
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



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
سيِّد ع� واُسلّم ã Øواُص� سبيله@, ِمن ٕاليه دعا Xا وتوفيقه هدايته ع� �ِ ا¡مد

ع�ته@/ من اXعصوم�الطاهرين وآله برّيته@, وأ¾Ìف خلقه 
خ وُرُسله@, أنبيائه

السادس ا�زء ã| ورaته@, ولطفه وتأييده تعا�وقّوته@, ا� Mول فنبدأ وبعُد@:@
أسـتمّد ومنه الشـ�@, حرف وأّوله ,@<@hالكر القرآن كلFت ã| C@التحقـيق كتاب من

مع�@/ 
خ ٕانّه وأستع�@,

مـطالعة قبل اHّٔول@, ا�زء من اXقّدمة يراجعوا أن العظام السادة من وأرجو
اXنظورة@/ ãæباXا من ع�بص
ة ليكونوا الكتاب@, مباحث

/@�Xالعا رّب يا علينا ل ÙÎº ,@Ì Ù»تُع@Hو Ì Ù»ي رّب

عندك@/ من Hّٕا Í½الن وما ,@ واGاديى اXوفِّق أنت اللّىهّم

اXصطفويى حسن





هو

oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفالّش�

شأم@:

وهيى الَمْشـأمة ذلک من اليسـار@, ا�Çانب ع� يدّل واحد أصل شأم@: ـ مقا
رجٌل ويقال آم@, والشَّ أم الشَّ يقال القبلة@, مَشأمة عن أرض أم@: والشَّ الَميَْمنة@, خ_ف

َشآمّية@/ وامرأة َشآٍم

يُ«Ìة@/ َشأمًة@: وقعد أشأَم@, وقد َشآم@, ورجٌل أم@, الشَّ أهل من هو شأم@: ـ أسا
ـؤَمي@: الشُّ ِرجله ع� واعتمَد /@ ÖÌ ßºيا بأصحابک@: Ö ßmوشا القبلة@/ مَشأمة عن والشأم
الطائر Gم وَجري والَمشأمة@/ ؤم بالشُّ م Òwوأصا َمشؤوم@/ وهو ف_ن ß وُش اليُ«Ìي@/

/@mشاHٔكا واHٔيامن كاHٔيامن mشاHٔا فٕاذاً /@mشاHٔا 
والط اHٔشأم@,

ع� وأخذ ُشـوم@/ فقيل اGمز ُخفّف ا Ø[ور مهموز ؤم@: الشُّ ـ ٧٢ . ٣ ا�مهرة
سودها@/ اHٕبل@: وُشوم َيساره@/ ع� أخذ ٕاذا يديه@: ُشومَي

شـFله@, ã| أخذت َشأماً@: واXكاَن القوَم شـأمُت ـ ١١١ . ٢ اHٔفعال @كتاب
الشاَم@/ çأ وأشأَم@: مَشؤوماً@/ صار :@ ß وُش ؤَم@, الشُّ wم أنزَل قوَمه@: والرجُل



شأم ٨

مثل به@: القوُم وتَشاَءم مبارك@/ 
غ َمشـؤوم@: ورجل ,@ ØÌ¿ال ـؤم@: الشُّ ـ مصبا
وNوز اHٔصل@, ع� ّ شاميى والنسبة Hفيفها@, وNوز سا@كنة wمزة ام والشَّ به@/ وا Ø
تط

اٍن@/ ÒZو Ø ã' ÒZ مثل ياء@, 
غ من باXد شأم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو واليُمن واXيمـنة@, اليُمن يقـابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اHٔصل أّن
عة الضِّ يرادف ØFع عبارة ؤم الشُّ فيكون كيف@, أو كّم ã| ومعنويّة ماّدية والقّوة ال)كة

الضعف@/ مع

ا¨'@/ واليد اXيمنة قبال ã| اXشأمة@, وجهة الي«Ìي@, اليد اHٔصل@: ومصاديق
ميموناً@: مباركاً كان ما مقابل ã| واXشؤوم البياض@/ قبال ã| اHٔسود واللون

الي«Ìي اليد R_ف وهذا وبركة@, وIّرك قدرة وزيادة قّوة Gا ا¨' اليد فٕاّن
/@'Ç ̈ا اليـد ã| Fك وال)كة 
òا مyا Nريى Hو وا¤دودّية@, والضعة الضعف ففzا
لون وهكـذا ا�Çيش@/ ã| ا�هت� ع� واXي«Ìة اXيمنة عنوان يطلق اHعتبار وwذا

القّوة@/ جهة من والسواد البياض

Hو فـzا ـعة والضِّ الّضـعف بـلحاظ اليـد ع� أم الشَّ ماّدة ٕاطـ_ق أّن فظهر
وال)كـة القّوة جهتا Fzف ي_حظ واXشأمة@: اXيمنة أّن Fك اليد@, Xوضوع خصوصيّة

الشمل@/ راجع ـ ا¨�وال¿Êل ã1جان جهتا H ,@Fوضعفه

وأصحاُب الَمْيمنـة أصحاُب ما الَمْيَمنـة فأصـحاُب َث�ثـة أزواجـاً Ôrوُكن
/@١٠ . ٥٦ ـ الّسابقون والّسابقون الَمشأَمة أصحاب ما الَمشأَمة

/@١٩ . ٩٠ ـ اXشأمة ولىِئَکأصحاُب اُ بآياتنا َكَفروا والَّذيَن



٩ شأن

والضعف القّوة جهة من اXقامات اخت_ف اXراد أّن ع� الكرZة اH}يات فتدّل
ا¨� ã1جان ٕا� فzا توّجه Hو ا�@/ من والقرب القلب ونورانيّة والروحانيّة اZHٕان ã|

¾Êل@/ أو �Z عن مكان ã| وكوuم واليسار

اXاّدية ا¡ياة دائرة ã|و اHٔنانيّة Tدودة ã| وقعوا الّذين هم اXشأمة@: فأصحاب

ã| ,@oنع وجنّة وَرJان َروح عن وانقطعوا النفسانّية@, ا¦اي_ت سجون ã|و الظلFنيّة
موم@/ ÒJ من oوظّل Òaو وم Òd

مصدر@/ Ëºٕا ؤم@: والشُّ أم@/ كالشَّ مصدر كاXيمنة@: والَمشأمة
ع�زيادة يدّل ّ اXيميى اXصدر فٕاّن اُخر@: مواّد أو أم الشَّ دون باÒXشأمة 
والتعب
ء ãÏ¿ال ذات ã| ضعة مع ضعف هو والشأم واللفظ@/ اXب' ã| زيادة بواسطة واستمرار

وأمثاGا@/ oح�وا والنار اXضيقة مواّد دون وهذا نفسه@, ã|و
نف«Îا@/ ã| اHٕنسانيّة النفس قّوة ã|ضعف ٕا� اXشأمة fرجع

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

شأن@:

شأنُت ـ العرب قول ذلک من وطلب@/ ع�ابتغاء يدّل واحد أصل شأن@: ـ مقا

ã1مَطل من هذا ما أيى ãæشأ من هذا ما ـ قوGم ذلک ومن قصَده@/ قصدت أيى شأ@نَه
بذلک يت Ød ا Ø̂ وٕا شأن@/ الواحد الرأس@, قبائل ب� fا ؤون@: الشُّ وأمّا أبتغـيه@/ والّذيى

مَسيً_@/ لنفسه وNعلها يطل}ا الدمع كأّن الدمع@, Vاريى ا Øu@Hٔ
أمـرهم@/ Hُفِسـدّن أيى Çم Òu@شأ Hٔشأَننَّ يقال وا¡ال@, اHٔمر الشأن@: ـ صحا
قال الدموع@/ ء Qيى ومyا وُملتقاها الرأس قبائل مَواصل وهيى ؤون الشُّ واحد والشأن
ويقال ٕا�العين�@/ Øj ٕا�ا¡اجب� الرأس من ينحدران ِعرقاِن الشأنان السّكيت@: ابن



شأن ١٠

شأ@نَه شأنُت وما قصَده@/ قصدت أيى شأنه وَشأنُت ِسنه@/ ÔI ما ٕاعمل أيى شأ@نَک@, ٕاشأن
له@/ ث ßأ@ك� n أيى

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

والتحقيق@:

باطنّية@/ حالة عن عمل ã Ø�Qو أمر ظهور هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
مقامات@: ا¡قّة والواقعيّة ا¡ضور جهة من لٕ_نسان أّن ذلک@: وتوضيح

القلب@/ ã|الصفات رسوخ مقام ـ@ اHّٔول
النفس@/ وج_ء الصفات تلک أثر ã| ا¡قّة اXعارف حضور ـ@ ãæالثا
واXشاهدات@/ اXعارف تلک ع�اقتضاء ا¡اHت ظهور ـ@ الثالث

ا¡اHت@/ تلک ع�اقتضاء اòارجيّة واHٕظهارات اHٕفاضات ـ@ الرابع

الصـدور@: جـهة وبلحاظ الفاعل ٕا� منتسبة ا Øu@أ جهة من اHٕظهارات وهذه
وIقّقها اòارج ã| وقوعها ٕا� اHنتساب جهة فzا ي_حظ وٕاذا الشأن@/ علzا يطلق

العمل@/ علzا يطلق واXاّدة@: الطبيعة nعا ã|
هو اHٔمر nعا فٕاّن التكوين@: ã| اòلق nوعا اHٔمر nعا يف�ق اHعتبار وwذا

اXاّدة@/ ٕا� وحاجة توّجه دون من والنفخ اHٕفاضات

/@٢٩ . ٥٥ ـ َشأن ã| ُهَو يَوم ُكّل رِض وا4َٔ Êواِت Ú»ال ã|َمن َيسأله
السـؤاHت ÏÉمقت ع� ا�اريـة واHٔلطاف الرaانيّـة اHٕفاضات ظهور يراد

مقالّية@/ أو حاليّة بألسنة والدعوات

يراد أن Zكن H هذا وع� ,@ Ø
والتغ والتبّدل التنّوع ع� يدّل الشأن@: 
وتنك
تقبل H اXقامات هذه فٕاّن ا¡ال@, مقام Hو واHٕدراك العلم مقام Hو الصفات مقام منه
وكFُل ـ اXقام تلک ã| ¼Íفة اعتباريّة كانت وٕان اHٔلوهّية@, مقام ã| والتنّوع التحّول



١١ شأن

َعنه@/ الّصفات Ô ã
ن ا4ٕخ�صلَُه

ãDوتن اHختيار ت_زم والقدرة القـدرة@, صفة الراسخة الصفات من كانت ا ØXو
قوله مع' وهذا واHٕرادة@, باHختيار العزيز ا� من الشأن فيكون وا�)@: اHضطرار
َمبسوَطتاِن َيداه َبل قالوا ا ß[ وُلِعنوا ُغلَّتأيدvم َمغلولَة Lا يد الzوُد وقاَلت تعا�@:

/@٦٤ . ٥ ـ َيشاء َكيَف ُينفق

اXبسوط@/ مقابل ã| ا¤دود هو واXغلول ]ع'القدرة@/ تستعمل اليد فٕاّن

ء@/ ãÏ Ò¾ ُكلِّ َمَلكوُت بيِدِه َمن ُقل
/@٣٧ . ٨٠ ـ ُيغنيه َشأٌن َيومئٍذ م Ôyِم امرٔيٍ لكّل أخيه@/// ِمن اXرُء يَفرُّ يَوَم

ٕا� التوّجه عن يغنzم حاtHم@: شدائد أثر ã| ي�اءي وما مyم يتظاهر ما أيى
أنف«Îم@/ سوي ما

باHختيار@, أو قهراً يناسبه وما ا¡ال@, ÏÉقت[ يتظاهر ما هو الشأن ٕاّن وقلنا
Ìاِئر@/ Ú»ال Òُتب� يَوَم ـ الكرZة مع'اH}ية حقيقة وهذا

َعَليكُم ُكنّا ٕا4ّ@ َعمل من َتعملون َو4 ُقرآن من ِمنُه َتتلو َوما َشأن ã| َتكوُن َوما
/@٦١ . ١٠ ـ Îوداً Ô¾

يتظاهر ما هو الشأن ٕاّن وقلنا غ
ه@, ع�أ@نّه يدّل العمل@: مقابل ã| الشأن ذ@كُر
عمل فهو الفعل وأمّا باHختيار@/ أو بالقهر الصدور جهة فيه وي_حظ ا¡ال ÏÉقت[

والتحّقق@/ الوقوع جهة من أو هو حيث من العمل فيه وي_حظ باختيار يصدر

/@٦٢ . ٢٤ ـ م Ôyِم ِشئَت ْن Ò ßX فأذَْن َشأuم ِلبَعِض استأذَنوَك فٕاذا@

Ìºائرهم@/ وتشzxا وطبائعهم حاtHم تقتضzا Gم أعFل من لبعض أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



شبه ١٢

شبه@:

ُت Ø{وش اXشابه@/ به@: والشِّ والشبيه الذهب@/ يُشبه ما اXعادن من َبه@: الشَّ ـ مصبا
وقـد ومعنوّية@/ ذاتيّة الصفة وتكون ,@Fyبي جامعة بصفة مقامه أeته ء@: ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال
التبسـت وتشاwت@: اHُموُر واشت}ت قيمته@/ ã| أيى كالدرهم@, الثوب ـ Vازاً يكون

عليه@/ لبّسته مثل تشبzاً عليه ته Ø{وش تظهر@/ nو Øñتتم فلم

يقال ووصفاً@, لوناً وتشا@كله ء ãÏ¿ال تشابه ع� يدّل واحد أصل شـبه@: ـ مقا
اHُمور@: من والُمشـبَّهات الذهب@/ يُشبه الّذيى ا�واهر@: من بَه والشَّ وَشبيه@/ وَشبَه ِشبه

اُن@/ Ò{ الشَّ الباب@: عن شّذ ا ØWو أشَك_@/ ٕاذا اHٔمراِن@: واشتَبه اXشك_ت@/
دواء عـليه ÒJيُل النحاس من ÍÈب ـبَه الشَّ الليث@: قال ـ ٩٠ . ٦ الxذيب
ت Ø{وش ف_ن@/ من َشبَه ف_ن ã| وتقول@: بالذهب@/ ُشبّه Hٔ@نّه َبه@: بالشَّ يى Ødو فيصفّر@,
وتقول الُمشك_ت@, اHُمور@: من الُمشِبهات الليث@: وقال ف_ناً@/ ف_ن وأشبَه wذا@, هذا

اختلط@/ ٕاذا اHٔمر واشتبه علَيک@, خلط ٕاذا ف_ن يا Ú ãع� َت Ø{َش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]Çناسبة آخـر ء ãÏ¾ مقام ء ãÏ¾ تMيل هو اÇXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
مـاّدة ã| والتـناسب التجانس فهيى اFXثلة R_ف وهذا الصورة@, ã| Fyبي ومشا@كلة

وذات@/

ٕا� متعّد والتفعيل واحد@, ٕا� متعّد واXفاعلة اHٕفعال وباب Hزم@, مyا وا£ّرد
ه Ø{وشـ ه@, Òwوشـا ه Ò{وأش وَشبيه@, َشبَه هو فيقال@: با¡رف@, يستعمل وقد مفعول�@,

وباHٔسد@/ أسداً



١٣ شبه

كا£ّرد واHفتعال التفعيل@, Xطاوعة التشبّه أّن Fك اXفاعلة@, Xطاوعة والتشابه
واHنتخاب@/ ع�اHختيار ويدّل

مستمراً@, اXشاwة مطاوعة هو والتشابه@: اHستمرار@, مع اHٕشباه هو ة@: ÒwشاXفا
اXشاwة@/ ã| Fك متعلَّق ٕا� نظر دون من هو حيث من الشبه Iقّق ع� فيدّل

/@٧٠ . ٢ ـ َعَلينا َتشابَه البََقَر ٕانَّ

/@١٦ . ١٣ ـ zم َعلَ اòلُق فَتشابَه َكخلقه َخلقوا @كاَء ÒÌ Ô¾ ِLِ َجعلوا أم
/@١٤١ . ٦ ـ ُمتشابه Òوغ� ُمتشاwاً والّرّماَن والّزيتوَن

/@١١٨ . ٢ ـ َيعقلون لَقوم ياِت Ð4ا َبيَّنّا َقد ُقلوwم ت Ò Òwَتشا
علينا ويشكل علينا ش}ة مورد ã| وقع قد بذMه اُمرنا قد الّذيى البقر ٕاّن أيى

مصداقه@/ تعي�

اòلقان يتشابه ØOح ا� خلق قبال ã| خلق وGم خالق� ¾Ìكاء � وأجَعلوا
علzم@/

Fyمـ لكّل فٕاّن متشـابه 
غ أو متشـابه أفرادYا من كّل والرمّان والزيتوَن
متشاwة@/ 
غ آخر صنف ٕا� وبالنسبة متشاwة صنف كّل وأفراد Uتلفة أصنافاً

قبلهم من الّذين قال كذلک آية تأتينا أو ا� يكلّمنا Hلو يعلمون H الّذين وقال
الفريق�متشاwة@/ فقلوب قوGم@, مثل

واَُخـُر الِكـتاب اُمُّ هـّن اٌت ÒgÇ ÔT آيـاٌت ِمنُه الِكـتاَب َعلَيَک أنَزَل الَّذيى َهَو
/@٧ . ٣ ـ ِمنه َتشابه ما فيتَِّبعون َزيغ قلوwم ã| الَّذيَن ا فأمَّ اٌت ßwُمتشا

اُمور@: ٕا� اHٕشارة ينبغيى

اGHٕ×يّة اXعارف فٕاّن سافلة@, رتبة ٕا� عال مقام من التMيل هو ـ اHٕنزال ـ ١



شبه ١٤

تفهيمها اُريد ٕاذا واXلكوت@, وا�)وت الّ_هوت nعوا m_ت ãOّال النورانيّة وا¡قائق
والبـيان اHٔلفـاظ جهة من nالعا هذا ٕا� تMيلها من Hبّد الناسوت@: nعا ã| وبياuا
فٕاّن ,@nالعا wذا Uصوصة بعبارات ا¡قائق تلک عن Ø(فيع واHٔحكام@, واXوضوعات
ا¤دودة@, بٕادرا@كاتنا تصّوراً ولو ا¤سوسة اXاّديّة ãæعاXا قبال ã|وضعت ا Ø̂ ٕا الكلFت
وراء ما من nعوا سنخ من هيى ãOّال oفاهÇXوا ãæللمعا وضعت ألفاظ لنا توجد Hو

/@ هيى حيث من اXاّدة
ٕا� 
السـ ã| والقصد للتوّجـه مورداً تكون ما ا Øuٕا ية@: {Hا كلمة ã| قلنا ـ ٢

التMيل@/ يناسب اXع' وهذا ٕاليه@/ wا للوصول ووسيلة اXقصود
ترديد H ّ قطـعيى ورأيى حكم ذا جعل الّذيى هو ا¤كم ٕاّن ا¡كم@: ã| قلـنا ـ ٣

¼Íاحة@/ Hو بّت فيه ليس الّذيى اXتشابه ويقابله تشابه@, Hو فيه

ل_سـتفادة موارد ا Øuفٕا وأساسه@, الكتاب اُّم هّن القطعيّة ال½JÍة وا¤gات
ا¡Çياة ã| ٕاليـه Jـتاج وما وا¡رام ا¡_ل تبي� وفzا الناس@, لعموم واHسـتفاضة

الب¿Ìّية@/
الّ_هـوت nعـا ٕا� السـالک توصل آيات فهيى اXتشاwة@: اH}يات وأمّا ـ ٤
اخـت_ف ع� والروحانيّـة النـورانيّة Iقّق بعد مyا ويسـتفيد ومعارفها@, وحقائقها
باخت_ف@مراتب@اXعرفة@والنورانّية@, تشاwها اXتشاwة@Oتلف فاH}ية السلوك@ومرات}ا@/

وال�ديد@/ التشابه قّل :@ Ø ãæالروحا واHرتباط اXعرفة زيدت Fّفكل
اXعرفة@/ وأهل للخواّص ا Øuفٕا الكتاب@, ã| وجودها من Hبّد اH}يات وهذه

له Zكن H قلبه يتنّور nمن فٕاّن تشابه@, ما فيتّبعون زيغ@: قلوwم ã| والّذين ـ ٥
عن منحرفاً كان ٕاذا ØDس Hو معارفها@, ٕا� والتوّجه اH}يات تلک حقائق من اHستفادة
يطابق ما ع� Ìها Ø»ويف رأيه ÏÉمقت ع� مyا فيسـتفيد الض_ل@, عن ومتّبعاً ا¡ّق



١٥ شبه

ونظره@/ هواه

الِعـلم ã| والّراسـخوَن Lُا ٕا4ّ تأويلَه َيعلَم َوما تأويلَه وابتغاَء الِفْتنـِة ابتغاَء
/@٧ . ٣ ـ َربِّنا ِعنِد ِمن ُكّل ِبه آَمنّا َيقولون

العـلم حـقيقة ٕا� وصـلوا والّذين ا� Hّٕا Ø ãJا¡قي ومرجعه Tمله يعلم H أيى
قلوwم@/ ã| اXعرفة ورسخت

اÇXاّدية oفاهXوبا بالظاهر Ì Ø»يف H اXتشابه أّن ٕا� ٕاشارة بالتأويل@: 
والتعب

ã| ّ اÇXعنويى واHشـ�اك العـامّة الدHلة طـبق ,@ Ø ã'باط مع' ٕا� يؤّول بل الظاهرّية@,
الباطن@/ وع�مقتÏÉنورانيّة اHٔلفاظ@,

/@٢٣ . ٣٩ ـ ِمنه Ò تَقَشِعّر@ ãæاً َمثاwِكتاباً ُمتشا ديث Ò¡ا أحَسَن َل نَزَّ Lُا
واXعارف اXتنّوعة العلوم ã| يذكر ما أحسن فيه يذكر حديث أحسن والقرآن
وما اGHٕيّة وا¡قائق تعا� ا� ٕا� والسلوك النفس وtذيب اHٔخ_قيّات من ا¡قّة
اHٔنـبياء من وقصص اXعا¾Ìة وآداب اHجBعيّة والعلوم اXاّدة nعا وراء ]ا يرتبط

اXاض�@/
وكلّيات اXطالب وظاهر والتعب
ات الكلFت جهة ومن بظاهره الكتاب وهذا

ã| والتـدّبر والتحقيق الدقّة أّن Hّٕا اXؤلَّفة@, الكتب كسائر وهو له@, امتياز H :@ ãæعاXا
راجع ـ Ì¿للب اHٕعجاز حّد ã| له امتيازاً تعطيى وتعب
اته@: ومعانيه ألفاظه جزئيّات

وغ
ه@/ كالقرء مربوطة موارد

وا�Çلود القـلوب أّن Hّٕا اH}يات@, من اXتشاwات ã| Fك متشابه@, ظاهراً فهو
العلم@/ ã| والراسخون ا� Hّٕا تأويله يعلم وما عظمته@, من تقشعّر

ث'@/ راجع اXاّدية@, الع_ئق من انعطافات أيى ,@ ãæمَثا هذا مع وهو



شبه ١٦

ولكن َصَلبوه َوما َقَتلوه َوما Lا َرسوَل Òhَمر Ïبَن Ò»عي اXسيَح قَتلنا ٕانّا وقوGم
/@١٥٧ . ٤ ـ ٕالَيه Lُا َرَفَعه َبل َيقيناً َقتلوه وما م@/// Ô ÒG ُشبَِّه

قد اHٔمر هذا ٕاّن بل يصلبوه nو يقتلوه n الzود أّن ع� تدّل الكرZة اH}ية هذه
وقع@/ قد طريق ّ بأيى اòارج من Gم ُشبِّه

والبحث@/ التحقيق مرحلة عن فخارج اHٔمر@: هذا جزئيّات وأمّا

تعا� ا� جانب ٕا� Ø ãæسدا�ا الرفع فٕاّن ,@ ãæالروحا الرفع يراد ٕاليه@: رفُعه وأمّا
[@بَكلمٍة UصوصWتاز Lو ع� وتكوينه عي«CÏع> بدن كان ØXا نعم مناسب@/ 
غ

بذلک@/ قابً_ أو ّ ال)زخيى البدن من قريباً بدنه كون يبعد ف_ اXسيُح@] ه Ôdا منُه
ا� جانب ومن الغيبيّة اXع'باHٕرادة Iقّق ٕا� ٕاشارة متعّدياً@: والتعب
بالتشبيه

اXتعال@/
ِبـه تـوا@ واُ َقبُل ِمن ُرِزقـنا الَّذيى هىذا قاُلوا ِرزقاً ٍة َر Ò Ò\ ِمن ِمyا@ زُقـوا@ ُر F @ُكلَّ

/@٢٥ . ٢ ـ ُمتشاwاً
ّ الدنـيويى البـدن أّن Fك شـكً_@, متقاربة وال)زخ اXاّدة nعا ã| اXوضوعات

الصورة@/ ã| متشاwان أيضاً ّ وال)زخيى

الدنيا حياtم ã| اXؤمن�الكامل�يستلّذون فٕاّن روحانّية@: اُريدت\رات وٕاذا
wا@/ يأنسون كانوا وهم الروحانيّة ا¥رات بأنواع

عن وتكشف اُنس زيادة توجب السابقة فٕاّن والتشابه@: السـابقة وجود وأمّا
الصورة@/ ã| التشابه وجود وكذلک قبل@, من ع_قة وجود

مـتشابه هو ا Ø̂ ٕا اH}خرة@: ã| به ُيرزقون رزق كّل أّن ع� الكرZة اH}ية وتدّل
ã| الروحانيّة اHٔرزاق عن ُحِرم fن حياته@, أيّام ã| منه استفاض و]ا ّ الدنيويى بالرزق



١٧ شّت

أيضاً@/ اH}خرة ã| عyا Tروم فهو الدنيا

/@٩٩ . ٦ ـ ُمتشابه Òوغ� مشت}اً ّماَن والرُّ والّزيتوَن ِمنأعناب وَجنّاٍت
أو قـهراً ٕاباء دون من واXطاوعة الوفاق ع� النسبة إفادة ع� يدّل اHفتعال

اHستمرار@/ ع� تدّل اXفاعلة أّن Fك اختياراً@,
تلفاً ÔU رَع والزَّ والنَّخَل آية@: ã|و Cمشت}اً> اHفتعال بصيغة اH}ية هذه ã| Ø(وع

/@١٤١ . ٦ ـ ُمتشاِبه Òوغ� ُمتشاwاً ّماَن والرُّ يتوَن والزَّ @ُكله اُ
فٕاذا اHخت_ف@, وحصول التنّوع ي_زم واHختيار الطَّوع فٕاّن التشابه@: بصيغة
السابقة اH}ية R_ف وهذا التشابه@, ذ@كر ÏÉاقت ية@: {Hا هذه ã| UCتلفاً> اHخت_ف ذ@كر

اHخت_ف@/ فzا يذكر n ãOّال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شّت@:

َشتيت ء ãÏ¾و تات@, الشَّ ËºHٕوا تفّرق@, ٕاذا ÍÈب@: باب من َشتّاً شّت ـ مصبا
بُعَد@/ :@Fyبي ما وشتّان كذلک@, أشتاتاً وجاءوا متفّرقون@, ع�فَع� ØOَش وقوم متفّرق@,

اXتفّرق@, ء ãÏ¿ال تشتيت ذلک من وتزيّل@, تفّرق ع� يدّل أصل شّتت@: ـ مقا
َشتيت@: وَثغر أشتاتاً@/ القوم جاء وقال bُعهم@/ تفّرق وَشتّاً@, َشتاتاً م Ô{َشع شّت تقول
Yا@, ما وشـتّان ]�ا@ِكبة@/ ليست اHٔسنان ٕاّن يقال كأ@نّه هذا من وهو حسن@, مُفَلّج

/@Fyبي ما َشتّان ـ قالوا ا Ø[ور اHٔفصح@/ ٕانّه يقولون

ويقال فّرقه@/ أيى وكذا@, كذا ã1بقل شّت :@ ّ اHٔصمعيى قال ـ ٢٦٩ . ١١ الxذيب
وتشّتَت اHٔمر استشتَّ وقد فّرقوه@/ أمرهم@: وشتّوا ,@ أمريى فّرقوا أيى :@ قوميى ãè شّت

ã Øæوٕا /@ ØOوَش َشّتٍ أمر ã| ووقعوا َشتاَت@/ وَشتاَت أشتاتاً@, القوم جاء ويقال /@Ì¿انت ٕاذا



شّت ١٨

النون ã| ãOّال فالفتحة َشُتت@, عن م½Íوفة وَشتّاَن الُفرقة@/ أيى تات الشَّ عليكم أخاف
/@ ãÏÈاXا عن م½Íوف أ@نّه ع� الفتحـة تلک وتدّل التاء@, ã| كانت ãOّال الفتحـة هيى
َشتّان يقال Hو Yا@, ما وشتّاَن ع@/ ÔÌ Òºو َوُشک واHٔصل@: عاَن@, ÖÌ Òºو َوْشكاَن وكذلک

/@Fyما@@بي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اHٔعـضاء تـفّرق وهو Uصوص تفّرق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
/@ ّ معنويى أو ماّديى ã| خر@, {Hا من كّل واHٔجزاء

زيد تفّرق فيقال غ
ها@, أو جزءين أو أجزاء ب� يكون أن من أعّم والتفّرق
وي_حظ اHّتصال@, مطلق قبال ã| واHنفصال التجّمع@/ مطلق @قبال ã|@فالتفّرق وعمرو@/

واحد@/ ء ãÏ¾ ã| كونه واHٔغلب وصل@, بعد فصل مطلق حصول فيه

/@٦١ . ٢٤ ـ أشتاتاً أو يعاً Òb تأ@كلوا أن ُجناٌح َعَليكُم لَيَْس

/@٦ . ٩٩ ـ م Ô ÒGFأع ْوا Ò Ôل� أشتاتاً النّاُس َيصدُر َيومئٍذ
/@٥٣ . ٢٠ ـ Ø'َش َنباٍت ِمن أزواجاً بِه فأخَرجنا

النـاس ÇOرج يـومئذ مـتفّرق�@/ أو Vتمع� كونكم حال ã| تأ@كلوا أن أيى
متفّرقة@/ نباتاتUتلفة من أزواجاً به وأخرجنا اHٔعFل@/ Xشاهدة متفّرق�

/@١٤ . ٥٩ ـ × Ø'َش م Ôwوقلو يعاً Òb م Ô{َسI
N@Hمعها متشّتتة@, بواطyم ولكّن واحد ع�@برنا¶ Vتمعون الظاهر ã| م Øuٕا@ أيى

واحد@/ رأيى

ã| السابقة اH}ية ã|و اH}ية هذه ã| اXاّدة واستعFل ,@ ّ معنويى أمر ã| الشّت وهذا
اXذكور@/ ع�اHٔصل يدّل ا�مع@: ماّدة مقابل



١٩ شتو

اXريض@/ ã| ÏÒÈَكمر شتيت@, bع :@ ØOوَش

/@٥ . ٩٢ ـ َمنأعطَي فأّما Ø'لََش َسعَيكُم ٕانَّ
فارد@/ وع�مقصد واحد ¼Íاط ã|وليست متشتّتة Vاهداتكم ٕاّن أيى

منّظم@, صحيح برنا¶ ع� حياته ã| مساعيه تكون أن اXتدّبر للعاقل وينبغيى
ـ وكFله ص_حه ٕا� وُترشـده سـعادته@, ٕا� وتسلكه ومقصوده@, مطلوبه من ُتقّربه

َسَعي@@/ ما ٕا4ّ لٕ�نساِن لَيَس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شتو@:

وهيى يِف@, الصَّ خ_ف الشتاء@, وهو اHٔزمنة@, من لزمان واحد أصل شتو@: ـ مقا
تْوة@, الشَّ والواحد معروف@, تاء الشِّ اòليل@: وقال /@ والَمشتيى الَمشتاة واXوضع توة@, الشَّ
الشتاء@, ã| دخلوا ٕاذا القوُم ÒOأش ويقال وِشكاء@/ َشكوة مثل وهو جّيد@, قياس وهذا

تاء@/ الشِّ أصاwم ٕاذا وشتَْوا

مفرد ٕانّه ويقال وغ
ه@, الفّراء عن بعÎÉم نقله َشتْوة@, bع قيل تاء@: الشِّ ـ مصبا
باXذّكر@, Uتـّص أفِعلة ع� ِفعال وbع اHٔشـتية@, ع� bع وGذا الفصل@, ع� علٌم
فتحت ا Ø[ور الواحد@, ٕا� رّداً ّ َشتْويى النسبة ã| قال bعاً جعله fن النسبة ã|واختلف

Ø ã]شتا فقال ع�لفظه ٕاليه نسب مفرداً جعله ومن قياس@, 
ع�غ ّ َشتَويى فقيل التاء
/@ ّ وشتاويى

واXوضع َشتْوة@, والواحدة@: معروف@, الشتاء الليث@: قال ـ ٣٩٦ . ١١ الxذيب
تسـمِّيى والعـرب صائف@/ ويوم شاٍت ويوم َيشـتو@, َشتا والفعل والَمشتاة@, الَمشتي
برده@/ واشتّد مطره قّل ٕاذا ـتاء الشِّ ã| تصي}م ما أ@ك^ ا£اعات Hّٔن شـتاء@, القحطة



شجر ٢٠

ابن وعن والربيع@, والصيف الشتاء ã| منازلنا أيى ومرابعنا@, ومصايفنا مشاتينا وهذه
/@ الواديى صدر والشتا@: اòشن@, اXوضع الشتا@: :@ ãèعراHٔا

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

والتحقيق@:

اGواء@, برودة زمان وهو الصيف يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
/@ ّ انðاعيى فzا واHشتقاق

/@٢ . ١٠٦ ـ ْيف َوالصَّ تاِء الشِّ ِرحلََة ُقَريٍش@/// 4ٕي�ِف

للتجارة ومّكة@, ا¡جاز عن خارجة ب_ٍد ٕا� يرIلون كانوا قريش أفراد فٕاّن
ا¡جاز, من ال¿Êل جهة ã| الواقعة الشامات ãÏÈأرا ٕا� الصيف ãDف ولتأم�معا¾Îم@,

ãÏÈراHٔا من وهيى وسـوريا@, ولبـنان وٕاÌºائيل وفلسـط� اُردن ãÏÈأرا فعً_ وهيى
من وهيى ا¡جاز@, من ا�نوب جهة ã| الواقعة ا¨ن ãÏÈأرا ٕا� الشتاء ã|و اXعتدلة@/
٦٥ من قريب ã|و ١٨ ٕا� درجة ١٠ ب� اHستواء@, خّط من القريبة ا¡اّرة اXناطق

/@Hًطو درجة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شجر@:

من معناYا Oلو Hو بعض@, من FÎÉبع يقرب متداخ_ن@, أص_ن شجر@: ـ مقا
هذين ب�فروع bعنا وقد وارتفاع@, ء ãÏ¾ ã| علّو بعضومن ã| بعِضه ء ãÏ¿ال تداخل
من Hلو H وهيى شجرة@, الواحدة معروف@, فالشجر /@Fتداخله من ذ@كرناه Xا الباب�
من أشـَجُر اHٔرض هذه ويقال الشجر@, 
كث شِجر@: وواٍد أغصان@/ وتداخل ارتفاع
ٕاذا اHٔمـُر@: القـوم بـ� وَشجر ساق@/ له نبت كّل والشجر شجراً@/ أ@ك^ أيى غ
ها@,
بعض@/ ã| بعضه ك_مهم لتداخل مشاجرة يت Ùdو فيه@, وتشاجروا اختلفوا أو اختلف



٢١ شجر

اHٔصمعيى وكان الفم@, مَفرج هو قوم فقال اHٕنسان@: َشْجر وأمّا تنازعوا@/ واشتجروا@:
فـقد اجتمعا ٕاذا اللَّْحي� Hّٔن متقاربان عندنا والقوHن بعيـنه@, الذقن ْجر الشَّ يقول@:
ع�َشْجرة@/ يده وضع ٕاذا الرجل اشتجر ويقال الكلمة@/ قياس من ذ@كرناه Fك اشتجرا@,

فرفعته@/ Øتَد� ٕاذا ء@: ãÏ¿ال شجرت ويقال

َشجرة@, الواحدة وغ
ه@/ كالنخل به@, يقوم صلب ساق له ما الشَجر@: ـ مصبا
قـتل@: بـاب من َشـْجراً بيyم اHٔمر وشـَجر وأشـجار@/ شـَجرات ع� أيضاً وNمع
والَمْشجرة@: الشجر@/ كث
ة َشْجراء@: وأرض تطاعنوا@/ بالرماح@: وتشاجروا اضطرب@/

الشجر@/ موضع

والشـجرات الشـجر ع� Qمع الواحدة@, الشـجرة@: ـ ٥٢٨ . ١٠ الxـذيب
ُتنبت أرض فهيى الَمْشجرة@: وأمّا َشْجراء@, منبته@: ã| منه 
الكث وا£تِمع واHٔشجار@/
Dف أيى م@, Ôyبي فDشجَر /@
كث شجر ذو :@
شج وواٍد شج
ة@, وأرض /@
الكث الشجر
Uتلف�@/ تَشابكوا أيى وتشاَجروا@, اشتجروا ØOح اòصومات من اHخت_ف من وقع
اشـتبک فـقد بعضاً بعضه خالف ء ãÏ¾ وكّل برماحهم@/ فتشاجروا فئتاِن ÒJالت ويقال
را@كب ÒX قيل هذا ومن بعض@, ã| أغصانه بعض لدخول شجراً الشجر يى Ùdو واشتجر@,

بعض@/ ã| بعÎÉا ْودج ÒGا ِعيدان لتشابک َمشاِجر@, النساء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأوراق@, غصون منه وظهرت وع_ ^ا ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
معنويّاً@/ أو ماّدياً كان سواء

.@@٢٢ ـ والّدوابُّ َجر والشَّ وا+باُل والنّجوُم والَقَمُر مُس والشَّ :@ ã| Fك فاXاّديى
/@١٨



شجر ٢٢

/@ ٨٠ . ٣٦ ـ ا4ٔخÍÉناراً جر الشَّ ِمن َلكُم َجَعَل الَّذيى
/@١٨ . ٤٨ ـ َجرة الشَّ َت ÒI ُيبايعونََک ٕاذ

/@ ّ اòارجيى ّ اXاّديى الشجر يراد
/@٥٢ . ٥٦ ـ َزّقوم ِمن َشَجٍر ِمن @ِكلوَن Ð4 :@ ã| Fك ّ واXعنويى

/@٣٥ . ٢ ـ .Xالظّا ِمَن َفَتكونا ةَ َجَر الشَّ هذِه تقَربا َو4
/@٦٠ . ١٧ ـ الُقرآن ã| اXلعونََة ةَ َجَر والشَّ

كونه من أقّل Hو سنخه@, من يكون أن Hبّد اXاّدة nعا ماوراء ã| الشجر فٕاّن
فـٕانّه حقّاً@, الشجر Xفهوم مصداقاً كونه عن رجه ÔO Hو والكثافة@, اXاّدة عن خارجاً

عاّم@/ مفهوم

النفس ã| ويتظّهر ويعلو ينمو ما هو ال)زخ@: nعا ã| الشجرة واXناسب]فهوم
ِخَرة Ð4ا الّداُر ِتلَک ـ اHٔعظم sوالص اHٔ@ك)@, ا¡جاب هو وهذا باHٔنانّية@, عنه Ø(ويع
والظلُم العزيز ا� قبال ã| ال¿Ìك هو وهذا رض@, ا4َٔ ã| ُعلّواً ُيريدن 4 ِللَّذيَن َعُلها ÒS

/@oَعظ َلظلم Ìك Ø¿ال ٕانَّ ,@.Xالظّا ِمَن َفَتكونا ـ الشديد
/@٢٢ . ٧ ـ F Ôtَسْوءا FÔ ÒG َبَدْت ةَ َجَر الشَّ ذاقا ØF َفلَ

/@٢٠ . ٧ ـ َمَلك. تكونا أن ٕا4ّ َجَرة الشَّ هذه َعن ا Ôg ربّ F ا@كُ Òu ما
/@١٢٠ . ٢٠ ـ َيب�× 4 وُملٍک لد Ôòا ِة َع�َشَجَر أدلّک َهل آَدُم يا قاَل

عن Oرجا مَلك�وأن يكونا Hِٔن الشجرة عن الyيى بأّن الشيطان له فوسوس
قدرة يزيده ]ا ãçويأ ٕاليه ويتوّجه نفسه يقّويى أن Hزم واHٕنسان اHٕنسانّية@/ حدود

ã| البـقاء له ويـتحّصل ا¡ياة ٕادامة من يتمكّن ØOح وتشّخصات وحكومة وسلطة
العيش@/



٢٣ شجر

Ì»وك تتحّصل@بالعبودّية@واHٕطاعة ا Ø̂ النفسوقّوته@وسلطته@ٕا قدرة عن@أّن غفلة
عن السوآت آثار و[Çحو الضعف@, ويرتفع له@, والدوام البقاء يتحقّق وwذا اHٔنانّية@,

وجوده@/

wا@/ اXغرورين الدنيا أهل أ@ك^ ã| جارية الشيطانيّة الوسوسة وهذه

واعت_ئه@/ نوره وارتفاع وQلّيه حّق ظهور ã| الشجرة تطلق وقد

/@٣٠ . ٢٨ ـ َجَرة الشَّ ِمن الُمباَر@كَِة البُقَعِة ã|
/@٣٥ . ٢٤ ـ Ìقيّة Ò¾4 زيتونٍَة ُمباَر@كٍَة ٍة َشَجَر ِمن يوَقد

لنوره@/ اHٔعظم والظهور ã Ùالتج� مقام يراد

أن من أعّم ,@ ãتعا�Xا اXتظاهر ã Øتج�Xا هو الشجرة@: ã| الواحد اHٔصل أّن فظهر
/@ ãæروحا أو ّ ماّديى مقام ã| يكون

الُقـرآن ã| اXلعونََة ةَ ـَجَر والشَّ للنّاس ِفتنَة ٕا4ّ أريناك ã' الَّ ؤيا الرُّ َجَعلـنا َوما
/@٦٠ . ١٧ ـ َكب�اً ُطغياناً ٕا4ّ َيزيُدُهم ا Òf ّوفهم ÔKو

ويـ�فّعون اXسـلم� من يتظاهرون الّذين اXلعـونة@: الشجرة هذه من اXراد
القـرآن ã| لعنوا قد وهؤHء والكتاب@, الّرسول خ_ف أنف«ÇÎم ٕا� الناس ويدعون
ونـقض ورسـوله@, ا� وٕايـذاء والكـفر@, والفسـاد@, بالظلم@, Uتلفة@, بعناوين hالكر

اXيثاق@/
/@٥٧ . ٣٣ ـ واÐ4خَرة نيا الدُّ ã| Lُا م Ô Òyلََع وَرسولَه Lَا يؤذون الَّذيَن ٕانَّ

/@١٣ . ٥ ـ َلَعنّاُهم ميثاَقهم Îم ßÉنق ßEَف
/@١٨ . ١١ ـ .Xَع�الظّا Lا َلعنَُة أ4

ويَظلمن اXسلم�@, Oالفن ãç_ّال الطوائف العـنوان@: هذا من ØkHٔا فاXصداق



شّح ٢٤

عهودهم@/ وينقضن اHٕس_م@, أ_ة ويؤذين الناس@,

فzا@/ روايات ووردت اُمّية@, بنو ا�Fعات@: هذه رأس ã|و
/@٦٥ . ٤ ـ م Ô Òyبَي شَجر Dف وَك Øg ÔJ Ø'َح يؤمنوَن َوَربّک4 َف�

بيyم@/ Dف اخت_فات وأوجبت وتظاهرت ارتفعت قد موضوعات ã|
مباركة شجرة فهو واHٔلوهّية@: الروحانيّة مقام ã| وقع ٕاذا والتشاجر ْجر فالشَّ

ã| كان سواء وأنانّية@, وخ_ف باطل ظهور فهو ا¡ّق@: قبال ã| وقع وٕاذا نور@/ ã Ø�Qو
عمل@/ ã| أو ّ خارجيى موضوع

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

شّح@:

ÍÈب ãèبا من لغـة ã|و قتل@, باب من يُشّح وشّح البخـل@, ّح@: الشُّ ـ مصبا
ع�بعض@/ بعÎÉم شّح ٕاذا القوم@: وتشاحَّ وأشّحة@, أِشّحاء وقوم شحيح@, فهو وتعب@,

وهو ّح الشُّ ذلک من حرص@/ مع منعاً يكون Øj اXنع@, فيه اHٔصل شّح@: ـ مقا
به الفوز Fyم واحد كّل أراد ٕاذا ع�اHٔمر@, الرج_ِن تشاّح ويقال ِحرص@/ مع البخل
ء ãÏ¿ال ع� للمواِظب ويقولون /@ يُوريى H الّذيى حاح@: الشَّ ند والزَّ صاحبه@/ من ومنعه
ذاك وهو َشْحشح@, للَغيور ويقولون به@/ ُشّحاً Hّٕا عليه مواظبته يكون Hو َشْحَشح@,

منع@/ غار ٕاذا Hٔ@نّه القياس@,

,@
òا منع ع� ا¡رص ّح الشُّ أّن والبخل@: ّح الشُّ ب� الفرق ـ ١٤٤ ـ الفروق
ذلک@/ ع�منع حريص كأ@نّه بالَقدح@, عليه أشّح وٕان ناراً يوِر n ٕاذا َشحاح َزنٌْد ويقال

Rيل@/ تعا� ا� حقوق يؤّديى Xن يقال ف_ ا¡ّق@, منع والبخل

وهو ا¡رص مع البخل هو وقيل أع�@/ ØËÉوال البخل@, ّح@: والشَّ ّح الشُّ ـ لسا



٢٥ شّح

وقيل عاّم@/ ّح والشُّ وآحادها@, اHُمور أفراد ã| البخل وقيل البخل@/ من اXنع ã| أبلغ
اXمِسک ْحشاح@: والشَّ /@ يَِشحُّ وعليه ء ãÏ¿وَشّح@بال ّح@باXال@واXعروف@/ والشُّ البخل@باXال

البخيل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن القلب@, ã| الراسخ الشديد البخل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اHٔصل أّن
ا¡رص@/ مع يكون وأن أبلغ@, اXع'كونه هذا لوازم

/@٩ . ٥٩ ـ الُمفِلحون ُهم ولئىَِک فاُ َنفِسه ُشحَّ يوَق وَمن

الُمفلح@/ هو نفسه@: ã| اXكنون ّح الشُّ عن يُصان الّذيى أيى

عن النفس [نع ع�القوي@: وغلبت القلب ã|وثبتت رسخت ٕاذا الصفة وهذه
oوتعل اXنكر عن والyيى باXعروف اHٔمر عن [نع بل وفعً_@, Hًقو 
òا عمل مطلق
صورة ّ بأيى واHٕعانة واHٕحسان واHٕنفاق وٕارشادهم@, الناس@وهدايxم وتربية ا�اهل

Gم@/ واòدمة Zكنه
F Ôyبَي ُيصِلحا Fzأن َعلَ ُجناح َف� ٕاعراضاً أو ُنشوزاً َبعِلها خاَفتِمن وٕانwمرأةٌ

/@١٢٨ . ٤ ـ ِسنوا ÔI وٕان حَّ الشُّ ا4ٔنُفُس ِت ÒÍ ßÉواُح Õَخ� لح والصُّ ُصلحاً
والعـمل اHٕحسـان Gا فيُشكل به@, وموزجت بالشـحِّ اHٔنفس وقوربـت أيى

عليه@/ ا ØW أزيد 
òوا والص_ح باXعروف
الف_ح@/ طريق هو والص_ح@: 
òبا والعمل الشّح فدفع

/@١٩ . ٣٣ ـ �Òòَع�ا ًة أشحَّ ِحداد بألِسنَة َسلقوكُم وف Òòا ذََهَب فٕاذا
/@١٩ . ٣٣ ـ َينظرون م Òxرأي اòوف جاَء فٕاذا َعَليكُم ًة أِشحَّ



شحم ٢٦

وبـعد اòوف ء Vيى قبل مyم يظهـر Gم باطنيّة وصفة طبيعيّة حالة ّح@: فالشُّ
Hو الدنـيا@, للحياة اXال فيجمع الدنيا@, ا¡ياة وحّب النفس حّب نتيجة وهو زواله@,

للنفس@/ وٕاجراءه 
òا فيمنع نفسه@, oتعظ Hّٕا أعFله ã|يطلب

اXرتبة ã| ُشّحهم أّن ٕا� ٕاشارة :@
اòـ ع� ـ علَيكم ـ ã| 
التعبـ واخت_ف
م Øuوٕا ووسعهم@, ونفوذهم وقّوtم قدرtم خصوص ã|سلم�وXا bاعة ع� اHُو�
ٕالÇzم يتوّجهون اòوف جاءهم ٕاذا Øj Gا@, وحريصون Gم البسـطة هذه عن Zنعون
هم ُشـحَّ ويُظهرون سلقوهم اòوف ارتفع ٕاذا Øj ,@ ØÌ¿ال عyم ليدفعوا wم ويتوّسلون

Gم@/ 
خ كّل عن وZنعون علzم
هو أيضاً اHُو� مبدأ أّن Fك الثانية@, مبدأ وهيى وأقوي@, أشّد اHُو� فاXرتبة

ال¿Ìك@/ هو وهذا هو@, حيث من النفس حّب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شحم@:

معروف@, وهو حم@, الشَّ ذلک من اللحم@, ع�جنسمن يدّل أصل شحم@: ـ مقا
َشِحم@, قيل Jبّه كان وٕان الشحم@, 
كث مُشحم ورجل الُقرط@/ معلَّق اHُذن وشحمة

َشّحام@/ قيل يبيعه كان وٕان شاِحم@, قيل أصحابَه يُطعمه كان وٕان

شحوم@/ وا�مع منه@, أخّص حمة والشَّ معروف@, ا¡يـوان من الشحم ـ مصبا
أسفلها@, ã| Hَن ما اHُذن@: وَشْحمة /@oشح فهو جسده@, شحم ك^ شحامة@: وَشُحم

الُقرط@/ معلَّق وهو

ٕاذا ,@ ÓFَشـْح يَشَحم الرجل َشِحم يقال معروف@, حم والشَّ ـ ١٦٠ . ٢ ا�مهرة
ٕاذا Hحـم@, شاِحم وهو ٕابله@, شِحمت ٕاذا الرجل وأشَحم /@oوشح شِحم وهو ن@, ßd



٢٧ شحن

Cاشتّدت قِرم ٕاذا م ß Ò¡ َشِحم ورجل Hبن@, تاِمٌر ـ قالوا Fك واللحم@, الشحم عنده @كان
الشحم@/ أطعمهم ٕاذا أصحابه الرجل وأشَحم /@Fzٕال ¾Îوته>

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

والتحقيق@:
كان ما أيى ا¡يوان@, من اللحم يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن

دسومة@/ وفيه أبيض

zم َعلَ منا َحرَّ Òsوالَغ البََقر وِمن ظُُفر ذيى ُكلَّ zم َعلَ منا َحرَّ هاُدوا الَّذيَن وَع�
/@١٤٦ . ٦ ـ بَعظم wختَلط ما أو وايا Ò¡ا أو ا ÔYظهوُر aَلْت ما ٕا4ّ Fُشحوَمه

أعّم كونه يبعد Hو الدواّب@, ã| وا¡افر 
الط ã|لب ß¢ا هو الظفر@: من الظاهر
ظهورYا@/ ã|@ما Hّللتفصيل@والتفكيک@ٕا قابً_ والغsما@يكون البقر من والشحوم@: /@Fyم

Tّرم@/ 
فغ بالعظم@: وا¢تلط Fداخله Tتويات ã| وما

ببغzم@/ َجَزيناهم ذلَِک ـ@ بالzود Uصوصاً كان ا¡كم ã| التضييق وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شحن@:

الُبعد@/ ع� واH}خر الَملء@, ع� يدّل أحدYا متبائنان@, أص_ن شحن@: ـ مقا
tيّأ ٕاذا للبكاء@: ف_ن أشحَن الباب ومن ا@/ Òt_ٔم ٕاذا السفينة@: شحنُت ـ قوGم ـ فاHّٔول
ويـقال طردهم@/ ٕاذا شـحyم يقال الّطرد@, فالشحن خر@: {Hا وأمّا له@/ اجتمع كأ نّه له
وهيى ْحناء الشَّ الباب ومن يطردها@/ أيى بّان الزَّ ليشحن ٕانّه ا¡موضة الشديد ء ãÏ¿لل

ُمباِعد@/ أيى مُشاِحن وعدّو العداوة@,

وشحنت مٔ_ته@, ٕاذا َشْحناً أشحنه ه Ò
وغ البيَت وشحنُت ـ ١٦٠ . ٢ ا�مهرة



شحن ٢٨

أشحن ف_ن ع� وشِحنت مٔ_tا@, ٕاذا السفينة وشحنت wم@, سددته ٕاذا ند Ô�با الثغر
ْحناء@/ الشَّ من َشْحناً

وهو عداوة@, َشْحناء@: Fyوبي كّله@, َجهازها Økوأ مٔ_ها السفينة@: شَحن ـ أسا
يطرده@/ أيى باَب الذُّ ليشحن ٕانّه ا¡موضة@: الشديد ء ãÏ¿لل ويقال Hٔخيه@/ مُشاِحن

كّله@, جهازها وٕا[امک السفينَة مَلؤك ْحن@: الشَّ الليث@: قال ـ ١٨٤ . ٤ الxذيب
وليلxا@, يومها يكفzا الّذيى العلف من للدواّب يقام ما حنة@: والشِّ قلت: @مشحونة@/ فهيى
وقـال السلطان@/ أولياء من لضبطها الكفاية فÇzم من الكورة@: وِشحنة ِشحنxا@/ هو

لک@/ مشاِحن وهو العداوة@, ْحناء@: الشَّ الليث@:

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

والتحقيق@:

والوسـائل ا�Çهاز جـهة من ا¦اميّـة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اHٔصل أّن
Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã| اXع' وهذا الّ_زمة@,

وشحنت تقتضzا@, ما ع� الّ_زمة Qهñاtا أ[مت ٕاذا البيَت@: شحنت فيقال
من Gا يلزم ما أ@كملت ٕاذا الثغر@: وشحنت Vّهزة@, كوuا ã| يلزم ما ٕا[ام ã| السفينة@:
وهو ,@ Øع�Xا للعمل ومهيّأً Vّهزاً كان ٕاذا ليشحن@: وٕانّه الثغور@, وحفظ الدفاعيّة القوي
مـنه والفـعل واò_ف@, العداوة وي_زمه آخر فرد مقابل ã| Vّهزاً قام ٕاذا مُشاِحن@:

Tّل@/ لتأم� أو الدواّب@, لتأم�طعام وNّهز يستعّد Xا حنة@: الشِّ وهكذا ْحناء@, الشَّ

التـgيل ي_زم ñالتجه فٕاّن اHٔصل@, لوازم من فهو والرّد@: الدفع مفهوم وأمّا
والتباعد@/ والتنّحيى اHستق_ل اXع'ي_زم وهذا وا¡اجات@, النواقص ورفع

/@١١٩ . ٢٦ ـ الَمْشحون الُفلک ã| َمَعه وَمن يناه ÒSفأ



٢٩ شخص

/@٤١ . ٣٦ ـ الَمشحون الُفلک ã| م Òx ّريّ ذُ aلنا أ@نّا م Ô ÒG وآيٌَة
/@١٤٠ . ٣٦ ـ الَمشحون ٕا>الُفلک أبَق اXرسل.ٕاذ َن ß ÒX يونَس وٕانَّ

فـيه يصّح ØOح اXقتضية@, وا�هات الّ_زمة لل¿Ìائط ا�امع ا¦ام ا£ّهز يراد
الغرق@/ من عليه واHطمينان وجريانه وحركته السك'ع�اXاء

وخلق اللطافة@, من Øمع� ومقدار Uصوصة كيفيّة ع� اXاء خلق أّن DO Hو
اGواء تكوين وهكذا فيه@, وا�ريان اXاء ã| اHستقرار من يتمكّن Mيث الفُلک مواّد
اÇXتعال ا� ٕا� راجـعة كـلّها واللّـوازم Ìائط Ø¿ال سائر وهكذا مقتضية@, ¾Ìائط ع�

الفلک@/ ـ@@راِجع

Jمل أن الكرZة اH}يات ã| يناسـب Hو اXلء@, ليس]ع' الشحن أّن وظهر
وهذا ركوwم@, وقبل الذريّة aل قبل الشحن يكون أن التعب
فzا اقتضاء فٕاّن عليه@,

ã| نة ا¤سِّ اXرّجحة ا�هات من ليس مطلقاً الفُلک ملء أّن ٕا� مضافاً صحيح@/ 
غ
بالعكس@/ بل اXوارد@,

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

شخص@:

وهو الشخص@, ذلک من ء@/ ãÏ¾ ã| ع�ارتفاع يدّل واحد أصل شخص@: ـ مقا
بلد@, ٕا� بلد من شخص فيقال ع�ذلک مل ÔJ Øj ُبعد@/ من لک Êº ٕاذا اHٕنسان سواد
أيى شخيصة@, وامرأة شخيص رجل ويقال ,@Í½الب شخوص أيضاً ومنه قياسه@/ وذلک
Îºم وهو أع_ه@, من الغرض Îºمه جاز ٕاذا ,@ الراميى أشخص الباب ومن جسيمة@/
مكانه به نَبا قَِلق ٕاذا أ@نّه ذلک به@, ُشخص أقلقه@: أمر عليه ورد ٕاذا ويقال شاخص@,

فارتفع@/

ويـتعّدي غـ
ه@, ٕا� مـوضٍع من خرج شـخوصاً@: يشخص شخص ـ مصبا



شخص ٣٠

ارتفع@/ ٕاذا Í½الب وشخص ارتفع@, أيضاً@: شخوصاً وشخص أشخصته@/ فيقال باGمزة
يعّدي ا Ø[ور يطرف@, H بعينـيه فتح ٕاذا ب½Íه الرجل شخص فيقال بنفسـه ويتعّدي
وشـواخص@, شـاخصة وأبصار شاخص@, فهو بب½Íه@, الرجـل شخص فقيل بالياء
تـراه اHٕنسان سواد والشخص@: أع_ه@/ من اGدف جاوز شخوصاً@: ال«Îم وشخص

ذاته@/ ã| استعمل Øj بُعد من

وشخص جسيمة@, كقولک شخيصة وامرأة وُشخوصاً@, أشخاصاً رأيت ـ أسا
وشخص مشخَّص@, ء ãÏ¾و عّينه@, ٕاذا َء ãÏ¿ال شخص ا£از: ومن مكانه@وأشخصته@/ من
بف_ن ف_ن وأشخَص شاخصة@, Lوَك واHٔبصار ,@ ب½Íيى ٕاليک وشخص اXّيت@, Í½ب

اغتبته@/ ٕاذا اXنطق ã| له وأشخصت اغتابه@, ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خارج ã| لفرد@, أو خاّص مورد ã| ترفّع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
عضو@/ ã| أو منطق ã| أو

منه ترفّع ٕاذا مكانه من وشَخص حاHته@, ã| م�فّع أيى شخيص رجل فيقال
ينظر كأ@نّه علّو ٕا� ونظر عينيه وفتح ترفّع ٕاذا ب½Íه وشخص آخر@, ٕا�مكان وانتقل

/@ ّ الظاهريى Tيطه فوق ما ٕا�

/@٤٢ . ١٤ ـ بصار ا4َٔ فيه تَشخُص ليَوم ُرُهم يؤخِّ ا Ú̂ ٕا
توّجهه ã| Ø
Iو Tسوس كّل عن نظره ¼Íف ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا Í½الب شخوص
ا¡ادثة شّدة من وذلک سـبيل@, ٕا� vتديى Hو شـيئاً Í½يُب H كأ@نّه ب½Íه وشخص
zم ٕالَ يرتدُّ Îم4 ßºُرءو ُمقِنعيى Ò.ُمهِطع ـ وا¡
ة والدهشة اHبت_ء وٕاحاطة وحّدtا



٣١ شّد

هواء@/ م Ôtوأفئد َطرُفهم
ã| ُكنّا َقد ْيلنا َو يا َكَفروا الَّذيَن أبصاُر شاِخصٌة هيىَ فٕاذا ا¡قُّ الَوعُد واق?َب

/@٩٧ . ٢١ ـ َغفلَة

اليوم@/ ذلک ابت_ء شّدة من

درك عن غفل من فٕاّن الغفلة@, نتيجة الشخوص أّن ع� الكرZة اH}ية وتدّل
ح
اَن غده ã| فيصبح اXقصود@: هو ما ٕا� يتوّجه nو ا¡ّق الطريق وسلوك اXطلوب

َهواء@/ م Ôtوأفِئد ـ@ سكران اضطرابه شّدة ومن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شّد@:

ذلک من ٕاليه@, ترجع وفروعه ء@, ãÏ¿ال ã| قّوة ع� يدّل واحد أصل شّد@: ـ مقا
ومن أيضاً@/ ا¡رب ã|القياس وهذا الواحدة@, اXّرة ّدة@: والشَّ ه@/ أشدُّ شّداً العقد شددت

أشدَّ ويقال شّدة@/ أيى ي ُشدَّ ã'أصابت زيد@: ãèأ وعن البخيل@/ واXتشّدد@: الشديد الباب
أربعون ويقال الع¿Ìون@, واHُٔشّد: ارتفاعه@/ الyار: وَشدُّ ِشداداً@/ م Øwدوا كانت القوُم@ٕاذا

Gا@/ واحد H يقولون وبعÎÉم سنة@/

َشّداً وشددته شديد@, فهو ,@ قويى ِشّدة@: بابÍÈب من يِشّد ء ãÏ¿ال شدَّ ـ مصبا
الرحال@, شّد ومنه فاشتّدت@, العقدة وشددت اXّرة@منه@/ ّدة@: والشَّ أوثقته@/ من@باب@قتل@:

خّفف@/ ضّد عليه@: وشّدد Rيل@/ شديد@: ورجل السفر@/ عن كناية وهو

,@ÍÉÔ¡ا ّد@: والشَّ @القتال@/ ã|@عليه شّد تقول ْمل, Ò¡ا ّد@: الشَّ ـ ٢٦٥ . ١١ الxذيب
ا£اعة@/ ّدة@: والشِّ القلب@/ وثبات النجدة ـّدة@: والشِّ _بة@/ الصَّ ّدة@: والشِّ اشـتّد@/ والفعل
اHُٔشـّد@: الفـّراء@: قـال لبخيل@/ أيى َلَشديد@, ß�òا بِّ Ô¡ وٕانّه شجاع@/ شديد@: ورجل



شّد ٣٢

ِنـعمة@, اHٔنُعم واحدة :@qيGا ãèأ وعن بواحد@/ Gا أdع nو القياس@, ã| َشدٌّ واحدها

ã| اGاء وكأّن ,@ ّ القويى الرجل والشديد@: وا�_دة@/ القّوة ّدة@: والشِّ ِشّدة@, اHُٔشّد وواحدة
قالوا Fك وأُشّد@, أنُعم ع� فجمعا وِشّد@, ِنعٌم اHٔصل وكأّن زائدة@, كانت ّدة والشِّ النِّعمة

وأرُجل@/ ِرجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقابل ما القّوة أّن Fك الرخاوة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
الل�@/ يقابل ما واòشونة الضعف@,

يوصف مyا كّ_ً فٕاّن ا¡ّدة@, Hو الصلب Hو الثقل Hو ]ع'القّوة اXاّدة وليست
الُقوي@/ َشديُد علََّمه :@ ã| Fك wا@,

ةً@/ قوَّ م Ôyِم أشدَّ وكانوا ةً@, قوَّ أَشّد هيىَ َقريَة ِمن وكأيِّن
مرتبة@, كّل من عالية قويّة درجة ع� تدّل بل مستقّل@, ]فهوم ليست فالشّدة

Mسبه@/ موضوع كّل ãDف اXوضوعات@, باخت_ف Hتلف وهيى

/@ ٨٠ . ١١ ـ َشديد ٕا>ُر@كن آِويى أو اòارجّية@: اXوضوعات ãDف

/@٢٩ . ٤٨ ـ َع�الكُّفار أِشّداُء َمَعه والَّذيَن
/@٤٨ . ١٢ ـ ِشداد َسْبع ذلِک َبعد ِمن ãçيأ Ú Ôj

/@٦ . ٦٦ ـ ِشداد ِغ�ٌظ َم�ئكة َعلzا الروحانّية@: اXوضوعات ã|و
/@١٩١ . ٢ ـ الَقتل ِمَن أشدُّ والِفتنُة اòارجّية@: اHٔعFل ã|و
/@ ٨٨ . ١٠ ـ َع�قلوwم واشُدْد الروحانّية@: اHٔعFل ã|و



٣٣ شرب

الَعذاب@, َشديُد Lا ٕانَّ الِعقاب@, َشديُد Lا ٕانَّ اHُخروّية@: باHُمور يرتبط Dوف
/@ أشدُّ اÐ4خَرِة وَلعذاِب

/@٢٢ . ١٢ ـ ÓFوِعل ُحgاً آَتيناه ه أُشدَّ بَلَغ ا Ø ÒXَو
/@١٤ . ٢٨ ـ ÓFوِعل ُحgاً آَتيناه وwستوي ه أُشدَّ بَلَغ ا Ø ÒXَو

/@ ٨٢ . ١٨ ـ ا ÔY ÒCك وَيستَْخِرجا@ ا ÔY أُشدَّ يبُلغا َربّکأن فأراَد
والثالثة Cع>@, Ïºمو oالكل ٕا� والثانية Cع>@, يوسف Ø ã1الن ٕا� راجعة اHُو�

الغ_م�اليتيم�@/ ٕا�

bيع ã| يتحقّق أن Hزم الشّدة بلوغ أّن ٕا� ٕاشارًة ا�مع@: بصيغة 
التعب وأمّا
ا�هات@/ bيع ومن والباطنيّة الظاهريّة القوي

يتوقّع ãOّال اHُمور ã|خت_فHبا Øj الذاتيّة باHستعدادات Oتلف اHُٔشّد وبلوغ
وحgاً@/ موضوعاً حصوGا

ٕا� ع¿Ìين بلوغ ع� انطباقـه وZكن صحيح@, 
غ Øمعـ� بزمان وIـديده
َسـنًة Ò.أربع وبَلغ ه أشدَّ َبلغ ٕاذا Ø'َح واXوضوعات@/ اHٔشخاص باخت_ف اHٔربع�@,

أشُكر@/ أن ãDأوزع َربِّ قاَل
ã| البحث ٕا� لنا حاجة ف_ اÇXوضوعات@: مراتب من الشّدة مفهوم كان وØXا

متعلَّقاته@/ ٕا� فل
اَجع موارده@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرب@:

عليه َمل ÔJ Øj اXعروف@, ال¿Ìب وهو مّطِرد@, منقاس واحد أصل ¾Ìب@: ـ مقا
Ìب Û¿وال اXصـدر@, وهو باً@, ÖÌ Ò¾ به ÒÌ¾أ اXاء بت ßÌ¾ تقول@: وتشـبzاً@/ Vازاً يقاربه ما



شرب ٣٤

Nمع ماء بة@: ÒÌ Ú¿وال اXاء@/ من ا¡ّظ Ìب@: Ù¿وال ي¿Ìبون@/ الّذين القوم ب ÖÌ Ú¿وال /@ËºHٕا
منه ي¿Ìب الّذيى اXوضع والَمشَربة@: ب@/ ÒÌ Ò¾ وا�مع wÌا@, Ô¾ مyا يكون النخلة حول
واÌ¾Hٕاب@: الكراهة@/ بعض وفيه يُ¿Ìب أن صلح ٕاذا Ìيب@: Ò¾و Ìوب Ò¾ وماء الناس@/
ٕاذا فـ_ن@: حبَّ ف_ن ب ßÌ¾ اُ ويقال aرة@/ Ìبة Ô¾ فيه يقال لون@, من ب ßÌ¾ اُ قد لون
عروق أيضاً والشوارب ع�شوارب@/ وNمع معروف@, اHٕنسان وشارُب قلبه@/ خالط

الyيق@/ شديد كان ٕاذا هذا@, من الشوارب َصِخب وaار با¡لقوم@/ Tِدقة
Ìب@, Û¿ال ËºHٕوا بـاً@, ÖÌ Ò¾ و¾Ìبته اXايعات@, من يُ¿Ìب ما ال¿Ìاب@: ـ مصبا
قـال بـة@/ ÒÌ Ò¾ وÇNوز ب ÖÌ Ò¾و شاربون وا�مـع شارب@, والفاعل لغـتان@, Yا وقيل
اXاء ¾Ìب الَعّب وقيل َحسا@/ يقال ولكن اXاء َب ßÌ¾ الطائر ã| يقال Hو :@ ال«Ìقسطيى
جرع الظِّلف> ذيى Cأيى الظلف ã|و كلّه ا¡افر ã| يقال :@ ّ اHٔصمعيى وقال غ
مَّص@/ من
ع� يطلق ولكنّه حقيقة باXّص ال¿ÌبUصوص ع�أّن يدّل كلّه وهذا Nرعه@, اXاء

اXاء@/ من النصيب Ìب@: Ù¿وال Vازاً@/ غ
ه

وقت Ìب@: Ù¿وال Ìباً@, Ô¾و باً ÖÌ Ò¾ب ßÌ Ò¾ يقال الليث@: وقال ـ ٣٥٢ . ١١ الxذيب
Ìاب@: Ú¿وال ومَـصدراً@/ موضعاً ويكون منه يُ¿Ìب الّذيى الوجه والَمْشَرب@: ال¿Ìب@/
شـديد Ìوب@: Ò¾ ورجل يُ¿Ìب@/ فيه يقال فٕانّه ضغ ÔZ H ء ãÏ¾ وكّل يُ¿Ìب@, Xا Ëºٕا
أطعمه أيى به@, ØÌ¾و ãما� ف_ن أ@كّل ـ تقول العرب الفّراء@: وقال ب@/ ÔÌ Ô¾ وقوم ب@, ÖÌ Ú¿ال

ا¡لق@/ ã| اXاء Vاريى والشوارب@: به@/ وسقاهم الناس

باÌ¿ßXبة ãæوسقا يٌب@, ØÌ ß¾و Ìوب Ò¾ ورجل والدواء@/ والعسَل اXاَء ب ßÌ Ò¾ ـ أسا
¾Ìب واُ يفعل@/ n ما عليه اّدعي ٕاذا أ¾Ìب@, n ما ã'َبتÌ¾أ ا£از@: ومن اHٕناء@/ وهيى
فهمه@/ عليه@ٕاذا ãJما@اُل ب ßÌ Ò¾و كذا@/ حّب ب ßÌ¾ واُ مرة@/ Ô¡ا Ìبة@من Ô¾ وفيه الثوبaرةً /

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



٣٥ شرب

والتحقيق@:

أو ياً مادِّ كاXايع أو مايع ء ãÏ¾ تناول هو اXـاّدة@: هذه ã| الواحـد اHٔصل أّن
اHٔ@كل@/ ويقابله معنويّاً@,

Ò Ú.َيـتب Ø'ح بوا ÒÌ¾وا ُكلوا ,@Lا ِرزق ِمن بوا ÒÌ¾وا ُكلوا :@ ã| Fك ّ اÇXاّديى فاXايع
ÒnابکÌ¾ٕا>طعامکو فانظر Ìاب@, Ò¾ منُه َلكُم ماٌء َعيناً@, يى وَقرِّ ãè ÒÌ¾وا ã� فكُ َلُكم@,

َيَتَسنَّْه@/

Ìاٌب Ò¾ ا ßuُبطو ِمن رج ÒO حل@/// النَّ ٕا> َرّبـَک وأوَحي :@ ã| Fك كاXايـع هو وما
ألوانه@/ تلف ÔU

اXضغ@/ ٕا� Jتاج H ما اXايع فٕاّن العسل@, يراد

/@٩٣ . ٢ ـ بكفرهم الِعجَل قلوwم ã| بوا ßÌ¾ واُ :@ ã| Fك ّ واXعنويى
غ
ا¡يوان ã| Fك فيه ّ طبيعيى بنحو ال¿Ìب Hيكون مورد ã|@اب@يطلقÌ¾Hٕفا
حـّبه@, وجريان شأنه نفوذ اXراد ولكّن اXايعات@, من ليس والعجل با�ـ)@/ فيه أو
وتناول ّ معنويى ¾Ìب القلوب@: ã| وا¦ك� اXقام ونفوذ اHٔمر جريان من النحو وهذا

/@ Ø ã'باط

Çbيع من العجل فكأّن للمبالغة@, أمره@: وجريان نفوذه دون بالعجل 
والتعب
القلوب@/ ã| واُجريى ¾Ìب اُ قد وخصوصيّاته جهاته

,@oßGا Ìَب Ô¾ فشاِربون بون@, اXقرَّ ا ßw ُب ÒÌ¿ يَ َعيناً :@ ã| Fك اH}خرة ã| وال¿Ìب
/@o Òaِمن Ìاٌب Ò¾ م ÔG للّشارب.@, ٍة لذَّ ر Ò̀ ِمن وأuاٌر

ا¡Çياة ã| Xا مغايرة اH}خرة nعوا ã| وا¤موHت اXوضوعات أّن اXسلّم fن



شرح ٣٦

فغ
قابلة فzا@: والروحانيّة ا�«Êنيّة حدود وكيفيّة خصوصيّاtا وأمّا اXاّدية@, الدنيا
الضعيفة@/ ا¤دودة واHٕدرا@كات القوي wذه والتحقيق للبحث

أن من أعّم الذائقـة@, ã| جريان وله لطيفاً كان ما تناول هو :@ Ø ã Ùالك� واXفهوم
/@nعا ّ أيى ومن سنخ ّ أيى من الذائقة تكون

كافوراً ِمزاُجها@ كاَن كأٍس ِمن ¿Ìبون يَ ا4ٔبرار ٕانَّ :@ ã| Fك Ø ãæالروحـا وال¿Ìب
,@٦ . ٧٦ ـ َيوماً افون ÒOو بالنَّذر يوفوَن تَفج�اً ا Òuُيفّجرو Lا ِعباد ا ßw ُب ÒÌ¿ي َعيناً
بدنيّة حياة Gم الدنيا حياtم ã| اHٔبرار فٕاّن الدنيا@, nٕا�عا تعلّقها الكرZة اH}ية فظاهر
الطعام من ي__ـه ما ا¡ـيات� من كّل ÏÉو]قت روحانّية@, معـنويّة وحياة ج«Êنّية@,

وال¿Ìاب@/
وٕا� الدنيا ٕا�ا¡ياة ناظرة الكرZة اH}ية ع�أّن يدّل بالنَّذر@: يوفون ـ وعطف

مyا@/ الباطنيّة الروحانيّة جهة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرح@:

اXصدر 
وتصغ ا¡ّق@, لقبول وّسعه Ìحاً@: Ò¾ لٕ_س_م صدَره ا� ¾Ìح ـ مصبا
مـعناه@/ وأوضحت وبيّـنته Ìته Ø»ف ]ع' ¾Ìحاً@: ا¡ديث و¾Ìحت /@ يى Ùd وبه ´Ì Ô¾

/@
وتكث مبالغة والتثقيل ,@Hًطو قطعته الّلحم@: و¾Ìحت
وغ
ه الك_م ¾Ìحت ذلک من والبيان@/ الفتح ع� يدّل أصيل ¾Ìح@: ـ مقا

اللحم@/ ´Ì¿ت من واشتقاقه بّينته@/ ٕاذا Ìحاً@: Ò¾
حته@, ØÌ¾و ¾Ìحت@اللّحم يقال الّلحم@وLوه@, بسط ال¿Ìح@: أصل ¾Ìح@: ـ مفر
و¾Ìح مـنه@/ وَروح ا� جهة من وسكينة ّ ٕاGيى بنور بسـطه أيى الّصدر ¾Ìح ومنه



٣٧ شرح

معانيه@/ DHمن ما وٕاظهار بسطه الك_م@: من اXشكل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويـقابله مـوضوع@, ã| Uصوص بسط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن

هيى ا Ø̂ فٕا وغ
ها@: والتوسيع والتوضيح 
والتفس والفتح التبي� oمفاه وأمّا القبض@/
موضوع@/ ã| البسط باعتبار

/@١ . ٩٤ ـ َصْدَرك لََک ْح ÒÌ Ö¿ نَ Òn@أ
/@٢٢ . ٣٩ ـ َربّه ِمن َع�نور فهَو لٕ�س�م صدَره Lُا ن¾Ìَح Òfأ

/@٢٥ . ٢٠ ـ َصْدريى ã< ْح ÒÌ Ö¾w َرّب قاَل
واÇÇZHٕان@, النـور لقبول ليسـتعّد اHنقباض ورفع فيه انبساط الّصـدر ¾Ìح

اH}يات@: بقيّة ã| ما عليه ويدّل فقط@, واستعداد اقتضاء Iقّق فاHن¿Ìاح@:
,@Lا ِذ@كر مِمن Ôwقلو للقاِسية َفَويٌل َظهَرك@, أنَقَض الَّذيى ِوزَرَك َعنَک َوَوَضعنا

/@ ã<َقو َيفقهوا ãæِلسا ِمْن ُعقَدةً واحُلل أمريى ã< ÖÌ Ù»وي
اXوانع@/ ورفع اHقتضاء Iقّق مقام ã|م_ت�ا هذه فٕاّن

الكرZة@: اH}ية ´Í¼ ذ@كرنا@: ع�ما ويدّل

/@١٢٥ . ٦ ـ لٕ�س�م َصدَره ح ÒÌ¿ يَ ِديَه Òv أن Lُا يُِرد ن Ò Òf
اGداية@/ وسيلة الّصدر ان¿Ìاح بأّن ح ØÍ½في

Çا Ø̂ ٕا ال¿Ìح أّن ٕا� ٕاشـارة :@ ã� لٕ_سـ_م@, لک@, ـ الّ_م Mرف بعدها 
والتعب
واZHٕان@/ اHٕس_م وليتحّصل به ولينتفعوا لنفعهم يتحقّق



شرد ٣٨

ِمَن َغضٌب م Öz َفَعلَ صدراً بالكفر ح ÒÌ¾ولكنَمن ـ اH}ية ã| التعـب
بالباء وأمّا
بل ,@ ّ طبيعيى ب¿Ìح ليس اHن¿Ìاح من النحـو هذا أّن ٕا� ٕاشارة :@١٠٦ . ١٦ ـ@ Lا
نزول Tّل وهو القلب@, من أوليّة ظاهريّة مرتبة الصدر فٕاّن الكفر@, بوسيلة ان¿Ìاح
السابقة@, اH}يات R_ف العبد@, ٕا� ال¿Ìح نسب قد اXورد هذا ã|و الكفر@, أو اHٕس_م

بالكفر@/ عبده قلب ي¿Ìح أن له Zكن H تعا� ا� فٕاّن

١٢٥ . ٦ اH}ية ã| تعا� قوله والضيق@: القبض يقابل ال¿Ìح أّن ع� ويدّل
أّن فــgا Êء@, Ú»ال ã| ـعَّد َيصَّ ا Ú̂ @كأَ@ َحَرجاً َضـيِّقاً َصـدَره Nَعل ُيضلَّه أن ُيرْد ـ@@وَمن

الض_لة@/ وسيلة أيضاً فالتضيّق للهداية@: وسيلة يكون اHن¿Ìاح
الورود باب وهو تعا�@, ا� ٕا� 
الس ã| ¾Ìط أّول الصدر ان¿Ìاح أّن فظهر

الgال@/ لطلب استعداد وIقّق اGداية@, طريق ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرد@:

ã| وُبـعد@, نَـفار وع� وٕابعاد@, 
تنف ع� يدّل وهو واحد أصل ¾Ìد@: ـ مقا
د ÙÌ¿ف ـ ومنه ُدها@, ÙÌ¾ اُ ت¿Ìيداً اHٕبَل دت ØÌ¾و ¾Ìوداً@, Ô
البع د ÒÌ¾ ذلک من انتشار@/
وعوقب أذنب ٕاذا اXذنب ٕاّن اXع'@, ذلک وهو ع@, Ù Òdو wم نَكِّل يريد ـ خلَفهم َمن wم
عن د ÔÌ¿في باXذنب@, وقع ما مثَل Jـذر Hٔ@نّه ه@, Ô
غ العقـوبة بتلک د ÙÌ Ô¾ فقد عليه@:

وينكُل@/ الذنب

دته ÚÌ¾و Ìاد@, Ù¿ال :@ËºHٕوا ونفر@/ ندَّ قعد@: باب من Ìوداً Ô¾ Ô
البع ¾Ìَد ـ مصبا
ت¿Ìيداً@/

وفـرس الدواّب@, وكذلک Ìاداً@, ß¾ د ÔÌ¿ي Ô
البعـ د ÒÌ¾ ـ ٣٢٠ . ١١ الxذيب



٣٩ شرذمة

د ÒÌ Ò¾و البـ_د@/ ã| سائرة عائرة Ìود@: Ò¾ وقافية صاحبه@/ ع� ãÏ½ستعXا وهو Ìود Ò¾
أ¾Ìدتـه وتـقول طـريد@/ Ìيد Ò¾ فهو داً@: ÚÌ¿ُم كان فٕاذا شـارد@, فهو Ìوداً@, Ô¾ ا�مل
ٕاّن يـقول ـ@ Çwم د@ ÙÌ¿ف الفـّراء@: وقال H@يُؤوي@/ طريداً Ìيداً Ò¾ جعلتَـه ٕاذا أطردته@:
فـ_ يّذ@ّكرون لعلّهم للعهد@, نقضه Hاف ن ØW خلفهم مَن wم فنكِّل Tّمد يا أtÌºم

التطريد@/ الت¿Ìيد وأصل العهد@/ يَنقضون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم فيه النفار أّن Fك وحشة@, مع نَفار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
تفّرق@/ مع نفار أيى التفّرق@, مع' فيه يؤخذ والنَّّد كراهة@, مع طرد أيى الكراهة@,

/@٥٧ . ٨ ـ @كَّرون يذَّ َلعلَّهم خلَفهم َمن م ßw د ÙÌ¿ربف Ò¡ا ã| م Úyَتثقف فٕاّما
ã| الناقض�الكافرين أدركت ٕاذا أيى ا¤يط@, الدقيق الدرك ٕانّه الثقف@: ã| قلنا
ØOح عذاب@, وبأشّد بنكال ونكِّلهم شديدة أخذة فخذهم اXقاتل�@: اHٔعداء صفوف

ونـقض واÇXقاتلة ا¢Çالفة عن فينفروا ا¢Çالف�@, من ورائهم من للّذين ع)ة يكون
خائف�@/ متوّحش� اXعاهدة@,

يصنعون@, ما الكفّار يَصنع وبوسـيلxم الكفّار@, أياديى هم الناقض� ٕاّن وأيضاً
خلفهم@/ من الكفّار د ÚÌ¿ُي وقتلوا@: اُخذوا فٕاذا

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

شرذمة@:

Ìذمة@: Ù¿ال الليث@: وقال القليـلة@/ ا�FÇعة Ìذمة@: Ù¿وال ـ ٤٥٠ . ١١ الxذيب
وLوها@/ فرجلة السَّ من القِطعة



شرذمة ٤٠

من هيى ا Ø̂ وٕا زائدة@, فالذال الناس@, من القليل وهيى Ìذمة@: Ù¿ال ذلک ومن ـ مقا
ويقال الكث
ة@, ا�Fعة عن وٕا^ارت ا^زقت طائفة ا Øu@فكأ مّزقَته@, ٕاذا َء ãÏ¿ال ¾Ìمُت

ِقَطع@/ أيى Ìاِذم Ò¾ثوب

بالذال و¾Ìذمة ¾Ìدمة عـمر@: ãèأ وعن الناس@/ من القليل Ìذمة@: Ù¿ال ـ لسا
والدال@/

كـ_م ã| Ìذمة Ù¿وال Ìاِذم@/ Ò¾ وا�مع ء@, ãÏ¿ال من القِطعة Ìذمة@: Ù¿ال Ìذم@, Ù¿وال
منقطعة@/ أخ_ق Ìاذم@: Ò¾وثياب القليل@/ العرب@:

أيى Ìاذم@: Ò¾ وثوب ء@/ ãÏ¿ال من والقِطعة الناس من الطائفة Ìذمة@: Ù¿ال ـ صحا
ِقَطع@/

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

والتحقيق@:

Ìم Ú¿ال وب�مواّد وبيyا اXنقطعة@, القِطعة هو الكلمة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
اHنفراد ع� >@والشّذ@Cويدّل Øñ]ع�@تفّرق@و Cيدّل ذر C]ع'اòرق@واXزق@والقطع>@والشَّ

أ@ك)@/ اشتقاق واXفارقة>@:
وأمّا آخر@/ ء ãÏ¾ من ومنقطعة Tدودة@, قِطعة قيدان@: اXفهوم هذا ã| في_حظ

اللفظ@/ مدلول من فليس القّلة@: قيد

/@٥٤ . ٢٦ ـ َقليلون Ìذمٌة ß¿ لَ هؤ4ء ٕانَّ Ìين ß¾حا الَمدائن ã| فرَعون فأرَسَل
طائفة موCÏºع> أصحاب من ا�معيّة هذه أّن ٕا� ٕاشارة الكلمة@: wذه 
التعب
بـعده وصـفها Øj بـيyم@/ اخت_فاً وأوجدت ٕاÌºائيل@, ã'ب عن وانقطعت تفّرقت قد

القّلة@/ ع�قيد الكلمة دHلة ع�عدم فيدّل قليل�@: بكوuم



٤١ شّر

وغ
ها@/ ا�Fعة@, الطائفة@, القوم@, ـ كلFت دون wا 
التعب لطف فظهر

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

شّر@:

/@
òا خ_ف ØÌ¿من@ذلک@ال والتطاير/ ع�اHنتشار يدّل أصل@واحد : ØÌ¾ ـ مقا
الشـمس@/ ã| ء ãÏ¿ال بسطک :@ ØÌ¿وال وك^ته@/ Hنتشاره اHٔصل@, وهو ير@, ØÌ ß¾ ورجل
Ì Ò¾ ÖÌ Ò¾ ويقال رة@/ ÒÌ Ò¾ الواحدة النار, من تطاَير ما ر@: ÒÌ Ú¿وال Ìار, Ú¿ال وا�مع Ìارة, Ú¿وال

ء@/ ãÏ¿ال عليه ُيبسط ما واÌ¾Hٕارة@: قّطعه@/ ٕاذا َء ãÏ¿ال
باب من لغة ã|و تعب@, باب من Ìور@, Ô¾ وا�مع والظلم@, الفساد :@ ØÌ¿ال ـ مصبا
ذاك@, مـن ØÌ¾ وهذا أ¾Ìار@, وقوم /@ ØÌ¾ ذو أيى :@ ØÌ Ô¾ ورجل السـوء@/ :@ ØÌ¿وال قرب@/

Ìار@/ Ú¿ال من مقصور ر@: ÒÌ Ú¿وال عامر@, ã'لب لغة اHٔصل واستعFل ,@ ØÌ¾أ واHٔصل

وزعـم /@ ØÌ¿ال 
كث ير@: ØÌ ß¾ رجل ,@
اòـ ضّد وهو ØÌ Ú¿ال ـ ٨٢ . ١ ا�مهرة
fن Ìاَرة@: Ò¾و رة ÒÌ Ò¾ فيقال@: النار@: Ìار Ò¾ فأمّا Ìوراً@/ Ô¾ Nمع ØÌ¿ال أّن اللغة أهل بعض
¾Ìرت ويقال ا�مع@/ ã| Ìار Ò¾ قال Ìاَرة@: Ò¾ قال ومَن ر@, ÒÌ Ò¾ ا�مع ã| قال رة ÒÌ Ò¾ قال

ومَ¿Ìور@/ ØÌ Ò¿ُم فهو ليجّف@, بسطتَه ٕاذا وأ¾Ìرته@: والثوب اللحَم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عبارة ٕانّه :@
òا ã| وقلنا ,@
òا يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
وفضل@/ رجحان له ويكون وينتخب Oتار ØFع

وانتخابه@/ اختياره ٕا� يBيل Hو مرجوحاً يكون ما ØÌ¿فال



شّر ٤٢

وسوء ÍÈر فيه ما ØÌ¿وال وص_ح@/ أثر وحسن نفع فيه ما ا¡قيقة@: ã| 
òفا
فـيه ء ãÏ¾ يكـون أو ,@ ØÌ¿بـ وليس كالدواء ÍÈر فيه ء ãÏ¾ يكون وقد وفساد@/ أثر
وليس قبيحاً الصورة جهة من ء ãÏ¾ يكون أو كاXريض@, ØÌ¿ب وليس وفساد اخت_ل

السوء@/ راجع ـ هو حيث من ء ãÏ¿ال أثر ØÌ¿ال ã| في_حظ /@ ØÌ¿ب
ã| أو بـالذات@, واÇÇòلق التـكـوين أصل ã| ٕامّا أLـاء@: ع� يتصّور ØÌ¿وال

واHٔعFل@/ اH}ثار ã| أو بالعرض@, التكوينيّات

الصفات من ã Ø�Qفيضو وٕافاضُة ن¿Ìرaة التكوين فٕاّن Wتنع@: والق«ËاHّٔول
:@ ØÌ¿ال فzا يتصّور Hو نور@, وبسط وظهوٌر اGHٕيّة واÊºHٔء

/@٧ . ٤٠ @ـ@ ÓFوِعل َرaًة ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ وسعَت َربَّنا
/@ ٨ . ٣٠@ @ـ ّق Ò¡با ٕا4ّ F Ô Òy بَيْ َوما ْرَض وا4َٔ واِت مى السَّ Lُا َخَلَق ما

/@٢٦ . ٣ ـ َقدير ٍء ãÏ Ò¾ َع�ُكلِّ ٕانََّک Ô Ö� Òòا ِبَيِدَك
:@ ã| Fك بالعرض@, ØÌ¿ال ¡وق هو ãæالثا Ë»والق

/@٥٥ . ٨ ـ@ 4@يُْؤِمُنون@ َفُهم كََفُروا الَّذيَن Lِا ِعنَد وابِّ الدَّ ÚÌ Ò¾ ٕانَّ
/@٦ . ٩٨ ـ@ يَّة@ ß ÒLال ÛÌ Ò¾ ُهم ولِئَک اُ فzا خاِلديَن Úsَجَه ناِر ã|

/@٢ . ١١٣ @ـ@ َخَلق ما ÙÌ Ò¾ِمن
عليه@, خلق الّذيى ا¡ّق ¼Íاط عن اLرف ٕاذا كان مرحلة ّ أيى ã| اXوجود فٕاّن

òا Tيط عن بَُعد فقد ٕاليه@: اHّٔوليّة بالفطرة ا� هداه الّذيى اHهتداء سبيل عن وضّل
تـعا�@: قـوله مـن اÇXراد هو وهذا السليمة@, فطرته وبّدل ا� خلق Ø
وغ والرaة@,

/@١١٩ . ٤ ـ Lا خلَق نَّ Ô Øفليُغ�
التكوين نظم خ_ف ع� العمل وهو ا�Xّتبة@: واHٔعFل اH}ثار ã| ØÌ¿ال وأمّا



٤٣ شّر

تعا�@: قال Fك والت¿Ìيع@,
/@ ٨ . ٩٩ @ـ@ يََره اً ØÌ Ò¾ ة ذَرَّ ِمثقاَل َيعَمْل وَمن

/@٤ . ١١٤ @ـ@ نّاس Òòالَوْسواسا ØÌ Ò¾ِمن
@ـ َحَسد ٕاذا حاِسٍد ØÌ Ò¾وِمن الُعقد ã|النّفاثات ØÌ Ò¾َوَقبوِمن ٕاذا غاِسٍق ØÌ Ò¾ِمن

/@٣ . ١١٣

بـاطل H ,@
وخ حّق أنف«Îا ã| واòلق التكوين مراتب أّن ذلک@: وتوضيح
:@ ØÌ¾ Hو فzا

/@٧ . ٣٢ @ـ@ َخلَْقه ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ أحَسَن اّلذيى
/@١٩١ . ٣ باِطً�@ـ@ هذا َخَلْقَت ما ْرضَربَّنا وا4َٔ Êوات Ú»ال َخلق ã| وَيَتَفكَّرون
وٕا[امه ٕابقائه جهة ã|و التكوين وفق ع� اGHّٕية@: واHٔديان الت¿Ìيع ومراتب
فيتحقّق Hّوٕا ,@Fyبي اHخت_ف وجـود Zكن Hو التكوين@, oتتم فالت¿Ìيع وٕا@كFله@,

اHُمور@: جريان ã| التضاّد

/@٩ . ٦١ ـ ُكلِّه يِن َع�الدِّ لُيظهَرُه قِّ Ò¡ا وِدين ديى ÔGبا َرسولَُه أرَسَل الَّذيى هَو
/@ ٨٩ . ١٦ ـ ة Òaوَر وُهدًي ء ãÏ Ò¾ لُكّل ِتبياناً الِكتاب َعلَيَک لنا ونزَّ


òا عن@جريان يوجب@اòروج ا Ø̂ ٕا التكوين@والت¿Ìيع@: Vري عن واLHراف
وقّدره@/ تعا� ا� جعله الّذيى ّ الطبيعيى والنظم والف_ح

البـاطنيّة والصفات اHٔخ_ق ã| أو واHٔفـكار@, اH}راء ã| ٕامّا اLHـراف ٕاّن Øj
اòارجّية@/ واH}داب اHٔعFل ã| أو اHٕنسانّية@,

يصيب وقد صاحَبـه@, وُيصيب ØÌ¾ يتحّصل اLHرافات هذه من كّل أثر ã|و
:@ ã| Fك متجاوزين@, أفراد ã|رافاتLا بسبب ٕامّا اòارج@: من ØÌ¿ال



شّر ٤٤

َخَلق@/ ما ÙÌ Ò¾ِمن الُعَقد@, ã| النّفاثاِت ÙÌ Ò¾ ِمْن
:@ ã| Fك اòارجيّة ا¡وادث من بٕاصابة وٕامّا

/@٥١ . ٤١ ـ َعريض ُدعاٍء َفذو ÛÌ Ú¿ال ُه َمسَّ وٕاذا
/@٤٩ . ٤١ ـ َقنوط فيؤوٌس ÛÌ Ú¿ال ُه َمسَّ وٕاْن

:@ ã| Fك ا¡ّق@, الواقع دون فقط الظاهريّة اHّٔولية النظرة ã| ØÌ¿ال يكون وقد
/@٢١٦ . ٢ ـ َلكُم ÞÌ Ò¾ وهَو َشيئاً ّبوا ß ÔI وَع«Ïأن
/@١١ . ١٧ ـ �Òòبا ُدعاَءه ØÌ Ú¿بال ا4ٕنساُن وَيدُع

/@٦٢ . ٣٨ ـ ¾Ìار ا4َٔ ِمَن ُهم َنعدُّ ُكنّا رجا4ً َنري 4 َلنا ما
الباطل مراتب أّن Fك ,@
òا هيى والت¿Ìيع التكوين من ا¡ّق مراتب أّن فظهر
وNتنب ,@
òا طريق ã| 
يس أن له Hزم ا¡ّق ٕا� فالسالک ,@ ØÌ¿ال هيى واLHراف

/@oستقXا ال½Íاط حقيقة هو هذا ,@ ØÌ¿ال سبيل عن

/@١٠٤ . ٣ ـ �Òòٕا>ا َيدعوَن ٌة اُمَّ ِمنكُم ولَتكُْن
/@٣٩ . ١٢ ـ الواِحد Lُا َخ�أم قون متفرِّ أ@أرباٌب

/@٩٥ . ١٦ ـ َلكُم Õَخ� هَو Lا ِعنَد ا Ú̂ ٕا
/@٧٣ . ٢٠ ـ Oوأب Õخ� Lُوا

/@١٤٢ . ٢ ـ ا�Òòاِت فاستِبقوا zا ُمَولِّ هَو ِوجَهٌة ولُكّلٍ
تفضيل@/ بصيغة وليست ْعب@, كالصَّ مش}ة 
òكا ØÌ¿ال كلمة ٕاّن Øj

ã| ÇIّرك ع� يدّل فالتحريک بان@: Ò�وا َسن Ò¡كا Ìار Ú¿وال ر ÒÌ Ú¿ال مفهوم وأمّا
,@ ØÌ¿ال ٕارادة مورد ã| اXفهوم هذا ويستعمل النار@, ã| والتظاهر التطاير وهو الوصف@,



٤٥ شرط

منه@/ اHستفادة موارد ã| H

/@٣٢ . ٧٧ ـ Í Ö½كالَق ر ÒÌ Ò¿ب تَرميى ا Úuٕا
/@Í½الق راجع

من مفهوماً ØÌ¿ال ã| فٕاّن بسـطته@: أيى الثوَب أو اللحم ¾Ìرت ـ قوÇGم وأمّا
واHنتخاب واHجتباء اHختيار فٕاّن القبض@, من شيئاً 
òا ã| أّن Fك ,@Ì¿والن البسط
اHٔصل ٕاّن اXقاييس@: ã| Fك بعÎÉم قال هذا وع� وا�مع@/ القبض مع' عن H@Hلو

واHنتشار@/ التطاير هو اXاّدة ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرط@:

ذلک من َعَلم@/ من ذلک قارب وما وَع_مة َعلَم ع� يدّل أصل ¾Ìط@: ـ مقا
Hٔنف«Îم َجعلوا م Øu ٔH ط@: ÒÌ Û¿ال يى Ùdو ع_ماtا@/ الساعة@: وأ¾Ìاط الع_مة@, ط ÒÌ Ú¿ال
ويقال لله_ك@/ ÓFعل جعلها ٕاذا للهلكة@: نفَسه ف_ن َط ÒÌ¾أ ويقولون ُيعرفون@wا@/ ع_مة
وهو ا¡اجـم@, ط ÖÌ Ò¾ الباب ومن للبيع@/ شـيئاً مyا أعّد ٕاذا وغنمه@, ٕابله من َط ÒÌ¾أ
Ìيط Ò¿ال الباب ومن أوائلها@/ الساعة أ¾Ìاط ٕاّن ويقال وأثر@/ ع_مة ذلک Hّٔن معلوم@,
ومن أثر@/ لذلک صار به ُربطت ٕاذا ا Øu@Hٔ بذلک يى Ød ا Ø̂ وٕا م@, Ö Ò{ال به ُيربق َخيط وهو
ا¡اجم@/ ط ÖÌ Ò¿ك اHٔرض ã| أثر Hٔ@نّه بذلک يى Ødو ,@
الصغ الَمسيل وهو ط ÒÌ Ú¿ال الباب

طُت ßÌ¾و طة@, ÖÌ Ò¾ الواحدة ÍÈب@وقتل, ãèبا من طاً ÖÌ Ò¾ ا¡اجُم َط ÒÌ Ò¾ ـ مصبا
العـ_مة@, ط@: ÒÌ Ú¿وال Ìوط@/ Ô¾ ط ÖÌ Ú¿ال وbع عليه@/ واش�طت أيضاً طاً ÖÌ Ò¾ كذا عليه
ط: ÒÌ Û¿وال ا¡ا@كم@/ Ìطة: Û¿وصاحب@ال لغة@قليلة, وفتح@الراء Ìطة, Û¿وال وا�مع@أ¾Ìاط@/
اÇXعزي@: ط ÒÌ Ò¾و واحـده@/ ٕا� رّداً ّ طيى ÖÌ Ô¾ قيل هذا ٕا� نسب وٕاذا السلطان@, أعوان



شرط ٤٦

¾Ìائط@/ وbعها مع'ال¿Ìط@, ã| Ìيطة Ú¿وال رذاGا@/
أ¾Ìاط@/ وا�مع ,@sوالغ اHٕبل من اXال ء رديى ط@: ÒÌ Ú¿وال ـ ٣٤١ . ٢ ا�مهرة
القمر@/ منازل من FSِن طان ÒÌ Ú¿وال له@/ ÓFعل نفسه جعل اHٔمر@: Gذا نفَسه ف_ن وأ¾Ìَط

الشّق@/ وأصله للحّجام@, ط ÖÌ Ú¿وال
شاَرطه والفعل@: البيع@/ ã| معروف ط ÖÌ Ú¿ال الليث@: قال ـ ٣٠٨ . ١١ الxذيب
أبو@سعيد: وقال ا¡ّجام@باÌ¿ßXط/ َبْزغ ط: ÖÌ Ú¿ط,@وال ßÌ¿َي وهو وكذا, ع�@كذا ف¿Ìَط@له
كّل وأ¾Ìاط قال@, وقيامها@, معظمها دون هيى ãOّال وأسباwا ع_ماtا الساعة أ¾Ìاط
ط@, ÒÌ Ò¿ب ليسوا مyم أعظم هم والّذين الناس@, من الدون ط@: ÒÌ Ú¿وال أّوله@, ابتداء ء ãÏ¾
وهم خـياره@, ء ãÏ¾ كّل Ìطة Ô¾ Hّٔن طاً ÒÌ Ô¾ Çوا Ød ط@: ÒÌ Û¿وال ِصغارها@, اXال@: ُط ÒÌ Ò¾و
خاَطر شيئاً@دوناً طاً@أيى ÒÌ Ò¾ استخّف@wا@وجعلها أ¾Ìط@نفَسه@: من@ُجنده@/ السلطان Kبة
ط ÒÌ¿ُم فهو يليه@, وجعلته Ìته Ú»ي أيى كذا@, لعمل ف_ناً أ¾Ìطت عمرو@: أبو وقال wا@/

له@/ مَُعّد أيى له
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mيث آخر ء ãÏ¿ل ء ãÏ¿ب واHلðام اHٕلزام هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
التـعّهد جهة من أو اHٔمر@, نفس ã|و ذاته ã| ٕامّا عليـه@, ء ãÏ¿ال ذلک وجود يتوقّف

واHلðام@/

حادثة وقائع الساعة@: فأ¾Ìاط اHٔصل@: مصاديق bيع ã|ع'ملحوظXا وهذا
ا¡كومة @جريان ã|@مðما@يل ط: ÒÌ Û¿وال حدوثها@/ ع� الساعة ء يتوقّفVيى قبل@الساعة
ا¡جامة ã|و ا¡ا@كم@/ ويُعينون النظم Jفظون وأفراد ُجند وجود وهو به@, ط ÒÌ¿ُوي به



٤٧ شرط

Çا Øu@أ جهة من ال¿Ìوط ٕاّن Øj فيه@, ¾Ìط فالlغ الدم@, òروج والشّق بالlغ يلðم
ومن وخفيفة@/ دانية مرتبة ã| ا Øuٕا يقال ظّله@: ã| وواقعة فيه وفانية للم¿Ìوط مقّدمة
Uتارة مرتبة ã| فهيى Iّققها@: ظّل ã| ويتحقّق ع�وجودها يتوقّف اÌ¿Xوط أّن جهة
لوازم من اHٔخ
ة ãæـعاXا وهذه واHٕعـداد@/ الxيئة ي_زم ال¿Ìط ٕان وأيضاً عالية@/

Vازّية@/ ãæمعا وهيى اHٔصل

جاَءtم ٕاذا م Ô ÒG × Øæفأ أ¾Ìاُطها جاَء َفَقد بغتًة تأتzم أن الّساَعَة ٕا4ّ َينظروَن َفَهل
/@١٨ . ٤٧ ـ ِذ@كراُهم

وهيى ,@ Øع�Xا ا¤ـدود الزمان مyا يراد معّرفة ذ@كرت ٕاذا ا Øuٕا الساعة@: ã| قلنا
اHٕنسـان ٕاّن حيث ابت_ء@, حالة أشّد وهو اXوت@, زمان ٕا� تن½Íف اHٕط_ق عند

غ nعـا ٕا� 
ويس وعشـ
ة@, وتعلّق وملک وأهل مال من بّـه ÔJ ما bيع يفارق

مأنوس@/

والوقوُع وقُواه البدن ã| الضعف@والوهن آثار ظهور هيى تلک@الساعة@: وأ¾Ìاط
والنقصان والكربات اGموم وٕاحاطة اHٔحبّة وفراق الدنيا ا¡ياة من Ø ãو�Mال القوس ã|

وغ
ها@/ اXاّديّة ا¦تّعات ã|
ا¡ادثة أ¾Ìاطها ٕا� يتوّجهون Hو الساعة@, عن غفلة ã| م Øuٕا تعا�@: ويقول
الساعة ٕا� وتوّجهوا تذّكروا ٕاذا حاGم يكون فكيف حياtم@, Tيط ã|و وجودهم ã|

مyم@/ قريبة وشاهدوها
/@٦ . ٨ ـ َينظرون وُهم ٕا>الَموت ُيساقوَن ا Ú̂ كأ@

/@ ٨ . ٦٢ ـ ُم�قيكُم فٕانَُّه ِمنهُ  وَن تَِفرُّ اّلذيى الَموت ٕانَّ ُقل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



شرع ٤٨

شرع@:

وهيى ال¿Ìيعة من مأخوذ مثله@, Ìيعة Ú¿وال Ìع Ú¿وال ين@, الدِّ Ìعة@: Ù¿ال ـ مصبا
ا� و¾Ìَع ¾Ìائع@, وbعها وظهورها@, لوضوحها بذلک يت Ød ل_ستقاء@, الناس مَورد
اHٔمـر هـذا ã|والناس اXاء@/ ¾Ìيعة والَمشَرعة@: وأوضحه@/ أظهره ي¿Ìعه@: كذا لنا
أخذت ¾Ìوعاً@: أ¾Ìُع اHٔمر ã|عتÌ¾و َسواء@/ أيى للتخفيف@: الراء وتُسكن ع@, ÒÌ Ò¾
ٕا�الطريق َع@الباب ÒÌ¾و دخلَت@فيه@/ بكّفيک@أو ¾Ìبَت ¾Ìوعاً: اXاء ã|عتÌ¾و فيه@/
فيقال أيضاً باHٔلف ويتعّدي ومتعّدياً@, Hزماً يستعمل أنا@: و¾Ìعته به@, اتّصل ¾Ìوعاً@:
شوارع@/ وا�مع عاّمة@, الناس يسلكه شارع@: وطريق وأوصلته@/ فتحته ٕاذا أ¾Ìعته

ذلک مـن فـيه@, يكون امتـداد ã| يُفتح ء ãÏ¾ وهو واحد@, أصل ¾Ìع@: ـ مقا
وال¿Ìيـعة@/ يـن الدِّ ã| Ìعة Ù¿ال ذلک من واشتّق اXاَء@/ الشاربة مَورد وهيى ال¿Ìيعة@:
Ìوع@: Û¿ال واHٕبل ¾Ìعُت@/ هذا ã| قالوا ا Ø[ور ٕا¾Ìاعاً@/ الّر�@Lوه أ¾Ìعت الباب@: ومن
أيضاً@/ و¾Ìعُت وفتحـَته@, أنفذتَه ٕاذا طريقاً أ¾Ìعُت ويقال@: وَرِويت@/ عت ÒÌ Ò¾ ãOّال
ال¿Ìيعة@/ من ا Òxأمكن ٕاذا اHٕبَل و¾Ìعت وت¿Ìب@/ Îا Òºرؤو فض ÒH ع@: ÚÌ Ô¾ وحيتان
وهيى ع ÒÌ Ù¿ال ذلک من رفعة@, 
وغ رفعة ã| ّد ÔZ ء ãÏ¾ كّل عليه aل Øj اHٔصل هو هذا
Wدود وهو السفينة Ìاع ß¾ ذلک ومن ا�مع@/ bع Ìاع Ù¿وال Ìعة@, ß¾ واحدtا اHٔوتار@,

Ìاَعه@/ ß¾ مَّد وقد عنقه@, 
البع ع ÒÌ¾ فقيل ,@
البع عنق بذلک وشبّه علّو@, ã|
مصدر ع ÖÌ Ú¿وال طريقاً@, له ¾Ìعت يقال الواضح@, الطريق uج ال¿Ìع@: ـ مفر
للـطريقة ذلک 
واستع و¾Ìيعة@, ع ÖÌ Ò¾و Ìع ß¾ له فقيل الyج@, للطريق ÓÊºٕا جعل Øj

ّية@/ ×GHٕا
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بعÎÉم@: قال :@ وِمyاجاً Ìَعًة ß¾ ـ قوله ã| ٕاسحاق أبو قال ـ ٤٢٤ . ١ الxذيب
والطريق الطريق@, bيعاً: Ìعة@واyXاج Ù¿وقيل@ال الطريق@/ واyXاج ين@, الدِّ هيى Ìعة Ù¿ال
الطريق واyXاج@: الطريق@, ٕابتداء معناها@: Ìعة@, ß¾ زيد@: بن Tّمد وقال ين@/ الدِّ ها@هنا
:@ Ø ãæالربّا والشارع أظهر@, أيى ين@: الدِّ ِمَن لكُم َع ÒÌ¾ قوله ã| Ø ãèعراHٔا ابن قال اXستمّر@/

الباطل@/ وeع ا¡ّق أظهر ٕاذا ف_ن ع ØÌ¾و اXعلِّم@, العامل nالعا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن معنويّاً@/ أو ماّدياً واضح طريق ٕانشاء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن

أيى الطريَق ع ÒÌ Ò¾و للFء@/ ¾Ìيعة ٕانّه فيقال لٕ_ستقاء الورود طريق اHٔصل@: مصاديق

ã| وابتدأ اHٔمر هذا خصوص ã| طريقاً أحدث أيى اHٔمر ã| ع ÒÌ¾و واضحاً@/ أنشأه
طريقاً ا¡ياة ã| وال)نا¶ ّ اXعنويى الدين من أنشأ أيى الدين من ع ÒÌ¾و فيه@/ السلوك

بيّناً@/ واضحاً

العود ã| السفينة@وع�أوتار Ìاع ß¾ البع
وع� ع�عنق يطلق اXناسبة وwذه
وغ
ه@/

اHٕظـهار@, اHٕنفاذ@, اHٔخذ@, الفتـح@, اHٕيصال@, اHٕيضاح@, مفاهيـم مطلق وأمّا
وآثاره@/ لوازمه من بل اHٔصل@, من فليس اHبتداء@:

/@١٣ . ٤٢ ـ ٕالَيک أوَحينا والَّذيى نوحاً Ïِبه Ú¼و ما ين الدِّ ِمَن َلكُم َع ÒÌ Ò¾
/@٢١ . ٤٢ ـ Lا ِبه يأذن Òn ما ين الدِّ ِمَن م Ô ÒG عوا ÒÌ¾ Ìكاُء Ô¾ م Ô ÒG أم

اXذكورة@/ ا¡دود ã| الدين من واضح طريق ٕانشاء أيى

جـانب من أو تعا�@, ا¡ّق ا� جانب من ٕامّا Øمبـ� طريق ٕاحداث ع ÖÌ Ú¿فال
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من أعّم أيضاً الدين أّن Fك تعا�@/ ا� من ٕاذن دون من الباطلة والشياط� ال¿Ìكاء
ِدين@/ Ò ã<و ِدينكُم َلكُم ـ@ والباطل ا¡ّق

ØOح تعا�@, ا� جانب من اGHٕ×يّة واHٔحكام ال)نا¶ ã| يكون أن H@بّد ع ÖÌ Ú¿فال
/@ ØÌ¿ال راجع ـ التكوينيّة Òوالقوان� التكويَن يطابق

¾Ìك فهو وٕانشـائه@: بٕاذنـه يكن nو ا� 
غ جانب من كانت ٕاذا@ فال¿Ìيعة
خ_ف 
مس ٕا� 
يسـ فيه والسالک ,@oسـتقXا ¼Íاطه وعن التوحيد عن واLراف

ويطيعه@/ الشيطان يعبد وهو ورضاه@, دينه

ولَو وِمyاجاً Ìعًة ß¾ ِمنكُم َجَعـلنا ِلُكّلٍ ّق Ò¡ا ِمَن جاَءك ØFَع أهواَءُهم ِبْع تتَّ َو4
/@٤٨ . ٥ ـ واِحَدة ًة اُمَّ َعَلكُم Ò Ò+ Lُا شاَء

وتقديرها Ìعة Ù¿ال وجعل التكوين@/ بعد يتحقّق وهو التقدير@, من قريب ا�عل
قال Fك موجبة@, ]قتÏÉأسباب Fyم كّل الباطل@, أو ا¡ّق سبيل ã| يكون أن من أعّم

Ìين@/ Ò»ا4ٔخ َفَجَعلناُهم َكيداً به وأرادوا َحص�اً@, ِللكاِفريَن Ò Úsَجَه وَجَعَلنا تعا�@:

اXقام@, التعب
يناسب وهذا الطريق@, ٕانشاء من نوع يراد للنوع@, ِفعلة Ìعة Ù¿وال
Ø(فيع Cص> Ø ã1الن ٕا� نسـبت ٕاذا ما R_ف ا¢تلفة@, الفرق ٕا� الكلمة تنسب حيث

مطلقة@/ ال¿Ìيعة بكلمة
ـ 4@َيعلمـون الَّذيَن أهواَء ِبْع تتَّ َو4 ِبعها فاتَّ ا4َٔمر ِمَن Ìيعٍة Ò¾ َع� َجَعلناَك Ú Ôj

/@١٨ .@@٤٥

تأتـzم ٕاذ ْبت السَّ ã| َيْعدون ٕاذ البَحر ةَ ÒÍßÈحا كاَنت ã' الَّ الَقريَِة َعِن م ÔGواسأ
/@١٦٣ . ٧ ـ عاً ÚÌ Ô¾ َسبxم يَوَم حيتاuم

ã| يتحّر@كـن فا¡يتان يسلكه@, طريقاً ÑÏ¿يُن مَن ]ع' شـارعة@, bع ع ÚÌ Û¿ال
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خاّصة@/ طريقة ع� فرقة كّل Wتّد@, خّط ع� البحر

تـناسلها 
وتكـث نسلها ¡فظ كان ـبت@: السَّ يوم ا¡يـتان صيد hرI ولعّل
لغ
ها@/ أو الطمع@, النفسوقطع تقوي و¦ريyم

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

شرق@:

وأ¾Ìَقْت@: طلعت@/ أيضاً@: و¾Ìقاً قعد من@باب Ìوقاً Ô¾ الشمُس ¾Ìَقِت ـ مصبا
الت¿Ìيق وأيّام ال¿Ìوق@/ وقت ã| دخل وأ¾Ìَق@: /@ Ó'ع[ FعلهN من ومyم أضاءت@/
الشمس@, وهيى ال¿Ìقة ã| تقدد اHٔضاحيى ¡وم Hّٔن قيل النحر@, يوم بعد وهيى ث_ثة@,
كـانت ٕاذا تـعب بـاب من قاً ÒÌ Ò¾ الّشاة قِت ßÌ¾و وت¿JÌها@, تقطيعها ت¿Ìيقها وقيل
قـتل@/ باب من Ìقاً Ò¾ قها ÒÌ Ò¾ يقال با¡ـركة@, ويتعّدي قاء@, ÖÌ Ò¾ فهيى اHُذن@, مشقوقة
القياس, وبالفتح@وهو الراء, Ì»بك مثله@وهو والَمشِرق جهة@¾Ìوق@الشمس, ق: ÖÌ Ú¿وال

ٕامتٔ_@/ بالدم@: ا�رح و¾Ìق اHستعFل@/ قليل لكنّه

ٕاذا الشمس قت ÒÌ Ò¾ ذلک من وفتح@/ ع�ٕاضاءة يدّل واحد أصل ¾Ìق@: ـ مقا
ذرَّ مـا ذلک أفعل H ويقولون طلوعها@, وال¿Ìوق@: أضاءت@, ٕاذا وأ¾Ìقت طلعت@,
اÇaHٔر اللحم ٕاّن قوم وقال والشتاء@/ الصيف مَ¿Ìقا واÌ¿Xقان@: طلع@/ أيى شارق@,
هذا عن شـّذ ا ØWو ق@/ ßÌ¿ُم كأ@نّه ـرته Ôa من فٔ_@نّه صحيحاً كان فٕان قاً@: ÖÌ Ò¾ يسّمي

قاً@/ ÒÌ Ò¾ به غّص ٕاذا باXاء ق ßÌ Ò¾ قوGم@: الباب

ٕاذا قت ÒÌ Ò¾ أو أضاءت ٕاذا الشمُس ¾Ìقت من ٕامّا Ìيق@: Ò¾ ـ ٣٠٥ اHشتقاق
ت Ød وقد مصدر@, واÌ¾Hٕاق ومُ¿Ìق@, شاِرق وصبح الغرب@/ ضّد وال¿Ìق انبسطت@/

الشارق@/ عبد العرب
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الُمشبَع Ìيق@: Ú¿ال يّا/ الرَّ اÍÉÔòة اHٔرضالشديدة قة: ßÌ Ú¿ال ـ ٣١٦ . ٨ الxذيب
ٕاذا ء ãÏ¿للـ ويقال بريقه@/ غصَّ وكذلک بريقـه ف_ن َق ßÌ Ò¾ الليث@: وقال بالزعفران@/

الّذيى للنبت ويقال قاً@/ ÒÌ Ò¾ َق ßÌ Ò¾ قد أaر@: لَون Mسن أو Lوه أو بدم رته Ôa اشتّدت
ابن عن فيـه@/ Nريى الّذيى مائه بك^ة غاّص كأ@نّـه ٌق@, ßÌ Ò¾ اÍÉÔòة@: شّدة من يرّف
اXكـان ق@: ÖÌ Ú¿وال الّشمس@, ق ÒÌ Ú¿ال ّكيت@: السِّ ابن قال الّشمس@/ ق@: ÒÌ Ú¿ال :@ Ø ãèعراHٔا
Hو ق ÖÌ Ú¿ال غـاب وH@يقال ق@, ÖÌ Ú¿وال ق ÒÌ Ú¿ال طلع يقال@: الشمس@/ فيه ت¿Ìق الّذيى
ٕاذا ٕا¾Ìاقـاً@: وأ¾Ìقت طـلعت@, ٕاذا ¾Ìوقاً@: ق ÔÌ¿ت الّشمُس قِت ÒÌ Ò¾ ويقال ق@/ ÒÌ Ú¿ال

اHٔرض@/ ع�وجه أضاءت

الطلوع أّول الlوغ أّن وال¿Ìوق@: والlوغ ب�الطلوع الفرق ـ ٢٥٤ الفروق
¾Ìق وH@يـقال الرجـل طلع تقول الطلوع@, وال¿Ìوق بازَغة@/ مس الشَّ رأي ØF ـ@@@َفلَ

أعّم@/ فالطلوع الّرجل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يصّح H هذا وع� اHٕضاءة@/ مع الطلوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
البعد ]ع' الغروب مقابل ã| استعGFا اXع' هذا ع� ويدّل الّرجل@/ ق ÒÌ Ò¾ يقال@: أن
َو4 Ìقـيّة Ò¾ 4 واÌ¾4ٕاق@, ØãÏ¿بالَع ُيسـبِّحَن :@ ã| Fكـ الظ_م@, ]ع' والعشاُء والغيبة@,

َغربّية@/

يكون أن من أعّم اXع' وهذا شارقاً@, آخر ء ãÏ¾ ]ع'جعل متعّدٍ واÌ¾Hٕاق
وغ
شارق قاً ßÌ¿ُيكون@م أو شارقة@ومُ¿Ìقة, ا Øuكالشمس@فٕا شارقاً @نفسه ã| الُمشِرق
وما كاHٔرض غ
ه@, ٕا� ال¿Ìوق فيه ومنعكساً لٕ_¾Ìاق وسيلة يكون بأن نفسه@, ã|
من غـ
ها ٕا� وينتقل الضـياء فÇzا ينعكس ا Øu@أ Hّٕا مظلمة أنف«Îا ã| ا Øuفٕا فzا@,
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اHٔجسام@/

بـعد Çaرًة اللحم ¾Ìوق مصاديقه@: fن وضعفاً@, شّدة Oتلف ال¿Ìوق ٕاّن Øj
وي_حظ لون@, أو بدم aرًة عضو و¾Ìوق موdه@, ã| خÍÉًة النبت و¾Ìوق الذبح@,

Mسبه@/ وٕاضاءة طلوع جهة مyا كّل ã|
يـوجب فـٕانّه غ
ه@, أو بالريق غّص مورد ã| اÇXاّدة تستعمل اللحاظ وwذا

الّلون@/ وJمّر شديداً النفس تضطرب خارقة حالة حدوث

تناس}ا@/ موارد ã| Vازاً تستعمل اXناسبة وwذه
وا�Çمع الَمْشـرقان@, والتـثنية والَمْشـِرق@, الَمشـَرق اXاّدة@: من اXكان Ëºوٕا
طالع ّ أيى من أعّم والشارق شارق@, فيه ويطلع يَ¿Ìق Tّل كّل والَمشِرق@: الَمشارق@/

النجوم@/ من غ
ها أو cساً مُ¿Ìق@,
اXوارد يعّم Uّصصة قرينة دون من أطلق ٕاذا وا�مع والتثنية اXفرد من فكّل

:@ ã| Fك @كّلها@,
/@٢٨ . ٢٦ ـ F Ô Òyبَي@ َوما والَمغِرب الَمشِرق َربُّ قاَل
/@٣٨ . ٤٣ ـ اÌ¿Xق. ُبعَد وَبينَک ãDبَي َليَت يا قاَل

