكروه غ	 بعÎÉا يكون
هـو مـعناه@: فكأّن هذا@, من فعيل والبديع مُبتِدع@, ]ع� فاعل Ëºا فيكون فعله مَن
ِمَن ِبْدعاً @ُكنُت ما ُقْل ـ تعا" قوله ومنه التعّجب@, مع� وفيه نظائره@, ب$ من منفرد

تعا"@/ Uا عند من بالوحيى جاء مَن أّول أنا ما أيى ـ ُسل الرُّ

وا)sخـر مـثال@, عن ( وُصنعـه ء ãÏ¿ال ابتداُء أحدYا أصـ0ِن@, بدع@: ـ مقا
سابق عن ( ابتدأته ٕاذا فع0ً@: أو قوً) َء ãÏ¿ال أبدعُت قوGم فأ)ّول والَك0ل@/ ا)نقطاع
خـر@: s(ا وأ)صل أ)مر@/ هذا ã| بِدٌع وف0ن استنبطه@/ ٕاذا :@ ّ الّر@كيى ف0ن ابتدع مثال@,

وَعِطَبت@/ كّلت ٕاذا@ الراحلة أبَدَعت قوGم
أيى بَديع َر@كيٌّة قيل ومنه واقتداء@, احتذاء ب0 صنعة ٕانشاء إ)بداع بدع@: ـ مفر
زمان و) ماّدة و) آلة بغ	 ء ãÏ¿ال ٕاNاد فهو تعا" Uا ã| استعمل وٕاذا ا¡فر@, جديدة

/@U ٕاّ) ذلک وليس مكان@, و)

بك0ل الّس	 عن انقطعت أيى أبَدَعت هيى ٕان ـ اÒGْديى حديث ã|و بدع@: ـ لسا
ٕانشاء أيى الّس	ٕابداعاً عادة من عليه مستمّرة كانت ØFع انقطاعها جعل كأ@نّه ظلع@, أو

مyا@/ اعتيد ØFع خارج أمر
وحـقيقته كّلت@, ٕاذا @كاُب الرِّ وأبَدعت اخ5عه@/ وابتدَعه@: َء ãÏ¿ال أبَدع ـ ãèأسا وأبدَع ضُعَفت@, ٕاذا حّجتک@: أبَدَعْت ا£از@: ومن بديع@/ حادث بأمر جاءت ا Øu@أ

وٕاص0حه@/ كفايته ã| به وثقت أمر ã| به ظنِّک عند يكن n ٕاذا ف0ن@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

n خصوصيّة ع� وٕانشاؤه ء ãÏ¿ال ٕاNاد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن



بدع ٢٥٠

والبَديع مستحدثة@/ كيفيّة ع� فهيى سابقة Gا اُحدوثة كّل والِبدعة غ	ه@/ فzا ع�يسبقه تدّل فاِعـل صيغة أّن Fك للذات@, اXـبدء ثبوت ع� تدّل وصيغـته فعيل@, ع�
ذات والبص	 والبديعّية@, الِبدعة Gا ثبت ذات هو فالبديع به@, اXبدء وقيام ا¡دوث
اXبَدع@IريفUالف@/ باÔXبِدع@أو وتفس	ه العلم, ثبت@Gا والعلo@ذات البصارة@, ثبت@Gا

وكس}ا@/ البدعة أخذ وا)بتداء@: لح@, ßXكا صفة وهو الِبدع@, لفظ منه ويقرب
ء@بالكيفّية@ا¢صوصة ãÏ¾ أّن@اòلق@هو@ٕاNاد والفرق@ب$@اòلق@وإ)بداء@وإ)بداع:
ابتداًء وإ)Jاد إ)نشاء هو سبق Fك وإ)بداء أخري@/ خصوصيّة ٕا" توّجه دون من

آخر@/ ء ãÏ¾ يسبقها n Uصوصة بكيفيّة ا)Nاد هو وإ)بداع مّرة@/ أّول ã|و
Fك ـ أفَعَل أو فََعَل ب$صيغة الفرق من مراراً قلنا ما وأبَدعه@: ب$بََدعه والفرق

وغ	ه@/ البدء ã| مّر
/@٢٧ . ٥٧ ـ ابَتَدُعوها ْهبانيًّة وَر

Gا@/ سابقة ( حادثة بدعة أخذوها أيى
/@٩ . ٤٦ ـ ُسل الرُّ ِمَن ِبدعاً كنُت ما ُقْل

ã| Gا سابقة ( وصفاتوخصائصUصوصة جديدة خصوصيّة له رسوً) أيى
اXاض$@/ الّرسل

/@١١٧ . ٢ ـ واYْٔرض واِت الّسمى َبديُع

كمثلِه ليَس ـ تعا" كقوله فهو وساف0ً@, عالياً الوجود مراتب bيع ã| بديع أيى
ã| له عـديل و) الوجود ã| له مثيل و) وأ)رض ال«Êوات من له شبيه ف0 ء@, ãÏ¾

/@$Xالعا رّب Uا سبحان اòلق@,
واYْٔرض@/ واِت الّسمى ُنوُر Rُا ـ ã| Fك )مّية@, وإ)ضافة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٥١ بدل

بدل@:
بََدل هذا يقال الذاهب@, ء ãÏ¿ال مقام ء ãÏ¿ال قيام وهو واحد أصل بدل@: ـ مقا

ببََدل@/ له تأِت n وٕان تَه Ø	غ ٕاذا ء@, ãÏ¿ال بّدلُت ويقولون وَبديُله@/ ء ãÏ¿ال
ونَكَل وِمثْل ومَثَل وِشبْه َشبَه ِمثل لغتان وِبدل بََدٌل يقال البَدَل@, البَديُل ـ صحا
بَِدل وقد أ)حرف@/ أ)ربعة هذه غ	 وفِْعل فََعل ã| يُسمع n عبـيد@: أبو قال وِنكْل@/
أيضاً ء ãÏ¿ال وتبديل أمناً@/ اòوِف بعِد ِمن Uُا لَُه َوبَدَّ بغ	ه@/ َء ãÏ¿ال وأبدلُت بََدً)@, يَبَدل

مكانه@/ أخذه ٕاذا به@: وتبّدله بغ	ه َء ãÏ¿ال واستبَدل ببََدل@, تأِت n وٕان تغي	ه
ٕابداً)@: بكذا وأبَدلته أبدال@, وا�مع ]ع�@, كلّها والبَديل والِبْدل البََدل ـ مصبا
وبَّدَل تغي	اً@, صورته ُت Ø	غ ]ع� تَبدي0ً وبّدلتُه مكانه@/ ãæالثا وجعلُت أ)ّوَل يُت ØL
وقـد ,@ Ò Ø	وَص َجَعَل ]ع� ٔ)@نّه بنفسـه مفعول$ ٕا" يتعّدي َحسـناٍت@, السـيِّئاِت Uا
مَعناYا@, مفعول$لتقارب ٕا" بنفسه َ يى فُعدِّ بالتشديد بَّدل مكان بأ)لف أبََدل استعمل
وفَّعل@/ أفَعَل من ـ منكنَّ خ�اً أزواجاً ُيبِدلُه أن َطّلَقكُنَّ ٕان َع«Ïَربُّه ـ السبعة ã|و

]عناه@/ بغ	ه@, واستبَدلته قتل باب من أْبدله@, بغ	ه الثوَب وبّدلُت
ء ãÏ¿ال به تعّقب العوضما أّن والبدل@: ب$العوض الفرق ـ للعسكريى الفروق
ويوقَع مقامه يُقام ما والبَدل خا[ک@, عوضمن الدرهم هذا تقول@: ثامنة@, ÔXا ع�جهة
الكفـر أقام ٔ)@نّه كفراً@, نعمته بّدل ٕانّه يقال@: اXثامنة@, دون التعاقب جهة ع� موقعه

الّشكر@/ مقام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غ	ه@/ مقام ء ãÏ¾ وقوع هو اXاّدة ã| أ)صل أّن
وِملْح َحَسـن وزن ع� ة Ø{مُشـ فصفات والبَديل@: والِبدل البََدل كلFت وأمّا



بدل ٢٥٢

جهة ٕا" التنبيه مقام ã| يستعمل أ)ّول أّن والتبديل@: إ)بدال ب$ والفرق و¾Ìيف@/
الوقوع@/ جهة ع� الد)لة ã| ãæوالثا الصدور

ُل ُتـَبدَّ يَوَم ا¡َسَنة@, يِّئِة السَّ مكاَن لنا بدَّ كُفراً@, Rِا ِنْعَمَة ُلوا َبدَّ اّلذيَن ٕا� تََر Ònأ
/@٤٨ . ١٤ ـ اYٔرض Ò�غ اYٔرُض

مفعول$مذكورين@/ ٕا" تعّدي فقد
/@٤١ . ٧٠ ـ مyم خ�اً َل ُنبدِّ ع�أن ُحسناً@, َل َبدَّ Új

أ)ّول@/ اXفعول فحذف
/@١٨١ . ٢ ـ َعه ß Òd ما َبعَد بّدلُه ن Òf ْله@, َبدِّ أو هذا ß�غ بقرآٍن

حذف ã| النظر أّن Fك ء@, ãÏ¾ تبديل ٕا"مطلق النظر فٕاّن ,@ ãæالثا اXفعول حذف
العوض@/ وهو ãæالثا ٕا" أ)ّول

فتبّدل@, وبّدلتـه ف@, ØÍ½فت فته ØÍ¼ فيقال التفعيل@, Xطاوعة تفّعل ع� والتبّدل
وأخذه@/ وطاوع والتبديل الت½Íيف قَبَِل أيى

/@٥٢ . ٣٣ ـ أزواج ِمن wنَّ َل َتبدَّ أن Yو
مقابلهّن@/ ã| أزواجاً تأخذ بأن أيى

/@١٠٨ . ٢ ـ باZYٕان الكُفَر ِل يَتبدَّ وَمن
إ)Zان@/ قبال ã| بدً) الكفر يقبل أيى

من قريب التبّدل أّن ٕاّ) البدلّية@, طلب وهو ا)ستبدال اXع� هذا من وقريب
فع0ً@/ ل0ٔخذ ( للطلب فهو ا)ستبدال من العمل مقام

/@٢٠ . ٤ ـ َزوج َمكاَن َزوٍج !ستبداَل Ôkأرْد وٕان
البدلّية@/ rطلب ٕان أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٥٣ بدن

بدن@:

أو ناقة هيى قالوا والبََدنة@: والشوي@/ الرأس سوي ما ا�سد من البََدن ـ مصبا
إ)بل هيى البََدنة وقيل الّشاة@/ ع� البََدنة و)@تقع ذ@كر@, بع	 أو :@ أ)زهريى وزاد بقرة@,
وا�مع بدuا@/ لعظم بذلک يت Ù Ôd ا@, Ôwُجنو َوَجَبت فٕاذا تعا" قوله عليه ويدّل خاّصة@,
اXذّكر فيه يش5ك باِدن فهو ¡مه بدنه@بك9ة عظم مثل@قعَد@: بُدوناً وبََدن بََدنات@وُبدن@,
تبديناً@: وبَّدَن بُُدن@, وا�مع بَدين@, فهو كذلک ضخامة ضُخم مثل بَدانًَة وبَُدن واXؤّنث@/

وأَسّن@/ Ò2ك@
هذا يقال أطرافه@/ وَشواه@: َشواه@, دون ء ãÏ¿ال شخص وهو واحد@, أصٌل ـ مقا

ã| بالَُغوا ٕاذا ٔ)@نّه هذا@, من بََدناً اÔXسّن الَوِعُل َ يى Ù Ôdو أ)بدان@/ وا�مع ا)نسان@, بََدن
فكذلک رجل@, هو نعته@: ã| اXبالَغ للرجل يقولون Fك ا�نس@, Ëºبا وه Ød ء ãÏ¿ال نعت
كانوا م Øu@(ٔ للبيت@, دي Ôt ãHّال البََدنة وكذلک بََدناً@, يى Ù Ôd الشخيُص ��ال¿Ìيف الَوعل
Ë»وا� الشخص oعظ وبَدين@: باِدن ورجل مُِسـّن@, أيى بََدن ورجل يَستسمنوuا@,

بَُدنُت@/ قد ã Ùæٕا ا¡ديث@: ã|و بَُدَن@, منه يقال
باعتبار يقال وا�سُد عظم@ا�ثّة, باعتبار يقال البدن لكّن ا�سد@, البََدن@: ـ مفر
بذلک البََدنة يت Ù Ôdو البدن@, عظيمة وبَدين@: باِدن وامرأة Vّسد@/ ثوٌب قيل ومنه الّلون@,
Ø ãbالنـ عن ورويى أسّن@/ ٕاذا بّدن بل وقيل كذلک@/ وبّدن dن@, ٕاذا بَدَن يقال لسمyا@,
ـ وقوله وأسننت@, ك2ت أيى بّدنت قد ã Ùæفٕا والّسجود بالّر@كوع ãæتبادرو@( :@��ص
لكوuا بََدنة رع الدِّ يُسّمي فقد بدرعک@, وقيل Pسـدك@, أيى ِبَبَدِنَک@, يَک ُننَجِّ فاليوم
وبَطناً@/ ظهراً والبَطن الظهر وموضع القميصيداً@, من اليد موضع يُسّمي Fك ع�البدن,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



بدن ٢٥٤

والتحقيق@:

بدن ã|استعملت Øj والسمن@, الضخامة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
باعتبار إ)بل ع� اُطِلَقت وهكذا لضخامته@, والرأس والرجل$ اليدين غ	 ا)نسان
والبََدنة @َبدن@ا)نسان ã|@البدن حقيقة@ثانوّية@فzا, فصارت بدuا, ضخامة من ما@ي5ُاءي
ـ بَّدنُت قد ã Ùæفٕا ـ وقراءة وبديناً@, ÓFضخ جعله والتبدين ا¡رام@, للبيت اÔXهداة إ)بل ã|
dنت@, ك2ت@وأسننت@أو أيى ـ بَُدنُت مقا@: ـ ã| Fك والصحيح غ	صحيح@, بالتشديد@,

السمن@/ ]ناسبة Vاز رع@: والدِّ والَوِعل واÔXِسّن الكب	 ã| واستعGFا
/@٣٦ . ٢٢ ـ Õ�خ فzا لكُم Rِا َشعاِئِر ِمن لكُم َجَعْلناها والُبْدَن

البََدن مفرد اللّغة أصل ã| والبََدنة أيضاً@, البقر ع� cوGا و)@يبعد بََدنة@, bع
والبـقر ا�Çمل ã| اسـتعملت قد Rصو¼Îا البََدنة كلمة أّن ٕاّ) َشب@, Òòوا َشبة Òòكا@

عyا@/ التجاوز و)@Nوز ا¡ّج@, ã| اÔXهداة
/@٩٢ . ١٠ ـ آيًة َخلَفَک ن Ò ßX ِلَتُكوَن ِبَبَدِنَک يَک ُننَجِّ فاليَوَم

عصيَت وقد َن ÐYآ ـ بقوله اòطاب بعد وأ)خذ العقوبة مقام ã| ا�ملة هذه
Çcول وبـعد ا)ضطرار حال ã| والتوبة التوّجه ينفع ف0 فِسدين@/ ÔX ا مَن وكنَت قبُل
َمرأي ã| وSعله العذاب@, ورطة من ببدنک رجک ÔKو لِّص ÔK اليوم هذا ãف� العذاب@,
ا�زء عن@الضم	بدل بدل ـ ببدنک ـ فكلمة تعا"@وع2ة@للناظرين, Uا من الناس@آية

للتأ@كيد@/ الباء وحرف الكّل@, عن

الباطل@/ دعواه عاقبة وا Ò	ل ٕا"الساحل بدنَه البحر ٕالقاء ٕا" ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٥٥ بدا

بدا@:

ٕا" وبدا أبديته@, فيقال باGمزة ويتعّدي باٍد@, فهو ظهر@, بُدّواً@: يَبدو بَدا ـ مصبا
والنسبة ,@ÍÉ¡ا خ0ف والبَدو أيضاً@, باٍد فهو خرج@ٕالzا :Ì»بالفتح@والك ِبداَوًة البادية
ما له ظهر أ)مر@: ã| له وبدا البادية@, bع والبَواديى ع�غ	قياس@, ّ بََدويى ٕا"البادية

س0م@/ مثل البَداء Ëº(ٕوا أّوً)@, يظهر n
باٍد@, فهو ظهَر@, ٕاذ يبدو@: ُء ãÏ¿ال بدا ء@/ ãÏ¿ال ظهور وهو واحد@, أصٌل بدو@: ـ مقا
تس5هم @قرًي ã| أ)رض@وليسوا من َبراز ã|@م Øu@(ٔ هذا@, من ÍÒÉبَْدواً Ò¡ا خ0ف يى Ùdو
عليه@/ كان ØFع رأييى Ø	تغ َبداء@: أ)مر ã| ã" وبَدا ا¡اÍßÈة@, خ0ل والباِديَة أبنيxا@/

قـوله وقرٔي أظهرته@, وأبديته@: ظهر@/ قعوداً@: قعد مثل بُدّواً أ)مر بدا ـ صحا
َبدأت من جعلـه Yزه ومن ,@ الرأيى ظاهر ã| أيى ـ الرأيى َ باِديى أراِذُلنا ُهم ـ تعا"
ã| له وبَدا قت0ً@, قَتَل مثال ٕا"باِديxَم خرجوا أيى بَدواً القوم وبدا /@ الرأيى أّول ـ معناه

ã|و البـادية@/ والَبـدو@: بََدوات@, ذو وهو ,@ رأيى فيه له نَشـأ أيى Wدود@, ـ بَداء أ)مر
ا¡ضارة@/ خ0ف والبَداوَة الباِدَية@, ٕا" نزَل مَن أيى َجفا@, بَدا مَن ا¡ديث@:

يكون الظهور أّن والظهور@: البَْدو ب$ الفرق ـ ٢٢٧ ص ـ للعسكريى الفروق
وبدت الصبح وبدا ال2ق بدا تقول@: قصد@, بغ	 يكون ما والبَدو قصد@, وبغ	 بقصد

للَبدو@/ تقصد n ٔ)@نّک ء@, ãÏ¿ال ã| ã" وبدا الشمُس

بَيِّناً@/ ظهوراً ظهَر وبَداًء@: بَدواً ء ãÏ¿ال بدا ـ مفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا وقصد@, اختيار دون ومن قهراً Ù$البـ الظهور هو فzا الواحد أ)صل أّن



بدا ٢٥٦

بالعFرات Ø5ب$@الناس@والتس قبال@ا¡ضور ã| فهو @البادية: ã| ع�@ا¡ضور اط0ق@البدو
ã|و أ)رض واسع ã| ويبدو ز Ø2يت فكأ@نّه ا¦ّدن@, Tيط ã|و أ)بنيـة Iت والسكون
البادية ã| البَدو يكون أن و)@بّد اXدنّية@, قيود من ويتخلّص ء ãÏ¿ل فzا ظّل ( فسحة
كان ٕاذا ـ الباديى واختيار القصد ٕا" توّجه دون من هو حيث من الظهور حيث من

صحيحاً@/ اXذكور الفرق
ã| الفـاعل ٕا" اXاّدة أصل نسبة أيى Ø ãأ)ص� معناه باعتبار فهو إ)بداء@: وأمّا

ظاهراً@/ ء ãÏ¾ ]ع�جعل ية متعدِّ فتكون )زماً@, ا£ّرد صيغة
/@٢٨ . ٦ ـ َقبُل ِمن ُفوَن ÔO كانوا ما م Ô ÒG َبدا بل

قهريّاً@/ بيِّناً ظهوراً ظهر أيى

/@٤٨ . ٣٩ ـ كَسبوا ما َسيِّئاُت م Ô ÒG َوَبدا

ما سيِّئات تظهر أيى ـ السيِّئات ـ وب$فاعله بينه الفصل جهة من الفعل يذكِّر
Gم@/ بيِّناً ظهوراً عملوا

rُكن وما ُتبدوَن ما وأعلَم فوه@, ÔH أو شيئاً ُتبدوا ٕان فوُه@, ÔH أو خ�اً ُتبدوا ٕان
/@٣٣ . ٢ ـ تكُتمون

0ÇRف والكـBن@, إ)خـفاء مـقابل ã| إ)بـداء أّن التعب	ات هذه من فيظهر
تعا"@: قال Fك البطون@, مقابل ã| فٕانّه إ)ظهار

َبطَن@/ وما ا Öyِم َظَهَر ما والباِطن@/ اِهُر الظّ هو

والبُدّو@/ الظهور ب$ماّدة Ø ãBا¡قي الفارق هو اXع� وهذا
/@٣١ . ٢٤ ـ ّن Ô Òxزين وY@ُيبِديَن ُفروَجهّن َفظَْن ÒJو

ويكتمن@/ Ò$ف ÔO أيى



٢٥٧ بدا

/@٣٧ . ٣٣ ـ ُمبِديه Rا ما َنفِسک ã| ã ßD ÔHو

إ)خفاء@/ مقابل ã| ُذ@ِكَر فقد
/@٢٧ . ١١ ـ الّرأيى َ باِديى أراِذُلنا ُهم اّلذيَن Yّٕا اّتبَعک نَراَك وما

ظاهره@/ أيى

/@١٠٠ . ١٢ ـ الَبدو ِمَن ِبكُم وجاَء

بالف0حة البادية ã| واشتغاGم ]كان تعلّقهم وعدم معا¾Îم يّة حرِّ ٕا" ٕاشارة
ã|والتعلّقات القيود ظّل واختيارهم العيش وفسحة يّة ا¡رِّ وتركهم fجيئهم ,@ والّرعيى
البدو أّن أو الّس0م@, عليه يوسف حقِّ ã| منه ومّن اXتعال Uا من لطف يوسف@: جوار

ا)عتكاف@/ مقابل ã|
/@٢٥ . ٢٢ ـ والباد فيه العا@كُف َسواًء ِللناِس َجَعلناُه اّلذيى ا¡رام واXسِجد
ا¡رم@/ من ويبدو ويطلع منه Oرج ومَْن حوله ويتلّبث اXسجد ي0ُزم مَْن أيى
م0زماً يكن n مَْن مُطلُق َ الباديى أّن ع� يدّل اXعتكف@: مقابل ã| الباد وذ@كر
ظلِّ من وبدا طلع فٕانّه ,@ الباديى فهو فzا@: يُقم nو مyا خرج فٕاذا فzا@, ÓDومق مدينة

إ)قامة@/

البادية@, ]Òن@@يسكن ,@وليس@Uصوصاً بلدة@ أو @مَْن@@n@يعتكف@وn@ي0زم@بيتاً فالباديى
عندنا@/ ا¡ّق هو وهذا

تعا"@: قوله ã| بالبدو التعب	 لطف فظهر
الَبدو@/ ِمَن ِبكُم َوجاَء

ã| بـاُدوَن ـم Øu @أ@ لَْو وا يودُّ اYٔحزاُب يأِت وٕان يَْذَهـُبوا n اYٔحزاَب َسـُبوَن ÒJ
/@٢٠ . ٣٣ ـ اYٔعراب



بذر ٢٥٨

من Oرجوا أن اXنافقون يوّد علzم وكّروا ثانية مّرة أ)حزاب يأِت وٕان أيى
wم@/ ويلحقوا وأ)عراب الّضعفاء مع يعيشوا بل مقيم$فzا )@يكونوا وأن اXدينة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بذر@:

بَذراً@, ابْـُذُره البذَر بَذرُت وتفريقـه@, ء ãÏ¿ال ن9َ وهو واحد أصٌل بذر@: ـ مقا
ألسنxم@/ فظون ÒJ@(و حديثاً )@يكتمون القوم والبُُذر@: تبذيراً@, ُره اُبَذِّ اXاَل وبّذرُت

والبَـذر للزراعـة@, أ)رض ã| ألقيـته ٕاذا قتل@: باب من بَّ Ò¡ا بَذرُت ـ مصبا
ا¨ن@/ ونسَج أ)م	 ÍÈَب مثل مفعول@, ]ع� فَعل وٕامّا باXصدر تسمية ٕامّا اXبذور@,
وبذرُت @الرياح$@والبقول@/ ã| والoر وا¡نطة@, كالشع	 ا¡بوب ã| البذر قال@بعÎÉم@:
ٔ)@نّه اXال ã| التبذير اشتّق ومنه مبالغة@وتكث	فتبّذر@, وبّذرُت@بالتثقيل فّرقته@, الك0م@:

القصد@/ غ	 من تفريق
من وتبّذَر فّرَقهم@/ أ)رض@: ã| اòلَق Uا وبَذَر أ)رض@, ã| بَّ Ò¡ا بَذَر ـ أسا

ماله@/ ر يُبذِّ بَِذر@: ورجٌل تفّرق@/ كذا@: يَديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ن9 ã| كث	اً واستعملت التفريق@, مع ن9 هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
/@Ì¿ن ã| رميى هو والن9@: اñXان@/ عن خارجاً اXال وتفريق ا¡ّب

كانوا ريَن بذِّ ÔXا ٕاّن َتبذيراً ْر وY@ُتبَذِّ الّسبيل وابَن ÒواXسك الُقرèحّقُه ذا وآِت
/@٢٦ . ١٧ ـ الّشياط ٕاخواَن

والتفريق كان@ال½ÍØف سواء عن@ال2نا¶@, خارجاً مالک@و)ت½Íفه ق @و)ُتفرِّ أيى



٢٥٩ برأ

وٕاخ0ً) Xال@اU@و¡قوق@الناس تضييعاً @التبذير ã|@هم,@فٕاّن	غ ã| الطوائف@أو هؤ)ء ã|
النظم@/ ã|

وإ)Ìºاف مع@التفريق ن9 هو قلنا Fك أّن@التبذير التبذير@وإ)Ìºاف: والفرق@ب$
والعدل@/ ا¡ّد عن التجاوز هو

ã| فzم اXال ¼Íف ٕا"أّن ٕاشارة التبذير@: بكلمة اXورد هذا ã| تعا" Ø2ع وقد
وب0 نظم ب0 فzم اXال تفريق نعم العدل@, حدِّ عن و)@Oرج ٕاÌºافاً )@يكون أ)@ك9

والعدل@/ التدب	 عن خارٌج برنا¶
وغرور@, واستكبار نفسانيّة داعية عن الغاِلب ã| ينشأ اXال تفريق أّن �O@(و

للشيطان@/ وأخاً شبzاً يكون ر فاXبذِّ للشيطان@, صفة أعظم وا)ستكبار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برأ@:

فهو عن@طلبه@, سقط من@َتِعَب@َبراءة: مهموز ُأ Ò2َمن@َدينه@ي زيد َبِرٔيَ بري: ـ مصبا
مثل منه وَبِرٔيَ منه@, بريئاً جعلته العيب@: من وبّرأته منه وأبرأته وبراء@, وبارٔي ُء بَريى
البارٔي@, فهو خلقها@, ُؤها@: Ò2َي تعا"اòليقة Uا وَبَرأ ٌء@أيضاً@/ بَريى فهو , Óَسِلَم@َوزناً@ومع�
واست2أت وَتِعَب@, نَفَع باب من ُأ Ò2َي اXرض من وَبِرٔي مفعولة@, ]ع� فعيلة والَبـِريّة
بوله@/ َذ@َكره@من@بقيّة وأ)صل@است2أ البول: من واست2أ بل, Ò¡ا من طلبْت@َبراءtا اXرأة:
اòلَق Uا َبَرأ اòلق@يقال@: أحدYا الباب@, ترجع@فروع Fzفأص0ن@ال برأ@: ـ مقا
وُمزاَيلته@, ء ãÏ¿ال من التباعد خر@: s(ا وأ)صل ثناؤه@/ جّل Uا والبارٔي َبرءاً@, ؤُهم Ò2َي
برأُت قوGم ذلک ومن وَبَرأُت@/ َبِرئُت يقال@: السقم@, من الّس0مة وهو ء Ô2ال ذلک@: من
أنا قال ومَن يؤنِّث@, nو Ùîُي n َبراٌء أنا قال Òfن ٌء@, وبَريى منَک َبراٌء وأنا حقِّک من اليَک
العـيب من الَبـراَءة ذلک وِمن ُبَرعاء@/ وزن ع� وُبَرآء وَبريئـون@/ َبريئاِن قال ء بَريى



برأ ٢٦٠

اÇXرأة وبارأت اليه@, برأُت أيى الرجل وبارأُت ُأ@/ Ò2ي َبِرٔيَ ٕاّ) منه و)@يقال واXكروه@,
Êن@/ ØÉوال ين الدَّ من وأبرأت بارأت¾Ìيكيى وكذلک ع�اXفارقة@, ا Ò{صاح

َبرياً@, ي2َيه العوَد َبَري تاً@, ÒL ء ãÏ¿ال تسوية أحدYا أص0ن@, :@��بري ã| ويقول
القلم@/ وكذلک

نزيه@/ ,@ Ø ãBن نظيف@, = ��َبر ـ قع
َصَنع@/ شكّل@, كّوَن@, َخلَق@, = ��باراء

/@ يى صحِّ معا|@, = ��بارٔي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الواحد ا�امع وأ)صل خر@, s(ا من أحدYا متقارب ـ بري ـ و ـ برأ ماّدة أّن
بعده@/ أو التكوين مرحلة ã| كان سواء والعيب@, النقص من التباعد هو ,@Fzف

النقص رفع باعتبار فٕانّه ء@, ãÏ¿ل والنحت التسوية مفهوم اXع�يتفّرع هذا ومن
Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã| والgال النقص فٕاّن منه@, يقصد ما ٕا" بالنسبة وتgيله

التقدير, بعد التكوين فٕاّن ع�@كيفّية@: التكوين@وإ)Nاد اòلق@أيى مفهوم وهكذا
منه@/ والضعف النقص �هات ورفع ء ãÏ¿لل تgيل القّوة بعد والفعل

الضعف@/ شوائب ورفع التgيل ٕا" ترجع والت2ئة@: ء Ò2ال فحقيقة
ُكون@/ ßÌ¿ تُ ا Ø ßW ٌء@ َبريى ã Ùæ ٕا

العقيدة@/ هذه من ومتباعد نزيه أيى

/@١ . ٩ ـ اّلذيَن Òٕا� وَرُسولِِه Rِا ِمَن ةٌ بَراَء

معاهدtم@/ من تباعد أيى



٢٦١ برأ

/@٤٩ . ٣ ـ واYٔبَرَص اYٔ@كمَه وُأبِرٔيُ

واXرض@/ العيب هذا اُزيَل أيى
/@٥٣ . ١٢ ـ ãÏ»نف ٔيُ ُأبَرِّ وما

بالفاعل, ا¡دث لقيام وإ)براء العيوب@والنواقص@, من ãÏ»نف براءة )@أّدعيى أيى
اXفعول@/ ٕا" والنسبة للوقوع والت2ئة

/@١٦٦ . ٢ ـ اّتَبُعوا الَّذيَن ِمَن اتُِّبُعوا اّلذيَن @ َأ Ú Ò َت ٕاذ

مyم@/ ال2اءة أخذوا أيى
َن أها أن قبِل ِمن كتاٍب ã| Yّٕا أنُفِسكُم ã| Yو اYٔرِض ã| ُمصيبٍة ِمن أصاَب ما

/@٢٢ . ٥٧ ـ

علمه ã|و اXتعال Uا عند وثبتت كتبت فقد اXصيبة@, ن ونكوِّ نوجد أن قبل أيى
Iّققها@/ قبل رت وقدِّ

/@٢٤ . ٥٩ ـ ُر َصوِّ ÔXا الباِرٔي اòاِلُق Rُا هَو

مقام فاòلق التصوير@, وقبل اòلق بعد ء Ò2ال مرتبة أّن ا�ملة هذه من فيُعلَم
تعي$@اòصوصيّات@/ ما@قّدر,@والتصوير ع�@وفق مقام@التكوين@وإ)Nاد وال2ء التقدير,
التكوين, @أّول@مرحلة ّ @العلميى ã Ùالك� والتقدير التقدير, مع ٕاNاد هو فحقيقة@اòلق
مـقام Øj ال2ء@, فهو اòارجيى وإ)Nاد والفعليّة العمل مـقام ٕا" التقـدير انxي وٕاذا

التصوير@/

والتصوير@, والتكوين التقدير من اXراتب هذه Vموع ع� ُعرفاً اòلق ويُطلق
اòارجّية@/ والعمليّة العلميّة النظريّة ا�هة من أعّم هو ٕاذ

ّية@/ ß Ò ال Ô�َخ ُهْم ُأوَلِئَک اِت ß¡الّصا وَعِمُلوا آَمُنوا اّلذيَن ٕاّن



برج ٢٦٢

/@٦ .٩٨ يّةـ ß Ò ال ÛÌ Ò¾ ُهْم ُأوَلِئَک قبلها: وكذا اòليقة@, دون بال2يّة هنا Ø2ع وقد
هذا و)@يناسـب خارجاً@, والتحقّق التكـوين بعد Ìك Ù¿وال الصا¬ العمل فٕاّن

التقدير@/ مرتبة تشمل ا Øuفٕا باòليقة التعب	 اXقام
برأ وماّدة اXاّدة هذه ٕاّن وقلـنا بري@, ماّدة من تكون أن الكلمة هذه وظاهر

بري@/ ـ راجع ـ Óومع� لفظاً واحد Fمرجعه
/@٥٤ . ٢ ـ باِرِئكُم ِعنَد َلكُم Õ�َخ ِئُكم@, ٕا�باِر َفُتوُبوا

الرجوع تناسب التوبة فٕاّن من@اËº@اòالق@, اXقام@أنَسب هذا ã| Ëº(ا هذا ِذ@كر
اòلق@/ قّدر مَن دوَن وكّوَن أوَجَد ٕا"مَن والتوّجه

ئ$ Ú Ò2ُم أوجدهم اXتعال Uا أّن ٕا" إ)شارة وهو آخر@, لطف التعب	 هذا ã|و
أن ÇGم فـ0زم الفعلّية@, ٕا" قّدر ما وأuي وجـودهم وأ@كَمَل والعيوب النواقص من

تعا"@/ له وaداً شكراً اليه يتوبوا
يوافق الصا¬ العمل فٕاّن أيضاً@: ال2يّة كلمة ã| منظور اللّطف هذا أّن �O@(و
ال2ّية@, خ	 الصا¬ اXؤمن ويكون وت¿Ìيعاً@, تكويناً وال2ء الت^يه فيحصل التكوين
سـلَک قد فٕانّه ال2ّية@, ÚÌ¾ العامُل فيكون التكويَن@: والعمُل الت¿Ìيُع خالَف ٕاذا وأمّا

وجوُده@/ ãÏÉيقت ما خ0ف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برج@:

الكوكب وقيل القمر@, م^لة قيل ال«Êء@: ã| ج Ô2وال مأواه@/ ا¡Fم@: بُرج ـ مصبا
زينxا أظَهرت اXرأة@: جت Ø2وت وأبراج@/ بُروج Fzف وا�مع ال«Êء@, باب وقيل ,oالعظ

ل0ٔجانب@/ وTاسyا
واXلجأ@/ �لجأ ÒXا� الَوَزُر وا)sخر والظهور@, ال2وز أحدYا أص0ن@, برج@: ـ مقا



٢٦٣ برج

ج Ø2الت ومنه بَياÎÈا@/ وشّدة َسواِدها َسواد شّدة ã| الع$ َسعة وهو ج Ò Ò2ال أ)ّول fن
وج Ô2ال وأصل ال«Êء@/ بروج واحد ج Ô2ال ـ ãæالثا وأ)صل اسyا@/ ÒT اXرأة ٕاظهار وهو

ال2وج@/ صور عليه @كان ٕاذا ج Ø2ُم ثوب ويقال والقصور@, ا¡صون
قيل ا Ø̂ وٕا َبَرج@, فقد مرتفع ظاهر وكّل ا¡اجب$@, ب$ ما تباعد ج@: Ò Ò2ال ـ لسا

سعxا@/ وهو الَع$ ل Ò ÒS ج@: Ò Ò2وال وارتفاعها@, وبياuا لظهورها بُروٌج لل2وج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جالب ظاهر ء ãÏ¾ وا�البيّة@,@فكّل الظهور هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
صن@, ß¡وا ,@ ã"العا والبناء اXرتفع@, Í½الق ع� يُطلق ا)عتبار وwذا ُبرج@/ فهو ق متفوِّ
واXرأة نافذة@, وكانت وجلبت حسنت ٕاذا ا�البة والع$اXتّسعة ا¡صن@, ع� والبناء
توقّد الفائق@ٕاذا ,@والكوكب ل0ٔجانب@ونفذت@فzم@ @أظهَرت@Tاسyا ãHّال ا¡سناء اðXيِّنة

ال«Êء@/ ã| وظهر
/@٧٨ . ٤ ـ ُمشيََّدة ُبروٍج ã| Ôrُكن ولَو وُت ÒXا ُيدِرْككم تُكوُنوا ÒCأي

أركاuا@/ ُشيِّدت قد جالبة عالية أبنية أيى
/@١ . ٨٥ ـ وج Ô ال ذاِت Êِء Ø»وال

أ)بنية أّن ومعلوم الكوا@كب@, وهيى جالبة@, مُ¿Ìقة متجلِّية عالية أبنية ذات أيى
ا)sن ٕا" تدرك n ãHّال والسعة العظمة wذه ال«Êء وبروج Mسبه@, Tّل كلِّ ã| وج Ô2وال
الكتب ã| توصف ãHال البناء@, العظيمة الكوا@كب من م0ي$ تكون أن )@بّد منxاها@:

اXربوطة@/
/@١٦ . ١٥ ـ اِظرين للنّ اها وَزّينّ ُبروجاً Êِء Ø»ال ã| جَعلنا ولَقد
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ã| اLصارها ã| و)@شّک للناظرين@, ت5اءي ãHّال ال2وج wا اXـراد أّن فيعلم
الكوا@كب@/

الشمس Xس	 اعتباريّة منازل فهيى النجوم@, كتب ã| اXصطلحة ال2وج وأمّا
عندهم@/ اXصطلح ال2وج فلک وكذلک الواحدة@, السنة ã|

مـقام فٕاّن والنجوم@: الكوا@كب دون بال2وج اXذكورة اXوارد ã| التعب	 وأمّا
الرفيع البنيان ع� تدّل قلنا Fك ال2وج فٕاّن ذلک@, ãÏÉيقت والعظمة ا�0ل ع� التنبيه

اXتظاهر@/ ã Ùتج�Xا ã"العا
/@٣٣ . ٣٣ ـ اYُٔو� ا0اِهِليِّة َج Û Ò َت ْجَن Ú Ò َت@Yو

أّن ومعلـوم النفـوس@, وجلب ã Ùوالتج� ا)سـتع0ء و)@ُيردَن )@يتظاهرَن أيى
قوً) أ)جانـب مقابل ã| بالðيّن اXرأة ãف� Mسبه@, نوع كلِّ ã| وا)ستع0ء التظاهر

ونظراً@/ زاً ÒXو ومشياً وسلوكاً وعم0ً
فيه@ويوِجب @نفوذها ãÏÉويقت@ Ø ãbأ)جن سكون@من@اXرأة@Nلب@نظر حركة@أو فكّل
وصاحبه ,@hالكر القرآن ã| ّ مyيى ج Ø2ت فهو ِقباله@: ã| وا)سـتع0ء ã Ùوالتج� التظاهر

ا�اهلّية@/ أهل ومن اXتعال Uا أمر Uالِف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برح@:

للّيلة قيل ومنه مكانه@/ من زال َبرحاً@: َتِعَب باب من ح Ò2َي ء ãÏ¿ال َبِرَح ـ مصبا
الك0م@, وقت من لقرwا كذا اللّيلة فعلنا الزوال@: قبل تقول والعرب البارحة@/ اXاضية@:
فهيى به وسـفْت aلتـُه بال5اب@: Ố الرِّ وَبِرَحِت البارحـة@/ فعلنا الزوال@: بعد وتقول
الÍØÉُب به وبّرح أ)مر@/ وضَح ٕاذا اòفاُء@: وَبِرَح يفارقـه@, n مكانـه@: برَح وما باِرح@,
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س5ة ( الّذيى اXكان اح@: Ò2وال أشـّد@/ أيى ذاك من أبَرح وهذا وعُظم@, اشتّد تJ2اً@:
فيه@/

وز Ô2وال الّزوال ـ@ فأ)ّول@ كثـ	ة@/@@ فروع Fyع يتفـّرع أصـ0ن بـرح@:@ ـ مقا
راَم ٕاذا َبراحاً@: ُح Ò2َي َبِرَح ـ أ)ّول أمّا /@Fأش}ه وما والِعظَم ّدة الشِّ ãæوالثا وا)نكشاف@/
فاء@: Òòا وَبِرَح زلُت@, ما مع� ã| ذلک@, أفعُل بِرحُت ما ويقول@: موضعه@/ من ��طلب
قـبل ãHّال اللّيلة البارحة قالوا البارحة@, ُسـمِّيت ومنه ,@ÏÉم وَبِرَح@: أ)مر@/ انكشف
موضعـه@/ عن زاَل أيى َبِرَح ِمن وأصلها ,@Ëº(ٕكا صار ØHح Gا غالبة صفة ليلتـک@,
أعظمِت@, أيى ربّا وأبرحِت أعَجبه@/ أيى ـ أ)مَر هذا أبَرَح ما يقال@: ـ ا)sخر وأ)صل
التعب@/ وال2´@: به@/ ح Ø2فت )@يُطيق ع�ما aلته أيى بف0ٍن وأبرحُت واحد@/ واXع�
ا¡اّرة@/ ´ الرِّ والباِرح@: وأذًي@/ شّدة أيى باِرحاً َبَرحاً منه لقيت برَح@: ـ صحا
جهده أيى تJ2اً أ)مر به وبّرح زاَل@, أيى َبِرَح من وهو مضت@, ليلة أقَرب والباِرَحة@:
أ@كـرمه أيـضاً@: وأبرَحه وبالغت@, أعجبُت أيى جاراً وأبرحُت حاً@, Ù2ُم ÍÈباً وÍÈبه
عـنه زال مكانه@: َبِرَح قولک مصدر اح Ò2وال بيِّناً@, أيى َبراحاً بأ)مر وجاءنا وعّظمه@,

وزال@/ ØÌ Ù»ال ذهَب كأ@نّه أ)مر وضَح فاء@: ßòا وَبِرَح اح@/ Ò2ال ã| وصاَر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã|و واÇXضيقة ا)بـت0ء مورد ã| الّزوال هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ)صل أّن
كان فٕاذا@@ اÇXوارد@, باخت0ف معـناه خصوصـيّات Hتلف اللّحاظ وwذا ,@m0ما@@)@ي
أ)مر خفاء جهة من كان وٕاذا@ والبارحة@/ اللّيلة َبِرحِت يُقال الّظلمة@: جهة من ا)بت0ء
بالظلِّ Ø5التس من كان وٕاذا إ)wام@/ وُرِفَع أ)مر اتّضَح أيى اòفاء َبِرَح يقال وٕاwامه@:
يـقال ال5اب@: اجBع جهة من كان وٕاذا اح@/ Ò2وال مكانَـه برَح ٕانّه يقال الظّل@: وذيى
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زوال وهو ÇTفوظ@, اXـوارد هذه bيع ã| فأ)صل باِرح@/ فهيى ال5اَب Ố الرِّ َبِرَحت
وغ	ها@/ وتقيّد Ø5وتس وخفاء وٕاwام وظلمة ابت0ء من وُكِرَه ما@@انكَدَر

من كلّها ØãÏÉXوا والوضوح Ø$والتب وا)نكشاف وال2وز مع�الظهور أّن وظهر
الواحد@/ أ)صل ذلک لوزام

ãæعاXا هذه أّن �O ف0 وأمثاGا@: وا�هد وأ)ذي والّتعب والِعظَم الشّدة وأمّا
اXاّدة وٕاط0ق ,@�وانَكدر ُكِرَه �ما مصاديق من أيى قيوده@, ومن الّزوال متعلّقات من
ف5جع ,@ ãæعاXا هذه قيود من الّزوال فيكون الّزوال@, معرض ã| كوuا باعتبار علzا

الواحد@/ أ)صل ٕا"
/@٦٠ . ١٨ ـ البَْحَرين َمَع Ö ÒV أبُلَغ Øَح� Yأبَرُح

ا¤ّل@/ أبلغ أن ٕا" m0ُي@( Dف وا�هد والتعب اXشقّة Iّمل عن أزول ( أيى

/@٩١ . ٢٠ ـ Ïºُمو ٕالينا يَرَجَع Øَح� Òعا@ِكف َعلَيِْه َح Ò Ö َن لَْن

/@Ïºمو ٕالينا يرجع ا"@أن الواقع ã| اXكروه م Ò{ÔXا العكوف هذا عن )نزول أيى

/@٨٠ . ١٢ ـ Rا كُم ÒJ أو ãèأ ã� يَأذََن Øح� اYْٔرَض أبَْرَح َفلَْن

ã|التعيّش عن أو مyا@, أخرج و) Í½م أرض ã| التلّبث عن أزول لَن أيى
/@ ãèأ يأَذن أن ٕا" والوسائل الع0ئق عن وا)نقطاع الُغربة أ)رضMال وجه مطلق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برد@:

ã| دخـلنا أصبَْحنا مثل د Ö Ò2ال ã| دخلنا وأبردنا@: ا¡ّر@, خ0ف د@: Ò2ال ـ مصبا
ص0ة أيى د Ò2ال ã| الّظهر أدخلوا واXع� للتعدية@, فالباء بالظهر أبردوا وأمّا الصباح@,
سكنت Îولة@,@ٕاذا Ôº@َل ÔÎ Òº@ُبرودة@@مثل ء ãÏ¿ال وَبُرَد ا¡ّر, سكون@شّدة وهو د Ò2ال ã| الّظهر
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وَبَردته@, اXاء@, َبَرَد @,@يقال@: ياً فيستعمل@)زماً@ومتعدِّ من@باب@قتل@: َبرداً َبَرَد ,@وأمّا حرارته@
@نبات ّ ديى Ö Ò2وال اÒXبارد@/ وا�مع د Ò Ö2ßXوبردت@@ا¡ديدة@با ,@وبّردته@مبالغة@/ م2َوٌد@ باِرٌد فهو
يشبه الّسحاب من ي^ل ء ãÏ¾ د@: Ò Ò2وال ٕا"ال2د@, اXنسوب ا¡½Íع�لفظ منه يعمل
وهيى يقطعها ãHّال اXسافة ã| استعمل Øj الرسول@, يد@: Ò2وال َحّب@الغFم@/ ا¡½Ï@ويُسّمي

وُبرود@/ أبراد وbعه معروف د@: Ò2وال مي0ً@/ Ì¿ع ãاث�
ا)ضطراب اXلبوس, السكون@والثبوت, ا¡ّر, خ0ف ـ أصول@أربعة برد@: ـ مقا
اXاُء وَبرَد بارٌد@, فهو وَبرَد ا¡ّر@, خ0ف د Ò2ال ـ فأ)ّول الفروع@/ ترجع وٕالzا وا¡ركة@/
وأ)برداِن َبَرد@/ ذا كان ٕاذا َبِرٌد وسحاٌب ود@/ Ò2بال عينَه وبَردُت ُدها@, Ô2َي ã|جو حرارَة
Y@يَُذوقوَن ـ النوم فال2د@: ـ ا)sخر أ)صل وأمّا البوارد@/ للسيوف ويقال ار@/ Øyال طرفا
كـذا@: اXال من ف0ن ع� ã" وَبرد بارٌد@, فهو داَم@, ء@: ãÏ¿ال برد Ìاباً@/ Ò¾ Yو بَْرداً@ فzا@
أو هذا من يكون أن فيحتمل ماَت@/ الرجل@: وَبرَد حصل@/ كذا@: يديى ã| وبرَد َثَبَت@,
َبـريد ـ والرابع َجناحاها@/ رادة@: Òا� وُبردا معروف@, د Ô2فال ـ والثالث قبله@/ الّذيى من

ويذهب@/ ء يى ÒN ٔ)@نّه العسا@كر@,
ا@كتسب أيى كذا َبَرد يعت2ذاته@فيقال: فتارًة ,@ ا¡رِّ خ0ف د Ò2أصل@ال برد@: ـ مفر
وليس أبـَرَد@, جاء قد وقيل أيضاً@, بّرَده ويقال َبرداً@/ كسـبه أيى كذا اXاء وَبَرَد َبرداً
واختصاص د@, Ò2ال ثبوت ثبت كذا@: َبَرد ويقال اXاء@/ د Ù Ò2ُي Xا ادة Ø Ò2ال ومنه بصحيح@/
ماَت@/ ا)نساُن@: وَبَرَد ثبت@/ َديٌن@: عليه َبَرَد ,@ با¡رِّ ا¡ركة كاختصاص د Ò2بال الثبوت
ا¡Çرارة عدم من للميِّـت يعرض Xا وذلک الَبوارد@, السـيوف ومنه قتله@, أيى وَبرده

السكون@/ من له يعرض Xا أو الروح بفقدان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Oتلف اXع� ,@وهذا خ0ف@ا¡رارة@ ال2ودة هو اXاّدة@: @هذه ã| الواحد أّن@أ)صل
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له فيقال ا)SـFد حّد يصل أن ٕا" د Ô2َي أن اXاء ã| فال2ودة اXوضـوعات@, باخت0ف
السكون حّد تصل أن ٕا" البدنيّـة حرارتـه تَضُعف أن ا¡يـوان ã| وال2ودة د@/ Ò Ò2ال
ال5ديد عن Hرج تصل@ٕا"حدٍّ أن الّنَسب ã| وال2ودة اXوت@/ النّبض@وحصل وتوقّف
أن اXوضوعات ã|و َدين@/ عليه َبَرد كقوGم اXوضوع@, ٕا" النسبة وتثبت وا)ضطراب
نـبات :@ ّ ديى Ö Ò2وال وثـبت@/ دام أيى ء ãÏ¿ال َبَرد كقوGم والثبـوت الّلزوم حدِّ ٕا" تصل
يُبلِّغ الّذيى الرسول هو يد@: Ò2وال باردة@/ وطبيعxا اXرطوبة ãÏÈأ)را ã|ينبت @كالقصب
الثبوت كFل ã| فهو و)@ُيعاَقب قوله ã| مسؤولية له وليست حرارة و)@يُظهر الغ	 عن
هذه bيع ã| فال2ودة نظائره@/ من أو ّ ديى Ò2ال من ينسج فلعلّه د@: Ô2ال وأمّا وال2ودة@/

ا¡يثية@/ هذه من بل مقصوداً ãæعاXا هذه وليسمطلق Tفوظة@, اXوارد
/@٢٤ . ٧٨ ـ وَغّساقاً ÓD Òa Yّٕا Ìاباً Ò¾@Yو بَْرداً فzا Yيَُذوُقوَن أحقاباً فzا ÒYِبث

,oا¡م @قبال ã| فهو حرارtا, حهم@وتُنفِّسعyم ُتروِّ @برودة Øsجه ã| )@يَذوقوَن
بَْرداً@/ ãæكو ناُر يا ـ ٦٩ .@٢١ ã| النار ِقبال ã|ُذ@ِكَرت قد الكلمة هذه أّن Fك@

/@٤٣ . ٢٤ ـ بََرد ِمن فzا ِجباٍل ِمن Êِء Ú»ال ِمَن ُل ÙJ َويُ

واSمد@, واشتّد َبُرد ٕاذا ا5Xا@كم السحاب وهو ال«Êء جبال من د Ò Ò2ال ل Ø̂ ي أيى
إ)يصال@/ وإ)صابة@: وQّمع@, ارتفع ما كّل بَل Òوا� يشاء@, ٕا"مَن فيوصله
الثبوت@/ ع� تدّل ة Ø{مش صفة كَحَسن د Ò Ò2وال كفاعل@, والباِرد

طرف من نازلة وعنواٍن نيابة جهة له الرسول أّن والرسول@, ب$ال2يد والفرق
2Çòا ٕايصال جهة له فٕاّن ال2يد@, 0Rف وهذا للمرسل@/ ما عليه وي5ّتب ُمرِسله@,

أص0ً@/ آخر عنوان له وليس فقط@, كتابًة أو قوً)
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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بّر@:

فأمّا ونبٌت@/ البحر@, وخ0ُف صوت@, وحكايُة دق@, الصِّ أصول@, أربعة بّر@: ـ مقا
دق@, ع�الصِّ أمضاها وأبّرها@: صدقت@, وبّرتZينه@: ,@ وبرَّ ف0ن َصَدَق دق@فقوGم: الصِّ
ومن الّصادق@, العمل قبوَل ُقِبَلت أيى م2َورة@, وحّجة وأبّره@, حّجک Uا برَّ وتقوُل@:
قرابته@, ذا Ø Ò2َي هو الباب@: هذا ومن دق@, الصِّ من وهو يُطيعه أيى ربَّه@, Ø2َي قوGم@: ذلک
/@ ãي�ÇZ ã| وَبـِررُت ,@ والديى وَبِررُت وباّر@, َبّر رجل يقال@: ا¤Çّبة@, ã| دق الصِّ وأصله
سيقت@, ٕاذا الصوت@wا Ø ß2وال@sالغ دعاء ّر ßGفا ـ ِبّر من ِهّراً )َيعرف ٕانّه ا)sخر: وأ)صل
ã| صار الرجل وأبّر البحر@, خ0ف ـ والثالث ه@/ Ø2َي ن ØW َيكرهـه مَن )@َيعرف ويقال
أبّرت ة@/ Ø Ô2ال والواحدة ا¡نطة@, وهيى Ø Ô2ال fنه ـ الّنبت وأمّا الصحراء@/ ّية@: Ù2وال ,@ Ù Ò2ال

ها@/ ُبرُّ Ò Ô9ك أ)رض@:

الَقـمح@, :@ Û Ô2وال الصحراء@/ هيى اليه نسـبة يّة Ù2وال البحر@, خ0ف Ø Ò2ال ـ مصبا
وبـاّر َبّر فهو علم@, وزان َبّراً Ø Ò2َي الرجل وبّر والفضل@, 	òا :@ Ø ß2وال ة@/ Ø Ô2ال والواحدة
َبَرَرة@, ãæالثا وÇbع أبرار أ)ّول وbع الفاِجر@, خ0ف وهو ,@ Ø ãBت أو صادق أيى ٕا"أيضاً دعواك ã| صدقت أيى وَبَررت@, صدقَت ن@: للُمؤذِّ قولـه ومنه وكَفرة@, كاِفر مثل

بالقبول@/ له ودعاء بذلک له دعاء ـ باّراً و¼Íßَت الطاعات
ã| التوّسع أيى Ø ß2ال منه فاشتّق التوّسع@, منه َر وتُُصوِّ البحر@, خ0ف Ø Ò2ال ـ مفر

/@	òا فعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذا الغـ	@, مقابل ã| العمل ُحسن هو الكلمة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
بالنسبة اXتعال Uمن@ا Ø2فال أ)شخاص@واXوضوعات@واXوارد@/ باخت0ف اXع�@Oتلف



بّر ٢٧٠

مقابل ã| العبد ومن خطيئاtم@/ عن والتجاوز واللّطف ٕالzم ا)حسان هو عبيده@: ٕا"
بالنسبة الوالد ومن العبودّية@/ والعمل@بوظائف أ)مر الطاعة@وامتثال هو اXتعال@: اòالق
الوالد@: ٕا" الولد ومن وحوائجهم@/ بأمورهم والتأم$والقـيام ال5بية هو أو)ده@: ٕا"
العبادة@: ã|و ا¡ّق@/ وقول دق الصِّ هو الك0م@: ã| Ø2وال والّرaة@/ واòضوع اòدمة هو

ويطلبه@/ تعا" Uا يريده وع�ما بال¿Ìائط مقرونة wا ãçيأ أن
للزراعـة اقتضاء فzا قِطعة فكّل أ)رض@, قطعات ã| Ø Ò2ال البـاب@:@ هذا ومن
ãÏÉويق معاشه ل ÙÎ»ُوي ع�سا@كنه Ø Ò2َي فٕانّه َبّر@, فهو ٕا�والّسك�واXعاشوتأم$ا¡ياة@: ا@كُم Ø ÒS @ ØF فلَ ـ اGائلة بأ)مواج اXضطرب ماًء Ñمت�Xا العميق البحر مقابل ã| وطره@,

َموج@/ َفوِقِه ِمن َموٌج َيغشاُه يىٍّ Ù Ô0 ٍر ÒM ã| Fٍت كُظلُ أو@ /@ Ôrأعَرْض Ù Ò ال

/@ ÓÊºٕا ا)ستعFل بك9ة ُجعل Øj َصْعب@, ع�وزان ة Ø{مش صفة أ)صل ã| Ø Ò2فال
يصلُح ما ا¡ـبوبات ب$ من ا Øuفٕا ا¡نطة@:@ ]ع� Ø Ô2ال أيضاً البـاب هذا ومن
وأ)بيض والكب	 والصغ	 واXريض nالسا مyا ويتغّذي Zكن@, ما بأحسن ل0ٕغتذاء
يى اXتغذِّ ع� Ø2َت فهيى دا_اً@, ذائقة كلِّ ã| مطبوعة فهيى والوضيع@, وال¿Ìيف وأ)سود
صفًة أيضاً الكلمة هذه أصل يكون أن و)@يبعد مطلوبة@/ كيفيّة بأحسن ا�ائع ا)s@كل

/@ ÓÊºٕا ُجعل Øjكُصلب ة Ø{مش
ُحسن مقابل ã| وهو الكراهة@, ]ع� ّر ßGفا ّر@: ßGا ِمَن Ø ß2ال )@َيعِرُف ـ bلة وأمّا

/@ñا¦ي قّوة فقدان عن كناية وا�ملة وإ)حسان@, العمل
/@٢٨ . ٥٢ ـ oالّرح Û Ò ال ُهَو ٕانُّه

ويرaهم@/ عبيده ٕا" بالنسبة العمل سُن ÔJ ٕانُّه
/@١٤ . ١٩ ـ اً َعِصيّ َجبّاراً َيكُن Ònو بواِلَديِه وبَّراً

:@ ØãÏ ß½والَع /@m0ي@( ما ع� كِره ÔXا هو وا�بّار@: ,@ ØãÏ½الَع ا�بّار مقابل ã| Ø Ò2فال



٢٧١ برز

/@ ãÏ½ويَع Oالف مَْن
/@١٣ . ٨٢ ـ oَجح ãD لَ الُفّجاَر وٕاّن àoنع ãD لَ اYٔبراَر ٕاّن

فأ)برار /	òعن@الّص0ح@وا مَن@فسَق@و[ايَل والفاجر @مقابل@الفّجار, ã| فأ)برار
وسائر اXتعال@ووالدvم Uا مقابل ã| بوظائفهم ويأتون صا¡اً عم0ً يعملون الّذين هم

الناس@/

/@١٧٧ . ٢ ـ ْغِرب ÒXوا ِق ßÌ Ö¿ÒXا ِقَبَل ُوجوَهكُم ُتولُّوا أن Ú ß ال لَيَْس
/@١٨٩ . ٢ ـ ُظُهوِرها ِمْن البُيوَت تأُتوا بأن Ú ß ال ولَيَْس

/@٩٢ . ٣ ـ ّبون ß ÔI ا Ø ßW ُتنِفُقوا Øح� Ú ß ال َتناُلوا لَْن

سـن ÔM التظاهر وأمّا واقعاً@, الصا¬ العمل هو حقّاً Ø ß2ال أّن ع� التنبـيه يريد
/@ Ø2ال من فليست والتطّوع@, والتوّرع والتقّدس أ)فعال ظواهر ورعاية العمل

/@١٦ . ٨٠ ـ بََرَرة ِكراٍم ٍة@ َسَفَر بأيديى
العمل@/ جهة مُطمئنِّ$من َسفَرٍة أيى

/@٢٢٤ . ٢ ـ وا Ø َت أن ZYٔاِنكُم ُعرضًة Rَا َعلوا Ö ÒQ @Y

ٕا" )@Jتاج العمل ã| 	òوا الّص0ح فٕاّن خ	@, عمل Ôkأرد ٕاذا )@Iلفوا أيى

أيى ـ مقـّررة Uصوصة موارد ã| ٕاّ) للَحِلف ُعرضة Uا َعل ÔN أن و)@ينبغيى ِلف@, Ò¡ا
علzا@/ والعمل إ)قدام ã|و واò	ات ات Ø2Xا ã|و أعFلكم ã| )@Iلفوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برز@:

ُء ãÏ¿ال َبَرز ِلف@/ ÔO@( قياس ه@, وبُدوُّ ء ãÏ¿ال ظهور وهو واحد@, أصل برز@: ـ مقا
واحٍد كّل أّن وذلک الفاِرَس$@, تباُرز Lو أمثاله@, من ء ãÏ¿ال انفراد وكذلک باِرز@/ فهو



برز ٢٧٢

بغائط ليس باٍد ٔ)@نّه أ)رض@, من اXتَّسع از@: Ò2وال صاحبه@/ ٕا" bاعته عن ينفرد Fyم
َء ãÏ¿ال وأبرزُت بيxا@/ بفـناء وQلس ز Ô2ت جليلة َبْرَزة@: وٕامرأة ُهّوة@, و) َدحل و)

ٕابرازاً@/ اُبرزه

أبـرزته فيقال باGمزة ويتعّدي ظهر@/ قَعد@: باب من بروزاً ُء ãÏ¿ال َبرَز ـ مصبا
الواسع الفضاء از: Ò2وال من@أفَعَل/ ع�@مفعول جاءت ãHّال النوادر من وهذا م2ُوز, فهو
بـالغائط@, ã Ùك� Fك النجـو عن به ã Ùك� Øj البارزة@, الصحراء وقيل الشجر@, من ã"اòا
َبرازة الشخُص وَبَرز مُباِرز@, فهو وِبرازاً مُباَرزة ا¡رب ã| وبارَز كتغّوط@/ ز Ø2ت فقيل@:
وبّرَز جليل@/ عفيف وَضْخمة@: َضْخٌم فهو َضخامًَة َضُخَم مثل َبْرَزة واُ)ن= َبْرز فهو
سـبَق ٕاذا ت2يزاً الفرُس ز برَّ من مأخوذ نُظراَءه@, وفاَق بَرَع ت2َيزاً@: الِعلم ã| الرجُل

