
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



oح الرَّ ن Öa الرَّ ب«Ëا�
اXرسل� سـيِّد ع� والّس�م والّصلوة ,@oالّرح ن Öa الرَّ � ÒXالعا رّب � ا¡مد

اXعصوم�@/ وآله Tّمد
كلFت ã| التحقيق كتاب من السابع ازء ã| وقّوته وتأيده �ا بتوفيق فَنْبدأ
ا9ٔجـزاء وسائر ا£لّـد هذا ٕا[ام ã| يوفِّقـنا أن وجّل عّز �ا ونسأل ,@hالكر القرآن

وفضله@/ بلطفه الباقية@,

وٕايه توّكلُت عليه به@, ٕا9ّ قّوة و9 حوَل و9 ,@oالعظ Ø ãالع� �با ٕا9ّ التوفيق وما
قدير@/ ٍء ãÏ¾ ع�كلِّ وهو الوكيل@, وِنْعَم ãحس� وهو فّوضت@,

ا9ٔحقر وأنا

اXصطفويى حسن

ãÏ»c ه ٦@.@١@.@١٣٦٠





هو

oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفالّضاد

ضأن@:
أضأن يـقال أن@/ الضَّ ذلک مـن ا9ٔنعام بعض وهو صحيح أصل ضأن@: ـ مقا
ضـائن ف�ن بعÎÉم@: وحكي أن@/ الضَّ من الواحدة والضائنة ضأنه@/ ك� ٕاذا الرجُل@:

مس�خيه@/ البطن@:

قال ضائن@/ والذكر ضائنة الواحدة ,@sالغ من الصوف ذوات الضأن@: ـ مصبا
َضئ�@/ الك�ة وbع أضؤن@, وامع مؤّنثة@, الضأن :@ ا9ٔنباريى ابن

وَر@كب را@كب مـثل والَمـعز@, أن الضَّ وامع اXاعز@, خ�ف الضائن@: ـ صحا
غاز مثل َضئ� ع� Nمع وقد وَحَرس@/ حاِرس مثل أيضاً وضأَن وَسفر@, ومساِفر

ضوائن@/ وامع ضائنة@, �وا9ُن ,@ ّ وَغِزيى

وقال َضئيناً@, وQمع والَمَعز@, الَمْعز مثل أَن والضَّ أن الضَّ ـ ٦٨ . ١٢ الxذيب
هو بعÎÉم@: قال ضائنة@/ للواحدة ويقال@: ,@sالغ من ا9ٔصواف ذوات أن الضَّ الليث@:
رملة ويقال الطعم@/ ا«Ëقليل حسَن 9يزال الّذيى هو آخر@: وقال َلفجة@/ كأ@نّه Ù�َّالل
ذا@, من ذا اعزل أيى َمعَزك وامعز ضأنَک ٕاضأن ويقال العريضة@/ البيضاء وهيى ضائنة
ماِعز ورجل ضعيفاً@, كان ٕاذا ضائن@: رجل : ãèابن@ا9ٔعرا وعن ا@/ Òxعزل ٕاذا ضأنxا وقد



ضأن ٨

ِضِئنيّاً, يسّمي الرائب@, به خض ÔZ الّذيى قاء السِّ :@ Ø ã& ئِ والضِّ ما@وراءه مانعاً حازماً كان ٕاذا@
أن@/ الضَّ جلد من ÓFَضخ كان ٕاذا

�وا9ُن ضائن@, كَبش فيقال@: به ويوصف الصوف@, ذو :@sالغ من الضائن ـ لسا
ئ� والضَّ والَمَعز@, اXعز مثل أَن والضَّ أن الضَّ وامع اXاعز@, خ�ف والضائن ضائنة@/
bيع ã| هذا يّطرد ,@Ì»الك Ì»الك أتبعوا ئ� الضَّ ع� ئ�داخل والضِّ [يميّة ئ� والضِّ

فَعيً�@/ أو فَِعً� اXثال كان ٕاذا ا¡لق حروف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الضأن من أعّم sوالغ اÇXعز@, مقابل ã| sالغ هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن

ا9غتنام@/ فيه ا9ٔصل فٕاّن واXعز@,
Zتاز خصائص من مأخوذة ا Øu فكأ والضعف@: وا9س�خاء اللِّ� oمفاه وأمّا

ا9ٔنعام@/ سائر عن الضأن wا
\انيَة ُمبـ� عدّو َلكُم ٕانَُّه ـيطان الشَّ ُخُطواِت تّتِبعوا و� ا  َرَزَقكُم ا Ø ßW @ُكلوا
ومنإ�بِل اُ�نثي�@/// مأم حرَّ @كريِن آ@الذَّ ُقل ßاثن� الَمعِز ومن ßاثن� أن الضَّ أزواجِمن

/@١٤٤ . ٦ ـ ßاثن� البَقِر ومن ßاثن�
ما Iّرموا و9 وفرشاً@] aولة أ�نعام [@ومن ا9ٔنعام من �ا رزقكم ا ØW كلوا أيى

والشيطان@/ اGوي عن باتّباع لكم �ا أحّل
ما@رزقكم@, البعضمن كون@ذلک حال أيى ما@رَزقكم@, ـ من حال و\انية@أزواج@:
غ0 ا¡مولة فٕاّن كلوا@: من اXفعول و9 ا¡مولة@, من البدل Nوز و9 \انية@/ مðّوجًة
كلوا يقال ف� ا¥انية@, ]جموع يتعلّق أن Nوز 9 ا9ٔ@كل وٕاّن ا¥انية@, تلک ã| منح½Íة

ا¥انية@/ من بل أزواج@, \انية



٩ ضبح

الطرف�@/ من ع�واحد يطلق وهو جنسه@, من غ0ه معه يكون ما والزوج@:

واXفهوم@/ انس ã| Fفه�ع�اخت يدّل باXعز@: الضأن ومقابلة

/@hالتحر ã|ف�ا9خت ٕا6 ٕاشارة وا9ُن�مyا@: الذكر ب� والتفصيل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضبح@:
فعل من لون Ø0تغ ـ واx9خر صوت أحدYا صحيحان@, أص�ن ضبح@: ـ مقا
فأمّا ضابح@/ وهو باح@, الضُّ وصوته َضبحاً@, يضبَح الثعلب ضبَح ـ قوGم فا9ّٔول نار@/
بل ويقال أقيس@, وهذا أنفاÎºا@, صوت هو فيقال :@ َضْبحاً والعاديات ـ تعا6 قوله
ÇN@9د Ø:ح َضبْعـيه Zّد أن وذلک َضَبع@, ا9ٔصل ã| وهو التقريب@/ وفوق عـدٌو هو

ã6أعـا ٕاحراق بح@: فالضَّ ـ ãæالثا ا9ٔصل وأمّا ا9بدال@/ من فهو كذا كان وٕان َمزيداً@,
�Tقة@/ ا Øu كأ ã:ّال النار قّداحة هيى اXضبوحة وا¡جارة الرماد بح@: والضِّ بالنار@/ العود

السواد@/ ٕا6 اللون Ø0تغ ا9نضباح@: ويقال@:

أعاليه من أحرقُت ٕاذا النار ã| العوَد ضبحت الليث@: قال ـ ٢١٨ . ٤ الxذيب
ّكيت@: السِّ ابن مضبوحة@/ متحّرقة ا Øu@كأ طلعت ٕاذا القّداحـة حجارة وكذلک شـيئاً@,
باح@: الضُّ الليث@: وقال النار@/ وكذلک ولّوحته@, لونه ت Ø0غ ٕاذا وضبته الشمس ضبحته

الس0@/ ã| وهو عدت ٕاذا وضبعت@: اòيُل ضبحت عبيد@: أبو الثعالب@/ صوت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
فـّعالّية@, جريان ã| وIّرج الباطن ã| تضيّق هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن
MسبIّرك كّل bاد@, ã| أو نبات ã| أو حيوان أو ٕانسان ã| التحّرج ذلک كان سواء

باطنه@/ ã|



ضجع ١٠

والضـبط �@اÇمع� والض< �@القبض� الضبث كلFت اXعـ&@:@ هذا ع� ويدّل
التوّسع@/ قبال ã| مع&التضيّق مyا كّل ã?ف@ امع�@: من نوع �وهو

الباطن ã|التضيّق آثار من فهيى اللون@: Ø0وتغ والتحّرق, العدو, ã|الصوت وأمّا
الصور@/ wذه Øفيتج� وIّرك@,

/@١ . ١٠٠ ـ قدحاً فاXوِرياِت َضْبحاً والعاِدياِت
باXصدر Ø>ع ]ع&ضاMة@, حال@, وهو مصدر بح والضَّ للتقّدم@/ Qاوز هو العدو

مبالغة@/

ٕا6 ليـنال النجاح طريق ã|و 0òا سبيل ã| يعدو ما كّل تشمل والعاديات@:@
وا£Çاهدين ,@�ا سـبيل ã| العاديات اòيل فتشمل مرضّية@, ونتيجة مقصـود هدف
ا9ٔ@كـ< واهاد ا¡ّق مسـ0 ã| اXرتاضـ� والسالك� اهاد@, طريق ã| ا£xدين

وبا9ٕخ�ص@/ اGوي ]خالفة
�السالك�ٕا6ا النفوس اXراد بأّن مواّدها ã| الكرZة تفس0اx9ية عن ونبحث

للسلوك@/ اòمسة اXراحل ٕا6 ٕاشارة وفzا اXتعال@,
والقدس النور nعا ٕا6وصول ومشتاقون ا¡ّق@, �ٕا6ا سائرون النفوس فهذه

عدو@/ راجع ـ@ والّ�هوت

طوائـف قبال ã| الّ�هوت@, nعا وٕا6 �ا ٕا6 يس0ون اòلق من قافلة فهذه
الطاغوت@/ ٕا6 ويس0ون الدنيا ا¡ياة ã| يتوّغلون أخري

ا¡ّق@/ وٕا6 ع�ا¡ّق هم م Øuوٕا مورده@, ã|بالعاديات Ë»فالق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضجع@:
با9ٔرض@, ãجنـ� وضعُت وضـجوعاً نفع باب من َضجعاً ضجعـت ـ@ مصـبا



١١ ضجع

حسن وهو جنبه@, ع� ألقيته ف�ناً@: وأضجعت وُمضجع@, ضاجع فأنا لغة@, وأضجعت
يُـضاجع الّـذيى جيع@: والضَّ َمضاجع@/ وامع الضجوع@, موضع والَمضَجع@: جعة@/ الضِّ

غ0ه@/

من العـرب ومن اضَتـجع@, وا9ٔصل واضَطجع@, ضَجع ـ ٣٣٤ . ١ الxذيب
وهـو واحد@, شـعار ã| معها نام ٕاذا مضاَجعة@: امرأته الرجل وضاَجع اّضَجع@/ يقول
با9ٔرض@, جنبه وضعَت ٕاذا ف�ناً أضجعت يقال الليث وقال ضجيعته@/ وهيى َضجيعها,
Wتلئة@/ أيى ضاجعة ودلو أaق@, أيى ضاجع ورجل أضجعته فقد فضه ÒH ٍء ãÏ¾ وكّل
ضجعت :@ ّ ا9ٔصمعيى وقال كث0ا9ضطجاع@/ :@ ّ وقِْعديى ّ @وقُْعديى ّ @وِضجعيى ّ ُضجعيى ورجل

للَمغيب@/ مال ٕاذا ضاجع@: فهو النجم وضجع للغروب الشمُس

ع� Jمل Øj جنب@/ ع� با9ٔرض ع�لُصوق يدّل واحد أصل ضجع@: ـ مقا
ٕاذا ا9ٔمر@, ã| ضّجع الباب@: ومن جعة@, الضَّ الواحدة والَمّرة ُضجوعاً@/ ضَجع يقال ذلک@/
ورجل /@ الرأيى ضعيف أيى َضجوع@, رجل ويقال عنه@, واضطجع به يقم n كأ@نّه ,@ÍØ½ق
تضّجع ويقال ناحيـة@/ ترعي ã:ّال الناقـة والضَّجوع@: يَ<ح@/ يكاد 9 عاجز ُضَجعة@:
الباب من هو ا Ø̂ وٕا الكث0ة@, sالغ والضجعاء@: والضاجعة باXكان@/ أرّب ٕاذا السحاب@,

وتضطجع@/ ترعي ا Øu@9ٔ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ع� البدن بتسـك� العمل عن ا9سـتفراغ هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا9ٔصل أّن
وا9س�احة الxيّؤ ـ مصاديقها ومن @املة, ã| القعود ا9ٔرض,@ويقابلها@القيام@للعمل@أو

قصور@/ أو لتقص0 وا9ستفراغ وا9س�احة لضعف@/ قهراً وا9س�احة للنوم@/

/@٣١ . ٤ ـ الَمضاجع ã| واهُجروهّن فِعظوهّن ُنشوَزهّن افون ÒH ãçHّوال
ا9ٕنسـان يتفّرغ اس�احة ومورد فراغة Tّل اXضجع فٕاّن الَمْضجع ã| واGجر



ضحک ١٢

ذلک ã| واGجر واXصاحبة@, للمؤانسة مستعّد وهو بدنّية@, وأعFل Uتلفة أفكار عن
للمرأة@/ وتنبzاً تأديباً وأقوي تأث0اً أشّد اXورد

َعن م Ôwُجنـو َتَتجا| ///@ داً ُسـجَّ َخّروا@ wا @ّكروا ذُ ٕاذا الَّذيـَن بآياتنا يُؤمن ا Ú̂ ٕا
/@١٦ . ٣٢ ـ م Øwر َيدعون الَمضاجع

ويلتّذون وا9س�احة@, التفّرغ ع� ومناجاتـه وأنسـه �ا دعوة Oتارون أيى
اXشاغل عن التفّرغ ساعات ã| ويستفيدون ا9ضطجاع@, لّذة من أ@ك�وأزيد باXناجاة

تعا6@/ � والذكر والدعاء بالتوّجه الدنيويّة

حاÍÈاً وجّل عّز �ا يري الكامل@: وال¿Îود القاطع باليق� �با آمن من فٕاّن
وا9سـ�احـة التفـّرغ له Zكن فكيف وا9ٔمـر@, اXلک بيده مالكاً مطِّلعاً قيّوماً ناظراً

التاّمة@/ والغفلة اXطلقة
/٣@.١٥٤ ـ zم@القتُل@ٕا�@َمضاِجعهم َعلَ ُكِتَب الَّذيَن ز Òُبيوتُكم@َل�@ ã|@ Ôrُكن ُقل@لَو
باXاّدة والتعب0 وصورة@/ وسيلة ّ وبأيى Lو ّ بأيى مصارعهم ٕا6 زوا Ò Ò>َل م Øuٕا أيى
الشاقّة وا9ٔعFل والتعب الزaة عن تفّرغ اXوت ذلک أّن ٕا6 ٕاشارة اُخر@: كلFت دون

حقيقّية@/ واس�احة الدنيويّة

اXوارد@/ هذه ã| باXاّدة التعب0 لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضحک@:
ـِحُک الضَّ ذلک من وال<وز@, ا9نكشاف دليل وهو الضـحي@, من قريب ـ مقا
مقّدم من تبدو سّن كّل والضاحكة@: أفصح@, وا9ّٔول ْحک@, الضَّ ويقال ا9ٕنسان@, َضِحُک
العارض مثل السحاب الضاحک@من :@ ãèا9ٔعرا ابن الَضِحک@/ عند ا9ٔسنان@واÍÈ9ٔاس
أضحكَت ويقال الواضـح@/ الطريق ـحوك@: والضَّ ضِحک@/ فيه يقال َبـرق ٕاذا أ@نّه ٕا9ّ



١٣ ضحک

ُضْحكة@: ورجل منه@/ يُضِحک ما ا9ُضحوكة ويقال يفيض@/ Ø:ح مٔ�ته ٕاذا حوضک@:
العسل@/ ٕانّه فيقال ّحاك@: الضَّ وأمّا كث0الضحک وُضَحكة@: منه@/ يُضحک

أو منه سخر ٕاذا وَضْحكاً@: َضِحكاً يضَحک به وضِحک زيد@, من ضِحک ـ مصبا
حاضت@/ وا9رنب@: اXرأة وضِحكت ,@ يى Ø Ôd وبه مبالغة, وَضّحاك ضاحک@, فهو عجب@,

َضَحكاً@: قيل ولو َضِحكاً@, يضَحک َضِحک الليـث@: قال ـ ٨٨ . ٤ الxذيـب
الفـّراء@: قال طمثت@/ أيى ـ Ìناها Ø¿فب فضِحكت فََعٌل@/ فَِعل مصدر 9ّٔن قياساً@, لكان
/@oٕابراه فزع من عِجبت ضِحكت@: يقول عبّاس ابن وكان ثقة@, من نسمعه فلم وهذا
ـحک@: والضَّ العسل@/ والضَّحک@: يؤكل@/ الّذيى الطَّلعة َوليع ّحاك والضَّ الضَّحک عمرو@:
من الضَّحوك الليـث@: الفرح@/ من الثنايا ظهور والَضحک@: ا¤Çّجة@/ والضَّحک@: النَّور@/

واستبان@/ ما@@وَضح الطرق@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Fك الباطن@, ã| شديد انبساط من البارز ا9ٔثر هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن
Oتلف ا9نبساط وظهور الباطن@/ ã| شـديد انقباض من البارز ا9ٔثر هو البكاء أّن

اXوضوعات@/ باخت�ف

ã|و وَنوره@, طلعه بظهور الشجر ã|و وتبّينه@, بوضوحه الطريق ã| فا9نبساط
العفوصة@/ خ�ف ã| مطلوباً حلواً بكونه اXأ@كول

وليست الضـحک@, ٕا6 منxياً كان ٕاذا الضحک@, مبادٔي من فهو الَعَجب@: وأمّا
أيضاً@/ السخر ã| Fك التعّجب@, ]ع& اXاّدة

/@ ٨٢ . ٩ ـ َيكِسبون كانوا ا@ ß[ جزاًء @َكث�اً ولَيبكوا Hًَقلي فليضَحكوا
/@٤٣ . ٥٣ ـ وأحيا أماَت هَو وأ نَُّه وأبكي هوأْضَحَک وأ نَُّه



ضحک ١٤

/@٦٠ . ٥٣ ـ َتبكون و� وَتضحكون َتعجبون ديث Ò¡ا هذا ن ßfأ
مغاير التعّجب أن وع� البكاء@/ مقابل ã|الّضحک أّن ع� الكرZة اx9يات تدّل

نفسه@/ ومن �ا ع�نوع�من الضحک أّن وع� قبله@/ وواقع للضحک

ا9خـتياريّة ا9ٔعFل سائر ã| Fك العـبد@: من باختيار يصـدر الّذيى فالضَّحک
0Çòوا Ø ß>وال الصـ�ح جهة فيه ي�حظ أن له ف�زم العـبد@, من الصادرة وا9ٔفعال

والتحق0@/ والسخر وا9ٕهانة وا9ٕفساد واللغو النيّة سوِء عن ãNويّت وا9ٕخ�ص@,

/@٢٩ . ٨٣ ـ َيضحكون آَمنوا اّلذين من كانوا أجَرموا@ الَّذيَن ٕانَّ

/@٤٧ . ٤٣ ـ يضحكون ِمyا ُهم ٕاذا بآياتنا جاَءُهم ØF َفلَ
وا9ختيار@/ النيّة بسوِء يصدر ا Ø̂ ٕا الضحک من النوع فهذا

فليضحكوا العباد@: أعFل كسائر والزجر والyيى ا9ٔمر به يتعلّق ا Ø̂ ٕا النوع وهذا
َكث�اً@/ ولَيبكوا Hًَقلي

غ0 وحوادث خارجيّة بأسباب يصدر ما والبكاِء@: الضحک من ãæالثا والنوع

ã| واXضيقة والسـعة والرخاِء@, والب�ِء والسقم@, كالصّحة ا9ٕنسان@, تواجه اختياريّة
دون من فيه انقباضاً أو الباطن ã| انبساطاً توجب ã:ّال التكوينّية@, وا¡وادث العيش@,

اختيار@/

وأبكي@/ أضَحَک هَو وأ نَُّه
هـذا فٕاّن ا9ٕنسان@, حياة جريان ã| ا9ٔصيل اXسـتمّر الغالب هو النوع وهذا

ØãÏÈعر فٕانّه ا9ّٔول النوع R�ف اXتأّصلة@, آثاره ومن بالتكوين الّ�حق هو النـوع
ا¡قيقة@/ ã| التكوين أشّعة من أيضاً هو بل ,@ ّ تبعيى

اXذكورة@/ اx9يات ã| Fك فا9ّٔول وراءها@: Dف أو اXاّدة nعا ã| ٕامّا الضحک ٕاّن Øj
:@ ã| Fك@ ـ ãæوالثا



١٥ ضحي

/@٣٩ . ٨٠ ـ ة ÒÌ ß¿مسَتب ضاِحكة ُمسِفرة َيومئٍذ وجوٌه
/@٣٤ . ٨٣ ـ يضحكون الكُّفار ِمن آمنوا الَّذيَن فاليَوَم

من أعّم والوجه الوجه@, ã| ا9نبساط ظهور هو قلنا Fك الضحک حقيقة فٕاّن
متنّوعة@/ بأمور يتحّصل ا Ø̂ ٕا أيضاً وا9نبساط ,@ Ø ãæوالروحا ّ اXاّديى

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

ضحي@:
للـوقت@, Ëºٕا كأ@نّـه مذّكر وهو الyار امتداد واXّد@: بالفتح ـحاء الضَّ ـ مصبا
الضُّحي استعملت Øj الشمس أيى الضُّحي وارتفعت ُضَحي@/ وامع مثله@, والضَّحوة

ØËÈ لغـات@, فzا وا9ُضِحّية@: /@ ّ ُضَحيى ع� صّغرت Ø:ح wا@, يى Ødو اXفرد@, استعFل
,@ أضـاحيى واÇمع ا¡اِء لك«Ìة اتباعاً وك«Ìها اُفعولة@, تقدير ã| ا9ٔ@ك� ã| اGمزة
وا9ٔضحي@: ا9ٔضحي@/ عيد ومنه أضحًي@, وامع وأضحاة َضحايا@, وامع وَضِحيّة
الضحي@, وقت ا9ٔضحيّة ذبح ٕاذا تضحية@: ي وَضحَّ اليوم@/ ٕا6 ذهاباً تذّكر وقد مؤّنثة@,
ويـتعّدي التـ¿Ìيق@, أيّام من كان وقت ّ أيى ã| ضحي قيل Ø:ح ك� Øj أصلـه هذا