/@٤٠ . ٧٠ ـ َلقاِدرون ا@ ٕانّ والَمغاِرِب الَمشاِرق ِبَرّب @ ÔË ß»َف�ُأق
:@ ã| Fك ـ واXعنويّات ا¤سوسات موارَد تعّم وقد

/@١٧ . ٥٥ ـ الَمغِربَين وَربُّ الَمشِرَقيِْن َربُّ نار/// ماِرجِمن ِمن ا+انَّ وَخَلَق
/@٩ . ٧٣ ـ َو@كيً� ذُه ß ÚHفا هَو ٕا4ّ ٕالىَه 4 والَمغِرِب الَمْشِرِق َربُّ

ـ نـيا الدُّ Êَء Ú»ال زيَّنّا ٕانّا الَمشاِرق وَربُّ F Ô Òyبَي َوما ْرِض وا4َٔ Êواِت Ú»ال َربُّ
/@٥ .@@٣٧
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اÇXرتبة ã| اHٔرض مـن الشـمس طلوع Tّل هو :@ Ø ã|العر اXتفاَهـم فاÌ¿ÒXق
تغليباً, اÌ¿Xقان Fzعل يطلق وقد وغيبxا@, غروwا واXغربTّل طلوعها@/ اHُو�من

/@٣٨ . ٤٣ آية ã| Fك@
الشموس من ,@ Ö�َتلفU Ö�َشارق من الَمشرقان الَمشرقَيْن@: من يراد أن يبعد Hو

ال«Êوّية@/
يوم كّل ã|الشمس ¾Ìوق باعتبار ا�زئيّة الَمشارق الَمشارق@: من يراد وقد

:@ ã| Fك معّينة@, Uصوصة نقطة ã|
باَر@كنا ã' الَّ ا Òwرضَومغار ا4َٔ َمشارَق ُيسَتضعفون كانوا الَّذيَن الَقوَم وأوَرثنا

/@١٣٧ . ٧ ـ فzا
الغرب@/ جهة ã|و ال¿Ìق جهة ã| ãOّال ãÏÈراHٔا Vموع أيى

/@٣٥ . ٢٤ ـ َغربيَّة َو4 Ìقيَّة Ò¾4َزيتونَة ُمباَر@كَة َشَجَرة ِمن يوَقُد
شارقة طالعة تكون بأن ¾Ìق ٕا� منسوبة 
غ اXتعالية اXتجلّية الشجرة فهذه

وغروب@/ تبّعد ٕا� 
وتص غائبة تكون بأن غرب ٕا� منسوبة Hو متجّددة@,

اÇXتجّددين@, اÇXتحّول� بالغروب Hو بال¿Ìوق توصف H اXباركة فالشجرة
اXطلق اXفهوم يراد أن وZكن اXعنويّان@, والغروب ال¿Ìوق اXورد هذا ã| مyا فاXراد

اHٔعّم@/

/@١٦ . ١٩ ـ اً Ìقيّ Ò¾ َمكاناً أهِلها ِمن انتبَذْت ٕاِذ Ò Òhالِكتابَمر ã| واذ@كُْر
ٕا� مـنسوباً مكـاناً أيى مسكyا@, جهة من Ø ã}Ì¿ال اXكان اXورد هذا ã| يراد

حرارtا@/ معرض ã|و للّشمس مَطِلعاً يكون ØOح فيه@, الّشمس ¾Ìوق
/@١٨ . ٣٨ ـ واÌ¾4ٕاق ÙãÏ¿بالَع ُيسبِّحَن َمَعه باَل ß+ ا رنا َسخَّ ٕانّا
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اHٔرض@, ã| الوضـعيّة با¡ركة الظ_م Mصول يتحقّق وهو اXظلَم الزمان أيى
ØOح الشمسوٕاضاءtا ٕا¾Ìاق زمان ã|و بالظ_م@/ اXتّصف الزمان وهو فعيل ØãÏ¿والَع

اXورد@/ ã| قّدم هذا وع� أصل@, الظ_م ã| والتسبيح ضياء@, ã| اXسبّح يكون
/@٧٣ . ١٥ ـ ق. ßÌ¿ُم يَْحُة الصَّ فأَخَذtم

يريدون ما وٕاعFل اHُمور ã| 
والتدب والنفوذ والقدرة بالقّوة ٕا¾Ìاق هنا يراد
هذه وجود ومع ا¡الة تلک ãDف اXاّدية@, اHُمور من يشاءون ما وٕاجراء اHٔعFل من

¼Íفاً@/ يستطيعون ف_ الصيحة@, أخذtم Gم والقّوة القدرة

نـفوس اُمور ã| 
وتدب ونفوذ ف ØÍ½ت وهو اHٕضاءة@, من نوع اÌ¾Hٕاق فهذا
نفسه@/ اُمور ٕا� مضافاً خارجّية@, موضوعات ã|و آخرين

أخري@/ Vازيّة ãæعا[ الكلمة 
تفس ٕا� لنا حاجة ف_

/@٦٩ . ٣٩ ـ الِكتاب وُوضَع ا Ùwَر رضبُنور ا4َٔ َقِت ÒÌ¾وأ
ِقـياٌم ُهـم@ فٕاذا@ اُخـري فيه ُنِفَخ Øj@] الكـ)ي القـيامة بيان ã| الكرZـة اH}ية

َينظرون@]@/

رفع ع� يتوقّف ا Ø̂ ٕا اXع' وهذا ا¡ّق@, ونفوذه الرّب مالكيّة Iقّق ٕا� ٕاشارة
اXاّدة@@/ nعا ã| وخصوصيّاtا ومقتضياtا وآثارها اHٔنانيّة

/@٤٨ . ١٤ ـ ِLِ وَبرزوا Êواُت Ú»وال ْرِض ا4َٔ Òغ� ْرُض ا4َٔ ُل ُتبدَّ يَوَم

العاّم@: ]عناها اXاّدية وال«Êوات يعّمها ما أو اòاّص@, ]عناها فzا واHٔرضوما
Mيث واH^حاء@, والفناء ّ الطبيعيى واHٕخ_ص الذلّة حّد منxي ã| خاشعة تكون ا Ø̂ ٕا
حيّة ا�امدة اHٔجسام فتص
تلک ونفوذه@, وسلطانه حgه أثر Hّٕا وجودها ã| Jيب@H

قة@/ ßÌ¿ُم ٕاذاً فهيى حgه@, وسلطان الرّب نور فzا منعكساً مست¿Ìقة مستن
ة
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َيعلمون كانوا لو َيواُن Ò¡ ا يى ÒG ةَ ِخَر Ð4ا الّداَر وٕاّن ,@L وَبرزوا ا, Ùwَر بنور أ¾Ìَقْت
/@٦٤ . ٢٩ ـ

الدنيا ا¡ياة ã|كانت اHٔرضوال«Êوات فٕاّن ا@: Øwر بنور أ¾Ìقْت التعب
ـ وأمّا
اH}خرة@: ã| وأمّا ثوابت@/ كوا@كب أو cوس بواسطة أو بذاtا قة@: ßÌ¿ُم أو مست¿Ìقًة@,

الرّب@/ بنور م¿Ìقة فتكون
الذات@/ ã| ضوء مع طلوع مقام ã| يطلق ا Ø̂ ٕا وال¿Ìوق@:

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

شرك@:

له ¼Íَت ٕاذا كة@: ßÌ Ò¾و كاً ßÌ Ò¾ تعـب باب من @كُه ÒÌ¾أ اHٔمر ã| كته ßÌ Ò¾ ـ مصبا
وأ¾Ìكته ت¿Ìيكاً@, اXال ã| Fyبي @كت ØÌ¾و وأ¾Ìاك@/ Ìكاء Ô¾ ال¿Ìيک وbع ¾Ìيكاً@,
,@ ãæالثا وسكون اHّٔول Ì»بك اXصدر ُخفّف Øj ¾Ìيكاً@/ لک جعلته والبيع@: اHٔمر ã|
وتشاركوا وشاركه ِكلم@وِكلمة@/ يقال Fك Ìكة@, ß¾ك@وÌ ß¾ فيقال أغلب@, ا¢فّف واستعFل
لو قوGم ومنه النصيب@, Ìك@: Ù¿وال فيه@/ مش�ك واHٔصل ك@, Òمش� وطريق واش�كوا
ٕاذا با� أ¾Ìك من Ëºٕا Ìك@: Ù¿وال أ¾Ìاك@/ وا�مع نصيباً@, أيى عبد ã| له Ìكاً ß¾ أعتَق
كَقَصب @كة ÒÌ Ò¾ bع ك ÒÌ Ú¿ال وقيل أ¾Ìاك@, وا�مع معروف@, للصائد ك ÒÌ Ú¿وال به@/ @كفر

وَقَصبة@/

يدّل واH}خر انفراد@, وخ_ف مقارنة ع� يدّل أحدYا أص_ِن@, ¾Ìك@: ـ مقا
أحدYا@, به ينفرد Hب�ٕاثن� يكون أن وهو Ìكة Ù¿ال ـ فاHّٔول واستقامة@/ ع�امتداد
¾Ìيكاً جعلته ٕاذا ف_ناً@: وأ¾Ìكت ¼Íت¾Ìيكه@, ٕاذا ء@: ãÏ¿ال ã| شاركت@ف_ناً ويقال
أيضاً, Ìا@كه ß¾ وهو الطريق@, لَقَم ك ÒÌ Ú¿فال ـ@ اH}خر اHٔصل وأمّا /@ @أمريى ã|@كه ßÌ¾وأ لک,
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Hمتداده@/ بذلک يى Ùd الصائد@, ك ÒÌ Ò¾ ومنه wذا@, مشبّه النعل Ìاك ß¾و
Ìكـاً@, ß¾ @كُه ÒÌ¾أ ماله ã| الرجل كت ßÌ¾ مصدر Ìك Ù¿وال ـ ٣٤٨ . ٢ ا�مهرة
بـعينه@, اXال من صنف ã| فالعنان مفاَوضة@, Ìك ß¾و ِعنان ¾Ìك ف_ناً ف_ن وشارك
أن وهو تعا� با� وأ¾Ìك سواء@/ ومشاِركه@: الرجل و¾Ìيک bيعه@/ ã| واXفاَوضة
ت¿Ìيكاً@, النعل @كت ØÌ¾و ك@, ÔÌ Ô¾ وا�مع معروف@, النعل Ìاك ß¾و ¾Ìيكاً@/ معه يدعو
عن ينشعب الدقيق الطريق Ìاك@: Ù¿وال ,@ ãبالعا� وليس ٕا¾Ìا@كاً@, أ¾Ìكxا قوم@: وقال
أيضاً@/ ك ÔÌ Ô¾ وا�مع @كة@, ÒÌ Ò¾ الواحدة حبالته@, الصائد@: ك ÒÌ Ò¾و ك@/ ÔÌ Ô¾ وا�مع جاّدة@,

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

والتحقيق@:

أمـر أو عمل ã| أفراد أو فردين تقارن هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
/@
تأث أو فيه نصيب مyم واحد لكّل يكون Mيث

ã| تأثـ
ه باعتبار ك ÒÌ Ú¿ال وع� والنصيب@, ال«Îم ع� تطلق اXناسبة وwذه
التـنّعل ã| تأثـ
ه فـٕاّن النعل Ìاك ß¾ وع� العمل@, هذا ã| الصائد ومشاركته الصيد

تأث فzا الطريق استقامة فٕاّن الطريق Ìاك ß¾ وع� اللبس@/ هذا ã| Îºم وله @كالنعل

اXقصود@/ ٕا� واGداية 
الّس ã|
ِمن م Ôyِم لَُه وما Ìك ß¾منFzف م Ô ÒG وما ///@Lا دوِن ِمن Ôrَزعم الَّذيَن ادُعوا ُقل

/@٢٢ . ٣٤ ـ َظه�
ظه
اً@, كونه من تأث
اً أشّد وهذا العمل@, ã| oمستق باش�اك يتحقّق Ìك Ù¿ال

الّ_حقة@/ اXرتبة ã| وهيى اXعاونة ٕا� مرجعها فالظه
يّة

/@١٣ . ٣١ ـ oَعظ َلُظلٌم Ìك Ù¿ال ٕانَّ Lبا ْك ßÌ¿ تُ 4 Ú ã ÒD بُ يا
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من وأسوأ أشّد ظلم Hو العدل@, قبال ã| ا¡ّق وتضييع التعّديى هو الظلم فٕاّن
ØOح مرتبته@, ã| وجعله ا¢لوق عبده مقام ٕا� وتMيله الرّب عظمة مقام ٕا� التعّديى

¾Ìيك�@/ يكونا
وضـعفاً@, وشـّدة وضيقاً سـعة الت¿Ìيک مراتب باخت_ف Oتلف الظلم وهذا

التكوين@: ã| ا¢لوق 
تأث ã| @كالقول

/@٤٠ . ٣٥ ـ وات مى السَّ ã| Ìٌك ß¾ م Ô ÒG أم
ـ ِبـه@ ¾Ìَك اُ َو4 Lَا أعُبـَد أن اُمرُت ا Ø̂ ٕا واHٔلوهّيـة@: ال�بية مقام ã| 
والتأث

/@١٣@@.@@٣٦

/@٢٠ . ٧٢ ـ أَحداً ِبه ¾Ìُك اُ َو4 ã Ùèَر أدُعو ا Ú̂ ٕا
/@٣٥ . ١٠ ـ ٕا>ا¡ّق ديى Òv َمن َهلِمن¾Ìكائهم ُقل

والطاعة@: العبادة مقام ã|و
/@١٢١ . ٦ ـ ¿Ìكون ÒX ٕانَّكُم أطعتموُهم وٕان

/@٣٥ . ١٦ ـ ٍء ãÏ Ò¾ِمن دونه ِمن عَبدنا ما Lا شاَء لَو أ¾Ìكوا الَّذيَن َوقاَل
ث_ث@: مراتب له والتوحيد التوحيد@, مقابل ã| با� ال¿Ìك أّن ذلک@: وتوضيح
ال¿Ìك مراتب فتكون اHٔفعال@/ ã| وتوحيد الصفات@, ã| وتوحيد الذات@, ã| توحيد

طبقات@/ ث_ث ٕا� راجعة أيضاً

عرضيّة وحدود ,@ ّ ماّديى حّد ّ أيى عن الذات تسبيح هو التوحيد@: حّق كان وØXا
مطلق وحياة مطلق تعا�نور فهو العقل@: nعا ã| ذاتيّة وحدود ال)زخّية@, ã| وطوليّة

وتصّور@/ ووصف حّد ّ أيى عن ه ØMم Mت ووجود

مرجـع فٕاّن ¾Ìيک@, ووجود ء ãÏ¾ ومقابلة وصف مقارنة عن هاً ØMم فيكون
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ُهو ٕا4ّ ٕالىَه 4 ـ التوحيد ي_زم ال¿Ìيک ãDفن ذاتاً@/ أو خارجاً Iديده ٕا� اHُمور هذه
َله@/ Ìيَک Ò¾4 َوحَده

/@٥١ . ١٦ ـ واِحد ٕالىٌه ُهَو ا Ú̂ .ٕاثن.ٕا ×G ٕا ِخذوا تتَّ 4
/@٢٥٥ . ٢ ـ الَقيّوم يىُّ Ò¡ا ُهَو ٕا4ّ ٕالىَه 4

/@١١٦ . ٤ ـ َبعيداً َض�4ً َضلَّ َفَقد Lبا ك ßÌ¿ يُ وَمن
اXلحوظة اXنðعة الصفات ã| التوحيد ي_زم الذات@: أصل ã| التوحيد ٕاّن Øj
النّفس صفات ã| ي�اءي Fك الصـفات@, من اXتظاهرة اXتجلِّية اHٔفعال ã|و اXعت)ة@,
ã|النّفس أّن مع صفاtا@, من اXتجلِّية الظاهرة وأعGFا أفعاGا ã|و اXلحوظة وقواها

القُوي@/ كّل وحدtا
واحـد مـبدأ ٕا� يرجـع كلّها اXتجلِّية@: واHٔفعال ة Ù̂ اXتك والصفات فاÊºHٔء

وصف@/ Hو Ëºر Hو له Ëºٕا H فارد Mت ووجود

Çbيع ã| الثـابتة ا¡Çقّة ا¡ا@كمة هيى البحتة@: اHٔصيلة القاهرة الوحدة وهذه
الِظّل@/ َمدَّ َكيَف َربَِّک ٕا>× تََر@ nأ ـ الوجود مراتب

ã| ¾Ìك فهو هو@: هو حيث ومن Ø ã�_استق بوجه وقع ٕاذا الظّل ٕا� فالتوّجه
ظهور وفيه وجهاً كونه ٕا�جهة التوّجه كان ٕاذا وأمّا كان@/ مرتبة ّ أيى ã| التوحيد@, قبال

َرّبک@/ وجُه ×Oوَيب ـ توحيد فهو :@ ã Øوالتج� النور

ٕا� راجعة واHٔشياء اXمكنات ã| الصفات bيع يُري أن :@ ãçالصفا فالتوحيد

ّ اXوضوعيى بالنظر ٕالzا فالنظر الذوات@, ã| Fك عyا@, ومتجلّية فzا تعا�وفانية صفاته
¾Ìكاً@/ يكون :@ هيى هيى حيث ومن Ø ã�_ستقHا

النظر وأمّا ¾Ìك, @ومستقلّة هيى من@حيث ٕالzا فالنظر :@ ãفعا�Hٔا التوحيد وهكذا
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تعا� تأث
ه جنب ã| ومضمحلّة فzا تعا�وفانية Hٔفعاله ãا�V كوuا جهة من ٕالzا
Ù ãالَع� Lِبا ٕا4ّ ةَ ُقوَّ َو4 َحوَل َف� ـ@ حّق توحيد فهو عظمته@: وسلطان ونفوذه وقدرته

/@oالَعظ
كان سـواء م¿Ìكاً@, أو ـداً موحِّ يكون أن من O@Hلو نظـرة ّ أيى ã| فاHٕنسان

يتوّجه@/ n أم حالته حقيقة ٕا� هاً متوجِّ

/@١٢١ . ٦ ـ Ì¿Ôكون ÒX ٕانَّكُم أَطعُتموُهم وٕان
ُهو ٕا4ّ ٕالىَه 4 آَخر اً ×Gٕا Lا َمَع َتدُع َو4 الُمشِركين ِمَن َتكونَنَّ ٕا>َربّکَو4 وادُع

/@ ٨٧ . ٢٨ ـ تُرَجعون وٕالَيه كُم Ô¡ا لَُه َوْجَهه ٕا4ّ هالٌِک ء ãÏ Ò¾ @ُكلُّ
نـظر مـورد وهو موضوعيّة وله مسـتقّ_ً ء ãÏ¾ جعل هو ال¿Ìك@: ã| فاXناط
خصوص ٕا� النظر واشتّد ٕاليه التوّجه ازداد Fّوكل بفعله@, أو بصفته أو بذاته وتوجه
وب� بينه Dف اHرتباط وvون تعا�@, به اÌ¾Hٕاك مرتبة تزداد وخصوصّيته@: وجوده

ا�@/
/@٤٢ . ١٨ ـ أَحداً ã Ùèِبَر ك ßÌ¾ اُ Òn ãD َليتَ يا ويَقوُل

/@٤٨ . ٤ ـ ذلک دون ما ويَغفُر ِبه ك ÒÌ¿ يُ أن يَغفر 4Lا ٕانَّ
/@٣١ . ٢٢ ـ Êء Ú»ال ِمَن َخرَّ ا Ú̂ فكأ@ Lبا ¿Ìْك يُ وَمن

وجـوده ولطفه كرامته ÇMر عن وا¤روم تعا�@, ا� عن اXنقطع هو فاÌ¿Xك
وٕاطاعة العبوديّة ¼Íاط عن واXنحرف الروحانّية@الرفيعة, عن@مقام والساقط وفضله@,

العزيز@/ ا¡ّق الرّب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شري@:

مـن فـهو بـثمن@, أعـطيتَه أو بثمن أخذته ٕاذا أ¾Ìيه@: اXتاَع ¾Ìيت ـ مصبا
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,@ ّ Ìيى Ò¾ وعـبد مـفعولة@, ]ع' فعيلة Ìّية@, Ò¾ فهيى Ìًي@, ß¾ ا�ارية و¾Ìيت اHٔضداد@/
وتسـّمي وقُـضاة@, قاض مثل Ìاة Ô¾ وا�مع شاٍر@, والفاعل ومَ¿Ìّية@, ّ مَ¿Ìيى وNوز
ا�ÇÒور@, أ_Çة فارقوا م Øu@Hٔ با�نّة أنف«Îم ¾Ìوا م Øu@أ زعموا م Øu@Hٔ Ìاة@: Ô¾ اòوارج
من فكّل واXثمن@, ا¥ن اXتبايع�تبايعا Hّٔن اHٔضداد@, من Ìي Ù¿ال يكون أن ساغ وٕا^ا
اÇÎ¾Hٔر@, وهو ,@ÍÒ½ويُق Ìي Ù¿ال Òّد ÔZو جانب@/ من ّ ومَ¿Ìيى جانب من مَبيع العوض�
Fك ّ Ìويى ß¾ وقلَت ك«Ìها ع� باقية والش� واواً الياء قلبَت اXقصور ٕا� نسبَت وٕاذا

/@ ّ ويى ßaو ّ ِربويى ã|
أمـرين ã| اHٕثن� من تعارض ع� يدّل أحدها ث_ثة@: أصول ¾Ìي@: ـ مقا
قوGم ـ فاHّٔول وعلّو@/ ء ãÏ¿ال ã| َهيْج والثالث نبـت@, واH}خر Wاثلة@, وإعطاًء أخذاً
ـ بعَت ٕاذا ¾Ìيت قالوا ا Ø[ور بثمنه@, صاحبه من أخذتَه ٕاذا واش�يته@: َء ãÏ¿ال ¾Ìيُت
كالناحية @بذلک@Hٔ@نّه يى Ùdًي,@وÌ Ò¾ نواحيه,@الواحد ء: ãÏ¿اء@@الÌ¾وأ و¾Ìوه@بثمٍن@Rس/
ٕانّه يقال ,@ يى ÖÌ Ú¿فال الّنبت@: وأمّا Ìًي@/ ß¾ ء ãÏ¿ال Ìي Ò¾ يقال مقصور@, Ìيى Ù¿وال اHُخري@/
َغل@/ الدَّ 
كث موضع Ìي Ú¿وال النَّواة@/ من تنبت ãOّال النخلة ية@: ÖÌ Ú¿ال ويقولون ا¡نظل@,
ã| 
البع يى ßÌ Ò¾ ويقال َغَضباً@, 
استُط ٕاذا Ìًي Ò¾ لرجل يى ßÌ¾ قوGم ـ الثالث واHٔصل

استطار@/ ٕاذا ال)ُق يى ßÌ Ò¾و أÌºع@/ ٕاذا س
ه

هذا اXثمن@, دافع والبايع ا¥ن@, دافع فاXش�يى يت_زمان@, والبيع Ìاء Ù¿ال ـ مفر
بسلعة ِسلعة بيع كانت ٕاذا وأمّا والدينار>@, Cالدرهم بناّض واXشاراة اXبايعة كانت ٕاذا
Ìاء Ù¿وال لفظ@البيع صار الوجه هذا ومن وبايعاً, مش�ياً Fyم كّل@واحد يُتصّور صّح@أن
]Çع' وابتعت أ@ك^@, بعت ]ع' و¾Ìيُت خر@/ {Hا موضع ã| Fyم واحد كّل يستعمل
¡Çياةَ ا اش?ُوا ـ ء ãÏ¾ به Jصل ما كّل ã| واHش�اء Ìاء Ù¿ال وNوز أ@ك^@/ اش�يت

نيا@/ الدُّ
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وجـه ã| تفّرق ٕاذا ي@: ÒÌ¿َي ال)ُق يى ßÌ Ò¾ الليث@: قال ـ ٤٠١ . ١١ الÇxذيب
يـقال هذا ومن مثله@, واست¿Ìي عاُنـه@, ÒX تتابَع ٕاذا ال)ُق@: يى ßÌ¾ غ
ه@: وقال ,@ Öoالَغ
واXشـاراة@: فيه@, Øª ٕاذا :@ ّ الغيى ã| ف_ن واست¿Ìي وفساده@/ غيّه ã| [ادي ٕاذا للرجل
وأ¾Ìاء الدراهم@/ كهيئـة أaر الرجل ã| يأخذ داء ال¿Ìي@: الليـث@: وقال ة@/ الُم_جَّ
مـٔ_ه@/ حوَضـه@: ي ÒÌ¾أ :@ Ø ãèعـراHٔا ابن ناحيتـه@/ الفراِت@: ي ÒÌ Ò¾و نواحيـه@/ َرم@: Ò¡ا
ِبـعت@, ]ع' ْيت ÒÌ Ò¾ زيد@: ãèأ وعن اHٕنسان@/ جسـد ã| ِرقاق ُعروق Ìيانات@: Ù¿وال
وأيـضاً البـائع :@ والشـاريى واشـ�اًء@/ بيعاً يكون ي@: ÒÌ Ù¿وال اشـ�يت@/ أيى ْيت ÒÌ Ò¾و

/@ اXش�يى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

fن أمره@/ جريان ã| وأخذه ء ãÏ¾ Iصيل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
ال¿Ìيانات وأخذ معاملة@/ جريان ã| اXقصود اXبيع وأخذ اXثمن Iصيل الباب هذا
نواحيه مواضع من الفرات أو ا¡رم وأخذ Iّر@كه@وÍÈباته@/ جريان ã|القلب من للدم
/@oالَغـ جـريان ã| والبسط اللمعان وIصيل به@/ وٕا¡اقها أمره جريان ã| وأطرافـه

ã| اòصوصيّة ¡اظ من ف_@بّد وهكذا@/ الُم_ّجـة@/ مقام ã| والفسـاد ّ الغيى وIصيل
اXوارد@/

مـفهوم ٕا� النـظر يكون موارد ã| هو ا Ø̂ فٕا البيع@: مقام ã| اXاّدة ٕاط_ق ع�وأمّا يشـتبه وذلک أمر@, جريان ã| اHٔخذ ]ع' مستعملة فاXاّدة واHٔخذ@, التحصيل
/@
البص 
غ الناظر

/@١٠٢ . ٢ ـ م ÔÎ Ò»أنُف ِبه ْوا ÒÌ¾ ما وَلِبئَس

ـ يكُفروا أن م ÔÎ Ò»أنُف ِبه@ ْوا@ Ò Ò?اش ما ِبئَس ِبه@///@ َكَفروا@ عَرفوا@ ما جاَءُهم ØF َفلَ
/@٩٠ .@@٢



٦٣ شري

وTجوبّية@/ وكفر وTدوديّة ومَهلكة مضيقة ã| وجعلوها أنف«Îم أخذوا أيى

ُوا Ò?اش :@ ã| Fك اHفتعال@, عليه الداّل اHختيار ٕا� ٕاشارة باHش�اء@: 
والتعب
ة@/ باÐ4خَر نيا الدُّ ياةَ Ò¡ ا ُوا Ò?اش دي@,@ ÔGبا الّض�لََة
/@٤١ . ٢ ـ َقليً� ناً Ò\ ãçبآيا ُوا Ò?تَش َو4

قليً_@/ \ناً ا¥ينة العظيمة الكرZة واH}يات العهد قبال ã| وحّصلوا أخذوا أيى

يصّح ØOح ÇGم ]ملوكة ليست والعهد اH}يات فٕاّن بالبيع@: 
التفسـ Nوز Hو
واHٕعطاء@/ والنقل بالبيع 
التعب

ٕالÇzا التـوّجه وعدم والت¿Ìيعيّة التكوينيّة اH}يات عن اHٕعراض هو واXراد
الدنيا@/ من قليل متاع مقابل ã| wا والكفر مyا@, اHستفادة وعدم

/@٧٤ . ٤ ـ باÐ4خَرة نيا الدُّ ا¡ياةَ ون ÔÌ¿ يَ الَّذيَن Lا َسبيل ã| فلُيقاِتْل
اXسلم هذا لِيقاتل أيى ,@ Ø ÒV َلُيَبطِّ ن Ò ÒX ِمنكُم وٕانَّ ـ ٕا� يرجع فليقاتل> ã|C
الضم
اH}خرة@, وي�ك الدنيا ا¡ياة يأخذ مَن اXستضَعف�@, سبيل ã|و ا� سبيل ã| الُمبطّٔي@,
يؤتيه َفَسوَف ُيغَلب فُيقتلأو Lا َسبيل ã| ُيقاِتْل وَمن ـ له 
خ هذا أّن ٕا� وليتوّجه
Ìاء Ù¿ال جعل ٕا� Jتاج ØOح بفاعل@, وليس به مفعول Cالّذين> واXوصول /@@ ÓDَعظ أجراً
أّن ٕا� مضافاً اHٔمر@, هذا ٕا� Jتاجون H اH}خرة> OCتارون هؤHء أّن مع ]ع'البيع@,

/@ ّ Vازيى مع' البيع

والقتال@/ ا�هاد ã| للمبطّئ� وٕارشاد وتشويق Iريص اHٔمر وهذا

/@٢٠٧ . ٢ ـ Lا َمرضاِت ابتغاَء َنفَسه ¿Ìيى يَ النّاسَمن وِمَن
وحgه سلطته وIت ا�@, ومرضاة الطاعة Tدودة ã| وNعله نفسه يأخذ أيى

عقله@/ اختيار ã|و له مأخوذ فنفسه وأمره@,



شري ٦٤

ِبه Ìوا Ò¾ ما وَلبئَس ـ@ اH}ية أّن Fك والف_ح@, 
وللص_حòا سبيل ã| أخذ فهذا
/@١٠٢ . ٢ ـ َيعلمون كانوا لَو م ÔÎ Ò»أنُف

والكفر@/ اLHراف وTدودة والض_ل ØÌ¿ال سبيل ã| وجعله النفس أخذ يراد

ـ َشيئاً Lا وا ØÍÉ يَ لَن باZ4ٕان الكُفَر ُوا Ò?اش الَّذيَن ٕانَّ ـ ã| Fك اHش�اء@: ومثله
واLHراف@/ الكفر Iصيل ã| ـ ١٧٧ . ٣

/@١١١ . ٩ ـ نَّة Ò+ا م Ô ÒG بأّن م Ô ÒGوأموا م ÔÎ Ò»ؤمن.أنُفXا ِمَن ي Ò?اش Lَا ٕانَّ
ا�ّنة@/ Iصيل ã|

وا Òاش� َنفَسه@, ي¿Ìيى َمن م@, ÔÎ Ò»ِبهأنُف ْوا ÒÌ¾ تعا�@: قوله ã| Ìاء ß¿ال أّن DO@Hو
والنـقل التـبديل ي_زم البيع فٕاّن البيع@, مع' ع� Jمل أن يناسـب H أنف«Îم@: به
أو 
òا Iصيل كيفZكن الصورة هذه ã|و ف@, ØÍ½الت عن اXبيع وٕاخراج والتحويل

له@/ اXرضاة أو ØÌ¿ال
Fك النفس وبذل والقتل ا�هاد ã| ٕاط_قه يصّح ا Ø̂ ٕا النفس ã| البيع مفهوم نعم
Lا َسبيل ã| ُيقاِتلوَن نََّة Ò+ا م Ô ÒG بأنَّ م Ô ÒGوأموا م ÔÎ Ò»أنُف Ò.ؤمنXا ِمَن ي Ò?شw Lَا ٕانَّ :@ ã|

/@١١١ . ٩ ـ ِبه Ôrبايَع الَّذيى بَبيعكُم Ìوا ß¿فاستب وُيقَتلون@/// فَيقتلون
واختياره@/ وحgه اXش�يى سلطة Iت اXبيع جعل مطلق يراد أن Hّٕا

ِبـضاعـًة@/// وه ØÌºوأ ُغـ�ٌم هذا ¿Ìيى بُ يا قاَل َدلَوه فأد>× واِرَدُهم فأرَسـلوا
/@٢٠ . ١٢ ـ َمعدودة َدراهَم ٍس ÒRِبثَمن ْوه ÒÌ¾و

هذه وبعد السيّارة@, للطائفة خطاب غ_م@: هذا ب¿Ìي يا الوارد قول أّن الظاهر
س@/ ÒR بثمن أخذوه Øj معاملته@, ã| لينتفعوا بٕاÌºاره أرادوا البشارة



٦٥ شري

من ٕاخراجه ã| والعامل الضالّة كُمنِشد فٕانّه ,@
البش الوارد من ٕامّا Ìاء Ù¿ال وهذا
مطّلع� كانوا ٕاخوته أّن أو تسليمه@, قبال ã| العمل حّق من له أقّل Hو وٕاSائه@, rالب
بـلد ٕا� البـلد من النقل ليتحقّق مyم وباعوه آبقاً@, عبداً بكونه يعّرفوه أن وأرادوا

آخر@/

صـحيحة@, تكن n اXعاملة فٕاّن معاملة@, ã| اHش�اء من أو� اHٔخذ ومفهوم

والتعب اHٔصل@/ خ_ف وع� Qّوز فٕانّه البيع@: وهكذا Hٔحد@/ Wلوك 
غ ُحّر وهو
]طلق بل وانتخاب@, باختيار يكن n اHٔخذ هذا أّن ٕا� ٕاشارة اHش�اء@: دون Ìاء Ù¿بال
ال�ك@/ ٕا�جهة ا¦ايل@الشديد هو الزهد فٕاّن ـ ِمَن@الزاِهديَن فيه وكانوا ـ ّ عاديى أخذ

ع� الداّل باHشـ�اء فzا Ø(فعـ ثانية@: مرتبة Í½م ã| اHٔخـذ R_ف وهذا

أ@كرميى 4مرأِتِه ÒÍ½م ِمن اُه Ò?اش الَّذيى وقاَل ـ@ اHٕراديّة واXطاوعة العمل ã| اHختيار
/@٢١ . ١٢ ـ َمثواه

واHشـ�اء أمـر@, جريان ã| اHٔخذ مطلق ع� يدّل Vـّرداً Ìي Ù¿ال أّن فظهر
واختيار تفّهم مع كان ٕاذا اXعاملة@, ã| اXبيع ع�أخذ يدّل واHختيار اXطاوعة ]ناسبة
نظر ã| واXبيع كاXبيع ا¥ن جعل ٕا� النظر كان ٕاذا البيع مورد ã| واستعFله وانتخاب@,

كا¥ن@/ اXش�يى
النّاسَمن وِمَن تعا�@: قوله اHٔخذ@, مطلق اXاّدة ã| اHٔصل أّن ع� يدّل ا ØWو

/@٦ . ٣١ ـ Lا َسبيل َعن ِلُيضلَّ ديث Ò¡ا َو ÒG يى Ò?يَش
ذ@كر عن يُلهيى ما ا¡ديث وGو الناس@, به ليُضّل ويضبطه وJّصله يأخذه أيى

واLHراف@/ الّض_ل سبب ويكون سبيله سلوك عن وZنع ا�

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



شطأ ٦٦

شطأ@:

مـن خرج ما وهو النبات@, َشطُء ْطء@, الشَّ ٕاحداYا كلمتان@/ فيه شطأ@: ـ مقا
:@ الواديى شاطٔي ـ اH}خر واHٔصل الشجرُة@/ شطأت وقد أشطاء@, وا�مع اHٔصل, حول
وYا خر@, {Hا الشاطٔي ع� هو Ï¿وم شاطٔي ع� مشيت الرجَل@: وشاطأت جانبه@,

متباينتان@/

خرج الزرُع@: أشطأ وقد أشطاء@, وا�مع ِفراخه@, والنبات@: الزرع َشْطُء ـ صحا
شطأت عمرو@: أبو َطَرفه@/ أيى ه@, َشطأَ أخَرَج ـ تعا� قوله ã| اHٔخفش@: وقال شطؤه@/
شـاطٔي وتـقول وجانبه@, شطّه :@ الواديى وشاطٔي ْحَل@/ الرَّ علzا شددت َشطْأً@: الناقَة

Nمع@/ Hو اHٔودية@,

ها شـدَّ ٕاذا شـطأً@: يشـطؤها النـاقَة َشطَأ :@ ّ اHٔصمعيى ـ ٣٩١ . ١١ الxذيب
ã| الفّراء@: وقال نكحها@/ ٕاذا وَنطأها@: ورطَأها جاريته َشطأ زيد@: أبو وقال ْحل@/ بالرَّ
أخرجت ٕاذا بغصوuا@: الشجرُة أشطأت زيد@: أبو وقال السنبل@/ شطأه َشطْأه@, ـ@أخَرَج

وشواطٔي@/ ُشطآن وbعه شفته@, :@ الواديى شاطٔي خ
ه@: أبو ا@/ Òuغصو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذا ومن ء@/ ãÏ¾جنب ã| الّ_حق اXتفّرع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن

ã| يكون ما الواديى وشاطٔي /@Fأصله من يتفّرخ ما وهو والزرع الشجر شطء الباب
جنبzا@/ ã|و طرفzا

,@ اHنðاعيى اHشتقاق من Fuكو يبعد ف_ الناقَة@: وشطأُت ا�اريَة شطأُت وأمّا



٦٧ شطأ

مضَطَجعه@/ ã| نفسه جعل أو الناقة@, جنب ã| aل ]ع'جعل
ء@/ ãÏ¾ ã| ]ع'امتداد وهو أ@ك) اشتقاق وب�شطب وبيyا

/@٢٩ . ٤٨ ـ فاسَتويى فاسَتْغَلَظ فآَزَرُه ُه َشطْأَ كََزْرٍعأخَرَج اS4ٕيل ã|وَمَثُلهم
واHٔحكـام القرآن قوان� وزرع اHٕس_م شجرة من ومُنَشؤون متفّرعون أيى
أو اLراف فzم يُ�اءي أن 
غ من ربّانّيـة@, ب�بية اXسـتوون واXستقيمون ّية@, ×GHٕا

جانب@/ ٕا� [ايل
يـنبت@, Oح وتربيته بذر طرح وهو بالزرع اHٔصحاب تشبيه الظاهر ولكّن
الشـطء مـنه Oرج Øj والنبـّوة@, والقرآن اHٕس_م هو الزرع ووسـيلة الزارع فيكون

اXسلم�@/ من الّ_حقون وهم اXتفّرعة@, والفروع
اXقّررات هو والزرع Cص>@, رسوله Øj تعا� ا� هو الزارع يكون وع�اHّٔول@:
هـذه ٕا� ا¦Çثيل ã| والنـظر اXؤمنـون@, هو والشطء الدينـّية@, واHٔحكام اHٕس_ميّة

الزرع@/ ٕا� H اXستوية@, اXستغلظة اXتفّرعة اHٔشطاء
الواِد شـاِطٔي ِمن َ نوِديى أتاها ØFفل ///@ ناراً الطُّور جانب من آنََس بأْهله وساَر

/@٣٠ . ٢٨ ـ اXباَر@كة البُقَعة ã|ن ÒZ4ٔا
ã| الطـور جـبل جانب ã| الواديى تلک وقوع هو ال¿Ìيفة@: اH}ية من الظاهر
ا�بل ã|و ,@hرفيد أو فاران أو ف
ان واديى كوuا يبعد Hو ,@Í½م ٕا� مَدين طريق
سفح ã| واقع الواديى وهذا اXناجاة@, جبَل تُدعي مرتفعة ة Øe الواديى يسار ٕا� الّذيى

سيناء@/ تار± راجع ـ اXقّدس اÎ¿Xور Ìºبال جبل

نور@/ طور@, سينا@, Mر@, ـ راجع

وفـzا وأشجار حديقـة فzا ماء نبع من قرب ã| كانت الناحيـة تلک ولعّل



شطر ٦٨

ا�Fل@/ أنوار فzا Øتتج� جالبة@, وزهرة خÍÉة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شطر@:

البـعد عـ� واH}خر ء@/ ãÏ¿ال نصف ع� أحدYا يدّل أصـ_ن شـطر@: ـ مقا
أخذت ٕاذا ء@: ãÏ¿ال ف_ناً وشاطرت لنصفه@/ ء ãÏ¿ال شطُر قوGم ـ فاHّٔول واXواجهة@/
< الثديى Cحلمة طُبْيzا أحد ãOّال وهيى َشطور@: شاة ويقال النصَف@/ هو وأخَذ نصفه منه
ينظر الّذيى وهو وَشْطراً@: ُشطوراً ه ÔÍ½ب َشَطر قوGم الباب هذا ومن خر@/ {Hا من أطول
Fyم واحد لكّل جعل فقد كذا كان ٕاذا Hٔ@نّه الباب من هذا جعل ا Ø̂ وٕا آخر@, وٕا� ٕاليک
عـليه مـّرت أ@نّه fعـناه أشُطَره@: الدهَر ف_ن َحَلب ـ العرب قول ã|و نظـره@/ شطر
آِخراِن@, وِخلفان قادماِن@, ِخلفان الناقة أخ_ف ã| وأصله ه@, ØÌ¾و خ
ه من ÍÈوب
النصف@/ وهو اHٔربعة َشْطر فاHٕثنان أربعة اHٔخ_ف كانت ٕاذا Hٔ@نّه َشْطر@, Ö�َِخلف وكّل
أخ_فها@/ من ِخلفان يبَس ãOّال اHٕبل وهيى َشطور@, فهيى الشاة ãDِخل أحد يِبس وٕاذا
َشَطر ـ@ قوGم ومنـه الداُر@/ شطَرت ويقولون البعيد@, 
ط فالشَّ ـ اH}خر اHٔصل وأمّا
هو وهذا ُخبثاً@, أهله أعيا الّذيى والشاِطر@: Uالِفاً@/ ÓFُمراِغ تركهم ٕاذا أهله@: ع� ف_ن
ْطر الشَّ الباب هذا ومن أمرهم@/ ومُعظم bاعxم عن بَُعد ذلک فعل ٕاذا Hٔ@نّه القياس@,

وِجهته@/ ء ãÏ¿ال قصد ã| يقال الّذيى

اُحـُلب مَثَل ã|و نصفه@/ ء@: ãÏ¾ كل َشْطر الليث@: قال ـ ٣٠٧ . ١١ الxذيب
يِبس ٕاذا زيد@: ãèأ عن نصف�@/ جعلته ء@: ãÏ¿ال وشطرت نصفه@/ أيى َشْطره@: لک َحلْباً
أبو أخ_ِفها@/ من ِخلفاِن يبس قد ãOّال اHٕبل من وهيى َشطور@, فهو النَّعجة@, ãDِخل أحد
الُبـعد@/ ـْطر@: والشَّ قومه@/ عن لتباعده شط
اً@, للغريب ويقال البعيد@, :@
ط الشَّ عبيد@:



٦٩ شطر

شطَره وجهک َولِّ ـ الك_م ã| ومثله وتلقاءه@, Lوه يريد الفّراء@: قال الَمْسجد@: شطر
ْطر والشَّ قال@: فيه@, اللّغة أهل ب� اخت_ف H Lوها@, أيى ٕاسحاق@: أبو قال اهه@/ ÔQو

النحو@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Fك ا�نب فٕاّن والطرف@, ا�نب يعّم ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
وأمّا فيه@/ داخً_ ء ãÏ¿ال منxي هو والطرف انفصال@, 
غ من ء ãÏ¿ال ãي� ما هو مّر@:

خارج@/ من أو داخل ã| كان سواء ء ãÏ¿ال من وجانب جهة فهو الشطر

نصف مقدار يكون أن من أعّم وهو ء ãÏ¿ال من ع�طرف يطلق اللحاظ وwذا
Hصقة ء ãÏ¿ال جهة وهو جنبه ã|و منفصً_ ء ãÏ¿ال من جانب وع� منه@/ قريباً أو منه

به@/

ء@, ãÏ¿ال عن ومنفصً_ ãي� ا ØW كان ٕاذا ع�البُعد يطلق اHٔصل@: هذا ٕا� وبالنظر
والنحو@/ وع�التلقاء

/@١٤٤ . ٢ ـ رام Ò¡ا اXسِجد َشطَر وجَهک َفولِّ
/@١٥٠ . ٢ ـ شطَره ُوجوَهكُم َفوّلوا Ôrُكن ما@ وحيُث

ا�هة@/ عنوان Fويشمله منه@, جانباً أو منه َطَرفاً اXسجد@, جهة أيى

والشّط@, والشطب الشطء ومواّد ب�اXاّدة Dك)ف@Hٔا اHشتقاق وDO@Hوجود
اHٕمتداد@/ مفهوم وNمعها

ٕا� ٕاشـارة وغ
Yا@: والبيت الكعـبة دون ا¡رام اXسجد بكلمة 
التعب وأمّا
العبد فناء وهو العبودّية@, مرتبة آخر هو مّر Fك السجود فٕاّن أيضاً@, Ø ã'الباط التوّجه



شّط ٧٠

بقلبـه يتوّجه أن اXستقبل للعبد ف_زم والذّلة@, اòضوع غاية وIقّق اHٔنانيّة با^حاء
bيع فيه ا¤ّرم ا¡ّق السجود وهو ٕاليه@, للوصول ويستعّد اHٔس'@, اXقام ٕا�هذا أيضاً

الدنيوّية@/ الع_ئق

وتـتحّصل ,@ Ø ã'والبـاط ّ الظاهريى التوّجه ã| التوحيد حّق يتحقّق اXع' وwذا
واHٕنفراد@/ اHٕجBع ã| ا¡قّة الوحدة

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

شّط@:

فأمّا اXيل@/ ع� يدّل واH}خر الُبعد@/ ـ أحدYا صحيحان@, أص_ن شّط@: ـ مقا
ـطاط@: والشِّ الُبعد@/ طاط والشِّ شطوطاً@/ تِشّط بعدت@, ٕاذا الدار@, شّطت فقوGم البعد@:
السوم@, ã| ف_ن أشّط ويقال اHٔرض@/ عن يبُعد أع_ه Hّٔن الُبعد@, قياس وهو الّطول@,
أمعنوا ٕاذا ف_ن طلب ã| القوم أشّط ويقال القدر@/ Vاوزة وهو َطط@, الشَّ çوأ أبعد ٕاذا
بقوله اHحتجاج الباب هذا ٕا� ينقل أن وNوز ا¡كم@, ã| فاXيل اXيل@: وأمّا وأبعدوا@/
ا¡كـم@/ ã| واXيل ا�ور وهو وأشّط@, شّط يقال ل@, ß Ò] H أيى ـ ُتشِطط و4 ـ تعا�

ã| مائل Hٔ@نّه َشـطّاً يى Ùd ا Ø̂ وٕا َشطّاِن@, َسنام ولكّل ِشـّقه@, وهو نام السَّ شّط ّط@: والشَّ
ا�انب�@/ ã| Hٔ@نّه لذلک@, َشطّاً يسّمي الyر وشّط ا�انب�@/ أحد

جار وَشـطَطاً@: ُشطوطاً حgـه ã| ف_ن وشّط بعـدت@/ الدار@: شّطت ـ مصبا
وا�ميع أفرط@/ السوم@: ã| وشّط فيه@/ أغلظ وُشطوطاً@: َشطَطاً القوم ã| وشّط وظلم@/
الyر جانب والشّط@: لغة@/ أيضاً@: السوم ã|و ا¡كم ã| وأشّط وقتل@, ÍÈب ãèبا من

/@ الواديى وجانب

ã|و اXكان ã| يقال وأشّط@, الدار شّطت يقال الُبعد@, ã| اHٕفراد َطط@: الشَّ ـ مفر



٧١ شّط

ا�ور@/ عن َطط بالشَّ Ø(وع السوم@/ ã|و ا¡كم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اHنفصال وIـقّق ثابت أمر عن ا¦ايل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
,@ Øمعـ� Tلٍّ عن واHنفصـال ,@ الواديى وجانب الyـر@, جانب مصاديقـه@: ومن عنه@/
عن والغلظـة واHٕفراط عمـل@/ أو حكم أو حق ã| واLHراف ا¡ـّق@, عن وا¦ايل

اHعتدال@/

ٕاذا اHٔصـل مصاديق من وغ
ها@: واHٕفراط واLHراف وا�ور البُعد oفاهf
ثابت@/ أمر عن واHنفصال ا¦ايل قيد فzا لوحظ

/@٢٢ . ٣٨ ـ Íاط Ù½ال ٕا>َسواء وwهِدنا ُتشِطْط و4 ّق Ò¡با بيَننا فاحكُم
ال½Íاط@/ سواء وعن ا¡ّق عن ا¦ايل مورد ã| اXاّدة فتذكر
أمر@/ أو حكم ã| ãÏÉيَق فقيه لكّل الرعاية Hزم اHٔمر وهذا

/@١٤ . ١٨ ـ َشَططاً ٕاذاً  ُقْلنا اً َلَقد ×Gٕا ُدوِنه ِمن َندُعَو لَن
/@٤ . ٧٢ ـ َشَططاً Lَع�ا نا Ôzسف يَقوُل كاَن وَأ@نَُّه

شأنـه خ_ف وجّل عّز ا� ã| القول من أعظُم الثابـت ا¡ّق عن [ايل ّ وأيى
ذلک@/ وأمثال ولداً@, أو صاحبًة ذ ØHا وأ@نّه بال¿Ìك@, كالقول ومقامه@,

بأّن واÇXعرفة الكامل التوحيـد هو وجّل@: عّز ا� ã| ا¡ـّق قول أّن DO@Hو
سنة تأخذه H قادر قيّوم ّ حيى وأ@نّه تعا�@, � التامّة والقّوة وا¡ول والسلطة ا¡كم
العبوديّة وNمعها ,@oوالتسل والرضا والتفويض التوكّل التوحيد@: حّق وي_زم وH@نوم@,

التاّم@/ والفناء اHٔنانيّة وTو الكاملة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



شطن ٧٢

شطن@:

وا�مع ا¡بل@, طَن@: والشَّ بعدت@/ قعد@: باب من شطوناً الدار شَطنت ـ مصبا
رaة عن أو ا¡ّق عن بُعد ٕاذا شطن من أ@نّه أحُدYا قوHن@: الشيطان ã|و أشطان@/
شيطان@/ فهو والدواّب واHٕنس ا�ّن من د متمرِّ عاٍت وكّل أصلّية@, النون فتكون ا�@,

َفْع_ن@/ فوزنه اح�ق@, أو بطل ٕاذا يشيط شاط من أصليّة الياء أّن ـ ãæالثا والقول

تَشـطُن الدار شطنِت يقال الُبعد@, ع� يدّل صحيح مطَِّرد أصل شطن@: ـ مقا
الَقـعر بعيدة أيى َشـطون rب ويقال@: بعـيدة@/ أيى َشـطون ونَوًي غربت@/ ٕاذا ُشطوناً@:
ا¡بل طَن@: الشَّ اòليل@: قال ب�الطرف�@/ ما بعيد Hٔ@نّه القياس@, وهو ا¡بل@, طَن@: والشَّ
عن لبُعـده أصلّية@, فيه والنون الباب هذا من هو قوم فقال الشيطان@: وأمّا الطويل@/
شاِطٍن ا ØZ@أ اُمّية@: قوُل القول wذا قال مَن حّجة من يكون أن ويُشـبه و[ّرده@/ ا¡ّق

شاَط@/ من وٕانّه زائدة@, فيه النون ٕاّن ويقال فيعال@/ بوزن فيكون عكاه@, َعصاه

به ويشّد به Jيسـت الفـتل الشـديد الطـويل ا¡بل طَن@: الشَّ ـ ٣١١ الxذيب
ووجهه@/ نيّته عن خالفه ٕاذا يَشِطنُه شطَن مصدر طْن الشَّ السّكيت@: ابن وقال اòيل@/
Mبل�@/ rالب من الدلو يMَع الّذيى والُمشاِطن@: الدلو@, به يُشطن الّذيى ا¡بل طَن@: والشَّ
َعـْوجاء@, مُـلتوية َشـطون@: rوِب ِشّق@, ã| مائلة كانت ٕاذا َشطون@: ألية غ
ه@: وقال
َشطون@: rوب أعوج@, طويل َشطون@: ُر� :@ ّ اHٔصمعيى شديدة@/ Ìة ß»َع َشطون@: وحرب
وَشيْطَن بُعد@, أيى َشطَن من فَيعال الشيطان الليث@: وقال ِعَوج@/ ِجراwا ã| القعر بعيدة
من فَْع_ن الشـيطان غ
ه@: وقال ِفعله@/ وفَعل كالشـيطان صار ٕاذا وتشيطَن@: الرجل
قول َشطَن من أ@نّه ع� والدليل أ@ك)@, واHّٔول قلُت@: واح�ق@/ هلک ٕاذا يشيط@, شاط

َعصاه@/ شاطٍن ا ØZ@ـ@@أ اُميّة



٧٣ شطن

م@/ Øxم عدّو@, ,@Ë½خ الشيطان@, @@Cشاطان> ـ قع

/@ ÓÊ½خ كان عاَدي@, َبَغض@, َكره@, حقَد@, Cشاطَن>

الشيطان@/ [@آرامّية@] Cِشِطناء>
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الِعوج وIقُّق واHستقامِة ا¡ّق عن اXيل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
واHلتواء@/

والر� والقرب@, ا¡ّق عن والبعد اXعوّج@, العميق rالب اHٔصل@: مصاديق ومن
فتل@والتواء@, طويل@فيه وحبل الصحيح@, النظم@وا�ريان عن خارج وحرب ِعَوج@, فيه

والرفق@/ الصدق عن خارج وعدّو

فـيعال وزان عـ� وهو وال«Ìيانّية@, العـ)يّة عن مأخوذة كلمة والشـيطان
واGيذام@/ والبيطار @كالقيدار

القـرب@, مـقام ã| واHســتقامة ا¡ّق عن اXـيل Xفهـوم كامل مصداق وهو
واHلتواء والوفاء@, الصدق مراحل عن واòروج الطاعة@, سبيل سلوك ã| واHعوجاج

والوفاق@/ والرaة الرفق ã| والفتل

الشيطان كلمة ولكّن وغ
ها@, وا¡يوان واHٕنس ا�ّن ã| يتحقّق اXع' وهذا
ا¡يوان@/ ٕا� Øj بقرينة@, اHٕنس ٕا� Øj ا�ّن@, ٕا� ٕاط_قها يَن½Íف

أن4 ماِرد@, َشيطان ُكلِّ ِمن وِحفظاً ,@oَرج َشيطاٍن بَقول هَو َوما :@ ã| Fك فا�ّن
يطاَن@/ الشَّ َتعُبدوا

ِلُكّل َجَعلنا وكذلِک َمَعُكم@, ٕانّا قالوا َشياطيyم ٕا> َخلَْوا وٕاذا :@ ã| Fك واHٕنس



شطن ٧٤

ا4ٕنسوا+ّن@/ Ò.َشياط عُدّواً àØ ãY نَ
والعـداوة@, واHٕغـواء@, كاHٕضـ_ل ولوازم@: آثار القـرآن ã| للشـيطنة ويذكر

وغ
ها@/ والوسوسة@, والðي�@, واXنكر@, بالفحشاء واHٔمر والبغضاء@,

/@٦٠ . ٤ ـ َبعيداً ُيضلَّهمض�4ً أن يطاُن الشَّ وُيريُد واHٕغواء@: فاHٕض_ل

/@ ٨٢ . ٣٨ ـ Ò.ع Òbمأ Úyتک4ُغوي فِبِعزَّ قاَل
ã| والَبـغضاَء الَعداَوةَ بيَنكُم يوقَع أن يطان الشَّ ُيريُد ا Ú̂ ٕا والبغضاء@: والعداوة

/@٩١ . ٥ ـ والَميسر مر Òòا
/@٢٢ . ٧ ـ ُمب. َعُدّو ا Ôg لَ يطاَن الشَّ ٕانَّ

/@٥ . ١٢ ـ ُمب. َعُدّو لٕ�نساِن يطاَن الشَّ ٕانَّ
بالَفْحشـاء يأُمُر فٕانَّه يطان الشَّ ُخُطواِت َيتَّبع وَمن واXنكر@: بالفحشاء واHٔمر

/@٢١ . ٢٤ ـ والُمنكر

/@٢٦٨ . ٢ ـ بالَفحشاء ويأمركُم الفقر َيِعُد@كُم يطاُن الشَّ

/@١٦ . ٥٩ ـ ا@كُفر لٕ�نسان قال ٕاذ يطاِن الشَّ @َكَمَثل

/@٢٠ . ٧ ـ FÔ ÒG َ لُيبِديى يطاُن الشَّ FÔGفَوسَوس والوسوسة@:

/@١٢٠ . ٢٠ ـ أدلّک َهل آَدُم يا قاَل يطاُن الشَّ ٕاليه فَوسَوَس

/@٤٨ . ٨ ـ م Ô ÒGFأع يطاُن الشَّ م Ô ÒGَزيَّن وٕاذ والðي�@:

/@٤٣ . ٦ ـ َيعملون كانوا ما يطان الشَّ م Ô ÒG وزيََّن م Ôwقلو َقَسْت َولكن
/@٣١@.@٢١ ـ ع� السَّ ٕا>َعذاب َيدعوُهم يطان الشَّ كان أَولَو ٕا�النار@: والدعوة

/@٢٧ . ٧ ـ ا+نَّة ِمَن أبَويكُم Fأخرَج كَ يطاُن@ الشَّ 4@َيفِتننَّكُم



٧٥ شطن

/@٢٧ . ١٧ ـ َكفوراً لربِّه يطاُن الشَّ وكاَن والكفر@:

/@١٦ . ٥٩ ـ ا@كُفر لٕ�نسان قاَل ٕاذ يطان الشَّ @َكَمَثل

كونه مع و¼Íاطه ا¡ّق عن اXنحرف اXائل هو لغًة الشيطان أّن ا�امع والقول
كذلک@: كان ومن اòارج@, ã|وثبوت حقيقة وله ã Øك� مفهوم وهذا باHعوجاج@, متّصفاً
جهة عن ومنحرف فكـراً@, والطّغيان والكفران بالكفر اHّٔول ا¡ّق عن منحرف فهو
وعـدم والشّک Ø
والتـح واHسـتكبار Ø(بالتك الذاتيّة والgاHت النفسانيّة الصفات
اÇXنكر وفعل والطغيان بالعصيان الرaن ٕاطاعة عن ومنحرف والسكينة@, الطمأنينة
البغضاء وٕاظهار واG_ك وٕا�النار الفساد ٕا� والدعوة واHٕغواء واHٕض_ل والفحشاء

عمً_@/ والعدوان

ا¡Çّق عن باLرافه اòسـائس هذه وVمع الرذائل هذه جامع هو فالشيطان
اHّٔول@: ا¡ّق وهو الرaن ويقابله ا¡قيقة@, سبيل عن وميله

/@٣٦ . ٤٣ ـ َقرين لَُه@ َفهَو َشيطاناً لَُه نُقيِّْض ن ×a الرَّ ِذ@كر عن يَعُش وَمن

/@٤٤ . ١٩ ـ اً َعِصيّ ن ×a ِللرَّ كانَ  يطاَن الشَّ ٕانَّ
التاّم@: اHٕنسان أيضاً ويقابله

/@٥ . ١٢ ـ @ُمب. َعُدوٌّ لٕ�نسان يطاَن الشَّ ٕانَّ
/@٥٣ . ١٧ ـ ُمبيناً عدّواً@ لٕ�نسان كاَن يطان الشَّ ٕانَّ

]خالفته@: اHٕنسان يؤمر هذا وع�

يطان@/ الشَّ ُخُطواِت تتَِّبعوا َو4

/@١١٩ . ٤ ـ ُمبيناً Ìُخ«Ìاناً@ ß»َخ َفَقد Lا ُدون ِمن َوليّاً يطاَن الشَّ يتَِّخِذ وَمن
/@٩٨ . ١٦ ـ oج الرَّ يطان الشَّ ِمَن Lِبا فاستَِعذ



شطن ٧٦

ع�اُمور@: التنبيه هنا وينبغيى

fا وضعفاً@, شّدة فzا ا¤دوديّة باخت_ف هو ا Ø̂ ٕا nالعوا مراتب اخت_ف ٕاّن ـ ١
والوجوديّة والسعة والروحانيّة والنفوذ والقدرة القّوة جهة من فهو أقّل فيه ا¡ّد @كان

أقوي@/

ٕا� مـضافاً اXلكـوت nعا ã|و فقط@/ ذاته ã| حدوده Cا�)وت> العقل nفعا
ا¡Çيوان nعا ã|و أيضاً@, عـاXها ã| وكيفيّة كّمية Gا خارجيّة حدود الذاتيّـة ا¡دود
وجـهة أغلب اXاّدية جهة :@ Ø ãçالنبا nالعا ã|و أيضاً@/ ماّدية حدود ا¡ّدين ٕا� مضافاً
اHٕنسـان nوعـا ¼Íفـة@, وماّدية Tدوديّة ا�Fدات ã|و أضعف@, وقواها الروحانيّة
مyا شكل ّ بأيى التشكّل استعداد وفيه Uتلفة@, Xراتب تاّم ومظهر nالعوا من Vموع

وعالية@/ سافلة

مـتأّخرة وشعبة نازلة@, دانية شعبة شـعبت�@: ع� يتشّعب اXلكوت nعا ـ ٢
ع� وطبقات مراتب وفzا باX_ئكـة@, يسّمون العالية باXلكوت وا¢لوقون عالية@/
من وفzـم با�ّن@, يسـّمون السـافلة النازلة وأهل ووظائفهم@/ منـازGم ã| اخت_ف

العالية@/ ã|ليس ما ا¡دود
/@ ٨ . ٧٢ ـ باً ÔÎ Ô¾و َشديداً ُمِلَئتَحَرساً َجدناها َفَو Êَء Ú»ال َلَمْسنا وأ@نّا

منّا وأ@نّا ـ اÇX_ئكة دون فzم وعصيان طغيان وجود أوجبت ا¡دود وهذه
/@١١ . ٧٢ ـ ِقَدداً طَرائَق ُكنّا ذلک دون ومنّا الّصا¡ون

فzا@/ ا¡دود باعتبار واX_ئكة@, ا¡يوان مرتبة ب� مرتبة ã| فا�ّن
ا¤Çدوديّة فٕاّن فيه@, والعصيان الطغيان يزداد موجود@: ã| ا¡ّد ازداد Fّكل ـ ٣
وال¿Îوة ا¡رص@والطمع@وهيجان@اXيل توجب واXمنوعيّة أوجبت@Tرومّية@وWنوعّية@,
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العدوان@والعصيان@واò_ف@والتجاوز @النفستولد ã| اHُمور وهذه اHستطاعة, وقصور
واHستكبار@/ واòصومة والعمل القول ã|رافاتLHوا والغضب والسخط والظلم

ا¡ريّة صورة ã|غضب Hو طمع Hو استكبار Hو عدوان Hو خصومة H فٕانّه
ا¡دود@/ من العصيان ينشأ ا Ø̂ وٕا والسعة@, واHنط_ق

وهو اHقتناع افتقد فٕاذا له@, Ë Ø»ق ]ا واHقتناع ضا@: الرِّ عدم العصيان وع_مة
والعصيان@/ الطغيان آثار تظهر الصفات@: Tامد أعظم من

اللفظ هذا فيستعمل اHعوجاج@, مع ا¡ّق عن اBXيل هو الشيطان@, ٕاّن قلنا ـ ٤
اHٕب_س من وهو ٕابليس كلمة R_ف وهذا والعـدوان@, والطغيان التجاوز موارد ã|

عمل@: بسوء الشديد ]ع'اليأس
/@٣١ . ١٥ ـ الّساِجدين َمَع َيكون أن ×èٕابليَسأ ٕا4ّ

/@٢٠ . ٣٤ ـ َفريقاً ٕا4ّ فاتَّبعوه ظنَّه ٕابليُس zم َعلَ َق َصدَّ َوَلَقد
/@٧٤ . ٣٨ ـ الكاِفرين ِمَن َو@كاَن Ò ÒLاستك ٕابليَس ٕا4ّ

العدوان@/ فيه لوحظ ٕاذا بالشيطان عنه Ø(يع ٕابليس وهذا

/@٢٠ . ٧ ـ FÔ ÒG َ لُيبِديى يطاُن الشَّ FÔ ÒG َفَوسَوَس

/@٣٦ . ٢ ـ َعyا يطاُن الشَّ F ÚGفأز
يستعمل@/ الّذيى Fyم كّل مفهوم خصوصيّة التعب
ين من كّل ã| في_حظ

يتصّور ف_ فيه@, اòارجيّة ا¡دود لفقدان العقل@: nعا ã| H@توجد الشيطنة ـ ٥
ا¡Çّق عن ٕاLـراف Hو عـدوان Hو عصيان Hو طغيان Hو اسـتكبار nالعا هذا ã|
ومعرفة خضوع@, ã| فناء Hّٕا nالعا هذا ã| فليس والطاعة@, السلوك ã| وH@@اعوجاج
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فيه@/ اHٔنانيّة Hنعدام خالص@, وخشوع وطاعة و¾Îود@,
اXاّدية@, Ëوالتكاثف Ø»التج حدود عن ههم ØMلت الُعليا@: اXلكوت nعا ã|وكذلک

واòشية@: والركوع والقيام السجود ã| واستغراقهم

/@٢٧ . ٢١ ـ َيعملون بأمره وُهم بالَقول َيسبقونَه 4

/@٤٩ . ١٦ ـ َيستكLون 4 وُهم وا�Xئكُة َيسُجد@/// Lِو
Iقّق فٕاذا Wكنة@, فzا وا¦اي_ت زائدة@, فzا فا¡دود ف�@: السُّ اXلكوت وأمّا
الطغيان@والعدوان@والّض_ل@واHض_ل Øj يتبعه@اHعوجاج@, ا¦ايل@واLHراف@عن@ا¡ّق@:

والشيطنة@/

ض_ل معرض ãDف الُعليا@, اXلكوت ٕا�مMل يصل n دام ما فهو اHٕنسان@: وأمّا
وَزّلة@:

/@٣٨ . ٧٩ ـ اXأوي هيىَ Òoح Ò+ا فٕانَّ نيا الدُّ ا¡ياةَ وآثََر طََغي َمن فأّما
/@٣٠ . ٧ ـ Lا دوِن ِمن أولياَء Ò.ياط الشَّ ذوا Ò ÚHا م Ô Úuٕا
/@١٤ . ٢ ـ َمَعكُم ٕانّا قالوا َشياطيyم ٕا> َخلَْوا وٕاذا

اHٕنسان فٕاّن واX_ئكة@, ب�اHٕنسان يكون ا ØW اXاّدة حيث من ا�ّن خلُق ـ ٦
لطـيفة ماّدة من خلقت واX_ئكـة ط�@/ أو تراب من وباعتبار مه�@, ماء من ُخلق
أّن Fكـ اXاّدّيـة@, الفعلـيّة النار اXـراد وليس نار@, من خلق فقد ا�ّن وأمّا نورانّيـة@/

فعً_@/ تراباً ليس اHٕنسان

تتحّصل وهيى شديد@, Ìºيع Iّرك فzا وا¡رارة حرارة@, فzا ما الناريّة واXاّدة
فيكون النورانيّة اXاّدة تتولّد ا¡رارة ومن لطيفة@, ثانويّة حالة ٕا� اXاّدة ã| Iّول من
والنور والنار الشجر ã| Fك فوقه@, واX_ئكة اHٕنسان@, من ألطف اXاّدة حيث من ا�ّن



٧٩ شطن

/@١٢ . ٧ ـ ِمنط. وَخَلقتَُه نار ِمن ãD َخَلقتَ ِمنُه Õَخ� أنا قاَل ـ@@
/@٢٧ . ١٥ ـ موم السَّ نار ِمن َقبُل ِمن َخَلقناه وا+انَّ

/@١٥ . ٥٥ ـ نار ِمن ماِرج ِمن ا+انَّ وَخَلَق
ã|و لطيف سطح ã| يكون وأن Hبّد :@ Ø ã Ø'�ا الشيطان مع ا¦اّس أّن وليعلم ـ ٧

ã}_والت ا¦اّس حصول اXراد وليس اXاّدة, جهة من الشيطان@وا�ّن مرتبة m_مرتبة@ت
اXاّدة@/ سطح ã|

والوحيى والðي�واHٕلقاء والMغ والوسوسة ã Øوالتو� اXقارنة من اXراد فيكون
وأطواره@/ خلقته ومرتبة وجوده خصوصيّة m_ي ما الشيطان@: من

و[اّس لقاء من اXاّدة nعا ã| ويتصّور يتحقّق ما :@ ãæعاXا هذه من اXراد فليس
تـقارب وٕا� ظـاهرّية@, ومشـافهة مقابلة ٕا� Iتاج ØOح خارجّية@, ماّديّة وارتباط

/@ Ø ãæمكا وتقارن

فيوحيى اXاّدة@, nعا فوق nعا ã|يتحقّق ا Ø̂ ٕا واHٕنسان@: ب�الشيطان فاHرتباط
قريب ع�طور نzّم ÔZو ويُضلّهم صدورهم ã|ويُوسوس وأتباعه أوليائه الشيطان@ٕا�

:@ ã1القل واHٕلقاء ãæالروحا الطور من

/@١٧٥ . ٣ ـ فأولياَءه وِّ ÔO يطاُن الشَّ ذىِلكُم
/@٣٨ . ٤ ـ َقريناً فساَء َقريناً لَُه يطاُن الشَّ َيكُن وَمن

/@٦٠ . ٤ ـ ُيضلَّهم يطانأن الشَّ وُيريُد

/@١٢٠ . ٤ ـ ُغروراً ٕا4ّ يطان الشَّ َيِعُدُهم َوما zم نِّ ÔZو َيِعُدُهم
/@٢٠ . ٧ ـ ِلُيبِديى يطاُن الشَّ FÔ ÒG َفَوسَوَس

/@٤٨ . ٨ ـ م Ô ÒGFأع يطاُن الشَّ م Ô ÒG زيََّن وٕاذ
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/@٤٢ . ١٢ ـ َربّه ِذ@كَر يطان الشَّ فأنساه

اHٕنس@, شـياط� من ÒJيُل Fك الشـيطان@: جانب من اXلـقاة ãæعاXا هذه ـ ٨
Hو قهر Hو تسّلط H أ@نّه Fك الشيطان@, جانب من وتفّوق وحكومة بتسلط وليس

ِسواهم@/ ع�مَن لشياط�اHٕنس حكومة Hو ج)

البدنيّة والقوي ا�وارح بوسائل يتحقّق ا Ø̂ ٕا اHٕنس ã| اHٕلقاء أّن Fyبي والفرق
الظاهريّة والقوي ا�وارح فٕاّن الباطنّية@, بالقوي ا�ّن ã|و والعمل@/ كاللسان اXاّدية

:@Fارتباطه ã| مؤثرة 
غ البدنيّة

/@١٢١ . ٦ ـ ٕا>أوليائهم َلُيوحوَن Ò.ياط الشَّ وٕانَّ
/@٣٠ . ٧ ـ أولياَء Ò.ياط الشَّ ذوا ÚHا م Ô Úuٕا

اHٕنسان@/ أفراد الشياط�ع� سّلط قد وجّل عّز ا� ٕاّن يقال ف_

/@٢٢١ . ٢٦ ـ oأث أّفاٍك َع�ُكّل ُل ØCياط.ت الشَّ ُل ØC تَ َع�َمن نبُِّئكُم اُ َهل
/@٥٣ . ٢٢ ـ َمَرض قلوwم ã| للَّذيَن فتنًة يطاُن الشَّ ãOُيل ما ليجَعَل

ã| Fك ,@ Øع�Xا ØãÏ½الشخ الشيطان منه يراد قد الكرZة@: اH}يات ã| الشيطان ٕاّن Øj
الّس_م@: Fzعل وحّواء H}دم وسوس الّذيى الشيطان

/@٣٦ . ٢ ـ Fفأخَرَجه َعyا يطاُن الشَّ F ÚGفأز يطاُن@, الشَّ FÔ ÒG َفَوسَوَس
:@ ã| Fك الشيطان مطلق يراد وقد

/@٩٠ . ٥ ـ يطان الشَّ َعَمل ِمن والَمْيسُر@/// ْمُر Òòا ا Ú̂ ٕا
ٕا� ÇJتاج ومصاديقه أنواعه من كّل وٕارادة مطلق@, عاّم مفهوم له فالشيطان

مقالّية@/ أو مقاميّة قرينة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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شعب@:

عـ� واH}خر اHفـ�اق@, ع� يدّل أحدYا Uتـلفان@, أص_ن شـعب@: ـ مقا
نـّص وقد اHٔضداد@, باب من هو قوم فقال ذلک@, ã| اللغة أهل اختلف Øj اHجBع@/
اòليل@: قال لغات@/ هيى ا Ø̂ ٕا اHٔضداد من ذلک ليس آخرون@: وقال ع�ذلک@/ اòليل
وقـوGم اجBعاً@/ ويكون تفّرقاً يكون عب الشَّ أّن العربيّة ووسع الك_م عجائب من
وا�مع والعجم@, العرب قبائل من تشّعب ما الشعب ومنه َشعب@, ء ãÏ¿ال ã| ْدع للصَّ
Çwم انشـعبت ويـقال طريقه@/ ا¡ّق@: وَمْشعُب /@oالعظ ّ ا¡يى ْعب الشَّ ويقال ُشعوب@,
َشـعبان Çيى Ødو ُدريد@: ابن قال ا�بل�@/ ب� �نفرج ما ْعب والشَّ تفّرقت@/ ٕاذا الطُُّرق@:
ٕاذا الصدَع َشَعب فقوGم خر@: {Hا الباب وأمّا اXياه@/ طلب ã| تفّرقهم وهو فيه لتشّع}م
يى Ùd القبائل باب ã| الّذيى عب الشَّ يكون أن Nوز وقد شعب@/ ßXا للِمثقب ويقال Hَءمه@/

ع�اHجBع@/ يدّل وهذا ف_ن@, ã'ب َشْعُب تفّرق ويقولون واHئت_ف@/ ل_جBع

عب@: والشَّ ِشعاب@/ وا�مع ا�بل@, ã| الطريق وقيل الطريق@, عب@: الشِّ ـ مصبا
وشعبُت /@oالعظ ّ ا¡يى عب@: الشَّ ويقال ُشعوب@/ وا�مع العرب@, قبائل فيه ما@@انقسمت
اشتّق التفريق ومن اHٔضداد@/ من فيكون وفّرفxم@, bعxم نفع@: باب من شعباً القوَم

من½Íف@/ 
غ Gا ÓFعل وصار اò_ئق@, ُتفّرق ا Øu@Hٔ َشعوب@, اXنّية@, Ëºٕا
اجتمع ما :@ الواديى من عب والشَّ واحد@/ ّ حيى من اXتشّعبة القبيلة الَشْعب@: ـ مفر
وYک ã| أخذت تفّرق الّذيى ا�انب من ٕاليه نظرت فٕاذا طرف@, وتفّرق طرف منه
فلذلک اجتمعا@, ٕاثن� وYک ã|أخذت اHجBع جانب من نظرت وٕاذا يتفّرق@, واحداً
مصدر@, هو الّذيى َشْعب 
تصغ وُشعيب@: فّرقَت@/ ٕاذا وشعبت bعَت@, ٕاذا شعبت قيل
عت@/ Ôbأصلحت@و @قد ãOِّلق@ال Òòا الَمزادة عيب: والشَّ ِشعب@/ 
تصغ أو ,Ëºٕا @هو الّذيى أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

آخر@/ Vتمع اXنق«Ëعن اXتشكّل ا£تمع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
بعده@/ والتجّمع اHنقسام قيدان ففيه

وليس ملحوظ�@, Fuكو من وHبّد اHٔصل@, ã| معاً مأخوذان اXفهومان فهذان
اHٔضداد@/ من اللغة تكون ØOح باHستق_ل@, منظوراً Fyم واحد @كّل

الت_ؤم@, الصدع@, التفّرق@, ا�مع@, ـ oمفاه Vّرد ع� اXاّدة ٕاط_ق يصّح ف_
Vازاً@/ Hّٕا القيدين@: ¡اظ بدون ومصاديقها

/@١٣ . ٤٩ ـ ِلَتعارفوا وَقباِئَل ُشعوباً وَجَعلنا@كُم

واHٔبيض واaHٔر كاHٔسود اHٕنسان@, نوع أصل من ينشعب ما هو الشعوب
واHٔصفر@/

اòصوصيّات باعتبار والقبائل الطبيعّية@اòارجّية@, اHمتيازات الشعوب@باعتبار
اXعنويّة مقاماtم ã| وÌ¾@Hفاً فضـيلة H@توجب اHمتيازات وهذه بالّنسب@, ا¡اصلة

أتقا@ُكم@/ Lا ِعنَد أ@كَرَمكُم ٕانَّ ـ@

َو4 َظليل ُشَعب4 ثَ�ِث ذيى ِظّلٍ ٕا> انطِلقوا ُتكَّذبوَن ِبِه Ôrُكن ما ٕا> نطِلقوا ٕا
/@٣٠ . ٧٧ ـ اللََّهب ِمَن ãDيُغ

Ø(يعـ nو Uصـوصة@, حّرية وهو التقـيّدات عن ã Ø�Hو اس�سـال اHنط_ق
حـالة ÇIّول هو بل مكانّية@, حركة أو انتقال ٕا� ا¡اجة لعدم وبأمثـاله@: بالذهاب

معنوّية@/

اHٔعFل@/ آثار ورؤية ا�زاء ومشاهدة البعث هو بون@: ُتكَذِّ بِه Ôrُكن َوما@
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قـبال ã| أو 
وخ نور مقابل ã| ٕامّا وا¡اجب وأثره@, ا¡اجب هو والظِّّل@:
ظّل هو هنا@: الظّل من واXراد متقابل�@/ أيضاً Fyم اXتحّصل الظّل فيكون ,@ ØÌ¾و ظلمة

/@ ØÌ¾و لظلمة الظّل وهو يكّذبون@, به كانوا ما

ا¡اجب فٕاّن والغفلـة@, بالدنيـا والتعلّق النفس رؤية وهو ُشَعب@: ثَ�ث ذيى
الثـ_ثة@, هذه حجاب Iت اHٕنسان وقوع بنوره@: واHستنارة تعا� ا� ٕا� للتوّجه

تعا�@/ ا� عن ا¡اجبة اXانعة هيى ا Øuفٕا
مقصودة وأخذها الدنيا با¡ياة تعلّق أو له@, ÓCص وأخذه نفسه ٕا� توّجه fن
الشعب هذه ظّل ã| فهو ٕاليه@: والتوجه ا¡ق عن غفل أو مألوهة@, ومطلوبة وTبوبة

الظلFنّية@/ ا¡جب من

مـبدأ عن والبُعد اHنقطاع توجب الغفلة فٕاّن مت_زمة@: الث_ثة ا¡جب وهذه
التعلّق Fyم ويتحّصل هـواه@, وتأم� النفس ٕا� التوّجـه ويُ_زمها والنـور@, الرaة

ا�البة@/ زخارفها ٕا� والتوّجه بالدنيا

ظـّل وهو ,@ ّ ماّديى H ّ معنويى ظّل وهو شـعب@, ث_ث من متشكِّل الظّل فهذا
العذاب@/ مواجهة عن وZ@Hنع الّلهب من ã'يغ@H ولكنّه

اÎ¿Xورين@/ اHٔنبياء من فهو ,@
التصغ بصيغة ُشَعيب@: وأّما

بن مّر بن َرعويل بن نويت بن شعيب وهو Cص> شعيب ـ ٢٨ . ١ اXروج
ØFفل مديـن@, أهل من مبعوثاً وكان عربيّاً@, لسانه فكان ,@oٕابراه بن مديـن بن َعنقاء

Cص>@/ Ø ã1الن بشعيب مّر فرعون من هارباً موCÏºع> خرج

oبراهHٕ آمنوا رهط ولد من كانا وبلعم شعيباً ٕاّن وهب@: ذ@كر ـ ٤١ اXعارف
ã'بـ قبل كان Ø ã1ن فكّل لوط@/ بنات جهم فزوَّ الشام@, ٕا� معه وهاجروا اُحرق@, يوم
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له قـيل ا Ø̂ وٕا لوط@, بنت هيى شعيب وجّدة الرهط@/ اولئک من oٕابراه وبعد ٕاÌºائيل
nو اHٔنبياء@/ خطيب شعيب ويقال@: /@ ãYَشْع ã| ã< باِرْك الّلىهّم ـ يدعو كان Hٔ@نّه شعيب@:
قوم أصاب وØXا ٕالzم@, ُبعث أمّة ا Øyولك اHٔيكة@, أصحاب من شعيب قبيلة مدين تكن
فلم مكّـة ٕا� اHٔيكة أصحاب من معه آمنوا والّذين شعيب ¡ق أصاwم ما شعيب

والشام@/ رJاء بلعم@: مسكن وكان ماتوا@/ ØOح wا يزالوا

عاد من العاربة العرب منازل wا وكانت مَدين@: ومyا ـ ٢٠ ـ اHٔرب uاية
انتقلت\ÇÇود Øj معناهم@, ã| هم ومن وحÍÉموت وجرهم oوأم وجديس Ë»وط
عـاد من C]دين> با¨ن العاربة العرب بقـايا من هلک من وهلک جر@/// ß¡ا ٕا� مyا

ن@/ {Hا ٕا� مدين بعرب فُعرفوا عابر بن قحطان بنو فيه وخلفهم وغ
هم@/

مـاء ع� وwا الشام@, وب� \ود أرض جر ß¡ا ب� عظيمة بلدة وهيى وَتبوك@:
الس_م@/ عليه ُشعيباً ٕالzم ا� بعث الّذين اHٔيكة أصحاب كان wا ٕاّن ويقال وKيل@,

Lو ع� لتبوك Tاذية اaHٔر> Cالبحر الُقلزم Mر ع� مَدين@: ـ البلدان معجم
لسا_ة موCÏºع> مyا Jاست ãOّال rالب وwا تبوك@, من أ@ك) وهيى مراحل@, سّت من
ع� من أهلها وماء بيت@, علzا ã'ب قد البrمغطّاة هذه ورأيت زيد@: أبو قال شعيب@/

القبيلة@/ Ëºٕا ومَدين@: /@oٕابراه بن يت]دين Ød شعيب@, قوم مدينة وهيى ,@ Qريى
زوجـة وأبو ِمديان 
أم أو كاهن Cفضـلة>@: ِي�ون ـ مقّدس كتاب قاموس
والظاهر بَرعوئيل@, يدعي ١٠@.@٢٩ وأعد ٢@.@١٨ خروج ã|و ,@٣@.@١ خروج موÏºـ
ـ ã| Fك وقطوره@, oٕابراه نسـل من وكان له@, عمل ]ناسـبة له لقـباً كان ي�ون أّن

/@٢ . ٢٥ التكوين

sالغ فساق ِمديان كاهن يه Ö Òa غsِي�ون يرعي موÏºفكان وأمّا ـ ٣ خروج
يه@/ Ö Òa ي�ون ٕا� ÏÉfموÏºورجع ـ ١٨ . ٤٠ ال)يّة وراء ٕا�



٨٥ شعب

أت�ٕا�رَعوئيل ØFفل وَسJغنمهّن@, دهّن ÒSوأÏºضموyف ـ ١٧ . ٢ خروج
فولدت ابنته َصفورَة Ïºمو فأعطي اليوم@/// ء ا£يى ã| ØíعÌºأ بالكّن ما قال أبzّن

ِجرشوم@/ ه Òd إ فدعا ٕابناً
ِزمـراَن له فـَولدت قَطوَرُة ٕاdها زوجة فأخذ oٕابراه وعاد ـ ٢٥ ـ التكوين
وأبيداع وَحنوُك وِعفُر ِعيفَُة ِمديان وبنو وُشوحاً@/// وِبشباَق وِمديان ومَداَن ويَقْشاَن

وَأ@ْلدَعة@/
ِمديان@/ رَعوئيل@, ِي�ون@, ـ الع)يّة النسخ ã| وهكذا

عنقا بن ضيعون بن ِي^ون شعيب@: Ëºٕا ٕاّن قيل ـ ٥٤ . ١
اHٔث Hبن الكامل
n وقيل مدين@/ ولد من ميكيل بن شعيب هو وقيل /@oٕابراه بن ِمدين بن نابت ابن
ٕا� معه وهاجر oبٕابراه آمن من بعض ولد من هو ا Ø̂ وٕا oٕابراه ُولد من شعيب يكن
Zاك لَ وٕانّا ـ تعا� قوله مع' وهو Í½الب ÍÈير وكان لوط@, بنت ابن ولكنّه الشام@,
اHٔنبياء@, خطيب ذاك قال@: ذ@كره ٕاذا Cص> Ø ã1الن وكان /@Í½الب ضعيف أيى ـ َضعيفاً فينا
اHٔيكـة@, أصحاب وهم مَديَن أهل ٕا� أرسله تعا� ا� وٕاّن قومه@/ مراجعته Mسن

أمواGم@/ وٕافساد واXوازين اXكاييل ã|للناس ٍس ÒRو با� كفر أهل وكانوا

فضلة@/ باق@, بقّية@, Cِي�> ـ قع

رجحان@/ تفّوق@, مñَة@, أفضلّية@, ون> Ô Òِي�C

زمالة@/ صداقة@, Cِرعوت>
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اُمور@: الكلFت هذه من يستنتج أ@نّه
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من الغربيّة ال¿Êليّة ا�هة هيى شعيب@: فzا وُبعث عاش ãOّال ãÏÈراHٔا ٕاّن ـ ١
حـدود ã| اaHٔـر@, البحر منxي من Ø ã}Ì¿ال ا�انب ã| الواقعة ,@ ّ ـعوديى السَّ ا¡جاز
بن ِمديان آل من مَدين قبيلة سكنت وفÇzا الشام@, ãÏÈأرا ٕا� Wتّدة وكانت تبوك@,

]دين@/ بلدtم يت Ød وقد ,@oٕابراه

اXؤمن� من وصح}م تبعهم ن ØW أو القبيلة هذه من ٕامّا Cص> Ø ã1الن وشعيب ـ ٢
وعّزة@, وكرامة و¾Ìافة ٕاZان بيت آل من كونه فالظاهر حال ّ أيى وع� Cع>@, oبٕابراه

Cص>@/ Ø ã1الن لوط أسباط ومن

Tدود وVتمع 
صغ َشْعب فكأ@نّه وِي�ون@: وَرعوئيل بُشعيب وتسميته ـ ٣
الزائدة ]ع'الفُضلة ي�ون لفظ اXع' هذا ويناسب مدين@, أهل من وينشعب ينفصل
عليه@/ Iق
اً به@أهله سّماه وقد شعيب@َترbة@ِي�ون@, كلمة ولعّل القبيلة@, من اXتحّصلة
Ø ã1النّـ عن فيه ورد ما اXع' هذا ويؤيّد ا�@, صديق ]ع' فهو َرعوئيل@: وأمّا

Øj ب½Íه عليه وجّل عّز ا� فرّد ب½Íه عميى ØOح تعا� ا� حّب من بكي ٕانّه Cص>@:
أبداً يكون Oم ٕا� شـعيب يا ٕاليه ا� أوحي الرابعة@: كانت ØFفل مّرات> Cث_ث بكي
أMتک! فقد ٕا�ا�نّة شوقاً يكن وٕان أجرتک@, فقد النار من خوفاً هذا يكن ٕان منک@,
ولكن جنّتک@, ٕا� شوقاً Hو نارك من خوفاً بكيت ما ã Øæ@أ تعلم أنت ٕاG×يى سيّديى فقال
هذا كان ٕاذا أما ج_له@: جّل ا� فأوحي أراك! أو أص) فلست ã1قل ع� حبّک عقد

عمران@/ موÏºبَن كليميى سأخدمک هذا أجل fن هكذا@,
بن Ïºمو مبعوثيّـة قبل مبعوثاً نبـيّاً كان أ@نّه اُمـوره@: جريان من يظهر ـ ٤
Ïºمو فٕاّن Cع>@, oٕابراه مولد من اòامس القرن ã| حياته زمان فيكون Cع>@, عمران
عند موCÏºع> خدمة وكان Cص>@, oٕابراه Ø ã1الن مولد من ٥٤٥ سنة حدود ã Ø|تو Cع>

سنة@/ ١٢٠ . عمره كان وقد عمره@, من أربع�سنة بعد شعيب



٨٧ شعر

بقوله@: hالكر كتابه ã| شعيباً تعا� ا� وصف وقد ـ ٥

/@٣٦ . ٢٩ ـ الّرجفُة فأَخَذtم بوه فكذَّ ///@ ُشعيباً أخاهم وٕا>َمديَن
َرسـول َلكُم ã Ùæ ٕا تتَّقون ُشعيبأ4 م ÔG قاَل اXرسل.ٕاذ ا4ٔيكة بأصحاُب @كذَّ

/@١٧٧ . ٢٦ ـ الظُّلّة يَوم َعذاب فأخَذُهم بوه فكذَّ أم.@///
.@١١ ـ ا¡لoالّرشـيد@ ٕانَّک4ٔنت ?ك@/// نَ تأُمركأن ُشعيبأص�تک يا قالوا

/@@٨٧

أوجب قومه من وتكذيبه Uالفته وأّن اXرسل�@, اHٔنبياء من كان بأ@نّه ح ØÍ½في
قومه@/ من ع�اع�اف الرشيد oا¡ل وهو أم�@, رسول فهو علzم@, العذاب نزول


أمـ أو كـاهن@, بأ نّه تعّرفه رأيت Fك والتوراة /@hالكر القـرآن توصيف هذا
اXقّدس@/ والقاموس اòروج ِسفر ã| Fك مديان@,

قومه أفراد من كان شعيباً أّن ع� يدّل ُشعيباً@: أخاهم تعا�@: بقوله 
التعب ـ ٦
الرسول يكون أن ãÏÉيقت واHٔصل /@@ صا¡اً أخاهم هوداً@, أخاهم :@ ã| Fك مدين@, ومن
wم أعرف الرسول ويكون وسوابقه@, أمره من بص
ة ع� ليكونوا قومه@, ٕا� مبعوثاً

وبآداwم@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شعر@:

وأسباب@, كسبب ع�@أشعار فيُجمع وبفتحها ع�شعور, فيجمع ْعر الشَّ ـ مصبا

ã| الشـجر ك^ة ـعار@: والشَّ شـعرة@/ الواحدة مذّكر@, وهو وغ
ه@, اHٕنسان من وهو
واحد@/ ِشعار ã| معها ^َت ا: Ôtوشاعر الثياب@/ من ا�سد ãو� ما عار: والشِّ اHٔرض@/
بـعضاً@/ بعÎÉم ليعـرف به يُناَدون ما وهو ا¡رب@, ã| القـوم ع_مة أيضاً@: عار والشِّ
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ِشعارة@/ أو شع
ة الواحدة وأفعاله@, ا¡ّج عائر@: والشَّ اHٕس_م@/ شعائر من ِشعار والعيد
وميمه ُقَزح@, وٕاdه ُمزدلِفة بآخر جبل ا¡رام@: والَمشعر اXناسک@/ مواضع والَمشاعر@:
تؤّنثه@, Sد وأهل معروف@, َحّب :@
ع والشَّ لة@/ {Hا Ëºبٕا التشبيه ع� يَك«Ìها بعÎÉم
فطنت ٕاذا شعرت من مأخوذ وهو اXوزون@, النظم هو :@ Ø ãèالعر عر والشِّ وغ
هم@يذّكره@/
أشُعر شَعرت يقال اHٔصل, ã| مصدر وهو به@, وعلمه لفطنته شاعراً يى Ùdو وعلمت@,
قعد باب من ُشعوراً ء ãÏ¿بال وَشَعرت ُشَعراء@, الشاعر وbع قلته@, ٕاذا قتل@: باب من
خززت ٕاشعاراً@: البدنة وأشعرت علمُت@/ ã'ليت :@ ِشعريى وليت علمت@, وِشعرًة@: وِشعراً

سنامها@/

/@
البع ظهر حدبة نام@: والسَّ الطَّعن@/ واòّز@: الناقة@/ أو البقرة البََدنة@: أقول@:

ِعلم@وَعَلم@/ ع� واH}خر َثبات@, ع� أحدYا معروفان@يدّل أص_ن شعر@: ـ مقا
ع� الشـعر دHلة Cبلحاظ bٍع bُع وهو أشعار@, وا�مع معروف@, َعر الشَّ ـ فاHّٔول
وا�سد@/ الرأس طويل@شعر َشَعرة,@ورجل@أشعر: والواحدة وا¦رة>, @ا¦ر ã| Fك ا�معيّة
ãحوا� عر الشَّ ينبت حيث ا�لد منxي من با¡افر استدار ا ßX ويقال الشجر@/ عار@: والشَّ
ء ãÏ¿ل بذلک Çيى Ùdو ْوخ@, Òòا من جنس ـْعراء@: والشَّ اHٔشاعر@/ وا�مع أشعر@, ا¡افر@:
َشـْعراء@/ داهية الباب ومن َزَغباً@/ يدvا ع� كأّن ذبابة ْعراء@: والشَّ كالَزَغب@/ يعلوها

ãَو� ما عار@: والشِّ القثّاء@/ صغار عارير@: والشَّ معروف@/ وهو 
ع الشَّ هذا من يقرب ا ØWو
الّذيى عار الشِّ ـ اH}خر والباب الب¿Ìة@/ ع� الّذيى الشعر Zّس Hٔ@نّه الثياب من ا�سد
له@, وفطنَت علمته ٕاذا ء@, ãÏ¿بال َشَعرت ـ قوGم واHٔصل ا¡رب@/ ã| القوم به يتنادي
Xا يفطن Hٔ@نّه الشاعر يى Ùdو َشعرة@, يقال والفطنة@, ربة كالدُّ ْعرة الشَّ من أصله قوم قال

غ
ه@/ له H@يفطن
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ء ãÏ¿ال Cاعتقاد ذ@كرناه ما هو العلم أّن والشعور@: ب�العلم الفرق ـ ٦٤ الفروق
َعر@/ الشَّ كدقّة دقيق وجه من يوصل@ٕاليه علم والشعور: الثقة>@/ ع�سبيل به ع�ما@هو
الدقيقة للشظية شع
اً 
للشع وقيل /@ ãæعاXا لدقيق لفطنته شاعر للشاعر قيل وGذا
وهذا عنه@/ تدّق H اHٔشياء Hّٔن يشعر@, ا� يقال@: Hو ا¡نطة@/ خ_ف طرفه ã| ãOّال
اHٕحساس أّن Fك ا¡واّس@, وهيى باXشاعر يدرك أن هو الشعور ٕاّن يقول@: من قول

با¡اّسة@/ اHٕدراك هو

استع ومنه َعر@, الشَّ أصبت وشعرُت@: أشعار@, وbعه معروف@, َعر@: الشَّ ـ مفر
للـعلم Ëºٕا اHٔصل ã| عر والشِّ الّشعر@/ كٕاصابة الدقّة ã| ÓFعل علمت أيى كذا شعرت
الك_م@, من ØDقـXا للموزون ÓÊºٕا التعارف ã| وصار ,@ ِشـْعريى ليت قوGم ã| الدقيق
َمشعر@, والواحد معاXه@الظاهرة@للحواّس, ا¡ّج: وَمشاعر للمختّص@بصناعته@/ والشاعر
ا�@, بيت ٕا� َدي Ôv ما أيى ـ Lا شعائر ّلوا ß ÔI 4 شع
ة@, الواحد ا¡ّج@, شعائر ويقال
عار@: والشِّ wا@/ ُيشعر حديدة أيى بَشع
ة تُدمي بأن تُعلَّم أيى ُتشَعر ا Øu@Hٔ بذلک يى Ùdو

َعر@/ الشَّ FXّسة ا�سد ãي� الّذيى الثوب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

متحّصً_ ء@, ãÏ¿ل Tيط ã| رّق أو دّق ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
واHٔشجار ا¡يوان@, جلد من اòارج السطح ã| ل اXتحصِّ َعر كالشَّ به@/ متعلِّقاً أو منه
والثوب ,@
الشع ساق عن اòارجة اللطيفة وا¡بوب اXستعّدة@, ãÏÈراHٔا ã| الدقيقة
ا¤ارب� من لقوم Qعل اXعيّنة والع_مات بالبدن@, ملَصقاً الثياب يلبسIت اللطيف
للنفس@, دقيقة وٕاحساسات وأعFل@وخصوصيّات@دقيقة@Xوضوع, ة@Uصوصة@, ØÌ»مست

وهكذا@/ Gا@, لطيفة وذوقيّات
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ãæمـعا ã| اÇXاّدة تطلق الصيغة@: خصوصيّات حفظ مع اHٔصل هذا وبلحاظ
/@ ّ اHنðاعيى باHشتقاق مشتقّة تستعمل وقد نقلناها@, Fك متناسبة@,

وأمّا اHستعFل@, موارد ã| ت_حظ أن Hزم اHٔصل ã| اXذكورة القيود أّن فظهر
اHٔشجار, ومطلق كالعلم@اXطلق, التجّوز/ من فهيى القيود: رعاية من@دون استعملت ٕاذا

/@m_والع اH}ثار ومطلق

للFّدة@: الع)يّة اللغة ã| ما اHٔصل هذا من وقريب

اف�ض@/ ر@, قدَّ حدس@, اعتَ)@, ر@, تصوَّ فكَّر@, Cشاَعر> ـ قع

الياف@/ َشعر@, Cِشعار>

ع� الَمشـاعر يطلق اXناسبة وwذه الدقيق@, اHٕدراك ]ع' هو ا Ø̂ ٕا فالشـعور
/@hالكر القرآن ã|استعملت قد اHٔصل هذا ٕا� وبالنظر ا¡واّس@,

َوما أنُفَسـُهم ٕا4ّ ُيِضّلون وما َيشـُعرون@, 4 ولكن الُمفِسـدوَن ُهُم ـم Ô Úuٕا أ4
َيشُعرون@/ َوما م ßÎ ß»بأنُف ٕا4ّ ُكرون ÒZ َوما َيشُعرون@,

Ø ãDنXفا الدقيق@ٕافسادهم@وٕاض_Gم@ومكرهم@, باHٕحساس ما@يُدركون م Øu@بأ يراد
Hو اHٕحساس@, من النحو هذا ٕا� Tتاجة ا Øuفٕا الدقيق@, اHٕدراك هو اXوارد هذه ã|

اXطلق@/ Ø ãا�bHٕا واHٕدراك التوّجه مطلق فzا ãDيك

/@١١٣ . ٢٦ ـ َتشعرون لَو ã Øèَر َع�× ٕا4ّ م Ôwحسا ٕان
دقيق@/ ٕادراك ã| rكن ٕان أيى

نفسـه ã| اXع' وهذا دقيـق@, وٕادراك لطيف ٕاحساس له الّذيى هو والشاعر@:
ا¡قيقة@/ سبيل ã| وسلوك للحّق وطلب وWدوح مطلوب

مـذموماً فيكون ال¿Îودّية@: العالية الروحانيّة اXقامات قبال استعمل ٕاذا وأمّا



٩١ شعر

ع� يدّل اXع'@: هذا ع� واHتّكاء نفسه اHٕحساسمن ã| الدقّة فٕاّن وغ
مطلوب@,
والنبّوة@/ وا¡ّق وال¿Îود واHرتباط واGHٕام الوحيى فقدان

/@٤١ . ٦٩ ـ تؤمنون ما َقليً�@ شاِعر بَقول هَو َوما

/@٣٦ . ٣٧ ـ نون ÒV ِلشاعٍر آGتنا َلتاركو أئنا وَيقولون
/@٥ . ٢١ ـ شاِعر هَو َبل اه Ò?فwَبل أضغاُثأح�ٍم قالوا َبل

الدقـيقة أفكاره جهة من Hّٕا ليس واH}يات@: القرآن من يذكر ما ٕاّن ُيريدون
فيه@, ٕاضافيّـة ضعيفة جهات وجود مع الشـخصّية@, وٕاحساساته اللّطيفـة وذوقيّاته

تعا�@: فيقول ٕاليه السكون وH@يصّح عليه ف_@يعتمد

/@٦٩ . ٣٦ ـ ُمب. وُقرآن ِذ@كر ٕا4ّ هَو ٕاْن لَُه َينبغيى َوما عَر الشِّ مناه علَّ َوما
ع� الُعـرف ã| يطلق Øj الذوقـيّات@, ã| ولطف اHٕدراك ã| دقّـة هو ـعر فالشِّ
جهة من تكون أن من أعـّم واللّطف الدقّـة وهذه والذوق@, الدقّـة هذه فيه ما@@يُعمل
الظريفة ãæعاXا وٕابداع الذوق جهة ومن اXوضوع نفس ã| لطفاً أو ا¡ّق ٕا� الوصول
جالباً كذباً> أو Cحgة مطلقاً اللطيف الشعر يكون اللحاظ وwذا اللطيفة@, والتعب
ات

الناس@/ توّجه ومورَد

/@٢٢٤ . ٢٦ ـ يمون Òv واٍد ُكلِّ ã| م Ô Úu@َأ تََر nالغاوونأ يتَّبُعهم َعراُء والشُّ
اÇXاّدية اHُمور ã| H واGداية ا¡ّق ٕا� للوصول اHٕدراك ã| الدقّة كانت وٕاذا

مطلوبة@/ فتكون النفسانّية@:

/@٢٢٦ . ٢٦ ـ َكث�اً Lَا @َكروا وذَ الّصا¡ات وَعِملوا آَمنوا الَّذيَن ٕا4ّ
عظمته حول والدقّة باللّطف يُدَرك ما ]ع' فعيلة ع
ة فالشَّ :@� عائر الشَّ وأمّا

أمره@/ بظهور يرتبط وما وسلطانه@, وج_له



شعر ٩٢

/@١٥٨ . ٢ ـ Lا شعاِئر ِمن والَمروةَ فا الصَّ ٕانَّ

/@٢ . ٥ ـ Lا َشعائر ّلوا ß ÔI 4
/@٣٦ . ٢٢ ـ Lا َشعائر ِمن َلكُم َجعلناها والُبدَن

/@٣٢ . ٢٢ ـ الُقلوب َتقوي ِمن ا Úuفٕا Lا َشعاِئَر ُيَعظِّم وَمن ذلَِک
عظمة حول دقيقاً يُدرك ا ØW wا يتعلّق وما واXروة والصفا البُدن fوضوعات
شعائره@, تعظّم أن وHزم الظاهرة@, اXتجلّية ا¤سوسة ج_له لطائف ومن تعا�@, ا�
Iقّق ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع' وهذا أLائه@/ بأحسن Iقّقها ٕا� ويُتوّجه حفظها ã| Ør Ôvو
ّ أيى عن وصيانxا علzا واXراقبة النفس حفظ هو التقوي فٕاّن القلب@, ã| التقوي حّق
واòلوص التوّجه ازداد Fّوكل واòلوص@/ التوّجه حّق يتحّصل ØOح خ_ف@واLراف@,

تعا�@/ شعائره oٕا�تنظ والع_قة التوّجه يزداد

رقيقة وشواهد دقيقة وآيات لطيفة m_ع ا Øu@بأ الشعائر@: Ì Ø»نف أن لنا فيصّح
وعظمته@/ وك)يائه مقاماته حوَل تدرك

فهو كاXناسک@, زمان أو Xكان ÓÊºٕا أو مصدراً َمشعر bع فهو الَمشاعر@: وأمّا
ومyا أيضاً@, الّشـعائر وتظهر ترد فzا وموارد أمكنة ع� فيدّل الّشـعائر@, من أعّم

ا¡رام@/ الَمشعر
/@١٩٨ . ٢ ـ رام Ò¡ا الَمْشعِر ِعنَد@ Lَا فاذ@ُكروا َعَرفات ِمن Ôrأَفض فٕاذا@

ٕاÇ×Gّية@, آيات من دقيـق Hٕدراك Tـّ_ً اXكان كون باعتـبار Ëºٕا الكلمة هذه
هـذه فzا تقع ãÏÈأرا Vمـوع ع� تنطبق فهيى تعا�@, � الشـعائر Xشاهدة HًMوم

wا@/ 
التعب لطف وهذا كان@, Ëºٕا ّ بأيى الشعائر@,

جبل� ب� مَضيق والَمأِزم ,@Ì Ù» Ò ÔT واديى ٕا� الَمأِزمَيْن من ظاهراً تبتدٔي وهيى



٩٣ شعر

الُمْزَدلِفة له يقال ُعَرنة@: وبطن Ö�َأزمXا ب� وما ,@ Ö�َأِزمXا من َرم Ò¡ا وحّد عرفة@, بعد
الَمْشعر له يقال وا£موع منه@, Uصوصة بقسمة يطلق مyا كّل والَقْرن@, ع Ö Òbو وُقَزح

ا¡رام@/
باHشتقاق منه ويشتّق ا¡يوان@, جلد سطح ã| يتحّصل ما ٕانّه قلنا َعر@: الشَّ وأمّا

شعرت@/ فيقال ,@ ّ اHنðاعيى

أثاثاً وأشعارها وأوبارها وِمنأصوافها ///@ ُبيوتاً نعام ا4َٔ ُجلود ِمن َلكُم َوَجَعَل
/@ ٨٠ . ١٦ ـ وَمتاعاً

ما ]عـ' ,@Ëºٕا أو مصدر Ëºٕا ٕامّا وِمعزي@, كِذكري ِفع� ع� عري@: الشِّ وأمّا
/@ Øع�Xا للكوكب ÓÊºٕا ُجعل Øj دقيقاً يُدرك

أضوأ وهو اHّٔول@, القدر من الثوابت النجـوم من أ@نّه الكوكب@: امتياز وجهة
,@١٥٠٠ . حدود ã|الشمس من أ@ك) وهو ا£ّرد@, بالنظر يُري Dف وأنورها الثوابت
تكون Tلِّه@: ã|واسـتقّرت النجم هذا اHٔرض]قدار من بعدت ٕاذا الّشمس ٕاّن ويقال

اXائة@/ القدر من

وا�وزا وزا@, Ò�ا من ا�نوبيّة ا�هة ã| اHٔ@ك)الواقع الكلب صورة ã| واقع وهو
والرابع@/ الثالث ال)ج�ـ ã| ال«Êء وسط ã| اXشاهدة هيى

ã| واقـعة الشاميّة عري والشِّ ا¨Çانّية@, مyا يراد اHٕط_ق عند عري الشِّ وكلمة
ا¨انّية@/ والشعري ب�جوزا Dف اHٔصغر الكلب صورة

وأ@نّه تعا�@: قال هذا وع� Gم@, معبوداً وNعلونه يعبدونه العرب بعض وكان
/@٤٩ . ٥٣ ـ ْعري الشِّ َربُّ هَو

وتربيته@/ الرّب نظر Iت واقعة كانت@: مفهوم ّ بأيى عري فالشِّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



شعل ٩٤

شعل@:

من الواحـد ء ãÏ¿ال ã| وتفّرق انتشـار ع� يدّل صحيح أصل شـعل@: ـ مقا
عيلة@: والشَّ الشيُب@/ واشتعل الناُر@, واشتعلت ا¡طب@, ã| الناَر أشعلُت يقال جوانبه@,
النـار من علة والشُّ َبثثـناها@/ اHٕغارة@: ã| اòيَل وأشـعلنا بال@/ الذُّ ã| اXشـتعلة النار
واHُنwَشْع_ء@/ أشعل@, فرس يقال وذَنبه@, الفرس ناصية ã|بياض َعل@: والشَّ معروفة@/
اßXشعل@, الباب عن شّذ ا ØWو اشتعلوا@/ م Øu@كأ ِفَرقاً أيى َشعاليَل@, القوم تفّرق الباب ومن

فيه@/ ينتبذ mقوا أربع له جلود من ء ãÏ¾ وهو
فـيقال بـاGمزة ويـتعّدي تـوّقدت@, واشتعلت@: تشَعُل النـاُر شَعَلت ـ مصبا
غيظاً@, امتٔ_ ٕاذا غضباً@, ف_ن اشتعل قيل ومنه لغة@, ياً متعدِّ الث_ث واستعFل أشعلxا@,
باشتعال الشيب انتشار شبّه بديعة@, استعارة فيه ـ َشيباً الّرأُس واشتَعَل ـ تعا� وقوله

اòمود@/ Hّٕا اHشتعال بعد يبق n أ@نّه ã|و الxابه Ìºعة ã| النار

النار@, فzا يُشعل خشبة قطعة وهيى ذوة@, ß�ا شبه علة@: الشُّ ـ ٤٣٠ . ١ الxذيب
wا@/ يسـتصبح بالدهن الُمرّواة الفتيلة فهيى ـعيلة الشَّ وأمّا وال¿Îاب@/ القَبَس وكذلک

ّ واHٔصـمعيى /@
التفسـ ع� شـيباً ونصب النار@, اشـتعال من أصله َشـيْباً@: واشتعَل
الِقـربُة وأشـعلت تفّرقت@/ ٕاذا أشـعَلْت وقد قة@, اXتفرِّ الُمشـِعلة@: الغارة وأبو@عمرو@:

ماؤها@/ سال ٕاذا والَمزادة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو مـاّدياً وتـٔ_لؤ@, انتشـار مع التوقّد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اHٔصل أّن
توقّد ã| Fك ّ واXعنويى كالفتيلة@/ وبالنار النار@, ã| كاHشتعال ا¤سوس فاXاّديى معنويّاً@/



٩٥ شغف

وانتشارها اòيل وتوقّد اHٔشعار@, ã|البياض ظهور جهة ã| الشيب وتوقّد الغضب@,
بالسي_ن@/ الِقربة وتوقّد آخر@, عضو ã| أو ا�}ة ã|البياض لون وتوقّد اHٕغارة@, ã|

@فراجع@/ ـ عر السَّ ã| وم�ادفاته ب�التوقّد الفرق ذ@كرنا وقد

/@٤ . ١٩ ـ َشْيباً الّرأُس واْشَتعَل ã ÙDم الَعظُْم َوَهَن ã Ùæ ٕا َربِّ
@@ابيضاض@شعر@@الرأس,@فكأّن@@اHبيضاض ã|@شتعال@للمبالغة والتشديدHبا  
التعب

انتشار@/ مع الرأس ã|بxويل يتوقّد

فكأّن الشيب@, ظهور ã| أخري مبالغة الشعر دون الرأس ٕا� اHشتعال ونسبة
ٕاشارة ع�اXطاوعة@, الداّل اHفتعال التعب
بصيغة وهكذا الxب@/ قد الرأس]جموعه

/@ ّ الطبيعيى وبا�ريان بالطوع Iقّق قد اHشتعال أّن ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شغف@:

ـ اً ُحبّ َشغفها َقد ـ القلب غ_ف وهو غاف@, الشَّ وهيى واحدة كلمة شغف@: ـ مقا
قل}ا@/ َشغاف ٕا� ا¡ّب أوصل أيى

وهو َشغاَفه@, بلغ َغف@: واËºHٕالشَّ نفع@, باب من شغفاً قلبه اGوي َشَغف ـ مصبا
به@/ مَشغوف فهو فأحبّه له زيّن اXال@: وشغفه غشاؤه@/

وُسويداؤه@/ كا¡جاب دونه ِجلدة وهو القلب@, ِغ_ف غاف@: الشَّ شغف@: ـ لسا
وَشَغفاً@: َشْغفاً يشَغفه ا¡بُّ وَشَغفه القلب@/ غشاء هو بل ويقال@: البلغم@, ªمَو غاف@: الشَّ
عبيد@: أبو َشـغاَفها@/ أصاب وقيل ا@/ Ò{قل ا¡بُّ ÏØ¿غ وقيل@: قلبه@/ َشغاف ٕا� وصل
ُحبّاً@, َشَغفها الزّجاج@: وقال دونه@/ ِجلدة وهيى القلب َشغاف ا¡ّب يبلغ أن ْغف@: الشَّ
القلب@/ ُسويداء وهو القلب حبّة هو وقيل القلب@, غ_ف غاف الشَّ قيل ـ أقوال ث_ثة



شغف ٩٦

اُولَِع ء@: ãÏ¿بال وُشِغف ٕاليه@/ ووصل قل}ا َشغاَف َخَرق أيى الفّراء@: وقال داء@/ هو وقيل
َقِلق@/ َشَغفاً@: ء ãÏ¿بال وَشِغف به@/

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

والتحقيق@:

ء@, ãÏ¿بال واHٕحاطة بالنفوذ ف ØÍ½وت أخذ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
والنفوذ باHٕحاطة فيه ف ØÍ½وت أخذه أيى قلَبه@, اXال أو اGوي أو ا¡بُّ شغف فيقال@:

أعFقه@/ ã|
اHٕحـاطة@, النـفوذ@, الدخول@, اòرق@, ـ موارد ã| اXاّدة تطلق اللحاظ وwذا
ـ وا�لد والغشاء ـويداء والسُّ وا¡جاب الغ_ف ع� غاف الشَّ ويطلق الولع@/ القلق@,

والنفوذ@/ اHٕحاطة بٕاعتبار

جلده أو غ_فه أيى القلب َشغاف ٕا� ّب Ô¡ا بٕايصال ـ شَغفها َقد ـ 
تفس وأمّا
اÇXصدر من معناه يؤخذ أن من وHبّد Ëºٕا الشغاف فٕاّن بصحيح@, فليس وغشائه@:
اòارج�عن ا�لد أو الغ_ف ٕا� ا¡ّب ٕايصال أّن ٕا� مضافاً بالعكس@, H والفعل@,

ا¡ّب@/ كFل مقام ã| مع'له H القلب@:

ـ ُمب. َض�ل ã| اها ÒZ لَ @ٕانّا ُحبّاً َشغَفها َقد َنفِسه َعن َفتاها تُراِوُد@ الَعزيز ٕامرأةُ
/@٣٠ . ١٢

ٕاNاد جهة من به واHٕحاطة قل}ا ُسويداء ã| بالنفوذ فيه ف ØÍ½وت قل}ا أخذ
قل}ا@/ ã| والتعلّق ا¤بّة

ã| ونفذ وباطنه القلب ظاهر ع� غلب ٕاذا تتحقّق ا Ø̂ ٕا ا¡ّب من اXرتبة وهذه
عليه@/ @ ÓFحا@ك وكان بغشائه وأحاط أعFقه

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



٩٧ شغل

شغل@:

فأنا ف_ناً شغلت تقول@: الفـراغ@, خ_ف ع� يدّل واحـد أصل شـغل@: ـ مقا
ُشـغٌل ويقال اُشـِغلت@, يقال Hو قالوا بكذا@, عنک وُشِغلُت َمشـغول@, وهو شاغله@,

مُشتََغل@/ وهو ء@, ãÏ¿بال ف_ن اشتُِغل عyم@: جاء وقد أشغال@, غل الشُّ وbع شاغل@,

ËºHٕوا مشغول@, وهو شاغل@, فاHٔمر نفع@, باب من ُشغً_ اHٔمر شغله ـ مصبا
مُشتِغل@/ فهو بأمره واشتَغَل به@, تلّهيت به@: وُشِغلُت للتخفيف@/ الع� وتسكن غُل الشُّ

أشغال@, وا�مع وَشَغل@, وَشغْل وُشغُل ُشغْل لغات@: أربع فيه الشغل@: ـ صحا
توكيد@/ شاغل وُشغل ردّية@, لغة ا Øu@Hٔ أشغلته يقال Hو شاغل@, فأنا ف_ناً َشغلت وقد

واشتغلت عنک@/ وُشِغلُت الشواغل@/ عنک ã'ْوشغلَت شاغل@/ شغل ã| أنا ـ أسا
]ا متعلّق مشغول@: فارغ وف_ن ومَشاِغل@/ وشغول أشغال ãو� به@/ وتشاغلُت بكذا@,

بعل@/ Gا مشغولة@: وجارية ُسكّان@/ فzا مشغولة@: دار ا£از ومن به@/ H@ينتفع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مطلق وهو واò_ء@, الفـراغ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اHٔصل أّن
يناسبه@/ و]ا Mسبه ء ãÏ¾ كّل عمل فٕاّن العمل@,

من ا�ارية ã| والعمل والقلب@/ الفكر ã| والعمل العامل@/ اHٕنسان ã| @كالعمل
الفراغ مفهوم تقابل كلّها وهذه السكونة@/ جهة من اXكان ã| والعمل ازدواجه@/ جهة

واò_ء@/
ـ َلنا@ فاْسـتَْغِفْر وأهُلونا أمواُلنا َشـَغَلْتنا ا4َٔعراِب ِمن الُمخلَّفوَن لََک َسـيَقوُل

/@٤٨@@.@@١١



شفع ٩٨

واXال@/ باHٔهل متعلّقة أمور 
مشغول�بتدب كنّا أيى

واHٔهل اÇXال باختيار يكون ا Ø̂ ٕا ا�هاد عن التخلّف أّن ع� دHلة 
التعب ã|
الدنيا@/ وا¡ياة

/@٥٥ . ٣٦ ـ فا@ِكهون ُشُغل ã| اليوَم ا+نَِّة أصحاَب ٕانَّ
وعدم الفراغ فٕاّن ]ع'اXتنّعم�اXتلّذذين@, خ) بالفا@كه�وهو متعلّق الظرف

/@Hً_واخت وتضيّقاً كدورة يوجب :@m_م مطلوب بعمل اHشتغال

الدرجة ã| الفراغة@, من الناشئة واXضيقة الكدورة تلک ãDلن شغل@: ã| ـ hوتقد
الشغل@/ ذلک ã| فا@كه� كوuم ٕا� اHٕشارة Øj اHُو�@,

وHٔحواGم@/ للمحيط مناسباً يكون أن من Hبّد ا�ّنة@: ã| اشتغاGم ٕاّن Øj
أفكارهم وبتناسب ا�نّة Tيط ÏÉقت[ يكون وأن Hبّد ا�ّنة@: ã| اشتغاGم فٕاّن
واHرتباطات الباطنيّة وا�ذبات اGHٕيّة والتوّجهات الروحيّة كاHلتذاذات وأحواGم@,

اXعنوّية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شفع@:

الركعة@: وشفعت الفرد@, ٕا� ضممته نفع@: باب من َشفْعاً ء ãÏ¿ال شَفعت ـ مصبا
للـملک Ëºٕا وهيى wا@, مالَه يَشفُع ا Øu@Hٔ ـفعة@, الشَّ اشـتّقت هنا ومن ثنت�@/ جعلxا
طالبت وشـفاعة@: َشفْعاً اHٔمر ã| وشفعت اXلقوم@/ ء ãÏ¿لل Ëºٕا اللُّقمة مثل الَمشفوع

أيضاً@/ وشافٌع ُشَفعاء@, وا�ميع شفيع@, وٕاËºالفاعل ذمام@/ أو بوسيلة

خ_ف فع الشَّ ذلک من الّشـيئ�@/ مقارنة ع� يدّل صحيح أصل شفع@: ـ مقا
هذا@/ من الدار ã| فعة والشُّ اòلق@/ فع@: والشَّ تعا�@/ ا� الَوتر@: :@
التفس أهل قال الَوتر@/



٩٩ شفع

ومُعيناً مَطلبه ملتمساً ثانيه جاء ٕاذا وشفع@ف_ن@لف_ن: ولدها@/ معها ãOّال الشافع: والشاة
أصـابxا ãOّال وهيى َمشفوعة@, امرأة صّحته@: كيف نعلم Hو الباب عن شـّذ ا ØWو له@/

بالس�@/ يكون أن ولعلّه الع�@/ وهيى ُشفعة

عمً_ يزداد أيى :@qيGا ãèأ عن ـ حسنة شفاعًة َيشفْع َمن ـ ٤٣٦ . ١ الxذيب
عن سئل العبّاس@: ãèأ وعن نظرين@/ تنظر شافعة@: وع� الزيادة@, والشفع عمل@, ٕا�
تضّمه ØOح تطلب Dف يشفّعک أن وهو الزيادة@, الشفعة فقال@: اللغة ã| فعة الشُّ اشتقاق
تعا� قوله ã| وثعلب د Ø(Xا وعن wا@/ تزيده أيى wا@, وتشفعه فðيده عندك ما ٕا�
الشـفيع ك_م والشفاعة هzنا@/ الدعاء الشفاعة ذنه@/ بٕا ٕا4ّ ِعنَده َيشَفُع الَّذيى ذا ـ@@َمن
تقول@: زوجاً@, كان ما العدد@: من فع الشَّ الليث@: وقال لغ
ه@/ يسأGا حاجة ã| للملک

اXطلوب@/ ٕا� به يستشفع لغ
ه الطالب والشافع@: قال@: بآخر@/ فشفعتَه ِوتراً @كان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لغرضمطلوب@وIصيل قّوة@بآخر أو ء ãÏ¾ ٕا¡اق هو اXاّدة@: هذه ã|@صلHٔا أّن
مقصودة@/ نتيجة

مـفهوم ã| مأخـوذ فيه@: واHشـ�اك اXوضوع وحدة وكذلک اللحـوق@, فقيد
الَعْدل@/ وأخذ الوHية ãOمرتب ب� Dف اXع'واقع وهذا اHٔصل@/

ٕاعـطاء ã|و عليه@/ Øو�Xا أمر ã| Ø ã�_استق ف ØÍ½وت كامل اختيار الوHية ãDف
بوسـيلة غرض وIصيل أمـره ã| نظر ٕاجراء والقيمـة@:@ واXثل 
النظـ ]ع' الَعدل
ما ٕا� نفوذه ØËÈو قّوتـه با¡اق وتقوية تأييد فهو الشـفاعة@: مع' وأمّا خارجّية@/