اòيَل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا مسبوقة@, غ	 وكيفيّة Uصوصة Mالة الظهور هو فzا الواحد أ)صل أّن
البدّو@/ وماّدة الظهور وب$ماّدة بيyا الفارق هو القيد

الظـهور مطلق مورد ã| استعFله وأ@ك9 البطون@, مقابل ã| مُطلق الظهور فٕاّن
يكن@/ n أو Uصوصة حالة ã| كان وسواء ,@( أم القصد بقيد كان سواء
قصد@/ وبغ	 بيِّناً كان Dف غالباً يستعمل أ@نّه سبَق فقد البُدّو@: وأمّا

بل قصد@, وبغ	 Ù$الب ]ع�الظهور و) البطون@, مطلق مقابل ã|ليس فال2وز
wا@/ مسبوقة غ	 خاّصة ع�كيفيّة ]ع�الظهور

/@١٦ . ٤٠ ـ ٌء ãÏ¾ م Ô Öyِم Rع�اD ÒO@Y باِرُزوَن ُهم يَوَم

wا@/ مسبوقة غ	 و¾Ìائط وع�كيفيّة Uصوصة حالة ع� ظاهرون أيى



٢٧٣ برزخ

/@٤٧ . ١٨ ـ ناُهم ÖÌ Ò¿َوَح ةً باِرَز اYْٔرَض وتََري

يعلو أو ف ÙÍ½مت فzا ف ØÍ½يت أن دون من جديدة ع�خصوصيّة ظاهرة أيى
ساتر@/ يس5ها أو حكم علzا

/@٩١ . ٢٦ ـ ِللغاوين Ôoح Ò0ا َزِت وبُرِّ

علzا@/ هيى ع�ما حقيقxا ورأوا وحجاب@, س5 دون من بيِّنة أظهرت أيى
/@٢١ . ١٤ ـ يعاً Òb ِRِ وبََرزوا

حgه@, وٕا" ه$اليه متوجِّ سواه@, ØFمنقطع$ع U خالصة ع�حالة ظهروا أيى
حgه@/ ٕاّ) فzم حكم و)

/@@٨١ . ٤ ـ طائفة َبيََّت ِعنِدَك ِمن بََرزوا فٕاذا

حـالة ع� فهم باطyـم@, ã| ما وظهر حضـورك@, من اòارج ã| ظهروا أيى
Uصوصة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برزخ@:

أ)رض@, من مُتّسعاً أيى َبرازاً Fyبي كأّن الشيئ$@, ب$ ا¡ائل هو برزخ@: ـ مقا
من يريدونه Xع� حرفاً �يزيدون ذ@كرنا@/ Xا زائدة فاòاء برزخاً@, حائل كّل صار Øj

/@�وغ	ه والتأ@كيد اXبالغة
وقت من وا)sخرة ب$الّدنيا ما وال2زخ ب$الشيئ$@, ا¡اجز ال2زخ@: ـ صحا

البعث@/ ٕا" اXوت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXبالغة@, ع� يدّل زائد آخرها ã| اòاء وحرف برَز@, ماّدة من الكلمة هذه أّن



برزخ ٢٧٤

ا¡Çالة هو :@ Ø ãأ)ص� معـناه فال2زخ البذر@/ من وبَذرَق@, ال2ز@, من َبرزَق@, يقال Fك@
wا@/ واXربوطة للسابقة ا¢الفة العارضة الثانويّة ا�ديدة

/@١٠٠ . ٢٣ ـ ُيبَعثون ٕا�يَوَم بَْرَزٌخ َوراِئِهم وِمن

وZتّد السابق@, من نة متكوِّ Uصوصة كيفيّة ع� يظهر Ònوعا جديدة حالة أيى
البعث@/ ٕا" nالعا هذا

ب$الشيئ$@/ وا¡ائل با¡اجز تفس	ه ٕا" لنا حاجة و)
/@٢٠ . ٥٥ ـ Y@َيْبِغياِن Fبَْرَزٌخ Ô Òyبَي

/@٥٣ . ٢٥ ـ ُجوراً Ö ÒT وِحْجراً Fبَْرَزخاً Ô Òyبي وَجَعَل

ا Ø̂ ٕا الظاهرة والصورة ا�ديدة ا¡الة هذه أّن ٕا" ٕاشارة :@Fyبي التعب	بكلمة ã|
َحّديه@/ ã| الواقع$ البحرين من ٕا"كّل نسبته فتصّح الطرف$@, ٕا" بالنسبة واقعة هيى
اXعـ� m0ي وهو جديد@, قيد ع� تدّ)ن Tجوراً@: وحجراً )@َيبغيان@, وكلمتا
القول وهكذا للتوضيح@, زائدين القيدان فيكون ا¡اجز@, ]ع� كان ٕاذا وأمّا اXذكور@,
أ)مرين ب$ با¡اجز تفس	ه فٕاّن ـ@@: ١٠٠ . ٢٣ َوراِئِهمـ ومن ـ اُ)و" ا)sية ã|

جهات@/ من ركيک فzا
ع� ÒD ÒO@Y باِرزوَن ُهم يَوَم تعا"@: قوله قريبمن ال¿Ìيفة@: ا)sية ã| فال2زخ
وعن الدنيا منقطع$عن خاّصة ع�حالة ي2ُزون موtم بعد فالناس ء@, ãÏ Ò¾ م Ô Öyِم Rا
بلباس متلبِّسـ$ ا�سد@/ لباس عن Ò$منخِلع ا¡قيقة@, nعـا ٕا" ه$ متوجِّ ع0ئقها@,
عندهم@/ ÍÒÉاً ÔT عملوا ما وَيرون ,@ ØÌ¾ أو خ	 من عملوا ما سDهم ã| اءي Ò5ُي لطيف@,
/@٧ . ٩٩ ـ يََره اً ØÌ Ò¾ ٍة ذَرَّ ِمْثقاَل َيْعَمْل َوَمْن يََره@, َخ�اً ٍة ذَرَّ ِمْثقاَل َيْعَمْل ن Ò Òf

ا¡رب@, ã| َقْرنه براز ٕا" وخرج ز Ø2َت مَْن فٕاّن بال2از@: جّداً شبيه ال2زخ فهذا



٢٧٥ برص

و) وَقـرنه@, طرفه مقابل ã| نفسه قدرة ٕاّ) و)@يري متعّلقاته@, Çbيع عن انقطع فقد
/@oaقريب أو مال أو عنوان من له كان ما ينفعه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برص@:

من لونه@, ساِئر Hالُِف Xعة ء ãÏ¿ال ã| يكون أن وهو واحد@, أصٌل برص@: مقا@:
القياس@/ ذلک وهو البَصيص@, يصمثل Ò2وال أبرص@/ القمر وا Ød ا Ø[ور ال2ص@/ ذلک
َبـرصاء@, واُ)نـ= أبَرص فالّذ@كر َتِعَب@, باب من َبَرصاً Ë»ا� َبِرَص ـ مصبا

الوزغ@/ كبار أبَرص وسامُّ ر@/ Ôaو راء Òaو أaر ُبْرصمثل وا�مع
وقد ا�لد@, ظاهر ã| يظهر بياضشديد وهو ـ ج@٢@ ١٤٨ ص أ)@ك2يى الطّب
ã|و ُمزِمناً كان ٕاذا ØDس و) الع0ج@, Ì Ù»متع وأ@نّه ,@Ì¿منت َبَرٌص فيقال البدن بBم Jيط
ا¤ل ã| والدم الّشعر يكون ØHح والعظم@, اللّحم ã| في«Ìيى ُمزمناً كان وٕاذا الðايد@,

بياض$@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خارجيّة بعلل ا�لد @ظاهر ã|@نقاط@بيض@وسيعة @تظهر ّ ال2صمرضجلديى أّن
بارصا@/ ـ ال«Ìيانيّة اللّغة من مأخوذ ولفظه داخلّية@, أو

/@٤٩ . ٣ ـ Rا بٕاذِن Òçْو ÒXا وُأْحِييى واYٔبَرَص اYٔ@كَْمَه وُأبِرٔيُ

/@١١٠ . ٥ ـ ãæبٕاذ واYٔبَرَص اYٔ@كَْمَه ٔيُ ß Ö وُت

الع$@/ مطموس وأ)@كمه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



برق ٢٧٦

برق@:

ظهر أيضاً@: وَبرقاناً قتل باب من َبرقاً ال«Êُء وبَرقت معـروف@, ق Ò2ال ـ مصبا
ُسل الرُّ تركبُه البغل Lو دابّة اق Ô2وال ,@ ÙÌ¿بال أوَعَد وأبَرق@: الرجُل وَبرق ال2ُق@, مyا

أ)باريق@/ وا�مع معّرب ØãÏºفار وإ)بريق ال«Êء@/ ٕا" الُعروج عند
اجBع وا)sخر ء@/ ãÏ¿ال عان ÒX أحدYا :@Fyم الفروع تتفّرع أص0ِن برق@: ـ مقا
أ)صل$@/ هىذين ع� وTمول Vاز فكلّه ذلک بعَد وما ء@, ãÏ¿ال ã| والبياض الّسواد
لغة@, أيضاً وأبَرَق وبريقاً@, َبرقاً الّسحاُب َبَرق الّسحاب@, وميض ق Ò2ال اÇòليل@: قال
ذات الّسحابة والباِرقة@: اXقدار أردَت ٕاذا وُبرقَة َبَرق@, ٕاذا الواحدة للمّرة َبرقة ويقال
ويقال َبوارق@/ للسيوف ويقال بريقاً@, ق Ô2َي بارٌق فهو لونه يت0ٔٔ) ء ãÏ¾ وكّل ال2ِق@,
ٕابريق@/ اقة@: Ø Ò2ال ا¡سناء للمرأة يقولون م Øuأ ØHح ٕابريق@, بريق@: له ما ولكلِّ للّسيف
ãBب ٕاذا وإ)نسان أيضاً@, وَرَعَد َبَرَق ويقال وأرَعَد@, أبَرَق قيل بالوعيد مُوِعٌد َشّدد وٕاذا
ـ قرأها تفسـ	مَن وكذلک مَ}وت@, َفِزٌع أيى َبِرٌق فهو َبَرقاً ه ÔÍ½ب َبِرَق قيل Ù	تحXكا@
شخوصه شّدة من يلمُع تراه يقول فٕانّه ـ ÍÒ½ البَ َبَرَق قرأ@: مَن فأمّا /@Í Ò½ البَ بَِرَق فٕاذا
ِمَن وأ)برُق وبَياÎÈا@, لَسوادها الع$برقاء تُسّمي خر@: s(ا أ)صل وأمّا )@يُطيق@/ تراه
وُجَدد ِبيض ُجَدد منه كاَن ما Çبال ßا� ومن َبيضاء@, وقّوة َسوداء بقّوة اُبِرَم ما ا�باِل

ُسود@/

واحد ق Ò2وال يق@, Ò2ال Ëº(وا ,@ ت0َٔ)َٔ ُبروقاً@: ق Ô2َي وغ	ُه الّسيُف َبَرق ـ صحا
أ)باريق/ @معّرب,@واِحد ØãÏºفار وإ)بريق: َتزّينت@/ وَرَعَدِت@اXرأُة@وَبرَقت: Êء, Ø»ُبروق@ال
ء ãÏ¾ وكّل لونان@, فيه الّذيى ا¡بل وأ)ْبَرق يق@, Ò2ال الشديد الّسـيُف أيضاً وإ)بريق
ِبرقان@/ وbعه معّرب ØãÏºَمل@فار Ò¡ا ق: Ò Ò2وال أْبَرق@/ وبياض@فهو سواد لونان اجتمع@فيه



٢٧٧ برق

اُب	ق@/ وتصغ	ه معّرب ØãÏºفار الغليظ يباج الدِّ هو وإ)ست2ق@:
شيئ$@, أحد الفارسيّة من وترbته معّرب ãÏºفار ـ إ)بريق :@٢٣ @ص اXعّرب

اXاء@/ صّب أو اXاء@, طريَق يكون أن ٕامّا
ٕاسـَتْفَره@/ وأصله معّرب@, ØãÏºفار الديباج غليظ وإ)سـت2ق@: :@١٥ ص ã|و

العربّية@/ ٕا" العجمة من ونُقَِل اس5َوه@/ دريد@: ابن وقال
َبّره@/ بالفارسيّة أصلها َمل@, Ò¡ا هو ق@: Ò Ò2وال ـ ٤٥ ص ã|و
وغ	Yا@/ وا)شتقاق العرب لسان ã| ما ُذ@ِكر ا ØWوقريب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون أن بقيد أيى ا¢Çصوص@, اللّمعان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
تظاهر شّدة من أو السـحاب@, َضْغط من اòارج كال2ق بالضغط@/ ويتحّصل بشّدة
وشّدة اòاّص النظر حّدة من أو الوعيد@, حّدة من أو ا�Fل@, حّدة من أو الّسيوف@,
أو ا�Çبل@, ã| أو العـ$@, ã| الّسـواد ب$ من البياض Xعان شّدة من أو الشخوص@,

مصاديقها@/ bيع ã| وملحوظ Tفوظ فالقيد غ	Yا@,
/@١٩ . ٢ ـ وبَْرق وَرْعٌد Fٌت ُظلُ فيِه Êِء Ø»ال ِمَن َكَصيٍِّب أو@

ب$الظلFت@/ ومن الّرعد ضغطة شّدة من ال2ق رج ÒO أيى

/@٧ . ٧٥ ـ الَقَمُر وَخَسَف ÔÍ Ò½ البَ بَِرَق فٕاذا

وشخوصه@/ النظر حّدة من Xعانه اشتّد أيى
/@٢٠ . ٢ ـ أبصاَرُهم طُف ÒO ُق Ö Ò ال َيكاُد

الصيِّب@/ من ل اXتحصِّ ال2ق أيى



برق ٢٧٨

ـ باYٔبصار َيذَهُب بَْرِقِه َسنا َيكاُد د@// بََر ِمن فzا ِجباٍل ِمن Êِء Ø»ال ِمَن ُل Ù ÒJ ويُ
/@٤٣ . ٢٤

د@/ Ò Ò2ال حّدة ومن ق Ò2ال ضياء شّدة من
بت@, ُعـرِّ وقـد فارسّية@, أصلها ق@, Ò Ö2َٕاست ـ ٕابريق َبَرق@, ـ لغات أّن ظهر وقد

:@ فهيى اXاّدة@, هذه من مأخوذة وليست
/@��َبّره كلمة من معّربًة = َبَرق

/@�ريز �آب كلمة من معّربًة = ٕابريق
/@��است2ه كلمة من معّربًة = ٕاست2ق

/@١٨ . ٥٦ ـ وأباريَق بأ@كواٍب ّلدوَن Ò ÔU ِوْلداٌن م ß Öz َعلَ َيطُوُف
والطعام@/ الغذاء عند مyا والغَسل اXاء لصبِّ مصوغة بآنيٍة أيى

/@٥٣ . ٤٤ ـ ق Ò Ö ْسَت وٕا ُسنُدٍس ِمْن َيلَبسوَن
/@٥٤ . ٥٥ ـ ق Ò Ö ٕاسَت من ا Ôy َبطاِئ ع�ُفُرٍش Òُمّتِكئ

مأخذاً أجد nو منه@/ oالضخ وإ)ست2ق يباج الدِّ من اللّطيف ندس السُّ يقال@:
الّلغة@/ كتب ã| له

لظرافته الضأن@, الصغ	من وهو َمل Ò¡ع�ا يُطلق ق Ò Ò2ال ٕاّن نقول@: أن و)@يبعد
إ)بريق وأمّا ا¡سـناء@/ اXرأة ع� إ)بريق يُطلق Fك صورته ولطف خلقـه وُحسن
إ)ست2ق وأمّا بّراق@/ أبيض فلز من مصنوعاً لكونه اXاء@: منه ُيصّب ع�ٕاناء فيُطلق
ق Ò2ٕاست وأصله فعل من منقول وهو ق@ويلمع@, Ô2من@ديباج@ي ع�@لباسمأخوذ فيُطلق

اXنسوج@/ wذا ÓÊºا جعل Øj والّلمعان@, ال2ق اللِّباس هذا بتلبّسه طلب أيى

اXاّدة@/ تلک من أيضاً اللّغات هذه تكون هذا فع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٧٩ برك

برك@:

بعÎÉا يقارب كث	ة فروعاً@ يتفّرع Øj ء@, ãÏ¿ال ثبـات وهو واحد@, أصل ـ مقا
Fل ßا� من َبرَك ما ع� يقع ك Ö Ò2ال اòليل@: قال ُبروكاً@/ ك Ô2َي البع	 برَك يقال بعضاً@/
باِركة@/ واُ)ن= بارٌك@, الواحد بع@, الشِّ أو الشمس حرِّ من بالف0ة أو اXاء ع� والنّوق
@كه@, Ö Ò2ب وَد@كّه َحكّه تقول Iته@, ء ãÏ¿ال به يدّك الّذيى البع	وصدره كَلكَل أيضاً@ ك Ö Ò2وال
واشتقاقه داّبة@, كلِّ ِمن الّصدر من يليه وما البَطن ِجلِد من أ)رَض Ò ã ß"َو ما كة@: ß2وال
من @كة Ò Ò2ال اòليل@: قال َمبارك@/ وا�مع فيه@, ك Ô2َت الّذيى اXوضع وهو إ)بل ِك Ò2َم من

وQليل@/ [جيد :@Uا وتبارَك كة@, Ò2بال تَدعَو أن والت2يک والنّماء@, الزيادة
وا2ÒXك صدره@, وهو َبْر@كه ع� وقع قعَد@: باب من ُبروكاً Ô	البع برَك ـ مصبا
مـثل ِبَرك وا�مع معروفة اXاء وِبركة َمبارك@/ وا�مع وك@, Ô2ال موضع جعفـر وزان
وأ)صـل مباَرك فهو فيـه تعا" Uا وبارَك والنّماء@/ الزيادة @كة@: Ò Ò2وال وِسَدر@/ ِسدرة

فيه@/ مبارٌك

وأ)@ك9 قليل@, وهو ك@, Ò Ò2ف أنا وأبركته استناَخ@/ ُبروكاً: ك Ô2َي Ô	البع برَك ـ صحا
كا¡وض َكة@: ß2وال الصدر@/ ك@: Ö Ò2وال برَك@, فقد وأقام ثبت ء ãÏ¾ وكّل فاستناخ@/ أKتُه
وطعام والزيادة@, النّماء @كة@: Ò Ò2وال فzا@/ اXاء ٕ)قامة بذلک يت Ù Ôd قيل ك@, Ò ß2ال وا�مع
َمْن ُبوِرَك ـ تعا" قال وباركک@, وعليَک وفيَک لَک Uا بارَك ويقال ُمبارك@, كأ@نّه بَريٌک
)يتعّدي@, وتفاَعَل يتعّدي فاعَل أّن ٕاّ) مثل@قاتَل@وتقاتَل, بارَك وتبارَك@اUُ@أيى ار, النّ ã|

به@/ تيّمنُت به@: @ْكُت Ø2وت
وَبرَك ِبركة@, له ويقال غ	ه@, ã| استعمل وٕان البعـ	 صدر ك Ò2ال أصل ـ مفر
و)زموا ثبتوا@, أيى ا¡رب ã| اب5كوا فقيل الّلزوم مع� منه واعت2 ُر@كَبه Bأل :@ Ô	البع
واب5كت أ)بطال@, يلزمـه الذيى للمكان وُبروكاؤها ا¡رب وَبرا@كاُء ا¡رب@, موضع



برك ٢٨٠

ã| ّ إ)G×يى Ö	 Òòا ثبوت @كة@: Ò Ò2وال ِبركة@, اXاء بُس ÒT يى Ù Ôdو وك@, Ô2كال وقفتوقوفاً@ الدابّة
فيه 	òا لثبوت بذلک يى Ù Ôdو واYٔرض@, Êِء Ø»ال ِمَن بََر@كاٍت م ßzَعل َلَفَتْحـنا ـ ء ãÏ¿ال
ـ أنَزلناه ُمبارٌك ِذ@كٌْر هذا ـ اò	ع�ذلک ذلک فيه ما واXبارك كة@, ß2ال ã| اXاء ثبوت

ّية@/ ×G(ٕا اò	ات من عليه يفيض ع�ما تنبzاً
الّر@كبة@/ أح� َبَرَك@, َسَجَد@, َر@كََع@, = [@باَرك@] ـ قع

َهنّأ@/ َحنّأ@, َرّحَب@, َد@, Ø ÒV باَرَك@, = [@ِبَرك@]

تسبيح@/ Iّية@, tنئة@, مباركة@, = ��ِبرا@كاه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يّاً مادِّ والزيادة واòـ	 والفيض الفضل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
	òا @كة@: Ò Ò2وال للفيضوالفضل@/ متعلَّقاً ويكون 	òا فيه ما فاXبارك معنويّاً@, أو @كان
ÇVمع من Ø$مع بنوع واختّص ÇUصوص@, وخ	 زيادة @كة@: Ö ß2وال والزيادة@/ والفضل
مقّدم الّصدر فٕاّن البع	@, صدر وهو ,@	òوا الزيادة مصاديق أخّص ِمن ك: Ò2وال اXاء@/
القيام مقام ã| البع	 ã|و والشجاعة@, التشّخصوالوجود ٕاظهار مقام ã| ØDس و) البدن
وك@: Ô2وال العربّية@/ ãÏÈأ)را ã|للحياة@والتعيّش أ@ك2وسيلة البع	 وكان أيضاً, والقعود
اò	والفضل من Ø ãج� مصداق استناخة ا¡قيقة ã| وهو ونزوله@وقعوده@, البع	 ثبوت

مقام@/ ã|
ع� تدّل باَرَك فكلمة وامتدادها@: النسـبة طول ع� تدّل ��فاَعـَل كان ا@ ØXو
الوفاق أيى فاَعَل نسبة ع�قبول تدّل تَفاَعَل صيغة أّن Fك واستمرارها@/ ال2كة امتداد
ـ باَعَد ـ كقولنا ال2كة@, امتداد Iقّق ع� تدّل تباَرَك فكلمة وIّققها@: النسبة وانطباق
ÏÉومقت الّلزوم@/ والقبول@ي0زم الُبعد@/ طاَل@وامتّد ـ وتباَعَد بُعُده@, وامتّد البُعد @أطاَل أيى



٢٨١ برك

وعمرٌو@/ زيٌد تباَعَد ـ يقال ولذا اXفعول@, ٕا" ا¡اجة وعدم بالفاعل ا)@كتفاء الّلزوم
/@١ . ١٧ ـ َحْولَه باَر@ْكنا Ïاّلذيى Ò½ اYْٔق ْسِجِد ÒX ٕا�ا

/@٧١ . ٢١ ـ  ÒXللَعا فzا باَر@ْكنا ã� الّ ٕا�اYْٔرِض

فzا@/ وال2كة اò	والفضل أطلنا أيى
/@١١٣ . ٣٧ ـ وع�ٕاسحىق علَيِْه وباَر@ْكنا

/@@٨ . ٢٧ ـ اِر النّ ã| َمْن بوِرَك أن َ ُنوِديى

الربّانّية@/ والفيوضات والتوّجه للفضل مورد فهو

/@٩٦ . ٧ ـ واYٔرِض Êِء Ø»ال ِمَن بََر@كاٍت م ß Öz َعلَ َلَفتْحنا

/@٧٣ . ١١ ـ البيت أهَل َعليكُم وبركاتُُه Rا ة Ò Öaَر

ومعنوّية@/ يّة مادِّ فيوضات أيى

/@٥٤ . ٧ ـ  ÒXالعا َربُّ Rُا َتباَرَك

/@١ . ٢٥ ـ الُفْرقاَن َل نَزَّ اّلذيى َتباَرَك

الفضل@/ وفيه الفضل مبدأ فهو وفيضه وٕاحسانه فضله مقام دوام استمّر أيى

/@٣٥ . ٢٤ ـ َزيتونَة ُمباَر@كٍَة ٍة َشَجَر ِمْن

/@٣٠ . ٢٨ ـ باَر@كَة ÔX ا البُْقَعِة ã|
/@٣ . ٤٤ ـ ُمباَر@كة َلْيلٍَة ã|
/@٩ . ٥٠ ـ ُمباَر@كاً ماًء

ومورده@/ ال2كة نزول Tّل أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



برم ٢٨٢

برم@:

واخـت0ف به@, ��@الضجر والَغَرض ء@, ãÏ¿ال ٕاحكام أصـول@: أربعة برم@: ـ مقا
مَـغاِزل واÒXبارم@: أحgته@/ أ)مر@: أبرمُت ـ أ)ّول فأمّا الّنبات@/ من وجنٌس اللّون$@,
وأمّا مَتيناً@/ فتلتَه ٕاذا ا¡بَل@: وأبرمُت الّسُمر@, من وهيى غزGا اXرأة علzا م ß2ت ِضخام
َبـِرمُت اòليل@: قال /@ ãæأعـيا :@ ãوأبَرم� به@, َعييُت بأ)مر@: َبِرمُت فيقولون الَغَرض@:

ذيى كّل من النوعاِن $ÒZ Ò2ال ٕاّن فيقال اللّون$@: اخت0ف وأمّا َبَرماً@/ به َضِجرُت بكذا@:
كلِّ من لفيفهم أيى قوم hبر وهؤ)ء الyار@, ببياض تلطاً ÔU اللّيل َسواد مثل ِخلط$@,
�من ا)sس مَة Ò2ك بيضاء وهيى الُعرُفط وَبَرمة لَم السَّ َبَرم م@, Ò Ò2ال الرابع@:@ وأ)صل َلون@/

/@�أ)شجار

أيضاً@/ وِبرام وُغَرف@, ُغرفة مثل ُبَرم وا�مع ا¡َجر من الِقدر َمة@: Ô2ال ـ مصبا
باGمزة ويتعّدي ,@ Óومع� وزناً َضِجٌر فهو َضَجراً َضِجَر مثل َبِرم فهو َبَرماً ء ãÏ¿بال وَبِرَم
وأبرمُت هو@, فان2َم أحgته@, ٕابراماً@: العقَد وأبَرمُت َبِرم@/ مثل م Ø2وت به أبرمته فيُقال

دّبرته@/ َء@: ãÏ¿ال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�Çنس$ وخـلط بـالفتل إ)حكـام هـو اÇXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
:@ ّ والعيى الضجر وأمّا Gا@/ مفهوماً الفتل@: مطلُق و) إ)حكام مطلُق وليس ونظ	Yا@,
فتل يكون أن من أعّم اXفهوم وهذا ء@/ ãÏ¿ب وا)نطواء والتحويل الفتل آثار من فهيى
وانـطواء والظّـلمة النور والتواء ا¡بل انفتال فيشمل معقول$@, أو Tسوس$ أمرين
ا)ط0ق فلعّل الِعضـاه@: َزهرة وأمّا والسأم@/ الّضجر توجـبان ا¡ادثت$ أو العمـل$

ٕاحكامها@/ أو التوائها ]ناسبة



٢٨٣ برهن

/@٧٩ . ٤٣ ـ موَن ß ُم فٕانّا أمراً أبَرُموا أم

وأفكارهم أعGFم oكI ã| Wكنة وسيلة بأيى ويتمّسكون أمرهم gون ÔJ أيى
الشـديد@/ ّ القويى ا2Xم هو Uا ولكّن ومغالطة@, وخلط وانطواء وٕالتواء بفتل الباطلة@,
ُهم ÚÌ ßº Y@َنْسَمُع أنّا سُبوَن ÒJ أم هون@/// كاِر للحقِّ أ@كPكُم ولكّن با¡قِّ جئنا@كُم ـ@@َلَقد

/@@٨٠ . ٤٣ ـ َيكُتبون م ßvَلَد ُسلنا ب�وُر واُهم Ö ÒSَو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برهن@:

ا¡ّجة بيان هان@: Ô2وال مولٌّد@/ وَبرهَن بال2هان@, جاء ف0ن@: أبـَرَه بره@: ـ أسا
وٕايضاحها@/

وقوGم أصلّية@, وقيل@: زائدة@, النون قيل@: وٕايضاحها@/ ا¡ّجة هان@: Ô2وال ـ مصبا
بال2هان@/ جاَء ٕاذا أبرَه@, يُقال أن والّصواب مَُوّلد@, ف0ٌن@: َبرهََن

Mّجٍة جاء ٕاذا َبْرَهنة@: ي2ُِهُن َبرهََن يقال البيِّنة@/ الفاصلُة ّجُة Ô¡ا هان@: Ô2ال ـ لسا
م2ُِهن@/ فهو ,@Ë½òا لِلََدد قاطعٍة

بعÎÉم@: وقال الّرجحان@والثُّنيان, مثل فُع0ن وهو للحّجة@, بيان هان: Ô2ال ـ مفر
شابّة وَبَرهَرَهة ُبْره@/ وقوم َبرهاء@, وٕامرأة أبَره@, ورجل ,@ ابيضَّ ٕاذا ُه Ò2َي َبَره مصدر هو

أ)دّلة@/ أوكد هان Ô2فال الّزمان@/ من مّدة هة Ô2وال بيضاء@/
/@Bانت اصط�@, اختاَر@, = ��باراه ـ فع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وهو ابيَّض@, ٕاذا ه Ò2َي َبَره من مأخوذة ال2هان كلمة ٕاّن نقول@: أن )@يبعد أ@نّه



بري ٢٨٤

الك0م ع� اطلق Øj ا)بيضاض@, ومعناه وُنقصان@, وُعدوان كغفران مصـدر أ)صل
أفـعال@, الكلمة هذه من اشتّق Øj فيه@, خفاء ( Ù$ب أمر أو فيه ٕاwام ( الّذيى Ø ãا��Fك ,@ ّ ا)نðاعيى با)شتقاق يُسّمي النّحو وهذا م2ُهٌن@, فهو َبرهنًة ي2ُهن برهَن فيقال
أ)صلّية@, اXاّدة جهة من فالنون@زائدة الّسلط@, من وهو لطان السُّ من سلطََن@يُسلطن ã|
مُولٌّد@/ َبرهََن ـ مع�قوGم هذا ولعّل ,@ ّ ا)نðاعيى ّ الثانويى وأصلّية@بالنسبة@ٕا"ا)شتقاق

/@١٧٤ . ٤ ـ َربِّكُم ِمن ُبرهاٌن جاَء@كُم َقْد

ظلمة@/ و) فيه ريَب ( Tكَم Ù$ب أمر أيى
ه@/ َربِّ ُبرهاَن َرأي أن Yلَو ا ßw َوَهمَّ

النور@, وهو الغوي@, من الّرشد سبيل به ويتّضح واGدي@, ا¡ّق به Ø$يتب ما أيى
َيشاء@/ َمْن لنورِه Rا vديى

/@١١٧ . ٢٣ ـ ِبه لَُه ُبرهاَن Y آَخَر اً ×Gٕا Rِا َمَع َيدُع وَمْن

وريب ظلمة ã| فهم قوGم@, وُيثبت دعـواهم Ù$يب كَم ÔT Ù$ب أمر ليسGم أيى
ي5ّددون@/

/@٣٢ . ٢٨ ـ َربَِّک ِمن ُبرهاناِن فذاِنَک

دعوتک@/ ٕ)ثبات الرّب جانب من بيِّنتان وآيتان ان Ù	َن أمراِن أيى
الّلغة@/ عن خارج Ø ãBمنط اصط0ح فهو ]ع�الدليل@: ال2هان وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بري@:

Ëºوا لغة@, وبروتُه ,@ ّ م2َيى فهو َرمي باب من َبرياً القلم بريُت بري@: ـ مصبا
وقبلها اية@, ß2ال بعد ٕاّ) ÓFقل )@يُسّمي قالوا م Øu@(ٔ تسا� فيه العبارة وهذه ال2اية@, الفعل



٢٨٥ بري

ا Ò2وال Vازاً@, ٕاليه يؤول ما Ëºبا يى Ù Ôd لكنّه َبريُته@, ّ للَم2يى يقال فكيف قصبة@, يُسّمي
اòشن ا¡ص	 والبارية@: فعله@/ ]ثل فأتيت عارضته وباريتـه@: ال5اب@, الَعصا@: مثل

فاعولة@/ تقدير ã| وهيى ا)ستعFل ã| اÎ¿Xور وهو
وا¤ا@كاة@/ التعّرض ـ ãæوالثا Lتاً@/ ء ãÏ¿ال تسوية أحدYا أص0ن@, بري@: ـ مقا
باليـاء وهو ي2َو@, يقولون وناٌس القـلم@/ وكذلک َبرياً@, يه ß2َي العـوَد بَري ـ فأ)ّول
أبو@زيد@: قال يُنَّضل@/ nو ُيَرْش nو َبريُه Øk اُ قد الّذيى ال«Îم ّ يى Ò2ال قال@اòليل: أصَوب@/
لَذو ٕانّه للبع	@: وقوGم صاحبه@/ ٕا" أ)مَر ِكل أيى ـ بارvا القوَس أعِط ـ العرب@ يقول
ال5اب@, ي Ò2وال اòلق@, يى Ò2ال الباب ومن gTاً/ َبرياً ٕاّنه@بُريى أيى أيضاً, هذا ُبراية@fن
باريُت والتعّرُض, الّصنيِع ã| ا¤ا@كاة خر@: s(ا وأ)صل منه@/ اòلق ٔ)ّن ي, Ò2ال يقال@بِفيه

حا@كيته@/ ف0ناً@:

ايـا Ò2ال وا�Çمع اÇGمزة@, وأصله ـْلق@, Òòا يّة Ò2وال اب@/ Ô5ال ي Ò2ال برا@: ـ صحا
اGمزة@, غ	 فأصله ال5اب@, وهو ي Ò2ال من ال2يّة أخذَت ٕان الفّراء@: قال يّات@/ ß Ò2وال
اع5ض@, له@: وان2ي سخاًء@, Ò́ الرِّ يُباريى وف0ٌن خلقه@, َبرواً@: ي2َوه Uا َبراه منه تقول
من النُّحاتة اية@: Ô2وال يتباريان@, وYا فعله@, مثل ويفعل يُعارضه ف0ناً@: يُباريى وف0ن

َبرياً@/ القلم وَبريُت wا@/ ي2ُي ãHّال وا2ßXاة العود@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومرجع ٕا"ا)sخر أحدYا يرجع وبري برء ماّدة أّن برء@: ماّدة ã| سبق قد أ@نّه
فراجعها@/ ـ الت^يه ٕا" معناYا

بالّنحت@, ومُسّوًي م2َيّاً اòلق كون باعتبار اòلق@: ع� ي Ò2ال اط0ق ٕاّن Øj
أّن Fك تُراٍب@, ِمن َخَلَقكُم ـ والنحت للتسوية ماّدة كونه باعتبار ع�ال5اب وٕاط0قه



بزغ ٢٨٦

بالنحت@, التسوية ã| وا)متداد ]ع�الطول فهيى اXباراة@: وأمّا ال2ي@/ من فعيلة ال2يّة
ا¤ا@كاة يناسـب اXع� وهذا الزائدة@, أ)لف ود)لة اXفاعلة باب ÏÉقت[ وا)متداد@:
معناه سخاًء@: ´ الرِّ يباريى ف0ن فقوGم ا¤ا@كاة@, مطلق ( اXفهوم@, ذلک ã|والتعّرض
ذ@كر بقرينة الðاماً مyا تستفاد فا¤ا@كاة السخاء@, موضوع ã| ال2يى ã| والطّول إ)دامة

/@´ الرِّ
/@٦ . ٩٧ ـ يّة Ò ال ÛÌ Ò¾ ُهْم ُأولِئَک ّية@, ß Ò ال Ô�َخ ُهم ُأولِئَک

ال2ء@/ ã| قلنا Fك ـ التقدير بعد اòارج ã|ّققتIو تكّونت ãHّال اòليقة أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بزغ@:

الشـمُس بزغت يقال وظهـوره@, ء ãÏ¿ال طلوع وهو واحد أصل بزغ@: ـ مقا
بزغه@, قد الداّبة@: �عرقها �قطع أوَدج ٕاذا للبَيطار ويقولون طلع@/ ٕاذا البع	@: ناب وبزغ

الباب@/ قياس وهو

وبـزغ الدَم@, وأساَل ¾Ìط قتل@: باب من َبزغاً وا¡اجُم البَيطاُر بزغ ـ مصبا
بازغة@/ فهيى طلعت@, الشمُس@: وبزغت بزوغاً@, البع	 ناُب

وبَزَغ غه@/ Òo ß[ أشعرها شّق ٕاذا تoيغاً@: وبّزَغها َبزغاً@, الدابّة البيطاُر بزَغ ـ أسا
بـزغت ومنه وَفَطـر@, الناُب شـّق قوGم ٕا" تري أ) فخرج@/ اللّحَم شـّق ٕاذا الناُب

بواِزغ@/ وSوٌم القمُر@, وبزَغ الشمُس@,

و¾Ìقت@, طلعت أو طلوع مyا بدا وُبزوغاً@: َبزغاً غ Ôoَت الشمُس بزَغت ـ لسا
بنوره تشـّق ا Øu@كأ الشّق وهو الoغ من مأخوذ الطّلوع@, ã| ابتدأت الزّجاج@: وقال
شّق ٕاذا �وشقّها �قطعها وبضَعها الدابّة أشاعر البيطار بزغ يقال@: هذا ومن شقّاً@, الظّلمة



٢٨٧ Ì»ب
بَضعه@/ ß[ مyا اXكان ذلک

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مأخوذان القيدان وهذان والطّلوع@, الشّق هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ)صل أّن
والطّـلوع@, والبضع الشّق ماّدة وب$ Fyبي الفرق يظهر القيدين ذين ×wو مفهومها@, ã|

اللّيل@/ ظلمة الشمس شّقت ح$ طلوعها ابتداء عن عبارة الشمس فoوغ
/@٧٨ . ٦ ـ ã Ùèَر هىذا قاَل باِزَغًة الّشمَس رأي ØF َفلَ

وطلعت@/ الظّلمة شّقت ٕاذا أيى

/@٧٧ . ٦ ـ باِزغاً الَقَمَر رأي ØF َفلَ

القمر@/ وطلع الظّلمة انشّقت ٕاذا أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ب
ا)sخر قبل@ٕاناه@,@وأ)صل ء ãÏ¿ال يكون الطراءة@وأن أحدYا أص0ن, :Ì»ب ـ مقا
كان ٕاذا Ì»ُب ونباٌت ,@ ÕÌ»ُب َغضٍّ ء ãÏ¾ لكلِّ قوGم فأ)ّول حركته@/ وقلّة ء ãÏ¿ال وقوف
بُ«Ìة@, @أّول@طلوعها ã|@ويقال@للشمس بالّسحاب@, العهد قريب كان ٕاذا ÕÌ Ö»ُوماٌء@ب َطريّاً,
صحيح وقياسه الّطلب@, غ	موضع من طل}ا ٕاذا ا¡اجة الرجل Ì Ò»َب قوGم هذا ومن

ٕاناها@/ قبل طل}ا كأ@نّه ٔ)@نّه
Ìا¡اجَة: Ò»ابت ومن@ا£از أب«Ìِت@النخلُة@/ وقد منه@ُرطَباً, أطيُب بُ«Ìاً هو ـ أسا

الّشباب@/ غّضا بُ«Ìة@: وجارية Ì»ُب وغ0ٌم وقxا@, قبل طل}ا
الواحـدة ـٌر@, Ö] Øj ُرَطب Øj ÕÌ Ö»ُب Øj َخ0ل Øj بَلٌْح Øj طَلٌْع أّوله Ì»ُالب ـ صحا



Ì»ب ٢٨٨

الرجُل Ì Ò»َوب بُ«Ìاً@, عليه ما صاَر النخل@: ÒÌ Ò»وأب ,@Ì Ô»ُوب Ìات Ô»ُب وا�مع Ìة Ô»ُوب Ìة Ö»ُب
ã|دث ÒI علّة وهيى البَواس	 واحُد والباسوُر /@Ì Ò»َوب عبَس يقال كَلح@, بسوراً@: وجَهه

أ)نف@/ داخل ã|و اXقعد
wا ÒÍÒÈ Ìها@: Ò»َوابت بَ«Ìاً ها ÔÌ Ô»يَب الناقَة الفحُل ÒÌ Ò»َوب إ)عجال@/ :@Ì»َالب ـ لسا
ع½Íتَه ٕاذا مّل: Ìُت@الدُّ Ò»َوب مَبسورة@/ فهيى ,@�من@جانب@الناقة الفحل �ٕارادة بَعة الضَّ قبل
:@Ì»َوالب الّط0قة@/ :@Ì¿والِب شديدة@, بكراهة نظر :@Ì Ò»َوب الَقهر@/ :@Ì»َوالب يتقّيح@/ أن قبل

القُطوب@/

,@ ÒÌ Ò» وبَ َعبََس وجّل@: عّز وقوله أوانه@/ قبل ء ãÏ¿بال ا)ستعجال :@Ì»َالب ـ ٕا"مفر ٕاشارة ذلک ٕاّن ـ Ìة ßºبا يومئٍذ وُوجوٌه وقته@/ غ	 ã|و أوانه قبل الُعبوس أظهَر أيى
من يناGم ما مع ذلک أّن تنبzاً Ì»ُالب لفظ فخّص النار@, ٕا" wم ا)نxاء قبل حاGم

ة@/ فاِقَر ُيفَعلwا أن تظنُّ ـ ع�ذلک ويدّل وقته@, قبل يُفَعل ما ري ÒV ريى ÒN بُعد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أوانه@, قبل عمل وقوع أو أمر حصول هو اÇXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
@النبات@,@والغضاضة ã|@وضوعات,@كمقام@الطراوةXوارد@واXفهوم@باخت0ف@اXتلف@هذا@اOو
بلوغ قبل مّل الدُّ ÍÖ½َع ã| والعجلة والكراهة@, القهر ã| وال«Ìعة وغ	ه@, ا)نسان ã|
�أ)وان قبل �ا¡صول القيد فهذا روّية@, دون من والُعبوس والكُلوح والقُطوب أوانه@,

اXوارد@/ bيع ã| مأخوذ
ُيفَعلwا أن تظّن ة ÒÌ ßºبا َيوَمئـٍذ وُوجوٌه ناِظَرة ا Ùwٕا�َر ة ÒÍßÈنا َيوَمئـٍذ ُوجوٌه

/@٢٤ . ٧٥ ـ فاِقَرة



٢٨٩ بّس

ا¡ال@/ وُحسن التنّعم وهيى النÍÉة مقابل ã| Ì»َالب ذ@كر فقد
Çbاله@/ مطالعة ã| مسـتغرقة تراه ناِظرة@: مxلِّلة@/ wيّة ناÍßÈة@: ـ البيضـاويى
اشتّد ٕاذا الشجاع ã| غلَب لكنّه ,@Ì ßºالبا من أبلَغ والباِسل العبوس@, شديدة Ìة@: ßºبا

الِفقار@/ Ì»تك داهية فاِقَرة@: @ُكلوحه@/
/@٢٣ . ٧٤ ـ Ì Ò» وبَ َعبَس Øj نظر Øj

ويتعّجل الكُلوح شّدة يتعقّبه الُعبوس فٕاّن العبوس@, بعد حاصلة حالة Ì»َفالب
عنه@/ والعبوس ØÍÉال كشف ã|

ت0زم ُعبـوس حالة عن وعبارة ,@ÍÉ والنَّ Ì¿َالب مقابل ã| ا)sيت$ ã| Ì»َفالب
حالة مقابل ã| وهذا أوانه@, بلوغ قبل مّل الدُّ Í½كع با)ستعجال@, والتخلّص ãÏ Ù½التف

/@ÍÉوالن Ì¿الب من ا¡اصل ا)طمينان
ُيراد وعلّة ابت0ء كمون أو والتgيل@, الرفع ُيراد ونقص ضعف كمون Ì»الب ãف�

با)ستعجال@/ عyا والنجاة ãÏ Ù½التف
والعبوس@, القطوب حالة @Jصل@له Øj @نفسه@, ã| نقصاً@وابت0ًء Ìيُدِرك@أّوً) ßºفالبا

النجاة@/ ã| ويستعجل ãÏ Ù½التف يريد الثالثة ãف�
مطلقاً@/ ( فيه النقص كمون جهة من ÕÌ»ُب والغّض ّ الطريى أّن فيعلم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بّس@:

بَسـيسة فهيى الفّت@/ وهو قتل@: باب من بَّساً وغ	ها نطَة ß¡ا َبَسسُت ـ مصبا
اXاء@, من ء ãÏ¿ب بللته ٕاذا بَّساً@: ه أبُسُّ والدقيق ويق السَّ وَبسسُت مفعولة@/ ]ع� فعيلة
السويق مثل بغ	ه خلطته ء ãÏ¾ كّل البَسيَسة :@ ّ أ)صمعيى وقال اللَّّت@/ من أشّد وهو



بّس ٢٩٠

ل0ٕبل@/ الشع	بالنَّوي مثُل أو ّب@, بالرُّ أو تبّله@, Øj بأ)ِقط
قوله فأ)ّول وخلطه@/ ء ãÏ¿ال فّت وا)sخر ْوق السَّ أحدYا أص0ن@, بّس@: ـ مقا
اXدينة من قوم ء Nيى ـ ا¡ديث ã|و سوقاً@, سيقت يقال ـ َبّساً باُل ß0 ا ِت وُبسَّ ـ تعا"
فـّتتت@, أيى وغ	ها ا¡نطة ُبّست قوGم@: ا)sخر وأ)صل Gم@/ خ	 واXدينة يُبَّسون
الَبِسيسة@/ لتلک ويقال أيضاً@, الوجه هذا ع� ا0بالـ ِت وُبسَّ ـ تعا" قوله Ì Ø»وف

بَّساً@/ Îا Û»أب إ)بل َبَسسُت وقد ,@ Ù$ّالل ْوق السَّ البَّس@: ـ زيد أبو بّس@: ـ صحا
فانبّث@/ بثثتُه مثل فzا@, فتفّرق أرسلته ٕاذا :@ فانبسَّ الب0د ã| اXاَل وَبَسسُت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇOتلف اÇXع� وهـذا والَفّت@, Ì»الك هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ)صل أّن
بالتفريق والدقيق@: الّسـويق وبّس والّسحق@/@ بالدقِّ ا¡Çنطـة@:@ فبّس باXوضوعات@,
وبّس ÇVموع@/ ٕانّه حيث من ا£موع ب$ والفّت Ì»الك يوِجب اòلط فٕاّن باòلط@,
ØHح ليِّـناً سـوقاً ا�Fعة@, حالة عن وتفريقها وا)sحاد أ)فراد بَسوق Jصل إ)بل@:

بالتفريق@/ Jصل ا Ø̂ ٕا اXال@: وبّس الفّت@/ يصدق

/@٥ . ٥٦ ـ اً ُمنَبثّ َهباًء فكاَنت َبّساً باُل ß0 ا ِت وُبسَّ َرّجاً اYٔرُض ُرّجِت ٕاذا

اÇXنثور@/ كـاGباء اXكسورة اXفتوتة أ)جزاء تكون ØHح وُفتِّتت@, ت ÒÌ ß»ُك أيى
ا)sيات@/ هذه ب$ ّ اXعنويى والنظم التناسب فيتحقّق

)يناسب ْوق السَّ ,@أّن Vازيّاً Óٕا"@كونه@مع� مضافاً ْوق: @والسَّ Ö	 التفس	بالسَّ وأمّا
ـْوق السَّ ( ,@Ì»والك الفـّت نتيجة هو ا Ø̂ ٕا هباًء ص	ورtا فٕاّن بعدها@, وما قبلها ما

ثانياً@/ ْوق السَّ ( الفّت هو ا Ø̂ ٕا ا�بال أ)رضوعظمة بتحريک واXناسب ,@ Ö	 والسَّ



٢٩١ بسط

سبق Fك البـّث أّن :@Fyبي والفرق البّث@, من اXفهوم قريب البّس أّن �O@(و
اÇXوارد@, بعض ã| Nتمـعان وقد والفّت@/ Ì»الك هو البّس ٕاّن وقلنا التفريق@/ معـناه

والّلحاظ@/ ا�هة اخت0ف Fyبي والفرق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بسط@:

ُء ãÏ¿ال وانبَسط َعة@/ السَّ والبَسَطة@: أيضاً@/ وبالصاد ه@, ÒÌ¿ن َء@: ãÏ¿ال َبَسط ـ صحا
ط وتبسَّ بَسطُت@ِمن@ف0ن@فانبَسط/ يقال ترك@ا)حتشام, وا)نبساط: ع�@وجِه@أ)رض@/
الواسعة@/ أ)رض والَبساط@: ُيبَسط@/ ما والِبساط@: وعرضاً@/ طوً) فzا سار الب0د@: ã|
وٕانّه Îا@, ÒÉوقب ِرجله َبَسط ا£از@: ومن ه@/ ÒÌ¿ن ٕاذا والِفراَش الثوَب َبَسط ـ أسا
أيى :@Ë Ö»Ç ß0 وا الِعلِْم ã| َبْسطًة Rُا وزادُه العذاَب@, علzم وَبسَط بََسطک@, ما ã�ُليَبُسط
وِلساَنه@/ يَده ٕالينا وَبَسط واسع@, َبسيط@: ومكان واللِّسان@, الباع َبسيُط وف0ٌن فض0ً@,

ِعَرض@/ غـ	 أو ِعَرض ã| ء ãÏ¿ال امتـداد وهو واحـد@, أصل َبَسـط@: ـ مقا
وَبساط@/ َبسيط مكان يقال البَْسطة@/ وهيى أ)رض@, والَبساط@: ُيبَسط@/ ما فالِبساط@:
ا�«Ëوالباع بسيط وهو َعة@/ السَّ ء: ãÏ¾ @كلِّ ã|@والبَسطة ِمنفاقاً@/ @كان ف0ن@ِبسٌط@ٕاذا ويد

والعلم@/

ã| وبََسـطها مـنشورة@, مّدها يده@: وَبَسط بَسطاً@/ الثوَب الرجُل َبَسط ـ مصبا
ِفعال وهو معروف@, والِبساط ووّسعه@/ ه Ø9ك زق@: الرِّ Uا وَبَسط القصَد@/ جاَوَز إ)نفاق@:

وفراش@/ كتاب ومثله مفعول@, ]ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومفهوم ويقابله@القبض@, @توّسع, ã| ا)متداد هو اXاّدة@: @هذه ã| الواحد أّن@أ)صل



بسق ٢٩٢

واXتعّلق@, واXفعول الفاعل من اليه@, اXمتّد يتعلّق وما اXمتّد باخت0ف Oتلف ا)متداد
َبَسَط ـ ل0ٔخذ يكون وقد والبذل, للعطاء يكون قد اليد وَبْسط اتِّساعه@/ فَبْسط@اXكان@:
ã| والَبْسط وِعَظمه@/ وكFله طوله :@Ë»ا� ã| والَبسُط ن¿Ìه@/ الِفراش@: وَبْسُط اليه@, يََده
والبسيط انط0قه@/ @اللِّسان: ã|و بُ¿Ìه@وفرحه@/ @الوجه@: ã|التوّسع@وإ)حاطة@فيه@/@و الِعلْم:

ال5ّكب@/ Mدود يتقيّد nو حّده قّل ما
/@٢٧ . ٤٢ ـ َلَبَغوا ِلِعباده زَق الرِّ Rا َبَسَط ولَو
/@٢٦ . ١٣ ـ وَيْقِدر َيشاُء ْن Ò ßX زَق الرِّ َيبُسُط Rُا

والتدب	@/ العدل ع�مñان عه يوسِّ أيى
/@٢٨ . ٥ ـ يديى بباِسٍط أنا ما ã3 ِلَتْقـُتلَ َيَدَك Ú ãٕا� َبَسْطَت ßS لَ

/@١١ . ٥ ـ م Ô Òvأيد ٕاليكُم َيْبُسطوا أن قوٌم َهمَّ ٕاذ
والتجاوز@/ بالظّلم ٕاليه اليد مَّد أيى

/@٢٤٧ . ٢ ـ ßË Ö» ß0وا الِعلِْم ã| َبْسطًَة وزاَدُه
/@Ë»وا� العلم يّات@, واXادِّ اXعنويّات ã| بالتوّسع الشامل ا)متداد مطلق أيى

/@٢٤٥ . ٢ ـ وَيْبُسط َيقِبُض Rُوا
والقبض@/ القدر مقابل ã| الَبْسط مفهوم أّن ال¿Ìيفة@: ا)sيات هذه من فيُستفاد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بسق@:

باِسقات وا�مع باِسقة@, فهيى طاَلت قعَد@: باب من بُسوقاً النخلُة َبَسَقت ـ مصبا
منه@/ ٕابدال وهو ]ع�بصَق@, بُساقاً وبََسق َمَهَر@, علمه@: ã| الرُجُل وبََسَق وبَواِسُق@/

النـخلُة َبَسـقت يقال@: اòليـل@: قال ه@/ وعلوُّ ء ãÏ¿ال ارتفاع وهو بسق@: ـ مقا



٢٩٣ بسل

ع0@/ علمه@: ã| وبََسق طال@, الرجل@: بََسق ويقال وكُملت@/ طاَلت ٕاذا بُسوقاً@:
واحد, وَبَرَق وبََسَق بََصَق الxذيب@: طوُله@/ Ø Òk بُسوقاً@: يَبُسق ُء ãÏ¿ال بَسق ـ لسا

/@éّالل أنَزلت ٕاذا وأبزقت@: الناقة أبسقت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو البَصق من فهو :@éّالل وأمّا معنويّاً@, أو يّاً مادِّ الطّول ã| ]ع�العلّو البُسوق أّن
ا)نسان@/ اق Ôoب تشبzاً الoق@,

/@١٠ . ٥٠ ـ َنضيٌد َطْلٌع ا ÒG باِسقاٍت والنَّْخَل

مرتفعات@/ أيى

فٕاّن ا�Fعة@, باعتبار فهو النخل@: وصف ã| اXؤّنث ا�مع بصيغة التعب	 وأمّا
فيه وNـوز خاِويٍَة@/ ٍل Ö ÒK أعجاُز ـ ã| Fك و[رة@, كتمر النخلة وواحده جنس النخل

ُمنَقِعر@/ ٍل ÒK @ـ ã| Fك ولفظه@ ا�نس باعتبار التذك	
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بسل@:

قـول وذلک Çبُْس@/ Ò¡وا اÇXنع وهو فروعه@, تتقارب واحد أصل بسل@: ـ مقا
ا Øu@(ٔ هذا من الّشجاعة@, والَبسالة@: بَْسٌل@/ فهو امتنَع ء ãÏ¾ وكّل بَسٌل@, للحرام العرب
ومنه للَهَلكة@/ أسـلَْمتُه َء@: ãÏ¿ال أبسلُت قوGم@: الباب هذا ومن الِقـْرن@, ع� ا)متناع

َكَسبوا@/ ا@ ß[ ُأبِسُلوا اّلذيَن ُأولِئَک ـ َرَهنته :@ َولَديى أبَسلُت

وأبَسلته@: وباِسل@, بَسيل فهو شجع@, ضخامة@: ضخَم مثَل بَسالة بَُسَل ـ مصبا
بِسلوا@/ اُ اّلذيَن أولِئَک ـ رهنته



بسل ٢٩٤

يَصنع �من ã}الرا اُجرة والُبسَلة@: /@hالتحـر وإ)بسال ا¡رام@/ البسل@: ـ صحا
بـاِزل مثل بُْسل وقوٌم بَطٌَل@, أيى باِسٌل فهو بَُسل وقد الّشجاعة@, والَبسالة@: /@�قية الرُّ
ٕاذا ف0ناً@: وأبسلُت الوجه@/ الكريه والبَسيل@: ا¡رب@/ ã| اÔXصاَولة باَسلة@: ÔXوا وُبزل@,

مُبَسل@/ فهو للَهَلكة@, أسلمتَه

الوجه@, استُع	لتقطيب ØËÉع�الX ولتضّمنه ومنعه@/ ء ãÏ¿ال ØËÈ ـ البَْسل ـ مفر
بَسٌل@/ ن@: ÒtرXوا للمحّرم قيل اXنـع Xع� ولتضّمنه الوجه@/ ومُبتَِسُل باِسٌل هو فقيل
ا¡رام أّن والبَْسل@: ا¡رام ب$ والفرق الثواب@, َرم ÔI أيى ـ نفٌس ُتبَسل أن ـ وقوله
ُأولِئَک ـ بالقهـر منه اXمنوع هو والبَْسل القهر@, أو با¡كم منه Wنوعاً كان @Dف عاّم
بغ	ُجرم@/ Ø ã�َب ã"ـ@وٕابسا ã| Fك ـ Ìبإ)رtان Ù»ُوف الثواب@, ُحِرموا أيى ـ ْبِسُلوا اّلذيَن@ُأ

أو الغضـب من َعبََس وتَبّسل@: باسـل فهو بُسـوً) يَبُسل الرجل بََسل ـ لسا
وفُظعت@/ َمرآته كُرهت وتبّسل@وجُهه@: @كّرهه@, ٕاذا تبسي0ً وبّسل@ف0ن@وجَهه الشجاعة@/
باِسل@: éول ا¡رب@/ ã| اXصاَولة واXباَسلة@: منظره@وقبحه@/ لكراهة أ)سد, والباِسل@:
واستَبَْسل@: للموت نفَسه وأبَسَل ض@/ Ôaو اشتّد ٕاذا النبيذ وكذلک حامض@, الطّعم @كريه

عليه@/ نفسه وطّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا0G@كة@/ واòطر الÍØÉر مورد ã| الوقوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل والتوط$أّن لله0@كة oالتسل هو ياً@: متعدِّ أفَعَل من أبسلُت مع� بأّن اتّفاقهم عليه ويدّل
ويقرب ا¡رب@/ ã| اXصاَولة وهو فعَل@: ã| )متداد فاَعَل من اXباَسلة مع� وأّن Gا@/
والÍØÉر@, اÇòطر مـقابل ã| الوقوع أثر ã| ا Øuفٕا الوجه@, ã| الكراهة اXع�@: هذا من
أيى ٕالzا@, بالنسبة الÍØÉر موارد من ا Øuفٕا وا)شتداد@, وا¡موضة الطّعم كراهة وكذلک



٢٩٥ Ë» بَ
إ)رtان@/ وكذلک /@FGوأمثا اللéّوالنبيذ من موضوعاtا ٕا"

ر@/ اxXوِّ ã| Fك مطلقاً@, ( اXذكور بالقيد مقيّدة فهيى الّشجاعة@: وأمّا
الÍØÉر@/ وب$مورد بيyا التناسب �O ف0 واXنع@: ا¡رمة وأمّا

اXاّدة@/ مشتقّات bيع ã| مأخوذة ا¡يثيّة فهذه
/@٧٠ . ٦ ـ o Òaمن Ìاٌب Ò¾ م ÔG َكَسبوا ]ا ُأبِسُلوا اّلذيَن ُأولِئَک

/@٧٠ . ٦ ـ َكَسَبت ]ا نفٌس ُتبَسَل أن ِبِه َوذَ@كِّْر

ا¤ّرمة@/ القبيحة أ)عFل من كسبوا ما بسبب والعذاب ا0G@كة ٕا" اُسِلموا أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë» بَ

Ë Ø»وتبË Ò»صوت@,@وابت غ	 من قلي0ً َضِحَک ب@: ÒÍÒÈباب من ÓÊ Ö»َب@Ë Ò»َب ـ مصبا
الّضِحک@/ دون هو ويقال @كذلک@/

يقال@: الّضِحک@/ دون ة@,@وهو ØÌ»Ò ßX الفَم مُقّدم ٕابداء وهو أصل@واحد@, :@Ë»ب ـ مقا
/@Ë Ò»َوابت ÒË Ú»وتب ÔË ß»يَب Ë Ò»َب

قـال ا@/ ßGَقـو ِمن ضاِحكاً ÒË Ú»فتب ـ وأحَسـنُه الّضِحک أقّل وهو َبَسـم@: ـ لسا
/@Ë Ø»التب أ@ك9َضِحكه كان ٕانّه ��ص صفته ã|و أ)نبياء@/ أ@ك9َضِحک Ë Ø»التب الّزّجاج@:

عنه@/ انكّل ال2ِق@: عن الّسحاُب Ë Ò»وابت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

صوت@/ فيه ِحک,@و)يبدو اXرتبة@الضعيفة@من@الضَّ هو @اXاّدة@: ã|@أّن@أ)صل@الواحد



Ì¿ب ٢٩٦

/@١٩ . ٢٧ ـ ا ßGَقو ِمن ضاِحكاً ÒË Ú» َفَتبَ
حال@/ ضاحكاً فكلمة ِحک@, الضَّ حال تبّسمه بلغ وقد قوGا@, من تعّجباً Ë Ø»فتب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì¿ب
نباtا@, من ظهَر أ)رضما ة ÒÌ Ò¿َوب إ)نسان@/ جلد ظاهر Ì Ò¿َوالب Ìة Ò¿َالب ـ صحا
اُ)مور ة ÒÌ Ò¾ومُبا م0ُمََسxا@/ اXرأة@: ة ÒÌ Ò¾ومُبا ْلق@/ Òòا :@Ì Ò¿َوالب أ)رُض@/ ت ÒÌ Ò¿أب وقد
الرجـَل Ìت Ò¿َوب ته@/ ÒÌ Ò¿َب أخذَت ٕاذا بَ¿Ìاً@: Ìه Ô¿أب hأ)د Ìُت Ò¿وب بنفِسک@/ تلzا بالك«Ìأن وإ)Ëºالبشارة والتبش	@, إ)بشار وكذلک البُ¿Ìي, من وبُشوراً: ُه@بَ¿Ìاً ÔÌ Ô¿أب
بعضـاً@/ م ÔÎÉبع Ì Ø¿ب القـوُم@: ÒÌ Ò¾وتَبا الوجـه@/ طَِلق أيى Ì¿الِب َحَسـن وهو /@ ØËÉوال
Ìات@: Ù¿بÇÔXوا ء@/ ãÏ¾ كّل أوائل وكذلک أوائله@/ الّصبح@: وتَباش	 البُ¿Ìي@/ والتّباش	@:

بالغيث@/ Ì Ù¿تُب ãHّال ياح الرِّ
واXصدر ا)ستبشار@, وهو :@ Óومع� فِرَح@يفَرُح@وزناً Ìمثل Ò¿يَب بكذا ÒÌ ß¿َب ـ مصبا
/@Ì¿ُالب وا)Ëºمنه قتل@, باب من بَ¿Ìاً Ìه Ô¿أب Ìته Ò¿ب فيقال با¡ركة ويتعّدي الُبشور@,
ا¢Çفّف من الفاعل Ëºوٕا باللّغت$@, السبعة وقرأ العرب@, عامّة لغة بالتثقيل والتعدية
ط0قة :@Ì¿والِب ذلک@/ من والبُ¿Ìي ,@ ØÌ¿ال من أ@ك9 	òا ã| البش	 ويكون عـ�بَش	@, اُطـِلَق Øj وَقـَصبة@, َقـَصب مثل Ì Ò¿َالب وا�Çمع ا�لد@, ظاهر Ìة Ò¿َوالب الوجه@/
تـوّ)ه أ)مـَر@: ÒÌ¾وبا ا@/ ßt ÒÌ Ò¿بب [تّع زوجته@: الرجُل ÒÌ¾وبا وbِعه@, واِحِده ا)نسان

Ìته@/ Ò¿َبب
جلد ظاهر Ìة Ò¿َفالب ال@/ Òbو ُحسن مع ء ãÏ¿ال ظهوُر واحٌد@: أصل :@Ì¿ب ـ Ìمقا Ò¿َالب يى Ùdو tÌا@, Ò¿َب ٕا" بب¿Ìتِه ٕافضاؤه وذلک اXرأة@, الرجُل ÒÌ Ò¾با ومنه ا)نسان@/



٢٩٧ Ì¿ب
Ìه Ù¿اُب ف0ناً Ìت Ø¿ب ويُقال ا�Fل@/ والبَشارة@: الَوجه@/ ا¡سُن والبَش	: لظهورهم@/ Ìاً Ò¿َب

تبش	اً@/
Øيُث�@( وا�مع@, وا)ثن$ والواحد اُ)ن=والّذ@كر ع� يقع اòلق :@Ì Ò¿َالب ـ لسا
الت^يل@@ـ ã|و ـ Øيُث� وقد /@Ì Ò¿َب وهم ,@Ì Ò¿َب وYا ,@Ì Ò¿َب وهو ,@Ì Ò¿َب هيى يقال مع@, ÔN@(و

ِمثِلنا@/ يِن ÒÌ Ò¿ ِلبَ أنؤِمُن

Ì Ò¿البَـ قولنا أّن :@Ì Ò¿َوالب الناس ب$ الفرق ـ ٢٢٨ ص ـ للعسكريى الفروق
رجـل يـقال اGيئة@, ُحسن وهيى البَشارة من مشتّق أ@نّه وذلک اGيئة@, ُحسَن ãÏÉيقت
ا¡يوان أحسن م Øu@(ٔ Ìاً Ò¿َب الناس فُسمِّيى اGيئة@, حسن كان ٕاذا@ بش	ة وامرأة بش	
ومنه شأuم@, لظهور Ìاً Ò¿َب وا Ø Ôdو الظهور@, ãÏÉيقت Ì Ò¿َب قولنا ٕاّن يقال أن وNوز هيئة@,
والنـاسÇbع ا¡Çركة@, وهو النوس ãÏÉيقت الناس وقولنا Ìة@, Ò¿َب ا�لد لظاهر قيل
يعنون ـ Ì Ò¿َالب	خ Tّمد ـ وتقول Ìـ Ò¿ بَ Yّٕا هذا ما ـ القرآن ã|و وbع@, Ìواحد Ò¿َوالب

مثلنا@/ يِن ÒÌ Ò¿ ِلبَ ـ بَ¿Ìاِن فيقال Ì Ò¿َالب Øويُث� كّلهم@, الناس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والط0ّقة ّ الطبيعيى ا¢صوص ا)نبسـاط هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحد أ)صل أّن
من ل0نسان طبيعـيّة حالة Ì¿ُالب أّن يقال أن وZكن تكويناً@, لوجوههم السـDء ã|
سـائر عـن الظـاهر ã| ا)نسان ÇZتاز ا¡ـالة وwذه التبّسـم@/ قبل وهيى ا)نبساط@,
صار Øj تكويناً@, طَِلقاً منبسطاً كان مَن وهو ة Ø{مش صفة كَحَسن Ì Ò¿َفالب ا¡يوانات@/

ا)نسان@/ لنوع ÓÊºٕا
وهو نباtا@, من ظهر أ)رضما Ìة Ò¿َب ـ قوGم أ)صل@: من ذ@كرنا ع�ما ويدّل



Ì¿ب ٢٩٨

مع ء ãÏ¿ال والبَ¿Ìظهور /@ Óومع� لفظاً كَفِرَح Ìبكذا ß¿َوب الوجه@, طَِلق الِب¿Ìأيى حسُن
ا�Fل@/ والبَشارة الوجه@, ا¡سن والبش	 وbال@, ُحسن

ا�Çلد ã| وظهوره Ì¿ُالب كون باعتبار ّ Vازيى fع� ا�لد@: ]ع� Ìة Ò¿َالب وأمّا
الطّـ0قة وامـتداد والطـول@, ل0مـتداد اÇXفاَعلة فـٕاّن Ìة@: Ò¾باXا وأمّا البدن@/ وظاهر
من مسـتفاد اXعـ� هذا أّن أو ا0Xمسة@, ع� يدّل الزوجـة ٕا" بالنسبة وا)نبساط
الوجـه$@/ ع� اُ)مور مبا¾Ìة وكذلک ا�لد@/ ]ع� Ìة Ò¿َالب من ا)نðاعيى مقتÏÉا)شتقاق هو Fك فيه@, وا)Nاد الغ	 ٕا" والط0ّقة ا)نبساط ٕايصال فهو التبش	@: وأمّا

التعدية@/

مـقابل ã| يذكر مفهومه ã| الظهور مع� باعتبار ا)نسان أّن أنس ã| وسبق
مقابله@/ ã| Ì Ò¿َالب يذكر nو ا�ّن@,

النظر فيه يكون مورد كّل ã| ذ@كر قد وا)نبساط@: مع�الط0قة Ìباعتبار Ò¿َوالب
وا)نبساط@/ الط0قة ٕا"مطلق

/@٤٧ . ٣ ـ Ì Ò¿ بَ ã3َسْس Ö ÒZ Ònو َوَلٌد ã� َيكوُن Øæأ

/@٢٠ . ١٩ ـ ÕÌ Ò¿ بَ ã3َسْس Ö ÒZ Ònو ُغKٌم ã� َيكوُن Øæأ

/@٣١ . ١٢ ـ Ìاً Ò¿ بَ هىذا ما ِRِ حاَش وُقلَْن

/@١٧ . ١٩ ـ اً َسِويّ Ìاً Ò¿ بَ ا ÒG فتمّثَل

/@٥٤ . ٢٥ ـ َنَسباً فجعلَُه Ìاً Ò¿ بَ اXاِء ِمَن َخَلَق اّلذيى وهو

وا0Xئكة@: ا¡يّة اXوجودات سائر مقابل ã| يُستعمل أيضاً ا)عتبار وwذا
/@١٠ . ١٤ ـ ِمْثُلنا ÕÌ Ò¿ بَ Yّٕا Ôrأن ٕان

/@٣٣ . ١٥ ـ َخلقتَه àÌ Ò¿ ِلبَ Yٔسُجَد أ@كُن Ö Òn



٢٩٩ Ì¿ب
/@٣٣ . ٢٣ ـ ِمْثُلكُم ÕÌ Ò¿ بَ Yّٕا هىذا ما

/@٢٥ . ٧٤ ـ Ì Ò¿ البَ قوُل Yّٕا هىذا ٕان

/@٢٨ . ١٥ ـ Ìاً Ò¿ بَ خاِلٌق ã Ùæ ٕا للمKِئكَِة َربَُّک قاَل

/@١٧ . ١٩ ـ اً َسِويّ Ìاً Ò¿ بَ ا ÒG فتمثََّل

وبالنسـبة واXائّية@, ال5ابيّة ماّدته جهة من خلقتـه@, عظمة مقام ã| يذكر وقد
ٕالzا@:

/@٧١ . ٣٨ ـ ط ِمن Ìاً Ò¿ بَ خالٌق ã Ùæ ٕا

/@٥٤ . ٢٥ ـ Ìاً Ò¿ بَ اXاِء ِمَن َخَلَق

/@٢٨ . ١٥ ـ ٍأ Òaِمن َصْلصاٍل ِمن Ìاً Ò¿ بَ خاِلٌق ã Ùæ ٕا

/@٢٠ . ٣٠ ـ ÕÌ Ò¿ بَ Ôrأن ٕاذا Ø Ôj تُراٍب ِمن َخَلَقكُم أن

ال5اب@/ من خلق وقد الصورة ومنبِسط الوجه وطِلق اGيئة حسن Ì¿ب فهذا
اXعنوّية@: الروحانيّة اXراتب ٕا" نسبته مقام ã| يذكر وقد

/@٧٩ . ٣ ـ والّنبّوة كَم Ô¡وا الِكتاَب Rُا يُؤتيَُه أن àÌ Ò¿ ِلبَ كاَن ما@

/@٥١ . ٤٢ ـ َوْحياً Yّٕا Rُا ُيكلِّمُه أن àÌ Ò¿ ِلبَ كاَن وما@

/@٣٤ . ٢٣ ـ Ìون ßºا Òò ٕاذاً ٕاّنكُم ِمثَلكُم Ìاً Ò¿ بَ Ôrأطَْع ßS ولَ

والروحانّية@, النبّوة Iقّق ãÏÉتقت@( وانبساطها الصورة وُحسن الوجه فط0قة
/@ ّ معنويى أمر والنبّوة ,@ ّ يى مادِّ أمر Ì¿ُفالب ,@Fyبي ت0زم و)

:@Ì Ö¿َالب من مصدر Ëºا :@Ì¿ البُ وأّما

/@٤٨ . ٢٥ ـ ِتِه Òaَر َيَديى Òَب ¿Ìاً بُ ياَح الرِّ أرَسَل اّلذيى وهَو



Ì¿ب ٣٠٠

اXفرد ع� ويُطلق /@ هيى هيى حيث من اXاهيّة ع� يدّل الرياح من حال فهو
بش	@/ bع يكون أن وZكن وا�مع@/

مصدر ا Øu@أ أو مي@اËº@نبت@, Ô{,@كال	َت@به@من@خÌ Ù¿ُب ٕاX@Ëºا فهو ¿Ìي: البُ وأّما
ياً@/ متعدِّ أو )زماً Ì¿َع�الب[ جعي@, @كالرُّ

/@٩٧ . ٢@ للُمؤِمن@ـ Ìًي Ö¿ وبُ َوُهدًي َيَديِْه Òَب ا ßX قاً َوُمَصدِّ

/@١٠ . ٨ ـ@ ُقلوُبكُم@ ِبِه Ú ßSولَتطَم ¿Ìًي بُ Yّٕا Rُا َجَعلُه وما

/@٦٤ . ١٠@ ـ نيا الدُّ ياِة Ò¡ ا ã| Ìيى Ö¿ البُ م Ô ÒG
/@٦٩ . ١١ ـ@ @ Ìيى Ö¿ بالبُ Òoٕابراه ُسُلنا ُر جاَءْت وَلَقْد

التقديرين@/ اXع�ع� فيصّح
/@١٩ . ١٢ ـ@ ُغKٌم هىذا Ìيى Ö¿ بُ يا قاَل

خ2 وبُ¿Ìي غ	هم@, من أو قومه من عنده ÍÉح مَن وهو Tذوف@, اXنادي
هذا@/ بُ¿Ìي أو بُ¿Ìي@, هذا قوم يا والتقدير@: Tذوف@, مبتدأ

/@١٨٨ . ٧ ـ@ Õ�وبَش َنذيٌر Yّٕا أنا ٕان

/@١٩ . ٥ ـ@ وَنذيٌر Õ�بَش جاَء@كُم فَقْد

/@٢٨ . ٣٤@ ـ @ وَنذيراً بَش�اً للنّاِس كاّفًة @Yّٕا أرَسْلناَك وما

Ì¿َالب والبش	من النذير@, مقابل ã| غ	ها ã|و ا)sيات هذه ã| البش	 ذ@كر وقد
]ع�اXنِذر@/ النذير أّن Fك ,@Ì Ù¿بÔXع�ا[ ياً متعدِّ

ع� يدّل فَعي0ً فٕاّن ِصـَيِغها@, اخت0ف :@Ì Ù¿َبÔXوا Ì ß¿ْبÔXوا البشـ	 ب$ والفرق
نسبة إ)بشار ã| واXنظور /@Ì¿َالب شأنه البَ¿Ìومن له ثبت فالبش	من النسبة@, ثبوت
ٕافعال@/ صيغة ÏÉمقت هو Fك قهراً@, باXفعول تعلّقه Øj أّوً) به وقيامه الفاعل ٕا" الفعل



٣٠١ Í½ب

ّ تبعيى بالفاعل والقيام أّوً)@, فيه ووقوعه باXفعول الفعل تعلّق تفعيل هيـئة ÏÉومقت
/@ ّ قهريى

له ثبت من أيى الثبوت ٕا"جهة فzا فالنظر البش	@: لفظ استعمل مورد كّل ãف�
اXذكورة@/ ا)sيات ã| Fك Ìاً@, Ù¿مُب يكون أن شأنه ومن الصفة هذه

نظر و) الفعل@, قيام جهة ٕا" فzا فالنظر إ)بشار@: لفظ يستعمل مورد كّل ã|و
الوقوع@/ جهة ٕا" فzا

/@٣٠ . ٤١ ـ نَِّة Ò0با وا ÔÌ ß¿ وأبْ َزُنوا Ö ÒI@Yو اُفوا ÒH Yّأ
وصدوره@/ Iقّقه وجهة التبش	 قيام هنا فاXقصود

النسبة وٕايصال الوقوع ٕا"جهة فيه فالنظر التبش	: يستعمل@لفظ مورد @كل ã|و
اXفعول@/ ٕا"

Ì Ù¿ وبَ Ìالّصاِبريَن@, Ù¿ َوبَ ,@٢١٣ . ٢ ـ وُمنِذريَن يَن ßÌ Ù¿ ُمبَ Ò الَنِبيِّ Rُا َفَبَعَث
Ì Ù¿ وبَ آَمُنـوا@, اّلذيَن Ì Ù¿ وبَ وأجٍر@, ْغـِفَرٍة Ò ß[ ُه ÖÌ Ù¿ َفبَ ,@ àoأل ِبَعَذاٍب Ìُهم Ù¿ َفبَ ,@ Òؤِمنـ ÔX ا

ق@/ بٕاسحى Ìناها Ø¿ َفبَ ,@ ِبيَْحييى َك ÔÌ Ù¿ ُيبَ ,@ قِّ Ò¡با Ìناَك Ø¿ بَ ِبُغKٍم@, َك ÔÌ Ù¿ ُنبَ ٕانّا ,@ ÒاXنافق
والوقوع@/ التبليغ جهة ٕا" ونظائرها ا)sيات هذه ã| فالنظر

عنه Ø2ع فقد والّط0قة@: والفرح ا)نبساط يوِجب مطلوباً فع0ً Ì¿َالب كان ا ØXو
ـ ا)نذار بصيغة عنه Ø2فع العباد@, Hويف وهو ا)نذار 0Rف وهذا التبش	@, بصيغة

تعا"@/ منه لطف كFل هذا ã|و وُمنِذريَن@/ Ìيَن Ù¿ُمب Kًُرُس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í½ب
مثل أبصار وا�مع اÔXب½ÍÒات@, ا�ارحُة به تُدِرك الّذيى النور :@Í½الب ـ مصبا



Í½ب ٣٠٢

Ì»والك ½ÍÒاً بَ ÙËÉبال به ½ÍÔُت وبَ ٕابصاراً@, الع$ برؤيَة ته ÖÍ Ò½أب يقال وأسباب@, سبب
وهو بنفسه@, يتعّدي وقد الُفصحي@, اللّغة ã| بالباء يتعّدي به@, بَص	 فأنا علمت@, لغة@:
تَبْص	اً@, به ½ÍØتُه بَ فيُقال ثاٍن ويَتعّدي@بالتَّْضعيف@ٕا" ِعْلم@وخ2ة@, ½ÍÒوبَص	ة@أيى بَ ذو

إ)صبع@/ :@Íß½ والِبنْ ]ع�البص	ة@/ وا)ستبصار@:
هـذه ومـن به@, Õ	بَص هو يقال ء@, ãÏ¿بال العلم أحدÇYا أص0ن@: :@Í½ب ـ مقا
ُيقال@, Dف س Û5ال والبَص	ة ٕاستدارت@, بأ)رض وقعت ٕاذا الَدم ِمن والقِطَعُة البَص	ة@,
به ¼Íَت ٕاذا ء@: ãÏ¿بال ½ÍÔُت وبَ ء@, ãÏ¿ال وضوُح كلّه ذلک وأصل هان@, Ô2ال ½ÍÖوالبَص	ة البَ ومنه ِغلَُظه@/ ء@: ãÏ¿ال ÍÖ½ فبُ خر@: s(ا وأ)صل رأيَته@/ ٕاذا ُته@: ÖÍ Ò½وأب بَص	اً@, اً ßXعا
ãHُّشق ب$ ما والبَص	ة الثوب@, حاشية اط ÔH Fك اطان ÔO hأد ٕا" Õhأد ØËÉ يُ أن وهو

خوة@/ الرِّ جارة ß¡ا :@ ÔÍ½والِب ½Íة والبَ أقرب@/ أ)ّول أ)صل ٕا" وهو البيت@,
أ¾Ìفَت ٕاذا وبا¼ÍÒته@: رأيَته@/ َء@: ãÏ¿ال ُت ÖÍ Ò½وأب الّرؤية@/ حاّسة :@ÍÒ½ البَ ـ صحا
يَب½ÍÔوا n ]ا ½ÍÔت بَ ـ علمتُه ء@: ãÏ¿بال ½ÍÔُت وبَ الِعلم@/ :@ÍÒ½ والبَ بعيد@/ من اليه تنظر
التعريف والتبص	@: والتعّرف@/ التأمُّل :@ÍØ½والتب بَصارة@, ÍÔ½ بَ وقد /@ ßnالعا والبَص	@: به@/
ا¡Çّجة@/ ة@: ÒÍ Ò½بÇÔXوا ة@/ ÒÍ ß½ ُمـبْ آيـاُتنا م Ô Ötجاَء ØFفل ـ اXضيئة واÔXب½Íßة@: وإ)يضاح@/
الدم من ء ãÏ¾ البَص	ة ـ ّ أ)صمعيى قال ½ÍÖة@/ البَ يت Ù Ôd وwا ِرخوة@, حجارة ½ÍÖة@: والبَ

ا�انب@/ :@ÍÖ½ والبُ مّية@/ الرَّ ع� به يُستَدّل
به Õ	بَص وهو به@, اً ßXعا صاَر ٕاذا بعمله@:@ ÍÔ½ بَ وقد به ÒÍ Ô½ وبَ َء ãÏ¿الÍÒ½ أبْ ـ أسا
عـلّمتَه ٕاذا به وب½ÍØتُه كذا ½ÍÚتُه وبَ بالتجارة@, ½ÍÒاء البُ من وهَو وبَصارة@, ÍÒ½ بَ وذو
َعَمي ِمن أهوُن أ)بصاَر وَعَمي وعمله@, دينه ã| Í ß½ مُستَبْ وهو ف0ُناً ã" ÖÍ Ú½ وتَبَ ٕايّاه@,

والِغَلظ@/ الثَِّخُن وهو Êºء ½Íكّل وبُ الثوب@, هذا Í½ بُ أثخَن وما الَبصائر@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٠٣ Í½ب

والتحقيق@:

أّن Fك القلب@/ بنظر أو الع$ بنظر العلم هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
النظر@: بقيد مقيّد غ	 مطلق والعلم العلم@/ بقيد مقيّد غ	 مطلق والنظر الرؤية

/@١٩٨ . ٧ ـ Íون ß½ُيب@Y وُهم ٕاليَک َينظروَن وتََراُهم

فيقال التأنيث@, ã| البص	ة وتستعمل والعلم@/ النظر أيى البَصارة له ½ÍÒفالبَص	مَن والبَ كصحيفة@وصحائف@وظريفة@وظرائف@, بصائر وbعها بص	ة وقّوة نفس@بص	ة
ع� اXصدر وٕاط0ق البا¼Íة@, أيى الفاعل ]ع� كونه باعتبار ÓÊºوٕا مصدراً, يستعمل
والفرق أبصار@/ وbعه الذات@, ( والفعل ا¡دث ٕا"جهة النظر ٕا"أّن ل0ٕشارة الفاعل
الصدور جهة من وتفعيل ٕافعال ãHصيغ فرق ã| ذ@كرنا ما هو والتبص	 إ)بصار ب$

والوقوع@/

ÖÍ½ فبُ Ë»ا� من ي5اءي ما أّول كونـه فباعتـبار والِغَلظ@: الثَِّخـن مع� وأمّا
مع�ا�انب@/ منه وقريب منه@, ÍÒ½يُب ما الثوب

ÍÒ½يُبـ ØHح وبقائـه ثبـوته فباعتـبار ع�أ)رض@: اÔXسـتدار الدم مع� وأمّا
نّة Ôا� فٕاّن س@: Û5مع�ال فكذلک الرمّية@/ أثر يُب½ÍÒمن ما فهو مّية@, ع�الرَّ به ويُستدّل

ويبارز@/ ارب ÔJ ن ØW بل الس0ح يُب½ÍÒمن ما أّول
ا)حتجاج@/ مقام ã| ويُري يقّدم ما فهو ال2هان@: وأمّا
البياض@/ من فzا ما فباعتبار الرخوة@: ا¡جارة وأمّا

/@٣٦ . ١٧ ـ والُفؤاَد ÒÍ Ò½ والبَ ْمَع السَّ ٕاّن
/@٤ . ٦٧ ـ Í Ò½ البَ ٕاليَک َيْنقِلْب ,@كّرت ÒÍ Ò½ البَ !رِجع Ú Ôj ///@ ÒÍ Ò½ البَ فارِجع

وباعتباره@/ النظر الع$بلحاظ أيى



Í½ب ٣٠٤

/@٧ . ٧٥ ـ الَقَمُر وَخَسَف ÔÍ Ò½ البَ بَِرَق فٕاذا

ومثله@: نظره@, ã| الع$ Xعان حّدة اشتّدت أو Mّدة@/ وكان النظر Xعان اشتّد أيى
/@٢٢ . ٥٠ ـ َحديٌد اليَوَم َك ÔÍ Ò½ َفبَ

/@١٠٣ . ٦ ـ اYْٔبصاَر ُيدِرُك وهَو اYْٔبصاُر Y@ُتدِركُُه

الباطنة الع$والبا¼Íة وهيى الظاهرة ة ÒÍ ß¼البا من أعّم والب½Íهنا ,@ÍÒ½ بَ bع
:@ ã| Fك القلب@, وهيى

/@١٣ . ٣ ـ اYْٔبصاَر ãو�Yُ ةً Ò Ö َلِع ذلَِک ã| ٕاّن

البَصارة@, ]ع�ما@له كَحَسن@فهو صفة كان أ)صل ã| ÒÍ Ò½ البَ أن@نقول@ٕاّن و)يبعد
والقلب@/ ع�الع$ فيُطلَق

/@٢٦ . ٤٦ ـ ةً وأفِئَد وأْبصاراً عاً Ö Òd ْم Ô ÒG وَجَعْلنا

بأ)فئدة@/ مقابلxا بقرينة البا¼Íة العيون أيى
/@٤ . ٥٧ ـ Õ�َبص َتْعَملوَن ا ß[ Rُوا

/@١٥ . ٣ ـ بالِعباِد Õ�َبص Rُوا

/@٥٠ . ٦ ـ Ô�والَبص اYْٔعميى َيْسَتويى َهْل

/@١٩ . ٦٧ ـ Õ�َبص ٍء ãÏ Ò¾ بكلِّ ٕانُّه

ء@/ ãÏ¾ عليه �O@( ßnوعا ناظر أيى
/@١٤ . ٧٥ ـ َبص�ةٌ َنْفِسِه Òَع� اYٕنساُن َبل

النفس@/ باعتبار التأنيث

/@١٠٨ . ١٢ ـ ٍة Ò�َبص Òَع� Rِٕا�ا أدُعو



٣٠٥ Í½ب
ـ ومثلها بص	ة@/ بَصارة أو ة ßXعا نفسمطمئنّة أو قاطعة حّجة ع�

/@٢٠٣ . ٧ ـ وَرaة وُهدي َربِّكُم ِمن َبصاِئُر هذا

أيى ـ Uا مـن لكم بصائر اليک أنزل ما أو اليک يوحي ما أو القرآن هذا أيى
بصارة@/ فzا قاطعات )معات وحجج بيِّنات آيات
/@١٣ . ٢٧ ـ ة ÒÍ ß½ ُمبْ آياُتنا م Ôtجاء ØFفل

/@٥٩ . ١٧ ـ ةً ÒÍ ß½ُمب الناَقَة \وَد وآَتينا

/@١٢ . ١٧ ـ ةً ÒÍ ß½ُمب اِر Øyال آيَة وَجَعْلنا

وهـذا والعلم@/ اXعرفة حصول ونتيجته وإ)¾Ìاف@, الدقيق النظر هو إ)بصار
التفقّد بقصد أو والعقاب@, أ)خذ بقصد أو وإ)حسان@, إ)فادة بقصد يكون قد النظر
من صورة ِّ بأيى ا)سـتفادة بقصد أو اXعيشـة@, وتدب	 اُ)مور ونظم ا¡وائج وقضاء

الصور@/

ٕا" ã"العـا من تكون ا Ø̂ ٕا الباقية وأ)قسام ,@ ãæالدا من يتحقّق ا)sخر Ë»والق
:@ ãæالدا

/@٤٤ . ٤٠ ـ بالِعباد Õ�َبص Rَا ٕانَّ Rٕا�ا أمريى ُض واُفوِّ

Zكن@/ ما بأحسن عباده أمور فيدبِّر أيى
فإ)بصار ومقاماً@, اÔXب½Íßمرتبًة ونتيجته@Oتلف@باخت0ف إ)بصار فالغرضمن
مُب½Íßيّة غ	 وٕابصارها ا)sيات@, ٕابصار غ	 العبد وٕابصار العبد@, ٕابصار غ	 Uا من
حاجة قضاء أو ٕاحسان من لغرضما الدقيق النظر هو وا�امع@بيyا@: الناقة@/ أو الyار

غ	ها@/ أو معيشة تدب	 أو
ل0ٕفاضة الناس ومقابلxا ãالتكوي� نظرها عن عبارة والyار@: ا)sيات Ôfب½Íßيّة



Í½ب ٣٠٦

ّية@/ مادِّ أو معنويّة بأنوارها والتدب	 وإ)فادة
نظر Gا وكان تعا"@, Uا آيات من بيِّنة آية كانت ا Øuأ باعتبار الناقة@: ومب½Íßيّة

وٕافاضxم@/ الناس هداية ã| Ø ãتكوي�
/@@٨٥ . ٥٦ ـ Íون ß½ Y@ُتبْ ولِكن ِمْنكُم ٕالَيِْه أقرُب ُن Ö ÒLو

/@١٧٩ . ٧ ـ ا ßw Íوَن ß½ Y@ُيبْ Õ Ôمأع Ô ÒGو
/@٣٩ . ٦٩ ـ hكَر َرسوٍل لَقوُل ٕانُّه Íوَن ß½ Y@ُتبْ وما Íوَن ß½ ُتبْ ا ß[ ÔË ß»اُق Kف

متعّد غ	 والبصارة ياً@, متعدِّ أفَعل من وهو الدقيق@, النظر ع� يدّل فإ)بصار
اللـحاظ وwذا الصـفة@, ثبوت ع� يدّل فعيل هو البص	 أّن Fك الّلزوم@, ع� وتدّل
وحدوثه بالفاعل ا¡دث ع�قيام تدّل ا ØuفٕاÍß½بÔXا كلمة دون اXتعال@, Uع�ا يطلق

وصدوره@/

مورد@: ã| ا£ّرد صيغة انتخاب أّن Fك@
/@٩٦ . ٢٠ ـ به Íوا Ô½ َيبْ n ا ß[ Íُت Ô½ بَ

/@١١ . ٢٨ ـ ُجُنب َعن بِه ْت ÒÍ Ô½ فبَ

واليق$@/ العلم وحصول الّزائد والتحقيق البَصارة وثبوت التأ@كيد ع� للد)لة
/@٢٦ . ١٨ ـ ْع ß Ödوأ ِبِه ÖÍ ß½ أبْ

/@oوالتعظ ع�اXبالغة للد)لة تعّجب صيغة
/@@٨ . ٥٠ ـ ُمنيب َعْبٍد ِلُكلِّ وِذ@ْكريى ةً ÒÍ ß½ َتبْ

وبالباء@/ بنفسه ãæالثا اXفعول ٕا" يتعّدي وأوضحه@, فّهمه أيى أ)مر ب½ÍØه ِمن
/@١١ . ٧٠ ـ م Ô ÒuوÍ Ú½ ُيبَ ÓD Òa Õo Òa وY@َيسأُل



٣٠٧ بَضع بصل@,

أمورهم وكيفـيّات ومقاماtم أحواGـم فيُب½Íßون Gم@, ويُبيَّنون فون ُيعرَّ أيى
مفيدة@/ غ	 عÇyم اXسـألة أّن ويعلمون فيشاهدوuم وأعGFم@, اختـيارهم وحدود

/@ ّ ا�معيى معناه باعتبار oا¡م ٕا" يرجعان فالضم	ان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بصل@:
الَبَصلة@/ الواحدة معروف@, البََصل ـ صحا

الوجـه ã| يزرع 	يى ÒM أنـواع@, bلة وله الزنبقـّية@: بصل@, ـ التـذكرة ٕاحياء
كب	ة وبصلته ,@ ãالقب� الوجه ã| يزرع ما وهو وَصعيديى /@ ÓFحج أصغر وهو البحريى

ّ وشاميى عصارة@/ وأ@ك9 ÓFطع أح� وهو أ)aر البصل وهو ّ وروميى عصارًة@/ وأ@ك9
وaض سّكريّة ماّدة من ومقداراً وك2يتاً طيّاراً زيتاً البصل وJويى أطول@/ وبصلته
ذ@كر وقد بقطرة@, الّرمَد ã| قدZاً عص	ه يستعمل وكان وكلسيوم@, وفيتام$ ّ فسفوريى
مـع يُـعطي وكان أ)زمنة@, أقدم مُنذ البََصل عرفوا الفراعنـة أّن ه	ودوت@:@ خ اXؤرِّ
أوراقه أو ُعصارته أو البََصل رائحة أّن ا¡ديث العلم أثبت وقد أ)هرام@/ لبُناة الَعَدس

والدوسنتاريا@/ الدف5يا وميكروب السبحيّة اXيكروبات تقتل
َبَصلة@/ بََصل@, = [@باصال@] ـ قع

/@٦١ . ٢ ـ وَبَصِلها Îا ßºوَعَد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضع@:
َ
ب

العـدد@, ã| وِبضع وَبَضعات@/ بَْضع وا�مع الّلحم@, من القطعة الَبضعة@: ـ مصبا
ٕا" أ)ربعة من ثعلب@: وعن التسعة@, ٕا" الث0ثة من واستعFله يفتح@, العرب وبعض



بَضع ٣٠٨

من أيضاً ويستعمل نسوة@, وِبضع رجال ِبضع ـ واXؤّنث اXذّكر فيه يستويى التسعة@,
كالنيف@, اXؤّنث مع وIذف اXذّكر ã| اGاء تثبت لكن ,@Ì¿ع تسعة ٕا" Ì¿ع ث0ثة
رج0ً وع¿Ìون ِبضعـة فيقـول@: بعض وأجازه الع¿Ìين@, ع� زاد Dف و)@يسـتعمل
م}مة قِطعة العدد@: ã| والِبضعة الِبضع مع� هذا ع� وقالوا@: امرأة@/ وع¿Ìون عـ�وبضٌع ويطلق وا�Fع@, الفَرج وأقفال@: قُفل مثل أبضاع bعـه والبُضُع Tدودة@/ غ	
والبـضاعة ُمـباَضعة@/ باضَعها من Ëºٕا وهو ,@ Óومع� وزناً Fع ßا� والِبضاع@: الðويج@,
وأبضعـتُه ,@ ãÏ»لنف ِبضاعة جعلته ء@: ãÏ¿ال واسـَتْبضعُت للتجارة@, تعّد اXال من قِطعة
شققُته@, نفع@: باب من بَضعاً اللّحم وبضعُت َبضائع@, وbعها ِبضاعة@, له جعلته :@ غ	يى
سال فٕان دم@, مyا و)@يسـيل العظم و)@تبلغ اللّحم تشّق ãHّال الشّجة الباِضعُة@: ومنه

واXبالغة@/ للتكث	 وبّضَعه قطعه@, بَضعاً@: وبَضعه الدامية@/ فهيى
ãæوالثـا غ	ه@, أو عضواً ء ãÏ¿ال من الطائفة أ)ّول ث0ثة@, أصول بضع@: ـ مقا
يَبَضُعه اللّحَم ا)نساُن بََضع ـ أ)ّول فأمّا غ	ه@/ أو بك0م ء ãÏ¾ يُش� أن والثالث ُبقعة@,
من �قَطعة ا2ÒGة وهيى القِطعة والَبضعة@: قِطَعاً@, جعلُه ٕاذا تبضيعاً@: ُعه يُبضِّ وبَّضَعه بَضعاً
هـيى ãHّال اXباَضـعة فأمّا وَعبـد@/ َعبيد مثل بَضـع bع اللّحم من والبَضـيع ,@�الّلحم
هو ا ØWو الكنايات@/ أحسن من وهو البُضع من مفاَعلة ا Øu@(ٔ ذلک من ا Øuفٕا اXبا¾Ìة
أ)عـضاء باب ومن منه@/ طائفة ماله@: من التاِجر ِبضاعة أ)ّول القياس ع� Tمول
و)@توضح اللّحم تَشّق ãHّال وهيى الباِضَعة@, الشّجة قوGم البدن@: من طوائف هيى ãHّال
ويقال الع¿Ìة@, ٕا" الث0ثة ب$ ما وهو العدد@, من الِبضع الباب هذا ومن الَعظم@/ عن
اXاء@: من َبَضْعُت أ)صل@: وأمّا جبل@/ وبَضيع بلٌد@, فالبَُضيْع البقعة@: وأمّا السبعة@/ هو

كنَقع@/ بُضوعاً@: بََضع ,@ ّ يى الرَّ والَبضع@: منه@, َرِويت

/@ ÓD Ò¡ كان ٕاذا البَضَعة َجيُِّد وف0ٌن قَطَعة@, قَطََع ٕاذا بَضَعًة الشاة من بََضَع ـ أسا
له جـعلَت ٕاذا له وأبـضعُت العدد@/ حكم Òïَس ع� الرجال ِمَن ÒÌ¿ع ِبضعَة وعنديى



٣٠٩ بَضع

بَضعاً اXرأة بََضَع الكناية@: ومن بعضک@/ هو أيى بَضَعة منک فهو ا£از@: ومن ِبضاعة@/
تـقطع ٔ)@نّک رويَت اXاء من وَبضعُت علzا@/ عقد ٕاذا بُضعها ومَلک ِبضاعاً وباَضعها

/@ ّ الريى عند ال¿Ìب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى بَـضعٌة فيقال ,@ ÓF{م وإ)بانة القطع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ)صل أّن
الع¿Ìة@, دون ما وهو منه القليل ع�ا¡دِّ ويُطلق منه@, قِطعة العدد من والِبضع ِقطعة@/
البـدن@, من Uصوصة قِطعة ع� يطلق والبُضع ع¿Ìة@/ العـدد أصول أّن ٕا" مضافاً
, ّ ا)نðاعيى منه@الفعل@با)شتقاق ويشتّق مفهوم@إ)wام@/ يناسب وهو عن@الفرج, Øويُك�

بال¿Ìب@/ وتناوله اXاء من مقدار قطع وهو ,@ ّ الريى والَبضع@: باضعxا@/ فيقال
/@٤٢ . ١٢ ـ Òِسن ِبْضَع جِن السِّ ã| َفَلِبَث

سن$@/ سبع لبث أ@نّه رويى
/@٤ . ٣٠ ـ ِسن ِبضِع ã| َسَيغِلبوَن

وØXا سن$@, Ì¿ع )@يبلغ زمان امتداد ã| وIقّقه ا¡كم ا)sيت$بيان ã| اXنظور
عـن خارج وأ)قوال ا)حB)ت بذكر عÇyا فالبحـث :@Uا كتاب ã| اXـّدة Ø$تتع n
Uتلفة اXشّخصة اXّدة وكانت بالتدريج كانتا والغلبة الّلْبَث بأّن القول وZكن التحقيق@/

معلومة@/ وغ	 با)عتبار
/@١٩ . ١٢ ـ ِبضاَعًة وُه ØÌ Òºوأ ُغKٌم هىذا

ذخ	ة أّول هذا ٕاّن وقالوا غ	هم@, عن أ)مر هذا السيّارة وأخفت ت ØÌºأ أيى
للتجارة@/ سفرنا ã| لنا

/@@٨٨ . ١٢ ـ ُمزجاة ِبِبضاَعٍة وِجْئنا



بطر بطء@, ٣١٠

قليل@/ اXال من مقدار أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بطء@:
ٌء@, بَطيى ورجل وبُطأً@, ٕابطاًء أبطَأَ أ)مر@/ ã| الُبطء وهو واحد أصٌل بطأ@: ـ مقا

بِطاٌء@/ وقوم

فهو وبِطاَءًة@, َقُرَب باب من بُطأً يئُه ÒV وبَطَُؤ يئه@, ÒV تأّخر الرجُل@: أبطَأ ـ مصبا
ع�فعيل@/ ٌء بَطيى

بالُبطء@, ّصَص Ò ÒH ٕاذا بَطَُؤ يقال الّسـ	@, ã| إ)نبعاث تأّخر الُبطء @بطؤ@: ـ مفر
وأبطأه بطّأه ويقال ُبطء@/ ذا صاَر وأبطأ@: طلبه@/ واستَبطأ: ذلک@/ Iّري@وتكلّف وتَباطَأ@:
ـ واXقصد نفسه@, ã| التثّبَط يُك9هو وقيل غ	ه@, يثّبط أيى ـ Ø ÒSلُيبط ن ÒXِمْنكُم وٕان ـ

َغ	ه@/ ر وُيؤخِّ َيتأّخر مَْن منكم ٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم من قريـب وهو إ)Ìºاع@, يقابل ما هو اXاّدة@:@ ã| الواحـد أ)صل أّن
التقّدم@/ يقابله التأّخر أّن وسبَق أ)مر@/ ã| التعويق أيى التثبيط

/@٧٢ . ٤ ـ مصيبَة أصابتكُم فٕان Ø ÒS َلُيَبطِّ ْن Ò ÒX ِمْنكُم وٕانَّ

ـ السابقة@ ã| به اXأمور ا�هاد ٕا" والنفـر ا¡ـذر أخذ ويعّوقّن لُيؤّخرّن أيى
وانِفروا@/ ِحْذَر@كُم ُخُذوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بطر@:

أيـضاً له ويقال لذلک@, البَيْـطار وُسمِّيى الشـّق@/ وهو واحد أصل بطر@: ـ مقا



٣١١ بطر

بَْطراً@: دمُه ذهَب قوGم وأمّا َرح@/ ÒXا ã| ا¡ّد Qاوز وهو الَبَطر@, علzا مل ÔJو بيطر@/ ÔXا
فذهب@, شقّاً Vراه شّق ـ من يكون أن وZكن أ)صل@, عن شاّذاً يكون أن Nوز فقد

اهَدر@/ ٕاذا وذلک

وزناً الشّق والَبَطر@: اً@/ ÒÌ Ò¾أ ÒÌ ß¾أ ]ع� تِعَب@: باب من بَطٌر فهو بََطراً بَِطَر ـ مصبا
ُيَبْيِطر@/ بَيَْطر وفعله ذلک@, من البَيْطار وُسمِّيى ,@ Óومع�

بَِطرَت يقال اXاُل وأبَطره يَبَْطُر, بَِطَر وقد َرح@/ ÒXا ِشّدة وهو Ì Ò¾(ٔا البََطر: ـ صحا
أدَهَشـه@/ وأبَطره@: والدهش@, ا¡	ة أيضاً@: والبََطر أمَرك@/ َرِشـدَت يُقال Fك َعيَْشک

شققته@/ بَْطراً@: أبِطرُه َء ãÏ¿ال وبََطرُت
ÇMقِّها القيام وقلّة النعمة احBل سوء من ا)نساَن يع5يى َدهٌش البََطر ـ مفر
بَِطَرْت أصله ا@, Òxمَعيَش بَِطَرْت ـ وقال النّاسـ وِرئاء َبطَراً ـ وجهها ٕا"غ	 فها ÖÍ Ò¼و
يع5ي أ@ك9ما خفّة وهو الطَّرُب@, البََطر: ويُقاِرُب الفعُل@وُنِصَب@, عنه َف ßÍ Ô½ف َمعيَشُته@,

ح@/ Ò Ú5ال ã|ذلک يقال وقد الفرح@, من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الَبَطر@, من أبلَغ فهو الَبَطر@, ã| والشّدة ا¡ّدة ã| حقيقة أ@نّه ,@Ì¾أ ã| سبَق قد أ@نّه
اشتقاق Fyمن@الطََّرب,@وبي أبلَغ @الطََّرب,@فهو ã|@وا)عتدال ا¡ّد عن@Qاوز عبارة والبََطر

أ@ك2@/
وÇwذا اXمدوح@, ا¡ّد عن والتجاوز ا)عتدال عن اòروج باعتبار والدهشة
الشـديد ح Ò Ú5وال الَطَرب بسبب ا)نسان فكأّن الشّق@, ]ع� يسـتعمل أيضاً اللّحاظ

ويشّقه@/ ا¡ق عن يَطَغي ا)عتدال حالة عن والتجاوز



بطش ٣١٢

ã| البـيطرة شغل وكان ,@nوالعا oوا¡ك الّطبيب مقابل ã| فهو البَيطار@: وأمّا
للدواّب ªعاXا هو والبَيطار Tيط@العلم@وا¡gة, خارج$عن السابق@Uصوصاً@ٔ)فراد
والشّق ٕا"العمل الع0ج Jتاج قد نعم وب$الشّق@, بينه و)@مناسبة بتجربيّاته@العملّية@,

@كا�ّراح@/
دامپزشك@/ @ِبيطرا@:@ ـ @ ãæياÌº@ ـ @ ãBتطبي فرهنگ ã|و
/@٥٨ . ٢٨ ـ ا Òxَمعيَش َبِطَرت َقْريٍَة ِمن أْهَلْكنا َو@كَْم

�@اòافض/ ã|�@عيشة@منصوبة@ب^ع@حرفXا,@فاxبرنا¶@معيش@ ã|@اوزت@القريُةQ@ أيى
/@٤٧ . ٨ ـ النّاس وِرئاَء@ @ َبطَراً ِدياِرِهم ِمن َخَرُجوا

وُمرائ$@/ العدل و¼Íاط ا¡ّق خارج$عن واGوي الطََّرب Mالة أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بطش@:

وباطََشُه بَطشاً@, يَبِطُش به بَطَش وقد بالُعنف@/ وأ)خذ الَسطوة البَطشة@: ـ صحا
ُمباَطشة@/

باب من لغـة ã|و السـبعة@, قرأ وwا ÍÈَب@, باب من بَطشاً به بَطََش ـ مصا
َعِمَلت@/ اليَُد@: وبََطَشت بُعنف@/ أ)خذ هو والبَطش قتل@/

َربِّکـ َبطَْش ٕاّن ـ وقّوة وغلبة بقهر ء ãÏ¿ال أخذ وهو واحد أصٌل بطش@: ـ مقا
باِطَشة@/ ويٌَد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بغ	ه@/ أو بأخذ وقهر@, بسطوة عمل هو اXاّدة@: ã| الواحد أ)صل أّن



٣١٣ بطل

/@١٦ . ٤٤ ـ ُمنَتِقمون ٕانّا الُك يى الَبطَشَة َنبِطُش يَوَم
أ)خذ@/ من أعّم ومفهومه والشّدة@, والّصولة بالقهر العمل هو فالبطش

/@١٣٠ . ٢٦ ـ ارين َجبّ Ôrَبطَْش Ôrَبطَْش وٕاذا
التّام@/ والنفوذ ا�2 حّد ٕا" حHينxيى rعمل والشّدة بالقهر rعمل ٕاذا أيى

/@١٢ . ٨٥ ـ َلشديد ربَّک َبطَش ٕاّن
له@/ ãÏÉقتXا مورده ã| بطشه أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بطل@:

فهو حÇgه@, سـقَط أو فَسَد وبُط0ناً@: وبُطوً) بُط0ً يَبطُل ء ãÏ¿ال بَطَل ـ مصبا
bع هو :@kحا أبو وقال قياس@/ ع�غ	 أباطيل@, Nمع وقيل بَواطل@, وbعه باِطل@,
هدراً@/ أيى بُط0ً دمه وذهب أبطلته@/ فيقال باGمزة ويتعّدي ٕابطالة@/ bع وقيل اُبطوَلة@,
وأسباب@, سَبب مثل أبطال وا�مع شجاع@, أيى بَطٌَل ورجل بالباطل@/ جاء وأبطَل@:
البَطالة@, Ô Ù$ب بَطٌَل فهو قتل@, باب من لغة@: ã|و حَسٌن@, فهو َحُسَن وزاَن بَطَُل والفعل@منه

به@/ mالعظا لبط0ن أو م0قاته@, عند ا¡ياة لبُط0ن بذلک يى Ù Ôd
ُء ãÏ¿ال بطَل يقال وُلبثه@/ مُكثه وقلّة ء ãÏ¿ال ذهاب وهو واحٌد أصٌل بطل@: ـ مقا
ف0 منه ء ãÏ¾ وكّل ٔ)فعاله@, حقيقة ( ٔ)@نّه الباطَل@, الشيطاُن يى Ù Ôdو وبُطوً)@/ بُط0ً يبطُل
وهو للَمتاِلف@, نفَسـه ض ُيعرِّ فٕانّه الّشـجاع@, والبَطَل@: عليـه@, مُعّول و) له مرجوَع

بََطَلة@/ امرأة قالوا وقد والبَطالة@/ البُطولة Ù$ب بَطٌَل يقال صحيح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وZحو يزول ٕانّه Tالة و) و)@واقعّية@, له )ثبات ما أيى ا¡ّق@, الباطل@يقابل أّن



بطل ٣١٤

والنظر@/ الرأيى ã| القول@أو ã| العمل@أو ã| أو الوجود ã| والبط0ن@ٕامّا و)يلبث@وجوده@/
فهو ليسMّق fا ا¡ّق@, يقابل ما الباطل ٕاّن يقال@: ما هو للباطل الصحيح والتعريف

وTوه@/ يزول ما ٕازالُة أيى إ)حقاق مقابل ã| وإ)بطال باطل@/
تظاهراته وbيع عنوانه@وقدرته@وقّوته أّن باعتبار ع�الشجاع@: البَطَل وٕاط0ق

وحقيقة@/ وبقاء ثبات وليسGا علzا@, )@يعتمد ثابتة غ	
/@٣٠ . ٣١ ـ الباِطُل ُدوِنِه ِمن َيْدعوَن ما وأّن ا¡ّق هو Rَا بأّن ذلَِک

باطل ا¢لوقات من غ	ه وأّن اXتعال@, Uا هو الثابت ا¡ّق الوجود أّن واXراد
أ)لوهّية@/ بعنوان غ	ه يُدعي أن يصّح فكيف زائل@,

/@@٨١ . ١٧ ـ َزُهوقاً كاَن الباِطَل ٕانَّ الباِطُل وَزَهَق ا¡ّق جاَء وُقل

وهو فيه@, ثبات ( الباطل فٕاّن عمومّية@, وقاعدة كلِّيّة ك2ُي أ)خ	ة ا�ملة
ـ زاِهٌق ُهَو فٕاذا َفَيْدَمغُه الباِطِل َع� قِّ Ò¡با نَْقِذُف َبْل ـ النور بظهور Zحو الزائل @كالظّل

/@١٨ . ٢١

/@١٨٨ . ٢ ـ بالباِطل بيَنكُم أموالكُم Y@تأ@كُلوا
م¿Ìوع@/ غ	 وعمل صحيح غ	 وبيع الفاسد كالعقد حّق@, غ	 بعنوان أيى
/@٣٤ . ٩ ـ بالباِطل الناِس أمواَل َليأ@كلوَن هباِن والرُّ اYْٔحباِر ِمَن َكث�اً ٕاّن@

غـ	 الكـاذبة الدعـاوي وهذه ضعيفة@, سـخيفة وآراء فاسـدة بدعاوي أيى
أيضاً@/ ب$اXسلم$ Dف شاعت بل wم@, Uصوصة

/@٤٢ . ٢ ـ ا¡قَّ وتكتُموا بالباِطِل قَّ Ò¡ا وY@َتْلِبُسوا
بالباطل@, ومغطًّي مكتوماً ا¡ّق يكون ØHح به و)@تس5وه به ا¡ّق )@تغطّوا ب$أيى الشائعة والرسومات اXتداولة والعرفيّات ا)sداب من كث	 ã| اXع� هذا نري Fك@

الناس@/



٣١٥ بطن

/@٢٧ . ٣٨ ـ Kًباِط F Ô Òyبَي وما واYٔرَض Êَء Ø»ال َخَلْقنا وما

عليه هو ما ع� التكوين فٕاّن اXوجودات@, خلق ã| أ)صيل أ)صل هو هذا
التكوين, يوافق وت¿Ìيعه ,@oا¡ك من@اU@العزيز ع�النظم@وا¡gة@والتدب	 جار حّق
ã| wم واُ اbُل قد Xا وتبي$ وتوضيح ´Ì¿ت فالت¿Ìيع حقّاً@, آخر أص0ً هذا فيكون

م Ô ØuُمرÐYو ـ@ ١٣@.@١١ ـ م ßÎ ß»بأنُْف ما وا Ù�يُغ Øَح� ِبَقْوٍم ما Ô Ù�Y@يُغ Rَا ٕانَّ @ـ@ التكوين
/@١١٩ . ٤ ـ Rا َخْلَق نَّ Ô Ù�َفلُيَغ

والت¿Ìيع@/ التكوين 0Rف يعملون أيى
/@@٨ . ٨ ـ الباِطَل وُيْبِطَل قَّ Ò¡ا ِلُيِحقَّ

/@٢٤ . ٤٢ ـ بَكِلFِته ا¡قَّ ّق ß ÔJو الباِطَل Rا ُح Ö ÒZو
بأهويxم صنعوا ما ويزيل ودّبره@, شاء وما تكوينه@وخلقه ا¡ّق@وهو Uفيثبُت@ا

بيyم@/ Dف وأبدعوا وأحدثوا بBيلهم وا Ø	وغ
/@٦٧ . ٢٩ ـ َيكفرون Rِا وِبِنْعَمِة ُيؤِمُنوَن الباِطِل أفِب

Øj ت¿Ìيعاً@, أو تكويناً وأنعمه وخلقه أعطاه و]ا تعا" Uا بنعم يكفرون أيى
الثابتة@/ ا¡قائق تلک مقابل ã| به ويؤمنون الباطل يتّبعون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بطن@:

دون والبَطن وأبطُن@, بُطون وا�مع مذّكر@, وهو الظَّْهر@, خ0ف البَطن@: ـ مصبا
باب من يَبطُُن ُء ãÏ¿ال وبَطَن تقّدم@, Fك وا�مع fذّكر@, ا¡يى اُريد وٕان مؤّنثة@, القبيلة@,
خ0ف والِبطانة@: باطَنه@/ وخ2ت عرفته أبطُنه@: وبَطَنته باِطن@, فهو َظَهر@, خ0ف قتل@:

البطن@/ عليل مَبْطون@: فهو وبُِطَن الظِّهارة@/



بطن ٣١٦

فالبَطن منه@/ واÔXقبُل ء ãÏ¿ال ÛãÏ»ٕان وهو ِلف@, ÔO )@يكاد واحد أصل بطن@: ـ مقا
خ0ف ُدخلتـه أ)مر@: وباطن بطَنه@, ÍÈبَت ٕاذا الّرجـَل بطنُت تقول الظَّْهر@, خ0ف
ٕاذا أ)مـر هذا بَطنُت تقول ُخ2اً@, أ)شياء بَطَن ٔ)@نّه الباِطن هو تعا" Uوا الكـث	ظاهره@/ واßXبطان@: البطن@/ العليل واXبْـطون@: البطن@/ oالعظ والبَط$@: باطنـه@/ عرفَت
البـاب هذا ومن البطن@/ ãي� انّه وذلک ِحزامـه@, وهو الّرْحل بِطان والِبطان@: أ)@كل@/

دوِنُكم@/ ِمن ِبطانًة Y@تّتِخذوا ِبطانته@, هم أمره@: يَبطُنوَن الّذين الرُجل لُِدَخ0ء قوGم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الواحد أ)صل أّن هذه@اXاّدة@: مشتقّات استعFل موارد Iقيق من يظهر أّن@الّذيى
لوقوعها اXعدة عن عبارة ا¡يوان بدن باطن كان وØXا وخ0فه@/ الظهور مقابل هو فzا
رج:@فاُطلَق@Gا@البَطن,@وباعتبارها ÒUا@ذات@مَدخل@وu0ء@@داخلها@ولكوòوسط@البَدن@و@ ã|
ما@دون@القبيلة@, ع� اُطلق@البَطن اXناسبة@أيضاً وwذه ع�ما@وراءها, صّح@اط0ق@الظَّهر
,@ ا)نðاعيى با)شتقاق الفعل منه اشتّقت Øj وداخلها, @بطyا ã| القبيلة@أو @باطن ã|@لكونه

واXبطان@/ البط$واXبطون وكذلک بطَنه@, ÍÈبَت ٕاذا الرجَل بطنُت فقيل
/@١٥١ . ٦ ـ َبطََن وَما ِمyا َظَهَر ما الَفواِحَش َوY@تَْقَرُبوا

ما والفواحش أع$الناس@/ ã| مyا ãخ� وما القبيحـة أ)عFل من ظهر ما |ãأيى والنظام وتدب	ه وتكوينه اXتعال Uا هو وا¡ّق للحّق@, وUالفاً ¼JÍاً باط0ً @كان
والكفر كال¿Ìك الفحشاء, ومن باطل فهو ا¡قائق هذه خ0ف كان fا ولوازمها@, nالعا
وحقوق حقوق@العبوديّة والطغيان@وما@Oالف والنفاق@والعصيان@والّظلم@لعباده@وإ)فساد

يبطن@/ أو يظهر وما اجBعيّاً أو ٕانفراديّاً العباد
/@٣٣ . ٧ ـ َبطَن وما ا Öyِم َظَهَر ما الَفواِحَش ã Ùèَر َم َحرَّ ا Ø̂ ٕا ُقْل



٣١٧ بطن

/@١٢٠ . ٦ ـ وباِطنَه ßjYٕا ظاِهَر وذَُروا

بـ$ اخت0ف و) وتبيينه@, التكوين ã| wَم اُ ما توضيح هو الت¿Ìيع ٕاّن وقلنا
ةً ظاِهَر ِنَعَمُه َعَلْيكُم وأْسَبَغ ـ وٕا[امها النِّعمة تgيل هو والت¿Ìيع والت¿Ìيع@, التكوين
ماّدة راجع /@ ãِنْعَمـ� عليكُم ْمُت Ò]وأ دينكُم َلكُم أ@كملُت @اليَْوَم ٣١@.@٢٠@@ـ ـ وباِطنَة

نعم@/ فحش@, بطل@,

/@١١٨ . ٣ ـ ُدوِنكُم ِمن انًة ِبطَ Y@َتتِّخُذوا

ـفارة@, والسِّ ياطة ßòكا البطون من أ)صل ã| مصدراً البِطانـة يكون أن )@يبعد
يُتّخذ ومَن اللِّباس وباطن Ìيرة Ø»ال ]ع� فهو للمبالغـة@, ÓÊºوٕا اXفعول ]ع� جعل Øj
صحبته ومقام Uصوصاً يكون مَن أ)صحاب من فالبِطانة الرجل@, وخاّصة لÌº0ٔار

أ)Ìºار@/ اليه Bيُل ومَن Uفيّاً
/@٥٤ . ٥٥ ـ ق Ò Ö اْسَت ِمن ا Ôy َبطاِئ َع�ُفُرٍش Òُمّتِكئ

الديـباج@, مـن نسجها وأصل الُفرش بواطن أّن واXراد البطانة@, bع البطائن
اXشاَهدة@/ بظواهرها فكيَف

ã| Çا Ø ßW ّمهاِتُكم@, اُ ُبطوِن ِمن ,@ ã3َبط ã| ما نََذْرُت َبْطِنه@, ع� ãÏ¿ ÒZ َمكَّة@, ِبَبطِْن
ُبطوuم@/ ã| يأ@ُكلوَن ما اYٔنعاِم@, هذِه ُبطوِن ã| ُبطوِنِه@,

أو معدًة ٕانسان@, أو حيوان@, أو بلد@, من الّظهر يقابل ما مطلق البطن أّن فيظهر
أ)صل أّن ع� أيضاً د)لة هذه ã|و الّظهر@/ مقابل ã| ويكون يبطن ما مطلق أو رaاً

البُطون@/ هو فzا
/@٣ . ٥٧ ـ والباِطُن اِهُر والظّ ِخُر ÐYوا اYّٔوُل ُهَو

فقد نفَسه َعَرف ومَن ـ اYٔع�× اXثُل فلَُه ـ عyا والباطن nالعوا عن الظاهر أيى



بعث ٣١٨

رّبه@: عرَف

من الظاهرة هيى ا Øuٕا وقلنا وروحه@, زيد النفسمن ف نعرِّ أن أردنا ٕاذا فنقول@:
زيد ومن زيد له يُقال أن يصّح أعضائه من عضو كّل أّن ]ع� منه@: والباطنة وجوده
ã| والسـلطان أعضائه بBم ا¤Çيط اXدِرك ِمر s(ا ا¡ا@كم روحه وكذلک بزيد@/ وليس

زيد@/ فهو فيه@: والباطن بدنه Wلكة
nالعوا bيع ã| وا¡ا@كم الوجود Wلكة سلطان القادر@, ّ ا¡يى ا¤يط oالعل Uفا
وÇbاله 0Pله فzا والظاهر وقدرته بعظمته فzا ã Ùتج�Xوا كلّها اXوجودات وخالق
كّل أ) ـ القيّوم ّ ا¡يى ّ أ)بديى Ø ã"أ)ز اXطلق ا¡ّق وهو وأ)رض ال«Êوات نور وهو

باطل@/ Uا ِسوي ما ٍء ãÏ¾
نّور مَن ٕاّ) )@يعرفها اXع� هذا وحقيقة الوجـود@/ nعا ã| والباطن الظاهر فهو
]تشاwات الّشعر َشقِّ ومن الرdيّة بالعلوم حقّاً معرفته و)Zكن اXعرفة@, اU@قلبه@بنور

والفلسفة@/ العلم

ووجود من@ٕادراك@وقدرة@وقّوة@وحياة@ونور ما ٕاذ عاn@الوجود@: باِطن اXتعال Uفا
قّوة و) حوَل و) ونوره nالعا روح وتبارك تعا" فهو فيضه@, ومن نوره من وهو ٕاّ)
وباطن@بالقوي@والصفات بالتجلِّيّات@وا¦ّوجات@النوريّة/ ظاهر @العظo/@فهو Ø ãالع�@Uبا ٕاّ)

ظهر@/ ماّدة راجع التجلِّيات@/ ومباديى

/@�الَبِص الّسميُع وهَو ٌء ãÏ Ò¾ كِمثلِه ليَس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بعث@:

فانبعَث@, اXطاوع ã|و كذلک@/ وابتعثُته@: أوصلته@, بَعثاً@: رسـوً) َبعثُت ـ مصبا
فيقال بنفسه@, اليه يتعّدي الفعل فٕاّن بنفسه ينبعُث ء ãÏ¾ وكّل /@Ì»فانك ك«Ìته مثل



٣١٩ بعث

بالبـاء@, اليه يتعّدي الفـعل فٕاّن واGديّة كالكتاب بنفسـه )@ينبعُث ء ãÏ¾ وكّل بعثته@,
ا�يش@, والبعث وّجهه@/ به وبعث أهبّه أيى بعثه فقال@: ãèالفارا وأوجز به@/ بعثُت فيقال

باXدينة@/ موضع والبُعاث الُبعوث@/ وا�مع باXصدر@, تسميًة
ا@/ Òtأَثر ٕاذا الناقََة@, بعثُت ويقال إ)ثارة@/ وهو واحد أصل بعث@: ـ مقا