بشاة@/ ضحيت فيقال با¡رف
امـتداد حاء@: فالضَّ ء@/ ãÏ¿ال بروز ع� يدّل واحد صحيح أصل ضحي@: ـ مقا
الوقت ذلک ã| يؤكل الّذيى للطعام يقال Øj اXنكشف@, البارز الوقت هو وذلک الyار@,
اضَح ويقال مثله@, وَضَحي للشمس@, تعّرض ٕاذا يضَحي الرجل َ َضِحيى ويقال َضحاء@,
9ّٔن بذلک يت Ød ا Ø̂ وٕا ا9ُضـحّية@, وهيى معروفة ِحيّة والضَّ للشمس@/ ابرز أيى زيد يا
ٕاضـحيانة ليلة ويقال الشمس@, ٕا¾Ìاق وقت ã| ٕا9ّ 9@تكون اليـوم ذلک ã| الذبيحة
حاء@, الضَّ والَغداء@: يتغّدون@, أيى يتضّحون هم ويقال غoفzا@, 9 مضيئة أيى وَضحياء,
بيِّـناً@/ ظاهراً فعله ٕاذا ضاحية ذلک فعل ويقال البارزة@/ ناحيxا بلـدة@: كّل وضاحية



ضحي ١٦

ٕاذا ا9ٔمـر عن ضّحيت وأمّا وظهـر@/ بدا ٕاذا وُضحّواً َضْحواً يضحو الطريق وَضَحي
شاّذ@/ ٕانّه عنديى فا9ٔغلب رفقت@:

حي@: والضُّ الyار إرتفاع عشـّية@: مثال ع� حيّة والضَّ والضَّحوة الضَّحو ـ لسا
Wدود@: حاء والضَّ َضحوة@/ بتصغ0 يلتبس لئّ� هاء بغ0 وتصغ0ها ,@�اُن ذلک@, فويق
الyار, يرتفع ٕا6@أن الشمس طلوع من الضُّحي ينتصفوقيل وكرب@أن الyار امتّد ٕاذا

الyار@/ نصف من قريب ٕا6 حاء الضَّ ذلک بعد Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ناحية@, ع� الشمس فيه تُ¿Ìق الّذيى الزمان هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن
والليل الليل@/ من مقدار ٕا6 الظلمة ¾Ìوع زمان العشيّة فٕاّن والليل@, العشاِء قبال ã|
الضحي@/ زمان ã| وقع ٕاذا َيضحي@: ضحي ويقال الشمس@/ تغيب فzا ã:ّال اXّدة [ام
ٕا6 البلوغ بعد يذبح ا Ø̂ ٕا فٕانّه الزمان@, ذلک ã| النحر يوم يذبح ما وا9ُضحّية@: حيّة والضَّ
أّن Fك الزمان@, ذلک أّول ã| يؤكل غذاء ع� الضحاء ويطلق ا¡جر@/ رميى وبعد م&×
خارجة ناحية والضاحية الليل@/ وأّول الyار آخر من يؤكل طعام ع� يطلق الَعشاء
ٕاذا الطريق ضحي قوGم وهكذا الشمس@/ ٕا¾Ìاق موارد ã| واقعة البيوت@, Tيط عن

ٕا¾Ìاق@/ ã| الوقوع ]ناسبة بدا@,
/@١ . ٩٣ ـ َسجي ٕاذا والّليِل حي والضُّ

ـ ُضـحاها@ أو َعِشيًَّة ٕاّ� َيلبثوا Òn َيروuا يوَم م Ô Úu@كأ اَعة@/// الّس َعن َيسألونََک
/@٤٦ . ٧٩

/@٢٩ . ٧٩ ـ@ ُضحاها وأخَرَج َليَلها وأغطََش َبناها@/// Êُء Ú»ال أم
زمانان@/ وYا والعشاء@, الليل مقابل ã| الكرZة اx9يات هذه ã|@اّدةXا ذ@كرت فقد



١٧ ضحي

هـذين ع� عرضـاً أو طو9ً nالعـوا جريان فٕاّن واللّـيل@: بالضحي Ë»والق
ã| Fك روحانيّاً@, أو ماّدياً وا9نقطاع@, الظلمة وظهور واÌ¾9ٕاق@, النور ã Ø�Q القانون�@:

والنور@/ الطبيعة ومراحل والليل@, اليوم

وظهور ا9ٔمرين هذين وجود ٕا6 يتوّجه أن له 9بّد اXتعال@: �ا ٕا6 فالسالک

ã|وا9نبساط وا9بت�ء وسلطانه@, وبعلمه بيده والبسط القبض فٕاّن س0ه@, ã| ا¡الت�
ٕاذا وا¡زن السوء والظّن اليأس له يصّح ف� أمره@, نظام وIت وحgته ]شيّته ا¡ياة

ابت�ء@/ أو قبضاً أو انقباضاً واجه

بعده@: ما بتناسب Ë»الق وهذا
/@ ×" َق َوما َربَُّک َعَک َودَّ ما

فٕاّن ا9ُخـري�@: اx9يت� ã| وتأخ0ه الكرZـة@, اx9ية هذه ã| الضُّحي hوتقد
R�ف وهذا وا9ٕنكار@, الكفر مورد ã|و الظلمة جانب ٕا6 يBيل ٕا6من Fzف اòطاب

اXكّرم@/ رسوله ٕا6 اXربوطة اx9ية
الظلمة@/ والغطش وا9ستقرار@/ السكون جي@: والسَّ

/@٩٨ . ٧ ـ َيلعبون وُهم ُضحًي بأُسنا يأتzم الُقريأن أهُل أوَ أِمَن
/@٥٩ . ٢٠ ـ ُضحًي Ìالنّاُس Ò¿ ÔJ وأن ينة الزِّ يوُم َموعُد@كُم قاَل

يكون Ø:ح الشمس ت¿Ìق زمان ã| يكون بأن للزمان@, فيه مفعول فالضُّحي
بعذر@/ ãçيأ أن 9ٔحد Zكن و9 أحد لكّل م¿Îوداً

@ـ َيـغشاها ٕاذا والّليِل َجHّها ٕاذا اِر Úyوال َتHها ٕاذا والَقمِر وُضحاها مِس والشَّ
/@١ . ٩١

فٕاّن القمر@, ع� مقّدم وهو الشمس@, ٕا¾Ìاق فيه ي�حظ زمان الضحي ٕاّن قلنا
ٕا6اللّيل, الفجر طلوع من@أّول Wتّد زمان فهو الyار وأمّا بواسطة@, القمر من اÌ¾9ٕاق



ضّد ١٨

اÌ¾9ٕاق@/ ã?ن فيه واXلحوظ اللّيل@, يذكر بعده Øj فيه ملحوظ غ0 الشمس وٕا¾Ìاق
/@١١٩ . ٢٠ ـ يطاُن الشَّ ٕاليِه فَوْسَوَس َتْضحي و� @فzا َتظَْمأُ � وأ@نََّک

عطشاً توجب حّدة فzا توجد 9 Mيث معتدلة@, واXسا@كن ا9ٔطعمة تكون أيى
شّدة@/ أو مضيقًة أو حرارًة أو

للمزاج@/ حّرة يوجب للشمس ٕا¾Ìاق فzا يكون ف�

و9 تظمأ و9 تعري@, و9 فzا Qوَع [@أ@9ّ واx9ثار اòصوصيّات هذه أّن ذاFtوأمّا جهة من كانت هل :@Fخلقه ابتداِء زمان ã| وحّواء آدم جنّة ã| الكائنة تضَحي@]
هذه حقائق تعا6يُفهِّمنا �ا لعّل اّنة@؟ هذه كانت Tيط ّ أيى ã|و ا¤يط@, جهة من أو

عري@/ راجع ـ@ ا9ُمور
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضّد@:
ِء ãÏ¿ال مثل الضّد أبو@عمرو: أضداد/ وامع النظ0والُكفء@, هو الضّد@: ـ مصبا

Nتمعان@/ 9 اللذان واXتضاّدان Uالفة@, باينه ٕاذا يُضاّده وضاّده خ�فه@, والضّد

واXتضاّداِن ِء@/ ãÏ¿ال ضّد الضّد فا9ّٔول القياس@, ã| متبائنتان كلمتان ضّد@: ـ مقا
وهو ّد الضَّ ا9ُخري والكلمة والyار@/ كالليل واحد وقت ã| FعهBاج N@9وز الشيئان

مٔ�ها@/ ٕاذا الِقربة َضدَّ يقال الَمٔ�@,

ليغلبه@, شـيئاً ضاّد ٍء ãÏ¾ كّل ّد الضِّ الليث@: قال الضّد@: ـ ٤٥٥ . ١١ الxذيب
ِعكرمة@: عن َعوناً@/ الفـّراء@: قال ِضّداً@/ علzم وتكونوَن وَضديده@/ ِضّده هذا تقول
ضددت زيد@: أبو َصـد@/ الرَّ مثل وbاعة@, واحداً يكون الِضّد ا9ٔخفش@: قال أعداًء@/

الّذيى الوجه خ�ف يريد للّذيى :@ ونَديديى ِنّديى وف�ن وخصمته@/ غلبته أيى َضّداً ف�ناً
ٔ�ون ÒZ الّذين ُدد@: الضُّ أبيه@: عن عمرو به@/ تستقّل ما ]ثل ذلک من مستقّل وهو تريده



١٩ ضّد

وَضَدد@/ ضاِدد فيقال ضاّد@, واحدهم باXاِء طلبوا ٕاذا نية x9ا للناس

وهو بالضّد أتيت وأضددت مٔ�ته@/ َضّداً@: ا9ٕناء ضددُت ـ ٢٧٧ . ٢ ا9ٔفعال
غضب@/ الرجل@: وأضّد ء@@/ ãÏ¿ال خ�ف

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

والتحقيق@:
وQّمع توافق يكون 9 Mيث الشديد ا¢الف هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن
اXاّدة ã| النظر فٕاّن النقيض�اXصطلح�أيضاً@, اXع&يشمل وهذا يقابله@/ وب�ما بينه
أم Wكناً موضوع عن معاً Fاف�اقه كان سواء التجّمع@, وامتناع الشديد التخالف ٕا6

/@9

وwذه Fتقابله جهة من Fفه متقابل�@, وقعا ع�اXثل�ٕاذا تطلق قد اXاّدة ٕاّن Øj
ضّدان@/ F Øuٕا يقال ا¡يثّية@,

للناس �ٔ ÒZ ومَن ,@�ٔòا قبال ã| �ٔXا فٕاّن :@�ٔXع�ا تطلق أيضاً اXناسبة وwذه
آنيxم@/ ٔ�وا@ ÒZ أن عن Zنع من مقابلهم ã| هو م Òxآِني

ويكونوَن ِبعبادtم سَيكُفروَن Hّك ِعّزاً@ م ÒG ليكونوا ًة ßGا آ دون ِمن ذوا Ò ÚHوا
/@ ٨٤ . ١٩ ـ@ ِضّداً َعلzم

أن دون من Uالف�وأعداء@, علzم ويكونون بعبادtم@, Gة x9ا هؤ9ِء يكفر أيى
Gم@/ وظه0اً َعوناً يكونوا

الضّد يكون أن Zنع اx9ية ونسق سيكفرون@, قوله ع� عطف يكونون وbلة
الفّراء@/ عن Fك ]ع&العون

ا¢الف@/ اXقابل ٕا6مطلق ٕاشارة ية@: x9ا ã| باXاّدة التعب0 لطف ?O و9
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ÍÈب ٢٠

ضرب@:
ÍÈبت ذلک من عليه@/ وÇJمل منـه يسـتعار Øj واحد@, أصل ÍÈب@: ـ مقا
السفر@/ من وغ0ها ا9ٔرضQارة ã|@بÍÉال ويشّبه@به ÍÈباً@/ أوقعَت@بغ0ك ٕاذا ÍÈباً
هذا يقال الصيغة@, الÍÉب@: الباب ومن ÍÈب@/ أيضاً الس0 ٕا6 اÌº9ٕاع ٕاّن ويقال@:
اÇXثل@, والÍÚÉيب@: ÍÈبه فقد شيئاً صاغ ٕاذا 9ٔ@نّه صيغته@, من أيى ف�ن ÍÈب من
ُخلطTضه ما :@éّالل من والÍÚÉيب واحدة صياغة وصيغا واحداً ÍÈباً ÍÔÈبا F Øu@كأ@
ÍÈبه@/ النخل كأّن ال¿Îد@, والÍÚÉيب@: خر@/ x9ا ع� ÍÈب قد أحدYا كأّن Mقينه@,
نف للصِّ ويقال ÍÈباً@/ علzا ÍÔÈب قد ا9ٕنسان كأّن الÍÚÉيبة@, ويقال@للسجيّة@والطبيعة
والÍÚÉيـبة@: ِء@, ãÏ¿ال ذلک من سـواه ما مثال ع� ÍÔÈب كأ@نّه الÍÉب@, ِء ãÏ¿ال من
النـاقَة@/ الفَـحل ÍßÈاب البـاب ومن وغـ0ها@/ جزيـة من ا9نسان ع� ÍÉب ما@@يُ

أرادت@/ Fع فكفّها ÍÈباً بنفسه أوقع كأ@نّه كّف@, ٕاذا ا9ٔمر@: عن ف�ن وأÍÈب
السـ0 ã|و سـافرت ا9ٔرض@: ã| وÍÈبت غـ0ه@/ أو بسيف ÍÈبه ـ مصبا
أو عليه حجرت يده@: ع� وÍÈبت ساxYم@/ ب«Îم@: القوم مع وÍÈبت أÌºعت@/
علzم بعث ع�آذاuم@: وÍÈب وبّينه@/ وَصفه مثً�@: �ا وÍÈب أمره@/ عليه أفسدت
وأÍÈبت@: ا9ٔمر عن وÍÈبت اُذنه@/ ع� النوم وÍÈب يستيقظوا@/ nو فناموا النوم
واËº9ٕالÍÚÉيبة@, وظيفة@, جعلته ٕاذا خراجاً@: عليه وÍÈبت اYا9ً@/ أو تركاً أعرضت
وضـارب للـتكث0@/ والتشـديد ا9ٔعناق@, بت ØÍÈو عنقه وÍÈبت ÍÈائب@/ وامع
ÇIّرك@/ ما أيى اضـطرب fا ورميتـه واضطربوا@, وتضـاربوا@, مضارَبـة@, ف�ناً ف�ن

ٕاختلفت@/ ا9ُمور@: واضطربت

ب� خولف الÍÉب اخت�ف ولتصّور ء@, ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾ إيقاع الÍÉب@: ـ مفر
الفحل: وÍÈب با9ٔرجل/ wÍÈا هو فzا الذهاب ا9ٔرض: ã| والÍÉب تفاس0ها@/



٢١ ÍÈب
باòيمة وتشبzاً طرقة@/ ßXبا أوتادها بÍÉب اòيمة وÍÈب طرقة@/ ßXب@باÍÉبال تشبzاً

الذّلة@/ علzم ÍÔÈبت قال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وسZيد مقصود@, ع�برنا¶ ء ãÏ¿ب ء ãÏ¾َطرق هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن

فراجعه@/ ـ مyا وم�ادفة قريبة وب�مواّد بيyا ما فرق الطَّرق@: ã|
استعGFا@/ موارد من كّل ã| اXع&ملحوظ فهذا

ÍÈبه أيى طرقه فيقال ب�م�ادفاtا@, Dف مyا أقرب الطرق ماّدة أّن والظاهر
والطريقة: سلكته/ وطرقت@الطريق: مُطِرق, ويقال@للفحل الÍÉاب, طرق,@والطِّراق: ßXبا

ا¡الة@/
مyا كّل ا¢لوط اXصنوع éوالل وازية والسجيّة والصنف ال¿Îد ـ oفاهf
الصـياغة ã|و Uصوصة@, كيفيّة ع� وتقديره معيّنة خصوصيّة ع� صياغته بلحاظ

ع�شكل@/ مع&الÍÉب

ا9ٔقدام@, ã| وتدّبر تفّهم ع� ãÏ¿Xا كان ٕاذا ع�الس0@: الÍÉب ٕاط�ق أّن Fك@
ٕا6 النـظر كان ٕاذا@ ما R�ف وهذا نفسه@, ã| ي�حظ ِرجل وÍÈب قدم كّل فكأّن
كّل ã| النظر فٕاّن سلوك@, أو اÌºاع أو عدو أو ãÏ¿م أو سفر أو حركة أو س0 Iقّق

جل@/ الرِّ ÍÈب يغاير مفهومه ã| خصوصيّة ٕا6 مyا
تستفاد ا Ø̂ ٕا اòصوصيّات هذه فٕاّن وا¡جر@: وا9ٕفساد والكّف ا9ٕعراض وأمّا
اXنظورة اòصوصيّة هذه مع الÍÉب مفهوم فيتحّصل وَع�@, ِمن ـ حروف ٕايصال من

ا¡روف@/ تلک من اXستفادة
اXضطربOتار فكأّن واختيار@, ع�طوع ويدّل افتعال فهو ا9ضطراب@: وأمّا



ÍÈب ٢٢

د م�دِّ Ù0متحـ فٕانّه بنفسـه@, الÍÉب هذا قاصداً العمل هذا ويعمل بأرجله الÍÉب
يتوّجه@/ جهة ّ أيى ٕا6 9@يدريى

/@٦٠ . ٢ ـ ا¡َجر بَعصاَك ب ßÍÈا فُقلنا
م Ôyِم بوا@ ßÍÈوا أ�عناق َفوَق بوا ßÍÈفا عَب الرُّ َكَفروا@ الَّذيَن قلوِب ã| ã(ل سأُ

/@١٢ . ٨ ـ َبنان @ُكّل

/@٤ . ٤٧ ـ قاب الرِّ فÍÉَب َكَفروا لقيrالَّذيَن فٕاذا
غ0ه@/ أو سيف أو ر� أو عصا من آخر س�ح بوسيلة أو باليد ÍÈب هذا

أ�رض ã|rبÍÒÈ ٕاذا أ�رض@, ã| بوَن ßÍÉ يَ وآَخرون أ�رِض@, ã|rبÍÒÈ وٕاذا
ٕاشارة اXورد@: هذا ã| بالÍÉب والتعب0 ا9ٔرض@/ ã| با9ٔرجل ÍÈب وهذا ـ فتبّينوا
منظوراً@/ وليسمطلق@الس0وا¡ركة للس0, ازئيات ã| ٕا6@التوّجه@باXوضوع@والدقّة

له@, فاْسـتِمعوا َمَثل َب ßÍÔÈ أ�مثاَل@, له ÍÈبنا ًHّوك ,@Hًَمثـ ا  ÍÒÈب @كيَف
اXثل فٕاّن واللسان@, الك�م بوسيلة ÍÈب وهذا ـ القرية أصحاَب  ًHَمث بGم ßÍÈوا
اXتناسب@/ ا¤ّل ذلک ã| ويوَرد يُطرق فكأ@نّه يناسبه@, خاّص مورد ã| به يÍÉب @ك�م

/@٦١ . ٢ ـ والَمْسَكنة لَُّة الذِّ َعلzم َبت ßÍÔÈو
/@٥ . ٤٣ ـ ف� ßÌ Ö»ُم َقْوماً Ôrُكن أن َصفحاً @كر الذِّ َعنكُم ُب ßÍÉ أَفنَ

/@١٧ . ١٣ ـ والباِطَل ا¡قَّ اُ  يÍÉُب @َكذلک
كـانت وٕان اXعنوّية@, الصفة هذه ع� كوuا جهة من والباطل وا¡ّق فالذكر
فيكون الذّلة@واXسكنة/ موضوع ã| وهكذا الوصفّية@/ ٕا6جهة النظر فٕاّن بصورة@اللفظ,

معنويّاً@/ أيضاً الÍÉب
ÍÈْب ِا ـ ã| Fك والسببّية@, ع�التوّسط فتدّل الباء Mرف تستعمل اXاّدة ٕاّن Øj



٢٣ ØÍÈ
ã| ÔrبÍÈ وٕاذا ـ ã| Fك فيه@, الÍÉب وIقّق الظرفيّة ع� فتدّل ã| وMرف بَعصاك@/
فالÍÉب ـ لَّة الذِّ وÍÔÈبتَعلzُم ـ ã| Fك ع�ا9ستي�ء ع�فتدّل وMرف أ�ْرض@/
عنكُم ÍÉب أفنَ ـ ã| Fك التجاوز@, ع� فتدّل عن وMرف علzم@/ بالذلّة �ستو6 قد

م@/ ÒGللنّاسأمثا ا  يÍÉُب ـ ã| Fك التعّلق@, ع� فتدّل الّ�م وMرف الّذ@كَر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضّر@:

قتل@: باب من ه ØÍÉي ه ØÍÈ مصدر وبفتحها /@Ëºٕا والفقر@, الفاقة :@ ØÍ ÛÉال ـ مصبا
:@ ّ ا9ٔزهريى قال رباعيّاً@/ وبالباِء ث�ثيّاً@, بنفسه يتعّدي به ÚÍÈوأ مكروهاً@/ به فعل ٕاذا
بفتحها@/ فهو النفع ضّد كان وما /@ ØÍÔÈ فهو بدن@, ã| وشّدة وفقر حال سوء كان ما @كّل
وليس ٕاليه أأه ]ع& واضطّره كذا ٕا6 ه ØÍÈو ه@, ØÍÈ ]ع& وÍßÈاراً@: مضاّرة وضاّره
أطـلقت وÇGذا اء@, ØÌ Ú»ال نقيض اء@: ØÍ ÚÉوال ا9ضطرار@/ من Ëºٕا والÍÉورة بّد@/ منه له
وامع زوجها امرأة اXرأة@: ة ØÍÒÈو الَمضاّر@/ وامع ر@, ÒÍ ÚÉال ة@: ØÍ ÒÉXوا اXشّقة@, ع�
نظ0@/ Gا يوجد يكاد و9 ÍÒÈيرة@/ bع ا Øu@وكأ ÍÈائر@, وdع القياس@, ع� ات ØÍÈ

ÍÈائر@/ ذو :@ ØÍÉ مُ ورجل
والثالث@ـ ِء@/ ãÏ¿ال @اجBع ãæوالثا النفع@/ خ�ف ا9ّٔول@ـ أصول@ث�ثة@: : ØÍÈ ـ مقا
زال@/ ÔGا :@ ØÍ ÛÉفال قاربه@/ أو جانسه ما كّل هذا ع� Jمل Øj النفع@, ضّد ـ فا9ّٔول القّوة@/
ا9ٔخري ØÍÉت ا Øu كأ ,@ ØÍ ÚÉال من مشتّق Ëºٕا ة@: ØÍ ÚÉوال ة@/ ØÍÒÈ ع� اXرأة تزّوج :@ ØÍ ÙÉوال
أشـّد ما يقال الغـ0ة@, ã| يستعمل ما وأ@ك� الُمضاّرة@/ والÍÚÉير@: تلک@/ ها ØÍÉت Fك@
ة ØÍ ÒÉف ـ ãæوالثا تان@/ ØÍ ÚÉال FG ت�فقيل ØÍ ÚÉبال حي للرَّ جران Ò¡ا وشبّه علzا@/ ÍÒÈيَره
ـ والثالث xIا@/ ا£تمع اللّحم اw9ام@: ة ØÍÒÈو ,@éّالل من H@9لو ã:ّال مته Ò¡ الÍÚÉع@:
عليه@ومقاساة@/ ص< ذا كان ٕاذا@ ِء: ãÏ¿ع�ال ذو@ÍÈير النفس@يقال@ف�ن قّوة فالÍÚÉير@:



ØÍÈ ٢٤

وتقول النفع/ ضّد ØÍ ÚÉوال ضاررته@مضاّرة@وÍßÈاراً مصدر ÍßÈار ا9شتقاق@٤٥@ـ
واحد@, والضارورة@: والÍÚÉورة َض0اً@/ و9@يض0ك اً ØÍÒÈ ا9ٔمر هذا ك ØÍÉ9@ي العرب@:
جنباه@/ :@ الواديى وÍÒÈير مفعول@/ ]ع& فَعيل والÍÚÉير@: ِء@, ãÏ¿ال ٕا6 ا9ضطرار وهو

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

والتحقيق@:
العـارض 0òا هو فالنفع النفـع@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا9ٔصل أّن
متعّلقاته@/ ã| أو فيه نقصاناً يوجب ِء ãÏ¿لل اXتوّجه ØÌ¿ال هو ØÍÉوال لٕ�نسان@/ يتحّصل

/@hالكر القرآن من مورداً ١٧ ã| النفع ماّدة قبال ã| ØÍÉال ذ@كر وقد
/@١٠٦ . ١٠ ـ ك ØÍÉ يَ َينْفُعکو� � ما ا  دوِن ِمن َتدُع َو�

:@ ØÍÈ ٕانّه يقال و9 حال@, وسوء أذي فهو نقصاناً@: اXواجه ØÌ¿ال يوجب n وٕاذا
/@١١١ . ٣ ـ أذي ٕاّ� وكُم ØÍÉي لَن

/@٦٢ . ٢٧ ـ وَء السُّ وَيكشُف َدعاُه ٕاذا الُمضطَرَّ يُب ÔNأمَّن
/@9 أم نقصان فيه ما يشم�ن عامّان والسوء فا9ٔذي

أو بدن@, ã| أو وهداية@, 0òا سبيل ã| أو اعتقاد@, ã| ٕامّا النقصان Iّصل ٕاّن Øj
ولد@/ أو عنوان@, أو مال@,

:@ ã| Fك ا9عتقادات ã?ف

/@١٠٧ . ٩ ـ اXؤمن� Òب� وَتفريقاً وكُفراً ÍßÈاراً َمْسِجداً ُذوا ÚHo والَّذيَن
ا9ٕس�م@/ طريق ã| والكفر للمضاّرة أيى

:@ ã| Fك ا¡ّق ٕا6 ا9هتداِء ã|و
/@١٠٥ . ٥ ـ Ôrاهتدي ٕاذا َضلَّ َمن @كُم ØÍÉ يَ � أنُفَسكُم َعَليكُم



٢٥ ØÍÈ
ا¡ّق@/ سبيل عن اLرافكم َض�لُه 9@يوجب أيى

:@ ã| Fك واXعيشة ا¡ياة مطلق ã|و
/@٦ . ٦٥ ـ ّن ßz َعلَ ِلُتضيُِّقوا ُتضاّروهنَّ و�

الط�ق@/ بعد ا¡ياة من وشّدة مضيقة Gّن Iصل Ø:ح أيى

الطعام@: من مضيقة جهة ã|و
الَكْيَل@ـ@١٢. َلنا ُمْزجاٍة@فأْوِف بِبضاَعٍة وِجْئنا ÛÍ ÛÉال نا@وأْهَلنا َمسَّ العزيُز ا Ûv@يا@أ

/@@٨٨

العلم@: مقام ã|و
/@١٠٢ . ٢ ـ َينفُعهم َو� هم ØÍÉ يَ ما وَيَتَعلَّموَن

ع� وبال فهو نفس@: وتgيل وٕاص�ح خ0 ٕا6 هداية يوجب n ٕاذا العلم فٕاّن
ا¡ّق@/ عن وبُعداً وض�9ً فساداً ٕا9ّ له يزيد و9 صاحبه@,

اختيار ع� وتدل ا9ض�ار@, وأصلها افتعال ع� فهيى ا9ضطرار@: صيغة وأمّا
ا9دغام وبعد مضطَرر@, وذاك مضطِرر@, فهو اضطّره يقال باختيار@, ØÍ ÚÉال أيى ,@ ØÍ ÚÉال

اللفظ@/ ã| يتساويان

/@١٢٦ . ٢ ـ النّار ٕا�عذاِب ُه أضطرُّ Ú Ôj Hًَقلي فاُمتُِّعه كَفر وَمن
/@١٧٣ . ٢ ـ َعلَيه Òjٕا Hَف عاٍد و� باٍغ Òغ� اضطُّر ن Ò Òf

/@١١٩ . ٦ ـ ٕالَيه @ Ôkضطُِررo ما ٕاّ� عليكُم م حرَّ ما لكُم ل فصَّ وَقد
/@٦٢ . ٢٧ ـ وء السُّ ويكِشُف َدعاُه ٕاذا @ الُمضطَرَّ يُب ÔNأمَّن

واختيار ورغبة بطوع نفسـه ØÍÉ9@ي ا9ٕنسان فٕاّن للمفعول@, مَبنيّة الصيغ هذه
الفاعل@/ بصيغة مضطّراً يكون Ø:ح



ØÍÈ ٢٦

وشـّدة وعذاب نقصان له يعرض أيى اXفعول@, بصيغة مضطّراً يكون قد فهو
بٕاذنه أو العزيز@, �ا جانب من Uتارة وعلّة سبب ّ بأيى متعلِّقاته@, أو بدنه ã| وابت�ء

ونظمه@/ العاّم حgه Iت أو أمره@, وIت
وتقدير ع�قضاٍء وقوان�منّظمة@, وأسباب علل له ]ع&اXفعول@: فا9ضطرار
ÍÈر وأصابه اXورد ذلک ã| العبد وقع فٕاذا العبد@, من ونيّة عمل وسوِء اXتعال, �ا من

مضطّر@/ فهو مؤّثر Uصوص
اXتعال@: �ا ٕا9ّ ه ØÍÔÈيكشف أن أحد يقدر ف� مضطّراً@: ا9ٕنسان كان وٕاذا

/@١٠٧ . ١٠ ـ هو ٕاّ� لَُه كاشَف Hَف ØÍ ÔÉِب اُ  Zسسک وٕان
/@١١ . ٤٨ ـ َنفعاً ِبكُم أوأراَد اً ØÍÒÈِبكُم ٕانأراَد َشيئاً ا  ِمن َلكُم لُک ÒZن Ò Òfُقل

/@ÍÔÈ �ا من وZسسه ØÍÒÈ به يراد الّذيى هو فاXضطّر
وبالنسبة خاّص مورد ã| ومضطّر نفسه@, ã| مضطّر ع�نوع�@: اXضطّر ٕاّن Øj

:@ ã| Fك فا9ّٔول ء@/ ãÏ¾ ٕا6

عاه@/ َد ٕاذا الُمضطَرَّ يُب ÔNأمَّن
:@ ã| Fك ãæوالثا

/@٢٤ . ٣١ ـ َغليظ ٕا�َعذاٍب هم َنضطرُّ
ٕاليه@/ السوق صورة ã| Iقّق ا Ø̂ ٕا ا9ضطرار فكأّن ـ ٕالَيه Ôkضطُِررo ما ٕاّ�

وا9حتياج/ حالة@ا9لتجاِء Iّصل هو وحصول@النقصان: ا9ضطرار هذا ونتيجة
Ëºٕا ٕامّا الكلمة وهذه /@ ØÌ¿وال النقصان أيى الÍÚÉورة كلمة استعملت قد اXع& وwذا
النقصـان حالة ]ع& وهو قبول وزان ع� ا9ٔصل ã| مصـدر أو كالضارورة@, مزيد

/@ ØÌ¿ال وعروض

يكون@بالزيادة@, قد ØÌ¿النقصان@وال فٕاّن /@ ØÌ¾ مع فٕاّنه@نقصان ا£تمع@: اللّحم وأمّا



٢٧ ØÍÈ
والنقصان ØÌ¿ال معرض ã| ع�كوuا تدّل ا Øuفٕا :@ Ø>والتص وانب القّوة مفهوم وهكذا

مقابله@/ ã| ويتحّمل Ø>فيتص ,@ ØÍÉوال
ما أيى والنّعFِء@, والبأسـاِء اِء ØÌ»كال َفعـ�ء@, ع� تأنيث فصيغة اء@: ØÍÉال وأمّا

نقصان@/ فيه يكون وما بالÍÉر يتّصف
/@١٧٧ . ٢ ـ اِء ØÍ ÚÉوال البأساِء ã| والّصابريَن

/@١٠ . ١١ ـ ته اء َمسَّ ØÍÒÈ بعَد نَعFء 1أذقناُه ولَ
/@١٣٤ . ٣ ـ الَغيظ Òوالكاِظم� اِء ØÍ ÚÉوال اِء ØÌ Ú»ال ã| ُينِفقوَن الَّذيَن

وحسـن الص< فٕاّن الكلمة@, ظاهر ÏÉقت[ ا9متداد@, ع� تدّل الصـيغة هذه
,@ ØÌ»ال أو النعمة أو البأس أو ØÍÉال وأمّا الزمان@, امتداد صورة ã| يتحقّقان ا Ø̂ ٕا العمل

قاطع@/ أثر علzا و9@ي�ّتب wا يعت& ف� مؤقتة Tدودة زمان ã|كانت ٕاذا
ٕا6 بالنسـبة دوام ع� وتدّل اXضـاّرة@, ]ع& مصدراً الÍÙÉار@, صيغة ويش}ها
ّ أيى ã|ا¡ادث الÍÉر مطلق أّن يراد ـ ا9ٕس�م ã| ÍßÈار و9 ÍÒÈر 9 فيقال@: الÍÉر@,
يكـون أن ٕا9ّ ÍÈر@, فـيه حكم صدور Nوز ف� ا9ٕس�م@, ã| Vّوز غ0 كان جهة
وا9ٕدامة@, ا9ٕبقاِء جهة ã| الÍÙÉار وأمّا ا¡دوث@, جهة ã| هذا كث0@, نفع ٕا6 للوصول
جائز@/ غ0 فٕادامته فاسدة@: أو صحيحة صورة ّ بأيى Iقّق ٕاذا الÍÉر حدوث أّن ]ع&

/@١٣١ . ٢ ـ ِلتعَتدوا ÍßÈاراً@ ِسكوهنَّ Ô] َو�
/@٢٣٣ . ٢ ـ بوَلِده لَُه َمولوٌد و� بولدها والدةٌ ُتضارَّ �

الÍÉر سـبق أن بعد FG الÍÉر ٕادامة ã?ين اXـوردين ã?ف الÍÉر@, ٕادامة يراد
وتوالد@/ بزواج

تدّل التفاعل أّن Fك وا9ستمرار ع�التداوم تدّل اXفاعلة صيغة ٕاّن مراراً وقلنا
اXفاعلة@/ ع�مطاوعة

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



ÍÈع ٢٨

ضرع@:
الرجـل ÍÈع ذلک من ِء@@/ ãÏ¿ال ã| ل� ع� يدّل صحيح أصل ÍÈع@: ـ مقا
بذلکXا يى Ød وغ0ه@, الشاة ع ÖÍÒÈالباب ومن ضعيف@/ ع@: ÒÍÒÈ ورجل ذّل@/ ٕاذا ÍÈاعة
فهيى اXضاَرعة@: فأمّا نتاجها@/ قرب عند لبyا نزل ٕاذا الناقة وأÍÈعت ل�@, من فيه
الÍÉع كـب0ة ÍÒÈيع@: وشاة واحد@, ÍÒÈع من ارتضـعا F Øu@كأ الشـيئ� ب� التشابه

ضارع@/ Ë»ا لناِحل ويقال أيضاً@, وÍÒÈيعة
ع ßÍÈو الضعيف@/ ع@: ÒÍ ÚÉوال والناقة@/ الشاة ÍÒÈع الÍÚÉع@: ـ ٤٦٩ . ١ الxذيب
بذلته :@ ã6ما له أÍÈعت وقد يعطيه@/ أن وسأله له Hّشع ما ٕاذا له@: ع ÒÍÒÈو لف�ن ف�ن
دنت الشمُس@: عت ØÍÈو الرقيق@/ ال¿Ìاب والÍÚÉيع@: وقلَص@/ قّل الظّل@: ع ØÍÉوت له@/
وأهل <ق@, الشِّ يقال نبت والÍÚÉيع@: مثله@/ هذا@: و¼Íßع هذا ÍßÈع وهذا للغروب@/
Iت العـظم ع� ã:ّال للِجلدة يقال الليث@: وقال يبس@/ ٕاذا الÍÉيع يُسّمونه ا¡جاز

الÍÚÉيع@/ هيى ع@: ÒÍ ÚÉال من اللحم
ع ßÍÒÈو ضارع@, فهو وخضع@, ذّل ÍÈاعة@: بفتحـت� ع ÒÍÉي له ع ÒÍÒÈ ـ مصبا
:@�ا ٕا6 ع ØÍÉوت أوهنته@, :@ ا¡ّميى وأÍÈَعتْه لغة@/ تِعب@: باب من ع ÒÍÒÈ فهو ÍÒÈعاً
والÍÉع باXصدر/ تسمية ÍÈع, فهو ضعف ف¾Ìفاً:@ ÔÌ¾ ÍÈعاً@وزان ع ÔÍÒÈو ابxل@/

اXشاwة@/ واXضارعة@: ÍÈوع@/ وامع للمرأة@, كالثديى الظلف لذات

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

والتحقيق@:
حـاجة ّ أيى ا¡Çاجة طلب مع التذلّل هو اÇXاّدة@: هذه ã| الواحـد ا9ٔصل أّن

/@ ØÍÈوكشف ومغفرة بليّة رفع من @كانت@,



٢٩ ÍÈع
عة والضِّ وا¡قارة والذلّة واòشوع اòضوع وب� بيyا الفرق يظهر القيد وwذا

وأمثاGا@/ وا9ستغفار والدعاِء

فٕاّن الشاة@, ã| كالÍÉع Vازاً@, أو حقيـقة oمفاه ع� تطلق اXناسـبة وwذه
éالل tيئة ومن مولودها ارضاع من Gا 9@بّد متذلّلة عة ØÍÉمت ا¡الة تلک ã| الشاة
يطلق@ع�الÍÉع@: وع�@هذا ÍÈعها, ع@هو ØÍÉالت Gذا واXظهر اXولود, وحفظه@لتغذية

لبyا@/ ونزل أثقلت ٕاذا والÍÉيعة الÍÚÉيع
ما@/ حادث]ناسبٍة اصط�ح فهو اXضارع@: وأمّا

/@٤٢ . ٦ ـ عون ÚÍ ÒÉ َيتَ َلَعلَُّهم اِء ØÍ ÚÉوال بالبأساِء فأخذناُهم
/@٧٦ . ٢٣ ـ عون ØÍÉَيت وما م Øwلر اسَتكانوا ا Òf بالَعذاِب أخذناُهم َوَلَقد

والكشف@: الرفع طلب مع والعذاب اء ØÍÉوال والشّدة ا9بت�ِء مقام ã| فالتذلّل
عنه@/ ØÍÉال وكشف ومغفرته عليه �ا توبة ويوجب والتوبة@, ا9ٕنابة حقيقة هو

/@٥٥ . ٧ ـ اXعَتدين ّب ÔJ � ٕانَُّه وُخفية عاً ØÍÉ تَ ربَّكُم اُدعوا
/@٦٣ . ٦ ـ وُخفية عاً ØÍÉ تَ َتدعونه والبَحر Ø Òال� ُظلFت ِمن ُينّجيكُم َمن ُقل
وا�Ðصال بالُغدّو القول ِمن هِر Ò3ا ودوَن وِخيفًة عاً ØÍÉ تَ نفسک ã|ربّک واذ@كُر

/@٢٠٥ . ٧ ـ

أيى ء@, ãÏ¾ ومسألة منه ا¡اجة طلب غ0 وهذا نفسه@, اXدعّو طلب الدعوة ـ
طـلب مقام ã|و ومتذلّل� ع ØÍÉالت حال ã| Uلصاً@, ٕاليه وتوّجهـوا خالصاً �ا ادعوا
واختفاء ØÌº ã| والدعوة الدعاء هذا وليكن ,@ ّ واXعنويى ّ الظاهريى ØÍÉال وكشف اXغفرة

عاً@/ ØÍÉ تَ نفِسک ã|ربَّک واذ@كُر ـ ا9ٕخ�ص ليتحقّق

/@٩ . ٨٨ ـ ُجوع ِمن ã ß4يُغ و� ُيسِمُن ِمنÍÒÈيع� ٕاّ� َطعاٌم م Ô ÒG لَيَس



ضعف ٣٠

منه النفس ØNيتل 9 وخشونة ونفار يبس ã| اXتذلّل الذليل وهو فعيل الÍÚÉيع
ه@/ ØÍÈويكشف حاجته ويرفع يقّويه غذاء

ã:ّال ا¢تلطة@باXشت}ات@واXشكوكات اXعلومات الروحانّية@: ا9ٔطعمة من وهذا
وفقره جوعه عن ã&يغ و9 والُبعد@, الظلمة ã| وتزيد ا¡ّق, عن واLرافاً توجبض�9ً

وابت�ئه@/

ش<ق@/ ٕانّه يقال شوك ذيى النبات يَبيس هو اXاّديات@: ã|و
يّات اÇXادِّ من وابتـ�ء@, حاجة ã| يتذلّل ما يشـمل Ø ã Ùك� مفهـوم له فالÍÚÉيع

Mسبه@/ nعا كّل ã| اXاّدة@, nعا وراء ا ØWو والروحانيّات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضعف@:
أن ـ واx9خر القّوة@/ خ�ف ع� أحدYا يدّل متبائنان@, أص�ن ضعف@: ـ مقا
يضُعف@, ضُعف يقال القّوة@, خ�ف وهو عف@: والضُّ عف الضَّ ـ فا9ّٔول مثَله@/ ء ãÏ¿ال يزاد
ٕاضعافاً@, ء ãÏ¿ليل@أضعفُت@الòا فقال ـ واx9خر ُضعفاء@وِضعاف@/ وقوم َضعيف@, ورجل
مثل�أو فيجعل ِء ãÏ¿ال ع�أصل يزاد أن وهو مضاعفة@, وضاعفته تضعيفاً@, وضّعفته

أ@ك�@/

ã| والضَّعف أمثاله@/ وأضعافه@: ِمث�ه@, وِضعفاه@: مثله@, ِء@: ãÏ¿ال ِضعف ـ مصبا
مثال َضُعف مصدر فاXضموم والصّحة@, القّوة خ�ف قريش@: لغة ã|والضُّعف ,@o] لغة
ã| اXفتوح Nعل من ومyم قتل@, باب من َضْعفاً َضَعف مصدر واXفتوح ُقرباً@, َقُرب

ضعيف@/ وهو اسد@, ã| واXضموم الرأيى

Ø ã�ّالن لغة عف والضُّ ,@Fw قرٔي وقد لغتان@, عف@: والضُّ عف الضَّ ـ ٩٢ . ٣ امهرة
�ص�@: Ø ãالن� فقال قّوة@, َضعف بعد من ـ �ص� Ø ãع�الن� عمر بن �عبدا وقرأ �ص�@,



٣١ ضعف

أيى ء ãÏ¿ال هذا ِضعف وهذا ُضـَعفاء@/ قوم من ضعيف ورجل غ�م@/ يا ـ قّوة ُضعف
Ø:ح ء ãÏ¿ال ع� ء ãÏ¿ال عطفک والتضعيف@: أضعاف@/ وامع مث�ه@, قوم وقال مثله@/

عليه@/ تطبقه

أمثال@/ ث�ثة أو ع�مثليه ء ãÏ¾ جعل ضعف@: ـ Nتطبي فرهنگ

�صعف�@/ ـ ع<يى

�صعيف�@@/ @ـ =
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الفرق رخو@: ـ ã| سبق وقد القّوة@/ يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن

وب�م�ادفاtا@/ بيyا
/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| يكون أن من أعّم وهو

:@ ã| Fك ّ فاXاّديى
/@٥٤ . ٣٠ ـ وَشيبًة َضعفاً ُقّوة َبعد ِمن َجَعَل Ú Ôj

/@٧٣ . ٢٢ ـ واXطلوب الطالُب َضُعَف
:@ ã| Fك ّ واXعنويى

/@٧٦ . ٤ ـ َضعيفاً كاَن يطاِن الشَّ َكيَد ٕانَّ

مستضِعف,@وذاك@مستضَعف@, فهو طلب@أن@يكون@شخص@ضعيفاً, وا9ٕستضعاف:
ضعيفاً@/ َعل ÔN الّذيى هو فاXستضَعف

م@/ Ôyِم طائفًة َيسَتضِعُف ,@ ãæاسَتضَعفو القوَم ٕانَّ
/@٥ . ٢٨ ـ رِض أ�َ ã| اسُتضِعفوا َع"الَّذيَن نَّ Ô Ò̂ وُنريدأن



ضعف ٣٢

/@٩٧ . ٤ ـ أ�ْرض ã| Òُمسَتضَعف� ُكنّا قالوا@
هو واXسـتك< الفاعل@, بصيغة ß>ستكXا يقابلـه اXفعول بصيغة فاXستضَعف

الضعيف@/ ضعف وطلب استَضعف الّذيى

والِولدان والنِّساِء جال الرِّ ِمن Òستضَعف�Xوا اِ  َسبيِل ã| ُتقاِتلوَن � َلكُم وما
/@٧٥ . ٤ ـ

فريضة@, استُضِعفوا الّذين Sاة سبيل ã| ا£اهدة أّن الكرZة اx9ية من يستفاد
/@�ا سبيل ã| كا£اهدة وهو

ã| مـyا وقـريبة العـ<ّية@, من مأخوذة اXاّدة فهذه واXضاعفة@: عف الضِّ وأمّا
ا9ٔرامّية@/

ã| قـّوة حصول هو التضاعف فٕاّن التـقابل@, بع�قة اXفهوم� ب� مناسبة مع
ويراد وا9ستدامة@, ا9ستمرار مع& فzا والتضاعف اXضاعفة أّن أو عف@/ الضَّ مقابل
Uصوص@, َضعف ع� الك«Ìة تدّل ا£ّرد ã|و مصـداقه@, ã| التكّرر اXورد@: ã| مyا

التكّرر@/ وهو

تكّرر هو اXضاعفة فٕاّن وغ0ها@: والك�ة اXزايدة غ0 اXضاعفة أّن ?O@9و
]راتب@/ أو مرتبت� اXثل

تأ@كلوا � الَعذاب@, م ÒGُيضاَعف أضعافاً@, لَُه فُيضاِعفه َيشاء@, ن ÒXُيضاِعف وا 
/@١٣٠ . ٣ ـ ُمضاَعفة أضعافاً با الرِّ

ا9ٔصل@/ من وأمثا9ً مثل� اXزيد يراد
/@٣٩ . ٣٠ ـ الُمضِعفون ُهم ولئَک فاُ ا  وجَه ُتريدوَن َز@كاٍة ِمن Ôrآتي َوما