خر@: {H



شفع ١٠٠

/@٥١ . ٦ ـ َشفيٌع َو4 Ø ã<وLا دون ِمن م Ô ÒG لَيَس

/@٤٨ . ٢ ـ Íون Ò½ُين ُهم َو4 َعدٌل ِمyا يؤَخذ َو4 َشفاَعة ِمyا ُيقَبل َو4
اHٕفـراد وهو مصدراً@, الَوتر مقابل ã| ورد قد الشفع أّن أيضاً@: اHٔصل ويؤيّد

والتقوية@/ اHٕ¡اق ويقابله والنقص@,

/@Ì» يَ ٕاذا واللَّيل والَوتر فِع والشَّ
كـ_مَه فيجعل لغـ
ه@, حاجة ã| للملِک الشفيع ك_م اHٔصل@: مصـاديق fن
اXلک أو اXال وشفع ملحقة@/ بركعة وتقويxا الص_ة ركعة وتثنية Gا@/ وملحقة ضميمة

wا@/ اXلحق بولدها اHُّم وشفع لتقويته@/ آخر ]ال
Xا ضميمة ك_مه 
تأث أو وقّوته الشافع نفوذ جعل الشفاعة@: حقيقة أّن فظهر

اXطلوبة@: النتيجة وتتحّصل wا يتقّوي ØOح H}خر

/@٥٣ . ٧ ـ َلنا فَيشفعوا ُشَفعاَء ِمن َلنا َفَهل

/@٤٨ . ٧٤ ـ الّشاِفع. َشفاَعُة َتنفُعُهم ا Òf
/@١٨ . ٤٠ ـ ُيطاع َشفيع oَو4 Òaِمن Ò.Xِللظّا وما

/@١٣ . ٣٠ ـ ُشَفعاُء @كائهم ÒÌ Ô¾ِمن م ÒGَيكُن nَو
الِوترّية@/ الغ
عن وٕاخراج وٕاعانته ودعوته الشافع نفوذ 
تأث ف
اد

� القيامة يوم ã| الكامل واHختيار اXطلقة واXالكيّة التامّة السلطة كانت وØXا
ع� ãOّال ا¡ادثة اHُمور جريان ã|ف ØÍ½يت أن Hٔحد Zكن ف_ ا�بّار@: العزيز اXتعال

Iريفه@: أو تبديله أو أمر 
تغي ã| أحد لک ÒZ Hو التاّم@, والعدل ا¡gة اقتضاء

/@٤ . ١ ـ ين الدِّ يَوِم مالِِک



١٠١ شفع

/@١٦ . ٤٠ ـ الَقّهار الواِحِد ِLِ اليَوَم الُملُک لَِمن

/@٢٦ . ٢٥ ـ ن ×a للرَّ ا¡قُّ َيومئٍذ الُملک
/@٥٦ . ٢٢ ـ م Ô Òyبَي كُم ÒJ ِLِ َيومئٍذ الُملُک

/@٤٣ . ٣٤ ـ اً ØÍÒÈ4َو لبَعضَنفعاً بعُضكُم لُک ÒZ فاليَوم4
/@١٩ . ٨٢ ـ ِLِ َيومئٍذ وا4َٔمُر َشيئاً لنَفس نَفٌس لک Ò]4 يَوَم

Hو الّرaن@, � يومئٍذ أيضاً الشفاعة تكون أن اXطلقة@: اXالكيّة هذه ونتيجة
تعا�@: قال Fك Hٔحد@, يشفع أن أحد يتمكّن

/@٤٤ . ٣٩ ـ وا4َٔرض وات مى السَّ ُملُک لَُه يعاً Òb فاَعُة الشَّ ِLِ ُقل
/@٤ . ٣٢ ـ تتَذ@كَّرون َشفيعأَف� َو4 Ý ã<َو ِمن ُدونه ِمن َلكُم ما

بواسطة أو واسطة@, دون من ا�بّار العزيز ا� من Hّٕا يومئذ الشفاعة ف_@تتحقّق
oوتسل كامل ٕاخ_ص ã| وهم ا�@, يشاء أن Hّٕا يَشاءون H الّذين وهم أوليائه@, من
وليس ّب@, ÔJو ويريد ا� ما@يشاء Øيتج� وفzم ا�@, وهم@وجه العزيز, ا� ã| تاّم@وفناء
بَعمل@: Hو بقَول يَسِبقونه Hو َيعملون@, بأمره وهم دعوة@, Hو طلب أنف«Îم من Gم

/@٧٣ . ٢١ ـ ا�òات فعَل م Ô ÒG وأوَحينا بأمرنا دون Òv ـًة@ Ú ß_وَجعلناُهمأ
/@٢٨ . ٢١ ـ ÏÉ ارتَ ن ÒX ٕا4ّ َيشفعون َو4
/@٣ . ١٠ ـ ٕاذنه َبعد ِمن ٕا4ّ َشفيع ِمن َوما

/@١٠٩ . ٢٠ ـ ن ×a الرَّ لَُه َمنأِذَن ٕا4ّ فاَعة الشَّ تنفُع 4 َيومئٍذ
/@٢٣ . ٣٤ ـ لَُه نأِذَن Ò ßX ٕا4ّ ِعنَده فاعُة الشَّ َتنفع َو4

/@٢٦ . ٥٣ ـ َيشاء اXLن يأذَن َبعدأن ِمن ٕا4ّ َشيئاً م Ôxَشفاع ãDتُغ 4



شفع ١٠٢

الظـليّة فـبعنوان أوليـائه شفاعة وأمّا اXتعال@/ با� Uتّصة الشفاعة أّن فظهر
مستقّلة@/ وذواtم أنف«Îم بعنوان H له@, وجهاً وكوuم

/@sواغت فخذه خصوصيّاته@, وبيان الشفاعة ]وضوع يتعلّق ما حقيقة فهذا

أو ماّدية اُمور ã| تكون أن من أعّم فهيى الدنيا@: الدار حياة ã| الشفاعة وأمّا
/@ ØÌ¾ أو 
خ ã|و طا¡�@, أو صا¡� أفراد ومن معنوّية@,

لغ
ه@, يسأGا حاجة ã|للملک الشفيع ك_م ã| Fك اXاّدية@: اHُمور ã| فالشفاعة
ـ ِمyا ِكفٌل لَُه@ يكن سيِّئة َشفاعًة َيشفْع َوَمن تعا�@: وقوله ولدها@, معها الشاة ã|و
لغرض أو قبيح@, مورد ã| أو وقبيحًة@, مستحسنة 
غ شفاعته تكون بأن /@@٨٥ .@@٤

حسن@/ 
غ

َنصيٌب لَُه يكُْن َحَسنَة َشفاعًة َيشفْع َمن :@ ã| Fك ا¡سنة@: الدنيويّة اHُمور ã|و
/@ ٨٥ . ٤ ـ ِمyا

فٕاّن الدنيا@, ا¡ياة ã| واقعة الشفاعة أّن ع� يدHّن الِكفل وكذلک النصيب فٕاّن
تستحّق ØOح واسطة ٕا� توّجه دون من ا� بٕاذن تكون ا Ø̂ ٕا اH}خرة دار ã| الشفاعة

وأجراً@/ نصيباً

ْرِض ا4َٔ ã| َوما Êواِت Ú»ال ã| ما لَُه ـ ã| Fك واُخروّية@: دنيويّة اHُمور مطلق ã|و
/@٢٥٥ . ٢ ـ بٕاذِْنه ٕا4ّ ِعنَده َيشفُع الَّذيى ذَا َمْن

Hو اُخروّية@, أو دنيويّة معنوّية@, أو ماّدية من ا�Çارية اHُمور من Fzف ما له
اHُمور جريان ã| مؤثراً اختياره وقّوة نفوذه يكون بأن اHُمور@, هذه ã| أحد يشفع

مورد@/ ّ أيى ã|و صورة ّ بأيى وتقديره@, مشيّته Iت Qريى ãOّال

َو4 َشيئاً لكوَن ÒZ 4 كانوا أَولَو ُقل ُشَفعاَء Lا ُدون ِمن ذوا ÚHا أِم تعا�@: وقال



١٠٣ شفق

.@@٣٩ ـ تُْرَجُعون ٕاليِه Ú Ôj ْرِض وا4َٔ واِت مى السَّ ُملُک لَُه يعاً Òb فاَعُة الشَّ ِLِ ُقل َيْعقلون
/@٤٤

واHٔرض Êوات Ø»ال وٕاّن فيه@, وا¦لّک التسّلط يستلزم ء ãÏ¾ ّ أيى ã|ف ØÍ½الت فٕاّن
من Lو ّ بأيى وتكوينـه ملكه ã| ف ØÍ½يت أن Hٔحد يصّح فكيف تعا�@, له وملک �

ف@/ ØÍ½الت أLاء من فzا الشفاعة أو ف@, ØÍ½الت
/@٣ . ٨٩ ـ ßÌ» يَ ذا@ ٕا واللَّيِل والَوتر ْفِع والشَّ Ì¿َع وَلياٍل والَفجِر

وضّمها قّوة ٕا¡اق من اHٔمرين من متشكِّلة الوجود التكوين@ومراحل nعا فٕاّن
الوتر@/ راجع ـ@ قّوة وب_ ِوتراً Jيب ØOح وQريدها سل}ا أو أمر@, ٕا�

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

شفق@:

قوGم ذلک fن منه@/ يشتّق Øj ء@, ãÏ¿ال ã| ع�ِرقّة يدّل واحد أصل شفق@: ـ مقا
اللغة@: أهل أ@ك^ وقال َشـِفقُت@/ قالوا ا Ø[ور وحاذرَت@, رققَت ٕاذا اHٔمر من أشـفقُت
َفق@: الشَّ اòليل@: قال الثياب@/ من فَق الشَّ الباب@: ومن مشفق@/ وأنا أشفقت Hّٕا H@يقال
الّشمس@, غروب عند ال«Êء ã| تُري ãOّال النُّدءة َفق@: الشَّ ومنه اHٔشياء@, من ء الرديى

ورقxّا@/ للوuا بذلک يت Ùdو مرة@, Ô¡ا وهيى

فـٕاذا اH}خرة@, العشـاء وقت ٕا� الّشمس غروب من ا¡مرة الشفق@: ـ مصبا
عليه يقول العرب بعض dعت الفّراء@: وقال اòليل@/ حكاه الشفق@, غاب قيل ذهب
بعـد اXغرب ã| تري ãOّال ا¡مرة الشفق الزّجاج@: وقال أaر@/ وكان كالشفق@, ثوب
حذرت@, باHٔلف@: كذا من وأشفقت اللغة@/ كتب ã| اÎ¿Xود هو وهذا الشمس@, سقوط

وَشفيق@/ َشِفق فأنا َفَقة@, الشَّ ËºHٕوا وعطفت@, حنوت :@
ع�الصغ وأشفقت



شفق ١٠٤

أشـفق وقد اHٔشـياء@, من ء الّرديى الشـفق الليث@: قال ـ ٣٣٢ . ٨ الxذيب
مُشفق أنا تقول اòوف@, َفق@: والشَّ َشفَقاً@/ النسج ã| جعله أيى الثوَب وشفَق العطاَء@@/
وهو فَقَة الشَّ أيضاً@: فَق والشَّ خائف@/ أيى اHٔمر هذا من مشفق وأنا خائف@, أيى عليک
يناله أن عليه أخاف تقول اXنصوح@, ع� خائفاً نُصحه بلوغ من الناصح يكون أن

ã| ãOّال ا¡مرة َفق@: والشَّ اXنصوح@/ ص_ح ع� ا¡ريص الناصح فيق@: والشَّ مكروه@/
الشمس@/ من اXغرب

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

والتحقيق@:

ã|والضعف والدقّة الرخوة ب� جامع أمر هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
معنويّاً@/ أو كان ماّدياً والقّوة@, والغلظة الشّدة مقابل

بـعد الدقيق الّرخو الضعيف النـور وهو الشفق اHٔصل@: هذا مصـاديق ومن
الضـعيف 
ا¡Çق والعطاء اHٔشـياء@/ من الدقيق الضعيف ء والرديى الّشمس@/ غروب
مقابل ã| الضعيفة@, اGيّنة الرخوة وا¡الة النسج@@/ ã| الضعيف الرخو والثوب الرخو@/

ُمرغِّب@/ أو ف وِّ ÔU
/@٢٨ . ٢١ ـ ُمشِفقون َخشيته ِمن وُهم

/@٤٩ . ٢١ ـ ُمشِفقون الّساَعة ِمن وُهم

/@٢٧ . ٧٠ ـ ُمشِفقون م Øwَعذابر ِمن ُهم والَّذيَن
/@٤٩ . ١٨ ـ فيه ا Ø ßW ُمشِفق. الُمجرمين ي Ò?َف

ورخـوة ضعف حالة ٕا� والغلظة والشّدة القّوة من حاtHم متبّدلة م Øuٕا يراد
واXضيقة@/ العذاب ومواجهة والقدرة العظمة من يشاهدون ا ØW ويتأ ّثرون ودّقة@,

]ع'اòوف@: مستعملة اXاّدة وليست



١٠٥ شفق

:@ ã| Fك الÍÉر@, Iقّق بعد يستعمل Hو ÍÈر@, توقّع مورد ã|وفòا ٕاّن ـ Hًفأّو
م@/ ßw واقٌع َوهَو @َكَسبوا ا Ø ßW Ò.ُمشِفق فيه@, ا@ Ø ßW Ò.ُمشِفق

ف_@يصّح اòوف@, من أقوي فتكون اòوف@, مع اXراقبة هيى اòشية ٕاّن ـ وثانياً
ُهم الَّذيَن ٕانَّ ُمشِفقون@, َخشيته ِمن َوُهم :@ ã| Fك اòشية@, مع حينئذ اHٕشفاق استعFل

ُمشِفقون@/ م Øwَر َخشية ِمن
وأشفقَن ا Òyمل ÒJ أن Ò Ö.فأَب وا+باِل ْرِض وا4َٔ Êواِت Ú»َع�ال ا4ٔمانََة َعَرْضنا ٕانّا

/@٧٢ . ٣٣ ـ ا4ْٕنساُن َلها Òaو ا Öyِم
والðلزل اHضطراب وعدم والسكون الطمأنينة هيى اHٔمانة ٕاّن اHٔمن@: ã| قلنا

اGHّٕية@/ واHٕفاضات التجلّيات توارد ã|و والت¿Ìيعّية@, التكوينيّة التكاليف قبال ã|
الطمأنينـة وحفظ اHُمـور@, هذه مواجهة ã|والتثّبت وا¦كّن اHسـتقرار وهذا

اHٔمانة@/ Iقّق هو ٕاضطراب@: دون من وٕادامxا والسكون

فهيى اXوجـودات مراتب سـائر وأمّا باHٕنسـان@/ Oتّص Ø ãæروحا مقـام وهذا
كوuّن مع' وهذا اXقام@/ هذا ã| رخوة وضعيفة ,@ Ø ãçالذا اHستعداد هذا عن Tرومة

Iّمله@/ ã|و فيه مشفقات

علzا ا� فطر فطريّة ذاتيّة واستعدادات تكوينيّة مقامات اHُمـور هذه ٕاّن Øj
استعداده@/ عن وعمً_ ÓFعل غافل واHٕنسان الوجود@, مراتب

]Çع' بل والوحشة@, اòوف ]ع' ليس وا�بال واHٔرض Êوات Ø»ال فٕاشفاق
الذاتّية@/ والرقّة والرخوة والضعف القصور

خاِشعاً لََرأيتَُه َع�َجَبٍل الُقرآَن هذا أنَزلنا لَو َد@كّاً@, َجَعلَُه للَجبل َربُّـه × Ø� Ò ÒQ ØF َفلَ
قالوا هؤ4ء@/// بأÊºء ãæأنِبئو َفقال َع�ا�Xِئكة م ÔÎÒÈَعَر Ú Ôj ,@Lا َخشيَِة ِمن عاً ُمَتَصدِّ



شفق ١٠٦

متنا@/ علَّ ما ٕا4ّ َلنا ِعلَم 4 ُسبحانََک

ٕاذا والَقـمِر وَسق َوما والليِل َفق بالشَّ ÔË»اُق َف� تعا�@: قوله ã| الشـفق وأمّا
/@١٦ . ٨٤ ـ َطَبق َعن َطَبقاً Ú Ôéَل?َك اتََّسق

غروwا@, بعد الشمس نور من ورقيقاً ضعيفاً Jيب ما هو الشـفق مع' ظاهر
وا�مل@/ ا�مع والَوْسق@: قّوة@/ أو نور كّل من أو اXغرب@, ã| تكون ãOّال ا¡مرة وهو
وUتلِّفات@, قات @bع@متفرِّ ãÏÉواللّيل@بظلمته@يقت ا�مع@بانتخاب@واختيار/ هو واHتِّساق

ٕانارته@/ Tيط ã| وbعها أشياء جذب يوجب أيضاً الظلمة Tيط ã| القمر أّن Fك@
الرقيق اXنبسط والفيض الضعيف النور هو فالشفَق :@ Ø ãæالروحا جهة من وأمّا
Hُمور ا�امعة اXاّدة@, Tيط ã| وا¤جوبيّة ٕا�الظلمة يتحّول Øj اXاّدة@/ nعا ã| ã Ùتج�Xا
ٕا� اXكتسب نوره يفيض Ø ãæنورا بقمر مواجه ãæFالظل ا¤يط وهذا يناس}ا@/ وما ماّدية

متأّخرة@/ ظلFنيّة ومراتب نازلة طبقات ٕا� ينxيى ا�ريان وهذا ا¤يط@/
الضعيف الشفق من يستفيض أن ا¡قيـقة@: ٕا� ـه اXتوجِّ اXتنـبِّه للعاقل ف_@بّد

ã| اHرتطام من نفسـه يتحّفظ ØOح الظلمة@, Tيط ã| ر اXتنوِّ القمر fن Hّوٕا ,@ ã Ùتج�Xا
والغوايات@/ الض_ل مراحل ã| والسقوط اGلكات

واHسـتفاضة اGدايـة جهة فzا القمر ٕانارة مع الليل وكذلک الشفق كان وØXا
wدvا@/ tتديى بأن قابلة وأYّية@, رaة ذات فتكون الظلFت@: من والتخلّص

ا Ø̂ ٕا النور بسط ã| والرخوة الضعف ذلک أّن ٕا� ٕاشارة والليل@: بالشفق 
والتعب
ناحية من يتحقّق ا Ø̂ ٕا أيضاً اXاّدة nعا ã| أّن Fك ناحيتنا@, من الناشئة ا¡جب جهة من

@كة@/ اXتحرِّ لة اXتحوِّ اHٔرض

والروحانيّة, ٕازدادت@النورانيّة اXتعال: ا� جانب التوّجه@والوجهة@ٕا� كان Fّفكل



١٠٧ شفه

كاHٔرض الظلمـة@, وازدادت النورانيّة ضعفت اXاّدة@: جانـب ٕا� الوجهة كانت وٕاذا
الّشمس@/ عن لة اXتحوِّ

ال½Íفة@, والظلمة ٕا�السواد يصل أن ٕا� التلّون@, ٕازداد الظلمة@: ازدادت Fّوكل
الشفق@/ ã| ا¡مرة جهة وهذا

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

شفه@:

لغتان@: فzا وللعرب عyا@/ عوض واGاء Tذوفة وHمها Uفّف الشفه@: ـ مصبا
ع� وQمع َشْفهة@, اHٔصل ويقول@: الكلمة تصاريف علzا ã'ويب هاء Nعلها من مyم
ومyم الشفهّية@, وا¡روف مشافَهًة@, وكلّمته ع�ُشفzة@, وتصّغر وع�َشَفهات@, ِشفاه
ع� وQمع شـفوة@, اHٔصل ويقول@: الكلمة@, تصـاريف علzا ã'ويب واواً Nعلها من
الشفة تكون Hو الشفوّية@/ وا¡روف مشافاة@, وكلّمته ُشفّية@, ع� وتصّغر َشـَفوات@,

اHٕنسان@/ من Hّٕا

أ¾Ìف ٕاذا ء@, ãÏ¿ع�الDأش يقال ء@, ãÏ¿ع�ال ع�اÌ¾Hٕاف يدّل :@Dش ـ مقا
,@Dأش ورجل َشَفوات@, ث_ث يقال واو@, مyا الناقص ٕاّن قيل فقد الشفة@: وأمّا عليه@/
وتـصغ
ها اGاء مyا حذفت الشـفة قوم@: وقال كاHٔروق@/ شـفتاه ØËÉتن@H كان ٕاذا
الشفت�@/ oعظ :@ ّ ُشفاهيى ورجل فيه@/ ٕا� فيک ِمن مواجهة بالك_م واXشافهة شفzة@/
الشـفت� Hّٔن ذ@كـرناه@, الّذيى القياس Xقاربة أجود@, اHّٔول أّن Hّٕا Tتم_ن والقوHن

الفم@/ ع� تُشِفيان

َمشـفوه@: وماء الشـفه@/ oعظ :@ ّ ُشفاهيى ورجل /@ ãwديM شـافهته شفه@: ـ أسا
شـفة الناس ã| وله منه@/ أحسن ك_م ع� الشـفاُه التقت وما الواردة@/ عليه @ك^ت



شفه ١٠٨

دانيَته@/ ٕاذا واHٔمَر البلد وشافهت bيل@/ ذ@كر حسنة@:

نسـبت وٕاذا ِشفاه@/ وا�مع ُشفzة@, تصغ
ها Hّٔن َشفَهة أصلها شفه@: ـ صحا
/@ ّ شفهيى شئت وٕان ,@ ّ ويديى ّ َدميى مثل Ø ãDش قلت ع�حاGا شئت ٕان فأنت@باòيار, ٕالzا
ٕاذا Dأش ورجل َشَفوات@, ا�مع ã| يقال Hٔ@نّه واو@, الشفة من الناقص أّن قوم وزعم
خفيف ف_ن السـّكيت@: ابن صّحـته@/ ع� دليل Hو كاHٔروق@, شـفتاه ØËÉتن@H @كان
غل@, الشُّ َفة@: والشَّ بكلمة@/ أيى شفة@, ببنت كلّمته وما للناس@/ السؤال قليل أيى الشفة
عنک@, نشغله ã'يع واXاء@, اXرتع عليک نَشفُه وقوGم@: /@ ã'شغل أيى كذا عن ã'شفه يقال
عنده@/ ما نفد ØOح ٕايّاه الناس ك^سؤال ٕاذا مشفوه ورجل فيه@/ فضل H قدرنا هو أيى
وا¡روف فيه@/ ٕا� فيک من ا¢اطبة واXشافهة@: اXسألة@/ ã|عليک Ø¬أ ٕاذا :@ ã'شفه وقد

شفوّية@/ تقل Hو ,@oXوا والفاء الباء الشفهّية@:

شاطٔي@/ حّد@, حافة@, ك_م@, لغة@, شفة@, Cشافاه> ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من الفم حافّتا وهو واحد@, ومع' واحدة كلمة اÇXاّدة@: ã| الواحد اHٔصل أّن
اXع'انðاعاً@/ ذلک كلFت]ناسبة مyا يشتّق Øj الظاهر@,

كث
السؤال أيى مشفوه وهو اXسألة, ã| Ø¬أ @أيى ã'وشفه شغله@, شفهه@أيى فيقال
بالتكّلم@/ وخاطبته دانيته أيى وشافهته عليه@, الورود 
وكث عنه

اHنðاعّية@/ مشتقّاtا bيع ã| مأخوذ وساطxا أو ومقابلxا الشفة وقيد

أ@ك)@/ اشتقاق :@Dش ـ وب�ماّدة وبيyا نف«Îا@, ã| مستقلّة اللغة وهذه

/@٩ . ٩٠ ـ النَّجَديِن وَهَديناُه ß.وَشَفَت وِلَساناً ß.َعْيَن لَُه َعْل ÒS Ö Òn أ



١٠٩ شفي

اÇXدِركتان والبـاطنة الظـاهرة العـ� أو الظاهر@, ã| اXب½Íßتان Yا العيـنان@:
واXعنوّية@/ الظاهريّة ويُعلن@مدَر@كاته يُظهر به ما وهو واللسان: /@ ãæعاXللمحسوسات@وا
واللـغو الزائـد الك_م عن اللسان وحفظ اXنطق Iديد ã| يستعان Fwو والشفتان@:

وغ
Yا@/ وال¿Ìب اHٔ@كل ã| وهكذا والضاّر@,

ع� تنبzاً ٕاثنت�@: والع�والشفة واحداً@, لٕ_نسان اللسان تعا� ا� جعل وقد
مدَر@كاته@, من ع�يق�وعلم يكون ØOح والدقّة بالتحقيق يكون أن Hزم اHٕدراك أّن
ف_@بّد والبيان@: اHٕظهار مقام R_ف وهذا التكّلم@/ ã| واXراقبة ا¡فظ مقام ã| وهكذا

وا¡اجة@/ اللزوم ]قدار يكون أن من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شفي@:

أ¾Ìف ٕاذا ء@: ãÏ¿ع�الDأش يقال ء@/ ãÏ¿ع�ال ع�اÌ¾Hٕاف يدّل :@Dش ـ مقا
طلب ٕاذا استشDف_ن ويقال عليه@, للمرضوٕاشفائه لغلبته شفاًء الشفاء يى Ødو عليه@/
أن وWكـن الباب@, هذا من يكون أن Wكن وهذا حرفُه@, ء@: ãÏ¾ كلِّ Dوَش الشفاء@,
وهو ء@, ãÏ¿ال أشفيتک يقال Øj به@, ãDتستش ء ãÏ¿ال أعطيتک ويقال اHٕبدال@/ من يكون

قليل@/ أيى ÓDَش Hّٕا منه ãJب وما ع�اXوت اXريض Dأش ويقال الصحيح@/

بالعدّو واشتفيت عافاه@/ شفاًء@: رمي باب من يشفيه اXريض ا� Dش ـ مصبا
عدّوه من اHٕنسان يطلبه ]ا زال فٕاذا كالداء الكامن الغضب Hّٔن ذلک@, من به وتشّفيت
اÇXوت@/ ع� اXريض Dوأش أ¾Ìفت@, ء@: ãÏ¿ال ع� واشفيت دائه@, من برٔي فكأ@نّه

حرفه@/ ء@: ãÏ¾ كّل وَشفا

من يُ)ٔي ما وهو معروف@, فاء الشِّ الليث@: قال :@Dش ـ ٤٢٣ . ١١ الxذيب



شفي ١١٠

وعن الدواء@/ من ِشفاء له وهبَت ٕاذا ف_ناً@: وأشفيت َيشفيه@, ا� شفاه والفعل السقم@,
ع� أ¾Ìف ٕاذا Dوأش الليل@, آخر وهو القمـر َشفا ã| سار ٕاذا Dأش :@ Ø ãèعراHٔا ابن
ابن اHٔشفاء@/ وا�ميع هاٍر@, ُجرٍف ع�َشفا ـ َجْرفه ء@: ãÏ¾ كّل وَشفا وديعة@/ أو وصيّة
Dوأشـ أش}ه@/ وما الyار وبقيّة Í½الب وبقيّة اG_ل بقيّة مقصور@, فا@: الشَّ السّكيت@:

علzا@/ أ¾Ìف أيى ع�اGلكة ف_ن

ع� ـ اG_ك من القرب ã| اXثل ويÍÉب@به حرُفه@, وغ
ها@: ßrالب َشفا ـ مفر
ومـنه َشفاه@/ ع� حصل أيى اÇG_ك@, ع� ف_ن Dوأش ُحفرة@, ع�َشفا ُجُرف@, َشفا
موافـاة اXرض@: من فاء والشِّ /@rالب كَشفا قليل@, أيى ,@Dَش Hّٕا كذا من ãJب ما 
استع

الس_مة@/ شفاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّول أو اLطاط ع� م¿Ìف نقطة آخر هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
معنويّاً@/ أو كان ماّدياً منه Hلٍّص نقطِة

اHنـفصال@/ Iـقّق مع ثابت أمر عن ا¦Çايل هو الشّط ٕاّن السـابق@: ã| وقلنا
اXتحّر@كـة اHٔمواج نزع هو والساحل ء@/ ãÏ¾ جنب ã| الّ_حق اXتفّرع هو والشاطٔي

مyا@/ ا�انب ã| وكشطها

أو ه_ك أو غروب أو rب أو Tّل ع� م¿Ìفة نقطة آخر اXاّدة@: مصاديق ومن
الّس_مة مرضMصول من فzا يتخلّص نقطة أّول وكذلک موت@/ أو ض_ل أو سقم

والسخط@/ nHٔوا الشديد التأ ّثر بعد حالة أّول أو والعافية@,

فاء الشِّ فٕاّن اXرض@: من برٔي وقولنا اXرض@, من ãDش ـ ب�قولنا الفرق فيظهر
وIّققه@/ التباعد هو وال)اءة بالتخلّص@/ يتحّصل مرحلة أّول



١١١ شفي

جهة فzا ãOّال اXوعظة وكذلک الشفاء@, قبل تذكر اGداية ٕاّن ذ@كرناه@: ما ويؤيِّد
بعده@/ اHٕنقاذ ويذكر اGداية@/

/@١٠٣ . ٣ ـ ِمyا فأنَقَذ@كُم النّار ِمَن ٍة ُحْفَر َع�َشفا Ôrوُكن
/@١٠٩ . ٩ ـ Úsَجَه نار ã| بِه فاuاَر هاٍر ُجُرف َع�َشفا بنيانَه َس َمنأسَّ أم

ْور ÒGوا /@ الواديى أو الyر حاشية من اXاء أ@كله الّذيى ا�انب هو ُنب Ô�كا ُرف Ô�ا
ْور ÒGا قبل نقطة آخر هو فا فالشَّ واuHدام@/ السقوط معرض ã| والوقوع اHنصداع هو

واHٕنقاذ@/ ب�السقوط واقع وهو واLطاط@, حفرة ã| والسقوط

/@ ٨٢ . ١٧ ـ وَرaة ِشفاٌء ُهَو ما الُقرآِن ِمَن ُل Ù ÒC ونُ
/@٤٤ . ٤١ ـ وِشفاٌء ُهدًي آَمنوا ِللَّذيَن ُهَو ُقل

/@٥٧ . ١٠ ـ دور الصُّ ã| ا ßX وِشفاٌء َرّبكم ِمن موعظٌة جاَء@كُم َقد
/@٦٩ . ١٦ ـ ِشفاٌء فيه تِلفألوانه ÔU ¾Ìاٌب ُبطوuا ِمن رج ÒO

أو ماّديى وسقوط اLطاط من والتخلّص النجاة خّط ٕا� ٕانقاذ اHُمور هذه ãDف
اHُمـور هذه من والتخلّص@: والنجاة اGداية أّن ٕا� ٕاشـارة 
التعب هذا ã|و /@ ّ معنويى
وتتحقّق اُخري@, fرحلة بٕارشادها والسلوك واHهتداء وٕادامxا التثّبت وأمّا تتحّصل@,

الرaة@/ ل ØMتت وفzا الشفاء@, بعد

/@ ّ ماّديى ال¿Ìاب ã|و ,@ ّ معنويى hالكر القرآن ã| الشفاء Øj
/@ ٨٠ . ٢٦ ـ ß.يَشف َفهَو َمِرضُت وٕاذا تعا�@: قوله ã| وكذا

/@ Ø ãæالبد اXرض يراد
/@١٤ . ٩ ـ مؤمن. َقوم ُصدوَر وَيشِف zم َعلَ Íكُم Ô½وَين

Gم@/ ã ØDالتش Jصَل ØOح ع�الكافرين الغيظ Øn@تأ عن صدورهم رج ÔO أيى



شّق ١١٢

مـن القلوب ã| Xا شفاء فيه Êºوّية@, جامعة نسـخة hالكر القرآن أّن فظهر
ÇJفظ أن أراد ومن للمتّق�@, هدي فيه ريب H القرآن فٕاّن والظلFت@, اLHطاطات
وهو داه@, Ôw ويس�شد هدايته من يستفيد وأن Hبّد اHٕنسانّية@: ¼Íاط ã| ãJويّت نفسه

له@/ uاية H ما ٕا� اHٕنسانيّة الgاHت ومراحل ا¡قائق مراتب bيع ٕا� vديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شّق@:

ـّق@: والشِّ ء@/ ãÏ¿ال نصف :@Ì»بالك والشّق قتل@, باب من َشقّاً شـققته ـ مصبا
بـالفتح@: ّق والشَّ أِشقّاء@/ الشقيق وbع ـقيق@/ الشَّ ّق@: والشِّ ا�انب@/ ّق@: والشِّ اXشـّقة@:
انفرج ٕاذا ء@: ãÏ¿ال وانشّق شقوق@/ وا�مع اHٔصل@, ã| مصدر وهو ء@, ãÏ¿ال ã| انفراج
منه@/ واXشـقّة شـاّق@, فهو أيضاً@, قتل باب من يُشّق عليـنا اHٔمر وشّق فرجة@/ فيه
وا�مع الثياب@, من ـقّة والشُّ بعيدة@/ كانت ٕاذا شاقّة شقّة وهيى أيضاً@, ـفْرة السَّ وَشّقت
ع� يشـّق ما Fyم كّل ãçيأ أن وحقيقـته خالفـه@, وشـقاقاً@: مُشاقّة وشاقّه ُشـَقق@/

صاحبه@/ ِشّق 
غ ِشّق ã| Fyم كّل فيكون صاحبه@,

عـليه مل ÔJ Øj ء@, ãÏ¿ال ã| انصداع ع� يدّل صحيح واحد أصل شّق@: ـ مقا
وبيده صَدْعَته@/ ٕاذا شقّاً@, أُشقّه ء ãÏ¿ال شققت تقول اHستعارة@/ مع' ع� منه ويشتّق
خشبة@/ أو لوح من تُشظّي شظيّة ّقة@: والشِّ واحد@/ واHٔصل ُشقاق@, وبالدابّة شقوق@,
َشقّوا يقال وتفّرقت@, ا�Fعة انصدعت ٕاذا وذلک اò_ف@, وهو قاق الشِّ الباب@: ومن
أصاب ويقال أمرهم@/ تفّرق ٕاذا التئامها@, بعد القوم عصا انشّقت وقد اXسلم�@, عصا
ّق والشِّ شقّاً@/ اHٕنسان يشّق شّدته من كأ@نّه الشديد@, اHٔمر وذلک وَمشقة@, ِشّق ف_ناً
,@ ãÏ»نف وِشّق ãJوشـقي أخيى هذا يقال الشقيق@, ّق@: والشِّ ا�ـبل@/ من الناحية أيضاً@:



١١٣ شّق

هذه تقول أرضنطّية@, ٕا� مَس
بعيد ّقة@: والشُّ ِشقّ�@/ جعلت Rشبة مشبّه واXع'ٕانّه
منشّقة@, ا Øu كأ ا Øu@Hٔ بذلک تسّمي وهيى ,@
البع اة ÒG قِشقة@: الشِّ الباب ومن شاّقة@/ ُشقّة

بالفحل@/ ونه Ù{يش ا Ø̂ فٕا ِشقشقة@, هو للخطيب قالوا ولذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حصول مع كان سـواء اXطلق اHنفراج هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
/@íشكاف ـ الفارسيّة اللغة ã| له ويقال ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| كان وسواء H أم تفّرق

النـصف@, ا�انب@, ـ oمفاه ع� تطلق التفّرق@: مع اHنفـراج Iقّق وبلحاظ
وأمثاGا@/ اXشتق@, الشقيق@, الناحية@,

/@٣٥ . ٤ ـ Fyبَي Lُا ُيوفِّق ///@ َحgاً فابَعثوا Fyبي ِشقاَق Ôrِخف وٕان
ã|و اÇXع' جهة من Fyبي Dف التفّرق مع شـديد انفراج حصول rِخف ٕاذا أيى

والشقاق@/ الفراق قبال ã| الوفاق ٕاNاد هو ومع'التوفيق /@Fوتواصله Ftحيا
/@١٧٦ . ٢ ـ َبعيد ِشقاق ã
 لَ الكتاب ã| اختَلفوا الَّذيَن وٕانَّ

/@١٣٧ . ٢ ـ ِشقاق ã| ُهم ا Ú̂ فٕا َتولَّوا وٕان
/@ ٨٩ . ١١ ـ نوح َقوَم ماأصاَب مثُل ُيصيَبكُم أن ã}ِشقا ِرمنَّكُم ÒN4َقوم َويا

/@٢ . ٣٨ ـ وِشقاق ة ِعزَّ ã| َكَفروا الَّذيَن َبل
ومفارقة واò_ف واHنفراج الشقاق وحصول الكتاب@, ã| اHخت_ف فتحقّق

وتفّرقاً@/ شديداً انفراجاً توجب وبرسوله@: با� والكفر ,@ Ø ã1الن

اÇò_ف@, ـ مـفاهيـم ع� تطلق والّصـدع@: اHنفراج مطلق مفهوم وبلحـاظ



شّق ١١٤

وأمثاGا@/ اòرق@, اòروج@, والطلوع@,
صـدعاً يوجب الصـعب@, اHٔمر فٕاّن والَعـناء@: والصعوبة اXشـقّة مفهوم وأمّا

وأشّق@/ شاّق فهو واHعتدال@, والنظم ا�ريان ويرفع انفراجاً@, ويوجد

/@٣٤ . ١٣ ـ أشّق وَلعذاباÐ4خَرة نيا الدُّ ياة Ò¡ا ã| َعذاٌب م Ô ÒGو
أشّد@/ فيه واHنفراج اHخت_ل وٕاNاد الصدع فٕاّن

/@٢٧ . ٢٨ ـ َعلَيک أُشقَّ ريدأن اُ َوما ِعندك fن ع¿Ìاً فٕانأ[مَت
عليک@/ برناVک ونظم أمرك جريان ã| وانفراجاً Hً_اخت أوجَد أن أيى

/@٤٢ . ٩ ـ ُة قَّ الشُّ zم َعلَ َبُعَدت ولكن 4تَّبعوك قاِصداً َسَفراً أو
اHٔمر ã| والصدع اHنفراج به Jصل وما به يُشّق ما ]ع' كاللُّقمة فُعلة قّة الشُّ
واHعتدال ا�ريان عن بَُعـد ما البُعـد من واXراد ومشّقة@/ Hً_اخت ويوجب ا�اريى

َبعيد@/ ِشقاٍق ã| @ ـ به اHخت_ل وازداد الصدع واشتّد

/@ ّ طبيعيى جريان عن اòروج ومبدؤYا مت_زمان@, والصعوبة دع فالصَّ

/@٢٦ . ٨٠ ـ اً َحبّ فzا فأنبتنا َشّقاً رَض ا4َٔ شَققنا Ú Ôj :@ ã| فgا الشّق مطلق وأمّا

/@٩٠ . ١٩ ـ رُض ا4َٔ وَتنشقُّ

/@٣٧ . ٥٥ ـ Êُء Ú»ال ِت انشقَّ فٕاذا@
/@١ . ٨٤ ـ انشقَّت Êُء@ Ú»ال ٕاذا@

اHنفراج@/ وحصول الصدع مطلق فاXراد
الِعقاب َشديُد Lا فٕانَّ ورسولَه Lَا ُيشاِقق وَمن وَرُسولَه Lَا شاّقوا م Ô Úu@ذلکبأ

/@١٣ . ٨ ـ



١١٥ شقي

أيى ورسوله@, تعا� ا� خصوص ã| الشّق استمرار ع� يدّل باXفاعلة 
التعب
تـعا� ا� وبـ� بـينه Dف اHرتباط ã|و ا¡ّق سبيل ã|و اGHٕ×يّة واHٔحكام الدين ã|
اHنفراج ٕاNاد طريق من اò_ف أيى واXعاداة@, اò_ف ي_زم اXع' وهذا ورسوله@/

التفّرق@/ مع

موجود مش�ك مع' ٕارادة ع� تدّل معاً@: رسوله وٕا� ا� ٕا� اXشاقّة ونسبة
الرسالة@/ تتحقّق مع'فيه ف
اد الرسالة@, وصف بلحاظ ØDس Hو ,@Fyبي

فكأّن فِللمبالغـة@, والدين@: اHٔحكام دون ورسوله ا� ٕا� اXشـاقّة نسبة وأمّا
ورسوله@/ ا� ã| مشاقّة ّية@, ×GHٕا اHٔحكام ã| ّق الشَّ ٕاNاد

Lَا وا ØÍ ÔÉ يَ لَن م Ô Úuٕا @ُكم@, ÖÍ Ô½َين Lَا Íوا Ô½َتن ٕان ـ وجّل عّز قوله ã| Fك وهذا
ُيضاِعْفه@/ َحَسناً َقرضاً Lا تُقِرضوا ٕان َشيئاً@,

ف_@يتصّور اXاّدة@وا�«Ë@وا¡دود@, nعوا عن ا�@تعا�متعاٍل ٕاّن وتوضيح@ذلک@:
مقامه@, ويوافق شأنه يناسب بنحو Hّٕا عمل@, به Hًمفعو أو ّ ماّديى Hٔمر متعلَّقاً كونه فيه
الذاتـّية@, وأÊºءه ا�Ç_لّية@, وصفاته ا�Fلّية@, صفاتـه عرفت أيى ا�@, عرفت فيقال

ودينه@/ وأحكامه@, والفعلّية@,

ÇTدود@, Hٕنسـان اXعرفة متعلَّق يكون أن Z@Hكن وتعا�@: سـبحانه فالذات
القرض@/ الÍÉر@, ,@Í½الن الشّق@, ـ oمفاه ã| وهكذا

من Oتلف اXع' وهذا اHنفراج@, مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد اHٔصل أّن فظهر
واXوارد@/ اXوضوعات باخت_ف اòصوصيّات جهة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شقي@:

منه@, Ëºٕا قاوة والشَّ قوة والشِّ ,@ Ø ãJَش فهو سِعد@, ضّد َشقاء@: ÒJيش ã ßJش ـ مصبا



شقي ١١٦

ا�@/ وأشقاه

خ_ف قوُة والشِّ عادة@/ والسَّ Îولة Û»ال وخ_ف ع�اXعاناة يدّل أصل شقو: ـ مقا
اÇXعاناة اXشاقاة@: ٕاّن ويقال ـقاوة@/ والشَّ قوة والشِّ ـقاء الشَّ Øب� :@ Ø ãJش ورجل عادة@, السَّ

اXع'@/ Ø
تغ ز ß ÔY فٕاذا به@/ Jويَش الَعناء يتكلّف أنه ذلک ã| واHٔصل واFXرسة@,
غ
ه@: وقال وِشـقوًة@/ وَشـقاًء َشقاوة ã ßJش الليث@: قال ـ ٢٠٩ . ٩ الxذيب
أيى وشاقيُته@: /@Ì»والع الشّدة قاء@: والشَّ وعا¾Ìك@/ عا¾Ìته ٕاذا مشاقاة@: ف_ناً شاقيت

عاَنيته@/ ]ع' اHٔمر ذلک شاقيت ويقال صابرته@:

ِشقوُتنا> علينا غلَبْت :@ ã|C قتادة وقرأ السعادة@/ نفيض قاوة@: قاء@والشَّ الشَّ ـ صحا
قبلها@, ما لك«Ìة ياء الواو انقلبت الرجل@, ã ßJَش تقول@: لغة@/ وهيى ,@Ì»بالك ِشقاوتنا@,
/@ ãÏÈاXكا فيكونان يشَقيان@, تقول Øj قبلها@, ما لفتحة ألفاً اXضارع ã|انقلبت ,@ ×Jويَش

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

والتحقيق@:

وعناء شّدة حالة أيى السعادة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
السعد@/ ã| مّر Fك معنويّاً@, أو ماّدياً والgال@, والص_ح 
òا ٕا� السلوك [نع

/@٢ . ٢٠ ـ Oِلتَْش الُقرآَن َعلَيَْک أنَزلنا ما :@ ã| Fك اXاّديى قاء فالشَّ
الشّدة حصول فٕاّن حياتک@, جريان ã| وع«Ìة وكلفة وشّدة عناء يوجب أيى
الشـوق وسلب الروحيّة وا¤ـدوديّة اXضـيقة يوجب ا¡ـياة من الظاهر ã| والعناء
من سعة ã| يكون أن تعا� ا� ٕا� للسالک وHزم اXعنويّات@, ٕا� والتوّجه والذوق
/@ Ø ãæالروحا السلوك له وي«Îل يستعّد ØOح بدنه@: من وعافية حياته من عيشه@ورفاهية



١١٧ شقي

ـ ×Oَفتَش نَِّة Ò+ا ِمن ا Ôg رَجنَّ ÔOولَِزوِجکَف� لََک َعدوٌّ هذا ٕانَّ تعا�@: قوله وكذلک
/@١١٧ . ٢٠

واHٕبت_ء@, والشّدة والðاحم بالعناء عيشه خولط ّ ماّديى Tيط ٕا� @بأن@تنتقل أيى
فكـيف وشـقاء@, ومشـقّة وتعب كلفة ã| دا_اً فيه فالعائش كاره@, ÒXبا م_ّذه وحّفت
تكلّف Hّٕا هو وما ,@ Ø ãæروحا طريق ã| 
يس أن ا¤يط ذلک ã|و ا¡الة تلک مع يستطيع

ورياضة@/

وَسعيد Þ ãOَش م Ôy ßf بٕاذنه ٕا4ّ نفٌس َتكلّم 4 يأِت يَوَم :@ ã| Fك Ø ãæالروحا والشقاء
/@١٠٥ . ١١ ـ Îيق Ò¾َزف�و فzا م Ô ÒG النّار ã
َف َشُقوا الَّذيَن فأّما
/@١٥ . ٩٢ ـ ÒOا4ٔش ٕا4ّ َيْص�ها َتلظَّي4 ناراً فأنذرُتكُم

ٕا� فzا اقتضـاء H روحيّـة وشّدة وعناء مضـيقة حالة ع� كان من Ø ãJفالش
بل@Gم@]قتÏÉحالxم اXعنويّة, النورانّية@واHرتباطات الروحانّية@وا�ذبات التوّجهات

السعد@/ راجع ـ العناء شّدة من أيى و¾Îيق@, 
زف هذه

Çن Òf ُهدًي ã ÙDِم يأِتينَّكُم فٕاّما ///@ يعاً Òb ِمyا wهِبطا قاَل :@ ã| Fك اXطلق والشقاء
/@١٢٣ . ٢٠ ـ ×Oيَش َو4 َيِضّل َف� َ ُهدايى َبَع اتَّ

/@٣٢ . ١٩ ـ اً َشِقيّ َجبّاراً ãD َعلْ ÒN Ònو ãçِبواِلَد وبَّراً
تـعّم تـعا� ا� مـن اÇGدايـة فٕاّن واH}خرة@, الدنيا ا¡ياة ã| الشقاء ãDن يراد
الدنيا ُلّب واH}خرة خر@, {Hبا مربوط Fyم واحد كّل الدارين ã| ا¡ياة وحّق ا�هت�@,

وباطyا@/
الدنيا ã| مسـتدZة ا�ارية حياته تكون بأن ا¡يات�@: ã| اXطلق الشقاء ãDون
وعظمة كFل هو ما ٕا� وسلوكه وسعادته وخ
ه ص_حه ãÏÉتقت حالة ع� واH}خرة



شقي ١١٨

Mسبه@/ مقام كّل ã| له@, وbال
مكتَسبة شقاوة اHُو� ã|و ذاتّية@/ فطريّة شقاوة الثانية@: اH}ية ã| قاء الشَّ ٕاّن Øj
فعليّة شقاوة Fقبله اH}يت� ã| مyا اXراد أّن Fك سّيئة@/ وحركات طا¡ة أعFل أثر ã|

اXرحلت�@/ من متحّصلة

/@٤ . ١٩ ـ اً َشقيّ َربِّ بُدعائک أ@كُن Ònو
/@٤٨ . ١٩ ـ اً َشقيّ ã Øèَر بدعاء أ@كون Ïأ 4ّ Ò»َع ã Ùèر وأدعو

ودعوِته ã Ùèر طلب عند ومضيقة وكلفة عناء حالة مÏÉع� ما ã| أ@كن n أيى

ã| أدعوه وأن كذلک@, أ@كون أن أيضاً ãçيأ Dف وأرجو /@ Ø ãٕا� والتوّجه اHستجابة لتتحقّق
والص_ح@/ 
òا ãÏÉتقت واشتياق وتوّجه ٕاقبال حالة

أعظُم مكتَسبًة@: أو فطريًّة بالسعادة@, للخ
المسّماة اXقتضية ا¡الة وDOHأّن
اXقتضـية ا¡ـالة أّن Fك والgال@/ والف_ح النجاح ٕا� للسـلوك مقام وأوسع مقـّدمٍة

والض_ل@/ للخيبة سبب أشّد مكتَسبًة@: أو فطريّة والعناء@, وا¤دوديّة للمضيقة

غلبت ٕاذا الشقاء مراتب وأّول مقامات@, للسعادة أّن Fك مراتب@, للشقاء ٕاّن Øjع� السعادة جهة غلبت ٕاذا السعادة مقامات أّول أّن Fك السعادة@, ع� الشقاء جهة
خالصة ا�هة تلک وبقيت اXقابلة ا�هة انعدمت ٕاذ Fyم كّل درجة ومنxي الشقاء@,

تزاحم@/ ب_

درجة ٕا� الشقاوة فتنxيى متحقِّقة@, صحيحة Fyم اXكتَسبة ã| اXراتب وهذه
عهم@/ Òd وَع� َع�قلوwم Lُا Òrخ ـ@ تعا� قوله فzا يصدق

التكليف تعلّق يصّح n Hّوٕا الدرجة@, ٕا�تلک تنxيى أن Zكن ف_ الفطرّية@: وأمّا
وف_ح@/ 
خ ٕا� ه تُوجَّ أن ال½Íفة الشقيّة ا¡الة اقتضاء لعدم ,@ ّ اGHٕ×يى



١١٩ شكر

فيض التكوين فٕاّن نفسه@, ã| خ
اً يكون أن Hزم والتكوين لق Òòا ٕاّن وأيضاً
من ØÌ¾ ظهور Zكن Hو ٕاحسانه@, من وظهور صفاته ã Ø�Q من وأثر رaته من وظّل

والرaة@/ وا�Fل ا�_ل مبدأ من نفسه ã|و هو حيث

فوقها ما ٕا� نسبت ٕاذا مفروضة الشـقاء ã| اXراتـب تلک أّن ذلک@: وتوضيح

Çòا مراتب فٕاّن فzا@, ØÌ¾ يكون ف_ :@ هيى حيث ومن أنف«Îا ã| فرضت ٕاذا وأمّا
مyا فكّل وضيقاً@, سعًة ا¢تلفة الظروف ã| Fك والضعف@, الشّدة Mسب Uتلفة تكون
ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ ٕانّا رها@, بَقَد أوديٌة َفساَلْت ـ ومستحسن 
خ مورده ã|و مطلوب نفسه ã|

ّق@/ Ò¡با ٕا4ّ F Ô Òyبي َوما ْرَض وا4َٔ Êواِت Ú»ال َخَلْقنا ما بَقَدر@, َخَلْقناُه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شكر@:

وتـرك الطاعة فعل من Nب ما وفعلت بنعمته اع�فت ا�@: شكرت ـ مصبا
شكرت فيقال اHٔ@ك^بالّ_م@, ã|ويتعّدي والعمل@, بالقول الشكر يكون وGذا اXعصية@,
السـعة ã| ّ اHٔصمعيى وأنكره شكرته@, فيقال بنفسه@, تعّدي ا Ø[ور وُشكراناً@, ُشكراً له
ِشكار@/ وا�مع فرجها@, اXرأة@: وَشكر له@/ شكرت مثل له وتشّكرت الشعر@/ بابه وقال

النكاح@/ ع� يطلق وقد

ع�اHٕنسان الثناء كر@: الشُّ ـ فاHّٔول القياس@/ بعيدة متبائنة اُصول شكر@: ـ مقا
ٕاذا َشكـور فرس يقولون ,@
باليس الرضا الشكر حقيقة ٕاّن ويقال ُيوليَكه@/ ]عروف
ٕاذا َشِكرة َحلوبة يقال ء@, ãÏ¿ال ã| والُغزر اHمت_ء ـ ãæوالثا القليل@/ العلُف لسمنه @كفاه
فـيئها@/ ك^ ٕاذا الشـجرُة شكرت الباب هذا ومن فغزرت@, َمرعي من َحظّاً أصابت
قُـضبان وهيى الشـجرة@, ساق من َينبت الّذيى وهو النـبات@, من 
ك الشَّ ـ والثالث



شكر ١٢٠

فرجها@/ اXرأة َشكر بل ويقال النكاح@, وهو كر الشَّ ـ والرابع َغّضة@/

وا¡مد@: للمنعم@/ oالتعظ جهة ع� بالنعمة اHع�اف هو كر الشُّ ـ ٣٥ الفروق
Mّق الذا@كر هو والشا@كر وغ
النعمة@/ بالنعمة التعظoويصّح ع�جهة با�ميل @كر الذِّ
دابّة ذلک fن ا�ميلة@, ا¡ال ٕاظهار الشكر وأصل /@oالتعظ جهة ع� بالنعمة اXنعم
وأشكـرت امـتٔ_@, ٕاذا الÍÉُع@: وأشكـر العلف@/ قلّة مع السـمن فيه ظهر ٕاذا شكور
العاسـية@/ القُضبان ب� رخصة Hرج َغّضة قُضبان 
ك والشَّ ماًء@/ ٕامتٔ_ت السحابُة@:
اÇXرأة@/ بضع كر@: والشَّ الكـبار@/ ب� خرج نبت صغار والنبات@: عر الشَّ من 
ك والشَّ
تغطية الكفر أّن Fك اXنعم@, حّق لقضاء النعمة حّق ٕاظهار اHٔصل@: هذا ع� كر@: والشُّ

اXنعم@/ حّق Hٕبطال النعمة

أيى Ì Ö¿الكَـ عـن مقلوب وهو قيل وٕاظهارها@/ النعمـة تصّور كر@: الشُّ ـ مفر
وس�ها@/ النعمة نسيان وهو الكفر ويضاّده الكشف@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نـعمة قبال ã| والتجليل التقدير ٕاظهار هو اÇXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
وعـدم النـعمة سـ� وهو الُكفران ويقابله اXنِعم@/ من ٕاليه تصل معنويّة أو ظاهريّة

اXنعم@/ ٕانعام مقابل ã| التقدير

ِمن هذا ,@ Ú ã Òَع� أنعمَت ã' الَّ نعمتَک أشكَُر أن تعا�@: قوله اXع' هذا ع� ويدّل
/@Lِ wشكُر أِن َة Òg¡ا لُقFَن آَتينا َوَلَقد أ@كُفر@, أ@أشكُرأم ãæلَيْبلَُو ã Ùèَر َفضل

بالعمل@/ أو باللسان يكون أن من أعّم التقدير وٕاظهار

,@ Ø ãالعم� الشكر باب fن الساق@: من ينبت وما والنكاح اHمت_ء ـ oمفاه وأمّا



١٢١ شكر

نـبات كنمّو متحّققة@, نعمة وجود عن ا¡ال وبلسان عمً_ وQليل تقدير ٕاظهار أيى
مـرتبة بـوجود مشعر ء ãÏ¾ ã| ووفور امت_ء وظهور النبـاتّية@/ وا¡ياة بالقّوة يشعر
من كّل ãDف اXزاوجة@/ وطلب الðويج بٕاظهار باطنيّة وزينة bال ã Ø�Qو فيه@/ وجوديّة
وهـذا ا¡ال@, وبلسان عمً_ ء ãÏ¿ال ã| موجودة نعمة عن وQليل تقدير اXوارد هذه

فzا@/ اXستعملة اXوارد هذه من كّل ã| مأخوذ القيد

ومعنوّية@: ماّدية ونتائج مفيدة آثاراً الشكر حقيقة Iقّق ã| ٕاّن Øj
النعم ٕا� دا_اً فيحتاج لنفسه@: والضعف واHحتياج الفقر جهة ٕا� التوجه ـ ١

اXنعم@: جانب من والفيوضات واH{Hء

/@٧٨ . ٢٣ ـ َتشكرون ما َقليً� وا4ٔفئَدة وا4ٔبصاَر مَع السَّ َلكُم أنشأ

/@٢٦ . ٨ ـ َتشكرون َلَعلَّكُم الطيِّبات من ورزَقكُم بن½Íه وأيدكُم
/@١٥ . ٣٤ ـ لَه واشُكروا َرّبكُم رزق ِمن @ُكلوا

يغفل لئّ_ الواصلة@: والفيوضات الفائضة واH{Hء اXتوّجهة ٕا�النعم التوّجه ـ ٢
ويســتعّد مyا ل_سـتفادة يxيّأ ØOح به@, اXتعلّقـة 
اتòوا واXراحم اHٔلطاف عن

والنجاح@: الف_ح سبيل ã| مyا ل_ستفاضة

/@١٧ . ٢٩ ـ لَه واشُكروا واعُبدوُه زَق الرِّ Lِا ِعنَد فابَتغوا

/@١٩ . ٢٧ ـ Ø ã Òَع� أنعمَت ã' الَّ نعمتک أشكَُر أن ãDأوِزع َربِّ
هـذه تكون ØOح وكFله@: سعادته طريق ã| و¼Íفها النعم من اHستفادة ـ ٣

ã| ٕالzا ويتوّسل wا يستعان وعقوبًة اً ØÌ¾و نقمة H وخ
اً@, ونعمة رaة حقّه ã| النعم
الدنيا@: وا¡ياة والردي الشقاء Iصيل

/@٣ . ٧٦ ـ َكفوراً وٕاّما شا@كراً ٕاّما بيَل السَّ َهديناه ٕانّا



شكر ١٢٢

/@٥٨ . ٧ ـ َيشكرون لَقوم ياِت Ð4ا ُف ÙÍ Ò½ نُ @َكذلِک
الشكر@, هو وهذا اXع'@: هذا وٕاظهار ٕانعامه ã| اXنِعم عن والتجليل التقدير ـ ٤
بالوظيفـة والعمَل والرaـة@, النعمـة ومزيد واXرaـة@, اللّطف جلب يوجب والشكر
وٕاذ والتنعم@: العبوديّة حّق وأداَء وٕانعامه@, اXنعم قبال ã| وال¿Ìعيّة العقليّة والفريضة

/@٧ . ١٤ ـ 4ٔزيَدنَّكُم ÔkَشكَرV لَ رّبكُم تأذَّن
/@٦٦ . ٣٩ ـ الّشا@ِكرين ِمَن وكُن فاعُبد Lا َبل

/@٧٣ . ٣٦ ـ َيشكرون وَمشاربأَف� َمنافُع فzا م Ô ÒGو
ورضاه@, اXنعم ٕاطاعة سبيل ã| النعمة ¼Íف هو ونتيجته@: التقدير مرجع ـ ٥
و�Jز والgال@, الف_ح ٕا� السلوك ã| له يلزم ما طبق وع� دينه@, برنا¶ وموافِق

يبغضه@/ Dوف عصيانه ã| نعمه ¼Íف وعن رضاه خ_ف ع�

خارجّية@/ أو وداخليّة معنوّية@, أو ظاهريّة النعم هذه كانت سواء

البدنّية@: وا¡واّس والقُوي وا�وارح كاHٔعضاء الظاهرّية@: فالداخلية

/@٧٨ . ١٦ ـ َتشكرون َلَعلَّكُم ةَ وا4ٔفئَد وا4ٔبصاَر مَع السَّ َلكُم وَجَعَل

اHٔفئدة وكلمُة والروح@, والعقل الباطنيّة وا¡واّس كالقُوي اXعنوّية@: والداخليّة
الباطنّية@/ وا¡واّس القوي تشمل اH}ية ã|

وا¡Çيوان والنباتات وا�FÇدات واXاء واGواء كالكوا@كب اXاّدية@: واòارجيّة
/@١٧٢ . ٢ ـ ِLِ وwشكروا زقنا@كُم َر طيِّباتما ِمن ُكلوا وغ
ها@: واللحوم والفوا@كه

/@٤٦ . ٣٠ ـ َتشكرون وَلَعلَّكُم َفضله ِمن ولَتبَتغوا بأمره الُفلُک َ ولَتجريى

وٕايتـاء الكتـب وٕانزال اHٔنبياء وبعث والتوفيق كاGداية اXعنوّية@: واòارجيّة



١٢٣ شكر

.@@٣١ ـ ِLِ اشُكر@ أن ا¡gَة لُقFَن آَتينا َوَلَقد الروحانّية@: واHٕفاضات وا¡gة اXعرفة
/@١٢

/@٥٨ . ٧ ـ يشكرون لَقوم يات Ð4ا ُف ÙÍ½ نُ @َكذلک
/@٦ . ٥ ـ تشكرون َلَعلَّكُم َعَليكُم نعمتَُه Ør وليُ ركُم لُيطهِّ ُيريد َولكن

مراتب@: فللشكر

/@ Ø ãقو� وتشّكر باللسان@, ٕاظهار ـ اHّٔول

با�نان@/ وتصديق باللسان ٕاظهار ـ ãæالثا

الطاعة@, سبيل ã| النعمة ¼Íف وهو بالعمل@, وتشّكر باHٔركان ٕاظهار ـ الثالث
والتجليل@/ التقدير ع� ويدّل والعبودّية@, اòضوع ويقتضيه رضاه@, يوافق وع�ما

الشا@كر@, لنفس oوالتعظ والتقدير النفس Qليل ٕا� مرجعه الشكر أّن DO Hو
موردها ã| و¼Íفها مyا استفاد فٕاذا ولتنّعمه@, الشا@كر خصوص ã| واردة النعمة فٕاّن
وترضية نفسه تgيل طريق ã| مyا وانتفع الوافر@, حظّه مyا أخذ فقد wا@: اXناسب

ورزقه@/ نعمته 
وتكث ربّه

/@٤٠ . ٢٧ ـ hكَر @ Þ ãDغ ã Øèَر فٕانَّ كََفَر وَمن ِلنفسه يشكُر ا Ú̂ فٕا َشكََر وَمن
كََفر وَمن ِلَنفسه َيشكُر ا Ú̂ فٕا َيشكُْر وَمن ِللّىه اشكُر أن ا¡gة لقFَن آَتينا َوَلَقد

/@١٢ . ٣١ ـ يد Òa Ø ãDَغ Lا فٕانَّ
اHٕنسان@/ كFل هو والعبوديّة اòضوع مراتب منxي فٕاّن

قلنا@, Fك الشكر حقيقة فٕاّن وجّل@: عّز ا� صفات من الشا@كريّة حقيقة وأمّا
¼Íفها فيكون فيه@, ¼Íفها لوحظ الّذيى موردها ã| وٕاجرائها النعمة إيقاع عن عبارة
صدورها@/ من ع�الغرضواXقصود منطبقاً صدورها@, ع�وفق ّ اòارجيى وجرياuا
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جـهة ã|و تـعا� ا� جهة ã| صادراً العـبد@, من � اÇòالص العمل كان ا@ ØXو
ظـاهر ã|و العـبد نظر ã| وتكب
ه@: وQليله ولتعظيمه أمره@, وٕاطاعة رضاه Iصيل
بنظر العبد من صدر قد العمل هذا أّن العبد@, اعتقاد وع� الظاهر ã| فيتصّور اHٔمر@:
فهو ا�@, وبنيّة � عمله عمل وقد العبد@, من معطًي ٕاليه هديّة فكأ@نّه تعا�@, � اòدمة

نّيته@/ طبق له يشكر تعا�

عبيده ٕا� خدمة أو له حبّاً أو ٕاليه تقّرباً تعا�@, جهته ã| صدر ٕاذا العمل أّن أو
وجهه ã|و له Tتَسباً العمل ذلک فيكون ٕاليه@: ينxيى آخر لغرض أو Hٔمره ٕاطاعة أو

الشا@كر@/ فهو له@, ويشكر يتقبّله تعا� فا� سبيله@, وع�

ويتقبّل كان@, Lو ّ بأيى ا� وجه فيه ينويى عمً_ عمل ٕاذا للعبد شا@كر تعا� فا�
نوي@: ع�ما واقعاً وJسبه العمل@, ذلک منه

/@١٥٨ . ٢ ـ oَعل شا@كٌر Lا فٕانَّ َخ�اً َتطّوَع وَمن
/@٢٣ . ٤٢ ـ َشكور َغفور Lا ٕانَّ ُحسناً فzا لَُه َنزْد َحَسنَة ْف ß?يق وَمن

َشكور َغفور ٕانَُّه َفضله ِمن وَيزيَدُهم اُجوَرُهم zم ليُوفِّ َمشكوراً, م Ô Ôzَسع وكاَن
/@٣٠ . ٣٥ ـ

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

شكس@:

س@, ßÌ Ò¾ فهو Ìاسة Ò¾س ßÌ Ò¾ مثل َشِكٌس فهو وَشكاَسة َشكَساً َشِكس ـ مصبا
/@ Ó'ومع وزناً

متشاجرون أيى متشا@ِكسون@, Ìكاُء Ô¾ ـ وقوله ُلق@/ Ôòا السئّي ِكس@: الشَّ ـ مفر
ُخُلقهم@/ لَشكاَسة



١٢٥ شكس

وتشا@كَس لق@, Ôòا َشكيس رجل ـ قوGم من فعيل َشِكس ـ ٣٢١ اHشتقاق
/@Ì Ú»تع ٕاذا كاسة@, الشَّ وهيى علينا@,

رجل مثال ُشكس وقوم لق@/ Ôòا صعب أيى بالتسك�@: َشكْس رجل ـ صحا
القياس@/ وهو َشِكٌس, رجل ـ الفّراء وحكي َشِكس@َشكاَسة@/ وقد َصْدق@وقوم@ُصدق@/

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

والتحقيق@:

ُخلق@/ أو عمل جريان ã|والصعب Ì Ò»الَع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
ُيصاعب الّذيى هو فاXتشا@ِكس اHستمرار@, ع� ويدّل اXفاعلة@, والتشا@كسXطاوعة
حصول َكس@: الشَّ ونتيجة والتساهل@/ nالتسا ويقابله أمره@/ وجريان عمله ã| Ìºويُعا

واHضطراب@/ والتشّتت اò_ف
والشوس@, والشأس@وال¿Ìس@والشمسوالشخس الشكس ـ مواّد وDOH@أّن
شّدة الشكس ã|و والصعوبة@, الغلظة مفهوم ã| مش�كة والس�@, الش� حرفا فيه ا ØW

الكاف@/ وMرف ]قتÏÉلفظه زائدة
َيستوياِن َهل لرجٍل ÓF َسلَ وَرجً� ُمتشا@ِكسوَن Ìكاُء Ô¾ فيه َرجً� َمثًَ� Lُا ÍÈَب

/@٢٩ . ٣٩ ـ مثً�

جريان ã| ويداخلون الرجل هذا اُمور إدارة ã| يش�كون اHٔفراد من عّدة أيى
حصـول من بّد ف_ نظرهـم@, وٕاجراء رأÇvم ã| ويصاعبـون يعاÌºون وهم أعFله@,
أيضاً@, ال¿Ìكاء هؤHء ب� اòـ_ف وحصوِل بل الرجل@, هذا وب� بيyم اHخت_ف
دا_اً فهو يّتبعها@, له آGة اُخر وأصناماً نفسه ومشxيات أهويته ذ ØHا كمن الرجل فهذا
يذهب@/ وٕا�أين مس
ه Òoوف مسلكه أين Hيدريى وترّدد ومضيقة Ø
Iاضطراب@و@ ã|



شّک ١٢٦

وبص_ح بأهليّته واعتقد وليّاً ذه ØHا رجً_ ومتّبع ِسلم فهو اH}خر الرجل وأمّا
واطمينان@/ وسعة ع�راحة فهو وRلوصÌºيرته@, نيّته

د@/ ا�Xدِّ Ù
اXتح واÌ¿Xك اXوّحد@, كاXؤمن الرج_ن فهذان

Fّوكل التوحيد@, مقام قويى ال¿Ìك@: مرتبة ضعفت Fّوكل مراتب@, له ال¿Ìك ٕاّن Øj
الطمأنينة@/ مقام اشتّد واHٕخ_ص@: التوحيد اشتّد

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

شّک@:

اHٔمُر شّک فيقال با¡رف@, ومتعّدياً Hزماً ويستعمل اHرتياب@, الشّک@: ـ مصبا
وهـو اليـق�@, خ_ف الشّک اللغة@: أ_ة قال فيه@, وشككت التبس@, ٕاذا شكّاً@: يَشّک
بالر� وشككته خر@/ {Hا ع� أحدYا رّجح أو طرفاه استوي سواء شيئ� ب� ال�ّدد
اHٔرحام@: شّكت مصطّفة@متقاربة,@ومنه@يقال جعلوها م@: Òtوشّک@القوم@بيو طعنته@/ شكّاً:

شككته@/ فقد ضممته ء ãÏ¾ وكّل اّتصلت@, ٕاذا

من التداخل@, ع� يدّل وهو بعض@, من بعضه مشتّق واحد أصل شّک@: ـ مقا
الباب هذا ومن جسَمه@/ السنان فداخَل طعنته ٕاذا وذلک بالر�@, شككته ـ قوGم ذلک

ã| اHٔمـران له شّک كأ@نّـه الشاّك Hّٔن بذلک يى Ød ا Ø̂ ٕا اليق�@, خ_ف هو الّذيى الشّک
ب� شككت تقول الشّک@, اشتقاق ذلک ومن /@Fyم واحداً يتيقّن H وهو واحد مََشّک
وهو كّة الشِّ الباب ومن /@F Òxفجمع Fzف الُعود أدخلَت> Cأيى غرزت أنت ٕاذا ورقت�
كأ@نّه Hٔ@نّه أو به@, يُشّک Hٔ@نّه الس_ح@, ã| شاّك هو يقال _ح@, السِّ من اHٕنسان ما@يلبَسه
يت Ød ا Ø̂ وٕا َشكيكة@, والواحدة الناس@, من الِفَرق كائک@: والشَّ بعض@/ ã| بعضه ُشّک

بعضاً@/ Îم ÔÉبع يداخل مyا فرقة فكّل اف�قت ٕاذا ا Øu@Hٔ بذلک@:



١٢٧ شّک

لوجود يكون قد وذلک ,Fvنسان@وتساوHٕا النقيض�عند اعتدال الشّک@: ـ مفر
ء ãÏ¿ال ã| يكون قد والشّک /@Fzف اHٔمارة لعدم أو النقيض�@, أمارت�متساويت�عند

ã| كان ا Ø[ور هو@, جنس ّ أيى من جنسه ã| كان ا Ø[ور موجود@, 
غ أو موجود هو هل
ا�Çهل من ÍÈب والشّک اُوِجَد@/ Hٔجله الّذيى الغرض ã| كان ا Ø[ور صفاته@, بعض
جهل@, شّک فكّل رأساً@, بالنقيض� العلم عدم يكون قد ا�هل منه@:Hّٔن أخّص وهو
يكون أن ويصّح خرقته@/ أيى ء ãÏ¿ال شككت من ٕامّا واشتقاقه شكّاً@/ جهل كّل وليس

النقيضان@/ يت_صق أن وذلک با�نب@, العضد لصوق وهو الشّک من مستعاراً

ا ØW وهذا فيه@, وتشّككت أمرك ã'وشكّك ُشكّاك@, قوم من َشكّاك رجل ـ أسا
اللحَم@@/ وأدخله خرقه بالر�@: وشكّه فيه@, شككت ٕاذا اHٔمر Ø ãع� وشّک الشكوك@, ãDين

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

والتحقيق@:

عمل أو حكم ã| والقاطعيّة ّد ß�ا يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
Jصل nو حgه ã| يقطع n ٕاذا وهو وحكم@, عقيدة ã| الشّک ذلک fن أمر@/ جريان أو
اXساواة بلزوم يقال ØOح الدقّة ٕا� Jتاج H Ø ã|عر مع' وهذا وقاطعّية@, يق� فيه له
الظّن ã| اXناط أّن Fك الب�@/ ã| رجحان æأد وجود وعدم الشک ã|طر ب� التحقيقيّة

/@ Ø ã|العر الرجحان هو أيضاً

لُبس ٕا� توّسـل ٕاذا ا¤اربة@, ã| والقاطعيّـة ـّد ß�ا وفقدان الشّک ذلک@: ومن
مطلقاً@/ H به@, فوظاً ÒTو مستوراً نفسه وجعل _ح السِّ

منه@/ اXتوقَّعة القاطعيّة ãDن أوجب ٕاذا ء ãÏ¿ل رق Òòا ذلک@: ومن

وحياته@/ أمره جريان ã|التوقّف أوجب ٕاذا بالر� الÍÉب ذلک@: ومن

ã| وا Ø
Iو اGدي سبيل عن خرجوا Uتلفة متفّرقة لِفرق الشكائک ذلک@: ومن



شّک ١٢٨

وأضّلوا@/ وضلّوا مس
هم

بعÎÉم وانÊÉم السك'@, جهة ã| والقاطعيّة اHستق_ل عن اòروج ذلک@: ومن
واHستقرار@/ اHٔمن Gم Jصل لكيى ع�بعض

اXوارد@/ هذه bيع ã| مأخوذ ا�ّد وفقدان القاطعيّة ãDن فقيد

فراجع@/ ـ Fxحقيق Øيب� ما والريب@: الرّد ã| وسبق

وكـFل@, 
خ ّ أيى ٕا� الوصول عن الفرد اXانع هو الشّک وجود أّن DO Hو
اHٔحكام ã| أو النفس وtذيب السلوك مراحل ã| أو اGHٕيّة اXعارف ã| كان سواء
اHٕقـدام هيى وا�Çّد القاطعيّة حقيقة فٕاّن العرفّية@: اH}داب ã| أو ال¿Ìعيّة والوظائف
والسكـون Ø
والتـح التـوقّف هـو الشّک أثـر أّن Fكـ وا¡ركة@, وا£اهـدة والعمل

واHخت_ف@:

/@١٥٧ . ٤ ـ ِمنه َشّک ã
 لَ فيه اخَتلفوا الَّذيَن وٕانَّ
/@٦٦ . ٢٧ ـ َعُمون ا Öyِم ُهْم َبل ِمyا َشّک ã| ُهم َبل

/@٩ . ١٤ ـ ُمريب ٕاليه َتدعوَننا ا Ø ßW َشّک ã
 لَ وٕانّا
/@٩ . ٤٤ ـ َيلعبون َشّک ã| ُهم َبل

ØOح واليق�@, العلم وIصيل شكّه ٕازالة ã| xNد أن اXسؤول@: العاقل فللرجل
والطمأنيـنة اZHٕـان ¼Íاط ٕا� وينxيى والغفـلة@, وا�هـل ا¡ـ
ة واديى عن Oرج

اHٔبدّية@/ والسعادة الف_ح مMل ٕا� ويسلک والقاطعّية@,

/@١٠ . ١٤ ـ وا4َْٔرض Êواِت Ú»ال فاِطِر َشّک Lا ã|ُرُسلهمأ قاَلْت
َشّکـ ã| ِمyا ُهَو ن ÚW ِة ِخَر Ð4با ِلَنعلَمَمنيؤِمُن ٕا4ّ ُسلطان zمِمن َعلَ لَُه كان َوما@

/@٢١ . ٣٤



١٢٩ شكل

شـيطان كّل يتّبع أ@نّه ف_@بّد شّک@: ã| وهو واطمينان ٕاZان له Jصل n من فٕاّن
اXؤمن.@/ ِمن َفريقاً ٕا4ّ فاتََّبعوه ـ منحرف طريق ّ أيى ٕا� وZيل مريد@,

أّن يزعمـون سـعادtم@: حقيقة عن الغـافل� ا�ّهال هؤHء أّن العجب ومن
م Øu@بأ وكفرهم وجحودهم ٕانكارهم ã| ويستدلّون توّقفهم@, ã| Gم ا¡ّجة هو الشّک

شّک@: ã| @كانوا

ـ ُمـريب ٕالَيه َتدعونا ا Ø ßW َشّکٍ ã
 لَ نَّنا وٕا ///@ َمرُجّواً فينا ُكنَت َقد Ô¬صا يا قالوا
/@٦٢ . ١١

جهله رفع ã| xNد أن اXتنبّه وللعاقل كا�هل@, الشّک أّن عن غافلون م Øuوٕا
نفسه داَء ªيعا أن له ويلزم والغفلة@, ا�هالة ع�مرض يَسكن Hو وظلمته@, وحجابه

واZHٕان@/ واXعرفة العلم بدواء

وTذوره أهّم فهو كّلّية@: اُمور ã| أو أصيلة وحقائق اُمور ã| الشّک كان Fّوكل
فرفعـه جزئّيـة@: اُمور ã| أو واXسائل اHُمور فروع ã| كان وٕاذا أعضل@, وداؤه أشّد

أقّل@: وTذوره Ì»أي ومعا�ته أÎºل
/@١٠ . ١٤ ـ وا4َْٔرض Êواِت Ú»ال فاِطِر َشّک Lا ã|أ

وفـاطر اHُصـول وأصـل الوجـود ومبدأ اHُمـور وأعرف اHٔوائل أّول فٕانّه
nالعا Pميع جهل فٕانّه فيه@, ويشّک Nهله أن Hٔحد فكيفNوز واHٔرض@, ال«Êوات
ã| فهو نفسه ã| شّک ومن وبوجوده@, بنفسه وشّک بل الوجود@, مراتب قاطبة ã| وشّک

وا¤جوبّية@/ الظلمة منازل أسفل ã|و ا�هل مراتب æأد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شكل@:
قتل@: باب من شكً_ وشكلته ُشكُل@, وbعه معروف@, للدابّة كال@: الشِّ ـ مصبا



شكل ١٣٠

لغة@/ وأشكلته@: اHٕعراب@, بع_مات أعلمته شكً_@: الكتاَب وشكلت كال@/ بالشِّ قيَّدتُه
شكل هذا يقال اXثل@, كل@: والشَّ \ُره@/ أدرك النخل@: وأشكل التبس@/ اHٔمُر@: وأشكل
غ
ه يُشا@كل الّذيى كل@: الشَّ ٕاّن ويقال أشكال@, ع� Nمع وقد ُشكول@, وا�مع هذا@,
التغنّج Cوهو َدّل أيى ِشكل ذاُت وامرأة يشاwه@/ أيى ُيشا@كله وهو وصفه@, أو طبعه ã|

بياض@/ لطها ÒO ولكن ,@ Ó'ومع وزناً مرة Ô¡كا كلة والشُّ /@< والتلّويى

مشتبه@, أمر يقال Fك مشكل@, أمر يقال ومنه اFXثلة@/ بابه معظم شكل@: ـ مقا
الدابّة شكلُت فيقال ع�ذلک Jمل Øj هذا@, َشكل ã| دخَل وهذا هذا@, شابَه هذا أيى

ã| كـان ٕاذا َشكـ_ء وعـ� Gا@/ وشكل قوا_ه ٕاحدي ب� Nمع أ@نّه وذلک بِشكاله@,
من وهو منه@, ا¢تلط� والبياض للُحمرة أشكل@, الدم ويسّمي يس
ة@/ aرة بياÎÈا
بياض@, Hبَ«Îا aرة ا Øu@Hٔ التباسه@, وهو اHٔمر@, هذا ٕاشكال ã| ذ@كرناه الّذيى الباب

وaرته@/ ورطوبته ح_وته ã| ا¦ر شا@كل قد Hٔ@نّه النخُل@, وأشكل

العـربيّة بـع_مات قـيّدته ٕاذا َشكـً_@: أشكُـله الكتاَب شكلت ـ قوGم فأمّا
العربّية@/ أهل ذ@كره ء ãÏ¾ هو ا Ø̂ وٕا العاربة@, العرب ك_م من أحسبه فلست واHٕعراب@:
وقـال منه@/ الطِّفِطفة ع_ ما وهو وشا@كلُته@, الدابّة شا@ِكُل اHٔصل@: هذا عن شّذ ا ØWو
ا¡اجة@/ وهيى ك_ء الشَّ أيضاً@: شّذ ا ØWو البياض@/ من واHُذن ب�العذار ما هو ُقطرب@:

الكـيفّية@/ ã| بَُه والشَّ ا�نسّية@/ ã| :@ والنِّدُّ والصورة@/ اGيئة ã| اXشا@كلة@: ـ مفر
ّل@, الدُّ هو قيل كل@: والشَّ الفعل@/ وتعاطيى اGيـئة ã| مثلُه أيى أزواجـ َشكلِه من وآخُر
أشكال الناس قيل هذا ومن الطريقة@, ã| اBXثل� ب� الّذيى اHنس ا¡قيقة ã| وهو
شا@ِكلته َع� َيعمل ُكلٌّ وقوله@: الداّبة@/ تقييد أيى الشكل من اXشا@كَلة وأصل واHُّف@/

قاهر@/ ع�اHٕنسان السجيّة سلطان أّن وذلک قيَّدته@, ãOّال ع�سجيّته ـ@@أيى



١٣١ شكل

ء ãÏ¿ال يُشبه الّذيى هو الشكل أّن كل@: والشَّ اßXثل ب� الفرق ـ ١٢٧ ـ الفروق
فيقال َور@, الصُّ ã| Hّٕا الشكل يستعمل Hو ,@Fyبي الفرق يُشكل ØOح صفاته أ@ك^ ã|
Zاثله ما ء@: ãÏ¿ال وِمثل ا¡_وة@/ شكل ا¡_وة يقال Hو الطائر@, هذا شكل الطائر هذا

وذاته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خصـوصيّاtا@/ ٕا� التوّجـه مع الصورة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
معنوّية@/ أو ماّديّة Mسبه@, ء ãÏ¾ كّل ã| اXع' وهذا

تظهر ØOح وٕادرا@كه@, يَنعه بgال يتحقّق ا Ø̂ ٕا أخري@: \رٍة أو ا¦ر ã| فالتشكّل
وغ
ها@/ والطراوة والظرافة اللون من فيه ما Øوتتب� صورته خصوصيّات

با¡ركات@/ والكلFت الكتاب صورة خصوصيات Û�َبتب الكتاب@: ã| والشكل

عـ� زائدة Uصوصة صورة Gا كانت ٕاذا ِشكل@: ذات وامرأة شـك_ُء وع�
اXتجّلية@/ ا�البة كا¡مرة الطبيعّية@, صورtا

Gا@/ عارضة Uصوصة صورة بروز ]ناسبة الداّبة@: ã| كال والشِّ

ÕoÇ Òa فلَيذوقوه هذا هاد ßXا َفبئَس َيصلوuا Úsَجَه َمآب ÚÌ¿ لَ Ò.ِللطاغ وٕانَّ هذا
/@٥٨ . ٣٨ ـ أزواج َشكله ِمن وآَخُر وَغّساق

وطغوا بأنف«Îم يتّقوا n الّذين وأمّا وحاGم@, التقوي أهل أمر جريان هذا أيى
ويستقّرون Øsجه ويَْصلون ØÌ¾ مMل ٕا� ينÇxون فهم ا¡قيقة وعن ا¡ّق ¼Íاط ã|
وجريان ومظلم@, حاّر جريان ã| وهم حالxم, أمرهم@وخصوصيّات جريان هذا فzا,
والكدورة كاXضيقة ا�ريان@وRصوصيّاته@, wذا شبzة حالة أيى الشكل, من@هذا آخر

وغ
ها@/



شكو ١٣٢

/@ ٨٤ . ١٧ ـ َسبيً� أهديى ُهَو ن Ò ß[ فرّبكُمأعلُم شا@ِكَلته َع� َيعَمُل ُكلٌّ ُقل
ãOّال الباطنيّة الطبيعة أو ظاهرّية@, خصوصيّات ذات اbHٕاليّة اGيئة الشا@ِكلة@:
من البـاطن ã| ما أثر ّ الصـوريى الشكل فٕاّن الصورة@, ã| Uصوصاً تشـكًّ_ ãÏÉتقت
ã| ا ØW ترّشـحات الظاهريّة واHٔعFل فيه@, ]ا ي�ّشـح اHٕناء فٕاّن والطبايع@, الصفات

وtذيبه@/ وتزكيته القلب ٕاص_ح دون من العمل ٕاص_ح Zكن Hو الباطن@,

الðكـية@: ازدادت Fّوكـل الðكية@, مراتب باخت_ف Hتلف اHهتـداء ومراتب
/@ أهديى ُهَو ن Ò ß[ ُفربُّكُمأعلَم@ ـ ل_هتداء اHستعداد ٕازداد

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

شكو@:

فهو وَشكاًة@, وِشكايًة َشكَوي@, ËºHٕوا قتل@, باب من َشكواً شكوته ـ مصبا
,@ ّ للَمرميى Ëºٕا ميّة الرَّ مثل للمشكّو@, Ëºٕا كيّة والشَّ منه@, واشتكيت ,@ ّ ومَشكيى مَشكّو
ـكوي@, الشَّ ٕا� ـوج ÔJ ما به فعلت وأشـكيته@: اXشكّو@, ّ ـكيى والشَّ ,@ الشا@كيى ّ كيى والشَّ

أعربته@/ مثل للسلب@, باGمزة شكايته@, أزلت وأشكيته@:

شكوته اXصدر@, كو فالشَّ ء@, ãÏ¾ من توّجع ع� يدّل واحد أصل شكو@: ـ مقا

ãæوأشكا ,@ َشكوايى من ã'أعتب أيى ,@ ãæفأشكا ف_ناً وشكوت وِشكاية@/ وَشكاة َشكواً

ّ َشكيى فهو شـكوته ]ع'@/ كاية والشِّ كاة والشَّ شـكايته@/ ٕا� وجک ÔJ ما بک فعل ٕاذا
ومَشكّو@/

عنه أخ)َت ٕاذا وَشكاة@: وَشكيّة وِشكاية َشكواً أشكوه ف_ناً شكوت ـ صحا
أعضائه@, من عضواً واشتكي كوي@, واËºHٕالشَّ ,@ ّ ومَشكيى مَشكّو فهو بک@, فعله بسوء
بنافـذة@/ ليست ãOّال الكُّوة شـكوة@: ßXا الفـّراء@: قال َشكوة@/ ذ ØHا أيى ,@ Ó'ع[ وتشّكي@:



١٣٣ شكو

مقلوب هو اHٔخفش@: قال ِس_حه@/ ã| وِحّدة شوكة ذا كان ٕاذا _ح السِّ شا@كيى ورجل
شائک@/ من

,@
صغ ل Ò Òaمَسک من صغ
يعمل ِسقاء كو@: والشَّ كوة الشَّ ـ ٦٩ . ٣ ا�مهرة
,@
الصـغ Çَمل Ò¡ا كو@: والشَّ ,@<
الصغ أن الضَّ َمل@: Ò¡وا منه@/ قطعة أو لد ß�ا Cالَمسک@:
,@ شكوايى من ã'أعتَب أيى ,@ ãæفأشكا ف_ناً وشكوت أشكوه@/ شكوته مصدر كو@: والشَّ
اHٔضداد@/ من عندهم فكأ@نّه تشكوه@, أن ع� aلک ٕاذا أيضاً@, ف_ن ãæأشكا ويقال

كّوة كّل ه@: Ô
غ ا¡بشة@/ بلسان الكّوة اßXشكاة@: قتيبة@: ابن قال ـ ٣٠٣ ـ اXعّرب
ِمشكاة@/ فهيى نافذة ß
غ

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

والتحقيق@:

من ,@m_ي H ا ØW يواجهه ØFع Øn@التأ ٕاظهار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
فاحش@/ قول أو صا¬ 
غ عمل أو سئّي ُخلق

فيشكو نفسه@, وأخ_ق ومزاجه بدنه ã| m_ي H ØFع :@ Øn@التأ ٕاظهار يكون وقد
نفسه@/ ã| اHُمور هذه عن Øn@بالتأ

ٕاذا اÇXع' وهـذا شكاية@, وذا شا@كياً شخص جعل ]ع' فهو اHٕشكاء@: وأمّا
جعل فٕاّن ٕاثباتاً@, ويفيد ãDالن ã| ãDكالن فيكون شاٍك@: وهو شكاية فيه مورد ã| أطلق
عـنه الشـكاية سلخ معناه ثانياً وشا@كياً شكاية ذا الشـكاية@, حال ã| وهو شخص

واHٕزالة@/ ]ع'اHٕعتاب Hو اHٔضداد من ليس فهذا فيه@/ ما وٕازالة حالته وتبديل

عن@فقدان Øn التأ مَظهر فكأ نّه مَسک@: من الصغ
يعمل ]ع'السقاء الشكو وأمّا
اXاء@/ وقلّة بالعطش اXواجهة أو اXاء



شكو ١٣٤

وزان ع� العربيّـة اXاّدة هذه من مأخـوذة بكوuا قلنا ٕاذا اßXشـكوة وكذلک
m_ي H ما ع�وجود يدّل مشكوة@, ã| اXصـباح وضع فٕاّن رماة@: ßXوا كنسة ßXكا ِمفَعلة
,@m_يH ما وجود وآية Øn التأ مظهر فاXشكوة آخر, مانع أو ر´ جريان من اHٕصباح@,

مورده@/ ã| تستفاد ومyا يدفع وwا
واضحة@/ فتكون غ
ها@: أو كا¡بشيّة اُخري لغة عن أخذت ٕاذا وأمّا

علzا ويطلق ا¨ن@, من الغربيّة ا�هة ã| أفريقيّة من ال¿Ìق ã| واقعة وا¡بَشة
السامّية@/ ومن العربيّة من مؤلّفة كانت ولغxا أثيوبّية@,

/@١ . ٥٨ ـ Lٕا>ا وَتشَتكيى َزوجها ã|ادلُک ÔQ ã' الَّ َقوَل Lُا َع ß Òd َقد
الشكوي وHـتار أيى الفعل@, واختيار اXطاوعة ع� ويدّل افتعال اHشـتكاء

التوّجه@/ ومع مريدة وتشكوه الشكاية وتقصد

/@ ٨٦ . ١٢ ـ Lٕا>ا ãæوُحز ã Øe بَ أشكو ا Ú̂ ٕا قاَل
واHٕضطراب والتفّرق Ì¿الن مورد ã| يى ØX@تأ اُظهر ا Ø̂ ٕا الّس_م عليه يعقوُب يريد
وبيده أموريى Ø ãو� وهو تعا�@, ا� ٕا� اHُمور wذه اXواجهة ã| ãæّزIو أفكاريى ã|

اHُمور@/ وأزمّة والوقائع ا¡وادث جريان
ا� ã| الرضا موضوع ã|ينا H تعا�@: ا� ٕا� Øn@والتأ ا¡زن ٕاظهار أّن DO Hو
ٕاليه التوّجه عن عبارة ا� ٕا� وٕاظهاره ينكر@, H ÇTقّق ّ واقعيى أمر Øn@التأ فٕاّن تعا�@,
والوفـاق الرضا مع Nتمع اXع' وهذا منه@, والفراغ العافية وطلب منه واHٕسـتغاثة

تعا�@/ ا� حكم قبال ã| والص)

البّث وهـذا وقَـَدره@, ا� حكم مقابل ã| يكون أن Hزم الرضا أّن ٕا� مضافاً
تعا�@/ ا� جانب من كوuا معلوم 
غ واHبت_ء وا¡زن

/@٣٥ . ٢٤ ـ ِمْصباح فzا كِمشكىوٍة@ نوِرِه@ َمثُل ْرِض وا4َٔ Êواِت Ú»ال ُنوُر Lُا



١٣٥ شمت

وراء ما nعوا السـFوات ومن وÊºئها@, أرÎÈا من اXاّدة nعا اHٔرض من يراد
وج)وtا@/ ملكوtا من اXاّدة

من هو حيث من النور فٕاّن وبقاؤها@, اXوجودات ظهور به ما النور من ويراد
واÇNٕاد@, تكوين مرتبة مرتبتان@: البسط مقام ã| وجّل عّز ولنوريّته تعا�@, ا� أÊºء

وٕادامة@/ ٕابقاء ومرتبة

الذوات مرتبـة ã| ã Øوالتج� الوجـود وبسط الوجوديّة اHٕفاضة هو ـ فاHّٔول
واHٔرض@/ ال«Êوات وخلق

وٕاعطاء بقائها@, ã| ٕالzا Ø ã'التكوي النظر بٕادامة الثانويّة اHٕفاضات هو ـ ãæوالثا
كtHFا@/ ٕا� وهدايxا واللطف@, بالرaة حوائجها

/@Lبا ٕا4ّ ةَ ُقوَّ َو4 َحوَل َو4 ,@ َهديى Ú Ôj خلَقه ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ أعطيى الَّذيى َربُّنا
لوحظ ٕاذا ذاتّية@, صفة فهو :@ س'× Ô¡ا ا�Fليّة أÊºئه من ÓÊºٕا كونه بلحاظ فالنور
وله نوراً كونه مطلق لوحظ ٕاذا وأمّا السّبوح@/ القّدوس الذات به متّصفاً هو حيث من
ونـوراً منبسطاً فيضاً لوحظ وٕاذا زجاجة@/ ã| مصباحاً فيكون وبسط@: ã Ø�Qو ظهور
التكوين nعا به ومتنّوراً nالعوا ã| Hً ØMرضومتHٔوا ال«Êوات به ظاهرًة سارياً متجلّياً

مشكوة@/ فهو والوجود@:

والنور@, @الصبح@, ـ عنـوان ã| ٕاليه 
نشـ اXقدار@: هذا من بأ@ك^ اهتدينا وٕان
/@ اGاديى هو وا� فراجعها@/ ـ@ والكوكب

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

شمت@:

فاHٔصل وغموض@/ ٕاشكال فيه ما بعُض عنه ويشّذ صحيح@, أصل cت@: ـ مقا



شمت ١٣٦

عّز@@وجّل ا� وأcته Êتة@, Ò¾ يشَمت به ت ßc يقال ُيعاديه@, مَن ُتصيب ببليّة عدّو فرُح
َسـوء بليلة أيى الشوامت@, بليلة ف_ن بات ويقال ا4ْٔعـداَء@/ ãèُتشِمت ف� ـ بعدوه
/@ Òخائب� رجعوا ٕاذا متَوّجههم من Êتاً ß¾ @أو ÒçÊ Ò¾ القوم ويقال@رجع الشوامت@/ ُتشمت@به
ا�@/ ک Ôaير ـ العاطس تشميت ã| ـ فقوGم واشتباهاً@: غموضاً فيه أّن ذ@كرُت والّذيى
وهو له@/ مشـمِّت فهو 
R Hٔحد داع وكّل له@, دعاء العاطس تشميت اòليل@: قال
أهـله@/ بذهاب ذهب Øj قدZاً يُعلَم كان ولعلّه علمـه@, ãDخ الّذيى ء ãÏ¿ال من عنديى
H Hٔ@نّه اXشكل@, من أيضاً وهذا شوامت@/ الدابّة mقوا تسميxم وهو أخري@: وكلمة

شامتة@/ mالقوا ذيى قا_ة تسّمي أن ãÏÉيقت قياس

ُيعاديه@/ ]ن تMَل ببليّة العدّو فرح Êتة@: Ú¿ال الليث@: قال ـ ٣٢٩ . ١١ الxذيب
مشمِّت فهو 
R Hٔحد داع وكّل له@, دعا ٕاذا ته@: Øcو العاطَس ت Úc عبيد@: أبو وقال
الس�من Fzف اHٔصل العبّاس@: ãèأ وعن ك_مهم@, ã| Ï¿وأف أع� والش� قال@, له@,

/@ واÒGديى القصد وهو ْمت@, السَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عدّواً أو كان رفيقاً Hٔحد يMل ]ا فرح ٕاظهار هو اXاّدة@: ã| الواحد اHٔصل أّن
بالعمل@/ أو باللسان اHٕظهار كان سواء سوء@, حادثة أو ابت_ء من

جهة وع� بالفاعل ا¡دث قيام ع� ويدّل شامتاً@, شخص جعل واÊ¾Hٕت@:
واXبالغة@/ الوقوع جهة ع� يدّل التشميت أّن Fك الصدور@/

فكأّن الدعاء@, للعاطس@بصورة ـ رaک@ا� ـ قول وهو العاطس@: تشميت وأمّا
للعاطس@, مرض من مقّدمة Mدوث علم بٕاظهار ُيشعر العطسة@: مورد ã| القول هذا

به@/ كال¿Êتة فيكون



١٣٧ شمخ

ٕاذا 
والس ا¡ركة عن توقّفها باعتبار فلعلّها شوامت@: الدابة mقوا كون وأمّا
بالداّبة@/ عمً_ شامتة ا Øu@فكأ بلّية@, الدابّة أصابت

/@١٥٠ . ٧ ـ ا4ٔعداَء ãè ُتشِمْت َف� ãD َيقُتلونَ وكادوا ãæاسَتضَعفو الَقوَم ٕانَّ
/@ وقهريى ãDتضعي بسبب ãè شامت� ã]أعدا Qعل ف_ أيى

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

شمخ@:

عال@/ أيى ,@µشا جبل يقال وارتفاع@, ع�تعظّم يدّل صحيح أصل cخ@: ـ مقا
نفسه@/ ã| تعظّم ٕاذا وذلک بأنفه@, ف_ن خ Òcو

/@µوشوا وشاUات شاUة وجبال ,µشا فهو ٕارتفع, يشَمخ@: ا�بل خ Ò Òc ـ مصبا
وتعّظم@/ Ø(تك ٕاذا بأنفه cخ قيل ومنه

واHُنوف ,@µشا فهو ا�بل@, خ Òc وقد الشواهق@/ هيى :@µالشوا ا�بال ـ صحا
شاعر@/ ّماخ@: والشَّ /@ Øµ الزُّ مثل ّمخ الشُّ

عّزاً رأسه رفع ٕاذا أنفه@: وcخ بأنفه@, ف_ن cخ الليث@: قال ـ ٩٦ . ٧ الxذيب
ومن قلت@: /@µَشوا وا�ميع وخاً@, Ôc cخ وقد ال«Êء@/ ã| طويل :@µشا وجبل وِك)اً@/
µز وقد وخ@, Òcو وَزموخ خ Ö Òcو Öµَز نيّة عّراٌم@: وقال وَشّماخ@/ µشا Ø(للمتك قيل هذا

خ@/ Òcو بأنفه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| اHٔصل أّن Fك معاً@, واHرتفاع التعظّم هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
الكـ_م ã| ØDس Hو Ìºعة@, مع اHرتفاع هو ال¿Îق@: ã|و /@ Ø(والتك التعظّم هو µالز



شمز ١٣٨

والتنّفس@/

الشول@, ال¿Îق@, الشعف@, الشّخ@, الشّب@, ,@µالز الشمخ@, ـ ب�مواّد DOما Hو
وOتّص اHرتفاع@, وهو ,@ Ø ã Ùالك� اXفهوم ã| اHش�اك من ال¿Ìف@: الشخص@, الشجر@,

معّينة@/ Rصوصيّة مyا @كّل

/@٢٧ . ٧٧ ـ ُفراتاً ماًء وأسَقينا@كُم اٍت ßUشا ÒãÏ ßºَروا فzا َوَجَعلنا
العظيمة@/ اXرتفعات والشاUات@: كا�بال@, العظام الثوابت :@ ãÏºالروا
ا�بال@/ هذه من ا�ارية بالعيون يتحّصل ا Ø̂ ٕا الَمعين ã|الصا واXاء

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

شمز@:

وهو ء ãÏ¿ال من ُذِعر زيـد@: أبو وقال ٕانقبض@, اc}ازاً@: الرجل cأّز إ ـ صحا
الَمذعور@/

ء ãÏ¿ال من النفـس نفور ـْمز@: الشَّ :@ Ø ãèعـراHٔا ابن عن ـ ٣٠٦ . ١١ الxذيب
Hّٕا ٕاله H قيل ٕاذا اÌ¿Xكون وكان نفرت@, اcأّزت ية@: {Hا ã| ٕاسحاق أبو وقال ُتكرهه@/
الفّراء@: وعن اقشعّرْت@/ أيى اcأّزت@, :@ Ø ãèعراHٔا ابن وقال هذا@/ من نفروا وحَده@: اُ�

اcأززُت@/ من أزيزة@, Ôc فيه رجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

آثاره@: ومن بالشّدة@/ m_ي H ا ØWانقباض هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
عر@/ الذَّ اHقشعرار@, الكراهة@, النفور@,



١٣٩ شمس

اHٔصل@/ من فليس الكراهة@: أو النفور أو التقبّض مطلق وأمّا

الَّذيَن ذُ@ِكَر وٕاذا ِخَرِة Ð4با ُيؤِمنوَن 4 الَّذيَن ُقلوُب ْت اcأزَّ َوحَدُه Lُا ذُ@ِكَر وٕاذا
/@٤٥ . ٣٩ ـ Ìون ß¿َيسَتب ُهم ٕاذا ُدوِنه ِمن

ٕاdه@/ من dعوا ا ØW منقبض� Iّولوا وجّل@, عّز ا� Ëºٕا عندهم ذ@كَر ٕاذا أيى

ٕاËºمن مأزيزة والشُّ اc}ازاً@, واcأّز cأزًة@, cأَز من كاHقشعرار واcH}از
الطمن مواّد من اÌ¾Hئباب من Ìأبيبـة Û¿وال اHطميـنان من كالطُّمأنينة اHشـم}از

اHٕفِعّ_ل@/ منه يشتّق Øj الع�@, بعد اGمزة بزيادة ٕا¡اقاً رباعيّة فتجعل وال¿Ìب@,
هو معا¾Îم برنا¶ فٕاّن والتـوحيد@: تعا� ا� ذ@كر Êºع عند اc}ازهم وأمّا
ã| متوّغـلون م Øuوٕا الدنيـوّية@, واHُمور الطبيعيّة والوسائل اXاّديّة باHٔسباب التعلّق
Dف Hّٕا رأيى أو عمل أو قول من Gم وليس ا¤سوسة@, واللّذات النفسانيّة ال¿Îوات

الدنيا@/ با¡ياة يتعلّق

ع� الوجوه من بوجه ينطبق H التوحيد@: وٕا� اXاّدة nعا وراء ما ٕا� فالتوّجه
خصوصيات من م ÒG ما ٕاباء أشدَّ يأباه بل اُمورهم@, جريان وHيصّدقه برنا¶@معا¾Îم@,

وأمورهم@/ حاtHم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شمس@:

يت Ødو معروفة@, فالشمس استقرار@/ وقلّة تلّون ع� يدّل اصل cس@: ـ مقا
موس والشَّ cسه@/ اشتّدت ٕاذا وأcَس@: متحّر@كة@/ أبداً هيى مستقّرة@, 
غ ا Øu@Hٔ بذلک
تنفر كانت ٕاذا@ وس@: Òc وامرأة Êساً@, ß¾س Ò Òc يقال يستقّر@, يكاد H الّذيى الدواّب@: من
ع� يستقّر H كان ٕاذا وس@: Òc ورجل س@/ Ô Öcأ وا�مع عندها@, تستقّر Hو يْبة الرَّ من
من ذ@كرناه ما ع� Tمول وهذا عداوَته@, لک أبدي ٕاذا ف_ن@: ã� َس ßc ويقال ُخُلق@/



شمس ١٤٠

/@ËºHٕا هذا قياس فهذا اHٔخ_ق@, Ø
تغ

ÍÈب ãèبا من يومـنا س Òcو الوجـود@/ واحدة وهيى wاُن الّشمس@: ـ مصبا
أيضاً ويشُمس يشِمُس الفرس وcس cسه@/ اشتّدت وقيل cس@, ذا صار وقتل@:
وُرُسل@/ َرسول مثل س Ô Ôc وخيل وس@, Òc فهو را@كبه@, ع� Ï½استع Êساً@: ß¾و وساً Ôc
بالفتح Êَسة Ò¾و للمبالغة@, س ØFوَشـ أيضاً@, َشـموس اòلق الصعب للرجل قيل ومنه

والتخفيف@/

هو الشمس أّن أراد ّح@/ الضِّ َع� الّشمس@: الليث@: قال ـ ٣٠٠ . ١١ الxذيب
وجـه عـ� يُ¿Ìق الّذيى ضـوؤه ّح الضِّ وأّن الفـلک@, ã| جاٍر Êء@, Ø»ال ã| الّذيى الع�
س Òc وقـد شاِمس@, يوم ويقال الَق_ئـد@/ مَعاليق ـموس الشُّ الليث@: وقال اHٔرض@/
رجل س@/ Òcوأ يَومُنا س ß Òc :@ Ø ã]الكسا وعن كّله@/ uاُره ِضّح ذو أيى وساً@, Ôcيَشُمس
Êس ß¾ لَذو وٕانّه نازعه@, ع�مَن وَع«Ìاً خ_فاً كذلک عداوته ã| وهو ,@ ÕÌ ß»َع وس@: Ô Òc

يفعل@/ أن همَّ قد كأ@نّه عداوته@, لک أبدي ٕاذا ف_ن ãس� Òcو شديد@,

سعادة@/ مُِشّع@, Sم كّل الشمس@, ش> ß ßcC ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXنظومة ã| ّ الyاريى oالعظ الثابت الكوكب هو اXاّدة@: ã| الواحد اHٔصل أّن
أÇeار أطـرافـه ã|و ذاتـيّاً وحرارة نور له الثوابت من كوكب كّل بل لنا@, الشمسـيّة

سيّارة@/ وكوا@كب

oمـفاه ã| فـيستعمل وِحّدة@: وحرارة ونفوذ وإرتفاع نور للشمس كان ا ØXو
/@ ّ انðاعيى اXورد ã| اHشتقاق ٕاّن نقول أن وH@يبعد والغلبة@, والعلّو وا¡ّدة الشّدة



١٤١ شمس

ش@/ ß ßc ـ@ وفzا الع)ّية@, من مأخوذة الكلمة وهذه

/@٢٥٨ . ٢ ـ ق ßÌ¿Xا ِمَن ْمِس بالشَّ ãçيَأ Lَا ٕابراهoفٕانَّ قاَل
/@٥ . ١٠ ـ نوراً والقمر ضياًء ْمَس الشَّ َجَعَل الَّذيى ُهَو

/@٢ . ١٣ ـ ُمسّمًي 4ٔجٍل ريى ÒN ُكلٌّ والَقَمر ْمَس الشَّ َر وَسخَّ

/@٣٣ . ١٤ ـ Ö.دائَب والَقَمر ْمَس الشَّ َلكُم َر وَسخَّ

/@ ٨٦ . ١٨ ـ ئَة ß Òa à Ö.َع ã|تَْغُرب وَجَدها ْمِس الشَّ مغِرَب َبَلَغ ٕاذا Ø'َح
/@٣٨ . ٣٦ ـ ا ÒG ستََقرٍّ ÔX ريى ÒQ مُس والشَّ

/@١٦ . ٧١ ـ Ìاجاً ßº ْمَس الشَّ َوَجَعَل نوراً فzنَّ الَقَمر َوَجَعَل
/@١ . ٩١ ـ وُضحاها ْمِس والشَّ

/@٩ . ٧٥ ـ والَقَمر ْمُس الشَّ َع Ôbو
/@١ . ٨١ ـ َرْت كُوِّ ْمُس الشَّ ذا@ ٕا

/@٩٦ . ٦ ـ ُحْسباناً والَقَمر ْمَس والشَّ َسكناً اللَّيَل َوَجَعَل

/@٧٨ . ١٧ ـ اللَّيل ٕا>َغَسِق ْمِس الشَّ ِلُدلوِك �ةَ الصَّ أِقِم

/@٩٠ . ١٨ ـ َوَجَدها ْمِس الشَّ مطلع َبَلَغ ٕاذا Ø'َح
/@٢٩ . ٣١ ـ ُمَسّمي ٕا>أَجٍل ريى ÒN ُكلٌّ والَقَمر ْمَس الشَّ َر وَسخَّ

/@٤٠ . ٣٦ ـ الَقَمر ُتدِرَك أن ا ÒG َينبغيى ْمُس الشَّ 4

/@١٣ . ٧٦ ـ َزمَهريراً ساً َو4 Ö Òc فzا يََرْوَن 4
ٕالzا@: 
نُش ٕاشارات الكرZة اH}يات هذه ãDف

ْسـتَقّر@, ÔX ريى ÒQ ْمُس والشَّ 4َٔجل@, ريى ÒN ُكلٌّ نف«Îا@: ã| الّشمس جريان ـ ١
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ْمس@/ الشَّ لُدلوك الَقَمر@, ُتْدِرك أن ا ÒG َينبغيى ْمُس الشَّ 4 ,@. داِئبَ والَقَمر ْمَس الشَّ

ا�ريان هو والدأب مكان@/ طول ã| اXنظّمة الدقيقة ا¡ركة هو ا�ريان فٕاّن
اXسح@/ مع ء ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾ ٕامرار هو والدلوك فيه@/ اهBم مع أمر ã| اXستمر اXداوم

اHٕحاطة@/ ٕا� الوصول هو واHٕدراك

من مyا لنا ي�اءي ما خـ_ف الّشمس Mركة ح ØÍ½ت الكرZـة اH}يات فهذه

ã| واقعة ا Øu@وأ الثوابت@, ã}كبا تتحّرك الّشمس بأّن النجوم علFء اتّفق وقد السكون@,

ãÏºالكر ذات من Wتّدة وهيى C@كهكشان> ا£ّرة الكب
ومطلق hد بالسَّ المسّماة ا£ّرة
ويقال السنبلة@, ã| اHٔعزل Êك ß»ال بعد ٕا�قَنطوروس تنxيى أن ٕا� ا�نوب جانب ٕا�

م_ي�@/ ع¿Ìات ٕا� تبلغ ا£ّرة Sوم ٕاّن

ن@: {Hا اGيئة علFء أ¾Îر اتّفق فقد ـ ٣٤٠ ص لفانديک اGيئة علم أصول ã|ع�و موقعها ال«Êوّية@, القبّة من نقطة Lو سائرة ,@nالعوا من ونظامها الشمس أّن ع�
جنوباً@/ ا¡Fمة وٕا� ,@HًÊ¾ ـ ã~ا�ا ـ جانب ٕا� اXوصل اòّط

من اXتشكّلة ركبتيه ع� ã~ا�ا صورة من اXضيئة النجمة :@ ã~ا�ا من واXراد
ã| واقعة َذَنقة@, ذيى شكل ع� مyا وأربعة الثالث@, القدر من مyا تسعة ,@ ÓFS ١١٣

/@ ã~ا�ا صورة اXراد أو اHٔصغر@, بالدّب التِّـنِّ�ا¤يط ـ َظهر مقابل

الوقت@, غـاية هو فاHَٔجل مسـّمي@: أَجل وٕا� مسـّمي Hَٔجل جرياuا ـ ٢
الغرض@/ Gذا وهو به وOتّص ,@ Øع�Xا الوقت هذا ٕا� Zتّد وجرياuا

العزيز بتقدير هيى ا Ø̂ ٕا مyا@: اُخر وخصوصيّات وأنوارها النجوم حركات فٕاّن
ميل Jصل أو ينقص@, أو ٕا¾Ìاقه ã| يزيد أو آخر@@, ويغرب كوكب ي¿Ìق وقد ,@oالعل

توّقف@/ أو فلک ã|
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ã| ال«Êء@: ã| سوا² ـ ٩٥ ص ترbة ـ النجوم ã| كتابه ã| پ
وروسو@: يقول
يكن nو ã~ا�ا صورة ã|كوكب مشاهدة من پرنتيس م اXنجِّ تعّجب م@, ١٩٣٤ سنة
معدودة@, ساعات ã| كب
اً صار Øj بالبا¼Íة@, يشاهد H صغ
اً وكان موجوداً@, قبل

ã| م@, ١٥٧٢ سنة ã| ظهر كوكب ومyا اHّٔول@/ القدر من النجوم مرتبة ٕا� انxي ØOح
القدر الكوا@كبمن ٕا�درجة وانxي الضعيف@, القدر من ونوره ,@ ãÏºالكر ذات صورة

ã| مهّمة 
غ وهيى كث
ة@, ال«Êء ã| ا¡ـوادث وهذه الّزهرة@/ من أنور هو بل اHّٔول
نورها فازداد هذه@, cسنا ã|وحدثت عرضت ٕاذا والنقيصة الزيادة هذه أّن Hّٕا نظرنا@,
تـتحّمل فكيف والنور@: ا¡رارة من مئات أو مأة أو أضعاف ع¿Ìة ٕا� يبلغ أن ٕا�
َرْت�@/ كُوِّ ْمُس الشَّ �ٕاذا ـ@ واFSHد ال)ودة أو والغليان الشّدة هذه وأهلها اHٔرض



شمس ١٤٤

ا£ّرة ã|و nالعا ã| تتكّون سنة كّل ã| أّن نتوّجه أن وHزم :@٩٧ ص ã| ويقول
يّة الذرِّ اHنفجارات جهة من ولعلّها كوكباً, وع¿Ìين `سة الع¿Ìة@ٕا� من قريبة Sوم

ُمسّمي@/ ٕا>أَجٍل ـ@
دون من نفسـه ã|و هو حيث من النور منه يراد موارد ã| النور يستعمل ـ ٣
اHٕنـارة جـهة ٕا� فـzا النـظر فٕاّن الضـياء@: R_ف وهذا وٕانارته@/ تعـّديه ٕا� نظر
نظر Hو ـ وُضحاها ْمِس والشَّ نوراً@, والَقَمر مسضياًء الشَّ َجَعَل الَّذيى ُهَو ـ واHٕضاءة

واXادّية@/ اXعنويّة أو والضعف@, القّوة أو الذاتّية@, أو اH@كتساب جهة ٕا� Fzف
bيع ã| ا¦ام والقانون الثابت ا¡ساب ووجوُد الدقيق النظم جريان Iقّق ـ ٤
وسكّاuا اHٔرض وب� بيyا ورابطة وحرارة ونور حركة من وخصوصيّاtا جهاtا
Ø
تغ أو نقص أو مyا جهة ã| ازداد لو Mيث وٕانساuا@, وحيواuا وأشجارها وهوائها

النـتيجة تـتحّصل nو ا¡Çياة جريان وانقطع nالعا نظام Hختّل مyا@: خصوصيّة ã|
اòلقة@/ من اXطلوبة

4َٔجـل Çريى ÒN ُكـّل والَقَمر ْمس الشَّ َر وسخَّ ُحسباناً@, والَقَمر ْمس الشَّ َوَجَعَل
فـلٍک ã| وُكّل ار Úyال سـابق اللَّيُل َو4 الَقَمر ُتدِرك أن ا ÒG َينبغيى ْمُس الشَّ 4 ُمسّمًي@,

ُفُطور@/ تََريِمن َهل ÒÍ Ò½ البَ فاْرِجع َيْسَبُحون@,
Mسب هيى ا Ø̂ ٕا آثارها وسـائر وا¡رارة الضـياء من Îا Ø¼وخوا الّشمس ـ ٥

Ø ãæالروحا النفس وأمّا ,@ Ø ãæسدا�ا Ø ãæÊ»�ا والبدن الدنيويّة وا¡ياة اXاّدة nعا احتياج
الكـيفيّات هذه ٕا� Gا حاجة ف_ :@ ّ اXاّديى ãæسدا�ا nالعـا هذا وراء ما ã| اXتعيّش
الروحانيّة سنخ من هيى ا Ø̂ ٕا nالعـا ذلک ã|والتعيّش والنور وا¡رارة ا�ارية@/ واHُمور

ا£ّردة@/ أو اللطيفة
/@١٣ . ٧٦ ـ َزمَهريراً َو4 ساً Ö Òc فzا يََرْون 4
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ã|و الثوابت من وهو Ø ãçذا ضياء له كوكب كّل عن عبارة الّشمس ٕاّن قلنا ـ ٦
هو ما بل م_ي�@, nالعا ã| هذه cسنا 
نظ يكون أن يبعد Hو سيّارات@, Sوم أطرافه
من وا£Çّرة@, دام والسِّ الثوابت مباحث ٕا� فل
اجع ]راتب@, مyا وأهّم وأ@ك) أعظم

النجوم@/ @كتب

cس@, هو صاف ليل ã| ال«Êء ã| نراه Sم وكّل ـ ٢٢٦ ص ã|ديک فان يقول
وتلک نظامها@, ã| nع�العوا cسنا ء ãÏÉُت Fك ونظامات nع�عوا ء ãÏÉُي Ø ãçذا نورها
ع� Hّٕا تظهر H الشاسع ُبعدها ع� أ@نّه 
غ الكون سـاحة ã| حركات Gا النجوم

القرون@/ ØãÏÉم
عاXنا@: ٕا� بالنسبة وأمّا عواXها@, ã|و هيى حيث من لوحظت ٕاذا cوس فهذه

الشمسّية@/ آثار مyا ندرك H فٕانّا وSوم@, كوا@كب فهيى

.@@١٦ ـ بأْمِره ُمَسخَّراُت والنّجوُم والَقَمَر ْمَس والشَّ اَر Úyوال اللَّيَل َلكُم َر وَسخَّ
/@١٢

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

شمل@:

فاHّٔول ومعناه@/ بابه ã| Fyم واحد كّل مّطِردان@, منقاسان أص_ن cل@: ـ مقا
اHٔمر لَهم ß Òc ـ قوGم ذلک من جوانبه@, من ٕايّاه وأخِذه ء ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال ع�َدَوران يدّل
اُ� وbَع ويُشتَمل@, به ُيؤتزر كساء وهيى ْملة الشَّ ومنه شامل@, أمر وهذا عّمهم@, ٕاذا
الباب ومن خر@/ {Hبا مyا واحد كّل اشتمل تأ ّلفت وٕاذا أموره@, بتأ@لّف له دعا ٕاذا له Ö Òc
فيشتمل ÍÒÈعها فيه يُدخل كالِكيس وعاء وهو ,@HًÊ ß¾ Gا جعلَت ٕاذا الشاَة لُت Òc ـ
اHٔ@كسية@, بقِطَع أعذاقها فُشّدت aلَها تنفُض كانت ٕاذا النخلة@, لُت Òc وكذلک عليه@,
ع� يدّل ãæالثا واHٔصل بثوبه@/ الرجل عليه صغ
يشتمل سيف اßXشمل@: الباب ومن



شمل ١٤٦

عن ãçتأ ا Øu@Hٔ ال¿Êل الر´ ومنه Êل@, Ù¿ال اليد ذلک من ا¨ـ�@, Oالف الّذيى ا�انب
اòمر وهيى مول الشَّ ã|و العـراق@/ قبلة ناحية من ٕالzا اXستند استند ٕاذا القبلة ¾Êل
العقل@/ تشمل ا Øuأ ãæالثا والقول ال¿Êل@/ الر´ كعصفة َعصفة Gا أّن أحدYا قوHن@:

ل@/ Ôcأ ال¿Êل وbع
قعد@: باب من Hًو Ôc لهم Òcو عّمهم@, َتِعب@: باب من _ً Ò Òc اHٔمر لهم ßc ـ مصبا

أيى Çcلهم وفّرق أمرهم@, من تفّرق ما أيى cلهم ا� وbع عاّم@/ شامل@: وأمر لغة@,
اHٔ@ك^بوزن لغات@, `س وفzا ا�نـوب@, الر´تقابل وال¿Êل@: أمرهم@/ من ما@@اجتمع
مؤّنثـة@, وهيى ا¨�@, خ_ف ـFل@: الشِّ واليد ل@/ Ö Òcو ل@, Ò Òcو وَشأمَل@, أل@, Ö Òcو َس_م@,

ا�هة@/ أيضاً@: Êل Ù¿وال Êئل@/ Ò¾و ل Ôcأ وbعها
اليُ«Ìي@/ ا�هة يسار@, ¾Êل@, ُؤل> ßcC ـ قع

رداء@/ عباءة@, ثوب@, Cشيم_ه>
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mيث أشـياء أو ء ãÏ¾ ع� أمر ٕاحاطة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
واHٕدارة العـموميّة R_ف وهذا اHنطباق جهة فيه وي_حظ عليـه@, وينطبق يغطّيه

واHٕحاطة@/

أحاطتÍÈعاً@, ٕاذا ِكيس أو كساء@, أو ع�ثوبTيط@, تطلق اXناسبة وwذه
البدن ã| النافذ اòمر وع� علzا@, والتسّلط اHٔ\ار ¡فظ النخلة أغصان شّد وع�
ٕاذا cله وفّرق التفّرق@, ãÏÉتقت Mيث أمره دائرة وسعت ٕاذا cلَه ا� bع ويقال وقواه@,

بالتفّرق@/ له فيدعو اُموره واجتمعت ضاقت



١٤٧ شمل

داَء ÒÎ Ô¾ Ôrُكن .أم ا4ُنثيَ أرحاُم َعلَيه اشتمَلْت أّما ß Ö.ا4ُنثَي مأم َحرَّ ُقلأ ألذَكريِن
/@١٤٤ . ٦ ـ

تعا�@/ ا� جانب من يكون أن Hزم ء ãÏ¾ كّل ÔhرIو والبقر@, اHٕبل من أيى

ما cلت اHٔرحام وكأّن الفعل@, اختيار ع� ويدّل للمطاوعة افتعال واHشBل
وانتخاب@/ باختيار فzا

اللغات بعض ã|و ُؤل@, ßc ـ الع)يّة من مأخوذ فهو ا¨�@: قبال ã| Êل Ù¿ال وأمّا
منه@/ يقرب ما أيضاً القدZة

واòلف اHٔمام كجهات ء@, ãÏ¿ال عن اXنفصلة اòارجة ا�هة هو فيه واHٔصل
ا£اورة@/ باعتبار @جهة@اليسار: ã|@تّصلXا ا�انب أو ع�اليد وٕاط_قه والفوق@والتحت@/