ف0ن َجيْش ã| كنت فقوGم فانبعَث@, أرسله@, أيى Óع�[ وابتعـثَه بعثَه ـ صحا
وبَعثه أثرtا@/ الناقة@: وبعثُت ا�يوش@/ والبُعوث معه@, ُبِعَث الّذيى جيشه ã| أيى وَبعثه@:
َع@/ ÒÌºأ :@ Ö	الّس ã| وانبعَث الَبْعث@/ ليوم Ìهم Ö¿َن çوXا وَبْعث أهّبه@/ َمنامه@: من Uُا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والرفـع@, ا)ختيار@, من اXرّكب اXفهوم هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
وإ)رسـال التوجيه وأمّا [@íبرانگيخ@] بالفارسـيّة عنه Ø2ويع معّينة@, بوظيفة للعمل

Vازّية@/ ãæمعا كلّها وأمثاGا@: وإ)يصال وإ)هباب وإ)ثارة
çوÇXا وبعث للتبليغ@, Ø ãbالن كبعث موارده@: باخت0ف Oتلف اXع� هذا ٕاّن Øj
الوظـائف@, ٔ)داء mالنـا وبـعث وا�هاد@, للحرب ا�يش وبعث وا�زاء@, للحساب

وهكذا@/ ,@ Ö	للّس الناقة وبعث
/@٢١٣ . ٢ ـ وُمنِذرين Ìيَن Ù¿ ُمبَ Ò ِبيِّ النَّ Rُا َفَبَعَث

/@٣١ . ٥ ـ َيْبَحُث ُغراباً Rُا َفَبَعَث

/@٥٢ . ٣٦ ـ َمْرَقِدنا ِمن َبَعَثنا َمْن

/@٧٩ . ١٧ ـ َمقاماً َربَّک َيْبَعثََک أن ×Ï Ò»َع
/@٢٤٦ . ٢ ـ َمِلكاً َلنَا !ْبَعْث ْم Ô ÒG Ý ã ß[ ِلنَ قاُلوا ٕاذْ



بع ٣٢٠

/@٤٦ . ٩ ـ انِبعاَثُهم Rُا كَِرَه ولكْن

/@١٢ . ٩١ ـ أشقاها !نَبَعَث ٕاِذ

ٕاذ واXناسبة@: اللّطافة غاية ã| اXوارد هذه ã| الكلمة هذه انتخاب أّن �O@(و
إ)نxاء ٕا" بالنسبة يُطلق وإ)يصال التوجيه@, وكذا وا¡ركة@, الّس	 يستلزم إ)رسال

إ)هباب@/ منه وقريب ]ع�الxييج@, وإ)ثارة اXقصود@, ٕا"
وٕاNاده@: وحدوثه ونُشوئه أ)مر ال¿Ìيفة@ٕا"بُدّو ا)sيات هذه ã| النظر كان وØXا
مرحلة ٕا" ناظر التوجيه أو وإ)رسال ا�هة@/ هذه ٕا" ناظرة ا Øuفٕا البعث@, بكلمة Ø2ع

/@ Ö	الّس آخر جهة ٕا" ناظر وإ)يصال والنشوء@, البُدّو بعد
وإ)قامة@/ مع�إ)uاض من قريب فالبعث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بع�@:

بعَضه وَقَلَب وبّدده فّرقه ٕاذا 9ه@: ÒMو متاعه الرجل Ò9بَع ـ الفّراء بع9@: ـ صحا
عبيدة أبو وقال وكشفته@/ استخرجته ٕاذا 9ته@, ÒMو َء ãÏ¿ال بَع9ت ويقال بعض@, ع�
َهَدمته أيى ãÏÈحو بَع9ُت وتقول قال, اُث	واُخرج, الُقبور: ã|@ما Ò ßPبُْع @قوله@تعا"ـ ã|

أع0ه@/ أسفله وجعلُت

مرّكب ٕانّه وقيل موتاها@, واُخرَج تراwا ُقِلَب ـ ت Ò ßPبُع الُقبوُر ذا@ وٕا :@ البيضاويى
/@ Óومع� لفظاً Ò9M ونظ	ه كبَْسمل@, إ)ثارة وراِء بعٍث من

çْو ÒXا وُبِعَث ُقِلَبْت أيى ت Ò ß9بُع الزّجاج@: وقال لغتان@/ ْت Ò ß9 Ö ÔMو ت Ò ß9وبُع ـ لسا
فوَق بعَضه وقلَبوا وبّددوه وفّرقوه قلَبوه ٕاذا و9Mوه متاَعُهم بَع9وا وقال فzا@/ الّذين

َبْعض@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٢١ بع

والتحقيق@:
كلمت$@, من اللّغات هذه أمثال وضعه ح$ الواضع يأخذ أن ببعيد ليس أ@نّه
الب9أو كالع9أو أخري وكلمة البعث من كالبع9ة ومع�@, منظورت$لفظاً تكونا وأن
آخر/ ولفظ الّدَعر ودع«Ìمن ودع9ودعكر آخر@/ البحث@ولفظ والبح9ة@من ال9ي/

وهكذا@/

الزيادة هذه ٕا" وبالنسبة تلفّظاً@, ما@قبلها تناسب الزيادة@Mرف وZكن@أن@تكون
أيضاً@/ اXع� ã| التغي	 Jصل الكلمة@: وهيئة

/@٤ . ٨٢@ ـ ت Ò ßPبُْع@ الُقُبوُر ذا@ وٕا
/@٩ . ١٠٠ ـ@ الُقُبور ã| ما @ Ò ßPبُْع@ ٕاذا

ع�الشّدة تدّل الكلمة آخر ã| الراء حرف فزيادة شديداً, قلباً وُبِعَث ُقِلَب أيى
مـن لكـوuا ا¡روف ب$ من الراء وانتخاب وشّدtا@/ البعث حالة وامتداد واXبالغة

والز)قة@/ الرخوة حروف

ٕاسكاِنه عنَد صوته ُ َجْريى Í½ينح ما والشديدة ا¡روف@] [@Uارج الشافية ã|
)قة@: الزَّ وحروف 0Rفها@/// خوة والرِّ قََطْبَت@/ أِجُدك ـ وNمعها ـ ريى Ö ÒN ف0 Uرجه ã|

ُمْربِنَفٍَل@/ ـ وbيُعها ل«Îولxا@, مyا ٍء ãÏ¾ عن ØãÏºا` أو ّ ُرباعيى )@ينفّک ما
ـ ُمْربِنَفَل ـ قولُک معها Ö ÒQ أحرف@, ستّة وهيى الَز)قة وحروف ـ ا�اربرديى ã|و
مyا ث0ثة ا¡روف وهذه اXنـطق@/// ã| Ìعة Û»ال أيى )قة الزَّ ٔ)ّن بذلک ُسـمِّيت ا Ø̂ وٕا
أحسن وهيى ,@oXوا والفاء الباء وهيى َشفَهيّة وث0ثة والنون@, والراء ال0ّم وهيى ومHَذْولَقيّة مyا@, ء ãÏ¾ وفzا ٕاّ) `اسيّة أو رباعيّة كلمة و)@Qد بغ	ها@, امðاجاً ا¡روف

يشّذ@/ أن ٕاّ) كالعسجد@, العربيّة ã| دخيل فهو عyا خالية رأيxا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



بعد ٣٢٢

بعد@:

بـه بَـُعدُت فـيُقال واÇGمزة بالباء ويُعّدي بعيد@, فهو بُعداً ء ãÏ¿ال بَُعَد ـ مصبا
ْدته عدَّ واسَتْبعدُته@: مُباَعدًة وباَعدُت تَبْعيداً@, بيyم وبَّعدُت بُعَد@, مثل وتباَعَد وأبَعْدُته@,
بإ)ضافة ٕاّ) معناه )@يُفهم مُ}م ظرف وَبْعد@: هَلََک@/ َتِعَب@: باب من بََعداً وبَِعَد بَعيداً@/

ُبَعْيد@/ قيل منه قُرب فٕان السابق@, عن م5اخ زمان وهو لغ	ه@,
الُقرب@, خ0ف البُعد قالوا قبل@/ ومقابل الُقرب@, خ0ف ـ أص0ن ُبعد@: ـ مقا
وأ)بـاِعُد واحد@/ ذلک وقياس َهَلَكْت@, أيى \وُد َبِعَدْت Fك ـ ا0Gك والَبَعد@: والبُعد

قَبُل@/ ِمن ِخ0فه@: ã| تقوَل Fك بَعُد من جاَء فقولک خر@: s(ا وأمّا أ)قارب@/ خ0ُف
أيضاً@: والبََعد والبُعد تباَعَد@/ أيى بَعيٌد فهو بَُعَد وقد الُقرب@, ضّد البُعد ـ صحا
قَبُل@, نقيض وبَعُد صاِغٍر@/ Ò	غ أيى بََعد Ò	وغ باِعد Ò	غ وتنحَّ باِعد@, فهو بَِعَد ا0Gك@,
لعلم ٕاليه اXضاف Hfحذفت إ)ضافة@, Fوأصله اُضيفا ظرف$ٕاذا يكونان ٕاÊºن وYا
( F Øu@(ٔ ٕاعراباً Fيدخله@( ØËÉال كان ٕاذ@ ,@ Ø ãمب� أ@نّه ليُعلَم ,@ ÙËÉال ع� F Òxبَني ا¢اَطب@,

/@2òوا اXبتدأ موقع و) الفاعل موقع Fوقوعه يصلح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم أخذ اXع� هذا ومن الُقرب@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ)صل أّن
وكذلک ا¡ال@/ أو ãÏÈاXا ٕا"الظرف بالنسبة لبُعده ر@: اXتأخِّ اXكان أو للزمان الظرفيّة

اXتوّقع@/ وا)عتدال والنظر الُعرف جريان عن للبُعد وا¡قارة@: ا0G@كة مفهوم
وهذا والتسفّل@, ل Ø̂ والت ا)Lطاط ع� يدّل ãÏÈاXا ã| الع$ Ì»ك أّن وليعلم
اXستفاد غارة والصَّ 0@كة ÒGا fفهوم والّلصوق@والعلل@وأ)حزان@, ا)ستقرار اXع�@يناسب



٣٢٣ بعر

الع$@/ ã| Ì»الكÏÉقت[ هو ا Ø̂ ٕا بَِعَد من
/@٩٥ . ١١ ـ ود Ô Ò\ َبِعَدْت @Fك ْديََن Ò ßX @ُبْعداً@ Yأ

تسّفلت@/ ØHح بَُعَدت أيى
َبعيد@/ ِشقاٍق ã| َبعيد@, َضKٍل ãD لَ

/@ اXعنويى البُْعد ُيراد
/@١٩ . ٣٤ ـ أسفاِرنا Òَب باِعْد َربَّنا

طلبوا أيى ـ اXفاعلة مقتÏÉباب هو Fك وإ)دامة إ)طالة بقيد أبَعَده أيى باَعَده
السفر@/ ك9ة عن G0Xم أسفارهم ب$ والبُعد الفاصلة ٕاNاد

/@١٠١ . ٢١ ـ ُمْبَعدوَن ا Öyَع ولِئَک اُ Ò3ْس Ô¡ا ِمنّا م Ô ÒG َسَبقْت اّلذيَن ٕاّن

جهة ٕا" وتوجيٌه بالفاعل البُعـد قيام ٕا" ٕاشارة الُبعـد@: دون بإ)بعاد التعب	
اXتعال@/ Uا من وفضل لطف هذا أّن وٕا" الّصدور@,
/@٤ . ٣٠ ـ َبْعُد وِمن َقبُل ِمن اYْٔمُر ِRِ

/@ ØËÉع�ال Ø ãمب� ظرف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بعر@:

وا�مل , بع	يى َحلبُت يقال واُ)ن=, ع�الّذ@كر البع	مثل@ا)نسان@يقع ـ مصبا
والفتاة@, Hَالف مثل والبكرة والَبكر باُ)ن=@, Hتّص اXرأة ]^لة والناقة الرجل@, ]^لة
هذا :@ أ)زهريى قال Øj ,@ ã Ùج� وابن وأ)زهريى السكِّيت ابن مyم bاعة حكاه هكذا
وأباِعر أبِعَرة البع	 وbع باللغة@/ العلم أهل خواّص ٕاّ) )@يعرفه ولكن العرب @ك0م

أبعار@/ وا�مع معروف@, والَبَعر وُبعران@/



بعض ٣٢٤

والَبَعر وُبعران@/ وأباِعُر وأبِعَرة Õ	بَع يقال والَبَعر@/ Fل@, ßا� ـ أص0ن بعر@: ـ مقا
معروَف@/

وأ)بعار, الَبْعر والبَْعرة@واحدة ا)نسان@من@الناس/ إ)بل@]^لة البع	من ـ صحا
َبْعراً@/ َيْبَعر والّشاة Ô	البع َبَعَر وقد

ماشية@/ = ��ِبع	 ـ قع

باربردار@/ چارپاي هر و ش5 ِبع	@: ـ ع2يى ـ ãBتطبي فرهنگ

بن مقاتل ذ@كره وكذلک aار@, ل ßa أيى ,@�َبعـ ُل ßa بِه جاَء ْن Ò ßXَو البعر@: ـ لسا
بالِع2انيّة: مل Ö ÒJ@ويقال@لكّل@ما مل/ Ö ÒJ@ما@ ٕاّن@البع	كلُّ داود: @زبور ã|و @تفس	ه@/ ã|@نDسل

بع	@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا�مل ا¡Fر من مل ÒJ ما لكلِّ موضوعاً اللّغة أصل ã| البع	 أن@يكون )يبعد
ما هو بع	 كيل من اXراد بأّن القول ã|ينا ف0 ا�مل@/ ã| استعFله غلب Øj والفرس@,

/@nالعا Uوا بيyم@/ لتداوله ا¡Fر@, Jمله
/@٦٥ . ١٢ بَع�@ـ@ َكْيَل ونَْزداُد أخانا فُظ Ö ÒLو

/@٧٢ . ١٢@ بَع�@ـ ُل Ö ßa ِبِه جاَء ن Ò ßXَو ِلِک ÒXا ُصواَع َنْفِقُد

للبع	@/ َمل ÔJو يُكال ما أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بعض@:

اòليل@: قال وكّل@طائفة@منه@بعٌض@/ ء@/ ãÏ¿زئة@الQ وهو أصٌل@واحٌد بعض@: ـ مقا



٣٢٥ بعض

ببعض@/ ÇÎا ÔÉبع متّصل الدار هذه تقول@: مذّكر@, وبعٌض منه@/ طائفـة ٍء ãÏ¾ كّل بعُض
]ا@: تصُل Fك ببعٍض تصُل العرب ٕاّن ويُقال أجزاًء@/ فّرقتَه ٕاذا تَبعيضاً@: َء ãÏ¿ال وبّعضُت
صاِدقاً يَُک وٕان ـ@ تعا"@ قوله ã|بعض وكذلک قال@: م@/ ß ßtَخطيئا ا Ú ßWو ,@Rِا ِمَن ٍة Ò Öaَر ßEَف
وا�مُع معروفة@, وهيى البَعوضة أ)صل هذا عن َشّذ ا ØWو َيِعْد@ُكم@/ اّلذيى بَْعُض ُيِصْبكُم
ومَسبوع َسِبٌع مكاٌن كقوGم الَبعوض@/ كث	ة أيى وَمبعوضة@, بَِعَضة ليلة وهذه َبعوض@,

وَمذءوب@/ وَذِئٌب

فتبّعَض@/ جّزأته@, أيى تَبْعيضاً@, بّعضتُه وقد أبعاضه@, واحُد ء ãÏ¿ال بعُض ـ صحا
َبعوضة@/ والواحدة البَّق@, والَبعوض@:

كّل@, به يُقابَل ولذلک كّل@, ]راعاة ذلک ويُقال منه@, جزٌء ء@: ãÏ¿ال بعُض ـ مفر
جعلته كذا@: بّعضُت وقد َعـُدّو@, ِلبَْعٍض َبعُضكُم ـ أبعاض وbُعه وكّله@, بعُضه فيُقال
بإ)ضافة ِجْسمها ِلصغِر وذلک َبعض@, ِمن لفظه ã�ُب والبَعوض جّزأته@/ Lو أبعاضاً@,

ا¡يوانات@/ سائر ٕا"
أن فيجوز منـه@, جزء يقول وبعÎÉم منه@, طائفـة ء@: ãÏ¿ال من بعض ـ مصبا
ثعلب@: قال الع¿Ìة@/ من جزءاً تكون كا¥انية ,@ ã}البا من أعظم جزءاً البعض يكون
فوق ما يتناول وهذا أشـياء@, من أو ء ãÏ¾ من ء ãÏ¾البعض أّن ع� النّحو أهل أbَع
وال0ّم أ)لف ٕادخـال النحويّون وأجاز :@ ّ أ)زهريى قال الع¿Ìة@/ من كا¥انية النصف

ذلک@/ من امتنع فانّه ّ أ)صمعيى ٕاّ) بعضوكّل@, ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاّن ـ نفسـه ã| كلِّـيّاً الكّل هذا كان سواء ٕا"الكّل@, ويضاف ينسب البعض أّن
ا¦Çام ضمن ã| أو ربِّک@, آياِت بعُض ãçيأ أو ـ@ ا£مـوع@ ضمن أو ,@jٕا الظنِّ بعض



بعل ٣٢٦

ـ معنويّاً أو عدّو@, لبعٍض َبعُضكُم ـ يّاً مادِّ كان وسواء يَْوم@/ بعض أو يَْوماً ـ واXرّكب
ٕاليَک@/ يُوحي ما بعض

الكيفيّات@/ ã| ( يّات Ùgال ã| البعضيستعمل أّن وا¡اصل
و) ٕا"الكّل@, دا_اً ويضاف ينسب البعض أّن والفرد@: وب$ا�زء بينه والفرق
لوحظ جزء ع� ٕاط0قه فيصّح ا�زء 0Rف وهذا الكّل@/ Iقّق بعد ٕاّ) ٕاط0قه يصّح
كان ما والفرد بعده@/ أو ال5ّكب قبل أيى مطلقاً@, ا�زئيّة ص0حيّة وله جزءاً يكون أن

ا£موع@/ مقابل ã| مستق0ًّ ملحوظاً

ا�نس منه اُريد ٕاذا فيه ٕاشـكال ف0 البعض@: ع� وال0ّم أ)لف دخـول وأمّا
اليه@/ اXضاف عن عوضاً ال0ّم تكون أو هو@, حيث من واXفهوم

/@٦٤ . ٣ ـ أرباباً َبْعضاً َبْعُضنا وY@َيتِّخَذ
اليه@/ اXضاف للتعويضعن التنوين

/@٢٦ . ٢ ـ َفْوَقها ا Òf بَُعوَضًة ما Kًََمث َب ßÍ ÖÉ يَ أن

مyا@, بعض انّه وا¡ال ا¡ـيوانات@, ã| لصغره به الذباب ويُسّمي كَذلول صفة
الكب	ة@/ ة ØÍÉXا اXؤذية ا¡يوانات عن ا�هات بعض ã| وا^وذج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بعل@:

واXرأة تزّوج@, ٕاذا بُعولًة@: قتل باب من يَبُْعل بَعَل يقال الّزوج@, البَْعل@: ـ مصبا
ّن Ôx وُبُعولَ ـ البُعولة وا�مع للتأنيث@, Iقيقاً زوجة يقال Fك بَْعلة يقال وقد أيضاً@, بَْعل
السـيِّد@/ والبَـْعل@: /@ ãBالّس عن ãفيَْستغ� بُعروقه يَ¿Ìب النخل والبَْعل@: ِهّن@, ِبَردِّ أَحقُّ

ا@/ Ò{َع( وِبعاً)@: مُباَعلَة امرأته الّرجُل وباَعَل اXالِک@, والبَْعل@:



٣٢٧ بعل

يُسّمون وكانوا بعل@, للّزوج يقال الصاحب@, ـ فأ)ّول ث0ثة@: أصول بعل: ـ مقا
من جنس ـ ãæوالثا أهَله@/ الرجل م0عبة وهو الِبعال ذلک ومن بَع0ً@, أ)صنام بعض
ٕاذا َبِعلـة@, امرأة قوGم هذا من ولعّل َدِهَش@, ٕاذا الرجـل بَِعَل يقال َهش@, والدَّ ة Ö	 Ò¡ا
ا Ô{يُصي@( ãHّال اXرتفعة أ)رض@: من البَعل ـ والثالث الثِّـياب@/ لبَس ِسُن ÔI@( @كانت
َب ßÌ¾ ما وهو البَعل الثالث@: الباب ع�هذا مل ÔJ ا ØWو واحدة@/ مّرة ٕاّ) الّسنة ã| َطر ÒXا

Êء@/ Òº ãBَس غ	 من بُعروقه
Çا Øwر مَْن أيى هذا@؟ بَْعُل مَْن بَع0ً@/ صاَر الرجُل@: وبََعَل الّزوج@, البَْعل@: ـ صحا
استبَعَل@/ قد يقال ,@ ãBالّس عن ãفيستغ� بعروقه ي¿Ìب الّذيى النخل والبَْعل وصاح}ا@/
Êء@, Ø»ال َسقَتْه ما ُ الِعذيى :@ أ)صمعيى وقال Êء@, Ø»ال َسقتُه ما وهو واحد ُ والِعذيى والبَعُل
ٕاليـاس لقوم كان sص Ëºا والبَعل Êء@/ Òº و) ãBَس غ	 من ِبُعروقه َب ßÌ¾ ما والبَعُل

َبِعَلة@/ وامرأة َدِهَش@, الرجُل@: وبَِعَل بلد@/ Ëºا وبَعلبَک@: ,@��ع
فَْحل مثل بُعولة وbعه َشْيخاً@, ãبَْع� َوهىذا الّزوج$ـ من الّذ@كر هو البَعل ـ مفر
علzا@, mوالقا سائ«Îا فُجِعَل اXرأة ع� ا)سـتع0ء الرجل من ر تُصوِّ وØXا وُفحولة@/
Uا ٕا" به يتقّربون الّذيى معبودهم العرب فَسّمي غ	ه@, ع� مُستعٍل كّل باdه َ يى Ù Ôdع�و اXستعلية ل0ٔرض وقيل علzا@, ãستع�ÔXا أيى الداّبة@, هذه بَعل أتانا ويقال بَع0ً@,
ي¿Ìب ØHح عظم ا ßXو الرجال@, من بالبعل تشبzاً بَعٌل@, النحل ولفحل بَعل@, غ	ها
بَِعَل فقيل مكانه ã| قيامُه النخل هو الّذيى البَعل من وتُصّور )ستع0ئه@, بَعل بعروقه

ه@/ َمقرِّ ã| النحل ثبوَت مكانه وثبَت اُدِهَش ٕاذا بأمره ف0ن

الّسـنة@/ ã| واحدة مّرة ٕاّ) مََطر )@يُصي}Çا ãHّال اXرتفعة أ)رض البَْعل@: ـ لسا
كث	اً 0ًK البيضاء بناحية رأيت وقد :@ أ)زهريى قال /@Bيُس@( َزْرع أو شجر كّل وقيل
واستَبَْعَل بَْع0ً@, يُسّمي Êء Ø»ال ماء @وعن ãBالّس عن مُستغنية وهيى اXاء ã|@راسخة عروقُها



بعل ٣٢٨

ٕاجـراء وعن ãBالّس عن مسـتغنياً اXاء ã| العروق راسخ بَْعـ0ً صاَر والنخُل@: اXوضع
اXرأة َزوج َ يى Ù Ôd ا Ø̂ وٕا :@ أ)زهريى قال باِعٌل@/ فهو بُعولة يَبَْعُل بََعل الّزوج@, والبَعل@: اXاء@/
ويقال م@/ Øwر كأ@نّه ٕايّاه لعبادtم بذلک يى Ù Ôd ,@ Òsَص والبَعل@: ومالكها@/ سـيِّدها ٔ)@نّه بَع0ً
فيه@, يَصنُع كيف يَدِر فلم َبِرَم بََع0ً@: بأمِرِه وبَِعَل ومالكه@/ ربّه أيى ء@, ãÏ¿ال هذا بَْعل أنا

الّرْوع@/ عند َهش الدَّ والبََعل@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واستغناء علّو جهة وله بنفسه قا_اً كان ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
زوجها@, اXرأة فبعل اXوارد@, باخت0ف مصاديقه Hتلف اXع� وهذا وسيادة@ٕا"@أقرانه@/
وبـعل صنمهم@, هو الطوائف لبعض والبَعل ,@ ãBالّس عن مستغنياً كان ما النخل وبعل

اXطر@/ عن مستغنياً مرتفعاً كان ما أ)مكنة وبعل وصاحبه@, مالكه ء ãÏ¿ال
اXوارد@/ تلک bيع ã| ملحوظة اXاّدة مفهوم ã| اXنظورة فالقيود

له تكـون ما كث	اً السيِّد فٕاّن اXفهوم@, آثار من فلعلّه والدهش@: الضجر وأمّا

ã|وَيدهش وينضِجر ي2َم فقد لغ	ه@, ليست وظائفUصوصة اليه وتتوّجه مسؤوليّة
ومسؤولّيته@/ الوظائف هذه ِقبال

أحَسَن وتََذروَن Kًبَْع أَتدعوَن َتّتُقوَن Yأ لَِقْوِمِه قاَل ٕاذ Òْرَسل ÔXا َن ß ÒX ٕالياَس وٕانَّ
/@١٢٥ . ٣٧ ـ اòالِق

والسلطان ل اXالک@والصs@والصاحب@واXتموِّ من مفهوم@البَعل@Gم@, مطلق واXراد
مطلق ع�ٕارادة قرينة ـ @اòالِق وتََذروَنأحسَن ـ@ bلة تكون أن وZكن وغ	هم@/
تدب	 ã| الظّاهر ã| مؤثِّراً كان ما ٕا"كلِّ يتوّجهون الناس ا¤جوب$من فٕاّن اXفهوم@,

الzم@/ اXنافع وجلب وتأم$حياtم معا¾Îم وٕاص0ح أمورهم



٣٢٩ بغت

/@١٢٨ . ٤ ـ ُنشوزاً َبْعِلها ِمْن خاَفْت امرأةٌ وٕان
/@٧٢ . ١١ ـ ãبَْع� وهىذا

/@٢٢٨ . ٢ ـ أحّق وُبعولxّن
والنِّساء@/ اXرأة ٕا" ٕ)ضافxا الّزوج ُيراد

صاحب@/ سيِّد@, مالک@, زوج@, = [@بََعل@] ـ قع ã|و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بغت@:

َبـغَته@: الَبـغُت@/ يَفجؤَك Ò$ح ٍء ãÏ¾ وأعظُم ُء@, ãÏ¿ال يَفجأَك أن الَبْغت ـ صحا
فََجآِته@/ العدّو@: بََغتاِت آمَُن لسُت اXفاجأة@/ واXباَغتة@: فَجأة@/ بَغتًة@: ولقيته فاجأه@,

ـ ُء ãÏ¿ال يَـفَجأ أن وهو الَبغت@, منه عليه@, )@يُقاس واحد أصل بغت@: ـ مقا
البغت@/ يَفجؤَك Ò$ح ٍء ãÏ¾ وأعظُم

وباَغتَه ع�َغّرة@, فجأًة أيى بَغتًة@, وجاء فاجأه@, نفع@: باب من بَْغتاً بَغتَه ـ مصبا
@كذلک@/

يَـبَْغتُه أ)مر بََغتَُه وقد ء@/ ãÏ¿ال يَفْجأك أن وهو الفَْجأة@, والَبْغَتة@: الَبْغت ـ لسا
فاَجأة@/ ÔXا باَغَتة@: ÔXوا َفِجَئه@/ بَْغتاً@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ظاهرة@/ مقّدمة وبدون دفعة ء ãÏ¾ مواجهة هو اXاّدة@: ã| أ)صل أّن
/@٣١ . ٦ ـ َبْغتًَة الّساَعُة م Ô Ötجاَء

/@٤٤ . ٦ ـ َبْغتًَة أَخْذناُهْم



بغض ٣٣٠

/@٥٥ . ٣٩ ـ َبْغتًَة الَعذاُب يَأتيكُم أن
/@٤٧ . ٦ ـ ةً َجْهَر أو َبْغتًَة Rِا َعذاُب أتا@كُم ٕان

بدون ء ãÏ¾ ٕاتيان عن عبارة البغتة@: حقيقة أّن ع� تدّل با�هرة البغتة fقابلة
والظهور@/ العيان هو ا�هرة فٕاّن وٕاظهار@/ ٕاع0م

مـقّدمة بـدون ا)تيان هو الفجأة فٕاّن والَفجأة@:@ البَغتة ب$ الفرق يظهر وwذا
وٕاظهار@/ عيان غ	 من إ)تيان فهو البغتة وأمّا دفعة@/ واGجوم

الفجأة@, من التعب	ألطَف وهذا النوع@/ هذا من وأ)خُذ الساعِة@والعذاِب ُء fجيى
ظاهرة@/ مقّدمة ب0 بل مقّدمة@, ب0 ليس Vيئها فٕاّن

جهرة@/ أو فَجأة Uِا عذاب أتا@كُم ـ ا)sية ã| التعب	 )@يصّح هذا فع�
٥٥ .@٣٩ آية بعد ـ Y@َتْشُعرون@ Ôrوأن ـ bلة أيضاً@: اXع� هذا ع� ويدّل
وٕاظهار@, ٕاع0م بدون ء ا£يى هو البغتة فٕاّن وغ	ها@, ٢٩.@٥٣ و ٢٦.@٢٠٢ و و@٧.@٩٥
مقّدمة لفقدان زائداً@, الفَجأة كلمة بعد القيد هذا ذ@كر فيكون اXقّدماتfوجودة@/ وأمّا

wا@/ الشعور Zكن ØHح فzا باطنة أو ظاهرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بغض@:

اُبِغُضه@/ أبغضتُه يقال ا¡ّب@, خ0ف ع� يدّل وهو واحد أصل بغض@: ـ مقا

Ëº(وا ُمبِغض@/ فهو ٕابغاضاً وأبغضتُه َبغيض@, فهو بَغاضًة ُء ãÏ¿ال بَُغَض ـ مصبا
والَبغضاء@: والِبغضة للناس@فأبَغضوه@, وَبّغَضه@اU@تعا" َبَغْضُته@/ و)يُقال ـ قالوا الُبغض@/

الُبغض@/ شّدة

َبغاَضة@, بَُغَض وقد والَبْغضـاء@/ واÒXبَْغَضة والِبغَضة البُغض أهل من هو ـ أسا



٣٣١ بغل

يزا) nو ,@Fyم تباُغضاً أشـّد رأيُت وما مباَغَضـة@, Fyوبي وباَغْضـُته@, أبغضـتُُه وقد
/@ ß Ö$مُتباِغَض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| نفسانيّة صفة والبُغض كالدعوي@, مصدر والبَغضاء ّب@, Ô¡ا ضّد البُغض أّن
,@ يى التـعدِّ من مأخوذ فٕانّه العداوة@, فهو العمل مقام ã| وظهر اشتّد فٕاذا ا¡ّب@, ِقبال

وجه@/ وخصوصمن عموم Fyوبي
/@٦٤ . ٥ ـ والَبْغضاَء الَعداَوةَ م Ô Òy بَيْ وألَقْينا

/@٩١ . ٥ ـ والَبْغضاَء الَعداَوةَ َبينكُم يوِقَع أن الّشيطاُن ُيريُد ا Ø̂ ٕا
/@٤ . ٦٠ ـ أَبداً والَبْغضاُء الَعداوةُ وَبينكُم بيننا وَبدا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بغل@:

َبغلة@, واُ)ن= ِبغال@, الك9ة وbع أبغال@, القلّة وbع معروف@, البغل@: ـ مصبا
وَسَجدات@/ َسْجدة مثل بََغ0ت وا�مع

لقّوة بذلک يى Ù Ôd قوم@: قال البغل@/ ذلک من ,@Ë»ا� ã| ع�قّوة يدّل بغل@: ـ مقا
أّن اليه نذهب والّذيى الّس	@/ من ÍÈٌب وهو التبغيل من بَغ0ً يى Ù Ôd قالوا وقد خلقه@/

البغل@/ َس	 من مشتّق التبغيل
ِبغال@, وا�مع َبغلة@, واُ)ن= ُيرَكب@, الّذيى الّسّحاج ا¡يوان هذا البَغل@: ـ لسا
البَـغل من وهو أو)َدهم@, هّجن وَبّغلهم@: وبََغلَهم فzم ونكح للجمع@/ Ëºا ومَبغو)ء

َسعة@/ فيه ÕãÏ¿َم إ)بل@: ãÏ¿َم من والتبغيُل الفرس@/ َشأِو عن َيعَجز البَغل ٔ)ّن



بغي ٣٣٢

ب$ من اXتولِّد هو البَغل /@�م Ò¡وا والِبغاَل يَل Òòَوا ـ تعا" Uا قال بغل@: ـ مفر
وُخبثه@, َعرامته منه وتُصّور مَشيه َسعة ã| به تَشـبََّه :@ Ô	البعـ وتبغّل والفرس@/ ا¡Fر

بَغل@/ هو النّذل صفة ã| فقيل
له@, )@يولَد Õoَعق وهو Fر@, ß¡وا الَفَرس من ُمرّكٌب هو ـ البغل ـ ا¡يوان حياة
الّشبه شديَد يكون aاراً الّذ@كر كان وٕاذا اXتضاّدة@, أ)عراق Qاذبته ما الطِّباع ØÌ¾و
عضو كّل أّن العجب ومن با¡Fر@, الّشبه شديَد يكون فرساً الّذ@كر كان وٕاذا@ بالفرس@,
ب0دة و) الفرس ذ@كاء له ليس أخ0قه وكذلک وا¡Fر@, ب$الفرس يكون منه فرضته

ا¡Fر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا)sيـة ã| Fك وا¡ـFر@, الفرس ب$ ـط متوسِّ فلس@, وزان ع� Ëºا البَغـل أّن
ع�قّوة الد)لة ولعّل الكب	@, با)شتقاق والغلبة البلوغ ãHكلم من ومأخوذ ال¿Ìيفة@,
/@ ّ فانðاعيى بَغََل@وبَغَّل@وتبغَّل@وأمثاGا: صيغ اشتقاق وأمّا اXع�@/ هذا من ا�«Ë@مستفادة

/@ ا�ريى شديد والّسّحاج@: التقبيح@/ والxج$@: اGّمة@/ علّو والَشأو@:
/@@٨ . ١٦ ـ وزينًَة َكبوها Ò#ل Ò�م Ò¡وا والِبغاَل ْيَل Òòوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بغي@:

وزان البُـغاء Ëº(وا مثله@/ وتبّغيُته@: وابتغيتُه طلبته@/ بَغياً@: أبغيه بغيتُه ـ مصبا
ماضيه واستعFل تركه@, )@Jسن مؤكّداً يَنْدُب@ندباً معناه كذا: يكون @أن وينبغيى ُغراب@/
توجzه ã|@وقيل ف0@ُيقال@انبغي, ف@, ØÍ½تت( ãHّال أ)فعال من يَنبغيى َعّدوا وقد مهجور,
وانـفعال ع0ج فيه كان ٕاذا ٕاّ) اXطاوعة ã| انفعَل و)@يُستعمل بَغي مطاوع انبَغي ٕاّن



٣٣٣ بغي

فانبغي@, بغيتُه )يُقال طلبته@فانطلب@وقصدته@فانقصد )يُقال Fوك ,Ì»ته@فانكÌ»ك مثل
كذا يكون أن ينبغيى وما العرب من dعه ٕانّه :@ ã|الكسا عن وحكي بعÎÉم@, وأجازه
وا�مع باٍغ@, فهو واعتدي@, ظلم بَغياً@: الناس ع� وبغي سن@/ ÒJ ما أو oيستق ما أيى
وأصله القصد@, عن عدلت ا Øu@(ٔ الباغية@, الِفرقة ومنه الفساد@, ã| َسعي وَبغي@: بُغاة@/
,@ ّ بَغيى فهيى َفجرْت@, ِبغاًء@: تَبْغيى اXـرأة وَبَغْت الفسـاد@/ ٕا" َترامي ٕاذا رُح Ôا� بََغي من
وٕان القـينة ّ والبَـغيى ,@ ٌّ بَغيى للرجل و)@يُقال باXرأة@, Uتّص وصف وهو َبغايا@, وا�مع
كالّلقب@/ ُجِعَل Ëºا ٔ)@نّه rالّش به و)@ُيراد أ)صل@, ã| Gا الفجور لثبوت عفيفًة @كانت
ØËÉوبال اGيئـة Ì»بالك وقيل لغة@, وضّمها تبغzا@, ãHّال ا¡اجة وهيى ِبغية عندُه ã"و

ا¡اجة@/
Çfن الفسـاد@/ من جنٌس ãæوالثا ء@, ãÏ¿ال طلُب أحدYا أص0ن@, بغي@: ـ مقا
ء ãÏ¿ال وأبغيتَُک لک@, طلبته ٕاذا َء ãÏ¿ال بغيتُک ويقال َطلبَته@/ ٕاذا أبغيه َء ãÏ¿ال َبغيُت أ)ّول
أفعال من وهذا كذا@, تفعَل أن لک ينبغيى وما ا¡اجة@/ والِبُغَية@: طلبه@/ ع� أعنتُک ٕاذا
ٕاذا ا�Çرح بَغي ـ ãæوالثا /@Ì Ò»فانك ك«Ìتَه تقول Fك فانبغي بغيُت تقول@: اXطاوعة@,
وهيى ِبغاًء تَبغيى َبَغْت ـ الفاِجَرة :@ ُّ فالبَغيى بعـده@/ ما منه يشتّق Øj الَفسـاد@, ٕا" ترامي
وٕاذا ومُعظمه@/ شّدته وهو اXطر@, ُ بَغيى ومنه آخر@, ع� ا)نساُن يَبْغيى أن ومنه ,@ ّ بَغيى

الّظلم@/ :@ والبَغيى فساد@/ منه يقع أن ف0@بّد بَغيى ذا @كان

:@ الواديى وبَـغي اسـتطال@/ الرجل@: ع� الرجل وبََغي ,@ يى التعدِّ :@ البَغيى ـ صحا
مثل والِبغـية /@ ٌ بَغيى فهو ء ãÏ¿ال حّد هو الّذيى اXقدار ع� وٕافراط Vاَوزة وكّل ظَلم@/
وما ,@ ّ بَغيى فهيى َزَنت@, اXـرأة@: وَبَغِت نف«Îا@/ ا¡اجة والُبغـية@: يبتغـzا@/ ãHّال لسة ßا�
طلبته ء@: ãÏ¿ال وبَغيتک طلبته@/ َء@: ãÏ¿ال وَبغيُت َجديد@/ ِملَحفٌة ـ مثل ـ اً بَغيّ اُّمِک @كانت
َجعلتُک ء@: ãÏ¿ال وأبغيتُک فانبغي@/ بغيته ـ اXطاوعـة أفعال من فهو لک@: وينبغيى لَک@/

وَبغيَته@/ طَلبتَه ٕاذا وتَبّغيتُه َء ãÏ¿ال وابَتَغْيُت له@/ طالباً



بغي ٣٣٤

فتارًة َيَتجاوزه@, n أو اَوزه ÒQ ُيَتحّري@, Dف ا)قتصاد Qاوز طلُب :@ البَغيى ـ مفر
َبغيُت يقال الكيفّية@, هو الّذيى الوصف ã| Ò2يُعت وتارة يّة Ùgال هو الّذيى القدر ã| Ò2يُعت
رُح@: Ôا� وبََغي الِفتنَة@/ ابتغوا لَقد ـ كذلک وابتغيُت@: ُب@, ß ÒN ما أ@ك9 طلبَت ٕاذا َء ãÏ¿ال
ليسGا ما ٕا" لتجاوزها وذلک َفَجَرْت@, ٕاذا ِبغاًء@: اXرأُة وَبَغِت َفساده@/ ã| ا¡دَّ اوَز ÒQ
اÇXطر ã| Qاَوَزْت Êُء@: Ø»ال وَبَغت ناً@/ صُّ Ò ÒI أَرْدَن ٕان الِبغاِء ع� َفَتياتكُم وY@ُتكِرُهوا ـ
الّطلُب ومHكان له@/ ليَس ٕا"ما م^لته لتجاوزه وذلک ,@ Ò Ú2تك وَبغي@: اليه@/ ا¤تاج حّد
فٕاذا َبغي@, مطاوع :@ وينبغيى َربِّک@/ ِمن ٍة Ò Öaَر ابتغاَء ـ مود Ö ÒT فيه فا)بتغاء موٍد ÒT ٍء ãÏ¿ل
الناُر ـ للفعل ُمسّخراً يكون أن أحدYا ع�وجه$@: فيقال كذا@, يكون أن ينبغيى قيل

ِلَكَرِمه@/ يُعِطيى أن ينبغيى ـ ع�مع�ا)ستئهال ãæوالثا الثَْوب@/ ِرَق ÔI أن ينبغيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا أ)@كيدة@/ وإ)رادة الشديد الّطلب هو اÇXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
وا)ستعF)ت@/ اXوارد باخت0ف Oتلف اXع�

َبَغْت ـ عم0ً أو ٕارادة والتجاوز يى التعدِّ ع� تدّل َع�@, Mرف استعملت فٕاذا
َلَيبْغيى ,@Kًَسبي ّن Öz َعلَ َتْبغوا Kَف ع�بَْعٍض@, َبْعُضنا بَغيى Êِن Ö½َخ اYُخري@, Òَع� ا ÔYٕاحدا

َعَلْيه@/ بُِغيىَ Øj ع�بَْعٍض@, م ÔÎ ÔÉبَْع

/@٢٣ . ١٠ ـ ع�أنُفِسكُم َبغُيكُم ا Ø̂ ٕا
أيضاً@/ فكذلک :@hوالتحر اXنع موارد ã|استعملت وٕاذا

البغاء@/ Òَع� َفَتياِتكُم وY@ُتكِْرُهوا

/@٣٣ . ٧ ـ والبَْغيىَ Ò ÖjYٕوا َبطَن وَما ا Öyِم َظَهَر ما الَفواِحَش ã Ùèَر َم َحرَّ ا Ø̂ ٕا



٣٣٥ بغي

/@٩٠ . ١٦ ـ والبَْغيى ْنكَِر ÔX وا الَفْحشاِء َعِن يى Öy َويَ

/@٢٠ . ١٩ ـ اً بَغيّ أُك ÒnوÌ Ò¿ بَ ã3َسْس Ö ÒZ Ònو

مقامّية@: أو لفظيّة أخري قرينة كانت ٕاذا وكذلک

ما َبعِد ِمن Yّٕا اخَتَلفوا ا Òf م@, ß ßzِببَْغ ْيناُهم َجَز ذلَِک عاٍد@, Yَو باٍغ Ò�غ !ْضطُرَّ ن Òf
وَعْدواً@/ َبغياً وُجنودُه ِفرَعوُن فأتبَعُهم م@, Ô Òyبي َبْغياً الِعلُْم جاَءُهم

/@٣٩ . ٤٢ ـ وَن ÔÍ ß½ َيْنتَ ُهم البَْغيىُ م Ô Òwأصا ٕاذا واّلذيَن

وأ)صل بالقرائن@, يُسـتفاد ا Ø̂ ٕا الشـديد الّطلب ع� الزائد والتجاوز يى فالتعدِّ
اXوارد@/ هذه bيع ã| Tفوظ الواحد

الشديد@/ الّطلب هو فاXراد القرينة@: عن َخَلت وٕاذا
ِمْن وِلَتْبَتُغـوا َيْبُغوَن@, Rِا ديِن Ò Ö�أَفَغ ,@ َنبْغيى ما أبانا يا قاُلوا َنْبـِغ@, ُكنّا ما@ ذلَِک

الَوسيلة@/ ٕاليِه وابَتُغوا نيا@, الدُّ ياِة Ò¡ ا َعَرَض َتْبَتُغوَن َفْضِلِه@,

مورد ã| يكون اXاّدة هذه استعFل أّن ]ع� مقّدراً@, يكون قد الّطلب شّدة ٕاّن Øj
ُكم@, َربِّ ِمن Kًَفْض َتْبَتُغوا أن ـ وعلّوه اXطلوب لعظمة ٕامّا الشديد@, الّطلب Iقّق ãÏÉيقت

ة@/ ِخَر ÐYا الّداَر Rُا آتاَك Dف وابَتِغ

/@٣٥ . ٥ ـ الَوسيلَة ٕالَيِْه وابَتُغوا
/@٢٠ . ٩٢ ـ Òْع�Yٔا َربِِّه َوْجَه ابِتغاَء Yّٕا ,@Rِا َوْجِه ٕابِتغاَء

فيحتاج الصحيح@, للنظر وUالفاً التعقّل عن بعيداً وكونه اXطلوب ¡قارة وٕامّا
زائدة@/ مؤونة ٕا" طلبه

ابـَتغيَت وَمِن َيْبُغون@, ا0اِهِليِّة أَفُحكْم َيْبُغوَن@, Rِا ديِن Ò�أَفَغ ,@ أبِغيى Rا Ò Ö�أَغ
َعَزلَت@/ ن ØW



بقر ٣٣٦

العزل@/ سبق باعتبار

و) وا)عـتداء الظّـلم و) نا الزِّ و) الفساد ]Çع� ليست اXاّدة هذه أّن فظهر
بالقرائن ينطبق اXع� وهذا الشديد@, الّطلب هيى فzا ا¡قيقة بل غ	ها@, و) ا¡اجة

اليه@/ ينسب مَن وبتناسب اXقام باقتضاء Uتلفة@, oمفاه ع�
الفجور@/ منه فيستفاد له@: متعلّق ذ@كر غ	 من مطلق بطور اXرأة ٕا" نسب فٕاذا
أو عم0ً أو قوً) يى والتعدِّ ا)ÍÈار منه يستفاد ع�@: Mرف متعلّقه ذ@كر وٕاذا

فكراً@/

القبول@, ع� ويدّل انفعال فا)نبغاء وا)نبغاء@: ا)بتغاء صيغة ب$ الفرق وأمّا
ملكاً يتّخذ أو شـعراً يتعلّم أو وليّاً أو ولداً يتّخذ أن وبغيته فانبغي ولداً بغيته فيقال
واXلک Ø ã"والو والشعر الولد وبغيت ينبِغ@, n أو اذ@, ÙH(وا الّطلب ذلک قبل أيى فانبغي@,

ِن@/ ×aللّر َيْنبَغيى ما Yَٔحٍد@, Y@َيْنبَغيى ـ مyا واحد كّل فانبغي
وإ)باء اXنع مقابل ã| واXوافقة@, ع�اXطاوعة ويدّل افتعال فهو ا)بتغاء@: وأمّا
يكون وقد بالطَّوع@/ طلب وابتغي@أيى ورغبًة@, طَوعاً كسَب ا@كتسب@أيى فيُقال وا¢الفة@,

واتّصل@/ فاجتمع ووصلَه َء ãÏ¿ال َع Òb ã| Fك اXفعول جانب ã| الطَّوع
/@١٨٧ . ٢ ـ لكُم Rُا َكَتَب ما واْبَتُغوا

/@@٨ . ٥٩ ـ وِرْضواناً Rِا ِمَن Kًَفض َيْبَتُغوَن
/@١١٤ . ٦ ـ َحgاً أبتَِغيى Rِا Ò Ö�أَفَغ

/@٤٨ . ٩ ـ الِفْتنَة ابَتَغوا َلَقْد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بقر@:
واُ)نـ= الّذ@كر ع� البقرة وتُطلق جنس@, Ëºا وهو معروف@, الَبَقر@: ـ مصبا



٣٣٧ بقر

باب من َبقراً َء ãÏ¿ال وَبَقْرُت َبَقرات@, وbعها ا�نس@, من واحد ٔ)@نّه اGاء دخلت ا Ø̂ وٕا
/@ Óومع� وزناً توّسَع@, العلم@واXال: ã| وَتَبّقَر علم, باِقر وهو فتحته@/ وَبقرتُه: شققته, قتل:
الَبَقر@, وذلک واحد@, أصل انّه وزعموا Fyبي ناٌس bع ا Ø[ور أص0ن@, بقَر@: ـ مقا

ء@/ ãÏ¿ال وفتح ء ãÏ¿ال ã| التوّسع ãæوالثا
يُسّمون ا¨ن وأهل الَبَقر@, والبيقور@: َبَقرات@, وا�مع جنس@, Ëºا البقر ـ صحا
بن Ø ãع� بن ¤ّمـد يُقال وكان ووّسـعته@, فتحته َبقراً@: َء ãÏ¿ال وَبَقْرُت باقورة@/ البقرة@:
ولدها@, عن بطyا ُشّق ٕاذا بق	 وناقة العلم@, ã| لتبّقره الباقر@: الس0م@, علzم ا¡س$

البقر@/ bاعة والبَق	@:
والبـاِقر والبـاقور والَبَقر َبَقرته@, فقد وّسعتَه ء ãÏ¾ كّل ـ ٢٨٨ ص ا)شتقاق

واحد@/ والَبْيقور@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يؤخذ اXع� هذا ومن توسعة@, مع الشّق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
فـهو الوصفّية@, هو الكلمة هذه أصل أّن فالظاهر الَبَقر@: وأمّا والتوّسع@/ الفتح مفهوم
ا¡يوانات سائر ب$ امتيازه@من ]ناسبة ÓÊºا جعل Øj ]ع�الباقر, كَحَسن@, ة Ø{مش صفة
ناب له وليس شقّاً@, طَرفَه يشّق وبه َقْرنه هو له وا¡رب الدفاع آلة فٕاّن الصفة@, wذه

َلب@/ ßU و) ِمنقار و)
/@١٤٤ . ٦ ـ !ثن البََقِر وِمَن ß Öاثَن اYٕبِل وِمَن

ا)عتبار@/ wذا وإ)ثنينيّة واُ)ن=@, ع�الّذ@كر البقر فيشمل
/@١٤٤ . ٦ ـ ÖاYُنَثَي أم َحّرَم @كََريْن آلذَّ ُقل

/@٦٧ . ٢ ـ َبَقرة وا Ô ÒMتَذ أن يأُمركُم Rَا ٕانَّ لَِقْوِمِه ×Ïºمو قاَل وٕاذ



بقع ٣٣٨

باعتبار والصفات الÊÉئر وتأنيث و[رة@, [ر ã| Fك للتأنيث@, ( للوحدة التاء
بعيد@/ وهو التأنيث هو هنا اXراد أّن أو الّلفظ@/ ظاهر

فاِرٌض@/ Y بََقَرةٌ ا Øuٕا يَقوُل ٕانّه قاَل ِهيىَ ما َلنا Ö Ùُيَب
كالبكر اXسّن@, الّضخم ]ع� فٕانّه عليه@, ا)dيّة غلبة باعتبار الفارض تذك	

والعوان@/
/@٤٣ . ١٢ ـ Êٍن ßº بََقراٍت َسْبَع

,@$dو كقتيل واXؤّنث اXذّكر فيه يستويى ]ع�مفعول وفعيل َبَقر, أو bع@بَقَرة
dينة@/ bع أ@نّه أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بقع@:

َ ُرميى الرجُل@: بُِقَع ـ الداِهيَة والبَاِقَعُة الِبقاع@/ واحدة أ)رض من البَقَْعة ـ صحا

يى Ù Ôd وبه ,@ ØHَش ÍÔÈوب من الّشجر أروُم فيه مَوِضع والبَقيع تان@/ Ô{ب أو قبيح الطّـ	Öبك0ٍم ã| والبَقَع وبياض@/ سواد فيه الّذيى أ)بقع والغراب مَقـ2ة@/ وهيى الَغرقَد بَقيُع
رtم Ôaو لبياÎÈم وَعبيدهم@, َخَدمهم الّشام: وبُقعان الّدواّب@/ ã|@الَبلق والِك0ب]^لة

السودان@/ وب0د الّروم من م Øu@(ٔ َسوادهم أو
الغراب مثل وذلک ببعض@, بعÎÉا أ)لوان Uالفة وهو واحد@, أصل بقع@: ـ مقا
غ	 ع� أ)رض من قِطعة البُقعة اòليل@: قال بياض@/ صدره ã| أ)سود وهو أ)بقع
أ)بقَع عبيدة@: أبو أيضاً@, البَقَعُة هيى زيد@: أبو وُبَقع@/ بِقاع وbعها جن}ا@, ٕا" ãHّال هيئة
من البَقعاء حنيفة@: أبو ـ للونه Uالفة قة متفرِّ بُقَع جسده ã| يكون الّذيى اòيل@: من
ٕاذا بَِقَعة وأرض ُمَبّقعة@, وكذلک البَعَض@, ُيِصب nو طر ÒXا Îا ÒÉبع ُيصيب ãHّال أ)رض$@:
الداِهية@/ والباِقَعُة@: بقيٌع@/ وناحيٍة أ)رِض ِمن َجوٍّ كّل زيد@: أبو نبت@/ من بُقَع فzا @كان
ع�بُقَع فتُجمع أ)@ك9@, ã| الباء ØËÉ وتُ مyا@, القِطعة أ)رض@: من البُقعة ـ مصبا



٣٣٩ بقع

اXّتِسع@, اXكان والَبقيع@: وِك0ب@, كَلبَة مثل ع�بِقاع فتُجمع وتُفتح وُغَرف@/ ُغرفة مثل
وزال شجر ذا كان ��ص Ø ãbالن ]Çدينة الَغْرقد@: وبقيع شجر@/ فيه الّذيى اXوضع ويُقال
الُغراُب وبَِقَع الّزب	@/ بقيُع له يُقال موقع أيضاً وباXدينة مَق2ة@, ا)sن وهو ,@Ëº(ا ãBوب

ِبقعان@/ وbعه أبَقع@, فهو لونه@, اختلَف َتِعَب@: باب من بَقَعاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الظاهرة@, الكيفيّة ã| أو اللّون ã|التخالف هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
كاللُّقمة به يُبقَع ما ]ع� فُعلَة فهيى الُبقعة@: وأمّا الَبقـعاء@/ وأ)رض أ)بقع@, @كا¡يوان

مثلها@/ والبَقيع أ)رض@, من قطعات عّدة به Oتلف موضع فهيى ُيلَقم@, ]ع�ما



بقل ٣٤٠

/@٣٠ . ٢٨ ـ ِة الّشَجَر ِمَن باَر@كَِة ÔX ا البُْقَعِة ã| ِن Ò ÖZYٔا الواِد شاِطٔيِ ِمن َ نوِديى

تعا"@/ Uا من بالتوّجه بوِرَكت مشّخصة قطعة من أيى
خريطxا مّرت وقد سيناء, جنوب@صحراء ã|@واقعة@ فهيى البقعة@: هذه جهة وأمّا

فراجعها@/ البحر@, ã|
مَدين من أ@نّه فالظاهر البقعة@: هذه ٕا" أرضمَدين من �مو�Ïºع طريق وأمّا
أن ٕا" مَدين@] راجع ـ أ)aر البحر ¾Êل من Ø ã}Ì¿ال ا�نوب جهة ã| واقعة [@وهيى
[@موصل ت	ان بوغـاز من ال¿Ìقيّة ا�هة ã| ميناء وهيى ـيد@, Ôa الشيخ مدينة çيُؤ
ونصف ساعة ã|@رّيةMمرا@كب@ ã|@العقبة خليج wا يُع2 Øj أ)aر@] العقبة@والبحر خليج
سيناء طور من يُؤçقريباً Øj ,@Í½ٕا"م ا¡جاز من التّجار درب وهيى النبک ٕا"ميناء

أيّام@/ ث0ثة ã|
أميال@/ سبعة من قريب النَّبک وميناء يد Ôa الشيخ وب$ميناء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بقل@:

البَقل أنبتت أ)رُض@: وأبقلت أ)رض@, به ت ØÍÉاخ نبات كّل البَقل@: ـ مصبا
والباِق0ّ بق0ً@/ وَجدوا القوُم@: وأبقَل وبقيلة@/ بقلة أيضاً وجاء القياس@, ع� مُبقلة فهيى

والباِق0ّء@/

البَـقلة وهيى الِرْجلة أيضاً@: والبَقْلة َبقلة@/ والواحدة معروف@, البَقـل ـ صحا
وبقََل بَقل@/ فهو أ)رض له ت ØÍÉاخ نبات كّل ويقال البَقل@/ موضع ْبقلة@: ÒXوا ا¡مقاء@/
وابتَقََل َطَلع@/ البع	@: ناُب وبَقَل بَقَّل@/ و)@تقل خرَجت¡يته@, بُقوً)@: يَبْقُُل الُغ0م وجُه

البَقل@/ َرَعي ا¡Fر@:



٣٤١ بقل

قال كّله@/ الباب فروع ترجع واليه النبات@, من وهو واحد@, أصل بَقل@: ـ مقا
الشجر وِدقِّ ب$البَقل ما وفّرق ,@ ِجلٍّ و) ِدقٍّ بشجر ليس ما النبات من البَقل اòليل@:
اُ@ِكـَل ما اُ@ِكَل قا_ة تراها عيداuا Ì ß»تُك@( ياح والرِّ أ)مطار فٕاّن وِجلَِّته@, العود ِبغَلظ
البَـقل@/ تأ@كل وتتبقُّل@: تَبْتَقُِل وإ)بُل البَقل@/ رعوا ٕاذا القوم@: ابتقَل وقال /@ ã ßBَب ما Ò ã ßBوَب
البَـقل@/ ذات والبَـقّالة@: واÔXبقَلَة ُمبِقلة@/ فهيى البَقـَل@, أنَبَتِت وَبَقَلْت@: أ)رُض وأبقَلت

أّوً)@/ ينبت ما لكلِّ Ëºا البَقل زياد@: أبو قال البَقل@/ كث	ة وَبقيلة@: بَِقلَة أرٌض

َبدا@/ الُغ0ِم@: شارُب وبَقََل َظَهَر@/ الَنْبُت@: بقَل ـ ٥٠٦ ص ا)شتقاق

وأبـقََل@: بُـقوً) يَبْقُل الّنبُت وبَقََل معروف@/ والبَقْل@: َظَهَر@/ ُء@: ãÏ¿ال بَقََل ـ لسا
/@Uا وأبقَلَُه طَلََع@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الظهور@, مطلق ( وا§ّو@, بالنبت الظهور هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
من ونشوؤه@, ء ãÏ¾ من ء ãÏ¾ خروج فٕانّه الّنبت@, من نوع والناب@: ـْعر الشَّ وخروُج

غ	ها@/ أو النباتات
جهة هو واXقصود منه اXنظور كان fا والنْبت@, الظهور وحقيقته@: قوامه فالبَقل

كاÍÉòاوات@/ البَقل@, فهو فقط@: ونباته ظهوره
/@٦١ . ٢ ـ َبقلها ِمن اYٔرَض ُتْنِبُت ا Ø ßW َلنا ِرْج Ö ÔO َربَّک َلنا فاْدُع

\ره@/ أ)رض) من وطلع نبت ما نفس وهو منه اXأ@كول كان ا ØW أيى
تُؤكَل@/ ãHّال أطايبُه واXراد ,@ÍÉÔòا ِمَن أ)رض أنبتَتُْه ما البقل ـ البيضاويى ã|و

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



بقاء ٣٤٢

بقاء@:

توضُع والباقية بقّية@, ء ãÏ¿ال مَن Ò ã ßBوَب ,@Uا وأبقاه بَقاًء@, B يَبْ ُء ãÏ¿ال Ò ã ßBَب ـ صحا
عليه أرَعْيَت ٕاذا ف0ن ع� وأبقيُت بقاء@, أيى باِقيٍَة ِمن م Ô ÒGَتري فَهل ـ اXصدر موضع
الُبقيا@, منه Ëº(وا ,@ Ú ãع� أبقيَت ٕان عليک Uا ÒBأب و) ,@Uا أبقاَك ( ويقال ورÇaته@,
بعَضـه@, تركُت ء@: ãÏ¿ال من واسـَتْبَقْيُت وَترّقبته@/ اليه نظرُت وبَقّيْتَُه@: البَقْوي@/ وكذلک

استحياه@/ واستبقاه@:

بأ)لف ويتعّدي وثَبت@, داَم وباقيًة@: بقاًء َتِعَب باب Bمن يَبْ ء ãÏ¿ال Ò ã ßBَب ـ مصبا
وهيى والثُّنـيا والثَّنوي والفُتـيا الفَتوي ومثله والُبقيا@, البَقوي Ëº(وا أبقيتـه@, فيَص	فيقال ألفاً الياُء وتنقلب فتحًة � ãÏÈاXا ã|� الك«Ìة ل تُبدِّ ء وطيى ا)ستثناء@/ ا)Ëºمن
أو وَفنا@, ونَسا بَقا ـ أصليّت$ والياء الك«Ìة كانت سواء Ø ã~0ث فعل كّل وكذلک َبقا@,

وُبنا@/ ُهدا :@ Ò ã ß�ُوب َ ُهِديى ã| فيقولون للمفعول ã�ُب لو Fك عارضاً@ ذلک @كان
ضّد وهو بَقاًء B يَبْ ُء ãÏ¿ال Ò ã ßBَب اòليل@: قال الدوام@/ وهو واحٌد أصٌل :@Bب ـ Bمقا بَ ـ ألفاً Nعلوuا قبلها ما مكسور كلِّ ã| لغxم وكذلک ,@B يَبْ B بَ :@ ّ طيى ولغة الفـناء@/
وناِصَية@: وباِنية جاِرية ã| ويقولون والياء@/ الك«Ìة اجBع يكرهون م Øu@(ٔ ,@ÏÈوَر
ف0ناً وَبَقْيُت ويرُصده@, ينظره كان ٕاذا بب½Íه ء ãÏ¿ال ã ßBَيْب وهو وناصاة@/ وباناة جاراة
فاّن أ)صل@, ٕا" يرجع وهذا انتظرناه@, :@Uا رسوَل وبَقيْنا وانتظرته@, َرَعيته ٕاذا أبِقيه

والّدوام@/ الثّبات بعض ا)نتظار

فzا الياء ُقِلَبت البَقْوي وا)Ëºمنه انتظرنا@, ليلة@: ذات Uا رسوَل بَقَيْنا ـ nالفائق صفة كانت وٕاذا@ وي@, ÖÌ Ú¿وال والّرْعوي كالتقوي ÓÊºٕا كانت فَع�ٕاذا@ كلُّ وكذلک واواً@,
وَخْزيا@/ َصْديا ـ ياؤها ُتقَلب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٤٣ بقاء