/@٣٧ . ٣٤ ـ َعِملوا ا ß[ عِف الضِّ َجزاُء م Ô ÒG ولِئَک فاُ
أمثا9ً@/ أو ومثل� ِضعفاً@, جعله أيى أضَعفه يقال



٣٣ ضعف

ـوة يى Ò¡ ا ِضعَف ذقناك َ�ٔ ٕاذاً Hًَقلي َشيئاً ٕالzم َتركُن ِكدَت َلَقد  تناك َثبَّ أن ولَو�
/@٧٥ . ١٧ ـ الَمماِت وِضعَف

وا¡ياة وWاtم@, حياtم أيى ٕاليه@, اXضاف عن عوض واFXت ا¡ياة ã| الّ�م
تعلّقات عن عبارة وهيى العليا@, ا¡ياة مقابل ã| ف� السُّ الدنيا ا¡ياة هيى الدنيا هذه ã|
ليس خاÌºاً خائباً ا9ٕنسان فيص0 مّدtا@, تنxيى أن ٕا6 واستمرارها وجرياuا ماّدية
ا9ٔ@ك< والعذاب اXب� اÌ»òان هو وهذا ء@, ãÏ¾ ا9ٔصيلة والسعادة ا¡ياة حّق من له

الشديد@/ واللّهو

العـ�ئق هذه انقطاع عن عبارة فٕانّه اXوت@: هو منه ا9ٔعظم ا9ٔشّد وا9بت�ء
واXشxيات الدنيويّة والّلذائذ اXاّدية ا9ُمور من وب�متعّلقاته@, بينه التفارق وحصول

فيه@/ وا¤روميّة وا¤جوبيّة اÌ»òان وٕادراك آخر nعا مشاهدة مع النفسانّية@,

واستعدادهم وتعقّ�tم بنسبة@ٕادرا@كاtم ا9ٔفراد ã| العذاب�@يشتّدان هذين @ٕاّن Øj
�ص� Ø ãالن� من القليل والركون ا¦ايل فيكون العرضّية@, Øj الذاتّية@, ا9ٔصيلة وفطرtم
تعلّـق وحصول ,@ ãæالروحا ا9رتباط انقطاع العـذاب�@: لتضاعف موجباً Iقّق� �ٕان

باXوت@/ التفارق مشاهدة Øj الدنيا با¡ياة
�ع�@: Ø ãعـ� قال Fك ا9بتـ�ءين@, من أعظم وابت�ء عذاب �ص� Ø ã�ّللن فليس

فراقک@/ ع� Ô>أص فكيَف نارك َحرِّ ع� ص<ُت

والنـار oحÇا ٕا6 اXمـتّد الطريق هيى الدنيوّية@: التعلّقات تلک أّن ?O و9
أّن Fك ـ@ ã6َجنَّـ ã"وادُخ ِعباديى ã| ã"فادُخ ـ@ السـعادة مقام عن وا¤روميّـة والفراق
رّبـه ِلقاَء يَرجو كاَن ن Ò Òf ـ التام والتبتّل ا9نقطاع هو واللقاء والعبوديّة انّة ¼Íاط

أحداً@/ ربّه ِبعبادة ك ßÌ¿ يُ و� اً ß¡صا Hًَعَم فليعمل
ٕا6 وركـونه وتـعلّقاته حياته ã| وليّتعظ فليعت< ا¡اّدة@, الكرZة اx9ية وwذه
القـانون هذا ٕا6 وليتوّجه معتـ<@, مؤمن كّل وجّل@, عّز �ا أمر عن Oالفون الّذين



ضغث ٣٤

/@ ّ اG9ٕ×يى القاطع
:@ ã| فgا التضاعف@: قانون أمّا

/@٣٠ . ٣٣ ـ ßِضْعَف� الَعذاُب ا ÒGُيضاَعف مبيِّنٍَة بفاِحشٍة ِمنكُنَّ يأِت َمْن
تعا6@: قوله ã| فgا عذاباً@: بالدنيا التعلّق كون قانون وأمّا

نـيا الدُّ ¡Çياِة ا ã| Çwا م Òw لِيُعذِّ ا  ُيريد ا Ú̂ ٕا أو�ُدهم و� م ÔGُتعجبْکأموا Hف
/@٥٧ . ٩ ـ كافرون وُهم «Îم أنُف وَتزهَق

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

ضغث@:
:@nللحا يقال ببعض@, بعضه ء ãÏ¿ال التباس ع� يدّل واحد أصل ضغث@: ـ مقا
أو قُضـبان من قُبضـة ـغث@: والضِّ اXلتبسـة@/ ا9ٔح�م وا9ٔضـغاث@: الّرؤيا@/ أضغثت
ِسـَمنها ã| شـككت ٕاذا َضـغوث@: ناقة ويقال واحد@, أصل اòـليل@: قال حشيش@/

رس@/ ÒXكا غث والضَّ ِطرق@/ ا ßwأ فلَمست

قُبضـة ـغث@: الضِّ ومنه bعـته@/ نفـع@: باب من َضـغثاً ء ãÏ¿ال َضَغْثُت ـ مصبا
ـ ¾Êر± أو َحشيش أو قُضبان من الكّف مٔ�َ ويقال بياب«Îا@/ رط}ا حشيشUتلط
9 ِدقـاق قضبان وهو عود@, مائة فzا أسل من ُحزمة كان قيل ـ ِضغثاً بيدَك وُخذ
أصـل ÇNمعها قضبان له يكون أن الضغث ã| وا9ٔصل /@Í½¡ا منه يعمل Gا ورق

Nمع@/ Dف استعمل Ø:ح ك� Øj واحد@,

واحد أصل Nمعها قُضـبان من قُبضة غث الضِّ الليث@: قال ـ ٤ . ٨ الxذيب
ُحـزمة مثل ء ãÏ¾ من bعـته ما غث الضِّ الفـّراء@: قال وا¥ام@/ والكّراث ا9ٔسل مثل
خـ< ِبضغث أتانا يل@: Ôc ابن وقال bعـته@/ Øj واسـتطال ساق ع� قام وما الرطبة



٣٥ ضغث

والتباÎºا@/ اخت�طها الّرؤيا@: وكذلک@أضغاث مyا, ÍÔÈوب أيى ا9ٔخبار, وأضغاث@من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ا£تمعة ا¢تلفة الفروع أيى Uتلفاً@, يتفّرغ ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن
معنوّية@/ أو ماّديّة مورد@,

Uتلفة وأمور ا£موعة@, اXتنّوعة وا9ٔخبار اXتفّرعة@, القُضبان مصاديقه@: ومن
اXنضّمة@/ اXلتبسة وا9ُمور الّرؤيا@, ã| تشاهد

/@٥ . ٢١ ـ شاِعٌر هَو َبل يىه Ò9اف َبل أضغاُثأحHٍم قالوا َبل
ُيظهرها@/ Øj ا¡لم ã| له تري Vتمعة Uتلفة Uتلطة أفكار أيى

/@٤٤ . ١٢ ـ � ßXبعا أ�حHِم بتأويِل Lُن وما أضعاُثأحHم قالوا
رؤياً@/ عن تفّرعت قد متشّكلة@, Uتلطة Uتلفة أمور من رؤيا أيى

هو ا Ø̂ ٕا وذلک ج«Êنّية@, ظاهريّة له حاّسة كّل يتعطّل بنومه mالنا أّن ?O و9
ا¡ا@كم الروح Nفيب الدماغ@, ã| وب�مرا@كزها ب�ا¡واّس اXتوّسطة ا9ٔعصاب بتعطّل

مُدِركاً@/ البدن Wلكة ع�

اُدركت قد النفس ã| موجودة و]علومات باXتخيّلة ٕامّا حينئذ الروح وٕادراك
اXلكوت حدود ã| ٕامّا وذلک الروحانّية@, العاقلة بالقوة أو الظاهرّية@, با¡واّس مواّدها
اXتجّسمة بصورها أو الواقعيّة بصورها ٕامّا وأيضاً العليا@, اXلكوت nعا ã| أو السف�@,

اXناسبة@/
ا¢Çتلفة ا9ُمـور مـن النـوم ã| يُـ�اءي ما هو ا9ٔح�م@: أضغاث من فاXراد

اXتخّيلة@/ بالقّوة ا£تمعة
/@٤٤ . ٣٨ ـ َنث ÒI و� به ْب ßÍÈفا ِضْغثاً بَيِدك وُخذ أيّوَب@/// َعبَدنا واذ@كر



ضغن ٣٦

بذلک اÍÈب Øj كان@, جنس ّ أيى من Uتلفة فروع من Vموعة يدك ã| خذ أيى
مّرة@/ الفروع من كّل فيحاَسب غث@, الضِّ

مبدأ كان ٕاذا والتعزيرات@, ا¡دود من اXوارد بعض ã| ورخصة Hفيف وهذا
وحّدة@/ شّدة فيه ليس أمراً والتعّهد ا9لðام

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

ضغن@:
يدّل و9 واعوجاج@, ميل ã| ء ãÏ¾ ع�تغطية يدّل صحيح أصل ضغن@: ـ مقا
عنده ما يعطيى 9 كان ٕاذا ضاِغن@: وفرس قد@, ß¡ا َغن@: والضَّ الضُّغن ذلک من ع�خ0@/
َعوجاء@/ َضِغنة@: وفَتاة وَضَغناً@/ ِضغناً ف�ن صدر ضِغن ويقال بالÍÉب@/ ٕا9ّ اريى من
دّل والّذيى ٕاليه@/ ãمي� أيى ف�ن ٕا6 ã&وِضغ ومال@, ركن الدنيا@: ٕا6 ف�ن ضغَن ويقال

بالثوب@/ ا9ٕشBل ا9ضطغان@: ٕاّن قوGم ِء@: ãÏ¿ال تغطية من ذ@كرناه ع�ما

ã| والضِّغن غينة@, الضَّ وكذلک قد@, ß¡ا غن@: الضِّ الليث@: قال ـ ١١ . ٨ الxذيب
زيد@: أبو واحد@/ ]ع& وٕابطه@: ابل ِضغن هذا النوادر@: ã|و Ìه@/ Ò»وَع التواؤه الداّبة@:
ٕاذا ٕا6الصلح ف�ن وضِغن /@ وَدِويى صدره َوِغر ٕاذا وِضغناً@: َضَغناً يضغَن الرجل َضِغن

أبغضته@/ ٕاذا ع�زوجها ِضغن ذات وامرأة ٕاليه@, مال

أضغان@/ وbعه الشديد@, ا¡قد َغن@: والضَّ الضِّغن ـ مفر

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

والتحقيق@:
ٕادامة أيى القلب@, ã| وٕاÊÈره الغضب احتقان هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن

الباطن@/ ã|والغضب البغضة حالة



٣٧ ضفدع

ٕاذا ضاِغن وعوٌد Nِر@, nو بُغضه أضمر ٕاذا ضاغن@, فرس يقال اXناسبة@: وwذه
ٕاليه@/ اÊÈ9ٕر حالة ã| مال ٕاذا ٕاليه@: وضِغن اعوّج@/

ي�حظ والضِّغن ا9مت�ء@, جهة فيه ي�حظ قد ß¡ا أّن قد@: ß¡اّدة@واXب�ا والفرق
/@ ÓFشح ٕامتٔ�ت الناقة@: Iقّدت يقال اÊÈ9ر@, جهة فيه

جّداً@/ منكرة مذمومة ا¡الة فهذه حال@: ّ وع�أيى

/@٢٩ . ٤٧ ـ م Òuأضغا اُ  رَج ÔOلَن َمَرٌضأن قلوwم ã| الَّذيَن َحِسَب أم
.@@٤٧ ـ رجأضغانكُم ÔOو َتبخلوا فُيحِفكُم َيسألgوها ٕان أموالكُم يسألكُم َو�

/@٣٧

واجهوا ٕاذا قلوwم ã| Ø ã�¢البغضا هذا ويظهر الباطن, ã| ة ØÌ»ستXا البغضة أيى
Gا@/ وُحبّاً بالدنيا تعلّقاً يتحّملوها أن يستطيعون ف� مالّية@, وٕانفاقات دنيويّة Rسارات
�ا ٕا6 راجع رج@: ÔO ـ ã| والضم0 اòلوص@/ وظهور التعلّق ترك وا9ٕحفاء@:

ا9ُو6@/ اx9ية ã| Fك تعا6@,

وهذا بواطyم@, ã| وا9ٕس�م للرسول البغض وجود ٕا6 ٕاشارة غن@: الضِّ وذ@كر
مرض@/ كّل رأس ã|و خاّص مرض

ا¡Çقد@, كلمة ودون الذميمة@, الصفات سائر دون بالضِّغن التعب0 لطف فظهر
وا9ٕخفاء@/ اÊÈ9ٕر جهة ٕا6 النظر فٕاّن

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

ضفدع@:
الدال@, يفتح من ومyم ,@�ا9ُن فدعة والضِّ الذَكر@, بك«Ìت�@, فِدع@: الضِّ ـ مصبا
قالوا ا Ø[ور الضفادع@, وامع الدال@, Ì»ك فzا الك�م وقالوا وbاعة@, اòليل وأنكره



ضفدع ٣٨

ا9ٔرانب@/ ã| ãæا9ٔرا قالوا Fك البدل@, ع� الضفاديى

�وا9ُن فصيحتان@/ لغتان معروف@: فَدع@: والضَّ ,@Íß½ن ßòا مثال فدع@: الضِّ ـ لسا
ٕا9ّ فِـعلَل الكـ�م ã| ليس اòلـيل@: قال ِضفَدع@, يقولون وناس وَضفَدعة@/ ِضفِدعة
سلح@, وقيل تقبَّض@, الرجُل@: وَضفَدع وِقلَعم@/ وِهبلَع وِهجَرع ِدرَهم ـ أحرف أربعة

ÍÈط@/ وقيل

خارج وكانت النقيق تركت ٕاذا السمع توصفMّدة الضفدع@: ـ ا¡يوان حياة
ãçفيأ عليه@, الضفدع بصياح يَستدّل والثعبان تنّق@/ 9 فيه ã| اXاُء دخل وم: اXاِء@,
من الوحوش لبعض يعرض ما ِمثُل الضفادع لبعض وَيعرض فيأ@كله@/ صياحه ع�

سكتت@/ النار أب½Íت فٕاذا رأtا@, ٕاذا ح0ة النار رؤية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وهو غورباغه@, ـ بالفارسيّة له يقال ع�حيوان يطلق ,@ ّ ٕاËºرباعيى الكلمة أّن
ويتنفّس دقيق حيـوان مyا وOرج اXاِء@, ã| بيÎÉا تضع ال<مائّيـة@, ا¡يوانات من
وPلده@/ Fw@ويتنّفس اXاء @ي�ك Øj@,Fw@داخله@رئتان@ويتنّفس@ ã|@ياشيمه@,@ح:@تتكّونR
ـHٍت مفصَّ آياٍت والدَم فادع والضَّ والُقّمَل راد Ò3وا الطوفاَن zم َعلَ فأرَسـْلنا

/@١٣٢ . ٧ ـ وا Òفاستك�
اُغرقوا أن ٕا6 والقبطيّ�@, فرعون آل ع� العذاب أنواع من نزل ما ٕا6 ٕاشارة

/@ Øoال ã|
ضفدع, وفيه ٕا9ّ مyم Tّل بيتو9 يبق nيثM وك�tا الضفادع شيوع ومyا

وا9ٔ@كل@/ والنوم العيش علzم أشكل وقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٩ ضّل

ضّل@:

ã| وذهابه ِء ãÏ¿ال َضياع وهو واحد مع& ع� يدّل صحيح أصل ضّل@: ـ مقا
والضَّ�ل ضاّل/ ا¡ّق@والقصد عن جائر وكّل لغتان/ يِضّل@ويَضّل, ضّل يقال حّقه@/ غ0
يدّل ا ØWو وباطل@/ َض�ل صاحب كان ٕاذا@ ومضلَّل@: ِضلّيل ورجل ]ع&@/ �لة@: والضَّ
قـد ء ãÏ¾ كأ@نّـه وذاك ُدفن@, ٕاذا اXّيت@, اُِضّل قوGم ذ@كرناه ما الض�ل أصل أّن ع�
يـقال ّكيت@: السِّ ابن قال لک@/ Ôxاس يقولون Øj اXاِء@, ã| éاللـ ضّل ويقولون@: ضاع@/
كّل وكذلک /@FG tتِد n ٕاذا والدار@, اXسجد وضللت منک@, ذهب ٕاذا ,@ بع0يى أضللت

وَمَضّلة@/ مَِضلّة أرض ويقال له@, تَدي Ôv@9 oمق ء ãÏ¾
وَض�لة@: َض�9ً ÍÈب باب من يِضّل عنه وضّل الطريق الرجل ضّل ـ مصبا

ã|و القرآن@, جاء وwا الُفصحي@, وهيى Sد لغة هذه ضاّل@/ فهو ٕاليه@, تد Òv فلم عنه زّل
للـحيوان قـيل ومـنه الغيبة@, الض�ل ã| وا9ٔصل تِعب@/ باب من العاليـة 9ٔهل لغة
ولُـقَطة@/ ضائع ا¡ـيوان لغ0 ويقال الضواّل@, وامع ,@�وا9ُن للذكر ضالّة الضائع@:
ء@: ãÏ¿ال وأضللت :@ ّ ا9ٔزهريى قال فقدته@/ وأضللته: موضعه@/ ã?وخ غاب البع0: وضّل
موضع أخطأت فٕان ,@Fأش}ه وما والناقة كالدابّة موضعه@, تعرف فلم منک ضاع ٕاذا
ٕاذا كـذا@: ã&ّأضل :@ Ø ãèا9ٔعرا ابن قال وضِللتـه@/ ضلَلتُـه قلت كالدار@: الثابت ِء ãÏ¿ال

عليه@/ تقدر فلم عنه عجزت

أخـطأَت وٕاذا منک@, ضاع ٕاذا ء@, ãÏ¿ال أضللُت يقال@: ـ ٤٦٣ . ١١ الxذيب
ã| وا9ٕضـ�ل قلُت@: أضللُته@/ تقل و9 ضللتُه قلت الدار مثل الثابت ِء ãÏ¿ال موضع
الطريق@/ عن وّجهته@للض�ل يقال@أضللتف�ناً,@ٕاذا اGداية@وا9ٕرشاد@, العرب@ضّد @ك�م
كان ٕاذا@ وأضللته Xكانه@, tتد فلم معقو9ً كان ٕاذا بع0يى ضللت يقال وقال@أبو@عمرو@:
وما ضللُته@, قلَت قبلک من الض�ل كان Fّوكل أخـذ@, أين تدريى و9 فذهب مطلقاً@,



ضّل ٤٠

الغيبوبة@/ الض�ل أصل وقال أضللُته@/ قلت به اXفعول من جاء
الض�ل ويقال اGداية@, ويضاّده ,@oستقXا الطريق عن العدول الض�ل@: ـ مفر

كث0اً@/ أو كان يس0اً أو كان عمداً اyXج عن عدول لكّل

بن ُضّل ومنه ّل الضُّ Ëº9ٕوا وهلک@, ضاع َض�9ً@: يضّل ء ãÏ¿ال ضّل ـ صحا
ضّل ما والضاّلة@: التَّ�ل@, بن الض�ل وكذلک أبوه@, ُيعرف و9 ُيعرف 9 كان ٕاذا ُضّل@,

/@�وا9ُن للذكر ال}يمة@, من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
عـدم هو فالض�ل ا9هتداء@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد ا9ٔصل أّن

/@ ضا9ًّ ء ãÏ¾ جعل أيى اGداية@, فقدان هو وا9ٕض�ل ا9هتداِء@,

أو ماّدية جهة ã| كان سواء اXقصـود@, ٕا6 والد9لِة الرشاد فقدان فالض�ل@:
معنوّية@/

الطريق@, عن العدول حقِّـه@, غ0 ã| الذهاب اòطأ@, ا9ٔصل@: هذا لوازم ومن
وغ0ها@/ الغيبوبة@, الضياع@,

الدفَن أّن Fك ٕا6اXقصود@, ا9هتداِء حصول عدم @أثر ã|@تتحّقق ا9ُمور هذه فٕاّن
استمرار اللéع�خ�ف ã| اXاء وخلَط الدنيويّة, اXس0وا¡ركة@ٕا6اXقاصد خ�ف

وخلو¼Îا@/ اللبنيّة ا¡الة
ã| يكون أن من أعّم وهو اXقصود@, ٕا6 ا9هتداِء فقدان هو الض�ل ٕاّن وقلنا

نظره@/ شخصMسب كّل مطلوب فٕاّن باطل@, أو حّق

:@ ã| Fك فا¡ّق
/@١١٦ . ٤ ـ َبعيداً @�ًHَض َضّل َفَقد باِ  ك ßÌ¿ يُ وَمن



٤١ ضّل

/@٣٦ . ٣٣ ـ ُمبيناً �ًHَض َضلَّ َفَقد وَرسولَه اَ  يَعِص وَمن
:@ ã| Fك والباطل

/@٦٠ . ٧ ـ ُمب� َضHل ã|اك Ò> لَ ٕانّا َقومه ِمن ُHٔXا قاَل
/@ ٨ . ١٢ ـ ُمب� َضHل ã? لَ أبانا ٕانَّ

Tّله@/ غ0 ã| ا¡ّق@: عن باL9راف اXاّدة فتفس0

تعا6@: قوله ـ ا9هتداِء قبال ã| ا9ٔصل ع�كون ويدّل

/@١٠٨ . ١٠ ـ zا َعلَ َيِضّل ا Ú̂ فٕا َضلَّ وَمن ِلَنفسه َتِديى Òv ا Ú̂ فٕا اهَتدي َمن
/@٥٦ . ٦ ـ الُمهتدين ِمن أنا َوما ٕاذاً ضللُت َقد أهواَء@كُم بُع أتَّ ُقل�

/@١٦ . ٢ ـ دي ÔGبا الّضHلَة ُوا Ò9اش الَّذيَن اولئَک
:@ ã| Fك ا9عتقاد ã| ٕامّا الض�ل ٕاّن Ú Ôj

/@١٠٨ . ٢ ـ بيل السَّ َسواء َضلَّ َفَقد بإ�Zان الكُفَر ِل َيَتَبدَّ وَمن
@@ـ َبعيداً @�ًHَض َضلَّ َفَقد ا�Ðخر واليوم وُرُسله وُكُتِبه وَمHئكِته با  َيكُفر وَمن

/@١٣٦ . ٤

:@ ã| Fك الباطنيّة الصفات ã| وٕامّا

/@٢٢ . ٣٩ ـ ُمب� َضHل ã| ولِئَک اُ ا  ِذ@كر ِمن م Ôwقلو للقاِسيِة َفَويٌل
/@٥٠ . ٢٨ ـ ا  ِمَن بغ�ُهدًي َهواُه بَع اتَّ ن ÚW وَمنأضلُّ