ال¿Ìق جهة ٕا� يواجه بالطبع اHٕنسان فٕاّن نوب@: Ò�ا قبال ã| Êل Ù¿ال جهة وأمّا
فٕانّه ا�نوب@, اH}خر ا�انب ع� ويطلق يساره@, ã| ال¿Êل جهة فتكون دا_اً@, لتعيّنه
ا�Çهات@, تـعي� مطلق ٕا� النـظر Hّٔن ا¨� عليه يطلق nو خر@, {Hا جنـبه ã| واقع

غ
منظورة@/ ا¨�واليسار ãOكلم اXفهوم�من والضعف ومفاهoالقدرة

تعا�@: تعب
ه اHٔصل هذا ع� ويدّل

/@١٨ . ١٨ ـ Êل Ù¿ال وذاَت اليَمين ذاَت م Ô{ وُنقلّ
/@١٧ . ١٨ ـ Êل Ø¿ال ذاَت تَقرÎÈم غَربت وٕاذا

/@١٧ . ٧ ـ وَعن¾Êئلهم وَعنأZاuم َخلفهم وِمن .أيدvم بَ ِمن م Ô Úyتي Ð4 Ú Ôj
�Zبدuم عن مع'Hٕتياuم H وأيضاً ا¨�وال¿Êل@/ ونقلِّ}م ـ بقوله Ø(يع nو

به@: اXتّصل� بدuم ¾Êل عن أو

/@١٧ . ٥٠ ـ َقعيد Êل Ù¿ال وَعِن اليَمين َعِن يان الُمَتَلقِّ ÚO َيَتلَ ٕاذ



شمل ١٤٨

/@٤١ . ٥٦ ـ o Òaو وم Òd ã| Êل Ù¿ال أصحاُب ما Êل Ù¿ال وأصحاُب
�Ç¨ا أّن الشأم@: ã| وسـبق /@�Ç¨ا قبال ã| الواقعة ا�هة هو ال¿Êل ٕاّن قلنا
ع� ال¿Êل يدّل اXقابلة و]_حظة والقّوة@, والزيادة ]ع'ال)كة وهو اليُمن من مأخوذ

والنقص@/ الضعف

ذاتيّة وقدرة روحانيّة قّوة ع� كانوا الّذين ا¨�@: أصحاب من اXراد فيكون
ضـعف جهة ã| وهم ال¿Êل أصحاب ويقابلهم والgال@, 
òا من بركة ã|و باطنيّة

وانكسار@/

مـفهوم وبـ� اÇXع' هذا ب� واHرتباط اXناسـبة بوجود نقول أن يبعد Hو
ã|و العـاّمة@, اHٔفـراد من كانوا الّذين هم ال¿Êل أصحاب فٕاّن واHنطباق@: اHٕحاطة
عاشوا الّذين اHٔفراد من فهم علzم@, ا¤يطة اXتداولة ا�ريانات علzم تنطبق مراتب
ذلَِک َقبَل كانوا م Ô Úuٕا الدنيوّية@: حياtم ã|الناس 
يس Fك ويس
ون عاّم@, برنا¶ ع�

ف.@/ Ò?ُم
ِكـتابَُه  Ò ã ßçاُو َمن وأّما ِكتابَيه@/// اقرُءوا هاؤُم َفيَقول ِبَيمينه ِكتابَُه Ò ãçاُو َمن فأّما

/@٢٠ . ٦٩ ـ ِكتابيَه اُوَت Òn ãD َلْيتَ يا َفيَقول Êله ß¿ِب
شخص@, من ثابتة ومقّدرات اXراتب@, حقائق فيه ويندرج ُيضبط ما الكتاب@:
جـهتان وال¿Êل �Ç¨ا ٕاّن وقلنا Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ãDف روحانيّاً@, أو ماّدياً كان سواء
قـّوة ذوا اHٕنسـان طرفا هو ا�امع واXفهوم معقولت�@, أو Tسوست� ٕامّا متقابلتان
اليسـار@: أو با¨� الكتاب ٕايتاء من اXراد فيكون انكسار@, أو بركة Fzوف وضعف@,

وانكسار@/ ضعف فيه جانب ٕا� أو وقّوة@, بركة فيه جانب ٕا� وٕا¡اقه ٕايتاؤه

بيد ويؤخذ ال¿Êل Pانب مرتبطاً أعFله صحيفة ã| ُضبط وما كتابه يكون fن
كتابيَه@/ اُوَت n ãD َلْيتَ يا فيقول@: مðلزل@, ضعيف Ø ã�Ê¾



١٤٩ شمل

/@١٧ . ٧ ـ Êئلهم Ò¾وَعن وَعنأZاuم َخلفهم وِمن .أيدvم بَ ِمن م Ô Úyتي Ð4 Ú Ôj
واحـد fفهوم اòلف وأمّا اHٔفراد@/ ع� اHٕتيان انطباق باعتـبار ا�مع صيغ
فٕاّن عن@: Mرف اH}خرين ã|و من Mرف اHّٔول� ã| 
التعب وأمّا ا�ميع@/ فيه يتساوي
اHُخرويّة مستقبل@السلوك@واXنازل ã|@ ãOّال اXراحل هو @واòلف@, اHٔيديى ب� من اXراد
ÏÉم ما اòلف@: من ويراد والgال@/ السعادة ٕا� اHٕنسان 
س ã| اXتوقّعة واXقامات
مـنازل من ,@ ãÏÈاXا كاXن½Íم يكون ما أو Ø ãJا¡قيـ السلوك ذلک ã| وان½Íم وتقّدم
الدنيا ا¡ياة من قريب عن Hلو أو خلت ãOّال واHٔيّام ّ اXاّديى nالعا ومشاهد الطبيعة
ا¡Çياة قـبال ã| الدنيويّة ا¡ياة بتلک يتعلّق ما وbيع بل ,@ ّ الظاهريى Ø ãæالبد والعيش
يكون اXطلق@: سلوكه ٕا� وبالنظر هو حيث من لوحظ ٕاذا السالک فٕاّن الروحانّية@,

خلفه@/ والظلFنيّة اXاّديّة nوعوا أيديه@, ب� Dف والنورانيّة الروحانيّة nعوا
هـو@, حيث من السـلوك 
مَس ã1جان ã| يقع ما يراد وال¿Êئل@: اZHٔان وأمّا

به@/ يتعلّق وما سلوكه طول ã|بالسالک يرتبط ما كّل فيشمل


الس ذلک ã| منه ي�اءي ما فيكون معنويّاً@: الgال ٕا� اHٕنسان 
س كان وØXا
أيضاً@/ معنويّاً طا¡اً أو صا¡اً ,@ رأيى أو عمل أو قول من

والقـول الصا¬ العمل هو اH}خرة@: وٕا� تعا� ا� ٕا� السـائرين أZان ã| fا
وبركة@/ قّوة توجب ãOّال وهيى ا¡ّق@, والرأيى الصدق

وهيى وعصيان@, وخطأ jٕا من والص_ح ا¡ـّق يقابل ما هو ¾Êئلهم@: ã| وما
اليسار@/ وهو ضعيف جانب ã| الواقعة

وال¿Êل@: ا¨� ã| َعن وMرف لف@, Òòوا القُّدام ã| ِمن Mرف 
التعب أّن فظهر
,@
اXســ خطِّ من جـزءان واÇòلف القـّدام فٕاّن فzا@, والتناسـب اXـورد Hقتضاء
وأمّـا اÇòّط@/ ذلک ã| وا¡ركة 
الّسـ عن ويرّده السالک ¨نع Fyم ãçيأ فالشيطان



شنأ ١٥٠

FÎ¼خصو ã| ãçيأ أن فللشيطان به@, متعلّقة واُمور اòّط عن خارجان Fفه الطرفان
/@Fzف يوسوس وأن

َسّداً@/ َخلِفِهم وِمن َسّداً أيدvم ß.َب ِمن َجَعْلنا َو :@ ã| Fك وهذا@
/@oالَعظ النَّبِأ َعِن َيَتساَءلون َعمَّ تعا�@: قوله ã|و

/@٤٨ . ١٦ ـ داً ُسجَّ Êئِل Ø¿وال اليَميِن َعن ِظ�لُه َيتفيَّؤ
الظّل@/ راجع

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

شنأ@:

أبغضته@, وسكوuا@: النون بفتح وَشنَآناً َشنْأً َتِعب باب من أشنَؤه شِنئته ـ مصبا
به@/ اع�فت باHٔمر@: وشِنئت اXؤّنث@, ã| وشاِنئة ,@ Ñæشا والفاعل

وهيى الشنوَءة@, ذلک من ء@, ãÏ¿لل والتجّنب الِبغضة ع� يدّل أصل شنأ@: ـ مقا
أزد>@/ قـبيلة من Cرهط َشـنوءة أزِد اشتقاق ومنه واHضطراب>@, الفزع Cوهو التقّزز
ورجل نان@/ الشَّ فقالوا خفّفوا ا Ø[ور نَآن@, الشَّ وهو أبغضه@/ ٕاذا ف_ناً@: ف_ن Ñ ß'َش ويقال
نظر>@/ Cففيه أقررَت@: ٕاذا وبه لٔ_مر َشِنئت قوGم@: وأمّا الناس@/ يُبغضه كان ٕاذا ِمشناء

َشنْآن@, وقرٔي بُغÎÉم@, أيى قوم@, َشنَآُن وقوله له@/ بُغضاً تقّذرته شِنئته@: ـ مفر
مصدراً@/ جعله ثقّل ومن قوم@, بَغيض أراد خفّف fن

نُء@: والشَّ نُء والشِّ اXبغض@/ :@ Ñæالشا ّكيت@, السِّ ابن عن ـ ٤٢١ . ١١ الxذيب
/@ عـنديى من وأخرجته به أقررت أيى حقّک شِنئُت يقال عبيـدة@: أبو وقال الِبغضة@/

لق@/ Ôòا سئّي مُبغَّض وَشناِئية@: َشناَءة رجل الليث@: وقال

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



١٥١ شهب

والتحقيق@:

لوازم ومن والتجّنب@/ الكراهة مع البُغض هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
عنه@/ التجّنب ويريد عنه يتنّحي بأمر واHع�اف اHٕقرار اXوارد@: بعض ã| اXع' هذا
وٕاذا ا¡ّب@, خ_ف والبغض عنه@/ التجّنب يوجب Mيث اòلق سئّي شخص كون أو

عداوة@/ يكون اشتّد

والعداوة@/ وب�البغض ب�اXاّدة الفرق هو فهذا

/@٣ . ٥ ـ َتعتدوا رامأن Ò¡ا الَمْسِجد َعن وكُم َصدُّ َقومأن َشنَآُن ِرَمنَّكُم ÒN4َو
أيى فـاعله ٕا� مصدر ٕاضافة قوم وَشنآن ا¡ّق@, خ_ف ع� القطع هو ْرم Ò�ا
Cفََع_ن بالصيغة 
التعب ã|و اXسـجد@, عن صّدهم ã| عنكم وQنّ}م الشديد بغÎÉم
ثان مفعول َتعتدوا@: أن وقوله وHن@/ Ò�وا فَقان Òòكا وا¡ركة ع�ا�ريان دHلة Tّر@كًة>

للَجْرم@/

صّدوهم اHرتباط@والتجّنبعن@الّذين عن@قطع ٕا�الyيى رم@ٕاشارة Ò�ا كلمة ã|و
اÇZHٕان@: أهـل صفات Tاسن من بل انتقاماً@/ علzم اHعتـداء وعن اXسـجد@, عن

ء@/ ãÏ»Xا ٕا� اHٕحسان

/@٣ . ١٠٨ ـ Ò?ب ا4َٔ ُهَو شاِنئََک ٕانَّ
اHٔب� هو أهلک@: ã| سعة وJ@Hّب صحبتک عن ويتجّنب يُبغضک مَن ٕاّن أيى

اXنقطع@/ وا¤دود
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شهب@:

Îبة Û¿ال تكون H سواد@, من ء ãÏ¾و بياض ع� يدّل واحد أصل ¾Îب@: ـ مقا



شهب ١٥٢

كـتيبة ويـقال سواد@/ Oالطه بياض هو الفرس@, ã| Îبة Û¿ال ذلک من بياضاً@/ خالصة
أ¾Îب@, وال½ÍÛاد@: ال)د ذيى للـيوم ويـقال ا¡ديد@/ بياَض ا Ôxِعلي كانت ٕاذا باء@: ÖÎ Ò¾
ومن /@ÍÉأخ ء ãÏ¾ خـ_له ã| ãJوب هاج ٕاذا الزرع ٕا¾Îاّب ويقال@: باء@/ ÖÎ Ú¿ال واللّيلة
كان ٕاذا وذلک حرب@, ÇÎاُب ß¿َل فـ_ناً وٕاّن سـاطعة@, نار شعلة وهو Îاب Ù¿ال الباب@:
قد الّذيى اÎ¾Hٔب@: النَّْصل ٕاّن ويقال اللوامع@/ الكوا@كب Îرة Ô¿ك م¿Îوراً فzا معروفاً
بذلک يى Ùd ا Ø̂ وٕا ياح@, الضَّ éّالل ال¿Îاب@: ٕاّن ويقال سواده@/ ذهب ØOح خفيفاً َبْرداً ُبرد

آخر@/ لون Oالطه الّذيى كالبياض فصار ك^ قد ماءه Hّٔن

ا�Çّو@, ã| العـارض ومـن اXوقَدة النار من الساطعة الشعلة Îاب@: Ù¿ال ـ مفر
ا¢Çتلط Îاب Ù¿بال تشبzاً بالّسـواد ا¢تلط البياض Îبة@: Û¿وال ثاِقب@/ ¾Îاٌب فأتبَعُه

ا¡ديد@/ وبياض القوم بسواد اعتباراً باء@: ÖÎ Ò¾ كتيبة قيل ومنه بالّدخان@/

ويقال خ_له@/ ã| سواد بياضيصدعه لون ب@: ÒÎ Ú¿ال الليث@: ـ ٨٦ . ٦ الxذيب
ر´ ذو أ¾Îب@: ويوم كذلک@/ وا¾Îّب للّسواد@, غالباً البياض كان ٕاذا ãÏºرأ ا¾Îاّب
ٕاذا الزرع@: وا¾Îاّب ا@/ Òuألوا Ø
غ أيى ال)ُد الناَس ب ÚÎ¾و كذلک@/ ¾Îباء ولَيلة باردة@,
Îبان@/ Û¿وال ب ÔÎ Û¿ال وا�ميع ساطع@, نار شعلة Îاب: Ù¿وال ُخÍÉة@/ خ_له ã|يج@و Òv @كاد
السّكيت@: ابن Îبان@/ Û¿وال ب ÔÎ Ô¿ال وا�ميع ساطع@, نار شعلة Îاب@: Ù¿ال السّكيت@: ابن
نـار فzا عود أو خشـبة أصل Îاب Ù¿ال :@qيGا وأبو نار@/ فيه الّذيى العود Îاب@: Ù¿ال
éّلِل ويقال@: Îاب@/ ß¾ بالليل@: الشيطان ٕاثر ع� ينقّض الّذيى للكوكب ويقال ساطعة@/

Îابة@/ Û¿ال هو :@kحا أبو وقال الش�@, بفتح Îاب Ò¾ باXاء الَمْمزوج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن /@ Øويتج� Hٔ_ٔيت الّذيى ا¢تلط البيـاض هو اXاّدة@: ã| الواحد اHٔصل أّن



١٥٣ شهب

اGواء ã| ã Ùتج�Xا ا¢تلط والبياض الرأس@/ شعر ã| Ñ�_ٔتXا ا¢تلط البياض مصاديقه
عود@/ أو خشبة ã| أو بدخان ا¢تلط النار من الساطعة والشعلة والثلج@/ ال)ودة من
مضيئة ا�و ã| ب«Ìعة [ّر سـاقطة Sوماً الُعـرف ã| تسّمي ãOّال ب> ÔÎ Û¿الC والنَّـياِزك
كالشـعلة ك اXتـحرِّ ا¡اّد اxXئِّي اXسلّح ا�يـش من والكتيبة أنواع@/ وGا مشـتعلة

الساطعة@/

/@٧ . ٢٧ ـ تصَطلون َلَعلَّكُم َقبَس Îاب ß¿ب آتيكُم أو ÒL Ò ßR ِمyا َسآتيكُم
وØXا ء@/ ãÏ¾ من ويُقبض يؤخذ ما والقَبَس النار@/ ُشَعل من يظهر ما Îاب Ù¿فال
آتـيكم ـ قوله وبقرينة النارّية@/ بالشعلة ال¿Îاب فيقيّد النار@: خصوَص اXورد @كان
اXع' تقييد أوجب اXع' هذا ولعّل ُعود@, أو حطب ã| بالشعلة اHٕتيان يستفاد مyا@:

رأيت@/ Fك Fw
/@١٨ . ١٥ ـ ُمب. Îاٌب ß¾ فأتبَعه ْمَع السَّ َق Ò?اْس َمِن ٕا4ّ
/@١٠ . ٣٧ ـ ثاِقٌب Îاب ß¾ فأتبَعه طْفَة Òòا َخِطف َمن ٕا4ّ

/@٩ . ٧٢ ـ َرَصداً Îاباً ß¾ لَُه ْد ß ÒN َن Ð4ا َيْسَتِمع ن Ò Òf
/@ ٨ . ٧٢ ـ باً ÔÎ Ô¾و َشديداً ُمِلَئتَحَرساً َجدناها َفَو Êَء Ú»ال سنا ÒX وأ@نّا

حـّق@/ 
غ من السـمع وأخذ Ìºق كأ نّه مسـتخفياً اسـBع الّسْمع@: اس�اق
قريب وهو وب«Ìعة دفعًة اHٔخذ هو طف@: Òòوا وتفّرقاً@/ انكشافاً يوجب ما والُمبين@:
ْصد@: والرَّ bع@/ َرس Ò¡وا اXراقبة@, هو ْرس@: Ò¡وا النافذ@/ هو والثاقب@: اHس�اق@/ من

للمراقبة@/ [كّن
HًّوI وأدّق عمً_ وأقوي Iّر@كاً وأشّد وألطف اHٕنس@, مقابل ã| ا�ّن ٕاّن قلنا

وا¡رارة@/ النار ماّدة من خلق وقد ونفوذاً@,

هـيى ال«Êء من اXـراد أّن ع� تدّل َرس@: Ò¡وا طف Òòوا اHسـ�اق ـ وكلFت
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وغ
ها@/ اX_ئكة nعا من اXعنوّية@, واXراتب الروحانيّة ال«Êوات
وا¡قائق والتقديرات اÌºHٔار من وفيه اXاّدة nعا باطن ã| واقع اX_ئكة nوعا

وا�ّن@/ اHٕنس nعا أهل ع� DO ما والعلوم

ا¡Çاّدة واHٔنـوار الروحانيّة القَوي اXوارد@: هذه ã| ب ÔÎ Û¿ال من اXراد فيكون
وا¡رس@: الرصد من اXراد وكذلک /@nالعوا تلک من الظاهرة اXتجلّية النافذة الصادعة

يناس}ا@/ ما يكون أن Hبّد
كـبعض الظاهريّة الطبيعيّة ال«Êوات ال«Êء@: من اXراد يكون أن اXمكن ومن

wا@/ متناسبة موجودات فzا كانت ٕاذا والكوا@كب@, الثوابت

ولطـافة وال)ودة ا¡Çرارة من ا¡ياة Tيط باخت_ف Hتلف اXوجودات فٕاّن
واÇXاء البحر ã| ا¡ـيّة فاÇXوجودات فيه@, اHٔصـيلة اXوجودة واXواّد وكثافته اGواء
وهكذا@/ ا¡اّرة@, اXناطق ã| ما Hالف اXنجمدة اXناطق ã|و ّية@, Ø(ال ا¡يوانات Hالف
اHٔرض@/ ã| ع¿Ìات@ألوف@من@حرارة@النار تبلغ الثوابت@قد ã| ا¡رارة ويقال@ٕاّن
ÇGا كـانت فـٕاذا الدرجات@, من ألفاً ١٢٠ ٕا� حرارته تبلغ النجوم بعض ٕاّن وقالوا
ونفوذاً ÇIّر@كاً وأقوي منه وألطف كا�ّن النار من Uلوقة تكون أن ف_بّد Uلوقات
واللَّـهب Îب Û¿ال فـيتبَعه مyا@: واHستع_م الّسمع اس�اق قَصد ٕاذا فا�ّن وٕاحاطة@,

مyا@/ اXتصاعدة
/@nالعا ã|ثابت التاّم فالنظم حال@, ّ وع�أيى

ٍء ãÏ Ò¾ لُكـلِّ Lُا َجـَعَل َقد ُمَسّمًي@, 4َٔجٍل Nريى وكلٌّ َيْسـَبُحون@, َفلٍَک ã| وُكلٌّ
َقدراً@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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شهد@:

فروعه من ء ãÏ¾ Oرج H وٕاع_م@, وعلم حضور ع� يدّل أصل ¾Îد@: ـ مقا
والعلم ا¡ضور من ذ@كرناها ãOّال اHٔصول Nمع ال¿Îادة ذلک من ذ@كرناه@/ الّذيى عن
ال¿ÇÎود الباب ومن الناس@/ ÍÉ ÒT والَمشهد@: ¾Îادة@, ي¿Îد ¾Îد يقال@: واHٕع_م@,
سبيل ã| القتيل Îيد Ú¿وال ُولد@/ ٕاذا Ø ã1الص ع�رأس Oرج الّذيى اXاء وهو الشاهد bع
باHٔرض, لسقوطه آخرون: وقال @ÍÉIه@/ الرaة@ت¿Îده@أيى م_ئكة Hّٔن قال@قوم: ا�,
ـ وعّز جّل قوله فأمّا اXلک@/ والشاهد@: اللسان@/ والشاِهد@: الشاِهدة@/ تسّمي واHٔرض
د ßÎ¾ يقال Fك ا�@, Úب� ا�@, أعلَم ـ معناه العلم@: أهل فقال هو@: ٕا4ّ ٕالىه 4 َأ@نَّه Lُا َد ßÎ Ò¾
ÍÉحـ ٕاذا د ßÎ¿مُـ وامرأة هو@/ مَن وع� ا¡ّق ن ÒX وأعلم Úب� ٕاذا ãÏÈالقا عند ف_ن

ã| العسل Îد@: Û¿ال اHٔصل@: هذا عن شّذ ا ØWو ُمغيب@/ زوُجها للغائب يقال Fك زوُجها@,
cعها@/

Îاد@, ß¾ وbعه o¦ الش� فتح لغـتان@: وفيه cعها@, ã| العسل Îد@: Û¿ال ـ مصبا
Hّٔن مفعول@, ]ع' فَعيل اXعركة@, ã| الكفّار قتله من Îيد@: Ú¿وال العالية@/ Hٔهل وضّمها
له ¾Îد ا� Hّٔن أو ا�ّنـة@, ٕا� روحه نقَل ¾Îدت أو غسـَله@, ¾Îدت الرaة م_ئكة
عـليه اّطـلعت َء@: ãÏ¿ال و¾ÇÎدت ¾ÇÎداء@/ وا�مع ¾Îيداً@, قُتل د@: ßÎ¿ُواست با�ّنة@/
ويعّدي ¾Îداء@/ وا�مع أيضاً@, Îيد Ò¾و و¾Îود@, أ¾Îاد وا�مع شـاهد@, فأنا وعايَنته
و¾Îدت به@/ له و¾Îدت بكذا@, الرجل ع� و¾Îدت َء@, ãÏ¿ال أ¾Îدته فيقال باGمزة
حلف@/ با�@: و¾Îد /@ Ó'ومع وزناً معاينة عاينته مثل مشاهَدة وشاهدته أدركته@/ العيَد@:
مَن أيى ـ َر ÖÎ Ø¿ال منكُم َد ßÎ Ò¾ن Òf ـ أيضاً و¾Îيد شاهد فأنا حÍÉته ا£لس@: و¾Îدت
ص_ة وَصلّينا ع�الظرفّية@, ال¿Îر وانتصاب مسافر@, 
غ ÓDمق ال¿Îر ã| حاÍÈاً @كان
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والشاهد كالشاهد@/ يصلzّا بل H@يق½ÍØها الغائب Hّٔن اXغرب@, ص_ة أيى ـ الشاهد
يعلم@/ ÍÈا¡ا أيى ـ@ الغائب H@يراه ما يَري

وقد بالبص
ة@/ أو Í½بالب ٕامّا اXشاهدة مع ا¡ضور Îادة@: Ú¿وال Îود Û¿ال ـ مفر
أو�@, ا£ّرد با¡ضـور ال¿Îود لكّن ة@, Îاَد Ø¿وال الَغْيِب Ônعـا ـ@ مفرداً@ للحضور يقال

أو�@/ اXشاهدة مع وال¿Îادة
قالوا ا@ Ø[ور كذا@, ع� الّرجـل د ßÎ¾ منـه بقـول@, قاطع خ) ال¿Îادة@: ـ صحا
أحِلف@/ أيى بكذا أ¾Îُد وقوGم اHٔخفش@/ عن للتخفيف اGاء يسكِّنون الرجل@, َد ÖÎ Ò¾
ُحضور, أيى Îود Ô¾ وقوم شاهد@/ فهو @حÍÉه@, @,@أيى و¾Îده@¾Îوداً اXعاينة@/ واXشاَهدة@:
من عنده ما أّدي أيى بكذا له د ßÎ¾و ُر@ّكع@/ مثل أيضاً د ÚÎ Ô¾و مصدر@, اHٔصل ã| وهو

ال¿Îادة@/
وذلک العلم@, من أخّص ال¿Îادة أّن وال¿Îادة@: العلم ب� الفرق ـ ٧٦ الفروق
وGذا اXع'@, ã|الغائب نقيض والشاهد غ
ها@/ قبل من H اHٔشياء بوجود علم ا Øu@أ
وهو غـ
ه ء ãÏ¿ب يُعـلَم ما يى Ùdو شـاهداً@, ÍÈورة ويُعلَم با¡واّس يُدَرك ما يى Ùd
Çbيع يَـعلم Hٔ@نّـه Sوًي@, لكّل شاهداً hالقد يى Ùdو والقدرة@, كا¡ياة غائباً@, الدHلة

بذاته@/ اXوجودات
وÇGذا به@, nعا أ@نّه ãÏÉيقت ء ãÏ¿لل الشاهد أّن :@ÍÈوا¡ا الشاهد ب� والفرق
ال¿Îادة أصل أّن وذلک wا@, العـلم مع Hّٕا تصّح H ا Øu@Hٔ ا¡قوق ع� ال¿Îادة قيل
باÎ¿Xود@, العلم ãÏÉتقت فال¿Îادة موضعه@, ã| شوهد ع�ما العسل وال¿Îد@: الرؤية@,

اXوت@/ ¾Îده يقال Hو اXوت حÍÉه يقال ذلک@, ãÏÉيقت@H وا¡ضور
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ومعاينـُته@, اÇXعلوم عند با¡ضور العلم هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
الروحانّية@: واXعارف اXعقولة اHُمور ã| وأمّا معلوم@, ا¤سوسة اHُمور ã| اXع' وهذا

نفسه@/ ã|و nالعا عند اXعلوم فبحضور

مراتب@: النفس ل¿Îود أّن ذلک@: وتوضيح

نقلها Øj بَكيّة الشَّ ã| Í Ò½بXا من صورة بانتقال أيى البا¼Íة@, بعضو ال¿Îود ـ ١
الدماغ@/ ٕا� ا¢صوص بالعصب

Tسوساtا بانتقال والّ_مسة@, والشامّة والذائقة السامعة بأعضاء ال¿Îود ـ ٢
ماغ@/ الدِّ ٕا� تنxيى ØOح أعصابUصوصة@, ٕا�

Jسـ}ا العرف أّن جهة من وٕافرادها الظاهـرة@, ا¡واّس من أيضاً والبا¼Íة
ال¿Îادة@/ مفهوم ã| مستقلة منفردة

ٕاليـه@, اÇXنتقلة صورها النفسMضور يشاهدها اXشاهدة@: ا¤سوسات فهذه
حضور توجب الدماغ@: ã| [ركزها Øj wا ا¢صوصـة اHٔعصاب Øj ا¡واّس فأعضاء

ّ ا¡ضوريى والعلم ال¿Îود فيتحقّق فيه@, وانطباعها النفس ã| ا¤سـوسات من صور
/@ Ø ã'اليقي

خـزينة ã| ما بعَض ركَّبت ٕاذا العقليّة> فة ØÍ½تXاC اXفكِّرة بالقّوة ال¿Îود ـ ٣
حكومة Iت َفْت@فzا ØÍ½وت ا�زئيّة, ãæعاXا ا¡افظة@من خزينة ã|و الصور من اòيال
من ٕادرا@كها مواّد كانت ٕاذا هذا النفس@, وي¿Îدها ماغ@, الدِّ ã| النتيجة فتنطبع العقل@,
من فهيى واXظـنونات@: ال½Íفة الوYيّات من كانت ٕاذا وأمّا والقطعيّات@/ اليقينـيّات

اXتخّي_ت@/
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من النـوع هذا هيى الفقهّية@: اHٔحكام ã| وتُعت) القطع توجب ãOّال وال¿Îادُة
عند م¿Îوداً اXعلوم يكون بأن باXفّكرة@, أو با¡واّس ال¿Îود وهو ,@ ّ العلميى ال¿Îود

واò_ف@/ ال�ديد H@يقبل Mيث نفسه ã| ومنطبعاً وحاÍÈاً الشاهد

صفحة ã| اXدَر@كات من صور Mصول اXراتب@: هذه ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا وال¿Îود
فzا@/ وانطباع الساذج النفس

شـاهد ا¡الة تلک ã| النفس فٕاّن الذاتّية@, ولصفاته لنفسه النفس ¾Îود ـ ٤
مـن يتحقّق Çا Ø̂ ٕا العلم وهذا ال¿Îود@, متعلَّق كونه باعتبار وم¿Îود ¾Îوده@, باعتبار
قرب Hو وجامعها@, القوي كّل وحدته ã|النفس فٕاّن وقّوة@, ٕا�واسطة احتياج دون

الث_ثة@/ اXراتب من وأشّد أقوي ال¿Îود فهذا ء@, ãÏ¿ال نفس من حضوراً أقرب

القـا_ة ولُ_مـور الذاتـيّة ولصـفاته لنفسه تعا� ا� ¾Îود القبيل@: هذا ومن
Hنقصو Hو حّد ذاته ã|ليس Tدود@, 
غ نور وهو تاً@, ÒM Qّرداً لنفسه فٕاّن بوجوده@,
/@ ّ أبديى Ø ã'وغ مطلق ومدِرك وقيّوم ّ وحيى مطلق علم فهو ظلمة@, Hو حاجة Hو ضعف

الوجوديّة آثاره وTو فيه بالفناء الذاتيّة ولصفاته تعا� � النفس ¾Îود ـ ٥
تـعا� وهـو bاله@, ã Ø�Q Hّٕا يشاهد Hو نوره@, بسط Hّٕا يري H Mيث اXتشّخصة@,
ومنمحيى نوره Iتسيطرة فاٍن وهو عليه@, مستوٍل ع�وجوده قاهر ع�@أمره غالب

عظمته@/ شعاع ظهور ã|
ٕا� يتوقّف أن دون من ورؤية كامل وحضور تاّم ¾Îود أيضاً اXرتبة هذه ã|و
واسطة@, دون من وجّل عّز الرّب نور النفس يشاهد بل وحضورها@, صورة حصول

ال¿Îود@/ Hّٕا وليس ال¿Îود ã| فناء فٕانّه ال¿Îود@, مراتب أع� وهذا

/@٢ . ٢٤ ـ اXؤمن. ِمَن طائفٌة F Ô Òwَعذا ْد ÒÎ¿ وليَ :@ ã| Fك Í½بالب فال¿Îود
/@٢٨ . ٢٢ ـ م Ô ÒG َمنافَع دوا  ÒÎ Ö¿ ليَ
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/@٤ . ٢٤ ـ Îداَء Ô¾ بأربعة يأتوا Òn Ú Ôj ا¤َصناِت َيرمون والَّذيَن
:@ ã| Fك بالسمع وال¿Îود

/@١٠٦ . ٥ ـ ثناِن ٕا الوصيَّة Ò.ح اXوُت أحَد@كُم ÒÍ ÒÉَح ٕاذا بينكُم Îادةُ Ò¾
/@١٣٣ . ٢ ـ قال ٕاذ اXوت يَعقوَب ÒÍ ÒÉَح ٕاذ Îداَء Ô¾ Ôrُكن أم

:@ ã| Fك بالّ_مسة وال¿Îود
/@٢٠ . ٤١ ـ وُجلودهم وأبصارهم dُعهم َعلzم ¾Îَد

/@٢١ . ٤١ ـ َعلينا Ôkْد ßÎ¾ Ò ßn +لوِدِهم وقالوا
:@ ã| Fك اXطلقة وال¿Îادة

/@٢٨٣ . ٢ ـ Îاَدة Ú¿ال تكُتموا َو4
/@٣٣ . ٧٠ ـ قا_ون ب¿Îاداtم ُهم والَّذيَن

/@١٥٠ . ٦ ـ هذا م اLحرَّ ¿Îدونأّن يَ الَّذيَن ¾Îداَء@كُم هلّم ُقل
:@ ã| Fك اXفكِّرة بالقّوة وال¿Îادة

/@٢٦ . ١٢ ـ ُقُبل ِمن ُقّد eيُصه كان ٕان أهلها ِمن شاهد َد ßÎ¾و
/@ ٨ . ٥ ـ بالِقسط Îداء Ô¾ َقّواِم.ِللّىه @كونوا

:@ ã| Fك به يقوم وXا للنفس وال¿Îود
كانوا م Ô Úu@مأÎ»َع�أنف دوا ßÎ¾و نيا الدُّ ا¡ياةُ tم وغرَّ َع�أنفسنا دنا ßÎ¾ قالوا

/@١٣٠ . ٦ ـ @كاِفرين

/@١٨ . ٣ ـ ُهو ٕا4ّ ٕالىَه 4 اLَأ@نَُّه َد ßÎ Ò¾
:@ ã| Fك بالفناء � وال¿Îود
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/@١٨ . ٣ ـ الِعلْم واُولو وا�Xئكُة هو ٕا4ّ ٕالىَه 4 أ@نَُّه Lا َد ßÎ Ò¾
هذه بٕاحدي العلم Iـقّق مع ا¡ضـور هو اXـوارد@: هذه ب� ا�امع واXعـ'

اXذكورة@/ الوسائل

مyا يراد ا¡روف@: من حرف ذ@كر دون من متعّدية استعملت ٕاذا اXاّدة ٕاّن Øj
:@ ã| Fك هو حيث من والعلم ا¡ضور مطلق

F Ô Òwَعذا ْد ÒÎ¿ وليَ حّق@, سـول الرَّ أنَّ دوا ßÎ¾و فليُصمه@, Îَر Ú¿ال ِمنكُم َد ßÎ Ò¾ن Ò Òf
َلكاذبون@/ اXنافق. أنَّ ¿Îد يَ Lُوا طائفة@,

واHطّ_ع@/ والعلم ا¡ضور مطلق ف
اد

موارد ã| اXع' Iـقّق مyا يراد الّ_م@: َع�@, ـ ã|رM مقارنة اسـتعملت وٕاذا
هو وهذا يعلمه@, ]ا واHٕع_م اHٕظهار وي_زمها نفعه@, ã| أو شخص ÍÈر ã| ٕاعFله

:@ ã| Fك العرفّية@, ال¿Îادة
د ÒÎ¿تـ َيـوَم «Îم@, َع�أنُف دوا ßÎ Ò¾و أنُفسنا@, َع� دنا ßÎ Ò¾ dُعهم@, َعلzم َد ßÎ Ò¾

:@L Îادةَ Ú¿ال وأقيموا َقلبه@, ã| َع�ما Lَا د ßÎ¿ ويُ م@, Ôxألسن َعلzم
العلم@/ ٕاظهار ف
اد

ونـظر اHٔمر ã| ودقّة Uصوص توّجه ع� فتدّل الباء@: Mرف استعملت وٕاذا
ٕا� ينxيى قد وهو واHستدامة@, اHستمرار ت_زم اòاّص والتوّجه الدقّة وهذه Wتاز@,

:@ ã| Fك واHٕع_م@, اHٕظهار

ا ß[دÎ¿ي Lَا لكّن يكِسبون@, كانوا ]ا وت¿Îدأرُجلهم علمنا@, ا ß[ ٕا4ّ دنا ßÎ¾ َوما
ُمسلمون@/ بأ@نَّنا وا¾Îْد آمنّا قالوا ٕاليک@, اُنزل

/@ ٨٦ . ٤٣ ـ با¡ّق د ßÎ¾َمن ٕا4ّ الّشفاَعة دونه ِمن َيْدعوَن الَّذيَن لک ÒZ4و



١٦١ شهد

بالذات اXع' قيام فيه ي_حظ الشاهد فٕاّن وال¿Îيد@: الشاهد ب� الفرق وأمّا
اXع'واستقراره ثبوت فيه فعيل@وي_حظ وال¿Îيد ا¡دوث@/ جهة ٕا� فيه فقط@والنظر

الذات@/ ã|
ال¿Îود وقيام حدوث Vّرد ٕا� فيه النظر يكون موارد ã| يستعمل فالشاهد

:@ ã| Fك وIّققه@,
شـاِهداً أرَسلناَك ٕانّا ٕاÌºائيل@, ãD بَ ِمن شاِهد د ßÎ¾و أهلها@, ِمن شاهد و¾Îد

اهدين@/ الّش َمَع فا@كتبنا Ìاً@, Ù¿وُمب
واHستقرار الثبوت جهة ٕا� فzا النظر يكون موارد ã| فيستعمل ال¿Îيد وأمّا

:@ ã| Fك واHستدامة@,
ãDبـي Îيد Ò¾ Lا ُقل Îيد@, Ò¾ ء ãÏ Ò¾ َع�ُكّل Lا ٕانَّ تعمـلون@, َع�ما Îيد Ò¾Lوا

/@١٩ . ٦ ـ وَبينكُم

ع�bيع اÌ¿Xف nالعاÍÈا¡ا وهو ع�اHٕط_ق@, ال¿Îيد هو تعا� ا� فٕاّن
ثابتة الصفة وهذه واHٔرض@, ال«Êوات ã| ذّرة وٕاحاطته علمه عن يعُزب H اHٔشياء@,

واHٔبد@: اHٔزل ã| له

/@٩٦ . ١٧ ـ َبص�اً َخب�اً بعباده كان ٕانَّه وبينكُم ãDبَي Îيداً Ò¾Lبا
 كَ ُقل
وا¡Çدود القـيود عن Kرج n ما هيى Fك فهمها لنا Zكن H ا¡قيقة هذه نعم
وضعفاً@: وتقيّداً حجاباً يوجب مyا وكّل أربعة@, Mدود Tدود اHٕنسان فٕاّن ا¤يطة@,

/@ Ø ãطو� بُعد وهو بالزمان@, وا¤دوديّة التقيّد ـ ١

/@ ØãÏÈَعْر بُعد وهو واXكان@, با¤ّل ا¤دوديّة ـ ٢
/@ Ø ãJُعم بُعد وهو ,@ ّ اXاّديى بالبدن والتقيّد التعلّق ـ ٣



شهد ١٦٢

عنه@/ تتجاوز H Øمع� ع�قََدر وتقريرها الذاتيّة ا¤دوديّة ـ ٤
القدس nعا ã| الورود لنا وحصل والقيود@, ا¡دود عن بالتخلّص ُوفّقنا فٕاذا
من ال¿Îود حقيقة وشاهدنا وعلمه@, وٕاحاطته تعا� حضوره حقيقة أدركنا والنور@:

آHف@/ بل باب ألف مyا يفتح ãOّال العلم أبواب من وهذا بال¿Îود@, تعا� ا�

عن السبيل هذا ã| سلک ٕاذا فهو تعا�@: ا� سبيل ã| يقتل الّذيى ال¿Îيد وأمّا
ٕا� فيصل ا�@: ã|و � نفسه أفدي Øj والنفسانّية@, اXاّدية تعلّقاته عن وانقطع ٕاخ_ص@,
النور nعـا ويشاهد اXلكوت أنوار ي¿Îد Hٔ@نّه حقّاً ¾Îيد فهو بالفـناء@, ال¿Îود مقام

اXقام@/ هذا له ويثبت الصفة هذه له وتتحقّق وا�_ل@, ا�Fل آثار ويدرك
ال¿Îيد ٕاط_ق Nوز Hو الفروق@, من مّر Fك نفسه ã| ¾Îوده باعتبار فال¿Îيد

تعا�@: ا� و¾Îود اX_ئكة ك¿Îود ,@
الغ من ال¿Îود وقوع بلحاظ ع�شخص

Îداءِ والّصا¡. Û¿يق.وال دِّ .والصِّ @الّنبيِّ zم@ِمَن فاُولئک َمَع@الَّذينَ أنَعَم@اLُ@َعلَ
/@٦٩ . ٤ ـ

.@@٥٧ ـ م@ Ùwَر ِعنَد Îداُء@ Û¿وال يقون دِّ الصِّ ولئکُهم اُ باLوُرُسله آَمنوا والَّذيَن
/@١٩

بروحانيّته ل¿Îوده ال¿Îود@, مطلق باعتبار ال¿Îيد@: ٕاط_ق يكون أن وH@يبعد
ال½Íاط حـقيـقِة ¾Îود Øj وتظاهراtم@, وأعGFم ا¢الفـ� أحوال حقيقة وبص
ته
H مطلق مع' وهذا الروحانّية@, واXقـامات السلوك مراحل من يديه ب� وما ا¡ّق

ذ@كر@/ الّذيى اXع'ا¢صوص ã|ينا
الكرZة@: اH}يات ã| اXراد هو اXع' وهذا

/@٦٩ . ٣٩ ـ م Ô Òyبَي ÒãÏÉ وُق Îداِء Û¿وال. بالنبيِّ َء وجيى



١٦٣ شهد

/@٧٨ . ٢٢ ـ َع�النّاس Îداَء Ô¾ وتكونوا َعَليكُم Îيداً Ò¾ سوُل الرَّ لَيكون
سـول الرَّ وَيكون النّاِس َع� Îداَء Ô¾ لَتكونوا وسـطاً ـًة اُمَّ َجَعْلنا@كُم وَكذلک

/@١٤٣ . ٢ ـ Îيداً Ò¾ َعَليكُم
/@ ٨٤ . ١٦ ـ َكَفروا للَّذيَن يؤذَن 4 Ú Ôj Îيداً Ò¾ اُّمة ُكّل َنبعثِمن ويَوم

سلوكهم وكيفيّة واعتقاداtم اHُمّـة أعFل ع� واHٕحاطة ال¿Îود مطلق ف
اد
وروحانيّة قلوwم نورانيّة كFل عن اXع' هذا ويكشف الض_ل@, أو اGدي طريق ã|ØOحـ اXتعال@, ا� ٕا� اòالص وتوّجههم الدنيوّية@, التعلّقات عن ههم ØMوت أنف«Îم@,

النافذ@/ وال¿Îود ال«Ìيرة وخلوص والMاهة الطهارة هذه Gم تتحّصل

أيضاً@: مراتب ال¿Îود اXع'من Gذا فتكون
ذ@كرناه@/ وقد حّد@, Hو قيد ب_ اXطلق ال¿Îود وهو وجّل@: عّز ا� ¾Îود ـ ١
Tجوب� 
غ قادسون طاهرون وهم اHٔمر@: wذا اXوكل� اX_ئكة ¾Îود ـ ٢

يؤمرون@: ما يفعلون

/@٢١ . ٥٠ ـ Îيد Ò¾و سائق نَفسَمعها ُكلُّ وجاَءت

/@١٦٦ . ٤ ـ ¿Îدون يَ وا�Xئكة بعلِمه ٕالَيکأنزله أنَزل ا ß[ ¿Îد يَ Lَا لكن
واGداية التبليغ ã| ٕا�@مأموريxم مضافاً هذا WHُهم@: ع�ما اHٔنبياء ¾Îود ـ ٣

:@oوالتعل والðكية

/@٤٥ . ٣٣ ـ وَنذيراً Ìاً Ù¿وُمب شاهداً أرَسلناك ٕانّا
ـ َع�هؤ4ء Îيداً Ò¾ ِبَک وِجْئنا م ßÎ ß»مِمنأنُف ßz َعلَ Îيداً Ò¾ ٍة اُمَّ ُكلِّ ã| َنبعُث ويَوَم

/@ ٨٩ . ١٦



شهد ١٦٤

ذ@كرناها@/ Fك ال¿Îود مرتبة حصلتGم الّذين وهم اXؤمن�@: ¾Îود ـ ٤
¾Ìحه وعن فيه فالبحـث اH}خرة@: ã| نتيجـته وظهور ال¿Îود انعكاس وأمّا
أفكـارنا حـدود عن خارج :@nالعـا ذلک ã| مyا كّل جـريان وكيفيّة وخصوصيّاته

اH}خرة@/ nعا جزئيّات كسائر ا¤دودة@,
اXقام@: هذا ã| اXعرفة أهل من لبعض يشاهد ما ٕا� Hًاbٕا 
نش وLن

واسـتعداده الذاتـيّة خصوصيّاته ÏÉمقت ع� البـدن ã| يُنفخ الروح ٕاّن ـ ١
ما ع� يتشكّل البدن ٕاّن Øj ومعنوّية@, ماّديّة وعلل أسباب ّ بأيى فيه اXست� اXنطويى
فيكون واHٔعFل@, والصفات باH}راء عارضة أو ذاتيّة خصوصيّات من للروح يتحّصل
جهة ٕا� وٕاقبال توّجه من فيه Ø
بتغ فآناً آناً Ø
يتغ الروح@, من ومرآًة وآية ظّ_ً البدن
قدم أو نظر أو بك_م ظلمة أو نور له يزيد بل واXاّدّية@, الظلمة جانب ٕا� أو اÇXع'النورانيّة وهذا وعقاباً@, ثواباً اHٔعFل آثار ã| ال¿Ìيفة الروايات ã| ورد Fك خيال@, أو

الباطنّية@/ والنورانيّة البص
ة من حّظ له كان TسوسXن
والعـقائد اH}راء من الدنيـويّة حياتـه طول ã| لٕ_نسـان يتحّصل ما كّل ـ ٢
الروح ã| يؤّثر فهو :@ كّ_ً أو جزءاً وا¦اي_ت واH}داب واHٔعFل واHٔخ_ق والصفات
يناسب الروح ã|صوصU شكل وIقّق صورة Ë Ø»Qيوجب أ@نّه ]ع' شكله@, ã|و
يتلبّسwا@, لباساً ويأخذها اXتجّسمة@, الصورة wذه يتشكّل والروح ا¡اHت@, تلک

ال)زخ@/ nعا ã| ّ ال)زخيى البدن حقيقة وهذا

اòارج من يتحّصل ما فٕاّن خـارج@, من ّ ال)زخيى البدن Iّصل وZ@Hكن ـ ٣
الÍÉوريّات@, من Fyالتاّمة@بي اX_ءمة مع@أّن@وجود غ
م_G@mا, للنفس مغايراً يكون
ٕاثنينيّة H@تكون أن Hزم بل والعمل@, الرأيى مقام ã| Fyبي اخت_ف æأد H@يدرك ØOح

الوجوه@/ من بوجه



١٦٥ شهد

أن Hزم وهكذا أيضاً@, ّ الدنيويى ّ اXاّديى البدن ã| حاصل يري Fك اد ØIHا وهذا
ال)زخ@/ بعد اXعاد ã| يتحقّق

اH}راء ٕاّن حـيث وا�Çزئيّات@, اòصوصيّات ã| Ø
يتغـ ّ ال)زخيى والبدن ـ ٤
n الدنـيويّة ا¡Çياة طـول ã| ا¡Çاصلة اXتفّرقة واHٔعFل ا¢تلفة واHٔخ_ق اXتشتِّتة
ã|و والنـقصان الزيـادة ã| كانت ا Øuفٕا ,@ هيى Fك دقيقـة حاصلة نتيجة مyا تتحّصل
ومن الطا¡ات أو الصا¡ات الباقيات من يلحقه ٕا�ما مضافاً والنَوسان@, اHضطراب

ات@/ ØÍÉXوا السيّئات أو ات Ø(Xوا 
اتòا
ثـار {Hا Vموع خ_صة ومن ال)زخ ã| ا�زئيّة التحّوHت من ويتحّصل ـ ٥
ÇTصولة هـيى تـاّمة@, جامعـة لطيفة دقيقة أخري وصورة متكّون@, لباس اXتنّوعة@:
من ألطف وهذا ,@ Ø ãwالبع ّ اHُخرويى التاّم بالبدن وتسّمي سبق@, ما وخ_صة ا¡Çيات�

/@ ّ ال)زخيى

من وأشّد أقوي ّ وال)زخيى ,@ ّ ال)زخيى البدن من وأشّد أقوي البدن وهذا ـ ٦
مـن كان وأقوي أشّد ماّديته عنوان كان Fّكل اÇXوجود فٕاّن :@ Ø ãæسدا�ا ّ اXاّديى البدن
والقيود@, ا¡دود ك^ة ٕا� ّ اXاّديى اXوجود مرجع Hّٔن وأهون@, أضعف الوجود جهة
َمـعرضاً 
ويـص فـقره ã| ويشـتّد ÇTدوديّته ã| يزداد فقد ء ãÏ¾ ã| يزيد قيد وكّل

واHبت_ءات@/ للحوادث

ابتـ_ءاتـه ك^ة بدليل اXوجودات@, أضعف :@ ّ اXاّديى بدنـه جهة من فاHٕنسان
جهة ّ أيى من فيه وا¡دود القيود ك^ة بسبب Hّٕا هذا وليس حياته@, ã| واحتياجاته

َضعيفاً@/ ا4ٕنساُن ُخِلَق ـ@@@

ما ومَظهر السابقة nالعوا ã| كان ما خ_صة اH}خرة مرحلة ã| فاHٕنسان ـ ٧

ِمنكُم ÒH 4 تُعَرُضـوَن يومئٍذ ـ@ مس
ه Øوتع� حسابه Úتب� وقد عليـه@, أو له @كان



شهد ١٦٦

خاِفَية@/

اXرتبطة حوَله@وا¡قائق ومن ما@حولَه ُيشاهد شاهداً ٕامّا اHٕنسان@يومئذ فيكون
ويعيش ا¡قائق@, رؤية عن Tجوب وهو والسلطة النظر Iت واقع م¿Îود وٕامّا به@,

/@٣ . ٨٥ ـ وَم¿Îود وشاهٍد اXوعود واليوِم ـ تامّة Tدوديّة ã|
ُظلFٍت ã|و ـ@ به Í½يُب نـور له وليس شـاهدّية@, جهة له ليس من فاÎ¿Xود

ون@/ ÔÍ ß½ ُيبْ @4
وظلمة خفاء ليسفيه اXوعود اليوم ٕاّن ونقول@: واÎ¿Xود الشاهد نُعمِّم أن ولنا
اليـوم ذلک يشـاهد شـاهد ٕامّـا نوعـ�@: من متشكِّل Vموع وهو وجهالة@, وغفلة
وصـنف@, مـرتبة ّ أيى من وأهلَه به يتعلّق وما وُسـنَنه اُموره وجرياَن وخصوصيّاته
ٕاحاطة@ويق�@, ¾Îود ال¿Îود, يشاهده@أهل م¿Îود وعلم@واطِّ_ع@,@وٕامّا حضور ¾Îوَد

أمره@/ ã| ي�ّددون H وقطع@, علم مورد عندهم فهو

وريب@/ اشتباه أو اضطراب أو تزلزل æأد فيه H@يري اليوم فذلک

وما فيه Qريى ãOّال واHُمور فيه يظهر وما اليوم هذا اÎ¿Xود@: مصاديق ومن
عذاب@/ أو ورaة نقمة@, أو نعمة من به يتعلّق

َم¿Îود يَوم وذلَِک النّاُس لَُه موٌع ÒV يوٌم ذىلَِک تعا�@: قوله اHٕط_ق وع�ذلک
/@١٠٣ . ١١ ـ

بل وخ_صxا@, ونتيجxا nالعـوا من سبق ما Tصول قلنا Fك اليوم ذلک فٕاّن
ٕاليه@, وتوّجههم فيه الناس bـيع حضور من ف_بّد التكـوين@, ل وTصَّ اòلقة نتيجة
طـبقات Çbيع يشـاهدها اHُمور وهذه يغنيه@, وشأن معلوم مقام يومئذ فرد ولكّل

خافية@/ فzا Hٔحد DO Hو الناس@,



١٦٧ شهد

وم_ئكته@, وتعا� سبحانه فا� وضيقاً@, سعة Uتلفة أيضاً الشاهدين و¾Îود

غ م Øuفٕا الدنيا@, nعا ã| كانوا ولو وخصوصيّاِته اليوم يشاهدون وأولياؤه وأنبياؤه
Hو زمان بُعـد وJ@Hج}م وأبعادها@, الظلFنيّة nالعـوا وقيود اXاّدة Mـدود Tجوب�

ا4ٔع�@/ �ٔÒXبا معلَّقة أرواُحهم ـ@ ماّديّة وH@بُعد مكان

مدلول عن خارجة ضعيفة Uتلفة اH}يت�الكرZت�أقاويل 
تفس ã| قيل وقد
ا¡قيقة@/ مقام وعن الكلمة

/@٧٨ . ١٧ ـ َم¿Îوداً كاَن الَفجِر ُقرآَن ٕانَّ
قرأ@/ ـ راجع

من وهيى اHٔلف زيادة ]ناسبة ال¿Îادة ã| أّن وال¿Îادة@: ب�ال¿Îود الفرق وأمّا
وٕاع_م@/ ع�ٕاظهار قهراً يدّل وهو ال¿Îود@, ع�امتداد دHلة اXّد@, حروف

والظـهور البسط بلحاظ الغيب@: مقابل ã| ال¿Îادة nعا ع� أيضاً دHلة وفيه
فيه@/ واHمتداد

توجبIقّق ãOّال الظاهرة اXدِركة وقواه ٕا�اHٕنسان بالنسبة والغيب وال¿Îادة
ال)زخ nكـعا غـيباً@, يكـون وراءه Dوفـ ¾ÇÎادة@, فـيكون والعـلم@, ا¡ضور مفهوم

واH}خرة@/

واXكانيّة الزمانيّة ا¡دود Hنتفاء كلُّها@, ف¿Îادة اXتعال@: ا� ٕا� بالنسبة وأمّا
قلنا@: Fك تعا� فيه والذاتيّة

/@٩٤ . ٩ ـ َتعملون Ôrُكن ا ß[ فُينبِّئكُم ة Îاَد Ú¿وال الَغْيِب ßnٕا>عا ون ُتردُّ Ú Ôj
/@١٨ . ٦٤ ـ oك Ò¡ا الَعزيُز ة Îاَد Ú¿وال الَغيب Ônعا



شهر ١٦٨

¾Îيد@/ ء ãÏ¾ ع�كّل وا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شهر@:

اHنتشار@, وهيى ال¿Îرة@, من مأخوذ Ø ãèعر وقيل معّرب@, قيل ال¿Îر@: ـ مصبا
¾ÇÎور وÇbعه به@, اHٔيّام يت Ød Øj ووضوحه@, ل¿Îرته به يى Ød اG_ل@, ال¿Îر وقيل

Øj ا¡ّج@, زمان أو ا¡ّج وقت التقدير َمعلومات@: ر ÔÎ¾أ ا¡ّج ـ تعا� وقوله وأ¾Îر@,
عـند ا¡Çّج وأ¾Îُر الكّل@, Ëºبٕا للبعض تسـمية Vازاً ¾Îراً ا¡ّجة ذيى بعض ي Ød
عمً_ ا¡ّجة وذو مالک@: وقال ا¡ّجة@, ذيى وع¿Ìمن القعدة وذو شّوال العلFء@: bهور
الث_ثة هذه أربعة هيى :@ ã1الشع عمرو ابن وعن ث_ثة@/ ا�مع أقّل Hّٔن اللفظ بظاهر
حـول@, عليه çأ ٕاذا أحال يقال Fك ¾Îر@, عليه çأ ٕا¾Îاراً@: َء ãÏ¿ال ر ÒÎ¾وأ وا¤ّرم@/
بالتشديد رته ØÎ¾و بكذا زيداً و¾Îرت سّله@/ نفع@: باب من ¾Îراً سيفَه الرجل ر ÒÎ¾و

أبرزته@/ الناس@: ب� و¾Îرته منقول@/ 
فغ ¾Îرته@: ]ع' أ¾Îرته وأمّا مبالغة@/

ال¿Îر@, ذلک من وٕاضاءة@, اHٔمر ã| ع�وضوح يدّل صحيح أصل ¾Îر@: ـ مقا
اتّفق قد ¾Îر@, فقيل اG_ل Ëºبٕا ث_ث�يوماً كّل يى Ød Øj اG_ل@, العرب ك_م ã| وهو
ف_ن ر ßÎ Ô¾ وقد انتضاه@/ ٕاذا سيفَه Îر Ò¾و اHٔمر@/ وضوح Îرة@: Û¿وال والعجم@/ العرب فيه

¾Îراً@/ به أeنا ٕاذا باXكان وأ¾Îرنا ¾Îروه@/ وقد م¿Îور@, فهو بكذا الناس ã|
Çbاعة@/ وال¿ÇÎور عـدد@, Çر@: ÔÎ¾Hٔوا ال¿Îر الليث@: قال ـ ٧٩ . ٦ الxذيب
وبيانه@/ ل¿Îرته راً@: ÖÎ Ò¾ ال¿Îر يى Ød ا Ø̂ ٕا الزّجاج@: قال ب¿Îر@/ ¾Îراً اXعاملة واXشاَهرة@:
ال¿Îر رأيت تقول والعرب ¾Îراً@, يسّمي أهّل ٕاذا اG_ل Ëºبٕا ¾Îراً يى Ùd غ
ه@: وقال

ه_له@/ رأيت أيى



١٦٩ شهر

ر ÖÎ Ú¿ال ومنه أظهرته@/ ¾Îراً@: َء ãÏ¿وال اHٔمَر ¾Îرُت ـ ١٨١ . ٢ اHٔفعال @كتاب
سّله@/ ع�اXسلم�@: والسيَف Hشxاره@,

ه_ل@/ eر@, ر> ÒÎ ÒºC ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| مستعملة العربيّة ã|وُجعلت وال«Ìيانّية@, الع)يّة من مأخوذة اللغة هذه أّن
فzا الزمان من قطعة وهو يوماً@, ث_ثون وهو اقه@, ÒT ٕا� القمر ظهور من زمان امتداد

القمر@/ جريان من دائرة

رفعته@/ مع ء ãÏ¾ ظهور ã| أيضاً تستعمل اXع'@: هذا و]ناسبة
أيى باXكان أ¾Îرنا فيقال@: مشتقّات@, اHنðاعيى باHشتقاق اXاّدة من تشتّق Øj

وهكذا@/ ¾Îراً@, فيه أeنا
n ذ@كرناه@: ما هو اXاّدة@: ã| Ø ãJا¡قي الواحد واHٔصل اHٔصيل اXفهوم كان وØXا

اHٔخ
ين@/ اXوردين ã| hالكر ا� ك_م ã| اXاّدة تستعمل

/@١٨٥ . ٢ ـ Îَر Ú¿ال ِمنكُم َد ßÎ Ò¾ن Ò Òf الُقرآن@/// فيِه اُنِزَل الَّذيى َرمضاَن Îُر Ò¾
/@١٥ . ٤٦ ـ Îراً Ò¾ َث�ثون وِفصالُه وaلُه

/@٩٢ . ٤ ـ Îرين Ò¾ فصياُم د ÒN Ònن Ò Òf
/@٣ . ٩٧ ـ Îر Ò¾ ألِف ِمن Õَخ� الَقدِر َليلُة
/@٢ . ٩ ـ ر ÔÎ¾رضأربعةأ ا4َٔ ã| فِسيحوا

/@٢٣٤ . ٢ ـ وَع¿Ìاً ر ÔÎ¾أ أربعَة بأنُف«Îّن بَّصن Ò?َي



شهر ١٧٠

/@٣٦ . ٩ ـ Lِكتابا ã| Îراً Ò¾ ÒÌ Ò¿َع ٕاثنا Lا ِعنَد Îور Û¿ال ةَ ِعدَّ ٕانَّ
/@٢٢٦ . ٢ ـ تربُّصأربعةأ¾Îر ِنسائهم ِمن ُيؤلون ِللَّذيَن

/@٤ . ٩٦ ـ ر ÔÎ¾أ ثَ�ثُة ن Ôtفِعّدrارتب ٕان
/@١٢ . ٣٤ ـ Îر Ò¾ وَرواُحها Îٌر Ò¾ ُغدّوها الّر´ Dَن ولُسلَ

ã| ال¿ÇÎر من اXراد أّن ع� واضحة ¼JÍة دHلة تدّل الكرZة اH}يات هذه
لسـان ã| ال¿Îر من اXراد أّن ع� أيضاً وتدّل ذ@كرناه@/ الّذيى اXع' هو اXوارد هذه

القمرّية@/ السنة من ال¿Îر هو واHٕس_م@: القرآن

هـ_ل طلوع ٕا� اG_ل رؤية من يبتدٔي ّ طبيعيى ¾Îر هو ّ القمريى ال¿Îر فٕاّن
اخت_ف@/ فيه وH@يوجد ,@ عامّيى أو ßnعا أحد كّل ويعرفه آخر@,

الفـصول@, ã| تدور بل ,@ Øمعـ� فصل ã| ثابتة 
غ القمـريّة ال¿Îور ـ وأيضاً
Uتلفة@/ أغراضاً الفصل باقتضاء m_وت

طـبيعّية@, تســمية هيى ا Ø̂ ٕا اXعروفة@: العربيّـة بأÊºئها ال¿Îور هذه وتسـمية
ووجه واقعة@, حادثة أو جريان أو بوضع أو بفصل التسمية بدء ã| ¾Îر كّل بانطباق

/@٣٥٤ . ١ اXروج راجع ـ والتار± اHٔدب كتب ã| مذكور ¾Îر@: كّل ã| التسمية

ٕاّن بـل التكوينّيـة@, القـوان� تتبع ا Ø̂ ٕا الت¿Ìيعيّة والقوان� الدينيّـة واHٔحكام
وتgيله@/ لتتمoالتكوين الت¿Ìيع

ٕا� Jتاج ا ØW اHٕس_ميّة واXقّررات الدينيّة اHٔحكام من جري قد هذا وع�
العربّية@/ ال¿Îور هذه ع� بزمان@: ويقيّد وقت

واÇXندوب اÇXفروض وا¡Çّج أوقات@, ã| يندب وما رمضـان@, ¾Îر @كصيام
واH}داب اÇÎ¾Hٔر@, من أوقات ã| اXندوبة ا¢صـوصة والص_ة رجـب@, ã| @كالُعمرة



١٧١ شهر

واÇÎ¾Hٔر الطـاهرين@, لٔ__Çة واÇXواليد الوفيات أو اHٕس_ميّة اHٔعياد ã| ا¢صوصة
وغ
ها@/ ُرم@, Ô¡ا

Lِا َسبيِل َعن @ وَصدٌّ Õَكب� فيِه ِقتاٌل ُقل فيِه ِقتاٍل ـراِم Ò¡ا Îِر Ú¿ال َعن َيسألونََک
/@٢١٧ . ٢ ـ ِبه وكُفٌر@

ُرماتُ ِقصاٌص Ô¡رامِ وا Ò¡ِر@اÎ Ú¿رام بال Ò¡ر@اÎ Ú¿ال @4َتكوَن@ِفتنةٌ ///@ Ø'وقاِتلوُهم@َح
/@١٩٤ . ٢ ـ َعَليكُم wعَتدي ما ثِل ß[ َعلَيِْه فاعَتدوا َعَلْيكُم wعَتدي ِن Ò Òf

/@٢ . ٥ ـ رام Ò¡ا Îر Ú¿ال و4 Lا شعاِئَر لُّوا ß ÔI 4 آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا
/@٥ . ٩ ـ حيثَوجد[وُهم Ò.كÌ¿Xا فاقتلوا ُرم Ô¡ا Îر Ö¾ ا4َٔ wنسَلَخ فٕاذا

.@@٩ ـ ُحُرم أربعٌة ِمyا ///@Lا ِكتاب ã| Îراً Ò¾ ÒÌ Ò¿َع ٕاثنا Lا ِعنَد Îور Ø¿ال ة عدَّ ٕانَّ
/@٣٦

يكـون أن Hّٕا ا¡Çرم@, ر ÔÎ¾Hٔا ã| القتال حرمة ع� الكرZة اH}يات هذه تدّل
ا¡رمة@/ وحفظ النفس حفظ فيه الدفاع فٕاّن الدفاع@, بصورة

فرد مyا فواحد وا¤ّرم@, ا¡ّجة وذو القعدة وذو رجب أربعة@: ا¡رم واÎ¾Hٔر
مربوطة@/ متوالية أيى Ìد Òº وث_ثة رجب@, وهو

اÎ¾Hٔر من ¾Îر ã| باXقابلة اضطّروا ٕاذا فعلوا ما ]ثل اXقابلة الدفاع@: 
ونظ
Çراِم Ò¡ ا Îِر Ú¿بال ـراُم Ò¡ا Îُر Ú¿ال تعا�@: قوله معـ' وهذا كالقصاص@, فيكون ا¡ـرم@,
ـُقوا واتَّ َعَليكُم wعَتديى ما ْثِل ß[ َعلَيِْه فاعَتدوا َعَليكُم wعَتديى ِن Ò Òf ِقصاُص ُرماُت Ô¡وا
ـ عّد ـ قّص ـ راجع ـ اHٕس_ميّة اXقّررات خ_ف وع� حّق ب_ يى التعدِّ عن أيى ,@Lا

قتل@/



شهق ١٧٢

أّول ÇNعل ¾ÇÎر ّ أيى من Iاسـب بل Gا@, مبدأ H اÎ¾Hٔر هذه أّن DO Hو
¾ÇÎر ّ أيى من تبتدٔي هذا ع� ا¡قيقيّة فالسنة برنا¶@, أو عمل أو حركة ã| جريان
السـنة هـذه [Çتاز وwذا طبيعيّاً@, ¾Îراً Ì¿ع ã'ٕاث انxاء ٕا� ¾Îر من يوم ّ أيى ومن

غ
ها@/ أو السنواتcسيّة سائر من القمريّة

ã| وتتحقّق Øتتع� هيى ا Ø̂ ٕا الواقعة@: ا�زئيّة القضايا وbيع بل كلّها واHٔحكام
حيث من للسنة وليست اÎ¾Hٔر@, Mساب تعـت) فهيى السنة@: وأمّا وأيّامها@, ال¿Îور

استق_لّية@/ وخصوصيّة موضوعيّة هيى

ذ@كـر مقام ã|و الزمان امتداد ã|و ا¡ساب بيان مقام ã| تستعمل ا Ø̂ ٕا فالسنة
سنة@/ أربع� سنة@, ألف ـ اbHٕال بنحو اÎ¾Hٔر

باعتبار فهو غ
ه@: أو رمضان ¾Îر هو السنة من ¾Îر أّول أّن من ورد ما وأمّا
/@ ّ اعتباريى أو ØãÏÈَعَر وعنوان ّ ثانويى نظر

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

شهق@:

Øj عـاٍل@, أيى شاِهق جبل ذلک من علّو@, ع� يدّل واحد أصل ¾Îق@: ـ مقا
النفس@/ ٕاخراج 
والزف النََّفس@, ردُّ ال¿Îيق Hّٔن ,@
الزف ضّد ال¿Îيق@: ذلک من ٕاشتّق
أن ولعلّه غضبه@, اشتّد ٕاذا شاهق ذو ف_ن بعÎÉم وقال ذ@كرناه@/ ما ذلک ã| واHٔصل

صوت@/ معه يكون

شـاهقة وجـبال شـاهق@, فهو ٕارتفع@, Îوقاً@: Ô¾ بفتحت� ق ÒÎ¿ي ق ÒÎ¾ ـ مصبا
Êºع مع نفََسـه د ردَّ ¾Îيقاً : @نفع@وÍÈب@, ãèبا من الرجل ق ÒÎ¾و وشاهقات@وشواهق@,

حلقه@/ من صوته



١٧٣ شهق

رّد فال¿Îيق ,@
الزفـ ضّد ال¿Îيق ـ الليث قال ¾Îق@: ـ ٣٨٩ . ٥ الxذيب
Îوقاً@/ Ô¾ يقول وبعÎÉم ¾Îيقاً@, ق ßÎ¿وي ق ÒÎ¿ي ق ÒÎ¾و النََّفس@/ والزف
ٕاخراج النََّفس@,
اHٔن� شّدة من 
والزف اXكروب�@, أصوات من وال¿ÇÎيق 
الزف ٕاسحاق@: أبو وقال
البـ½Íيّ� مـن اللـغة أهـل وزعـم جّداً@/ اXرتفع الشديد اHٔن� وال¿Îيق وقبيحه@,
آخـر ]MÇلة وال¿ÇÎيق الyيق@, ã| ا¡Fر صوت ابتداء ]Mلة 
الزف أّن والكوفيّ�@:
كـّل ّكـيت@: السِّ ابن وقال ية@: {Hا هذه 
تفس ã| الفّراء قال وهكذا الyيق@/ ã| صوته
ومـنه عالياً@, نَفَساً تنفَّس ٕاذا Çق ÒÎ¿ي ¾Îق يقال ومنه َق@, ÒÎ¾ فقد وطال ارتفع ء ãÏ¾
يـقال زيـد@: أبو وقال ا�بال@/ من الطويل الشاهق عبيد@: أبو وقال الشاهق@/ ا�مل

شاهق@/ لذو ٕانّه غضبه@: اشتّد ٕاذا للرجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من مرتفعة قُلّة ã| Fك تظاهر@, مع ارتفاع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
كّل ã|و اXتظاهر@, العميق التنفّس امتـداد ã|و وغلـيانه@, الغضب ارتفاع ã|و ا�بل@,

وظهر@/ وارتفع ع_ ء ãÏ¾
/@١٠٦ . ١١ ـ Îيق Ò¾َزف�و فzا م ÔG اِر النّ ã
َف شُقوا اّلذيَن فأّما

/@٧ . ٦٧ ـ تفور وهيى Îيقاً Ò¾ ا ÒG عوا ßd فzا اُلقوا ٕاذا
كان سواء القلب@, ع� ا¡رارة استولت ٕاذا Nريى ا Ø̂ ٕا العميق الشديد التنفُّس
شـديدة وابـت_ءات وغـموم Yوم من أو ظاهريّـة ماّدية حرارة من القلب ã| ّر Ò¡ا

فيه@/ حرارة وأوجدت اHٕنسان قلب ع� وردت

رّد Øj ا¡Çاّر اGواء من القلب ã| ما ٕاخراج وهو 
بالزف تندفع ا¡رارة وتلک



شهو ١٧٤

/@m_Xا البارد اGواء وجذب النفس

وهو ال¿Îيق كان وٕان ال¿Îيق@, يتلوه بعده Øj Hًأّو 
الزف ذ@كر اللحاظ وwذا
طبعاً@/ ماً مقدَّ التنفّس Vري ã| اGواء ٕادخال

تندفع ØOح 
زف وليسGا وا�ذب@, الطلب حالة ã| دا_ة فهيى oح�ا وأمّا
دا_ة@/ تفور وهيى بل حرارtا@,

ا�هاز ملء يوجب اGواء جذب فٕاّن اHرتفاع@: مفهوم مع ال¿Îيق تناسب وأمّا
واKفاضه@/ الوارد اGواء عن ا�هاز Hلية 
الّزف أّن Fك وارتفاعه@, ãÏ»ّالتنف

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

شهو@:

/@ ّ يى ßÎ¾ ٌء ãÏ¾و وان@, ÖÎ Ò¾ رجل يقال ال¿Îوة@, وهيى واحدة كلمة ـ مقا

فـهو واشxيته ¾Îوات@, وا�مع ء@, ãÏ¿ال ٕا� النفس اشتياق ال¿Îوة@: ـ مصبا
و¾Îيت ,@ Ø ãع� فاشxي بالتشديد يته ØÎ¾و وزناً@ومع'@, مثل@لذيذ ّ ¾Îيى ء ãÏ¾و مشxي@,
¾Îَوي@/ واXرأة ¾Îوان@, فالرجل اشxيته@, مثل وع_@: َتِعب ãèبا من و¾Îوت َء ãÏ¿ال
صادقة ÍÈباِن الدنيا ã|وذلک تريده@, ما ٕا� النفس نزوع ال¿Îوة أصل ـ مفر
H ما والكاذبة ا�وع@, عند الطعام ك¿Îوة دونه من البدن Oتّل ما فالصادقة وكاذبة@:
¾Îوة@/ َء ãÏ¿ال تشxيى ãOّال للقّوة يقال وقد ¾Îوة@, ي ÒxشXا يسّمي وقد دونه@/ من Hتّل
وال¿Îوة الرياء عليكم أخاف ما أخوف ٕاّن ا¡ديث@: ã| ـ ٣٥٤ . ٦ الxذيب
ãÏ¼عاXا من ء ãÏ¾ كّل ã| ولكنّه واحد@, ء ãÏ¿ب ليس]خصوص عنديى وهو ـ اòفيّة
وقـوم قاله@/ ما والقول عبـيد@, أبو قاله ـ يعمله n وٕان عليه@, ØÍ½ ويُ صاحبه ُيضمره



١٧٥ شهو

ي@/ Òxاشـ ٕاذا يشـهو Îا Ò¾و ي ÒÎ¿َي يى ßÎ Ò¾ ويقال لٔ_@كل@/ ¾Îوة@شـديدة ذوو Îاَوي@: Ò¾
¾Îوة@/ بعد ¾Îوة ٕاق�اح يى ÙÎ¿َّوالت

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

والتحقيق@:

ي__ه@/ ء ãÏ¾ من@النفس@ٕا� الرغبة@الشديدة هو اXاّدة@: هذه ã| أّن@اHٔصل@الواحد
وا�مع Vّرد@, مصدر وال¿Îوة ال¿Îوة@/ واختيار ع�اXطاوعة يدّل ٕافتعال واHشxاء

¾Îوات@/
وWدوح مطلوب فهو العقل@: حكم وIت الروح m_ي Dف ٕامّا اHشxاء ٕاّن Øj
البـدن m_ي Dف وٕامّا والgال@/ للسعادة وموجب ,@ Ø ãæنساHٕا والوجـدان ال¿Ìع عند
وموجب وال¿Ìع العقل عند مذموم فهو ال½Íفة@: النفسانيّة ا¦اي_ت جهة ã|و وقواه

النازلة@/ اXاّدية واXرتبة ا¡يوانيّة ٕا� اHٕنسان وسوق ل_Lطاط

ورغبة ¾Îوة ومMلته مقامه Mسب مرحلة كّل ã| لٕ_نسان أّن ذلک وتوضيح
ٕا� وبعـد واHسـ�احة@/ والثّديى éّالل ٕا� رغبة سـنت� ٕا� فللطفل والقهر@: بالطّبع
الّرشـد حّد بلغ أن وبعَد ا¡يوانّية@/ اللذائذ ٕا� وبعد والّلهو@/ الّلعب ٕا� سنوات¾Îوٌة

ومعنوّية@/ جهت�ماّدية ٕا� اXيل فيه يتحقّق

أّول وهـو ,@ Ø ãæروحـا أو ّ دنيويى اXطلوب ٕا� النيل يتحّصل wا قّوة فال¿Îوة
الن
ان@/ ٕا� أو الرضوان@, ٕا� يسلک wا وسيلة

:@ ã| Fك النفسانّية@, اXاّديات ãDف

/@٢٧ . ٤ ـ ÓDَعظ َميً� يلوا Ò] أن واِت ÒÎ Ú¿ال يتَّبعون الَّذيَن وُيريُد
/@٥٩ . ١٩ ـ Îواِت Ú¿ال واتَّبعوا �ة الصَّ أضاعوا َخْلٌف بعِدهم ِمن فخلَف



شهو ١٧٦

/@١٤ . ٣ ـ@ قْنَطرة ÔX ا ßوالقناط� Ò.والَبِن النِّساء ِمن Îواِت Ú¿ال للنّاسُحبُّ ُزيِّن
/@٥٥ . ٢٧ ـ النِّساء دوِن ِمن Îوةً Ò¾ جاَل الرِّ َلتأتوَن أِئّنكُم

أخري@, جهة م_حظة 
غ من ل¿Îواته تابعاً اHٕنسان يكون اXرتبة هذه ãDف
/@ هيى حيث من متّبَعة فال¿Îوات

هو@, حيث من غ
متَّبع فzا فٕانّه الروحانّية@: اXراتب ã| اHشxاء R_ف وهذا
فـاشxاؤه اXتعال@, ا� من والتوّجه والطلب والرضا اHٕرادة متعلَّق أ@نّه جهة من بل

و[ايله@/ نفسه اشxاء ٕا� H تعا� ا� رضاء ٕا� النظر بلحاظ

/@٧١ . ٤٣ ـ Ô.ا4ٔع وَتلَذُّ ا4ٔنُفُس يه Òxتَش ما وفzا
/@٤٢ . ٧٧ ـ ون Òxيَش ا Ø ßW وَفوا@كُه

/@٣١ . ٤١ ـ أنُفُسكُم يى Òxتَش ما فzا وَلكُم
/@٢١ . ٥٦ ـ ون Òxيَش ا Ø ßW � طَ ُم Ò¡و

رضاه@, طريق ã|و ا� سـبيل ã| كونه جهة من ٕامّا اXراحل هذه ã| فاHشـxاء
واHٕخ_ص التامّـة العبوديّة حّد العبد بلغ ٕاذا وذلک ومرضّيه@, مراده ا¡قيقة ã| أ@نّه أو
مقامه@, ٕا�حقيقة وبلغ تعا�@, ا� عظمة ã| فاٍن وهو ٕارادة@وطلب@, له يبق nو الكامل,

اXغّطية@/ والدسائس ا¡ادثة@, العوارض عن Ø�Hو
ã| اHُمور تلک يشxوا أن شأuم من ما أيى :@ ãæالشأ اHشxاء يراد أن وZكن

التـعب 
نظ اXع' وهذا وا¡اHت@, العوارض Hلو يشxوها أن وGم اHٔمر@, نفس

ا4ٔنُفس@/ يه Òxتَش ما وفzا بقوله@:

ب� مش�ك مطلق مفهوم وهو اHٔ@كيد@, وا¦ايل الشديدة الرغبة هو فاHشxاء
Mسبه@/ مورد كّل ã| اXوارد@, هذه



١٧٧ شوب

ã| يـتكلّف أن يلزم اHّٔول فٕاّن :@ Ø ãæوالروحا ّ اXاّديى اHشxاء ب� آخر وفرق

ãæالثا R_ف وهذا ويتبعه@, يشxيه ما Iصيل ã| xNد دا_اً فهو يّتبعه@, Oح Iصيله
ا4ٔنُفس@, يه Òxَتْشـ ما وفzا ,@ يى Òxتَْش ما فzا ولكُم لديـه@: ومxيّأ عنده ÍÈحا فهو

ون@/ Òxيَش ا Ø ßW وفوا@كه
Îوات@/ Ú¿ال واتََّبعوا اHّٔول@: ã| تعا� ويقول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شوب@:

َمشوب@, فهو اللéباXاء@, َشوب مثل خلطه@, قال@: باب من َشوباً شابه ـ مصبا
شـائبة فيه ليس ـ وقوGم لٔ_¾Ìبة@/ ِمزاج عندهم Hٔ@نّه َشْوباً العسل تسّميى والعرب
Fك قّل@, وٕان به Uتلط ء ãÏ¾ فيه ليس ومعناه هذا@, من مأخوذاً يكون أن Nوز ـ ملک
راضية@/ عيشة مثل ]ع'مفعولة فاعلة تكون وأن ُش}ة@, Hو ُعلقة فيه له ليس قيل@:

واHٔقذار@/ اHٔدناس وهيى الشوائب واحدة الشائبة :@ ّ ا�وهريى وقال
قـال َشْوباً@/ أشوبه َء ãÏ¿ال ُشبُت يقال اòلط@, وهو واحد أصل شوب@: ـ مقا
ياب والشِّ اÌ¾Hٔبة@/ من لغ
ه ِمزاجاً عندهم كان Hٔ@نّه َشوباً العسل يى Ødو اللغة@: أهل
ْوب والرَّ العسـل@, ْوب فالشَّ ـ َرْوب Hو َشْوب عنده ما ـ ويقولون به@/ َزج ÔZ Xا Ëºٕا

الرائب@/ éالل

الشيب اشتقاق أّن وأحَسب حسناً@, وَشيْباً حسنة َشيْبة شاب ـ@ ١٢ اHشتقاق
ٕاذا َشـْوباً@: أشـوبه ء ãÏ¿بـال ء ãÏ¿ال ُشبت قوGم من بالّسـواد@, البياض اخت_ط من
H أخ_ط أيى الناس من اُشـابة ويقال ا¢تلط@, والَمشوب الَمشيب ء ãÏ¿وال خلطَته@/

بعينه@/ لط Òòا وب@: والشَّ أشائب@, وا�مع فzم@, 
خ



شوب ١٧٨

لكـونه ٕامّا َشـْوباً@, العسل يى Ùdو ,@o Òaمن َلشوباً قال اòلط@: ْوب@: الشَّ ـ مفر
الشمع@/ من به تلط ÔO Xا وٕامّا لٔ_¾Ìبة ِمزاجاً

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

والتحقيق@:

وليس والدنس@, الكدر من ء ãÏ¾اخت_ط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
منظوراً@/ اXزج أو اòلط مطلق

مشـوبة Çbعيّة وع� بغ
ه@, مشوب Wزوج عسل ع� يطلق اللحاظ وwذا
وهكذا@/ فzم@, 
خ H بأفراد

/@٦٧ . ٣٧ ـ o Òaِمن َلَشوباً zا َعلَ م Ô ÒG ٕانَّ Ú Ôj الُبطوَن ِمyا اِلئوَن Òf
/@oa باHٔدناسومن مَشوباً ¾Ìاباً بطوuم امت_ء بعد Gم ٕاّن أيى

ٕا� وIتاج ãتغ� وكانت الزّقوم@, شجرة من بطوuم امتٔ_ت بعدما م Øu@أ يراد
/@oa من ]شوب فيُسقَون البارد@, ã|الصا باXاء ت)يد

مَشوباً وليس بوساطxم@, أو بأيدvم Oلط أ@نّه ٕا� ٕاشارة باXصدر@: 
والتعب
وحاله@/ وجوده من يتكّون بل عنده@, حاÍÈاً يكن nو قبله@,

مـفهوم عـ� الدالّة فعً_@, H صفة ـ مالِئون ـ بكلمة 
التعب هذا@: ع� ويدّل
اXتوّقع@/ وا�ريان التجديد H الذات@, واتّصاف الوصفيّة

نـفوذ ٕا� ٕاشـارة وغـ
ها@, اXعدة دون البواطن@: أيى بالبطون 
التعب وهكذا
ٕا� بـالنسـبة واXلكيّة اHختصاص ع� الداّل بالّ_م 
والتعـب بواطyم@/ ٕا� الزقّوم
اHســتع_ء ع� الداّل ـ@ علzَا ـ قوله ã| بَع�× 
والتعـب م@/ ÒG ـ@ قولـه ã| الشـوب@,

ع�البواطن@/ ومستعلياً مستولياً wم الشوبUتّص ٕاّن أيى واHستي_ء@,



١٧٩ شور

شـجرة حـقيقة معرفة ع� يتوقّف ,@oa من وب الشَّ حقيقة ٕادراك أّن فظهر
البطون@/ مyا _ٔ] ãOّال الزقّوم

/@٤٤ . ٤٤ ـ الُبطون ã| ãيَغ� ْهِل ÔXكا ßoا4ٔث َطعاُم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شور@:

واH}خر وَعْرضه@/ وٕاظهاره ء ãÏ¾ ٕابداء Fyم اHّٔول مّطردان@, أص_ن شور ـ مقا
ُيعرض الّذيى واXكان ا@/ Òxعرض ٕاذا َشوراً@: الدابّة Ìت Ô¾ قوGم@: ـ فاHّٔول ء@/ ãÏ¾ أخذ
هو ا Ø̂ ٕا أخجله@: ٕاذا به شّور ـ قوGم ã| اللغة أهل بعض قال شوار@/ ßXا هو الدواّب فيه
قوله فكأّن ُشواره@, ا� أبدي ـ قوGم ذلک ومن الرجل@, فرج وار@: والشُّ وار@/ الشُّ من
أشوره@/ العسَل Ìت Ô¾ ـ قوGم اH}خر والباب خجل@/ ØOح ُشواره أبدي أراد به@: شّور
َشور من مشتّق وهو ,@ أمريى ã| ف_ناً شاورت ـ الباب هذا من اللغة@: أهل بعض قال

غ
ه@/ من الرأيى اXستش
يأخذ فكأّن العسل@,

¾Ìبـته@/ ويـقال@: جـنيته@, قال@: باب من َشْوراً أشوره العسَل Ìت Ô¾ ـ مصبا
فيه Nريى الّذيى اXـكان وذلک وLوه@/ باHٕجراء للبيع عرضxا َشْوراً@: الدابّة Ìت Ô¾و
وشاورته النطق@/ من يفهم ء ãÏ¿ب لّوح تشويراً@: وشّور ٕاشارًة بيده ٕاليه وأشار ِمشور@/
وفzا الَمشورة@, ËºHٕوا بكذا@, Ø ãع� فأشار فيه رأيه Hَٔري راجعته واست¿Ìته@: كذا ã|
شـار من هيى ويقال الواو@/ وسكون الش� ØËÈو الواو@, وفتح الش� سكون لغتان@:
ب¿Ìب النصيحة حسن شبّه العسل@, Ìت Ô¾ من ويقال شوار@, ßXا ã| عرÎÈا ٕاذا الدابّة
مـثل بيyم@, شوري وأمرهم منه@, Ëºٕا وري والشَّ واشَتوروا@, القوم وتشاَور العسل@/
مثّلث@: والشـوار غ
ه@, دون ء ãÏ¿ب أحد H@يسـتأثر أيى بيyم@, ÏÈفَو أمرهم قوGم



شور ١٨٠

البيت@/ متاع

اXتاع@/ عن به Ø'يك Fك الفرج عن به Ø'ويُك اXتاع@, من يبدو ما وار@: الشُّ ـ مفر
والتشـاور أخرجته@/ وأ¾Ìته@: العسـل و¾Ìُت خّجلـته@/ ما به فعلت به@: وشـّورت
¾Ìت قوGم من البعض@, ٕا� البعض ]راجعة الرأيى استخراج والَمشورة@: واXشاورة

منه@/ واستخرجته موضعه من ذته ØHا ٕاذا العسل

العسـل Ìت Ô¾و /@ بالرأيى عليـه وأشار ٕاليـه@/ أومي باليـد@: ٕاليه أشار ـ صحا
لغة@/ وأ¾Ìت اجتنيxا@, واش�tا@:

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

والتحقيق@:

بـ� من رأيى أو عمل أو قول من أمر انتخاب اXاّدة@: ã| الواحـد اHٔصل أّن
النحو@/ Çwذا واHنتخاب اHستخراج Gذا Ëºٕا ْوري والشَّ bعّية@/ ٕا� اXستندة اHُمور
اHنتخاب جهة ي_حظ@فzا والتشوير: والَشْور العمل@/ هذا ٕادامة واXشاورة@: والتشاور
والنظر بالفاعل الفعل قيام جهة فيه وي_حظ اHٕشارة@, وهكذا مyم@/ فرد جانب من

التفعيل@/ صيغ ã| مراراً مّر Fك الوقوع@, جهة ٕا� التشوير ã| النظر أّن Fك ٕاليه@,
الدابّة انتخاب اXوردين ã|ي_حظ العسَل@: Ìت Ô¾و الدابَّة@, Ìُت Ô¾ ـ قوGم وأمّا

وغ
ه@/ الشمع من العسل وانتخاب وعرÎÈا@, ب�الدواّب من

Vازات@/ اXتاع@: أو الفرج ã| FGFعني�واستعXا هذين ولعّل

/@٢٩ . ١٩ ـ اً َصِبيّ الَمْهِد ã| كاَن َمْن ُنَكلُِّم َكْيَف قاُلوا@ ٕاليِه فأشاَرْت
ليجي}م@/ Ø ã1الص ٕا� اHٕرجاع وهو ا�واب@, ã| أمراً فانتخَبْت أيى

من أمر انتخاب بعنوان ٕاZاء هو اHٕشارة فٕاّن واZHٕاء@: ب�اHٕشارة الفرق فظهر



١٨١ شور

هو@/ حيث من اZHٕاء H اHُمور@,

واHٕشارة@/ اZHٕاء من أعّم ]ع' فهو النحو@: ã| اHٕشارة أÊºء أمّا
َرَزقناُهم ا ØWو م Òyبَي شوري وأمُرُهم �ةَ الصَّ وأقاموا م Øwلر اسَتجابوا والَّذيَن

/@٣٨ . ٤٢ ـ ُينِفقون

/@١٥٩ . ٣ ـ Lَع�ا َفتََو@كَّْل عزمَت فٕاذا ا4َٔمر ã| وشاِورُهم م Ô ÒG واستغِفر
وخصوصيّاtا اGHٕيّة اHٔحكام ٕاجراء كيفيّة ã|و اHجBعيّة اHُمور ã| اXشاَورة

الناس@/ ٕا� ا¤ّولة
فوائد@: الشوري ã|و

باHجBع@/ واHخت_ف التفّرق ورفع واXساXة@, التعاطف حصول ـ ١

واHٔفكار اH}راء بٕاظهار واXعـرفة@, واHط_ع والبص
ة اHختـبار ازدياد ـ ٢
التفاهم@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� اXتقابلة

والعمل اXعروضة ب�اH}راء من واHٔرجح اHٔو�واHٔفضل هو ما انتخاب ـ ٣
MاGم@/ واHٔوفق اHٔصلح هو ما وتشخيص به@,

التشّتت ورفع النافذة الواحدة والقدرة القّوة وحصول الوحدة@, روح ٕاNاد ـ ٤
Gم@/ 
وخ ص_ح هو ع�ما والعمل والتباغض@,

َو4 ـ منه Í½والن والتأييد التوفيق فٕاّن اXتعال@, العزيز ا� ع� التوكّل Øj ـ ٥
َلُكم@/ غالب َف� Lُا Íكُم Ô½ين ٕان العظoـ Lبا ٕا4ّ قّوة َو4 َحول

قد أيضاً Cص> ا� رسول أّن ØOح اXؤمن�@, خصائص من التشاور أّن فظهر
ينتخبوا ØOوح اHٕسـ_مّية@/ اHُمّـة ب� Dف والوحدة التفاهم روح ليتحقّق بذلک@, اُمر



شوظ ١٨٢

معا¾Îم@/ نظام ã| وأع�قانون برنا¶ أحسن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شوظ@:

H@دخان النار اللََّهبمن شواظ واظ@: فالشُّ صحيحة@, واحدة كلمة شوظ@: ـ مقا
معه@/

فيه@/ دخان H الّذيى اللَّهب واظ@: والشِّ واظ الشُّ ـ صحا

ُشواظ@, يقرؤون أ@ك^القّراء الفّراء@: قال نارـ شواظمن ـ ١١@.@٣٩٩ الxذيب
واظ@: الشُّ الزّجاج@: قال وُصوار@/ ِصوار البقر@: �Fعة قالوا Fك الش�@, ا¡سن Ì»وك
وَحرُّ ُشواظ@/ ها و¡رِّ شواظ@, النار لدخان يقال ابنcيل@: معه@/ دخان H الّذيى اللهب

الشمس@/ من شواظ ã'أصاب ُشواظ@, الشمس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXتجّسمة الشـديدة ا¡Çرارة أو اللََّهب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
cس@/ أو نار من اXنفصلة اXتجزئة

Hش�ا@كها ,@ ّ ومعنويى ّ لفظيى تناسب الوشظ@: الشظي@, الشّظ@, ـ وب�مواّد وبيyا
ء@/ ãÏ¾ عن وتفّرق انشقاق ã|

/@٣٥ . ٥٥ ـ تنت½Íاِن َف� اٌس ÔLو نار ِمن ُشواٌظ ا Ôgَعلَي ُيرَسل
تشـخيص ع� متوقّفة وحقيقته النار@, من ومتجلّية منفصلة قِطعة فالشـواظ

النار@/ راجع ـ اXنظور nالعا ذلک ã| النار حقيقة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٨٣ شوك

شوك@:

ذلک من ء@/ ãÏ¿ال ã| طرف وحّدِة خشونة ع� يدّل واحد أصل شوك@: ـ مقا
الشـوك@/ ã'شا@ك ويقال وُمشيكة@/ وشائكة َشوكة شجرة يقال معروف@/ وهو الشوك
ْو@كة الشَّ ذلک من ويشتّق أنبت@/ ٕاذا الفرُخ وشّوك بالشوك@/ آذيته ٕاذا ف_ناً@: وأشكت
اXرأة ُ ثَديى ك وشوَّ حّدtا@/ من اXّس اòشنة وهيى َشْو@كاء@, وبُردة البأس@/ شّدة وهيى

َطَرفه@/ وIّدد انتصب ٕاذا

شا@كت قيل ك^شوكها@: فٕاذا شوكة@/ والواحدة معروف@, الشجرة شوك ـ مصبا
/@ جلديى أصاب قال@: باب من الشوك ã'وشا@ك أيضاً@/ وأشا@كت خاف@, باب من شوكاً
الس_ح@/ ã| والقّوة البأس شّدة والشوكة به@, أصبته ٕاشا@كًة@: وأشكته به زيداً وشّو@كت
شائک وهو وحـّدته@, شـوكته ظهرت خاف@: باب من َشـْو@كاً@, يَشاك الرجل وشاك

بأسه@/ شّدة اXقاتل@: وشوكة القلب@, ع� الس_ح وشا@كيى الس_ح

عن كَة والشِّ بالشوك Ø(ويع النبات@/ من رأسه ويصُلب يِدّق ما ْوك@: الشَّ ـ مفر
والشّدة@/ الس_ح

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

والتحقيق@:

اللينة@والضعة@/ مقابل ã| اHنتصاب@وا¡ّدة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
Mسبه@/ موضوع كّل ãDف اXوارد@, باخت_ف Oتلف اXع' وهذا

ما والقول العمل ã|و وحّدة@/ دقّة وله خشـناً يكون ما النـبات@: ã| فالشوك

الثّديى ã|و بدّقة@/ خشناً منه خرج ما الَفْرخ ريش ã|و وٕايذاء@/ نفوذ وله خشناً يكون
وقّوة بأس ذا يكون ما اXقاتل ã|و رأسه@/ ã| أو بدّوه أّول ã| دقيقاً منتصباً يكون ما



شوي ١٨٤

Vهَّزين@/ كانوا ا¤ارب�ٕاذا الطائفة ã|و وس_ح@/

َتكون ْو@كَِة الشَّ ذاِت Òغ� وَنأنَّ وَتودُّ َلكُم ا Úu@َأ ß.الطاِئَفت اLٕاحَدي َيِعُد@كُم وٕاذ
/@٧ . ٨ ـ َلكُم

نافذة@/ قويّة وأسلحة وبأس حّدة وليستGا للشوكة@, فاقدة طائفة أيى

هـم الشـوكة عـن العـارية والطائفة بدر@, غزوة مقّدمة ã| نزلت اH}ية وهذه
ألف هـم الشـوكة ذات والطائفة عظيمة@, أموال مع الشام من أقبلت رجً_ أربعون

الشام@/ اXقبل�من الطائفة لنجاة مكّة من خرجوا قريش من رجل

شوكxم سيطرة Iت تكون الطائفت� ٕاحدي أّن ورسوله تعا� ا� وعد وقد
ع� أو عظيمة@, وكانت أمواGم ع� ٕامّا علzم@: غالب�مسلّط� فيكونون وحgهم@,
]_ئكته وأيّده رسوله ا� Í½ن وقد قريش@, اÌ¿Xك�من رؤوس وهم مyم@, نفوس

العليا@/ هيى اHٕس_م كلمة ا� وجعل الكافرين@, دابر وقطع

ٕاصابة من ]راتب فائدة وأ@ك^ تأث
اً أشدَّ ومغلوبيxّم الطائفة هذه قتل وكان
اHُو� النظرة ã| ع�اHٔموال التسّلط كان وٕان ,@DO H Fو�كHُا الطائفة من اHٔموال
ٕاحـدي تعا�@: بقوله 
التعب ã| السبب هو هذا ولعّل و[ايل@, رغبة مورد الظاهريّة

ائفت.@/ الطّ
هـذه ٕا� مـتوّجهاً كان قد النظر أّن اXربوطة@: الكرZة اH}يات من ويسـتفاد

الكافرين@/ دابَر وَيقطع اHٔمر@: أّول من الثانية الطائفة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شوي@:

ذلک ومن اXال@/ ُرذال وهو وي الشَّ ذلک من /@ Ù�Gا ع�اHٔمر يدّل شوي@: ـ مقا



١٨٥ شوي

وكّل قْتل@/ Ò[ليس ما وكّل اHٔطراف وي@: والشَّ الرأس@/ جلدة وهيى َشواة bع الَشوي
وهو وي الشَّ من هو ُدريد@: ابن قال /@ ّ َشويى ّ َعييى اHٕتباع ã| ويقولون /@ ّ َشِويى Øه� أمر
بقيّة وايا@: والشَّ أطرافه@, وهيى َشواه أصبَت ٕاذا فأشويته الّصيد رميُت ويقال ذال@/ الصغ
الرُّ ء ãÏ¿ال واية@: والشُّ وَهوuا@/ لقلxّا بذلک@: يت Ùd ا Ø̂ وٕا َشويّة, الواحد هلكوا, قوم

والّذيى /@
يس ء ãÏ¾ أيى شواية Hّٕا اXال من ãJب ما ويقال الشاة@/ من الكب
كالقِطعة من
شويت وتقول@: اُه�@, @فكأ@ّنه@قد ُشِويى ٕاذا Hٔ@نّه هذا@, من مشتّق واء الشِّ أّن فيه@: H@نشّک
اHٕبقاء اHٕشواء@: اòليل@: قال اللحم@/ انشوي ويقال ُمشتو@, فأنا واشتويته@, َشيّاً اللّحم

Gا@/ بقيّة H Gا@: َشوي H معناه@, ã| أو

,@ ّ مَشويى وهو ,@Ì»فانك ك«Ìته مثل َشيّاً@فانشوي@, اللحم@أشويه شويت ـ مصبا
وأشويت واء@]ع'@مفعول@مثل@كتاب@وبساط@/ والشِّ شويته@/ واشتويته@مثل وأشويته@لغة,

/@mكالقوا مَقتً_ ليس ما وكّل اHٔطراف وي@: والشَّ واء@/ الشِّ أطعمxم القوَم@:
وشويت النار@, ]با¾Ìة أنضجته َشيّاً@: اللّحم شويُت ـ ٢١٨ . ٢ اHٔفعال @كتاب
أبقيت@/ ء: ãÏ¿ال ومن واء, الشِّ أطعمتک وأشويتک@: أشويت@, ضّد مقَتله@, أصبت َء: ãÏ¿ال

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

والتحقيق@:

عن@حالته@الطبيعّية@Mرارة@النار ء ãÏ¾ خروج هو اXاّدة: @هذه ã| أّن@اHٔصل@الواحد
ٕاذا َء ãÏ¿ال وشويُت ظاهره@/ وتبّدل نضج ٕاذا اللّحم شواء ذلک من معنوّية@/ أو ماّديًة
أثر ã| كان ٕاذا ذلک من اXال رذال ولعّل أصابه@/ ما ٕاصابة Mرارة حياته ظاهر تبّدل

ٕاصابة@/

اHٔصـيلة حالته عن ء ãÏ¿ال خروج لوازم باعتبار fجازيّة :@ ãæـعاXا ã}با وأمّا



شوي ١٨٦

ÇTالة H ويكون اHٔصيل@, وجوده أصل من ليس وهو ,@Hًُرذا ويكون ,@ ã}البا Jفيب
وهكذا@/ ضعيفاً@, هيّناً

/@٢٩ . ١٨ ـ الوجوَه َيشويى هل ÔXكا اء ß[ ُيغاثوا َيسَتغيثوا وٕان
اXاء وهذا هل@, ÔXكا ]اء علzم يُعان العذاب@: حرارة كشف ã| استن½Íوا ٕاذا أيى
عن وOرجها وجوههم يُنِضج ولل¿Ìب العذاب لكشف ٕالzم أصيب ٕاذا اXذاب ا¡اّر

يي@/ ÒJ4و وتفzا ÒZ4 ـ الطبيعيّة وا¡الة الصورة

وي للشَّ اَعة نَزَّ َلظَي ا Úuٕا كَّ� بَبـِنيه@/// يوَمئٍذ َعذاب َمن َيفتديى لو الُمجرُم َيوّد
/@١٦ . ٧٠ ـ

كـانوا يـومئذ ب� اXعذَّ فٕاّن الوجوه@/ يشـويى الّذيى العـذاب فوق عذاب هذا
ٕاحاطة بسبب الطبيعيّة وا¡ÇاHت الصور عن ظواهرهم وخارجة أجسامهم مَشويّة
من م ÒG ما يMع شديد ّ ثانويى عارض عذاب يومئذ wم Jيط Øj اHبت_ءات@, حرارة

وي@/ الشَّ

ب� Dف اò_ف يندفع وwذا قلنا@, Fك لّلفظ Ø ãJا¡قي اXع' وهو اXراد هو فهذا
أطراف أو الرأس َجلدة ع� الشوي aل وH@يناسـب الكرZت�@, اH}يت� ã| اللّفظ�

Vازان@/ F Øuفٕا البدن@,
حرارة وفzا اXاّديّة الدنيا من بيوم ا�زاء يوم تMيلهم اLHراف@: سبب وأمّا
َرت@, ُكـوِّ ْمُس الشَّ ٕاذا لطيفة@, ج«Êنيّة يومئذ اHٔبدان أّن مع الرؤوس@, تصيب cس
� ÒXالعا خصوصيّات ã| اXقايسة وNHوز جانب@, كّل من أحاطت العذاب@قد وحرارة

عذب@/ ـ راجع ـ بوجه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٨٧ ء شيى

ء@: شيى

مـنه Ëºٕا واXشيئة أراده@, نال@: باب من شيئاً@, يشاؤه اHٔمَر زيد شاء ـ مصبا

غ لكنّه الزائد@, ع� Ø ãص�Hٔا Jمل من قياس ع� Hّٕا سائغ 
غ واHٕدغاُم باGمزة@,
كاHٔقوال حgاً أو كاHٔجسام حّساً ٕامّا موجود كّل عن عبارة اللغة ã| ء ãÏ¿وال منقول,
ما واHٔقرب عّلته@, ã| واختلف مُن½Íف@, 
غ أشياُء ء ãÏ¿ال وbع شـيئاً@, قلت Lو

راء@/ Ö Òa وزان شيآء أصله أّن اòليل عن حكيى

اHٔخفش@: وقال غ
م½Íوف@/ أشياء وا�مع ء@, ْ ُشيَيى تصغ
ه ء@: ÖãÏ Ú¿ال ـ صحا
للتخفيف@/ الياء بعد اGمزة حذفت أشـيئاء@, أصله Hّٔن ي½Íف n فلهذا أفِع_ء@, هو
ت Ø{ش ا Øu ٔH Gا@, استعGFم لك^ة ¼Íفها@: تركوا ا Ø̂ وٕا أفعال@, أشياء :@ ã]الكسا وقال
اHٕرادة@, والَمشّية@: /@ Ö�َول Öَه� فيقال ,@ Ø�َول Øكَه� َشئِّي ٍء ãÏ¾أصل الفّراء@: وقال بَفْع_ء@/
]شـيئته@/ أيى شـيعٍة@, مثل ا� لِشـيئة ء ãÏ¾ كّل ـ وقوGم أشاؤه@/ َء ãÏ¿ال ِشـئُت وقد

عليه@/ aلته ع�اHٔمر@: الرجَل َشيَّأُت :@ اHٔصمعيى

اXوجود فيشمل عنه@, Ò(ـ ÔOو يُعلم أن يصّح ما اللّغـة ã| هو ء@: ãÏ¿ال ـ @كلّيا
الواجب ع� ويقع واXؤّنث@, اXذّكر ع� يطلق مذّكر وهو ,@Hًا ÔT أو Wكناً واXعدوم
تارة أطلق شاَء@, مصدر اHٔصل ã| وهو سـيبويه@/ ذلک ع� نّص واXمتنع@, واXمكن
ء@/ ãÏ ß¿َم أيى أخري تارة و]ع'ٕاËºمفعول ,@ الباريى يتناول وح فاعل@, ÒËºٕا ]ع'شاٍء
قـّدره@, ومشـيئًة@: شـيئاً َء ãÏ¿ال تـعا� ا� وشاَء ـ ٢١٢ . ٢ اHٔفعال @كتاب

اHٔضداد@/ من وهو ك@, ØÌº وأيضاً أحَزنک@/ وشاءك@: أراده@/ واHٕنساُن@:

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



ء شيى ١٨٨

والتحقيق@:

هذا وتوضيح الطلب@/ حّد ٕا� يصل [ايل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
مباحث@: ٕا� Jتاج اHٔمر

ُيطلب@, أن يصّح ما كّل ع� ويطلق كاXشيئة@, مصدر اHٔصل ã| ء ãÏ¿ال ـ ١
اXمكنة@/ اXوجودات وسائَر موجود@, لكّل مطلوب فٕانّه الواجب فيشمل

/@١٩ . ٦ ـ وبينكُم ãDبَي Îيٌد Ò¾ Lُا ُقل ةً Îاَد Ò¾ ÔLأ@ك ء ãÏ Ò¾ ُّ ُقلأيى
¾Îادته@/ اXتوقّع ء ãÏ¿ال مصاديق من مصداق تعا� فا�

/@٢٩ . ٢ ـ oَعل ء ãÏ Ò¾ َبُكّل وهَو Êواٍت Òº َسبَع اهنَّ َفَسوَّ
/@١٦ . ١٣ ـ ء ãÏ Ò¾ ُكّل خاِلق Lُا ُقل

/@٢١ . ٤٨ ـ َقديراً ء ãÏ Ò¾ َع�ُكّل Lُا َو@كاَن
ومقدور@/ وUلوق معلوم كّل فيشمل

اXوجود أّن Fك عمل@/ أو حكم أو موضوع من يُشاء ما ع�كّل يطلق ء ãÏ¿فال
نفسه@/ ã|ثبت ما ع�كّل والثابت يوجد@/ ما ع�كّل يطلق

تصّوره Øj ,@Hًأّو ء الَمشيى ٕا� التوّجه بعد اòارج ã| تتحقّق ا Ø̂ ٕا اXشـيئة ـ ٢
اXشيئة@/ تتحقّق وبعدها ثالثاً@, ٕاليه والرغبة ا¦ايل Øj ثانياً@,

اHٕرادة@/ Øj ,@oوالتصم العزم يتحقّق اXشيئة وبعد
ٕا� Hو توّجه ٕا� اXشـيئة Iتاج ف_ تعا�@: اòالق ã| وأمّا ا¢لوق@, ã| هذا
ء ãÏ¾ ٕا�كّل أقرب وهو ,@ ّ حضوريى وعلمه ٕاحاطته فٕاّن و[ايل@, رغبة ٕا� Hو تصّور
aَة@, الرَّ َع�َنفسه َرّبكُم كتَب َخب�@, Õoَعل Lا ٕانَّ ـ@ علُمه ء ãÏ¾ كلَّ وسع نفسه@, من



١٨٩ ء شيى

الِكتاب@/ اُمُّ وِعْنَدُه وُيْثِبت َيشاُء ما Lُا حو ÒZ
� ّ ا¡ضوريى التاّم فبالعلم والقدرة@: العلم آثار من تعا� ا� ã| اXشـيئة ـ ٣
مكان Hو زمان J@Hجبُه وم¿Îوداً@, ومعلوماً عنده حاÍÈاً اHٔشياء bيع تعا�يكون
bيع ã| تاّم اختيار له يتحّصل اXطلقة الكاملة وبالقدرة /@ ّ نوريى حجاب Hو حّد Hو

ã| واHٔحسن اHٔصلح هو ما Hّٕا يشاء H أن ãÏÉتقت التامّة وقدرته ويريد@, يشاء ما
يـوجد n وٕاذا وا¡اجة@, الضعف من ينشأ هو ا Ø̂ ٕا اHٔصلح 
غ انتخاب فٕاّن الواقع@,
وجود مع اXرجوح ٕا�اختيار ا¦ايل يتصّور فكيف ء@: ãÏ¾ ّ ٕا�أيى احتياج Hو ضعف

اHٔرجح@/

/@١٠٨ . ٣ ـ . ÒXللعا ÓFُظل ُيريد Lا َوما با¡ّق َعليَک َنتلوها Lا آياُت ِتلَک
ã| والتـحقّق الثبوت هيى وا¡ياة ا¡ياة@: ٕا� والقدرة العلم ãOصف مرجع ـ ٤
اXوجودات مراتب ã|تلفH وهيى الذاتّية@, اòصوصيّات bيع حفظ مع ء ãÏ¿ال ذات

ا¡ياة@/ كملت HًFك الوجود اشتّد Fّفكل Mس}ا@,
اXطلق والنور ا¡ّق البحت الذات هويّة عن عبارة تعا� ا� ã| ا¡ياة وصفة
اÇGويّة هيى حقيقxا بل ا¡ّق@, الذات ع� بزائدة ليست فا¡ياة القّيوم@, الثابت الفرد

نف«Îا@/ ã|و بنف«Îا اXطلقة ا¡قّة
والعنوان@/ اXفهوم ã| والذات@: ا¡ياة Hتلف ا Ø̂ وٕا

الوجوه وعَنت القّيوم@, ا¡يىُّ هَو ـ الذات وبعد Hًأّو ËºHٕا هذا يذكر وع�هذا
وت@/ ÒZ4 اّلذيى َع�ا¡يىِّ وتوكّل القّيوم@, للحيىِّ

عن ه ØMXا الذات فٕاّن وا�Fلّية@: ا�_ليّة الصفات لسائر مبدأ ا¡ياة فصفة ـ ٥
نقص Hو بضعف يتّصف H ا¡Çّق@: اXطلق النور وهو وداخلّية@, خارجيّة حدود ّ أيى
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تاّم وعلم مطلق ت ÒM نور تعا� فهو فقر@, Hو احتياج Hو Tجوبيّة Hو Tدوديّة Hو
وحّق@/ وٕارادة وعدل كاملة وقدرة

ت_زم كذلک اXطلق@: ا¡ـّق النـور ã| وت_حظ تنðع ا Øu أ Fك الصفات وهذه
قلنا Fك بنف«Îا وحقيقxا ع�ا¡ياة هو بذاته ا¡ّق النور فٕاّن ذاtا@, ã| اXطلقة ا¡ياة

¾Îد@/ ـ راجع ـ

ما وجلب الذات Tافظة ٕا� الشديد ا¦ايل ولوازمها ا¡ياة صفة آثار ومن ـ ٦
بالطبع@/ ها ØÍÉوي تستكرهه ما ودفع منه وتلتّذ ي__ها

ما وجلب ودوامها ذاتـه وسـ_مة بقاءه Jّب ّ حيى كّل فٕاّن ,@ ّ طبيعيى أمر وهذا
حياtا@/ hحر عن والدفاع ي__ها@,

والدافعة@, با�اذبة اXوارد بعض ã| عنه Ø(يع قد :@ الطبيعيى الشديد ا¦ايل وهذا
كّل ومرجع والبغض@/ والعشق با¡ّب موارد ã|و والغضب@/ بال¿Îوة اُخر موارد ã|و

ي__ها@/ ما وجلب ا¡ياة حفظ ٕا� مyا
ã| واXقاومة وحفظها أجزائه ب� ا�ذب بصورة Øيتج� ا�Fد@: ã| ا¦ايل وهذا

ينافzا@/ ما قبال
حياته@/ Ôhويد ينفعه ما Pذب ذلک@, ٕا� مضافاً النبات@: ã|و

Nانسه@, وما م__ه ٕا� والتعلّق وا¡ّب با¦ايل ذلک@, ٕا� مضافاً ا¡يوان@: ã|و
والعدّو@/ ا¢الف مع الشديد والMاع

ا¦ايل من أيضاً@, الروحانيّة ا¡ياة آثار Øتتج� ذلک@, ٕا� مضافاً اHٕنسان@: ã|و
مـا وحّب يـ__ه ما وجذب وتقويته@, حياته وٕادامة آثاره وٕاحياء الروح حفظ ٕا�

Nانسه@/ ما ٕا� الشديد وا¦ايل منه يستلّذ
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ةً مودَّ َبيَنكُم وَجَعَل ـ فقط Ø ãæالروحا ا¦ايل آثار تتحقّق الروحانّية@: nعوا ã|وÒ.ـياط الشَّ َجَعلنا ٕانّا أزواجاً@, ا4ٔنعام وِمَن أزواجاً أنُفِسكُم ِمن َلكُم وَجَعَل ة@, Òaوَر
يؤمنون@/ 4 ِللَّذيَن أولياَء

ف_@بّد النفس@, حّب ٕا� يرجع والعشق ا¤بّة أنواع bيع ٕاّن ـ مع'قوGم وهذا
حياtا@/ النفس ]حافظة ا¦ايل ٕا� ترجع ا¦اي_ت أنواع بأّن ـ Ì Ø»يف أن

مع'صحيح@, له يتصور ف_ وجّل@: عّز ا� ã| ا¡ياة Tافظة ا¦ايل@ٕا� وأمّا ـ ٧
حّق Ø ã'غ وهو الذات@, هويّة عن عبارة ا¡ياة ٕاّن وقلنا واجبة@, ثابتة تعا� حياته فٕاّن
منه@/ ويلتّذ ي__ه ما جلب ٕا� Hو Tافظة ٕا� فيه حاجة ف_ ,@ ّ أبديى Ø ãأز� مطلق ونور

والرÇaة النور ببسـط ا¡Çياة Tافظة ٕا� ا¦ايل هو منه@: ا¡ّق الصحيح ا Ø̂ وٕا
يشاء@/ Lو ّ بأيى والوجود@, ا�ود وٕافاضة

ã| وهو ولوازمها@, حياته آثار من وهو له@, ثابت وا¤ّبة@: الشديد ا¦ايل فهذا
اGHٕ×يّة النوريّة التجلِّيات Øتتج� ا¡ّب وwذا ع�مشيئة@, آن كّل ã|و شأن@, ã|@يوم @كّل
َكذلَک َيشاء@, ما َيفَعل Lا َكذلک وَيقدر@, َيشاء ن ÒX الّرزَق َيبسط Lُا ا¡ياتّية@: ا¡قّة

ء@/ ãÏ Ò¾ ُكلَّ وسَعْت ã'aور ,@. ÒXفضلع�العا ذو Lا ولكّن يشاء@, ما لق ÒOLا
حقيقة فٕاّن واHٕرادة@, اXشيئة بتحقّق اHختيار ولوازمها@: القدرة آثار ومن ـ ٨
ٕا� ينxيى ٕا�أن أ@كمل@, القدرة تكون أقّل ا¡ّد كان Fّوكل ا¡ّد@, رفع عن عبارة القدرة

/@ Ø ã'الغ ا¡ّق النور وهو ,@ Ø ãçوذا ّ خارجيى قيد ّ أيى عن ه ØMم مطلق واجب نور

واHختيار اXشـيئة Iقّق وحّد@: قيد ّ أيى عن ه ØMوالت اHٕط_ق هذا لوازم ومن
الذات ويوجبTدوديّة اHٕط_ق وا�)خ_ُف اXقهوريّة فٕاّن بالكّلّية@, ا¡دود ورفع

اHختيار@/ وسلب
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wذا Tـدود فهو :@ ّ خارجيى أو Ø ãداخ� ّ طبيعيى قانون سلطة Iت كان من فٕاّن
هه ØMوت النور ٕاط_ق Oالف اXع' وهذا اXورد@, ذلک ã| اHختيار عنه ُيسَلب القانون

ا¡دود@: عن

َمـْن وتُِعّز َتشاء ن ÚW اXلَک Cع وتَ َتشاء َمن لَْک ÔXا ãçتؤ الُملِْک مالَک الّلىهمَّ ُقل
/@٢٦ . ٣ ـ َقدير ٍء ãÏ Ò¾ َع�ُكّل ٕانََّک Ô�òا بيدك َتشاء َمن وتُِذّل َتشاء
/@٦٨ . ٢٨ ـ ةُ Ò� ßòا م ÒG كاَن ما تار ÒOو َيشاء ما لق ÒO وربَُّک

باXِشيَّة اHٔشـياَء اُ� َخلََق ـ ال¿Ìيفة الرواية مفهوم حقيقة ذ@كر ا ØW فظهر ـ ٩
حـّق Øيـتج� وwا والقدرة@, العلم آثار من هيى قلنا Fك اXشيّة فٕاّن بنف«Îا@: واXشيََّة
الفعل ا�انب�من أحد اختيار ومقام ا¦ايل@, من شديدة مرتبة فاXشيّة اHٔزلّية@, ا¡ياة

والتكوين@: واòلق الفيض يظهر وwا الذات@, ِصفات من وهيى وال�ك@,

َيشاء@, ُملكَهَمن ãçيؤLوا َنشاء@, َمن ِتنا Òaُنِصيببر َيشاء@, ما لق ÒO Lُا @َكذلَک
وُيْثِبت@/ َيشاء ما Lُا حو ÒZ

أهل لسان ã| عنه Ø(عXاC النور سعة مقدار Hّٕا ليست القدرة أّن ذلک وتوضيح
فالقدرة شديدة@, فيه والقّوة السعة تكون قليلة حدوده كانت Fّوكل بالوجود> ا¡gة
ا¡دود يعرفRصوصيّة وضعفاً شّدة النور هذا ومقام الذات@, نور حقيقة وراء ليست

ا¤دودّية@/ ومقدار
Lو ّ بأيى ]حدودة وليست Gا@, uاية H ه ØMXا كذاته وجّل عّز ا� ã| فالقدرة

يتصّور@/ حّد ّ أيى عن ه ØMم تعا� ذاته ٕاذ يتصّور@,

ã| واXشيئة القدرة ٕا� مستندة فاHٔشياء اXشيئة@, هو وظهورها القدرة ã Ù�Qو
العلم@/ ٕا� خصوصيّاtا ã|و ذاtا@,
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اXشـيئة ã| قـلنا ما فÇzا فالدليل ا¢لوق@: ã| واHختيار اXشـيئة وأمّا ـ ١٠
القيود رفع هيى والقدرة _tا@, ÒVو القدرة مَظهرة اXشيئة ٕاذ وجّل@, عّز � واHختيار

شديدة@/ القدرة كانت قليلة مyا Lو ّ بأيى ا¤دوديّة كانت Fّوكل ا¡دود@, ãDون

ٕاط_قها مقدار باعتبار القدرة@, من Tدود مقام Gا اXوجودات من مرتبة فكّل
عن والروح واX_ئكة وا¡يوان والنبات ا�Fد من مرتبة كّل كٕاط_ق ا¤دودّية@, عن

دوuا@/ Dف الواقعة ا¡دود
واHختيار اXشيئة من له غ
ٕانسان@: أو ٕانساناً كان مرتبة ّ أيى ã| موجود فكّل

ا¤دودّية@/ عن وٕاط_قه قدرته ]قدار
فzا@, والوجود والفيض النور ك«Ìيان اXوجودات مراتب ã| سارية فاXشيئة

فzا@: الظاهرة القدرة أثر ã|
ٕاعملوا ,@ Ôr ِشئْ Øæأ َحْرثكُم فأتوا ,@ Ôr ِشئْ َحيث ِمyا فُكلوا ,@ ÔB ِشئْ َحيُث ِمن فكُ�

/@ Ôr ِشئْ ما
بل تفويَض Hو Ò Ö(َج H ـ@ ال¿Ìيفة الرواية حقيقة الكلFت هذه من فظهر ـ ١١
ا¡دود عن وانط_قه قدرته ]قدار مشيئة وله Uتار اHٕنسان فٕاّن اHٔمرين@: Òب� اHٔمُر
اHٔمر@/ نفس ã| له الذاتيّة والقيود ا¡دود مقابل ã| وVبوريّة مقهوريّة وله قلناه@, Fك@
أعـFله ã| اXشيئُة تلک فتؤّثر ا�@, مشـيئة سـيطرة Iت واقع أ@نّه ٕا� مضافاً

أموره@/ وجريان وحركاته

ومشيئة الذاتّية@, قدرته أثر ã| مشيئة مشيئت�@: حكومة Iت واقع فاHٕنسان
اXتعال@: ا� جانب من اòلق مراتب ع� حا@كمة نافذة

Lا َيشـاء أن ٕا4ّ َتشاءوَن وما نشاء@, ما فzا لَه لنا عجَّ العاجلََة ُيريد كاَن َمن
َتقديراً@/ ره فقدَّ ء ãÏ Ò¾ كلَّ وخَلق ا�òات@, ã| ُيساِرعون رّب@,
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مقام أمّا العظمة@: ٕاظهار التكوين@, مقام موردين@: ã| اXشيئة أ@ك^استعFل ـ ١٢
ج) مقام وهنا واختيار@, مشيئة فيه Hٔحد وليس تعا�@, � فيه اXشيئة فٕاّن التكوين@:
عـلمه ÏÉمقت ع� وذلک يشاء@, كيف يشاء ]ا يشاء ما يفعل ¼Íفة@, وسلطة وقهر