والتحقيق@:

ـ ã| به تقابله عليه ويدّل الفناء@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
ما ـ ã| Fك النَّـفاد@, مع� الفـناء من وقريب َربَِّک@/ _َوجُه وَيبْ @فاٍن@/// ا Özَعل َمْن @كّل

باٍق@/ Rِا ِعْنَد وما َيْنفُد ِعْنَد@كُم

/@٩٦ . ١٦ ـ باٍق Rِا ِعْنَد وما
/@٦٠ . ٢٨ ـ وأب_ Õ Ö�َخ Rِا ِعْنَد وما

والفناء أضَعف@, فيه والثبات فالبقاء أ@ك9@: وحدوده أشّد Tدوديّته كان ما @كّل
ع@/ ÒÌºأ اليه والزوال والنفاد

وعرضاً@, جوهراً وفرعاً@, أص0ً وأنواعها@, وطبقاtا مرات}ا bيع ã| اXاّدة nفعا
َمْن ُكلُّ ـ َينَفُد ِعنَد@كُم ما ـ الفناء معرض ã| كلّها wا@: يتعلّق وما وفكراً@, وفع0ً قوً)

فاٍن@/ ا Öz َعلَ

ٕا" ينxيى أن ٕا" أقوي@, فيه والدوام والشّدة فالقّوة أقّل@: فيه ا¡ّد كان ما فكّل
Ø ã"أ)ز وهـو الوجـوه@, من بوجه حاجة و) ضعٌف و) حّد و) Çuاية له ليَس مَْن

/@ ßnالعا القاِدر القيّوم ّ ا¡يى ّ أ)بديى
أو ذات من اليه ويرجع به يتعلّق ما كّل فكذلک حّق@: ّ أبديى اXتعال Uا أّن فgا

علم@/ أو قول أو عمل

/@٢٧ . ٥٥ ـ واYٕ@كرام Kِل Ò0ا ذو َربَِّک _َوْجُه وَيبْ
/@١٧ . ٨٧ ـ وأب_ Õ Ö�َخ ةُ ِخَر ÐYوا

/@٣٦ . ٤٢ ـ آَمُنوا _ِلّلذيَن وأبْ Õ Ö�َخ Rِا ِعنَد وما



بقاء ٣٤٤

والكثافة وا¡دود أ@ك9@, فيه والرقّة فاللّطف الّدنيا@: Ònعا يقابل ِخَرة s(ا Ònوعا
:@nالعا wذا يتعلّق ما كّل فكذلک /@Bوأب أقوي فهو أقّل@, فيه

/@١٢٧ . ٢٠ ـ _ وأبْ أشدُّ ِخَرةُ ÐYا وَلعذاُب

والبقّية@/ ã}البا ـ بكلمة عنه Ø2فيع بنفسه اعت2 ٕان البقاء مفهوم ٕاّن Øj
/@@٨٦ . ١١ ـ َلكُم Õ�َخ Rِا بَقيُّة

والفضل@/ وا�زاء الثواب من عنده يّدخر وما ,@Uو Uا عند ã}البا أيى
باق@/ Rِا ِعْنَد وما َينفُد ِعْنَد@كُم ما

/@٥٦ . ١٨ ـ َربِّک عنَد Õ Ö�َخ الّصا¡اُت والباِقياُت

الصا¡ة@/ أ)عFل يبBمن ما أيى
وأب_@/ Õ Ö�َخ Rُوا ـ Bأب بكلمة Ø2فيُع الغ	@: ٕا" بالنسبة اعت2 وٕان

عذاباً أشدُّ أيُّنا وَلَتْعلَُمنَّ ـ@ فرعون@ قول جواب ã| السحرة من الك0م هذا فٕاّن
/@١٣١ . ٢٠ ـ وأب_ Õ�َخ ربَِّک ورزُق ـ@ وهكذا@ وأب_@/

أزواجاً@/ بِه َمّتعنا ٕا�ما َعْينَيَْک نَّ دَّ Ô Ò] @Yو @ @ـ مقابل ã| فٕانّه
اXوارد@/ سائر ã| وهكذا

البـقاء ÇQّدد ٕا" ل0ٕشـارة َربِّک@: _َوْجـُه وَيبْ ـ B يَبْ ـ بكلمة التعـب	 وأمّا
/@ Ò_ وَيبْ فاٍن@/// َعلzا َمْن ُكلُّ ـ اXوجودات فناء مراحل bيع ã| واستدامته

والثبات@/ والدوام ب$البقاء الفرق وأمّا
مستصحبة@/ وكوuا سابقة حالة ع� الثبات هو البقاء@: فٕاّن

الزوال@/ ويقابله أ)مر نفس ã| التحقّق الثبات@: مفهوم ã| ويعت2



٣٤٥ بكر

وثباtا, السابقة ا"@ا¡الة نظر دون من هو حيث من ا)متداد الدوام ã| ويعت2
اXوضوع@/ Iقّق ٕا" أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بكر@:

وا�مع إ)بل@, من Û ãHالفَـ وهو الَبْكر من بكر @واشـتقاق ـ ٤٩ ص إ)شتقاق
ء ãÏ¾ وكّل تبك	اً@, وَبّكرُت بُكوراً أبُكُر َبَكْرُت ويقال العـدد@/ æأد ã| وأبُكر بِكارة
بَكر ِمن وُمبِكر@, با@ِكر رجل ويقال النخل@, من البا@كورة يت Ù Ôd وبه با@ِكر@, فهو تعّجل
الناس من والِبكر الثيِّب@/ خ0ف والبكر@: علzا@/ B يُستَ ãHّال الة Ò¤ا والَبَكرة@: وأبَكَر@/
ولدها@/ أّول كان ٕاذا بف0ن@: ف0نة واستبَكَرْت بطن@/ ُولَِدْت@أّول ãHّال باع@والّدواّب@: والسِّ

الغداة@/ والُبكرة@:

ãHّال اXرأة والِبكر@: الِبكارة@/ واXصدر أبكار@, وا�مع الَعـذراء@, الِبكر@: ـ صحا
إ)بل@, من الِبكر وكذلک سواء@/ واُ)ن=فيه والّذ@َكر ولُدها, وِبكُرها واحداً@, َولَدت@بَطناً
وِفحالة@/ فَْحل مثل أيضاً وبكارة بكار وا�مع واُ)ن=َبكرة@, إ)بل@, من Û ã ßHَالف والَبكر@:
وبّكرُت بُكوراً وأبُكُر َبَكْرُت وقد َسَحراً@, تقول Fك وَبَكراً@: بُكرًة فرسـه ع� Ò	وسـ
الَيْه أبَكَر فقد ء ãÏ¿ٕا"ال بادَر مَن وكّل ]ع�@, كلّه وبا@كرت@: وابتكرت وأبكرُت تبك	اً

اXغرب@/ بَص0ة َبكُِّروا ـ كان وقٍت ّ أيى وَبّكَر@,
من والبُكرة كان@/ وقت ّ أيى َع ÒÌºأ قعد@: باب من بُكوراً ء ãÏ¿ال ٕا" َبَكَر ـ مصبا
وٕاذا وأرطـاب@, ُرَطب مثل ا�مع bع وأبكار وُغَرف@, ُغرفة مثل ُبَكر bعها الغداة
الث0ثة أ)بنية :@ ã Ùج� ابن وقال والعلمّية@/ للتأنيث ال½ÍØف ُمِنَعت بعينه@: يوم بُكرَة nاُريد الّذيى وهو امرأة@, أو كان رج0ً الثيِّب خ0ل والِبكر@: كان@/ وقت ّ أيى إ)Ìºاع ]ع�

يق@/ دِّ الصِّ َبكر أبو ومنه /@ ã Ù�ُك وبه إ)بل@, الفHمن والَبكر يðّوج@/



بكر ٣٤٦

ء ãÏ¿ال أّول ـ فـأ)ّول مـنه@/ Yا فرعاِن اليه َيْرجع واحد@, أصٌل بكر@: ـ مقا
وا�Çمع الغـداة@, وهيى البُكرة ـ فأ)ّول تشبيه@/ والثالث منه@, مشتّق ãæوالثا وبدؤه@,
أّن Fك الُبكرة@, وإ)بكار@: الوقت@/ ذلک ã| ØãÏÉXا وا)بتكار@: والبُكور والتبك	 الُبَكر@/
وأبَكـَرْت الشجرُة وَبَكرِت عليه@/ َبكرَت ٕاذا َء ãÏ¿ال وبا@كرُت الصبح@/ ÔËºا إ)صباح
أ)ّول@, أ)صل فهذا والَيْنع@/ بإ)\ار عّجلت ٕاذا بُكوراً@: وَبَكرت تبك	اً ُتبكِّر وبّكرت
قـّط@/ َسس Ô] n ãHالّـ النِّساء من والِبكر إ)بل@/ من الَبكر fنه منه@/ مشـتّق بعده وما

علzا@/ B يُستَ ãHّال فالبَكرة الثالث وأمّا أّوُله@/ أمر كّل من والِبكر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن واستعt(Fم@, القوم كلFت من يظهر الّذيى أّن
منتسباً ا�ريان هذا كان سواء أمر@, جريان أو برنا¶ اُ)و"من اXرحلة ã| الكون هو
ة Ø{مش صفة لح ßXكا فالِبكر غ	ها@/ أو زمان@, أو bاد أو نبات أو حيوان أو ٕا"ٕانسان
ِبكـر@/ وزمـان ِبكر وشجرة ِبكر ابل ِبكر@, امرأة يقال اXفهوم@, هذا له ثبت من وهو
وغلب أيضاً صفة َكَصعب بالفتح والَبكر اXفهوم@/ هذا به قام مَن وهو فاِعل والبا@كر
فُـعلَة Ë ØÉبـال والبُكـرة ا)نسان@/ ã| استعFله غالب بكراً أّن Fك ا¡يوان ã| استعFله
والبُكور الغداة@/ وهو اليوم من الوقت أّول اXع� هذا ومن به@, يُفَعل ما ]ع� @كاللّقمة
ã|و الفـعل نفس جهـة ٕا" البكـور ã| والنظر فيه@, ومزيداً Vّرداً مصدران وإ)بكار
عـلzا@: Bيُسـت ãHّال ع� البَكرة اط0ق ولعّل الفاعل@/ من صدوره جهة ٕا" إ)بكار
ا¡Çف	ة رأس ã| واقـعة لكوuا أو ا)ستسقاء@, من مرحلة أّول ã| وقوعها باعتبار

والب8@/
ÙãÏ ß¿والَعـ والثَّـيِّب الفاِرض مقابل ã| اXاّدة هذه ورود أ)صل هذا ع� ويدّل



٣٤٧ بكر

زوجها تُفارق مَن والثَّيِّب /@hوالقد اÔXِسّن مفهوم من قريب الفاِرض فاّن وأ)صيل@:
اللّـيل@/ من سـاعات ãÏÉتنق أن ٕا" الyار أواخر ØãÏ ß¿والَع السابقة@/ بيxا ٕا" وترجع

/@ ØãÏ¿مع�الع من قريب وأ)صيل
أمر@/ اُ)و"من اXرحلة مفهوم تقابل تري Fك ãæعاXا وهذه
/@٦٨ . ٢ ـ ذلک Òَب َعواٌن ِبكٌْر Yو فاِرٌض Y َبَقرةٌ ا Øuٕا

/@٥ . ٦٦ ـ وأبكاراً َثيِّباٍت ساِئحاٍت عاِبداٍت

وا¡ياة@/ العيشة مراحل ابتداء ã| وكّن يðّوجن n ã|0ّال أيى
/@٣٦ . ٥٦ ـ أبكاراً َفَجَعْلناُهنَّ

وهيى يðّوج n مَن صفة ã|و والشباب@, نِّ السِّ حداثة ã| كُّن مَن صورة ã| أيى
العيشة@/ اُ)و"من ع�اXرحلة

/@١١ . ١٩ ـ اً َوَعِشيّ ةً ُبكَْر َسبُِّحوا أن
وانxائها@/ الyار ابتداء ã| أيى

/@٥٥ . ٤٠ ـ واYٕبكار ÙãÏ ß¿بالَع َربَِّک ْمِد Ò ßM َوَسبِّْح

ع�خ0ف ØãÏ¿الع وقّدم العيشة@/ ã| لل¿Ìوع الyار ابتداء ã| الورود بسبب أيى
هذه ã|و الدنيوّية@, ا)شتغا)ت ترك يوجب اللّيل ظلمة ورود فاّن :@ ّ الطبيعيى ا�ريان
ورود أّن �ÇO@(و اXتعال@, Uا ٕا" والتوّجه والتسبيح للحمد كاملة فراغة الساعات
والضعف@/ التعب ويرتفع ا)س5احة Iصل ØHح إ)G×يّة النَِّعم أعظم من أيضاً اللّيل

وا¡مد@/ للتسبيح ا)قتضاء مورد ٕا" ا)شارة ã| ومثلها
/@٤١ . ٣ ـ واYٕبكار ÙãÏ ß¿بالَع وَسبِّح َكث�اً َربَّک و!ذْ@كُر

بسبب كث	اً وا¡مد للتسبيح فيه ا)قتضاء وجود جهة من ØãÏ¿الع hتقد فٕاّن



بّک ٣٤٨

الفراغة@/ حصول

ãHّال باXـرأة والِبكر بالُبكرة@, وإ)بكار الّصبح@, بأّول البُكرة تفسـ	 أّن فظهر
وجيه@/ غ	 الثيِّب@: مقابل ã| عرفاً با@كرة @كانت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بّک@:

ويقال العنق@/ دّق البّک اòليل@: قال واXغالبة@/ الðاحم Nمع أصل بّک@: ـ مقا
ويقال@: ُينظروا@, n بظلم فzا دوا Ò¡أ ٕاذا ا�بابرة أعناق تبّک كانت ا Øu@(ٔ بكّة يت Ù Ôd
من فzا يتبا@كّون أيى ا¡سن@: وقال يدفع@/ أيى الطّواف ã| بعضاً يبّک بعÎÉم الناس ٔ)ّن

وجه@/ @كلِّ

وقيل و)زم@, و)زب د@, Ò Òdو َسبَد Lو وجعله Vاهد@, عن مكّة هيى بَكّة ـ مفر
Çيى Ù Ôdو الّطـواف@, حيث هيى وقيل البيت@, هيى وقيل اXسجد@, Ëºا وقيل مّكة@, بطن

ا)زدحام@/ أيى التباّك من بذلک

,@kورا وراتب وا§ÇÇيط@, كالنبيط مّكة@, ã| لغة هيى ِبَبكَّة@: َللَِّذيى ـ البيضاويى
بكّه من أو ه@, Òaز ٕاذا بكّه من البلد@, ومكّـة اXسجد@/ موضع هيى وقيل و)زم@/ و)زب

دّقه@/ ٕاذا

وبَّک زحم@/ َبّكة@: يَبُّک ف0ٌن وبّک فّرقه@/ أو َخَرقه بَكّاً@: يَبُكُّه َء ãÏ¿ال بَکَّ ـ لسا
ه@/ Òaزا صاحَبه@: الرجُل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والصخور@, ا�بال ب$ Dف وقوعها ]ناسبة ا¡رام للبلد Ëºا بكّة ٕاّن نقول أن
علzا@/ Zّر مَْن تبّک ãHّال َصلبة ãÏÈأرا ã|و



٣٤٩ بكم

القول وهكذا وجيه@, غ	 Fyم وتعي$أ)صيل أ@ك2@, اشتقاق ومكّة وب$بكّة
ـ تعا" قوله عليه ويدّل الّطواف@: Tّل أو اXسجد عن أو البيت عن عبارة بكّة بأّن

/@٩٦ . ٣ ـ ُمباركاً ِبَبكَّة َلّلذيى ِللناِس ُوِضَع َبْيٍت أّوَل ٕاّن

مع�له@/ ( اليوم ذلک مسجد ã| أو الطّواف Tلِّ ã| أو البيت ã|البيت كون فٕاّن
وضع فٕاّن مفهومه@, ]ناسبة اXورد@: ذلک ã| مكّة دون بكّة كلمة اختيار ولعّل
وZّر فzا يسكن مَن يبّک Îºلة غ	 مكان ã| واستفاضxم@, الناس )سـتفادة بيت

ّية@/ ×G(ٕا النَِّعم أعظم من علzا@:
Mيث للبيـت ظرفاً ليست بكّة فٕاّن ببّكة@: ـ ã| دون الباء حرف اختيار وأمّا
تدّل والباء Uصوص@, ربط Fyبي بل البيت@/ ã| زيد كقولنا@: داخلها@, ã|البيت يستقّر

الّربط@/ ع�ذلک
/@Ftخصوصيّا تعريف ã| مّكة@/ البيت@, ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بكم@:

الّذيى أ)خرس وقيل أخَرس@, أيى أبكَم فهو َتِعَب باب من يَبْكَم بَِكَم ـ مصبا
ُبكم@/ وا�مع ا�واَب@, و)@يَْعقُِل نطٌق له الّذيى وأ)بكَم له@, نُطَق و) وُخِلَق يولَد

( الّذيى أ)خرس اòلـيل@: قال َرس@/ Òòا وهو قليل@, واحـٌد أصل بكم@: ـ مقا
وقد الك0م@/ عن بكَم يقال تعّمداً أو جه0ً الك0م من امتنع وٕاذا أ)بكم@, هو يتكلّم
oبَك ويقال أخرس@/ ُولَِد الّذيى التفس	 ã| وأ)بكم أ)بكم@/ انّه )@يُفِصح للّذيى يُقال

أبكام@/ ع� وbعوه أبكم مع� ã|
وليس أخرس أبكم فكّل أخرس@, يولَد الّذيى وهو أبكَم bع ُبكم@: ØË Ô¼ ـ مفر



بكم ٣٥٠

كأ)بكم@/ فصار عقله لضعف عنه َضُعَف ٕاذا الك0م@: عن بَكَم ويقال أبكم@/ أخرس @كّل

فرق وأ)بكم ب$أ)خرس :@ ّ أ)زهريى قال وَبَله@/ ٍّ ِعيى مع َرس Òòا الَبَكم@: ـ لسا
الّذيى وأ)بكَم الَعْجFء@/ يمة Ò{كال له نُطَق و) ُخِلَق الّذيى فأ)خرس العرب@, ك0م ã|
ا)نسان يُولَد أن البَكَم ثعلب@: وقال الك0م@/ ِسن ÔJ@(و ا�واَب و)@يَعقل نطق للسانه

/@Íß½و)@يُب و)@يَسمع )@يَنطق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ّ يى اXادِّ من أعّم وهو التكّلم@, ع� القدرة عدم وهو خرس ع� تدّل اXاّدة أّن
اòرس@/ دون اXاّدة@, انتخاب ã|السبب هو وهذا /@ ّ واXعنويى

/@٢٢ . ٨ ـ Y@َيْعِقلون اّلذيَن الُبكُم ÛË Û½ال Rِا ِعْنَد الّدوابِّ ØÌ¾ ٕاّن

/@٣٩ . ٦ ـ الظُّلFت ã| وُبكم ØË Ô¼ بآياِتنا كَّذبوا واّلذيَن

/@١٧١ . ٢ ـ Y@َيعِقلون فُهم ُعميىٌ ُبكٌم ÕË Ô¼
/@٧٦ . ١٦ ـ ٍء ãÏ¾ ع� Y@َيقدُر أبكَُم أحُدYا

/@٩٧ . ١٧ ـ وُصّماً gاً وبُ ُعمياً ُوجوِهِهم Òَع� الِقياَمِة يَوَم Ìُهم Ô¿ ÖLو

بعده Øj العلم@, ٕا" والوصول الّص0ح وIصيل 	òا لدرك وسيلة أّول الّسمع
الضـم	@, ã| ما Ø$ويتب البيان ٕا" Jتاج ما ويُستخ2 َهل ÔN ما يُستكشف وبه النطق

/@Í½والب بع$البص	ة وا¡قائق ا)sيات ُتشاَهد ØHح Í½الب بعده Øj
والتوضيح التبي$ ٕا" Øj العلوم@, dع ٕا" أّوً) Jتاج واXعرفة اليق$ فتحصيل

واXعاينة@/ اXشاهدة ٕا" Øj ,@´Ì¿والت
ا)sيات@/ ã| ـ الُعميى Øj الُبكم@, Øj أّوً)@, ØË Û½ال ذ@كر تري ولذا



٣٥١ بكي

والقـيامة Ì¿¡ا ٕا" راجعـة ا Øuفٕا أ)خ	ة@: ا)sية ã| ال5تيـب انعكاس وأمّا
ا¤روميّة ويكون ال5تيـب فينعكس أ)عFل@, نتيجة ورؤية والعـقاب الثـواب ويوم
النتيجة هذه انتفـت فٕاذا وأفضـلها@, العلم مرتبـة آخر فانّه أّوً) وال¿Îود البص	ة من
ãHّال اXرتبة ٕا" Øj والنطق@, البَكَم وهيى تلzا ãHّال ٕا"اXرتبة فيُتوّجه بالعمي ال¿Îوديّة

والّصَمم@/ الّسمع وهيى بعدها

أن من أعّم ã Ùك� مفهوم اXع� وهذا النطق@, مطلق عن الَعجز هو البَكَم ٕاّن Øj
أيضاً@/ والّصَمم الَعمي ã| Fك ثانوّية@, بعوارض يعجز أو عاجزاً لق ÔOو يولَد

واXراد والقلبّية@, الظاهريّة والَعمي والبَكَم الّصَمم تشمل ãæعاXا هذه ٕاّن وأيضاً
مyا@/ أ)عّم أو وباطyم قلوwم ٕا" يرجع ما هنا

ع� للتنبـيه الُبكم@: ÛË Û½ال ـ ُعْميىٌ ُبكٌْم ÞË Ô¼ ـ تعا" قوله ã| الواو ترك وأمّا
اف5اق ( شديد واحد أمر والَعمي والبَكم الّصمم Vموع فكأّن واحدة@, حالة عـ�حصول تـدّل فالواو وبُكٌم@: ÞË Ô¼ وُصّماً@, gاً وبُ ُعمـياً ـ ا)sيتـ$ 0Rف وهذا بيـyا@/
مـعـناه Mسـب مورد فلكّل منـفرداً@/ توّجه مورد مyا واحد كّل وكون اسـتقG0ا

ال5ك@/ أو @كر للذِّ مقتض وخصوصيّاته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بكي@:

ع� واXّد الّدمـع@, خروج مع Í½القـ وقيل وبُكاًء@, بُكًي يَبْكيى بَكَي ـ مصبا
له وبكـيُت عليه وبَكْيُت بكيته ويقال أبكيته@/ فيقال باGمزة ويتعّدي الّصوت@/ ٕارادة

أمَطَرت@/ السحابُة@: وبكت ]ع�@/ وَبّكيته@:
ـ فأ)ّول وقّلته@/ ء ãÏ¿ال نقصان وا)sخر البكاء@, أحدYا أص0ن@, ـ بكؤ ـ مقا
أيى فبكيُته@, ف0ناً با@كيُت وتقول وWدود@, مقصور هو اòليل@: قال بُكاًء@/ يَبْكيى بَكَي



بكي ٣٥٢

وأبكيُته@: عليه@/ بكيَت كY0ا@ٕاذا الرجَل@وبكّيتُه: بكيُت : ّ قال@أ)صمعيى منه@/ @كنُت@أبكي
وُبكي@: بكيئة@/ هيى éّالل القليلة للناقة قوGم ـ ا)sخر وأ)صل ُيبكيه@/ ما به َصنعَت

أيضاً@/ تَبكُؤ وبَكُؤت لبyا@, قّل ٕاذا تَبْكَأ@: الناقُة بكأِت من اGمزة@, وأصله نقص@,

البكاَء@/ تكلَّف وَتبا@كي@: الُبكاء@/ ك9ة والتَّبكاء@: ]ع�@/ واستبكيُته@وأبكيتُه ـ لسا
مثل فُُعوَل ع� ّ وبُكيى بُكاة وا�مع باٍك@, ورجٌل فعيل@/ ع� البكاء@, الكث	 :@ ُّ والبَِكيى

ياًء@/ الواو قلبُوا م Øuأ ٕاّ) وُجلوس@, جالِس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الصيغ ãæمعا واخت0ف الضحک@/ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
فzا@/ واXزيد ا£ّردة هيآtا ÏÉع�مقت

ماّدة مدلول هو بل اÇXاّدة@, wذه مربوط غ	 فهو والقّلة@: النقصان مع� وأمّا
الّلغة@/ كتب ã| Fك ـ@ ال0ّم wمز البکء

)@Jتاج ا)نسان ãف� اXوارد@: باخت0ف Fمفهومه والضحکOتلف البكاء ٕاّن Øj
وانبساطها وحزuا@, Ìºورها ÏÉمقت هو ما ع� اXوجودات سائر ã|و البـيان@, ٕا"

والقبضة@/ البسطة هذه بعد توجد ãHّال ا¡الة أيى وتأّثرها@,
/@٢٩ . ٤٤ ـ واYٔرُض Êُء Ø»ال ُم Öz َعلَ َبَكْت fا

حركات ã|و nالعا نظم ã|اخت0ف و) تغي	 يوجد nو ,@FGحا ت Ø	تغ ما أيى
وأ)رض@/ ال«Êء

/@@٨٢ . ٩ ـ َيكِسُبون كانوا ا ß[ َجزاًء كث�اً ولَيْبُكوا Kًَقلي فلَيْضَحُكوا

إ)نسانيّة بوظائفه يعمل أن له و)زم اXاّدة@, nعا ã| وTدود مقيّد ا)نسان فٕاّن



٣٥٣ بلد

وزينxا الّدنيا با¡ياة Ø5و)@يغ و)@يتلّوث و)@يتلّون اXتعال@, Uا ٕا" ويسلک ّية@, ×G(ٕوا
السيِّئة@/ أعFله ٕا" هاً متوجِّ كان ٕاذا فكيف بَسطاً@, ãBيُب@( اXع� وهذا ومشxياtا@,

/@١٠٩ . ١٧ ـ ُخشوعاً وَيزيُدُهم َيْبُكوَن قاِن لKِٔذْ وَن رُّ ß ÒOو

Øj والعظمة@, ا�0ل ã Ù�Qو إ)G×يّة وا)sيات ا¡قيقة أنوار ٕا" هون متوجِّ م Øuفٕا
فzم@/ ãHّال وا¡جب وقصورهم وضعفهم أنف«Îم فقر يشاهدون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بلد@:

مثل ِب0د وbعها البَلد@, والبَلَْدة@: ُبلدان@, وا�مع ويؤّنث@, ُيذّكر البلد@: ـ مصبا
البَـلَد ويُـطلق بالٌِد@/ فهو بالبـَلد@, أقاَم َب@: ÒÍÒÈ مثل يَبِلُد الرجُل وبَلََد وِك0ب@/ @كَلبة
ـ َميٍِّت ٕا�َبَلٍد ـ الت^يل ã|و خ0ء@, أو كان عامراً أ)رض من موضع ع�كلِّ والبَلدة
أنعامهم@, ف5عاه باXطر ذلک فيخرج َمرعي و) نبات ليسwا ãHّال أ)رض ٕا" أيى
الرجُل وبَلَُد وجودYا@, ع� ا¡ياة وأطلق واXرعي@, النبات عدم ع� اXوت فأطلق

فطن@/ و) ّ ذ@كيى غ	 أيى َبليد@: فهو ب0َدًة
الّصدر@/ وأ)صل قياسه@, ã| النظر عند فروعه تتقارب واحد أصل بلد@: ـ ع�مقا يَده وضَع ٕاذا الرجُل@: تَبَلّد ويُقال َبَر@َكْت@, ٕاذا أ)رض@: بَلَدtا الناقُة وضَعت ويقال
ب$حاجبيه Xا يقال ا¡اجب$, @ليَس@]قرون الّذيى وأ)بَلد@: أ)مر@/ ã|@ه Ø	I عند صدره
أيى أ)سـد بَـلدة هـو يقولون النجم@, والبَلدة البلدة@/ أ)رض يُشبه ذلک ٔ)ّن بَلدة@,
أ)ّول والقـول أبـ0د@/ وÇbعه أ)ثـر@, البلُد بل وقالوا@: الُقري@/ صدر والبَلَد صدره@/

سواء@/ تَبلَّد مثل ٕاب0داً الرجُل وأبلََد wا لِزَق ٕاذا بأ)رض@: الرجل وبَلَد أقَيس@/

والُبلدان@/ الِب0د واحد والبَلَد والبَلْدة بالٌِد@, فهو به@, أقام باXكان@: بَلَد ـ صحا



بلد ٣٥٤

وأبلََد@: أ)رض@/ بنفسه ÍÈَب تَبليداً@: وبَلَّد اً@/ Ù	متح ترّدد وتَبلَّد@: الّذ@كاء@/ ضّد والب0َدة
البَلدة واسع يقال الّصدر@, والبَلدة@: أ)رض@/ والبَلدة@: أ)َثر@/ والَبَلد@: بأ)رض@/ لَِصَق

ب$ا¡اجب$@/ ما نقاوة والبَلدة@: الّصدر@/ واسع أيى
يت Ù Ôdو فيه@, وٕاقامxم قُطّانه باجBع اXتأنِّس دود Ö¤ا ا¢َتّط اXكان البلد@: ـ مفر
والبَلدُة@: ل0ٔموات@, مَْوِطناً لكوuا بلداً واXق2ة الوحشيّات@, مَْوِطن لكوuا بلداً اXفَازة
ا Ø[ور لذلک@, بلدًة الِكرِكَرة وُسمِّيت لتحـّدده@, بالبلد تشبzاً ا¡اجب$ ب$ ما البَلجة
أبـ0د@/ وÇbعه أثر@, أيى بَلَد Pلده قيل أ)ثر وٕ)عتبار ا)نسان@, لصدر ذلک استع	
قيل موطنه غ	 ã| حصل ٕاذا Ø	يتح ما كث	اً Xوِطنه ال0ّزُم كاَن ا ØXو الَبَلد@/ لزَم وبَلََد@:
قيل البدن جلف كان فيَمن الب0دة وجود ولك9ة وتَبلَّد@, وأبلَد أمره ã| بَِلد Ù	للمتح

اòلق@/ oالعظ عن عبارة أبْلَُد رجل
عامرة@/ Ò	غ أو كانت عامرًة مستحñة قِطعة أو موضع كّل والَبَلد@: البَلدة ـ لسا
أو خـال عـامر@, غـ	 أو عامٍر أ)رض من ñمسـتح موضع كّل الَبَلد@: :@ ّ أ)زهريى

بَلَدة@/ مyا@ والطائفة َبلد@, فهو مسكون@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو عامرًة أ)رضمطلقاً من Tدودة قِطعة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
اXشتقّة يغ والصِّ عامرة@مسكونة, ِقطعة@Tدودة ا Øuأ ع�@اXدينة@باعتبار وٕاط0قه غ	ها/

/@ ّ انðاعيى مyا
الك«Ìة@/ باعتبار وهذا ولزمها@, بأ)رض ]ع�لَِصَق :@Ì»بالك بَِلَد فقوGم

فكره اLّط ع�مَن فيُطلق الَبَلد@, مفهوم من ينðع بَليٌد@: فهو ÙËÉبال وقوGم@بَلَُد
الدانية@/ الساقطة اXدحّوة كأ)رض صار فكأ@نّه الفطنة@والّذ@كاء@, مقابل ã|@مقامه ل Ø̂ وتَ



٣٥٥ بلد

من يقرب فكأنّه رأسه ويضع ينخفض Ù	تحXا فٕاّن :@ Ø	التح ]ع� التبلّد وأمّا
بأ)رض@/ لزَق أيى بَِلَد قوGم من قريب وهذا بأ)رض@, اللّصوق

بلَدYا@/ فكأ@نّه با¡اجب$@, Tدود موضع فهو ا¡اجب$@: وسط وأمّا
وNتمع أ)فكار@, يستقّر وفيه بدنه@, ã| وإ)نسان للحيوان بلَد فهو الّصدر@: وأمّا

الّصدر@/ ã| الّذيى القلب ويعمر يتنّور به ما

هذه@: الكرZة ا)sيات ã| إ)ط0ق أ)صل@, هذا ع� ويدّل
/@٥٧ . ٧ ـ اXاَء ِبِه فأنَزْلنا َميٍِّت ِلَبَلٍد ُسقناُه Yًِثقا َسحاباً

/@@٥٨ . ٧ ـ َربِِّه بٕاذِْن َنباتُُه Oرُج الَطيُِّب والَبَلُد

/@٩ . ٣٥ ـ اYٔرَض ِبِه فأْحَيْينا َميٍِّت ٕا�َبَلٍد

/@٤٩ . ٢٥ ـ وُنسِقيَه َمْيتاً ةً َبلَد بِه ِلنُْحِييى

النـبات وٕاخراج وٕاسقائه وٕاماتته وٕاحيائه وا¡ياة باXوات البلد توصيف فٕاّن
اXدائن ( أ)شجار@, ذوات وا¡دائق اXزروعة ãÏÈأ)را به اXراد أّن ع� يدّل عنه@:

اXسكونة@/
اòاّصة@, مصاديقه من مصداقاً كونه فباعتبار اXدينة@: ع� البلد ٕاط0ق وأمّا

قرينة@: من تعييyا ã| )@بّد اòصوصيّة وهذه
/@٢ . ٩٠ ـ الَبَلد ذا ßw ِحلٌّ وأنَت الَبَلِد ذا ßw ÔË ß»اُق Y

/@٣ . ٩٥ ـ اYٔم الَبَلِد وهذا

/@٣٥ . ١٤ ـ آِمناً الَبَلَد هذا !ْجَعْل َربِّ

/@٩١ . ٢٧ ـ الَبْلَدة هذِه َربَّ أعُبَد أن

اXفهوم@/ Ù$تع اXوارد هذه ã| إ)شارة فأÊºء



بلس ٣٥٦

ا)ط0ق@: ع� فيحمل مقاميّة أو مقاليّة قرينة تكن n فٕاذا
/@١١ . ٨٩ ـ الِبKِد ã| طََغْوا ّلذيَن أ@

/@@٨ . ٨٩ ـ الِبKِد ã| ِمثُلها َلَق Ö ÔO Ö Òn ã� الّ
/@٧ . ١٦ ـ بالِغيه َتكوُنوا Ö Òn ٕا�َبَلٍد أثقاَلكُم ِمُل ÒIو

اXوارد@/ هذه ã|مع�للتخصيص ف0
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بلس@:

عزازيـل@/ اdه وكان ٕابليُس@, يى Ù Ôd ومنه يَِئَس@, :@Uا َرaة من أبلََس ـ صحا
/@ Ó ØFغ َسكت ٕاذا ف0ن أبلَس يقال وا¡زن@, إ)نكسار أيضاً@: وإ)ب0س

ُبُلس@, وا�مع معـّرب@, ØãÏºفار وهو اXسـح هو َس0م@: مثل الب0َس ـ مصبا
)@ين½Íف وGذا ,@ ّ أعجـميى وٕابليس أيَس@/ وأبلَس@: سكت@/ ٕاب0ساً@: الرجُل وأبلََس
كـان لو بأ@نّـه ورّد اليأس@, وهو إ)ب0س من مشتّق Ø ãèعر وقيل والعلمّية@, للعجمة

وٕاخريط@/ ٕاجفيل Lو نظائره ين½Íف Fك )ن½Íف عربياً
يـقال اليأس@, فـأ)صل عليه@/ مُعّول ف0 بعَده وما واحٌد@, أصٌل بلَس@: ـ مقا
هـذا ومـن /@Uا رaة من يئَس كأ@نّه ٕابليَس@, Ëºا اشتّق ذلک ومن يئَس@, ٕاذا أبلََس

سكت@/ الرجل أبلََس الباب@:

اليأس@/ شّدة اXع5ضمن ا¡زن إ)ب0س بلس@: ـ مفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حزناً وأوجب عمله سوء من كان ٕاذا الشديد اليأس ]ع� ٕافعال إ)ب0س أّن



٣٥٧ بلس

من العمل بسوء يكون أن من أعّم واليأس@: الشديد@/ اòفضوالفقر مع شديداً وابت0ًء
لله0@كة oالتسل هو مّر Fك وإ)بسال اليأس@, ي0زم أن من أعّم وإ)ف0س نفسه@/ قبل

اليأس@/ قيد فيه وليس وا)بت0ء

نسـبة ع� يدّل أفعَل كان وØXا ]عناه@, Vّرد فعل له يُستعمل nإ)ب0س ٕاّن Øj
والّصـدور@/ القيام جهة ٕا" فيه النظر أّن ]ع� الّصـدور وجه ع� الفاعل ا" اXاّدة
Çfع� ياً@, متعدِّ أو )زماً كان سـواء@ العمل وٕارادة ا)ختـيار اGيئة هذه من فيستفاد
وIقّق ثبت ]ع�مَن فٕانّه يَِئَس@: 0Rف وهذا منه@, وصدر اليأس به قاَم مَن أبلََس@:
َروِح ِمن Y@يَيْأُس َفيؤوٌس@, ÛÌ Ú¿ال ُه َمسَّ وٕان دينُكم@, ِمْن َكَفروا اّلذيَن َيِئَس القنوط@: له

/@ ã�Òaَر ِمن َيِئُسوا ولِئَک اُ ,@Rِا

/@١٢ . ٣٠ ـ ِرمون Ô£ا ُيبِلُس الّساَعُة تَقوُم ويَْوَم

/@٤٤ . ٦ ـ ُمْبِلُسون ُهم فٕاذا َبغتًة أخذناُهم

و]ا أيدvـم قّدمت ]ا والفـقر باòفض التوأم الشـديد اليأس wم يتقّوم أيى
أجرموا@/

من اليأس أّن �O@(و اليأس@/ من وكاملة شـديدة مرتبة إ)ب0س أّن فظهر
الشـديد@: اليأس حالة ã| كان ومَن منه@, أشّد عذاَب و) القيامة@, يوم العذاب أشّد
ما Òَع� َتنا ÒÌ Ö»َح يا قالوا ـ وا¡«Ìة أ)سف ويتعقّبه وأهواGا@, النار عذاب )@يُدِرك

فzا@/ فّرطنا@

فيه@/ ا)خت0ف فذكر ٕابليس@: كلمة وأمّا

انقطعت ٕاذا الرُجل@, أبلَس وافَق وٕان Ø ãèبعر ليس وٕابليس@: ـ ٢٣ ص ـ اXعّرب
ل½Íفته وٕاجفيل بٕاخريٍط رج0ً يت Ød لو أنّک تري أ) ف@, ßÍ Ô½ل منه كان لو ٕاذ حّجته@,
من أبلَس فكأ@نّه يَِئَس@, أيى يُبِلُس أبلَس من اشـتقاقه Nعل مَن ومyم اXعرفـة@/ ã|



بلع ٣٥٨

أ)ّول@/ هو والقول مyا@, يَِئَس أيى ,@Uا رaة
مأخذه@: يكون أن وJتمل الكلمة@, هذه ]أخذ يتعّرض أحداً Sد nو أقول@:
وَمَزج@/ َخَلَط = [@باَلس@] اXغرَبل@,@@ وغ	 ا¢لوط [@بالوس@]@=@ ماّدة

= [@َب0ش@] وIّري@/ وفتّش Mث = [@باَلش@] ماّدة أو
قع@/ @ـ@ ã| Fك ـ@ يى ÙÌºوبوليس ,@ يى ÙÌ»ال ّ Ìطيى Ô¿ال

خالصاً يكن n أ@نّه أو ,@ Ø ãداخ� ّ يى ÙÌºوبوليس يى متحرِّ ٕابليس أّن ]ناسبة هذا
شطن@/ راجع ـ وغربل امتحن Øj Wزوجاً بل صافياً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بلع@:

هذا من والبالوع أبَلُعه@/ َء ãÏ¿ال َبِلعُت ـ ء ãÏ¿ال ازدراد وهو واحد أصل ـ مقا
اXاء@/ يَبلَع ٔ)@نّه

وكذلک الدار@, وسط ã| ثقب والبالوعة ]ع�@/ وابتلعته@: َء ãÏ¿ال َبِلعُت ـ مصبا
الَب0ليع@/ وا�مع الَبلوعة@,

من والبُلعـة َجَرعه@, طاً@: ÖÌ Òº طه ÒÌ Òºو وتَبلّعـه وابتلَعـه بلعاً َء ãÏ¿ال بَِلَع ـ لسا
غ	ه@/ وأبلَعه Zضغه@, n وابتلَعه@: الطّعاَم وبَِلَع Ìاب@/ Ø¿ال والبَلوع@: رَعة@, Ôكا� Ìاب Ø¿ال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

دفعًة@/ جذب ع� تدّل اXاّدة أّن
ٕاليک@/ ãèجذ� أيى ـ ٤٤ . ١١ ـ ماَءِك !بلَعيى أرُض يا وقيَل

والّزرد@: Ìط Ø»وال وا�رع والبلع ب$ا�ذب والفرق



٣٥٩ بلغ

ٕا" أو ٕا"جانبک ا�ذب يكون أن من أعّم وهو ٕاليک@, ء ãÏ¿ال مّدك ا�ذب أّن
ٕاليه@/ ا¡بل وجذب ٕاليه الرطوبة جذَب ٕانّه يُقال الداخل@,

قّلة@/ ع�قلّة ¾Ìبَک وا�رع@:
أ)@كل@/ ã| Fك بالتدريج البلع أيى أ@ك2@, اشتقاق Fyبي والّزرد Ìط Ø»وال

ودفعة@/ واحدة مرتبة ã| ازدراد هو والبلع@:
اXورد@/ هذا ã| ٕابلعيى كلمة انتخاب ã| ØÌ»ال يظهر وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بلغ@:

وصلَت ٕاذا اXكان بلغُت تقول ء@, ãÏ¿ٕا"ال الوصول وهو واحد أصل بلغ@: ـ مقا
به يُتَبلّغ ما والُبلَغة@: أَجَلُهّن@/ َبلَْغَن فٕاذا ـ اXقاربة Mقِّ بلوغاً اXشاَرفة تُسّمي وقد ٕاليه@/
َدح ÔZ ãHّال الب0غة وكذلک وقنع@/ ãÏÈر ٕاذا ß9كXا رتبة يَبْلغ ٕانّه ُيراد كأ@نّه عيش@, من
الِقلُّة تبّلغت كفاية@/ أيى ب0َغ هذا ã| ã"و ُيريده@/ ما wا يَبْلغ ٔ)@نّه اللِّساُن الفصيُح wا

اشتّدت@/ ٕاذا بف0ن

زماناً أو كان مكاناً واXنxي@, اXقصد Ï½أق ٕا" إ)نxاء والَب0غ@: البُلوغ ـ مفر
ٕاليه@/ ينتَه n وٕان عليه اXشارفة عن به Ø2يُع ا Ø[ور مقّدراً@, اُ)مور من أمراً أو

لَم@/ Ô¡ا بلغ وأ)صل وأدَرَك@, احتلَم فقد قعد@: باب من بلوغاً Ø ãbالص بلغ ـ مصبا
بـذكر فاستغنوا باِلغ@, جارية قالوا :@ أ)نباريى ابن قال أيضاً@, بالِغ وا�ارية بالِغ فهو
اُنَِّث ا Ø[ور عاشق@, وامرأة حائض امرأة يُقال Fك صفته@, تأنيث عن وبتأنيثه اXوصوف
ا¥Çار@: وبلغت وصل@/ وبُلوغاً@: ب0َغاً الكتاب وبلغ أ)صل@/ ٔ)@نّه اXوصوف ذ@كر ٕا"مع م5قِّياً أيى ع�ا¡ال@, منصوب بلغ@: ما بالغاً ذلک لزمه وقوGم ونضجت@/ أدركت



بلغ ٣٦٠

أيى وتَبلٌّغ وبُلغة ب0َغ هذا ã|و تتّبعه@/ ã| ا�هد بذلُت كذا@: ã| وبالغُت uاياته@/ أع�
بليغ@: فهو ب0غة ÙËÉبال وبلُغ أوصله@/ والتشديد@: بأ)لف وبَلِّغه الّس0م وأبِلغه @كفاية@/

اللِّسان@/ طلق فصيحاً كان ٕاذا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا اXنxي@/ أ)ع�واXرتبة ٕا"ا¡ّد الوصول هو اXاّدة@: مع�هذه حقيقة أّن
و) ,@ Ø ãbالص وصل و) ا¥ار@, وصلت ـ يُقال ف0 الوصول@/ ماّدة وب$ بيyا الفرق هو

أشّده@/ وصل

هذا فٕاّن استعt(Fا@, موارد bيع ã| اXاّدة هذه اختيار ã| اللّطف يظهر وwذا
مyا@/ واحد كلِّ ã| وTفوظ منظور القيد

وَبـَلَغ ,@ ْعيى السَّ مَعُه َبَلَغ ØFفل ـُلم@, Ô¡ ا منكُم اYٔطفاُل َبَلَغ وٕاذا ُه@, أُشـدَّ َبَلَغ ا Ø ÒXو
َتْبُلَغ لَْن النِّكاَح@, َبَلُغوا ٕاذا ,@ أَجَلُهـنَّ َفَبلَْغَن ـناِجَر@, Ò¡ ا الُقلوُب وَبَلَغِت َسـنًة@, Òأربَع

البالَِغُة@/ ا¡ّجُة َفِللّىِه الَكْعَبة@, باِلَغ َهْدياً باَل@, ß0 ا

/@١٩ . ٦ ـ َبَلَغ وَمْن ِبِه نِْذَر@كُم ُYِ الُقرآُن هذا

ã| الّرشد وبلَغ تعا" Uا ٕا" وأقبَل التكليف ٕا" التوّجه حدِّ ٕا" بلَغ مَن أيى
العبودّية@/

/@٣٥ . ١٦ ـ ب ÔXا Kغ البَ Yّٕا ُسل َع�الرُّ فَهل

وIقّقه الب0َغ ِقبال ã| موظّفون فهم ٕالzم@, توَحي ãHّال أ)حكام بلوغ نفس أيى
جهة ٕا" أيى اXفعول@, أو ٕا"الفاعل نسبته ٕا" نظر دون من اòارج@, ã| هو حيث من
موضوعيّة للرسول فليس فّعل@, صيغة ã| Fك الوقوع جهة ٕا" أو أفعَل ã| Fك الّصدور

للنّاِس@/ بKٌغ هذا ـ نفسه ã| ووضوحه الب0غ بيان اXنظور بل ٕاليه@, يُبلَغ Xن و)



٣٦١ بلو

اXقصد@: منxي ٕا" والوصول الّس	 ã| فيُقال Mسبه@: ء ãÏ¾ كّل فبلوغ
الّشْمس@/ َمغرَب َبَلَغ ,@Fyبي َمَع ÒV َبَلغا يِْن@, الّسدَّ Òَب َبَلَغ الّشْمِس@, َمْطلَع َبَلَغ

زماناً@: اXقصد منxي ٕا" الوصول ã|و
ٕا�أَجٍل ُمَسّمًي@, Kًأَج وِلَتْبُلُغوا َلنا@, أّجلَت اّلذيى أَجَلنا وَبَلْغنا أَجَلهّن@, َفَبلَْغَن

باِلُغوه@/ ُهم

الوقتمن غاية أ)جل فٕاّن ,@ Ø$عXا الزمان من اXقدار ٕا"مُنxي بلوغهم فاXراد
فليسمن ا)نxاء بعد وأمّا انxائه@, قبل اXمتّد الزمان من مقدار آخر والغاية الزمان@,

أ)جل@/

Ô	غـ أَجلَُهّن@: بَلَغَْن فٕاذا ـ اXقاَربة Mقِّ بلوغاً اXشاَرفة تُسّمي وقد ـ وقوGم
قلنا@/ Fك Ø ãBا¡قي ]عناه هنا البلوغ فٕاّن وجيه@,

أمر@: مُنxي ٕا" الوصول ã|و
أبُلَغ ْلقوم@, Ô¡ ا َبَلَغِت ٕاذا ـناِجَر@, Ò¡ ا الُقلوُب وَبَلَغت ُعذراً@, ã Ùæَلُد ِمن َبَلْغَت وَقد

مأَمنه@/ أبِلغه Ø Òj فاُه@, ِلَيْبُلَغ ا0بال@, َتْبُلغ لَْن اYٔسباَب@,

/@ ã Ùèَر رسالَة أبَلْغُتكُم مقصد@: مُنxي ٕا" إ)يصال ã|و
/@ ã Ùèَر ِرساYِت ُأبلُِّغكُم فzم@: الب0غ ٕا"وقوع إ)شارة مقام ã|و

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بلو@:

Ëº(وا امتحنه@, ابت0ًء@: وابت0ه وأب0ه بلواً@, يَبلوه ØÌ¾ أو 	R Uا ب0َه ـ مصبا
أ@ك5ث و) به Ørأه ( به@: ã"اُبا و) اُباليه و) مثله@, والبلّية@: والبلوي س0م@, مثل ب0َء

له@/



بلو ٣٦٢

َ بُِليى أيضاً@/ إ)خـبار عليه وJمل ا)ختـبار من نوع فيـه أ)صل بلو@: ـ مقا
Uوا ,@ ØÌ¿وال 	òا ã| الب0َء ويكون ا)ختـبار@, وهو ا)متحان من :@ Ò ã ß� وابتُ ا)نسان
صـ2ه ã| Ò2تÇ ÔO بذلک ٔ)ّن هذا@, ٕا" يرجع وهو سيِّئاً@, وب0ًء حسناً ب0ًء العبَد ãيُب�Dف وبيّنته أعلمته أيى عذراً@, ف0ناً أبليُت قوGم@: الباب هذا ع� Jمل ا ØWو وشكره@/

ك@/ ß2 ÔO ويُبليک@: بعد@/ Ú ãع� لوَم ف0 وبينه ãبي�
وابت0ه@: َحَسناً@, وأب0ه@ٕاب0ًء ب0ًء, Uوب0ه@ا َجّربته@واخت2ته@, َبلوته@بَلواً: ـ صحا

ا)ختبار@/ :@ ã"والتبا اخت2ه@/
جـّربه بَلواً@: يَبْلوه وب0َه اخت2تـه@, وابتليـُته@: وب0ًَء بَلواً الّرجَل بَلَْوُت ـ لسا
امتحنه@,@وا)Ëºالبَلوي :Uوابت0ه@ا /@ ãæ2استخ2ته@فأخ :@ ãæ0ابتليته@فأب واخت2َه@/@وقد

والَب0ء@/ والبِلوة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نتيجة لتحصيل التقليب@والتحويل أيى التحّول, ٕاNاد هو فzا الواحد أ)صل أّن
أو يتجّوز أن دون من ومصاديقها@, مواردها bيع ع� ينطبق اXع� وهذا منظورة@,
وا)بت0ء@والتجربة@والتبي$@وإ)ع0م@والتعريف@: ا)متحان@وا)ختبار وأمّا يتكّلف@فzا@/
فzا ُي0حظ أن ٕاّ) اXوارد@, Mسب وآثاره أ)صل لوازم ومن Vازيّة معاٍن هذه فكّل

النتيجة@/ وIصيل التحويل من أ)صل@, قيود
اXاّدة@/ هذه مشتقّات تفس	 ã|والتكلّف التأويل يندفع وwذا

/@٩ . ٨٦ ـ Ìاِئر Ø»ال Òُتب� يَْوَم

فzا@/ وما خصوصيّاtا وتظهر وتتحّول تتقّلب
/@٢ . ٧٦ ـ َنْبَتليه أمشاٍج@, ُنطَْفٍة ِمن اYٕنساَن َخَلقنا



٣٦٣ بلو

وبص	اً@/ dيعاً Sعله أن ٕا" ومراتبUتلفة حا)ت ٕا" ونقلِّبه له Lوِّ أيى

/@٣٠ . ١٠ ـ أْسَلَفْت ما نفٍس ُكلُّ َتبلو@

حسنة@/ صور ٕا" له Iوِّ أن وتريد تتحّول أيى
/@١٢٤ . ٢ ـ فأَتّمُهنَّ بكلFٍت َربُُّه Òoٕابراه� ابتَ وٕاذ

wا فأخذ كلFت@, توجيه بسبب أمره برنا¶ وقّلب حاله ã| Iّوً) أوَجَد أيى
فzا@/ وامتثل

/@٤ . ٤٧ ـ ِببَْعٍض َبْعَضكُم ِلَيْبلُو ولِكْن

ا¦Çاّس بسبب مرتبة æأد ٕا" يقلِّب أو حال أحسن ٕا" بعضكم ل ليحوِّ أيى
آخر@/ بعض مع واXقابلة

/@١٧ . ٦٨ ـ ا0نّة أصحاَب َبلَْونا Fك َبلَْوناُهم

معاش نظم حّولنـا Fك معا¾Îم@, أمور برنا¶ وقلّبنا أمورهم نظم حّولـنا أيى
ا�ّنة@/ أصحاب

/@١٥٥ . ٢ ـ وع Ô0وا ْوِف Òòا ِمَن ٍء ãÏ Ò¿ ِب وَلَنْبُلوّنكُم
أو اòوف بعوارض معا¾Îم أمور ã| واخت0ً) حا)tم ã| Iّوً) نوِجد أيى

غ	Yا@/ أو ا�وع
/@٧ . ١٨ ـ Kًَعَم أحَسُن م Ô Ûvِلَنْبلَُوُهمأ

الّذيى يظهر ØHح حياtم@, أمور نظم ã|و معا¾Îم@, أمور ã|ّو)تI نوِجد أيى
/@ Òhَمر َيكفُل م Ô ÛvَمُهمأKأق ُيلقوَن ـ ã| Fك وذلک ـ عم0ً أحسن هو

والتحّو)ت البَلْو وهذا @الكّشاف@/ ã| Fك@hم@يكفل@مر Øvأ ليعلموا, أو @لينظروا, أيى
/@Fzف وما وأ)رض ال«Êء اخت0فات أثر ã|



بلو ٣٦٤

/@٩٧ . ٥ ـ أيديكُم َتنالُه ْيِد الصَّ ِمَن ٍء ãÏ Ò¿ ِب Rا َلَيْبلَُوّنكُم

عام وكt9م ٕالzم الّصيد بتوّجه وحا)تكم أقدامكم وثبات نيّاتكم ل Jوِّ أيى
ا¡ديبّية@/

/@١٤١ . ٧ ـ oَعِظ َربِّكُم ِمن بKٌَء ذِلكُم ã|و

فيكم@/ oعظ وتقليب Iّول أيى

صيغها@, مقتضيات اخت0ف هو وا)بت0ء@: واXبا)ة وإ)ب0ء البَلو ب$ والفرق
خاّصاً ونظراً الفاعل من التحـويل صدور جهة ٕا" Uصوصاً توّجهاً ا)ب0ء ã| فٕاّن
وٕادامته الفعل استمرار ٕا" Uصوص اXبا)ة@توّجه ã|و /@@اXؤمن ãولُيب� ـ ٕا"@قيامه@به
والرغبة الفعل@بالطّوع Uصوص@ٕا"صدور توّجه ا)بت0ء ã|و أ)مر/ @wذا ã"يُبا( هو ـ
ُنطَْفٍة ِمن َرّبـُه@, !بَتKُه ما ٕاذا اYٕنساَن فأّما َربُّـُه@, Òoٕابراه� ابتَ وٕاِذ اòاّصة@/ وإ)رادة

الَيتامي@/ و!بَتُلوا ؤِمُنوَن@, ÔX ا Ò ã ß� !بتُ ُهنالَِک َنْبَتليِه@, أمشاٍج

الفعل@, صدور ٕا" Uصوص وتوّجه خاّص نظر اXوارد هذه ã| التحويل ãف�
خاّص@/ وميل واختيار رغبة جهة ع� التحويل صدر وقد

ولو وا¤دوديّة اXضيقة ي0زم Iّول ٕاNاد البَلو أّن والتحويل@: ب$البَلو والفرق
أو منبسـطة حالة توجد أن من أعّم فٕانّه التحويل 0Rف حكم@/ أو تكليف بتوّجه

منقبضة@/

هذه تكون أن ãÏÉيقت :@� بَ ـ بَْل ـ Ò� يَبْ Ò ã ß� بَ ـ كلFت oمفاه ã| التحقيق ٕاّن Øj
خصوصيّة بزيادة أ)لفاظ هذه ã| منظوٌر التحّول ٕاNاد فٕاّن البَلو, من الكلFت@مأخوذة

البال@/ وكذلک مyا@, واحد كلِّ ã|
السفل@, جهة ٕا" ع�التحّول الع$تدّل ã| الك«Ìة ]ناسبة فهيى :@ Ò ã ß� بَ كلمة أّما@

َخِلَق@/ ٕاذا الثوب Ò ã ß� بَ فيقال



٣٦٥ بلو

بالفتح وب0ًَء Ì»والك Í½بالق Óِب� َتِعَب باب من � يَبْ الثوب Ò ã ß� بَ ـ مصبا ã|و
أ)رُض@/ أفنَتُْه اXيِّت@: Ò ã ß� وبَ باٍل@, فهو َخِلَق@, واXّد@:

/@١٢٠ . ٢٠ ـ Ò� َيبْ Y وُملٍْک ْلِد Ôò ا ِة ع�َشَجَر أُدلَّک َهْل

و)@يضعف@/ )@يزول أيى

@ٕا"ا)ثباتوذلک]ناسبة ãالن� ع�التصديق@وIويل @تدّل فهيى :@� بَ كلمة وأّما
وأ)لف@/ الفتحة

بعد ٕاّ) و)@تكون وإ)ثبات@, التقدير ومعناه ٕاNاب@, حرف :@� وبَ ـ مصبا ã|و
نقيضه@/ ويوِجب ãالن� حكم يرفع دا_اً فهو ,@ ãن�
/@٣٠ . ٦ ـ Ò� بَ قاُلوا با¡قِّ هىذا ألَيَْس

حّق@/ هو نعم أيى

/@١٧٢ . ٧ ـ Ò� بَ قاُلوا بربِّكُم أَلْسُت
رّبنا@/ هو نعم أيى

ع� فتدّل خر@, s(ا ã|وأ)لف ال0ّم حركة عن كانتVّردة ØFفل َبْل@: كلمِة وأّما@
السابق@/ ا¡كم عن التحّول مطلق وهو فقط@, إ)عراض

/@٢٦ . ٢١ ـ ِعباٌد َبْل ُسبحانَُه َوَلداً ُن ×aالّر َذ ØH ٕا

عنه@/ وٕاÍÈاب للسابق ٕابطال
/@٧٠ . ٢٣ ـ قِّ Ò¡با جاَءُهم َبل ِجنّة ِبِه َيقولوَن أم

وٕاعراض@/ ٕاÍÈاب
/@١٦ . ٨٧ ـ نيا الدُّ ياةَ Ò¡ ا ُتؤِثروَن َبْل @ّكي@/// تََز َمْن أفَلَح َقد

فِلح$@/ ÔXا من ليسوا م Øu@أ وٕاثبات السابق عن انتقال



ïب ٣٦٦

/@ ßsو�غت فخذُه الَبْلو@, مع�ماّدة ã| اXتعال Uا بتأييد حقّقنا ما هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ïب
wا ٔ)ّن بَناناً يت Ù Ôd قيل بنانة@, الواحدة أطرافها@, وقيل أ)صابع@, الَبنان@: ـ مصبا

به@/ استقّر ٕاذا باXكان أبَّن يقال ٔ)@نّه ا)نسان@, wا يستقّر ãHّال أ)حوال ص0ح
أبّنت الّلزوم@, إ)بنان اòليل@: قال وإ)قامة@/ الّلزوم وهو واحد أصل بّن@: ـ مقا
اليـدين@/ ã| أ)صابع أطراف والَبنان@: أقاموا@/ ]حّلة@: القوم وأبّن لِزمت@, ٕاذا السحابُة
الزّجاج@: قال وأ)رُجل@/ أ)يديى وهيى الَشوي َبنان@: كلَّ م Ô Öyِم ُبوا ßÍÖÈ!و ـ ã| والبَنان
bيع من وغ	ها أ)صابع ـ َبنان كلَّ ـ تعا" قوله ã| ومعناه َبنـانة@, البَـنان واحد
كّل يُعتَمد به ما فالبَنان أقام@, ٕاذا باXكان أبّن قوGم من البَنان اشتقاق ا Ø̂ وٕا أ)عضاء@,

وا¡ياة@/ ل0ٕقامة يكون ما
Zكن ãHّال أ)حوال ص0ح wا ٔ)ّن بذلک يت Ù Ôd قيل أ)صابع@, البَنان بّن@: ـ مفر
قوله ã| ُخصَّ ولذلک ,@ Ø ßéَي باXكان أبّن ويقال به@, oيق أن يريد wا Ø ßéَي أن ل0ٕنسان
َبـنان@: ُكلَّ م Ôyِم ُبوا ßÍÈ!و ـ تعا" وقوله َبناَنه@/ َ يى ُنَسوِّ ع�أن قاِدريَن Ò� بَ ـ تعا"

به@/ تَْعلَق ]ا Øéت ãHّال الرائحة والَبّنة@: وتدافع@/ تقاتل wا م Øuأ ٔ)جل خّصه
وبَّن ِسـيده@: ابن به@/ أeت ٕاذا ٕابناناً باXكان وأبننُت الّلزوم@, وإ)بنـان@: ـ لسا

به@/ أقاَم وأبّن@: بَنّاً Ø ßéَي باXكان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

البدن أطراف مصاديقه@: ومن مع@استقرار@, لزوم هو @اXاّدة@: ã| الواحد أّن@أ)صل



٣٦٧ ïب
فيه@/ اXستقّرة ال0ّزمة أ)عضاء من

/@١٢ . ٨ ـ َبنان ُكلَّ م Ô Öyِم ُبوا ßÍÖÈ!و اYْٔعناِق َفْوَق ُبوا ßÍÖÈفا

فوق ما هو به وعيشه حياته ã| البدن يقوم ما فٕاّن مyم@/ وأ)رُجل أ)يديى أيى
ما وأمّا جل@/ الرِّ أصابع ٕا" الفخذ من والرجل أ)صابع@, ٕا" اXنكب من واليد العنق@,