:@ ã| Fك ا9ٔعFل ã| وٕامّا

/@١ . ٦٠ ـ بيل السَّ سواَء َضّل َفَقد ِمنكُم َيفَعله وَمن
/@ ٨ . ٤٧ ـ أعGFم وأضلَّ م Ô ÒG َفَتعساً َكَفروا والَّذيَن

:@ ã| Fك العاّم اXطلق الض�ل ã|و



ضّل ٤٢

/@٢٧ . ٧١ ـ عبادك ُيضّلوا تذرهم ٕان ٕانََّک

/@٢ . ٦٢ ـ ُمب� َضHٍل ã? لَ قبُل ِمن كانوا وٕان gَة ß¡وا الِكتاَب ويعّلمهُم
تعا6ومن �ا من التكوين فٕاّن Wكن@, فغ0 واòلق@: التكوين ã| الض�ل كFوأمّا ـ والنقص اL9راف فzا يتصّور و9 الض�ل@, فzا Zكن ف� التاّمة@, قدرته مظاهر

تعا6@: �ا قال

/@٥٠ . ٢٠ ـ َهدي Ú Ôj خلقه ٍء ãÏ Ò¾ ُكّل أعطَي الَّذيى َربُّنا
/@٢ . ٨٧ ـ َفَسّوي َخَلَق أ�ع"اّلذيى ربّک ÒËºا َسبِّح

/@٤ . ٩٥ ـ hتَقو أحَسِن ã| إ�نساَن َخَلقنا َلَقد
التعذيب من نوع فهو التكوين@: بعد ا¡ياة طول ã| العزيز �ا من ا9ٕض�ل وأمّا
قـوله ã| Fكـ والعـصيان@, والبغيى والكفران الكفر بعد يتحقّق ا Ø̂ وٕا وا£ازاة@, وا9ٔخذ

تعا6@:

/@٧٤ . ٤٠ ـ الكافريَن ا  ُيضلُّ @َكذلک

/@٢٦ . ٢ ـ Òالفاسق� ٕاّ� به ُيضّل وما َكث�اً به ديى Òvو َكث�اً به ُيضّل
/@ ٨ . ٤٧ ـ م ÒGFأع وأضلَّ م Ô ÒG َفَتعساً@ َكَفروا والَّذيَن

واòلق التكوين @امتداد ã|و الرaة@والفيض, ]قتÏÉبسط تعا6 �من@ا فاGداية
علzا@: الناس فطر ã:ّال وع�الفطرة واريان النظم ã| واقعة فهيى واللّطف@, والتدب0

/@٣١ . ٢٥ ـ ونص�اً هادياً بَربِّک ×? وكَ
/@ ٨٩ . ١٦ ـ ورaة وُهدًي ٍء ãÏ Ò¾ لُكّل ِتبياناً الكتاَب َعلَيک لنا ونَزَّ

ٕا6 فتحتاج الرaـة@, وبسط الفطرة خ�ف ع� ا Øuفٕا الضـ�لة@: R�ف وهذا
ا9ٕض�ل@: وكذلک عرضّية@, حادثة



٤٣ ضمر

/@٣٠ . ٧ ـ Hلَة الضَّ zم َعلَ َحّق وَفريقاً َهديى َفريقاً
/@٧٥ . ١٩ ـ َمّداً ن ×a الرَّ لَُه فلَيمُدْد Hلة الضَّ ã| كاَن َمن ُقل

/@٢٦ . ٢ ـ الفاسق� ٕاّ� بِه ُيضّل وما َكث�اً بَه ديى Òvو َكث�اً بِه ُيِضّل
/@٢٧ . ١٣ ـ َمنأناب ٕاليِه ديى Òvو َيشاء َمْن ُيضّل ا  ٕانَّ ُقل

والقـدرة التـاّم وا9خـتيار اÇXطلقة واÇXالكية ا¡كومة له وجّل عّز �ا فٕاّن
عارضّية@/ بقيود أو خارجيّة Mدود ومقيّداً Tدوداً يكون أن وZ@9كن الكاملة@,

ا Ø̂ فـٕا والص�ح@: 0òوا ا¡ّق واñXان والعـدل وا¡gة بالتدب0 التقـيّد وأمّا
وأمثاGا@, والنقص وا¡ّد وا¡اجة والضعف الفقر من السلبّية@, الصفات ã?مرجعها@ٕا6ن
Tدوديّة أو ظلم أو ضعف أو فقر حقّه ã| وZ9كن الصفات@, تعا96يتّصفwذه فٕانّه

Uلوق@/ Wكن فهو وٕا9ّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضمر@:
دّق َقُرب@: باب من ُضمراً وَضُمر قعد@, باب من ُضموراً الفرس َضَمر ـ مصبا
فهو السمن@, بعد قوتاً تعلفه أن وهو للسباق@, أعددته وأضمرته@: وضمرته ¡مه@/ وقّل
وضـم0 اòيل@/ فيه ُتضّمر الّذيى اXوضع واÊÉßXر@: وَضوامر@, ضامرة وخيل ضامر@,
بـقلبه@/ عـليه عزم شيئاً@: ضم0ه ã| وأضمر ÊÈئر@/ واÇمع وباطنه@, قلبه ا9ٕنسان@:

/@ ãÏºالفار الرJان والضم0ان@:

يدّل واx9خر ِء@, ãÏ¿ال ã| ع�دقّة يدّل أحدYا صحيحان@, أص�ن ضمر@: ـ مقا
وقد اللحم@, خفة من ُضموراً@, وغ0ه الفرس َضَمر قوGم فا9ّٔول /@ Øوتس� غيبة ع�
خفيف َضمر@: ورجل اÊÉßXر@/ اòيل فيه ُتضمَّر الّذيى للموضع ويقال زال@, ÔGا يكون@من
ف� عنک غاب ء ãÏ¾ وكّل ُيرجي@, 9 الّذيى الغائب اXال وهو Êر ÙÉال واx9خر /@Ë»ا



ضمر ٤٤

شيئاً@/ ضم0يى ã|أضمرت الباب هذا ومن ÊßÈر@/ فهو ثقة ع� منه تكون

ٕاذا َضمر@, بعـ0 ـ قوGم من ٕامّا شـيئ�@:@ من َضمرة واشتقاق ـ ١٧٠ ا9شتقاق
ُضـموراً@, يضُمر الفرس ضمر من َضمرة كأ@نّه مـور@, الضُّ من أو شديداً@, ُصلباً @كان
َضمرة سّموا وقد ا9ٕنسان@, أضمَره ما وهو الِعـيان ضّد Êر ÙÉوال تضمـ0اً@/ وضّمرته

وُضم0اً@/

من والسابق باق@, السِّ وغداً ِمÊÉر اليوم ُحذيفـة@:@ عن ـ ٣٦ . ١٢ الÇxذيب
وقد ضاِمر@, وَقضيب البطن@, و¡وق زال ÔGا من مر الضُّ الليث@: وقال اّنة@/ ٕا6 سبق
اÊÉßXر يكون وقد قلُت@: اòيل@/ فيه ُتضّمر موضع واÊÉßXر@: ماؤه@/ ذهب ٕاذا انضمر@:
تشّد أن وتضم0ها العدّو@, ٕا6 للركض أو باق للسِّ اòيل فzا ُتضّمر ã:ّال لٔ�يام وقتاً
مل ÔJو ¡مها@, ويشتّد َرَهلها فيذهب xIا تعَرق Ø:ح با9ٔجلّة لَّل ÔQو Ìºوجها علzا
علzا اُمن واشتّدت¡ومها ُضمِّرت فٕاذا wا@, يُعنِّفون و9 روuا ÔNِخفاف غلFن علzا
ء ãÏ¿ال ِمر الضَّ الليث@: وقال العرب@/ تعرفه الّذيى التضم0 فذلک ُحÍÉها@, عند القطع

البطن@/ م الُمهضَّ مر@: والضَّ ضم0قلبک@/ ã| ُتضمره الّذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يذهب Mيث ء ãÏ¾ كّل من لب الصُّ الدقيـق هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا9ٔصل أّن

تثاقله@/ توجب ã:ّال واللواحق الزوائد عنه ويزول

أضمرَت وما والقضيب@الضاِمر, مر, والرجل@الضَّ الفرس@الضاِمر, ومن@مصاديقه:
من ِمقـدار مفـعال@: واÊÉßXر باÊÈ9ٕر@, أو نفسـه ã| ُصلب دقيق ء ãÏ¾ من قلبک ã|

الفرس@/ لتضم0 فيه يتوّسل اXكان أو الزمان
ـ َعميق َفجٍّ ُكّل من Òيأت� ضاِمر وع"ُكّل ِرجاً� يأتوك با¡جِّ النّاِس ã|وأذِّن



٤٥ ØËÈ
/@٢٨ . ٢٢

من فرد أو نوع كّل يشـمل ضامر@: وكّل /@mوالقا كالقيام راِجل Çbع الرجال
وغY0ا@/ والفرس البع0

صلباً وشديداً قويّاً اXركوب كون لزوم ٕا6 ٕاشارة الضامر@: باXركوب والتعب0
أوديـة فـيه بعيداً الطريق كان Fّوكل عليه@/ والسكون ا9عBد ليصّح ,@Ë»ا خفيف

أزيد@/ ا¡يثيّة هذه رعاية يلزم وجبال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضّم@:
ِء ãÏ¿ٕا6ال ء ãÏ¿ال ضممت يقال ب�شيئ�@, ع�م�ءمة يدّل واحد أصل ـ مقا
أيى ,@oا9ٔضام َسبّاق وفرٌس Çbاعة@/ أيى خيل@, من ٕاÊÈمَة وهذه ضّماً@/ أضّمه فأنا

ٕاضبارة@/ مثل كتب من وٕاÊÈمة اFعات@/
ØËÉان ٕاذا القوُم@: وتضاّم وضاّمه@, ٕاليه@, ØËÉفان ِء ãÏ¿ٕا6ال ء ãÏ¿ال ضممت ـ صحا
شيئاً به ØËÉت ما Êم@: ßÉوال اشتملت@/ أيى لوع@, الضُّ عليه واضطّمت بعض@/ ٕا6 بعÎÉم
غضبان@/ :@ËÉضم ورجل مثله@, :@Ë ÒÉم والضَّ ء@/ ãÏ¾ كّل ØËÉي :@ËßÈÊÔÈ وأسد ء@/ ãÏ¾ ٕا6

وضاWُت مضموم, وهو ضاّم, فأنا ٕا6هذا, هذا ضممت ـ ٤٨١ . ١١ الxذيب
واحداً أصلهم ليس الناس من bاعة واÊÈ9ٕمة@: واحد@/ أمر ã| معه eَت اُ ٕاذا ف�ناً@,
صـوته@/ وضمَضمته ا9ٔسد@, أÊºِء من :@ËßÈÊ ÛÉوال ,@oا9ٔضام وامع لفيف@, م Øyولك
الليث وأحسب Êِم@, Ò¼ ّ َصِميى للداهية@: تقول والعرب الشديدة@/ الداهية Êم ÙÉوال ØË ÙÉوال
الّذيى ا9ٔ@كل الكث0 :@ËßÈÊ ÛÉال زيد@: أبو وقال ضاداً@/ الصاد فجعلوا صّحفوه غ0ه أو

9@يشبع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ØËÈ ٤٦

والتحقيق@:
من يقرب Mيث آخر ء ãÏ¾ ٕا6 ء ãÏ¿ال تقريب هو اXاّدة ã| الواحد ا9ٔصل أّن
أشّد اللصوق أّن Fك ضّماً@, أشّد فا9تّصال وا9ّتصال@, اللصوق يعت<فيه و9 الوصل@,

الوصل@/ من

بـعد يقال ف� والّلصـوق@, الوصل R�ف غالباً@, النوع اخت�ف فzا ويعتـ<
واحد@/ ء ãÏ¾ الشيئ� ٕاّن ا9نÊÉم@,

ØËÈ أيى الطرف�@, أحد ٕا6 فالنظر الواحد@, اانب :@ ØËÉال ã| ي�حظ وأيضاً
ال«Ìد@/ راجع ـ@ منه أقوي آخر ٕا6 ء ãÏ¾

/@٢٢ . ٢٠ ـ ُسوء ßمنغ� َبيضاَء رجْ  ÒHٕا�َجناحک يَدك واضُمم
/@٣٢ . ٢٨ ـ هب الرَّ َجناَحکمن ٕاليک واضُمم

ع� ويطلق ا¦ايل أصل من ناح Òوا القدرة@/ مَظهر وهيى ع�القدرة تدّل اليد
الطـائر@, وجناح ã&نحXا الضلع وهيى وجاLته ا9ٕنسان كيد [ايل فيه أو [ايل به ما

البسط@/ خ�ف ØËÉوال اòوف@, استمرار والرهب

التحّقر حالة بٕاظهار وك«Ìها القدرة صولة ٕاb6ع ٕاشارة اليد ØËÉالتعب0ب ã?ف
وا9ٔنانّية@/ النفسانيّة وٕافناء والتذلّل@,

ٕا6 اليد وهو ناح Òا ØËÈ Øj مyا@, تقرب Mيث عضد Iت اليد وضع واXراد
اÇXطيع كالعبد مقبوضة@, سا@كنة متوقّفة وعاملة@, القدرة باسطة تكون 9 بأن البدن@,

اXتذلّل@/
منغ�ُسوء َبيضاَء َجيبکHُرْج ã|َيَدك اُسلُک ـ وب�آية ب�اx9ية وH@9الف
Iت من ٕا6العضد بتقري}ا هو ا Ø̂ ٕا ٕا6ايب اليد ٕادخال فٕاّن ٕاليکَجناحکـ واضُمم



٤٧ ضنک

والتذلّل@/ وا9نكسار اòضوع حالة Iقّق ٕا6 النظر 9ّٔن واللباس@, القميص

السلوك فٕاّن اضمم@, ـ دون فيه@, اسلک ـ بكلمة التعب0 اXع&@: هذا ع� ويدّل
ٕاليه@/ ØËÉال 9 فيه@, التسي0 هو ايب ã|و ايب من

القدرة ٕا6 والبلوغ الÇgال حقيقة أّن ٕا6 ٕارشاد اناح ٕا6 ØËÉبال ا9ٔمر ã|و
آيـة كـان وٕان اÇXورد هـذا فٕاّن وٕافنائها@, ا9ٔنانيّة Ì»بك Iصل ا Ø̂ ٕا والظفر@: والقّوة
أيضاً@, الصورة wذه ظهرت قد ا Øu@أ ٕا9ّ ربّک� من ُبرهاناِن �فذانِّک الرّب من ومعجزة

الطريق@/ هذا هو والفتوح للظفر اXس0الطبيعيى أّن ليعلم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضنک@:
مرض@/ ـ واx9خر الضيق@, ـ فا9ّٔول /@Fفروعه قّل وٕان صحيحان ضنک@: ـ مفا
تضاَغط Zا@كت ٕاذا الّلحم@, ة ßZَمُكت ِضناك@: امرأة الباب ومن يق@, الضِّ الضَّنک ـ فا9ّٔول

@كام@/ الزُّ ناك@: والضُّ اXزكوم@, الَمضنوك@: ـ اx9خر وا9ٔصل

من عيش وكّل سواء@, فيه �وا9ُن الّذ@كر ء@, ãÏ¾ كّل من يِّق الضَّ نک@: الضَّ ـ لسا
ـيق الضِّ اللّـغة ã| أصـله نک@: الضَّ ٕاسحاق@: أبو قال واسعاً@/ كان وٕان َضنک حّل غ0
فهو ضنا@كة@, الرجل وضنُک ضاق@/ وُضنوكة@: وَضناً@كة َضنكاً ء ãÏ¿ال وضنُک والشّدة@/
ُضنِک وقد @كام@, الزُّ ناك@: والضُّ نكة والضُّ وعقله@/ ورأيه ونفسه جسمه ã|ضُعف َضنيک@:
وا9ٕبل@/ الناس ã|ذلک يكون الشديد@, لق Òòا اXوثّق ناك@: والضِّ ُز@كم@/ ٕاذا َمضنوك@: فهو

اXؤّخر@/ غليظة ِضناك@: وناقة ِخمة@/ الضَّ اXرأة ناك@: والِضُّ

من َضـنک ã| وهو َيضُنـكه@, �ا وَضنكه َضنكاً@, يضنُک عيشـه ضنُک ـ أسا
باXصدر@/ وصف َضنک@, وعيشة العيش@,

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



ضّن ٤٨

والتحقيق@:
ومن معـنوّية@/ أو ماّدية اXضـيقة ã| الشّدة هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا9ٔصل أّن
Zكن أن دون ومن قهراً الدماغ من اXايعة الفضو9ت لZول اXوجب @كام الزُّ مصاديقه
مضيقة دث ÔJ وهذا شديدت�@, برودة أو حرارة وصول بسبب ٕامّا والدفع@, ا9حتباس
مرضاً يوجب Mيث وامت�ؤه اللحم ا@كتناز ـ@ ومyا واXعيشة@/ اXزاج حال ã| شديدة

اXزاج@/ ã| وتضاغطاً وا¡ركة العمل ã| وشّدة

ـ أعمي@ الِقـياَمِة يَْوَم Ìه Ô¿ ÒLو َضنكاً َمعيشًة لَُه فٕاّن ِذ@ْكريى َعن وَمنأْعَرَض
/@١٢٤ . ٢٠

التذّكر أعرضعن من فٕاّن الروحانّية@, جهة اXاّدياتومن ã| الضيق شّدة يراد
عن عيشه منفصل عنه@, ارتباطه تعا6ومتقطِّع عنه متقطِّع فهو تعا6@: �ٕا6ا والتوّجه
وÇTدوداً بـقيودها@, مـقيّداً اXاّدة@, Tدودة ã| يعيش أ@نّه ف�بّد الروحانّيـة@, اXراحل
الفـيوضات من و9 نصـيب@, الروحانيّة nعـوا وسع من له ليس الوافرة@, Mدودها
فهو روح@, ب� كاسد يكون الروحانّية@: عن انقطع ٕاذا اXاّدة nعا فٕاّن حّظ@, الرaانيّة

وا¤دودّية@/ واXضيقة الشّدة غاية ã|
كذلک فيه@: انبساط و9 له عيش 9 ميِّت الّروح@, عنه اXنقطع البدن أّن فgا
الشديدة واXضيقة ا¤دوديّة غاية ã| تكون الروحانّية@, ا¡ياة عن انقطعت ٕاذا اXعيشة
الغيبّية@/ وا9ٔلطاف التوّجهات عن وTرومة اXعنويّة ا9لتذاذات عن منقطعة الدنيوّية@,

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

ضّن@:
به أَضّن ِء ãÏ¿بال ضِننت يقال ِء ãÏ¿بال Rل ع� يدّل صحيح أصل ضّن@: ـ مقا
به@/ يَُضّن نفيسـاً كان ٕاذا وَمِضـّنة@: مََضـنّة ِعرق وهذا َضـن�@/ ورجل وَضنانة@, َضنّاً



٤٩ ضّن

به@/ يُضّن الّذيى النفيس كان ٕاذا@ ,@ ãæب�ٕاخوا من ã Ø&ِض وف�ن

ومن َضـن�@, فهو Rل وَضنانة@: وِضنّة َضنّاً تِعب@, باب من يَضّن ضّن ـ مصبا
لغة@/ ÍÈب باب

من ذلک كّل والَمِضـّنة@: ـنّة والضِّ ـّن الضِّ الليـث@: قال ـ ٤٦٧ . ١١ الxذيب
/@�ا كـتاب ويُـعلّم �ا عن يؤديى أيى بَضن�ـ ع"الغيِب هو ما ـ والبخل ا9مساك

/@ Øíاض ا9ٔصل@: ã|و يضطّن@, إضطّن ويقال@: بظن�@/ ـ وقرٔي

يكـون أن أصـله ـّن الضِّ أّن ـّن@: الضِّ وب� البخل ب� الفرق ـ ١٤٤ الفروق
9ّٔن بعلمه@, Rيل يقال و9 بعلمه@, َضن� هو تقول وGذا باGبات@, والبخل ,@ بالعواريى
وٕاذا ملكه@, من خرج شيئاً وهب ٕاذا الواهب أّن وذلک باGبة@, منه بالعارية أشبه العلم

العارية@/ العلم فأشبه Oرج@, n أعار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وله نظـره ã| نفيساً يكون ØFع ا9ٕمساك هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد ا9ٔصل أّن
ووسائل له ا¢صوص واXال الصا¬ وا9ٔخ اòاّص والرفيق العلم ã| Fك عنده@, أYية

معيشته@/

وله به@, Oتّص Dف هيى ا Ø̂ ٕا العارية فٕاّن ,@ بالعواريى Uصوص ٕانّه يقال وع�هذا
وحفظه@/ ضبطه ã| اهBم

/@Fyم أعّم والبخل القلب@, ã|الثابت البخل أ@نّه الشّح ã| وسبق

/@٢٤ . ٨١ ـ بَضن� ع"الَغيب هَو وما الُمبين باُ�ُفق َرآه وَلَقد
يظهره@/ 9 وأن الغيب@, ã| يراه ا ØW سک ÔZ أن له ليس أيى



ÎÈٔي ٥٠

واقعة بل به متعلِّقة ليست الضنّة فٕاّن الغيب@: دون الغيب@, ع� ـ والتعب0بقوله
الغيب@/ nعوا ã| الواقعة وال¿Îود والوحيى العلم من فيه ]ا ومتعلّقة عليه

ـ أمـ� Ø Òj ُمـطاع ـ الكرZة اx9ية قبل Dف Fك أميناً@, يكون أن 9زم والرسول
هو ٕان قاويل@, أ� بعَض َعلينا تَقّوَل ولَو ـ زائد ء ãÏ¾ منه يري 9 أن ãÏÉتقت وا9ٔمانة
واXعارف كالعلوم متعالياً@, نفيساً كان وٕان به@, يضّن م�وك ء ãÏ¾ و9 يوحي@/ وحيىٌ ٕاّ�

ا¡ّقة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضهٔي@:
ٕاذا يضاهيـه@: ضاهاه يقال ء ãÏ¿ل ء ãÏ¾ مشاwة ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا
عـ� فيجوز I@9يض@, ã:ّال هيى Îياء@: ÚÉال واXرأة ,@ يضاهٔيُ فقيل ز ÔY ا Ø[ور شا@كله@,

ض@/ ßI فلم الرجال ضاهت قد ا Øu@كأ يقال أن واستكراه [ّحل
ضاهيته فيقال التخفيف وNوز عارضه@وباراه@/ مهموز: مضاهأة ضاهأه ـ مصبا
عذاباً الناس أشّد ـ حديث ã|و ء@, ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال مشا@كلة وهيى ,@Fw وقرٔي مضاهاة@,