وحgته@:

/@٤٩ . ٤٢ ـ @كور الذُّ َيشاء ن ÒX وvُب ٕاناثاً َيشاء ن ÒXب Òv َيشاء ما Oلق
/@١٦ . ٣٥ ـ َجديد لٍق ÒR ويأِت ُيذِهبكُم يَشأ ٕان

/@٣٣ . ٤٢ ـ Ò́ الّر ُيسِكن يَشأ ٕان
شـاء وٕاذا قدير@, يشاء ]ا فٕانّه اHٔصيلة@: اXطلقة وا¡كومة العظمة مقام وأمّا

فيكون@: كن له فيقول وأراده أمراً رأي وٕاذا ¡gه@, راّد ف_ شيئاً

/@٣٩ . ٦ ـ oُمستق َع�¼Íاٍط Nَعلْه يشأ وَمن ُيضِللُْه Lا يشأ َمن
/@٥٤ . ١٧ ـ بكُم يُعذِّ يشأ ٕان كُمأو Ö Òaير يشأ ٕان بكُم رّبكُمأعلُم

/@١٤ . ٤٨ ـ َيشاء َمن ُب ويَُعذِّ َيشاُء ن ÒX يَْغِفُر ْرِض وا4َٔ Êواِت Ú»ال ُملُْک ِLِو
اXقام@/ هذا ã| اXعرفة أهل من لبعض يشاَهد ما ٕاbال هذه

/@٣٠ . ٧٦ ـ Lا َيشاَء أن ٕا4ّ َتشاُءون َوما

توافق n وما تعا�@, ا� مشيّة سيطرة Iت واقعة اHٕنسان من اXشيّة ٕاّن قلنا
مؤّثرة@/ تكون أن Zكن ف_ تدب
ه@: ونظم أمره Ò¶برنا

/@@٨٥ . ٧ ـ أشياَءُهم النّاَس َتْبَخُسوا و4

Gم@/ مطلوٌب حّق يضيع H بأن غ
ها@, أو معاملة مقام ã| Gم ء ãÏ¿َم كّل ã|@ أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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شيب@:

اخـت_ط ã| bيعاً يتقاربان وYا شوب@, ـ باب من يقرب هذا شيب@: ـ مقا
:@ ã]الكسـا قال يشيب@/ شاب يقال الرأس@, شيب الشيب@, ذلک من ء@, ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال
فـهو شـاب ٕاذا والرجـل وبرأسه@/ رأَسه ا¡زن وأشاب وبرأسه@, رأَسه ا¡زن شّيب
عر@, الشَّ بياض الشيب@: :@ ّ اHٔصمعيى وقال الثلج@/ علzا يسقط ا�بال والشيب@: أشَيب@/

ْيب@/ والشَّ الك) ذويى الرجال من ْيب الشَّ حدِّ ã| الرجل دخول والَمشيب

قياس@, 
غ ع� أشـيب فالرجل وَشـيبًة@, َشيباً يشيب الرجل شاب ـ مصبا
قيل وٕان شـيباء@, امرأة يقال Hو ,@ يى Ùd وبه ذلک@, من مشتّق وَشيْبان ِشيب@, وا�مع
الَمشيب]ع'الشيب يستعمل وقد الشيب@, حّد ã| الدخول والَمشيب@: رأÎºا@/ شاب

فشاب@/ وأشابه@, وبرأسه رأسه ا¡زن وشّيب اXسوّد@/ الشعر ابيضاض وهو

اشـتقاق أّن وأحَسب حسـناً@, وشـيباً حسنة شيبًة شاب ـ ١٢ ـ اHشتقاق
َشـْوباً@: أشوبه ء ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال ُشـبت قوGم من بالّسواد@, البياض اخت_ط من الشيب
ويُسّمون َشْيبان@, العرب ت Ød وقد ا¢تلط@/ والَمشوب@: الَمشيب ء ãÏ¿وال خلطته@/ ٕاذا
وكـانون اHّٔول كـانون CوYا وِملحان@, َشـيْبان د Ö Ò(ال Fzف يشتّد الّذين اح ße ¾Îريى

ليد@/ Ò�ا من اHٔرض Hبيضاض < ãæالثا

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

والتحقيق@:

وب�الشوب وبيyا عميق@, نافذ اخت_ط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
يدّل الياء ]ناسبة يب والشَّ ا�ملة@/ ã| اòلط مفهوم وNمعها أ@ك)@, اشتقاق ّب@: والشَّ



شيخ ١٩٦

والشباب@/ ويناسبان@اXشيبة ع�شّدة@واستحكام@/ والشّب @اòلط@/ ã|@وتسفّل ع�@نفوذ

اòلط@/ مطلق H اòلوص قبال ã| اخت_ط ٕانّه الشوب ã| وقلنا

Ø
تـغ ويوجب واòلوص الصفاء يرفع اXزاج ã| اخت_ط Iقّق اXشيبة@: ãDف
الشعر@/ وابيضاض والشكل اللّون

/@٤ . ١٩ ـ َشْيباً أُس الرَّ واشتعَل ã ØDم العظم وَهَن ã Øæ ٕا َربِّ قاَل
/@٥٤ . ٣٠ ـ وَشيبًة َضعفاً قّوة َبعد ِمن َجَعَل Ú Ôj

/@١٧ . ٧٣ ـ َشيباً الِولداَن Nعُل َيوماً
والصفاء@/ اòلوص Oالف كدورة مع اخت_طاً أيى

حـالة بـتبّدل اÇXزاج جريان ٕادامة ã| وكدورة واخت_ط Ø
تغ حالة واXشيبة
الشيب@/ من كامل مصداق فهيى والصفاء@, اHستقامة

والنضارة والطراوة القّوة وIّول اXزاج Ø
تغ جهة ٕا� ٕاشارة باXاّدة@: 
التعب ã|و
واHنكسار@/ الضعف ٕا� والقدرة وال}جة

مزاُجه@/ Ø
تغ مَن بل ليس]ع'كث
السّن@, فالشيب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شيخ@:

وِشيخة@/ أشياخ قيل ا Ø[ور شيوخ@وِشيخان, وbعه الكَهل, فوق الشيخ@: ـ مصبا
وbعها للشيخ@, bع Ëºٕا والَمشيخة َشْيخة@/ وامرأة يشيخ@, شاخ مصدر والشيخوخة

مَشا±@/
ومَشا± ومَشيخة وِشيخان وِشيخة وأشياخ شيوخ الشيخ bع شيخ@: ـ صحا



١٩٧ شيخ

وَشـيْخوخًة أصـله ع� جاء بالتحريک َشيَخاً يَشيخ الرجل شاَخ وقد وَمشيوخاء@/
من هذا ع� جاء وما َفْعلول@, الك_م ã| ليس Hٔ@نّه فُسّكنت@, متحّر@كة الياء وأصل
ذلک Hولو فخّفف@, بالتشديد كَيِّنونة أصله ومة@: ÖZوَد وقَيْدودة كَيْنونة مثل الواو ذوات
تشييخاً@, وشيّخ والط
ورة@/ يْدودة Ò¡ا مثل الياء ذوات ã|ذلک Nب Hو كَْونونة لقالوا
Hو أيضاً@, وِشييخ ُشيَيْخ الشيخ Ô
وتصغ للتبجيل@, شيخاً دعوته وشّيخته@: شاَخ@, أيى

ُشو±@/ تقل

من شيخ هو وقيل يب@, الشَّ عليه وظهر السّن فيه استبانت الّذيى الشيخ@: ـ لسا
مـن هـو وقيل عمـره@, آخر ٕا� و`سـ� ٕاحدي من هو وقيل آخره@, ٕا� `س�
شـّنع@/ عـليه@: وشيّخ فضحـته@, ٕاذا تشييخاً الرجَل وشـّيخُت ا¥انـ�@/ ٕا� اòمس�

/@ ّ راريى الدَّ هيى النجوم@: وأشياخ

للَعجوز ويقال شيخ@/ فهو ُشيوَخة@, يشيخ الرجل شاخ ـ ٤٦٥ . ٧ الxذيب
وٕان الرجـل وHٕمرأة شيخها@, هو شابّاً@: كان وٕان اÇXرأة لزوج تقول والعرب َشيخة@/

عجوُزه@/ هيى شاّبة@: @كانت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عند والك)ولو الوقار مع مُِسنّاً يكون من هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
بيته@/ أهل

ã| النـظر فٕاّن والكَْهل@: والُمِسّن والعجوز الشيب وب� بيyا الفارق هو وهذا
ٕا�زيادة اXسّن ã|و العجز@, جهة ٕا� العجوز ã|و ,@ Ø
والتغ اHخت_ط جهة ٕا� الشيب

والرشد@/ ا§ّو [اميّة جهة ٕا� الكهل ã|و السّن@,

ا�هات@/ هذه ٕا� بالنظر يستعمل اHٔلفاظ هذه من وكّل



شيد ١٩٨

أهله عند وقار وله مُِسنّاً كان ع�من يطلق والكَْهل@, ْعب كالصَّ صفة يخ فالشَّ
قومه@/ أو

ال«Ìيانيّة اللغة ã|وكذلک واXعّلم@/ ]ع'الرئيس استعFله القيد@: ع�@هذا ويدّل
/@٤٦٩ . ١ ãJتطبي فرهنگ ـ@ ã| Fك أيضاً@,

فzا ي_حظ ãOّال اXوارد ã| hالكر القرآن ã| استعFله أيضاً@: ذلک ع� ويدّل
والشخصّية@/ الوقار أيى القيد@, هذا

/@٢٣ . ٢٨ ـ َكب� َشيخ وأبونا الّرعاُء ُيصِدَر Ø'َح ãOَنس 4
/@٧٢ . ١١ ـ َشيخاً ãبَع� وهذا َعجوز وأنا 'أ أِلُد ويلَ يا
/@٧٨ . ١٢ ـ َكب�اً َشيخاً أباً لَُه ٕانَّ الَعزيز ا Øv@َأ يا قالوا

/@٦٧ . ٤٠ ـ ُشيوخاً ِلتكونوا Ú Ôj @كُم أشدَّ ِلتبُلغوا Ú Ôj
الثـالثة ã|و ,@ Ø ã1النّــ oٕابراه الثانية ã|و ,@ Ø ã1النّـ شعيب اHُو� اH}ية ã| فاXراد
حـياة ã| والÇgال اHنـxاء مـقام الرابـعة ã|و علzم>@, ا� Cصلوات Ø ã1النّـ يعقوب

وأمثاله@/ الكَْهل بكلFت اXوارد هذه ã| Ø(يع n النظر وwذا اHٕنسان@,

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

شيد@:

َشيْداً@, الق½Íأشيده ِشدت يقال ء@, ãÏ¿ال ع�رفع يدّل واحد أصل شيد@: ـ مقا
Í½قـ يـقال البناء@, ُيرفع به Hّٔن ِشيداً يى Ùdو يد@, بالشِّ معمول أيى َمشيد@, Í½ق وهو

Cالرفع>@/ والتنويه الصوت رفع واHٕشادة@: مطّول@/ أيى مَشيد

َب_ط@, أو ِجّص من ا¡ائط به طليت ء ãÏ¾ كّل :@Ì»بالك يد الشِّ شيد@: ـ صحا



١٩٩ شيد

بذكره@: وأشاد اXطّول@/ والُمشيَّد@: جّصَصه@/ َشيْداً@: يشيده شاده تقول اXصدر@, وبالفتح
قدره@/ من رفع ٕاذا

وقد ورفعه@, ٕاحكامه البناء@: تشييد الليث@: قال شاد@: ـ ٣٩٤ . ١١ الxذيب
ِشـبه اHٕشـادة@: وقـال@: يد@/ بالشِّ Ø ã'بXا والَمشيد@: ِشيداً@/ صَّ ß�ا العرب بعض 
يسمِّيىòا ã| ف_ن بذكر ف_ن أشاد ويقال صاحبُک@, يكره ]ا الصوت رفعک وهو التنديد
صـوتک به رفعت ء ãÏ¾ كّل :@ ّ اHٔصمعيى وقال ورفعه@/ ¾Îره ٕاذا والذّم واXدح ØÌ¿وال

ذلک@/ 
غ أو كانت ضالًّة به أشدَت فقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| أو بناء ã| كان سواء الرفع@, مع اHٕحكام هو اXاّدة@: ã| الواحد اHٔصل أّن
اHٔصل@/ مصاديق من كلّها اXذكورة ãæعاXفا وحكم@, نسبة ã| أو وخطاب @ك_م

جـهة ٕا� النـظر كان ٕاذا والتشييد@: الفعل@/ قيام ٕا� النظر كان ٕاذا واHٕشادة@:
الصيغة@/ هيئة ÏÉقت[ هذا الوقوع@,

.@@٢٢ ـ َمشيد àÍ Ö½وَق ُمعطَّلة àlوِب ة@/// Xظا وهيىَ أهَلكناها َقريٍَة ِمن َفكَأ@يِّن
/@٤٥

Í½والق أهلكناه@, وُرفع اُحكم Í½ق من وكأيّن أيى قرية@, ع� عطف Í½الق
لتأمـ� rوالب اXسكن@, لتأم� Í½والق اHٔرض@/ ã| فر ÔI rوالب اHٔرض@, فوق يب'

/@ َحيىّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكّل اXاء ِمن ـ@ ا¡ياة
/@٧٨ . ٤ ـ ُمشيَّدة ُبروجٍ  ã| Ôrُكن ولَو اXوُت ُيدرْككُم َتكونوا@ ÒCأي
ٕاحكامها@/ ã| بولغ قد ãOّال العالية ا¤gة ا�البة اXتظاهرة اHٔبنية أيى



شيع ٢٠٠

عن Zنع H واXسكن اXستقّر وتثبيت الدنيويّة ا¡ياة ãæمباoكI أّن ٕا� ٕاشارة
وفنائها@/ زواGا

ã|و الَمشيد@, Í½الق أصل ٕا� فzا النظر فٕاّن اHُو�@: اH}ية ã| باÒXشيد 
والتعب
مضاعف@/ مؤكّد ٕاحكام قبال ã|وتXا ٕادراك بلحاظ شّيد@: ÔXبا الثانية

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

شيع@:

ِشعُت با¡رف@وباHٔلف@,@يقال ويتعّدي ظهر, شيوعاً@: يشيع ء ãÏ¿ال شاع ـ مصبا

Øj شـيعة@, فهم أمر ع� اجتمعوا قوم وكّل واHٔنصار@, اHٔتباع والشيعة@: وأشعُته@/ به
وشّيعُت ا�مع@/ bع واHٔشياع ِشَيع@, وا�مع Uصوصة@, �Fعة اً Ölَن الشيعة صارت
بعضاً@/ بعÎÉا فتبع wا صاح باHٕبل@: الراعيى وشيّع رحيله@, عند معه خرجت الضيَف@:
لعدم ðWج كأ@نّه شـائع@, Îºم قيل ومنه به@, وامðج تفّرق ٕاذا اXاء@: ã| é اللّ وشاع

/@ Ó'ومع وزناً متابعة تابعته مثل مشاَيعة@, ع�اHٔمر وشايعته ه@/ Øñ]
واH}خر Cمساعدة>@, ومساعفة ع�معاضدة أحدYا يدّل أص_ن@: شـيع@: ـ مقا
أو غداً آتيک ويقال شخوصه@/ عند ف_ناً ف_ن شيّع قوGم ـ فاHّٔول وٕاشادة@/ بّث ع�
للشـجاع@: ويـقال /@ ØãÏÉXا ã| لٔ_ّول مُشيِّع ãæالثا كأّن بعده@, الّذيى اليوم أيى َشـْيَعه@,
شـاع فقوGم ـ اH}خر وأمّا بقّوة@/ ُشيّع أو بغ
ه@, وُشيّع قويى قد لقّوته كأ@نّه اXشيَّع@,
ـياع@: الشِّ ËºHٕوا فـzا@, صاح ٕاذا ٕابلَه الراعيى شيّع ويقال ,@Ì¿وانت ذاع ٕاذا ا¡Çديث

أGبxا@/ ٕاذا ا¡طب ã| النار شّيعت الباب ومن /@ الراعيى فzا يَنفخ ãOّال القصبة

عـ� وتشايَعوا عليه@, تابعتک كذا@: ع� وشايعتک رحيله@/ يوَم شـيّعته ـ أسا
أو غداً وآتيک بعده@, ُولِد أخيه@: َشيْع الغ_م وهذا وأشياعه@, وِشيَعه شيعته وهم اHٔمر@,



٢٠١ شيع

صاحبه@/ وأشاعه ,@ ÛÌ»وال ا¡ديُث وشاع ¾Îر@/ َشـيْع أو ¾Îراً عنده وأeت َشـْيعه@,
ِمذياع@/ ِمشياع ورجل

فهو وَشيوعًة@, مَشاعاً يَشيع ء ãÏ¿ال شاع الليث@: قال شاع@: ـ ٦٠ . ٣ الxذيب
هذه bيع ã| شايع ف_ن ونصيب ُشيوعاً@/ شاع ـ غ
ه وأجاز وتفّرق@, ظهر ٕاذا شائع@:
اً@, ØÌº rيك H ِمذياع ِمشياع ورجل معزول@/ Hو ليس]قسوم أيى فzا@: ومُشاع الدار
زيادته أو ء ãÏ¿ال [ام به يكون ء ãÏ¾ وكّل به@/ أذعَت ٕاذا به@: وِشعت ØÌ»ال أشعت يقال

له@/ ِشياع فهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بـ� جامع اXع' وهذا أمر@, ã| ع التوسُّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اHٔصل أّن
اXاّدة@/ مصاديق

انتفخ ٕاذا اXاء ã| é اللّ وشاع فيه@, التوّسع Iّصل ٕاذا شيوعاً ء ãÏ¿ال شاع يقال
Hًوc ا¡ّصة تلک اتسعت ٕاذا ومُشاع@, شايع ونصيب شايع وÎºم فيه@, وتفّرق@وتوّسع
وعـظمته مقامه ã| ومتّسعاً شائعاً شخص جعل والتشييع البدل@/ ع� ا¡صص ع�
ولواحقه شعاعه من ء ãÏ¿لل يْع والشَّ [امه@, ومن اXشيَّع من شعاع اXشيّع فكأّن وحاله@,

وهكذا@/ اÊºHٔع@, ã| جرياناً اتّساعه ا¡ديث وشيوع ٕاليه@, اXائلة
من خاّص ع�نوع فتدّل النوع@, لبناء ِفعلة اHٔصل ã| فهيى الشيعة@: كلمة وأمّا
Iت Vتمعة طائفة ع� أطلقت Øj Uصوص@, رأيى أو فكر ã| اتّساع وهو اHتّساع@,

ا¢صوص@/ ّ الفكريى اHتّساع هذا

/@١٩ . ٢٤ ـ آَمنوا الَّذيَن ã| الفاحشُة َتشيع ّبونأن ÔJ الَّذيَن ٕانَّ
آمنوا@/ الّذين ã| الفحشاء تتّسَع أيى



شيع ٢٠٢

/@١٥ . ٢٨ ـ عُدّوه ِمن وهذا شيعته ِمن هذا َيقتت�ِن Ö.رجَل فzا َفَوَجَد
نبّوته@/ شعاع ã|و فكره@, برنا¶ دائرة ã|كانت ãOّال ا�Fعة من أيى

َعـ� أَشـدُّ Çم Ô Ûv أ شيعٍة ُكلِّ ِمن َعنَّ ßC َلنَ Ú Ôj ///@ Ò.ياط والشَّ م ÚuÌ Ô¿َلنح َفَو@ربَّک
/@٦٩ . ١٩ ـ اً ِعتيّ ن ×a الرَّ

معلوم شخص أو Uصوص فكر وحول دائرة ã| اجتمعوا bعيّة كّل من أيى
خاّص@/ نظر ذيى

َسلoـ بَقلٍب َربَّه جاَء براهoٕاذ ٕ4َ شيعته ِمن وٕانَّ ///@. ÒXالعا ã| َع�نوح َس�ٌم
/@@٨٣ . ٣٧

@Cص>@, Ø ã1الن لنوح @كانت ãOّال برنا¶@النبّوة@واXأموريّة @دائرة ã| الّذين@كانوا من أيى
ـ ÇXؤمن.@ ا ِعبادنا ِمن ٕانَُّه الُمْحسنين زيى ÒSَكذلک ا@ ٕانّ ـ@ bلة@ ذ@كر هذا ع� ويدّل

اXورد@/ ã| Fyم واحد كّل أمر جريان عقيب

ةَ ـبوَّ النُّ Fxيَّـ ذُرِّ ã| وَجَعلنا Òoوٕابراه نوحاً َسـْلنا أْر وَلَقد ـ@ آيـة@ 
نظـ وهذا
/@٢٦ . ٥٧ ـ والكتاَب

/@٦٨ . ٣ ـ Û ãY النَّ وهذا اتََّبعوه َللَّذيَن Òoالنّاسبٕابراه Ò<أو ٕانَّ ـ تعا� وقوله

/@١٢٣ . ١٦ ـ َحنيفاً Òoٕابراه ِملََّة ِبع اتَّ أِن ـ تعا� وقوله

/@٣٢ . ٣٠ ـ ِشَيعاً وكانوا م Òyدي قوا فرَّ الَّذيَن ٕانَّ
Uالف@/ ورأيى برنا¶ مyا واحدة لكّل وbعيّاتUتلفة فرق ع� اف�قوا أيى

ا¡يات�@/ ã|رافLHوا الّض_ل ع_مة واHخت_ف التفّرق وهذا

/@٥٤ . ٣٤ ـ قبُل ِمن بأْشياِعِهم ُفِعل F كَ ون Òxيَش .ما وبَ بَيyم وِحيَل



٢٠٣ شيع

/@٥١ . ٥٤ ـ @كر ُمدَّ ِمن َفَهل أْشياعكُم أهَلْكنا َوَلَقد

وطائفة@/ قوم ّ أيى من اXنحرفة الفرق bيع لتعّم ا�مع bع بصيغة 
التعب

تـري ولذا أشّد@/ الّض_ل يكون متنـّوعة@: والفرق كث
اً اHخت_ف كان @Fّوكل
واحد@/ أمر وع� واحدة شيعة م Øuبأ ُيعّرفون اHٔنبياء


غ وأوليائه أنبيائه ع� أنعم الّذيى ا¡ّق سبيلَه vدينا أن وجّل عّز ا� نسأل
/@�Xالعا رّب يا Òآم� ـ@ الّضالّ� Hو علzم اXغضوب

وأسأل <hالكر القرآن كلFت ã| C@التحقيق كتاب الش�من حرف آخر وهذا
نستع�@/ وٕايّاه مع�@, 
وخ اXوفّق وهو ا¡روف@, سائر ٕا[ام ã| ã'يوفّق أن تعا� ا�

يطابق ,@١٤٠٠ سـنة ا¡ّجة ذيى ¾Îر السادسمن اHٔربعاء يوم ã| هذا Øk وقد
/@٢٣@.@٧@.@١٣٥٩



هو

oالّرح الّرa×ن ب«Ëا	
وبهنستع�

بابحرفالّصاد
ص@:

العرش@, Iت من تنبَع فع� ص@: وأمّا �ع�@: الصادق عن ãæعاXا ã| ـ ã|الصا
فينغمس دخلة يوم كّل ج�يل ويدخلها به, ُعرج ØXا @�ص� Ø ã	الن مyا توّضأ ã�ّال وهيى
مسـاجَدك فاغسل صاد من اُدُن Tّمـد يا :@ Ø ãٕا ا= أوحي Øj@ ـ @ ã|الـكا ã|و فzا@///

اZBٔن@/ العرش ساق من يَسيل ماء وهو لربّک@/// وصّل رها وطهِّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حرف ا Øu@أ هو وبعدها@: الكلمة هذه قبل الكرZة@, اMBيات من يسـتفاد ما أّن
الصّف هو اXراد يكون أن النظر ã| ويقوي �ص�@, Ø ã	للن ٕامع�مفهوم wا يشار رمز

الصفاء@/ أو الصXح أو ال½Íاط أو الص� أو

السابقة@, السورة ابتداء ã| ـ َصّفاً والّصاّفاِت ـ بقرينة الصّف أّن وتوضيح@ذلک@:

Øj منظوراً@/ كونه من اBُو اXرتبة ã| السورة@: آخر ã| ـ الّصافُّون لنَحُن وٕانّا ـ وآية
ما َع� ßاص� ـ ١٧ آية السورة هذه ã| الكافرين أمر جريان بعد ذ@كره بقرينة الص�



ص ٢٠٦

وَجدناه ٕانّا ـ ٤٤ آية أيوب أمر جريان ذ@كر بعد وهكذا @�ص�, Ø ã	للن خطاباً ـ َيقولون
@السورة@/ ã|@ذكورةXح@والصفاء@@اXاط@والصÍ½وبعده@ال@@/@ Ø ã	توصيف@أّيوب@الن@ ã|@@ـ@@ صابراً

مطلقاً@/ ذ@كره بدليل مyا@, ٕاكّل ٕاشارة ص يكون أن وB@يبعد

ال½Íفـة العـبوديّة وهيى واحدة@, حقيقة ٕا الكلFت هذه مرجع أّن �O@Bو
وعظمته@/ أمره قبال ã|الصòا والقيام التاّم oوالتسل

واضطراب تزلزل دون من اBٔمر @ٕاطاعة ã|التثّبت هو الصّف@: ã| اBستقرار فٕاّن
جانب@/ ٕا و[ايل

ٕاليه@/ ا¤ّولة بالوظيفة والعمل العبوديّة ã| التامّة اBستقامة هو والص�@:

ّ أيى دون من ا¡ّق ¼Íاط ع� السلوك ã| الكامل اBسـتقرار هو وال½Íاط@:
زيغ@/

الصا¬@/ العمل استدامة هو والصXح@:

وتكّدر@/ تلّون ّ أيى عن ه Ø!والت الباطن طهارة هو والصفا@:

�ص�@: Ø ã	الن قال Fك والنبّوة@, اBٕنسانيّة أع�مقامات ومن صفاتWتازة وهذه
اُِمرت@/ Fك فاْستِقم ـ@ هود سورة ã�ْشيَّبَت

وص�هم اBٔنبياء قصص@وجرياناتمن ع�@ذ@كر الكرZة@تشتمل السورة وهذه
صدر ã| اُش# هذا وع� الكافرين@, قبال ã| واستقامxم ا¡ّق ال½Íاط ع� وتثبxّم
أمر ٕاجراء مقام ã| وا¢الف� الكفّار قبال ã| اXنح½Íة ووظيفته تكليفه ع� السورة

ّية@/ ×GBٕا الرسالة
¼Íاط ع� واBصطبار باBصطفاف اBستقامة ـ ٕا ٕاشارة ص حرف فيكون

الصا¬@/ والعمل اBصطفاء مع ا¡ّق



٢٠٧ ص

اليقينيّة واXعرفة ¾Îودّية@, ٕاG×يّة ]عارف Bّٕا يتحّصل Bس�Bٔا اXقام هذا ٕاّن Øj
ا¤ّبة@/ Mر ٕا الوصول مع الXّهوتيّة واXشيّة العلم Mقيقة

العـلم آثار من واXشـيّة باXشـّية@, وتظهر تتحقّق ا Ø̂ ٕا النـوريّة التجلّيات فٕاّن
اXؤمن يشاهد n fا ء@, ãÏ¿ال ã| سبق Fك ـ ا¡ـياة من اXتظاهرت� الذاتيّت� والقدرة
من يتمكّن B التاّمة@: النافـذة وقدرته وٕاحاطتـه ّ اGBٕ×يى العلم وحقيقة اXشيّة حقيقة

اBٔنانّية@/ وTو والفناء oالتسل حّق ٕا والوصول العبوديّة مقام ٕادراك

وعن والقدرة العلم عن ãçيأ Fك عبارة العرش فٕاّن الروايت�@: ã| يراد ما فيظهر
العلم ã�صف Iقّق عن عبارة العرش Ô�Zو والتكوين@, اòلق nوعا يّة ×GBٕا التجلّيات
وترتفع ه Ø!الت الفيضيتحّصل وwذا الفائض@, والنور ا¡ياة ٕا ٕاشارة واXاء والقدرة@,

التاّم@/ اòلوص ويتحقّق اBٔنانيّة آثار

Bِزم أو داِوم هو التقدير أّن الكXم سياق من والظاهر اBٕعراب@: جهة من وأمّا

ã|ص فٕاّن عاطفة@, الواو فتكون @كر@, الذِّ ذيى والقرآِن ع�ص ـ داِوموا أو ه توجَّ أو
Vرور@/ اXع�

َكَفروا الَّذيَن @َبل ـ بعدها ما وب� بيyا اBرتباط اXناسبJفظ التقدير وwذا
واBستقامة ٕااBصطفاف وتتوّجهوا تُداوموا Bزم@لكم@أن واXع�ـ ـ ة@وِشقاق ِعزَّ ã|
خXفهم ع� يداومون وهم وشقاق@, عّزة ã| الكافرين ولكّن القرآن@, من واBستفادة

ا¡ّق@/ وكفرهم واLرافهم
اBٕعراب من Tّل Bو قلنا@, ما ٕا ٕاشارة وفيه رمز@, ص ٕاّن ـ يقال أن وZكن
ٕا التقديرين ومرجع Tذوف@, الرمز مفهوم بقرينة Ë»الق وجواب ,@Ë»للق والواو له@,

ق@/ ـ راجع ـ مع�واحد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



صبأ ٢٠٨

صبأ@:

هذا جعل Øj ,@ Ñèصا فهو خرج@, يصبَأ@: دين ٕا دين من صبَأ ص	@: ـ مصبا
ٕا وتنسـب الباطن ã| الكوا@كب تعبد ا Øuٕا يقال الكفّار@, من طائفة ع� ÓFعل اللقب
بـن Ñèصا دين ع� م Øu@أ عون ويدَّ والصابئون@, الصابئة وهم الظاهر@, ã| الن½Íانيّـة

نافع@/ به وقرأ الصابون@, فيقال التخفيف وNوز آدم@, بن شيث

كان ٕاذا@ ُصبوءاً@: يَْصبَا دينه ã| الرجل َصبأ زيد@: أبو قال ـ ٢٥٧ . ١٢ الxذيب
دين@, ٕا دين واòارج�من معناه والّصابئ�@: ـ قوله ã| ٕاسحاق أبو وقال صابئاً@/
ناُبه@: وصبأ ظهرت@, ٕاذا النجوُم@: وصبأت دينه@, من خرج ٕاذا يصبأ@: فXن صبأ يقال
ÇLو قبلxم أّن Bّٕا النصاري@, دين ديyم يُشِبه قوم الصابئون الليث@: قال خرج@/ ٕاذا
أسلم ٕاذا للرجل يقال وكان كاذبون@/ وهم نوح@, ع�دين م Øu@أ نوب@يزعمون Ò>ا َمَهّب

دين@/ ٕا دين من خرج أ@نّه عنَْوا صبأ قد �ص� Ø ã	الن زمن ã|
وبنوه@, آدم تكلّم Ø ãæياÌ»وبال Ìيان@أقدم@اBُمم@, ß»ال ـ ٧٠ . ١ ّ تار±ابن@الورديى
كتاب وGم وٕادريس@, شيث عن ديyم أَخذوا م Øu@أ وَيذكرون الصابئ�@, ملّة وملxّم
للغريب والتعّصب والشجاعة كالصدق أخXق@, Tاسن فيه شـيث ُصحَف يُسـّمونه
ٕادريس, عن F Øyولك الصابئ�, صحف صحيفت�من ورأيت قلت: الرذائل@/ واجتناب
bيع ربُّ الرياسات به ترتبط الّذيى Ø ãاBٔز أنت ـ yfا الصXة@, صحيفة Fyِم اBُو
أخيه معاملة ã| منكم أحد Nريّن B ـ yfا الناموس@, صحيفة ـ والثانية اXكّونات@///
كاذب�@// با= Iلفـوا B والتكاثـر@, والتفاخر وٕايّا@كم ]ثلـه يعامل أن يكـره ما ٕا
سجود@, Bو ركوع Xب ع�اXّيت الصXة وGم صلوات@, سبع مyا وللصابئ�عبادات
بيوت ة Ø#تحـXا اòمسـة الكوا@كب نزول عند أعـياد وGم يوماً@, ثXث� ويصومون



٢٠٩ صبأ

أهـرام ٕاّن ويـقولون Çّجونه@, ÒJ مكان َحّران وبظاهر مّكة@, بيت ويُعظّمون أ¾Ìافها@,
ٕادريس بن Ñèصا ق� واMBخر ٕادريس@, ق� واMBخر آدم بن شيث ق� أحدها Í½م

ا¡مل@/ الشمس دخول يوم ويعظّمون ٕاليه@, ينتسبون الّذيى

اBٔصل��@كا£وس� بقدم يقولون وهم الصابئون@: ـ ٣٦ . ١ حزم Bبن الفَْصل

ã| روÇuا ويصـوِّ Ì¿ع ãث�Bٕا وال�وج السـبعة الكـوا@كب oبتعظ يقـولون م Øu@أ Bّٕا
من تقرب والليلة اليوم ã|س` صلوات وGم والدخن@, الذبائح وُيقّربون هيا@كلهم,
ّرمون ÔJو الكعبة@, صtXم ã| ويستقبلون رمضان, ¾Îر ويصومون اXسلم�, صلوات
الدهر ع�وجه اBٔديان أقدَم الصابئون ينتحله الّذيى وكان اò!ير@, و¡م والدم اXيتة
وجّل عّز ا= فبعث ¾Ìايعه@: وبّدلوا ا¡وادث@, فيه أحدثوا أن ٕا ع�الدنيا@, والغالب
من السمحة با¡نفيّة أفسدوه@, ما وتصحيح اBٕسXم بدين �ص� خليله oٕابراه ٕالzم
وهم ّران@, ÒM بقايا اليوم ومyم ا¡نفاء@, يسّمون وبعده الزمان ذلک ã| وكانوا ا=@, عند

جّداً@/ قليل

بوذاسـب أçبه الّذيى ع�اXذهـب وهم الصـابئون@: ـ ٧٩ واÌ¾Bٕاف التنبيه
أّن وذ@كر حنيـفوا@, هيى ا Ø̂ وٕا عّربت Ìºيانيّة [@حنفاء@] الكلمة وهذه طهمورث@, ٕا
وقيل ,@اBُو ا¡نيفيّة ع� وكان ٕادريس@, بن متوشلخ بن ãèصا ٕا نسبوا الصابئ�

الّسXم@/ عليه اòليل oٕابراه Í½ع ã| وكان ماريى بن ãèصا ٕا

مـن ذ@كر Øj اشـتياق@/ دين@, تغي# [ايل@, صبأ@: ـ ٤٧٣ . ١ ãGتطبي فرهنگ
اXاّدة@/ من يقرب ما واBٔرامّية@: وال«Ìيانيّة الع�يّة

وهيى أقور@, جزيرة من م¿Îورة عظيمة مدينة وهيى َحّران@: ـ ٢ البلدان معجم
اXوصل طريق ع� وهيى يومان@, قّة الرَّ وب� يوم@, الرها وب� بيyا ,@ÍÉ مُ ديار قصبة
فقيل فعّربت بناها من أّول Bٔ@نّه �ع� oٕابراه أخيى wاران يت Ød قيل والروم@, والشام



صبأ ٢١٠

مـنازل وكانت الطوفان@, بعد اBٔرض ع� ُبنيت مدينة أّول ا Øu@أ قوم وذ@كر حّران@,
والنحل@/ اXلل كتب أصحاب يذكرهم الّذين ا¡ّرانيّون وهم الصابئة

فرقت� ع� ËºBٕا هذا اُطلق الصابئة@: ـ ٨٩ . ١٤ اBٕسXميّة اXعارف دائرة
شـع#ة [ارس ن½Íانيّة vوديّة فرقة وهيى بْوة@: الصَّ أو الَمنديّا وYا [اماً@, ت� Ùñمتم
وثـنيّة فرقة وهيى حّران صابئة ـ ٢ اXعمدان�@/ ـ يوحنّا �نصاري العراق ã| التعميد

ّ الع�يى اBٔصل من مشتّق ٕاËºالصابئة أّن وB@شّک اBٕسXم@/ ظّل ã| Xًطوي أمداً بقيت
غطس@/ أيى ء@, ب ص

ã| اختلفوا وقد آخره@, wمزة :@ Ñèوالصا هXل� بن oٕابراه� َخلِّكان ابن تار±
ا¡نيفـيّة ع� وكان �ع�@, ٕادريس بن مَتوشلح بن Ñèصا ٕا ا Øuٕا فقيل النسـبة@: هذه
عند Ñèالصـا وقيل �ع�@/ اòليل Í½ع ã| وكان ,@ ماريى بن Ñèصا ٕا وقيل /@اBُو
صابئاً �ص� ا= رسول تسمِّيى قريش كانت ولذلک قومه دين عن خرج من العرب

قومه@/ دين عن òروجه
الكوا@كب فيه يُعبد Xذهب التابع� ـ@@� ترbته �ما صابئ�@: ـ اBٔعXم قاموس
َحّران@, بلدَة مستقّرهم وكان تعّربوا@, Øj ,@ Ø ãæوكلدا Ø ãæياÌº أصل عن م Øu@وأ السيّارة@,
ا¡Çلّة ã| اليـوم ويوجد زون@/ Øم� علFء العبّاس ãب� حكومة زمان ã| مyم وخرج

مyم@/ قليلة عّدة وكربXء

قدZة@, بلدة كيلومNاً@, ٣٥ اُورفه Pنوب ا<زيرة@, ã| َحّران@: ,@٣ ج ã| ويقول
انتقل Øj بابل@, من هجرته ã| �ع� oٕابراه علzا ونزل قرية@, وهيى اليوم@, خربت قد
فـتحها أصـنامهم@, وبيت معابدهم فzا كانت الصابئ�@, بلدة وهيى كنعان@/ ٕا مyا

عمر@/ زمان ã|عياض

وأحكـام Mـدود يقولون قوم مyم ويقـرب ـ ١٠٥ . ٢ ãæرستاÎ¿لل اXلل



٢١١ صبأ

اBّٔول@, ع� اقت½Íوا م Øu@أ Bّٕا ,@ بالوحيى مؤيّدة وقوانيyا أصوGا أخذوا ا Ø[ور عقلّية@,
nو وٕادريس@, شيث وYا وهرمس بعاذZون قالوا الّذين ,@اBُو الصابئة هم وهؤBء
Bو واBٔحكـام وا¡Çدود واXعقول با¤سوس ويقولون اBٔنبياء@, من بغ#Yا يقولوا
ٕاذا الرجـل وصبا ا¡نيفّية@, مقابلة ã| والصبوة ,@١٠٨ واBٕسXم@/// بال¿Ìيعة يقولون
ÇGم قـيل اBٔنبـياء uج عن وزيغهم ا¡ّق ïسـ عن هؤBء ميل وMكم وزاغ@, مال
هو مذهبنا أّن تّدعيى وا¡نفاء اB@كتساب@/ هو مذهبنا أّن تّدعيى والصابئة الصابئة@///

الفطرة@/ ٕا ا¡نفاء ودعوة اB@كتساب@, ٕا الصابئة فدعوة الفطرة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الصبو ماّدة ومع�@: لفظاً مyا وتقرب اòروج@, هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
/@ ّ وع�يى Ø ãæياÌº أصل عن مأخوذة اللغة وهذه وا¡ّب@/ ]ع�اXيل

وهم والنصاري@, الzود قبل كان اXذهـب هذا أّن اXسلّم fن الصـابئة@: وأمّا
مذه}م@/ تgيل ã| أو ًXّمستق ٕابراه�oع� من واستفادوا أَخذوا

ارتباط Gم الّذين نفاء Ô¡ا yfم Uتلفة@: ِفَرقاً افNقوا اXذاهب كسائر م Øu@وأ ـ ٢
ال¿Êل ã| َحّران بلدة ã| سكنوا الّذين ا¡ّرانيّون ومyم ٕابراه�oع�@, تعلDت مع شديد

اXوصل@/ من Ø ãèالغر

Çيّة ×GBٕا واÇXعارف ا¡Çّق التوحيد عن ٕاLرفوا والنصاري كالzود م Øu@وأ ـ ٣
بـعنوان كـانت وٕان ال«Êوّيـة@, السيّارات ٕا متوّجه� وصاروا ,@تعا ا= وأحكام

والتوّسط@/ التوّسل

وأعGFم خصوصيّات@أحواGم@وتوارOهم@وأفكارهم@وعقائدهم معرفة وأّن ـ ٤



صبأ ٢١٢

عن اBطXِّع لنا Zكن nو بأيدينا@, ã�ّال اXوجودة اXسـانيد لقصور لنا@, ميسورة غ#
اXقدار@/ هذا من أزيد تارOهم

ّ اللغويى معناها ]ناسـبة أو Ñèالصا ٕا باBنتسـاب ٕامّا wا التسـمية وأّن ـ ٥
ّية@/ ×GBٕا ا¡قّة الطريقة عن وخروجهم

العربيّة ٕا ال«Ìيانيّة عن ُترbت قد �ع� ٕادريس ٕا منسوبة ُصحفاً وأّن ـ ٦
ـ أّوGا ã|و القدسـّية@, اBٔحاديث ٕا منضّمة مراراً وطبعت صحيفة@, Ì¿ع ثXثة ã|
بالسوريّة الصحف هذه وجدُت َمّتويه@: بابن اXعروف Tّمد بن حس� بن أaد قال
اBٔجر فتحّريُت ومندرسة@, ّزقة ÔW وكانت �ص� اُخنوخ Ø ã	الن ٕادريس ع� اُنزلت ا ØW
من معناها موضع العربيّة من لفظة كّل وضع ã|استقصيت أن بعد العربيّة ٕا نقلها ã|

ا»@/ @///@ Óمع� Ù#اُغ nو الزيادة وQّنب السوريّة

عـملوا ٕان والّذين الكتاب@, أهل رديف ã| عّدهم قد hالكر القرآن وأّن ـ ٧
اُجورهم@/ يُوفَّوا ]ذه}م@: وٕاZان ع�عقيدة

ِعنَد أجـرهم َفَلُهم ابئ�@/// والصَّ صاري والنَّ هادوا والَّذيَن آَمنـوا الَّذيَن ٕانَّ
/@٦٢ . ٢ ـ م Øwر

ـذيَن والَّ وا£Çوَس صاري والنَّ ـابئ� والصَّ هادوا والَّذيَن آَمنـوا الَّذيَن ٕانَّ
/@١٧ . ٢٢ ـ م Ôyبَي َيفصل اَ@ ٕانَّ أ¾Ìكوا@

َخوٌف Dَف آَمَن@/// َمن صاري والنَّ والّصابئون هادوا والَّذيَن آَمنـوا الَّذيَن ٕانَّ
/@٦٩ . ٥ ـ zم َعلَ

وحفظ الصا¬ والعمل اZBٕان جهة من الNتيب Fzف يXحظ اBٔوليان@: اMBيتان
النـصاري@, Øj اXسـلم�@, بعد اBُو اXرتبة ã| فالzود الدينّيـة@/ واBٔحكام اMBداب



٢١٣ صبأ

الصابئون@/ وبعدهم

الّـذين اBٔفـراد وكZة التوحيد جهة من الNتيب فzا يXحظ الثالثة@: واMBية
افNقوا اÌ¿Xك�الّذين من واXراد ال¿Ìك@/ مقابل ã| واتّقوا الطريقة@, هذه ع� تثبّتوا

اXذكورة@/ اBٔمم هذه من التوحيد عن واLرفوا
التوحيد أّن Fك وأشّد@, Zأ@ك التوحيد عن واLرافهم ا£وس ã| ال¿Ìك فوقوع
جهة ٕا اMBية ã| فالنظر وأضعف@, أقّل فzم وال¿Ìك أشّد@, اXؤمن� ã| ٕاليه والتوّجه

وال¿Ìك@/ اZBٕان بلحاظ الفرق هذه ب� الفصل

غـاية ã| ا£Çوس ب� Dف يّة ×GBٕوا الدينيّة اBٔحكام وحفظ التوحيد كان وØXا
الن#ان@, مقابل ã| ويعبدون ال¿Ìك@, برنا¶ ع� م Øuوٕا منتفياً@, كان بل والوهن الضعف

أيضاً@/ الرابعة ã|ولي�وBٔيت�اMBا ã| يذكر n والظلمة@: النور ]بدئيّة حون ØÍ½وي
الصابئ� ففّرق وطعyم@, الكتاب أهل ذّم مقام ã| اXورد كان ØXا الرابعة@: واMBية
هو اXسلّم القدر فٕاّن التأ@كيد@, عن Vّردين فذكرYا والzود@, اXؤمن� عن والنصاري

بعده@/ الصابئ�وما رفع

عدم هو هنا وا¡كم للموضوع@, B للحكم هو ا Ø̂ ٕا التأ@كيد أّن ذلک@: وتوضيح
اXلðم� والzود لXٕسXم اXؤمن� ã| مناسب اXع� وهذا ,@Fuوفقدا وا¡زن اòوف
مقام ã| والنصاري الصابئون وأمّا ا<ملة@, ã| Bٔحكامهم وا¡افظ� بالنسبة بديyم
موردYا@/ ã| ا¡كم لتأ@كيد اقتضاء Xف ا<هة@: هذه ومن الكتاب أهل من Fuكو ¡اظ
آمـنوا@� �@الّذين ٕاّن Ëºٕا Tّل ع� عطف فالصـابئون ية@: MBا ã| اBٕعراب وأمّا
خوٌف Xف ـ@ وقـوله ثان@, مبتدأ با=@: آمَن مَن ـ وقوله ومرفوع@, ا¡قيقة ã| مبتدأ فٕانّه

ٕاّن@/ Ëºٕا وهو اBّٔول اXبتدأ خ� وا<ملة خ�ه@, علzم@:
�òا أّن هو ا¡ّق التحقيق فٕاّن واحد@: معمول ع� عامل� توارُد هنا وليس



صّب ٢١٤

اXبتدأ ã| تعمل ا Ø̂ ٕا ة Ø{شXا وا¡روف اBٔصيلة@, ا�òيّة ع� مرفوع هو ٕاّن@: باب ã|�òا ã| والعامل علzا@, كان ã�ّال حالته ع� باق فهو خ�اXبتدأ وأمّا بالنصب@, فقط
اXوقعّية@/ هذه ã| وقوعه هو

ا Ø̂ ٕا ة Ø{شـXا وا¡روف اXوقعّية@, هذه ã| وقوعه هو اòـ� ã| العامل أّن فظهر
ويدّل بوجه@, منه مانع B �òا [اميّة قبل ٕاّن Ëºٕا�ع والعطف فقط@, اXبتدأ ã| تعمل

الكرZة@/ اMBية هذه نسق ظاهر عليه

ا¡كـم تعلّق ع� يدل النصب فٕاّن ة@: Ø{شـXا ا¡روف ã| اXبـتدأ نصب وأمّا
ٕاّن@, ã| اXدلول التأ@كيد مع� وهذا اXفعول@, ã| Fك موضوع@, ٕا منتسباً وتثبّته وIقّقه

غ#ها@/ أو الNّجيى أو التشبيه أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صّب@:

با¡ركة ويتعّدي انسـكب@/ َصبيباً@: ÍÈب باب من يِصّب اXاُء صّب ـ مصبا
بّة والصُّ عليه@/ اجتمعوا اÇXاء@: ع� الناس وانصّب قتل@, باب من َصبّاً صببـته فيقال
ا<Fعة ّبة@: والصُّ ,@sالغ ومن اòيل من القِطعة ّبة@: والصُّ اBٕناء@, ã| اXاء بقيّة بابة@: والصُّ

دراهم@/ من ُصبّة وعنديى ء@, ãÏ¿ال من القِطعة ّبة@: والصُّ الناس@, من

من كلِّه@, الباب فروع ترجع وٕاليه ء@, ãÏ¿ال ٕاراقة وهو واحد@, أصل صّب@: ـ مقا
َصَبب@, اBٔرض من اLدر Xا فيقال ذلک ع� وJمل صبّاً@, أُصبّـه اXاَء صببت ذلک
Çا Øu@كأ اòيل@, من القِطعة ـّبة@: والصُّ اLـداره@/ ã| منصّب ء ãÏ¾ كأ نّه أصباب@, وbعه
للحيّات ويقال اXع�@, لذلک ُصبّة أيضاً sالغ من والقِطعة انصباباً@, اBٕغارة ã| تنصّب
بابة@: والصُّ انصباباً@/ ع�اXلذوع انصّبت النكز أرادت ٕاذا ا Øu@أ وذلک ّب@, الصُّ اBٔساود@:
وهو اGوي@, غلبه ٕاذا :@ َصبٌّ ورجل ٕاليه@/ َصبَّ من بابة والصَّ اBٕناء@/ ã| اXاء من البقيّة



٢١٥ صّب

صبّاً@/ ع�اBٔرض ُصّب ء ãÏ¾ كأ@نّه ٕاشتّد@, :@ ا¡رُّ تصّبب ويقال القلب@/ انصباب من

ـَبب@: والصَّ وLــَوه@, اXاء صبّک ـّب@: الصَّ الليث@: قال ـ ١٢١ . ١٢ الxذيب
ا Ø̂ كأ Ï¿م ٕاذا كان ٕانّه �ص�@: Ø ã	ّالن صفة ã|و حدود@/ ã| يكون طريق أو uر تصّوب
أصـباب@/ وÇbعه اBٔرض@, من اLـدر ما َبب الصَّ عبـيد@: أبو قال َصَبب@/ ã| ينحّط
تصاببxا@/ قال الرجل ¾wÌا فٕاذا ال¿Ìاب@, من اBٕناء ã| Gتب اليس#ة البقية بابة@: والصُّ
الرجـل وُصّب اÇGوي@/ رقّة والصـبابة@: عشق@, ٕاذا الرجل َصّب :@ Ø ãèعراBٔا ابن وعن

ق@/ ÔT ٕاذا ء@: ãÏ¿وال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو كان ماّديّاً@ قيـد Xب فوق من اLدار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اBٔصل أّن

معنويّاً@/
Tفوظاً@/ يكون أن شأنه من Dف اLدار ٕانّه سفح@: ـ ã| وقلنا

العدوان@/ جهة السفک@: ã|و
/@ ّ الدفعيى اLBدار السقط@: ã|و

اXاّدّية@/ جهة السكب@: ã|و
اXذكورة@/ بالقيود تقيّد Xب اLBدار مطلق هو ّب فالصَّ

/@٢٥ . ٨٠ ـ اً َصبّ اXاَء َصَبْبنا ٕانّا ـ@ ã| Fك ّ اXاّديى اBٔمر ãف�
/@١٣ . ٨٩ ـ َعذاب َسْوَط َربَُّک zم َعلَ َفَصبَّ ـ@ ã| Fك منه اBٔعّم ã|و

.@٤٤ ـ oم Ò¡ا َعذاب ِمن رأَسه َفوَق ُصّبوا Ú Ôj ـ@ ã| Fك@ الدنيا أمور وراء ما ã|و
فرعون وآل و\ود عاد ٕا النازل والعذاب اXاّدّية@/ ا¤سوسة اBُمور من فاXاء /@٤٨
ã| وقلنا اMBخرة@/ nعا يناسب ما oا<ح ã| oا¡م والعذاب نوع@/ ّ أيى من عاّم مطلق



صبح ٢١٦

ا¦ايز@/ مع خلط ٕانّه السوط
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صبح@:

قالوا ا¡مرة@, أصله قالوا اBٔلوان, من لون وهو مّطِرد@, أصل@واحد صبح@: ـ مقا
وجه يقال ولذلک ¡Çمرته@, ِمصباحاً اXصباح يى Ùd @Fك ¡مرته@, صبحاً الصبح يى Ùdو
الغـداة Ìب Ô¿ل فـقالوا يـفّرع@, Øj اBٔصـل@, هـو وهذا الyار@/ نور باح@: والصَّ َصبيح@/

الغارة@/ يوم الصباح@: ويوُم بالغداة@/ النوم والتصّبح@: اصطبح@/ وقد بوح@, الصَّ

خXف أيضاً@: والصباح الyار@/ أّول وهو مثله باح: والصَّ الفجر, الصبح@: ـ مصبا
والُمصَبح@/ ووقته@, اBٕصباح موضع والَمْصبح@: الصباح@/ ã| دخلنا وأصبحنا@: اXساء@/
أّوله@/ اليوم@: وَصبيحة بالغداة@/ نام وتصبَّح@: الضحي@/ وفتحها@: الصاد ØËÉب والصبحة
¾Ìب واصـطبح@: الغـداة@/ ¾Ìب بوح@: والصَّ مصابيح@/ وا<مع معروف@, صباح@: ßXوا
وَصـبُح الدعاء@/ بذلک عليه سّلمت وصّبحته@: له@/ دعاء :@#R ا= وصبّحه َصبوحاً@,
بالدهن: واستصبحت واستصبحت@باXصباح/ َصبيح, فهو أ¾Ìق@وأنار, الوجه@صباحة:

اXصباح@/ به نّورت

ضّد واBٕصباح /@ الُممسيى ضّد والُمصبَح الُمسي@/ ضّد بح@: الصُّ ـ ٦٦ اBشتقاق
الرجـل وصبَح ٕامساًء@/ ãÏ» ÔZ ×Ï»وأم ٕاصباحاً@, يُصبح أصبَح مصدرا وYا اBٕمساء@,
صـابح@/ والرجـل َبِكـراً@, سقاها ٕاذا َمصبوحة@: فهيى َصبْحاً@, ويَصِبحها يَصبُحها ٕابله
وصبّحته َصبْحاً الرجَل َصبحت ُصبحاً@/ طعام من اُ@كل لéأو ِمن Ìب Ô¾ ما بوح@: والصَّ
ضوء بَح: والصَّ اXصباح@/ بعينه@وهو ال«Ìاج باح: والصُّ الغداة@/ نومة بحة@: والصَُّ تصبيحاً/
كان ٕاذا@ الصـباحة@, Ùب� َصبيح@: ورجل كَِدرة@/ aرة فيه بياض لون بحة@: والصُّ النار@/

ِصباح@/ قوم من ,@Xًيb



٢١٧ صبح

َصبْحاً@: القوَم وصبحُت ل@/ Ô Òb صباحة@: ء ãÏ¿ال صبُح ـ ٢٣٦ . ٢ اBٔفعال @كتاب
َصبوحاً سقيتک َصبوحاً@: و@�صبحُت� كذلک@/ م@اòيُل@: Öxوصبَح صباحاً@/ علzم أغرُت
وصبح أوقدته@/ اXصباَح@: �َصبحُت� و الوقت@/ ذلک أتاك ُء@: ãÏ¿ال �صبَح� و بالصباح@/
¼Íنا وLن ظهر@, الصبُح@: وأصبح البياض@/ ٕا ÍÈبتaرته وُصبحة@: َصبَحاً عُر الشَّ

أÌºجت@/ وأصبحت@: بّينت@/ :@�òا عن �أصبحُت� و فيه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وحصول معنوّية@, أو ماّديّة ظلمة ã|انكشاف هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
/@ Ø ãباط� أو ّ ظاهريى تنّور

كان ٕاذا الصـبيح والوجه الليل@, بذهاب الفجر ظهور اBٔصل@: مصاديق ومن
ـعر@, الشَّ ã| واBبيضاض اòـ�@, ã| Øوالتبـ� اXصباح@, وهو باح والصُّ ,@Xًيb م¿Ìقاً

وغ#ها@/

أو سـقاها@/ ٕاذا ٕابلَه الرجل صبَح ـ ã| Fك اBنðاعيى باBشتقاق يستعمل وقد
من ٕابَله@: الرجل صبح ã| اBشتقاق فٕاّن ]ع�الغارة@/ الصباح يوم ã| Fك Vازيّة بعXقة

ã| الغـارة وقوع باعتـبار الغارة ومفهوم الفجـر@/ طلوع أّول ]ع� ÓÊºٕا بح الصُّ @كلمة
الصبح@/

ã| Fك Bزم وهو صـباح ذا ء ãÏ¾ أو شـخص ص#ورة ]Çع� اBٕصباح ٕاّن Øj
متعّد@/ وهو صباح@, ذا ء ãÏ¾ جعل والتصبيح اBٕفXح@/

/@١٧٧ . ٣٧ ـ اXنَذرين َصباُح فساء ـ مصدر باح والصَّ

ٕاذا بِح والصُّ أسَفر@, ٕاذا بِح والصُّ ـ باح الصَّ لزمان ÓÊºٕا ُجعل مصدر Ëºٕا بح والصُّ



صبح ٢١٨

/@ ٨١ . ١١ ـ بُح الصُّ َموِعَدُهم ٕانَّ تنّفَس@,

نوره َمَثُل ,@١٢ . ٤١ ـ صـابيح Ò[ نيا الدُّ Êَء Ú»ال وزيَّنّا ـ آلة Ëºٕا واßXصباح
/@٣٥ . ٢٤ ـ ُزجاجة ã| ْصباُح ßX ا ِمْصباٌح فzا @َكِمْشكاٍة@

اXاّديّة الدنيا ال«Êء ã| وهو الظXم@, به وينكشف التنّور به يكون ما فاXصباح
مyا ًXّك فٕاّن ا@, ÒGحو ما اXن#ة الثابتة الكوا@كب وهيى اُخر الشمسوcوس عن عبارة

/@nللعا زينة وهيى يّارة@, السَّ والكراِت ا<ّو من حوGا ما ء ãÏÉُي
فقال اXستن#ة@, يّارة والسَّ للثابتة الشاملة بالكوا@كب@, اُخري آية ã| Øع� وقد

/@٦ . ٣٧ ـ الكوا@كب بزينِة نيا الدُّ Êَء Ú»ال زيَّنّا ٕانّا ـ تعا

هـو والنور واBٔرض@, ال«Êوات نوُر تعا فا= النـور@: آية ã| اXصباح عواnوأمّا Vموع عن عبارة واBٔرض وال«Êوات ,@ ã Ù�تجXا الفائض الوجود ظهور حقيقة
هو فzا فالنور ال«Êوات@, وهو روحانيّاً وعلويّاً اBٔرض@, وهو ج«Êنيّاً ماّدياً التكوين

/@nالعوا bيع ã| اXنبسط ã Ø�تجXا النور
وQلِّيه النور انبساط حيث من لوحظت ٕاذا قاطبة nالعوا هذه هيى فاXشكوة

والشكو@/ النور راجع ـ فzا
ã| ã Ø�تجXا اXنبسط Øj فيه@, الفانية الزجاجة ã| ã Ø�تجXا اXصباح هو النور وهذا
التكوين طبقات ã| وهذا النور@, Bّٕا اXشكوة ã| Bو الزجاجة ã| يري Xف اXشكوة@,

كوكب@/ راجع ـ اXكّونات سائر Øj ال½Íفة@, الفانية العقول nعا من

Òوح� سوَن Ô] Òح� اِ@ َفُسْبحاَن ـ@ ã| Fك ّ الظاهريى التنّور ã| ٕامّا اBٕصباح @ٕاّن Øj
/@٩٦ .@٦ ـ@ @ َسَكناً اللَّْيَل َوَجَعَل اZْٕصباِح فاِلُق ,@٣٠@.@٧ ـ ُتْصِبُحوَن

Ú Ôj فاِرغاً@, Ïºُمو ُأمِّ فؤاُد وأْصَبَح ـ@ ã| Fك ّ اXعنويى واBنكشاف التنـّور ã| أو



٢١٩ صبح

ناِدِم�@/ Ôr َفَعلْ ما َع� فُتْصِبحوا كاِفِرين@, ا@ ßw أْصَبحوا@

عذاباً كان وٕان ا¡ّق ظهور ã|و وا<هل@, الضXل انكشاف ã| التنّور يكون وقد

ã| فأْصَبُحوا اِدِم�@, النّ ِمَن فأْصَبَح ين@, ßÌ ßºاòا ِمَن فأْصَبح ـ@ ã| Fك وÍÈراً@, وابتXء
ُمْصِبِح�@/ يَْحُة الصَّ م Ôtفأخذ ,@� ß\جا داِرِهم

ٕالzا@, تتحـّول حالة ذ@كر ٕا فيحتاج التحـّول@, Vّرد اBٕصباح من يراد وقد
الناقصة@/ اBٔفعال من ٕانّه حينئذ ويقال

ã| ويسـتعمل حالة@, ع� كون أو Iّول ع� يدّل فعل كّل أّن ذلک وتوضيح
وقد خ�اً@/ وتسّمي ٕالzا@, اXنxية ا¡الة ذ@كر ع� مفهومه [اميّة فيتوقّف اXورد@: هذا
العوامل@/ من وهيى ,@�òا وتنصب Gا ÓÊºٕا ترفع الناقصة اBٔفعال أّن ب�النحاة@: اشxر
واËºBٕاMBخر الفاعلّية@, بعنوان بعدها ÓÊºٕا اBٔفعال@ترفع هذه التحقيق@أّن ولكّن

الكوفيّ�@/ مذهب هو Fك ع�ا¡الّية@, منصوباً يكون

ٕاليه Tّول ٕا Tتاجة ناقصة ا Øu@أ Bّٕا الXّزمة اBٔفعال سائر وب� بيyا فرق Xف
عليه@/ السكوت ويصّح مع�ا<ملة Ørلي ا¡ال@, وهو

ع�اBستقرار دّل ٕاذا وأمّا ع�@Vّرد@التحّول@ٕا@حالة@/ فاBٔفعال@الناقصة@ما@تدّل
تاّم@/ فعل فهو نفسه ã|والتثّبت

كافرين@, أصبحوا@ ٕاخواناً@, Ôrأصبح َغـْوراً@, ماؤكُم أصبح ـ ã| Fك فالناقـص
Iّول Vّرد ع� الكرZة اMBيات فتدّل ـ@ @ َغـْوراً ماؤها ُيْصبح أو ناِدم�@, فُتْصِبحوا@
عذاباً كان ولو ويظهر@, ا¡ّق Øيتب� Ø�ح سابق@, اLراف أو ابتXء أو ضXل بانكشاف

اXنكشفة@/ الXّحقة ا¡الة ذ@كر ٕا فيحتاج وابتXًء@,

فيه واBستقرار الصبح ã| الدخول وهو التثبت ]ع� كان ٕاذا@ اXاّدة من والتاّم



صبر ٢٢٠

ُتْصِبُحون@/ Òوح� سون Ô] Òح� ا@ َفُسْبحاَن ُمْصِبح�@, يَْحُة الصَّ م Ô Ötفأَخَذ ـ@ ã| Fك@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ص�@:
صابر ورجل ا<ـزع@/ ضّد :@ Öوالَص� الُمّر@/ الدواء :@ ßـ� والصَّ ـ ١٢٦ اBٕشتقاق
ب#@: والصَّ قُتل@/ ح� ُحبس أيى اً@, Öَص� قُتل ـ@ قوGم ومنه ا¡بس@, :@ Ö� والصَّ وَصب#@/
ـ�ة@: الصُّ وبَيْع معروفة@/ سـود� حجارة ذات �أرض َحّرة وصبّارة@: أبيض@/ سحاب

أعXه@/ ء@: ãÏ¾ كّل وأصبار Tبوساً@/ كان ٕاذا مصبور@: فالرجل معروف@/

واصط�ت@: عن@ا<زع@, النفَس حبست بابÍÈب: من ص�اً ص�ت ـ مصبا
وص�ت ع�الص�@/ aلته ته@: Øوص� ومتعدياً@/ Bزماً يستعمل زيداً@: وص�ت مثله@/
:@ ß� والصَّ /@ Òُص� bعها الطعام@, من �ة والصُّ َصب#@/ فأنا به@, كفلت وَصبارة@: ص�اً به

اXّر@/ الدواء
ـ والثالث ء@/ ãÏ¿ال ãأعا ـ ãæوالثا ْبس@/ Ò¡ا ـ اBّٔول ثXثة@: أصول ص�@: ـ مقا
والَمْصبورة@: حبسxا@/ اBٔمر,@أيى ع�@ذلک ãÏ»ص�ت@نف ـ فاBّٔول ا¡جارة@/ جنس@من
Òيُص� Bٔ@نّه بذلک يى Ùd ا Ø̂ وٕا الكفيل@, وهو ِب#@, الصَّ الباب@: ومن اXوت@/ ع� ا¤بوسة

ت Øوص� َصـب#@/ به فأنا به@, كفلت ٕاذا@ َصـ�اً@: أص� به ãÏ»نف ص�ت الَغـْرم@, ع�
وأصـبار أعXه@, ء ãÏ¾ كّل ُص� ـ ãæالثا وأمّا /@Ë»الق جهَد با= حلّفته ٕاذا اBٕنسان@,
وغـلظ@, اشـتّد ما ا¡جارة@: من � فالصُّ ـ والثالث ُص�@/ والواحد نواحيـه@, اBٕناء@:

حجر@/ أو حديد من قطعة بّارة@: والصُّ ِصبار@/ وا<مع
اÇXعروف@/ الدواء هـذا :@ ßـ� والصَّ ا<زع@/ ضّد :@� والصَّ ـ ٢٥٩ . ١ ا<مهرة
ب#@: والصَّ الكفيل@/ ب#@: والصَّ وزن@/ Bو كيل Xب اشNيته ٕاذا ُص�ًة@: ء ãÏ¿ال واشNيت



٢٢١ صبر

بياض@/ وفيه تكاثف ٕاذا السحاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا<Çزع اBضـطراب عـن النفس حفظ اXـاّدة@: هذه ã| الواحـد اBٔصل أّن
والطمأنينة@/ بالسكون

tيئـته ã| ٕامّا ص�وIّمل@, ٕا Iـتاج موارد ã| اXاّدة تستعمل اللحاظ وwذا
/@ ãæعاXا تلک أمثال ã| أو به العمل ٕادامة ã| أو Qّمعه ã| أو

أقسام@: ثXثة ع� متعلَّقه باعتبار الص� ٕاّن Øj
له فـرض هـو مـا وٕاتيـان بالوظائف العـمل قبال ã| الصـ� ٕاعFل ـ اBّٔول

ع�الطاعة@/ الص� وهو واضطراب@, تسا� دون من الطريق هذا ã| واBستقامة

من عملـه@, عن ّ مyيى وهو تركه له يلزم ما ترك ã| والتثّبت الص� ـ ãæوالثا
اXعصية@/ الص�عن وهو وا¤ّرمات@, واXنَكرات ãÏ¼عاXا

مصيـبة من طبَعـه@, mXي@B ما بكّل اXواجهة وهو البXء@, ã| الصـ� ـ والثالث
اضطراب@/ Xب يعّذبه@, مكروه أو بدنه تصيب

له@/ mXم غ# هو ما قبال ã| والص� التثّبت الثXثة@: اBٔقسام هذه وNمع
Dِة بالصَّ أْهلََک وْأُمر ,@٦٥ . ١٩ ـ لعباَدته ßْصَط�bو فاعُبْده ـ@ ã| Fك فاBّٔول

/@١٣٢ . ٢٠ ـ zا َعلَ ßْصَط�bو

اBُمـور من بالطاعة العمل فٕاّن الفعل@, اختيار ع� ويدّل افتعال واBصطبار
الص�@/ مع�اختيار هو وهذا للص�عليه@, oوالتصم الxيّؤ فيلزم واXستقبلة@, ا¡ادثة



صبر ٢٢٢

ãæَسـَتِجُد َتص�@/// وَكيَف َص�اً َمعيى َتسـَتطيَع لَن ٕانََّک قال ـ@ ã| Fك ãæوالثا
ـ اً Öَصـ� َمعيىَ َتْسـَتطيَع لَن ٕانََّک أُقْل nأ ء@/// ãÏ Ò¾ َعن ã$َتْسأل Dف ///@ صاِبراً ا@ ٕانشاَء

/@٧٢ .@@١٨
عليه@/ واBعNاض السؤال الص�عن يراد

َيقولون ع�ما ßْص�bو ,@١٧ . ٣١ ـ أصابَک َع�ما ßْص�bو ـ ã| Fك والثالث@,
/@١٨ . ١٢ ـ يٌل Òb Õ Öَفَص� أنُفُسكُمأْمراً َلكُم سّوَلْت َبل ,@١٠ . ٧٣ ـ

السوء@/ وحوادث والبXيا اXكروهات من يصيب ما قبال ã| الص� يراد

مراتب@: أربع ع� فهو الَكْيفّية@: بلحاظ Ö� الصَّ وأمّا

حـفظ هو الص� ٕاّن وقلنا واضـطراب@, جزع منه يظهر B Mيث الص� ـ ١
.@@١٤ ـ نا Òَص� أم أجِزعنا َعَلينا َسواٌء ـ@ تعا قوله عليه ويدّل ا<زع@, عن النفس

ا<زع@/ قبال ã| الص� فذكر ,@٢١

,@٦٩ . ١٨ ـ أْمراً لََک ãÏ½أْع Zَو صاِبراً ا@ ٕانشاَء ãæسـَتِجُد ـ@ ã| Fك وهذا@
/@٧٨ . ١٨ ـ اً Öَص� َعلَيِه َتْسَتِطع Òn ما بتأويِل سأنبِّئُک

الص�@/ مطلق ف#اد

ã| Fك وهذا@ الباطـن@, ã| Bو الظاهر ã| جـزع منه يُري B Mيث الص� ـ ٢
.@@٣ ـ اZُمور َعزم ِمن ذلَِک فٕانَّ وتتَّقوا وا ßَتْص� وٕان َكث)اً أذًي اّلذيَنأ¾Ìكوا ـ@@ومن

/@٤٣ . ٤٢ ـ اZُمور َعزم ن ß ÒX ذلَک ٕانَّ وغَفر Òص� ْن Ò ÒXو ,@١٨٦

الباطن@/ ã| Iقّقه من Bبّد العزم فٕاّن

م Øwر وجِه ابتغاَء ص�وا والَّذيَن ـ ã| Fك والشوق ا¤بّة عن منبعثاً الص� ـ ٣
/@٢٢ . ١٣ ـ



٢٢٣ صبع

ا<ميل@/ الص� هو وهذا

Bو هوي Bو داٍع له ليس ا¢لِص العبد فٕاّن العبودّية@: جهة ع� الص� ـ ٤
.@@١٦ ـ يتوكَّلون م Øwَر وَع� وا Òص� الَّذيَن ـ والعبوديّة الطاعة Bّٕا مقصود Bو نظر

/@١٢٧ . ١٦ ـ با@ Zّٕا ك Ôَص� َوما ßواص� ,@٤٢

واÇXوضوعات@, اÇXوارد خصوصيّات Mسب مراتبه بتفاوت الص� ٕاّن وأيضاً
¼Íف ولزوم الXّزم التحّمل ومقدار وال«Îولة@, والصعوبة والضعف@, الشّدة جهة من

وغ#ها@/ والطاقة@, القّوة

/@٣٥ . ٤٦ ـ م Ô ÒG َتْسَتْعِجل Zَو ُسل الرُّ ِمَن الَعْزِم اُولو Ò Òَص� F كَ ßفاص�
/@١٥٥ . ٢ ـ الّصاِبِرين Ì Ù¿ وبَ والثَّمراِت واZٔنُفِس اZٔمواِل ِمن ونْقٍص

/@٦١ . ٢ ـ واحد طعاٍم َع� Ò ßنْص� لَن ×Ïºمو يا Ôr ُقلْ وٕاذ

واBٔنـفس اBٔمـوال من نقص ع� كالص� ليس الرسـالة بأعباء الص� فٕاّن
واحد@/ ع�طعام والقناعة كالص� ليس أيضاً علzا والص� وا¥رات@,

اBستعداد جهة من اBٕنسان مرتبة تشخيص ã| اXعيار هو الص� أّن �O@Bو
نفسـه كملت من Bّٕا اBٔع�منه ا¡ّد وBيبلغ الروحّية@, @والقدرة Ø ãالباط� @والوسع Ø ãçالذا

رها@/ بقَد َأْوِديٌَة فساَلْت ـ@ غايxا وبلغت

ومـقدار وجـوده سـعة كانت ومَن والتفّسح@, التحّمل هو الص�@: حقيقة فٕاّن
أ@كمل@/ روحه وقّوة استعداده كان أزيد@: Iّمله

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

صبع@:

وقال /@Íß½والِبن Íß½ن ßòا مثل أÊºئها سـائر وكذلک مؤّنثـة@, اBٕصبَْع@: ـ مصبا



صبع ٢٢٤

تثلث لغات@, Ì¿ع اBٕصبع ã| بعÎÉم@: قال التأنيث@/ والغالب ويؤّنث@, يذّكر :@ ãæالصغا
Ì»كـ لغاtا@ من واÎ¿Xور عصفور@, مثل اُصبوع والعا¾Ìة البـاء@, تثليث مع اGمزة

الفصحاء@/ ارتضاها ã�ّال وهيى الباء@, وفتح اGمزة
أصابعه@, واحدة اBٕنسان ٕاصبع فاBٔصل يستعار@, Øj واحد@, أصل صبع@: ـ مقا
باصبعه@, Lوه أشـار ٕاذا بفXن@, فXن صبَع ويقال يذّكر@/ قد وقالوا مؤّنثة@, هيى قالوا
ٕاصبع@, ماله ã| لفXن ـ يقال ومَثل مستعار@/ وهذا ا¡سن@, اBٔثر واBٕصبع@: له@/ مغتاباً

ب�ٕاصبعيک@/ من اBٕناء ã| ما ٕاراقتک ْبع@: والصَّ bيل@/ أثر أيى

عليـه أصبَع عليه وصـبعت بالرجل صَبعُت عبيـدة@: أبو ـ ٥١ . ٢ الxذيب
ال¿Ìاب يُرسل أن اBٕناِء@: وَصبُع دللته@/ فXن@: ع� فXناً وصبعت اغتبته@/ ٕاذا صبعاً@:
مأخوذ كلّه وهذا قلت فيندفق@/ Ì¿ينت Xّالسبّابَت�لئ اwBٕام�أو ã|طر من فيه الّذيى
:@ ãèعراBٔا ابن عن باBٕصبع@/ ٕاليه أشار ٕانسـاناً اغتاب ٕاذا اBٕنسـان Bّٔن اBٕصبع من
وٕان اBٔصابع@/ واحدة واBٕصبع@: التاّم@/ الِك� بْع والصَّ اً@, Øمتك� كان ٕاذا مصبوع@: رجل
ا Ø̂ وٕا ا¡َسن@, اBٔثر واBٕصبع@: التأنيث@/ عXمة فzا ليس Bٔ@نّه له@: جاز اBٕصبع ذ@ّكر

باBٕصبع@/ ٕاليه الناس Bٕشارة ٕاصبع@: ا¡سن لXٔثر قيل

أشار وبأخيـه@: ع�أخيـه وَصبع دلّک@/ ما أيى عليـنا@: َصبعک ما صبع@: ـ أسا
أصـابع وأدركته الشـيطان@, صبَعه وBيتـه@: ã| Øيتك� Xن ويقال مغتاباً@/ بٕاصبعه ٕاليه

الشيطان@/

قضيب@/ سبابة@, اصبع@, �ِاِصبَْع�@ ـ قع

أشار@/ �ايصِبع�@

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



٢٢٥ صبغ

والتحقيق@:

كدرهم@, واBٕصبَع ,@Í½تـU بتغي# العـ�يّة اللّغة من مأخـوذة اXاّدة هذه أّن
العـربيّة ã| مـنه ويشـتّق اBٔصيل@, الفصيح الوزن هو وهذا كدراهم@, أصاِبع وا<مع
فٕاّن اBٕصبع@, مفهـوم ]ناسـبة مyا وكّل رأيت@, Fك اGمـزة Mذف ّ انðاعيى اشـتقاق
أو الكـتابة أو بالعمل أثراً يوِجد وهو والتحق#@, الطعن موارد ã| به يُشـار اBٕصبع

اBعتدال@/ حدِّ عن خارجاً اً Øمتك� كان ٕاذا ٕاليه ويشار الصناعة@,

/@١٩ . ٢ ـ واِعق الصَّ ِمَن م ß ßuآذا ã| أصابَعُهم َعلوَن Ö ÒN
/@٧ . ٧١ ـ م ß ßuآذا ã| أصاِبَعُهم َجَعُلوا م Ô ÒG ِلتْغِفر م Ôtدعو F ُكلَّ ã Ùæ وٕا

وزينxا بالدنيا ومغروراً اXاّدّية@, وMياته بنفسه التعلّق شديد اBٕنسان كان فٕاذا
عن وTروم ا¡قيقة عن ومقطوع قلبه ع� Uتوم فهو قلبه@: و[ايXت نفسه وأهواء
والتوّجه ا¡ّق وقبول لXهتداء واستعداد tيّؤ له Gيب@Bو الروحانّية@, اXعارف ٕادراك

اXعنوّية@/ الgاBت ٕا وا¦ايل ٕاليه

سبيل@الفXح@والّرشد@/ سلوك عن وZتنع الروحانيّة, عن@اسBع@الدعوة Øèيتأ فهو
و[ايtXم الدنيويّة وMياtم وبأهوائهم بوجودهم تعلّقاً آذاuم@, ã| أصابعهم وNعلون

النفسانّية@/

وألطف واسطة وأقرب وسيلة أقوي ا Øuفٕا اXقام@: هذا ã| باBٔصابع والتعـب#
اBسBع@/ عن [نع ء ãÏ¾

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

صبغ@:

أصـَبُغه@/ صبَغته تقول ما@/ بلون ء ãÏ¿ال تلوين وهو واحد أصل صبغ@: ـ@ مقا



صبغ ٢٢٦

ٕاا= به ُتقّرب ما كلُّ آخرون@: وقال òلقه@/ فطرته هيى قوم@: فقال ا=@: ِصبغُة ـ@ فأمّا
واBّٔول اBٔشكل@, دون وذلک بياض@, ذنبه طرف ã| الفرس واBٔصبغ@: ِصبغة@/ تعا

َطَرفه@/ يُصبغ ء ãÏ¿بال مشبّه
يقول من ومyم به@, يصـبغ ما وهو ]ع�@, باغ@: والصِّ بغة والصِّ بغ الصِّ ـ مصبا
الثوب وصبغت ع�لفظه@/ ّ ِصبغيى بغ ٕاالصِّ والنسبة بjوبئار@/ مثل ِصبغ bع باغ الصِّ

ã| kòا به يُصبغ ما أيضاً بغ والصِّ بابÍÈب@/ من لغة ã|و وقتل@, نفع باب من َصبغاً
واصطبغ :@ Ø ãèالفارا قال @ِكل�@/ ÐDل وِصْبٌغ ـ وLوه ّل Òòكا مائع ٕادام بكّل وOتّص اBٔ@كل@,
مـفعول ٕا يـتعّدي B فـعل وهو اòّل@, من واصطبغ بعÎÉم@: وقال وغ#ه@/ لِّ Òòبا
به@, يصطبغ الّذيى النوع لبيان فهو ا¡رف@: وأمّا Rّل@/ kòا اصطبغ يقال Xف ,@´Í¼
فـيه اBجxاد عن كناية بالعلم@: يده وصبَغ اBٔ\ـد@, ومن باBٔ\ـد ا@كتحلت يقال Fك@
نـتّبع بل قل ـ واÇXع� اXفعول@, ع� ونص}ا ا=@, فطرة ا=@: وِصبَغَة فيه@/ واBشxار

ا=@/ دين أيى ا= ِصبغة ـ@@اتّبعوا وقيل ا=@, صبغة

ْبغ@: والصَّ الثياب@, به ن يلوَّ ما باغ والصِّ بغ الصِّ الليث@: قال ـ ٢٧ . ٨ الxذيب
ا= قال اBُدم@/ من به يُصطبغ ما باغ@: والصِّ بغ والصِّ بّاغ@/ الصَّ حرفة باغة@: والصِّ اXصدر@/
ذَنبه@/ أع� �بيّض ما الط#@: من واBٔصبغ ُدهَنه@/ ãيع� @ِكل�ـ ÐDل وِصْبٌغ ـ الزيتون ã|
ُت Ø#تغ قد ã Øæ@أ وأخ�وا عندك ãæو Ú#غ عينک@: ã| ãæصبَغو قد ـ ã| اBٔنباريى ابن وقال
لونه Ú#تغ ٕاذا الثوب ُصِبغ ومنه التغي#@, العرب كXم ã| بْغ والصَّ قال@: عليه@, كنت ØFع
صَبغُت زيد@: ãèوأ ّ اBٔصمعيى وعن ُصفرة@/ أو رة Ôa أو سواد حال ٕا حاله عن واُزيل
صبغَة ُنصب الفّراء@: وقال بغ@/ الصِّ به يُصبَغ والّذيى حسناً@, ِصِبغاً وأصبَُغه أصبُُغه الثوب
Gا أضِمر غ#ه@: وقال ا=@/ صبغَة ٕابراهoونتّبع ملّة نتّبع بل ـ ع�قوله رّدها Bٔ@نّه ا=@:
غمسxا, ٕاذا اXاء ã| َمشافَرها الناقة صَبَغِت ويقال@: ذلک@/ وشبَه وتدّبروا ٕاعرفوا ـ Xًِفع



٢٢٧ صبغ

لغم«Îم َصبْغاً@, ِصبغ فيه ماء ã| أوBدهم Îم Ò»غم النصاري ت Ødو اXاء@/ ã| يده وصبغ
وِصـبغة تصبّغاً الدين ã| فXن تصبّغ :@ ãæاللحـيا وقال الغمس@/ ْبغ@: والصَّ فيه@, ٕايّاهم

بغة@/ الصِّ فهو ا= ٕا به ب ُتقرِّ ما كّل عمرو@: أبو وقال حسنة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنويّاً أو ظاهريّاً غمساً ء ãÏ¾ ã|غمس هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
/@BًّوIو حالته ã| اً Ø#تغ يوجب

ã| يَده وصبغ الزيتون@, أو اXايع اBٕدام ã| kòا وصبغت الثوَب@, صبغت فيقال
غ#ه@/ أو التعميد لغُسل اXاء ã| َولده وصبغ اXاء@,

بالعلم@/ يده وصبغ الدين@, ã| وتصبّغ عينک@, ã| ãæَصبغو ـ ّ اXعنويى ã|و
تصبيغاً@/ ُصبِّغ قد لونه ã|فXباخت فكأ@نّه اBٔصبغ@: وأمّا

/@٢٠ . ٢٣ ـ @ِكل� ÐDل وِصْبٍغ هن بالدُّ َتنبت سيناَء ُطوِر ِمن رُج ÒH وَشَجرةً

فالدهن /@�kـòا فيه يُغَمس مائعاً �ٕاداماً ِصبغاً وُتنبت أيى الدهن@, ع� عطف
الغذاء@/ مقام ã| بغ والصِّ اBٕضاءة@/ مورد ã| ما@@يستعمل

لَُه ُن Ö ÒLو ِصبَْغًة اِ@ ِمَن أْحَسُن وَمن اِ@ ِصبَْغَة َلْينا@/// ٕا اُنِزَل وما با@ آَمنّا قولوا
/@١٣٨ . ٢ ـ عاِبدون

ا= وصبغُة ,@BًّوIيوجب غمس من ]ع�نوع للنوع@, مصدر لسة ß>كا بغة الصِّ
فاعل كان ٕان ,@= وIّول غمس أيى الXّم@, ]ع� واBٕضافة ,@ Ø ãæروحا ّ معنويى غمس
,@تعا ا= هو فالغامس ا=@, من وIويل غمس أيى ِمن@, و]ع� اXؤمنون@, هو بغ الصَّ

/@٦ . ٣٠ ـ َوعَده اُ@ ِلف ÔO Z ا@ َوْعَد ـ تعا قوله ã| Fك@



صبا ٢٢٨

الرسل ٕارسال فٕاّن الكرZة@, اMBيات ونظم اللفظ ]فهوم اXع�أووأوفق وهذا
السعادة@, ٕا للتحّول فzا والغمس الصبغة هيى للنبيّ�@: çيؤ ما وٕايتاء الكتب وٕانزال

الgال@/ منxي هيى ã�ّال التامّة العبوديّة مرحلة Iقّق التحّول@: هذا ونتيجة

مناسـب فعل يقّدر أن ãÏÉيقت الكXم فسـياق بالنصب@: بغة الصِّ ٕاعراب وأمّا
عابدون@/ لَُه وLُن ـ وقوله اُنزل@/// وما با@ @آَمنّا ـ بقوله

Nوز Bو ذلک@, Lو أو أقبلنا@, أو أتينا@, أو ْهنا@, وجَّ أو ِصبغًة@, ا= صبََغنا وهو
¾Ìائطها@/ لفقدان ,@Bًبد Bو عطفاً Bو Bًحا يكون أن

وهيى بعده@, خارجيّة مرحلة وٕا اÇZBٕان نتيجة ٕا ٕاشارة ا<ملة هذه ٕاّن Øj
اXاّدة nعا من واBنتقال ãæالروحا التحّول وحصول ا= رaة Mر ã| اBنغFس Iقّق

اBهتداء@/ حّق هو وهذا والنور@, ا¡ق ¼Íاط ٕا

ã| يّدعي ما دون والعـدوان@, والنفاق الكفر أرجاس من اBغتسال هو وهذا
للنصاري@/ التعميد كغسل اُخر@, اُمور من والتحّول التطه# مقام

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

صبا@:

ِصباه ã| ذلک كان يقال فيه@, لغـة كXم وزان باء والصَّ َغر@, الصِّ با@: الصِّ ـ مصبا
قعد@, باب من ُصبّواً وصبا الّشمس@/ مطلع من tّب الر´ @كَعصا@: با والصَّ َصبائه@/ ã|و

مال@/ ¾Îوة@: مثل وَصبْوًة

ـ صباً يصبو Gا وَصبا فXنة@, ٕا فXن صبا يقال ـ صبا ـ ٢٥٥ . ١٢ الxذيب
الَغـَزل@, من واللّهو الفتّوة َجْهلة بْوة@: الصَّ الليث@: وقال ٕالzا@/ مال وَصبْوة@: منقوص@,
رأيته يقال با@, الصِّ واXصدر لغة@, بية والصِّ ,@ Ø ã ß	 الصَّ bع بوة والصِّ با@/ والصِّ ãèالتصا ومنه

ِصَغره@/ ã| أيى ِصباه ã|



٢٢٩ صبا

ـ ãæوالثا السّن@/ صغر ع� يدّل ـ اBّٔول صحيحة@: أصول ثXثة ص	@: ـ مقا
ِصباه ã| ورأيته بيان@, والصِّ بية الصِّ واحد ـ فاBّٔول اBٕمالة@/ ـ والثالث الرياح@/ من ر´
مال ٕاذا يصبو ء ãÏ¿ال ٕا صبا الباب@: ومن الصبيان@/ الكث# :@ والُمصبيى صغره@/ ã| أيى
تستقبل ã�ّال وهيى با@, الصَّ ر´ ـ ãæوالثا بْوة@/ الصَّ ËºBٕوا واحد@, واBشتقاق ٕاليه@, قلبه

الر�@/ صابيت العرب قول ـ والثالث تصبو@/ َصَبْت يقال القبلة@,

الفتّوة@, َجْهلة وهيى َصبْوة فXن ã|و ٕاليه@/ َصبْوة ãèو ُصبّواً@, ٕاليه صبوت ـ أسا
وأْصِبية صغار ِصبية وله ِصباه@/ ã| ورأيته الشـيُخ@/ Òèوتصا وتصبّاه@/ اGوي وأصباه
وما وأماله@/ قلّبه َء@: ãÏ¿ال èوصا صبياuا@/ Zك اXرأة@: اْصَبت وقد وِصبيان@/ واُْصبية
وجهه ع�غ# قّربه وسّكينه@: وصاèسيفَه ع�وجهه@, ريه ÔQ B الكXَم@: ãèتُصا لک
ا Øu@Bٔ صباً@: يت Ød وقيل وcَلْت@, جنَبْت ـ كقولک َصباً@, هّبت الر´@: وَصَبت /@oستقXا

ٕاليه@/ Iّن ا Øu@فكأ البيت تستقبل

الواو@/ من وهو وِصبيان@, ِصبية وا<مع الغXم@, :@ Ø ã	الص ـ صحا

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

والتحقيق@:

وهذا باطن@/ أو ظاهر ã| اBشxاء مع ا¦ايل هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
ا¦ايل@/ مطلق ã| والصوب, الصّب@والصبأ@والصبو ب�مواّد مشNك ã Ø�الك اXفهوم

يدّل باGمزة@: والصبأ شديد@, و[ايل ّ قهريى اLدار ع� يدّل بالتشديد فالصّب
وعطوفة@, اشـxاء مع لطيف [ايل ع� يدّل والصبو باBختيار@/ و[ايل خروج ع�
ء@واKفاض ãÏ¿ال @نفس ã| [ايل ع� يدّل ياء@: استبدلت@الواو وٕاذا الل�@/ حرف بوجود

وِضعة@/



صبا ٢٣٠

Ø ã	كالص ]ناسبة@, صيغها بعض ã| ياء الواو تتبّدل Øj ناقصة@, الواويّة من فاXاّدة
وهكذا والياء@, الك«Ìة ]ناسبة ّ الدعيى ã| Fك ياء الواو قلبت كفعيل@, َصِبيو أصله فٕان

وغ#Yا@/ والصبيان الصبية ã|
ٕا و[ايل ّ طبيعيى واKفاض ضعف السن�فzا من مرحلة ع� يطلق Ø ã	فالص
اBٔصـليّة فطرته عن مBيل وهو والّلعب@, واللّهو اللّغو من له ويناسب يليق ما غ#

واLBراف@/ اLBطاط ã|ومنخفض اBٕنسانّية@,

اللغة@, ã| مستعملة وهيى الناقصة@, اليائيّة اXاّدة من الكلمة ٕاّن نقول: أن وBيبعد

ãçيأ ]ا ]ع�اBٕتيان نف«Îا@, ã| مستقلّة اXاّدة فتكون علم@, باب من يَص	× ã ß	ص فيقال
/@ Ø ã	الص به

/@٣٣ . ١٢ ـ ا2اهل� ِمَن وأ@كُن ٕالzّن أصُب كيَدهّن ã Ù$ع ْف ßÍ½ت Zّوٕا

ا¡ّق@/ ¼Íاط عن منحرفاً وأ@كون ٕالzّن@, وتوّجه [ايل ã Jصل أيى

/@١٢ . ١٩ ـ َصبيّا كَم Ô¡ا وآتيناُه بقّوة الِكتاَب ُخذ يي ÒJ يا

/@٢٩ . ١٩ ـ اً َصبيّ الَمهِد ã| كاَن َمن ُنَكلُِّم َكيَف قالوا

,@F Ùyس @صغر ã| @والنبّوة الوحيى اوتيا Jيي@وعي«ÏعلFz@السXم@قد أّن ٕاشارة@ٕا
اKBفاض Bّٕا فzا الناس من يري B سـن� ã|و اBعتدال عن خارجة مرحلة ã|و
الطبيعة@/ خXف ع� وجريان وٕاعجاز آخر برهان وهذا والّلعب@, اللّهو ã| والتوّغل

وغ#Yا@/ والطفولة الصغر دون باXاّدة التعب# اXع�لطف وهذا
اللّـهو ٕا والرغبـة بالّلعب التعلّق Bّٕا طفل من يتوقّع B العاقل العـرف فٕاّن
يكون B منه والوحيى النبـّوة آثار فظهور ا¡قائق@, وٕادراك اBعتدال عن واLBراف

/@ ّ اXاّديى ّ الطبيعيى للجريان خارقاً Bّٕا



٢٣١ صحب

اللغة@, Bٔهل تبعاً كان قد الصبو@: ـ عنوان ذيل ã| اXاّدة هذه ذ@كر أّن �O@B ØjFك خاّص مفهوم ع� مسـتقّل عنوان Iت ã	الص وذ@كر اXاّدت� تفكيک هو وا¡ّق
ذ@كرنا@/

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

صحب@:

bاعة واBٔصحاب الصاِحب@, bع ْحب الصَّ الليث@: قال ـ ٢٦١ . ٤ الxذيب
حابة والصَّ قال@: وَصحابة@/ وِصحاباً وُصحبَة ُصحباناً أيضاً الصاحب وNمع ْحب@, الصَّ
صِحب ـ قولک مصدر حبة@: والصُّ قال@: َصحابتک@, وأحَسن ا= صاَحبک قولک مصدر
كفاِرٍه وصاِحٌب@وُصحبة صاِحٌب@وأصحاب@كاÎ¾Bٔاد@واBٔنصار, وقال@غ#ه@: َيصَحب@/
أصحاب@, ذا كان ٕاذا@ الرجل أصَحب وقد ّب@/ ÔJ ]Çا لنا ßصحاب ÒX ٕانّه ويقال وُفرهة@/
منّا هم Zو ـ ã| الفّراء وقال استصحبه@/ فقد شيئاً Bَزم ء ãÏ¾ وكّل �نقاد@/ ٕاذا أصحَب@:
من@قولکصحبک هو غ#ه@: وقال نعون@/ ÔZ@ أيى :@ Ø ãæازXا وقال ارون@/ ÔN ãيع� ُيْصَحبون@:

جاراً@/ لک وكان حفظک أيى ا=

رؤية له حصل Xن اBٕطXق هذا ã| واBٔصل صحبة@, أصَحبه صِحبته ـ مصبا
أصـحاب فيقال ـة Ø_Bٔا مذاهب من ]ذهب [ذهب من ع� Vازاً ويطلق وVالسة@,
واستصحبت استصحبه@/ فقد شـيئاً Bزَم ء ãÏ¾ وكّل حنيفة@, ãèأ وأصحاب ّ الشافعيى
كان ]ا [ّسكَت ٕاذا ا¡ال@: استصحبت قيل هنا ومن ,@ ã�صحب aلتُه وغ#ه@: الكتاب

مفارقة@/ غ# مصاحبة ا¡الة تلک جعلت كأ@نّک ثابتاً@,

الصاحب ذلک من ومقاربته@, ء ãÏ¾ ع�مقارنة يدّل واحد أصل صحب@: ـ مقا
وأصحب انقاد@/ ٕاذا الباب@أصحَب@فXن, ومن ُيقال@را@كب@وَر@كب@, Fك ْحب@, الصَّ وا<مع
عليه ُترك ٕاذا hدXٔل ويقال استصحبه@, فقد شيئاً Bَزم ء ãÏ¾ وكّل ابُنه@, بلغ ٕاذا الرجُل



صحب ٢٣٢

ُمصَحب@/ َشَعره

ب� فرق Bو زماناً@, أو مكاناً أو حيواناً أو كان ٕانساناً اXXزم الصاِحب@: ـ مفر

ã| يـقال Bو واGّمة@/ بالعناية أو ,@Zك@Bٔوا اBٔصل وهو بالبدن@, مصاحبته تكون أن
ÇZلک Xن وكذلک صاحبه@, هو ء ãÏ¿لل للFلک ويقال مXزمته@, كZت Xن Bّٕا العرف
سائسه وٕا ا<يش@, صاحب Lو مَسوسه ٕا الصاحب يضاف وقد فيه@/ ف ØÍ½الت
اXصاحبة أّن Bٔجل اBجBع@, من أبلغ واBصطحاب واXصاحبة اBٔم#@/ صاحب Lو
وما وقوله اصطـحاباً@/ اجBع كّل وليس اجBع اصطحاب فكّل ُلبثـه@, طول ãÏÉتقتnو وباطنه ظاهره وعّرفتموه وجّربتموه صحبتموه بأنكم تنبـيه ]جنون@: صاحبكم
صاحباً@/ له يص# أن وأصله له@, اBنقياد ء@: ãÏ¿لل واBٕصحاب وِجّنة@/ Xًخب به Qدوا
يكون B أيى ـ ُيْصَحبون ِمنّا ُهم Zو وقال@: صاحَبه@/ فصار ابنُه Ôك� ٕاذا@ فXن وأصحب
أولياءه@/ يصحبه ا ØW ذلک وLو وترفيق وَروح سكينة من يصح}م ما جهتنا من Gم

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

والتحقيق@:

ã| ا¡Çياة@, طـريق ã| وٕادامxا الع¿Ìة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
الطـرف� من الع¿Ìة كانت وٕان آخر@, أمر أو شخص مع ,@ Ø ãباط� أو ّ ظاهريى برنا¶
ٕا نش# اُخر@, لغات مyا وقريبة اBستدامة@, ع� الدالّة اXصاحبة بصيغة فzا Øفيع�

:@Bًاbٕا خصوصيّاtا

ا¡ياة@/ ٕادامة جريان ã| ا¦اّس وكZة اBختXط هو اXعا¾Ìة@:
/@Fyبي ومداخلة أمور@, ã| اBختXط جهة فzا يXحظ ا¢الطة@:

واXرافقة@/ اXؤانسة ã| التXزم فzا يXحظ اXXزمة@:



٢٣٣ صحب

اXعا¾Ìة@/ ã| واXXءمة الرفق فzا يXحظ اXرافقة@:
Tّل@/ ã| آخر مع ا<لوس جهة فzا يXحظ ا£السة@:

/@Fyبي وا¦ايل اBُنس ¡اظ فzا يXحظ اXؤانسة@:
/@ Óمع� أو ظاهراً اMBخر من القرب فzا يXحظ اXقاربة@:

خر@/ MBا طريقة ع� Fyم كّل جريان فzا يXحظ اXقارنة@:
ٕاليه@/ السك�وا¦ايل قرب جهة فzا يXحظ ا£اورة@:

وباXقابلة@/ قّدام من اXداناة فzا يXحظ اXXقاة@:
التسفّل@/ ع�سبيل القرب فzا يXحظ اXداناة@:

ا<انب@/ ã| واتصال اXXقاة فzا يXحظ اXصادفة@:
التخالف@/ قبال ã| التوافق فzا يXحظ اXوافقة@:

ومؤانسة@, ]رافقة Bو ,@ ماّديى أمر ã| يعت�كونه B اXصاحبة@: مفهوم Iقّق ãف�
وVاورة@/ ]داناة Bو ومقارنة@, ومXزمة ]وافقة Bو

:@ ã| Fالطرف�ك من فاXصاحبة
/@٧٦ . ١٨ ـ ã$ُتصاِحب Dَف بعَدها ء ãÏ Ò¾ َعن سألتُک ٕان

/@١٥ . ٣١ ـ َمعروفاً نيا الدُّ ã| F Ô Ö{وصاِح

الوالديـن ب� Dف وهكذا �ع� ÍÉوخ Ïºمو ب� Dف اXصاحبة شأن من فٕاّن
واستمرارها@/ اXعا¾Ìة ٕادامة لزوم ٕا مضافاً الطرف�@, من يكون أن وأوBدYا

:@ ã| Fك واحد طرف ومن

/@٤٨ . ٦٨ ـ وت Ô¡ا َكصاِحب َتكُْن Zَو
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/@٤١ . ١٢ ـ ã ß6فَيْس F أحُد@كُ جنأّما السِّ ßã Ò7صاح يا

nو �ص� يوسف ã	وصاح �ص� Ø ã	الن يونس جانب من كانت اXصاحبة فٕاّن
�ص�@/ يوسف Bو ا¡وت جانب من تكن

/@٤٦ . ٣٤ ـ ِجنَّة ِمن ِبصاِحِبكُم ما

/@٢ . ٥٣ ـ َغوي َوما صاِحُبكُم َضّل ما

/@٢٢ . ٨١ ـ ْجنون Ò ß[ صاِحُبكُم َوما

/@١٨٤ . ٧ ـ ِجنَّة ِمن م ß{بصاِح ما َيَتَفكَّروا Òn َأو

من وأطوار حياته طول ã| Gم مصاحباً كان �ص� Ø ã	الن التعب#بأّن wذا يشار
اXقام هذا ã|طلوبXفا ,@ ÓFونظ وصدقاً أمانة Bّٕا اBٔيّام هذه ã| منه يشاهدوا nو عمره@,

وأخXقه@/ أعFله خصوصيّات عن الكاشفة Gم Ø ã	ّالن مصاحبة هو

/@٤٠ . ٩ ـ َمَعنا اَ@ ٕانَّ َزْن Ö ÒI Z لصاِحِبِه يَقول ٕاذ

عنه Øفع� �ص�@: Ø ã	النّـ الِس ÔV عن وذ@كراً بياناً ãÏÉيقت مورد ã| اXقام كان ا ØX
للصاحب@, اBٔعFل@واBٔفكار خصوصيّات عن الكاشفة هيى اXصاحبة فٕاّن بالصاحب@,

َمَعنا@/ اَ@ ٕانَّ َزْن Ö ÒI Z �ص�@: Ø ã	ّالن بقول فخوطب

وهو واحد@, جانب من كانت اXصاحبة أّن ع� الكرZة اMBية ã| التعب# فيدّل
منه@/ وا¡زن اBضطراب ظهور تري ولذا الصحبة@, أظهر الّذيى

اXصاحب@, دون الصاحب بكلمة فيه Øيع� مورد كّل ã| جارية اللطيفة وهذه
مورد@: ã| Fك@

ْنب Ò2با والّصاحب ُنب Ô2 ا وا2اِر èالُقـْر ذيى وا2اِر @///@ حساناً ٕا وبالوالَدين
/@٣٦ . ٤ ـ بيل السَّ وابن
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ء@, ãÏ¾جنب ã| بوقوعه اXتّصف وهو مش}ة@, صفة ُنب Ô>ا أّن جنب@: ã| مّر قد
يكون أن يلزم ا<ار أّن ٕا فيشار اXXصق@, اòارج وهو ء ãÏ¿ال ã�ي ما هو نب Ò>وا
يصحبک وهو الصـاحب وهكذا قريـب@, غ# أو قريباً كان سـواء لXٕحسان مورداً
ا<نب ã| كان ٕاذا الصحبة fجّرد ,@B أم èالقر ذويى من كان سواء جنبک ã| ويكون

واحد@/ جانب من الصحبة Iقّق هو والXّزم ٕاليه@, اBٕحسان لزوم ã| @كاٍف

ع� الطرف@, من والرجاء واBنتظار التوقّع بلحاظ اXـوارد هذه من كّل ã|وٕا ينxيى أن ٕا أشـّد الوالديـن ã| التوقّع فٕاّن الكرZـة@, اMBية ã| اXذكور الNتيب
جنبک@/ ã|و Xًفع اXرتبط الصاحب

/@٢٩ . ٥٤ ـ فعَقر َفَتعاطَي م Ô Ò{صاِح فناَدْوا م@/// Ô ÒG فتنًة اَقة النّ ُمرِسلو ٕانّا

يصحبونه@/ B وهم يصح}م كان أ@نّه ع� صاح}م@: بتعب# يش#

/@٣٦ . ٨٠ ـ وصاحبته وأبيه واُّمه ِمنأخيه اXرُء يفرُّ يَوَم

/@١٣ . ٧٠ ـ وأخيه وصاحبته ببنيه َيومئذ َعذاب ِمن َيفتديى لَو

Í½والنـ اBٕعـانة لوحظ اBُو اMBيـة ãف� ا¡كم@: اختXف باعتبار الNتيب
ا Øuٕا حيث اBُّم Øj م@, يُقدَّ وأشّد@: وأدوم أقوي ا<هة هذه من اBٔخ كان ا ØXو والتأييد@,
الصـاحبة بعده j العطوف@, اBٔب Øj ضـعيفة@, كانت ولو وجودها بBم ولدها تُع�
للوالدين@/ ٕاعانة وأهون ن½Íاً أضعف ا<هة هذه ã| وهو اBٕبن Øj حياته@, ã| اXتعلِّقة@به
ورفـع ٕاعـانته مـن يتمكّنون B اXؤيّدين اBٔقرباء هؤBء أّن يَري يومئذ فهو

أمره@/ ã| يتفّكر Ø�ح عyم فيفّر عنه@, والشّدة البأس

البنون كان وØXا نفسه@, عذاب من اBفتداء جهة فzا فيXحظ الثانية@: اMBية وأمّا
حيث الصاحبة بعدهم Øj البنون@, يقّدم ا¡ّدة@: وuاية الغاية ã| والتعلّق ا¤بّة مقام ã|
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واXع� وظهره يده فٕانه اBٔخ بعدها Øj معاشه@, Ørي وwا حياته@, ٕادامة ã| ¾Ìيكة ا Øuٕا
ومعاده@/ معاشه ã| له

ٕاذا Bّٕا أصعب@, عyا واBنقطاع اBفتداء يكون أشّد@: والعXقة ا¤بّة كانت Fّفكل
اBفتداء@/ ذلک ن vوِّ بنحو والعذاب اBبتXء @كان

ÏÉو]قت بفطرtا الزوجة أّن ٕا يش# اXصاِحبة@: دون التعب#بالصاحبة ٕاّن ØjÏÉو]قت بطبيعته فهو الزوج وأمّا بزوجها@/ وتعلّق صحبة ٕا Iتاج معا¾Îا@, جريان
لتأمـ� يستعّد ح� Óومع� ظاهراً واBجxاد العمل له Bزم اُموره@: وجريان وظائفه
التعلّق ã| والفكر اBهBم Í½وق الوقت ¼Íف له يصّح Bو ومعادهم@, عائلته معاش

]صاحبxا@/ يشتغل Ø�ح بزوجته@,

يتّخذ B تعا ا= فٕاّن ,@ Økوأ أوكد يكون وجّل عّز ا= ٕا اXع�بالنسبة وهذا
صحبة@: ٕا Jتاج Bو صاحبة

/@٣ . ٧٢ ـ َوَلداً Zَو صاِحبًة َذ ÚHا ما رّبنا َجدُّ َتعا: وَأ@نَُّه

/@١٠١ . ٦ ـ صاحبٌة لُه تكُن Ònو َوَلٌد لُه يكون Øæأ

ٕادامـة ã| له و¾Ìيكة آخر@, شخص مقابل ã| تكون وأن Bبّد الصاحبة فٕاّن
عن وتعا سبحانه عيشه@, برنا¶ oوتتم حوائجه قضاء ã| وعاملة وتأميyا@, ا¡ياة

ذلک@/

كلّه اòلق فٕاّن Bٔحد@, مصحوباً يكون بأن الصاحبة@, اذ ØHا عن ه Ø!متعا فهو
ء@/ ãÏ¾ كّل ملكوت وبيده له@, وWلوك له Uلوق

ـ ُيْصَحبون ِمنّا ُهم Zو م ßÎ ß»أنُف ÒÍ½ن َيْستطيعوَن Z دوننا من نُعهم Ö Ò] ٌة ÒGآ Gم أم
/@٤٣ . ٢١
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وبقاؤها تعاوجودها ومنه أمورها@, أزمّة وبيده ,@= Uلوفة Gة MBا هؤBء فٕاّن
ا@@/ ِعند ِمن Zّٕا ÔÍ½ النَّ َوما ـ وبطوuا وظهورها

عyا@, وZنعوا أنف«Îا Jفظوا Ø�ح ذواtا ã| وقّوة واستطاعة قدرة Gا فليس
ويتقّووا ويستن#وا يستفيضوا Ø�ح اXتعال القادر ا= مع بالوسائط ولو ارتباط Gم Bو

بٕاذنه@/ يعملوا أو منه@,

من مأمـور صاحٌب Gم يكون بأن ,@تعا جانبه من اXصـحوبيّة مع� وهذا
عملوا@/ ما ٕا وvدvم ويقّوvم يؤّيدهم ,@تعا ا= جانب

اBختXط هو الصـحبة فٕاّن أيضاً@, fحال خر@: MB صاحباً تعا ا= كون وأمّا
والفقر@/ ا¤دوديّة ãÏÉيقت وهذا آخر@, مع برنا¶ ã| والع¿Ìة

:@ ã| Fك ماّديى أمر قبال ã| ٕامّا الصحبة ٕاّن Øj
أْصحاُب ْيَكـة@, Zٔا أْصحاُب الَقرية@, أْصحاُب ـفينة@, السَّ وأْصحاَب فأSيناُه

/@Ïºمو أْصحاُب الفيل@, أْصحاُب ْجر@, ß¡ ا أْصحاُب ,@oوالّرق الَكْهف

:@ ã| Fك ّ معنويى أمر قبال ã| أو

وأْصحاُب ,@ ّ ِويى السَّ ال½Íاط أْصحاُب الَمْشأمة@, أْصحاُب الَميمَنة@, أْصحاُب
ا¨�@/

أْصـحاُب ار@, النّ أْصحاب :@ ã| Fك اMBخرة nعـا سـنخ من اُمـور قبال ã| أو
ع)@/ السَّ أْصحاب اZٔعراف@, أْصحاب ة@, ا2نَّ أْصحاب ,@oا2ح

واحـد@, جانب من الع¿Ìة وٕادامة اBختXط يعتـ� اXوارد هذه من كّل ãف�
Mسبه@/ كّل ã| واBختXط

وا¡فظ@,@واXنع@,@والرؤية@,@وا£السة@, اBنقياد,@واXXزمة,@وا<وار, ـ oمفاه وأمّا
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الواحد واBٔصل ا¡قيقة@, لوازم من فهيى وغ#ها@: واXلک@, واXقارنة@, ء@, ãÏ¿ب وا¦ّسک
ذ@كرناه@/ ما

ذلک يقتضيه ما Mسب مورد كّل ã| ,@oفاهXا هذه من بواحد اXاّدة Ìت Ø»ُف وقد
اللـغات سـائر ã| ا<اريى الشائع هو Fك ,@ Ø ãGا¡قي اXع� ã| Iقيق دون من اXورد@,

ا¢تلفة@/ اXوارد ã| اXستعملة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صحف@:

حيف الصَّ يقال@ٕاّن ء@وسعة@/ ãÏ¾ ã|@انبساط�ع صحيح@يدّل أصل صحف@: ـ مقا
يكتب ã�ّال وهيى الصحيفة@, الباب@: ومن الرجل@/ وجه Ìة Ò¿َب والصحيفة اBٔرض@/ وجه

َصحيف@/ bع كأ@نّه أيضاً@, وُصُحف َصحائف وا<مع فzا@,
ْحفة الصَّ :@ ّ الزÌ¿Uيى وقال ِصحاف@/ وا<مع كالَقْصعة@, ٕاناء ْحفة@: الصَّ ـ مصبا
قيل ٕالzا نسب وٕاذا فيه@, كتب قرطاس أو جلد من قِطعة حيفة والصَّ مستطيلة@, قصعة
,@ Ø ãحـَن� حنيفة ٕا ينسب Fك اXشـا±@, دون مyا العـلم يأخذ ومعناه ,@ Ø ãَصَح� رجل
والتـصحيف@: كـ«Ìها@/ من أ¾Îر oXا ØËÉب والُمصَحف وَصحائف@/ ُصُحف وا<مع
فتصّحف@/ صّحفه يقال اòطأ@, وأصله اXوضع, من اXع�اXراد Ø#يتغ Ø�ح الّلفظ تغي#

النوادر@, من وهذا الصحيفة@, ُحفbاعة الصُّ الليث@: قال ـ ٢٥٤ . ٤ الxذيب
جلده@, ب¿Ìة الوجه@: وَصحيفة وسفائن@, صحائف قياÎºا وكان وُسفُن@, َسفينة ومثله
بـ� اXكـتوبة حف للصُّ جامعاً ُجعل أيى اُصِحف Bٔ@نّه مُصَحفاً@: الُمصَحف يى Ùd ا Ø̂ وٕا
فاستثقلت وِمطَرف@, مُطَرف يقال Fك وِمصَحف@, مُصَحف يقال الفّراء@: وقال فّت�@/ الدَّ
الُمـغَزل ã| قـالوا وكذلک ,@ ØËÉال وأصلها اXيـم@, فك«Ìت حروف ã| الضّمة العرب
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تُشـبع ـْحفة الصَّ Øj الع¿Ìة تُشبع القَْصعة Øj فْنة Ò>ا القِصاع أعظم أبو@عبيدة@: /@Bًِمغَز
َحْيفة@ُتشبع@الرجل@/@قال@الليث@: @@الصُّ Øj@ثةXئكلة@ُتشبع@@الرجل�@والث ßX @@ا Øj@وهمLمسة@وòا

/@ Ø ãَح� والصَّ ف الُمَصحِّ هو ُحف@: الصُّ قراءة ع� اòطأ يَرويى والّذيى

أو ابيّض أَدم من القِطعة وهيى صحيفة واحدtا ُحف والصُّ ـ ١٦٢ . ٢ ا<مهرة
ِصحافاً@/ وQمع القصعة@, ْحفة@: والصَّ فيه@/ يكتب َرّق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جنس ّ أيى من ِقطعة@, ã| والتسطّح اBنبساط هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
أو للـظرفيّة أو للكـتابة كـان وسواء غ#ها@, أو قرطاس أو ِجلد أو فلّز من @كان@,

معنويّاً@/ أو ماّدياً غ#Yا@,

من ظرفّيـة@, أو فيه لكتابة ليستعّد ويتسطّح ينبسط ما ]ع� فعيلة حيفة والصَّ
ُحف الصُّ وbعها غ#ها@, أو منسـوج أو جلد أو شجر أو حجر أو فلّز أو قرطاس
أو والنحاس@, ا¡جارة ع� Øj الط�@, ع� يكتبون اBٔوائل كانت وقد والصحائف@/

ã| Í½م أهل وكتب فzا@, فكتبوا ا<لود دبغت Øj الشجر@, من واòشب الورق ع�
ط@/ ٣١ ص ـ hالند ابن راجع وهكذا@/ اBٔبيض@, ا¡رير ã|تكتب والروم القرطاس@,

وغ#Yا@/ كتاب@, ـ اXقّدس الكتاب وقاموس ,@Í½م
:@ ã| Fك الظاهريّة اXاّدية فالصحيفة

/@١٨ . ٨٧ ـ Ïºومو Òoٕابراه ُصُحِف اZُو:@, ُحف الصُّ ã> لَ هذا ٕانَّ

/@٥٣@.@٣٦ ـ oوٕابراه Ïºمو ُصُحف ã| ا ß[ ُينبَّأ@ n َيريأم َفهو الَغيب ِعلُم أِعنَده

/@١٣٣ . ٢٠ ـ اZُو: ُحف الصُّ ã| ما َبيِّنُة تأtم Òn َأو



صحف ٢٤٠

/@١٣ . ٨٠ ـ َرة ُمطهَّ َمرفوَعٍة َمة ُمكَرَّ ُصُحٍف ã| @ذ@كَره شاَء ن Ò Òf ةٌ َتذكَر ا Úuٕا

اXعارف من ع�اBٔنبياء@, نزل ما فzا يكتب ã�ّال اBٔلواح اXوارد هذه ã| ف#اد
واMBيات@/ واBٔحكام اGBٕ×يّة

ا<لد من ٕامّا ا<نس@, جهة من اBٔزمنة باختXف Uتلفة كانت اBٔلواح وهذه
غ#ها@/ أو خشب@, من أو القرطاس@, أو اXدبوغ@,

قاطع صحيح وسند مستَند طريق لنا فليس الصحف@: هذه خصوصيّات وأمّا
ف�@/ ا¤رِّ أيديى لعبتwا قد ٕالينا مyا وصلت وما السابقة@, الصحف هذه ٕا

الصـحف Uتِلفات من وانكشـف Iّصل ما جوامع ففـيه hالكر القرآن وأمّا
ã| ما ـنُة بيِّ ـ@ والتفـّرق اÇwBٕام بعد اBنكشـاف هو البـيان فٕاّن ومتفّرقاtا@, اBُو

ُحف@/ الصُّ

ٕا راجـعة فـالتأنيث وذ@َكـَره@: ا@, Øuٕا ـ تعا قوله ã| والتذك# التأنيث وأمّا
اXذكِّرات Vموع ٕا راجع والتذك# اXذكِّرات@, من اBٔفراد وباعتبار التذكرة مصاديق
للناس@, تذكرة والXّحقة السابقة من واBٕبXغات الكلFت هذه ٕاّن أيى القرآن@, وهو
رسول من واXواعظ الكلFت هو اXراد أو منه@/ ويّتعظ القرآن هذا َذ@َكر منكم شاء fن

خاّص@/ مورد ã|و Ø ãاbا أو ,@ Ø ã�وتفصي مطلق بطور �ص� ا=

مـصاديق يراد بأن اBّٔول ع� sمة ُمكـرَّ ُصُحف ã|t اMBية ã| أيضاً حف فالصُّ
ع� تنطبق واXواعظ@: الكلFت يراد بأن ãæالثا وع� ُحف@, الصُّ bيع تشمل التذكرة@:

الظاهر@/ هو وهذا فقط@, القرآنية اMBيات

:@ ã| Fك اXاّدة وراء ا ØWحف الصُّ وأمّا

/@١٠ . ٨١ ـ ُكِشَطت Êُء@ Ú»ال ذا@ وٕا ت ÒÌ ß¿ نُ ُحف الصُّ وٕاذا



٢٤١ صحف

ا<ريانات قاطبة ضبطت فzا ألواح ُحف والصُّ /@ ّ الطيى قبال ã| بسط هو Ì¿الن
من تكون Bو اMBخرة@, nعا سـنخ من ا Øu أ وB@بّد ٕانسـان@, لكّل واBٔعFل وا¡ركات

الظلFنّية@/ اXاّدة سنخ

اBٔعFل نقوش اXنطوية@فzا النفوس ألواح هنا اXراد يكون أن النظر ã| ويقوي
فzا@/ ما ويظهر اMBخرة يوم ã| تنبسط وهيى وا¡ركات@,

النفس@/ عن ّ خارجيى لوح وأب�من Økوأ أقوي اللوح وهذا

يه Òxَتشـ ما وفzا وأ@كواب ذََهب ِمن بِصحاٍف zم َعلَ ُيطاف ا2نََّة@/// دُخلوا اُ
/@٧١ . ٤٣ ـ Ôع�Zٔا وتلَّذ اZٔنُفُس

غ#ه@, أو من@ٕاناء @قِطعة ã|@ًمنبسطاً@ومسطّحا كان ]ع�ما َصْحفة@, حافbع الصِّ
اXناسبة ْحفة والصَّ واBٔطعمة@/ وا¥رات اBٔ@كل أنواع عليـه ويوضع ينّية@, @كالصِّ ماّدياً
ا<ّنة@/ يناسب ما اBُ@كل من فيه صافياً منبسطاً يكون ما وا<ّنة@: اBُخروية با¡ياة

B اBُخـرويّة اXوضوعات من اBُمـور هذه أمثال خصوصيّات عن والبحث
ٕادرا@كاتنا@/ عن خارجة ا Øu@Bٔ مطلوبة@, نتيجة ديى ÔN

فاÔXصحِّف والتصفية@, التسطيح ]ناسبة فكأ@نّه والتحريف@: التغي# مفهوم وأمّا
واBٕعجام@/ الXّزمة القيود عن الصحيفة يُسطّح

اBشتقاق من والصحر: الصحف@والصفح@والصحن@والصحو ما@ب�مواّد �OBو
والتسطيح@/ السعة وNمعها اBٔ@ك�@,

/@تعا ا= ٕانشاء باXقام يرتبط ما والكوب اللّوح ã| ء وسيجيى

ء ãÏ¾ اتِّصاف ع� تدّل صفة الفَعيلة فٕاّن والصحيفة@: ْحفة الصَّ ب� الفرق وأمّا
مقام ã| وHّصصت تعّينت ã�ّال اXسـتعّدة اBٔلواح ã| wا Øيعـ� هذا وع� بالثبـوت@,



صّخ ٢٤٢

اBٕطXق@/ بنحو اXّرة لبناء فَْعلة ا Øuفٕا الصحفة XRف وهذا وأمثاGا@/ والضبط الكتابة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صّخ@:

ا Øuٕا يقال@: الصاّخة@, ذلک من اBٔصوات@, ع�صوتمن يدّل أصل صّخ@: ـ مقا
صّخ ويقال صّخاً@/ Gا فسمعت Mَجر ْخرَة الصَّ ÍÈبُت ويقال@: ذان@/ MBا ØË½ تُ الصيحة

طعن@/ ٕاذا البع#@, َدبَرة ã| الغراب]نقاره

الصوت صّخ يقول@: لشـّدtا@, اMBذان ØË½ تُ يْحة الصَّ الصاّخـة@: صّخ@: ـ صحا
الصاّخة@/ القيامة يت Ød ومنه َصّخاً@, يَُصّخها اBُذَن

ويقال فُتِصّمها@/ اMBذان تَُصّخ صيحة الصاّخة@: الليث@: قال ـ ٥٢٢ . ٦ الxذيب
:@ Ø ãèعراBٔا ابن وعن صاّخة@/ للداهية يقال غ#ه@: وقال َطعنة@/ أيى صاّخة, اُذنه ã| ا Ø̂ @كأ@

ُمصَمت@/ ء ãÏ¾ ع� لبة الصُّ والعصا با¡ديد الÍÉب الَصّخ@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| يؤثِّـر الّذيى ونظ#ه الشديد الصوت هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
ع� يدّل والتشديد ع�الصوت@, الصف#ويدّل حروف من الصاد فٕاّن والقلب@/ اBُذن

النفوذ@/ ع� يدّل واòاء الشّدة@,

ّ اXعنويى الفضاء ã| ا¡اصل ا¦ّوج ونظ#ه اGواء@, ã| [ّوج هو الصوت وحقيقة
ومفاجأًة@/ اضطراباً القلوب ã| وتؤثِّر ا¤يط ã|دثIوادثM

أو Tسوسًة@, اXواجهة@, العظمي والداهية الشـديدة@, الصيحة يشمل فاBٔصل



٢٤٣ صخر

واضطراباً@/ قرعاً توجب معقولًة@,

/@٣٣ . ٨٠ ـ وأبيه ِه واُمِّ ِمنأخيِه اXرُء يَِفرُّ يَْوَم ُة الّصاخَّ جاَءت فٕاذا