ُعرفاً@/ مíالبدن فهو والفخذ العنق Ò$ب
من Ò ãBب ما Ò ãBوب ,@ مستق0ًّ به ح ØÍ¼ فقد ا¡ياة@: ã| أص0ً والوجه الرأس كان وØXا

بالَبنان@/ ٕاليه فأشار جل@, والرِّ اليد

للحياة يكون ما كّل يُعتمل وwا جل@, والرِّ اليد ٕالzا ينxيى أ)صابع كانت وØXا
علzا@/ البَنان ٕاط0ق فيصّح مyا@: اXسلّم واXقدار واXعيشة@, وإ)قامة

وما قوامهم به يقوم وما حياtم ã| يلزمهم ما ٕا"قطع ٕاشارة ال¿Ìيفة ا)sية ãف�
وأ)رُجل@/ أ)يديى وهو عي¿Îم@, به Ørي

ل0ٔصابع ÓFٕاسـ ُجِعَلت Øj مصدراً@ كانت البَـنان كلمة أّن ـ نقول أن و)@يبعـد
يستقّر ما ]ع� كا�بان@, صفة أ@نّه أو البدن@, به يقوم ما كّل أيى وأ)رُجل@, وأ)يديى

بالّلزوم@/ ويتّصف للبدن ويلزم

ـ@@٤.٧٥/ َبنانَه @ يى ع�@أن@ُنَسوِّ قاِدريَن @ × Ò� ِعظاَمه@بَ َمَع@ Ö ÒS َسُب@اYٕنساُن@أن@لَْن@ Ö ÒJأ

الصعوبة غاية ã| وتنظيمها وتسويxا وأ)رجل@, أ)يديى ã| العظام صغار قٕاّن
أ)صابع@/ ã| ØDس و) وإ)شكال@,

ا)نسان Ë»ج من @كة اXتحرِّ أ)عضاء وهيى أ)طراف@, هو البـنان أّن فاتّضح
البـنان@, عليه يُطلق مyا واحد فكّل سفليّان@/ وٕاثنان علويّان ٕاثنان أربعة@: وعددها

واستقراره@/ قوامه وسيلة ولكونه البدن للزومه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



بنو ٣٦٨

بنو@:

وغ	ه@, ا)نسان كابن ء@, ãÏ¿ال عن يتولّد ء ãÏ¿ال وهو واحدة@, كلمة بنو@: ـ مقا
العرب ع ُتفرِّ Øj ذ@كرناه@, ما الكلمة فأصل بنت@, وكذلک ّ بنويى ٕاليه والنسبة َبَنو@, وأصله
لصـاحب لَيْل وابن الّسـبيل@, ابُن للمسـافر@: فيُقال كذا@, بابن كث	ة أشـياء فتُسمِّيى

wا@/ اً ßXعا كان ٕاذا مدينة وابن فيه@, ا�اّد العمل لصاحب عمل وابن Ìي@, Û»ال
وbع س0مة@, bع وهو بَن$ ع� َمع ÔN ٔ)@نّه بفتحت$ بَنَو أصله إ)بن ـ مصبا
ِبـنت@, قوGم بدليل Ì»بالك ِبنو أصله وقيل أبناء@/ القلّة وbع فيه@, )@تغي	 الس0مة
إ)بن ع�ابن إ)بن ويُطلق بأ)صالة@, التغي	ت¿Îد التغي	وقلّة فيه يقّل القول وهذا
ã| فيُقال لَبون وابن Uاض ابن Lو )@يعقل@, ا ØW ØãÏºأ)نا غ	 وأمّا Vازاً@, سفَل وٕان
اXرأة bع الناس]^لة غ	 bع :@ أ)نباريى ابن قال أش}ه@/ وما Uاض بَنات ا�مع
وابن عرس وبَنات عرس وابن ومَُصلّيات Øومَُص� ومَ^)ت مَ^ل تقول الناس@, من
عن كـيّة ÒT لغـة وفيه نعش@, بنو الشـعر ÍÈورة ã| قيَل ا Ø[ور نعش@/ وبنات نعش
ب$الذكور ñللتمي وٕامّا الّلغة@, هذه ع� ٕامّا َرج ÔU اللّبون بنو الفقهاء فقول أ)خفش@,
وابن ا¡رب وابن السبيل ابن Lو Fyبي 0Xبَسة صه صِّ ÔO ا"ما ابن ويُضاف وإ)ناث@/
بنات وا�مع بنت@, لغة ã|و لفظه ع� ٕابنة إ)بن ومؤنّثة اXاء@/ لط	 اXاء وابن الّدنيا
فقال ع�بنت@؟ تقف كيف ã|الكسا وسألُت :@ ãèأ)عرا ٕابن قال /@nسا مؤّنث bع وهو
ØãÏºأ)نا ذ@كور اختلط وٕاذا مع�التأنيث@/ فzا ٔ)ّن باGاء للكتاب@وأ)صل اتباعاً بالتاء
بنات من يقولوا nوo] ãب� من امرأة قالوا ØHح ف0ن@, بنو التذك	وقيل غلب بٕاناثهم
حذفت وبنت@: ٕا"ابن نسبت وٕاذا َلبون@/ بنات قالوا حيث ØãÏºأ)نا غ	 0Rف ,@o]
Ø ãابـ� فيقال الّلفظ مراعـاة وNوز ,@ ّ بَنَويى فقلت ا¤ذوف ورددت والتاء الوصل ألف

بَ�@/ راجع ـ البيَت وَبَنْيُت ُبَنْيو@/ وأ)صل Ø ã�ُب فيقال ا¤ذوف بردِّ وُيصّغر ,@ Ø ãHوبن



٣٦٩ بنو

ã| وصل ألف وأ)لف بَنٌَو@, أو ِبنٌو أ)صل ã| كان ابن ـ الزّجاج قال ب�@: ـ لسا
َبنون@: قالوا والّذيَن قال@: بَنَياً@, أصله يكون أن وJتمل البُنُـّوة@, Ô Ø$َب ابٌن يقال إ)بن@,
يكون أن oيستق أ@نّه ع� تدّل وِبنت فََعل@/ أو فِْعل bع وأبناء َبنون@, بَنَياً bعوا م Øuكأ@

فُعل@/ ٕا" فََعل من اُخت ُنِقلت Fك ٕا"فِعل ُنِقَلت فََع0ً يكون أن وNوز ِفع0ً@,
بذلک يى Ù Ôdو ,@ Ø ã�ُب	التصغ ã|و أبناء ا�مع ã| لقوGم بَنَو أصله وابن :@ ãب� ـ مفر
لكلِّ ويقال ٕاNـاده@, ã| بَنّـاًء Uا وجعله بناه الّذيى هو أ)ب فٕاّن ل0ٔب@, بناًء لكونه
هو بأمره@: قيامه أو له خدمته ك9ة أو بتفقّده أو تربيته من أو ٍء ãÏ¾ جهة من ما@Jصل

ابنه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بنو بأّن ح ØÍ¼ ـ مق أّن رأيَت وقد صفة@, أو فعل مÇyا يشتق n بنو ماّدة أّن
تلک ãفتنت� ب�@: أصله بأّن قلنا ٕاذا وأمّا بنو@, أصله ابناً بأّن قلنا ٕاذا هذا واحدة@/ @كلمة

أيضاً@/ الواحدة الكلمة

ابن ã| الك«Ìة وأّن ب�يائيّاً@: ٕا"ماّدة الكلمة هذه رجوع هو لنا@: يظهر والّذيى
منسوباً@, ّ بَنَويى كلمة ã| ٕاّ) الواو ع�@أصالة و)@دليل@لنا ا¤ذوفة@, ع�الياء تدّل وبنت
وظواهـر ,@ ّ علويى فيقال النسب باب ã| اXضبوط هو Fك ـ الياء من النقل ٕامكان مع

الياء@/ توافق صيغة سائر

إ)بن وأّن البناء@, مفهوم ]ناسـبة ا)ط0ق هذا يكون أن ببعـيد ليس وأيضاً
أيضاً@/ مف@, ـ عن مّر Fك ـ الظاهر ã| ٔ)بيه مصنوع

يكون بأن يناسب وهذا مّر@, Fك ـ والغذو أ)ب]ع�ال5بية اXع�كون هذا ويؤيِّد
البناء@/ ومن Ø ãب�Xوا ]ع�اXصنوع إ)بن



بنو ٣٧٠

ع� وأمثاGا@, ا¡رب@, ابن الدنيـا@, ابن العلم@, ابن ـ ٕاط0ق أّن هذا من فعلم
مصنوع هو ومَْن الدنيا@, وبنَتْه صنعته ومَْن العلم@, وصنعه ربّاه مَْن واXع�@: ا¡قيقة@,

أمثاGا@/ وهكذا وبنائها@, ا¡رب تربية Iت
/@١٧٧ . ٢ ـ بيِل السَّ وابَن Òسا@ك ÒX وا والَيتاميى

السبيل@/ جريان Iت كان مَْن أيى
/@٣٠ . ٩ ـ Rِا ابُن ُعزيٌر وُد Òzال وقاَلت

اòاّصة@/ وتربيته وصنعه حكومته Iت أيى

/@١٨ . ٥ ـ Rا أبناُء والّنصاريLُن وُد Òzال وقاَلت

خصوصاً@/ وربّاه صنعه ن ØW أيى
/@٣٠ . ٩ ـ Rا ابُن سيُح ÒX ا الّنصاري وقالت

اòاّص@/ Uا مصنوع من أيى
ع� اشتبه وقد /@Uا ابن اXسيح أّن من العهدين@: كتب ã| ما مع� يظهر وwذا

بعيداً@/ ض0ً) وضلّوا الّلفظ@, هذا ظاهر ـ بعÎÉم
عضو@/ سا@كن@, مُواطن@, طفل@, ولد@, Sل@, ابن@, = [@ِبن@] ـ قع

ن@/ كوَّ س@, أسَّ أنشأ@, َشيَّد@, بَ�@, = [@باناه@]

وهو الولد@, هو اòاّص معناه كان وٕان إ)بن@/ لفظ مفهوم حقيقُة اXعـ� فهذا
هذه فحملوا ـ@ Uا ابن واXسيح ,@Uا ابن عزير ـ قوGم من والنصاري أ@ك9الzود ُمراد
ا¡قيـقة عن وضلّوا اòاّص Fمفهـومه ع� العهـدين ã| أ)ب كلمة وكذلک الكلمة

كث	اً@/ وأضلّوا
بَنون ã| Fك ـ اGمزة بدون التلّفظ Îºل ٕاذا وتسقط للوصل@, ابن Yزة ٕاّن Øj



٣٧١ ب�
وَبنات@/ وبنت Ø ã Ò�ُوبَن$وب

/@٤٦ . ١٨ ـ نيا الدُّ ياة Ò¡ا زينَُة والَبنوُن اXاُل
/@٢٧ . ٥ ـ آَدم ã Ò3 !بْ َنبأ م ßzعل و!تُل

/@٣٩ . ٥٢ ـ الَبنون ولكُم الَبنات لُه أم

ُرؤياَك@/ Y@تقُصْص Ú ã3 بُ يا آَدَم@, ã3 بَ يا ٕاÌºائيَل@, ã3 بَ يا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ب�@:
الِبناَء َبنيُت تقول ٕا"بعض@/ بعضه ÙËÉب ء ãÏ¿ال بناء وهو واحد أصل ب�@: ـ مقا

الَبِنيَّة@/ مكّة وتُسّمي أبنيه@/

اGيئة والبنية يُب�@/ ما والبُنيان فانب�@/ وابتنيتُه أبنيه وغ	ه البيَت َبنيُت ـ مصبا
للعرس ب� تزّوج ٕاذا الّرجل أّن وأصله wا@/ دخل أهله@: ع� وبَ� علzا@/ ã�ُب ãHّال
ا�Fع@/ عن به ã Ù�ُك ØHح ك9 Øj تكرZاً له بَ� أو ٕاليه Jتاج ]ا وعّمره جديداً خباًء

َمرصوصـ ُبنياٌن م Ô Øuكأ ـ َحَسن بناء وهذا وبُنياٍن@, بناٍء أحسن بَيتاً بَ� ـ أسا
fا الِب� ورأيت عجيبة@, ِبنية وَبنيت أ)بنية أحسن من وبناؤك باXصدر@, Ø ãب�ÒXا ي Ød

بيتاً@/ وأبنَيْته داراً لسكناه وابتَ� القصوَر@/ Ø�َوب مyا@/ أعجب رأيت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بعÎÉا@ٕا"@بعض@ليتحّصل ومواّد @أجزاء ØËÈ هو @هذه@اXاّدة@: ã| أّن@أ)صل@الواحد
معنوّية@/ أو يّة مادِّ Uصوصة@, هيئة ع� بناء



wت ٣٧٢

/@٢٧ . ٧٩ ـ َبناها Êُء Ø»ال أم َخْلقاً أشدُّ Ôrَأ@َأن

/@١٢ . ٧٨ ـ ِشداداً َسْبعاً فوَقكُم َوَبَنْينا

/@٣٦ . ٤٠ ـ حاً ÖÍ Ò¼ ã� ابِن هاماُن يا

ُبنياناً@/ م ßzعل ابنوا َمبِنّية@, ُغَرٌف ِبناًء@, Êَء Ø»وال
:@� ّ يى اXادِّ مقابل ã|� ّ اXعنويى البناء وأمّا

/@١٠٩ . ٩ ـ Rِا ِمَن ع�َتقوي ُبنيانَُه َس أسَّ ن Ò Òfأ
/@١١٠ . ٩ ـ م ß ßwُقلو ã| ِرْيبًة َبنَْوا اّلذيى م Ô Ôuُبنيا Y@يَزاُل

التقوي من الثابتة ا¤gة ع�القواعد دينه وبناء أمره جريان برنا¶ بُنيان أيى
وع�شفا ضعيف أساس ع� س اُسِّ الّذيى البنيان خ	من وهذا والرضوان@, والورع

وتزلزً)@/ ارتياباً ٕاّ) لصاحبه اðXلزل البنيان هذا و)@يزيد مðلزل@, هاٍر ُجُرف
وأمّا التكوين@/ وكذلک ء@, ãÏ¿ال ٕاNاد هو لْق Òòا أّن ْلق@: Òòوا الِبناء ب$ والفرق

اXواّد@/ وجود بعد وهذا ء@, ãÏ¾ ٕا" ء ãÏ¾ ØËÈو اGيئة ٕاNاد فهو البناء
الب�@/ من مشتّق إ)بن ٕاّن بنو@: ã| وقلنا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

wت@:
تاً@/ Òwت Ò{ُي الرجُل َت ß Ôw يقال ة@/ Ö	 Ò¡وا هش كالدَّ وهو واحد@, أصل wت: ـ مقا

لِلكَِذب@/ يا أيى يتَة Ò{لِل يا العرب@: يقول فالِكذب@/ تان Ô{ال فأمّا ة@/ Ö	 Ò¡ا تة@: Ò{وال
ته Òw فيقال با¡ركة ويُعّدي ,@ Ú	Iو دهَش وَتِعَب@: َقُرَب ãèبا من ت Òw ـ مصبا
بالكذب@, علzا واف5ي بالباطل قذفها نفع@: باب من wتاً ا Òxwو َت ß Ô{بفتحت$ف ته Ò{ي



٣٧٣ wت
مثل يتَة Ò{وال وُرُسل@/ َرسول مثل ت Ô Ôw وا�مع وت Òw الفاعل Ëºوا تان@/ Ô{ال Ëº(وا

تان@/ Ô{ال
عليه قال أيى ات Ø Òw فهو تاناً Ôwو تاً Ò Òwو تاً Ö Òw ته Ò Òwو َبغتة@/ أخذُه تاً@: Ôw ته Ò Òw ـ صحا
مثله@, ÙËÉبال َت Ô Òwو ,@ Ø	Iو َدِهَش بالك«Ìٕاذا الّرجُل َت ß Òwو مَ}وت@/ فهو يفعله@, n ما
و) مَ}وت رجٌل يُقال ٔ)@نّه ـ كََفر اّلذيى َت ß Ô{ َف ـ تعا" قال Fك ـ َت ß Ôw Fyم وأفصَح

يت@/ Òw و) باِهت يُقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã|ع�ملحوظXا وهذا ,@ Ø	التح مع الدهشة هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ)صل أّن
واقـعيّة ٕا" مسـتند وغـ	 أساس ب0 كونه باعتبار فالكذب استعGFا@/ موارد bيع

تاً@/ Ôw ويُسّمي ا¡	ة يوجب وحقيقة
الدهشة@, ٕاNاد عن أخري عبارة القذف ذلک أّن فباعتبار بالباطل@: القذف وأمّا

فيه@/ واقعيّة و) أساس ب0 قول فٕانّه

وبـاعث ك ÇTرِّ وجود من و)@بّد أ)سباب من بسبب يوَجد Ø	التح كان وØXا
/@٢٥٨ . ٢ ـ كََفر اّلذيى َت ß Ô{ َف ـ أفَصح ا£هول بصيغة التعب	 كان فلذا فيه@:

/@٤٠ . ٢١ ـ م Ô Ôx Ò Ö{ َفتَ َبغتًة م ßzتأت َبْل

وح	ة@/ دهشة حالة ã| أيى ين@, Ù	م}وت$متح Qعلهم أيى

/@١٥٦ . ٤ ـ ÓDعظ تاناً Ôw hع�َمر وقوGم

/@١٦ . ٢٤ ـ oَعظ تاٌن Ôw هذا ُسبحانَک

وَيده¿Îا@/ العقول يَ}ت أساس ب0 قول أيى



wج ٣٧٤

صحيحة@/ علّة ب0 صدر ٕاذا اً@, Ø	Iو َدهشة فيوجب العمل ã|ت Ò{ال يكون وقد
/@٢٠ . ٤ ـ ُمبيناً وٕا\اً تاناً Ôw أتأُخُذونَُه

وٕا\اً تاناً Ôw احَتَملوا َفَقد !@كَتَسبوا ما ß Ö�ِبَغ ؤِمناِت ÔX وا Òؤِمن ÔXا ُيؤذوَن واّلذيَن
/@٥٨ . ٣٣ ـ ُمبيناً

أيى ,@oعـظ Çwتان ا@كتسبوا ما بغ	 الناس وٕايذاء الّزوجة من اXال أخذ فٕاّن
م}وتاً@/ وNعله العقل ي}ت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

wج@:
ـ َحَسـن ÕÍßÈنا Çيٌج@: Òw نبات يقال ÍÉة@/ والنّ Ìور Ø»ال وهو واحد أصل ـ مقا

Ìور@/ Ø»ال وا)بxاج@: يج@/ Òw زوٍج ُكلِّ ِمْن فzا فأنَبْتنا

به@/ فرَح ٕاذا ء@, ãÏ¿بال ج Òxواب يٌج@/ Òw فهو ÙËÉبال َج Ô Òwو ْسن@/ Ô¡ا ال}جة@: ـ مصبا
فـهو اجًة Òw ËÉبال ج Ô Òw وقد جـة@, Òw ذو رجٌل يقال ْسن@, Ô¡ا جة@: Ò{ال ـ صحا
بالفـتح أ)مر هذا ãجـ� Ò Òwو يـج@/@ Òwو ٌج ß Òw فهو ÚÌ Ôºو به َفِرَح :@Ì»بالك َج ß Òwو يٌج@/@ Òw

Ìور@/ Ø»ال وا)بxاج@: ك@/ ØÌ Òº ٕاذا ãج�wوأ
ُحسن جة Ò{ال أّن جة@: Ö Ò{وال ْسن Ô¡ا ب$ الفرق ـ ٢١٦ ص للعسكريى الفروق

ونضارته@/ ء ãÏ¿ال لون ُحسن اòليل عند جة Ò{وال القلب@/ به يفرح
والفرح@, Ìور Ø»ال يوجب Uصوص وُحسن نÍÉة عن عبارة ال}جة أّن فظهر

الكلFت@/ وب$هذه ب$ال}جة الفرق يظهر القيود وwذه
/@٦٠ . ٢٧ ـ َجة Ö Òw ذاَت َحداِئَق بِه فأْنَبْتنا

الفرح@/ يوجب وُحسن نÍÉٍة أيى



٣٧٥ wل
/@٥ . ٢٢ ـ يٍج Òw َزْوٍج ُكلِّ ِمْن وأْنَبَتْت

يوجبÌºوراً@/ ناÍÈوَحَسن صنف كلِّ من أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

wل@:
وباَهلَه واُ)ن=باِهلٌة, باِهٌل, واËºالفاعل لعَنه@, نفع: باب من 0ً Òw له Ò Òw ـ مصبا

ٕاليه@/ ÍÈَع تعا"@: Uا ٕا" وابxَل خر@, s(ا Fyم كّل لعن ُمباَهلة@:
والثالث الدعاء@, من جنٌس ãæوالثا التَّْخلية@, أحدها ث0ثة@: اُصول wل@: ـ مقا
البـاِهل@/ الناقُة ذلک ومن وٕاراَدَته@, خلّيتَه ٕاذا لتُه Ò Òw فيقولون أ)ّول فأمّا اXاء@/ ã| ßقلٌّة Ö$َتباِهلXا فٕاّن هذا@, ٕا" َترجع واXباَهلة الّدعاء@, ã| ع ØÍÉوالت فا)بxال خر@: s(ا وأمّا

القليل@/ اXاء والثالث@: صاحبه@/ ع� Fyم واحد كّل يدعو
مَْن لُ}ا ÒJ ½ÍÖورة مَ Ô	َغ باِهٌل@: وناقة لب@, Ò¡ا عن تركَها الناقَة@: َل Òwأ ـ أسا
أيدvم@/ ع� )@يأخذ شاؤوا ما يركَبون تركهم َلُهم@: Ò Ö{ واستَ الرعيّة ã"الوا وأwَل شاء@,
مباَهلة ف0ناً وباهلُت ,@Uا wلَة وعليه لعَنه@, wَله@: ومنه وٕارادته@, خ0ّه عبَده@: وأwَل
اليُل Òw وهم لوٌل Ôw وهو التعنا@/ :@0 Òxواب وَتباَه0 منgا@, nالظا ع� باللّعن دعو[ا ٕاذا
َعصاً@/ ب0 ãÏ¿ ÒZ باِهٌل@: وراع عمل@/ بغـ	 ٌد م5دِّ باِهـل@: ورجل /@hالكر ُّ ِييى Ò¡ا وهو

الدعاء@/ ã| واجxد ع ØÍÉت :@Uا ٕا" وابxل
خلّيته ٕاذا وأwلتُه لتُه Òw ويقال واللّعن@/ اXال, من والقليل اليَس	, ل: Ö Ò{ال ـ صحا
ã|لِص Ö ÔK أيى ْل@: ß Òx َنبْ Ú Ôj ـ ã| ويقال ع ØÍÉالت وا)بxال@: ا0Xَعنة@/ واXباَهلة@: وٕارادته@/

اك@/ حَّ الضَّ لول@: Ô{وال الّدعاء@/
أو قيده عن Ø�¢ا البع	 والباِهل@: ُمراعًي@/ Ò	غ ء ãÏ¿ال كون ل Ö Ò{ال أصل ـ مفر



wل ٣٧٦

وإ)س5سال ع ØÍÉالت الدعاء ã| وإ)بxال ¼Íßاٍر/ عن ÍÒÈعها عن الُمخلّي ة@أو Òd عن
اللّعن@/ ٔ)جل اXكان هذا ã| ا)س5سال أّن ف0ٔجل باللّعن@: ا)بxال Ì Ø»ف ومَْن فيه@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو فzا الواحد أ)صل أّن اXاّدة@: هذه استعFل موارد Iقيق من يظهر الّذيى أّن
وتركها النفس طرد صورة ã| فٕانّه ع@: ØÍÉالت ]Çع� إ)بxال وكذلک وال5ك@/ ٕا"التخلية Mرف وتستعمل ع@, ØÍÉوالت ب$ا)بxال الفارق هو وهذا اXتعال@/ Uٕا"ا والتوّجه

وم5وكاً@/ Ó Ø�U كونه ]ناسبة فكأنّه القليل@: اXاء وأمّا ع@/ ØÍÉكانت]ع�الت ٕاذا
اXاّدة@/ هذه استعFل موارد bيع ã| Tفوظة وال5ك فالتخلية

عن عبارة ذ@كرنا Fك ل Ö Ò{وال الّطْرد@, مفهومه اللّْعن أّن واللّْعن@: ل Ö Ò{ب$ال والفرق
أعّم@/ فهو ال}ل 0Rف اXبغوضّية@, مفهوم فيه واللّعن وا)س5سال@/ التخلية

/@٦١ . ٣ ـ Òالكاِذب Òَع� Rِا َلْعنََة َفَنْجَعْل ْل ß Òx َنبْ Ø Ôj
اXتعال Uٕا"ا النفسانّية@ونتوّجه الشخصّية@والتوّجهات ا¦اي0ت ترك Kتار أيى

ع�الكاذب$@/ Uا من اللّعنة الصافية@, اòالصة ا¡الة تلک ã|ونطلب عاً ÙÍÉمت
ã| ُقرِبه@, وعن Uا رaِة عن ببعده الكاذب ع� الدعاُء ا�ملة@: هذه فحقيقة

التاّم@/ والتوّجه وا)بxال ع ØÍÉالت حال
النفس@وتركها@@ليحصل@اòلوص ]ع�@Hلية ية@ال¿Ìيفة@: s(ا ã| أّن@ا)بxال فظهر
بعض ã| Fك غـ	ه أو اللّعن وليس]ع� للكاذب@, اللّعن يطلب ØHح التاّم والتوّجه

التفاس	@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٧٧ wم

wم@:
ومـنه ـم@/ Ò{ُم أمر هذا يقال ٕاليه@, Òçأ ÒXا )@ُيعرف ُء ãÏ¿ال Bيب أن wـم@: ـ مقا
من عليه )@يُقَدر الّذيى الشجاع الرجُل ُشبِّه وwا فzا@, َخرق ( ãHّال الّصخرة َمة@: Ô{ال
وأwمُت غ	ه@/ أو كان َسواداً غ	ه الِطُه ÔO@( الّذيى ال}oاللّْون ومنه ُطِلَب@/ ناحية ّ أيى

/@sالغ ِصغار م Ö Ò{وال أ)صابع@/ من إ)wام شّذ@: ا ØWو أغلقُته@/ الباَب
ُتبيِّـنه@/ n ٕاذا ٕاwاماً وأwمتُه /@ Óع�[ واستعَجم@: واستغلَق Ô2òا م Ò{است ـ مصبا
وا�مع يمة@, Òw فهو Ùñ ÔZ@( حيوان وكّل Ø2وال البحر َدواّب من أربع ذات كّل وال}يمة

/@mا Ò{ال
ما لكلِّ وقيل به@, تشبzاً مة Ôw للشجاع وقيل الّصلب@, ا¡جر َمـة@: Ô{ال ـ مفر
وأwمُت ٌم@/ Ò{ُم معقوً) كان ٕان وع�الفهم Tسوساً كان ٕان ٕادرا@كه ع�ا¡اّسة َيصعب
من صوته ã| Xا وذلک له )@نُطق ما وال}يمة لفتحه@, تدي Ôv@( ٕاغ0قاً أغلقته الباب@:

والطّ	@/ باع السِّ عدا ]ا التعارف ã| ُخّص لكن إ)wام@,
ٕا" وٕاضافxا ,@mقوا أربع ذات كّل وقيل ,@ Ùñ ÔZ@( ّ حيى كّل وال}يمة ـ البيضاويى
ا¥Çانية@, أ)زواج وهيى أ)نعام من ال}يمة ومعناه خّز@, ثوب كقولک للبيان@, أ)نعام
ã| أ)نعام اثل ÔZ ا ØW وLوYا بال}يمة اXراد Yا وقيل الوحش@, وبقر الظِّباء wا واُ¡َق

أ)نياب@/ وعدم ا)ج5ار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

و)@يستب$ وجه Gا )@ُيعرف ãHّال الكيفيّة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
( الّذيى لب الصُّ كا¡جر Uتلفة@: موارد ã| توجد ا¡يثيّة وهذه Gا@/ Òçمأ و) أمرها



بوء ٣٧٨

فيه النفوذ )@Zكن الّذيى الّصعب الشجاع والّرجل فيه@/ ف ØÍ½و)@يُت فيه ما يُستكشف
الّذيى غلَق ÔXا والباب فيه@/ ِشيََة و) ء ãÏ¾ الطه ÔO@( الّذيى الكدر واللّون عليه@/ و)@يُقَدر
عـمله يكون ما أ)نعام ومن /@ Ø$يتب n الّذيى أ)مر أو 2òوا سبيل@/ ٕاليه و) كالغs)@يُفتَح ٕاليه تدي Ôv@(و باطنُه و)@ُيعرف ٕاليه çمأ ( Ù$متب غ	 وصوته أمره وجريان
مyا ُتعَرف ØHح ـباع السِّ من ليسـت ا Øuفٕا أ)نعام@/ من يشـاwها وما وإ)بل وتنظoوالبقر معا¾Îا Iصيل ã| وxQد Qّد ØHح الطّـيور من و) السـبعّية@/ خصوصيّات

/@ عميى بكم ØË¼ ا Øuفكأ أمورها@,
/@١ . ٥ ـ َعليكُم ُيت�× ما Yّٕا اYْٔنعاِم يمُة Òw َلكُم ِحلَّْت اُ

/@٢٨ . ٢٢ ـ اYْٔنعاِم يَمِة Òw ِمْن َرَزَقُهْم ع�ما ///@Rِا ÒËºا ويَْذ@ُكروا

النعم@/ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بوء@:

والباء به@/ ثقل بذنبه@: وباَء به@/@ اع5َف Mقِّـه@: وباَء رجع@/@ َيبوء@: باَء ـ مصبا
ع�النِّكاح@/ أيى والباه والباءة ع�الباء حريٌص ف0ن ويقال والðّوج@/ النِّكاح باXّد@:

مسكناً@/ ذه ØHا بَيتاً@: أ وتَبوَّ كذلک@, له وبّوأت ٕايّاها@, أسكنته داراً@: وبّوأته
الشـيئ$@/ تساويى وا)sخر ء@, ãÏ¿ال ٕا" الرجـوع أحدYا أص0ن@, بوأ@: ـ مقا
قد ويقال جبل@, وَسنَد واٍد قُبُل ã| يتَبّوُأون القوم م^لة وهيى واÒXباءة@, الباءة فأ)ّول
اXوارد@/ ã| تُناخ حيث إ)بل م^ل أيضاً واÒXبـاءة صدق@/ م^ل Uا وبّوأهم تبّوُأوا@,
كأنّه بذنبه@: وباء حّقه@, عليه أِرْح مثل حّقه@, عليه ÖÑ ßèوأ عليه@, رّده ٕاذا عليه@: وأباءه
ٕانّـه خر@: s(ا وأ)صل تعا"@/ Uا بغضِب الzود وباءت لذنبه@, Tتم0ً مَباءته ٕا" عاد

به@/ قُتَِل ٕاذا بف0ن@, ف0ن وباء كفوء@, أيى بف0ن لبَواء



٣٧٩ بوء

للّرجل وبّوأت نزلُته@, م^ً): وتبّوأُت موضع@/ كلِّ ã| القوم مَ^ل اÒXباَءة ـ صحا
َسـّدْدته ÇLَوه@: Ò� الرُّ وبّوأُت فيه@/ له ومّكنت هيّأته أيى ]ع�@, مَ^ً)@: وبّوأته م^ً)
من يتبّوأ الّرجل ٔ)ّن وباءًة باًء النِّكاح يى Ù Ôdو اÒXباَءة@/ ٕا" ا Ôtَردد إ)بَل@: وأبأُت Lوه@/
ف0ن@/ لدم بَواٌء ف0ن دم الّسواء@, والَبواء@: داره@/ من يتبّوأ Fك مyا@ ليتمكّن أيى أهله

بَوءاً@/ يَبُوء بٕا\ه وباَء علzم@, صار أيى به رجعوا :@Rا ِمَن بغضٍب وباُؤوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ل, Ø̂ والت ا)Lطاط أيى فل ٕا"السُّ الرجوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@أ)صل
والÇxيئة@, ,@ والتسـاويى والرّد وإ)سكان@, والðويج@, وا¡مل@, اXطلق@, الرجوع وأمّا
الرجوع مفهوم فzا ُي0حظ أن ٕاّ) Vازّية@, ãæمعا كلّها وغ	ها@: والتسديد@, وا¦ك$وا¦ك$@, التسك$ موارد ã| اXع� وهذا أ)صل@, مصاديق من تكون ØHح تسفّل@, ã|

الصدق@/ قريب والرّد@: والðويج
/@١٦٢ . ٣ ـ Rِا ِمَن ِبَسَخٍط باَء @كََمْن

/@١٦ . ٨ ـ Rِا ِمَن ِبَغَضٍب باَء َفَقد

اXتعال@/ Uا من غضب بسبب معنويّاً اLطاطاً مقامه اLّط فقد أيى
/@٦١ . ٢ ـ وباُؤوا ْسَكنَُة ÒX وا لَُّة الذِّ م ß Özَعل َبت ßÍÔÈو

شؤوuم@/ ã| وتسفّلوا مقامهم عن اLطّوا أيى
/@٢٩ . ٥ ـ وٕا\ک بٕا\يى َتبُوَء أن ريُد اُ ã Ùæ ٕا

اò	ات@/ ã| والتأخ	 الطغيان ذلک بسبب تنحّط أيى
نَِّة@/ Ò0ا ِمَن ْم Ô Úy ئَ َلُنَبـوِّ َيشاُء@, حيُث ا Öyِم َيَتبَّوُأ اYْٔرِض@, ã| وبَّوأ@كُم



باب ٣٨٠

وا¦كـ$@/ التسك$ مفهوم اXع� هذا وي0زم ,@ ّ الظاهريى والت^يل ا¡ّط ]ع�
ٕاليه@, أو منه يُبَّوأ ٕا"ما نظر دون ومن هو حيث من الت^يل هو التَّْبوئة ã| أ)صل فٕاّن
هو@/ هو حيث من ال^ول هو ؤ فالتَبوُّ روحانيّاً@/ معنويّاً أو يّاً مادِّ ظاهريّاً كان وسواء
هو@/ حيث من الت^يل هو التبوئة أّن والت^يل@: وإ)سكان التبوئة ب$ فالفرق
وأيضاً مرتبة@/ من ال^ول جهة من والت^يل نازل@ٕا"مسكن@/ حيث@أنّه من وإ)سكان

ِن@/ ØFأع والت^يل والتبوئة يّات@/ اXادِّ ã| غالباً يستعمل إ)سكان ٕاّن
اXتساوي$ من كّل ت^يل فباعتبار :@ التساويى مفهوم ã| اXاّدة هذه استعFل وأمّا
تعا"@: قوله ã| Fك ـ إ)سكان من قريباً كونه فباعتبار الðويج@: وأمّا خر@/ s(ا م^لة

ا@/ Öz ٕالَ ِلَتْسُكُنوا أْزواجاً أنُفِسكُم ِمْن َلكُم َجَعَل

ٕاسكان@/ نوع فالðويج
/@٥٦ . ١٢ ـ َيشاء َحيُث ا Öyِم ُأ َيَتبَوَّ

فته ØÍ¼ فيُقال التفعيل@, Xطاوعة التفّعل فٕاّن يشاء@, حيث أ)رض من ي^ل أيى
ف@/ ØÍ½فت

/@٢٦ . ٢٢ ـ الَبْيِت َمكاَن ÒoبْراِهYٕ أنا بَوَّ وٕاذْ

وسائر علzا والطّواف بنائها لي«Îل ومنحطّاً منخفضاً له البيت Tّل جعلنا أيى
منه وقريب ا�ملة@, من اXفهوم هو هذا ا�بال@/ ب$ واقعة اXكان تلک فٕاّن مناسكه@,
ا)sيات@/ تفس	هذه ã| والتجّوز التكلّف التفاس	من ã| ما يظهر وwذا الxيئة@/ مفهوم

الّصواب@/ ٕا" اGاديى هو Uوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

باب@:

والبـاب بَّواباً@/ ذُت ØHا أيى بّواباً تبّوبُت قولک وهو واحد@, أصل بوب@: ـ مقا



٣٨١ باب

ألفاً@/ الواو فانقلبت بََوب أصله

هذا ويقال مصّنفة@, أصناف يقال Fك مُبّوبة وأبواب أبواباً@, البابNمع ـ صحا
لک@/ يصلح أيى بابتک من ء ãÏ¾

ع�أبواب وNمع ألفاً@, الواو ُقِلَبت بفتحت$وGذا فََعٍل تقدير ã|الباب ـ مصبا
والبَـّواب البيت@/ وباب الدار@, باب فيقال للتخصيص ويضاف وأسباب@, َسَبب مثل

ة@/ Ùñمتم أبواباً جعلxا تبويباً@: أ)شياَء وبّوبُت ا¡اجب@/ وهو الباب حافظ
اXدينة كباب أ)مكنة@, مَداخل ذلک وأصل ء@, ãÏ¿ال ÒXْدخل يقال الباب ـ مفر
به أيى كذا علم ٕا" باب العلم وهذا كذا@, باب العلم ã| يقال ومنه والبيت@, الدار وباب
أبواب يُقال وقد يُتوّصل@, به أيى باwا@, Þ ãوع� العلم مدينة أنا ��ص وقال ٕاليه@, يتوّصل
يصلح ا ØW أيى كذا باب من وهذا /@Fzٕال يتوّصل wا ãHّال ل0ٔشياء Øsجه وأبواب ا�نّة

بابات@/ وا�مع له@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو للدخول غ	ها أو Pدران Tفوظة Tّوطة ã| Nعل ما هو فzا@: أ)صل أّن
من بل أ)صل@, ã| قيداً ليس واòروج الدخول ومفهوم للحفظ@, ويغلق مyا اòروج

جدار@/ ã| Uرج أو مدخل ع�مطلق الباب و)@يصدق اللّوازم@/
/@٥٨ . ٢ ـ داً ُسجَّ الباَب و!دُخُلوا

اXسجد@/ باب أو القرية باب أيى
/@٧٧ . ٢٣ ـ َعذاب ذا باباً م ß Öz َعلَ َفَتْحنا ٕاذا Øح�

أيى ـ والدخول الورود جهة هو غالباً فيه اXلحوظ ولكن جهتان فيه والباب
الباب@/ ذلک من علzم العذاب يدخل



بور ٣٨٢

/@٢٥ . ١٢ ـ ُدبُر من eيَصه وقّدْت الباَب و!سَتَبقا

تعا"@: قوله ã|وكذلک اòروج@, جهة هنا اXلحوظ
َلک@/ َهْيَت وقاَلت اYْٔبواَب وَغّلَقت

/@٤٤ . ١٥ ـ ُجزٌء م Ôyِم باٍب ِلُكلِّ أبواٍب َسبْعُة ا ÒG
اÇòيال وحاّستا الظاهرة اòمس ا¡واّس الّدنيا nعا ã| أ)بواب هذه مظاهر
بكوuا القول وZكن /@oا�ح نار يكتسب wا وا)ستفادة العمل بسوء فٕاّن والوهم@,

جل@/ الرِّ وحركة اليد اòمسوبطش ا¡واّس
أبواب مظاهر تكون كذلک @:@oا�حـ أبواب مظاهر اXذكورات هذه أّن Fوك

ن@/ ×aالّر رضا ٕا" wا ويتوّصل العاقلة@, حكم اعتملتIت ٕان ا�نّة
Ø ãæالروحا ع�الباب يُطلق كذلک :@ ّ يى اXادِّ ع�الباب يُطلق Fك الباب وليعلم@أّن

:@ ّ اXعنويى
/@٤٠ . ٧ ـ Êء Ø»ال أبواُب م Ô ÒGُتفّتح@Y

/@١٩ . ٧٨ ـ أبواباً فكاَنْت Êُء Ø»ال وُفِتَحت
الربّانّية@/ والفيوضات إ)G×يّة الّرaة أبواب أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بور@:

ع�ا)ستعارة@, كَسد@, بَواراً@: ُء ãÏ¿ال وباَر هلَک@/ بُوراً@: يَبوُر ُء ãÏ¿ال باَر ـ مصبا
به كان موضع والبَُويْرة الوجه@/ هذا من اGالَِک فأشبَه به غ	منتفَع صاَر ُتِرَك اذا ٔ)@نّه

النض	@/ ãب� Kل
وقوٌم أيضاً بُوٌر وامرأٌة فيه@/ خ	 ( الّذيى اGالک الفاسد الّرجل الُبور@: ـ صحا



٣٨٣ بور

Ôrوأن Ì Ò¿َب أنَت يُقال Fك وليسPمع لغة أ@نّه َ وُحكيى بائـر@, bع وهو َهلكي@, بُوٌر@:
وا)بتيار ه@, Ò2َواخت به جرَّ يَبوُره@: وباَره أهلَكه@/ :@Uا وأباَرُه َهلَک@, ف0ن@: باَر وقد / ÕÌ Ò¿َب

الَقَصب@/ من ãHّال والُبورياء@: بَطََل@/ عمُله@: وباَر كََسَد@, اXتاُع@: وباَر مثله@/
وُخـلّوه@, تعطيله من يُشـ}ه وما ء ãÏ¿ال َه0ك أحدYا أصـ0ن@, بور: ـ مقا
ُبور@: وهم باروا ا0Gك@, البَوار: اòليل: قال أ)ّول: أمّا وامتحانه@/ ء ãÏ¿ال ابت0ء وا)sخر
َزْرٌع@/ ÇGا ليَس َبوار@: وأرض َزْوجاً@/ َد ß ÒQ ف0 تكُسَد أن :@ Öh(ٔا بَوار َهلكي@, ضالّون

جّربُته@/ عنَده@: ما وُبرُت ف0ناً ُبرُت وا)ختبار@: التَّْجِربة ـ ãæوالثا
قيَل Fك الفساد ٕا" يى يُؤدِّ الكساد فرط كان وØXا الَكساد@, فرط الَبوار@: ـ مفر
بُوٌر@: وقوم وبُؤراً بَْوراً يبُوُر ُء ãÏ¿ال باَر يقال بالَبوار@, ا0Gك عن Ò Ù2ُع فََسد ØHح @كََسد

وا�مع@/ الواحد به يوَصف مصدٌر هو وقيل َهلكي@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا)نـعدام ا" اÌ¿Xف الشديد اÌ»òان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
والبط0ن وا0G@كة الفساد من استعGFا@, موارد ع�bيع اXع�ينطبق وهذا وا0G@كة@/
وا0G@كة اÌ»òان وب$ بيyا الفرق يظهر اXع� وwذا والّض0لة@/ والتعطيل والكساد

وغ	ها@/
/@ Óومع� لفظاً التناسب من والبوء ب$البور ما �O@(و

و) استفادة غرض له ليس ا¢ـت2 فكأّن وا)متحان@: ا)ختـبار مفهوم وأمّا
¼Íف أو الوقت ¼Íف ã| Ìºخا فهو هذا وع� ا)ختبار@/ Vّرد بل عمله ã| انتفاع
ã| وُبرت فيه بار أيى ,@ ã|حرف بتقدير التعدية تكون أن و)@يبعد اXنظور@, wذا اXال

/@oفاهXا بسائر ا)شتباه لرفع ا¡رف حذفت Øj ف0ن@,



بال ٣٨٤

/@٢٩ . ٣٥ ـ َتبوَر لَْن ارةً ßQ يَْرُجوَن

الشديد@/ البَوار هو اXقطوع Ø ãن�Xفا بالكلِّّية@, Ì»H لن
/@١٠ . ٣٥ ـ َيُبوُر ُهَو ولِئَک اُ وَمكُر

وينعدم@/ Ì»O مكرهم أيى
/@١٨ . ٢٥ ـ ُبوراً َقْوماً وكاُنوا

ا)نعدام@/ وم¿Ìف$ٕا" خاÌºين أيى

/@٢٨ . ١٤ ـ الَبوار داَر قوَمُهم وأَحلُّوا

الشديدة@/ اòسارة فيه م^ل أيى
( الكسـاد ومع� والثانية@, اُ)و" ا)sية )@يناسب ا0G@كة مع� أّن �O@(و
ÏÉت]قتFالكل Ìون Ù»يف Ìين Ù»فXا فٕاّن ,@ ãæعاXا سائر وكذلک اُ)خر@, ا)sيات يناسب

ا¡ّق@/ Iقيق ٕا" توّجه دون من Mسبه@, مورد كلِّ ã| اXقام@, تناسب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بال@:

ا¡Çال@/ واسُع البال@: ØãÏÈر وهو /@ ãbبقلـ :@ ã"ببا وَخَطر القلب@, البال@: ـ ع�مصبا الع$وbع ã| البَْول استعمل Øj بائٌِل فهو ومَباً)@, بَْوً) يَبوُل والدابّة ا)نساُن وباَل
أبوال@/

@كبة@, والرِّ لْسة ßكا� الِبيلَة Ëº(ٕوا َيبول@, باَل وقد أ)بوال@, واحد البَْول ـ صحا
يُبال كوز واßXبَْولَة مَبَْوَلة@, Ìاب Ø¿ال وك9ة كث	اً@, البول يع5يه ٕاذا ُبوال@, أخذه ويقال
ا¡Çال@, والبال@: البال@/ ّ رخيى ف0ن يقال@: النفس@, رخاء والبال@: القلب@/ والبال@: فيه@/

بالک@؟ ما يقال



٣٨٥ بال

مـعروف@/ وهو البَْول@, ـ فأ)ّول وع@/ والرُّ يتحّلب@, ماء أصـ0ن@, بول@: ـ مقا
يتفـّجر كان ٕاذا@ بَّوال وِزّق الِبـغال@/ أبوال الِبـغال لنُطَف ويقال الِبيلة@/ َحَسُن وف0ن
/@ ُروعيى ã| Ò ãBاُل ما أيى ã"ببا َخَطر ما ويقال النفس@, بال فالبال ـ ãæوالثا Ìاب@/ Ø¿بال
اشتّق ومنه نفسه@, ã| وقع ما َيكرثَه أن وهو ا)@ك5اث@, هو النفس باَل ٕاّن اòليل@: قال
وهو البال@, هذا@: ع� َل ß Ôa ا ØWو واÔXبا)ة@/ البالة واXصدر /@ ã"ببا ُطْر Ö ÒO nو باَلْيُت@, ما

البال@/ وناِعُم البال لراِخيى ٕانّه يقال@: العيش@, َرخاء

القلب@/ وع@: والرُّ Iّرك@/ لذلک@: وا@ك5ث حّر@كه@/ أ)مُر@: َكرثَه أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاNاد هو البلو أّن تقّدم وقد أ)@ك2@, ا)شتقاق من والبَلو البال ã| )@�Oما أ@نّه
البـاطنيّة ا¡الة هو البال كلمـة ã| أ)صل يكون اXناسـبة وwذه والتقّلب@, التحّول
أ)صل, هذا ]ناسبة العيش: القلب@ورخاء القلب@والّنفس@وIّرك ã| واستعGFا القلبّية@,

ا¡ا)ت@/ ٕاحدي فzا والتحّرك التقّلب@, من القلب فٕاّن
Çuاية بعد الطيِّبة ا¡سنة وا¡الة الكامل الرخاء ظهور فبمناسبة البَْول@: وأمّا
كّل يُسمِّيى والعرب البَْول@, عند ي5ُاءي أثر أظهر اXع� وهذا يق@, وا¡½Íوالضِّ الشّدة

كالغائط@/ ـ ي0زمه ]ا أو بأثره يُسxجن ما
/@٥٠ . ١٢ ـ ّن Òvأيِد َقطَّْعَن ãçKّال ِة النِّْسَو باُل ما

ذلک وما ,@ أ)يديى قطع وأوجبت وعرضتGّن فzّن كانت ãHّال ا¡الة تلک ما
جـانبه@؟ من أو جان}ّن من Iقّق التقطيع وهل Xسجونّيته@, سبب هو الّذيى التحّول

مبدؤه@؟ كان وماذا@@



بيت ٣٨٦

/@٥١ . ٢٠ ـ اYُو� الُقروِن باُل fا قاَل

ا)ط0ق وهذا مة@/ اXتقدِّ ل0ُمم اُ)مور حقيقة تكون وكيف الباطنيّة ا¡الة fا
ء ãÏ¾ كّل ã|و بل فH@0تّص@با¡يوان الباطنيّة ا¡الة وأمّا القلب@/ ]ع� البال @كون ãين�

Mسبه@/
/@٢ . ٤٧ ـ م Ô ÒGبا وأْصَلَح م ß ßtَسيِّئا م Ôyع @كَّفر

حياtم@/ جريان ã|و أمورهم Iّو)ت ã| ووفّقهم الباطنّية@, حالxم أيى

البـاطن@, أو الظاهر ã| التحّول من أعّم ا¡Çالة أّن والبال@: ا¡الة ب$ والفرق
ي0زمها ãHّال ا¡الة ã| البال أ@ك9استعFل ٕاّن وأيضاً الباطنّية@, ع�ا¡الة يُطلق والبال

البلو@/ ã| قلنا Fك ـ وا¤دوديّة يق الضِّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بيت@:

لي0ً@, ناَم ]ع� نادراً ãçوتأ بائت@, فهو ومَباتاً ومَبيتاً بيتوتة يبيُت باَت ـ مصبا
فٕاذا بالyار@, ظّل ã| الفعل اختّص Fك باللّيل@, الفعل ذلک أ)غلب]ع�فعَل أ)عّم ã|و
قال أ)زهريى قال اللّيل@, Îºر مع ٕاّ) و)@يكون باللّيل يفعل fعناه كذا يفعل باَت قلت
باَت قال مَن الّليث@: وقال معصية@/ أو طاعة ã| كلّه اللّيل Îºَر ٕاذا الّرجل باَت الفّراء@:
سواء به صاَر أيى كذا@: ]وضع باَت يقال صاَر ]ع� ãçتأ وقد أخطأ@/ فقد ناَم ]ع�
بنوٍع معلومة ع�أجزاء يشتمل ما عر الشِّ وبيت اXسكن@/ والبيت: ار/ Òu َلْيل@أو ã| @كان

وأبيات@/ بيوت وا�مع عFرته@, ã|البيت أجزاء ØËÉت Fك خاصٍّ

وبيوت بيت يقال الّشمل@/ مع ÒVو واXآب اXأوي وهو واحد@, أصل بيت@: ـ مقا
وا¡Çروف أ)لفاظ Vمع ٔ)@نّه التشـبيه ع� َبيٌت@, ـعر الشِّ لبيت يقال ومنه وأبيات@,
عندهم@/ َيبيُت والّذين الّرجل عيال والبيت الوزن@/ وهو ¾ÌطUصوص ع� ãæعاXوا



٣٨٧ بيت

لي0ً@/ دّبره ٕاذا أ)مر وبّيَت

بليٍل فيه خيَض أو فيه ُفكَِّر ما وكّل لَي0ً@/ َدّبره أو لَي0ً عملَه أ)مَر@: بّيَت ـ لسا
wم أوقَع :@ والعدوَّ القوَم وَبّيَت واحد@/ ]ع� بليل@: وُبيَِّت بليل ُدبَِّر أمر وهذا ُبيَِّت@, فقد

الَبيات@/ Ëº(وا لي0ً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والبيتوتة, البيات ومنه سك�لي0ً, عمل@أو هو اXاّدة@: هذه ã| أّن@أ)صل@الواحد
شأنه من مسكن كّل ويشمل لي0ً@/ يُسكن Tلٍّ ع� البيـت لفظ اُطلق اXناسبة وwذه
يقال@: عم0ً@: أو قوً) اللّيل ã| أمر جعل وهو متعدٍّ والتبييت@: حيوان@/ فيه يسكن أن

/@@٨١ . ٤ ـ ُيبيِّتوَن ما َيكتُب Rُوا تَُقوُل اّلذيى Ò�َغ م Ôyِم طائفٌة َبّيَت

/@٤٩ . ٢٧ ـ وأهلَه َلُنَبيَِّتنَُّه Rِبا وا Ô Òdَتقا قالوا

يكـتب Uوا وتريد تقـول ما خ0ف لي0ً بيyم Dف وُيدبِّرون طائفة ُتفكِّر أيى
وأهله Ø ãbالن ع�صا¬ لي0ً (ًFأع لَنَْعَمُل بيyم@: Dف Uبا وأقسموا ويدبِّرون@/ ما@يقولون

والقتل@/ إ)ه0ك من

Fك لي0ً@, وا)س5احة والّسك� للبيتوتة معّد Uصوص مسكن البيت أّن فعلَم
البيوت@/ وفيه العائلة لسك� ومُعّد با�دران UصوصTدود موضع الّدار أّن

/@٦٤ . ٢٥ ـ وِقياماً ُسّجداً م ß Ùwلَِر َيبيتوَن واّلذيَن

م@/ Ùwلر والقيام السجود حال ã| لي0ً والعبادة العمل يداومون أيى
/@١٢٥ . ٢ ـ ِللناِس َمثابًة الَبْيَت َجَعْلنا وٕاذ

/@١٥٨ . ٢ ـ !ْعتََمَر أو البيَت َحجَّ ن Òf



بيت ٣٨٨

/@١٢٥ . ٢ ـ Òاِئف للطّ ã� بَيْ را َطهِّ أن

/@٢٩ . ٢٢ ـ الَعتيق بالَبْيِت ُفوا ولَيطَّوَّ

/@٩٦ . ٣ ـ ِبَبكّة لّلذيى للنّاِس ُوِضَع َبْيٍت أّوَل ٕاّن

ُوِضـَع بيت أّول وهيى الكعبة@, هو Ìع Ø¿ال ولسان Uا لسان ã| اXطلَق فالبيت
اXتعال@/ Uا ٕا" منسوب وهو وقياماً@, ُسّجداً م Ùwلر فيه ليبيتوا للناس

/@٧٣ . ١١ ـ الَبْيِت أهَل َعليكُم وَبركاته Rِا َرaُة

/@١٢ . ٢٨ ـ لكُم َيكفلونُه َبْيٍت ع�أهِل أدّلكُم َهْل

/@٣٣ . ٣٣ ـ الَبْيِت أهَل جَس الرِّ َعْنكُم لِيُْذِهَب

ومعناها لفظ$@, من مركّبة واحدة كلمة البيت أهل Çbلة أّن ��أهل ã| وقلنا
سعة@وضيقاً@ومن@جهة@تعي$@@اXصداق@باخت0ف اXع�@Oتلف وهذا خانواده@/ بالفارسيّة:

وبالقرائن@/ اXوارد
هـو اُ)و" ا)sية ã| البيت أهل من اXراد أّن اòارجّية@: بالقرائـن علمنا فقد
الكسـاء أهل هو الثالثة ã|و عـمران@/ بيت ã| مَْن هو الثانية ã|و وزوجتـه@/ oٕابراه

/@��ص Uا رسول من بأمٍر الكساء Iت كانوا الّذين
من وأ)حاديث التوار± كتب معتمد ضبطه ما اXع�@: هذا تعي$ ã| والقرائن

ا)س0م@/ تار± ã| ا¡قائق ـ كتابنا راجع ـ والشيعة السنّة أهل
/@٤١ . ٢٩ ـ الَعْنَكبوت َلَبْيُت البُيُوِت أوَهَن ٕاّن

/@٦٨ . ١٦ ـ ُبيوتاً باِل ß0 ا ِمَن ِذيى ß ØH! أن الّنْحِل ٕا� ربَّک وأوَحي

ا¡يوان Xطلق والّسك� ا)س5احة Iقّق باعتبار ومآوvا مسا@كyا ٕا" فأطلق
فzا@/ لي0ً



٣٨٩ بيد

/@٣٣ . ٣٣ ـ ُبيوتكّن ã| وَقْرَن

شـّدة ٕا" ٕاشارة وغ	ها@: والدور واXسا@كن اXنازل ع� الكلمة هذه اختيار
هّن@/ Ø5وتس بتحفّظهّن ا)هBم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بيد@:

تعا"@/ Uا أبادُه فيُقال باGـمزة ويتعّدي هلک@, وبُيـوداً@: بَيْداً يَبيُد باَد ـ مصبا
اXال كث	 هو يُقال ,@ Óومع� وزناً Ö	َغ مثل وبَيْد /@Ì»بالك ِبيد وا�مع اXفازة@, والبَيْداء:

يل@/ ÒR أ@نّه بَيَْد
وهَـلََک@/ وَذَهَب@, انـقطَع وبَيْـدوَدًة@:@ وبُيوداً وبَياداً بَيْداً يَبيُد ء ãÏ¿ال باَد ـ لسا

اXفازة@/ الف0ة@, والَبْيداء@: أهلَكه@/ أيى Uا وأباَده َغرَبت@/ بُيوداً@: الّشمُس وباَدت

وbع فازة@, ÒXا أيى البَيْداء ã| وتوّزع تفّرق ٕاذا بَياداً@: يبيُد ُء ãÏ¿ال باَد بيد@: ـ مفر
ِبيد@/ البَيْداء

ٕاذا وبُيوداً بَيْداً ُء ãÏ¿ال باَد يقال ُء@/ ãÏ¿ال َ يُوِديى أن وهو واحد@, أصل بيد@: ـ مقا
ظاهر@/ اXع� ã| Fyبي وا�مع أيضاً@, هذا من اÒXفازة والبَيْداء أودي@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جريان ã| والتفّرق@ب$@أ)جزاء@واخت0ل التبّدد هو اXاّدة@: @Gذه Ø ãBع�ا¡قيXا أّن
من مرتبة أّول البَّد يكون وأن أ@ك2@, اشتقاق والبَيْد ب$البَّد يكون أن و)@يبعد ونظم@/
اXشّدد الدال وقلب ا)دغام فّک ]ناسـبة الثانية@, واXرتبة منه Iّصل ما والبَيْد التفّرق@,
ا Øuفكأ َبْيداء@, العFرة آثار فzا @ليست ãHّال اXتّسعة ãÏÈأ)را تُسّمي ا)عتبار وwذا ياًء@/



بيض ٣٩٠

تبّدد فباعتبار الغ	@: ]ع� البَيْد وأمّا العFرات@/ صور من فzا كان ما باَد قد دة متبدِّ
اXستخرجة@/ اXستثناة ا¡الة هذه ٕا" وتبّدGا اXورد ذلک ã| السابقة ا¡الة

/@٣٥ . ١٨ ـ أَبداً هذِه َتبيَد أن أظنُّ ما قاَل ِلَنْفِسِه Õ ßnظا وُهَو َجّنتُه َوَدَخَل

أ)uار نظم من الصـورة هذه وتتبـّدد العـFرة هذه تنمحيى أن أظـّن ما أيى
جرياuا@/ ã| اخت0ل Mصول والعFرة وأ)شجار

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بيض@:

الولد ]Ç^لة له والبَيْض بائض@, فهو بَيضاً يَبيض وLوه الطائر باَض ـ مصبا
وكّل َولود أذون كّل ـ بَيْضات وا�مع َبْيَضة@, الواحدة ُبيوض@, البَيْض وbع للّدواب@,
وا�مع واُ)ن=@َبْيضاء@, بياض, ء@أبيضذو ãÏ¾و أ)لوان, والبَياضمن َصموخ@َبيوض@/
والتـقدير الِبيِض@, أيّام وصاَم الياء@/ £انسة ك«Ìت لكن الباء ÙËÉب وأ)صل ِبيض@,
ذا صاَر ابيضاضاً@: ء ãÏ¿ال وابيّض بالقمر@/ bيعها يت)ستنارة Ù Ôdو البيض@, ã"اللّيا أيّام

بياض@/

وأبيُض@, مُبيَضٌّ فهو وبياضاً@, ابيضاضاً ابيضَّ يقال الّسواد@, البَياضضّد ـ مفر
الوجه@, أبيض هو يتدنّس]عاب n Xن قيَل ØHح بالبياض@, والكرم الفضل عن Ø2وع
الغّم@/ عن واسودادها ة ØÌ»Xا عن عبارة ـ ُوجوه َتبيَضُّ يَوَم ـ ã| الوجه وابيضاض
اGيئة ã| wا تشبzاً بذلک يتا Ù Ôd الّرجل وبَيْضتا الَبْيضة@/ الواحدة لَبياضه@, البَيْض َ يى Ù Ôdو

والَبياض@/

أ)لوان@, البَياضمن فأ)صُل ومشبٌَّه@باXشتّق@/ ومشتَّق@منه@, أصٌل, َبْيض@: ـ مقا
بَيضة بذلک ة Ø{شXوا الَبْيض@/ وا�مع وغ	ها@, للّدجاجة فالبَيَْضة منه@: اXشتَّق وأمّا



٣٩١ بيض

Fك ن صَّ ÔJو فظ ÔJ أيى البَلَد بَيَْضة هو مكانه@: ã| للعزيز قوGم ا)ستعارة ومن ا¡ديد@/
ين@/ والدِّ ا)س0م بَيْضة ي Òa يقال الَبْيضة@/ َفط ÔI

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الَبياض@/ لون هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ)صل أّن
عن به يُسـتعار والنـور@: ياء الضِّ جهة من لون أحَسن البَياض كون وباعتبار
ا ØXو والّض0ل@/ والوحشة الظّلمة يرادف ما مقابل ã| وأمثاGا ة ØÌ»Xوا والكرم الفضل

يتwا@/ Ù Ôd الّدجاجة@: من خروجها ح$ البَيْضة من ي5اءي ما أّول البياض @كان

F Øuجل$وأ ب$الرِّ Fuكو ã|و الشكل ã| بالبَيْضة FG تشبzاً الّرجل بَيَضتا Øjوأمّا دين@, أو Wلكة [ّدن من نة متكوِّ فلكوuا الَبَلد@: بيضة وأمّا حيوان@/ تكوين مبدآ
مyا Oرج ãHّال ا¡يوان من نة اXتكوِّ كالبيضة وروحانّية@, مدنيّة نتائج مyا تسـتنتج