اXصّورون@/ أيى ـ يعملون ]ا يعارضون أيى �ا خلق يضاهون الّذين القيامة يوم

ّ ÎÈيى وف�ن فيه@/ زوا ØY ا Ø[ور ء@, ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال مشا@كلة اXضاهاة@: الليث@: ـ لسا
قوGم يُضارعون أيى ـ كَفروا الّذين قوَل يضاهئون الفّراء@: قال وشبzه@/ نظ0ه ف�ن@:
تقّدم من قوَل هذا قوGم ã| يُشاwون أيى ٕاسحاق@: أبو وقال والُعّزي@/ الّ�ت لقوGم
امرأة ـ قوÇGم من واشتقاقه قال ,@�ا ٕابنا والعزير اXسيح ٕاّن مyم وقبلوا Gم@, اتّباعاً
ابن وقال رجل@/ ا Øu@فكأ Iيض@, 9 ã:ّال هيى وقيل ,@ ثديى Gا 9@يظهر ã:ّال وهيى ÎÒÈيَأ@,
وحكي وI@9مل@/ ثدياها و9ينبت I9يض ã:ّال النِّساِء@: من Îياء ÚÉوال Îيَأ ÚÉال ِسيده@:

مقصوراً@/ الÎÉيا يكون أن ãÏÉيقت وهذا وÎÈياه@, ÎÒÈياة امرأة أبو@عمرو@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٥١ ÎÈٔي

والتحقيق@:
اXع& هذا وي�زم قول@, أو عمل ã| اXعارضة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أن

العمل@/ ذلک ã| اXشاwة
ã| وقوGم واXعارضة@/ ]ع&اXباراة اXضاهاة ٕاّن بعÎÉم قول ع�ا9ٔصل ويدّل

التصوير@/ من يعملون ]ا يعارضون أيى ـ@ �ا خلق ُيضاهون @الّذين ـ ا¡ديث
وأعFله صفاته بعض ã| الرجل تباريى امرأة ع� الÎÉياء تطلق اXناسبة وwذه

الرجال@/ تعارض قد ا Øu@فكأ فzا@, وا¡يضوالو9دة الثديى ظهور عدم من

بائرة@/ ا Øu@فكأ نباتاً@, تنبت nأرض ع� تطلق وهكذا

م ÔGقـو ذلک ا  ابـُن اXسـيُح الّنصاري وقالت ا  ابُن ُعزيٌر الzـوُد وقاَلت
/@٣١ . ٩ ـ يؤَفكون Øæ ا أ@ قاتَلهم قبُل ِمن َكفروا الَّذيَن قوَل ُيضاِهئون بأفواههم
ã| سابقة وGم والدين الكتاب أهل من م Øu@أ مع والنصاري الzود هؤ9ء أيى

وال¿Ìك@/ الكفر قول ã| ويسابقوuم الكفّار يُعارضون واZ9ٕان التوحيد
يظهر وwذا التعب0باXشاwة@, من وقدحهم توبيخهم ã| وآ@كد التعب0أشّد وهذا

واFXثلة@/ اXشاwة دون wا التعب0 لطف

ذلک يبارون م Øuفٕا بال¿Ìك@, الكفّار قول قبال ã| مyم اXباراة أّن أيضاً@: وظهر
أنف«Îم@/ الكفّار 9 القول@,

ـ البيان wذا اXورد ã| التعب0 فيلزم كانت]ع&اXشاwة@: ٕاذا اXاّدة أن ?O و9
وب� بيyم اXشاwة يصّح و9 الكفّار@, يضاهئون ا Ø̂ ٕا أو الكفّار@, قول قوGم يضاهيى ا Ø̂ ٕا

القول@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ضوء ٥٢

ضوء@:
الضياء وهو ]ع&@, وء والضُّ وء الضَّ ذلک من نور@, ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا

ها@/ Ò0غ وأضاءت الناُر@, أضاءت عبيد@: أبو قال والنور@/

اليـاء@, tّمز وقد الضياء@, Ëº9ٕوا وأ¾Ìق@, أنار ٕاضاءة@: القمُر أضاء ـ مصبا
ُء ãÏ¿ال أضاء يقال ومتعّدياً@, 9زماً أضاء ويكون فيه@/ لغة قال@: باب من ضوءاً وضاء

ه@/ Ô0غ وأضاءه

الزّجاج@: وقال لک@/ أضاء ما ياء@: والضِّ وء الضَّ الليث@: قال ـ ٩٦ . ١٢ الxذيب
الليث@: وقال ا¢ـتارة@/ هيى الثانيـة واللغة ء@, ãÏÉُي وأضاء يضوء ال«Ìاج ضاء يقال

اXع&@/ wذا أdع nو قلت@: ِحدت@/ أيى تضِوئة@: ا9ٔمر عن ضّوأت

قياماً@/ كقام مصـدر@, أو وِسـياط@, كَسوط َضوء bع هو ـياء@: @الضِّ ـ @كلّيات
عـرض@, أ@نّه وا¡ق عرض@, أو Ë»ج الشمس من الفايض الشعاع أّن ã| واختلف
قوّية@: تامّة كاملة كانت وٕاذا الكيفّية@, هذه 9ٔصل Ëºٕا والنور Uصوصة@, كيفيّة وهو
أعّم والنور منه@, Økأ فالضوء القمر@, ٕا6 والنور الشمس@, ٕا6 أضيف وGذا ضياء@, فهيى

والكث0@/ ع�القليل يقال ٕاذ منه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مـن اÇXنت¿Ìة وا9ٔشـّعة اÌ¾9اق جهة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد ا9ٔصل أّن
ٕا¾Ìاقه@, جهة ٕا6 الضوِء ã|و هو@, حيث من النور نفس ٕا6 النور ã| النظر فٕاّن النور@,
أم أيضاً ٕاضاءة فيه يكون أن من أعّم فالنور ا9ٕضاءة@, مع طلوع هو اÌ¾9ٕاق أّن Fك@

/@9



٥٣ ضوء

,@Ë»ا ذّرات ã| شديد واهðاز [ّوج من يتحّص�ن ا Ø̂ ٕا والنور ا¡رارة ٕاّن Øj
ٕاذا النـور ذلک انبساط هو والضوء اòارج@, ا¤يط ٕا6 الشديد ا9هðاز هذا وينتقل

شديد@/ تاّم حّد ٕا6 بلغ

مراداً يستعمل ّ واXعنويى ,@ ّ معنويى معقول أو اXاّدة@, ã|و Tسوس ٕامّا النور ٕاّن Øj
ا9ٕضـاءة موارد ã| يستعمل وقد الوجود@, حقيقة هو ãNا¡قي النور فٕاّن اوهر@, به

عرضاً@/ فيكون النور@, من اXتحّصلة ثار x9وا
,@ Ø ã&التكوي Ø ãæالروحا اÌ¾9ٕاق منه يراد أن ٕا9ّ ا9ٔعراض@, من فهو الضوء@: وأمّا

اXورد@/ ذلک ã| جوهراً فيكون

أقسـام مـن أو ا¤سـوسـة@, الكـيفـيّات من هو فهل النـور@: عرضيّـة وأمّا
باعتبار@/ فكّل وينفعل@: يَفعل أن من أو ا9ستعداديّة

:@ ã| Fك النار ã| فا9ٕضاءة

/@١٧ . ٢ ـ بنوِرِهم اُ  ذهَب حولَه أضاَءتما ØFفل ناراً@ استوَقد الَّذيى @َكَمَثل
النـور انـت? فٕاذا وا¡رارة@, النار من والنور النور@, من تتحّصل ا Ø̂ ٕا فا9ٕضاءة

ا9ٕضاءة@/ ã?ينت

ال<ق@: ã| وا9ٕضاءة

/@٢٠ . ٢ ـ فيه َمَشوا م ÒG Fأضاَء كلَّ أبصاَرهم طُف ÒO ال�ُق يكاُد
اXطلق@: ã|و

بِضياء ا يأتيكُم Ôغ� ٕالىٌه َمن القـياَمة ٕا�يوم Ìَمداً Òº الّليَل عليكُم اُ  َجَعَل ٕان
/@٧١ . ٢٨ ـ@

ـ النور مقابل ã| والظلمة الظلمة@, انبساط هو الليل فٕاّن الضياء@, يقابل فالليل



ضوء ٥٤

الظُّلFِت وَجَعَل والّنـور@, الظُّلFُت َتستويى َهل أم الّنـور@, ٕا� الظُّلFت من رُجهم ÔO
والّنور@/

اXعنوّية@: ا9ٕضاءة ã|و
/@٤٨ . ٢١ ـ للمتَّق� وذ@كراً وِضياًء الُفرقاَن وهاروَن Ïºمو آَتينا وَلَقد

ويبتغون الباطل عن يتّقون الّذين اXتّقون مyا ليستفيد ãæعاXا هذه آتيناYا أيى
/@�ا ذ@كر مس0 ã| السلوك ويريدون الضياء ٕا6 الظلمة Tيط عن اòروج

ãNللمّت يلزم ã:ّال وهيى السلوك@, مبادٔي ã| مرتّبة مراحل الث�ثة ا9ُمور وهذه
وعمله@/ مس0ه برنا¶ ã| Nعلها أن

/@٥ . ١٠ ـ نوراً والقمَر ِضياًء مَس الشَّ َجَعَل الَّذيى وهَو

الليل, بعد الyار زمان يتحّصل Ø:ح النور لٕ�ضاءة@وبسط الشمسWّحضة فٕاّن
ا9حـتياجات لرفع فيه@, النور وجود مطلق فيه اXلحوظ فٕاّن القـمر@, R�ف وهذا

الليل@/ زمان ويتحقّق الÍÉوريّة
ضياء نف«Îا الشمس وكأّن الضياِء@, حصول ٕا6 اXقام ã| النظر فٕاّن والتعب0به@:
اللـيل ã| الّ�زم اÇXطلوب أّن Fك الyارّية@, Iـقّق ã| اXطلوب وهو للضياء@, ومظهر

باb9ٕال@/ نور وجود مطلق وظلمxا
َمعاشاً@: ار Øyال وجعلـنا ـ ّ اXاّديى اXعاش Iصيل وسيلة أ@نّه Fك الضياء ٕاّن Øj
ã| ا9ٔصيل اXقصود هو الّذيى ّ اXعنويى اXعاش Iصيل وسيلة Ø ãæالروحا الضياء @كذلک

ا¡ياة@/ ã| وسعة أبدّية@, سعادة ينتج الّذيى وهو ا9ٕنسان@, حياة

ِخرة@/ x9ا عيُش ٕا9ّ عيَش 9 اللّهّم �ص�@: �ا رسول قال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٥٥ ض�

ضير@:

أيى كـذا@, ãæ0يَض و9 ة@, ØÍ ÒÉXوا ـ0 الضَّ من وهو واحدة@, كلمة ض0@: ـ مقا
/@ ãæ ØÍÉ9@ي

عن َض0اً@/ ãæويضـور ãæ Ô0يضـ ãæضار السّكيت@: ابن ـ ٥٧ . ١٢ الxذيب
ٕا� ٕانّا Òض�� قالوا /@0 الضَّ من Nلعه ـ شيئاً كيُدهم @كم ÖÍ ßÉ يَ 9 ـ بعÎÉم قرأ الفّراء@:
الشأن@/ الصغ0 ا¡ق0 الرجال@: من الضورة الفّراء@: وعن /@ ØÍÈ 9 أيى منقلبونـ رّبنا

اوعة@/ ورة@: والضَّ الرجال@, من الضعيف ورة@: الضُّ :@ Ø ãèا9ٔعرا ابن وعن

ãæيـضور ãæوضـار ãæ0يض ãæضار ويقال ه@/ ØÍÒÈ َض0اً@: ضاره ض0@: ـ لسا
واحد@/ ]ع& ضارورة@: و9 ÍÈَر و9 ØÍÈ و9 ضور و9 ض0 9 ويقال َضوراً@/

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

والتحقيق@:
ÏÉقتـÇ[ وذلک اòافـت@, Ù�ّالل الÍÉر هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد ا9ٔصل أّن
والظهور@/ ع�الشّدة يدّل وهو مشّدداً@, ØÍÉال هو اXاّدة ã| ا9ٔصل فٕاّن الل�@, حرف

الÍÉر ومعناه اشتقاق Fyوبي ,@ ØÍÉال من قريب أيضاً فهو واوياً@: الضور وأمّا
ضعف أو صغارة أو حقارة أصابه ع�من يطلق اXناسبة وwذه اXتوّسط@, ر ØÍÉوالت

وغ0ها@/ جوع أو

فتنّبه@/ اXعاجم@, ã| اXواّد هذه oمفاه اختلطت وقد

/@٥٠ . ٢٦ ـ منقِلبون رّبنا ٕا� ٕانّا Òَض� � قالوا وأرجَلُكم@/// أيدَيكُم ُ�قطِّعنَّ
وخافت خفيف اXتوّجـه ØÌ¿ال هذا أّن ٕا6 ٕاشارة :@ ØÍÉال دون بالض0 التعب0



ñض ٥٦

وا9نق�ب الس0 Iقّق قبال ã|و ودركه@, ا¡ّق مواجهة من يصل ما قبال ã| يس0@,
والنفع@/ ا0òوالسعادة كFل فٕانّه ال�بية@, بيده الّذيى الرّب ٕا6

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

ضيز@:
الياء@, بنات من ٕانّه قيل وقد الواو@, يقال Dف وأصله ذ@كره@, ÏÉم قد :@ñض ـ مقا

منعَته@/ ٕاذا حقَّه@: ِضزته يقال الناقصة@, ñي@: الضِّ فالِقسمة هzنا ذ@كرناه فلذلک

عـ� داّل ـ واx9خـر ا9ٔ@كل@/ من نوع ـ أحدYا صحيحان@, أص�ن ضـوز@:@
اx9خر وا9ٔصل وشّدة@/ Pفاء أ@كله ٕاذا َضوزاً@: يضوزه ا¦ر ضاز ـ فا9ّٔول ا9عوجاج@/

ي@/ Òñ الضِّ القسمة ـ@

bيعهم والقّراء جائرة@, أيى ي@: Òñِض قسمة ã| الفّراء عن ـ ٥٢ . ١٢ الxذيب
رأيت وٕان فُع�@, ي Òñوِض وُضؤَزي@/ ي Òmِض ـ يقول من العرب ومن اGمز@, ترك ع�
عـ� ي�ك أن فكرهوا مضـموماً@, أّوGا كان وِع�@, ِبيض مثل وهيى مكسوراً أّوGا
فـ�ناً ِضـزت :@qيGا أبو وقال نقصته@/ أيى حّقه@, ِضزته السّكيت@: ابن وعن ضّمه@/
وُضوزي ُضؤزي قسمة ـ العرب تقول :@ Ø ãèا9ٔعرا ابن وعن عليه@/ ُجرت أضñَضñاً@:

اور@/ كلّها ومعناها@ وِضñي@, وِضmي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
هذا وبلحاظ ا9عوجاج@, مع اL9راف هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد ا9ٔصل أّن
اL9راف مفهوم ãæعاXا هذه من كّل ã| فٕاّن اXنع@, أو النقص أو باور Ì Ø»يف ا9ٔصل

واñXان@/ ا9عتدال عن



٥٧ ضيع

Fyبي نعم ,@ Ø ãoاليا غ0 ّ الواويى أّن واXع&@: اللفظ ÏÉمقت ع� ا¡ّق والصحيح
وب� بينه ما ã| تناسب وجود مع ,@ ّ للواويى هو ا Ø̂ ٕا ا¦ر أ@كل ومفهوم أ@ك<@, اشتقاق

أ@كل@/ ã| اعوجاج فٕانّه اL9راف@,
/@٢٣ . ٥٣ ـ ِضñيى ِقسمة ٕاذاً اُ�نFتلَک ولَُه الّذ@كُر أ@َلكُم

عن تستنكفون حيث لكم@, الّذ@كر Qعلوا بأن العدل@, عن منحرفة قسمة أيى
ٕاليه@/ وتنسبوuا � ا9ُن�ِحّصة وتكون ,@�ا9ُن

الض0 هو ñالض فٕاّن ما@, ÍÈر ع� ضمناً تدّل اXاّدة ٕاّن نقول@: أن يبعد و9
ع�ٕاظهار ويدّل الصف0@, حروف من والزاء زاء@, الراء بتبديل اòافت� �]ع&الÍÉر

/@ ãæعاXا قريبة ñوالض والض0 ØÍÉال مواّد فتكون والشّدة@, اòفت قبال ã|
وا9عوجاج والنقص@واXنع مفاهoاور اXع&@أيضاً@: هذا من@مصاديق فيكون

معناه@/ حفظ مع الÍÉر موارد ã| واL9ٕراف@,
انكساراً يظنّون م Øu@أ جهة ِمن فأّو9ً ا9قتسام@: هذا ã| الضñي وجود ٕاّن Øj
الرجل ب� فرق و9 التقوي@, من تنشأ ا Ø̂ ٕا الفضيلة أّن مع ,@�ا9ُن مقام ã| واLطاطاً

واXرأة@:
/@١٩٥ . ٣ ـ@ اُنFبعُضكُمِمنبَعض ذَ@كَرأو ِمن ِمنكُم عاِمل عمَل اُضيُع � ã Ùæ ٕا
ٕا6أنف«Îم@, الّذ@َكر ونسبة تعا6@/ �م@ٕا6@ا Ùyع�ظ ا9ُن�اXنحطّة نسبة وثانياً@ـ

وبسطه@/ وجريانه اXع& سعة ع� تدّل ِفع�مقصورًة@: وصيغة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضيع@:
ضاع يقال وه�@كه@/ وذهابه ِء ãÏ¿ال فوت ع� يدّل صحيح أصل ضيع@: ـ مقا



ضيع ٥٨

Çfا َضـيعة@: الَعقار تسميxم فأمّا ٕاضاعة@, أنا وأضعـته وَضيعة َضياعاً يضيع ء ãÏ¿ال
يت Ød ا Ø̂ ٕا يقول من وdعت الكـ�م@/ Tَدث من وأظنّه ا9ٔصـيلة@, اللغة من أحس}ا

ضاعت@/ تعّهدها ترك ٕاذا 9ٔ@نّه بذلک

والتضعيف باGمزة ويتعّدي وِضياع@, ُضيَّع وامع ضائع@, فهو ضاع@, ـ مصبا
مقصور وكأ@نّه ِضيَع يقال وقد ِضياع وامع الَعقار@, يعة@: والضَّ وضيَّعه@/ أضاَعه فيقال
رجل كّل ومنـه والصناعة@, ا¡رفة يعة@: والضَّ ِضياُعـه@/ ك�ت الرجل@: وأضاع منه@/
اليـاء@, وفتح الضاد سكون وÇNوز معيشـة@, مثل ياع الضَّ ]ع& والَمِضيعة@: وَضيعَته@,
ا9ٕنسان@, فيه @يضيع الّذيى اXوضع الَمضيعة@: :@ ã Ø&ابن@ِج وقال اXنقطعة@, اXفازة wا واXراد

هلک@/ ٕاذا ضاع ومنه

وَمضَيَعة@, ]Òِضيعة عياله ف�ن وترك َضياعاً@, ء ãÏ¿ال ضاَع ـ ٧١ . ٣ الxذيب
الرجـل@: وَضيعة وُمَضيِّع@/ مُِضيع فهو وتضييعاً@, ٕاضاعة وضيّعهم وماله عيالَه وأضاع
الرجـل ع� انت¿Ìت وٕاذا ِحرفتک@, أيى َضيعتک؟ ما يقال وكسبه@, وصناعته حرفته
اÇXنازل@, ياع@: الضِّ الليث@: وقال يبدأ@/ ا Øv@بأ يدريى 9 ّح: َضيعتُه فشت قيل أسبابه
العرب َضيعة كانت ر@: ß Òc وقال وعFرtا@/ تعّهدها ترك ٕاذا تضيع ا Øu@9ٔ ِضياعاً يت Ød

والتجارة@/ رفة ß¡ا يعة الضَّ ã| ويدخل ,@sوالغ ا9ٕبل سياسة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ترّتب وعدم ء ãÏ¾ ã| والنظم الصورة ا^حاء هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن
والفناء واXوت الفقدان مواّد وب� بيyا الفرق هو وهذا مهمً�@/ يكون Mيث له ا9ٔثر
ٕا6 الفناء ã|و ا¡ياة@/ ٕا6انقطاع اXوت ã| النظر فٕاّن والعدم@: والقتل واG�ك والفوت

الوجود@/ يقابل ما ٕا6 العدم ã|و البقاء@/ خ�ف

وعلمه@/ شخص حضور عن ء ãÏ¾ غيبة جهة الفقدان@: ã| وي�حظ



٥٩ ضيع

ا9ٕتيان@/ قبال ã| واليد@, السلطة عن خروجه الفوت@: ã|و
wم@/ يتعلّق ما أو العق�ء ذويى ã| با¡وادث@, ء ãÏ¾ فناء اG�ك@: ã|و

مقتول@/ فهو غ0ه@, بيد موت القتل@: ã|و
مطلقاً@/ ء ãÏ¿ال من اXقصودة الفائدة حصول عدم التلف@: ã|و

اXناسب@/ مورده ã| يستعمل أن 9زم اXواّد هذه من فكّل
/@٥٩ . ١٩ ـ Hةَ الصَّ أضاعوا َخلٌف َبعدهم فخلفِمن

/@١٩٥ . ٣ ـ منكُم عامٍل عمَل اُضيُع � ã Øæ أ@ م Ûwر م ÒG فاستجاَب
/@١٤٣ . ٢ ـ ٕاZانكُم لُيضيَع ا  كاَن وما

ٕاZان@, أو عمل أو لصلوة ا9ٔثر ترتب ã| اXؤثّرة واòصوصيّة الصورة Tو يراد
Gا@/ أثر 9 مهملة تكون Ø:ح

/@١٧٠ . ٧ ـ الُمصِلحين أجَر ُنضيُع � ٕانّا
/@٥٦ . ١٢ ـ الُمحِسنين أجَر ُنضيُع و�

/@١٧١ . ٣ ـ اXؤِمن� ُيضيعأجَر ا � وٕاّن
وÇIقّق ا9ٔثر Iّصل عدم فٕاّن وا¤و@, والفوت التلف من مرتبة أقّل ياع فالضَّ
والعـدم والفـناء اÇG�ك من أعّم وهو اXطلق@, ا9^حاء مفهوم من مرتبة أقّل اGمل

واXوت@/
أو ا^Çحاء أو مساTة æأد َيعرض أن وا¡ساب@: ازاء مقام ã| يتصّور ف�

كا9ٔجر@/ Tمول@: أو والص�ة@, والعمل كاZ9ٕان موضوع@: ã| كان سواء تفريط@,

م�ّتب@, جزاء أو عمل أو عقيدة من منه يظهر ما أّن ٕا6 ا9ٕنسان فليتوّجه
أحصاها ٕاّ� َكب�ة َو�@ َصغ�ة �@ُيغاِدُر ـ@ ا¡ّق@ nعا ã|ومضبوط �ا عند Tفوظ @كلّها