اهBُم يكون Mيث BًXواخت اضطراباً توجب قارعة@, عالية شديدة حادثة أيى
ما يشاهد أحد كّل فٕاّن مع�@, ديى ÔN Bو نا¼Íاً@, يَري Bو نفسه@, Hلّص ã| امرٔي @كّل
له كان ما َل وتبدُّ حياته@, Tيط Iّوَل بالعيان ويُدرك أعFله@, صحيفة ويري نفسه ã|

رض@/ َZٔا Ò(َغ رض َZٔا ُل َتبدَّ يَوَم ـ والعXئق الوسائل من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صخر@:

َصـْخرة ويقال العظيمة@, ا¡جرة ْخرة@: الصَّ وهيى صحيحة كلمة صخر@: ـ مقا
وَصَخرة@/

أخّص والصخرة اòاء@, تفتح وقد ُصخور@, وbعه معروف@, ْخر@: الصَّ ـ مصبا
َصخرات@/ فيقال والتاء باBٔلف أيضاً وNمع منه@,

معروف@, ْخر والصَّ اُميَّـة@, بن َحرب بن َصخر وٕاسـمه معاوية ـ ٧٥ اBشتقاق
aلها Z@Bكن ã�ّال العظيمة فاة الصَّ خرة@: الصَّ ا Ø̂ وٕا صخراً@, تسّمي ا¡جارة كّل وليس

مكاuا@/ عن ٕازالxا Bو
َصْخرة@/ ã| فتكُْن ـ@ لب الصُّ ا¡جر خر@: الصَّ ـ مفر

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

والتحقيق@:

حـرف عـليه ويدّل لب@, الصُّ oالعظ ا¡Çجر هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن



صّد ٢٤٤

عـ� الداّل اòاء وحرف الصوت@, من وظهـور علّو وهو الصـف# ع� الداّل الصاد
والشّدة@/ النفوذ

/@٩ . ٨٩ ـ بالواد ْخَر الصَّ جاُبوا الَّذيَن وَد Ò\و
/@٦٣ . ١٨ ـ نسيُت ã Ùæ فٕا ِة ْخَر الصَّ ٕا: أَوينا ٕاذ أرأيَت

/@١٦ . ٣١ ـ َصخَرة ã| َفَتكُْن َخرَدٍل ِمن َحبٍَّة ِمثقال تَُک ٕان

وقـطعها الصخرة خرق فٕاّن وُصلباً@, ÓDعظ الصخر كون ع� تدّل اXوارد هذه
ã| صـغ# خردل وكون الثانية@, ã| صخرة عند كان مyم وال!ول ,@اBُو ã| للبناء

الثالثة@/ ã| وصXبxا عظمها تXزم صخرة@:

للم!ل بيِّنة عXمة ذ@كر ã| والثانية \ود@, اقتدار بيان مقام ã| اBُو اMBية فٕاّن
/@تعا قدرته عظمة بيان ã| والثالثة وتعيينه@, قصدوه الّذيى

والشّدة@/ ع�العلّو تدّل أيضاً: والصخب@والصّخ والصخد ال½Íخ ٕا@أّن مضافاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صّد@:

كـلFت ذلک بعد ء وÇNيى وعـدول@, ٕاعراض ٕا يَؤول بابه مُعظَم صّد@: ـ مقا
تـقول Øj ا<انب�@/ أحد ٕا ميل وهو يُصـّد@, َصّد يقال@: اBٕعراض@, فالصّد@: تَُشّذ@/
وهو ُصّد@, والواحد ,@ الواديى جانبا ّدان@: والصُّ عنه@/ عدلَته ٕاذا اBٔمر عن فXناً صددت
الدار هذه يقال استقبَل@, ما َدد@: الصَّ ٕاّن ويقولون Tالة@, B مائل ا<انب Bّٔن القياس
ا<بل@/ ّد@: والصَّ اXاء@/ ٕا الطريق داد@: والصُّ الُقرب@/ َدد الصَّ ويقولون@: هذه@/ َصَدد ع�
صـّحت وٕان القياس@, عن لُبعدها ,@Xًأص عنديى فليست ذ@كرtا ã�ّال الكلFت وهذه
ٕاذا وذلک يَِصّد@, َصّد ـ الباب هذا وليسمن صحيح هو ا ØWو ع�اBٔصل@/ Tمولة فهيى



٢٤٥ صّد

ا¢Çتلط الدم ديد@: والصَّ َيِضّجون@/ قالوا@: ـ ون َيِصدُّ منه قوُمک ٕاذا ـ قوم وقرأ ضّج@,
بالَقيح@/

عنه@: وصددت و¼Íفته@, منعته قتل@: باب من صّداً كذا عن صددته ـ مصبا
ا¢Çتلط الدم ـديد@: والصَّ ضـحک@/ ÍÈب@: بـاب من يِصّد كذا من وصّد أعرضت@,
ا<رُح@: وأصّد شكلته@/ ã| والدم رقّته ã| اXاء كأ نّه الّذيى القَيح زيد@: أبو وقال بالقيح@/
وتصّديت ا<بل@/ والفتح@: ØËÉبال والصّد /@ الواديى من الناحية ّد والصُّ َصديد@/ ذا صار

للتخفيف@/ فأبدل تصّددت@, واBٔصل وتبّتلت@, له تفّرغت لXٔمر@:

ون َيُصدُّ ـ Lو وامتناعاً@, ء ãÏ¿ال عن ان½Íافاً يكون قد ّد@: والصَّ دود الصُّ ـ مفر
عن نََّک وZ@يُصدَّ الّسبيل@, عن َفصّدهم ـ@ Lو ومنعاً@, ¼Íفاً يكون وقد ُصدوداً@/ عنَک
ما ديد@: والصَّ Jول@/ ما ا<بل@: من ّد والصَّ َصّداً@/ وصّد ُصدوداً@, صّد وقيل ا@@/ آياِت

الَقْيح@/ من وا<لد ب�اللحم حال

ها صدَّ أيى تعُبدـ كانت ما ها وصدَّ ـ َصّداً يُصّده ه صدَّ ـ ١٠٣ ـ ١٢ الxذيب
ا Ø ÒXو ـ تعا وقال كافرين@/ قوم من كوuا أيى علzا@, كانت ã�ّال العـادة اZBٕان عن
ويـُصّدون@, يِصّدون قرٔي الفّراء@: قال َيِصّدون@/ ِمنه قوُمک ٕاذا Dًَمث hَمر ابُن َب ßÍÔÈ
وهيى يِصّدون@, واBختـيار ويُشـّد@, يَِشد شّد مثل ويُصّد@, يَِصّد صّد تقول@: والعـرب
أمـره عـن فـXناً صددت يقال قلُت@: ويِعّجون@/ يِضّجون Ìه Ø»وف عبّاس@, ابن قراءة
Çfعناه ي@: َتَصدَّ لُه فأنَت ـ وأمّا والXّزم@/ الواقع لفظ فيه يستويى يَُصّد@, فصدَّ ه@, أُصدُّ
هذه يقال الليث@: وقال يتصّدد@/ تصّدد فيه واBٔصل عليه@, وتُقبل ٕاليه و[يل تتعّرضله
الليث وقال القرب@/ َقب@: والصَّ َدد الصَّ أبوعبيد@: وقال قُبالxا@/ أيى هذه ع�َصَدد الدار
ماء ِمن Ò6وُيس ـ ã| ٕاسحاق أبو وقال يضحكون@/ أيى ـ َيِصّدون ِمنه قوُمک ٕاذا ـ ã|



صّد ٢٤٦

Ø�ح ã ß�اُغoا¡م هو ويقال والَقيح@, الدم من النار أهل من يسيل ما ديد الصَّ ـ َصديد
/@ ÔZَخ

َجناح@/ َجنب@, ناحية@, ِضلع@, جانب@, �َصد� ـ قع

ا<انب@/ ٕا ه وجَّ جانباً@, ي Ú ÒL عاَضد@, أيَّد@, د� �ِصدِّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تطلق اللحاظ وwذا الشـديد@/ ال½ÍØف هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
مyا كّل واBٕقبال@/ القرب وهكذا اXنـع@, اBٕعراض@, اXيل@, العـدول@, ـ@ oمفاه ع�

اXذكور@/ اBٔصل ٕا ومرجعها باعتبار@,

Vازّية@/ fعان والتعّرض@: والضحک والعّجة الضّجة ـ@ oمفاه وأمّا

اBن½Íاف مفهوم اعتبار فبلحاظ والتبتُّل@: والقبالة والقَيْح والناحية ا<بل وأمّا
ا<انب@/ ٕا اXيل فzا يXحظ والقُبالة اòلق@/ عن ان½Íاف فالتبتّل اXوارد@: هذه ã|
جـانب ã| وقوعها باعتبار والناحية اXـزاج@/ ã| ّ الطبيعيى ا<ريان عن عدول والقَيح

ا<بل@/ وهكذا منظور@, Tّل عن تن½Íف
والعـّجة والضـحک الضّجة ã| أيضاً يXحظ اXطلق وا¦ايل اBن½Íاف وهذا
جهة ٕا نقطة من اBن½Íاف جهة تXحظ أن Bبّد ãæعاXا هذه من كّل ãف� والتعّرض@:

/@ ãæعاXا خصوصيّات Hتلف اXوارد وباختXف أخري@,

اBٔصيل@, ا¡ّق عن وعدول تسا� ذ@كرناه@: الّذيى اBٔصل بغ# الكلمة فتفس#
اÇXورد ذلک اقتضاء Mسـب مورد كّل ã| اÇXاّدة Ì Ú»فتُف ,@hالكر القـرآن ã| ØDس Bو
من Ìين@, Ø»فXا هؤBء عن معاbهم ã| اللغة أهل يتّبع Øj ا¡قيقة@, عن غفلًة وتناسبه@,
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ا¡ّق@/ ٕا توّجه دون

والّصغو وال½ÍØف والّصدف والّصدغ والّصدع الّصدر مواّد اXاّدة@: من وتقرب
ا<ملة@/ ã| ا¦ايل مفهوم وNمعها والّصفح@,

والنِّـفاق بـالكفر وَترادفُها باZBٕـان@, اXاّدة مقابلـة اXذكور اXع� ع� ويدّل
عوجاً@: ا= سبيل وطلب الّدنيا ا¡ياة وابتغاِء

/@١٦٧ . ٤ ـ ا@ َسبيل َعن وَصّدوا َكَفروا الَّذيَن@ ٕانَّ

/@٦١ . ٤ ـ ُصدوداً َعنَک وَن َيُصدُّ اXنافق� وَرأيَت

/@٤٥ . ٧ ـ ِعَوجاً ا Òuوَيبغو ا@ َسبيل َعن َيُصّدوَن الَّذيَن

/@ ٨٦ . ٧ ـ ِعَوجاً َتبغوuا به آَمَن َمن ا@ َسبيل َعن وَن وتُصدُّ

/@٥٥ . ٤ ـ َعنه َصدَّ َمن م Ôyَوِم ِبِه آَمَن َمن م Ôy ß Òf
والتغطية N السَّ وهو الكفر ويقابله واBعBد@, واBطمينان ]ع�الوثوق اZBٕان

واBٕعراض@/

ا¡Çياة وابتغاء النفاق ويXزم الكفر@, من يقرب والعدول ال½Íف وهو فالصّد
ا=@/ سبيل عن واBعوجاج الدنيا

,@تعا ا= بآيات واBٕهانِة Gم@, ما تزي�الشيطان من يتحّصل ا Ø̂ ٕا الصّد وهذا
واBستكبار@: الّدنيا, وحّب الشيطان@, واتّباع القوي, أهل ومصاحبة والبغِض@والشنآن,

/@٢٤ . ٢٧ ـ بيل السَّ َعن ُهم فصدَّ م Ô ÒGFأع يطاُن الشَّ م ÔG وزيَّن

/@٩ . ٩ ـ َسبيله َعن وا َفَصدُّ Dًَقلي ناً Ò\ ا@ بآيات اشCوا

/@٢ . ٥ ـ َصّدوكُم أن َقوم َشنآُن ِرَمنَّكُم ÒN Zَو
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/@١٦ . ٢٠ ـ ديى Ö ÒCَف َهواه بَع واتَّ ا ßw يؤِمن Z َمن َعyا نََّک َيُصدَّ Dَف

/@٤٣ . ٦٢ ـ يطان الشَّ نَّكُم َيُصدَّ Zَو

/@٣ . ١٤ ـ ا@ َسبيل َعن وَن ويُصدُّ ِخرة ÐZَع�ا نيا الدُّ ياةَ Ò¡ ا َيستحّبون الَّذيَن

/@٥ . ٦٣ ـ ون ßُمستك� وُهم ون يُصدُّ م Òxورأي

عـن وصّده ¼Íفه يوجب شخص ã| ُوجد ٕاذا مyا واحد كّل اBُمـور فهذه
ا=@/ سبيل

يصّح Bو /@�O B Fك اBٔصل ã| اXاّدة استعFَل يناسب اXوارد هذه من وكّل
به يتعّذر ما ٕاNاد هو اXنع فٕاّن التفاس#@, ã| Fك اXنع ]فهوم اMBيات ã| اXاّدة تفس#
َتسُجَد@, Zّ منَعکأ ما :تعا قوله ã| Fك الفعل@وٕاNاده, @قبال ã| فهو العمل, عن الفاعل

الَكيُل@/ ِمنا@ ُمِنع يا@أبانا@

أو الدنـيا ا¡ياة ّب ÔJ أو هواه يَتّبع من أو اXنافق أو الكافر أو الشيطان فٕاّن
سبيل وسلوك واGداية واZBٕان العمل عن مانعاً ويوجدوا Zنعوا أن يَقدرون B هم Ò#غ

ا¡ّق@/ سبيل عن ½Íفون يَ م Øuٕا بل بالكلّية@, ا=

استعtBFا@/ موارد ã| باXاّدة التعب# لطف وهذا

Dًََمث Òhَمر ابُن َب ßÍÔÈ ا Ø ÒXَو ِخرين ÐDل Dًَوَمث َسَلفاً َفَجَعلناُهم ع� Òbأ فأغرقناُهم
وَجَعْلناُه َعلَيِه أنَعْمنا َعْبٌد Zّٕا هَو ٕان هَو@/// َخ)أم أآGُتنا وقالوا@ ون َيِصدُّ ِمنُه قوُمک ٕاذا

/@٥٨ . ٤٣ ـ ٕاÌºائيل ã$ لبَ Dًََمث

ا<نس ã| اXشاwة ]ع� اFXثلة من وال¿Ìيف كا¡سن صفتان والَمثيل الَمثَل
الXّهـوت من اBٔع� الَمثَل هو الّسXم عليه Ï»عي فوجود الذاتّية@/ واòصوصيّات
ـ تعا لقوله ØkBٔا اXصداق وهو اXمتازة@, والعبوديّة الكاملة واBٕنسانيّة وا<�وت
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ْرض@/ َZٔوا Êواِت Ú»ال ã| Òْع�Zٔا الَمَثُل وِ@ِ

الذاتّية@/ اòصوصيّات ã| ومشاwاً XًاثW بكونه يتّصف ما فاÒXثَل
ا¡Çقيقة ã| فهو اBٔع�@: الَمثل هذا عن قريش وقوِم الكافرين ان½Íاف وأمّا

/@تعا ا= وهو اBّٔول@, ا¡ّق عن ان½Íاف
والّلزوم@, ع�@الثبوت@والرسوخ فالك«Ìة@تدّل الصاد@: Ì»يِصّدون@بك كلمة وأمّا
وأمـثاGا@, واBنزجار والضحک والعّجة الضّجة لوازمه ومن الثابت@, اBن½Íاف وهو

ا¡قيقة@/ من ãæعاXا هذه وليست

/@١٦ . ١٤ ـ َصديد ماٍء ِمن Ò6وُيْس Ô Úsَجَه َوراِئِه ِمْن

فيه@/ لكراهة فرد@, لكّل عنه ُمعَرض وهو عنه ف ÒÍ½ يُ ماء من أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صدر@:

يقال اBن½Íاف@, وأصله وأصدرته@: قعد@, باب من ُصدوراً القوم صَدر ـ مصبا
فَصْدٌر رجعت@/ صدراً@: اXوضع عن وصدرُت م@/ ÒxفÍ¼ ٕاذا وأصدرناهم@, القوم صدر
ورجل وا<مع@صدور@/ معروف@, اBٕنسان@وغ#ه@/ من ْدر والصَّ َدر/ واËºBٕالصَّ مصدر@,

أّوله@/ الyار@: وصدُر صدره@/ يشكو مصدور@:

ـ واMBخـر الِورد@/@ خXف ع� يدّل أحدYا صحيحان@: أصXن صدر@: ـ مقا
كان ٕاذا@ البـXد@: عن وصَدر اXاء عن صَدر ـ قوGم فاBّٔول وغـ#ه@/ اBٕنسان صدر
منه@, يشتّق Øj ُصدور@/ وا<مع لXٕنسان فالّصدر ـ اMBخر وأمّا عyا@/ شَخص Øj َوَرَدها

صدره@/ لقّوة بذلک يى Ød اBٔسد@, ر@: والُمصدَّ والصدر@/ الرأس يُغطِّيى ثوب دار@: فالصِّ

القَناة@: صدُر ¾Ìَقْت Fك ـ وقوله مذّكر@, وهو دور@, الصُّ واحد در الصَّ ـ صحا
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ٕا اÇXضاف ËºBٕا يؤنِّثـون م Øu@Bٔ القـناة@, من القـناة صدر Bّٔن اXع�@, ع� فأ@نَّثه
اXاء@/ عن بأهله يَصُدر أيى صاِدر وطريق أّوله@/ ء@: ãÏ¾ كّل وصدر اXؤّنث@/

وصدر ء@/ ãÏ¾ كّل أع�ومقّدُم الصدر@: اXظّفر@: ابن قال ـ ١٣٣ . ١٢ الxذيب
صدره@/ أع� من ف ÒÌ¾ما@أ اBٕنسان: من درة والصُّ أّوله@/ اBٔمر: وصدر أعXها@/ القناة@:
التصدير: الليث: وقال درة/ الصُّ للقميص@القص#والدرع@القص#ة: والعرب@تقول ـ قلت
التصدير@, والفعل التصدير@, ٕاdه بل Ò¡وا َخلف@, ٕا لَه ßa جّر البع#ٕاذا به ر يُصدَّ َحبٌْل
وطريق وأصـدرناهم@/ َصَدروا يقال أمـر@, كلِّ وعن الِورد عن اBن½Íاف َدر@: والصَّ
يَبتدٔي للّذيى ويقال wم@/ َيرد وارد وطريق اXاء@/ عن بأهله يصدر أ@نّه ومعناه صادر@,

وأصَدر@/ أوَرد قيل أ[Úه فٕاذا ُيصدر@, Bو يوِرد فXن ُيتّمه@: B Øj أمراً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جهة ٕا الورود ã| فالنظر الورود@/ يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
/@ Øمع� Tيط خارج ٕا ص#ورة جهة ٕا ناظر الصدور أّن Fك Tيط@, ٕا الص#ورة

ÇTيط ٕا الورود Fzف ويXحظ اòروج@, ضّد الدخول أّن دخل@: ã| وسبق

ã| ويXحظ الدخول@/ ع� مقّدم والورود عنه@/ ال�وز هو واòروج به يط ÔJو ويه ÒJ
مXصقاً@/ الدخول الولوج@:

هذه من ْدر والصَّ ٕاصداراً@, يُصِدره وأصدره وُصدوراً@, َصْدراً يصُدر صدَر فيقال
وغ#ه@, اBٕنسان Uصوصمن ع�عضو فأطلق مصدراً@, أو ْعب كالصَّ صفًة ٕامّا اXاّدة@:

ا¡يوانّية@/ ا¡ياة مركز والقلب القلب@, ُصندوق وهو فيه@, واستعXء ل�وزه وذلک

,@ ّ خارجيى Tيط ٕا القلب مقام ومن اBٔعضاء ب� من صدر قد در الصَّ فكأّن
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Iقّق فٕاّن الرأس@, من كالصادر فهو الرأس بعد البدن من أّوليّة مرحلة ã| واقع أ@نّه أو
وفيه القلب فيه أّن أو فzا@/ مرحلة أّول وهو ,@ ّ خارجيى Tيط ٕا بالص#ورة الصدور
والصدر منه@, البدن أطراف bيع ٕا وصدوره بالوريد@, اBٔعضاء bيع من الدم ورود
البدن@/ ٕا القلب من ا¡ياة صدور يتحقّق فيه وهكذا الصدور@, مرحلة مصداق هو

من ومقّدماً Ó�أع يكون ما ع� يطلق الصدر@: ã| اòصوصيّات هذه وباعتبار
ر مُصـدَّ وأسد مصدور رجل فيقـال ,@ ّ اBنðاعيى باBشـتقاق منه يُشتّق وقد ء@, ãÏ¿ال

وغ#ها@/

أّن Fوك ,@ Ø ãæالروحا Ø ãوالباط� ّ اXاّديى ّ الظاهريى من أعّم ـدر والصَّ القلب ٕاّن Øj
القـلب كـذلک Çويه@: ÒJو له صـندوق ـدر والصَّ ا¡يوانيّـة ا¡ياة مركز ّ اXاّديى القلب

ويه@/ ÒJ والصدر الروحانّية@, ا¡ياة مركز فٕانّه ,@ Ø ãæالروحا

وع� القلب@, من مستن#ة ثانويّة متّسعة مرتبة در والصَّ در@, الصَّ مركز فالقلب
وخَشـع@, واطمأَّن@, آمَن القلب@: ٕا النسـبة ã| فيقال النسـبة@, مقام ã| Oتلفان هذا
الصدر@: ٕا اBُمور هذه تنسب Bو /@ ßrوُخ ,@ وَعِميى واهتَدي@, وزاغ@, ,@ÏÒ»وق وَسِلم@,

,@oَسِل ِبَقْلٍب قلوwم@, Hشَع أن ,@ ã7 َقلْ ÚEِلَيطَْم ولكن اZZٕاَن@, م ß ßwقلو ã| @كَتَب
اZْٔبصاُر تَْعمي Z ا Úuفٕا َقلَبه@, ِد Ö Òv باِ@ يؤِمُن وَمن م@, Ô Òwقلو ا@ اَغ أز م@, Ô Ôwقلو َفَقَسْت
ُقـلوِب َع� اُ@ َيطبُع م@, ß ßwُقلو َع� اُ@ Ò Òrخ ـدور@, الصُّ ã| ãH الَّ القلوُب تعمي ولكن

الكاِفرين@/

وضاَق@, وأعلَن@, ,@ وأ@كنَّ ,@ ÚÌºوأ وأجَهر@, ,@ Òأخ� الصدر@: ٕا النسبة ã| ويقال
ُتـعِلُنوَن َوما وَن ØÌ ß» تُ ما وَيعلُم القلب@: ٕا اBُمور هذه تنسب Bو ح@/ ÒÌ¾و وَوِسع@,
ما َيْعلَم وربَُّک دور@, الصُّ ã> ÔH َوما Ôْعـ�Zٔا خائنَة َيْعلَُم ـدور@, الصُّ بذاِت Õoَعل واُ@
بـه وضـاِئٌق ُتبدوه@, أو ُصُدوِركُم ã| ما فوا ÔH ٕان ُقل ُيْعِلنون@, وما ُصدوُرهم ُتكنُّ
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بذاِت Õoَعل ٕانَّـُه به أجَهـروا أو قوَلـكُم وا ÛÌ ßºوأ ,@ َصـْدريى ã: ْح ÒÌ Ö¾b ربِّ َصدُرك@,
دور@/ الصُّ

,@sِمْصباح فzا t@@َكِمشكاة واXصباح كاßXشـكاة والقلب الصـدر أّن وا¡اصل
القّوة@/ تلک فيه والصدر وا¡ياة@, القّوة مُظهر والقلب

بقوله@: تعا قوله ã| Øع� قد هذا وع�

دورـ الصُّ بذات Õoَعل وا@ قلوبكم ã| ما وليُمّحَص ُصدوركُم ã| ما اُ@ Ò ãوِلَيْبت�
/@١٥٤ . ٣

اÇXع� وهـذا التجـلية@/ مع والشوب العيـب من التخليص هو ا¦حيص فٕاّن
خـلط وجود مع وQليـته ا¤يط لتخليص مع� Bو ومركزها@, القـّوة أصل يناسب
واBبتXء@/ واBمتحان اBختبار هو واXظروف با¤يط واXناسب اXظروف@/ ã|وشوب

ØEُمطم وقلبُه ُمنيب@, ِبَقلٍب ,@oَسل ِبَقلٍب ـ تـعا قوله يرجع اXع� هذا وٕا
الُقلوب@/ تَعَمي قلَبه@, ديى Òv باZZٕان@,

ٕا وا¡رارة اBٕضاءة كانتساب ,@Fzٕال اBُمور بعض انتساب ã| يشNكان وقد
Fyم كّل ٕا ينسب أن يصّح ا ØW وغ#Yا@, والِك� كالِغّل وذلک واXصباح@, اXشكوة
َكذلَک ِك�@, Zّٕا ُصُدوِرِهم ã| ٕاّن ِغّل@, ِمن ُصُدوِرِهم ã| ما َونََزْعنا ـ غ#ه باعتبار ولو

/@ ًDِّغ قلوبنا ã| َعْل Ö ÒQ Zَو ار@, َجبّ à Ùُمَتَك� ُكلِّ َع� اُ@ َيْطَبُع

ما أّن Fك اXوضوع@, ]ناسـبة hالكر القرآن ã| در الصَّ ٕا نسـب ما أّن فظهر

ã| Fyم كّل خصوصيّات وحفظ التعب# لطف لوحظ وقد ]ناسبته@, القلب ٕا نسب
/@FGFاستع موارد bيع

عن متأخِّرة مرحلة ã| وقوعه باعتبار الصدر تسمية كون يؤيّد التوضيح وهذا
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القلب@/ راجع ـ القلب �عن ÒVو ومَظهر صادر فكأ@نّه القلب@, ã| ما Ø�يتج فيه القلب@,

الشديدة ع�اXXزمة تدّل ذات كلمة ٕاّن ذو@: ã| قلنا ُدور@: الصُّ ِبذاِت Õoَعِل ٕانَُّه

ã| اXضَمرة والÊÉئر الراسخة ا¡ـقائق هنا واXراد وا¡ا@كمّيـة@, القاهريّة سبيل ع�
دور@/ الصَّ

/@٦ . ٩٩ ـ م Ô ÒGFأْع ْوا@ Ò Ô(ِل أْشتاتاً النّاُس َيْصدُر َيومئٍذ

/@٢٣ . ٢٨ ـ عاُء الرِّ ُيْصِدَر ØHَح ã6َنْس Z قاَلتا

الناس @يَ�ز ـ واXع�@ وأبرزه@/ برز أيى ُيصـدره@: وأصَدره يَصُدر صدر يقال
نـور nعا ٕا ويص#ون خارج Tيط ٕا خاّصة وTـدوديّة وظلمة ٕاwام Tيط من

/@اBُو اMBية ã| ومشاهدة@,

الثانية@/ ã| اXاء@, حول عن أغنامَهم عاُء الرِّ يُصِدر Ø�ح ãGنس@B وقالتا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صدع@:

فانصَدع صدعته يقال ء@/ ãÏ¿ال ã| انفراج ع� يدّل صحيح أصل صدع@: ـ مقا
الباب@: ومن يصَدع@اBٔرض@/ Bٔ@نّه النبات@, دع: والصَّ قطعxا@/ الفXة وصَدعت وتصّدع@/
تفّرقوا@/ ٕاذا القوم@: ع تصدَّ ويقال@: تْؤَمر@/ ا ß[ فاصَدْع ـ ِجهاراً به تكلّم ٕاذا با¡ق@: َصَدع

/@oالعظ العسكر عن انصدعت ا Øuكأ تِّ�وLوها@, كالسِّ قِطعة اBٕبل@: من دعة والصِّ

صدعاً القوَم وصدعت فانصدع@, شققته@, نفع@: باب من َصْدعاً صدعتُه ـ مصبا

ُشقَّ أيى هذا@, من مأخوذ قيل تؤَمر@: ]ا فَاْصَدْع ـ وقوله فتفّرقوا@/ فّرقxم عوا@: فتصدَّ
داع@: والصُّ ذلک@/ أظهر وقيل والباطل@, ب�ا¡ّق بذلک اُفرْق وقيل م@بالتوحيد@, ßtاعاb

تصديعاً@/ ع ُصدِّ منه يقال الّرأس@, وجع



صدع ٢٥٤

وقـال بالقـرآن@/ أجِهر أيى بعض قال تُْؤَمـر@: ا ß[@ فاْصَدْع ـ@ ٤ . ٢ الxذيب
السـّكيت@: ابن وعن الصـبح@/ وهو ـديع الصَّ من اُخذ به@, تؤَمر ما أظهر أبو@ٕاسحق@:
يوَمِئـٍذ والبـاطل@/ ا¡ـّق ب� َيفُرق أيى يصـدع قاٍض والصادع@: الفصـل@/ ْدع@: الصَّ
وصدعت صXبة@/ له ء ãÏ¾ ã| شّق ـدع@: الصَّ الليث@: وقال يتفـّرقون@/ عونأيى دَّ َيصَّ
با¡ـّق@: وصدع شـقّاً@, شـقّه الyَر@: َصَدع وكذلک َجْوزها@, وسط ã| قطعxا أيى الفXة
ـْدع الصَّ الليث@: وقال بالنبات@/ @تَتصّدع ـ ـْدع الصَّ ذات الفّراء@: قال ِجهاراً@/ به تكلّم
الصـبح@, انصـداع والصديع وقال@: به@/ فتصـّدُع اBٔرض يَصدع Bٔ@نّـه اBٔرض نبات
/@sوالغ الظِّباء من قِطعة ديع@: والصَّ دعة والصِّ َخَلق@/ ثوب ã| جديدة رقعة ديع@: والصَّ
ورأيت صادع@, وواٍد صادع سـبيل وكذلک ,@Bًطو اBٔرض ã| ذاهب صاِدٌع@: وجبل

واGوي@/ الرأيى ã| تفّرقاً أيى َصَدعات@, ب�القوم

ٕاذا َصـدعاً@: أصدُعه َء ãÏ¿ال صدعت مصـدر ْدع@: والصَّ ـ ٢٧١ . ٢ ا<مهرة
انشّق ٕاذا الصبح ديع@: والصَّ عاً@/ متصدِّ منفطر كّل صار Ø�ح كZذلک Øj بٕاثن�@, شققتَه

اللّيل@/ عنه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ماّدياً ُصلبة أو مهّمة أمور ã| القطع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
اXطلق@/ اBنفراج هو مّر Fك والشّق معنويّاً@,

واBٕظهار واBٕجهار Øوالتب� والتفّرق ع�الشّق اXاّدة اXع�تطلق هذا وباعتبار
اBنقطاع@/ قيد لوحظ ٕاذا ونظائرها واBنفطار

ا<Çبل وعـ� اللّيل@/ ظلمَة قاطعاً كونـه باعتبار الصـبح ع� ديع الصَّ فيطلق



٢٥٥ صدع

ٕاذا الطـويل� والواد السبيل ع� وهكذا جانبيه@/ من ãÏÈراBٔا قطعه باعتبار الطويل
باعتـبار واBٕظهار اBجهار وع� /@sغ من كالقِطعة تفّرق ما وع� /@ ãÏÈراBٔا قطعا

/@Nوالس اòفاء التبي�وقطع

ذاِت رِض َZٔوا ْجع الرَّ ذاِت Êِء Ú»وال Í ß¼نا Zَو ٍة ُقوَّ ِمن لَُه ا Òf Ìاِئُر Ú»ال Òُتب� يَوَم
/@١٢ . ٨٦ ـ فصٌل لََقوٌل ٕانَُّه دع الصَّ

منه وB@يف� وأصله@, صاحبه ٕا وراجع باق هو ّ العلويى nبالعا يتعلّق ما فٕاّن
ومنقطع@/ فاٍن فهو اXاّدّية@: واBٔرض Ø ã�ف السُّ nبالعا يتعلّق ما وأمّا ء@/ ãÏ¾

وحركاته أعFله من منـه يصـدُر وما بالبـدن يتعلّق fا الصـغ#@: nالعـا ã|و
هو وما بروحه يتعلّق ما وأمّا مستمّرة@/ غ# فانية منقطعة كلُّها قّوته وآثار وَمظاهره
نفسـه ã|وثابت باٍق فهو ظلمة أو نور ومن ØÌ¾ أو خ# من باطنه ملكات آثار من

Ìاِئر@/ Ú»ال Ò� ُتبْ يَوَم ـ@ صاحبه ٕا وراجع

ã$يُغ Z يَوَم ـ@ والظاهر اXاّدة ã| كانت Í¼ونا قـّوة كّل عنه ينقطع يوم وهذا
Íون@/ Ò½ُين ُهم Zو شيئاً Ó:َمو عن Ó:َمو

قـّوًة اBٔرض قـبال ã| لل«Êء فٕاّن اÇXاّدّية@: الظاهريّة واBٔرض ال«Êء ã| وأمّا
ء ãÏ¾ فكّل اBٔرض وأمّا كاXاء@/ ٕالzا ثقيل ء ãÏ¾ كّل وتُعـيد اBٔرض ٕا تدفع دافعة
فأحيا ماٍء ِمن Êء Ú»ال ِمَن اُ@ َوماأنزَل ـ وينقطع ويف�ويظهر ويوجد وZوت Jيي فzا

َموtا@/ َبعَد اZٔرَض ِبِه

اXاّدّية@/ واBٔرض ãæالروحا بال«Êء تعلّقها يؤيّد وسياقها الكرZة اMBية وظاهر
ُعون دَّ َيصَّ ِمنَ ا@@َيوَمِئٍذ لَُه Z َمَردَّ يَوٌم Ò ãçيأ أن َقبل ِمن Ùoين الَق ِللدِّ فأِقم وْجَهَک

/@٤٤ . ٣٠ ـ@



صدف ٢٥٦

أن قـبل من ـ واXع� ّعد@, يصَّ عَّد ٕاصَّ ã| Fك صاداً التاء قلبت يتصّدعون@, أيى

ّ أيى وعن wم يتعلّق ما bيع عن ينقطعون يومئذ ا=@, من اليوم لذلک مرّد B يوم ãçيأ
ماّدّية@, شخصيّة وقدرة وسبب وسيلة ّ أيى عن ويتجّردون ومع�@, ونا¼Íوظه# قّوة

/@ ّ اGBٕيى ال�نا¶ ٕا توّجه بواسطة روحانيّة ارتباط Gم يتحّصل أن Bّٕا

/@٥٦@.@@٢٠ ـ ُفون ß ÖO يُ Zو ا Öyَع ُعون ُيَصدَّ Zَمع� ِمن وكأٍس وأباريَق بأ@كواب

اGBّٕية@/ اBٕنعامات هذه مقطوع�عن َعلون ÔN B أيى

/@٢١ . ٥٩ ـ عاً ُمَتَصدِّ خاِشعاً لََرأيتَُه َجَبٍل َع� الُقرآَن هذا أنَزلنا لَو

واòشوع@/ التأّثر شّدة من بشّدة متقطّعاً أيى

/@٩٤ . ١٥ ـ الُمْشِركين َعِن وأْعِرض تُْؤَمر ا ß[ فاْصَدْع

بـه@, مأمـوراً تكـون Dفـ يشغلک ØFع وتبتّل التعلّقات عن نفسـک فاقطع أيى
عملهم@/ ã|صXٕاخ ليسGم ا¢الف�واÌ¿Xك�الّذين عن وأعرض

فراجع@/ ـ وب�البNوالبتک بينه الفرق البتل@: ã| وتقّدم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صدف@:

بوجهها اXرأة وصدَفت أعرضت@/ عنه@أصِدف@من@بابÍÈب : صدفت ـ مصبا
َصدوف@/ فهيى

اBٔعراض / من َعَرض ـ ãæوالثا ع�@اXيل / يدّل ـ اBّٔول أصXن : صدف : ـ مقا
Çيل ÒZ أن البع#@: من َدف والصَّ ذاهباً@/ Øوو عنه مال ٕاذا ء ãÏ¿ال عن صَدَف ـ فاBّٔول
ا<بل@, جانب َدف@: والصَّ َصِدف@/ وقد ,@ ØãÏ¿الوح ا<انب ٕا جل الرِّ أو اليد من ُخفُّه
معروفة@/ وهيى الَمحارة@, َدف@: فالصَّ ـ اMBخر وأمّا ا<هت�@/ ٕاحدي ٕا Xيله يى Ød ا Ø̂ وٕا



٢٥٧ صدف

تضّمه البحر ã|َخلْق غشاء َدف الصَّ الليث@: قال صدف@: ـ ١٤٦ .@١٢ الxذيب
قال اللؤلؤ@/ يكون مثله ã|و الَمحارة@, يسّمي روح فيه ¡م عن مفروجتان َصَدفتان
ـُدف�@/ والصَّ ـَدف� والصُّ َدف� الصَّ ب� ـ قرٔي ـدف�@, الصَّ ب� ساوي ٕاذا ØHح الفّراء@:
وَصـَدفان@, ُصـُدفان ÇIاذيا@: ٕاذا ا<بل� <انب ويقال والناحية@/ ا<انب َدفة@: والصَّ
ِشعب أو فَّج Fyبي وما ُيXقيه@, الّذيى ا<انب ا<انب هذا ã}Xي FzقXت أيى Fلتصادفه
واÇÇÒGَدف َدف الصَّ عبيد@: أبو قال Bقيـته@/ أيى فXناً صادفت يقال هذا ومن واٍد@, أو

ãوأصدف� ء@, ãÏ¿ال عن اXيل َدف@: الصَّ الليث@: وقال مرتفع@/ oعظ بناء كّل وهو واحد@,
وكذا@/ كذا عنه

عليک َتعرضوجهها ã�ّلِل َصدوف@: امرأة ويقال أعرض@/ :@ ã Øع� صدف ـ صحا
َصَدفة@/ الواحدة غشاؤها, ّرة: الدُّ وَصَدُف /@ ãأمال� وكذا@: كذا عنه ãوأصدف� @َتصدف@/ Øj

وجدته@/ فXناً@: وصادفت اXرتفع@/ ا<بل منقطَع دف@: والصُّ َدف والصَّ

Ì»والك ويصُدف@, يصِدف ء ãÏ¿ال عن الرجـل وصدف ـ ٢٧٢ . ٢ ا<مهرة
قـال القـدم@, ã| مـيل ـَدف والصَّ صـادف@/ فهو ء@, ãÏ¿ال عن ماَل ٕاذا ُصدوفاً@: أع�@,
ٕاحـدي ٕاقـبال الصـَدف :@kحا أبو قال ¾Êل@/ عن أو �Z عن أدريى B :@ ّ اBٔصمعيى

الركبت�ع�اBُخري@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو اXواجهة أّن Fك جنب عن ã}Xالتـ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اBٔصل أّن
/@BًÊ¾ أو جانبZيناً عن Ò}B ٕاذا وتصادف@, وصاَدف صَدف يقال وجه@/ عن ã}Xالت

بناء@, أو جبل أو ء ãÏ¾ من وا<انب ع�الناحية الَصَدف يطلق اXناسبة وwذه
جانب@/ ٕا ِرجل أو يد ã| وع�ميل



صدف ٢٥٨

واBٕعـراض جانب عن اXرور ]ع� تكون عن@: Mرف اXاّدة اسـتعملت وٕاذا
وب�اBٕعراض@/ بيyا الفرق هو وهذا عنه@,

/@hالكر القرآن ã| استعGFا موارد ã| wا التعب# لطف يظهر وwذا
/@١٥٧ . ٦ ـ َعyا وَصَدف ا@ ِبآيات َب كَذَّ ن Ú ßW أظلَُم ن Ò Òf

.@@٦ ـ َيصِدفون كانوا ا@ ß[ الَعذاب سـوَء آياتنا َعن َيصِدفون الَّذيَن سَنجزيى
/@١٥٧

/@٤٦ . ٦ ـ َيْصِدفون ُهم Ú Ôj ياِت ÐZا ف ÙÍ Ò½ نُ َكْيَف اُنظر

واÇXواجهة اXقابلة ع� يتوقّف B وهذا جوان}ا@, عن واBٕعراض اXرور يراد
:@تعا قال اBٕعراض@, ã| Fك@ Bًأّو

وما ُمعِرُضون@, ِذ@كرهم َعن فُهم بذكرهم أتيناُهم َبل يُعِرضوا@, آيًة َيروا وٕان
ُمْعِرض�@/ ا Öyَع كانوا Zّٕا م ß Ùwَر آياِت ِمن آيٍَة ِمن م ßzتأت

اBٕعراض ã| فٕاّن اBٕعراض@, XRف وتدّبر وتفّكر بI@Xقيق ٕاعراض ْدف فالصَّ
ا<ملة@/ ã| وIقيقاً ومقابلة مواجهًة

النواعم الرخوة ا¡يوانات حوَل ينمو ِغXف فهو ا¡ياة@: من@ذويى َدف الصَّ وأمّا
صـدف ã| Fكـ قطعتان أو واحدة قطعة ٕامّا وهو وNمعها@, Jمzا Gا@, عظام B ã�ّال

اòلول@/ واُّم اBسقلوب ومyا بالَمّحارة@, اXسّمي اللّؤلؤ
ا¡يوان@/ ã|طر ã| وقوعه باعتبار اXاّدة ٕاطXق فكأّن

Xّلئ Ë»>ا ذلک حول Xًسائ فُيفرز َصَدفتـه@, ã| صلب ء ãÏ¾ دخل ٕاذا ٕانّه Øj
لؤلؤاً@/ فيكون السائل@, ذلک يصلب Øj منه@, يتأّذي

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



٢٥٩ صدق

صدق@:

ã| وصَدقته مبالغة@, وَصدوق صادق@, فهو كَذب@, خXف ِصدقاً@: صَدق ـ مصبا
وَصداق صدقَت@, له قلت وصَدقته@: الصدق@, ٕا وصّدقته يتعّدي@/ Bو يتعّدي القول
لغـة والثالثة ُصُدق@, وا<مع ك«Ìها@, والثانية الصاد@, فتح أ@كZها لغات@, فيه اXرأة@:
ُصُدقات وا<مع ُصْدقة o] لغة والرابعة لفظها@, ع� َصُدقات وا<مع َصُدقة ا¡جاز
وقري@/ قرية مثل ُصَدق وbعها خامسة لغة وَصْدقة وجوهها@, ã|غرفة@وغرفات مثل

أيى َصـْدق ء ãÏ¾و َصـداق@, ع� تزّوجxا وأصدقxا@: َصداقها@, أعطيxا وأصدقxا@:
والنُّـصح@, الُوّد ã| دق الصِّ من واشتقاقها الصداقة@, Øوب� اXصادق ديق@: والصَّ ُصلب@,
دق@/ للـصِّ مـXزم يق@: ِصدِّ ورجل أيضاً@, وصديقة َصديق وامرأة أصـدقاء@, وا<Çمع
أعطيته بكذا@: وتصّدقت َصَدقات@, وا<مع َدقة@, الصَّ ËºBٕوا الفقراء@, ع� وتصّدقت
ابن قال ق@/ دِّ مُصَّ فيقول واBٕدغام بالبدل Oفّف من ومyم ق@, متصدِّ والفاعل صدقة@,
ا Ø̂ ٕا غلط@, وذلک سأل@: ٕاذا يتصّدق هو ـ قوGم موضعه غ# العامّة تضعه ا ØWو قتيبة@:
النـعم@/ صـدقات يأخذ الّذيى فهو ق@: اXصدِّ وأمّا َعَلْينا@/ ْق َوَتصدَّ ـ اÔXعِطيى ق اXتصدِّ

/@ ّ عامّيى الصاد وفتح وعصاف#@, ُعصفور مثل َصناديق وا<مع ُفنعول@, ندوق والصُّ

دق@: الصِّ ذلک من ه@/ Ò#وغـ Bًقو ء ãÏ¾ ã| قـّوة ع� يدّل أصل صدق@: ـ مقا
هذا وأصل باطل@, هو له@, قّوة B الكذب وBّٔن نفسه@, ã| لقّوته يى Ùd الِكذب@, خXف
فيه�@, �تصلّبوا الِقتاَل صدقوهم ويقال َصْدق@/ Õوُر� ُصلب أيى َصْدق ء ãÏ¾ ـ قوGم من

يى Ùd اXرأة@, َصداق داق@: والصَّ دق@/ للصِّ اXXزم والِصّديق@: كَذبوهم@/ ذلک خXف ã|و
ما َدقة الصَّ الباب ومن وَصُدقة@/ وُصدقة َصداق ويقال يلزم@, حّق وأ@نّه لقـّوته بذلک
ويـقال اXوّدة@/ ã| دق الصِّ من مشتقّة داقة@: والصَّ وماله@/ نفسـه عن اXرء به يتصّدق
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وأصادق@/ أصدقاء قالوا ا Ø[ور وللمرأة@/ ولXٕثن�وللجFعة للواحد َصديق

قـيل ومنه النظـر@, َصْدق هو ويقال لب@, الصُّ ْدق@: الصَّ ـ ٣٥٥ . ٨ الÇxذيب
قلت أيى القوَم صدقُت ويقال الليث@: وقال الكذب@/ ضّد دق والصِّ القتاَل@/ َصَدقوهم
ِصدٍق@, رجل هذا ويقال م@/ Ôxصدق قلَت wم وقعَت ٕاذا الوعيد من وكذلک ِصدقاً@, Gم
وقـوم َصْدقة@, وهيى دق@, الصَّ الرجل هو قلت نعتاً جعلته فٕان كذلک@, ِصدٍق وامرأة
َصـَدق أيى الفـّراء@: قال ـ ظنَّه ٕابليس علzم َصَدَق ولقد َصْدقات@/ ونساء َصْدقون
والفعل ديق@, الصَّ مصدر داقة والصَّ دق@/ الصِّ ã قال أيى فXن ãوَصَدق� ظّنه@/ ã| علzم
ع� به تصّدقت ما َدقة@: والصَّ والنصحية@/ اXوّدة صدقة أ@نّه واشتقاقه مصاَدقة@, صادقَه
وأمّا ق@, مَُصدِّ FÎن Û»ال Bٔهل وNمعها الصدقات يأخذ الّذيى للرجل ويقال مسك�@,
َصداقـاً@/ Gا جعل أيى تزّوجها@, ح� اXرأة الرجل وأصَدق ق@/ اXتصدِّ فهو ق دِّ الُمصَّ

دق@/ الصِّ ã| اXبالغ ّديق@: والصِّ الصاِدق@/ من أبلغ ديق والصَّ

بريئاً@, كان ورع@, ,@Bًعاد كان أنَصف@, @صَدق@, = �صاداق�@ ـ قع
حّق@/ ع� @كان

حسـنة@, فضل@, صدق@, ¼Íاحة@, استقامة@, عدالة@, @= �ِصداقاه�@
ٕاحسان@/ ع@, Øت� ورع@, ,@#òا عمل

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

والتحقيق@:

ع� والكون اXòف من والصّحة ا¦اميّة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
اXوارد@: باختXف Oتلف اXع� وهذا حق@/

الثابت@/ الواقع ا¡ّق مطابق يكون أن اBعتقاد@: ã| فالصدق ـ ١
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نفاق@/ Xب اBعتقاد مطابق يكون أن اBعتقاد@: ٕاظهار ã| والصدق ـ ٢

خXف@/ Xب عنه ا¢� مطابق يكون أن :@�òوا القول ã|و ـ ٣

نّيـته@/ oوصم قلبه مطابق ٕانشاؤه يكون أن :@ Ø ãuنشاBٕا القول ã|و ـ ٤

/@íXا ã| هو ع�ما تامّاً صحيحاً يكون أن اBٕحساس@: ã|و ـ ٥

وال¿Ìائط@/ ا<هات bيع من تامّاً يكون أن العمل@: ã|و ـ ٦

والعمل@/ والقول اBعتقاد ã| صادقاً يكون بأن اBُمور@: مطلق ã|و ـ ٧

:@ ã| Fك فاBّٔول
/@٤١ . ٦٨ ـ صاِدق� كانوا ٕان @كائهم ÒÌ Ô¿ب فليَأتوا @كاُء ÒÌ Ô¾ م Ô ÒG أم

:@ ã| Fك @ ãæوالثا

٦٢ ـ صاِدق�@ Ôr ُكنْ ٕان الَمْوَت فَتمنُّوا النّاِس ُدوِن ِمن ِ@ِ أولياُء@ أنَّكُم Ôrَزَعْم ٕان
/@٦ .

:@ ã| Fك والثالث@
/@ ٨٧ . ٤ ـ َحديثاً ا@ ِمَن أصَدُق وَمن

:@ ã| Fك والرابع@
/@٢٣ . ٣٣ ـ َعلَيه ا@ عاَهدوا ما َصَدقوا ِرجاٌل Òؤِمن�Xا ِمَن

:@ ã| Fك واòامس@
/@٣١ . ٢ ـ صاِدق� Ôrُكن ٕان هؤZِء Êِء Öºبأ ãæأْنِبئو َفقاَل

ُح ُنَسـبِّ ُن ÒLو ماَء الدِّ وَيسِفُک فzا ُيفِسُد َمن فzا َعُل ÒQأ @ـ@ ٕا ٕاشـارة وهذا

الّـذيى اBٔمـر هذا هو خليفة اBٕنسان جعل من ٕادرا@كهم فٕاّن ـ لَک ُس وُنَقدِّ مدَك Ò ßM
راجـع الرابع اXورد ã| الصدق أّن Fك اBٕدراك@/ هذا ٕا يرجع والصدق ٕاليه@/ أشاروا
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ٕانشاء@/ والتعّهد تعّهدهم ٕا

:@ ã| Fك والسادس

/@ ٨٨ . ١٢ ـ قين الُمَتَصدِّ زيى ÒN اَ@ ٕانَّ َعَلْينا ْق وَتصدَّ
:@ ã| Fك والسابع

/@ ٨٠ . ١٧ ـ ِصْدق َرَج Ö ÔU ã$وأْخِرْج ِصْدٍق ُمْدَخَل ã$أدِخل َربِّ وُقل
/@١١٩ . ٥ ـ ِصْدُقهم Òالّصاِدق� َينفُع يَْوُم هذا

م!ل ã| اBٕنسان يكون بأن اBٔخ#@, Ë»الق هو ا¡قيقة ã| اXطلوب ØãÏÈرXوا
ã| اXراد هو وهذا والباطن@, الظاهر ã| واعتقاداً Xًوعم Bًقو بالصدق ومتّصفاً صدق

:@تعا قوله

/@١١٩ . ٩ ـ الّصاِدق� َمَع وكونوا اَ@ اتَّقوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا

Çم ß ßGبأمـوا وجـاهدوا َيرتابوا Òn Ú Ôj وَرسـوله با@ آَمُنـوا الَّذيَن ؤِمُنوَن ÔX ا ا Ú̂ ٕا
/@١٥ . ٤٩ ـ الّصاِدُقون ُهم ولِئَک اُ اِ@ َسبيِل ã| م ßÎ ß»وأنُف

/@٣٣ . ٣٩ ـ تَّقون ÔX ا ُهم ولِئَک اُ به ق وَصدَّ دق بالصِّ جاَء والَّذيى

وصّحة فا¦اميّة واXصاديق@: اXوارد باختXف Hتلف الصدق حقيقة أّن فظهر
أو وفكره@/ اعتقاده ã| َصَدق فيقال عقيدة@, ã| أو ِصدق@/ قوله فيقال قول@, ã| ٕامّا اBٔمر

أفعاله@/ ã| صادق هو فيقال عمل@, ã|
اُ@ وَصَدق اُ@@, َصَدَق ُقل :@ ã| Fكـ Bزمـة@, الظاهر ã| تسـتعمل اXاّدة ٕاّن Øj

َفَصَدَقْت@/ ُقُبٍل ِمن ُقدَّ eيُصُه كاَن ٕان ُسوُله@, وَر

قَتنا@/ صَد َقد أن وَنعلَُم :@ ã| Fك واحد@, ٕا متعّدية تستعمل وقد

الَوعَد@/ صدقناُهم Ú Ôj :@ ã| Fك ٕاثن�@, ٕا متعّدية وتارة
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ُيذكر n وٕان واBقتضاء@, بالقّوة ٕاثن� ٕا ية متعدِّ اXاّدة ٕاّن نقول أن يبعـد Bو
العـمل أو القول وهو واحد@, يى واXتعدِّ الXّزم ã| الفعل مع� أّن عليه ويدّل مفعوُله@,
ومتعلَّق مورد وٕا العمل@, أو القول ٕاليه Gيل خطاب طرف ٕا Jتاج وهذا الصدق@,

له@/
صدق@/ وذا صادقاً ء ãÏ¾ جعل والتصديق@:

والصّحة@/ ا¦اميّة لوازم من الصXبة فٕاّن لب@: الصُّ ـ مفهوم وأمّا

يكون ما لل¿Ìائط الواجد التاّم الصحيح اBٕعطاء فٕاّن والِصدق@: الَصَدقة وأمّا
ورفع Ìºورهم وجلب حوائجهم قضاء ã|و الضعفاء اòلق خدمة ã|و ا= سبيل ã|

عyم@/ واBبتXء اXضيقة
تأدية عن عبارة الصدقة فٕاّن داق@, والصَّ َدقة الصَّ اBٕعطاء@: هذا مصاديق ومن
صـحيح@, تاّم عمل وهذا ا=@, سبيل ã|و واXسا@ك� للفقراء مندوباً أو مفروضاً مال
أيضاً وهذا النِّكاح@, قبال ã| للمـرأة يُعطيى مال فٕانّه داق الصَّ وهكذا ِصدقاً@/ فيكون

تاّم@/ وعمل واجب وعطاء Bزم حّق

داق@, الصَّ ã|وكذلک واBٕظهار@, والعمل ع�ا¡ركة يدّل َدقة الصَّ ã|والتحريک
واòياطة والصناعة الكتابة ã| Fك Bزم, مستمّر وحّق ع�@استمرار تدّل اBٔلف وزيادة

وأمثاGا@/
/@١٠٣ . ٩ ـ رهم ُتَطهِّ َصَدقًة م ß ßGأْموا من ُخْذ

/@١٩٦ . ٢ ـ ُنسک أو َصَدَقٍة أو ِصيام ِمن فِفديٌَة
/@٢٦٣ . ٢ ـ أذًي َيتَبُعها َصَدَقٍة ِمن Õ Ö(َخ ةٌ وَمْغِفَر َمعروف َقْوٌل

/@٢٧٦ . ٢ ـ َدقاِت الصَّ ãèوُيْر با الرِّ اُ@ حُق ÒZ
/@٦٠ . ٩ ـ zا َعلَ والعاِمل� الَمسا@كين و للُفَقراَء َدقاُت الصَّ ا Ú̂ ٕا
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/@١٢ . ٥٨ ـ َصَدَقة وا@كُم Ö ÒS َيَديى Òَب� موا َفَقدِّ سوَل الرَّ Ôrناَجي ٕاذا

اBٔعـFل من وهذا وأذي@, مَّنٍ دون ومن خالصـاً واBٕنفاق لة الصِّ ٕا فالنظر
ا¡ّقة@/ التامّة اXطلوبة الصحيحة

.@@٥٧ ـ Çم Ô ÒG ُيضاَعف َحسناً َقرضاً ا@ وأقرضوا قات ـدِّ واXصَّ ق� دِّ اXصَّ ٕانَّ
/@١٨

/@٣٥ . ٣٣ ـ والّصا_ات والّصا_� قات واXتصدِّ ق� واXتصدِّ
/@٩٢ . ٤ ـ قوا دَّ َيصَّ أن Zّٕا أهله ٕا: ُمسلَّمة وِديٌَة

/@ ٨٨ . ١٢ ـ ق� اXتصدِّ زيى ÒN اَ@ ٕاّن َعَلينا ْق وَتصدَّ

ع� زائدة خصوصيّة اXع�له وهذا ع�اXطاوعة@واBختيار التفّعل@تدّل صيغة
والّصاِدق� ـ@@ تعا قوله بعد قات واXتصدِّ ق� اXتصدِّ تذكر هذا وع� دقة@, الصَّ أصل
دقة الصَّ اختـيار فٕاّن ـ@ واòاِشعات واòاِشع� والّصابرات والّصابريَن والّصاِدقات

ã| أّن Fك واòشـوع@/ � والصَّ دق الصِّ مقام Iقّق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا خالصاً wا والتطّوع

ã| وذ@كر عوضوخالصاً@/ Xب ية الدِّ عن العفو ع�عمل التصّدق يطلق ـ@ ٩٢ .@٤ آية
Oتار ا Ø̂ وٕا عمله@, ã| جزاء ُيريد B الّذيى ق اXتصدِّ جزاء زيى ÒN ا= بأّن ـ@ ٨٨ .@١٢ آية

ا=@/ سبيل ã|و خالصة بنيّة العمل

/@٤ . ٤ ـ لًَة Ö ßL @ َصُدقاtنَّ النِّساَء@ وآتوا

اBنÊÉم ع� تدّل والضّمة ـداق@/ الصَّ ]ع� ـَدقة الصَّ لغات ٕاحدي َصُدقة bع
والنساء@/ اBٔرحام ٕاذويى العطيّة ã|أنسب الصيغة وهذه واBلتيام@, واBنقباض

باعتبار اòاّصة اXوّدة موارد ã|@ديق داقة@والصَّ الصَّ صيغة استعFل تناسب وظهر
الثبوت@/ ع� الدالّة فَعيل وصيغِة واBٔلف ا¡ركات

/@١٠١ . ٢٦ ـ o Òa َصديٍق Zَو Òشاِفع� ِمن َلنا ا Òf
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/@٦١ . ٢٤ ـ صديِقكُم أو ه Ò ßIَمفا Ôrَمَلك ما أو
الصفة@/ هذه فيه ت Ø]و الصدق له ثبت ع�من ديق الصَّ فيدّل

/@٤١ . ١٩ ـ اً َنبيّ يقاً@ ِصدِّ @كاَن ٕانَُّه ـ مبالغة صيغة ّديق والصِّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صدي@:

َصٍد فهو عطش@, تِعب@: باب من َصدًي َ وصِديى الُبوم@/ َذ@َكر دي@: الصَّ ـ مصبا
/@ Óومع� وزناً ِعطاش مثل ِصداء وقـوم ,@ وَصْدييى وصادية صديّة وامـرأة وَصْدياُن@,

ا<رب@/ عXه ٕاذا تعب@: باب من مهموزاً َصَدًأ ا¡ديُد وَصِدٔي

أصل@/ ã| كلمتان مyا ãGيلت يكاد B القياس@, متباعدة كلم فيه صدي@: ـ مقا
هو بل ويقال نفسـه@/ الدماغ دي والصَّ أصداء@/ وا<مع الُبـوم@, من @كر الذَّ :@ ديى فالصَّ
هذا بل ويقال َصداه@/ ا= ÚË¼أ يقال ولذلک الدماغ@, من السمع فيه جعل الّذيى اXوضع
ا¡سن الرجل :@ ديى والصَّ جبل@/ بقرب ِصحَت ٕاذا Nيبک الّذيى وهو الصوت@, َصَدي
العطش@/ :@ ديى والصَّ باBٕضـافة@/ Bّٕا يقال Bو مال@, َصَدي هو يقال ماِله@, ع� القيام
فأمّـا باليديـن@/ التصـفيق والتصـدية@: ٕاليه@/ ناظراً يسـت¿Ìفه ء ãÏ¿لل فXن وتصّدي
فXناً@: وصاديت داريَته@/ ٕاذا فXناً@: صاديت ويقال الطُّوال@/ فهيى النخل@: من واديى الصَّ
َصـَدأ َدأ الصَّ من فيكون اXع�@, Ø#تغـ Yزة الدال بعد كان وٕاذا َصنيعه@/ ]ثل عاملته

ا¡ديد@/
وأمّا صياحه@/ أيى ُصداءه سـمعت قوGم من فُعال وُصداء ـ ٤٠٥ اBشتقاق

واٍد@/ أو جبل من ٕاليک يرجع الّذيى فالصوت دي@: الصَّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
أو صوت أو بقول كانت وسيلة ّ بأيى التظاهر هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
أو صوت انعكاس أو صيحة أو تعّرض أو است¿Ìاف أو تطّول أو تصفيق أو عمل

غ#ها@/

تصنّعاً@, ولو باXـداراة والتظاهـر ,@Bًحا أو Bًقـو بالعطش التظاهـر ذلک ومن
َيصيح@/ بطائر أو اXوتPسد بعد والتظاهر

اBن½Íاف@, هو قلنا Fك الصّد فٕاّن والصدأ@, الصّد لفظ اBٔصل@: هذا ع� ويدّل
تشديد والتجاوز الشّدة هذه ع� ويدّل التظاهر@, مرتبة عن التجاوز هو واBن½Íاف
ب� Dف وهو عنـه@, ومغايراً به Xًمتّص ا¡ديد يعلو Pرب التظاهر هو والصدأ الدال@,

ليناً@/ والصدي مشّدداً الصّد

اBشتقاق من والصدع@والصدف@والصدق@والصدح@: الصدر ب�مواّد و�OBما
/@ Óومع� لفظاً لتقارwا اBٔ@ك�@,

َعنُه فأْنَت Ï¿ Ö ÒO وهَو َيْسعي جاَءَك َمْن وأّما ///@ َتصّديى لَُه فأْنَت bستَْغ$ َمِن أّما
/@٦ . ٨٠@ @ـ َتلّهيى

فـيه@, ومـطاوعة الفـعل اختيار ع� يدّل وهو التلّهيى وكذلک تفّعل التصّديى
<انب والعمل بالقول التظاهر Hتار فأنت ـ واXع� /@ وتتلّهيى تتصّدي Fzف واBٔصل
عبس@/ ـ راجع ـ ãÏ¾اòا هذا جانب عن تتلّهيى وقد ,@ÏÒ¿O عمَّن به Xًمشتغ ãستغ�Xا

/@٣٥ . ٨ @ـ@ وتصديًة ُمكاًء Zّٕا الَبيِت عنَد م ÔtDَص كاَن َوما@

كأصوات أصوات@Uصوصة@, بفيه ,@واXراد صَفر ٕاذا ومُكاًء مَكواً Zكو مكا يقال
أيضاً وهذا صوت@, منه ليُسَمع ع�@يد يد ÍÈب والتصدية ال«Ìور@/ Vالس ã|العرب



٢٦٧ صرح

والعجم@/ العرب ب� وال«Ìور العيش Vالس ã| به معمول

ا<اهليّة ã| وكانوا صXة@, الطواف أّن ورد وقد والتوّجه@, الدعاء هو والصXة
وتصدية@/ البيت]كاء حول يطوفون

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

¼Íح@:
فـهو غـ#ه@, تـعلّقات من خلص وَحة@: ÔÍ¼و ¼ÍÒاحة ُء ãÏ¿ال ح ÔÍ Ò¼ ـ مصبا
ومنه ,@´Í¼ خالص وكّل حاء@, ÖÍ Ò¼ وا<مع النسب@, خالص :@´Í¼ Ø ãèوعر ,@´Í¼
يـب� واحد بيت ح@: ÖÍ Ú½وال تأويل@/ أو ٕاÊÈر ٕا يفتقر B الّذيى وهو ,@´Í½ال القول

حات@/ ÒÍ Ò¼ وا<مع ساحxا@, الدار@: حة ÖÍ Ò¼و ,@ ÓFضخ Xًطوي مفرداً

ء ãÏ¿ال ذلک من وبروزه@/ ء ãÏ¿ال ظهور ع� يدّل منقاس أصل ¼Íح@: ـ مقا
أظهره@/ نفسـه@: ã| ]ا ح ÚÍ¼و حاء@/ ÒÍ Ô¼ وbعه ا¡سب@, ا¤ض :@´ÍÚ½وال /@´Í½ال
بعد اBٔمر ٕانكشف ضه@: Ö ÒT عن ا¡قُّ ح ÚÍ¼و ]زاج@/ ُتَشب n ٕاذا ¼ÍÔاح كأس ويقال
ٕاذا ح@, ÚÍ½م يوم ويقال اBٔرض@/ من íXا هو بل ويقال اXكان@, حة@: ÖÍ Ú½وال غيوبه@/
وكّل ال«Êء@/ ã| Xًطوي ÓFضخ منفرداً يُب� واحد بيت ح@: ÖÍ Ú½وال فيه@/ سحاب B @كان

ح@/ ÖÍ Ò¼ فهو عاٍل بناء

وح@/ ÔÍ Ô¼ وbعه مرتفع@, عال بناء كّل ـ ح ÖÍ Ú½ال عبيد@: أبو ـ ٢٣٧ . ٤ الxذيب
وقارعxا الدار حة ÖÍ Ò¼ هذه يقال@: والصحن@, ,Í½ القَ ـ اللغة ã| ح ÖÍ Ú½ال الزّجاج: وقال
:@ Ø ãèعراBٔا ابن وعن ء@/ ãÏ¾ كّل اòالصمن ا¤ض ـ ´Í½ال الليث@: قال ساحxا@/ أيى
ومقاَرحة مصاَرحة لقيته الفّراء@: وعن وأظهره@/ بيّنه ٕاذا حه ÒÍ¼وأ حه ÚÍ Ò¼و حه ÒÍ Ò¼



صرح ٢٦٨

ا@/ Ôxُجدوب ظهرت ٕاذا السنَُة حت ØÍ¼ ويقال@: واحد@/ ]ع� وِكفاحاً@: و¼Íßاحاً
ِحصن@/ ُبرج@, @قلعة@, =@ �´Íß¼� ـ قع

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

والتحقيق@:

الظـاهر أيى وينكشف@, ويظهر Øيتب� ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
ما واBٔبنيـة ãÏÈراBٔا fن اXوارد@, باختXف خصوصيّاته Hتلف اXع� وهذا ,@ Øتب�Xا
خالصاً يعلو ما اBٔجناس ومن اXرتفع@/ ج@والبناِء Ôكال� اXنَظر, ã| ويتظاهر يرتفع@ويعلو
الكـدورات عن ويتخلّص يصفو ما الÇyار جّو ومن الكدر@/ عن Ó Øومص� اòلط عن

السحابّية@/

اBٔصل, من مطلق@اòلوص@والصفا وليس Mسبه@, ء ãÏ¾ كّل ã| @والظهور Øفالتب�
خفاء@/ بعد Úوتَب� خلط بعد ظهر ٕاذا بل

وهـيى الظـهور@/ مع� ã| والصدع@, والصدح الصدي من قريبة الكلمة وهذه
واXعنويّات@/ اXاّديات ã| تستعمل

/@٣٦ . ٤٠ ـ اZٔسباَب أبُلُغ ã Øلََع� حاً ÖÍ Ò¼ ã: ابِن هاماُن يا ِفرَعوُن وقاَل

/@٤٤ . ٢٧ ـ ـًة Ú Ô2 حسَبتْه َرأتُْه ØF َفلَ َح ÖÍ Ú½ال ãادُخ� ا ÒG قيَل

/@٤٤ . ٢٧ ـ َقواريَر ِمن ّرَد ÔW ٌح ÖÍ Ò¼ ٕانَُّه قاَل

ع� وٕا¾Ìاف وتسّلط صفاء له Wتاز ظاهر عاٍل بناٌء له Òيُب� أن فرعون فيَطلب

ã|و وعللها@, ا<Çويّة ا¡وادث أسباب ã| والدقة التحقيق عن يتمكّن Ø�ح النواحيى
دعوة قبال ã| وهذا اBٔرضّية@/ والتكوينيّات ا¡وادث ã| تؤّثر ã�ّال ال«Êويّة اBٔسباب

الغيب@/ Ònعا وٕا ,@Fyبي وما واBٔرض ال«Êوات خالق ا= ٕا مو�Ïºع�



٢٦٩ صرخ

صـفاء وله لXٔنـظار جالباً عالياً بناًء فكان �ص�@: Ø ã	النّـ سلDن ¼ÍÒح وأمّا
َقوارير@/ ِمن د Wرَّ ٌح ÖÍ Ò¼ @ٕانَُّه ـ وٕامتيازاتUصوصة

ثـXث ã| سـلDن فبناه بيته وأمّا السابع@: اBٔصحاح ـ اBّٔول اXلوك ã| يقول
اُخر@/ موارد ã| وهكذا سنة@///@ ع¿Ìة

وجـود ٕا مضافاً الع�ّية@, من مأخوذة ح ÖÍ Ú½ال كلمة ٕاّن نقول@: أن وB@يبعد
وب�اXاّدة@/ بيyا التناسب

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

¼Íخ@:
صاح@/ ٕاذا :@±Í¼و صارخ فهو ¼ÍÔاخاً@, قتل باب من خ ÔÍ½ي خ ÒÍ¼ ـ مصبا
فهو ,@ ãفأغاث� به استغثت :@ ãخ� ÒÍ¼فأ واست½Íخته استغاث@/ ٕاذا صارخ@: فهو و¼Íخ

القياس@/ ع� خ ßÍ½ ومُ ُمغيث@, أيى ±Í¼
¼Íخ يـقال ال½ÍÛاخ@, ذلک مـن رفيع@, صوت ع� يدّل اُصيل ¼Íخ@: ـ مقا
بـل ويـقال اXغيث@/ والصارخ اXسـتغيث@, الصارخ ويقال صّوت@/ ٕاذا وهو خ@, ÔÍ½ي

خكم@/ ßÍ Ö½Ô[ أنا ما ـ@ الُمْصِرخ اXغيث
اXغيث@/ والُمصِرخ@: اXستغيث@/ والصارخ@: :@qيGا أبو قال ـ ١٣٥ . ٧ الxذيب
±Í Ú½وال ختاه@, ÖÍ Ò¼ وا غوثاه وا فقال استغاث ٕاذا ـ ¼ÍÔاخاً خ ÔÍ½ي فXن ¼Íخ يقال
]ع� نذير مثل خ ßÍ½ مُ ]ع� Xًفعي يكون ±Í½وال وقادر@, قدير مثل الصارخ ]ع�
لغ# اXغيث ]ع� يكون أ@نّه الصارخ ã| أdع nو قلت@: اXستغيث@/ والصارخ@: مُنِذر@,
الليث : وقال اXغيث / والُمصِرخ : اXستغيث , الصارخ@: ع�@أّن كلّهم ,@والناس ّ اBٔصمعيى

مصيبة@/ أو فزعة عند شديدة صيحة خة ÖÍ Ú½ال



صرخ ٢٧٠

خ@: ØÍ½والت ,@ Óع�[ واصَطرخ@: خة ÖÍ Ò¼ ¼Íخ يقول الصوت@, ال½ÍÛاخ@: ـ صحا
اXغيث@/ والُمْصرخ@: ال½ÍÛاخ@/ تكلّف

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

والتحقيق@:

بالصيحة واXعونة ٕاالُغواث النيل طلب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
والُغواث@/ الَمعونة وب�مواّد بيyا الفارقة وهيى القيود@/ هذه ¡اظ من وB@بّد شّدة@/ ã|
طلبـه يتحقّق بأن ومعونة@, ُغواث ذا ء ãÏ¾ جعل ع� ويدّل ٕافعال واÍ¼Bٕاخ
اخـتيار ع� ويدّل افتعال واBصطراخ خ@/ ßÍ½ مُ وهو واBٕعانـة@, كاBٕغاثـة به ونال

اللغة@/ كتب ã| ع�ما هذا ال½ÍÚخة@,
ال½ÍÛاخ@/ عمل hيُد من وهو بال½ÍÚخة@, اBتِّصاف ع� ويدّل فَعيل ±Í Ú½وال
اBست½Íاخ أّن ال½ÍÛاخ@: وب� بينه والفرق ال½Íخة@, طلب ]ع� اBست½Íاخ أّن Fك@

وIّققه@/ العمل ذلک ع�فعليّة وال½ÍÛاخ الّطلب@, ع� يدّل

/@٤٣ . ٣٦ ـ ُينَقذون ُهم Zَو م Ô ÒG Ò±Í Ò¼ Dَف نُغِرْقُهم نََشأ@ ٕان

جانبنا@/ من يُنَجون م Øu@أ Bو ولنجاtم Gم ½Íخ يَ أحد Gيب Xف أيى

كـونه ٕا مـضافاً فٕانّه التفاسـ#@: بعض ã| Fك الُمْصرخ ]ع� ليس ±Í Ú½فال
ال½ÍÛاخ@, وجود بعد هو اÍ¼Bٕاخ فٕاّن الكXم@, سياق يوافق B الكلمة@, صيغة خXف

اÍ¼Bٕاخ@/ ãن� ع� يدّل بعده اBٕنقاذ ãن� وٕاّن الُمصِرخ@, ãن� من آ@كد ±Í½ال ãون�

/@٣٧ . ٣٥ ـ اً ß¡صا َنعَمْل أْخِرجنا َربَّنا فzا َيصطِرخون وُهم

½Íخون@/ ويَ ال½ÍÛاَخ الشّدة من التخلّص مقام ã| Oتارون م Øuٕا أيى

/@١٨ . ٢٨ ـ ½Íُخه َيْستَ باZٔمِس Íه Ò½استن الَّذيى فٕاذا



٢٧١ صّر

طلب هو فاBست½Íاخ له@/ أنصاراً ويدعو له ½ÍÖخ ليَ منه ال½ÍÛاخ يطلب أيى

ã| اBست½Íاخ فٕاّن واBستعانة@, واBستغاثة واBستمداد اBستنصار XRف ال½ÍÔاخ
لُيعينوه@/ الناس من bاعة ٕا حاجة فيه يكون مورد

ا ß[ كََفرُت ã Ùæ ٕا خيىَّ ßÍ½Ô[ Ôrأن َوما خكُم ßÍ½Ô[ أنا ما أنُفَسكُم وُلوموا ãæَتلومو Dَف
/@٢٢ . ١٤ ـ أ¾Ìكتموِن

Fك بالصيحة الُغواث ٕا النيل طلب ]ع� اXورد هذا ã| اÍ¼Bٕاخ أّن والظاهر
فيكون به@/ والقيام الفاعل ٕا النسبة جهة ع� يدّل اBٕفعال أّن Bّٕا ا£ّردة@, اXاّدة ã|
اMBيـة ومع� /@ ã هو ف½ÍÒخ ã ال½ÍÛاخ منه طلبت :@ ãخ�Í¼فأ اسـت½Íخته مع�
بأن Z@Bكـنكم أ نّكم Fك الشـديد اليوم هذا ã| لكم أ¼Íخ بأن أنا ـ@@@لسـُت الكرZة

Tفوظ@/ واGيئة fع�اXاّدة الساعة@, شدائد رفع ã| ã ت½Íخوا
شدائد فٕاّن Gم@, ±Í Ò¼ Xف ـ ã| قلنا Fك جهات@, من وأنسب اXع�أوفق وهذا
ا Ø̂ ٕا أحد فكّل كانتWكنة@: ٕان ال½Íخة أّن ٕا مضافاً واحد@, ]غيث ترتفع B الساعة
ٕا يتوّجـه أن يفرغ @فكيف ـ وأبيه ِه واُمِّ أخيِه ِمن اXـرُء يَفرُّ يَوَم ـ لنفسـه ي½Íخ

آخر@/ شخص

ويغيثوا@/ يعينوا أن فكيف ال½ÍÛاخ@, مyم Z@Bكن يومئذ م Øuفٕا
نظائرها@/ دون اXوارد هذه ã| باXاّدة التعب# لطف فظهر

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

:@ ØÍ¼
والّذيى ة@, ØÍ Ô¼ رقة ßòا وتلک اً@, ØÍ Ò¼ ها ØÍ Ô½ يَ راهم الدَّ ÚÍ Ò¼ ـ اBّٔول أصول@, ـ مقا
ومن فصيُلها@/ َيرضَعها Xّلئ الناقة أطباء ع� تُشّد ِخرقة وهيى ال½ÍÙار@, العرب تعرفه



صّر ٢٧٢

ء ãÏ¿ال ع� العزم Bّٔن قياسه من جعـلناه ا Ø̂ وٕا ء@, ãÏ¿ال ع� العزم ـ اÍ¼Bٕار الباب@:
�ÇZ هـذه الباب@: ومن ء@/ ãÏ¿ال ع� الثبات اÍ¼Bٕار وكذلک واحد@, عليه واbBٕاع

أيى مَـ½ÍÖوٌر حـافر البـاب ومن للجFعة@/ يقال ة ÚÍ Ú½ال الباب ومن ِجّد@/ أيى يى ÙÍ ß¼
أقامها@, ٕاذا اُذنَه ا¡Fر ÚÍ Ò¼ ـ فقوGم واBرتفاع@, السمّو من وهو ـ ãæالثا وأمّا منقبض@/
ـ الثـالث وأمّـا يعلوها@/ اXاُء B@يكاد مرتفعة أما@كن وهيى ال½Íßار هذا@: ã| واBٔصل
ا Ø[ور الباردة@, الر´ ØÍ ß¼ :@ ØÍ Ù½وال /@ ÞÍ ß¼ الّنبَت أصاب يقال ,@ ØÍ Ù½ال وهو وا¡ّر د Òفال�
والصـاّرة@: الشـمس@/ حرِّ ا¡ّر شّدة الصاّرة قوم@: قال ّر@/ Ò¡ا اXوضـع هذا ã| جعلوا
ـياح@, الصِّ شـّدة ة ØÍ Ú½ال ذلک مـن فالصـوت@/ ـ الرابع وأمّا َصواّر@/ وbعها العطش@,
كلمتان اBٔصول هذه عن شّذ ا ØWو صوته@/ لرفعه يكون أن وZكن اXّXح@, وال½ÍÚاري@:
واBُخـري ا¡Çاجة@, وهيى الصاّرة :@فاBُو مكانـه@: علينا ãخ� قد قياساً FG ولعّل

يðّوج@/ nو ّج ÒJ n الّذيى وهو ال½ÍÚورة
ة@: ØÍ Ú½وال شددته@/ ٕاذا باب@قتل من ¼Íرتُه مصدر : ØÍ Ú½وال ال�د@/ :@ ØÍ Ù½ال ـ مصبا
ع� تُشـّد خرقة وال½ÍÙار@: ÍÈب¼Íيراً@, باب من ØÍ ß½ي ØÍ¼ يقال وا<لبة@, الصياح
حـwXا@/ تركت أيضاً@: و¼Íرtا قتـل@, باب من بال½Íار و¼Íرtا الناقـة@/ أطباء
عزم@/ عليه@: ØÍ¼وأ وBزمه@/ دوامه ِفعله@: ع� ÚÍ¼وأ ر@/ ÒÍ Ô¼ وbعها الدراهم ة ÚÍ Ô¼و
وال½ÍÚورة نَدب@/ Ô>ا تظنّه والناس ويط#@, ويقفز بالليل ØÍ½ي طائر ي ØÍ½ال عبيد@: أبو
مَـلولة مثل واXؤّنث@, اXذّكر wا وصف ã�ّال النوادر من الكلمة وهذه Jّج@, n الّذيى

/@ ّ ¼ÍÒوريى أيضاً ويقال وفروقة@,

عـنه@, اBٕقـXع مـن واBمتناع فيه والتشّدد الذنب ã| التعقّد اÍ¼Bٕار@: ـ مفر
ع� تشّد ِخرقة وال½ÍÙار@: الدراهم@/ فيه تُعقد ما ة@: ØÍ Û½وال ّد@/ الشَّ أيى ØÍ Ú½ال من وأصله
Íاً@: Ò¼ ÖÍ Ò¼ رJاً ـ وقوله عليه@/ شددت عزم كّل واÍ¼Bٕار@: ُترَضع@/ Xّلئ الناقة أطباء



٢٧٣ صّر

ا<FÇعة ة@: ØÍ Ú½وال التعّقد@/ من ال�ودة ã| Xا الشّد@, ٕا يرجع وذلک ,@ ØÍ Ú½ال من لفظة
وعاء@/ ã| عوا Ôb أيى وا ØÍ Ô¼ م Øu@كأ بعض ٕا بعÎÉم ØËÉنXا

البـاب ØÍ Ò¼و ¼ÍÒيراً@, ØÍ ß½ يَ نَدُب Ô>ا ØÍ¼ الليث@: قال ـ ١٠٦ . ١٢ الxذيب
ã| وترجـيع Hفيف فيه كان فٕاذا امتّد@, ٕاذا ¼ÍÒير فهو ذلک شبه صوت وكّل ,@ ØÍ ß½ يَ
الزّجاج: وقال ًة@/ ÒÍ Ò¼ ÖÍ Ò¼ ÔÍ ß¼Í½ يُ ْقُر والصَّ اBٔخطُب, ÒÍ Ò¼ ÖÍ Ò¼كقولک ٕاعادة@ضوعف@,
فٕاذا وَصّل@, ØÍ Ò¼قلت غ#مكّرر ال½Íير dعتصوت وٕاذا ال�د@, شّدة ة ØÍ Ù½وال ØÍ Ù½ال
شديد أيى ـ àÍ Ò¼ ÖÍ Ò¼ à́ بر قلُت@: وَصلَْصل@/ Í¼ ÖÍ Ò¼ قد قلَت تكّرر الصوت أّن أردت

جّداً@/ ال�د

ã| وقيل وصيحة@, ضّجة ã| Ìون@: Ø»فXا قال ة@: ØÍ Ò¼ ã| امرأتِه فأقبَلْت ـ وقوله
ٕاذا آذاuا ØÍ½ تُ ا Ø̂ وٕا Gا@, رافعة Tّددة آذاuا ة ØÍ½ مُ اòيل وجاءت تتفّرق@/ n bاعة
ØFفل أمر@, :@ يى ÙÍ ß¼وأ يى ÙÍ ß¼ ã Ùم� كانت قوGم ã| اBٔصل الفّراء@: وقال الّس#@/ ã| جّدت
قالوا Fك ي@, ÚÍ ß¼وأ ي ÚÍ ß¼ فقالوا ألفاً@, ياءه حّولوا الفعل مذهب عن وه Ø#يغ أن أرادوا
لفXن ما :@ Ø ãèعراBٔا ابن وعن ٕااÊºBٔء@/ الفعل نيّة عن اُخرجتا وقال@, قَيَل عن يى Ôu@@ـ
ّ يى ßÍ ß¼و ّ يى ßÍ Ò¼ درهم يقال السّكيت@: ابن وقال دينار@/ Bو درهم عنده ما أيى ّ يى ßÍ Ò¼

اBٕسXم@/ ã| ¼ÍÒورة B ـ@ ا¡ديث ã|و َنقرته@/ ٕاذا ¼ÍÒير له للّذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇHتلف ا¡Çقيقة وهـذه الشـّدة@, ظـهور هـو اÇXاّدة@: ã| الواحـد اBٔصل أّن
واXصاديق@/ اXوارد باختXف خصوصيّاtا

اBعتدال عن اòارج الصوت ã|الصوتÍÒ¼ ÖÍ Ò¼و والباب نُدب Ô>ا ØÍ¼ فيقال



صّر ٢٧٤

الشـّدة@/ وأظـهر وداوم تثّبت أيى والعزم@, النيّة ã| العمل ع� ØÍ¼وأ ٕادامة@/ أو @كيفاً
وهكذا@/ عصوفاً@/ أو حرارة أو برودة اGواء ã| شّدة ة ØÍ Ù½وال

وا¡Çاجة اÇXطلق@, والثبات وا<ّد اXطلق@, والعلّو السمّو اBٔصل@: لوازم ومن
مطلقة@/ لوحظت ٕاذا والتعقّد وا<معيّة والضّجة

وظهورها@/ الشّدة قيدان@: يXحظ اBٔصل ãف�

الشخص@وطبيعته ذلک باطن ã| وTدودّية@وشّدة تقيّد فباعتبار ال½ÍÒورة@: وأمّا
خاّصة@/ Tدوديّة ã| فهو منه@, وظهورها

:@ ã| Fك والرأيى النيّة ãف�

/@٧ . ٧١ ـ وا Òواستك� وا ØÍ¼وأ م Òwثيا واستغَشوا آذاuم ã| أصابعهم َجَعلوا

/@@٨ . ٤٥ ـ@ @ مستك�اً ØÍ ß½ يُ Ú Ôj َعلَيه ُتت� ا@ آياِت َيسَمُع

طريقهم@/ ã| عزمهم ويُدZون والكفر والنفاق اXòف ã| الشّدة يُظهرون أيى

عليه@/ والتثّبت اÍ¼Bٕار Bٕدامة السبب هو اBستكبار أّن �O@Bو
وُهم َفعلوا ما َع� وا ØÍ ß½ يُ Ònو فاحشة@/// فعلوا ٕاذا واّلذيَن :@ ã| Fك العمل ã|و

/@١٣٥ . ٣ ـ َيعلمون@

ٕا ويتوبوا ا¡ّق ٕا Zيلوا بل فzا واBستقامة أعGFم ã| الشّدة يظهروا n أيى
ويصلحوا@/ ا=

ÞÍ @أصاَبت َحْرثَ َقوم  ـ ١١٧.٣/ ß¼@اzف à́ @َكَمثل@ر : ã|  Fك@ ّ @اXوضوع@اòارجيى ã|و
عصوفة@/ أو حرارة أو برودة من وحّدة ظاهرة شّدة فzا أيى

/@٢٩ . ٥١ ـ وجَهها فصّكت ة ØÍ Ò¼ ã| امرأتُه فأقبلت :@ ã| Fك ا¡الة ã|و



٢٧٥ صرط

اBنبساط@/ قبال ã| وهو شديدة@/ منقبضة حالة ã| أيى

/@٤٦ . ٥٦ ـ oالَعظ نث ß¡ا َع� ون ØÍ½ يُ وكانوا ـ ã| Fك اXòف ã|و
التخّلف@/ ã| وحّدة شّدة يظهرون أيى

:@تعا قوله ã| Fك وتكرار استدامة مع الشّدة ظهور وهو :@ ÖÍ Ò¼ ÖÍ Ú½ال وأمّا
/@٦ . ٦٩ ـ àÍ Ò¼ ÖÍ Ò¼ à́ بر هلكوا فأُ عاد وأّما

/@١٦ . ٤١ ـ Íاً Ò¼Í Ò¼ رJاً zم َعلَ فأرَسلنا

التداوم@/ مع عصوفة ã| شديد ر´ أيى

ã|و بال�د آية ã|و بالثبات آخر ã|و بالعزم مورد ã| اXاّدة تفسـ# أّن فظهر
أو اXصداقيّة ãæعاXا من بغ#ها أو بالقبض أو باXداومة أو والضّجة بالصيحة أخري

Tّلها@/ غ# ã| ا£ازّية@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¼Íط@:
وال«Ìاط@: واسNطته@, بلعته@, طاً@: ÒÌ Òº تعب باب من طُه ÒÌºأ طته ßÌº ـ مصبا
البـحر حيـوانات من وال«Ìطان ¼Íاط@/ فيقال صاداً@, السـ� من ويبدل الطريق@,

معروف@/

وَزَردته الطعام طت ßÌº ـ ãuالكسا عن عبيد أبو Ìºط@: ـ ٣٢٩ . ١٢ الxذيب
واBٔصل بالصاد كتبت :@oْستَِق ÔX ا Íاَط Ù½ال ٕاْهِدنا ـ و طُت@/ ÒÌ Òº Nوز Bو ابتلعَته@/ ٕاذا
أو طاء الس� بعد كان ٕاذا الفّراء@: وقال الواضح@/ اyXاج ع� ثبّتنا ـ ومعناه الس�@,
وال½Íاط الطاء@/ صورة صورtا صاداً تقلب الس� تلک فٕاّن خاء@, أو غ� أو قاف



صرط ٢٧٦

قيل ا Ø̂ وٕا سيناً@/ العربQعلها وعامّة الكتاب@/ wا جاء ã�ّّول�الBٔا قريش لغة بالصاد
الطريق �وهو Bِحبَه سلوكهم لكZة اXاّرة يسNط كان Bٔ@نّه ¼Íاط الواضح@: للطريق

اط@/ ØÌ Òºو ط ÒÌ Ôºو ط ÒÌ»ِم اBٔ@كل@: Ìºيع كان ٕاذا للرجل ويقال الواضح�@/

ذلک من وذهاب@, َمّر ã| غيبة ع� يدّل واحـد@, صحيح أصل Ìºط@: ـ مقا
Ìاط Ù»ال ٕاّن يقول العلم أهل وبعض غاب@/ Ìط Ôº ٕاذا Bٔ@نّه بلعته@, ٕاذا الطعام Ìºطت
السيف وال«Ìاط@: ط@/ ÒNسـXا الطعام غيبة يغيـب فيه الذاهب Bّٔن ذلک@, من مشتّق

الÍÉيبة@/ ã| ãÏÈاXا القاطع
يبتلعه أ@نّه تصّوراً الطعاَم Ìºطُت من أصله ل@, ÒÎ Ö»َستXا الطريق ال«Ìاط@: ـ مفر
جاهَلها@/ أرٌض وقتَلْت ها@, ÔXعا أرضاً قَتَل قيل@: أ@نّه تري Bأ سالكه@, يبتلع أو سالكه

واXلتَقم@/ اللَّقْم الطريق@: يى Ùd وكذا

خاء غ�أو بعدها ã�ّالس�ال من والصاد ـ ٕابدال ـ للجاربرديى الشافية ¾Ìح
حـرف السـ� و¼Íاط@, صـقر ومّس وصـلخ أصبغ Lو جوازاً@, طاء@, أو قاف أو
اXستفل من اòروج كرهوا اXستعلية ا¡روف هذه قبل وقعت فٕاذا مستفل@, مهموس

ã| الس� يوافق الصاد Bّٔن ا<واز@, سبيل ع� صاداً الس� من فأبدلوا ,@ ã�ستعXا ٕا
Oتلف@, Bو الصوت فيتجانس اBستعXء@, ã| ا¡روف هذه ويوافق والصف# اGمس
تـلک وأصل فاصل@, Fyبي أو ا¡روف Gذه مXصقة السـ� تكون أن ب� فرق Bو

وÌºاط@/ سقر ومّس وسلخ أسبغ الكلFت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنويّاً@, أو ماّدياً الواسع@, الواضح الطريق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن



٢٧٧ صرط

والسبيل Îºولة@, غ# من والصنع بالعمل يتحّصل ما الطريق أّن السبيل@: ã| مّر وقد
مقصودة@/ ٕانقطة اXوصل اXمتّد ّ الطبيعيى ال«Îل الطريق هو

حـروف من والطاء والراء الظهـور@, ع� ويدّل الصـف# حروف من والصاد
عـ� ويـدّل واللِّ� اXـّد حروف من واBٔلف والوسـع@, العلّو ع� وتدّل اBستعXء
والياء اBستعXء@, حروف من الطريق ã| أيضاً والقاف والراء الطاء أّن Fك اBمتداد@/

اBٔلف@/ قبال ã|فاضKBٕا�ع تدّل والك«Ìة الياء أّن Bّٕا واللِّ�@, اXّد حروف من

Fyوبي ال«Ìاط@, من مبدلة غ# نف«Îا ã| مسـتقلّة ال½Íاط كلمة أّن والظاهر
Xف اشتقاق@, له ليس ال½Íاط أّن عليه ويدّل اXشتّقة@, اBٔلفاظ كسائر أ@ك� اشتقاق

وأ¼Íط@/ ¼Íطت يقال

جائز@/ غ# بال«Ìاط اMBية قراءة هذا وع�

/@٦ . ١ ـ الَّذيَن Íاَط ß¼ الُمْستَِقيم Íاَط Ù½ال ٕاْهِدنا

/@ ٨٦ . ٧ @ـ@ ا@ َسبيِل َعن وتُصّدون توِعدون Íاٍط ß¼ بُكلِّ َتقعدوا Zَو
/@٧٤ . ٢٣@ ـ َلنا@كبون@ Íاِط Ù½ال َعن ِخَرة ÐZبا يؤمنون Z الَّذيَن وٕانَّ

/@٢٣ . ٣٧ ـ@ @oا2ح ¼Íاِط ٕا: فاهدوهم اِ@ دوِن ِمن

كونه ٕا نظر دون من هو@, حيث من ويXحظ الواضح الشارع هو فال½Íاط
بعمل@/ يتحّصل أن دون ومن نقطة@, ٕا Xًموص

وTيط الgال @ٕا@السعادة@ومرحلة @ينxيى الّذيى ال½Íاط هو ا¡ّق @ٕاّن@ال½Íاط Øj
بيّـنه وقد اLراف@, Bو فيه عوج B الّذيى oسـتقXا ال½Íاط وهو وا¡قيـقة@, الفXح

بقوله@: تعا وعّرفه

/@٥١ . ٣ ـ oُمْستَق Íاٌط ß¼ هذا فاعُبدوه وربُّكُم ã Ùèَر ا@ ٕانَّ



صرع ٢٧٨

/@٦١ . ٣٦ ـ oُمْستَق Íاٌط ß¼ هذا ãæاعبدو وأِن
/@٤ . ٣٦ ـ oُمْستَق Íاٍط ß¼ َع� الُمْرَسلين ن ÒX ٕانََّک

/@٧٤ . ٢٣ ـ َلنا@ِكبون Íاِط Ù½ال َعن ِة ِخَر ÐZبا ُيؤِمُنوَن Z الَّذيَن وٕانَّ

م ß Öz َعلَ الَمغضوِب ß Ö(َغ م ß Öz َعلَ أْنَعْمَت الَّذيَن Íاَط ß¼ الُمستَقيم Íاَط Ù½ال ٕاْهِدنا
/@� الّضالِّ Zَو

ا= يريد ما تطبيـق وهو ]رات}ا@, العبـوديّة برنا¶ ٕاجراء بأ@نّه ال½Íاط فعّرف
Bٔمر ومطيعاً نفسه ٕارادة عن ومنخلعاً فيه فانياً يكون بأن حياته@, اريى ÒV ع� ويشاء
عن اLBراف هو له وا¤جوبيّة الشقاء أشّد أّن Fك اBٕنسان@/ كFل uاية وهذا موBه@,

ا=@/ ¼Íاط مس#

مظهر وقواه البدن أّن Fك ا=@, ¼Íاط مظهر وقواه Ø ãæنساBٕا الروح أّن �O Bو
ا¡ّق@/ عن واLBراف النفس ¼Íاط

والعدول فاLBراف الروح@, � ÒV اMBخرة أّن Fك البدن@, �V الّدنيا أّن وأيضاً
الَّذيَن وٕانَّ الكرZة@: مع�اMBية وهذا ا=@, ¼Íاط عن العدول هو واMBخرة الروح عن

َلنا@كبون@/ Íاِط Ù½ال َعن ِة ِخَر ÐZبا Z@ُيؤمنوَن

nعـا جـانب وتـقوية الروحانيّة جهة ã| سلوك عن عبارة العبوديّة فحقيقة
النفسانّية@/ ال¿Îوات جلب ã|و للدنيا B Gا@, والعمل اMBخرة

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

¼Íع@:
ف½Íعته@/ و¼Íßاعاً مُصارعة وصارعته نفع@, باب من ¼Íعاً ¼Íعته ـ مصبا
ع ßÍ Ô¼و ا<نون@, يُشـبه داء ع ÖÍ Ú½وال ِم½Íاعان@, وYا الشطر@, الباب@: من واÍ½ßXاع



٢٧٩ صرع

للقتيل قيل ومنه اBٔرض@, ٕا وسقط ّدل Òt ما اBٔغصان من وال½ÍÚيع ½Íوع@/ مَ فهو
/@ ¼ÍÒعيى وا<مع ¼Íيع@,

ٕاثن�@, مراس ٕااBٔرضعن ء ãÏ¾سقوط�ع يدّل واحد أصل ¼Íع@: ـ مقا
مصارعة@, وصارعته عاً@, ÖÍ Ò¼ الرجَل ¼Íعت ذلک من منه@/ ويشـتّق عليه Jمل ØjF Øu@أ مع�ذلک ٕاّن يقال ¼Íßعاِن@, Yا ـ فقوGم هذا ع� ا¤مول وأمّا ¼ÍÒيع@/ ورجل
ÇYا أيى هـذا@, من مأخوذان الباب ِم½Íاعا وكذلک وتشبيه@/ مثل وهذا معاً@, يقعان
الyار@, َعيىِ ÖÍ Ò¼ أتانا زيد@: أبو وقال مَساقطهم@/ الناس ومَصارع معاً@/ يقعان متساويان

وعشّية@/ ُغدوًة

ا¡بل@: ¼ÍÔوع وقال@غ#ه@: الÍÉوب@/ ال½ÍÛوع@: ـ أبو@عبيد ـ ٢٤ . ٢ الxذيب
وÍßÈعه هذا ¼Íßع وهذا وَحتناِن@/ وÍßÈعاِن ¼Íßعاِن Yا :@ Ø ãèعراBٔا ابن عن قواه@/
¼ÍÒعاِن لXٔمر ويقال وعِشّية@/ ُغدوة أيى Öاَع�ÍÙ½ال يأتينا فXن :@ ّ اBٔصمعيى مثله@/ أيى
كان ٕاذا يع@: ØÍ ß¼ رجل لXٕنسان@/ باBٔرض الطَّْرح ال½Íع@: وغ#ه@: الليث طرفاِن@/ أيى
كث# أيى لXٔقران ¼ÍÒوع ورجل ال½ÍÙاع@/ شديد كان ٕاذا اع ØÍ Ò¼ ورجل َصنعته@/ ذلک

ُقتلوا@/ حيث :@� القَتْ ومَصارع Gم@/ ع ÖÍ Ú½ال
عه ÒÍ Ò½ف صارعه الxذيب@باBٕنسان@, ã|@وخّصه الطرح@باBٔرض@, ع@: ÖÍ Ú½ال ـ Fلسا Øv أ Fx>معا واXصارعة@وال½ÍÙاع@: /@ عيى ÖÍ Ò¼@وا<مع م½Íوع@و¼ÍÒيع@, فهو ُعه@, ÒÍ½ي

صاحبه@/ ي½Íع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالفارسـيّة اXعـ� وهذا باBٔرض@, الطـرح هو اXاّدة@: ã| الواحـد اBٔصل أّن



صرف ٢٨٠

وال!ول@/ والوقوع والسقوط الرميى oمفاه غ# وهذا است� �بزم�افكندن

مَـ½Íوع فهو الرجل ¼Íعت يقال العقـول@, ذويى ã| اXاّدة اسـتعFل Zوأ@ك
¼ÍÒيع ٕانّه Uصوص@: ]رض اBٔرض ع� سـقط Xن يقال اXناسـبة وwذه و¼ÍÒيع@,

يع@/ ØÍ ß¼و ¼ÍÒوع وٕانّه م½Íوع@, وهو ع ÖÍ Ò¼ وبه

الباب@, وِم½Íاعا ¼ÍÒيع@, غصن فيقال العقـول@: ذويى غ# ã| يسـتعمل وقد
ع� اÍ½Xع� ووقوع الباب سّد فيكون كاBٔرض@, ا<دار فيتصّور الyار@, عا ÖÍ Ò¼و
ãÏÉZو ويسقط ½Íع يُ اBٔرضيّة با¡ركة الyار ã|طر من ًXّك أّن Fك عاً@/ ÖÍ Ò¼ ا<دار

Vازين@/ اXعنيان هذان يكون أن يبعد Bو كال½Íع@/ أيضاً فهذا بالزوال@,

م Ô Úu كأ عيى ÖÍ Ò¼ فzا الَقْوَم ي ÒCَف ُحُسوماً أيّاٍم و\اِنيَة َلياٍل َسْبَع م ß Öz َعلَ رها سخَّ
/@٧ . ٦٩ ـ@ خاِويَة@ ٍل Ö ÒK أعجاُز

والَمْرضي كاXريض وأمثاله@, توّجع ع� يدّل ا ØW الفعيل wا Nمع فَع� صيغة
والقت�@/ والقتيل

Çbع اBٔعجاز@: خاوية@, Kل أعجاز م Øu@كأ باBٔرض@, الر´ ¼Íعxم فالقوم

ã|و بنفسه@, ومتقّوماً قا_اً كان بعدما السقوط هو ْويى Òòوا ء@/ ãÏ¿ال مؤّخر وهو العجز
بأنف«Îم يظنّون B ال½Íع@, قبل أنف«Îم ã| متقّوم� كانوا م Øu@أ ٕا ٕاشارة ا¦ثيل هذا
وأعـFل باهرة وقوًي جالبة وتظاهرات ظاهرة آثار تقّومهم أيام ã| وGم السقوط@,

وتنّوعات@/ وأزهار وأ\ار وأوراق وأغصان ^ّو له كان النخل أّن Fك Uتلفة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¼Íف@:
¼Íفاً القوم ¼Íفت ذلک من ء@, ãÏ¿ال ع�رجع يدّل بابه معظم ¼Íف@: ـ مقا
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ف ÖÍ Ú½وال لب@ويُن½Íف@به@/ ÔJ اللéّساعَة@ وال½ÍÚيف: فرجعوا@/ رجعxم ٕاذا وان½Íفوا@,
اللّغة أهل قال Sم@/ فة@: ÖÍ Ú½وال اXذنب�@/ رتبة عن به ُيرجع Bٔ@نّه التوبـة@, القرآن@: ã|
ف ßÍ Ô¼ ء ãÏ¾ أ@نّـه عندنا ال½Íف ومع� طلوعها@/ عند ال�د Bن½Íاف فة ÖÍ Ò¼ يت Ùd
قال بـدله@/ أخذت ٕاذا ٕالzا@, ُرجع أيى الدراهم@, ٕا ¼Íف الدينـار كأّن ء@, ãÏ¾ ٕا
¼Íف عبيد@: أبو قال خر@/ MBإا أحدYا لت½Íيفه ,@ Ø ã|#الصËºٕا اشتّق ومنه اòليل@:
اسBعه@/ ٕا اÊºBٔع ¼Íف زيّن ٕاذا Bٔ@نّه بذلک يى Ød ا Ø̂ وٕا فيه@, والزيادة تزيينه الكXم
يقلِّ}م أيى بالناس@, ف ØÍ½يتـ Bٔ@نّه ¼ÍÔوف@, وا<مـع ف@, ÖÍ Ò¼ الدهـر ¡دث ويقال

بغ@/ الصَّ من ء ãÏ¾فÍÙ½ال شّذ@: ا ØWو دهم@/ ويردِّ

:@ Ø ã	والص اBٔج# و¼Íفت ÍÈب@/ باب من فاً ÖÍ Ò¼ وجهه عن ¼Íفته ـ مصبا
وٕاËºالفاعل بعته@, بالدراهم@: الذهب و¼Íفت أنفقته@/ اXاَل@: و¼Íفت سبيله@/ خّليت
فـته ØÍ¼و زّيـنته@, الكـXَم@: و¼Íفت للمبالغة@/ اف ØÍ¼و وَص#ف@, Ø ã|#ص هذا من
/@Zًَعد Zو Íفاً Ò¼ منه ا@ Z@يقبل ـ التوبة ف@: ÖÍ Ú½وال ف@/ ÙÍ½ مُ الفاعل Ëºوٕا مبالغة@,
ا¦ر@/ من وجنس الرصاص@, فان@: ÒÍ Ú½وال اBٔقXم@/ ¼Íيف ومنه الصوت@, وال½ÍÚيف@:
Bٔ@نّه ¼Íف@, الكدر شوائب خالصمن لكلِّ ويقال Zزج@, n الّذيى ال¿Ìاب وال½ÍÙف@:

اòلط@/ عنه ¼Íف
¼Íفـته يقال بغ#ه@, ٕابداله أو حالة ٕا حالة من ء ãÏ¿ال رّد ال½Íف@: ـ مفر
رغوته@, سكنت ٕاذا éالل وال½ÍÚيف@: التكث#@, ã| Bّٕا كال½ÍÚف والت½Íيف فان½Íف@/
مـ!لة يـبلغ أن عن ¼Íف كأ نّـه الّرصاص وال½Íفان@: الرغـوة@/ عن ¼Íف @كأ نّه

الفّضة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو أخري جهة ٕا جهة من ء ãÏ¾ رّد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اBٔصل أّن



صرف ٢٨٢

مـا وبـ� بيyا الفرق والرّد@: والدفع الدرء ã| سـبق وقد أخـري@/ حالة ٕا Iويله
يرادفها@/

ياح@/ الّر وت½Íيف ـ آخر مكان ٕا مكان من ٕامّا التحويل وهذا

Øæأ ا@ آيـات ã| Çادلون ÔN ـذيَن الَّ ٕا: تََر nأ ـ أخري حالة ٕا حالة من أو
ُفون@/ ÒÍ Ö½ يُ

َيفقهون@/ Z قوم م Ô Øu بأ قلوwم اُ@ ¼Íَف ـ@ أخري ٕا عقيدة من أو

ّن@/ ß2ا ِمَن نَفراً ٕاليَک فنا ÒÍ¼ وٕاذ ـ@ ّ خارجيى شخص ã| أو

يات@/ ÐZا ُف ÙÍ½ن َكْيَف @اُنظُْر ـ اMBيات ã| أو

/@ Úsَجَه َعذاَب َعنّا ف ßÍ Ö¼b َربَّنا ـ@ العذاب ã| أو

آخر@/ ٕا أمر من التحّول هو بيyا وا<امع اُخر@/ اُمور ã| وهكذا

وتبديل ظاهره@, Iّول واللéّٕاذا التوبة@, موارد ã| اXاّدة اXناسبة@تستعمل وwذه
اÇXال وIويل اXتحّولة@, وا¡وادث وا<مXت@, الكلFت وIويل والدراهم@, الدنان#

وهكذا@/ واBٔخXط@, الكدورات ويص�من يتخلّص وما باBٕنفاق@,

ٕالzا@/ النظر ويكون اBٔصل قيود تXحظ أن ا¡قيقة ã| فXبّد

منتسبة ٕامّا Fyم وكّل اBُخروّية@, ã| أو الدنيويّة اBُمور ã| ٕامّا ال½Íف ٕاّن Øj
اُمور@: اXربوطة اMBيات من ويستفاد العبد@, ٕا أو تعا ا= ٕا

ا¡ياة ٕا أو ا¡ّق@, ¼Íاط ٕا م½Íوفاً يكون أن الدنيا ا¡ياة ã| للعبد ـ ١
الضXلة@/ أو اGداية طريق من Oتار@, Fyم أيّاً الدنيوّية@, اXاّديّة
/@٣٢ . ١٠ ـ@ فون@ ÒÍ Ö½ تُ Øæفأ الضDَّل Zّٕا ا¡ّق َبعَد اذا@ Òf
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فعلّية@, nعا اMBخرة فٕاّن اÍ½Xوفّية@, اختيار اMBخرة ا¡ياة ã| للعبد ليس ـ ٢
ÇVال Gيـب Bو اBٕنسـان@, كتاب باXوت rOو وتgيل@, وسـ# عمل بدار وليست

والNبية@/ للمجاهدة

/@@٨ . ١١ ـ َعyم@ وفاً@ ÔÍ Ö½َم لَيَْس م ßzيأت يوم Zأ

.@@١٨ ـ فاً ßÍ Ö½َم َعyا دوا ÒN nو مواِقعوها م Ô Úu َأ فظّنوا@ النّاَر الُمْجِرمون ورأي
/@٥٣

,@Xًوفض لطفاً الدنيا ا¡ياة ã| عباده عن ØÌ¿وال السوء ي½Íف تعا ا= ٕاّن ـ ٣
تكويناً@/ واBٕحسان والنعمة الرaة بسط ع�أصل زائد ذلک فٕاّن

Ç2اِهل� ا ِمن وأ@كُْن ـنَّ Öz َل ٕا أْصُب َكيَدهـّن ã Ù$َع ف ßÍ Ö½ تَ Zّوٕا :@تعا قال Fك@
/@٣٤ . ١٢ ـ@ َكْيَدهّن@ َعنُه َف ÒÍ Ò½َف َربُُّه لَُه فاْستجاَب

يبتغون Bو ا= يريدون B الّذين عن واGداية #òا ي½Íف تعا ا= ٕاّن ـ ٤
واXòف@/ والعناد الغواية طريق ã| ويستدZون وجهه

/@١٢٧ . ٩ ـ@ Z@َيْفَقُهون@ َقوٌم م Úu بأ قلوwم ا@ ف ÒÍ¼
/@١٤٦ . ٧ ـ@ ون@ Ô Úيتك� الَّذيَن ãçآيا َعن ف ßÍ Ö¼سأ

ونقمة ابتXء ّ أيى مبدأ وهو علzم@, مؤاخذة وأشّد عقوبة أ@ك� هذا أّن �O@Bو
وعذاب@/ وحرمان

/@Dًَتنكي وأشّد بأساً أشّد وا@

الدين@/ ليوم اXالک وهو العزيز@, = القيامة يوم وا¡ا@كميّة ا¡كم ٕاّن ـ ٥
بَيyم@/ Jكم @ َيومئٍذ الُملُک

/@١٦ . ٦ ـ رaه َفَقد َيومئٍذ َعنه ف ÒÍ½ يُ َمن



صرم ٢٨٤

والسـ# اBختياريّة للقدرة فzا اقتضاء B فعلّية@, دار اMBخرة nعـا ٕاّن وقلنا
وا£اهدة@/ بالNبية ا¡ياة وتوسعة اXقام وترفيع ãæالروحا

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

¼Íم@:
hÍ Ò¼ فـهو ال½ÍÛم@, ËºBٕوا قطعته@, ÍÈب@: باب من ¼Íماً ¼Íمته ـ مصبا
من القطعة وال½ÍÙمة@: جرم@, بالفارسيّة وأصله معّرب وهو ا<لد وال½ÍÚم@: ½Íوم@, ومَ
وال½ÍÙمـة@: م@/ ÒÍ ß¼ وا<Çمع ÇZÍة@, Ô¼ ع� وتصّغر اBٔربع� ٕا الع¿Ìة ب� ما اBٕبل
النخل@: وأ¼Íَم ام@, ÒÍ Ù½ال أوان وهذا قطعته@, النخل@: و¼Íمت السحاب@/ من القطعة
وسيف احتّد, و¼Íم@السيف: شجع@/ ضخم@: ¼ÍÒامة@وزان م@الرجل ÔÍ Ò¼و حان@¼Íامه@/

ذهب@/ م@: ØÍ½وت الليل وان½Íم قاطع@/ صارم

جران@/ ßGا ¼ÍÔم ذلک من القطع@, وهو مّطرد@, صحيح واحد أصل ¼Íم@: ـ مقا
بـعد éالل آخر وال½ÍÔام@: دونه@/ علقة كّل قطع وهو ء@, ãÏ¿ال ع� العزZة ZÍة@: Ú½وال
فأمّا انقطاعه@/ عند ء ãÏ¿ال وآخر ÍÈورة@, حلبه بعد الرجل ٕاليه احتاج ٕاذا التغزير@,
كـّل Bّٔن القـياس@, من فهو كان وكيف اللّيل@, Ëºوٕا الّصبح Ëºٕا ٕانّه فيقال :@hÍ Ú½ال
واBٔرض ا<َدد عن ينقطع الرمل :@hÍ Ú½وال عنه@/ وين½Íم صاحبه ي½Íم Fyم واحد

اXاء@/ من ناحية بابلهم ي!لون طائفة م@: ÖÍ Ù½وال لبة@/ الصُّ

صارم@, ولساٌن صارم@, سيٌف ـ قوGم من ال½ÍÚامة من أ¼Íَم ـ ١٥٨ اBشتقاق
بـ� ال½ÍÔم اشـتقاق ومـنه و¼Íßاماً@, ¼Íماً النخـل ¼Íمت ومنه القطع@, م@: ÖÍ Ú½وال
ماء B مة@: ßÍ½ ومُ ماء ÖÍ Ò¼وأرض الذئب@والغراب@/ واÍ¼Bٔمان@: القطيعة@/ الرُجل�من
و¼ÍÔامـة /@ÏÉوانق اللّيل من ان½Íم ما ZÍـة@: Ú½وال Gا@/ éل B ½Íمة@: مُ وناقة فzا@/
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منه@/ م ßÍ Ô¼ ما النخل@:

البـائن القـطع م@: ÖÍ Ú½وال دخيل@, م@: ÖÍ Ú½ال الليث@: قال ـ ١٨٤ . ١٢ الxذيب
ب� واXصارمة@: للقطيعة@, Ëºٕا وال½ÍÛم@: النخلة@/ عن الِعذق م ÒÍ¼ وقد والِعذق@/ للحبل
rكـن ٕان ـ صـاِرم� Ôrُكـن ٕان ـ وقوله وعزمک@, أمراً ٕاحكامک ZÍة@: Ú½وال اBٕثن�@/
تعا وقوله الليل@/ hÍ½وال الصبح@, hÍ½ال عبيدة@: أبو النخل@/ ¼Íام ع� عازم�
رجـل اللـيث@: اللـيل@/ مثل سوداء فصارت احNقت ãيع� ـ hÍ Ú½كال ـ@@فأصبحت
ئب الذِّ اÍ¼Bٔماِن السّكيت@: ابن قال ¼ÍÒامة@/ م ÔÍ Ò¼ وقد أمر@, كّل ã|ماض أيى صارم

انقطعا@/ أيى الناس من ٕان½Íما F Øu@Bٔ والغراب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قطع@, Bو فرق ]طلق وليس بالقطع@, الفرق هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
استعGFا@/ موارد bيع ع� اXع�ينطبق وهذا

اBٔصل عن وفّرقها مyا جزءاً قطع ٕاذا والِعـذَق@: وا<ـبَل النخَل ¼Íم فيقال
/@Fyبي اBتّصال و�نقطع �نفصـل ٕاذا م@: ØÍ½مت أو من½Íم أو hÍ Ò¼ وuاٌر hÍ Ò¼ وليٌل
ب� ومُبيّنة قاطعة كانت ٕاذا صارم@: ورجٌل صارم ولساٌن صارم وحكٌم صارم وسيٌف

وسائره@/ ب�اXقصود ومفّرقة والباطل ا¡ّق
من اXبانة كالقطعة اXذكوران@, القيدان مyا كّل ã| فيعت� اBُخر ãæعاXا وكذلک

الرمل@/ من أو اBٔرض من أو اBٕبل من أو السحاب

َفطاف َيسـَتثنون Zو ُمصِبح� ا Øyُم ßÍ Ö½ لَيَ أقسموا ٕاذ ا2نَّة أصحاَب َبلونا F @كَ
bغـُدوا أِن ُمْصِبح� َفتناَدوا ßhÍ Ú½كال فأصَبَحْت ون Ô_نا وُهم ربَِّک ِمن طائٌف zا َعلَ
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/@١٩ . ٦٨ ـ صاِرم� Ôrُكن ٕان َحرثكُم َع�

العيش@/ وبرنا¶ اBُمور نظم ã| والتحويل التقليب هو الَبلو@: ٕاّن قلنا

ظلمة@/ عن والتنّور اBٕ@كشاف هو واBٕصباح@:

انعطاف قبول بعدم نظرهم ã| الشّدة يريدون وال½Íف@, اBنعطاف هو :@ ãوالث�
الفقراء@/ حقوق ã| حgهم@, ٕاجراء ã|افÍ½وان

يسـتفاد ال½Íم@: ماّدة مدلول ٕا مضافاً العمل هذا ٕاجراء ã| القاطعيّة وٕاظهار
مقـ½ÍÙين كانوا@ م Øuوٕا والشـّدة@, التأ@كيد ع� الدالّ� التأ@كيـد ونون الXّم حرف من

وجه�@: ومغضوب�من

ٕاا= يتوّجهوا أن دون من أنف«Îم ع�قوي استندوا م Øu@أ جهة من ـ@ اBّٔول
وقّوته@/ وحوله اXتعال العزيز

انعطاف دون من بال½Íم ا¡كم@والرأيى ã|@تصلّ}م@وتشّددهم جهة من ـ@ ãæالثا
وٕاعانxم@/ الفقراء@, حقوق رعاية ٕا بالنسبة ومZXة

ã| مyا ونقلها وأخذها وbعها جنّاtم TصوBت Iصيل ٕا نظرهم كان وقد
الفقراء@/ من أحد علzا يُ¿Ìف أن قبل الوقت@, أّول

ساقطاً يكون Mيث اBٔصل@, عن ويتفّرق ينقطع ما مطلق :@hÍ Ú½ال من واXراد
منه@/ واBستفادة والنÍÉة ا¡ياة عن

الكرZة@/ اMBيات هذه يناسب B القطع مطلق مفهوم أّن �O@Bو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صعد@:

كـXم ã| عيد الصَّ ويقال غـ#ه@/ أو @كان تراباً اBٔرض وجه ـعيد@: الصَّ ـ مصبا
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اBٔرض@, وجه وع� اBٔرض@, ع�وجه الّذيى ع�الNاب وجوه@: ع� يُطلق العرب
باب من يصَعد والدرجة السلّم ã| وَصِعد وُصُعدات@/ ُصُعد ع� وQمع وع�الطريق@,

ã| وصـعدُت علوته@, ٕاذا ا<بل@: ã| وصّعدت وٕاليه@, السطح وصِعدُت ُصعوداً@, تعب
مـنه@, اÇLدرت ٕاذا تـصعيداً@: الواديى ã| وَصـّعدت قليلة@, لغة تِعب@: باب من ا<بل
أبـو وقـال ُعليا@/ بلد ٕا بلد من سافر ٕاذا ٕاصعاداً@: كذا بلد ٕا كذا بلد من وأصَعد

¾Ìفاً@/ Gارت ٕاذا وأصَعد@: وَصِعَد توّجه@/ Cأي ذهب ٕاصعاداً@: البXد ã| أصَعد عمرو@:

خXف عود الصَّ ذلک من ومشّقة@/ ارتفاع ع� يدّل صحيح أصل صعد@: ـ مقا
واXشقّة الَكؤود@, العقبة عود@: والصَّ أرفع@/ مكان من دور Ò¡ا مقابلة واBٕصعاد@: دور@/ Ò¡ا
وجـه ـعيد الصَّ ٕاّن وقوÇGم َصـعيد@/ الواحد الطُُّرق@, فهيى ُعدات@: الصُّ وأمّا اBٔمر@/ من
تنفّس وهو َعداء@, الصُّ الباب ومن مذهبنا@/ هو يكن@, n أو تراب ذا كان سواء اBٔرض
ٕا فNفع ُحوارها Zوت ã�ّال فهيى النُّـوق من عود الصَّ وأمّا يعلو@, نفس فهو بتوّجع

عليک@/ شّق ٕاذا اBٔمر@: ãæتصعَّد ويقال عليه@/ فتَدّر اBّٔول ولدها

مـن أصعدنا تقول وا¢ارج@, اBٔسـفار ابتداء ã| اBٕصعاد@: ـ ٦ . ٢ الxذيب
أصعدُت@/ تقل nو صعدُت قلت وأشـباهه@: الدرجة أو لّم السُّ ã| صِعدت فٕاذا مّكة@/
والشـام العراق ٕا واLBدار وا¨ن@, وا¡جاز Sد ٕا اBٕصعاد السّكيت@: ابن وقال
فيه@, ٕاLدر :@ الواديى ã| وأصعد ,@ÏÉوم سار البXد@: ã| أصَعد اBٔخفش@: وقال ن@/ ØFوع
فهو اّصـّعاداً عَّد يصَّ عَّد واصَّ ,@Gارت ٕاذا صِعد الليـث@: وقال ارتقـاء@/ فهو َصِعد@: وٕامّا
ويقال اBُخري@/ من أرفع أرض أو واد أو uر أو َحدور مسـتقبل صار ٕاذا د@: عِّ ُمصَّ
من أشّق صعود ã| اBرتفاع Bّٔن اBٔمـر@, من مشقّة منَّک Bُجشِّ أيى َصعوداً Bرهقنّک
ــَعداء@: والصُّ /@ Ø ã�ع شّق أيى اBٔمـر ذلک ãæتصعَّد اشـتّق ومنه َهبـوط@, ã| اLBـدار

والُغَلواء@/ الُمَضواء اXصادر من ومثاله اBرتفاع@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

أو ماّدياً معّيـنة@, مرتفعة نقطة ٕا اBرتقاء هو اXاّدة@: ã| الواحـد اBٔصل أّن
/@B أم وتدرNياً اختياريّاً يكون أن من أعّم الصعود أّن :@ ã}الر ã| سبق وقد روحانيّاً@/
@فراجعه@/ ـ التسفّل بعد علّو فيه والرفع واBختيار@/ ع�التدريج يدّل ã Ù}Nال أّن Fك@

/@١٠ . ٣٥ ـ يَرفُعه الّصا¬ والعمُل الطَّيُِّب الَكِلم َيصعُد لَيْه ٕاِ

مذّكراً@/ أç@بالوصف@مفرداً الكلم@: من كّل@واحد اXراد كان وØXا كلمة, الكلم@bع
ÇGذه فـليس ـ يعاً Òb ةُ الِعزَّ فِللّىِه ـ@ بقرينة اللفظيّة ا¡س� اÊºBٔء الكلم@: من واXراد
والكلم س�@/ Ô¡ا اÊºBُٔء وِ= اXتعال@, ا= Bّٕا فيه وتثبت تتوقّف مرجع الكرZة اÊºBٔء

/@٤٥ . ٣ ـ الَمسيح ُه Ôdٕا منُه بَكلمة ُيب¿Ìِك ا@ ٕانَّ ـ@ التكوينيّة الكلم يشمل

أن ٕا الصفات@, حقائق ٕا فتنxيى الُعليا@, الصفات مظاهر اÊºBٔء أّن �O@Bو
ربّک وٕا ـ اÇXتعال العـزيز ا= ٕا فـتنxيى اÇXتظاهرة@, والقـيود ا¡دود عن ه Ø!تت

الَمصير@/ ا= وٕا ,@ جعيى الرُّ

من اُريد وٕان العّزة@, ُيريُد كان مَن ـ العّزة مريد ٕا راجع يرفعه@: ـ ã| والضم#
أيضاً@/ ٕاليه عوده فيصّح التكوينّية@, اXظاهر الكلم@:

ا= ã|و = هو ا Ø̂ ٕا اBٕنسانّية@: ومفاهoالعظمة الgال صفات من ًXّك واXع�أّن
وٕافـاضـته بتوفيقه Bّٕا به واBتِّصاف ٕاليه الوصول وZ@Bكن وبا=@, ا= وٕا ا= ومن
السلوك وهو الصا¬@, العمل هو ا Ø̂ ٕا اXطلوب هذا طريق ã| اXعينة والوسيلة وتوّجهه@/

ا=@/ ٕا ا= ã|
الكلم@/ تفس# ã| ال¿Ìيفة الروايات من ورد ما يرجع ا¡قيقة هذه وٕا

/@ ٨ . ١٨ ـ ُجُرزاً َصعيداً zا َعلَ ما اعلون Ò2 وٕانّا
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/@٤٠ . ١٨ ـ َزَلقاً َصعيداً َفُتصِبَح Êِء Ú»ال ِمَن ُحسباناً zا َعلَ وُيرسل

النبات من اBٔرض ع� ما اعلون Ò> أيى الطبيعّية@, حالته عن Oرج ما ُرز@: Ô>ا
كانت ã�ّال الطبيعيّة حالxا عن خارجة صعيداً واBٔبنية@: والعFرات اXتظاهرة والزينة

علzا@/
سقوط@/ مع زلّة َلق@: والزَّ

ã| ويستعمل ,@� والسَّ اBختبار بقصد والدقّة ]ع�اÌ¾Bٕاف مصدر سبان@: Ô¡وا�ع يرسل أيى اXبالغة@, ع� دBلة أيضاً اXصدر ٕاطXق ã|و الشديد@, ا¡ساب مورد
اBٔقدام فzا تزّل صعيداً اÍÉòة اXعمورة ا<نّة فتصبح أعFلک Tاسبة فيه ما جنّتک

سقوط@/ مع

ارتفاع ٕا [يل ã�ّال ا<هة وهو فيه@, عود الصُّ بصفة يتصف ما فَعيل@: عيد والصَّ
ا Ø̂ ٕا الكرZت� اMBيت� مورديى ã| اBرتفاع وهذا عود@, الصُّ فzا يصدق Mيث وارتقاء
وا¡يوانات@/ النباتات واستيصال العFرات وهدم اBٔبنية وسقوط العذاب أثر ã|@صلJ

اLدار@/ فيه يكون ما ويقابله ارتقاء@, فzا ã�ّال ]ع�ا<هة عيد فالصَّ

/@٦ . ٥ ـ ٤٣ . ٤ ـ طيِّباً َصِعيداً@ موا فَتيمَّ

ا<Çهة مـقابل ã| ارتـقاء@, ٕا [ايل فيه كان ما اBٔرض من ـعيد الصَّ ٕاّن قلنا
الصـعود فـٕاّن لواد@, كانتÇVاورة ٕاذا@ اXسـتوية اBٔرض ع� يطلق وقد اXنحدرة@,
عن اXرتفعة ãÏÈراBٔا مصونيّة بلحاظ التيّمم ã| القيد وهذا نسبيّان@, أمران وا¡دور
اXنخفضة@/ ãÏÈراBٔا ã| حدوثه ]ناسبة به يسّمي الغائط أّن Fك واBٔحداث@, اòبائث
أو مسـتوياً كان ما أو تراب ذا كان ما أو اBٔرض وجه ]ع� ليس فالصعيد

ذلک@/ غ# أو اXلساء@, اBٔرض

/@١٧ . ٧٢ ـ َصَعداً َعذاباً َيْسلكْه ربَّه ذ@كر َعن ُيعرض وَمن
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/@١٧ . ٧٤ ـ َصعوداً رِهُقُه ساُ َعنيداً@ ياِتنا@ ÐZ كان ٕانَُّه Dَّك@

يكرهه@/ ]ا غشيان اBٕرهاق@:

ٕا XًيBم بكونه يتّصف ما ]Çع� صفتان لول والذَّ َسن Ò¡كا عود والصَّ َعد والصَّ
كونه جهة من جهت�@: من الطبيعة جريان وخXف اXشقّة اXع�يXزم وهذا اBرتقاء@/

فيه@/ وال!ول اBرتقاء ã| الصعوبة جهة ومن والتسّطح@, اBستواء خXف

متصّورة@, عاديّة مرتبة فوق يكون ØFع عبارة عود: والصَّ َعد الصَّ فالعذاب@وا¤يط
/@@ ّ طبيعيى جريان عن خارجاً به اBبتXء يكون Mيث

فـٕاّن وهيآtا@, حركاtا ب� الفرق هو ُعود@: والصَّ َعد والصَّ عيد الصَّ ب� والفرق
واعتXء@, انفتاح ع� والفتحت�تدBّن الصعود@, ã|فاضKا ع� تدّل والك«Ìة الياء
ارتقاء مقام ã| اسـتعمل قد عيد فالصَّ واBمتداد@, اBنÊÉم ع� تدBّن والواو والضّمة

ã| وعلّو ارتفـاع مقام ã| اسـتعمل قد َعد والصَّ العـذاب@/ ونزول التيـّمم ã| Fك قليل
ع� فيدّل ـعود الصَّ ã| Fك العذاب ã| والغشيان العـذاب@/ ٕا السوق ã| Fك عود الصُّ

عود@/ الصُّ ã| وعلّو امتداد

/@١٢٥ . ٦ ـ Êء Ú»ال ã| عَّد يصَّ ا Ú̂ َحَرجاً@ كأَ@ ضيِّقاً صدَره َعل Ö ÒN
يدّل والتفـّعل يتصّدق@, تصّدق واBٔصل ق@, يّصدَّ ٕاّصّدق ã| Fك يتصّعد أصله

الصعوبة@/ غاية ã| وهذا ال«Êء@, ã| عود الصُّ Oتار أيى ومطاوعة@, ع�اختيار

أّن Fك باBٔصالة@, الفاعل ٕا الفعل ونسبة الصدور جهة فيه يعت� واBٕصعاد@:
ليبتليكُم م Ôyَع فكُم ÒÍ¼ Ú Ôj ـ به اXفعول ٕا والتعلّق الوقوع جهة يXحظ التصعيد ã|

/@١٥٣ . ٣ ـ َع�أَحد تلُوون Zو ُتصِعدون ٕاذ ///
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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صعر@:

ã| اXيل وهو َعر الصَّ ذلک من ء@, ãÏ¿ال ã| ع�ميل يدّل مّطرد أصل صعر@: ـ مقا
ِخلقة أصَعر Ôoوالظَّل اBٕنسان كان ا@ Ø[ور ُعجباً@/ النظر عن ّد Òòا ٕامالة والتصع#@: الُعنق@/
سـ#ه@/ ã| البـعـ# اعـNاض وهو ـْيِعرّية@, الصَّ من وهو اس@, للنّ َك خدَّ ُتَصعِّر Zـ@@و

اعNاضاً@/ فzا ولعّل أعناقها@, ã| النوق Êت ßº من ة ßd ِعِرّية@: Öي والصَّ

كان ا Ø[ور الشقّ�@, أحد ٕا الوجه ã| وانقXب العنق ã| ميل الصعر@: ـ مصبا
عن أماله وصاعره@: ه خدَّ وصعَّر يصيبه@/ ء ãÏ¿ب ه Ô#غ َصَعره أو ِخلقة@, أصَعر اBٕنسان

اً@/ Øوتك� ٕاعراضاً الناس

فـيلويى اBٕبل ُيصـيب داء والَصَعر@: أصَعْر@/ تصغ# وُصَع# ـ ٣٥٤ اBشتقاق
أصعر@/ Ùتك�Xا الرجل يى Ùdفلذلک أعناقها@,

قال ُتصاعر@, Bو وقرٔي@: ك@@/ خدَّ ُتَصعِّر Zو ـ تعا قال ـ ٢٦ . ٢ الxذيب
ã| وانقXب العنق ã| مَيَل َعر الصَّ الليث@: وقال الك�@/ من اBٕعراض ومعناYا الفّراء@:
كأ نّه وِك�اً@ tاوناً الناس ٕا النظر عن اòّد ٕامالة والتصع#@: قّ�@/ الشِّ أحد ٕا الوجه

/@Nأب أو أصعر Bّٕا فzم ليس زمان ع�الناس ãçيأ ـ@ ا¡ديث ã|و ُمعرض@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

�Z من جانب ٕا عنق أو وجه ã| [ايل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
وأماله@/ مال@, أيى وصاعره@: وصّعره وأصعره عنُقه@, صَعر فيقال ¾Êل@, أو
/@١٨ . ٣١ ـ َمَرحاً ْرِض َZٔا ã| ِش Ö Ò] Zَو للنّاِس َك َخدَّ ُتَصعِّر Zَو
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وهذا وUاطبxم@, مواجهxم عند اòّد ٕامالة عن عبارة للناس التصع# @كون
أو اBٕهانـة بنـيّة ٕامّا ÇGم والتصع# عyـم@, اBٕعراض وهو الناس عن التصع# غ#
اBٔعـFل مسـاويى ومـن اMBداب رذائل من فهو يكون ما وأيّاً ,@ Øالتكـ� أو التحـق#

اòّد@/ راجع ـ@ اXذمومة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صعق@:

dعه@/ لصوت عليه ãÏ ß¿ُغ وصعق@: مات@/ َتِعب@: باب من َصَعقاً َصِعق ـ مصبا
صواعق@/ الرعد@,وا<مع من النازلة والصاعقة@: النفخة@/ :@اBُو ْعقة والصَّ

وهو ْعق الصَّ ذلک من صوت@, وشّدة صلقة ع� يدّل واحد أصل صعق@: ـ مقا

وهيى الصاعقة@, ومنه شـديده@, كان ٕاذا الصوت@, َصِعق aار يقال الشديد@, الصوت
ٕاذا صعق@, ـ قوGم ومنه الشديد@, الصوت عاق الصُّ ٕاّن ويقال الرعد@, من الشديد الوقع
ْرض/ َZٔا ã| وَمْن واِت مى السَّ ã| َمْن َفَصِعَق وِر الصُّ ã|@وُنِفَخ ـ صاعقة أصابته كأ نّه مات

وقـوله هاهنا@/ اXوت Ìوه Ø»ف ـ Êوات Ú»ال ã| َمْن فَصِعق ـ ١٧٧ . ١ الxذيب
الصيحة ْعقة@: والصَّ والصاعقة ع�ا¡ال@/ ونصب عليه@, مَغشيّاً ـ@ َصِعقاً Ïºمو ـ@@وخرَّ
ـ َيشـاء@ َمن wا فُيصيب واعق الصَّ وُيرِسل ـ Zوت أو يَسمعها من ع� مyا Ï¿يُغٕا فَذْرهم أيى ـ@ َيْصعقون فيه ـ وقال أيضاً@, الصواقع Gا ويقال الّرعد@, أصواَت ãيع�
اBٕنسان يأخذ ãÏ¿َالغ مثل ْعق الصَّ الليث@: وقال Zوتون@/ أيى اòلق فيصعق القيامة يوم
ٕانساناً@: Xقت ٕاذا والرعد لل�ق ويقال قتلته@/ الصيحة@: أصعقته ويقال وغ#ه@/ ا¡ّر من
ُصعق@, قال ومن َصِعق@, فهو َصِعق قال ومن وُصِعق@, َصِعق ويقال صاعقة@/ أصابته

َمصعوق@/ فهو قال

قْع الصَّ أّن Bّٕا الكب#ة@, ـّدة ÒGا وYا يتقاربان@, والصاقعة الصاعقة ـ صعق ـ مفر
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اللـغة@: أهل بعض قال العلـوّية@/ اBٔجسام ã| ْعق والصَّ اBٔرضـّية@/ اBٔجسام ã| يقال
أنذرتكُم ـ@ والعذاب@ وات@/ مى السَّ ã| َمْن َفَصِعَق ـ@ اXوت@ أوجـه@: ثXثة ع� الصاعقة
فٕاّن الصاعقة@, من حاصلة أشياء فهو ذ@كره وما واعق@/ الصَّ وُيرِسل ـ والنار صاِعَقة@/
موت@, أو عذاب@, أو فقط@, نار منه يكون Øj ا<ّو@, من الشديد الصوت هيى الصاعقة

واحد@/ ء ãÏ¾ ذاtا ã| وهيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا تـوّجه غـ# من ا¡اّد@, الشديد الصوت هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
غ# وهذا الصاعق@/ ع� ترد ضغطة شّدة أثر ã| Uارج@, ٕا اعBد غ# من بل @كلمة

ã| تكون وال¿Îقة النداء@/ من قريبة اBٕنسان ã| تكون الصيحة فٕاّن وال¿Îقة@: الصيحة
زائدة شّدة أثر ã| الشديدة الصعقة هذه مyا تظهر ã�ّال هيى والصاعقة@: ا¡يوان@/ مطلق

وغ#ها@/ السحب اصطكاك من الظاهرة كالصعقة التحّمل@, عن

ã| الشـّدة أّن Fك وٕاماتـة@, ٕاهX@كاً أوجبت حّدها@: عن Qاوزت ٕاذا والصعقة
موتاً@/ أو غشوة أوجبت التحّمل@: حّد عن Qاوزت ٕاذا الضغطة

العذاب مصاديق من الصعقة تكون قد نعم الصعقة@, آثار من واXوت فالغشوة
حّدها@/ عن Qاوزت ٕاذا النازل@, والبXء

/@٦٨ . ٣٩ ـ اZَٔرض ã| وَمن وات مى السَّ ã| َمن َفَصِعق ور الصُّ ã| وُنِفَخ

/@٤٥ . ٥٢ ـ ُيصَعقون فيِه الَّذيى َيومهم ُيDقوا ØHَح َفَذْرهم

حّد عن زائـد وابتXء شّدة بتوجيـه صعقة@, وذا صاعقاً ء ãÏ¾ جعل اBٕصعاق@:
Iّمله@/

والصور@/ النفخ ãçماّد راجع ـ الصور ã| النفخ اXتوّجهة@: الشّدة ومن



صغر ٢٩٤

اMBخرة@/ يوم ã| الظاهرة والتحّوBت الشدائد الشّدة@: ومن

/@١٤٣ . ٧ ـ َصِعقاً ×Ïºمو وَخرَّ َد@كّاً َجَعلُه للجَبِل ربّه × Ø� Ò ÒQ ØF َفلَ

َيصعق@/ ]ع�مَن وهو ع�ا¡الّية@, منصوب وهو صفة@, كَخِشن الَصِعق

/@ ã Ù�التج شّدة أثر ã| الصعقة وهذه صوتUصوص@, مع ]ع�السقوط ّر@: Òòوا
/@٥٥ . ٢ ـ الّصاعقة فأَخَذْتكُم َجهرة ا@ َنري ØHَح لَک نؤِمن لَن

/@١٣ . ٤١ ـ ود Ò\و عاد صاعقِة ِمثل صاعقًة أنذرُتكُم َفُقل

وهـذه حـّدة@, ذا صوتاً دث ÔI شديدة ضغطة فzا يكون ما الصاعقة ٕاّن قلنا
والنار@/ كال�ق اُخر آثار تXزم وقد وبXء@, عذاباً بنف«Îا تكون قد الصاعقة

َحـَذَر ـواِعِق الصَّ ِمَن م ß ßuآذا ã| أصـابَعُهم َعُلوَن Ö ÒN وبَْرٌق وَرْعٌد Fٌت ُظلُ فيِه
/@١٩ . ٢ ـ الَمْوت

الصوت هو اXاّدة ã| اBٔصل أّن ع� تدّل ـ آذاuم ã| أصابعهم Nعلون bلة
الشديد@/

عن Qاوز وٕاذا اXتداول@, هو ما ع� ُحب السُّ من الظاهر الصوت هو والّرعد
الصاعقة@/ فهو اXتعادل@: حّد

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

صغر@:

الك�@, ضّد غر الصِّ ذلک من وحقارة@, قلّة ع� يدّل صحيح أصل صغر@: ـ مقا
أصـغرت ويقال وَصغاراً@, ُصغراً o بالضَّ ãÏÈالرا والصاغر@: الكبـ#@, خXف والصغ#

/@ ãالعا واBٕ@كبار@: اòفيض@/ حنيyا واBٕصغار@: وأ@ك�ت@/ الناقة

وbعها صفة والصغ# ِصغار@, وbعه صغ#@, فهو ِصَغراً@, ء ãÏ¿ال صُغر ـ مصبا



٢٩٥ صغر

ع� الصفات ã| فعيلة وQمع بابشاذ@: ابن وقال صغائر@/ ع� وQ@Bمع أيضاً@, صغار
اBٕنسان ٕا يصـّغر Bٔ@نّه بذلک سـمِّيى واGوان oوالّض الذّل ـغار@: والصُّ وفعائل@/ ِفعال
وتصاغَرْت صاغر@/ فهو وهان@, ذّل تعب@: باب من َصَغراً وَصِغر مثله@/ غر@: والصُّ نفسه@,
صـغ#هم النـاس جاء ويقـال ومهانـة@/ ًBّذ الشأن صغ#ة صارت ٕاذا نفُسـه@: ٕاليه

وجXلة@/ قدر له ومن له قدر B من أيى وكب#هم

قلبه وأصغراه ـ بأصغريه اXرء ـ العرب أمثال من صغر@: ـ ٢٣ . ٨ الxذيب
فXن َصِغر الليث@: وقال ولسانه@/ نانه ÒP ويضبطها اBُمور يعلو أ@نّه ـ ومعناه ولسانه@,

أيى ـ صـاِغُرون وُهم به@/ وأقّر oبالض ãÏÈر ٕاذا صاغر@, فهو وَصغاراً@, َصَغراً يصَغر
مذّلة@/ أيى صغار فسـيصي}م الّدنيـا ã| أ@كابر كانـوا وٕان أيى ـ@ ا@ عنَد َصغار أذBّء@/
أ@ك�هم@/ أيى أبيه َولَد ِك�ة وهو أصغرهم@, أيى أبيه َولَد ُصغرة هو يقال السّكيت@: ابن
باب Ô¡ا كقول Hصيصاً, ويكون شفقة@, ويكون Iق#اً, لËºXٕ@والنعت@يكون والتصغ#:

الُمرّجب@/ وُعَذيْقها ا¤كّک ُجَذيْلها أنا ـ@ اXنذر ابن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| به@, معNفاً صاحبه يكون Mيث الذّل Iقّق هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
والشأن@/ العظمة ٕاظهار وهو الك� قبال

وغ#ها@/ وا¡قارة والصغر الذّل ب�مواّد الفرق الذّل@: ã| وسبق

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã| يكون أن من أعّم َغر والصَّ

ُكِتَب @Zّٕا واِدياً َوZ@َيقَطُعوَن @َكب)ةً Zَو َصغ)ةً نفقًة ُيْنِفقوَن Zَو :@ ã| Fك ّ فاXاّديى
/@١٢١ . ٩ ـ@ م@ Ô ÒG



صغر ٢٩٦

/@٢٤ . ١٧ ـ@ @ َصغ)اً ãæَربَّيا F كَ Fُه Ö Òaْرb َربِّ وُقل

/@١١٩ . ٧@ @ـ َحرة السَّ Ò ã6واُل صاِغرين وانَقلبوا هنالک فُغلبوا :@ ã| Fك ّ واXعنويى
/@١٣ . ٧ ـ@ الّصاغرين@ ِمَن ٕانََّک فاخرج فzا Úتتك� أن لََک يكون ا Òf

/@٢٩ . ٩ ـ@ صاِغرون@ وُهم َيٍد َعن ْزية ß2ا ُيعطوا × ØHَح

/@٣٧ . ٢٧ ـ@ صاِغرون@ وُهم أِذلَّة ِمyا م Ô Úyولنُخرج

ا Òf@@ـ بقوله wذا ح ØÍ¼ Fك اBستكبار@, قبال ã| الكرZة اMBيات هذه ã| غار فالصَّ
/@ Úتتك� أن لََک يكون

حصول ٕا ـ والثانية فرعون@/ قوم ã| صغار Iقّق ٕا ٕاشارة ـ اBُو فاMBية
امتنعوا الذين الكتاب أهل من الكفّار ã| صغار ٕا ـ والثالثة /@ Øتك�Xا Bٕبليس الصغار
وهم أذلّة مyا وٕاخراجهم سبأ قوم ٕا ـ والرابعة ا<زيـة@/ واختاروا ا¡ّق قبول عن

صاغرون@/

جنود بغلبة الذلّة يدركون سبأ قوم فٕاّن الذّلة@, بعد غار الصَّ ذ@كر اMBية هذه ã|و
فٕاّن الذّلة@, غ# غار الصَّ أّن ع� تدّل فاMBية غار@, الصَّ يلحقهم Øj وتذليله@, �ع� سلDن

الغ#@/ بفعل تتحّصل ا Ø̂ ٕا الذلّة
/@٥٣ . ٥٤ ـ@ مسَتطَر@ وَكب) َصغ) وُكّل :@ ã| Fك ّ واXعنويى ّ اXاّديى من واBٔعّم

/@٤٩ . ١٨ ـ@ أحصاها@ Zّٕا ةً Ò(َكب@ Zَو ةً Ò(َصغ ُيغادر Z
/@٦١ . ١٠@ @ـ ُمب� كتاب ã| Zّٕا أ@ك� Zَو ذلک من َوZأصغر

اXعنويّات @اXاّديّات@,@بل ã| Í½ينحB اBٕنسان@وغ#ها بآثار ما@يتعلّق ضبط فٕاّن
/@وأو أهّم

/@١٢٥ . ٦ ـ@ وَعذاب@ ا@ عنَد َصغار أجَرموا الَّذيَن سُيصيُب



٢٩٧ صغي

ذلّة Iقّق ع� تدّل اBٔلف بوجود فَعال صيغة أّن Bّٕا مصدران@, غار والصَّ َغر الصَّ
فيه والصاغر َغر@, الصَّ ثبوت ع� دBلة فيه ع�فعيل الصغ# أّن Fك وامتدادها@, زائدة

بالذات@/ َغر الصَّ ع�قيام دBلة

عن واBنقطاع ا¡ّق عن القطع هو اBٕجرام فٕاّن للمجرم�@: غار الصَّ حقيقة خ«Ìوأمّا فقد رaته@: وQلّيات فيوضاته عن وُحرم ا¡ق نور عن انقطع ومن ,@تعا ا=
شديد@/ بصغار ã�و�بت ÓDعظ خ«Ìاناً

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

صغي@:

وصِغيى للغروب@, مالت النجوم@: وصَغت ِملت@/ أصَغي@: ٕاكذا صَغْيت ـ مصبا
أيضاً@/ لغة قعد@: باب من ُصغّواً وصغوت ُفعول@, ع� وُصغيّاً تعب@, باب من يصَغي

dعيى وأصغيت أَمْلته@/ اBٕناء@: وأصغيُت ا@/ Ôgقلوب صَغت ـ ã| القرآن جاء وباBُو
كذلک@/ :@ ãÏºورأ

معک@, فXن ِصغو قوGم@: ذلک من اXيل@, ع� يدّل صحيح أصل صغي@: ـ مقا
من الرجل مع Zيلون للّذين قوGم ومنه Lوه@/ بسمعه مال ٕاذا ٕاليه@, وأصغي ميله@/ أيى
مقصور@/ وَصغًي@, َصْغواً أصَغي ٕاليه صَغْوت :@ وُحكيى صاغية@/ ُقرباه@: وذويى أصحابه

رجل الشفت�@, ٕاحدي أو نَک Ò¡ا ã| ميل غا@: الصَّ ـ الليث ـ ١٥٩ . ٨ الxذيب
صغيُت السّكيت@: ابن وقال وصَغْيت@/ صَغْوت :@ ãuالكسا عن َصْغواء@/ وامرأة أصغي@,
بـاBٔلف@, كتابته غا@: والصَّ ُصغّواً@/ أصغو وصغوت ملت@, ٕاذا ُصغيّاً@: أصغيى ء ãÏ¿ال ٕا

مالت@/ ح� يريد َصْغواء@, الشمس ورأيت رأسه@, وأصغي

النجوم@: وصَغت معه@, وِصغويى ٕاليه@, فؤاديى وصغا فXن@, ٕا صغوُت ـ أسا



صغي ٢٩٨

حديثه@/ ٕا وأصغي َصواغ@, وهيى للغروب@, مالت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بـيyا الفرق هو وهذا عاطفة@, مع ميل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
وأمثاGا@/ والعطوفة اXيل وب�مواّد

ٕا وأصغي وصاغيـته@, فXن ِصغو وهم ,@ فؤاديى وصغي ,@ ã	قل صغي يقال@:
وَحنو@/ عطوفة مع ا¦ايل كان ٕاذا ا¡ديث@,

Qّوزاً@/ Bّٕا استعGFا@, موارد bيع ã| القيد هذا ¡اظ من وB@بّد

َفـَقد اِ@ ٕا: َتـتوبا ٕان به@/// نبّأت ØFفل حديثاً أزواِجِه بعِض ٕا: Ø ã7 النّ ØÌºأ وٕاذ
/@٤ . ٦٦ ـ َعلَيه تظاهرا@ وٕان ا Ôgقلوب َصَغت

ã| oالتسـل وٕا ,@ Øïوالتح العطوفة ع� الرسول مصاحبة ٕا مالت فقد أيى
عليه@/ التظاهر اXع� هذا ويقابل اBٕسXمّية@, الديانة وأصول الدين أحكام قبال

ُغروراً الَقوِل ُزْخُرف ٕا:بَْعٍض م ÔÎÉبَع يوِحيى ///@ عدّواً Ý ã7ن لكلِّ َجَعلنا وكذلک
/@١٣ . ٦ ـ باÐZخَرة يؤمنوَن Z الَّذيَن ةُ أفِئَد ٕالَيْه وِلَتْصغيى ///

ا¢الف�@/ أفئدة ولُصغّو للغرور القول زخرف القاء ٕاّن أيى

يوجب B فٕانّه اXيل@, مطلق B العطوفة@, مع [ايل Iقّق اXوردين ã| واXنظور
الباطن@/ ã|فXòا يرفع Bو اBٔفئدة جلب

يرادفها@/ ما دون اXوردين ã| باXاّدة التعب# لطف وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩٩ صفح

صفح@:

الكتاب وصفحت عنه@/ عفوت من@باب@نفع@: صفحاً الذنب عن صفحُت ـ مصبا
صفحات رأيت صفحاً@: القوم وصفحت كذلک@, وتصّفحت@: صفحاته@, قلبت صفحاً@:
وهو عرضه السيف@: وُصفُح وتركته@/ عنه أعرضت اBٔمر@: عن وصفحت وجوههم@/
وكّل صفحات@, وا<مع مثله@, والصفحة جانبه@, ء ãÏ¾ كّل من فْح والصَّ الطول@, خXف

يده@/ ٕا بيديى أفضيت مصافحة@: وصافحته صفيحة@/ عريض ء ãÏ¾
ُصـفح ذلک من وِعَرض@, َعرض ع� يدّل مّطرد صحيح أصل صفح@: ـ مقا
وصفحتا عريض@/ سيف كّل والصفيحة: عريض@/ ويقال@رأس@مُصفَح: ُعرضه@, ء@: ãÏ¿ال
حجر كّل فاح@: والصُّ صفائح@, وا<مع صفيحة@, عريض@: حجر وكّل وجهاه@/ السيف@:
ـفح@: والصَّ ذاك@/ يد بصفحة يده ألصق كأ@نّه باليـد@, اXصافحة الباب@: ومن عريض@/
ذنبه@: عن ٕاعراضه وذلک عنه@, صفح قوGم@: وأمّا جانباه@/ ء ãÏ¾ كّل وصفحا ا<نب@,
وجانبه@/ ُعرضه أيى وُصفحه@, صفحته وBّه فقد عنه أعرض ٕاذا Bٔ@نّه الباب@, من فهو
صفحتک أريتَه أ@نّک من وهو سألکfنعته@, ٕاذا الرجل@وأصفحته@, صفحت الباب@: ومن

عنه@/ معرضاً

اXصحف ورق وصفحت ا<نب@/ الصفح@: ـ الليث قال ـ ٢٥٥ . ٤ الxذيب
تأّملَت ٕاذا القوم وجوه وتصّفحت واحداً@, واحداً عرضxم ٕاذا القوم وصفحت صفحاً@,

وصورهم@/ حXهم ٕا تنظر وجوههم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واBن½Íاف جانبه ٕا ء ãÏ¾ عن العدول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن



صفح ٣٠٠

وهـذا باعتبار@/ كّل وصفحته@, عنه@, وصفح صفحاً@, صفح يقال منه@/ طرف ٕا عنه
الصفح@, XRف وهذا رأساً@, يد ورفع Hلية Fzف فٕاّن والNك@, اBٕعراض غ# اXع�

زهد@/ ـ راجع ـ خاّصة جهة ã|افÍ½ان فٕانّه
فاح والصُّ والصفيحة وجانبه@/ ء ãÏ¾ عرض ع� فح الصَّ يطلق اXXحظة وwذه
أو حجر أو فلّز أو قرطاس من اXسطّح كالورق جانب@, وله َعرض ذا يكون ع�ما
أوراق صفحت ã| Fك والعرض@, ا<انب جهة ٕا التوّجه اXاّدة ã| فاXلحوظ شجر@/

وصافحته@/ القوم@, وجوه وتصّفحت الكتاب@,

وغ#ه@/ السيف ã| Fك Mسبه@, ء ãÏ¾ كّل ã|ا<انب أّن �O@Bو
/@١٤ . ٦٤ ـ وَتْغفروا وَتْصَفُحوا َتْعفوا وٕان

/@٢٢ . ٢٤ ـ َلكُم ا@ يغفر أن Iّبون Zأ ولَيْصفحوا ولَيْعفوا

/@١٣ . ٥ ـ الُمحِسنين Jبُّ اَ@ ٕانَّ واْصَفْح م Ôyَع فاْعُف

/@١٠٩ . ٢ ـ بأمِره اُ@ ãçيَأ ØHَح وbْصَفُحوا فاْعُفوا

وهـو الثـانية اXرتبة ã| والصفح العقـوبة@/ ترك وهو اBُو اXرتبة ã| فالعفو
ÇTو وهو الثالثة اÇXرتبة ã| واXغفرة جانب@/ ٕا اXòف نقطة عن ã	القل اBن½Íاف

وسNه@/ الذنب

اÇòدمة للعبد العمل أحسن فٕاّن وبا¤ّبة@: ا= ]غفرة الصفح تعا عّقب وقد
بـوظائف للعمل فهيى العـبادات@: وأمّا ,@تعا ا= ã| خدمة فٕانّه وعبيده@, ا= ¢لوق

النفس@/ ولتgيل العبوديّة

مفسدين@, يكونوا n ما أيضاً والكفّار ا¢الف� حّق ã| بالصفح تعا أمر وقد
:@ ã| وهكذا اBٔخ#ة@, اMBية ã| Fك@



٣٠١ صفد

/@ ٨٩ . ٤٣ ـ َسDم وُقل م Ôyَع فاصَفْح يؤمنوَن Zَقوم هؤZء ٕانَّ َربِّ يا وقيِله

/@ ٨٥ . ١٥ ـ ميل Ò2ا فَح الصَّ فاصَفح تيَة ÐZ اَعة السَّ وأنَّ

أن ٕا ,@ والتعّديى واBٕيذاء باBنتقام يقابَلوا B وأن ا<ميل@, تعابالصفح فأمر
ا=@/ أمر ء وNيى علzم ا¡ّجة Ørت

التـوّجه ٕادامة ع� يدّل بل والNك@, اBٕعراض مع� يفيد B الصفح ٕاّن وقلنا
آية@: ã| الصفح عنوان Iت الذكر ÍÈب ن� هذا وع� ,@ Ø ãالضم� واللطف

/@٥ . ٤٣ ـ ُم«Ìف� َقوماً Ôrُكن أن َصْفحاً @كر الذِّ َعنكُم ÍÉُب أَفنَ

فلزوم م«Ìفون@, أنكم جهة من اBن½Íاف بعـنوان @كر الذِّ مل Ôuو أفنNك أيى
الرسـول ٕانـزال وترك @كر الذِّ ترك توجب B علzم والتوّجـه واللطف عyم الصفح
جهة من الصفح مطلوبيّة وأّن الصفح@, من آ@كد وتوّجه Økأ لطف هذا فٕاّن والكتاب@,

وتوبة@/ وتذّكراً ورشداً فXحاً يوجب قد أ@نّه

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

صفد@:

َفد@, الصَّ ـ فاBّٔول ء@/ ãÏ¿ب شّد واMBخر عطاء@, أحدYا صحيحان@: أصXن ـ مقا
اBٔقياد@/ واBٔصفاد: التقييد/ فْد: الصَّ ويقال فالغُّل, فْد الصَّ وأمّا أعطيته/ ٕاذا يقال@أصفدته,

الشياط�@/ صفّدت رمضان ¾Îر دخل @ٕاذا ـ ا¡ديث ã|و أيضاً@/ القيد فاد@: والصِّ

العطاء, َفد@: والصَّ التصفيد@/ وكذلک شّده@وأوثقه, أيى َصفْداً صَفده@يَصِفده ـ صحا
فاد@: والصِّ عـبداً@/ له وهبت أو Bًما أعطيتـه أيى ٕاصفاداً وأصفدته الَوثاق@/ َفد@: والصَّ

وُغّل@/ وقيد ِقّد اBٔس#من به ما@يوثق



صفد ٣٠٢

شـّدت ãيع� ُصفِّدت@: ـ قوله ã| وغ#ه ãuالكسا قال ـ ١٤٨ . ١٢ الxذيب
وأمّا ُمصّفد@/ فهو وصفّدته مصفود@, فهو الرجَل صفدُت منه@: يقال وأوثقت@/ باBٔغXل

وَتصله@/ تُعطيه أن فهو أصفدته@:

قيل ]ا اعتباراً العطّية@, َفد@: والصَّ أصفاد@/ وbعه الغُّل@, فاد@: والصِّ فَد الصَّ ـ مفر
نعمتک@/ وأس# أياديک مَغلول ـ@@أنا

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

والتحقيق@:

بيyا الفرق هو وهذا وLوه@, بغّل الشّد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
مـطلق الشّد ã| اXلحوظ فٕاّن وأمثاGا@: والغَّل والتقـييد والتوثيق الَشّد ـ@ مواّد وب�
ربط التقـييد ã|و واBطمينان@/ الوثوق Iصيل التوثيق ã|و كان@/ Lو ّ بأيى اBٕحكام

فzا@/ واBُصول اXواّد هذه راجع ـ بغّل تقييده الغّل ã|و غ#ه@/ أو ّ ظاهريى بقيد

B خاّصة Tـدوديّة ع� وا<عل التقـييد يوجب عطاء فاXراد اBٕعطاء@: وأمّا
ٕاّن أيى َصَفد@: فَد الصَّ اBٔمثال@: ã|و كذلک@, العطاء مطلق وليس باBٕعطاء@, Bّٕا Iصل

وقيد@/ تقييد العطاء

/@٤٩ . ١٤ ـ ْصفاد َZٔا ã| ن� ُمقرَّ َيومئٍذ الُمجرمين وَتري

/@٣٨ . ٣٨ ـ ْصفاد َZٔا ã| ن� ُمقرَّ وآخريَن وَغّواص بنّاء ُكّل ياط� والشَّ

ّ بأيى ومشدودون واحد صّف ã| ومقرونون واحدة مرتبة ã| Vرمون أفراد أيى
وحكّام واBُمراء اXعتدين رؤساء من عّدة الثانية اMBية ã| واXراد وغ#Yا@/ وغّل قيد
سّخرنا أيى ع�الشياط�ـ معطوفة آخرين فكلمة والشّد@, بالتقييد ا¤كوم� ا<ور

آخرين@/ له



٣٠٣ صفر

وهـذا ا¡ّق@, عن انقطاعهم فْد الصَّ سبب أّن ٕا ٕاشارة ا£رم�@: كلمة وذ@كر
ã| يشـاهد Çا Ø̂ ٕا اXع�@: هذا ومَظهر باطلـة@, وأصفاد بأغXل مغلول� كوuم يوجب

بالصفد@/ Tكوم� يكونوا Ø�ح ا¢الف�@, اXعتدين ا¡كّام
عن انقطعوا ٕاذا اXاّدية@, الدنيا Bٔهل أيضاً مشاهدة واXغلوليّة ا¤دوديّة وهذه
ÇMر ã| وغرقوا العبـوديّة مقام عن وُحرموا النور nعا عن واحتجبوا ا¡ّق مراحل

النفسانّية@/ ا¦ايXت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صفر@:

Fzفـ ليس اليدين َصْفر وهو اXـتاع@, من خال أيى ل@: Òa وزان َصْفر ـ مصبا
من يصَفر ء ãÏ¿ال وَصِفر ا¡روف@/ عن ãاòا الصوت وهو ف# الصَّ من مأخوذ ء@, ãÏ¾
الصاد Ì»وك قُفل@, مثل فر والصُّ لغة@, باBٔلف وأصفر صفر فهو ,@Xخ ٕاذا َتِعب@: باب
ابـن وقال والXّم@/ باBٔلف معـّرفاً bاعة وأورده ¾Îر@, Ëºٕا وَصَفر@: النحاس@/ لغة@:
أصـفار@, وbعه ا¤ّرم@, اBٕسXم ã| أحدYا يى Ùd السنة@, من ¾Îران الصفران ُدريد@:
فـالذكر أيضاً@, اBٔسود واBٔصفر@: ا¡Çمرة@, دون لون ـفرة@: والصُّ صفرات@/ قيل ا Ø[ور

َصفراء@/ واBُن| أصفر@,

ء ãÏ¿ال ـ ãæوالثا اBٔلوان@/ من لون ـ اBّٔول فاBٔصل أوجه@: ستّة صفر@: ـ مقا
زمان@/ ـ واòامس صوت@/ ـ والرابع اBٔرض@/ جواهر من جوهر ـ والثالث /@ ãاòا
لصـفرة الروم مـلوك اBٔصـفر@: وبنو اBٔلوان@/ ã| الُصفرة ـ فاBّٔول نبت@/@ والسادس
ومـن ِصـفر@/ هو يقال ,@ ãاòـا ء ãÏ¿ال ـ ãæوالثا اBٔسود@/ واBٔصفر@: أباهم@/ اعNت
عقله@/ فzا يزول أيّام ã| كان ٕاذا وِصفرة@, ُصفرة ãل� ٕانّه جنون@: به للّذيى قوGم الباب
وقـال ـفر@/ الصِّ يقال وقد النُّحاس@, ٕانّه يقال اBٔرض@, جواهـر من فر ـ@@الصُّ والثالث



صفر ٣٠٤

نـية@/ MBا منه تعمل الّذيى فر الصِّ هو والنحاس واBٔصل@, الطبيعة النحاس :@ ّ اBٔصمعيى
نبات@/ :@ ّ فَريى والصَّ ال¿Îر@/ هذا Ëºٕا فَصفر ـ واòامس للطائر@/ ف# الصَّ ـ@ والرابع

أقرب@, السواد ٕا وهيى والبياض@, السواد ب� اBٔلوان من لون فر@: الصُّ ـ@ مفر
وقد ُصفار@/ ال}مي وليَبيس ُصفر@, للنحاس قيل ومنه السواد@/ عن wا Øيع� قد ولذلک
منه يُسمع Ø�ح Xخ ٕاذا اBٕناء َصِفَر هذا ومن ُيسمع@, Xا حكاية للصوت الصف# يقال
ا<Çوف خلّو يى Ùdو وغ#ها@, نيـة MBا من حال كّل ã| متعارفاً صار Øj òلّوه صف#

الزاد@/ من فيه بيوtم òلّو َصَفراً يسّمي وال¿Îر @/@ َصَفراً الغذاء من والعروق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ب� Dف اXتوّسط وهو ا¢صوص@, اللون هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
ٕا وعـوده Iّوله Zكن Xف البياض من Bًومتحّو متلّوناً كان وØXا والسواد@, البياض

تلّونه@/ اشتّد ٕاذا السواد ٕا يص# فٕانّه السواد@, XRف بياض@,

وع� ذاتاً@/ FÇzف لصفرة والنحاس الذهب ع� يطلق اXعـ�@: هذا و]ناسـبة
موجودة كانت أخري صفرة أو الربيع@, قبل النباتات ã| اصفرار بلحاظ اXعلوم ال¿Îر
فٕاّن الفلّز@, لون وظهور الطعام من ãæواBٔا خلّو وع� بأسامzا@/ ال¿Îور تسمية ح�
النبات أو اBٕنسان صورة ã| الصفرة لون أّن أو النحاس@, من مصنوعة كانت ãæواBٔا
موارد ã| فيستعار التاّمة@, والصّحة القّوة عن وخلّو وانكسار ومرض ضعف عXمة

اòلّو@/
الكلمة وقريبمن Uصوص@, ع�صف# الكلمة ذات دBلة فهو الصوت@: وأمّا

اBٔصوات@/ كأÊºء فهو أيضاً@, اللغات سائر ã|



٣٠٥ صفر

هـذا بلحاظ هيى ا Ø̂ ٕا اBُخر ãæعاXوا واحد@, مع� الكلمة ã| اBٔصل أّن فظهر
/@ Ø ãXاستق بطور B القيد هذا ومع اBٔصل

/@٢٠ . ٥٧ ـ ُحطاماً يكون Ú Ôj ُمصَفّراً اه ÒCَف يج Òv Ú Ôj
/@٢١ . ٣٩ ـ ُحطاماً Nعلَُه Ú Ôj ُمصَفّراً اه ÒCَف vيج Ú Ôj

/@٥١ . ٣٠ ـ َيكفرون َبعده ِمن لظّلوا ُمصَفّراً فرأوه رJاً أرَسلنا ßE ولَ

واÇòروج اBضطراب واGيجان@: الصـورة@/ وٕافناء والنظم اGيئة Ì»ك ْطم@: Ò¡ا
اBعتدال@/ حالة عن

وأّوÇGا@: ÇIّوله@, وكيفيّة النبات لنفس خصـوصيّة بيان مقام ã| اBُو اMBية
َنباته@/ الكّفاَر أعجَب كَغْيث َلِعب@@/// نيا الدُّ ا¡ياةُ ا Ú̂ أ@ ٕاعَلموا

Êء Ú»ال ِمَن ا@أنَزَل أنَّ تََر nأ وأّوGا@: والتقدير@, اòلق بيان مقام ã| الثانية واMBية
Nعُله@/ ـ كلمة ذ@كرت هذا وع� َينابيع@/ فسَلكه ماًء

عبيد م Øuفٕا اBٔحوال@, وIويل بتغي#النعم الناس كفران مقام ã| ـ الثالثة واMBية
الدنيا@/ للحياة vتّمون ا Ø̂ وٕا وال¿Îوات@, الدنيا

ا@@/ َرaة آثار ٕا: اُنظُر ـ اBٔثر ٕا راجع فرأوه@: ـ ã| والضم#

طراوة وزوال اختXل بلحاظ هو ا Ø̂ ٕا الكرZة@: اMBيات هذه ã| اBصفرار فذكر
اBٕنسانّية@/ اBٔمزجة ã| Fك فيه وضعف انكسار وظهور النبات ã| واخÍÉار

ع� ًBّدا الظاهر ã| Wتازاً أثراً كونه ٕا مضافاً اXوارد@: ã| اBصفرار ذ@كر ٕاّن Øj
عة اÇXتنوِّ وألواuا النباتات ظواهر ٕا شديد تناسب فيه النبات@: ã| وانكسار Iّول
ِبـه رج ÔO Ú Ôj ْرِض َZٔا ã| َينابيَع َفسلكه الثـانية@: اMBية صدر ã| Fك اXتظاهرة@, ا<البة



صّف ٣٠٦

/@٢١ . ٣٩ ـ يج Òv Ú Ôj ألوانه تلفاً@ ÔU @ َزرعاً

الفناء@, طريق وسلوك القوس ã| وال!ول العود ٕا ال¿Ìوع مقام فاBصفرار
bيع ã| هو ا Ø̂ ٕا اBصفرار وهذا ا¢تلفة@, باBٔلوان وتظاهره وQلّيه الرaة ظهور بعد
مـقام وهـو التلّونات@, عن ه Ø!Xا اXطلق البياض من قريب وهو الوجودّية@, اBٔنواع

اللقاء@/

/@٦٩ . ٢ ـ اظرين النّ ØÌ» تَ ا Ôuلو فاقع َصفراُء َبقرة ا Úuٕا يَقول ٕانَُّه

آخر وصف بضميمة ØDس Bو الصفا@, ع� وتدّل Ø ã�أص لون فzا الصفرة هذه
اBختXط@/ عن خالصة لوuا أيى ـ فzا ِشيََة Z ُمسلّمٌة ـ قوله وهو

/@٣٣ . ٧٧ ـ ُصفر الت ßb كأ@نَُّه Í½كالق ر ÒÌ Ò¿ب تَْرميى ا Úuٕا

ُصفر@/ الة ßb واBشتعال العظمة ã| اXرميّة Ìر Ø¿ال ذلک كأّن أيى

وهو ل Ò Òb bع وا<Fلة مر@/ Ô¡وا ود والسُّ كالِبيض وَصْفراء أصفر bع فر والصُّ
والك�@/ العظم ã| uاية حّد بلغ ما سبق Fك@

ال¿Ìر@/ لون بلحاظ مستعمل اXورد هذا ã| الصفرة فلون

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

صّف@:

فهو اللّحم وصففت مصفوف@/ فهو قتل@, باب من صفّاً ء ãÏ¿ال صففت ـ مصبا
صفوف@, الصّف وbع , لينشويى ع�النار وصففته الشمس@/ ã|فّفV قديد صفيف@أيى
وصّف فصّفوا@, صففxم فيقال أيضاً Bزماً يسـتعمل وقد فاصطّفوا@, القـوم وصففت
ا¡ديث@: ã|و /@Fّر@كهJ فلم ط#انه ã| جناحيه بسط أيضاً@: قتل باب من صفّاً الطائر



٣٠٧ صّف

ا¡رب@, موقف والَمصّف@: ُصَفف@, البيتbعها من فّة والصُّ صّف@/ ما وَدْع دّف ما @كُْل
اBٔرض@/ من اXستويى ْفَصف@: والصَّ Xف@, ßòا الشام@: بلغة والصفصاف مَصاّف@/ وا<مع

الصفون@/ من فِّعيل أو ,@ ß Ö�َِفعل وهو الفرات@, ع� موضع :@ Ö�َّوِصف

ã| شـيئ� ب� وتساٍو ء ãÏ¿ال ã| استواء ع� يدّل صحيح أصل صّف@: ـ مقا
واصطّف ٕا@جنب@صاحبه@/ كّل@واحد وقف ٕاذا صفّاً: وقفا يقال الصّف@, ذلک من الَمقّر,
ـفوف@: والصَّ اBٔرض@/ من اXستويى وهو فَْصف الصَّ ذلک ã| واBٔصل وتصاّفوا@/ القوم
يدvا تُصّف ã�ّال أيضاً@: فوف والصَّ َحلبة@/ ã| Öلَبَـ� ßT ب� Qمع أيى تَُصّف ã�ّال الناقة

َلب@/ Ò¡ا عند
Xف أجنحxا تُصّف ã�ّال ـواّف@: الصَّ Ö#َّالط الليث@: قال ـ ١١٨ . ١٢ الxذيب
الّشمس@/ ã| ر ÙÌ Ô¾ ٕاذا القديد فيف@: والصَّ ُتنَحر@/ Øj@ُتَصّفف ã�ّال واّف: والُبدن@الصَّ Iّر@كها@/
اXستويى وقيل@: َصفاِصف@, وbعه اBٔرض@, من اXستويى ْفصف@: الصَّ عمرو@: ãèأ وعن

اBٔملس@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سواء واحد@, خّط ã| أشـياء ص#ورة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اBٔصل أّن
اXاّدة@/ وراِء Ø ãæروحا nعا من أو bاداً@, أو نباتاً أو حيواناً أو ٕانساناً @كانت

ـ َصّفاً َسبيلِه ã| ُيقاِتلوَن الَّذيَن ّب ÔJ اَ@ ٕانَّ :@ ã| Fك اBٕنسان ã| فاBصطفاف
/@٤ . ٦١

/@٦٤ . ٢٠ ـ َصّفاً ائتوا @ Ú Ôj َكيَد@كُم عوا@ ßbفأ

/@٣٦ . ٢٢ @ـ@ َصوافَّ zا َعلَ ا@ ÒËºا فاذ@كروا والُبدَن@/// :@ ã| Fك ا¡يوان ã|و
/@٤١ . ٢٤ ـ@ وَتسبيَحه@ َصDته علم َقد ُكّل صاّفاٍت ( والطَّ



صّف ٣٠٨

/@٢٠ . ٥٢ @ـ@ َمصفوَفة ر ÔÌ Ôº َع� Òمتَِّكئ� ا<Fد@: ã|و
/@١٥ . ٨٨ ـ@ َمصفوَفة@ اِرُق Ò̂و

/@٣٨ . ٧٨ ـ@ @ َصّفاً واDXئكَُة وُح الرُّ يَقوم يَوَم اXXئكة@: ã|و
/@٤٨ . ١٨ ـ@ @ َصّفاً َربِّک َع� وُعِرُضوا اMBخرة@: nعا ã|و

/@٢٢ . ٨٩ ـ@ @ َصّفاً َصّفاً والَملَُک َربَُّک وجاَء َد@كّاً َد@كّاً رض َZٔا ُد@كَِّت ٕاذا Dّك@

/@١ . ٣٧ @ـ@ َلواحد كُم ×G ٕا @ٕانَّ ِذ@كراً فالتالياِت َزْجراً فالزاِجراِت َصّفاً والّصاّفاِت

هذه ع� يكون من ع� شـاملة مطلقة اBٔخـ#ة اMBية ٕاّن نقول أن واBٔو
اBصطفاف فٕاّن اMBخرة@, أو الدنيا ا¡ياة ã| ا<ّن@, أو اXXئكة أو ٕانسان من الصفات@,
@كـر الذِّ وجعل اBٔنانيّة بNك اGّم مع النفس عن واBنزجار تعا ا= عظمة قبال ã|

واXسبّح�@/ تعا ا= السالك�ٕا صفات من هيى ا Ø̂ ٕا ا¡ياة@: برنا¶
واòضوع ال½Íفة اòدمة@واBستسXم@والطاعة شعار هو ا Ø̂ ٕا اBصطفاف@: @ٕاّن Øj
ã| Fك ,@ ّ ظاهريى واحد خّط ع� بالوقوع يتحـقّق ا Ø̂ ٕا اXاّديّات ã| اXع� وهذا التاّم@,
الزمـان بُعد عن اòارج Ø ãæالروحا nالعـا ã| وأمّا وغ#Yا@/ وا<هاد الصXة صفوف
ال½Íف والتسبيح oوالتسل اòضوع هو ا Ø̂ فٕا اXتكاثفـة@: ا<سـFنيّة واXاّدة واXكان
اXقامات باختXف Hتلف والصفوف متفاوتـة@, هناك اXقامات فٕاّن ,@ Øمعـ� مقام ã|

الكرZة@/ اMBية ã| به ح ØÍ¼ Fك الوجودّية@, واXراتب
.@@٣٧ ـ الُمسبِّحون لنحُن وٕانّا الّصاّفون لنحُن وٕانّا َمْعلوم َمقام لَُه Zّٕا ِمنّا َوما

/@١٦٥

للخصـوصيّات اXعـّرفة اXبيّـنة ا<هة فٕانّـه Bًأّو ذ@كر قد اXـقام أّن �O Bو
وهو التسـبيح يذكر Øj مقامـه@, ÏÉمقت ع� كّل اBصطفاف@, بعده يذكر Øj اXتوالية@,



٣٠٩ صفن

السبح@/ راجع ـ@ اBصطفاف نتيجة

وتدّل مyا@, اBُو اMBية Ì Ø»تف الصافّات@: سـورة آخر ã| الكرZة اMBية فهذه
فهم اBٕنسان@: أفراد من السالكون وأمّا اXXئكة@, هم للصافّات ØkBٔا اXصداق أّن ع�

مقاماtم@/ ã|و اXXئكة مرتبة ٕا واصلون

كّل اXتـظاهرة@, اXنعـقدة والصفوف اXقامات تعـّدد ع� يدّل الصّف وتكرار
وتقّدس@/ تعا وعظمته ا¡ّق نور ã Ø�Q عند مقامه@, Mسب

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

صفن@:

ÍÈب باب من يصفِن وصفَن ثXث@, ع� mالقا اòيل@: من الصافن ـ مصبا
وا<مع اBٕنسان@, بيضة جلدة فَن@: والصَّ قا_اً@/ قدميه يصفن الّذيى والصافن@: ُصفوناً@/

أصفان@/

وعاء ـ واMBخر القيام@/ من جنس ـ أحدYا صحيحان@, أصXن صفن@: ـ مقا
الرابعة@, ويرفع mقوا ع�ثXث الفرس يقوم أن وهو فون@: الصُّ ـ فاBّٔول اBٔوعية@/ من
القـوُم وتَصافَن قدميه@/ يصّف الّذيى والصافن@: اBٔرض@/ ُسنبُكها بطرف ينال أ@نّه Bّٕا

wا@/ G يُستَ ِجلدة فْن@: والصُّ فْن@, بالصُّ اقتسموه ٕاذا اXاء@:
فرفع �ص� ا= رسـول مع صلّينا ٕاذا كنّا ـ ال�اء عن ـ ٢٠٦ . ١٢ الxذيب
الناس فبعض تفسـ#ين Ì Ø»يف عبيد@: أبو قال ُصفوناً@/ خلفه نا Ôe الركوع من رأسـه
قـد الّذيى يل Òòا من الصافِن أّن ـ ãæوالثا صافن@/ فهو قا_اً قدميه صاّف كّل ـ يقول
تكـون َخريطة فْن@: الصُّ عمرو@: ãèأ وعن /@mقوا ثXث ع� وقام َحوافره أحد قلب



صفن ٣١٠

به يتّصل لب الصُّ باطن ã| ِعرق اِفن@: والصَّ ٕاليه@/ Jتاج وما وِزناده طعامه فzا للراعيى

ã| وهيى ُتفصد@, ã�ّال الُعروق هيى والصافن@: واPBٔل اBٔ@كحل :@qيGأبو@ا وقال /@Bًطو
ع� قام ٕاذا بِرجله@: الفرُس صفن عمرو@: ãèأ وعن أ@كحل@/ اليد ã|و صافن@/ الِرجل

حافره@/ طرف

ـفن@: والصُّ أصفان@, وا<Çمع اBٕنسان@, بيضة ِجلدة بالتحريک@: فَن الصَّ ـ صحا
وقد mقوا ع�ثXث mالقا اòيل@: من والصافن wا@/ G يُستَ فرة السُّ مثل أدم من ِوعاء

ا¡افر@/ طرف ع� الرابعة أقام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕانسان ã| كالصافن Bٔمر@/ والxيّؤ التقّوم هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
أو وطاعة وحركة لعمل وÇtيّأ مyا واحد كّل تقّوم ٕاذا وعاء@, أو عرق أو فرس أو

خدمة@/ أو بوظيفة العمل

Bٔمر@/ الxيّؤ عXمة صّف@: ع� أو ا¡افر طرف ع� والقيام

ذ@كِر َعن Ö( Òòا ُحّب أحَبْبُت ã Ùæ ٕا َفقال ياُد ß2 ا الّصاِفناُت ØãÏ ß¿بالَع َعلَيِه ُعِرَض ٕاذ
/@٣١ . ٣٨ ـ جاب ß¡با َتواَرت ØHَح ã Ùèَر

الفرس@, ã| آثاره من الس# وÌºعة نفسه@, ã| اXتكّرم وهو َجّيد@: bع ياد ß>ا
أعّم افن الصَّ فٕاّن والعسكر@, اBٕنسان ã| آثاره من اòالصة واòدمة اBٕطاعة أّن Fك@

والعمل@/ للخدمة Fyم كّل tيّأ ٕاذا �العسكر� وا<يش �اòيل� الفرس من

ع�غ#ه@/ بتفضيله وينتخب Oتار ما :@#òوا الشديد@/ اXيل وا¡ّب@:



٣١١ صفو

الغرض فٕاّن ,@#òا مصاديق من ا Øu@أ مع الصافنات وحساب التوّجه ٕاّن يراد
ِبِه ُترِهبوَن يل Òòا ِرباط َوِمن ُقّوة ِمن Ôrاسَتطَع ما م Ô ÒG وأِعّدوا ـ العدّو قبال ã| ٕاعدادها
َحَسناُت ـ تعا ا= ذ@كر عن قهريّاً ان½Íافاً يوجب wا اBشتغال أّن Bّٕا ـ ا@ َعُدوَّ

اXقّرب�@/ َسيِّئات اZٔبرار

تَـواَرْت ـ ã| والضـم# مطلق@, مفعـول أ@نّه ع� منصوب اòـ# حّب ٕاّن Øj
لXٔمر مع� Bو الكXم@, سياق ã| ´Í½ال هو وهذا الصافنات@, ٕا راجعة ـ@ وُرّدوها

واBٔعناق@/ وق بالسُّ اXسح Øjالّشمس بردِّ

وغضب بغض بقصد أو وتوّدد@, وتفقّد ثانويّة Tاسبة بقصد ٕامّا واXسح@: والرّد
والوري@/ اXسح راجع ـ@ @كر الذِّ عن لXن½Íاف سبباً كوuا جهة من

Nوز Xف Ø ãuجز ّ خارجيى وجريان قضيّة ٕا راجعة الكرZة اMBيات كانت وØXا
خصوصيّاته@/ عن نبحث أن لنا

َمركباته òيل ِمذوٍد ألَف أربعـون لسلDن وكان ـ ٢٦ . ٤ اBّٔول اXلوك ã|و
أمام ذMوا معه ٕاÌºائيل ãب� وbيع اXلک ٕاّن Øj ـ ٦٢ . ٨ ã|و فارس@/ ع¿Ìألف وٕاثنا
ومن ألفاً ٕاثن�وع¿Ìين البقر من للرّب ذMها ã�ّال السXمة ذبائح سلDن وذبح الرّب@,

ألفاً@/ وع¿Ìين ألف مئة sالغ

اÇXلک ØãÏºكر ع� جلوسه بعد لسلDن الصافنات عرض يكون أن يبعد Xف
ذبائح@/ ذMوا Øj وٕا@كFله@, البيت بناء بعد أو داود@,

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

صفو@:

الصـفاء ذلک من َشوب@, كّل من خلوص ع� يدّل واحد أصل صفو@: ـ مقا



صفو ٣١٢

وِصـفوته@, اBٔمر هذا َصفْو لک يقال خلص@, ٕاذا يَصفو صفا يقال الكَـَدر@, ضّد وهو
من اBٕمام اصطفاه ما :@ Ø ã� والصَّ ومُصطفاه@/ خلقه من ته Ò#وِخ تعا ا= ِصفوة وTّمد
بغ# وهو Ø ã ß� والصَّ فيّة والصَّ فايا@/ الصَّ وا<مع فّية@, الصَّ باGاء يسّمي وقد لنفسه@, الَمغنم
يت Ød ا Ø̂ وٕا فايا@, الصَّ وا<مع ا¡مل@, الكث#ة والنخلة ,@éّالل الكث#ة الناقة أ¾Îر@: اGاء
ٕاصفاًء@, ÎÉا@, بَيْ انقطع ٕاذا جاجة@: الدُّ أصَفت الباب@: ومن يصطفzا@/ صاح}ا Bّٔن وب�َصفيّاً بيyا فرقاً أفعَلْت ع� ذلک ُجعل Øj الَبْيض@, من خلصت أيى صفت ا Øu@كأ وذلک
ا¡جر وهو فا الصَّ الباب ومن ِشعره@/ انقطع ٕاذا الشاعر بذلک وشبّه باwا@, ã| ما سائر
من تصفو ا Øu@Bٔ لذلک@, َصـفوانًة يت Ødو صفوانة@, الواحدة الَصْفوان@, وهو اBٔملس@,

والرمل@/ الط�

التثليث@/ وُحكيى مثله@, والك«Ìة باGاء والصفوة خالصه@, ء@: ãÏ¿ال َصفْو ـ مصبا
من وصفّيـته صاٍف@/ فهو الكََدر@, من خلص ٕاذا وصفاء@: قعـد@, باب من صفواً وصفا
مقصوراً@: والَصفا أخلصته@/ الوّد@: وأصفيته آثرته@/ وأصفيته@: عنه@/ أزلته تصفية@: القَذي
وNوز ]ّكة@, اXوضع فا الصَّ ومنه وحصاة@, َحصا مثل صفاة الواحدة اXلس@, ا¡جارة

عليه@/ والبقعة اXكان لفظ ٕاطXق باعتبار والتأنيث التذك#

خالصه ء ãÏ¾ كّل وَصفوة الكدر@/ نقيض فْو الصَّ الليث@: ـ ٢٤٨ . ١٢ الxذيب
َصفوًة@/ اسَتْصفيُت قال غدير@, من ماء صفو أخذ وٕاذا اBٕخاء@, وَصفوة اXال َصفوة من
اBٕخاء/ يُصافيه الّذيى أخوه اBٕنسان: Ø ã ßوَص� فوة/ الصَّ من افتعال اBختيار, واBصطفاء:
ٕا يذهبwا ,@= خالصة ا Øu@أ فتفس#ه@: ـ Ò ã|َصوا zا َعلَ ا@ ÒËºٕا فاذ@كروا ـ قرأ ومن

/@ ã|وا الصَّ òاّصته@: السلطان يستخل½Îا ã�ّال للضياع قيل ومنه صافية@, bع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣١٣ صفو

والتحقيق@:

كـِدراً@/ B@يكون وما الكدورة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
واBختيار اBجتباء RـXف الذات@, حيث من وصـفاء نقاء ٕانّه اòلوص ã| وقلـنا

خارجّية@/ جهة باعتبار يXحظ مyا ًXّك فٕاّن واBمتياز@, واBصطفاء واBنتخاب

تفضيله@/ مع وانتخابه ء ãÏ¾ ٕا الرغبة فيه يXحظ فاBختيار@:

Tّل@/ من وٕاخراجه ء ãÏ¾ نزع فيه يXحظ واBنتخاب@:

واBنتخاب@/ باBستخراج ا<مع فيه يXحظ واBجتباء@:

غ#ه@/ عن والفصل الفرز فيه يXحظ واBمتياز@:

الكدورة@/ عن اòلوص فيه يXحظ واBصطفاء@:

شائبة@/ ّ أيى عن خالصاً ذاته ٕا بالنظر نفسه ã| يكون ما واBخXص@:

وهكذا صافياً ء ãÏ¾ جعل هو واBٕصفاء الكدورة@/ عن اòلوص هو فاء@: فالصَّ
والقـيام الصـدور جهة ٕا اBٕصفاء ã|و الوقوع@, جهة ٕا فيه النظر أّن Bّٕا التصفية
يدّل اBفتعال فٕاّن صافياً@, واختياره ء ãÏ¾ جعل ٕا الرغبة هو واBصطفاء بالفاعل@/

واBختيار@/ ع�القصد

/@١٣٢ . ٢ ـ@ ين@ الدِّ َلكُم ×> bصطَ اَ@ ٕانَّ

/@٣٣ . ٣ @ـ@ oٕابراه وآَل ونوحاً آَدَم ×> bصطَ اَ@ ٕانَّ

/@٤٢ . ٣ @ـ@ � ÒXالعا ِنساء َع� وbصطفاِك رِك وطهَّ bصطفاِك ا@ ٕانَّ Ôhَمر يا

/@٧٥ . ٢٢ ـ@ النّاس@ وِمَن Dًُرُس اDXئكَة ِمن ã> َيصطَ اُ@

/@١٥٣ . ٣٧ @ـ@ gIون َكيَف َلكُم ما الَبن� َع� البناِت أصط<



صفو ٣١٤

/@٣٢ . ٣٥ ـ@ ِعبادنا@ ِمن bْصَطَفينا الَّذيَن الِكتاَب أوَرثنا Ú Ôj
ÇOتار أ@نّه Fك صافياً@, ء ãÏ¾ يكون بأن واBختيار اXيل هو اBصطفاء ٕاّن قلنا
دون من به اُمروا ما وليبلّغوا النبّوة ودائع ليحملوا مطلق@, بطور واBٔنبياء الرسل صفاء

وكدورة@/ وشوب خلط

كآل الصـا¡� عباده من وعّدة ورسـله اBٔنبـياء من عّدة صفاء اختار وقد
/@ ّ ٕاG×يى وبرنا¶ اXاض� وُرسله hومر وآدم ونوح oٕابراه

صـافياً ء ãÏ¾ جـعل هو اBٕصفاء فٕاّن اBٕصـفاء@: غ# اBصطفاء أّن �O Bو
:@تعا قوله ã| Fك واòلق@, بالتكوين

/@٤٠ . ١٧ ـ ٕاناثاً اDXئكَة ِمَن ذ ÚHوا بالَبن�@, رّبكُم أفأصفا@كُم

وهـذا عـمله@/ وجريان العبد اختيار عن خارج Ø ãتكوي� أمر البن� تولّد فٕاّن
وذلک صافياً@, شخص أو ء ãÏ¾ يكون أن تعا ا= من اختيار فٕانّه اBصطفاء@, XRف
ا¡ّق@/ ¼Íاط ã|و مستعّداً اXورد كان ٕاذا واGداية@, الوسائل وtيّة والتأييد بالتوفيق

اختيار عن خارج ثانياً ا= من ا¢صوص والتوفيق Ø ãçالذا اBستعداد فوجود
من وB@نريد ,@ ّ اختـياريى والفطرة الذات Tـدودة ã| والعمل السـلوك ولكّن العـبد@,

اXع�@/ هذا Bّٕا اBختيار

عن خارج أمر وهذا والتأييد@, التكوين جهة من زائدة مزيّة اBصطفاء ã| نعم
أيضاً واللّطف والّرaة والتدب#واòلق@, التكوين بعد واBختيار العبد@, اختيار Tدودة

/@oك Ò¡ا oالَعل ُهَو ٕانَُّه َيشاء ا ßX َلطيٌف ã Ùèَر ٕانَّ ـ@ آخر أمر

هذه فٕاّن :@� ÒXالعا نساِء َع� وbصطفاِك ا@@/// ٕانَّ Òhَمر يا اXXئكة@: قول وأمّا
ã Øæ ٕا َرّب عمراَن امرأة قاَلت ٕاذ ـ تعا قوله ع� معطوفة اXXئكة� قالت �وٕاذ ا<ملة



٣١٥ صفو

ونوحاً bصط<آَدَم ا@ ٕانَّ ـ تعا بقوله متعلّقتان واMBيتان آل@عمران@, . ٣٤ ـ@ نََذرُت@
قالت ٕاذ ,@oَعل يٌع Òd واُ@ بَعض ِمن Îا ÔÉبع ذّريًَّة � ÒXالعا َع� ِعمراَن وآَل Òoٕابراه وآَل

ية@/ MBا @ـ@ عمران امرأة@

فهم ا=@: اصطفاهم الّذين هؤBء وأمّا اXصطَف�@, �غ#هؤBء ÒXالعا من فاXراد
بعض@/ ِمن Îا ÔÉبَْع يًّة ذُرِّ ـ@ تعا قال Fك@

علzا@, ا= سXم ,@�Xالعا نساء خ# فاطمة أّن من ورد ما ã|تنا@B اMBية فهذه

ã| ورد ما ورد وقد َبعض@, ِمن Îا ÔÉبع ّريًَّة ذُ ـ مصاديق ومن ٕابراه�oع� آل من ا Øuفٕا
الَبْيِت أهَل ْجَس الرِّ َعنكُم لُيذِهَب ا@ ُيريُد ا Ú̂ ٕا ـ الكرZة اMBية عن الفراغ بعد فضلها

َتطه)اً@/ ركُم وُيطهِّ

/@١٥ . ٤٧ @ـ@ Ø>ُمَص َعَسٍل ِمن وأuاٌر
العسل@/ راجع

/@٢٦٤ . ٢ @ـ@ َصْلداً @كَُه Ò ÒCَف واِبٌل فأصابَُه تُراب َعليه َصفواٍن َكَمَثِل َثله Ò Òf
أو امتXء ع� يدّل ا ØW ء Nيى فَعـXن وزن فٕاّن وسـكران@, كعطشان فْوان الصَّ
بـاطنـه@, ã| اXع� هذا ويشتّد ـفا بالصَّ يتّصف ما ـفْوان فالصَّ ,@FGوأمثا باطن حرارة
أملس كحجر فهو اXبـِطل للمنِفق مَثَل وهذا واسـتحكامه@, خلوصه شّدة واشتداده
نيّته لسوء وباطنه ٕاقلبه الصا¬ العمل وB@ينفذ ٕانذار تبش#أو من B@يتأّثر مستحكم

الوبل@/ راجع ـ وخبثÌºيرته

/@١٥٨ . ٢ @ـ@ ا@ َشعائِر ِمن والَمْروةَ فا الصَّ ٕانَّ

@ٕااXروة, السعيى يبتدأ مyا @قبيس]ّكة@, ãèجبل@أ من@ارتفاعات مقصوراً فا الصَّ
التسمية وجه ولعّل اBٔسود@, ا¡جر تقابل ا¡رام@, للمسجد Ø ã}Ì¿ال ا<نوب ã| وهيى



صّک ٣١٦

صلبة@/ صخور من مركّبة @كوuا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صّک@:

ُصكوك وbعه واBٔقارير@, اXعامXت ã| يكتب الّذيى الكتاب الصّک@: ـ مصبا
معّرب@/ هو ويقال الصّک@, كتب ٕاذا َصكّاً@: للمشNيى الرجل وَصّک وِصكاك@, وأُصّک
كَک@: والصَّ أطبقـه@, الباب@: وصّک مبسوطة@/ بيده ووجهه قفاه ÍÈب ٕاذا صكّاً وصكّه

َتِعب@/ باب من الركبتان@, تصطّک أن

يÍÉب أحدYا كأّن Ø�ح وقّوة شيئ�بقدرة ã}Xت�ع يدّل أصل صّک@: ـ مقا
ُصّک قد اللحم كان ٕاذا مَُصكّک@: وبع# َصكّاً@, ء ãÏ¿ال صككت قوGم ذلک من خر@, MBا

وغ#ها@/ ُمر Ô¡وا يْل Òòا ã|ذلک ويقال شديد@, ِمَصّک@: ورجل َصكّاً@, فيه

رجـل@, يا صككَت وقد كَک@, الصَّ Øب� أَصّک@: ورجل ÍÈبه@, صّكه@: ـ صحا
لتقارب أصاب ا Ø[ور طويل@الرجل�@, Bٔ@ّنه@أرّح وظَلoأصّک@, ركبتاه@, تصطّک أن وهو

/@Ï¿م ٕاذا بعضاً بعضه ركبتيه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا صوتاً@/ يوجد Mيث بشّدة ء ãÏ¾بÍÈ هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
والشّدة@/ والتضعيف الصف# حرف عليه اXع�يدّل

للÍÉب@/ مستعّدة ا Øuفكأ الشّدة@, مفاهoمطلق ã| اXاّدة تطلق اللحاظ وwذا
َوْجَهها َفَصكَّت ة ÚÍ Ò¼ ã| امرأتـُه فأْقَبَلِت àoَعل ِبُغـDٍم Ìوُه Ø¿ وبَ ْف Ò ÒH Z قالوا

/@٢٩ . ٥١ ـ oَعِق َعجوٌز وقاَلت



٣١٧ صلب

وجهها@/ ولطمت فصاحت البشارة هذه ٕابراه�oع� زوجة سارة dعت ØXا أيى

Iقّق أّن ٕا ٕاشارة فيه واBٕظهار@: الدالّ�ع�الصوت والصّک ة ØÍ½والتعب#بال
العادة@/ وخXف خارق أمر البشارة هذه

وظهوره@/ ا= رسول ٕا اXنxيى oٕابراه آل نشوء جريان أّول اBٔمر وهذا

/@٣٣ ـ عمران آل ـ oٕابراه وآَل ونوحاً آَدَم bصط<× ا@ ٕانَّ
�ع�@/ oٕابراه بعد اBٕصطفاء أّول فهذا

اBٔطهار@/ واBٔ_ة ا= رسول ٕا ينxيى أن ٕا ا= Ø ã	ن ٕاÊºعيل تولّد والثالث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صلب@:

من جنس ـ واMBخر والقّوة@/ الشّدة ع� يدّل أحدYا أصXن@, صلب@: ـ مقا
ومن لقّوته@/ ُصلباً الظَّهر يى Ùd وكذلک الشديد@/ ء ãÏ¿ال وهو لب الصُّ ـ فاBّٔول الودك@/
ٕاذا ّمي@: Ô¡ا عليه صلَبْت :@ Ø ãuالكسـا وحكي الشديدة@/ وهيى ّمي Ô¡ا من الّصالب ذلک
َوَدك وهو ليب فالصَّ ـ@ اMBخر اBٔصل وأمّا عليه@/ مصلوب فهو واشتّدت@, عليه دامت
ي Ødو قالوا@: به@/ ليأتدم َوَد@كها فاستخرج العظام bع ٕاذا الرجل اصطلب يقال العظم@,
ء ãÏ¿ال يى Ùd Øj اXصلوب@/ ليب@: والصَّ وجهه@, ع� Nريى َمن السَّ كأّن بذلک الَمصلوب
َصليب@/ نقش عليه كان ٕاذا ُمَصّلب@: وثوب ا£اورة@/ ع� َصليباً عليه ُيصَلب الّذيى

قطعه@/ أيى قَضبه ثوب ã| رآه ٕاذا �ص� ا= رسول ٕاّن ا¡ديث@: ã|و
َصلباً@, يصلُبه صلَبه مصدر لب@: الصَّ ّكيت@: السِّ ابن عن ـ ١٩٥ . ١٢ الxذيب
ليطبخها العظام bع ٕاذا الرجل@: اصطَلب قد ويقال الودك@, وهو ليب الصَّ من وأصله
وارتـفع@, اBٔرض من صُلب ما اBٔصXب :@ ãèعراBٔا ابن wا@/ ويأتدم َوَد@كها فيُخرج



صلب ٣١٨

وصاَلب@/ وَصَلٌب ُصلٌب للظَّهر@: ويقال واKفض@/ منه Bن ما وأمعاؤه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تقابل ما فهيى الشّدة وأمّا الل�@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
الضعف@/ تقابل القّوة أّن Fك الّرخاء@,

فٕاّن اBٔصل@, هذا فبلحاظ الصليب@: ع� والشّد والظَّهر الودك ـ oمفاه وأمّا
شـّدة باعتبار به فيسّمي العظم@, وهو ا¡يوان من جزء أصلب ã| استقّر قد الودك@:
�اBٔضXع� متشكّل@من@الِعظام وهو اBٔعضاء, أصلب فٕانّه الظَّهر: وأمّا @Tّله@/ ã|@بةXوص
B@يتمكّن Ø�ح بصXبة ليب الصَّ ã| يُشّد اXصلوب فٕاّن لب@: الصَّ وأمّا لينة@/ فيه وليس

التخلّص@/ من

الرجـل@, اصطلب فيقال@: الصيغ@, بعض اBنðاعيى باBشـتقاق مyا يشتّق Øj
وغ#Yا@/ ُمصلَّب@, وثوب

/@٧ . ٨٦ ـ@ اِئب@ ÚCوال ْلِب الصُّ ßَب� ِمن رُج Ö ÒO داِفٍق ماٍء ِمن ُخِلَق

ب� من أو والفخذين@, الِفقَريى ب�العمود من Oرج دافق وهو الرجل ماء يراد
منخفضاً كان ما وهيى تريبة bع سبق Fك والNائب والفخذ@, وعضXته الَوِرك عظام

لب@/ الصُّ مقابل ã| وليّناً وخاضعاً

ا Ø̂ ٕا اXاء هذا فٕاّن ,@ËÈاGا ا<هاز وهو اXاء@, ذلک تولّد مبدأ ٕا ٕاشارة لعلّها أو
الغـذاء@/ ËÉوه التغّذيى من يتحّصل Çا Ø̂ ٕا والدم ,@ ا<اريى الدم فضلة من يتحّصل هو
كالثدي�@/ وYا اBنثيان@, فيه ف ØÍ½ويت يأخذه والدم@, الغذاء من Tصول هو Ø ã�Xفا

بـ� Dفـ الواقعة والدم ËÉGا مرا@كز من Oرج اXاء ذلک ٕاّن يقال@: أن فيصّح



٣١٩ صلب

والNائب@/ لب الصُّ

رحم ٕا والNائب الرجل@, ٕاعظام ٕاشارة لب الصُّ ٕاّن يقال@: أن ا¡قيق ولكّن
,@Fzف موجودة والدافقيّـة ا<ن�@, لنشوء مبدًأ يكون Øj ,@Fyم يتشكّل واXاء اXرأة@,
مyا فX@بّد الرجل ماء XRف فzا@, الشّدة ٕا ا¡اجة لعدم ضعيفة اXرأة ã| ا Øu@أ Bّٕا
ونطفة وقّوة@, صXبة جهة فzا � اِسپرماتوُزئيد � اXـرء ونطفة الرحم@, ٕا يصل Ø�ح
لب الصُّ ãçاّد[ التعب# يناسب اXع� وهذا وانفعال@, وتأّثر لينة جهة فzا �اُوول� اXرأة
والشـّدة@, القّوة مطلق اXورد هذا ã| لب الصُّ من اXراد يكون أن وB@يبعد والNائب@,

للNيبة@/ Xًمقاب فيكون

الَّذيَن أبنائكُم وَحDئل :@تعا قوله ã| باBٔصXب التعب# ٕافراد اXع� هذا ويؤيّد
/@٢٣ . ٤ ـ@ أصDبكُم@ ِمن

اòاّص@, عملكم من وشّدة صXبة وظهور قّوتكم ã Ù�Q من ُخلقوا الّذين أيى
ٕاليه@/ الرجل ماء وينسبون الظَّهر@, لب]ع� بالصُّ العرف ã| اXع� هذا عن Øويع�

مبدأ ã| ٕاخساسة التعب#ٕاشارة فيكون بشّدة@: اBنصباب هو الدفق كان وØXا
الNائب ٕا ويـطرده بشّدة@, الصلب ويدفعه الظَّهر من ينصّب حيث اBٕنسان@, خلق
bيع مبدءا وYا القّوة@, ٕا والصلب ا¡ركة@, Iقّق ٕا ٕاشارة فيه فالدفق اXنخفضة@,

والظهورات@/ التجلّيات

/@٤١ . ١٢ ـ@ َرأِسه@ ِمن Ö( الطَّ فتأ@كل فُيصَلب اÐZخر وأّما

/@٧١ . ٢٠ ـ النَّخل ُجذوع ã| َبنَّكُم َصلِّ Zُو

أو ُيَقتَّلوا@ أن فساداً@ ْرِض َZٔا ã| وَيْسعون وَرسوله اَ@ اربوَن ÔJ الَّذيَن َجزاء ا Ú̂ ٕا
/@٣٣ . ٥@ @ـ أيدvم ُتقّطع أو ُيَصّلبوا



صلب ٣٢٠

التعذيب أشّد الرومانيّ� عند لب الصَّ كان اXقّدس@: الكتاب قاموس ã| يقول
ا<لد من اBٔذي بأنواع الصلب ã|و الصلب قبل اXصلوب ويعّذبون القتل@, وأفحش
Xًِّمتشك ليب وكان@الصَّ منه@والتسم#وغ#ها@/ قريب ã| النار وٕاحراق والÍÉب@والشّد
وسط ã| يتقاطعان Ø ãGواُف عموديى عودين من كان أ@نّه واBٔغلب Uتلفة@, أشكال من
ويشّدون باBٔطناب@, فيه اXصلوب يشّدون م«Êر وسطه ã| وكان رأسه@, ã| أو العمود

/@ Ø ãGفBُا العود ã| باÊ»Xر يديه
اBٔرض@أخّص@من@Tاربة@ا= ورسوله ã| فٕانّ  اBٕفساد اXفسدون@: ا¤اربون القوان�وأمّا ٕاجراء ã|و للعباد ا¡ياة نظم ã| اBٕخXل هو اBٔرض ã| اBٕفساد Bّٔن وبعدها@,
وٕا اÇXطلقة أحكامـه ã| ا= معاداة ٕا اBٔمـر هذا ومرجع والت¿Ìيعّية@, التكوينيّة
وTّرف ّ الفطريى الصحيح ا<ريان عن ومانع النظام ã| Uّل فهو التكليفيّة ã| ا= معاداة

ا¡ّق@/ ¼Íاط عن السليمة والقلوب الصافية لXٔفكار

واBٕفناء بالقتل ٕامّا Bزم@, Lو ّ بأيى ا=@, مَس#عباد من اXانع هذا ُيرفع أن فXبّد
Ø�ح والرجل اليـد بقطع أو وا¢الف@, للموافق ع�ة يكون Ø�ح بالصلب أو دفعة@,

اBٔرض@/ من يُنفَوا أو والعمل@, القدرة عن يسقط

أيّام@/ ثXثة ٕا له يص� أن اBٕسXم ã|للمصلوب Òñُأج وقد

ولكن َصَلبوه َوما َقَتلوه َوما ا@ َرسوَل Òhَمر بَن Ï Ò»عي اXسيَح قتْلنا ٕانّا وقوGم
/@١٥٧ . ٤ ـ ٕالَيه ا@ َرَفَعه َبل َيقيناً َقَتلوه وما م@/// Ô ÒG ُشبَِّه

ُيصَلب@, nو يقتل n اXسيح@�ع� ع�أّن تدّل الكرZة اMBية أّن الشبه@: ã|سبق قد
nعـا وٕا ا= جانب ٕا رفع قد وأ@نّه غيبـّية@, بٕارادة Gم ُشـبّه قد اBٔمر هذا وكان
الكثيفة اXاّدة من خلقه يكن nوتعا منه بكلمة ا¢لوق اللطيف بدنه ]ناسبة ال�زخ

مَه�@/ ماء ومن



٣٢١ صلح

التحقيق@/ مورد عن خارج ا<ريان هذا خصوصيّات ã|فالبحث

أخذ جريان بتفصيل ح ØÍ½ي مyا واحد فكّل اXتداولة@: اBٔربعة اBٔناجيل وأمّا
أواخرها@/ من اBٔصحاح راجع جزئّية@, باختXفات ودفنه@, وصلبه اXسيح

من � اBٔناجيل � الكتـب تلک أواخر ã| ما الكرZة@: اMBية مضمون ع� ويدّل
ٕاذا تXميذه لِتُخ�ا منطلقتان Yا Dوف ـ ٢٨@.@٩ Ø�م @ٕاSيل ãف� ـ أيّام بعد تXميذه لقائه
يسوُع FG فقال له@, وسجدتا بقدميه وأمسكتا فتقّدمتا لgا سXم وقال BقاYا, يَسوُع
Ì¿ع اBٔحد وأمّا ///@ ãيرون� وهناك ا<ليل ٕا يذهبوا أن ãçخوBٕ Bقو ٕاذهبا H@Bافا

له@/ سجدوا رأوه وØXا يسوع@, أمرهم حيث ا<بل ٕا ا<ليل ٕا فانطلقوا تلميذاً

n قـتله وٕاّن علzم@, مشت}اً كان وصلبه أخذه أّن ا<ريان@: هذا من فيستفاد
�ع�@/ Ì¿ع ãæالثا لXٕمام الغيبة نظ# هو ا Ø̂ وٕا واقعّية@, فيه يكن

ِعلم@/ ِمن ِبِه م Ô ÒG ما ِمنُه َشّک ã> لَ فيه اخَتَلفوا الَّذيَن وٕانَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صلح@:

وهو لغة@: وَصلُح أيضاً@, وصXحاً قعد باب من ُصلوحاً ء ãÏ¿ال صلَح ـ مصبا
çأ وأصلح@: فصلح@/ وأصلحته صا¬@/ فهو ثالثة@, لغة يصَلح@: وَصلَح فسد@/ خXف
وصا¡ه اXصا¬@/ وا<مع خ#@, أيى مصلحة اBٔمر ã| والصواب@, #òا وهو بالصXح
القوم وتصا¬ وّفقت@, القوم@: ب� وأصلحت التوفيق@, وهو منه Ëºٕا لح والصُّ ِصXحاً@,

wا@/ القيام أهليّة له أيى للوBية اصلح وهو واصطلحوا@,

نقيض Xح@: والصَّ بيyم@/ القـوم Ô¬تصا لح@: الصُّ ـ الليث ـ ٢٤٣ . ٤ الxذيب
واXصلح نفسه, ã| والصا¬ ُمصلح@/ صا¬: ورجل اBٕفساد@/ نقيض واBٕصXح: الفساد,



صلح ٣٢٢

]Çع� Xح والصِّ ٕالzا@/ أحسـنَت ٕاذا الدابّـة ٕا أصلحُت وتقول وأمـوره@/ أعFله ã|
واحد@/ ]ع� واصطلحوا@: وصا¡وا القوم Ò¬وتصا Xّكة@/ Ëºٕا وَصXِح@: اXصا¡ة@:

وقوبل باBٔفعال@, أ@كZاBستعFل ã| Uتّصان وYا الفساد@, ضّد Xح@: الصَّ ـ مفر
وZ@ُتْفِسدوا ئاً@, سيِّ وآخَر اً ß¡صا Dًَعم خَلُطوا ـ@ بالسيّئة وتارة بالفساد@, تارة القرآن ã|

ٕاصDِحها@/ بعَد اZْٔرِض ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأعّم الفساد@, ضّد وهو الفساد@, من سلم ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
أّن Fكـ العـمل@, ã| اسـتعGFا فzا Zك@Bٔوا عمل@, أو رأيى أو ذات ã| يكون أن من

اBٔجسام@/ ã| استعGFا الصّحة ã|غلبBٔا

/@٩٠ .@@٢١ ـ زْوَجه لَُه وأْصَلحنا ييى ÒJ لَُه َهْبنا َوَو :@ ã| Fك اXوضوع ã| فالصXح

العقم@/ وهو مزاجها ã| والفساد اBختXل أيى

/@٥ . ٤٧ ـ م ÒGبا وُيْصِلُح دvم Ö Òzس :@ ã| Fك الباطن ã| والصXح

/@٢ . ٤٧ ـ م Ô ÒGبا وأْصَلَح م ßtَسيِّئا م Ô Öyَع َر @كَفَّ

الباطنّية@/ ا¡ال هو والبال

/@@٨٨ . ١٨ ـ@ @ ْس$× Ô¡ا َجزاًء َفلَُه اً ß¡صا وَعِمَل آَمن َمن وأّما :@ ã| Fك العمل ã|و
/@١٦٠ . ٢ ـ وأصَلحوا تابوا الَّذيَن Zّٕا :@ ã| Fك اXطلق والصXح

النقص يرفع بأن عمل@, أو ُخلق أو رأيى من ونقص فساد فيه ما ٕاصXح يراد
فzا@/ فساد جهة Gيب Bو عyا@, والفساد



٣٢٣ صلح

ـ ُيْصِلحون Zَو ْرِض َZٔا ã| ُيفِسدوَن الَّذيَن مyا@: آيات@, اBٔصل ع� ويدّل
/@١٥٢ . ٢٦

/@١٤٢ . ٧ ـ الُمفسدين َسبيل تتَّبع Zو وأصلح

/@ ٨١ . ١٠ ـ الُمفسدين عمَل ُيصلح Z ا@ ٕانَّ

الفساد@/ مع Nتمع B الصXح أّن ع� فتدّل

فيتقابXن@: واBٕفساد اBٕصXح وهكذا

/@٥٦ . ٧ ـ ٕاصDِحها َبعَد ْرض َZٔا ã| تفِسدوا Zو

/@٢٢٠ . ٢ ـ الُمْصلح ِمَن فِسَد ÔX ا َيعلَم وا@

اBٕصـXح@, بوجود ينعدم اBٕفساد أّن Fك اBٕفساد@, بتحـقّق ãينت� فاBٕصXح
نقيضان@/ والفساد فالصXح

يرتفعان@/ وقد Nتمعان@, B ضّدان Fفه والسّيئة@: الصXح وأمّا

آَمـنوا كـالَّذيَن عـلهم ÒS أن السـيِّئاِت حوا ÒCاج الَّذيَن َحِسَب أم :@تعا قال
/@٢١ . ٤٥ ـ وَعِملوا الّصا¡ات

ء الُمسيى Zَو ات ß¡الّصا وَعِملوا آَمُنوا والَّذيَن Ô(والَبص اZَْٔعميى َيْستويى َوما
/@٥٨ . ـ@@٤٠

/@٧ . ٢٩ ـ م ßtَسيِّئا م Ôyَع لُنكَفَِّرنَّ الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا والَّذيَن

أمر أو عمل ã| ذاته ã| تستحسن B ما وهيى ا¡سن@, تقابل سبق@: Fك فالسيّئة
من نوع وهيى BًXواخت نقيصة لكوuا الصXح@, مع Qتمع B وهيى حكم@, أو ّ معنويى

السوء@/ راجع ـ الفساد



صلح ٣٢٤

ٕا سـ#ه ã| اBُو واXرحلة اBّٔول القدم هو اBٕنسان@: ã| اXطلق فالصXح
ا¡يوانّية@, nعا عن واòروج السلوك له Ì Ø»يتي B القدم@: هذا يتحّصل n وما الgال@,

وفساد@/ اختXل ã| يكون أمره جريان بل

والسعادة@, الgال مراحل آخر وهو اللقاء أّن :@تعا ا= كXم ã| ذ@كر قد نعم
واBٕخXص@/ الصXح أمرين@, حصول ع� يتوقّف

َربِّه ة ِبعباَد ك ßÌ¿ يُ Zو اً ß¡صا Dًَعَم َفلَيْعَمل َربّه ِلقاَء يَرجو كاَن ن Ò Òf :@تعا فقال
/@١١٠ . ١٨ ـ@ @ أَحداً

ا¡ّق@/ التوحيد حقيقة هو واBٕخXص

وهو منه@, درجة آخر هو العمل ã| الصXح فٕاّن العمل@: بصXح التقـييد وأمّا
والقلب@/ الرأيى ـ الباطن صXح بعد Bّٕا B@يتحقّق

آثار وله سنّية@, رفيعة وم!لة عظيمة ومرتبة عالية مرحلة العمل@: ã| والصXح
الكرZة@/ اMBيات ã|ذ@كرت وقد كث#ة@, ونتائج

ا¡Çياة والرÇaة@, اÇXغفرة وا¡زن@, اòوف ãن� عليه@, ا= توبـة َعدن@, جنّات
جنّات السّيئات@, تكف# Wنون@, غ# أجر النور@, عف@, الضِّ جزاء والxيؤ@, ا¦ّهد الطّيبة@,

وغ#ها@/ ,@oالنع جنّات اXأوي@,
باXقام@/ يرتبط ما تتّمة وفيه فسد@, راجع

اXرسل�@: اBٔنبياء من فهو صا¬@: وأمّا

/@١٤٢ . ٢٦ ـ تتَّقون Zصا¬أ أخوُهم م Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@٧٣ . ٧ ـ ا@ اعُبدوا َقوم يا قاَل صا¡اً أخاهم ود Ô Ò\ وٕا:

/@٧٧ . ٧ ـ الُمرسلين ِمَن ُكنَت ٕان َتِعدنا ا ß[ ائِتنا صا¬ يا وقالوا



٣٢٥ صلح

/@٦٦ . ١١ ـ َمَعه آَمنوا والَّذيَن صا¡اً ينا ÚS أمرنا جاَء ØF َفلَ

أaر Xًرج وكان لم@, Ô¡ا ح�راَهق ٕاقومه صا¡اً بعث ا= ٕاّن ـ ٢٩ اXعارف
Bو اXسيح@, ãÏ¿Z Fك ِحذاء يتّخذ Bو حافياً ãÏ¿Z وكان عر@, الشَّ سبط البياض@, ٕا
بن ُعبيد بن صا¬ وهو توّجهت@/ حيث ربّـه ناقة مع يزال Bو وB@بيتاً@, مَسكناً يتّخذ
ُقرح وب� جر ß¡ا وب� جر@, ß¡با قومه منازل وكانت نوح@, بن سام بن ٕارم بن عامر

الُقري@/ واديى هيى وُقرح ,@Xًمي Ì¿ع \انية
\ود هم جدِّ Ëºبٕا \ود يقال م¿Îورة@, قبيلة وهم ـ ١٣٠ . ١ والyاية البداية
العـاربة مـن عرباً وكانوا نوح@, بن سـام بن ٕارم بن عابـر ٕابنا وYا جديس@, أخيى
ذاهب وهو �ص� ا= رسول به مّر وقد وتبوك@, ب�ا¡جاز هو الّذيى جر ß¡ا يسكنون
كاُولئک@, اBٔصنام يعبدون وكانوا عاد@, قوم بعد وكانوا اXسلم�@/ من معه ]ن ٕاتبوك
ـ �نسخة ـ ماسح بن َعبد بن صا¬ ورسوله ا= عبد وهو مyم Xًرج فzم ا= فبعث
بن \ود بن �حاذر� حاجر بن عبيد بن ماسح� بن آسف بن عبيد ـ ماشخ بن عبيد

bهورهم@/ وكفر طائفة به فآمنت وحده@, ا= ٕاعبادة فدعاهم عابر@,

ُعبيد بن صا¬ وهو \ود@, ٕا ا= فأرسله صا¬ وأمّا ـ ٢١ . ١ الفداء ãèأ تار±
Øj مستضعفون@, قليل Bّٕا به يؤمن فلم \ود@, بن حادر بن ُعبيد بن ماشج بن آسف ابن
واقـNحـوا به@, آمنوا عليه يقNحونه ]ا çأ ٕان أ@نّه ع� صا¡اً عاهدوا كفّارهم ٕاّن
تلک من فخرج ذلک@, ã| تعا ا= صا¬ فسأل ناقة@, معيّنة صخرة من Oرج أن عليه

يؤمنوا@/ فلم ,@Xًفصي وولدت ناقة الصخرة

اXاّدة@/ ٕا \ود تفصيل راجع

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



صلد ٣٢٦

صلد@:

ا¡جر ذلک من وُيبس@, صـXبة ع� يدّل صحيح واحـد أصل صلد@: ـ مقا
وأصلدته ناره@, رج ÔO n ٕاذا ْند@, الزَّ َصِلَد قوGم@: عليه مل ÔJ Øj لب@/ الصُّ وهو ْلد@, الصَّ
ويـقال شـيئاً@/ B@تنبت ã�ّال كاBٔرض َشـْعراً@ B@ُينبت الّذيى لْد الصَّ الرأس ومنـه أنا@,
ناقة ويقال@: /@ B@يوريى الّذيى نْد الزَّ أو B@ُينبت الّذيى اXكان من ٕامّا فهو أصلد للبخيل

ع@/ ÖÍ ÚÉال جلد اللéّغليظُة قليلة بكيئة أيى َصلود@,

أمـلُس َصلْد َجبـ� أو َصلْد حجر يقال الليث@: قال ـ ١٤٢ . ١٢ الxذيب
صلُد وقد جّداً@, Rيل أيى َصلد@, أصلد ورجل مستو@/ فهو َصْلت@: قلت وٕاذا يابس@/
مذموم@/ وهو َيعَرق@, n ٕاذا وَصلود@: َصلَد وفرس أيضاً@/ َصلود رجل ويقال َصXدة@,

Bص الدِّ وكـذلک ال�اق@, اBٔملس ء@: ãÏ¾ كّل من لِص الدَّ ـ ٢٧٤ . ٢ bهرة
ويقال وأصXد@, ِصXد وا<مع ُصلب@, أيى صلد حجر قوGم من لْد والصَّ ليص@/ والدَّ

لود@/ الصُّ واXصدر غلzا@/ أبطأ ٕاذا َصلود وقِدر صلبة@/ أيى صXَّدة صخرة

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

والتحقيق@:

تـنبت Bو أثر مyا ينمو B Mيث الصXبة هو اXاّدة@: ã| الواحـد اBٔصل أّن
والصـفو والشّد الصلب من مNادفاtا@, وب� بيyا الفـارق هو اللحاظ وهذا شـيئاً@/

وأمثاGا@/
n ما الرأس ومن النار@, ÇOرج n ٕاذا والزند ـْلد@, الصَّ ا¡جر اXاّدة@: ومصاديق
�الصXبة القيدان يكون أن من وBبّد وأمثاGا@, B@تنبت@, ã�ّال واBٔرض َشعراً@, Oرج



٣٢٧ صلصال

منظورين@/ ا§ّو� وعدم
َصفوان َكَمَثل َثله Ò Òf اÐZخر واليَْوم باِ@ وZ@يؤمن النّاس ِرئاَء مالَُه ُينفُق @كالَّذيى

/@٢٦٤ . ٢ ـ@ @ َصْلداً @كَُه Ò ÒCَف واِبٌل فأصابُه تُراٌب َعلَيه

و^ّو@/ نبات أثر فيه يري B ُصلباً حجراً أيى

فهو واBٕنفاق@: اòدمة Bو = العمل نيّته ã|ليس باBٔذي عمله اXبِطل فاXنِفق
الّذيى لب الصُّ ء ãÏ¿كال قلبه Gويب عمله@, من أثر له Gيب B ومطلوبه غرضه Iقّق بعد

الوبل@/ راجع ـ شيئاً B@ينبت

يغ¿Ïوجوده@, الّذيى Ø ãæFالظل كالNاب وعمله لب@, الصُّ اBٔملس كالصفوان فهو
الNاب يزول واBٔذي@: اXّن قبال ã| وقع فٕاذا ظاهراً@, اBٕنفاق جهة من خضوع وفيه

أثر@/ ليسGا ã�ّال الصXبة وهيى حقيقته حالة ع� وجوده Gويب

/@Fvمورد ã| لد وبالصَّ فوان بالصَّ التعب# لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صلصال@:

صوت@/ ع� واMBخر قليل@, وماء ع�ندًي يدّل أحدYا أصXن@, صّل@: ـ مقا
وغ#ه@: اللِّجام صّل فيقال الصوت@, وأمّا ِلنداها@/ ي@, ÚZال تسّمي اBٔرض وهيى لّة فالصَّ
يُصّوت@/ Bٔ@نّه لذلک, Bًَصلصا اòزف يى Ùdو َصلَْصل, منه@قيل كZذلک فٕاذا صّوت@, ٕاذا

العطشوجاءت من Xًَصلي dعت@<وفه :@ ّ اBٔصمعيى عن ـ ١٢@.@١١٢ الxذيب
َصليل سـمعت وقال@: كالبّحة@, صوتاً Bٔجوافها سـمعَت ٕاذا وذلک عطشاً@, تصّل اBٕبل
يُبسـه من يِصّل الط�اليابسالّذيى الصلصال@: أبو@ٕاسحاق@: وقال صوته@/ ãيع� ا¡ديد
وقال فّخار@/ فهو النار مّسـته فٕاذا النار@, تصـبه n ما صلصال هو قلُت يصّوت@/ أيى



صلصال ٣٢٨

لصال@, للصَّ تفس#اً جعله Bٔ@نّه مسنوناً أً Ò Òa جعله قلُت: َمسنون@/ aأ لصال الصَّ Vاهد@:
/@ Ò Òíأن أيى َصلَّ ٕا ذهب

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

والتحقيق@:

الطـ� أيى فـيه رطوبة وجـود مع اليابس هو اXاّدة@: ã| الواحـد اBٔصل أّن

ã|اسک] فيه ما وهذا اXطبوخ@, Bو الط�اXرطوب Bو وليس]ع�الNاب اليابس@,
النباتات@/ تنبت وفيه نفسه@,

Xب أو بواسطة الصلصال من خلقته مبدأ اBٕنسـان مطلق أو اBّٔول واBٕنسان
اBّٔوِل@/ اòلق ã| واسطة

/@١٤ . ٥٥ ـ كالَفّخار َصلصال ِمن اZٕنساَن َخَلَق

ٕاليه ويضاف والرطوبة@, مع�اليبس وفzا ّل@, الصَّ ماّدة من مأخوذة لصال فالصَّ
التضعيف@/ من اXفهوم واBستمرار التكرار

النطفة@, أو الNاب أو اXاء من تكوينه ã|ينا B اBٕنسان تكوين ã| اXبدأ وهذا
الNتيب جهة من باعتبار@, مyا ًXّك فٕاّن َمسنون@: aأ أو ط�@, أو علقة �أو ÔZ Ø ãم� أو

والتأّخر@/ والتقّدم والوساطة

تُراب@, ِمن خلقكُم أن آياته وِمن ب¿Ìاً@, اXاء ِمن َخَلَق الَّذيى وهَو ـ تعا قال
ِمن َصْلصال ِمن خلقتُه Ì Ò¿ ِلبَ Zٔسجد أ@كُن n ط�@, ِمن سDلَة ِمن اZٕنساَن َخَلْقنا وَلَقد
ماٍء ِمن Kلقكُم nأ َعَلَقة@, ِمن Ú Ôj ُنطَْفة ِمن Ú Ôj تُراٍب ِمن َخَلَقكُم الَّذيى هو َمْسنون@, ٍأ Òa

/@$Ö ÔZ Ý ã$َم ِمن ُنطفًة يُک nأ َمه�@,

وفـيه الNاب@, ٕا والنـبات النبات@, ٕا والغذاء الغذاء@, ٕا مرجعها فالنطفة



٣٢٩ صلي

واXسكنة@/ مع�اòضوع

ٕا النظر بلحاظ وتناسبه@, اXورد باقتضاء هو ا Ø̂ ٕا مyا@: واحدة بكّل والتعب#
اÇXبدأ أو فـيه@, والذلّة اXسكنة جهة ٕا أو اXبدأ@, ٕا اBٕشارة أو التكوين@, مراتب
ـ غـ#ه أو ا<اّن@, أو اXXئكة تكوين مقابلة ã| أو ا¤سوس@, اXبـدأ أو ,@ ّ الظاهريى

السّل@/ السّن@, ا¡مأ@, راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ص
من جنس واMBخر ّمي@/ Ô¡ا من أش}ه وما النار أحدYا أصXن@, ص�@: ـ مقا
بالنار@/ واصطليت @النار, Ò�َص Ò� والصَّ بالنار, صليُت@العود فقوGم ـ اBّٔول فأمّا العبادة@/
الدعاء@/ وهيى Xة فالصَّ ـ ãæالثا وأمّا ويوقد@/ النار به يذكّي وما يصط�به ما Xء@: والصَّ
الباب@: عن شّذ ا ØWو فالرaة@/ ا=@: من الصXة فأمّا ال¿Ìع@/ wا جاء ã�ّال هيى والصXة@:

اÌ¾Bٔاك@/ هيى ـ@ ãومَصا فُخوخاً للّشيطان @ٕاّن ـ ا¡ديث ã|جاءت @كلمة

حّر Xة@: والصِّ َحّرها@, وجد تعب@: باب من Ó�ص وصلzا بالنار ã�ص ـ مصبا
الذنب مغرز العصا@: وزان X والصَّ شويته@/ رمي@: باب من أصليه اللّحم وصليت النار@/
ا¡Çلبة@: ã| السابق بعد ء Nيى الّذيى للفرس قيل ومنه صلوان@, والتثنية الفرس@, من
ـXة والصَّ والدعاء@/ Xة الصَّ موضع والُمصلَّي@: السابق@/ Xَص عند رأسه Bّٔن ,@ الُمصلِّيى
اBٔفعال هذه wا ي Ød Øj Gم@, ادُع @أيى ـ م ß Öz َعلَ َصلِّ ـ@ الدعاء اللغـة ã| أصلها قيل
oوالتعظ الدعاء ب� اXشNكة اللغة ã| الصXة وقيل الدعاء@/ ع� BشGBا اÎ¿Xورة@,
وارaهم@/ علzم بارك أيى ـ@ أو| ãèأ آل ع� َصلِّ اللّهّم ـ@ ومنـه وال�كة@, والّرaة
كنيسـxم@, وهو الzود فzا ã Ù�يص بيت أيضاً@: Xة والصَّ صلوات@, ع� Qمع Xة والصَّ

ã Ø�صXا Bّٔن لّينته@, ٕاذا بالنار العود صليت من الصXة ٕاّن ويقال@: أيضاً@/ صلوات وا<مع
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يل�باòشوع@/

ٕاطعام أحدكم ُدعيى ٕاذا ـ �ص� Ø ã	الن عن رويى :@ ã�ص ـ ٢٣٦ . ١٢ الxذيب
Gم فليَدُع ãيع� عبيد@: أبو قال فليُصّل@, صا_اً كان وٕان فليَطعم مفطراً كان فٕان فلُيجب
لوات@: الصَّ fع� ـ َصَلواٌت علzم ولئک اُ ـ وأمّا مُصّل@, فهو داع وكّل ,@#òوا بال�كة
ٕاذا وغ#ه اللّحم َصليت يقال الَمشوّية@, الَمصلّية@: عبيد@: أبو قال ا=@/ من علzم الثناء
تُلقيه أن أردت فٕاذا تشويه@, أن تريد وأنت ذلک فعلَت ٕاذا َصلْياً@: أصليه فأنا شويته@,

أصليته@/ قلت فzا
/@ ّ مَشويى �صالوي� ـ قع

صXة@/ ـ آراميّة �صالوتا�

گوشت@/ كردن بريان ص�@: ـ ãGتطبي فرهنگ

گوشت@/ كردن �صاBه� @ـ ع�يى

صXة@/ � Xِص� ـ @ آراميى

الصXة@/ ـ@ صXوتا@ ãæياÌº
َصلوتا@/ بالع�انيّة وهيى الzود@/@ كنائس هيى َصَلوات@:@ ـ@ اXعّرب@

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

والتحقيق@:

ال«Ìيانيّـة من مأخـوذة ّ فالواويى ,@ Ø ãuويا ّ واويى شـعبت� ع� اÇXاّدة هذه أّن
بالصXة@/ بالعربّية@: عyا Øويع� ا¢صوصة@, ]ع�العبادة وهيى واMBرامّية@,

اMBراميّة من بأخذ كان سواء أيضاً@, الع�يّة ã| مستعملة اXاّدة هذه كانت وقد
ٕا ترbت Øj ع�ّيـة@, اBٔصل ã| كانت العتيق العهد كتب فٕاّن بالعكس@, أو القدZة
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أخري@/ لغات

اBٔصل ã| وهيى ع�ّية@, ـ َصلوتا ـ كلمة بأّن اللغويّ� ´Í½ت هذا ع� ويدّل
فzا@/ الصXة بتناسب الzود@, لكنائس Ëºٕا

ا¢صوصة@/ العبادة ã| مستعملة العربيّة ã|أ@كملت قد اXاّدة فهذه
ا<ميل الثـناء هو اXاّدة@: هذه ã| العربيّـة ã| Ø ãXستقBا الواحد اBٔصل وأمّا

وغ#ها@/ للتحيّة الشامل اXطلق
وَسـلِّموا َعلَيِْه َصلُّوا آَمُنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا Ù ã7 النَّ َع� ُيَصّلوَن ومDئَكتَُه اَ@ ٕانَّ

/@٥٦ . ٣٣ ـ@ @ ÓDَتْسل

/٣٣@.@٤٣ النُّور@ـ ٕا: الظُّلFِت ِمَن ليُخرجكُم َعَلْيُكم@وَمDئكتُه ã Ùُيَص� الَّذيى َهَو

َسكَن َصDتَک ٕانَّ م ßz َعلَ وَصلِّ ا ßw zم وُتزكِّ رُهم ُتطهِّ َصَدقة م ßGأموا ِمن ُخذ
/@١٠٣ . ٩ ـ@ م@ Ô ÒG

/@١٥٧ . ٢ ـ@ ة@ Òaوَر م Øwَر ِمن َصَلوات zم َعلَ ولِئَک اُ

/@٤١ . ٢٤ ـ@ َيفعلون@ ا ß[ oَعل وا@ وَتسبيحه َصDته علم َقد @ُكّل

ا Úuٕا Zأ ُسـول الرَّ وَصَلواِت ا@ ِعنَد ُقرباٍت ُينفق ما ويتَّخذ اZْٔعراِب@/// وِمَن
/@٩٩ . ٩ ـ@ م@ Ô ÒG قربة

اXراد@: Øويب� يوضح ما بعض هنا يذكر أن فينبغيى

ليست اXاّدة هذه ã| ا¡قيقة أّن ع� الكرZة اMBيات هذه ã| ما بعض يدّل ـ ١
فٕاّن ـ م ß Ùwَر ِمن َصَلوات م ß Öz َعلَ ولِئَک اُ َعَلْيُكم@, ã Ùُيَص� الَّذيى ُهَو ـ استغفار أو بعبادة

/@تعا B@يناسبه اBستغفار أو العبادة
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ـ ومXئكته عليكم ã Ø�يص ُيصّلون@, ومXئكته ـ وB@تسبيح برaة ليست وأيضاً

ã| ذ@كرYا ٕا مضافاً مناسب@, غ# الناس ع� اXXئكة من التسبيح أو الرaة فٕاّن
وتسبيحه@/ صXته ورaة@, م Øwر من صلوات ـ الصXة رديف

التحيّة صورة ع� كان سواء ا<ميل@, الثناء هو اXاّدة@: ã| اBٔصل ٕاّن قلنا ـ ٢

ã| جار اXع� وهذا ٕانشاًء@, أو خ�اً آخر@, دعاء صورة ع� أو للحـياة دعاء وهيى
تعاومن ا= جانب من يصّح بغ#ها أو بالتحيّة دعاء وٕانشاء كّلها@/ اXذكورة اMBيات
عـليه يّون ÔJ أيى ,@ Ù ã7 النّ ع� ُيَصلُّون ومDِئَكتَُه اَ@ ٕاّن ـ@ الناس ومن �ص� الرسول
Pميل فzم وقل بالتحـيّة Gم ادُع أيى ـ@ م ß Öz َعلَ وَصلِّ له@/ Xًيb وثناء ¡ياتـه دعاًء
من ا<ميل بالثناء وأحاط مyا كّل Iيّة ا= علم قد أيى ـ@ َصDتَه َعِلَم قد كلٌّ الثناء@/

به@/ اòاّص وبلسانه ع�مقتÏÉحالته كّل مyا@, @كّل

يَوَم xم Iيَّ وَمDئكته@/// َعَليكُم ã Øُيص� الَّذيى ُهَو ـ اMBية ع�اBٔصل@: يدّل ـ ٣

ã Ù�يص ـ أنواع من نوع التحيّة وهذه سXم@, القيامة يوم Gم التحيّة أيى ـ َسDم َيلقونَُه
bيل@/ وثناء بالسXمة Iيّة فٕانّه الصXة من نوع أيضاً السXم أّن Fك ومXئكته@/ عليكم
هو واXXئكة تعا ا= مورد ã| الصادق الصحيح ا<امع اXع�الواحد أّن ٕا مضافاً

والتحّية@/ الثناء

اXXئكة ومن العبد@/ ٕاطاعة وعن الرضا عن يكشف تعا ا= من الثناء ـ ٤
وجود عن �ص� Ø ã	الن ومن /@oمستق ¼Íاط ã|و وخلوص ع�طاعة العبد كون عن
ٕا وا¦Çايل والتـعلّق ا¡ّب عن يكشف اXؤمن ومن وللرسول@, = والطاعة اZBٕان

التجانس@/ عن الكاشفة الروحانيّة Iقّق وNمعها التقّرب@,

واBٔعFل التحيّات Økأ من �ص� Ø ã	النّـ ع� الصلوات يكون اXب� هذا وع�

Ø ã	والنّـ ã Ù�صـXا اXؤمن ب� والتناسب الروحانيّة Iـقّق جهة من اXطلوبة@: الصا¡ة
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الّذيى للرسول الرفيعة واX!لة التاّم والقرب الكامل ضا الرِّ Iقّق جهة ومن اBٔ@كرم@,
/@تعا ا= من له الصXة يسأل

التحيّة فٕاّن ـ النُّور ٕا: Fِت الظُّلُ ِمن ليُخرَجكُم ـ تعا قوله مع� يظهر وwذا
ينفّک B وهو ,@تعا منه اBٕنشاء فzا واBٔغلب والتحّقق@, الواقعيّة تعاتXزم ا= من

اXنَشأ@/ اXقصود عن

مضافاً اMBراميّة اللغة من مأخوذة ا¢صوصة العبادة ]ع� الصXة ٕاّن قلنا ـ ٥
التـحيّة oمـفاه فـzا الصـXة فـٕاّن اÇXذكور@, اBٔصل وب� بيyا تناسب وجود ٕا

ا<ميل@/ الثناء من وهيى والشكر@, والتحميد

ã| Fك ع�@, Mرف فيسـتعمل الثـناء@: ]ع� كان ٕاذا ـلْو الصَّ أّن �O@Bو ـ ٦
]Çع� ما@يكـون RـXف وهذا َصلوات@/ م ß Öz َعلَ َعَليه@, َصلُّوا ,@ Ø ã7الّنـ ع� ُيَصلُّوَن ـ@@

راب@/ Ö ß¤ا ã| ã Ùُيَص� لَِربِّک@, َفَصّل الصXة@@ـ@

هو ـ أبداً ماَت م Ôyِم أَحد َع� ُتَصلِّ Zَو ـ ã| اXـراد أّن فالظاهر هذا@, وع�
الصXة@/ B بالدعاء@, والثناء التحيّة

من مأخـوذة أو الثـناء ]ع� ـلْو الصَّ من مأخوذة كانت سـواء فالصXة ـ ٧
Ø�ص ـ مشـتقّات مyا وتشتّق معلومة@, معناها مستقّلة@: لغة هيى والع�ّية@: اMBراميّة

َلوات@/ الصَّ ,@ ã Ù�يُص

ع�يّة لغات ã| باستعGFا مسبوقة كانت ]ع�العبادة الصXة لغة أّن فظهر ـ ٨
مسبوقة@, مأخوذة لغويّة حقيقة ا Øuفٕا ¾Ìعّية@, حقيقة ا Øu@بأ للقول مع� Xف وآرامّية@,
Dة الصَّ وأقيموا ـ كاXّزمِّل اBٕسXم ظهور أوائل ã|نزلت سور ã| ورودها عليه ويدّل

الُمَصلِّين@/ ِمَن نَُک Òn قالوا ـ واXّدثِّر @كاة@/ الزَّ وآتوا

]ع� وهو وفرهنگ@, قع ã| Fك ّ الع�يى من مأخوذ ٕانّه قلنا يائيّاً@: ã Ö� الصَّ وأمّا
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Tرقاً@/ أو مشويّاً يكون Ø�ح ع�النار والَعرض التقريب

ã| مشـNكة ا Øuفٕا والصلو@: ã�والص ب�الصXة بالتناسـب نقول أن وB@يبعـد
ا= مع ارتباط فٕانّه ,@ Ø ãæنورا عال مقام ع� عرض الصXة أّن Bّٕا والتقريب@, العرض
الياء حرف هو والفارق عرضع�النار@, ã�والص وجّل@/ عّز ب�يديه تعاوحضور

Xقام@/ وثناء Iيّة وٕاظهار وموّدة عرضTبّة هو والصلو ع�التسفّل@/ الداّل

َسَقر, سأصليِه اليَْوم@, ْصَلوها ٕا ا, Òuَيْصلَو Úsَجَه َسِع)اً, َيْص�× حاِمَية, ناراً َتْص�×
ا ßw أو:× تْصَطلون@, َلَعلَّكُم ,@oِح Ò2ا َلصالو م Ô Úuٕا ,@oَجِح وَتْصلية ناراً@, ُنْصلzم َسوَف

َصِليّاً@/

ٕاصXًء@, ã�يُص�وأص /@ Ø ã�صاٍل@وَص فهو مقابلة, قابل ٕاذا :@Xًَص ã�يَص@ Ò�ص يقال
علzا@/ وعرضه مyا قّربه ٕاذا wا@: وصXه بالنار العـوَد وص� تصلية@, ã Ø�يَُص Ú�وص

بالنار@/ اXقابلة اختيار واBصطXء@:

ذ@كرناه@, ما واBٔصل واBٕدخال@, الورود ]ع� اXاّدة تستعمل اXناسبة@: وwذه
تصَطلون@/ َلَعلَّكم ـ@ عليه ويدّل

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

صمت@:

صـامت@, فهو Êتاً@, Ô¼و وصموتاً َصمتاً سكت@, قتل@: باب من صمت ـ مصبا
الذهب اÇXال@: مـن والصامت أيضاً@/ Bزمـاً ّ الرباعيى اسـتعمل ا Ø[ور غ#ه@, وأصمته

والفّضة@/

ٕاذا الرجل صمت ذلک من وٕاغXق@, ٕاwام ع� يدّل واحد أصل صمت@: ـ مقا
B ã�ّال القفر وهيى ٕاصِمت@, ببلدة فXناً لقيت ـ قوGـم ومنه أيضاً@, وأصمَت سكت@,
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فالصامت@: ناطق@, Bو صامت له ما ويقال ناطق@/ wا ليس صامتة ا Øu@كأ wا@, أحد
ٕاذا ã�الّـ اللّـيِّنة رع الدِّ موت@: والصَّ واÇòيل@/ sوالغ اBٕبل والناطق@: والفّضة@, الذهب
والصامت ٕاغXقه@/ wم اُ قد ُمصَمت@: وباب صوت@/ Gا يسمع n ع�نفسه الرجل ا Ø{ص�ع ِبّت ويقال صوت@/ له يسمع n ٕاناء ã| فافرغ كذا كان ٕاذا Bٔ@نّه اòاثر@, :@éالل من
اBٕبـدال@, من يكون أن وZكن شاّذاً@, يكون أن فيمكن قصده ع� أيى ذاك@, Êت ß¼

الطريقة@/ وهيى مت السَّ من مأخوذ @كأ@نّه

ـFت@/ الصُّ أخذه وقد السـكوت@, مت الصَّ الليث@: قال ـ ١٥٦ . ١٢ الxذيب
قـال@: وَصَمت@, صاَء ]ا جاء :@ Ø ãèعـراBٔا ابن عن ٕاغXقـه@/ wـم اُ قد ُمصَمت@: وقفل
الرجل صمت عبيد@: أبو والفّضة@/ الذهب ãيع� صمت@: وما واBٕبل@, الشـاُء ما@@صاء@,
الساق�B@يُسمع غليظة كانت ٕاذا اòلخال�@: َصموت وجارية ]ع�واحد@, وأصمت@,
لون لونه الّذيى الُمصَمت@: الثوب السّكيت@: ابن رجلzا@/ ã| لغموضه صوت òلخاGا

آخر@/ لون لونه O@Bالط واحد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وسـبق والتكـّلم@/ النـطق يـقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
والسكت@/ وب�السكوت بيyا الفرق السكت@:

ã| ØFع تظاهر فzا ليس اXطلق الصمت فzا يتحقّق موارد ã| اXاّدة وتستعمل
وأمثاGا@/ واللéاòاثر والفّضة كالذهب باطyا@,

َعَلْيكُم َسواٌء َيتَّبعوكُم Z دي ÔGا ٕا: تدعوُهم وٕان ///@ َشيئاً ُلق ÒO Z ما كوَن ßÌ¿ أيُ
/@١٩٣ . ٧ ـ صاِمتون Ôrأن وُهمأم Ô]أَدَعو
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Bو َيـنُصـرون@, Bو Uلوقـون@, م Øuوٕا ُلقـون@, ÒO B ال¿Ìكاء هـؤBء فٕاّن أيى
ñي] لعدم الصمت ã| Bو الدعوة ã| أثر Bو اGدي@, يتّبعون Bو يَن½Íون@, Îم Ò»أنف

Gم@/
وهـذا واXسـلم�@, �ص� Ø ã	ّللن واòطاب ال¿Ìكاء@, ٕا راجع هم@: ـ فضم#

بعدها@/ وما قبلها ]ا الكرZة اMBية سياق يوافق

التكّلم@/ من نوع والدعوة الدعوة@, مقابل واقع هنا والصمت

مت الصَّ كذلک مورده@, ã| ومؤّثر Bزم التكلّم أّن Fوك كالتكّلم@, الصمت أّن Øj
ã| وهذا التكّلم@, مورد ã|كالصمت الصمت مورد ã| والتكلّم مورده@, ã| ومفيد Bزم
غـ# وا<FÇدات اBٔصنام قبال ã| وأمّا ا¢اطبة@, ٕا ويتوّجه ويفهم يعقل من قبال

/@Fyبي فرق Xف الشاعرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صمد@:

فاBّٔول ء@/ ãÏ¿ال ã| @الصXبة ـ واMBخر القصـد@, أحدYا أصXن@: صمد@: ـ مقا

ã| ٕاليه يُقصد سـيِّداً كان ٕاذا مصّمد@, وفXن َصْمداً@, صمدته يقال القصـد@, ـ@@الصمد@:
والطلب@/ بالدعاء عباده ٕاليه يَصِمد Bٔ@نّه الصمد@: ثناؤه جّل وا= أيضاً@/ وَصَمٌد اBُمور@,

ُصلب@/ مكان كلُّ وهو الصمد@, ـ اMBخر واBٔصل

الصمد@: وائل@: ãèأ عن وعّز@/ جّل ا= أÊºء من الصَمد@: ـ ١٥٠ . ١٢ الxذيب
ٕاليه يُصمد الّذيى الصمد :@ لَميى السُّ ن ×aعبدالّر أبو قال ُسؤدده@/ انxي قد الّذيى السيِّد
الصمد@: ا¡سن@: وقال أحد@/ فوقه ليس الّذيى الرجال من وهو دونه@, ÏÉيُق Xف اBٔمر
ء@/ ãÏ¾ كّل ٕاليه صمد الّذيى الصـمد@: وقيل@: الُمصَمد@/ اÇXصَمت مي«Ìة@: وقال /@mالدا
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أيى اBٔمر@: هذا صمد َصَمدُت الليث@: وقال خلقه@/ فناء بعد ã}البا mالدا الصمد@: وقيل@:
وصّمد wا@, ÍÈبه ٕاذا صمداً بالعصا صمده زيد@: أبو وقال واعتمدته@/ قصده قصدت
Êد@/ Ù½ال وهيى الِعFمة@, Xخ ما ثوب أو ِمنديل أو Rرقة رأسه لّف ٕاذا تصميداً@: رأسه

القارورة@/ ِسداد Êد@: Ù½ال :@ Ø ãèعراBٔا ابن عن

وا<مع الشديد@, الصلب اBٔرض اBٔرض@: من ْمد والصَّ ـ ٢٧٤ . ٢ ا<مهرة
مـن اBُمور ã| اXقصود اXصمود فقالوا تفس#ه@, ã| اختلفوا َمد@: والصَّ و¼Êد@/ أ¼Êد
اللّغة ã| أع� واBّٔول له@/ جوف B الّذيى الصمد قوم@: وقال قصدته@/ أيى صمدته قوGم

وأعرف@/

الّذيى وهو الُمصَمت ã| لغة والُمصَمد الغليظ@/ اXرتفع اXكان الصمد@: ـ صحا

ã| ٕاليه يُصمد Bٔ نّه السّيد@, بالتحريک َمد والصَّ قصده@/ يصمده@: وصمده له@/ B@@جوف
ا¡وائج@/

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

والتحقيق@:

Bو يعلو الّذيى لب الصُّ اXرتفع ãالعا اXقام هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
معنويّاً@/ أو ماّديّاً كان سواء أطرافه@, bيع ع� ويتفّوق يُع�عليه

ã| انxي قد الّذيى السـيِّد أ@نّه من تفسـ#ها@: ã| يذكر ما اBٔصل ٕا وَيرجع

ã}البا mوالدا ء@, ãÏ¾ فوقه ليس والّذيى وا¡وائج@, اBُمور ã| ٕاليه يُقصد والذيى سودده@,
وغ#ها@/ له@, خالياً جوف B الّذيى الشديد والُصلب اòلق@, فناء بعد

اXورد@/ و]ناسبة بالتقريب هيى ا Ø̂ ٕا التفاس# فهذه

ã| يقول ال«Ìيانّيـة@, اللغة من مأخوذ فهو يشـ}ه@: وما القارورة ِسـداد وأمّا
Ìºپوش@/ = �ِصمدا@� Semda ـ ãGتطبي ـ@@فرهنگ
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يوضع ما القارورة ِسداد فٕان وب�اBٔصل@, بينه مناسبة عن Oلو Xف هذا@, ومع
رأÎºا@/ ã| ويستقّر فوقها

أَحد@/ ُكُفواً لَُه@ َيكُن Ònَو ُيوَلد Ònَو َيِلد Òn َمُد الصَّ اُ@ أَحد اُ@ ُهَو ُقل

:@تعا له التوحيد مراتب ٕا يشار اXباركة السورة هذه ãف�

عyا Øيع� Bو والصفات@, اÊºBٔء عyا اXنفيّة واGويّة والذات الغيب مرتبة ـ ١
ـ هو ـ كلمة هو ا Ø̂ ٕا عyا Øيعـ� أن Zكن ما وآخر كلFت@, علzا تدّل Bو باBٔلفاظ
بـقوله اÇXوّحدين أم# يش# اXرتبة هذه وٕا وصف@, Xب اXطلق الغائب ع� الداّل

عنه@/ الصفات Ô ãن� له اBٕخXص ـ@@@َو@كFَُل
ـ ا= ـ بكلمة عyا Øيع� اXرتبة وهذه اXطلق@, والتعريف التوصيف مرتبة ـ ٢
ع�اXعبود ويدّل س�@, Ô¡ا واÊºBٔء العليا الصفات <ميع ا<امع اòاّص ËºBٕا وهو
لَُه ُهَو Zّٕا ٕالىَه Z اُ@ ـ تعا بقوله يشار اXرتبة هذه وٕا ا¢لوق@, فيه Ø#تحXا اXطلق

/@ ْس$× Ô¡ا Êُء ÖºZٔا

تصّور بعد هيى ا Ø̂ ٕا اXرتبة وهذه اXطلقة@, والوحدانيّة الذات توحيد مرتبة ـ ٣
ويزهق ا¡ّق ليحّق ثانياً الصفات ãفتن� والتعريف@, التعب# مقام ã| اbBٕاليّة الصفات

اGوّية@/ مقام عن اXتوّهم الباطل

ـ Ëºٕا عن جامع وكشف اBُلوهيّة مرتبة عن تعريف وهو الصَمدّية@, مقام ـ ٤
وصـف@, ّ أيى ã|و جهة ّ أيى عن اXرتفع ا¡ّق الثابت ãالعا اXقام هو الصمد فٕاّن ا=@,

ã| الدرجات الرفيع وهو ء@, ãÏ¾ كّل لديه وOضع ء@, ãÏ¾ كّل يعلو اXطلق العلّو وهو
وصـف ّ أيى عـن يتصّور ما bيع ã| ãاXتعا هو فالصمد وٕارادة@, وعلم وقدرة حياة
وعـابد لديـه وخاضع Lوه قاصد موجود كّل أن فXبّد وbال@, وكFل وخصوصيّة

لوجهه@/ وخاشع
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ء ãÏ¾ عن يتكّون n أ@نّه ]ع� عنه@, ء ãÏ¾ ووBدة ء ãÏ¾عن الوBدة ãن� مقام ـ ٥
وهو انقطاع@, ليس¡ياته ّ أبديى Ø ãأز حياته طول ã| فهو ء@, ãÏ¾ ذاته عن يتكّون nو

وٕارادته@/ بأمره فهو يتكّون Fّوكل ذاته@, ã|و ولذاته بذاته حياته تعا

Bو ِنّد Bو نظ# Bو ¾Ìيک له ليس أحد تعا فٕانّه عنه@: الكُفو ãن� مقام ـ ٦
فهو وَمشيئة@, ٕارادة أو علم أو قدرة أو Mياة يقابله ء ãÏ¾ وجوده مقابل ã|فليس ضّد@,

وٕارادته@/ حياته ã| أحد تعا

هيى ا Ø̂ ٕا الكُفويّة� ãون� عنه ء ãÏ¾ ووBدة ء ãÏ¾ عن الوBدة ãن�� اXراتب فهذه
هو@/ ـ تفس# وهو أحد@, ا= ـ تفس# والصمد الصمدّية@, تفس#

اXراحل هذه ã| يسـ# أن له Bزم العـبد أّن ٕا ٕاشارة قل@: ـ كلمة ذ@كر وأمّا
اليق�@/ حّق Ø ãيقي� Ø ãæروحا ب¿Îود اXقامات هذه ويشاهد

وينال با=@, اXعرفة حّق له ويتحّصل اZBٕان@, حّق ٕا اBٕنسان يصل وبذلک
/@ ّ اللميى بال�هان النفس معرفة مقام

اXقامات@, bيع فوق رفيع مقام له يكون من وهو س�@, Ô¡ا اÊºBٔء من َمد فالصَّ

ã| ٕاليه ويُقصد ا<ميع@, ٕاليه وJتاج موجـود@, كّل ٕاليه ويتوّجـه ء@, ãÏ¾ كّل له Oضع
ا¡وائج@/

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

صمع@:

باب من اBُذن َصِمعت مصدر وهو وصغرYا اBُذن� لصوق الصمع@: ـ مصبا
َصوامع@, وا<مع النصاري@, صومعة اشتّق ذلک ومن متصّمع@, فهو ØËÉمن وكّل تعب@,

جّده@/ وهو أصمع@, ٕا نسبة :@ ّ واBٔصمعيى ,@ ّ ذ@كيى أصمع@: وقلب

وغ#ه@: اòليل قال وتضاّم@/ ء ãÏ¿ال ã| ع�لطافة يدّل واحد أصل صمع@: ـ مقا
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اBُذنـ�@, ã| ْمع الصَّ ذلک ومن الصومعة@, اشتقاق ذلک ومن متصّمع@, فهو ØËÉمن @كّل
ذ@كيّاً@/ لطيفاً كان ٕاذا أصمع قلب ويقال اBُذن�@, ألصق كان ٕاذا أصمع هو يقال

حّددت ء ãÏ¾ وكّل النفس@, حديد كان القلب@ٕاذا أصمع رجل ـ ٢٧٢ اBشتقاق
الصومعة@/ اشتقاق ومنه أصمع@, فهو طرفه

متXصقه@/ أيى الرأس متصّمع بناء كّل الصومعة@: ـ مفر

ورجـل ,@ الّذ@كـيى العازم اBٔصمع@: والرأيى اBٔصمع الفؤاد ـ ٦٠ . ٢ الxذيب
اُذناها لصق ã�ّال اBُذن اللّطيفة الشاة ْمعاء@: والصَّ الفطنة@/ حاّد كان ٕاذا القلب@: أصمع

أعXها@/ لتلطيف صومعة يت Ød البناء من والصومعة بالرأس@/

مسكن ,@ ØãÏ¿حب أصل من وهو الرهبان@, بيت دير@, َصوَمَعه@: ـ ãGتطبي فرهنگ
الراهب@/

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

والتحقيق@:

اللحاظ وwذا علّو@, مع Vتمعاً لطيفاً يكون ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
متXصقاً اُذنه صغر ومن الفطن@, ا¡اّد والفؤاد العازم@, والرأيى , ّ الذكيى ع�القلب يطلق
كان ٕاذا ا<بل وأع� رأÎºا@, ã| لدقّة الراهب وبيت رأسه@, اXتXصق والبناء برأسه@,

دقيقاً@/

ã| أو اXعمـورة خارج ã| والعبّاد الّرهبان يبنzا بيـت كَجْوهرة@: والصومعـة
فzا@/ والتنّسک للتعبّد ا<بل

الصمع ãçماّد وب� بيyا تناسب مع ا¡بشّية@, اللغة من مأخوذة الكلمة وهذه
الصـمع@/ مـفهوم تناسب مرتفع مكان ã| أو الرأس لطيفة متجّمعة فكوuا والصوم@/
مفهوم تناسب النفسانيّة وال¿Îوات الّلذائذ عن واBٕمساك مب�التقوي ع� وبناؤها
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جهتان@/ ففzا الصوم@,

وَمساِجُد وَصلوات وِبَيٌع َصوامُع َمت دِّ Ô ÒG ببَعض م ÔÎ ÒÉبَع النّاَس اِ@ َدفُع Zولَو
/@٤٠ . ٢٢ ـ َكث)اً ا@ Ëºٕا فzا ُيذكر

ِبيعـة@, bع والِبيَـع للعبادة@/ للراهب تب� بيت وهيى الصومعة@, bع وامع الصَّ
مـن مأخـوذة والكلمة والنصاري@, للzود اXعـبد مطلق أو النصاري@, كنيسة وهيى
والNتيب للمسلم�@/ والَمساجد الzود@, معبد وهيى َصXة@, وَصلواتbع ال«Ìيانّية@/
تب� بيت والبيعة العابد@, للراهب خاّص بيت الصومعة فٕاّن والعظمة@, ال¿Ìافة بلحاظ
ٕا بـالنسبة ديyم والzود للzود@, وهيى كذلک والصXة النصاري@, قاطبة لعبادة =

التوحيد@/ من أقرب النصاري دين

]Çراتـ}ا ا=� Ëºٕا �ُيذكر فzا تعا ا= ذ@كر باعتبار اBٔربعة اXقامات وهذه
باستيXء واGدم التخريب مقابل ã| ØDس Bو اBٔمكنة@, سائر ع� ¾Ìافة Gا اXذكورة@:

/@تعا ا= لذكر ا¢الف�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ØË¼
ٕا الفعل ويستند سـمعها@, بطل تعـب@: باب من ÓFَصَم اBُذن صمَّت ـ مصبا
مثل ,@ ØË Ô¼ وا<مع واBُن|صّماء@, ,@ ØË¼أ فالّذ@كر , ÓFصم ØË½ي ØË¼ فيقال الشخصأيضاً
Bزماً ّ الرباعيى استعمل Çا Ø[ور ا=@/ أصّمه فيقال باGمزة ويتعّدي ر@/ Ôaو وaراء أaر

ØË¼Bٔا رجب ¾Îر ويسّمي للمفعول@/ يُب� Bو متعّدياً Ø ã~Xالث وB@يستعمل قلّة ع�
مصمت@/ ُصلب :@ ØË¼أ وحجر مستغيث@/ نداء Bو قتال حركة فيه B@يسمع كان Bٔ@نّه
Çfها ã| Nعل ما وهو وLوها@: القارورة Êم ß¼و اشتّدت@/ صّماء@: فهيى الفتنة وصّمت
وسـطه@, القلب@: oوَصم ء@, ãÏ¿ال من اòالص :@oم والصَّ الِعفاص@/ هو وقيل ِسداداً@,
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ومنه الرجل@, Øj الشجاع@, wا يى Ød Øj اBٔسد@, ّمة@: والصِّ فيه@/ ÏÉم اBٔمر@: ã| وصّمم
اليد@, منه Hرج موضع له Nعل أن غ# من بالثوب اBلتحاف الصّماء@: واشBل ُدريد@/

cل@/ ã| ÏÉم وقد
الصمم ذلک من ,@ ØË Ú»وال اòرق وزوال ء ãÏ¿ال ع�تضاّم يدّل أصل :@ ØË¼ ـ مقا
B أمر كأ@نّه الداهية@, ّماء@: والصَّ ,@ ØË¼أ وجدته ٕاذا الرجَل@: أصممُت ويقال اBُذن@/ ã|ÏÉم ٕاذا اBٔمر@: ã| صّمم ـ وقوGم الفرجة@/ يسّد Bٔ@نّه القارورة@: Êم ß¼و فيه@/ له فرجة
/@ ØË¼أ فكأ@نّه ناه@, uيى Bو عاذل َعذل يسمع n كأ@نّه القياس@, من فهو رأسه@: را@كباً فيه
فـيه@/ أسـنانه فأثبت ء ãÏ¿ال ã| عّض ٕاذا صّمم@: ومنه مصام@/ الصَّ السيف منه واشتّق
:@Ë ß½م والصِّ َصّمانة@/ فهيى رملة جنب ٕا أرض كّل بعÎÉم@: وقال أرض@/ ّمان@: والصَّ

الغليظ@/ الرجل

اBٔسـد@/ أÊºء من جعـلوه ا Ø[ور الشـجاع@, الرجل ة@: مَّ الصِّ ـ ٢٩٢ اBشتقاق
اشتقاقه@, من@هذا ْمصام والصَّ عليه@/ aل ٕاذا عليه: صّمم يقال ,oوالتصم اXضاء وأصله

خالصه@/ ء@: ãÏ¾ كّل oوَصم صمصام@/ فقالوا َصّمام يقولوا أن علzم ثقل أ@نّه Bّٕا

القناة@: ã|و ذهابdعها@/ اBُذن@: ã| َمم الصَّ الليث@: قال ـ ١٢٦ . ١٢ الxذيب
وحجر َصّماء@, اُذن ويقال@: شّدته@/ اBٔمر@: ã|و صXبته@/ ا¡Çجر@: ã|و جوفها@/ ا@كتناز
فلو وكZت@: ُسفكت ا ØX الدماء أّن يريدون ـ بدم َحصاة وصمَّْت َصّماء@/ وفتنة ,@ ØË¼أ

Sيع@/ ã| Bّٕا تقع B ا Øu@Bٔ صوت Gا يُسمع nرضBٔا�ع حصاة وقعت

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

والتحقيق@:

يواجهها@/ ما قـبال ã| والّسداد الصXبة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
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صـّمانة@, وأرض ّماء@, الصَّ والفتنة ,@ ØË¼Bٔا وا¡جر ّماء@, الصَّ اBُذن ـ@ مصاديقها ومن
أمـور قبال ã| اXوارد هذه ã| وسداد صXبة وجود واXنظور وهكذا@/ ,@ ØË¼أ و¾Îر

وا¤اربة@/ وا¡رث ã}Xوالت والتصادق الصوت من تواجهها@,

يواجهها@/ ا ØW تنفعل B والسداد الصXبة من فzا Xا فهيى

والرجـل ا¡اّد@, والسـيف اXؤثِّر@, والعّض القاطع@, والرأيى الشـجاع@, وهكذا
الصXبة@, أمران@: مyا كّل ã| فيXحظ الشديد@/ واBلتحاف القارورة@, Êم ß¼و الغليظ@,

التأ ّثر@/ وعدم
/@ ّ معنويى أو ماّديى أمر ã| يكون أن من أعّم اXع� ٕاّن Øj

.@@١١ ـ ميع@ والسَّ والَبِص) ØË Ò¼ َZٔوا كاZَْٔعمي ßالَفريقـ� مثل :@ ã| Fك فاXاّديى
/@٢٤

/@٤٠ . ٤٣ ـ@ ضDل@ ã| كاَن وَمن العميى tديى أو ØË Û½ال ُتسمع أفأنَت

ـ وُصّماً اً Ög وبُ ُعْمياً وجوِهِهم َع� الِقـياَمِة يَوَم وÌ¿Lُهم :@ ã| Fك ّ واÇXعنويى
/@٩٧ .@١٧

/@٣٩ . ٦ ـ@ الظُّلFت@ ã| وُبكم ØË Ô¼ بآياِتنا بوا كذَّ والَّذيَن

/@٢٣ . ٤٧ ـ@ أْبصارهم@ وأْعَمي ُهم فأَصمَّ ا@ لَعyم الَّذيَن ولئَک اُ

كانوا ولَو ÚË Û½ال ُتسمع أفأنَت ٕاليَک َيستمعون َمن م Ôyوِم :@ ã| Fك Fyم واBٔعّم
/@٤٢ . ١٠@ @ـ يعقلون @Z

/@@٨٠ . ٢٧ @ـ@ @ُمدِبرين وّلوا ٕاذا عاَء الدُّ ØË Û½ال ُتسمع Zو الَموتيى ُتسمع Z ٕانََّک

اBُذن طـبقات من واحد ã| باختXل يظهر ا Ø̂ ٕا ّ الظاهريى مم الصَّ أّن �O Bو
وفيه اXّخ@, ٕا باBٔعصاب الصوت أمواج انتـقال عدم يوجب وذلک أجزائها@, ومن



صنع ٣٤٤

اBٕحساسات@/ مرا@كز

الّروح عـن والنورانيّـة الّصـفاء بزوال يكون ا Ø̂ ٕا :@ Ø ãæالروحا Ø ãالباط� والصمم
ا¡يوانّية@, والصفات واBٔخXق الدنيوّية@, واBٔفكار بالتعلّقات وTجوبيّته ,@ Ø ãæنساBٕا

ّ الظـاهريى بالعـ� البصـ# مثل وهذا وجّل@/ عّز ا= وعن النّـور nعا عن وانقطاعه
الباطنّية@/ وبالبص#ة

وهـذا للسـمع@, ا<هازيّة اBٔسـباب ã| باختXل Jصل ا Ø̂ ٕا ّ الظاهريى فالصمم
,@ Ø ãæنساBٕا والنفس الروح ã| تظهر وعوارض بعلل Jصل فٕانّه Ø ãالباط� الصمم XRف

واسطة@/ Xب بالنفس تدرك ا Ø̂ ٕا اXعنويّات فٕاّن
نداء كّل ٕادراك عن ا¤روميّـة يوجب فٕانّه الصمم@, هذا من تعا با= ونعوذ
¼Íاط وٕا تعا ا= ٕا دعوة وكّل ّ Çيى ×Gٕا صوت وكّل Ø ã	غي خطاب وكّل Ø ãæروحا

/@ ُعميى ُبكم ØË Ô¼ ـ والgال ا¡ّق
/@٢٢ . ٨ ـ َيعِقلون Z الَّذيَن الُبكم ØË Û½ال ا@ ِعنَد الدوابِّ ØÌ¾ ٕانَّ

الروحانيّة اòطابات عن ينتفع B والفXح@, #òا مبدأ عن با¦ام منقطع فٕانّه
وخ# صXح عن يكشف ما منه يظهر Bو ّية@, ×GBٕا الدعوات ٕا يتوّجه Bو ا¡ّقة@,

عقله@/ Tجوب فهو ونور@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صنع@:

ُصنّاع@, وا<مع صانع@, والفاعل ناعة@, الصِّ ËºBٕوا َصنعاً@, صنعته@أصنُعه ـ مصبا
اXاء <مع يُصنع ما والَمْصنع@: خ#@, من اصطنعته ما والَصنيعة الصانع@, عمل والصنعة
ورجل شوة@/ الرَّ والُمصانعة@: َمصانع@/ وا<مع لغة@, والَمصنَعة وال½Îريج@, كة ßال� Lو



٣٤٥ صنع

دقيق@/ حاذق أيى أيضاً@: اليدين وَصنَع َصنَع

ورجل َصناع, وامرأة ُصنعاً/ ء ãÏ¿ال عمل وهو صحيح@واحد, أصل صنع@: ـ مقا
من يُصنع ما والَمصانع@: السمت@/ حسن والتصّنع@: يصنعانه@/ Dحاذقَ�ف كانا ٕاذا َصَنع@:

/@ ãG للسَّ وغ#ها jب

بعض قول ã| الَمصانع لدونـ ÒH لعّلكم َمصاِنع وتّتخذون ـ ٣٧ . ٢ الxذيب
وَمصنع@/ مَصنعة واحدها للFء@, تتّخذ أحباس هيى بعÎÉم@: وقال اBٔبنية@/ Ìين@: Ø»فXا
ويقال ِصنع@/ واحدها نوع@, والصُّ اBٔصناع اXاء@, أحباس تسّميى العرب وdعت قلت@:
ذلک ا= َصـنَع قال كأ@نّه اXصدر@, فع� ـ أتقن اّلذيى ا@ ُصنَع َمصانع@/ أيضاً للقصور

Øè ÔNول معناه@: ـ ã$ َعيْ ع� ولُتصَنع ا=@/ صنع ذلک ـ فع� ا=@: صنُع قرأ ومن ُصنعاً@/
وَصنّع فرسـه@, َصنَع الليث@: وقال ربّاها@/ ٕاذا جاريتـه@: فXن صنع يقال ,@ ã Ùم� ]رأي
الليث وغ# قلت@: وِعXج@/ كث#ة بأشـياء Bّٕا يكون B ا<ارية تصنيع Bّٔن جاريته
وأّدبـه ربّاه ٕاذا ـ فXن َصنيع وفXن ,@ ã$ َعيْ ع� ولُتصَنع ـ ومنه جاريته@, صنَع ñN
الّذيى وهو مُصاِنع وفرس َمصاِنع@/ القُري تسّميى العرب :@ ّ اBٔصـمعيى وقال وخّرجه@/

ãالوا وصانعت رافقته@/ أيى فXناً@: صانعت ويقال الس#@/ من عنده ما bيع B@يعطيک
داهنته@/ ٕاذا وصانعته راشيته@, ٕاذا

ُينسب Bو ُصنعاً@, فعل كّل وليس فعل صنع فكّل الفعل@, ٕاجادة نع@: الصُّ ـ مفر
ء@/ ãÏ Ò¾ ُكـّل أتـقَن الَّذيى ا@ ُصنَع ـ الفـعل@, ٕالzا ينسب Fك وا<Fدات ا¡يوانات ٕا

َصناع@/ الُمجيدة وللحاذقة َصَنع@, الُمجيد للحاذق يقال ولXٕجادة

وٕاحكامه العمل ترتيب الصنع أّن ـنع@: والصُّ العمل ب� الفرق ـ ١١٠ الفروق
وB@يقال صانع@, للنَّّجار قيل ولذلک منه@, اÇXراد ٕا يوصل و]ا به ِعلٌم تقّدم ما ع�



صنع ٣٤٦

وباBٔسباب باب أو Ìºير من عمله يريد ]ا علمه سبق قد النّجار Bٔن صانع@, للتاجر
من يريده ما ٕا يصل أ@نّه اQر ٕاذا يعلم B والتاجر ذلک@, من اXراد ٕا توصل ã�ّال

ã�الّـ ا¡رفة مع� الصـناعة ã|و له@, يعمـل ]ا العلم ãÏÉيقت@B فالعمل /@B أو الربح
با<ودة@/ مضمن أيضاً نع والصُّ نع@/ الصُّ ã|ذلک وليس يتكّسبwا

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

والتحقيق@:

القيود وهذه ع�@حذاقة@وعلم@ودقّة/ العمل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@اBٔصل
وخصوصيّاtا@/ اGيئة من صيغة كلَّ Oتّص ما ٕا مضافاً مشتقّاtا@, bيع ã| ملحوظة

العمل@/ ã| دقّته ã| ع�زيادة يدّل والتصنيع@: ودّقة@/ حذاقة ع� عمل نع@: فالصُّ
الصنع@/ ã| استمرار ع� يدّل واXصاَنعة@:

/@٦٩ . ٢٠ ـ@ صَنعوا@ ما تلَقْف ينک ÒZ ã| ما وألِق ساحر@, كيُد َصنعوا@ ا Ú̂ ٕا
/@٣٧ . ١١ @ـ@ بأْعُيِننا الُفلَْک واْصَنِع

/@@٨٨ . ٢٧ @ـ@ ء ãÏ Ò¾ ُكّل أتقَن الَّذيى ا@ ُصْنَع

/@١٠٤ . ١٨ ـ@ @ ُصْنعاً ِسُنوَن Ö ÔJ م Ô Úu َأ سبوَن Ö ÒJ وُهم

ã| اXاّدة انتخاب جهة اòصوصيّة وهذه وعلم@, ودقة حذاقة ع� العمل يراد
مواردها@/

/@٣٩ . ٢٠ ـ@ @ ã$َعي َع� ولُتصَنع ã Ø$م بّة ÒT َعلَيک وألقيُت

/@٤١ . ٢٠@ ـ @ ãÏ»ِلنَف واصطنعتُک Ïºمو يا َقَدر َع� ِجئَت Ú Ôj
َع� وألَقينا :@تعا قوله ã| Fك عليه@, والوضع الطرح عن عبارة عليه@: واBٕلقاء



٣٤٧ صنم

ا= من هو ا Ø̂ ٕا منشأها ا¤بّة وهذه عليه@, الناس من Tبّة طرح فاXراد جَسداً@, @ُكرسيّه
ا¤Çبوبيّة فـتكون ,@ ّ ماّديى وكFل bال من اُخر وعلل أسباب توّسط دون من تعا

له@/ ثابتاً أمراً Xو�Ïºع�
فرعون جانب من له الNبية أّن ٕا ٕاشارة الNبية@: دون نع بالصُّ التعب# وأمّا

روحانّية@/ B ج«Êنّية@, تربية كانت وغ#ه

مـقام ٕا وبـلوغه tيّؤه هو ا Ø̂ ٕا وتربيته ونشوئه وجوده ارتقاء من واXنظور
من فكانتMول الروحانّية@: الNبية وأمّا جانبه@, من مأموراً يكون بأن ظاهره يستعّد

/@ ãعي��ع ـ وقّوه ا=

/@١٢٩ . ٢٦ @ـ@ لدون ÒH َلَعلَّكُم َمصانع وتتَّخذون

Uزن أو رفيع بناء فيه ُصِنَع Tّل أو ْعمل@, ÒXكا الصناعة Tّل وهو مَصنع bع
والعيش@/ ا¡ياة ٕادامة به قاصداً ُصِنع ما أو Uصوص@, Í½ق أو للFء

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

:@sص
خشب من يتّخذ شيئاً وكان ,@ Òs الصَّ وهيى Gا@, فرع B واحدة كلمة :@sص ـ مقا

فُيعَبد@/ Lاس@, أو فّضة أو

ابن عن ويروي اòشب أو ا¡جارة من اXتّخذ الوثن هو يقال :@sالص ـ مصبا
من اXتّخذ هو والوثن تذوب@, ã�ّال اXعدنيّة ا<واهر من اXتّخذ :@sالص ويقال عبّاس@/

خشب@/ أو حجر

:@ Ø ãèعراBٔا ابن وعن ا<ميع@/ واBٔصنام معروف@, :@ Òs الصَّ ـ ٢١٢ . ١٢ الxذيب
َصَلمة@/ أصلها قلت@: الداهية@/ َنمة@: والصَّ ُتعبد@/ ã�ّال الصورة والنََصمة الَصنَمة
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من ُينحت وهو ِسيده@: ابن قال الوثن@/ وهو ن Ò Òcمعّرب ٕانّه يقال :@sالص ـ لسا
له كان ما هو وقيل@: ا=@, دون من ٕاG×اً ذ ØHا ما وهو وLاس@/ فّضة من ويصاغ خشب
ذوه ØHا ما عرفة@: ابن قال َوثَن@/ فهو صورة أو Ë»ج له يكن n فٕان صورة@, أو Ë»ج
ما الوثن وقيل@: /@sص فهو صورة له كان فٕاذا وثن@, فهو صورة غ# فكان آGة من
/@ Ó ÒCَص اXنصوَب الوثَن جعل من العرب ومن جّثة@/ Xب الصورة sوالص ُجّثة@, له @كان
اُن| يسّموuا صsيعبدوuا وGا Bّٕا العرب أحياء من ّ حيى يكن n ا¡سن@: عن ورويى

روح@/ فيه ليس ء ãÏ¾ كّل واBٕناث ٕاناثاً@, Zّٕا دوِنِه من َتدعوَن ٕان ـ@ فXن ãب�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

صورة ّ وبأيى جنس ّ أيى من معبوداً يتّخذ ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
عنواناً@, أو الظاهر ã| عظمة له ويكون معبوداً يتّخذ ع�ما الصsيطلق أّن Bّٕا @كان@,
اBشتقاق ã| ما اXع� هذا ع� ويدّل حق#اً@, أو صغ#اً يكون ما ع� يطلق والوثن

:@٥١٧

واستوثنت غار@, الصِّ واBٔوثان الكبار@, اBٔصنام فكأّن الصغ#@, sالص والَوثَن@:
وكبار@/ صغار فzا كان ٕاذا اBٕبل@:

:@ ã| Fك التحق#@, يراد موارد ã| الوثن اXع�استعFل هذا ويؤيّد

/@٣٠ . ٢٢ ـ اZْٔوثان ِمن واجتِنبوا الّرجَس

/@١٧ . ٢٩ ـ@ @ ٕافكاً ُلقوَن Ö ÒHو أوثاناً اِ@ دوِن من َتعبدوَن ا Ú̂ ٕا
جـريان ã| ذ@كر قد مyا ًXّك أّن ف#ّدها اXذكورة@: اBُخر اòصوصيّات وأمّا

:@ ã| Fك سواء@, ع� �ص� اòليل oٕابراه
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/@٢٩@@.@@٢٥ @ـ@ نيا الدُّ ياِة Ò¡ ا ã| َبيِنكُم ةَ َمودَّ أوثاناً اِ@ دوِن ِمن Ôkْذ ÚHا ا Ú̂ ٕا وقاَل

:@ ã|و لقومه@/ Uاطباً �ص� Ø ã	الن oٕابراه يقول أيى

/@٥٧ . ٢١ ـ ُجذاذاً َفَجَعَلُهم ُمدِبرين ُتوّلوا أن بعَد أصناَمكُم Zٔ@كيَدنَّ وتاِ@

يُـعبد ما أو ظاهرّية@, بعبادة ظاهراً يُعبد ا ØW أعّم sالص ٕاّن نقول أن يبعد Bو

ã| مؤّثراً بكونه واBعتقاد ٕاليه والسلوك لديه واòضوع ٕاليه بالتوّجه القلب ã|و باطناً
:@ ã| اXراد هو اXع�العاّم هذا ٕاّن نقول أن وZكن واBُخروّية@, الدنيويّة حياته

/@٣٥ . ١٤ ـ صنام َZٔا َنعُبد أن Ø ã$ وبَ ã$واجنب

/@٧٤ . ٦ ة ÒGآ أصناماً أتتَّخذ آزر Zٔبيه oٕابراه قاَل وٕاذ

وأبيه@/ ٕابراه�oع� ٕا ٕاثباتاً أو نفياً اBٔصنام نسبة حينئذ mXفي

الصـف# ع� الدالّ� oXوا الصـاد حروف أيضاً@: اXذكور الفـرق ع� ويدّل
الدالّ�ع�الل�واGمس@/ والثاء والواو واBنفتاح@/ واBستعXء

ã| Fك الكلمة هذه فٕاّن صّحته@: فع� ن@: Ò Òc ـ كلمة من معّربة ا Øu@بأ القول وأمّا
باشد@/ پرست بت cن@: ـ ١٥٦ لXٔسديى ُفرس ـ@@لغت

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

صنو@:

من مسافة@, أو قرابة شيئ�@, ب� تقارب ع� يدّل صحيح أصل صنو@: ـ مقا
ٕاذا فXن@: ِصنو فXن يقال اòليل@: وقال أبيه@/ ِصنو الرجل وعمُّ الشقيق@/ نو@: الصِّ ذلک
واحد@, أصل من Hرجان النخلتان ذلک ã| واBٔصل وأبيه@/ Bُمّه وشقيقه أخاه @كان
ِصنواِن@, ركيّتاِن زيد@: أبو قال ِصنوان@/ وا<مع ِصنو@, حياGا ع� Fyم واحدة فكّل

حوض@/ Fwتقار من Fyبي B@يكون Ø�ح اXتقاربتان وYا
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قـال أبـيه@/ ِصـنو الرجل عّم �ص�@: Ø ã	الن عن رويى ـ ٢٤٣ . ١٢ الxذيب
ã| اء@: Òال� وعن النّخل@/ ã| هو ا Ø̂ ٕا نو الصِّ وأصل واحد@, Fأصله أّن ـ@ معـناه أبو@@عبيد@:
الفـّراء@: وقـال اÇXتفّرق@/ ـنوان الصِّ وغ# ا£تمع@, نواُن الصِّ ِصنوان@: وَغ) ِصْنوان ـ@@
Bو أخوه@, أيى فXن@: ِصنو فXن يقال ر@: ß Òc وقال واحد@/ أصلهّن النخXت نواُن@: الصِّ
صاحبه@, ِصنو Fyم واحد وكّل ِصنوان, حينئذ Fفه آخر, معه @يكون Ø�ح ِصنواً يسّمي
,@ Ø�شـ وفروعهّن واحد@, أصلهّن والسـّت@, واòمس والثXث النخلـتان نواُن@: والصِّ

واحد@/ ِصنوان@: وغ#

مyّن واحـدة فكّل واحد أصل من وثXث Kلـتاِن خرج ٕاذا ـ صنا ـ صحا
ونبعتا تقاربتا ٕاذا ِصنوان ركيّتاِن زيد@: أبو ِصنواٌن@/ وا<مع ِصنواِن@, واBٕثنان ِصنو@,

َصنو@/ تصغ# Ø ã Ò� والصُّ ع�واحدة@/ من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واحد@, وأصل جنس من أشـياء كون هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اBٔصل أّن
اXع�@/ هذا والتفّرق التجّمع من ويراد

الصنف@/ ماّدة ومع�من لفظاً قريبة اXاّدة وهذه
ع� من ا¤فورتان والركيّتان واحد@, أصل من النخلتان اBٔصل@: مصاديق fن

وهكذا@/ والد@, من واXتولّدان واحدة@,

النواة@, صنفUصوصمن تنبتمن وXKت أشجار اXع�ع� هذا ويصدق
واحدة@/ ونواة واحد أصل من تتفّرع اBٔشجار وهذه واحد@, النواة من النوع هذا فكأّن

Ô(وَغ ِصْنواٌن يٌل ÒKو وَزْرٌع أعناٍب ِمن وَجنّاٌت ُمتجاوراٌت ِقَطٌع ْرِض َZٔا ã|و
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َفَعَجٌب َتْعَجـْب وٕان @ُكل@/// Zُا ã| بَعض َع� بَعÎÉا ُل وُنَفضِّ واِحٍد اٍء ß[ ُيْس6 ِصْنواٍن
/@٤ . ١٣ @ـ@ َجديد َخْلٍق ã> لَ @أِئنّا تُراباً ُكنّا أِئذا@ م ÔGقو

ãنـ� Øj MBيات� ذلک ã| �ٕاّن يّة ×GBٕا والشواهد اMBيات بيان ا¦ثيل من الغرض
البعث@/ عن اBستبعاد

]اء Gتُس ا Øu@أ ومع متجاورات@, اBٔرض من قِطَع ã| كوuا مع النخXت فٕاّن
أصول من أو واحد أصل من كانت سواء صورة مBثلة النخXت هذه أّن ومع واحد@,
متلّونة Uتلفة أ\اراً تثمر ا Ø̂ ٕا :@ ãçالنبا ا<نس ã| اBٔشجار bيع اشNاك ومع Uتلفة@,

صغ#ة@/ نواة أو حبّة من تنشأ وكلّها متنّوعة@,

اBٔعناب هذه من ًXّك أّن والتقدير Tذوف@, Xبتدأ خ� الصنوان أّن والظاهر
صنوان�@/ مyا �@كّل صنوان وغ# صنوان والنخيل والزرع

القرآن ã| ذ@كره بلحاظ هو ا Ø̂ فٕا بالنخXت@: اXع� هذا بعÎÉم Hصيص وأمّا
وصف بأ@نّه يقال هذا وع� بالنخيل@, Uتّص بأ@نّه فيتخيّل النخيل@, كلمة عقيب ا£يد

كث#ة@/ اBشتباه هذا وأمثال للنخيل@,

Fك غ#ه ã| كث#اً استعمل قد فٕانّه بالنخيل@: Uصوص غ# الصنوان أّن فظهر
واحد@/ والد من واBٔخوين واحد@, منبع الركيّت�والعين�من ã|

واحد@/ Ø ãصن� أو واحد ØãÏ½شخ منبع من ينشأ ا ØW أيضاً أعّم وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¼Îر@:
Îره@/ ß¼ الرجل: Ô Òíوَخ اòتونة@/ حرمة Îر: Ù½ال الليث@: قال ـ ١٠٧ . ٦ الxذيب
اXرأة بيت وأهل أختان@, Bّٕا Òí Òòا بيت Bٔهل يقال Bو /@ Òí Òòا أ¼Îار فzم@: ج واðXوَّ
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ابن وعن اXصاهرة@/ والفعل Îراً@, ß¼و أ¼Îاراً كلّهم Nعلهم من العـرب ومن أ¼Îار@/
وبناتكم اُمّهاتكم عليكم حّرمت سبعاً@: ال½Îر ومن سبعاً, النسب من حّرم@ا= عباس@:
ال½Îر@: ومن النسب@/ من اBُخت وبنات اBٔخ وبنات وخاBتكم تكم ØFوع وأخواتكم

ãçXّال وَربائبكم نسائكم واُمّهات الرضاعة من وأخواتكم أرضعنكم ãçXّال واُمّهاتكم
الليث@: وقال ب�اBُخت�@/ Qمعوا وأن آباؤكم نكح وما أبنائكم وَحXئل ُحجوركم ã|
أ@كـل أو ٕاذابـته ã| اÇÎ¼Bار وكذلک منه@, ذاب ما Îار@: Û½وال الّشحم@, ٕاذابة ر@: ÖÎ Ú½ال

/@ ّ اXشويى :@#Î Ú½وال Îارته@/ Ô¼
فاBّٔول ء@/ ãÏ¾ ع�ٕاذابة واMBخر /@èقر�ع يدّل أحدYا أصXن@, ¼Îر@: ـ مقا
ا Øu@كأ الشمُس@, ¼Îرتْه يقال ء@, ãÏ¿ال ٕاذابـة ـ@ اMBخر واBٔصل /@ Òíـ Òòا وهو Îر Ù½ال ـ

أذابته@/

ومن قال اXرأة@/ بيت أهل ال½Îر@: اòليل@: قال أ¼Îار@/ bعه ال½Îر@: ـ مصبا
كان من كّل السّكيت@: ابن وقال أ¼Îاراً@/ bيعاً واÎ¼Bٔار اaBٔاء Nعل من العرب
فـهم اXرأة@: قبل من كان ومن اaBٔاء@, فهم ا¤ارم@: قرابته ذويى من الزوج قبل من

مyم@/ تزّوجت ٕاذا ٕالzم وصاهرت الصنف�اÎ¼Bٔاُر@/ مع Ö ÒNو اBٔختان@,

فXن@, ãب� Îر ß¼ فXن ويقال القوم@, ٕا ج اðXوِّ Îر Ù½وال ـ ٣٦٠ . ٢ ا<مهرة
قوGم من وأحسبه اXذاب@, الشحم Îارة Û½وال Îرهم@/ ß¼ فهو ٕا¼Îاراً@, ٕالzم أ¼Îر وقد

تذيبه@/ تكاد Ø�ح دماغه ْت ÒX@آ ٕاذا الشمس ¼Îَرتْه
و¼Îرُت لغة@/ وأ¼Îرُته@: أذبته@, ء@: ãÏ¿ال ¼Îرُت ـ ٢٣٣ . ٢ اBٔفعال @كتاب
اÇXصاهرة@/ ومـنه أيضاً@/ وأ¼Îرته قّربته@, َء@: ãÏ¿وال أحرقه@/ :@ وا¡رُّ شويُته@, َء@: ãÏ¿ال

[ّسكت@/ ء@: ãÏ¿وبال نكحت@/ فXن@: ãب� ã|رتÎ¼وأ
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الشمس@/ Bٔشّعة عرض ح@, ØÍ¼ أعلَن@, = ر� ßzِص� ـ قع

Xع@/ وضح@, سطع@, = �صاَهر�

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

والتحقيق@:

قّربته@/ ء@: ãÏ¿ال ¼Îرت يقال بðّوج@/ التقّرب هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
من الðّوج يُظهر فٕانُّه ,@íòا وهو بالðّوج اXتقّرب هو Îر@: ß½وال الðّوج@/ واXصاهرة@:

اXرأة@/
bيعاً@/ واXرأة الرجل بيت أهل تعّم هذا ع� فاÎ¼Bٔار

/@٥٤ . ٢٥ ـ@ @ راً ÖÎ ß¼و َنَسباً َفَجَعلَُه Ìاً@ Ò¿ بَ اXاِء ِمن َخَلَق الَّذيى وهَو

نسـب ذا فـجعله أيى مبالغة@, Ì¿الب ع� وا¡مل مصـدران@, Îر Ù½وال النََّسب
واBنتشار@/ الكZة حصلت الطريقة وwذه بالðّوج@, مصاهرة وذا بتوالد@, باBنتساب

الذّريّـة وٕادامة البقاء ã| السبب هو ا<عل هذا فٕاّن اòلق@: بعد ذ@كرYا وأمّا
/@Ì¿الب أصل ٕاNاد بعد والنسل

اللغة من مأخوذ فهو واBٕحراق@: الشمس ع� والَعرض السطوع مفهوم وأمّا
Fك الشمس@, أو ا¡رارة ع� وعرض تقّرب نوع ففيه ذلک ومع رأيت@/ Fك الع�ّية@,

/@�O@@B
/@٢٠ . ٢٢ @ـ@ لود Ô2وا م ß ßuُبطو ã| ما بِه ر ÒÎ Ö½ مoيُ Ò¡ا ُرؤوÎºم َفوق من ُيَصبُّ

يNاءي ما @أثر ã|@oا¡م وهذا بطوuم@وظواهرهم, ã| ما Ôoا¡م بذلک رق ÔJ@ أيى
الرaة@/ مبدأ عن واBنقطاع با= الكفر من مyم
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الّذيى والفيضوالعيش واXغفرة الرaة وبيده الدين يوم مالک هو تعا ا= فٕاّن
العـيش له Ì Ø»يتي فكيف به@: كافـراً كان بل تعا عنـه انقطع ومن اMBخرة@, يناسب

والفXح@/

ãÇVا الظواهر أّن Fك الفاسدة@, والعقائد اBٔفكار ãا ÒV البواطن أّن �O Bو
فzم@/ الصا¡ة غ# اBٔعFل

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

صوب@:

ذلک من قراَره@, واستقراره ء ãÏ¾ نزول ع� يدّل صحيح أصل صوب@: ـ مقا
ومـنه اòطأ@/ خXف وهو قراَره@, مسـتقّر نازل أمر كأ نّه والفعل@, القول ã| الصواب
َصْوباً@/ للصواب تسميxم القياس هذا صحة ع� والدليل اXطر@/ نزول وهو ْوب@, الصَّ
كذا@/ Bّٕا يكون B َحدور@, ã|َحَدب والتصويب@: ْوب@/ الصَّ ذو السحاب ّيب الصَّ ويقال@:
السـحاب@, ماء خالص وهو الَصوب@, من كأ@نّه ء@, ãÏ¾ كّل من فاòيار يابة الصُّ فأمّا

ذلک@/ من مشتقّة ا Øu@فكأ
ـ ٕاحداYا اُخريان لغتان وفيه الغرض@, وصل ٕاصابة@: ال«Îم أصاب ـ مصبا
من َصوباً اXطر وصابه باع@/ باب من َصيباً يَصيبه ـ والثانية قال@/ باب من َصوباً صابه
الرجل وأصاب ُمصيب@/ فهو الرأيى وأصاب باXصدر@/ تسمية َصْوب واXطر قال@, باب
وأصاب الصواب أراد أيى ا<واب@, فأخطأ الصواب أصاب قوGم ومنه أراده@, ء: ãÏ¿ال
وصابه واب@/ الصَّ مثل ْوب والصَّ اòطاء@, ضّد وهو واب الصَّ ËºBٕوا وفعله@, قوله ã|
ومنه ناGا@, بغيته وأصاب فأصاب@, ورمي لغتان@, ٕاصابة@: وأصابه صوباً@, يصوبه أمر
أدركـه@/ ٕاذا ء@: ãÏ¿ال وأصابه الزوج@/ اسـتمتاع عن كناية زوجتـه@, من أصاب يقال
وقـال مصاوب@/ واBٔصل قالوا اXصائب@, اÎ¿Xور وbعها النازلة@, الشّدة واXصيبة@:



٣٥٥ صوب

َمصوب@, صابه من اXفعول Ëºوٕا مصيـبات@, فقيل لفظها ع� bعت قد :@ ّ اBٔصمعيى
وصّوبت جهته@/ ء@: ãÏ¿ال وَصوب مصيبته@/ أيى مُصابه ا= وج� ُمصاب@/ أصابه ومن

صواباً@/ رأيته واستصوبته@: صواب@/ له قلت قوله@:

انصّب ٕاذا وصاَب أصاَب@/ ٕاذا صاب@: :@ Ø ãèعراBٔا ابن عن ـ ٢٥٢ .@١٢ الxذيب
صائب ل«Îم وٕانّه قصد@, ٕاذا َصْيبوبة@: يَصوب الرميّة Lَو ال«Îم وصاَب كَصيِّب@/ أو ـ

ُحدور@/ ã|َحْدب والتصّوب@: اòطأ@/ نقيض واب@: والصَّ قاصد@/ أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وفـق ع� أمر جريان أيى اÇòطأ@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
الصـحيح@, ا¡ّق جريان عن واòـروج اLBراف هو اòطأ أّن Fك وا¡ّق@, الطبيعـة

اBستمرار@/ B ا¡دوث فيه ويXحظ

ٕا النظر اُريد وٕاذا وا¡ّق@/ ع�الصّحة جري أيى َصوباً@, يصوب صاب فيقال
مصيبة@, وهيى ُمصيب فهو ٕاصابة@, ُيصيب أصاب فيقال الصدور@: جهة ولوحظ الفاعل

تصويباً@/ يُصّوب صّوب فيقال والتعّلق@: الوقوع جهة لوحظ وٕاذا ُمصاب@/ وذاك

ينت½Íونـ ُهم البَغيىُ م Ô Òwأصا ٕاذا والَّذيَن عمل@: ã| ٕامّا الصحيح ا<ريان وهذا
/@٣٩ . ٤٢

حّقه@/ هو ع�ما وقوعه البغيى ã| الصحيح ا<ريان فٕان
/@٣٨ . ٧٨ ـ َصواباً وقاَل ُن ×a الرَّ لَُه أِذَن َمن Zّٕا َيتكلَّمون Z قول@: ã| أو

والواقعّية@/ ا¡ّق Vري ع� جارياً يكون ما الصائب فالقول

/@ ٨٩ . ١١ ـ نوح َقوَم أصاَب ما ِمثُل ُيصيَبكُم أن وعذاب@: ابتXء ã| أو
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/@١١٧ . ٣ ـ ظلموا َقوم حرَث أصاَبْت ØÍ ß¼ فzا ر´ @َكَمَثل

ã|و حقّه هو ما ع� ووقوعه العذاب شّدة ٕا ٕاشارة اXورد ã| باXاّدة التعب#
اXورد@/ شأن

/@١٥٦ . ٢ ـ ُمصيبَة م Ôx أصابَ ٕاذا الَّذيَن مX_ة@: غ# حوادث ã| أو

/@٣٠ . ٤٢ ـ أيديكُم كسَبْت ßEَف ُمصيبَة ِمن أصاَبكُم َوما

/@٧٩ . ٤ ـ ا@ fن حسنة ِمن أصابََک ما وخ#@: حسنة ã| أو

/@١١ . ٢٢ ـ ِبه اطمأّن خ) أصابَُه فٕان

/@٣٦ . ٣٠ ـ أيدvم قّدمت ا ß[ سيِّئة ُتص}م وان سيِّئة@: ã| أو

/@٢٦٥ . ٢ ـ واِبٌل ا Òwأصا ِبَربَْوٍة َحبَّة @َكَمثِل :@ ّ يى مادِّ أمر ã| أو

/@٥٦ . ١٢ ـ َنشاء َمن ِتنا Ò Öaبر ُنصيُب :@ ّ معنويى أو

/@٢٢ . ٥٧ ـ أنفسكُم ã| Zو اZَْٔرض ã| ُمصيبٍة ِمن أصاَب ما :@Fyم أعّم أو
كتاب@: ã|و تعا ا= فبٕاذن ء ãÏ¾ من يصيب ما ٕاّن Øj

/@١١ . ٦٤ ـ ا@ بٕاذِن Zّٕا ُمصيبة ِمن أصاَب ما

/@٢٢ . ٥٧ ـ ِكتاب ã| Zّٕا أنُفسكُم ã| Zو ْرِض َZٔا ã| ُمصيبة ِمن أصاَب ما

/@٥١ . ٩ ـ َلنا اُ@ َكَتَب ما Zّٕا ُيصيبنا لَن ُقل

من Bو الدنيا من شيئاً أحد Zلک Bو للملک@, Ø ãGا¡قي اXالک هو تعا ا= فٕاّن
عارية يشاء ]ا مyا يشاء مَن ãçويؤ ,@= واBٔرض ال«Êوات ã| ما وكّل شيئاً@, اMBخرة
ملكه ã| Bٔحد اختيار Bو يشاء@, كيف يشاء ]ا يشاء ما وي!ع مسّمي@, أجل وٕا

وحgه@/ وحكومته
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. ٣ ـ َتشاء ن Ú ßW الُملک Oع وتَ َتشاء َمن الُملَک ãçتؤ الُملک مالَک الّلهمَّ ُقل
/@٢٦

]ا يشاء ما فيه يفعل ا=@, حكومة وIت ا= وبيد و= ا= من اXلک كان فٕاذا
والتقدير اXطلق ا¡كم واختيار ا¡كومة ثبوت اXع� هذا فيXزم يشاء@: كيف يشاء

/@تعا = اXطلق والقضاء

/@١ . ٥ ـ ُيريد ما كُم ÒJ ا@ ٕانَّ

/@٤١ . ١٣ ـ ساب ß¡ا Ìيع Òº وهَو ¡gه معّقَب Z Jكُم وا@

التقدير@/ التكوين فيطابق

حكومته ã| تعا = العبد والتسلoمن الرضا حالة Iقّق اXعرفة هذه ويXزم
أو يX_ـه Dوف بXء أو خـ# من العـبد يصيب ما كّل ã|و وقـدره@, وقضـائه وحgه

وحكومته@/ ]الكيّته تتعلّق ã�ّال اBُمور من B@يX_ه

/@١١٩ . ٥ ـ oالَعظ الَفوز ذلَک َعنه وَرضوا م Ôyَع ا@ ãÏÈر

/@٧١ . ٦ ـ � ÒXالعا لَرّب لُنسِلَم ِمرنا واُ

له وIّققت ,@= ا¡ّق اZBٕان له حصل :@ ãæعاXا هذه حقيقة السالک شاهد فٕاذا
= اÇXالكيّة حـقيقة ¾ÇÎود من ا¡قّة اXـعارف هذه ومبدأ ,@oوالتسل الرضا حقيقة

حّقه@/ هو Fك عّز@وجّل

َحَسَنة@/ ِة ِخَر ÐZا ã|و َحَسنًَة نيا الدُّ ã| آِتنا ربَّنا ـ حقيقة يشاهد وهنا

وبـا¦لّک بايتـائه لغـ#ه اXلک Jصل ا Ø̂ وٕا اXـطلق@, اXالک هو تعا ا= فٕاّن
الدعاء@: هذا مرجع فيكون ا<هات@, bيع ومن ومُّدة ومَّدة وكيفاً Ó ØFك ا¤دود ّ الظاهريى

نفسه@/ وWلوكيّة اXطلقة مالكيّته ٕا التوّجه هو
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ـ ِخَرة ÐZوا نيا الدُّ لَُه لَيَس َمن ٕارَحم ِخَرة ÐZوا نيا الدُّ لَُه َمن يا ـ حقيقَة وهكذا
حقّاً@/ اليد صفر وهو ملكه ã| ء ãÏ¾ Bو Wلوك العبد فٕاّن

ـ والتسلoوالتفويضوالتوكّل الرضا ـ mXع أربَع للمؤمن ٕاّن ـ حقيقَة وهكذا
أن Bّٕا له Tيص Bو ا<هات@, bيع من فق#اً Tكوماً Wلوكاً نفسه يشاهد اXؤمن فٕاّن
رؤوفـاً ÓDحكـ وجّل عّز ا= يري ذلک ومع ¡gه@, خاضعاً ÓFِسل قانعاً راضياً يكون

/@�Xالعا رّب كرZاً ÓDرح
مس# عن واLرافه العبد تقص# جانب من واBضطراب الوحشة@واòوف ا Ø̂ وٕا
ا= وليس يداه@, كسبت و]Çا نفسـه ع� وظلمه العزيز hالكر الرّب وعصيانه ا¡ّق

للعبد@: تعابظXّم

/@٣٠ . ٤٢ ـ أيديكُم َكَسَبت @ ßEَف ُمصيبة ِمن أصاَبكُم َوما

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

صوت@:

اُذن ã| وقـر ما لكّل جنس وهو الصوت@, وهو صحيح أصل صوت@: ـ مقا
ٕاذا وصـائت الصوت@, شديد كان ٕاذا َصّيت@: ورجل زيد@/ صوت هذا يقال السامع@,
الصـوت من فانفعل ُصّوت كأ@نّه أيضاً@, ذلک من فهو فانصـات@: قوGم فأمّا صاح@/

الناس@/ ã| ا¡سن الذكر ْيت@: والصَّ أجاب@/ ٕاذا وذلک

ت@, مصوِّ فهو تصويتاً@, يُصّوت صّوت يقال الليث@: قال ـ ٢٢٣ . ١٢ الxذيب
صائح@/ معناه صائت@, فهو َصْوتاً, صات@يَصوت ويقال صّوت@بٕانسان@فدعاه@/ وذلک@ٕاذا
ذهب قد يقال @كر@, الذِّ يُت@: والصِّ وغ#ه@/ اBٕنسان صوت وت الصَّ السّكيت@: ابن عن
وانصات يشxيه@, B بأمر ¾Îر ٕاذا الرجل@بالرجل@: وأصاَت @ذ@كره@/ أيى الناس, ã|@صيته
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اشxر@/ ٕاذا انصياتاً@: به الزمان

ـ قـوله وأمّا مذّكر@: وهو أصوات@, وا<مع الكXم@, َجْرس الصوت@: ـ مصبا
العرب تفعل ما وكث#اً الصيحة@, ٕا ذهاباً اُّنث ا Ø̂ فٕا الصوت@: هذه ما أسد ãب� سائل
ع� العشـاء أقبلت فتقول واحد@, مسـّمي ع� واXؤّنث اXذّكر ترادف ٕاذا ذلک مثل

صاح@/ ٕاذا صائت ورجل العشاء@/ ع�مع� العشيّة وهذا العشّية@, مع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والصوت ج«Ë@كان, ّ من@أيى الصوت مطلق هو اXاّدة: هذه ã| أّن@اBٔصل@الواحد
السامعة@, ب�ا<«Ëوالقّوة اXتوّسط اGواء ã| <«Ëيوجب[ّوجاً ارتعاشJصل هو
ٕاNابه Øj جسـم@, ã| Uصوصة وحركة ارتعاش Iقّق ع� يتوقّف الصـوت فوجود
اBٔمرين هىذين من واحد فقد وٕاذا به@, وJّس الصوت لينتقل ا£اور اGواء ã| اهðازاً

اòارج@/ ã|صوت B@يوجد

/@١٩ . ٣١ ـ َصوتک ِمن وbْغُضض ـ@ م)@ Ò¡ا َلَصْوُت اZْٔصواِت أنكَر ٕانَّ

ِعـنَد أصواÇtم يغّضون الَّذين ٕانَّ ,@ Ø ã7 النَّ َصْوِت فوَق أصـواتكُم ترفعوا Zَو
/@٣ . ٤٩ ـ للتَّقوي قلوwم ا@ امتحَن الَّذيَن اولىئَک ا@ َرسول

اGمس حدِّ عن اòارجة اXرتبة وهو اBعتدال, هو التكلّم @مقام ã|الصوت حّد
وهو ,@ التأذِّيى يوجب Pهر يكون B وأن بالتكّلف@, Bّٕا اXستمع B@يسمع بأن اXوجب

والّلزوم@/ ا¡اجة مقدار عن اòارج
اBجـBعيّة والوظائف اMBداب أهّم من التكلّم عند واBعتدال الغّض ورعاية
اXعرفة أهل مع اXصاحبة كانت ٕاذا ØDس Bو اXصاحبة@, مقام ã| يلزم ما أوجب ومن



صور ٣٦٠

والفضيلة@/

اBهðاز يكون وأقوي أشّد كان Fّكل Ë»>ا ã| واBرتعاش اBصطكاك ٕاّن Øj
يكـون ال«Ìيعة اBهðازات هذه نتيجة ã|و وأزيد@, أÌºع ا£اور اGواء ã| وا¦ّوج

وأع�@/ أرفع الصوت

جهاز من وخروجـه اGـواء ]ـرور يتحقّق ا Ø̂ ٕا اBٕنسان@: ã| الصـوت وظهور
القصبة@/ ã| باBٔوتار واصطكا@كه التنفّس

الصوت خصوصيّات Hتلف وخصوصيّاtا@: الصوتيّة اBٔوتار تلک وباختXف
والNجيع@/ واòشونة اللطافة من

/@٦٤ . ١٧ ـ بَصوتک م Ôyِم استطعَت من واستَفِزز

/@١٠٨ . ٢٠ ـ ساً Ö ÒY Zّٕا تسمع Dَف ن ×a للرَّ اZٔصوات وخشعت

باBٕظهار هو ا Ø̂ ٕا اXاّدة@: عن خارج هو ن ØW أو اXاّديى nالعا وراء ما ã| التكلّم
ـ راجع ـ Mسبه nعا كّل ã| الضم#@, ã| ما ٕاظهار هو التكلّم فٕاّن وبعاXه@, به اXتناسب

@كلم@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صور@:

قياس بباب الباب هذا وليس اBُصـول@, متبائنـة كث#ة كلFت صور@: ـ مقا
أصـوره ء ãÏ¿ال و¼ÍÔت مال@/ ٕاذا يصَور@, صور قوGم منه ينقاس ا ØWو وB@@اشتقاق@/
هو فهذا وسقط@/ مال كأ@نّه ب@, ßÍÔÈ ا ßX ر@, تَصوَّ قياسه ء وNيى ٕاليک@, أملته ٕاذا وأ¼ÍÒته@:
Uلوق@, كّل صورة الصورة ذلک من بنف«Îا@/ منفردة كلمة فكلٌّ ذلک وسوي اXنقاس@,
ٕاذا Ù#َص رجل ويقال@: اXصّور@, البارٔي تعا وا= ِخلقته@, هيئة وهيى ُصَور@, وا<مع
وار الصُّ ذلک ومن ا¡ائش@, وهو النخل bاعة ْور@: الصَّ ذلک ومن الصورة@, bيل @كان
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هو قوم وقال اßXسک@, صوار وار الصُّ ذلک ومن ِص#ان@/ وا<مع البقر@, من القطيع وهو
ومن ِحّكة@/ أيى َصورة ãÏºرأ ã| أجد قوGم ذلک ومن وعاؤه@/ هو قوم وقال رJه@,
B وهذا أجاب@, ُدعيى ٕاذا الّذيى وهو َصّوار@, عصفور قال اòليل@, حكاه ء ãÏ¾ ذلک
ٕا Zيل Bٔ@نّه ,@Bًأّو ذ@كرناه الّذيى الباب من يكون أن صّح ٕان وZكن عربيّاً@, أحسبه
ع� يكون أن Zكن وهذا َصْوراً@, يُسّمي فٕانّه الفرس من الناصية َشَعر فأمّا داعيه@/

شجر@/ ذات أرض الصارة@: ويقال النخل@/ بَصور مع�التشبيه

ٕاليک@, أملته ٕاذا وأ¼Íته@: َء ãÏ¿ال Ú ãٕا ¼ÍÔُت ـ عبيد أبو ـ ٢٢٧ . ١٢ الxذيب
ٕاليک أِملهّن ـ ¼ÍÔهّن مع� اللغة@: أهل قال أماله@/ ٕاذا ويص#ه@: يصوره صاره ويقال
بعنقه, مال@Lوه ء@ٕاذا ãÏ¿ال@عنقه@ٕا والرجل@يَُصور اXيل, َور الصَّ الليث: وقال واbعهّن@/
أبو@عبيد@: قال /@ الداعيى Nيب الّذيى وهو َصّوار وعصفور َصِور@, وقد أصور@, والنعت
وقال ُصوار@/ البقر <Fعة يقال Fك وهذا لفظه@, من له واحد Bو النخل اع ßb ْوُر@: الصَّ
ويقال@: ِص#ان@/ وا<مع أصِورة@, والعدد البقـر@, من القطيع وار@: والصِّ وار الصُّ الليث@:
َقرناً@, ور الصُّ يكون أن قوم فأنكر ور@: الصُّ ã| ونُفخ سقط@, ٕاذا وتَصّور فتَجّور عه ÒÍ¼
وَرووا الثومة@, bع والثُّوم الصوفة الصوفbع أّن Fك الصورة bع ور الصُّ أّن واّدَعْوا
هاء بزيادة فواحدته واحدَته@: bُعه سبق bع كّل الفّراء@: وقال عبيدة@/ ãèأ عن ذلک
اÊºBٔء هذه من واحد فكّل والعشب@, والقطن والشعر والوبر الصوف مثل وذلک فيه@,
سبق الباب هذا bيع Bّٔن هاء@, فzا زيدت واحدته أفردت فٕاذا جنسه@, <ميع Ëºٕا
Qمع ا Ø̂ وٕا صورة@, واحدته يقال أن N@Bوز واحد فهو الَقرن@: ور الصُّ وأمّا واحدته@,

سبقتbعه@/ واحدته Bّٔن ُصَوراً اBٕنسان صورة

/@Dس مثال@, هيئة@, شكل@, صورة@, �صوراه� ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

وب� وبيyا جانب@, ٕا واBٕمالة التحويل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
ومع�@/ لفظاً وتشابه اشتقاق الص#ورة ماّدة

داعيه@/ ٕا ويرجع يتحّول أ@نّه باعتبار ّوار@: الصَّ ذلک ومن

الكرZة@: اMBية مرجع اXع� هذا وٕا

Ø Ôj جـزءاً مyّن جبل ُكّل َع� bجَعـل Ú Ôj ٕاليَک Íهّن Ô½ف ß Ö(الطَّـ ِمن أربعـًة َفُخذ
/@٢٦٠ . ٢ ـ يأتينک ادُعهّن

Ø�ح بيyا واBعتياد اBُنس حصول جهة من اBٕماتة@: قبل والعطف فاBٕمالة
هـنا والتـعاطف اBُنس وهذا ٕاليـه@, ف#جعن دعائهّن ح� والعطف اBٕمالة يتحّصل
اÇòالق ٕا بالنسبة وأمّا ,@ Ø ãèكتسا@Bا oوالتعل وا¦رين بالNبية يتحقّق ا Ø̂ وٕا Ø ã�صيI
ع� آدم خلق تعا ا= فٕاّن ,@ ّ حضوريى Ø ãçذا Fyبي وا¦ايل التعاطف فٕاّن وا¢لوق@:
ا¡جب رفعت ٕاذا Fyبي ا¤بّة تتظاهر اXب� هذا وع� روحه@/ من فيه ونفخ صورته

راِجعون@/ ٕاليِه وٕانّا ِ@ِ ٕانّا قالوا وJّبونه@/ ا@ م Ø{J@@ـ

رأيت@/ Fك الع�يّة اللغة من مأخوذ فهو الصورة@: مفهوم وأمّا

/@٦ . ٣ ـ َيشاء َكيَف رحام َZٔا ã| ُيصّوركُم الَّذيى هَو

/@١١ . ٧ ـ رنا@كُم صوَّ Ú Ôj َخَلقنا@كُم َوَلَقد

/@٦٤ . ٤٠ ـ ُصَوركُم فأحسن وصّوركُم

الظاهريّة اòصوصيّات تعي� وهو والتكوين@, والتقـدير اòلق بعد فالتصوير
اXاّدة@/ قبال ã| Ë»>ا من ّ الظاهريى الشكل وجهة
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وبقـدرته تعا ا= من ء ãÏ¾ كّل ã| اBٔصـيلة اXاّدة وخلق التكوين أّن Fوك
واGيئة الشكل ã| والتدب# الظاهريّة ا<هات وتعي� التصوير كذلک وعلمه@: وتدب#ه

منه@/ يNاءي Dف والنظم
فX@بـّد مكنوuا@, ã| ما Ø�ويتج اXاّدة@, خصوصيّات فعليّة تتحّصل وبالصورة

/@Fyبي تاّم وتناسب كامل التيام من

/@٢٤ . ٥٩ ـ اXصّور البارٔي اòالق ا@ هَو

مـقام وبـعدYا النـقائص@, ورفـع التكوين مقام وال�ء التقدير@, مقام اòلق
التصوير@/

الصورة@: من يراد وكذلک , Ø ãæالزما B ãçالذا والتقّدم الNتيب منه يراد الNتيب@:

ã| للFّدة فٕاّن اòلق@, جريان ã| اXتحّولة َور الصُّ مطلق B اXقصودة@, اXنظورة الصورة
uائّية@/ منظورة مقصودة صورة ٕا تنxيى أن ٕا قهراً صورة IّوtBا من @كّل

Bو وبيده@, تعا ا= تدب# Iت وكلّها التكـوين@, مقام ã| ثXث مراتب فهذه
ÏÉمقت�ع يشاء ]ا يشاء ما يفعل اXقام@, هذا ã| له ¾Ìيک Bو غ#ه@, Bٔحد اختيار
ÏÉمقت ع� للعباد وتكاليف أحكاماً ويقّرر الكتاب ل Ø!ي Øj التاّمة@, وحgته علمه

اXقصود@/ الغرض ويتحّصل التكويَن@, الت¿Ìيُع ليوافق التكوين@, ذلک

فعليّة تتحقّق بالصورة فٕاّن التكوين@, ã| اBٔخ#ة اXرتبة هو التصوير كان وØXا
فيكون وجوده@: Ørي وwا وخواّصه@, آثاره تBيز وwا وشيئّيته@, حقيقته وتظهر ء ãÏ¿ال
فأحَسن ركُم وصوَّ ـ س� Ô¡ا اÊºBٔء من عال مقام ã| ر� �اXصوِّ ال¿Ìيف ËºBٕا هذا

رُكم@/ ُصَو

ٕادامـة ã| ٕاليه ÇJتاج ما كّل ء ãÏ¿لل يعطيى أن وهو تgيلها@, الصورة وIس�
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ال¿Ìائط bيع ¡اظ مع ا¡gة@, ع�ما@تقتضيه القوي@واBٔعضاء@وا<وارح من حياته
نات@/ وا¤سِّ واللّوازم

مرجعه التصوير فٕاّن اBٔصل@, مع تناسبه �O B �الصورة� اXفهوم هذا ٕاّن Øj
اXلحوظ@/ هو ما ٕا Zيلها ح� حالة ٕا حالة من Iويل ٕا

الناصية شعر ومن اXسک ومن البقر من والقطيع النخل bاعة ـ oمفاه وأمّا
من@Iّصل@هيئة@وحالة@Uصوصة@@وIّول مأخوذة ا Øu@فكأ اBٔرض@وغ#ها: ومن@أشجار

جالبة@/ خاّصة صورة ٕا

ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا النفخ فٕاّن استعارة@, هنا فالقرن الَقرن@: ]ع� ور الصُّ مفهوم وأمّا
اBٔ@كناف@/ ال¿Ìق@والغرب@وbيع Jيط كب#اً قرناً يشبه النفخ ولعّل عاn@ال�زخ@واXثال,
Pمع@/ وليس والصوفة@, وف والصُّ وا¦رة كالتَّمر للصورة جنس Ëºٕا ور والصُّ
Bتشّتت واحد أمر ٕا ومواجه متعلّق كأ نّه النفخ أّن ٕا ٕاشارة والتعب#بٕاËº@ا<نس:

اختXف@/ Bو فيه

مطّهرون nالعا ذلک موجودات فٕاّن واXثال@: ال�زخ nعا ã| ما يناسب ور والصُّ
nعا اXاّدة nعا ٕا بالنسبة nالعا هذا وكأّن ولوازمه@, وا<سد اXاّدة nعا كثافات عن

وصورة@/ ومثال شكل

ٕا وبالنسبة nالعا هذا ã| يقع Çا Ø̂ ٕا أيضاً والنفخ Bٔحد@, فيه ريب B ا ØW وهذا
ال�زخّية@/ اXثاليّة موجوداtا

nعـا ٕا وتـبديله nالعـا ذلک ã| تأث#ه وخصوصيّات النفخ هذا آثار وأمّا
ومـعرفة وٕادرا@كـها فهمها عليـنا يشكل ã�ّال اXراحـل fن والبعـث@: Ì¿والن Ì¿¡ا

لنا@/ اXرحلة هذه ã| لقصور خصوصيّاtا,@
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/@٧٣ . ٦ ـ ور الصُّ ã| ُينَفخ يَوم الُملک ولَُه ا¡ّق َقوله

/@١٠١ . ١٨ ـ عاً Òb َفَجمعناُهم ور الصُّ ã| وُنفخ

/@٩٩ . ٢٠ ـ ُزرقاً يومئٍذ ا£رم� Ì¿ ÒLو ور الصُّ ã| ُينَفخ يَوم

م Ôyَبـي أنسـاب Dَف ـور الصُّ ã| ُنفخ فٕاذا ُيبَعثـون يَوِم ٕا: َبرزخ وراِئِهم وِمن
/@١٠٣ . ٢٣ ـ يومئٍذ

/@ ٨٧ . ٢٧ ـ اZَْٔرض ã| وَمْن واِت مى السَّ ã| َمْن ففزَع وِر الصُّ ã| ُينفُخ ويَوَم

َبعثنا َمْن َويلنا يا قالوا َينِسُلون م ß Ùwر ٕا: اZٔجداِث من ُهم فٕاذا وِر الصُّ ã| وُنِفَخ
/@٥١ . ٣٦ ـ َمْرَقِدنا ِمن

ُنفخ Ú Ôj ا@ شاَء َمن Zّٕا ْرِض َZٔا ã| وَمْن Êواِت Ú»ال ã| َمن فصِعق وِر الصُّ ã| وُنِفَخ
/@٦٨ . ٣٩ ـ ينظرون قيام ُهم فٕاذا اُخري فيه

/@٢١ . ٥٠ ـ الَوعيد يَوم ذلک ور الصُّ ã| وُنفخ

/@١٤ . ٦٩ ـ فُد@ّكتا وا2بال ْرض َZٔا لت Ôaو واحدة نفخٌة ور الصُّ ã| ُنفخ فٕاذا

/@١٨ . ٧٨ ـ أفواجاً فتأتون ور الصُّ ã| ُينَفخ يَوم

بيانات@: اXقام هذا ã|
معنويّاً@, أو ماّدياً وعلّواً@, ارتفاعاً يوجب بالفم ر´ وٕالقاء تنفيس النفخ@: ـ ١
ولد لتكّون اXوجب �ع� hمر ã| والنفخ جديدة@, ¡ياة اXوجب الروح نفخ ذلک من

ا=@/ بٕاذن ط# لتكّون الط# ã| والنفخ فzا@,
وأن فـzا@, وارتـفاعاً انتفاخاً يوجـب وأن B@بّد أيضاً الصور ã| بالنفخ ـ ٢
يتحّصل أن وBبّد النفخ@, متعلَّق هيى ـور الصُّ فٕاّن جديدة@, حياة الصور ã| به تتحّصل



صوع ٣٦٦

فيه فانفخ ,@ روحيى من فيِه وَنَفْخـُت @:@ ã| Fك غـ#ها@, ã| B فzا واBرتفاع اBنتفاخ
روحنا@/ من فzا فنفخنا اً@, Ö(َط فَيكون

ال�زخ nعا ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا ور الصُّ نفخ أّن ع� ال¿Ìيفة اMBيات هذه تدّل ـ ٣
النفخ وهذا البعث@, nعا ٕا واBنتقال للxيّؤ مقّدمة وهو البعث@, nعا وقبل واXثال@,
من التقّرب ويوجب ¾Ìائطه ويوجـد البعث nعـا ورود ٕا اBسـتعداد روح ينفخ
ويشاهد ,@= الُملک ف#ي ـ@ وال�زخ@ اXثال nعا من أزيد ا¡قيـقة مراحل مشاهدة
اBٔنسـاب@, وانـتفاء ال�زخ@, بـعد والبعث ٕاليه@, ا£رم� Ì¿وح ٕاليه@, الناس اجBع
وغ#ها@/ والوعيد@, مyم@, والصعقة ا¤دودة@, اBٔجداث من وقياماً الفزع@, وحصول

نـفخة وقـوع ع� َينظرون@: قيام ُهم فٕاذا اُخري فيه نفخ Ø Ôj ـ اMBية تدّل ـ ٤
ينظرون@/ قيام هم فٕاذا الفعلّية@, Iقّق مرحلة توجب ثانويّة

اBُمور Øيتب� وبالبعث والبعث@, الدنيا ب� Dف برزخ اXثال nعا أّن فينظر ـ ٥
/@Xًتفصي اBٔفراد مقام rتOو ا¡ساب ويتقّرر اXراتب Øويتع�

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

صوع@:

وتـصّدع@, تـفّرق عـ� يـدّل أحدYا بابان@: وله صحيح أصل صوع@: ـ مقا
تشقق@, ٕاذا َشَعره تصّوع ويقال تفّرقوا@/ ٕاذا تصّوعوا ـ قوGم ـ فاBّٔول ٕاناء@/ ـ واMBخر
وهو واع@, والصُّ فالصاع اBٕناء@: فأمّا هاج@/ النبت@: تصّوع أيضاً@: وقال اòليل@/ قال @كذا

صاعاً@/ اXكاييل من مكيال يكون وقد به@, ي¿Ìب ٕاناء
وذلک أمداد@, أربعة باXدينة@: الّذيى �ص� Ø ã	الن وصاع مكيال@, الّصاع@: ـ مصبا

/@ ّ بالبغداديى وُثلث أرطال `سة



٣٦٧ صوع

ي¿Ìب للملک كان الّذيى اBٕناء وهو ذ@كر@, واع@: الصُّ الفّراء@: ـ ٨٢ . ٣ الxذيب
طرفاه@/ ãGيلت @الّذيى ØãÏºّكرك@الفارXا هو واع: الصُّ سعيد: وقال والصاع@يؤّنث@ويذّكر/ به@/
يكال كان َوِرق من كان ٕانّه قيل@: وقد واحد@/ ء ãÏ¾ والسقاية@: واع الصُّ ا¡سن@: وقال

به@/ ¾Ìبوا ا Ø[ور به@,

ُّ Çيى ß Ògال يـصوع قوGم وفيه فتفّرق@, فّرقته أيى فانصاع ء ãÏ¿ال ُصعت ـ صحا
به يكال الّذيى والصاع@: اBٔرض@/ من Øطم�Xا والصاع@: نواحzم@/ من أتاهم ٕاذا أقرانه@:
واع@: والصُّ اXضمومة@Yزًة/ الواو من ِشئت@أبدلت أربعة@أمداد,@وا<مع@أصُوع@/@وٕان وهو

الصاع@/ ã| لغة

/@�dيا زّرين جام ِصيعان@: bعه @ُصواع@, :@ ãGتطبي فرهنگ

/@( @Sw,@t ) جام@/ ُصوعت@: ـ ãÏ¿حب
/@( @Sâ @,@â @) مñان@/ صاعاء@: ـ آراميى صاع@:

/@( @So @,@â @) ظرف@/ ُصوعا@: ـ ãæياÌº صاع@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يـقال@: والتجّمع@, النظم قبال ã| التفرق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
وهاج@/ تفّرق ٕاذا تصّوع

ã| متداولة وكانت ال«Ìيانيّة اللغة من واردة هيى ا Ø̂ ٕا الكلمة فهذه واع@: الصُّ ]ع�وأمّا وهيى رأيت@, Fك ا¡بشية اللغة ã| ما مyا وقريبة اBٕسXم@, قبل الشامات ãÏÈأرا
اBٕناء@/

ال«Ìيـانّية@, من القريبة اMBراميّة اللغة من اXأخـوذة الصاع كلمة مyا وقريبة



صوف ٣٦٨

مكيال@/ وهو به يوزن ما وهيى

Ô(العـ أ@يَّـxا ُمؤذِّن أذَّن Ú Ôj أخيِه َرحل ã| قاية السِّ َجَعَل هازهم ÒP زهم جهَّ ØF َفلَ
.@١٢ ـ ÇXِلک ا ُصـواَع َنفِقد قالوا َتفِقدون ماذا علzم وأقَبلوا قالوا َلسارقون ٕانَّكُم

/@٧٢

أو ]با¾Ìة العمل كان سواء �ص� Ø ã	الن يوسف ٕا راجع جَعل@: ـ ã| الضم#
ا Øuفـٕا ال«Ìقة وحكم /@oللتفخ عليه اXصدر وأطلق به Gيُس ما ـقاية@: والسِّ بأمره@/
يوسف أخذوا م Øuفٕا صاحبه, من دون@ٕاجازة من غ#حّق@وأخذه من ء ãÏ¾ ã|@ف ØÍ½ت
سلطxم@/ Tدودة ã| بنيام� أخاه جعلوا Øj عدوان@, ف ØÍ½ت فيه فوا ØÍ½وت أبيه من
مضافاً اXكيال@, ]ع� وليس للملک@يسG@منه@, كان Uصوص ٕاناء هو وُصواع@اXلک@:

الكيل@/ لعامل وهو اXلک@, ٕا ٕاضافته يناسب B اXكيال أّن ٕا

B واXكـيال السـقاية@, هو الرحل ã| ا£عول بأّن ´Í½الت أيضاً@: عليه ويدّل
للملک@/ ØDس Bو منه@, ال¿Ìب يناسب

Fمفهومه ã| فٕاّن والصـاع@: واع الصُّ وكلمة اXاّدة ب� مناسـبة وجود �O@Bو
التشقّق Jصل Fw اBٕناء أو اXكيال ٕاّن حيث باbBٕال@, والتشقّق التفّرق مع� أيضاً

ا£موع@/ عن Øمع� مقدار وتفريق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صوف@:

كث# وصائف@: أصوف وكبش منه@, أخّص والصوفة للضأن@, الصوف@: ـ مصبا
ويصيف@: يصوف ال«Îم وصاف مولّدة@/ كلمة :@ Ø ã|صو وهو الرجل وتصّوف الصوف@/

عدل@/

يرجع كلّه والباب اXعروف@/ وف الصُّ وهو صحيح@, واحد أصل صوف@: ـ مقا



٣٦٩ صوف

كانوا قوم وُصوفة@: ُنقرته@/ ã| السائل َعر بالشَّ أخذ ٕاذا قفاه@, بصوفة أخذ يقولون ٕاليه@/
Çم Øu@أ عبيدَة@: ãèأ عن وحكيى ا¡اّج@/ وñNون الكعبة@, Oدمون كانوا ا<اهلّية@, ã|
ٕاذا ,@ ØÌ¿ال عن صاف ـ قوGم فأمّا الصوف@/ يتشبّک Fك فتشبّكوا Qّمعوا القبائل أفناء

ماَل@/ ٕاذا صاَف يقال اBٕبدال@, باب من فهو عدل@,

وقيل الصوف/ منسوب@ٕا@لُبسه قيل : Ø ã|و والصُّ ومن@أصوافها@وأوبارها/ مفر@ـ
ٕا مـنسوب وقـيل بالعبادة@, BشتغاGم الكعبة Oدمون الّذين الصوفة ٕا منسوب
وفان الصُّ Vري ع�ما@Nريى الطُّعم ã|@قتصادهم@واقتصارهمB نبت هو الّذيى وفان الصُّ

الغذاء@/ ã| الغناء قلّة ã|
وُصوفانيّة, وكبش@صاٌف /@Fyم ما@يعمل أيى يلبسالصوف@والقطن, فXن ـ أسا
wم@, يفيضون أيى عرفات@, من ا¡اّج ñNون صوفة آل كان ويقال وف@/ الصُّ @كث#
النسک@, ã| wم تشبzاً ٕالzم نُسبوا الصوفيّة ولعّل صفوان@, وآل صوفاَن آل Gم ويقال
للتخفيف@, واواً الفاءين ٕاحدي بقلب الصوفيّة فِّيّة الصُّ مكان فقيل ّفة@, الصُّ أهل ٕا أو

الصوامع@/ وأهل العبّاد لباس هو الّذيى الصوف ٕا أو

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

والتحقيق@:

والوبر اXعزي ã| كالشعر الشاء@, جلد ما@يواريى هو @اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
ُصوفة@/ منه الواحدة والقطعة لXٕبل@,

يائيّاً@/ الصيف من فهو عدل@: ]ع� صاف قوGم وأمّا
من بألبسـة لتلب«Îم وذلک وف@, الصُّ ٕا منسـوبة فهيى الصـوفّية@: كلمة وأمّا
الناسك� َديدن وهذا من@صوف, مصنوعات اBٔغنام@أو ع�جلود وف@وجلوÎºم الصُّ



صوم ٣٧٠

فليس غ#ها@: أو وفة الصُّ أو فّة الصُّ ٕا ٕانتساwم وأمّا القدZة, اBٔزمنة من الزاهدين
تكّلف@/ ã| تكلّفاً Bّٕا

أثاثاً وأشعارها وأوبارها أصوافها وِمن ///@ ُبيوتاً نعام َZٔا ُجلود ِمن َلكُم َوَجَعَل
/@ ٨٠ . ١٦ ـ ح� ٕا: وَمتاعاً

وبر له وما كاXعز شـعر له وما كالضـأن صوف له ما@يكون تشـمل فاBٔنعام
يفرش@/ وما يلبس ما مyا فيتّخذ @كاBٕبل@,

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

صوم@:

,@mالصا صوم ذلک من مكان@, ã| وركود ٕامساك ع� يدّل أصل صوم@: ـ مقا
صوماً@/ الكXم عن اBٕمساك ويكون ُمِنعه@, ما وسائر وم¿Ìبه مَطعمه عن ٕامسا@كه هو
الشـمس اسـتواء والصوم@: الر´@/ ركود ْوم@: والصَّ /@mصا mللقا فيقال الركود@: وأمّا

َموقفه@/ الفرس@: ومَصام تدوZها@/ عند ركدت ا Øu@وكأ الyار@, انتصاف

فٕانّه وم الصَّ Bّٕا له آدم ابن عمِل كّل �ص�@: Ø ã	الن قال ـ ٢٥٩ . ١٢ الxذيب
ا= وقال شيئاً@/ B@يَطعم الّذيى السا@كت mالقا اòيل@: من mوالصا أبو@عبيد@: قال /@ ã
اBٕمساك اللّغة ã| الصوم غ#ه@: وقال َصمتاً@/ أيى ـ َصوماً ن ×a للرَّ نََذرُت ã Ùæ ـ@@ٕا تعا
واXنكح@, واÌ¿Xب اXطعم عن Bٕمسا@كه mصا mللصا وقيل له@, والNك ء ãÏ¿ال عن
العلف عن Bٕمسا@كه mصا للفرس وقيل الكXم@/ عن Bٕمسا@كه mصا للصامت وقيل
عمل@/ Xب قيام والصوم@: الكXم@/ وترك اBٔ@كل ترك الصوم@: الليث@: وقال قيامـه@/ مع
ت�ح nو قامت ٕاذا الyار@: انتصاف عند الشمس وصامِت ركدت@/ ٕاذا الر´@: وصامِت

تَُدر@/ فلم قامت ٕاذا صا_ة@: وبَكرة مكاuا@/



٣٧١ صوم

كردن@/ امساك روزه@, َصوماً@: صام ـ@ ãGتطبي فرهنگ

ُصوم@/ = ـ ع�يى

ُصوما@/ ُصوم@, ـ آراميى

صاوما@/ ُصوما@, ـ ãæياÌº
َصوم@/ صيام@, �صوم� ـ قع

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

والتحقيق@:

¾Ìٍب@, أ@كٍل@, ء@, ãÏ¾ ّ أيى عن اBٕمساك مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد اBٔصل أّن
وغ#ها@/ نكاح@, خاّصة@, حركة خاّص@, عمل @كXم@,

ع� قرينة تدّل أن Bّٕا اBٕطXق@, عند اÇXراد وهو الصحيح@, اBٔصل هو وهذا
/@ ّ ال¿Ìعيى اXصطلح الصوم وهو خاّص@, ٕامساك ٕارادة

/@٢٦ . ١٩ ـ اً ٕانسيّ اليَوَم @َكلَِّم اُ َفلَن َصوماً ن ×a للرَّ نذرُت ã Ùæ ٕا :@ ã| Fك فاBّٔول
بالكXم@/ وتقيِّده Ìه Ù»تف بعده وا<ملة ٕامسا@كاً@, أيى

/@ ٨٩ . ٥ ـ أZانكُم كّفارة ذلک أيّام ثDَثة َفصياُم د ÒN Òn ن Ò Òf :@ ã| Fك ãæوالثا

/@١٨٧ . ٢ ـ نسائكُم ٕا: الرَفُث يام الصِّ ليلَة َلكُم اُحّل

/@٩٢ . ٤ ـ ß Öُمتتابَع� Îرين Ò¾ فِصياُم د ÒN Òn ن Ò Òf
/@ ّ ال¿Ìعيى الصوم مyا ف#اد

الكرZة@: اMBية ã| العاّم@: اXع�اBٔصيل ٕارادة النظر ã| يقوي بل تمل ÔJ ا ØWو
قات واXتصدِّ ق� واXتصدِّ واòاشعات واòاشع� واXسلFت@/// اXسلم� ٕانَّ
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/@٣٥ . ٣٣ ـ والّصا_ات والصا_�

السلوك عن وZنع ا= سبيل يسّد ما كّل عن اBٕمساك مطلق ٕارادة اXناسب فٕاّن
القاطع@/ oوالتصم النيّة ٕاخXص عن يكشف الّذيى وهو ٕاليه@,

بالNتيب تعا ا= ٕا السلوك مراحل بيان مقام ã| الكرZة اMBية أّن �O Bو
ا=@/ ٕانشاء آخر مقام ولتفصيلها فzا@, ذ@كر الّذيى

الكرZة@: اMBية اXورد@: ã| اXع� ع�عموم ويدّل

/@١٨٣ . ٢ ـ تتَّقون َلَعلَّكُم َقبلكُم ِمن الَّذيَن َع� ُكِتَب @@F كَ ياُم@ الصِّ َعَليكُم @ُكِتَب

Uصوصة@/ فالصوم@تقوًي نتائج@الصوم, من اBٕمساك@وهيى من فٕاّن@التقوي@قريبة

ع�امتداد يدّل فيه واXّد ]قتÏÉلفظه الصيام أّن يام@: والصِّ ب�الصوم والفرق
فيه@/ قيد Bو مطلق فٕانّه الصوم XRف الصوم@, أيّام ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صيح@:

الشجرة@: وصاحت ¼Íخ@/ وصياحاً@: َصيحة به يصيح ء ãÏ¿بال صاح ـ مصبا
باXدينة@/ معروف [ر :@ Ø ãæيحا والصَّ تصّدع@/ الثوب@: وانصاح طالت@/

مـنه والواحدة ياح@, الصِّ منه ,@ ãالعا الصوت وهو صحيح أصل صيح@: ـ مقا
ا ØWو التفّرق@/ والنفر@: ياح@/ الصِّ يح@: فالصَّ ونفر@, صيح كّل قبل فXناً@ لقيت يقال@: َصيحة@,
طال ا ØX كأ@نّه طال@, ٕاذا الّنبـت@, وصاح الشـجرة صاحت ـ قوGم هذا من يسـتعار
تشــقّق وهو التصـّيح@: وأمّا الصائح@/ ع� يدّل الّذيى ـياح كالصِّ طوله ُجعل وارتفع

التصّوح@/ وهو الواو@, فيه فاBٔصل اòشب@,
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والصيحة: اشتّد@/ ء@ٕاذا ãÏ¾@كّل صوت ياح: والصِّ قال@الليث: ـ ١٦٦ . ٥ الxذيب
اÇòيل فاجأtم ٕاذا الغارة@: وَصيحة العذاب@, به ãيع� ـ ْيَحـة الصَّ م Ô Ötفأَخَذ العذاب@,

هلكوا@/ ٕاذا فXن@, آل ã| صيَح ويقال@: اXناحة@/ صيحة والصائحة@: الُمغيرة@/

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

والتحقيق@:

هذه و]ناسـبة الشديد@/ اXرتفع الصوت هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
زaة يوجب اBعتدال حدِّ عن وخرج Xع ٕاذا الصوت فٕاّن ع�العذاب@, تطلق الشّدة
نفسـه ويعّرف يصـيح فكأ@نّـه طال@, نبـات ع� تطلق اBرتفاع و]ناسـبة وعذاباً@/

بتظاهره@/

/@٦٧ . ١١ ـ يحة الصَّ ظلموا الَّذيَن وأخذ

/@٧٣ . ١٥ ـ ق� ßÌ¿ُم يحة الصَّ فأخذtم

/@٣١ . ٥٤ ـ ا¤تِظر ßoَكهش @َفكانوا@@ واحدة َصيحة َعلzم أرَسلنا ٕانّا

وأع� الساعة@, ã| Xًمي ٧٢٠ من قريبة اGواء ã| الصوت س# Ìºعة ٕاّن يقال
٢٠٠٠٠@. فيه والذبذبة اBهðاز ما@يكون هو تسمعه@: اBٕنسان@أن اُذن تستطيع صوت

وهيى الصـوتّية@, فوق باXوجات هذه من اBٔشّد اXوجات وتسّمي الثانية@, ã| مرتبة
اBٕنسان@/ Iّمل حدود عن اòارجة

فـٕاذا اGواء حركة هذا ويشـبه والنقمـة@, العذاب ٕا حينـئذ الرaة فتنقلب
هادمة@/ عاتية رJاً فتص# حّدها@: عن Qاوزت

جّو@/ أو أرض ã| بانشقاق أو باصطكاك توجد ا Ø̂ ٕا والصيحة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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صيد@:

صائد والرجل َمصيد@, فالط# صيداً@, يصيده وغ#ه الط# الرجل صاد ـ مصبا
الغيث وخال يَعاف وعاف يَبات وبات يَصاد صاد يقال@: :@ Ø ãèعراBٔا ابن قال وصيّاد@/
مفعول ]ع� فَْعل ٕامّا صيداً@, يصاد ما ويسّمي الكّل@/ ã| Ì»بالك يفعل ã| لغة اله@, ÒO

صاده@/ مثل واصطاده ُصيود@/ وا<مع باXصدر@, تسمية وٕامّا
ٕاذا فXناً@: وِصدُت أخذه@/ ٕاذا َصيداً@: يصيده الصيَد صاد ـ ٢٢٠ . ١٢ الxذيب
Çwا@/ يُـصاد ã�ّال ِمصيدة@: الليث@: قال له@/ بغيxا أيى حاجة@, بغيته كقولک له@, صدتَه
مُصطاد, فهو يصطاد واصطاد أة@/ Ö Ògال ونَصيد النَّعام بَيَض نصيد خرجنا تقول@: والعرب
الصاد ّكيت@: السِّ ابن صيدها@/ يطلب أيى الوحش يتصيّد فXن وخرج أيضاً@/ والَمصيد
وتَسـمو الزبد مثل اُنوفها من فيسيل رؤوÎºا ã| اBٕبل يصيب داء َيد@: والصُّ يد والصِّ
مَـلِک يـقال معنيان@, وله اBٔصَيد@, مصدر َيد@: الصَّ الليث@: وقال بُرؤوÎºا@/ ذلک عند
من الناس ٕا اBلتفات B@يسـتطيع من أيضاً واBٔصيَد /@BًÊ¾و Zيناً يلتفت B أصيد@:

وLوه@/ داء

رأَسـه@, ء ãÏ¿ال ركوب وهو واحد@, مع� ع� يدّل صحيح أصل صيد@: ـ مقا
أمامه@/ ناظراً اBٕنسان يكون أن وهو يد@, الصَّ ذلک من مائل@, Bو ملتفت غ# ومضيُّه
ومن التفاته@/ لقلّة بذلک يى Ùdو قالوا الِصيد@, وbعه الَمِلک@, اBٔصَيد@: اللغة@: أهل قال
ج@, ُيعرَّ B َمّراً Zّر أ@نّه وذلک هذا@, من الصيد واشتقاق خلقة@, أصيد يكون مَن الناس
ÍÈبت ٕاذا الرجـَل@, رأسُت يقال Fك ٕاdه@, من ذلک فاشتّق ِصيد@, قد قيل أخذ فٕاذا
ا ØWو ِصدُتـه@/ قلت فأخذتـه يد بالصَّ وقعَت ٕاذا كذلک بطنه@/ ÍÈبت ٕاذا وبطنته@, رأسه@/
السـيِّئة النِّسـاء@: من ـيدانة الصَّ ٕاّن السّكيت@: ابن قول القياس هذا صّحـة ع� يدّل
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التفاtا@/ لقلّة بذلک يت Ùdو لق@, Ôòا
ال¿Ìع ã|و Wتنعاً@, كاَن ا ØW به يُظَفر ما تناول وهو صاَد@, مصدر ْيد@: الصَّ ـ مفر
يسّمي وقد ,@BًXح كان ما منه واXتناَول Wلوكاً@, يكن n ما اXمتنعة ا¡يوانات تناول

َصيداً@/ الَمصيد

شكار@/ @= @َصيد@ @ـ ãGتطبي فرهنگ

�صود�@/ ـ @ آراميى ,@ ع�يى

@ِصيد@/ @ـ آراميى ُصّود@/ ـ@ @ ãæياÌº
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومـراقـبة ÇMيلة وتـناوله ء ãÏ¾ قبض هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اBٔصل أّن
أخذه@/ عن آبياً كان ٕاذا Uصوصة

واMBرامّية@/ الع�يّة من مأخوذة اللغة وهذه

]ناسبة ا Øuفٕا �Zو¾Êل@: ٕا التفات عدم توجب الرأس ã| حالة ـ مفهوم وأمّا
وهذه مطلوبه@/ يصيد أن ٕا سكونه hويد حركاته يراقب فٕانّه للصائد@, مراقبة حالة

غ#ه@/ أو مرض من كانت سواء الرأس ã| ا¡الة
لشخص Wلوكاً الَمصـيد B@يكون أن مyا ¾Ìائط@: اBٕسـXم ã| للّصيد ٕاّن Øj
كاBٕحرام@/ فzا@ الصيد عليه Jـرم حالة ã| الصـائد يكون B أن ومyا ¾Ìعاً@/ آخر

َرم@/ Ò¡ا ã| وقع ٕاذا Fك الصيد فيه Jرم Tيط ã| الصيد B@يكون أن ومyا
Ùال� َصْيَد َعَليكُم وُحّرم يّاَرة وللسَّ َلكُم َمتاعاً َوطعاُمـه البَْحر َصيُد َلكُم اُِحلَّ
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/@٩٦ . ٥ ـ ُحُرماً Ôrما@ُدْم

ماحكم@/// وِر أيديكُم تناله يد الصَّ ِمن ء ãÏ Ò¿ب ا@ َليبلونَّكُم آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ يا
ما مثل فجزاٌء داً ُمتعمِّ ِمْنكُم قتلُه وَمْن ُحُرم Ôrوأن الّصيد Z@تقتلوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا

/@٩٥ . ٥ ـ النّعم من قتل

وٕاذا م@/// ُحُر Ôrوأن يد الصَّ ã Ø� ÔT Ò(غ َعَليكُم ُيت� ما Zّٕا اZٔنعاِم يمة Òw َلكُم اُحلَّت
/@٢ . ٥ ـ فاصطادوا Ôrحَلل

اُمور@: الكرZة اMBيات هذه من يستفاد

والُمحرم@/ للمحّل ,@Xًوأ@ك صيداً وَمصيده@, البحر صيد حلّيّة ـ ١

/@Xًوأ@ك صيداً للمحرم ومَصيده Øال� صيد حرمة ـ ٢

ووسيلة@/ بسXح أو بيد ب�كونه اBصطياد ã| فرق B ـ ٣

للحرام مقّدمـة كوuا جهة من اBصطياد مقّدمات ب� ا¡رمة ã| فرق B ـ ٤
والقتل وا¡بس كاBٔخذ اBٔ@كل ٕا ينxيى أن ٕا مؤّخراته أو ,@ñوالتجه ٕاليه @كاGداية

واBٔ@كل@/ والطبخ

Jصل وله به وما اBصـطياد هو ا¤ـّرم أّن ٕا ٕاشارة بالصيد@: التعبـ# وأمّا
يشـمل B حينئذ فٕانّه صيد@, ÒXبا التعب# من أحسن وهذا اBٔ@كل@, فيشمل اBصطياد@,

اBصطياد@/

الصيد@/ ع�اختيار يدّل اBفتعال فٕاّن باBصطياد@: والتعب#

اللحاظ وwذا منه@, اBٔ@كل باعتبار هيى ا Ø̂ ٕا وحرمته الصيد حلّيّة أّن �O Bو
Jرم ا ØW وغ#ها الوحشيّة ا¡يوانات سائر وأمّا ا¤ّللة@, ال}يمة ٕا فيه النظر يكون

فيه@/ Lن ØFع فخارج أ@كله@:
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والتـنّعم أ@كلها ٕاحGXا من اXراد فٕاّن اZٔنعام@, wيمة َلكُم ِحلَّت اُ :@ ã| Fك وهذا
اBٔ@كل@/ هو مyا اXطلوب الغرض فٕاّن wا@,

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

ص�@:
ذلک من واXرجع@, اXآل وهو واحد مع� ع� يدّل صحيح أصل ص#@: ـ مقا
وذلک قضائه@, من ٕا¾Ìاف أيى أمره@, ِص# ع� أنا ويقال وَص#ورة@, يص#َص#اً صار
بذلک يت Ùdو ِص#ة@, والواحدة للبقر@, يتّخذ كا¡ظائر :@# والصِّ ٕاليه@/ يُصار الّذيى هو

رأيى B ويقال ٕاليه@/ يُصار Bٔ@نّه بذلک يى Ùdو آخره@, اBٔمر@: وَصيّور ٕاليه@/ تص# ا Øu@Bٔ
نزع ٕاذا أباه فXن Ø#وتَص غ#ه@/ Bو َحزم من يص#ٕاليه ء ãÏ¾ B أيى َصّيور@, Bو لفXن

أبيه@/ ٕا صار كأ@نّه كذا يى Ùdو الشبه@, ã| ٕاليه

علzا@/ يكن n أن بعد الغ� حالة ٕا ٕانتقل ص#ورة@: غنيّاً زيد صار ـ مصبا
مرجعه أيى مص#ه@: وٕاليه ٕاليه@, رجع كذا@: ٕا اBٔمر وصار كذلک@/ `راً@: العص# وصار
# والصِّ ص#ة@/ الواحدة السمک@, صغار :@# والصِّ حبسه@/ ص#اً@: يص#ه وصاره ومآله@/

وعاقبته@/ مص#ه اBٔمر@: وِص# الباب@/ َشّق أيضاً@:

دّمر@/ فقد ِص#باب من اطّلع من �ص�@: Ø ã	الن عن رويى ـ ٢٣٠ . ١٢ الxذيب
أيى أمر ß#ص ع� أنا ويقال /@ Ò#ِص وbعها ,@sللغ ا¡ظ#ة #ة@: الصِّ ّق@/ الشَّ :@# والصِّ
يص#@, صار مصدر #ورة@: والصَّ مَص#ه@, أمر كّل ِص# الليث@: وقال منه@/ طرف ع�

ق�ه@/ أيى فXن@: Ù#َص وهذا رأسه@/ ا<بل@: وصارة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

,@Bًطو متأّخرة ثانويّة حالة ٕا التحّول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
سبق@/ Fك ـ جانب ٕا وٕامالة Iّول ع� دالّة @كانت واويّاً الصور ماّدة أّن Fك@

يتحّول الق� فٕاّن اBٔصل@, هذا فيه يXحظ ّيور@: والصَّ # الصِّ oمفاه من وكّل
أراد ٕاذا البـقر أو sالغ ٕالÇzا يتحّول وا¡ظـ#ة@: حياتـه@/ طول ã| ثانياً اBٕنسان ٕاليه
# والصِّ الصعود@/ ã| @ينxي@ٕاليه الّذيى أع�ا<بل والصارة: له@/ اXرجع فهيى اBسNاحة,
صيدها ٕا ويرجع ٕالzا يتوّجه الّسمک صغار فٕاّن ]ع�الشّق@: أو الّسمک ]ع�صغار

اBطXّع@/ يقصد من ٕاليه وZيل يتوّجه الباب وشّق ا¡يتان@, من الكبار

فٕاّن نفسه@, ٕا وس#اً اXتعال@, ا= ٕا س#اً مس#ين@: حياته ã| لXٕنسان ٕاّن Øj
الروحانيّة Iصيل وقاصداً و= ا= سبيل ã| Xًوعام تعا ا= ٕا متوّجهاً سلک من
فهو واBٕخXص@: الصا¡ة واBٔعFل واBٕطاعة والتحلية والðكية بالxذيب والنورانيّة,

ن@/ ×aالّر ا= ٕا يس#

Xًومتوّغ و¾Îواته ورضاه [ايله Iصيل وقاصداً نفسه ٕا متوّجهاً سلک ومن
ال�نـا¶ وٕادامـة وقـواه البدن يشxيه ما وٕايتاء ّ اXاّديى nالعا بتأم� الّدنيا@, ا¡ياة ã|

والشيطان@/ النفس جانب ٕا يس# هذا مس#ه ã| فهو :@ ّ الدنيويى

والنـور الروح nعـا وٕا ا= ٕا ٕامّا حياته@: طول ã| وIّوله اBٕنسان fص#
وا¡ّق@:

/@٢٨ . ٣ ـ اXص) ا@ وٕا: نفسه ا@ ّذركُم ÔJو

/@١٨ . ٣٥ ـ اXص) ا@ وٕا: ِلَنفسه @كّي Ò Òðَي ا Ú̂ فٕا تََز@كّي وَمن
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/@٤ . ٦٠ ـ اXص) وٕالَيَک أَنبنا وٕالَيَک لنا @كَّ تََو َعلَيَک َرّبنا

والشيطان@: والدنيا البدن ٕا وٕامّا

ـ ÇXص) ا وِبئَس النّار ومأواُهم رِض َZٔا ã| ُمعِجزين كفروا@ الَّذيَن ØéسI Z
/@٥٧ . ٢٤

/@٣٠ . ١٤ ـ النّار ٕا: َمص)كُم فٕاّن [ّتعوا ُقل

/@١٢٦ . ٢ ـ اXص) وبئَس النّار َعذاب ٕا: اضطّره Ú Ôj Dًَقلي فاُمتّعه

/@٦ . ٤٨ ـ َمص)اً وساَءت Úsجه م Ô ÒG وأعدَّ م Ôyولَع zم َعلَ ا@ وغضب

والرجـوع ّ العموميى والس# ّ القهريى اXص# ا=@: ٕا الص#ورة ـ من يراد وقد

يستويى اXقام هذا ã|و وسلطانه@, ومالكيّته وحكومته وٕاحgه العزيز اXطلق@ٕاا=
والكافر@: اXؤمن

/@٤٣ . ٥٠ ـ اXص) لينا وٕا يت Ô̂و ييى ÔL ُن ÒL ٕانّا

/@٤٢ . ٢٤ ـ ص) ÒXا ا@ وٕا: ْرِض َZٔوا Êواِت Ú»ال ُملک وِ@ِ

ـ اXص) وٕاليه َبيننا Nمع ا@ وبيَنكُم َبيننا ة حجَّ Z أعFلكُم وَلكُم أعFلنا َلنا
/@١٥ . ٤٢

انـxاء وبـعد واÇXاّدة@, الدنيا nعا ٕانقضاء بعد هو ا Ø̂ ٕا اXص# هذا أّن �O@Bو
اXس#ين@, XRف وهذا وحgه@, ٕاقضائه والطا¬ الصا¬ فيسار السابق�@, اXس#ين

الدنيا@: ا¡ياة طول ã| يتحقّقان ا Ø̂ ٕا F Øuفٕا
ـ اXص) وِبئَس Úsَجَه ومأواه ا@ ِمن بسخط باء كََمن ا@ رضوان اّتبع ن Ò Òfأ

/@٣@@.@@١٦٢
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/@٥٦ . ٢٢ ـ بَيyم Jكم ِ@ِ يومئٍذ اXلک
كان fن قضائه@, تعاوٕا ٕاا= اMBخرة ã| ّ العموميى ّ الس#القهريى كان وٕاذا@
وباطناً ظاهراً مس#ه أّن حقِّـه ã| فيصدق ا=@: ٕا أيضاً الدنيا ã| ّ اBختياريى سـ#ه

اXتعال@/ ا= ٕا وباBضطرار وباBختيار

اختياريّاً مطلق@الص#ورة ٕا@ا=@: @الَمسير ã| من@اXص# فيصّح@أن@يراد وع�@هذا
العاّم@/ ّ القهريى الثالث اXع� أو اضطراريّاً@, أو

يومه@, بعد Dف عليه ãçيأ Dوف حالته Iّول ã| يتأمّل أن فللعاقل حال ّ وع�أيى
والطمأنينة@/ اBٔمن له Jصل Ø�ح خصوصيّاته@, ã| ويتفّكر

عذاب@/ ٕا أو وسعة رaة ٕا ٕامّا ويص# يتحّول اBٕنسان أّن شّک Bو

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

صيص@:

وقال مالـه@/ ع� القـيام ا¡سن عاء الرِّ من ـيَصة الصِّ ـ ٢٦٥ . ١٢ الxذيب
wا@/ يتحّصن B القصـور وقيل ا¡صـون@, وهيى به تنع ÔZ ما كّل ـياص@: الصِّ الزّجاج@:
wا@, يتَحّصن القرون ذوات Bّٔن ِصيصة@, َقْرن وكّل والظِّباء@, البقر ُقرون :@ ãÏ¼يا والصَّ

أيضاً@/ wا ّصن ÔT Bٔ@نّه شوكته@, يک الدِّ وِصيصة

واللُّـحمة@/ داة السَّ wا يى يُسوِّ ã�ّال ا¡ائک شوكة ـيِصَية@: والصِّ ـ صيص ـ لسا
الرماح ã| ُترّكب ا Ø[ور ُقروuا@, البقر@: ãÏ¼وَصيا ِرجله@/ ã| ã�ّال الديک ِصيِصية ومنه
ِصـيصة@, فهو به ّصن ÔIو به امتُنع ء ãÏ¾ وكّل ا¡صون@, :@ ãÏ¼يا والصَّ اBٔسـّنة@/ مكان

/@ ãÏ¼يا الصَّ للحصون قيل ومنه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٨١ صيص

والتحقيق@:

ه@/ ØÍÉي ØFع بالدفـاع ا¤افظة يتحّصـل به ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد اBٔصل أّن
والدفاع@/ ا¤افظة قيدان@: فzا فيXحظ

ودفـاعه ÇXاله حفظه باعتبار ِصيَصة@, ماله@: ع� القيام ا¡سن للراعيى فيقال
وا¡صن@/ والقرن الشوكة ã| وهكذا عنه@/

Jفظ الصفة wذه فٕانّه اXمسک@, ]ع�البخيل واويّاً الصوص لفظ مyا وقريب

ã| أقوي وتثّبت ع�سكون يدّل يائيّاً الصيص أّن Bّٕا به@, القصد سوء عن ويدفع ماله
الياء@/ حرف جهة اXع�من

م ß ßwُقـلو ã| وقذَف َصياصzم ِمن الِكـتاِب أهِل ِمن ظاهروُهم الَّذيَن وأنزَل
/@٢٦ . ٣٣ ـ@ عب@ الرُّ

فzا@/ حصون Gم اXدينة من قريبة ãÏÈأرا ã| السا@كن� قُريظة ãب� ٕا ٕاشارة

وخرجت اXسلم�@, Tاربة ع� قريشاً@وَغطَفان عاهدوا الzود من وبنو@ُقَريْظة
ا= رسول dع وXا اXدينة@, من قريباً ونزلوا القبائل@, من تبعهم ومن وغطفان قريش

واBٔحزاب@/ باòندق الغزوة هذه وتسّمي ع�اXدينة@, اòندق ÍÈب بذلک �ص�

@قريظة@وحا¼Íوهم, ãحصون@ب� @سنة@`س,@أتوا ã|@حزاب@وذلکBٔزام @اuا وبعد
رجال@/ سبعمأة من قريب مyم قتل أن ٕا

عن ومدافعة Gم كانتTافظة ا¡صون تلک ٕاأّن ٕاشارة :@ ãÏ¼يا والتعب#بالصَّ
مانعxم م Ô Úu@أ وظّنوا ـ [نعهم nو تنفعهم nذلک ومع gTة@, حصوناً وكانت أعدائهم@,

ا@@/ ِمن ُحصوuم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



صيف ٣٨٢

صيف@:

أيضاً@, الصيف فيه ãçيأ الّذيى اXطر ويسـّمي صيوف@, وbعه يف الصَّ ـ مصبا
مصاءفة وعاملته الَمصائف@/ وا<مع الصيف@, واXصيف@: صائفة@, وليلة صائف ويوم
دخلوا وأصافوا@: صيفهم@, أقاموا القوُم@: وصاَف ال¿Îر@/ من مشاهرة مثل الصيف@, من
وقال@: باع ãèبا من وَصْوفاً َصيفاً ال«Îم وصاف /@ ãلصي� ãæكفا :@ ãوصيّف� الصيف@/ ã|

عدل@/

وعدول@/ ع�ميل يدّل واMBخر ع�زمان@/ يدّل أحدYا أصXن@, صيف@: ـ مقا
ه@, Òِك� بعد الرجل أوBد ْيفّيون@: والصَّ خر@/ MBا الربيع بعد الزمان وهو يف الصَّ ـ فاBّٔول
ال«Îم وصاف عنه@, عدل ٕاذا ء@: ãÏ¿ال عن فصاف ـ اMBخر وأمّا صيفّيون@/ فXن وَولَد

مال@/ ٕاذا َصيفاً@: يصيف اGدف عن

وهو صائف@, َصيف يقال القيظ@, قبل السـنة@, فصول واحد يف@: الصَّ ـ صحا
والَمصيف@: الصيف@/ ã| ء Nيى الّذيى اXطر أيضاً@: والصيف Bئل@/ ليل يقال Fك له توكيد
صائف@: ويوم ضاق@/ من كاÒXضيق عدل@, صاف@أيى من وأصله اXاء, من@Vاريى اXعّوج
مصايفة الرجل وعاملت صائف@/ ]ع� صاف يوم قالوا ا Ø[ور صائفة@, وليلة حاّر@, أيى
واÇXوضع مـثـله@, واصطاف الصيف@, به أقام أيى باXكان وصاف ـيف@/ الصَّ أيّام أيى
وُرِبعنا@/ ُخِرفنا مثل ُفِعلنا@, وهو يف@, الصَّ مطر أصابنا أيى وِصفنا@: ومُصطاف@/ مَصيف

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

والتحقيق@:

جريان ٕا جريان من وتبّدله ء ãÏ¾ Iّول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اBٔصل أّن
آخر@/ وخّط



٣٨٣ صيف

ٕا وÇIّول ٕامـالة هو ور الصُّ أّن والتحّول@: # والصِّ ور الصُّ وب� بيyا والفرق
مـطلق والتحّول /@Bًطو متأّخرة ثانويّة حالة ٕا التحّول هو والص# َعْرضاً@/ جانب

ã| بتبّدل آخر خّط ٕا خّط من الصيفIّول ã| ويXحظ حالة@/ ٕا حالة من Iّول
ا<ريان@/ أصل

واخـÍÉار ا<ّو واعتدال اGـواء لطافـة ã| الربيـع جريان تبّدل ã| Fك وهذا
هواء ٕا ا¡ـرارة تلک تبّدل ã| Fوك اBخÍÉار@/ وتبّدل ا¡ـرارة شّدة ٕا النباتات
تبّدل ã| Fوك بارد@/ وهواء مطر زمان ٕا تبّدل قد الصيف فكأّن اXطر@, ب!ول معتدل
Vراه عن ال«Îم اLـراف ã| Fوك /@ ã�صBٔا Vـراه عن واعوجاجـه وVراه اXاء مس#

عنه@/ وخروجه

/@٢ . ١٠٦ ـ يف والصَّ تاِء الشِّ ِرحلََة ٕايDِفِهم

يتوّجـه B واòريف والربيع الشتاء@, من بتحّول يتحقّق ا Ø̂ ٕا فٕانّه الّصيف يؤّخر
/@Fyبي واسطة B فكأ@نّه العرب@, وجزيرة ا¡اّرة اXناطق ã| ØDس Bو الب�@, ã| Fzٕال
ã|وذلک وعونه@/ وتأييده بتوفيقه الّسابع ا£لّد ويتلوه السادس@/ ا£لّد Øk وهنا

فة@/ ØÌ¿Xا قم ببلدة ه@@, ١.٥@.١٣٦٠

منک@, وبعون بلطفک ال¿Ìيف@, الكتاب هذا Vلّدات سائر ٕا[ام ã| ãوفّق� اللّهّم
/@ اXصطفويى الفق#حسن ا¤جوب اBٔحقر وأنا بک@, Bّٕا قّوة Bو حول Bو



الكتاب هذا فيى عنها المنقولة الكتب ٣٨٤

الكتاب هذا ã| عyا الكتباXنقولة
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى البXغة@, أساس = أسا

/@ ه ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ا¡سن@, بن Tّمد ُدريد Bبن اBشتقاق

م@/ ١٨٧٤ ب#وت@, طبع ديک@, لفان اGيئة علم أصول

بريطانيا@/ طبع ,@ Ø ãèعر ا<ديد@, العهد من Ø�م ٕاSيل
/@ ه ١٣٤٨ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ١٠ التار±@, ã| كُث#@, Bبن والyاية البداية

/@ ه ١٢٨٤ ٕايران@, Vّلدان@, اBٔعيان@, َوفَيات َخلِّكان@, ابن تار±
/@ ه ١٣٢٥ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@Ì¿الب أخبار ã| Í½ا¢ت الفداء@, ãèأ تار±

بريطانيا@/ طبع ,@ Ø ãèعر التوراة@, من التكوين

/@ ه ١٣٥٧ ,@Í½م طبع ,@ ّ للمسعوديى واÌ¾Bٕاف التنبيه

/@ ه ١٢٨٥ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ الورديى ابن تار±
م@/ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ ّ لXٔزهريى اللّغة ã|ذيبxال

/@ ه ١٢٧١ ٕايران@, طبع ا¡اجب@, Bبن الشافية@, ¾Ìح ـ ا<اربرديى
/@ ه ١٣٤٤ آباد@, حيدر طبع Vّلدات@, ٤ ُدريد@, Bبن اللّغة ã| ا<مهرة

Vلّداً@/ ١٥ ,@Í½م طبع اBٕسXمّية@, اXعارف دائرة
بريطانيا@/ طبع ,@ Ø ãèعر التوراة@, من اòروج سفر

/@ ه ١٣٤٤ طهران@, طبع للفيض@, ã|الصا تفس# = ã|الّصا

/@ ه ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ ّ للجوهريى اللّغة صحاح



٣٨٥ الكتاب هذا فيى عنها المنقولة الكتب

م@/ ١٩٧٨ طهران@, طبع Vّلدان@, الّلغات@, ã| ãGتطبي فرهنگ

/@ ه ١٣٥٣ ,@Í½م طبع ,@ ّ للعسكريى اللّغوية الفروق

/@ ه ١٣٤٧ ,@Í½م طبع Vلّدين@, ã| حزم@, Bبن النَِّحل ã| الفَْصل

/@ ه ١٣٤٨ ,@Í½م طبع ,@hالند Bبن الفهرست

/@ ه ١٣٠٦ ٕاسXمبول@, طبع Vّلدات@, ٦ بالNكّية@, ,@ ّ للساميى اBٔعXم قاموس

م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, ,@ Ø ãèعر ـ ّ ع�يى قاموس = قع

م@/ ١٩٢٨ ب#وت@, طبع بالفارسّية@, ها@كس@, NسXمقّدس كتاب قاموس

/@ ه ١٣٠٣ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٢ ,@ ا<زريى أث# Bبن التار± ã| الكامل

/@ ه ١٣٦٠ آباد@, حيدر طبع Vّلدات@, ٣ قطاع@, Bبن اBٔفعال @كتاب

/@ ه ١٣٧٦ ب#وت@, طبع Vلّداً@, ١٥ منظور@, Bبن العرب لسان = لسا

/@ ه ١٣٣٦ ٕايران@, طبع بالفارسّية@, ,@ أسديى فرس لغت

/@ ه ١٣٦٦ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ ّ للمسعوديى الذهب مروج = اXروج
/@ ه ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ ّ للفيّوميى اللّغة مصباح = مصبا

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع عكاشة@, ثروت من بتحقيق قتيبة@, Bبن اXعارف
/@ ه ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@ Ø ãGللجوالي ّ اBٔعجميى الكXم من اXعّرب

م@/ ١٩٥٧ ب#وت@, طبع Vّلدات@, ٥ ,@ ّ ا¡مويى لياقوت البلدان معجم

/@ ه ١٢٣٤ ,@Í½م طبع ,@ Ø ãæص}اBٕا للراغب اXفردات = مفر

/@ ه ١٣٩٠ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ٦ فارس@, Bبن اللّغة مقاييس = مقا

/@ ه ١٣٦٨ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ٣ ,@ ãæرستاÎ¿لل والنحل اXلل



الكتاب هذا فيى عنها المنقولة الكتب ٣٨٦

بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد من اBّٔول@, اXلوك
ش@/ /@ ه ١٣٢٨ طهران@, طبع ,@ صفّاريى ترbة وروسو@, لپ# النجوم

/@ ه ١٣٧٨ بغداد@, طبع ,@ للقلقشنديى اBٔرب uاية
والتار±@/ اBٔدب كتب Zفأ@ك التأليف@: ã| اXراجع وأمّا



٣٨٧ مهّمة موضوعات فهرس

فهرسموضوعاتمهّمة

الكلFت اXطالب
شأن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡ضور ã|مقامات
¾Ìك / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التوحيد
صمد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التوحيد
شطن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا<ّن
شطن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nالعوا اختXف
شطن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العصيان مبدأ
شفق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اBٔمانة عرض
شكو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / النّور مراتب
¾Îب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡رارة مراتب
¾Îد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡دود مراتب
اÎ¿Xودات / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مشاهدة أمور
¾Îود / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / البدن أقسام
ء ãÏ¾ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡ياة صفة
ء ãÏ¾ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والقدرة اBختيار
ء ãÏ¾ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والتفويض ا<�
صدر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والّصدر القلب



مهّمة موضوعات فهرس ٣٨٨

¼Íف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فعليّة دار اMBخرة
¼Íف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / = ا¡ا@كميّة
صلب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اBٕنسان خلقة مبدأ
صوب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تعا مالكيته حقيقة
صور / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الّصور ã| النّفخ
ص# / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تعا ا= ٕا اXس#



٣٨٩ وأ<دب ا<شتقاق فيى

اFشتقاقواFٔدب ã|
الكلمة الصيغة
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