آخر@/ حيوان

ِبيض@/ ُجَدٌد َبْيضاء@, ِهيىَ اYْٔبَيض@, يُط Òòا

وُسود@/ وَسْوداء كأسود ة Ø{مش صفات
وجوٌه@/ َتبيضُّ َعْيناُه@, وابَيّضْت ُوجُوُهُهم@, ابَيّضْت

فzا@/ وثبوته اXع�للذات عروض ع� يدّل الباب وهذا إ)فع0ل@, باب من
والظّلمة والّسواد البياض ٕاذ Vّردة@, صيغ وأمثاGا اXاّدة هذه من يستعمل nو
)@تقبل موضوعاtا ã| ثابتة ãBا¡قي ]عناها فهيى ل0نتساب@, قابلة غ	 يشاwها اXع�ٕا"وما عروض اُريد ٕاذا ـ ٕافعاّل أو إفعّل صيغة ع� كانت ٕاذا ٕاّ) والتجّدد@, ا¡دود

ذاتاً@/ ( الثانية اXرتبة ã|ذات



بيع ٣٩٢

ã| Fك ـ اشتقاقها ã| مانع ف0 أ)فعال@] من الصفات[@) من ا£ّردة يغ الصِّ وأمّا
ثبت ع�ذات يدّل أ)ّول أّن :@ وابيَضَّ ب$أ)بَيْض فالفرق والِبيض@/ أ)بيض@والبَيضاء

فzا@/ وثبوته لذات البياض حدوث ع� ãæوالثا البياض@, فzا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بيع@:

وٕاذا أ)ضداد@, من والبَيْع لغة@/ وأباَعه وبَيٍّع@, بائٌع فهو بَيْعاً يَبيُعه باَعه ـ مصبا
جيِّد@, بَيٌْع فيُقال ع�اXبيع البَيْع ويُطلق السلعة@/ باذل هن ٕا"الذِّ فاXتبادر البائع اُطِلَق
ãæالثا ع� ا)قتصاُر Ò9وك مفعول$@, ٕا" يتعّدي الداَر@, زيداً وبعُت بُيوع@, ع� َمع ÔNو
أ)م	@, بعُت اللّبْسLو عدم عند ع�أ)ّول ا)قتصار وNوز بإ)سناد@, اXقصود ٔ)@نّه
يُقال Fك الدار زيد من بعُت فيُقال التوكيد ع�وجه أ)ّول ع�اXفعول ِمن تدخل كFوقد زائدة فال0ّم لک@, بعتُه فيُقال ِمن@, مكان ال0ّم دخلت ا Ø[ور ا¡ديث@, زيد من @كتمُت
وباَع له@/ اش5اها لغ	ه@: وابتاَعها اش5اها@, الّداَر@: زيٌد وابتاَع /@ Òoبراه(ٕ أنا بَوَّ وٕاْذ ã|
بَيْع كقوGم ]ال@, ماٍل مباَدلة الَبْيع@: ã| وأ)صل منه@/ ÓÏÈر غ	 من أيى :@ ãÏÈالقا عليه
والِبـيَعة الَبـْيعة@/ أÇZان ومنه والطّاعة@, اXبايَعة ع� أيضاً وتطلق /@Ì ßºخا وبَيْع رابح

وِسَدر@/ ِسْدرة مثل ِبيَع وا�مع للنصاري :@Ì»بالك
ـ واXع�واحٌد بَيْعاً@, Ìي Ù¿ال يى Ù Ôd ا Ø[ور ء@/ ãÏ¿ال بَيْع وهو واحد أصٌل بيع ـ مقا
قلَت للبيع عرضتَه وٕان أخيه@/ Ìي ß¾ ع� ß5يَْشـ@( أيى ـ أخيه ع�بَيِْع أحدكُم )@يَِبـْع

أَبعُته@/

عليه@/ أصفَقوا كقولک ع�أ)مر@: تبايَعوا وقد والطّاعة@/ اXبايَعة والَبْيعة@: ـ لسا
ã|و مـثله@/ والتـبايُع Çbيعاً@, والبَـيْعة البَيْع من وبايعته عاَهده@/ ُمباَيعة@: عليه وبايَعُه
واحد كّل كأّن واXعاَهَدة@, اXعاقََدة عن عبارة هو ع�ا)س0م@؟ ãæتبايعو أ) ا¡ديث@:



٣٩٣ بيع

أمِره@/ وَدخيلَة وطاَعته نفسه خالصَة وأعطاه صاحبه من عنده ما باَع Fyم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ب$ الواقعة اXعامَلة أيى ]ال مال ومباَدلة اXعاقدة هو فzا@: الواحد أ)صل أّن
من أّوً) اXباَدلة Iّققت وقد باXعاَملة@, اXبتِدٔيُ كان ا ØX البائع أّن ٕاّ) /@ واXش5يى ع�البائع ٕاط0قه وأمّا أّوً)@, واXعاِمل اXعاِقد أيى البائُع عليه يُطلَق بأن أو" فهو جانبه@:

/@ ّ الثانويى بالنظر أيضاً معاِقد وهو للمعاملة آخر طرف أ@نّه فباعتبار اXش5يى
ومبادلة@/ ومعاقدة معاملة نوع كوuا فباعتبار واXباَيعة@: البَيعة وأمّا

فارسـيّ$ العلFء بعض Fجعله والكنيسة والِبيعة ـ اXعّرب ã| قال الِبيعة@: وأمّا
ٕانxي@/ ـ@ معّرب$

/@[@ ãè@] من ومأخوذة مشتقّة الكلمة هذه تكون أن و)@يبعد

واX^ل@/ ]ع�الدار [@َبْيت@] @@ كلمة أو

والبيت الَبْيت@, أّن Fك الكنيسة@/ ]ع� ِكِنِست@] [@ِبيت أو
الكعبة@/ ع� تُطلقان ا¡رام

/@٤٠ . ٢٢ ـ وِبَيٌع َصواِمُع ِدَمت Ô ÒG
والzود@/ النصاري معبد وهيى ِبيَعة bع

/@٢٧٥ . ٢ ـ با الرِّ ِمثُل الَبْيُع ا Ø̂ ٕا
/@٢٧٥ . ٢ ـ با الرِّ وَحّرَم الَبيَع Rُا وأَحلَّ

/@٣١ . ١٤ ـ ِخKٌل Yو فيِه Y@َبْيٌع يوٌم

/@٣٧ . ٢٤ ـ َبْيٌع Yو اَرةٌ ßQ م ßzُتلِه@Y



بيع ٣٩٤

/@٩ . ٦٢ ـ الَبْيَع وذَُروا Rِا ٕا�ِذ@كِْر

/@١١١ . ٩ ـ به Ôrبايَْع اّلذيى ِبَبْيِعكُم Ìوا ß¿ فاْسَتبْ

فيشمُل ظاهر@, هو Fك واXعاقدة اXعاملة هو ال¿Ìيفة@: ا)sيات هذه ã| فاXراد
/@ اXش5يى أو البائع طرف ا�انب$من معاملة

/@٢٨٢ . ٢ ـ Îيٌد Ò¾Yو كاتٌب وY@ُيضارَّ Ö Ôrَتبايَْع ٕاذا ُدوا ßÎ¾وأ ِبه@, Ôrبايَْع اّلذيى

تفاَعَل وصيغة و)@تنقطع@/ تستمّر ãHّال اXعاملة أيى ع�ا)ستمرار@, فاَعَل صيغة
فأ¾Îدوا ورغبًة@: طوعاً اXعاقدة واستمّرت Iّققت ٕاذا أيى فاَعَل@, مطاوعة ع� تدّل

علzا@/ ¾Îيداً أو @كاتباً
/@١٢ . ٦٠ ـ ُيباِيعنََک ؤمناُت ÔX ا جاَءَك ٕاذا

/@١٠ . ٤٨ ـ Rا ُيباِيعوَن ا Ø̂ ٕا ُيباِيُعونََک اّلذيَن ٕاّن

/@١٨ . ٤٨ ـ الّشَجَرة َت Ö ÒI ُيباِيُعونََک ٕاذ

/@١٢ . ٦٠ ـ نَّ Ô ÒG و!ْستَْغِفْر َفباِيعُهنَّ

اXعاهدة هذه كانت وØXا ا¢صوصة@, واXعاقدة اXعاهدة وهيى البَيْعة من مأخوذة
اXفاعلة@/ بصيغة عyا Ú2يع والدوام@, ا)ستمرار ت0زم

وتباَيع@/ وبايََع Vّرداً ب$باَع الفرق فظهر
أمر ٕانشـاء اXعاقَدة أّن واXعاَهدة@: واXعامَلة واXبايَعة اXعاقَدة ب$ الفرق وأمّا
واXبايَعة ووقوعه@, العمل نفس واXعامَلة ع�العمل@, وتعّهد الðام واXعاهَدة وٕاNاده@,

Ìي@/ Ù¿وال البَيْع وهو خاّص عمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٩٥ ب�

ب�@:
من وهو الوصـل@, :@ Ö$والبَـ وَبْينـونة@, بَيْناً Ô$يَب باَن الفـراق@, :@ Ö$البَـ ـ صحا
َبعـيد@, Ö$َوب بعـيد بَْون Fyوبي وَيبينه@, يَبونُه بانَه ـ زيّة ÒXوا الفصل والبَْون@: أ)ضداد@/
وأوضح منه أفَصح ف0ن@: من Ô Ò$أب وف0ن واللََّسن@, الفَصاحة والبيان@: أفَصح@/ والواو
فهو اتّضَح@, بياناً@: ء ãÏ¿ال وباَن وغ	ها@, الد)لة من ء ãÏ¿ال به Ø$تب ما والَبيان@: @ك0ماً@,
ُء@: ãÏ¿ال واستباَن أوضحته@, أيى أنا وأبنتُه مُب$ فهو ُء ãÏ¿ال وأباَن أبِيناء@/ وا�مع ,@ Õ Ø$َب
و)@يتعّدي@/ الث0ثـة هذه يَتعّدي وَتبّينُته@/ ُء ãÏ¿ال Ò Ø$وتب عّرفته@/ أنا@: واسـتَبنتُه ظهَر@,
ã}والبا والتِّْلقاء@, التِّبْيان وYا حرفان ٕاّ) Ì»بالك Nٔي nو شاّذ@, وهو مصدر والتِّبْيان

َتفعال@/ ع�
Ô$يَب باَن الِفراق@, Ö$َفالب وانكشافه@/ ء ãÏ¿ال بُعد وهو واحد@, أصٌل ب$@: ـ مقا
ُء ãÏ¿ال وباَن /@ÍÒ½ البَ مّد أ)رضقدر من قِطعة Ô$والِب القعر/ البعيدة Ö8الِب والبَيون: بَيْناً@/

وانكشَف@/ اتّضَح وأباَن@:

Ò Ø$َوب ٕابانـًة وأباَن أ)صل@/ ع� بائـٌن وجاء ,@ Ù$َب فهو Ô$يَب أ)مُر باَن ـ مصبا
يُستعمل وbيعها الَبيان@, Ëº(وا وا)نكشاف@, الوضوح ]ع� كلّها واستباَن@, Ø$وتَب
@كانوا ٕاذا تبايُناً@: وتبايَنوا باِئن@/ فهو انفََصَل ُء@: ãÏ¿ال وباَن ,@ Ø ã~0الثـ ٕاّ) ياً ومتعدِّ )زماً

فاف5قوا@/ يعاً Òb
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بواسطة وإ)bال@, إ)wام بعد والوضوح ا)نكشاف هو فzا Ø ãBع�ا¡قيXا أّن
وبّينت وانكشفت@, فبانت أ)جزاء وفّرقت ,@ Ø$فتب استخرجته يقال@: والفصل@/ التفريق

وا)نكشاف@/ التفريق@, جهتان@: ففيه /@ ÓF{ُم كان بعدما اXوضوع ذلک



ب� ٣٩٦

اXذكور@/ بالقيد بل اXطلق@, الظهور و) اXطلق البُعد معناها فليَس

البيان ã| Fك الوصل@, Øj ع�الفصل Ø$التب يتوقّف مورد ãف� مع�الوصل@: وأمّا
البديع@/ بالنسق ونظمها وصلها ØjتFكل استخراج من فيه بّد ف0 الفصاحة@, ]ع�

كـالنور@, حيثيّتان له والظهور ا)نكشاف فٕاّن و)@يَتعّدي@: يَتعّدي قوGم وأمّا
حيث ومن )زم@, فهو نفسه ã| ظهوره حيث fن لغ	ه@, ومُظهر نفسه ã| ظاهر فٕانّه

باعتبار@/ فكّل ,@ متعدٍّ فهو عنه وكشفه لغ	ه مُظهريّته
/@١٥ . ١٨ ـ Ùَب ِبُسْلطاٍن م ß Öz َعلَ يأتوَن Yلَْو

قاهر@/ مستخرج منكشف ظاهر أيى

َبيِّنة@/ َعن َحيىَّ َمن ُكم@, َربِّ ِمن َبيِّنٌة َبيِّنٌة@, آيٌة

جارية@/ معمولة متداولة أخري أمور ب$ من ومستخرجة منكشفة آية أيى
نات@/ بالَبيِّ ُرُسلُهم م Ô Ötجاَء َبيِّناٌت@, آياٌت

مستخرجة@/ واضحة منكشفة أمور أيى

َبياَنه@/ َعَلْينا ٕاّن Ø Ôj الَبيان@, َعلّمُه ِللنّاِس@, َبيان هذا

اُضِمر@/ أو Ò ãوخ� َم ßw اُ ØFع والفصل والوضوح إ)نكشاف
/@٨٩ . ١٦ @ـ@ ٍء ãÏ Ò¾ ِلُكلِّ ِتْبياناً الِكتاَب َعلَيَْک ْلنا ونَزَّ

ا£هو)ت@/ عن انكشاف كFل فيه أيى والشّدة@, ع�اXبالغة يدّل مصدر التبيان
الفعل نسبة ٕا" أ)ّول ã| النظر أّن ٕاّ) ياً متعدِّ الكشف والتبي$هو إ)بانة ٕاّن Øj

/@Fxهيئ ÏÉمقت هو Fك ـ به اXفعول ٕا" نسبته ٕا" ãæالثا ã|و ٕا"الفاعل
/@٥٢ . ٤٣ ـ ُيب وY@َيكاُد Õَمه ُهَو اّلذيى هذا ِمْن Õ Ö�َخ أنَا أم



٣٩٧ ب�
ضم	ه@/ ã| ØFع ويكشف مراده يوضح أن )@يقدر أيى

/@ُمب ُمِضلٌّ َعُدوٌّ ٕانُّه ,@ُمب َعُدوٌّ َلكُم ٕانُّه

ويُعلِن وٕاض0له عداوته ويوِضح يُظِهر ٕانّه وٕاضـ0له@: عداوته ٕا" مضافاً ع�أيى ,@ُمب ِسْحٌر Yّا ,@ُمب وكتاٌب ونوٌر ,@ُمب َضKٍل ãD لَ تـعا"@: قوله وكذلک wا@/
وٕا\اً ,@بـ ÔXا باYُفِق ,@ُمب وُسلطاٍن ,@ُمب ُثعبان ,@ُمب َنذيٌر ,@ب ÔXا Kغ البَ َرسولنا

ُمبيناً@/ َفْتحاً ُمبيناً@,

ã| واÇXبالغة البـيان شـّدة ٕا" ل0ٕشارة :@ Ù$َب كلمة دون الكلمة wذه فالتعب	
ولغ	ها@/ ٔ)نف«Îا ومظهرة نف«Îا ã| ومنكشفة ظاهرة كالنور ا Øuٕا Mيث ا)نكشاف@,

وغ	ها@/ التفاس	 ã| Fك ـ ال0ّزم Ù$بالب الكلمة هذه تفس	 ã| وجه ف0
/@١٦٠ . ٢ ـ وَبّينوا وأصَلُحوا تاُبوا اّلذيَن Yّٕا

سعادtم@/ طريق وكشفوا
كث�اً@/ لكُم Ùُيب لِقوٍم@, ا Ôy ُيبيِّ ِللنّاِس@, ُننُّه َلُنَبيِّ ياِت@, ÐYا م Ô ÒG Ùُنب ,@ ِهيىَ ما لنا Ùُيب

والتوضيح@/ والتفصيل الكشف أيى

/@ Ø$فتب وبيّنته فتعلّم علّمته يقال التفعيل@, Xطاوعة وهو التفّعل Ø$والتب
/@٦ . ٤٩ ـ ـنوا َفَتَبيَّ ِبَنبٍأ فاِسٌق جاَء@كُم ٕان

/@٩٤ . ٤ ـ َفَتَبيَُّنوا Rِا َسبيِل ã| Ôr بْ ÒÍÒÈ ٕاذا

عندكم@/ منكشفة واُ)مور الوقائع وتكون ا)نكشاف حال ع� @كونوا
فٕاّن أبَلغ@, )زماً Ø$التب أّن مع ياً@, متعدِّ بالتبي$ الكلمة هذه تفس	 ã| وجه ف0
م Ô ÒG Ò Øَتب ما بعَد :@ ã| Fك التعب	 وهذا أشّد@/ فيه واXبالغة التبي$وTصوله@, نتيجة Ø$التب



ب� ٣٩٨

اّلذيَن لَک Ò Øَيَتب Øح� ا¡ّق@, أنُّه م ÔG Ò Øَيَتب Øح� اYٔبَيض@, ْيُط Òòا لكُم Ò Úَيتب Øح� دي@, ÔGا
ُقوا@/ َصَد

wا@/ اليق$ ]ع�حصول وانكشافها@, اُ)مور هذه ظهور لزوم ٕا" ٕاشارة
خرج يقال الفعل@, أصل لطلب الصيغة وهذه ٕاسـتفعال@, فهو إ)ستبانة@: وأمّا
النفس يكون@الّطلب@من استخرجت@الوتد@/@وقد ـ ّ ٕاراديى والطلب@ٕامّا واستخرجته@/ زيد

الطِّ$@/ استحجر ـ بالطبع أو /@ Ò2استك ـ
/@٥٥ . ٦ ـ رم Ô£ا َسبيُل Òوِلَتْسَتب ياِت ÐYا ُل ُنَفصِّ وكذلَِک

أن ٕا" ا¡قائق Ù$ونب الد)ئل ح ونوضِّ ا)sيات ل نفصِّ أيى ,@ ّ طبيعيى هنا الّطلب
بالّطبع@/ واGداية ا)نكشاف يطلب ØHح ,@ ÓF{ُم منحطّاً الّض0ل سبيل يكون

والفصل@/ الفرق بواسطة ا)نكشاف ع� تدّل اXاّدة هذه ٕاّن فقلنا :@ Öالَب وأّما
يدّل ÓÊºٕا جعل Øj والوضوح@, ا)نكشاف Øj والبُعد ا)نفصال ع� يدّل مصدر Ö$َفالب

ء@/ ãÏ¿لل اXتحقِّق البُعد من ا)نفصال@, من Iّصل ع�ما
تدّل أن اXاّدة هذه شأن ومن ,@ ÓF{ُم وأمراً Tـدود غ	 ء ãÏ¿لل البُعد كان وØXا
,@Fyبي الواقع ع�البُعد شيئ$فيدّل ٕا" منسوباً فيذكر إ)wام@: ورفع ع�ا)نكشاف

التوّسط@/ مفهوم منه فيُفَهم

,@ ßاYُخَت Òَب َمعوا Ö ÒQ أن واYْٔرض@, Êِء Ø»ال Òب ذِلک@, Òَب َعواٌن ا@, Övَيَد بَ Xا
,@Fyبي ِشقاق وَبينُكم@, َبْيننا سواٌء َبْينُكم@, كُم ÒJ Rُأ وَبينک@, ã3 بَيْ َليَت يا م@, ßwُقلو Òب

yّن@/ بَيْ اYٔمُر ل ØJيت

واحد@, من أ@ك9 ٕا" تُضاف أن حقّها وت¿Ìيک@, تنصيف كلمة ب$@: ـ كليا ã|ب$و اXال تقول للجمع@, الواو ٔ)ّن بالواو@, عليه يُعطف أن وجب ٕا"الواحد اُضيَف وٕاذا
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Vرور@, مضمر ٕا" مضاف فب$فيه وبينک@: ãبي� وأمّا قبيٌح@, عمرٍو وب$ وعمرٍو@, ٕا"زيٍد اُضـيف وٕاذا اXظَهر@/ مع التكرير جاء وقد ا�اّر بٕاعادة ٕاّ) عليه )@يُعطف وذلک
ظرف كان اXكان ٕا" اُضيَف وٕاذا ,@Í½الع وب$ الظهر Ò$ب ـ زمان ظرف كان الزمان

الدار@/ ب$ ـ@ مكان
وجعلنا تعا"@: قال ,@Fووسطه الشـيئ$ ب$ للِخ0لة موضوع ب$@: ـ مفر ã|مع�و فيه اعت2 وXا منه@, مست5اً كان ما وظهر انفصل أيى كذا باَن يقال زرعاً@, Fyبي

منفرداً@/ واحد كلِّ ã| استعمل والظهور@: ا)نفصال
ã| وفّقنا ع�ما Uا وLمد التاء@, باب ã| ن¿Ìع Øj الباء@, حرف باب آخر هذا
الفضل ذو ٕانّه وفضله@, Pوده وا¡قائق ãæعاXا تلک وأGمنا وتأليفه@, ا�زء هذا @كتابة
من الرابع ã| ذلک Iرير ٕا[ام وكان الكتاب@, أجزاء سائر ٕا[ام ã| ونستع$به ,@oالعظ
ص0ة Tّمد@وآله@اXعصوم$, ع�@خ	خلقه Uا@ Øوص� ١٣٩٥@ـ@@ه@@/ سنة من صفر ¾Îر

ومُع$@/ موفِّق خ	 ٕانّه وس0ماً@, أبديّة



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفالتاء

التاء@:

[@ ÔË ß»اُق@] القََسـم فعل عن وتنوب ,@Ë Ò»َالق ع� وتدّل ا�ـّر@, حروف من هيى
تا!@/ فيقال %ا!$ ا�'لة بلفظ وHتّص @كالواو@,

من للنقـل وتكون التأنيث@, ٕا	 راجع كلّها Xـعان@, ء Qيى وهيى التاء@: ـ @كليا
وللمبالغة@, ا¦رة@/ Lو ا�نس@, من و¦يñالواحد ا¡قيقة@/ ã| Fك ٕا	ا@dّية@, الوصفيّة

ã|وللتأنيث /@Ë Ò»َللق الكلمة أّول ã| وتكون م'ئكة@/ Lو ا�مع@, ولتأ@كيد عّ'مة@/ Lو
ويكون /@ ãÏÈاXا الفعل تلحق والسا@كنة ,@Ëº@با Hتّص مyا @كة واXتحرِّ الكلمة@, آخر
وقص�اً ا�موع ã| طويً' تكتب والتاء ة@/ Ò ßXوعا فاطَمة ã| مفتوحاً oXكا التاء@, قبل ما

طويً'@/ ٕاّ@ تكتب ف' أ@فعال ã|و اXفردات@/ ã|
وOتّص ,Ë Ò»َالق معناه جّر حرف @أوائل@أ@Êºء ã|@كة@ فاXتحرِّ التاء: ـ @الّلبيب ã�مغ

ã| @كة واXتحرِّ ن@/ ×aوتالّر الكعبة وترّب ã Øèتر قالوا ا Ø[ور تعا	@, ا! Ëºوبا بالتعّجب
أواخر ã| والسا@كنة /@ وeِتَُ Lو أ@فعال أواخر ã|و /@ أنِتَ خطابLو حرف أواخرها

للتأنيث@/ أ@فعال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا Øuفٕا الكلFت@: بأواخر اXلحقة وأمّا عليه@, Ëوتدّل Ò»َالق عن@فعل تنوب التاء أّن



تابوت ٤٠٢

ع� والد@لة التأنيث@, التفّرع@: أنواع ومن الفرعّيـة@, ع� وتدّل الزيادة حروف من
أصليّة صيغة من والنقل ا�نس من والوحدة والتأ@كيد واXبالغة كاòطاب زائد ء ãÏ¾

غ�ها@/ ٕا	

بـه اXلحقة التاء فتتحّرك وا¡ركة@: إ@عراب فيه أ@صل كان ا@ ØX Ëº@ا ٕاّن Øj
كانت وØXا ÍÈَبْت@/ فيقال فيه@, فتسكن البناء@, فيه الفعل@فاّن@أ@صل R'ف وهذا قهراً,
يلتبس @ÍÒÈبِت@لئّ' ã| ت@التاء ÒÌ ß»ُفك للتأنيث@, فتناسبتا ا@Kفاض: Fzة@والياء@فÌ»الك

/@ ãè ßÍÈوا Ò,بÍÉت فيقال ـ وأ@مر اXضارع Uاطبة ã| الياء و¡قت بالغائبة@/

هو اXذّكر ã/ف Mسبه@, ء ãÏ¾ كّل ã| التفّرع فٕاّن أخر@: ãæمعا ع� الد@لة وأمّا
النقل, تثبيت هو ا@ËºاXنقول ã|و اXبالغة@, الوصف ã|و التكث�, ا�مع ã|و التأنيث@,

منه@/ الواحد هو ا�نس وفرع

/@٥٧ . ٢١ ـ تَُولُّوا أن بعَد أصناَمكُم ٔ�@كيدنَّ وتاِ�ِ

أيى تـعّجـب@, وفzا الباء@, من اXبـدلَة الواو من بدل والتاء :@ البيضـاويى قال
ع� وتوقّفه أ@مر لصعوبة التعّجب من التاء ã| وما الكَيد ولفظ ك«Ìها@, ã| ٔ@جxدّن

اً@/ ØÌ ßº ذلَک قال ولعلّه يَل@, ß¡ا من نوع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تابوت@:

الواو َسَكنت ØFفل فَْعلَُوة@, وهو تَرقوة مثل تابوه@, أصله والتابوت توب@: ـ صحا
ء ãÏ¾ ã| وأ@نصار قريش لغة Oتلف n مََعن@: بن Ëºالقا قال تاًء@/ التأنيث هاء انقلبت

باGاء@/ أ@نصار ولغة بالتاء@, قريش فلغة التابوت@, ã| ٕاّ@ القرآن من

فَعِدمته@/ ÓFعل ما@أودعُت@َصدريى أيى ففَقدته, @شيئاً ãçما@أودعُت@تابو تبت: ـ أسا



٤٠٣ تابوت

وكان تابوت@, ٕا	 رّده Ø7ح ت½Íيفه أساء ّ ا�وهريى ٕاّن :@ ّ يى َبرِّ ابن قال ـ لسا
ِسـيده ابن وذ@كره فاعول ووزنه أصليّة تاءه ٔ@ّن تبت@, فصل ã| يذكره أن الّصواُب

أنصارّية@/ تابوت ã| لغة التابوه وقال تبه@, ترbة ã| أيضاً

العهد@/ تابوت نوح@, فُلک صندوق@, [@ِتباه@] ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الصندوق@, من قريب ومعناه الع:ّية@, ِتباه كلمة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
Gا@/ اشتقاق @ Ëºٕا وهيى

ِمكتابيت ِتَبْت فيقال@: تاًء@, ُقِلَبت كلمة@أخري ٕا	 اُضيفت ِتباه@ٕاذا @آخر ã| واGاء
الرسائل@/ صندوق =

/@٣٩ . ٢٠ ـ Ù Òoال ã| فاقِذفيِه التابوِت ã| "قِذفيِه أِن
صندوق@/ ã|

/@٢٤٨ . ٢ ـ َسكينة فيه التابوُت يَأتيكُم أن ُملِكِه آية ٕاّن

معيّناً@/ مشّخصاً ع�كونه اXوضع,يدّل ã|التابوت تعريف

تعا	 ا! من بأمٍر صنعه %ع$ Ïºمو أّن ـ ١٠ . ٢٥ اòروج سفر من ويظهر
وخارج@/ داخل من بَذهب وَغّشاه Uصوصة ع�كيفيّة

اXّن@وعصا موÏº@وضع أّن ـ الرسالة@ٕا	الع:انيِّ,أ@صحاح@التاسع من ويظهر
عهد Pانب التـوراة كتاب يضعوا@ أن الّ'ويِّ, أمر وأيضاً فيه@/ العهد ولوحا هارون

/@٢٥ . ٣١ ـ التثنية سفر ã| Fك التابوت ã| الّرّب

ُوِضـَع الّذيى التابوت هو أصـله هذا التابوت أّن الروايات@: بعض من ويظهر



تّب ٤٠٤

/@ Ù Òoال ã| وقُِذَف موÏºفيه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تّب@:

كناية خ«Ìت@, َتِتّب@: يده وتّبت َتبَّبه@, اËºمن وهو اÌ»òان@, التباب@: ـ مصبا
tيّأ@/ أ@مر@: واستتّب ه'@كاً@/ له@: وتبّاً اG'ك@/ عن

له@/ ه'@كاً@ للكافر@: وتَبّاً اÌ»Ôòان@/ وهو التباب@, وهيى واحدة كلمة تّب@: ـ مقا
يقولون كلمة@, @Fxمقابل ã|جاءت وقد Hس�@/ َتْتبيب@: زادوُهمغ� وما تعا	@: وقال

وا@ستقامة@/ اÌ»òان@, وجهان@: ٕاذاً فالباب صحيحًة كانت فٕان tيّأ@/ أ@مر@: اسَتَتّب

تنصـبه لف'ن@, وتبّاً َيداه@, وتّبْت تباباً َتبَّ واG'ك@, اÌ»òان الّتباب@: ـ صحا
أهلكوهم@/ تَتبيـباً@: وَتبَّبوُهم وخ«Ìاناً ه'@كاً ا! ألزمه أو فعل@, بٕاÊÈِر اXصدر ع�

واستقام@/ tيّأ أ@مر@: واسَتَتّب

أن وÇNوز أ@مر@/ له واسَتَتّب وانقاد@/ ذّل الّطريُق@: واستتّب تبب@: ـ أسا ã|و
ا¦ام@/ يتبع التباب ٔ@ّن التباب طلب أيى ا@ستتباب@, وا¦ام@: ل'ستقامة يقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وwذه اG'ك@/ ٕا	 اXنxيى اXمتّد اÌ»òان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ@صل أّن
طلب فهو ا@ستتباب@: وأمّا اG'ك@/ ع� تُطلق وقد اòسار@, ع� تُطلق قد اXناسبة
فاّن وا@سـتقامة@: الxيّؤ وأمّا والذّلة@/ اXع�ا@نقياد هذا ومن ٕاراديّاً@/ أو طبيعيّاً التباب
مفهـوم فليس يطلـبه@, وما ا¡ادثـة مقابل ã| واسـتقامة tيّـؤ نوع ّ الطبيعيى الّطلب

واG'ك@/ اòسار ع�ِقبال بل ا@ستقامة@, مطلق أو الxيّؤ مطلق ا@ستتباب



٤٠٥ ت�

وَتّب@/ ٍب Ò ÒG ãèأ َيدا َتّبت
وما يداه فعلت ]ا وهلک Ì»وخ ٕا	اG'@كة يسوقه خ«Ìاناً يداه خ«Ìت أيى

اليد@/ خ«Ìان تقّدم سبب وهذا سوء@, من عمل

/@٣٧ . ٤٠ ـ َتباب ã| ٕاّ� ِفرعوَن َكْيُد وما@
واG'ك@/ اÌ»òان ٕا	 يسوقه أيى

/@١٠١ . ١١ ـ َتْتِبيب Ò Öَغ� زاُدوُهم وما
شديداً@/ Hس�اً ٕاّ@ Gم xم ßGآ زاد ما أيى

خ«Ìان فيه التّب فٕاّن والبوار@: واG'@كة وب,اÌ»òان بيyا الفرق يظهر وwذا

هيى ã7ّال الباء ã| التشديد عليه ويدّل ٕا	اG'@كة@/ اÌ¿Xف هو والبوار ٕا	اG'ك@/ منتٍه
الرخوة@/ من وهيى الراء R'ف الشديدة@, حروف من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ت�@:
جواهر من جوهر َخر وا@� اG'ك@, أحدYا ,@Fyبي ما متباعد أص'ن ت:@: ـ مقا
ُهم ما Ú�ُمَت هؤ�ِء ٕان ـ وأبطله أهلكه أيى الكافر عمل اُ! Ú:َت قوGم فأ@ّول أ@رض@/

َمصوغ@/ Òغ� والِفّضة الّذهب من كان ما وهو التِّ: ا@�خر وأ@صل فيه@/

ه@/ Ú:َت فيقال بالتضعيف ويتعّدي هلک@, وتِعب@: قتل باب من Ô:يَت Ò:َت ـ مصبا
َوداعاً@/ َع وَودَّ َس'ماً وَسلّم ك'ماً كلَّم Lو فَعَّل@, من ãçيأ كث�اً والفَعال التَّبار@, Ëº@ٕوا

فيه ُهم ما Õ Ø:مُت وهؤ@ء@ وأهَلكه@, Ìه Ú»ك تَتْب�اً@: ه Ú:َوت اG'ك@, والتَّبار@: ـ صحا
مُهلک@/ Ì Ú»َمُك =

ومَُدّمر@/ ÕÌ Ú»َمُك أيى فيه@: ُهم ما Ú�ُمَت هؤ�ء ٕاّن ـ البيضاويى



ت� ٤٠٦

ت: له @@يقال :@ ã Ù�ج ابن قال اXكسور@/ الذهب وقيل كّله@, الذهب ت:@: ـ لسا
تتب�اً@: ه Ø:َوت ِت:@/ الزجاج Ì Ú»ُلك قيل مكسوراً@,ومنه أو معدنه تراب ã| يكون Ø7ح

وأهلكه@/ Ìه Ø»ك@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ف' واG'ك@, الفناء ٕا	 يوصل أن ٕا	 اXقام وحّط Ì»الك هو فzا@: أ@صل أّن
ا¡يثّية@/ wذه اG'ك ã| ٕاّ@ تستعمل

والبوء@/ البوار وكذلک مطلق@, فٕانّه وب,اG'ك بيyا الفارق هو وهذا

/@٣٩ . ٢٥ ـ َتْتب�اً نا Ö Ú�َت وكُّ=ً أ�مثال له ْبنا ÒÍÒÈ وكُّ=ً
وأصحاب و\ود عاد من ـ وأهلكناهم وصولxم حّدtم @وضعناهم@وك«Ìنا أيى

الرّس@/

/@٧ . ١٧ ـ َتْتب�اً َعلَْوا ما وا Ù�وِلُيَت
التتب� كلمة تعّلقت قد ا@�ية هذه ã|و وعلّوهم@, ٕاÌºائيل ã�ب عظمة وا Ø:ليت أيى
ويـزول مقامهم Ì Ø»فيتك به@, يَعلون ]ا يتعلّق التتب� أّن ع� د@لة وفzا ـ@ َعلَْوا@ ]ا

عي¿Îم@/ وسعة اعت'ؤهم

/@١٣٩ . ٧ ـ َيْعَمُلون كانوا ما وباِطٌل فيه ُهم ما Õ Ú�ُمَت هؤ�ِء ٕاّن
وليسMّق@/ ويزول Ì Ø»يتك والقول العقيدة من أ@صنام َعبَدة فيه ما ٕاّن أيى

/@٢٨ . ٧١ ـ َتباراً ٕاّ� Ò� ßXالظّا و�@تَِزِد
وه'@كاً@/ وزواً@ Ìاً Ø»تك أيى

تفعيل, هو والتتب� ,oمن@التكل كالك'م التتب� من ما@Jصل هو بالفتح فالتبار



٤٠٧ تبع

هذه ã| انتخبت به@: اXفعول ٕا	 ونسبته الفعل جهة ع� تدّل تفعيل صيغة كانت وØXا
/@�اXع Gذا اXقتضية اXوارد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تبع@:

فُ'ناً تبعُت ـ والقَفو التُّلوُّ وهو ٌء@, ãÏ¾الباب من عنه @@يَشّذ واحد أصل ـ مقا
واللُّحوق@, ب,@القَفو م@فّرقوا Øuغ�ا وأ@صل@واحد ¡قَته@/ وَأْتبعُته@ٕاذا َتلوَته@واّتبعَته@/ ٕاذا
القـراءة هذه ع� معناه فهذا ,@ َسَبباً أتبَع Øj َسَبباً فأتَبَع ـ@ تغـي�@ æأد البناء وا Øفغـ�

/@Fzف اXع�واحداً Nعل مَْن الع:يّة أهل ومن الّلحوق@/

معـه@/ ÏÉf به َمّر أو خلفـه@, Ï¿م َتِعب@: باب من عمرواً زيد تَِبـَع ـ مصبا
سبب@وأسباب@/ مثل ع�@أتباع, bعه وNوز وbعاً, مفرداً ويكون @تَبٌَع@ٕ@مامه, ã Ùص�ÔXوا
بعد شيئاً ا Ôxتطلّب أحواله@: وتتّبعُت فصل@, ب' بعٍض ٕاثَر بعÎÉا جاء أ@خبار@: وتتاَبَعت
ت'ه@/ ٕاذا إ@ماَم@: وتبَع وLوها@/ ظ'مة من تطلبه ما َكِلمة@: وزان والتَِّبعة مهلة@/ ã| ء ãÏ¾

له@/ تابعاً جعلته عمراً@: زيداً وأتبعُت واَفقه@/ ع�أ@مر@: وتابََعه ¡قه@/ وتَبَعه@:

قوله ذلک وع� وإ@ئBر@, بإ@رتسام تارة وذلک أثره@, قفا واّتبَعه@: تَِبعه ـ مفر
ـ ¡قه ٕاذا أتَبعه@: ويقال وي@/ ÒGا و�@تّتِبِع رَسـل�@, ÔX ا اّتِبُعوا ,@ َ ُهدايى َتِبَع ن Ò Òf ـ تعا	
Îم ßÉبَْع @تِّباع بذلک وا Û Ôd رؤسـاَء كانوا وتُبَّع الّشيطاُن@/ فأتبََعُه ق�@, ßÌ¿ُم فأتَبعوُهم

قوُمه@/ يَتبُعه ملِک تُبَّع وقيل ياسة والسِّ ئاسة الرِّ ã| بَْعضاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ّ يى مـادِّ ء ãÏ¾ خلف وا¡ركـة القفو هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ@صل أّن
فكراً@/ أو عمً'@ ا@تِّباع كان وسواء ,@ ّ معنويى



تبع ٤٠٨

ÏÉمقتـ هو Fك وإ@رادة@, بإ@ختـيار القفو ع� ويدّل افتـعال هو وإ@تِّبـاع
اXوافقة@/ منه فيُفَهم إ@تِّباع@, ع�ٕادامة ويدّل مفاَعلة واXتابَعة اXطاَوعة@/

هذا ويناسب اXتابعة@, استدامة وهو فاَعَل قبول ع� ويدّل تفاُعل ـ والتتاُبع
ناظراً ع�التعديّة ويدّل ٕافعال وإ@تباع التابع,@/ ã| التعّدد جهة من التبعيّة اXع�دوام
وهذا للغ� تابعاً نفسه جعل أو تابعاً الغ� جعل إ@تباع@: فحقيقة الّصدور@, جهة ٕا	

تابعاً@/ جعله Øj تابعاً يكن n ٕاذا الّلحوق@, �مع

إ@تِّباع قبل أيى فتتبّع تبّعته فيقال التفعيل@, ع�قبول ويدّل تفّعل فهو ـ التتّبع وأّما
فشيئاً@/ شيئاً التطّلب هو �اXع وهذا تابعّيـته@, ã|وتثّبت والتتبيع

فهو التبعيّة ã|ا@تِّصاف لزيادة والتاء َخِشن@, وزان أ@نّه فالظاهر ـ بعة@: التَّ وأّما
التبعّية@/ له وثبتت ء ãÏ¿ل َيتعّقب ما

التكس�@/ bع صيغ من طالب bع ã|كُطّلب ا@ Øu@أ التُّـبّع صيغة وظاهر

لكُم @ُكنّا ٕانّا ـ وال¿Ìيف َسن Ò¡صفت,كا Fuكو فالظاهر ـ والتبيع@: َبع التَّ وأّما
/@٢١ . ١٤ ـ َتَبعاً

/@٦٩ . ١٧ ـ َتبيعاً َعلينا ِبِه َلكُم دوا ß ÒQ@� Ú Ôj
يعلم هذا ومن التابع@, صيغة وب, Fyبي الفرق هو وهذا التبعّية@, ã| الثابت أيى

اَُخر@/ موارد ã| التابع واستعFل اXوردين@, ã| والتَّبيع التَّبَع انتخاب جهة

و�أذًي@/ َمنّاً أنَفقوا ما �@ُيتِبعوَن Øj ِخريَن@, Ðا� ُنتِبُعُهم Øj َبْعضاً@, م ÔÎ ÒÉبَْع فأتَبْعنا
و@@ÇNعلون Gم@, تابع, ا@�ِخرين وجعلنا بعضاً@, لبعÎÉم تابع, جعلنا �]ع

أنفقوا@/ Xا تابعاً اXّن
/@١٧٥ . ٧ ـ الّشْيطاُن فأتبََعُه



٤٠٩ تبع

لنفسه@/ تابعاً الّشيطاُن جعله أيى

ُمب�@/ Îاٌب Ò¾ فأتبََعُه ـ آية ومثلها

Îاب@/ Ø¿ال جانب ٕا	 يس� Mيث له@, تابعاً Îاُب Ø¿ال جعله أيى

وُجنوُده@/ ِفْرعوُن فأتَبَعُهم ـ تعا	 قوله وهكذا

أو اثرهم@/ ã| فساروا ٕاÌºائيل ã�ب Xسـ� Îم@, Ò»أنف وجنوُده فرعوُن أتبَع أيى
ٕاÌºائيل@/ ã�ب من قومُه فرعوُن فأتبع

العمل وقوع ٕا	 ٕاشارًة ا£ّرد@: دون وأمثاGا اXوارد هذه ã| بإ@فعال والتعب�
بإ@عتبار@/ التغاير كان ولو آخر ك رِّ ÔT بتحريک وIقُّقه

/@@٨٥ . ١٨ ـ َسَبباً فأتَبَع َسَبباً ٍء ãÏ Ò¾ ُكلِّ ِمن وآتيناُه
وZكن نفسه@وأعوانه@تابع,للسبب@/ وجعل اُ@مور, ã| وسيلة كلِّ من @أتيناُه أيى

حgه@/ وIت ٕ@رادته تابعاً الّسبَب فجعل أيى ـ أّوً@ مفعوً@ السبب يكون أن

/@٤٢ . ٢٨ ـ َلْعنًَة نيا الدُّ هذِه ã| وأتَبْعناُهم
أيضاً@/ ا@حB@ن فzا يصّح

درYاً, @أعطيُت@زيداً ã| كا@�ِخذ فٕانّه أ@ّول, اXفعول هو التابع وأ@صل@أن@يكون
قرينة@/ ُوِجَدت ٕاذا ãæالثا يُقّدم وقد

,@ Ôالّشياط� َتْتلُو ما واّتَبُعوا ,@ ã�َتْسـأل َف= ã� اّتبعتَ فٕان أهواءُهـم@, اّتبعَت ß� ولَ
ٕاليَک@/ اُوِحيىَ ما اّتِبع

وإ@رادة@/ بإ@ختيار القفو هو ا@تِّباع ٕاّن قلنا

يتبع ٔ@@نّه بذلک وا Ø Ôd ُتبَّع@, واحدهم ا¨ن@, ملوك والتَّباِبعة ـ لسا ã/ف التُّّبع@: وأمّا



Qر ٤١٠

ã| اGاء وزادوا س�ته@, ع�مثل له تابعاً آخر مقامه قام واحد هلک Fّكل بعضاً بعÎÉم
الّنسب@/ ٕ@رادة التبابعة

وُمستعِربة@, وعاِربة بائدة أقسام@: ث'ثة العرب ـ ٨٧ ص ـ الورديى ابن وتار±
ُولِد من ستعِربة ÔXوا قَحطان@/ ُولِد من ا¨ن عرب والعاِربة وَجرهم@/ و\ود كعاد فالبائدة
ولَسبأ قحطان@/ بن يعرب بن يشحب بن شـمس عبد َسبأ بنو العاِربة ومن ٕاdعيل@/
التبابعة وملوكها ا¨ن@, عرب وقبائل وعاملة وأشعر وعمران �aوكه'ن مyم أو@د

وأخيه@/ عمران عدا َسبأ@, �aبن ُولِد من ا¨ن تبابعة وbيع َسبأ@, ُولِد من

ما سائر ã| �a دولة أخبار راجعَت ولو ـ ١٠٥ ص ـ ا@س'م قبل والعرب
ا Øuٕا ويقولون وتعاق}م@/ وأÊºئهم عددهم ã| متّفق, اثن, وجدَت Xا خون اXؤرِّ @كتبه
ØFفل حÍÉموت@, ã| وا@�خر سبأ ã| أحدYا Jكم شطرين الرائش ا¡ارث قبل @كانت

التبابعة@/ أّول وهو تُبَّعاً@, يى Ù Ôdولذلک وتبعوه@, bيعاً البلدين فتح اXذكور ا¡ارث ظهر
اختلفوا تبابعة Fyوبي ذوجدن@, وآخرهم الرائش@, ا¡ارث أّوGم العرب عند والتبابعة

ã| التبابعة ãوي� سنة@/ ١٧٠٠ Lو حgوا تبعاً ٢٦ التبابعة فعدد وتعاق}م@, أÊºئهم ã|
هـدم أبرهة وأراد أ@¾Ìم@, أبرهة وقائدهم ا¨ن ã| ا¡بشـة وأقام أ@حباش@/ ا¨ن

أ@بابيل@/ بالطّ� جيشه فهلَک الفيل@, عام ã| ٕالzا فساَر الكعبة

/@٣٧ . ٤٤ ـ ُتّبع َقوم أم Õخ� أُهم
/@١٤ . ٥٠ ـ َوعيِد فحقَّ ُسَل الرُّ كّذَب كّل ُتبٍَّع وقوُم أ�يكة وأصحاُب

ا¨ن@/ عرب قبائل ٕا	 ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Qر@:
ر ÒQ وا�مع تاجر@, وهو وا@Ëºالتجارة@, ر@, ØQوا قتَل باب من راً Ö ÒQ ر Ò ÒQ ـ مصبا



٤١١ Qر
وÇQر نـتج ٕاّ@ oج بعدها تاء يوجد و@@يكاد ار@, Ø ßQو ار Ø ÔQ وَصحب@, صاِحب مثل

والر®@/

غلب وقد افتعل@, وهو ر ØQا وكذلک Ìي@, Ò¾و باَع ارًة@: ßQو راً Ö ÒQ يتُجُر ر ÒQ ـ لسا
ٌر@/ Ö ÒQو اٌر Ø ÔQو اٌر Ø ßQ وا�مع تاِجٌر@, ورجل ر@, ØF Òòع�ا

استأَجر@/ تعامََل@, قاَيض@, تاَجر@, ساَوم@, = [@تيِجر@] ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

¾Ìًي أو بيعاً كانت سـواء بح@, الرِّ مyا ُيراد معاملة كّل عن عبارة التجارة أّن
تعا	@: قوله ã| ـ البيع مقابل ã| ذ@كرها تري ولذا الراMة@/ اXعام'ت من غ�Yا أو

/@٣٧ . ٢٤ ـ ا� ِذ@كِر عن َبْيٌع و� ارةٌ ßQ م ßzُتلِه@�
ـ ا Öz ٕالَ انَفّضوا واً Ö ÒG أو اَرةً ßQ َرأوا وٕاذا تعا	@: قوله ã| الّلهو@, مقابل ã|وذ@كرت

/@١١ . ٦٢

النـفس ميل جهة من Nل}ـم واللّهـو رMها@, جهة من Qل}ـم التجارة فٕاّن
و¾Îوtا@/

يُلهيى فالبيع ,@@ أم راMـة كانت سواء واXعاملة اXبادلة مطلق فهو البيع وأمّا
الثانية@/ دون اُ@و	 ا@�ية ã| ذ@كر هذا وع� وليسPاذب@, @كر الذِّ عن

اXعنوّية@: ع�اXعاملة تُطلق وقد

/@١٠ . ٦١ ـ َعذاٍب ِمن ُتْنجيكُم ٍة اَر ßQ Ò َع َهلأُدّلكُم
/@٢٩ . ٣٥ ـ َتبوَر لن ةً اَر ßQ يَْرجوَن

/@١٦ . ٢ ـ م Ôtاَر ßQت Ò ßMَر ديfا ÔGبا الّض=لََة وا Ô Ò#ْش" اّلذيَن



ترب Iت@, ٤١٢

/@ ّ اXعنويى بح الرِّ فzا اد Ôف�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Iت@:
ã|و النـاس@/ من ون الدُّ والتُّحـوت ء@/ ãÏ¿ال Iت واحـدة@, كلمة Iت@: ـ مقا

التُّحوت@/ وتَظهر الُوعول لُک Òt ا¡ديث:

يقال بإ@ضافة@, ٕاّ@ معناه Ø,يتب@@ م Ò{ُم ظرف وهو فوق@, نقيض Iت@: ـ مصبا
هذا@/ Iت هذا

وIت ُجـِلِهم@, أْر ِت Ö ÒI وِمن َفْوِقِهم ِمن ٔ�@َكُلوا ـ الفـوق مقابل Iت ـ مفر
أغلظ@/ أسفله ـ اXتّصل من وأسفل اXنفصل@, ã| يُستعمل

/@ Ø ãف� السُّ Ë»الق Iت@, = ت@] Ò ÒI@] ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم فٕانّه فل السُّ R'ف الفوق@, مقابل وهو اXكانّية@, الظروف من التحت أّن
العلّو@/ مقابل ã| Ø ãUنس

َعْبَديِن@, َت Ö ÒI ة@, الّشَجَر َت Ö ÒI أقداِمنا@, َت Ö ÒI ,@ يى Ø%ال َت Ö ÒI وما أرُجِلِهم@, َت Ö ÒI
/@ ã& Ö ÒIِمن م@, ß ßx Ö ÒIِمن ار@, Öu�ٔا ا ßx Ö ÒIِمن

مyا@/ سفل Pانب اXكان ُيراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ترب@:

افتقر َتِعَب@: باب من الّرجُل وَتِرَب الVاب@/ ã| لغة قفل وزان ب ÛVال ـ مصبا



٤١٣ ترب Iت@,
من أتِربُه بالVاب الكتاب وَتَرْبُت ,@�استغ وأتَرَب@: َتِرٌب@, فهو بالVاب@, لصق @كأ@نّه

وُغَرف@/ ُغرفَة مثل ُتَرب وا�مع اXق:ة@, بة@: ØVوال مبالغة@/ وَتّربتُه ب@, ÒÍÒÈ باب

الشيئ,@/ تساويى وا@�خر منه@, يشتّق وما الVاب أحدYا أص'ن@, ترب@: ـ مقا
كأ@نّه ,@�اسـتغ وأتَرَب@: افتقر@, الّرجل@: َتِرَب والتوراب@/ الت�ب وهو الVاب فأ@ّول
جـاءت ٕاذا َتـِربٌَة@: ور´ نف«Îا@/ أ@رض باء@: ØVوال الVاب@/ بقـدر اXال من له صار
عند الّصـدر وهو يب ÚVال ومنه أتراب@/ وا�مع ـدن ßòا ُب ÚVفال ا@�خر وأمّا بالVاب@/

أ@نامل@/ وهيى بات@: ß ÒVال ومنه الِعظام@/ ُرؤوس تساويى

وت�اٌب وَتْرباُء وُتربٌَة وُترٌب ٌب Ò Ö�َوت تَوراٌب ُتراٌب@/ لغات@: فيه اب ÛVال ـ صحا
أصابه ء@: ãÏ¿ال وَتِرَب نف«Îا@/ أ@رض باء@: ØVوال وِتربان@/ أتِربَة اب ÛVال وbع وَتِريٌب@/
ع�الدعاء@, وهو يداك@, تربت يقال بالVاب@/ لصق وٕانّه افتقَر أيى َتِرَب ومنه الVاب@,
ء@: ãÏ¿ال وأتربُت بالVاب@/ تلطّخ َب@: ØVَفت تVيباً ء ãÏ¿ال وَتّربُت َخ�اً@/ أصبَت @ أيى
اب@/ ØVبال @ِصٌق بة@: Ò#َم ومسك�ذو والفاقة@/ اÒXْسكنة بة ÖVÒXوا اب@/ ØVال عليه جعلُت

الّصدر@/ ِعظام وهيى الVائب واحدة يبة ØVوال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كـان ا@ ØXو الكامل@/ واòضـوع اXسكنة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ@صل أّن
Iت واقـع ٕانّه Mيث واسـتكانته اKفاضه لغاية ,@�اXعـ Gذا كامً' مصداقاً@ الVاب
اXسكنة �]ع اVXبة �اXع هذا ومن مشتقّاته@/ وسائر الVاب عليه فاطلق أ@قدام@:

افتقر@/ ٕاذا الّرجل َتِرَب قوGم وهكذا والفاقة@,

واتّـصف اÇòضوع له ثبـت مَن وهو كَخِشـن@, َتِرب bع فهو أ@تراب وأمّا
ٕاطاعxّن جهة الع,من ع�ا¡ور اXع�يُطلق وwذا ,@oوالتسل وا@نقياد با@Kفاض



ترب Iت@, ٤١٤

الطّاعة@/ وuاية اòضوع غاية وخضوعهّن

/@٥٢ . ٣٨ ـ الطَّْرِفأتراب Íاُت ß¼قا وِعنَدُهم
/@٣٧ . ٥٦ ـ أتراباً ُعُرباً أبكاراً َفَجَعْلناُهنَّ

/@٣٣ . ٧٨ ـ وَكواِعَبأتراباً

أزواجهّن@, مقابل ã| للنِّساء أ@خ'ق أحسن ومن اXمتازة الصفات من وهذه
بالُفرش@/ الصفة هذه عن Ø:يُع وقد

/@٣٤ . ٥٦ ـ ٕانشاًء أنشأناُهّن ٕانّا َمْرفوَعة وُفُرٍش

منخفضاً كان ما وهيى فعيلة@, وهيى تريبة bع ا Øuفٕا الVائب@: كلمة مyا وقريب
الّصلب@/ مقابل ã| ليِّناً أو وخاضعاً@,

/@٧ . ٨٦ ـ اِئب Ø#وال لِب الصُّ ßَب� ِمن رُج ÒO داِفٍق ماٍء ِمن ُخِلَق
فهيى اXرأة ماء وأمّا اXولود@, يتكّون ومنه له صفة الدافق فٕاّن الّرجل@, ماء ُيراد

فاعلّية@/ جهة فzا وليست منفعلة@, قابلة

الَعـمود ب, ِمن خروجه اXراد فلعّل ائب@: ØVوال لب الصُّ ب, من خروجه وأمّا
من Fuلكو بالVائب Fyع Ø:عXا وب,الفخذين الَعجز ٕا	 اXنxيى لب الصُّ وهو ّ الفقَريى
ب, ومن ُصلبة وهيى رقَفَـة Ò¡كا الَوِرك عظام ب, من خروجه أو أ@عضـاء@, أسافل

منقادة@/ ليِّنة وهيى والفخذ الَوِرك َعُض'ت

فـغ� اÇXرأة@: وصدر الّرجل ظهر ب, من باòروج الكرZة ا@�ية تفس� وأمّا
ظـهر بـ, من @@Oرج اXاء ؤ@ّن ÌوYا@, Ø»ف ما غ� اللّفظـ, حقيقة فٕاّن صحيح@,

/@Fوسطه من أيى اXرأة وصدر الّرجل

القدرة فرع مسكيناً خاضعاً شخص جعل فٕاّن :@�]ع�استغ أْتَرَب قوGم وأمّا



٤١٥ ترف

ا@ستغناء@/ عن أخري عبارة وهذا والقّوة

وهذا ,@Fyم واحد كّل عن Ø:والتك التفّوق ã/ن فباعتبار :@ التساويى �مع وأمّا
التشّخص@/ ã/ون وا@ستكانة اòضوع اXع�يُ'زم

تُراب@/ ِمن َخَلَقكُم أن تُراٍب@, ِمن َخَلْقناُهم تُراٍب@, ِمن َخلََقَک

/@١١ . ٣٥ ـ ُنطَفٍة ِمن Ø Ôj تُراٍب ِمن َخَلَقكُم
أو بـواسـطة الVاب@, هو كالنباتات ا@نسان تكّون مبدأ أّن ع� د@لة وفzا
من والعلقة النطفة ٕاّن Mيث وا@سـتكانة@, الفقر غاية ã| كونه ٕا	 مضـافاً بوسائط@,

رة@/ اXتأخِّ اXراحل
/@١٦ . ٩٠ ـ بة Ò Ö#َم ذا@ ِمْسكيناً أو@

اXسكَنة@/ من أشّد اVXبَة أّن ع� يدّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ترف@:

أهله@: وتّرفَه ُمَنّعم@/ ف@: ÒVُم رجل يقال َفة@, ÛVال وهيى واحدة كلمة ترف@: ـ مقا
الُعليا@/ الّشفة ã| اÒGنَة فَة ÛVال اòليل@: كتاب ã|و به@, ّص ÔO ء ãÏ¿الطيِّب@وال نّعموه@بالطّعام

ذ@كرت@/ وقد الَتِفَرة هيى ا Ø̂ ٕا غلط@, وهذا

أطَغْته@/ النِّعمة@, وأتَرفَتْه ِخلقة@/ الُعليا فة الشَّ وسط ã| ثابتة َهنَة فة@: ÛVال ـ صحا

إ@تراف من با! وأعوُذ ٌف@, ÒVُم وهو واُتِرَف@ف'ن أبَطَرته, النِّعمة@: أتَرفَتْه ـ أسا
وإ@Ìºاف@/

ٌف ÒVُم Ø ãUوَص الغذاء حسن والتVيف@: النِّعمة@/ فة@: ÛVوال التنّعم@/ ف@: Ò ÚVال ـ لسا
وأترفتُه العيش@/ وسعة النِّعمة أبطرتُه قد الّذيى ف@: ÒVÔXوا مَُدلًّ'@/ البََدن مُنَّعم كان ٕاذا



ترك ٤١٦

أطَغته@/ النِّعمة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من فzا وا¦تّع الّدنيا ا¡ياة ã|العيش وسعة الدنيويّة بالنِّعم التنّعم هو ف Ò ØVال ٕاّن
الدنيوّية@/ ا¦تّعات من جهة ّ أيى ã| oوالتنع العيش ã| التوسيع هو وإ@تراف جهة@/ ّ أيى

العيش@/ ã| عة السِّ لوازم ومن Vازيّة fعان وإ@طغاء@: ]ع�إ@بطار إ@تراف وأمّا

/@٣٣ . ٢٣ ـ نيا الدُّ ياِة Ò¡ ا ã| وأتَرْفناُهم
/@١٣ . ٢١ ـ فيه Ôrاُتِرْف ٕا-ما و"رِجُعوا

النِّعمة@/ ã| إ@بطار أو والتلّذذ@, التنّعم من أيى :@ البيضاويى ã|و

/@٢٣ . ٤٣ ـ آباَءنا َوَجدنا ٕانّا فوها Ò#ُم قاَل ٕاّ�
/@٤٥ . ٥٦ ـ ف� Ò#ُم ذلَِک َقبَل كاُنوا م Ô Øuٕا

وغافل, الروحانيّة ا¡ا@ت ومعِرض,عن الدنيوّية@, ا¦تّعات ã| @متوغِّل, أيى
ّية@/ ×G@ٕا الوظائف عن

أو كاملة معنويّة أو يّة مادِّ عليه اُنِعَم مَن اÔXنَعم أّن نَعم@: ÔXوا ف ÒVÔXا ب, والفرق
النَِّعم ã| توّغَل مَن فٕانّه ف ÒVXا R'ف وهذا ٕالzا@/ ه متوجِّ أو غ�ها عن غافِل ناقصة@,

اXعنويّات@/ عن غافً' يّة اXادِّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ترك@:
اترْك �]ع وَتراِك متاَر@كة@/ البيَع وتاركتُه خّليُته@/ َتركاً@: َء ãÏ¿ال تركُت ـ صحا

أ@مر@/ لفعل Ëºٕا وهو

البيضة تُسّمي ولذلک البـاب@, قياس وهو ء@, ãÏ¿ال عن التخليـة الVك@: ـ مقا



٤١٧ تسع

ُتراثه@/ من يVكُه ما اXيِّت@: وَتِركَة َتريكة@/ بالَعراء

استع�لٕ'سقاط Øj فارقته, الّرجَل: وتركُت عنه, رحلُت اZXل: تركُت ـ مصبا
وتركُت wا@, يأِت n الص'ة@: من ركعة وترَك أسـقطه@, ٕاذا حقّه ترك فقيل ãæعاXا ã|

حاله@/ عن ه Ùاُغ� n سا@كناً@: البحَر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| بإ@ختـيار@, أو قهراً كان سواء والتخلية اليد رفع ع� تدّل اXاّدة هذه أّن
مقدوراً@/ كان ما ترك ã| ويُطلق معنوّية@, أو يّة مادِّ أمور

ا ØW الثُّمـُن تََرك@, ما ُثُلـثا فَلُهنَّ الواِلـداِن@, تََرَك ا ØW ,@Ïºمو آل تََرَك ا ØW وبقيّة
َصْلداً@/ كَُه Ò#ف واِبٌل ّية@, ذُرِّ َخْلِفِهم ِمن ترُكوا لَو تركَن@, ا ØW بع الرُّ ,@ Ôrتََر@ك

ّية@/ اXادِّ اُ@مور ã| القهريّة ع�التخلية يدّل اXوارد هذه ã| فالVك

وتركنا تركُت@, Dف صا¡اً قوم@, ِملَّة تركُت ã Ùæ ٕا دابٍّة@, ِمن َع َظْهِرها تََرَك ما
َفَلَعلَّک @ُكوا@, Ò#ُي أن النّاُس أَحِسَب اً@, ß_قا وترُكوَك ِخرين@, Ðا� ã| َعلَيْه وتركنا يوسَف@,