ضيف ٦٠

يََره@/ اً@ Öَخ� ٍة ذَرَّ ِمْثقاَل َيعمل وَمن ـ@

الكرZة@/ اx9يات هذه ã| أخواtا@, دون باXاّدة التعب0 لطف فظهر

ã| والنـيّة ا9عتقاد وكيفيّة واليق� اZ9ٕان أّن اx9يات@: هذه من اXفهوم ٕاّن Øj
مقدار ع� عمل كّل فيجازي وازاِء@, ا¡ساب مقام ã| وملحوظة منظورة ا9ٔعFل@,
كاَن َوما@ ـ ومñانه وباطنه العمل روح وهو وا9عتقاد اZ9ٕان فٕاّن به@, اXتعلّق اZ9ٕان

اXؤمن�@/ أجَر ُيضيُع � انُكم@, Zٕا َلُيضيَع اُ 
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضيف@:
مصدر 9ٔ@نّه وغ0ه, ع�الواحد الواحد ويطلق@بلفظ معروف@, الضيف@: ـ مصبا
َضيف فيقال اXطابقة@, وNوز عنده@, نزل ٕاذا باع@: باب من َضيفاً ضافه من ا9ٔصل@, ã|
قال الضيافة@/ Ëº9ٕوا وقّربته@, أنزلته ٕاذا وأضفته@: وضيّفته وِضيفان@/ وأضياف وضيفة
وأضفته ضيفاً@/ عندك أنزلته ٕاذا وأضفته عنده@, ضيف وأنت به نزلت ٕاذا ضفته ثعلب@:
ٕاليه ضّمه ٕاضافة@: ِء ãÏ¿ٕا6ال وأضافه فأجرته@/ ãæٕاستجار فأضفته@: ã&واستضاف ٕاضافة
وٕان ,@ ãæالثـا ٕا6 ØËÉي ا9ّٔول 9ّٔن هذا@, من النحويّ� اصط�ح ã| وا9ٕضافة وأماله@/
غ�ُم Lو ٕاليه@, اXضاف ا9ّٔول ضم0 ٕا6 ãæالثا ٕاضافة فا9ٔحسن مفردين ٕاضافة أريد
وثوُب غ�ُم Lو اللفظ@, ã| ãæوالثا النيّة ã| مضافاً ا9ّٔول يكون أن وNوز وثوبه@, زيد

زيد@/

أضفت يقال ء ãÏ¿ٕا6ال ء ãÏ¿ال ع�ميل يدّل صحيح واحد أصل ضيف@: ـ مقا
مالت ٕاذا تضّيَفت وكذلک مالت َتضيف@: الشمس وضافت أملته@/ ء@: ãÏ¿ال ٕا6 ء ãÏ¿ال
أنزلته وأضفُته@: /@ ã&ليضيف له تعّرضُت الرجل@: ِضفت يقال من@هذا@, يف والضَّ للغروب@/
يتبعهم كان ٕاذا الناس@, يتضيّف وف�ن بک@/ أنزلته ٕاذا أضفته مثل ضيّفته ويقال@: ,@ Ø ãع�



٦١ ضيف

من أتيناه :@ الواديى وتضايفـنا ِضـيفاِن@, وYا ِضيف@, الواديى لناحية ويقال لُيضيفوه@/
جوانبه@/ من عليه اجتمعوا ٕاذا تضيّفوه ويقال ِضيفته@/

يف@: والضَّ ٕا6@كذا, كذا وأضفت ٕا6كذا, ِضفت يقال اXيل, الضيف@: أصل ـ مفر
بک@/ ناز9ً ٕاليک مال من

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

والتحقيق@:
9 خارجـاً@, يتحقّق Mيث جانب ٕا6 ا¦ايل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن

اXطلق@/ ا¦ايل
طعام@/ 9ٔ@كل أو عنده ٕا6بيتشخصلبيتوتة ع�مَْن@Zيل اللحاظ@يطلق وwذا
وهو اXسيل@, من ٕا6خارج الواديى وميل نظرنا@/ ã|غربXا جانب ٕا6 الشمس وميل
ٕا6 [Çايل ã|و نفسـه@/ به ãNليّت وجواره شخص ظّل ٕا6 و[ايل /@ الواديى من الناحية

ã| Fك أخري ٕا6 كلمة [ايل ã|و حاضت@/ ٕاذا اXرأة ضافت يقال ما@, وسقم تكاسل
مyا@/ كّل ã| ي�حظ أن 9زٌم جانب ٕا6 ا¦ايل fفهوم اXصطلحة@/ ا9ٕضافة

/@٥١ . ١٥ ـ oٕابراه َضيف َعن وَنبِّئُهم
/@٦٨ . ١٥ ـ َتفضحون Hَف ã?َضي هؤ�ِء ٕانَّ قاَل

/@٢٤ . ٥١ ـ اXكَرم� Òoٕابراه َضيِف حديُث أتاَك َهل
/@٣٧ . ٥٤ ـ م Òyأعي فطمسنا َضيفه َعن راَودوه َوَلَقد

/@٧٨ . ١١ ـ ã? َضيْ ã| زوِن ÔH َو� اَ  فاّتقوا
اXأمورون �اX�ئكة@ُرسل@ا ضيف@لوط@�ع�@وهم ٕا6 @مربوطة ٢@ـ@٤@ـ@٥ اx9يات
بBيل الZول هو اXاّدة@: ã| ا9ٔصل ٕاّن وقلنا ِغلFن@, بصورة جاءوا وهم العذاب@, بٕانزال



ضيف ٦٢

علzم@/ اXع&صادق وهذا لغرض@, ظلّه أو شخص بيت ٕا6

فـعليه البيت صاحب عائلة عـداد ã| يص0 بيـت@: ã| نزل ٕاذا الضيف ٕاّن Øj
بـيت ٕا6 اXيل من اXاّدة مفهوم ÏÉقت[ وذلک ونفسه@/ ماله وتأم� وٕاسكانه ٕاطعامه

لغرض@/ شخص

اÇòمس اx9يـات هذه ´Í¼ هو Fك ا9ٕنسـان بصورة اX�ئكـة تشكّل وأمّا
من تشكّل هو � ãçلكوXا� اللّطيف ّ ال<زخيى البدن أّن ¾Îد@: ـ ã| سبق فقد وغ0ها@:
وهـذه باطنه@, ã| ØFع ã Ø�Qو مكنوناته@, من وصورة الروح@, ã| منطوية خصوصيّات

اXلكوت@/ nعا ã| جارية ضابطة

ئِّي Ôt أن ف�@بّد ا9ٕنسان nعا مع مصاحبة@وUالطة@ومؤانسة أرادت واX�ئكة@ٕاذا
اXع& وهذا وبعاXه@: با9ٕنسان Oتّص ما ٕا6قلوwا وتُلقّن ÊÈئرها ã| وتستعّد أنف«Îا
مـظهر والصـورة للـباطن@, تابع الظاهر فٕاّن قهـراً@, ا9ٕنسان بصورة تشكّلها يوجب
وٕا9ّ والبـاطن@, الظـاهر ب� كامل Ø ã&تكوي وارتباط تاّم ائت�ف من و9@بّد للحقيقة@,

َتفاُوت@/ ِمن ن ×a الرَّ َخلِق ã|َتري ما ـ@ @Fyبي والتفاوت اò�ف ¡صل
تعا6@: قوله حقيقة وهذا

/@١٧ . ١٩ ـ َسِويّا ¿Ìاً بَ ا ÒG فتمثََّل روَحنا ٕالzا فأرَسلنا
ومشاwاً مBثً� يكون أن 9زم الرسول فٕاّن ٕالzم@, الُمرَسليّة آثار من فا¦ثّل

وجّل@: عّز قوله ã| wذا ح ØÍ¼ Fك ٕالzم@/ اُرسل بالّذين
/@٩ . ٦ ـ َيلِبسون ما َعلzم وَلَلبسنا Hًَرُج َعْلناُه Ò Ò3 َمَلكاً َجَعلناه ولَو

معهم@/ ا9ُنس يوجب مBثً� يكون Ø:ح

/@٧٧ . ١٨ ـ ا ÔYُيَضيِّفو أن فأبوا أهَلها Fواْسَتطَْع



٦٣ ضيق

َضيفَ�@/ يكونا أن يقبلوا فلم أيى َضيفاً@, شخص جعل هو التضييف

نزول عن آبياً يكون Mيث ا9ٕنسان@, طبيعة تسفّل وuاية الدناءة غاية وهذا
و9 منجأ ا9ٔغلب ã| له يكون و9 بيته@, ã| ٕا6الZول ا¦ايل يُظهر الّذيى وهو الضيف@,

ٕاليه@/ ٕا9ّ ملجأ

العهد خ�ف فرّده اXدعّو@: وأمّا الZول@/ ٕا6 أّو9ً اBXيل هو Ø ãNا¡قي والضيف
ٕاهانته@/ ٕا6 مضافاً والدعوة@,

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

ضيق@:
والضيقة@: يق@, الضِّ هو وذلک عة@/ السِّ ع�خ�ف تدّل واحدة كلمة ضيق@: ـ مقا
كلّه والباب يِّق@/ الضَّ يق@: والضَّ Rل@/ ٕاذا وضاق ماله@, ذهب الرجُل@: أضاق يقال الفقر@,

القمر@/ منازل من يقة والضِّ واحد@/ قياس

اّتسع@, خ�ف وهو يق الضِّ Ëº9ٕوا سار@, باب من َضيقاً ء ãÏ¿ال ضاق ـ مصبا
به ذهب وٕاذا الثبوت@, به اُريد ٕاذ أيضاً َضيّق فهو حرج@, صدره@: وضاق َضّيق@, فهو

Rل@/ ]ع& الرجل وضاق تضييقاً@/ عليه وضّيقت ضائق@/ قيل الزمان مذهب

فاُسند وقّوته@, طاقته أيى ذرعه ضاق وا9ٔصل عليه@, شّق ذرعاً@: با9ٔمر وضاق
Vاز@, الديون@: عن اXال ضاق وقوGم ,@ñا¦ي ع� الزرع ونصب الشخص ٕا6 الفعل

هذا@/ من مأخوذ وكأ@نّه

وتـضيّق وَضـيقاً@, ِضـيقاً يضيق ء ãÏ¿ال ضاق السـعة@, نقيض يق@: الضِّ ـ لسا
ّيق@, الضَّ ا9ٔمر يق@: الضَّ َضيِّق@, أمر وهو أضاَقه@, ã Ø&ِج ابن وحكي هو@, وضيّقه وتضايَق
ـيق والضَّ ّيق@, الضَّ ÇHفيف أيضاً يق والضَّ الَمضيق@, bع والَمضايق اXصدر@, يق@: والضِّ

ا¡ال@/ وسوء الفقر وهيى يقة والضِّ يقة@, الضَّ bع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ضيق ٦٤

والتحقيق@:
يكون من@أن أعّم وهو السـعة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد ا9ٔصل أّن
@راجع ـ Tّل ã| سعة ٕانّه رحب@: ـ ã| مّر وقد غ0ه@, أو مكان ã| ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã|

الّرخو@/

:@ ã| Fك اXكان ã| فالضِّيق

/@٢٥ . ٩ ـ َرُحَبت ا ß[ ْرُض أ�َ َعَليكُم وضاَقت

:@ ã| Fك الّصدر ã|و
/@١٣ . ٢٦ ـ ãæلسا َينطِلُق و� صدريى وَيضيُق

:@ ã| Fك وا9ٕحاطة التقدير ã|و
/@٧٧ . ١١ ـ ذَرعاً wم وضاَق wم َء ãÏ ßº لوطاً ُسلنا ُر جاَءت ا ØXو

:@ ã| Fك النفس ã|و
/@١١٨ . ٩ ـ م ÔÎ»أنف وضاَقتعلzم

:@ ã| Fك ا9ٔمر مطلق ã|و
/@٧٠ . ٢٧ ـ ُكرون ÒZ ا ØWَضيق ã| َتكُْن و�
/@٦ . ٦٥ ـ zّن َعلَ لُتضّيقوا ُتضاّروهّن َو�

جهة من أو ا¡ياة@, وٕادامة التعيّش وTّل اXكان جهة من ٕامّا اXضيقة فتكون
عند ضيق ã| يكون بأن القلب@, ã| ما ظهور مرتبة ã|و القلب من يصدر ما خصوصيّة
من مكـر أو خ�ف من يواجهـه ما جهة من وٕامّا النّيـة@, وٕاظهار وا9ٕرادة oالتصم

ã| أو العمل@, كيفيّة ã|و يعمله أن يريد Dف والتدب0 التقدير مرحلة ã| وٕامّا ا¢الف�@,



٦٥ ضيق

9@يدريى Mيث Uتلفة@, جهات من النفس ã| عميق وانقباض شديد اضطراب Iقّق
النفس Nعل التضيّق من حالة أشّد وهذا يتوّسل@, عمل وبأيى يتوّجه طريق ّ أيى ٕا6

فكر@/ ع�ٕاعFل 9@يقدر ح0ان

ية@: x9ا ã| تعا6 قال وقد

� أن وَظّنوا Îم Ô»أنُف zم َعلَ َوضاَقت رُحبت ا ß[ ْرُض أ�َ zم َعلَ ضاَقت ٕاذا Ø6َح
/@١١٩ . ٩@ @ـ ا  ِمن َملجأ

واXعنوّية@, اXاّدية اXضائق هذه من hالكر الرؤوف oالّرح ن ×aالّر �با نعوذ
/@oالّرح التّواب هو ٕانّه ٕاليه@, ونتوب

القرآن كلFت من الضاد Mرف يتعلّق ما وتسديده �ا بتوفيق Øk وقد ٕانxي@/
خ0 ٕانّه وأستمّد أسـتع� ومنه الطاِء@]@@, [@حرف الّرaن �ا شاء ٕان ويتلوه ,@hالكر

eرّية@/ ١٤٠١ رجب ٢٥ وموّفق@, مع�



بابحرفالطّاء

طبع@:

ÍÈبـxا@/ الدراهم@: وطبعت نفع@/ باب من مصدر وهو ,@ròا الطَّبع@: ـ مصبا
الباء Ì»بك والطابع ختمته@/ وعليه@: الكتاب وطبعت عملته@/ وLوه@: السيف وطبعت
بالفتح والطَّبَع علzا@/ إ-نسان ُخلق ã�ّال بلّة ßا بالسكون@: والطَّبع به@/ ما@يُطبع وفتحها@:

تِعب@/ باب من مصدر وهو َنس@, الدَّ

rO Ø�ح ء ãÏ¿ال ٕالzا ينxيى uاية ع� مثل وهو صحيح@, أصل طبع@: ـ مقا
ومن وسجّيته@, إ-نسان طبع ع�هذا يقال Øj طابَعاً@, ء ãÏ¿ع�ال طبعت يقال عندها@,
Hف نوٌر و- هدي ٕاليه يصل - Ø�ح عليه rخ كأ@نّه الكافر@, قلب ع� Oا طبع ذلک
يكـتمله@/ Ø�ح ÍÈبه ٕاذا وذلک والدرهم@, السيف طبع أيضاً ذلک ومن /@�òا يوفّق
اXكـيال@: HٔßX قوGم الباب ومن /@r ÒO الّذيى والطاِبع@: به@/ r ÔO الّذيى kاòا والطاَبع@:
اXع�@/ ذلک وهو ,@Hٔامت ٕاذا الyر@: وتطبّع /@rوُخ تكامل ٔ-@ّنه@قد واXقياس@واحد@, َطبع@,

مُطبَّعة@/ فهيى الكامل@: ã|الوا لها ßa الناقة aلت ٕاذا وكذلک

وÇbعه الÇyر@, والطَّـبع@: الدرهم@/ طبعت مصدر الطبع@: ـ ١٨٦ . ٢ الxذيب
طـبعاً@, éاللِّـ طبعت ـ تقول ء@, ãÏ¿ال صنعة ابتـداء والطَّبع@: الطُّبـوع@/ وع� أطباع@,
أو سكِّيناً ٕامّا vا ويُسوِّ فيَطبعها ا¡ـديدة يأخذ الّذيى والطَّبّاع@: طبعاً@/ السيف وطبعت



طبع ٦٨

وأنشأهم خلقها ã�ّال ع�الطبائع اòلق Oا وطبع الطِّباعة@/ وِحرفته سناناً@/ وٕامّا سيفاً
بل وقال@: ء@, ãÏ¿ع�ال التغطية وهو واحد@, rوخ مع�طَبع ٕاسحاق@: أبو قال علzا@/
Mركة الطَّبَع وأمّا م@/ ß ßwع�ُقلو ا	 طبَع وكذلک ع�قلوwم@, َغطّيى ـ م ß ßwع�ُقلو راَن

وغ�ه@/ ع�السيف يك& الصدأ الطَّبَع وأصل بأ-دناس@, تلطّخه فهو الباء@:

أعّم وهو الدراهم@, السّكة@وطبع كطبع ما@ بصورة ء ãÏ¿ال تُصّور أن الطَّبع@: ـ مفر
النقش@/ من وأخّص ròا من

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

والتحقيق@:

فيعت' حالة@, ع� لتثبيته ء ãÏ¿ع�ال الÍÉب هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
والسكِّـ( éواللِّـ الدرهـم طـبع فيقال حالة@, ع� والتثبيت الÍÉب@, قيـدان@: فيه

Uصوصة@/ صورة أو حالة ع� ليُثبxا wÍÈا ٕاذا وغ�ها@: وأ-خHق والكتابة

اXفهوم وهذا وا-ختتام@, ا-نxاء هو فيه اXلحوظ فٕاّن :@ròا مفهوم غ� وهذا
اXاّدة@/ هذه ã| ملحوظ غ�

ء@, ãÏ¿ال ع� مÍÉوب فكأ@نّه الثبوت@, حّد ع� كان ٕاذا الّصـدأ ع� ويطلق
ٕاذا الyر وع� با¦رين@, أو تكويناً القلب ã| مثبَتة كانت ٕاذا الباطنيّة الصفات وع�

فzا@/ ثابتاً Vري - ã�ّال أ-ودية قبال ã| للFِء@, ثابتاً ري ÒV عل ÔNو ُحفر

/@٩٣ . ٩ ـ َيعلمون � فُهم م ßwَع�قلو ا	 وطبَع

/@١٠٠ . ٧ ـ َيسَمعون � فُهم َع�قلوwم وَنطبُع

/@ ٨٧ . ٩ ـ َيفقهون � فُهم ع�قلوwم وُطِبع

/@١٥٥ . ٤ ـ َقليً� ٕاّ� يؤمنون ف� بكفرهم علzا ا	 طبَع َبل



٦٩ طبق

/@٧٤ . ١٠ ـ الُمعتدين ع�قلوِب نطبُع @كذلَک

/@١٠١ . ٧ ـ الكاِفرين ع�قلوِب ا	 يطبُع @كذلَک

/@٣٥ . ٤٠ ـ َجبّار Ùمتك� قلٍب َع�كلِّ ا	 َيطبُع @َكذلک

أمور@: الكرZة ا-rيات من فيستفاد

قبال ã| Ø'والتك وا-عتداِء@, با¡ّق@, الكفر Iقّق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا الطبع أّن ـ ١
لHهتداء@/ مستعّد غ� فهو الصور هذه ã|و ,@'وا ا¡قيقة@,

أن يسـتطيع Hف النورانّية@, وفقدان التوفيق سلب ينتج الطبع@: Iقّق فٕاذا ـ ٢
واليق(@/ العلم له Jصل أو يؤمن أو يسمع أو يفقه

حيث للمعتدين@, العقوبات أشّد ومن ا-بتHءات أعظم من الطبع أّن فيظهر ـ ٣

ã�ّال الظلFنيّة حالته ع� يتوقّف وصاحبه وكFل@, سعادة ّ أيى ٕا3 البلوغ عن Zنع ٕانّه
حوً-@/ عyا يستطيع و- علzا@, يكون

احتباساً يوجب ا-عتداء@: Iقّق ٕاذا م4ل كّل ã|و مراتب@, Gا الطبعة هذه ٕاّن Øj
فوقه@/ ما ٕا3 الس� توفيق له Jصل - Mيث فيه@, وتوقّفاً

والرaة@/ التوفيق باب تسّد ã�ّال الطبعة هذه من Oبا نعوذ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طبق@:

Ø�ح ع�مثله مبسوط ء ãÏ¾ وضع ع� يدّل واحد صحيح أصل طبق@: ـ مقا
وقـد ,@ ãæللثا طبق فأ-ّول ِء@, ãÏ¿ال ع� َء ãÏ¿ال أطبقت تقول الطَّبَق ذلک من ُص�Øيُغّطيه@, لو Ø�ح تساوت أقواGم كأّن كذا@, ع� الناس أطبَق ـ قوGم هذا ومن تطابقا@,



طبق ٧٠

طَبق@/ َعن َطَبقاً Ú Ôéك Ò�ل ـ تعا3 قوله ã| ا¡Çال والطََّبق@: صلح@/ لrHخر طَبَقاً أحدYا
Xا ويقال وتشمل@, تعّم ا Øu@-ٔ طَبقاً يت Ødو الداهية@, هيى طَبق@: بنات ٕاحدي ـ@ وقوGم
من أصابـه@: ٕاذا ـ ا¡قَّ طبّق ـ وقوGم أ-رض@/ طبَق هو غطّاها Ø�ح أ-رض Hع
طـبّق يقولون Øj طئه@, ÔO nو الَمفصل أصاب طّبق@ٕاذا @يقال Ø�ح عليه Jمل Øj هذا@,
F Øu كأ متقاربت( تقعان رجليه فٕاّن اXقّيد@, ãÏ¿f اXطاَبقة@: فأمّا أباuا@/ بالسيف@: عنقَه
حدٍّ ع� Fxجعل ٕاذا الشيئ( ب( وطابقت بانب@, الðقت ٕاذا طَِبقة ويد متطابقتان@/

واحد@/

جـبال@, مثل أيضاً وِطباق أطباق@, وامع البيـت@, أمتعة من الطَبق@: ـ مصبا
ومنه له@, كالغطاء جوانبه bيع من له مُطبقاً ء ãÏ¿ال مقدار ع� ء ãÏ¿ال الطبق@: وأصل
ّمي Ô¡عليه@ا وأطبقت متواِفق(غ�متخالِف(/ عليه اجتمعوا ٕاذا ع�أ-مر يقال@أطبقوا
Oا أطبق مع� ع� الباء تفتح والعامّة مُطِبق@, فهو انون عليه وأطبق مُطِبقة@, فهيى
مـطبَقاً أ-صـل فيكون وأجّنه@, Oا ه Øaأ يقال Fك ,@Fأدامه أيى وانون ا¡ّميى عليه

الصلة@/ فحذفت عليه@,

منه@/ معظم أيى أيضاً@: الyار ومن الليل من طَبَق مّر ويقال ـ ٣٠٧ . ١ امهرة
طـبَق فأ-ع� بعض ع� بعضـه طوبق ء ãÏ¾ وكّل طَبق@/ الظَّهـر ِفقر من ِفقرة وكّل
ٕاذا البـع� أو الرجـل يد وطبقت معروف@, والطبق صفحته@/ انب وطَبَق لHٔسفل@/
اXتشاwون@/ القوم والطََّبقة@: عليه@/ مأ- ٕاذا ع�أ-مر فHناً فHن وطابََق لصقتPنبه@/