يوَحي@/ ما بعَض تاِرٌك

معنوّية@/ أو يّة مادِّ إ@ختيارّية@, اُ@مور ã| استعمل قد اXوارد هذه ã| فالVك

أمـر فهو النفـوذ@: وقطِع والتسـّلط اليد رفع عن عـبارة كان ا@ ØX الVك ٕاّن Øj
الوجودّية@/ وأ@فعال اُ@مور كسائر Tالة@, @ ّ وجوديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تسع@:

ُت ÖÍ ß¼ القـوَم@: َتسعُت تقول العدد@, ã| التِّسعة وهيى واحدة كلمة تسع@: ـ مقا



تعس ٤١٨

ِتسعًة@/ فأ[متُه \انية كان ٕاذا َء@: ãÏ¿ال وأتَسْعُت تاسَعُهم@/

ØËÈو وأقفال@, قُفل مثل أتساع وا�مع أجزاء@, تسعة من جزء التُّسع@: ـ مصبا
أخذَت أو تاسَعُهم@, ¼Íßَت ٕاذا باب@@نفع@: من القوم@@أتَسُعهم وتَسعُت ,@ل'تباع@@لغٌة@/ السِّ

أمواGم@/ تُسَع

والتذك�@, التأنيث ع� وجوُهه Qريى َمعروف العدد من والتِّسعة التِّسع ـ لسا
النصب موضع ã| Ò,وتسع الرفع موضع ã| تسعوَن يقال نسـوة@, وتسُع رجال تسعُة
F Øu@@ٔ حال@, كلِّ ع� مفتوحان ع¿Ìَة وتسَع التاسعُة@, واللّيلُة التاسُع واليوُم وا�ّر@/
وتسعَة ٕامرأًة ع¿Ìَة تسَع تقول غ�أنّک واحداً@, ٕاعراباً فأعطيا واحداً ÓÊºٕا ُجِع' ٕاÊºن

رجً'@/ ÒÌ¿ع
تسع@/ %ِتسَع$ ـ قع

/@١٠١ . ١٧ ـ بيِّنات آياٍت موÏºتسَع آَتينا وَلَقد
/@٢٣ . ٣٨ ـ نَْعَجة وتسعوَن ِتسٌع لُه أخيى هذا ٕاّن

/@٤٨ . ٢٧ ـ َرهط ِتسعُة اXدينِة ã| وكاَن
/@٣٠ . ٧٤ ـ Ì Ò¿َع ِتسَعَة َعلzا ßÌ Ò¿ للبَ لَّواحة

العدد@/ أÊºء باب ـ النحو كتب ٕا	 ذلک تفصيل ã| راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تعس@:

تََعساً وتَِعَس تاِعٌس@/ فهو وجهه@, ع� أ@كّب نفع@: باب من تَعساً تََعَس ـ مصبا
بالفتح ا! تعَسه فيُقال وباGمزة@, با¡ركة هذه ويتعّدي تَِعٌس فهو لغة@, َتِعَب@, باب من
والنكس لوجهه@, Oّر أن فالتعس وانتكَس@: وتعَس له@/ تَْعساَ الدعاء@: ã|و وأتعَسه@,



٤١٩ تفث

ثانية@/ يسقط Ø7ح سقطته بعد @@يستقّل أن

وأتعَسه@/ ا! تََعَسه يقال الكّب@, وهو واحدة كلمة تعس@: ـ مقا

ا@نتعاش@/ ضّد وهو الَكّب وأصله 'ك@, ÒGا التَّعس@: ـ صحا

َسـفال@/ ã| يُنكّس وأن َع[ته من العاثر @@ينتعش وأن الَع[ التَّعس@: ـ لسا
والُعثور@/ ا@Lطاط وقيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من ويقـرب وجهـه ع� Oـّر Ø7ح الشديد العثـور هو اXاّدة@: ã| أ@صل أّن
آَمُنوا اّلذيَن ا Ûvياأ ـ اXورد هذا ã| hالقرآن@الكر ã| اXع�@استعFله هذا ويؤيِّد اG'ك@/
ـ م Ô ÒGFأع وأضّل م Ô ÒG َفَتْعساً كََفُروا واّلذيَن أقداَمكُم وُيثبِّْت Íكُم Ô½َين ا� Íوا Ô½ َتنْ ٕان

/@@٨ . ٤٧

واG'ك@/ وا@Lطاط ع�العثور فيدّل أ@قدام تثبيت ِقبال ã| وقع انّه حيث

:@Ï¿أ@ع قال لَعاً@/ ونقيضـه واLطاطاً@/ فعثاراً أيى ـ ا@�ية ã| ـ البيضاويى ã|و
خ: وا�ملة Êºعاً@, ٕاÊÈره واجب بفعل وانتصابه َلعا@/ أقوَل أن من ا ÒG أو	 فالتعُس

كفروا@/ الّذين
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تفث@:

عبيدة@: أبو قال َتَفَثُهم@/ لَيْقُضوا Ú Ôj تعا	@: ا! قول ã| واحدة كلمة تفث@: ـ مقا
النكاح@/ ٕاّ@ ِرم Ô¤ع�ا رم ÒJ ما وكّل الطِّيب ØË Ò¾و الّشارب وأخذ أ@ظافر قّص هو

فـَع'ه وا@سـتحداد إ@دهان ترَك ٕاذا َتِعب@: فهو ِتعَب مثل تَفَثاً َتِفَث ـ مصبا
الوسخ@/



تفث ٤٢٠

:@ ãÏÉيق َء ãÏ¿الÏÉق يقال وَسَخُهم@, أزالوا أيى ـ َتَفثُهم ليقضوا Øj تفث@: ـ مفر
البََدن@/ عن ُيزال أن شأنه ا ØW وغ�ذلک الظِّفر وسخ التَّْفث وأصل وأزاله@, قطعه ٕاذا

وكأ@نّه ِرم@, Ô¤ع�ا رم ÒJ ما كّل وَتنكُّب أ@ظفار وقَّص الّشعر نَتف التفث@: ـ لسا
من ٕاّ@ التفث اللّغـة أهل @@َيعرف الزّجاج@: قال إ@ح'ل@/ ٕا	 إ@حرام من اòروج
اللِّحية من وأ@خذ والتقصـ� ا¡لق التفـث قال@: عبّاس ابن عن وروي التفسـ�@/
وقيل به@/ Jتّج شعر فيه Nٔي nو عبيدة@: أبو قال /@ والّرميى والّذبح وإ@بط والّشارب
nو يَّدِهن n َشِعث@, Õ Ùمتغ� أيى َتِفٌث ورجل مطلقاً@/ والَوَسخ َرن والدَّ عث الشَّ ٕاذهاب هو
جعل cيل@, ابن Ìه Ø»ف Fك التََّفث اللّغويِّ, من أحد Ì Ù»يف n منصور@: أبو قال َيسَتِحد@/

أش}ه@/ وما قضاًء با¡لق الّشعث ٕاذهاَب وجعل التشّعث@, الَتَفث

قَبََض@/ أمَسَک@, = [@تاَفس@] ـ@ قع

قَبََض@/ أمَسک@, = [@تاَفش@] @

استندوا م Øuأ فالظاهر واòلط@, الوهن اللّغويِّ,من كلFت ã| ما /O@@ أقول@:
ا�Çملة �مـع جعلوا Øj التفسـ�@, كتب ã| وما الكرZة ا@�ية ع� الّلفظ تفسـ� ã|
رأيت Fك الكلمة Ìوا Ø»ف حيث التفث@, لكلمة Ó�مع بالقرائن@: مyا اXستفاد ومضموuا

وأمثاGا@/ الَوَسخ وٕاذهاب والتقص� با¡لق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومعلوم وإ@مساك@, ]ع�القبض وهيى ع:ّية@, ماّدة من مأخوذة اللّغة هذه أّن
إ@ح'ل وهو التقص� ٕا	 وتنxيى إ@حرام وهو بإ@مسـاك يبتدء ا¡ّج مناسـک أّن

وإ@ط'ق@/



٤٢١ تقن

تعا	@: قوله ã| Fك ròوا ]ع�إ@[ام فهو َتَفَثُهم@] لَيْقُضوا Ø Ôj@] ã| القضاء وأمّا
أ�ْمـُر ÒãÏ ßÉ ُق مناِسـَكُكم@, Ôr َقَضيْ فٕاذا قÏÉموÏºأ�جَل@, ØFفل ة@, الّصلوى ُقِضَيت فٕاذا

َتْسَتْفِتياِن@/ فيِه اّلذيى

ع� اXفهوم هذا ويصدق وإ@مساك@, والتعلّق القبض هو التَفث �مع فيكون
مفهوم فيكون القّص@والنتف@والنِّكاح@وأمثاGا@, من بإ@حرام عنه إ@جتناب ما@يلزم @كّل

وإ@حرام@/ إ@مساك لّوا ß ÔJو ا¡ّج حدود لِيُِتّموا Øj ـ ا@�ية

َولُيوُفوا َتَفـَثُهم لَيْقُضـوا Ø Ôj م@/// Ô ÒG َمناِفَع دوا ÒÎ Ö¿ لِيَ ///@ ـجِّ Ò¡با النّاِس ã| َوأذِّْن
/@٢٩ . ٢٢ ـ نذوَرُهم

وجامعّية@/ ب'غًة انتخاب أحسن اXورد هذا ã| الكلمة هذه وانتخاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تقن@:

أ@ّول فالقول مأة/ Ò¡الطِّ,@وا ãæوالثا ء, ãÏ¿ٕاحكام@ال أحدYا أص'ن تقن@: ـ مقا
/@ الرأيى َجـيِّد كاَن رجل ِتقْن@: وابن حاِذق@/ تِقٌْن@: ورجل أحÇgته@, ء@: ãÏ¿ال أتقنت ـ

التِّقن@/ هو وذلک بذلِک@, أصلحوها ٕاذا أرÎÈم تَقّنوا فيقال ãæوالثا

حاِذق@/ التاء@: Ì»بك تِقٌن ورجل ٕاحكامه@/ أ@مر@: ٕاتقان ـ صحا

إ@تقان@: من تِقٌْن وف'ن وتَقٌِن@, مُتقِن ورجل فأتِقـنه@, عمً' عملَت ٕاذا ـ أسا
عمله@/ ã| حاذق أيى بإ@تقان موصوف

اXاء@/ ُرسابة والتَِّقـنة@: ,@cالب من Oرج أة Òa Oالطه الرقيق الطِّ, ِتقن@: ـ لسا
حاِذق@/ لٔ'شياء مُتقِن وتَقٌِن تِقٌن ورجل إ@حكام@/ وإ@تقان@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ِتلک ٤٢٢

والتحقيق@:

أ@ك[استعFل أّن ٕاّ@ أ@ك:@, اشتقاقاً يقن وماّدة اXاّدة ب,هذه ٕاّن نقول أن @@يبعد
إ@حكام مفهوم Fyبي وNمع @والنظر@/ الرأيى ã|@,واليق اòارجيّة, اXوضوعات ã| اXاّدة
من نوع وهو العمل@, آخر ٕا	 الوصول جهة من فلعلّها مأة@: Ò¡الطِّ,وا وأمّا والتثبيت@/

ورسوخ@/ تثّبت وفzا والتدقيق@, إ@تقان

/@@٨٨ . ٢٧ ـ َتْفَعُلون @]ا Õَخب� ٕانُّه ٍء@ ãÏ¾ كّل أتَقَن اّلذيى ا� ُصْنَع
وأتقَنَُه@/ شيئاً َصنََع Òْن ßX èطو %ص$@: ا! رسول كلFت ã|و

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ِتلک@:

والكاف بعيد@, ٕا	 wا اُش� ٕاذا تلحقها والّ'ُم اXؤّنث@, للمفرد إ@شارة أÊºء من
للخطاب@/

@لتـقاء ُحـذفت واليـاء وِتـه@, تا دون ãç هو الكلمة هذه أصل أّن والظاهر
السا@كن,@/

الكـلمة@, هذه هو اXؤنّثة إ@شارة أÊºء صيغ ã| أ@صل ٕاّن نقول أن و@@يبعد
التأنيَث@/ والياء التاء Xناسبة

أّن Fك والتجليل@, oللتعظ اعتباريّاً يكون وقد معنويّاً@, يكون قد البُعـد ٕاّن Øj
أو ا¢اَطب جنس ٕا	 نظراً وا�مع@, التثنية مورد ã| تكون قد اXفردة اòطاب حرف

اòطاب@/ ¼Íف ع� للد@لة أو @@بعينه واحد ٕا	

ã& الّ ا8ّنـُة ِتلَک بَيميِنَک@, ِتلَک وما الِكـتاب@, آياُت ِتلَْک كاِمَلة@, ة ÒÌ¿َع ِتلَْک
ثُتموها@/ اُوِر



٤٢٣ تّل

النحو@/ ã| اXطّولة الكتب ٕا	 ول�اجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تّل@:

قتل@: باب من تّ'ً وتلّه Îام@/ ßºو Îم Òº مثل ِت'ل وا�مع معروف التّل ـ مصبا
ِمتَّل@/ للّر� قيل ومنه عه@, ÒÍ Ò¼

ا@نتصاب@: فأمّا ا@نتصاب@/ ا@نتصاب@وضّد دليل وهو صحيح أصل تّل: ـ مقا
ذلک وهو إ@قـ'ق@, والتلتلة يده@/ ã| َء ãÏ¿ال وتللت العنق@, والتليل معـروف@/ فالتّل

الّذيى الّر� واßXتَّل@: اXقابلة@/ من جنس وهذا ¼ÍÒعه@/ أيى فتلّه ضـّده@: وأمّا القياس@/
للَجب�@/ وَتلُّه ـ@ به ع ÒÍ½ يُ

ع� أسـقطه للَجب�@: وتلّه العتيق@, والتليل اXرتفع@, اXكان التّل أصل ـ مفر
تليله@/ ع� أسقَطه وقيل ع�الVاب@, أسقطه تّربه@: كقولک التّل@,

وَخّده@, عنقه ع� ألقاه وقيل ¼Íعه@, وتَليل@: مَتلوٌل فهو تّ'ً يَتُلّه تَلّه ـ لسا
Fك ¼Íعه تلّه �مع للَجب�@, وتلّه F أسلَ ØF َفلَ ـ تعا	 قـوله Ì Ø»ف وبه أع�@, وأ@ّول
جثّة له ا ØWأ@رض ٕا	 ألقيته ء ãÏ¾ وكّل ال½ÍØيع@/ واXتلول والتليل لوجهه@/ كبّه تقول

سقط@/ ٕاذا يَتُّل وتّل صّب@, ٕاذا ويتِّل يُتّل وتّل تَلْلته@/ فقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوماً قريب مyا كّل والتّل@: ّب والصَّ والَكّب وال½ÍÚع وإ@لقاء إ@سقاط أّن
خر@: ا@� من

والتخلية@/ العلّو من إ@لقاء إ@سقاط@: ã| ويعت:



تلو ٤٢٤

اXعنويّات@/ ã| أو يّات اXادِّ ã| مساٍو أو عاٍل Tّل من يكون أن من أعّم وإ@لقاء

يش}ه@/ وما اXائع ã| بالتدريج إ@Lدار الصّب@: ã| ويعت:

الّرأس@/ ع� القلب إ@ناء فكّب الوجه@, ع� ال½ÍÚع الَكّب@: ã| ويعت:

اXوارد@/ راجع ـ ع�القفا أو ع�الوجه يكون أن من أعّم فهو ال½ÍÚع@: وأمّا

م½Íوعاً اXتلول يكون أن و@@يلزم الناقص@, الضعيف ال½ÍÚع فهو التَّّل@: وأمّا
هو �اXعـ وهذا وإ@نتصاب@, إ@رتفاع من ء ãÏ¾ مفهـومه ã/ف وأعضـائه@, بدنه بBم

الكلمة@/ هذه @نتخاب اXوِجب
اXسّطحة@/ اXواضع تلک ã| أسقط زائد ء ãÏ¾ فكأنّه التّل@: مفهوم وأّما

والدّقة@/ اللّطف من للَجب�@] [@َوَتلُّه ـ تعب� ã| ما يظهر وwذا

ا�Çب,@, تّل ]نظور التّل أّن ٕا	 فلٕ'شـارة ع�@: Mرف التعـب� عدم ـ وأمّا
Ø7ح مطلوباً ã Ùالك� ال½Íع وليس اXقـدار@, وwذا اXقّدمة wذه أ@مر امتثال ¡صول

ب,@/ Òع�ا� وتلّه ـ Pملة Ø:يع

/@١٠٣ . ٣٧ @ـ@ Ôoٕابراه يا أن ْيناُه وناَد ßِللَجب� وَتلَُّه F أْسلَ ØF َفلَ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تلو@:

ٔ@@نّه القرآن تِ'وة ومنه َتبعَته@, ٕاذا تلوتُه إ@تِّباع@/ وهو واحد أصل تلو@: ـ مقا
كان فٕان وتركته@, خذلته ٕاذا تُلّواً@: أتلوه الّرجَل تلوُت قـوله فأمّا آية@/ بعد آية يُتبع
خلفه صاَر فقد وتركه عنه انقطع فٕاذا ومعـه@, مُصاحبُـه ٔ@@نّه القياس@, فهو صحيحاً
الذمّة والتَّ'ء مyا@/ تقّدم ما تتلو البقيّة وهيى والتّ'َوة التِّليّة الباب ومن /@ ã	التا ]Zلة

وُتطَلب@/ تُتّبع ا Øu@@ٔ



٤٢٥ تلو

وزان أيضاً وِتلٌو تاٍل له فأنا تبعته@, ع�ُفعول@: تلّواً أتلوُه الّرجل تلَْوُت ـ مصبا
ِت'وة@/ القرآن وتلوت ل@/ ßa

وتلوُت يتلوها@, الّذيى ولدها الناقـة@: وِتلُو يتلـوه@, الّذيى ء@: ãÏ¿ال ِتلو ـ صحا
تبعَته@/ ٕاذا الّرجَل@: وتلوُت ِت'وة@, القرآن

n وٕان ثاٍن ã	التا أّن :@ ã	والتا التابع ب, الفرق ـ ٢٥٥ ص للعسكريى الفروق
قـبل التابع يكون وقد أ@ّول@, بتدّبر اXتدبِّر هو ا Ø̂ ٕا والتابع أ@ّول@/ بتدّبر يتدّبر يكن

الدليل@/ وتأّخر اXدلول كتقّدم اXكان@, ã| اXتبوع أ@ّول

,@Ë»با� تارًة يكون وذلک مyا@, ليَس ما بيyم ليس متابََعًة تَِبَعه ت�@: ـ مفر
ومصدره �اXع تدّبر أو بالقراءة وتارًة وِتلو@, تُلّو ومصدره كَم ß¡ا ã| با@قتداء وتارًة
وتارة بالقراءة تارًة اZXلة ا! كتب باتِّباع Hتّص والت'وة ـ ا! آيات يَتلوَن ت'وة@/
أخّص وهو ذلک@, فيه يتوّهم ما أو وترهيب وترغيب وuيى أمر من فzا Xا بإ@رتسام
ا Ø̂ وٕا ِرقعـتک@, تلوُت يُقال ف' ِت'وة@, قراءة كّل وليس قراءة ت'وة فكّل القراءة@, من

اتِّباعه@/ عليک وجب قرأته ٕاذا ء ãÏ¾ ã| القرآن ã| يُقال

أْسَلَفت@/ ما نفٍس كّل َتْتُلو@ ُهنالَِک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويكون بأن@Nعله@أمامه ء ãÏ¿ال بعد الوقوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@أ@صل
جهة اXعت:فيه ا@تِّباع غ�مفهوم وهو الظاهر@, جهة ٕا	 اXع�ناظر وهذا خلفه@/ هو

اXع�وا¡كم@/
كلFت أو ا@�يات أو القرآن Nعل ã	التا فٕاّن التِّ'وة@: �مع حقيقة تظهر وwذا



تلو ٤٢٦

أو إ@ب'غ@, مقام ã| أو وإ@ع'ن إ@ظهار مقام ã| أمامه منه@, أوحي ما أو اXتعال ا!
غ�ها@/ أو وإ@طاعة@, ا@تِّباع مقام ã| أو ,@oوالتعظ والت¿Ìيف hالتكر مقام ã|

بـطريق أو القـراءة بطريق كانت سواء ا�Çهة@, هذه ٕا	 اXاّدة هذه ã| فالنظر
اُخر@/ بُطرق أو إ@تِّباع

ت¿Ìيفاً اُريد ٕاذا ٕاّ@ وأمثاGا@, اXتداولة الكتب قراءة ã| التلّو @@يُطلق هذا وع�
له@/ ÓDوتعظ خاّصاً

إ@تـ'ء �]Çع فـٕانّه بوجيه@, فليس آية@: بعد آية اتِّباع ٕا	 نظراً الت'وة وأمّا
القارٔي@/ ã	التا صفة من والت'وة الت'وة@, @ ياً متعدِّ

ت'زم ء ãÏ¿ل التبعيّة فٕاّن اXفهوم@, ذلک لوازم fن وإ@عراض@: الVك �مع وأمّا
خر@/ ا@� عن إ@عراض

/@٢ . ٩١ ـ َت=ها ٕاذا والَقَمِر وُضحاها والّشمِس

/@١٧ . ١١ ـ ِمنه شاِهٌد وَيْتلوُه

بيِّنة@/ ع� كان مَن خلف الشاهد ويقع الشمس@, خلف القمر يقع أيى

َيـتلوَن اّلـذيَن ٕاّن الِكتاَب@, َتْتُلوَن Ôrوأن القرآن@, أْتلُو وأن َعليُكم@, تلوتُه ما
َيتلوَنه@/ الكتاَب آَتيناُهم اّلذيَن ا�@, @كتاَب

ب,أيدvم@, Dوف ومُقتدًي ٕاماماً الكتاب ٕا	جعل ٕاشارة الكرZة ا@�يات هذه ã|
نصَب يراقبونه@وNعلونه من@أحكامه@, مستفيدون مستضيئون@بنوره خلفه وهم@واقعون

وإ@فشاء@/ وإ@ع'ن بالقراءة ويرفعونه أعيyم@,

فليست ال½Íفة القراءة وأمّا الكلمة@/ هذه انتخاب من تُفهم ا Ø̂ ٕا ãæعاXا وهذه
آيات@: ã| Fك اXع�ـ ٕا	 والتوّجه والتلّفظ النطق من أزيَد ع� تدّل



٤٢٧ Øk
ولِئَک فاُ ِكتاَبک@, ٕاقرأ الُقرآُن@, ُقِرٔي وٕاذا منه@, ÒÌ Ú»تي ما فاقرُأوا كتاِبَيه@, ٕاقَرُأوا@

م@/ Ô Òwِكتا يَقَرُأوَن@
مواردYا@/ ã| بالت'وة أو بالقراءة التعب� ã| اXنظورة اòصوصيّات فظهرت

/@١٥١ . ٦ ـ َرّبكُم َم َحرَّ ما أتُل َتعالَْوا ُقْل

. ١٨ ـ ِذ@كراً ِمنُه َعليكُم سأتلو ُقل آية@: ã| وهكذا القرآن@/ من الت'وة باعتبار
/@١٣

/@١٠٢ . ٢ ـ ُسلDن ع ُملِک Ôالّشياط� تتلُو ما واّتبعوا
وراَء اِ� كـتاَب الِكـتاَب اُوتوا اّلذيَن ِمَن َفريٌق tَنِبَذ الّذين هؤ@ء واتّبع أيى
ع� وذلک حياtم@, ã| مقتدي الّشياط, جعله ما أيى الّشياط, تتلو ما uُظهوِرِهم

سلDن@/ حكومة

آياِتنا@, م ß Özَعل َيتلو َرسوً� ها مِّ اُ ã| َيبعَث Ø&ح آياِتِه@, َعليكُم َيتلُو ِمْنكُم َرُسوً�
/@٧١ . ٣٩ ـ ربِّكُم آياِت َعليكُم َيتلوَن ِمنكُم ُرُسٌل يأِتكُم Ònأ

ا@�يـات ٕاراءة هـو أ@نـبياء وظائف برنا¶ أّن الكرZة ا@�يات هذه من يظهر
ف يعرِّ وما صفاته وع� عليه يدّل ما وا@�يات حياtم@, أمور أمام وجعلها وٕاع'مها

والت¿Ìيع@/ التكوين من وbاله@, وج'له عظمته

! التذّكر حياtم وبرنا¶ أمـورهم وجهُة أيى ـ ٣ . ٣٧ ـ ِذ@كْراً فالتاِلياِت
والَعلَن@/ ÙÌ»ال ã| اXتعال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ Øk
أيّامه عّدة كملت ال¿Îر@: Økو أجزاؤه@, َلْت Øgت :@Ì»بالك Ørي ء ãÏ¿ال Øk ـ مصبا



Øk ٤٢٨

وتَِتمَّة وا@Ëºالتَّمام@/ مته@, Ø]و أ[مته فيُقال باGمزة@والتضعيف ويُعّدي تاّم, فهو ث'ث,@,
ه@/ Ø]أ مثل واستتّمه غايته@, [ام ء ãÏ¾ @كّل

كََمل@, ٕاذا@ ء ãÏ¿ال Øk يقال الgال@/ دليل وهو منـقاس@, واحد أصل :@ Øk ـ مقا
اXطلوب@/ والشفاء الدواء [ام ا Øu@أ يريدون م Øuكأ الّتميمة@, الباب هذا ومن أنا@/ وأ[مته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الناقص ويقابله ا@كBله@, ã| خارج ء ãÏ¾ و@Jتاج@ٕا	 أجزاؤه كملت ما@ ا¦ام أّن

ã| الÇgال استعFل أغلب أّن Fك ـيّات@, Ùgال ã| ا¦ام استعFل وأغلب /@ Ørي n@ما وهو
ٕالzا اُضيفت ٕاذا والgال أ@جزاء@, كملت حيث يصدق ا¦ام ٕاّن ـ@ وأيضاً الكيفيّات@/

[ام@/ ع� و[اماً وwاًء ُحسناً يزيدها اَُخر خصوصيّات

/@٣ . ٥ ـ ã&ِنْعَم َعليكُم وأ[مُت دينكُم لكُم أ@كملُت أليوَم
يكـن nو نور@, ع� نور له وزيد كمل وwا@ الو@يـة@, قبل [اماً كان يـن فالدِّ

ã| والدخـيلة للتنّعم اXوجبة إ@G×يّة النِّعم وأمّا كامل@/ غ� ين الدِّ jيب أن مستحسناً
Øk قد وبالو@ية موجوداً@, كان وحياtم عي¿Îم ã| مyا الّ'زم فالقدر ا¡ياة@: ã| السعة

تعا	@: قال Fك ـ Ó�ومع ظاهراً والسعادة العيش

/@٦ . ١٢ ـ ع أبََويْک ها Ø]أFيَعقوبك وع آِل َعليَک ِنْعَمتَُه Ø ßr ويُ
/@١٥٠ . ٢ ـ َعليكُم ã&ِنْعَم Øk�ٔو

/@٦ . ٥ ـ َعليكُم ِنعَمتَُه Ør وليُ ركُم ِلُيَطهِّ ُيريُد ولكن
وظرفيّة استعداداtم اقتضاء ٕا	 بالنسبة أيى علzم@, اXتعلِّقة النِّعمة ٕا[ام يريد

وجودهم@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٤٢٩ تنّور

تنّور@:

وقال العجـم@/ لغَة العـرب لغُة فيه وافقـت فيه@, Òkـ ÔO الّذيى التّنـور@: ـ مصبا
صحيح@/ Ø ãèبعر ليس :@kأبو@حا

جاء فلذلَک هذا@, غ� ÓÊºٕا العرب له @@تعرف معّرب@/ ØãÏºفار التّنور@: ـ اXعّرب
عرفوا@/ ]ا خوطبوا م Øu@@ٔ التZيل@, ã|

وضّمة واوان فاجتمع ور@, نَوُّ فيه أ@صل كان :@ ãæمداGا أبو@الفتح وقال ـ الفائق
تاًء@, الواو من فأبدلوا َوّنور@, فصار فائه@, ٕا	 ع,الفعل فقَلَبوا ذلک فاستثقل وتشديد@,

/@ªُوو ã| ªتو @كقوGم

والفارسيّة العربيّة اللغة ب, مشVك لفظ ÍÒÈور@, وزان َتنور@: ـ قاطع برهان
/@kòا طبخ Tّل �]ع والVكّية@,

اُتون@/ موقد@, تّنور@, ُفرن@, = [@َتّنور@] ـ قع

كّرم Ø ãع� قال كذلک@, هو اللّغات bيع ã| يقال فيه@, Òk ÔO الّذيى والتَّنّور ـ لسا
تّنور@/ ماء ر مفجِّ وكّل أ@رض@, وجه هو وجهه@: ا!

ُفرن@/ تانِدير@: وأصله َتندور@, :@ للساميى تركيى قاموس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والVكـيّة والفـارسيّة والعـربيّة العـ:يّة اللّـغة ã| مسـتعملة الكلمة هذه أّن
تَن من مأخوذاً يكون أن ف'@بّد الفارسّية@: هو أ@صل ٕاّن قلنا فٕاذا يس�@/ باخت'ٍف
فقيل خفِّف Øj للّطبخ@, النار فzا توقَد Tلٍّ عن wا Ø:فع وبدنه@, ج«Ëالنور أيى ونور@,



توب ٤٣٠

الع:ّية@/ ã|وكذلک تّنور@, العربيّة وباللّهجة تندور@, الVكيّة باللّهجة وقيل تنور@,

كلمة من الّلفظ@مأخوذاً هذا أن@يكون ف'@يبعد الع:ّية@: فzا أ@صل ٕاّن قلنا وٕاذا
واُدِغَمت@/ نوناً اGمزة انقلبت Øj نور@, ـ و ـ تاء ـ

غرفة@/ ُحج�ة@, = [@تاء@] ـ قع

نار@/ %آرامّية$@ = [@نور@]

أيضاً@/ العرب لغة ã| استعمل Øj النار@, ُحج�ة التّنور@: �مع فيكون

/@٤٠ . ١١ ـ التّنور وفاَر أمُرنا جاَء ٕاذا Ø&ح
بعـده Dف اòاّص التكليف وبقرينة التّنـور@, من الفـوران ابتداء الك'م ظاهر

ã| ا¢صوص التنّور هو اXراد أّن يفهم زوج�@: كلٍّ ِمن ل ßaا ـ %ع$ نوح ٕا	 ه اXتوجِّ
نظره@/ Iت كان Tلٍّ ã| أو %ع$@, نوح بيت

وب, بينه مناسبة ف' للحرارة@, ومركز للنار حجرة فانّه التّنور@: خصوصيّة وأمّا
وهو kòا òروج Tّل التنّور أّن ٕا	 مضافاً للطبيعة@, خارق أمر ٕاّ@ منه اXاء فوران
ٕا	 ٕاشارة ا¤ّل@, ذلک من الفوران ابتداء فيكون حياته@, ٕادامة ã| لٕ'نسان طعام أع�

حياtم@/ أيّام انقضاء

وظهورها القّهاريّة القّوة فوران ٕا	 باطناً أو ظاهراً ٕاشارة يكون أن و@@يبعد
قـهاريّة وحالة صفة عن عبارة التنّور فيكون ,@oأ@ل والعذاب السخط حرارة وبدّو

لشديد@/ أخذه @فٕاّن ـ اXتعال@ ! جبّاريّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

توب@:

ولكن التوب@, هيى التوبة وقيل أقلَع@, ومَتاباً@: وتوبة توباً ذنبه من تاب ـ مصبا



٤٣١ توب

له غفَر عليه ا! وتاَب تائب@/ فهو كالÍÉبة@, واحدة التوبة وقيل اXصدر@, لتأنيث اGاء
يتوب@/ أن سأله واستتابه@: تّواب@/ فهو ,@ ãÏ¼عاXا من وأنقذُه

عنه@, رجع أيى ذنبه من تاَب يقال ع�الرجوع@/ تدّل واحدة كلمة توب@: ـ مقا
التّوِب@/ وقاِبِل ـ تعا	 ا! قال التوبة@, والتوب تائب@, فهو ومَتاباً@, توبة ٕا	ا! يتوب

مثله@/ التّْوب وكذلک النََّدم@تَْوبة, ا¡ديث ã|و الّذنب@/ الرجوع@ِمَن التَّْوبة ـ صحا
وفّقه عليه@: اُ! تاَب وقد ومَتاباً@/ تَْوبًة ٕا	ا! وتاَب توبة@/ bع التّْوُب أ@خفش@: وقال

Gا@/
ٕاظهار وا@عتذار@: ٕاتيانه@/ ã|لک عذَر @ بأن تقرُّ ع�الّذنب النََدم التوبة@: ـ @كليا
الرجوع والتوبة عكَس@/ و@ نََدٌم توبة فكّل عذراً@/ ٕاتيانه ã|لک بأّن تقرُّ ذنب ع� ندم
بالطاعات وأ@ْوُب@الرجوع ء@ٕا	@ا!@/ ãÏ¾ كلِّ عن الرجوع وإ@نابة اXعصية@ٕا	@ا!@/ عن
ع�مع�القبول, بَع�دّلت اسُتعملت ٕاذا والتوبة عرفة@/ كا¡جِّ النَّدُم@: والتوبُة ٕا	ا!@/
اسُتعملت وٕاذا الِعباد@, ِمَن التوبة قبول لك[ة ا! ã| يستعمل تّواٌب@, منه واËºالفاعل

تائباً@/ منه الفاِعل ÔËºٕا كان بَعن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذا عليه@/ والندم الذنب من الرجوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ@صل أّن
ع�@, Mرف فتسـتعمل اXتعال@: ا! ٕا	 �نتَسب ٕاذا وأمّا العبد@/ ٕا	 �نتَسب ٕاذا �اXع
والعطوفة الرaة �اXع هذا وي'زم وا@ستي'ء@, ا@ستع'ء بطريق الرجوع ع� فتدّل

واXغفرة@/
والندم@/ وا@عتذار والرجوع وأ@وب وب,إ@نابة بيyا الفرق وظهر

/@٣٩ . ٥ ـ وأصَلَح ُظلِمِه َبعِد ِمن تاَب ن Ò Òf



تارة ٤٣٢

/@٥٤ . ٦ ـ تاَب Ø Ôj هالٍَة Ò ßP ُسوءاً َعِمَل َمْن
/@١١ . ٤٩ ـ وَن ßXالظّا ُهُم ولِئَک فاُ يُتْب Ö Òn وَمْن
/@٣ . ١١ ـ ٕالَيْه توبوا Ø Ôj رّبكُم "ْسَتْغِفروا وأن

/@٣ . ٤٠ ـ التَّْوب وقاِبِل الّذْنِب غاِفِر

/@١٨ . ٤ ـ يِّئاِت السَّ َيْعَمُلوَن لّلذيَن التوبَُة وليَست

/@٢٢٢ . ٢ ـ ريَن َتَطهِّ ÔX ا بُّ ß ÔJو Òالتّّواب� بُّ ß ÔJ اَ� ٕاّن
/@٧١ . ٢٥ ـ َمتاباً اِ� Ò-ٕا َيتوُب فٕانُّه

الذنوب@/ من والنّدم ا! ٕا	 الّرجوع �]ع اXوارد هذه ã|فالتّوب

َعَلْينا@, وُتْب ,@ Ø ãA النّ ع  اُ� تاَب َلَقد َعلَيِْه@, َيتوُب اَ� فٕاّن م@, ß Öz َعلَ اُ� تاَب Ø Ôj
/@٢٧ . ٤ ـ َعَلْيكُم َيتوَب أن ُيريُد واُ�

ا@ستعFل بقرينة اÇXتعال@, ا! من علzم واللّطف الّرaة وٕافاضة التوّجه ُيراد
وا@ستع'ء@/ ع�ا@ستي'ء َع�الدالّة Mرف

ولِئَک َفاُ قريٍب ِمن َيتوبوَن Ø Ôj هالٍَة Ò ßP الّسوَء َيْعَمُلوَن ِللَّذيَن اِ� Ò َع التّوبَُة ا Ø̂ ٕا
/@١٧ . ٤ ـ م ß Öz َعلَ اُ� َيتوُب

متعلِّق مستقّر ا!$ %ع� وظرف عباده@, ع� ا! توبة اُ@و	 التوبة من اXراد
سوءاً@/ يعمل مَْن خصوص ã| ع�ذمّته وثابتة مستقّرة تعا	 توبته ٕاّن أيى ]قّدر@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تارة@:

زت ØY ا Ø[ور ا@ستعFل@, لك[ة خفّف لكنّه اGمزة وأصلها اXّرة@, التارة@: ـ مصبا



٤٣٣ تارة

والتّيّار تارات@/ فا�مع ا¢فّف وأمّا ,@ Òcوِت وِتئار تأرة فقيل باGمز عت Ôbو ع�أ@صل
ت�@/ من عله ÒN وبعÎÉم َتْيوار@, أصله فَيْعال وهو ا�ريان شّدة وقيل اXوج

يؤَخذ ع�أن يُتاُر وف'ن ب,القوم@/ والرسول فيه@, ب ÒÌ¿ُي ٕاناء التَّور@: ـ صحا
ُيؤَخذ@/ أن ع� يُدار أيى

مّرة@, بعد مّرة أيى تارة@: بعد وتارة رية@/ ßا� وÌºيع اXوج@, التّيّار@: ت�@: ã| وقال
تارات@/ وا�مع

تاَورته قوGم تاراتک,@ومyا ØÌ¾@@وهذه اُخري, بعد تاراٍت@وتارًة فعل@ذلک ـ أسا
ٔ@@نّه بذلک يى Ù Ôdو صغ�@, ٕاناء وهو بالتور يتوّضأ %ص$ ا! رسول وكان ]ع�عاَوْدته@/
ومأخذه ب,الُعّشاق@, ويدور يVَّدد الّذيى الرسول وهو بالتور يى Ù Ôd أو وُيرّدد@, يُتعاَور

هذا@/ عند وتارة هذا عند تارة ٔ@@نّه التارة من

وتارات@, Òع�@ِت� مع ÔNو مّرة, أعاده@مّرة@بعد وأتاره: ا¡,@واXّرة@/ التارة@: ـ @كليا
منصوب وتارًة التأم@/ ٕاذا ا�رح تار من هو قيل ياء@/ أو عن@واو Iتمل@أن@تكون وألفها

مّرة@/ ÍÈبته ã| مّرة ã| قيل ما ع�قياس مصدر أو ظرف ٕامّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مواّد و@@O/أّن سابقة@/ ٕا	@حالة يرجع Ø7ح حصول@Iّول اXاّدة ã|@أ@صل أّن
أيضاً مyا ويقرب ,oفاهXا قريبة وهيى اشتقاق, بيyا الوتر, والتcوالت�وهكذا التور

والتحّول@/ ا¡ركة وNمعها والكور@, الطور

أ@مـواج جريان ـ والتّيّار وIّول@/ جري كذلک أيى ـ@ تارة بعد تارًة ـ ُيقال@
ويدور يVّدد مَْن وهكذا ويرّدد@, يتعاَور ٕاذا ا¢صوص وإ@ناء حا@ت@/ ٕا	 وIّوGا



توراة ٤٣٤

ء ãÏ¿ال تـتابع والتواتر ا¢تلفة@, وأ@@كوار أ@طوار وهكذا اXعاودة@, وهكذا bع@, ب,
أ@زمنة@/ تعاقب ã| وا¡, حالة@, بعد حالة حصول وإ@لتئام اُخري@, بعد مّرات

أو واواً اGمزة ُقِلَبت Øj اXهموز@, هو اXاّدة هذه ã| أ@صل ٕاّن نقول@: أن و@@يبعد
مyا@/ القريبة الع:يّة اللّغة عليه ويدّل للتخفيف@/ ياًء

حدوداً@/ وضع أحاط@, ق@, طوَّ = [@تاَءر@] ـ قع

حّدد@/ قّص@, خّط@, ,@Ëºر صّور@, وصف@, = [@ ßcِت@]

مظَهر@/ درجة@, وصف@, صورة@, شكل@, = [@توَءر@]

وللت� واويّاً للتور ضبط وقد التحّول@/ مفهوم تناسـب تري Fك ãæـعاXا فهذه
أو الواو قلب أّن ٕا	 مضافاً أنَسب@, اXهموز ãæمعا أّن ٕاّ@ أيضاً@, متناسبة ãæمعا يائيّاً

Hفيف@/ فيه وليس وجيه غ� Yزًة الياء

/@٦٩ . ١٧ ـ اُخري تارةً فيه ُيعيَد@كُم أن Ôr أِمنْ أم
/@٥٥ . ٢٠ ـ اُخري ةً تاَر ِرُجكُم Ö ÔK ا Öyوِم ُنِعيُد@كُم وفzا

ٕا	 يكون أن @زم فzا التحّول أّن اXاّدة@: هذه اسـتعFل موارد من فيُسـتفاد
أو شكل أو وصف ¡صول وا@لتئام@, واXعاودة أ@مواج ã| Fك سـابقها@, مثل حالة

كسابقها@/ حالة أو صورة

والتطّور@/ والتنّوع وب,التحّول بيyا الفرق هو وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

توراة@:

والتثنية@, والّ'ويان, وأ@عداد, واòروج@, التكوين, اòمسة@: أ@سفار يت@wا Ù Ôd,وقوان ل ÒZُم لكتاب Ëºٕا ا Øuٕا ا¡قيقة ã|و ٕا	موÏº%ع$@/ اXنسوبة العتيق@, العهد من



٤٣٥ توراة

%ع$@/ حÍÉته ٕا	 اXتعال ا! من نازلة وأحكام

/@oوالتعل ]ع�القانون ِع:انيّة كلمة وهذه

أسفار ,Ïºمو ¾Ìيعة ,oتعل عقيدة@, مبدأ, قانون, = [@توراه@] قع
نظام@/ ,@oتعال تقاليد@, نواميس@, موÏºاòمسة@,

/@ Ø ãçتورا Ø ã�دي التوراة@, ã| متضلِّع اXعرفة@, واسع = [@ ãæتورا@]

/@ ّ نظريى = [@ ãçتورا@]

/@٣ . ٣ ـ واS�ٕيل التَّْوراةَ وأنَزَل
/@٩٣ . ٣ ـ فاْتُلوها بالتَّْوراِة َفأتوا ُقل

/@٤٤ . ٥ ـ ونوٌر ُهدًي فzا التَّْوراةَ أنَزْلنا ٕانّا
/@٢٩ . ٤٨ ـ التَّْوراِة ã| َمَثلُهم ذلَِک

/@٥ . ٦٢ ـ التَّْوراةَ ُلوا Ù Ôa اّلذيَن َمَثُل
/@٤٣ . ٥ ـ اِ� ُحكُم فzا التَّْوراةُ وِعْنَدُهم

/@١٥٧ . ٧ ـ يِل ÖS�ٕوا التَّْوراِة ã| ِعْنَدُهم َمكتوباً دونَُه ß ÒN اّلذيى
/@١١١ . ٩ ـ والُقرآن يِل ÖS�ٕوا التَّْوراِة ã| َحّقاً َعلَيِْه وْعداً

اُنِزَل لكتاب Ëºا والقرآن كإ@Sيل التوراة أّن ع� تدّل الكرZة ا@�يات هذه
Êºوّية@/ وقوان,وعلوم أحكام ع� @حتوائه ع�موÏº%ع$@,

/@ تارOيى فبحث خ:@: و@ أثر منه يبَق nو ا^حي كيف الكتاب هذا أّن وأمّا

@كوuا ã|@ف'@شّک اòمسة@@المسّماة@@بالتوراة@: من@أ@سفار ب,@أيدينا وأمّا@@اXوجود
تارOيّـة قضايا ضبط بعنوان %ع$@, Ïºمو رحلـة بعد القرون ã| اXؤلّفـة الكتب من



توراة ٤٣٦

حياة مُنxي ٕا	زمان وحا@tم وكلtFم أ@نبياء وحياة وجريانات@مربوطة@بالتكوين
وفوته@/ موÏº%ع$

ٕا	 الّرّب wا Ï¼أو ã7ّال وأ@حكام الوصايا هيى هذه ـ ١٣ . ٣٦ ـ العدد سفر
أرJا@/ أردن أرض ع� موآبات َعَربات ã| Ïºمو يد عن ٕاÌºائيل ã�ب

ã�موÏºٕا	ب wا أو¼Ïالرّب ã7ّال الوصايا ã| هذه ـ ٣٤ . ٣٧ @ويّ,ـ سفر
سينا@/ جبل ã| ٕاÌºائيل

حسب موآب أرض ã| الّرّب عبُد هناك Ïºمو fات ـ ٥ . ٣٤ ـ التثنية سفر
ق:ه ٕانسان َيعرف nو فَغوَر بيت مقابل موآب أرض ã| واء ßا� ã| ودفنه الّرّب قول
ذهبت و@ عينه تكّل nو ح,ماَت سنة وع¿Ìين ِمئة موÏºابن وكان اليوم@/ ٕا	@هذا
بكاء أيّاُم َلْت ß Ògف ث'ث,يوماً@, موآب َعَربات ã| Ïºمو ٕاÌºائيل بنو فبكي َنضارته@/
عليه@, يده Ïºمو وضع ٕاذ حgة روح امتٔ' قد كان نون بن ويَشوُع /@Ïºمو مَناحة
ٕاÌºائيل ã�ب ã| Ø ãUن بعُد يقم nو /@Ïºمو أو¼Ïالّربُّ Fك وعملوا ٕاÌºائيل بنو له فسمع

لوجٍه@/ َوجهاً الّرّب عّرفه موÏºالّذيى مثل

نبّوة بعد كانت قد %التثنية$ السـفر هذا كتابة أّن اXنقولة@: الكلFت من فيظهر

Ø ãUن بعُد يقم nو ـ قال حيث أ@نبياء@, من bع نبّوة وبعد بل %ع$@, Ïºمو ØãÏ¼و يوشع
موÏº%ع$@/ مثل ٕاÌºائيل ã�ب ã|

هدي وفzا ا! حكم وفzا ال«Êء@, من ونازل واحد ِسفر النازلة التوراة ٕاّن Øj
%ص$ ا! رسول زمان ã| عندهم موجودة كانت ا Øu@أ ا@�يات بعض من ويظهر ونور@,

Oفوuا@/ وكانوا

ã| ِعـْنَدُهم َمكتوباً ـدونَُه ß ÒN اّلذيى ملوها@, ÒJ Òn Ø Ôj التَّـْوراةَ ُلوا Ù Ôa "ّلذيَن َمَثُل
وكيَف فاتلـوها@, بالتَّوراِة فأُتوا ُقل التَّوراة@, ُتقيـُموا Ø&ح ٍء ãÏ¾ ع  Ôrَلْسـ التَّْوراة@,



٤٣٧ ت�

التَْوراة@/ وعندُهم ونََک Ùg ÔJ
وIّوGا وتطّورها التوراة Ëºبا اXؤلّفة أ@سفار ã|و التوراة أصل ã| وللتحقيق

آخر@/ موضع مyا@:@ كّل وخصوصيّات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ت�@:
اXراد أ@نّه ع� Ìين Ù»فXا وbهور ,@ Ø ãèعر وهو معروف@, اXأ@كول@, الت,@: ـ مصبا

يتون@/ والّز ß� والتِّ ـ تعا	 بقوله

معروف@/ وهو الت,@, ٕاّ@ أصً' ليس ت,@: ـ مقا

من يزيل ّ قلويى فهو الكُ:ي@, القيمة ذات ا¥ار والت,من ت,@: ـ التذكرة ٕاحياء
كغ�ه وهو بالوهن@, والشعور القّوة وهبوط أ@مراض منشأ هيى ã7ّال Ë»ا� aوضة
¾Ìاب éّالل أو اXاء ã| ومطبوخه البولّية@, واXسالک الك� يغسل القلويّة الفوا@كه من
الّصدريّة @ت ØZلل جّداً مفيد وهو القرمزّية@, وا¡مي وا�دريى ملطِّفXرÏÈا¡صبة

والّلّثة@/ الفم تقّرحات ã| ومضمضة غرغرة ويُستعمل اGوائّية@, اXسالک ونز@ت

/@١ . ٩٥ ـ أ�م� الَبَلِد ِسين�وهذا وُطوِر والّزيتوِن ß� والتِّ
hتَقو أْحَسِن ã| إ�نساَن َخَلْقنا لَقد ـ بعدها ما تناسب الكرZة ا@�ية هذه أقول@:
اعتداGا ã|و فzا ويفيدان والزيتون@, الت, فzا يؤثِّر اXاّدة جهة من البدن hتقو فٕاّن ـ

Vاريى وتلطيف التنفّس جهاز تقوية ã| جّداً النافعة الفوا@كه من والت, فائدة@/ @كث�
و@@فضول التناول Îºل فهو هذا ومع الّطبع@, Ù,ومل يى القوي@واXقوِّ ã	الدم@وا¤لِّل@وجا

Gا@/
وتنقيـته ّ يى اXادِّ اXـزاج تلطيف ã| FÎ¼باختصا @كر بالذِّ ا¥رتان اختّصت وقد

للروحانّية@/ يستعّد Ø7ح



تيه ٤٣٨

فضل @ طيِّبة فا@كهة الت, ٔ@ّن :@Ë Ò»َبالق ا¥ار ب, من FÎ Ø½خ ـ البيضاويى ã|و
ويطهِّر البلغم وJلِّل بالطّبع Ù,يل فٕانّه النفع@, كث� اËÉGودواء لطيفÌºيع وغذاء Gا
ا¡ديث ã|و البدن@, ويسمِّن والطّحال الكبد سّدة ويفتح اXثانة رمل ويزيل الكليت,

النقرس@/ من وينفع البواس� يقطع انّه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تيه@:

ع'مة @ ã7ّال وهيى واXّد@, بالفتح اء Özوالتَّـ اXفازة@, التاء@: Ì»بك التِّيه ـ مصبا
تَْوهاً@: يتوُه وتاَه الطريق@/ عن ضّل اً@: Özَت يَتيُه اXفازة ã| ا@نسان وتاَه wا@, تدي Ôv فzا

تائه@/ انّه فيُقال يصادف@, فلم أمراً راَم Xن يُستعار ومنه وتّوهته@, ته Øzت وقد لغة@,

يتيه اXفازة اء@: Özَّوالت والتِّيه ا¡�ة@/ من جنس وهيى صحيحة@, كلمة تيه@: ـ مقا
إ@بدال@/ من وهو يتوه@, تاَه قالوا أصً' ليس والتوه@: إ@نسان@/ فzا

اً, Ùمتح� ذهَب @أ@رض@أيى ã|@وتاَه أتيَُه@الناس@/ وهو اً, Özَيَتيُه@ت , Ø:تك تاه: ـ صحا
وتاَه وأتَوَهه@/ ُه Ò Òzأت وما وطّوحها@, ها Øح� أيى ,@�]ع وتّوه@: نفسه وتَيَّـه اناً@, Òzَت يتيُه
وأتاويه@, أتياه وا�مع فzا@, يُتاه اXفازة والتيه@: أطَيَخه@/ وما ف'ناً أتيََه وما ,@ Ø:تك أيى

َمفِعَلة@/ وأصله َمعيشة@, مثال مَتzة وأرض اء Özَت وف'ة

تَيْـٍه ã| ووقعوا فzا@, يُتاه مَتzـة@: وأرض ـُته@, Øzوت /@ Ø�I أمِره@: ã| تاَه ـ أسا
َجسور@/ ان@: Özَوت ان@ Úzَت ورجل ع�قومه@/ @يَتيُه وهو @,@ Ø:تك ف'ن@: علينا وتاَه اَء@/ Özَوت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نوع Ø:والتك إ@هتداء@, طريق ã| Øالتح� هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ@صل أّن



٤٣٩ تيه

نفسـه@, حقيقة و@@يدريى حقيقته@, @@يدريى ما نفسه من يُظِهر Ù:تكXا فٕاّن ,@ Øالتح� من
وظيفته@/ عن غافل وهو مرجعه@, وٕا	 تكّونه مبدأ ٕا	 و@@يتوّجه

/@٢٦ . ٥ ـ أ�ْرض ã| َيتzوَن َسنًة Òأربَع� م ßzعل َمٌة رَّ ÔT@ ا Øuفٕا
عظم ٕاظهار هو الك: أّن والتيه@: ب,الك: الفرق :@ ّ للعسكريى الفروق ã| يقول
شـأنـنا ٔ@ّن ذّم صفاتنا ã|و ,@oعظ شأنه ٔ@ّن مدح تعا	 ا! صفات ã| وهو الشأن

يى Ù Ôd ا Ø̂ وٕا والّض'ل@, ا¡�ة أصله والتيه بأهل@, Gا ولسـنا للعظمة أهل وهو صغ�@,
أ@رض من والتيه به@/ ا! و@@يوَصف , Øوالتح� التشبيه@بالّض'ل ع�@وجه تائهاً Ù:تكXا
يقيمون أين @@يدروَن ين@, Ùمتح� Zشون أيى ون@, Øيتح� أيى ويَتzوَن فيه@, Øيُتح� ما

يتوّجهون@/ أيَن وٕا	

ٕانَّک فْضـِلک@, ِمن ـ'لِة والضَّ ِة Öـ� Ò¡ا من واْحفَـظْنا ِعنـِدك@, ِمن �ْهـِدنا أللّىُهّم
/@oالَعظ ذو@@الفَْضِل

ا�زء @ Øk قد وبٕا[امها %التـاء$@, ا¡رف هذه ٕ@[ام وفّقنا ع�ما وجّل عّز Lمدُه
الثـاء@, حرف وأّوله ãæالثا ا�زء ويتلوه وفضله@, وتأييده بتوفيقه الكتاب@, من أ@ّول
أ@ّول ربيع ¾Îر أوائل ã| بيَديى كتابته ت Ø]و أ@جزاء@, سائر ٕا[ام ã| التوفيق ونسأله

والّس'م@/ التحيّة ألف آله وع� عليه نبيِّنا هجرة من ١٣٩٥ سنة من



الكتاب ã| عyا اXنقولة للكتب الرموز ٤٤٠

الكتاب ã| عyا للكتباXنقولة الرموز
١٣٧٢@ه@@/ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور ـ التذكرة ٕاحياء

١٣٧٧@ه@@/ ,@Í½م طبع ,@ الدينوريى قتيبة @بن ـ الكاتب أدب
١٩٦٠@م@/ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الب'غة أساس = أسا

١٣٧٨@ه@@/ ,@Í½م طبع ُدريد@, @بن ـ إ@شتقاق
النجف@/ طبع الّرواة@, ٕانباه ـ إ@نباه

Vلّداً@/ ٢٥ ã| اُ@و	 الطبعة عليه@, ا! رضوان ØãÏ»للمجل ـ البحار
١٩١٩@م@/ باريس طبع Vّلدات@, ٦ ,@ ØãÏºللمقد ـ والتار± البدء

١٢٦٧@ه@@/ ,@ ãU[ طبع الفارسّية$@, %باللّغة قاطع برهان
/@Í½م طبع ,@ ّ البيضاويى ãÏÈالقا تفس� ـ ّ البيضاويى

١٢٨٥@ه@@/ سنة ,@Í½م طبع Vلّدين@, ã| ـ ّ الورديى ابن تار±
بريطانيا@/ طبع التوراة@, من التكوين سفر ـ التكوين

١٣٧٦@ه@@/ النجف@, طبع Vّلدات@, ١٠ ,@ ãÏºالطو للشيخ التبيان تفس�
اÔGدي@/ علم للسيِّد أ@نبياء تZيه

ايران@/ ,@ ّ ا�اربرديى للمحقِّق ا¡اجب @بن الشافية ¾Ìح ـ ا�اربرديى
النجف@/ طبع طاووس@, ابن للسيد ـ السعود سعد

ا¡اجب@/ @بن ايران طبع الت½Íيف@, ã| ـ الشافية
ايران@/ طبع للكافية@, أ@_ة Sم ـ ãÏÈالر ¾Ìح

١٢٧٠@ه@@/ ايران@, طبع ,@ ّ للجوهريى اللّغة صحاح = صحا
/@Í½م طبع ,@ ãUللثعل أ@نبياء قصص ـ العرائس



٤٤١ الكتاب ã| عyا اXنقولة للكتب الرموز

/@Í½م طبع زيدان@, �رجيى ـ ا@س'م قبل العرب
/@Í½م طبع Vّلدات@, ٣ ,@ للزÌ¿Uيى ا¡ديث غريب ã| ـ الفائق

١٣٤٤@ه@@/ اÌºائيل@, طبع ,@oحي لسلDن ãÏºفار ع:يى فرهنگ = فر
/@$ ãjتطبي %قاموس ١٩٧٨@م@ طهران@, طبع Xشكور@, Vّلدان@, @ـ@ ãjتطبي فرهنگ

١٣٥٣@ه@@/ القاهرة طبع ,@ ّ العسكريى ه'ل ãè@ٔ اللّغويّة الفروق
/@$ ãÏºفار ع:يى %قاموس تل@أبيب طبع بن@داويد, تأليف ãÏºفار ع:يى فرهنگ = فع

١٣١٧@ه@@/ اس'مبول طبع ,@ للساميى تركيى قاموس
Vّلدات@/ ٤ ,@ للف�وزآباديى اللّغة قاموس

١٩٧٠@م@/ قوbان@, ¡زقيل ,@ Ø ãèعر ـ ّ ع:يى قاموس = قع
١٩٢٨@م@/ ب�وت طبع ها@كس@, VسXقّدسXا الكتاب قاموس = قم

ا¡اجب@/ @بن النحو ã| ـ @كافية
١٢٨٦@ه@@/ ايران طبع ,@ Ø ã/ا¡ن الكفويى البقاء ãè@ٔ الكلِّيّات ـ @كليا

١٣٧٦@ه@@/ ب�وت طبع Vلّداً@, ١٥ منظور@, @بن العرب لسان ـ لسا
ايران@/ طبع والبقاع@, أ@مكنة معرفة ã| ا@طِّ'ع مراصد = اXراصد

١٣٦٦@ه@@/ ,@Í½م طبع جزءين@, ã| ,@ ّ للمسعوديى الذهب مروج ـ اXروج
١٣٤٢@ه@@/ ,@Í½م طبع أ@بصار@, مسالک
١٩٢٧@م@/ أوروبا@, طبع اFXلک@, مسالک
١٩٦٢@م@/ ,@Í½م طبع ,@ ãUللذه اXشتبه

١٣١٣@ه@@/ Í½م طبع ,@ ّ للفيّوميى اXن� اXصباح = مصبا
١٣٦١@ه@@/ ,@Í½م طبع ,@ Ø ãjللجوالي ,@ ّ أ@عجميى الك'م من اXعّرب = اXعّرب

١٩٦٠@م@/ Í½م طبع عكاشة@, ثروت بتحقيق قتيبة @بن ـ اXعارف



الكتاب ã| عyا اXنقولة للكتب الرموز ٤٤٢

/@Í½م طبع فؤاد@, ¤ّمد القرآن ٔ@لفاظ اXفهرس اXعجم
١٣٣٤@ه@@/ Í½م طبع للراغب@, القرآن غريب ã|فرداتXا = مفر

/@ للزÌ¿Uيى النحو ã| اXفّصل
١٣٩٠@ه@@/ Í½م طبع Vّلدات@, ٦ فارس@, @بن اللّغة مقاييس معجم = مقا

أ@ّول@/ اXلوك وهو hالقد العهد ع¿Ìمن ا¡اديى الكتاب ـ اXلوك
١٣٣٢@ه@@/ حيدرآباد@, طبع Vّلدات@, ٧ ,@Í¼نا بن ¤ّمد القرآن@, Ëºر ã| رجان ÒXا ن[

ا�ديد@/ العهد كتب من يوحنّا ٕاSيل ـ يوحنّا



٤٤٣ عة متنوِّ كلFت ã| Iقيق

لغات ã| عة
ِّ
متنو كلFت ã| Iقيق

ٕادريس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / %ع$ Ø ãUّالن ٕادريس حول
أرض / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وال«Êء أ@رض
ٕاَرم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / به يتعلّق وما ٕاَرم
أزر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕابراهo%ع$ أبو آزر
أفک / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXؤتفكات
ٕاّ@ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / منه واXنقطع ا@ستثناء حقيقة
اXص اXر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرآن ã| اXقطّعة ا¡روف
الياس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الياس, الياس@,
أّم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕامّا أما@, امام@,
اّن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أنا ان@, اّن@,
اSيل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اSيل

ّ ايى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ايى أيّا@, ,@ ّ ايى
أيّوب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / %ع$ Ø ãUالن أيّوب
Mر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / البحرين Vمع سيناء@, خريطة Mر@,
Ì¿ب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وإ@نسان Ì¿الب
بطن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والباطن الظاهر
بقع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا	الطور مدين من موسيل طريق
jب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والفناء البقاء
توراة / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تورات



الصيغ بعض ã| ٤٤٤

بعضالصيغ ã|
كلFت ã| والصيغ اGيئات ãæمعا ã|و
ٕاله / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَْعٌل
َبكر بقع@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فُعلٌَة
بكر بأس@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فُْعٌل فَْعٌل@,
بدع ,@Ì¿ب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعيٌل
Í½ب بدع@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاِعٌل
ترب برهن@, ـ فُع'ن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَِعٌل
بع[ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَِْعلٌَل
بعد بأس@, أمر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَِعَل فََعَل@,
بأس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَُعَل

ب¿Ìأفَْعَل أذن@, أثر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

فَعََّل
برك بدر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاَعَل
تبع ,@٥١ أخر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تَفَعََّل
برك / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تَفاَعَل
تبع بغي@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / إفتََعَل
بغي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕانفََعَل
بيض / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕافعالَّ ,@ إفَعلَّ
ب, أخر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕاستَفَْعَل