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

والتحقيق@:

وهو ,@Fyبي التساويى مع شـيئ( تقابل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ-صل أّن
التوافق أ@ك&استعFل أن Fك ا¤سوسات@, ã| استعGFا أغلب أّن ٕاّ- التوافق@, من قريب



٧١ طبق

واXعنويّات@/ ا-rراِء ã|
استعGFا@/ موارد bيع ã| Tفوظان القيدان وهذان

مyا كّل ã| و-بّد نقلناها@, ã�ّال اXوارد ã| اXاّدة تستعمل أ-صل هذا وبلحاظ
أ-صل@/ حيثيّة حفظ

وٕاصابة ,@ ãÏÈالقا وحكم والداهية@, بانب@, واللزق التغطية@, البسط@, oفاهf
أمر@, ع� وا-جBع والِفقار@, والyار@, والليل والطبقات@, القدم(@, وتقارب السيف@,
لوحظ ٕاذا أ-صل هذا مصاديق من كلّها وا¡الة@: اXرض@, وٕاطباق وا¦الؤ@, والتشابه@,

/@ هيى حيث اXفاهoمن هذه مطلق - اXذكوران@, القيدان فzا

Vاز@/ فهو القيدين@: رعاية دون من فيه استعملت مورد كّل ã|و

/@١٩ . ٨٤ ـ ُيؤِمنون � م ÒG طبقfا َعن َطبقاً Ú Ôéك Ò�ل اتَّسَق ٕاذا والقمر

به Ø'يع التعب� وهذا درجة@, دون ØFع ودرجة مرتبة@, عن متحّصلة مرتبة أيى
طبق ـ بتعب� فيه Ø'فيع وا-رتقاء الصعود مقام ã| وأمّا وا-Lطاط@/ ال4ول مقام ã|

وفوقها@/ درجة بعد درجة يرتقون فيقال@: طبق@, بعد أو طبق فوق

ـ بقرينة وذلک ,@ ّ اXاّديى ا¤سوس - ّ اXعنويى الطبَق اXورد@: ã|الطَّبَق من واXراد
/@ ّ معنويى أمر وعدمه إ-Zان فٕاّن يؤمنون@, -

خHف أّن ٕا3 ٕاشارة آخر@: ء ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾ استقرار وهو بالركوب التعب� ã|و
حقيقته@, عن@Vري عن@حاّق@نفسه@ومنحرف @لHٕنسان@وخارج ّ س�غ�طبيعيى إ-Zان,

/@ ّ س�تبعيى وهو والتحميل@, ع�التكلّف الداّل الركوب مثل فهو

/@١٥ . ٧١ ـ ِطباقاً واٍت × Òd سبَع اُ	 َخَلَق َكيَف تروا@ nأ

منظومات@, سبع@Vموعات الطبيعّية,@وهيى اXاّدية فالطِّباق@منطبقة@ع�ال«Êوات



طحي ٧٢

اÇXاّدة@, nعا فوق اXعنويّة اXقامات وع� الشمسـّية@, اXنظومة Vموعتنا مyا واحد
اXاّدية@/ النعم ذ@كر مقام ٕا3 اXورد ã| النظر ولكّن

السعة جهة من ومتساوية متقابلة كلّها اXنظومات أّن الكرZة ا-rية من فيظهر
بـه يتوّسـل ما غاية وٕاّن خصـوصيّاtا@, درك ٕا3 Ì¿الب علم يبلغ nو وإ-حاطـة@,

الشمسّية@/ اXنظومة ã| التحقيق هو اXقام@: هذا ã| إ-نسان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طحي@:

كالدحو وهو الطحو ذلک من واXّد@/ ع�البسط يدّل صحيح أصل طحو@: ـ مقا
ٕاذا يَـطحو@: ک ÛY بک طحا ويقال بسَطها@/ أيى ـ طََحzا وما وأ�رِض البسط@/ وهو
امع :@ والطاحيى اضطجعت@, طحيُت: : ãæالشيبا وقال فيه@/ بک ومّد أ-مر ã|بک ذهب

ء@/ ãÏ¿ع�ال Nّر ٔ-@نّه بذلک يى Ødو الكث�@,

لغتان@: وفيه البسط@, وهو حو@, كالدَّ الطَّحو الليث@: قال ـ ١٨٢ . ٥ الxذيب
بعضاً@, بعÎÉم يَطَحي والقوم ّذال@, الرُّ الناس من ّ والطُّحيى يَطَحي@, وطحا يطحو طحا
وما ر@: ß Òc وقال القتيل@/ ã3حوا تسـتدير النُّسور هيى :@ الطواحيى مة والُمَدوَّ يدفع@/ أيى
فHن وناَم وّسـعها@, وَدحاها الدال@, من الطاء فأبدل َدحـاها@, ومَن معـناه ـ طَحzا
بأ-رض@/ الHّزق :@ يى الُمطحِّ يل@: Ôc ابن وقال أ-رض@/ من سعة ã| اضطجع فَتدّحي@:
Ø�ح ÍÈبه ٕاذا :@ ّ وأ-صمعيى افFشxا@/ قد أ-رض وجه ع� النابتة َية@: الُمَطحِّ والبَقلة

وٕامّا ِخHًء ٕامّا البع�ٕا3أ-رض وطَحي مyا@/ طحا قيل ع�أ-رض الÍÉبة من Zتّد
رجليه@/ مّد يريد طحي@: Ø�ح و¾Ìب لزق@/ أيى ـ ُهزاً-

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



٧٣ طحي

والتحقيق@:

مطلق - أ-رض@/ ع� أو أ-رض ã| بسط هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
الرaة@/ طَحي أو العباد@, ب( الرزق يَطحيى Oا يقال Hف ا-نبساط@,

من نوع وهذا اXكان@, وتسوية ا¦هيد هو فيه أ-صل أّن الدحي@: ã| سبق وقد
ع� الداّل الطاء حرف هو الفـارق ولعّل والتسـوية@/ ا¦Çهيد ã| بسط فٕانّه البسـط@,

وا-ستعHء@/ ا-طباق

بسط ع� يدّل إ-طباق حرف ]ناسـبة والطحي أ@ك'@, اشتقاق اXاّدت( فب(
الدحي@/ ã|ليس وٕاطباق

ع� وا-فFاش بأ-رض@, اللزق ـ oمفاه ع� اXاّدة تطلق أ-صل و]ناسبة
وغ�ها@/ جل(@, الرِّ وامتداد فzا@, وا-ضطجاع علzا@, وا-متداد أ-رض@,

/@٦ . ٩١ ـ ا ×zطََح َوما ْرِض وأ�َ َبناها َوما Êِء Ú»وال
ال«Êء Iّصل ã| وسيلة أو سبباً يكون ما ع�مطلق للد-لة ما@: بكلمة التعب�
بسـط ã| وسبباً موجباً يكون وما /@ Ø ãæروحا أو ّ ماّديى Uصوصة@, وصورة هيئة ع�

كان@/ سبب ّ أيى من فzا@, أ-رض

أ-سباب@/ مسّبب Oا ٕا3 ترجع كلّها أ-سباب هذه كانت وٕان

ع� وتصـويرYا تقـديرYا يوجب وما وأ-رض بالسـFِء تعا3 Oا Ë»فيُق
وال'ودة وا¡رارة والدافعة ااذبة كقوة وأسباب@, علل من ,@Ftوخصوصيّا Fxهيئ

أخري@/ وعوامل والرطوبة واليبوسة

ٕا3 النظر فٕاّن تعا3@: Oا وهو ا¡Çّق الطاحيى أو ãæالبا ما@, كلمة من يراد و-
الصغ� nالعا وٕا3 وضعفاً@, شّدة فzا الضياء وانعكاس النورانيّة جهة من ا¢لوقات



طرح ٧٤

ذويى غ� من العامّة اXوجودات ã| تستعمل ما@, ـ كلمة أّن ٕا3 مضافاً النفس@, وهو
العقول@/

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

طرح@:

ء ãÏ¿ال طرح يقال وٕالقائـه@, ِء ãÏ¿ال نبذ ع� يدّل صحـيح أصل طرح@: ـ مقا
كّل بفـHن النَّوي وطرحت البعـيد@/ اXكان وهو الطَّـَرح ذلک ومن طرحاً@, يطرحـه
ومن ِحم@/ الرَّ ã| اXاء موقع بعيد ِمطرح@: فحل ويقال به@/ ورمت به نأت ٕاذا َمطرح@:

طويل@/ ٕاطر´@: وسنام العراج(@/ طويلة َطروح@: لة ÒKالباب

يُعّدي أن Nوز قيل هنا ومن به@, رميت نفع@: باب من طرحاً طرحته ـ مصبا
عـمله@/ يعمـل أن جاز فعل@, مع� تضّمن ٕاذا الفعـل ٔ-ّن به طرحـت فيقال بالباء@,

عليه@/ ألقيته :@ ãLع�عات الرداء وطرحت

طرح من ورأيته البعيد@, اXكان والطَّروح@: وٕابعاده@/ ء ãÏ¿ال ٕالقاء الطرح@: ـ مفر
اXطروح@/ والطِّرح@: ُبعد@/ أيى

ء ãÏ¿ال والّطـرح@: طرحاً@/ أطرحُه ãÏ¿ال طرحت الليث@: ـ ٣٨٢ . ٤ الxذيب
الُبعد@/ الطََّرح@: ُعبيد@: أبو البعيد@/ البHد من والطُّروح فيه@/ ٔ-حد حاجة - اXطروح

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

والتحقيق@:

ـ نفسـه عن التبعيد مطلق فيه يHحظ رميى هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
/@ الراميى راجع

والطرح@/ والقذف وإ-لقاء وب(النبذ بينه الفرق فيه وسبق



٧٥ طرد

ء ãÏ¿ال كون ٕا3 فzا نظر و- التبعيد@, قيد اXاّدة@: استعFل موارد ã| ويHحظ
/@ الّرميى ã| Fك سيِّئة بنيّة أو سوء مورد ã| أيى َمرميّاً و- مFوكاً@, أيى منبوذاً

يوسَف َتقُتـلوا@ � أبيُكم@/// وجُه لكُم ُل Ö ÒO@ أْرضاً اطَرحوُه أو يوسـَف قُتلوا اُ
/@١٠ . ١٢ ـ بِّ Ôا� َغياَبِت ã| وألقوه

عن يعقوب وجه Oلو Mيـث أنف«Îم عن يوسف تبعـيد الطرح ã| يHحـظ
اّب@/ غيابت ٕا3 ايصاله ا-لقاء ã|و Gم@/ به وا-شتغال التوّجه

اXورد@/ ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

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

طرد@:

وأطـرده طرداً@/ طردته يقال ٕابعاد ع� يدّل صحيح واحد أصل طرد@: ـ مقا
بعض@, ع� بعÇÎÉم aل أ-قران@: ومطاردة بلده@/ عن أخرجه ٕاذا وطّرده@: السلطان
ويقال مَطردة@/ الطريق ويقال@¤ّجة صغ�/ ر� طرد: ßXوا ذاك@/ يطرد هذا ٔ-ّن وقيل@ذلک
:@oالنسـ ومُّطَرد /@ ãæالثا يطرد أ-ّول كأّن بعضاً@, بعضه تابع ٕاذا اطِّراداً@: ء ãÏ¿ال ٕاطَّرد

ده@/ مَدِّ سوَطک@:@ د َطرِّ يقال قياسه@, فهذا امتّد ء ãÏ¾ وكّل أ-نف@/

طـردته اÔXطاوع ã| ويقال الطََّرد@/ Ëº-وا قتل@, باب من طرداً طرده ـ مصبا
وطردت ومطرود@/ َطريد وهو رديئة@, لغة ã| ٕاّ- انطرد@, و- اّطرد و-@يقال فذهب@,
باق@/ للسِّ ا-جراء وهيى اXطاردة@, من مأخوذ كأ@نّه أجريته@, طرداً@: اXسألة ã|فHòا
جرت@/ أ-uار واّطردت كذلک@, اXاء واّطرد بعضاً@, بعضه اتّبع اطِّراداً@: أ-مر واّطرد
مّهدت بل موضعه ã| تذكره n ٔ-@نّک ا-جتذاب@, وهو ا-ستطراد@, ع�وجه لک ووقع

فيه@/ ذ@كرته موضعاً له



طرد ٧٦

ا-ستخفاف@/ ع�سبيل وا-بعاد ا-زعاج هو الّطرد@:@ ـ مفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والقيدان اXدافعة@/ مورد ã| بُعد ٕا3 الدفع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ-صل أّن
الدرء@/ @راجع @ـ وغ�ها والدرِء واXنع والدفع والّرميى الطرح من أخواtا عن اuا ÙñZ
-@يصّح التدافع@: ٕا3قيد استعGFا@,@وبالنظر موارد ã|@القيدين مHحظة من و-بّد
فانطرد طردته يقال Hف التدافع@, Oالف ٔ-@نّه والقبول@, اXطاوعة مقام ã| تستعمل أن

اّطرد@/ أو

مع�ا-ستخفاف@, و-يHحظ@فيه اXقابلة, وهو ع�التدافع, تدّل اXاّدة وأيضاً@:
قهراً@/ اXوارد بعض ã| استُفهم وان

/@٥٢ . ٦ ـ م Øwر َيدعون اّلذيَن و�@َتطُرِد

/@٢٩ . ١١ ـ آَمنوا اّلذيَن بطارِد أنا وما

/@١١٦ . ٢٦ ـ ُمب� نذير ٕاّ� أنا ٕان Òؤمن�Xا بطارِد أنا وما

وٕا3 تعا3 Oا ٕا3 التقّرب وعن ا¡ّق مس�هم عن تبعيدهم اXؤمنـ( فطرد
ا¡ّق@/ طريق ã| التدافع يوجبIقّق وهذا وشوقهم@, عHقxم مع أ-@كرم@, رسوله

عنوان ِّ بأيى Wنوع تعا3@: Oا ٕا3 يدعون اXؤمن(والّذين خصوص ã| فالّطرد
وجلب للدعوة يبعث الّذيى �ص� Ø ãRّالن من ØDس و- تعا3@, سبيل عن سّد فٕانّه @كان@,

ا¡ّق@/ ٕا3سبيل النفوس

وال¿Îوات ا-Lرافات عن ويزجرهم ا¤ّرمات عن يzyم أن �ص� Ø ãRّللن نعم
َسنة@/ Ò¡ ا واXوعظَِة ِة Ög ß¡با َربَِّک َسبيِل �ٕا @اُدُع ـ



٧٧ طرف

يـطرد بأن وقـوGم اÌ¿Xك( ٕاظهار ِقبال ã| طردهم عن uي اُ-و3 وا-rية
با-Zان FG ارتباط و- ّية@, اXادِّ اُ-مور من والفقر الغ� أّن مع اXسلم(@, من الفقراء

ا¡قيقية@/ والgا-ت والروحانية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طرف@:

نـظرها@, العـ(@: وطرُف Iّرك@/ ÍÈب@: باب من َطرفاً ÔÍ½الب طَرَف ـ مصبا
أيضاً@: ÍÈب باب من طرفاً عينَه وطرفُت مصدر@/ ٔ-@نّه وغ�ه@, الواحد ع� ويُطلق
وامع الناحية@, والَطَرف: ¼Íفته@/ عنه: ÒÍ½الب وطرفُت مطروفة@/ فهيى ء, ãÏ¿ب ا Ôxأصب
اÇXال والّطـريف@: أصـابعها@/ أطراف خضبت تطريفاً@: بناtا اXرأة وطّرفت أطراف@/
ٕاطرافاً@: وأطرفته أعHم@, له خّز من ثوب طَرف@: ßXوا التليد@/ خHف وهو اXستحدث@,
فعله@, ع� جاٍر غ� برأسه ÓÊºا جعل ا Ø[ور مُطَرف@, فهو علم(@, طرفيه ã| له جعلت
ما والطُّرفة أطرفتـه@/ مثل وطّرفته@: مَطارف@/ وامع لة@, r-با تشـبzاً oXا وك«Ìت

َطريف@/ فهو وَطُرَف ُطَرف@/ وامع ُيستملح@, أيى يُستطرف

يـدّل ـ ãæوالثا وَحرفـه@, ء ãÏ¿ال حدِّ ع� يدّل فأ-ّول أصHن@, طرف@: ـ مقا
ناقة ويقال وا¡ائط@, والثّوب ء ãÏ¿ال طرف ـ فأ-ّول أ-طراف@/ بعض ã| حركة ع�
هـذا@, من َمطروفـة@, ع( وقوGم بالنُّـوق@/ و-@Hتلط رعي ÒXا أطراف ترعي َطِرفة@,
يقال Ø�ح ذلک ويسـتعار معاً@, فَتغروِرق غ�ه أو ثوب ء ãÏ¾َطَرف يصي}ا أن وذلک
لَتنظر@/ جوانبه من رفعت ما وهيى باء@, ßòا من الطَّواِرف الباب@: ومن زن@/ Ô¡ا َطَرفها
ٕاذا Ô)الع ُطِرفت قوGم ã| ذ@كرناه الّذيى من فهو ع(@: بطارفة فHن جاء قوGم فأمّا
فٕانّه َطريف@, اXسَتحدث@: ء ãÏ¿لل قوGم الباب ومن فاغرورقت@/ ء ãÏ¾ َطَرف أصاwا
استحدثته@/ ٕاذا ء ãÏ¿ال اّطرفُت منه يقولون ,@ÏÉم قد زمان َطَرف ã| ا-rن اُفيد ء ãÏ¾



طرف ٧٨

يـطلب ٔ-@نّه القياس وذلک صاحب@, و- امرأة ع� -@يثبت الّذيى الطَِّرف@: والّرجل
Iريک وهو فالطَّْرف@: ـ ا-rخر وأ-صل كذلک@/ اXطروفة: واXرأة أ-طراف@فأ-طراف@,
أَدم@, من بيت فٕانّه الطِّراف@: فأمّا Vازاً@/ الّطرف :@ Ò)الع يسـّمون Øj النظر@, ã| افون

شاّذ@/ وهو

أدرك@, حيث ظها Ò¡ امتداد وهو الع(@, طرف والّطرف@: ـ ٣٦٩ . ٢ امهرة
Ëº-وا تدمع@/ Ø�ح ء ãÏ¿ب أو بيدك ÍÈبxا ٕاذا عيَنه@: وطرفت طرفاً@, يطِرف طَرف
مال@, من استطرفته ما والطّاِرف@: والّطريف آخره@/ منxي ء@: ãÏ¿لل والّطرف الّطرفة@/

ومستطرف@/ طريف ء ãÏ¿وال التالد@/ ضّد وهو ٕا3مالک اسðدته أيى

َحّرك@/ ,@ َهزَّ ,@ خضَّ = �ِطِرف� ـ قع

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

والتحقيق@:

أو Ë»ا من خّط وآخر ء ãÏ¿ال منxي هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ-صل أّن
اòط@/ من نقطة آخر

يعّم ما والشطر@: غ�انفصال@/ من ء ãÏ¿ال ãي� ما هو انب ٕاّن الشطر@: ã| وقلنا
والّطرف@/ انب

الع'يّة من مأخوذاً الّلحظ وامتداد افون ã| ا¡ركة مفهوم يكون أن و-@يبعد
رأيت@/ Fك@ ـ

فن Òا Iريک أّن باعتبار اXاّدة@, ã| أ-صل من مأخوذ أيضاً اXع� هذا أّن أو
من خّط آخر أو عضـو آخر وهو الع(@, غطاء وهو فن Òا ã| يتحـقّق ا Ø̂ ٕا والّلحظ

الع(وطبقاtا@/ مراتب



٧٩ طرف

َطَرفها وذلکIّرك َطَرف@, ذات صارت ٕاذا :@ Ô)الع َطرفاً تَطِرف طَرَفت فيقال@:
والرؤيـة إ-بصار طرف جعلَت ٕاذا عنه@: ÍÒ½الب وطرفُت َطَرفها@/ ٕا3 العمل وُينَسب

وهكذا@/ عنه@/ منحرفاً

ã|ضابòوا كالتطريف اسـتعt-Fا@, موارد bيع ã| ملحوظ الطرفيّـة fفهوم
السـابق@/ الزمـان منxي ã| الHّحـق اـديد اXال ã| والَطريـف أ-صـابع@/ أطراف
رعي@/ ÒXا أطراف ã| الراعية للناقة والطَِّرفة أطرافه@/ ã| خطوط له الثوب ã|طَرف ÔXوا

/@١١٤ . ١١ ـ الّليل ِمَن وُزَلفاً اِر Øyال ã|طََر الّص�ةَ َوأِقم

/@١٣٠ . ٢٠ ـ ار Øyال وأطراَف َفَسبِّح الّليِل آناء َوِمن

/@٤١ . ١٣ ـ منأطراِفها Îا Ô½َننق أ�ْرَض ã ßçنأ أنّا َيروا Ònأَو

أّول الyار@: ã|طر من واXراد مكانّية@, أ-رض وأطراف زمانّية@, الyار أطراف
ٕاقامة من واXراد آخره@/ من عرفيّة ساعة وآخر عرفاً@, الyار طلوع من عرفيّة ساعة
الصHة من أعّم وهذا تعا3@, Oا ٕا3 والتوّجه والدعاء oوالتعظ التحيّة ٕاقامة الصHة@:
العبوديّة وظائف ٕا3 لHٕرشاد والتكليف �ص�@, Ø ãRّللن واòطاب اXفروضة@, ال¿Ìعيّة
الثناء ]ع� الع'يّة من مأخوذة ا Øuٕا الصHة ã| وقلنا مكِّّية@, هود وسورة واòشوع@,
با¡قيقة فzا القول ٕا3 حاجة و- اXع�@, wذا أيضاً العربيّة ã| واسُتعملت اميل@,

ال¿Ìعّية@/
ـ الثانية ا-rية ã| ´Í½الت التفس�@: هذا ع� ويدّل

ُغـروwا وقبَل الّشمِس طلوع قبَل ربَِّک Mمِد وَسبِّح َيقولوَن ما ع� ßفاْص�
ار@/ Øyال وأطراَف َفسبِّح الّليِل آناِء ومن

الزمان هو طلوع@الشمس الزمان@قبل من واXراد الصHة, من@مصاديق فالتسبيح



طرف ٨٠

الyار@: أطراف وأمّا تقريباً@/ الyار من طرف أّول وهو الشمس طلوع ٕا3 الفجر بعد
نصف ã| وحركxا أ-رض س� من أثر الyار فٕاّن الyار@, نصف وزمان طرفاه فاXراد
اÌ¿Xق من النقطتان فتكون دائرة@, نصف ã|الشمس حركة من يFاءي ما أو دائرtا,
أطرافاً : Ø ã3ال4و القوس وأّول واòّط التحّدب وسط وهيى الزوال من والنقطة واXغرب

للyار@/

تدّ-ن وا-rيتان والغروب@, الطلوع قبل Xفهوم مغاير الyار من أ-طراف fفهوم
أو Rشوع@, تتحّقق@, عنوان ِّ بأيى أ-وقات هذه ã| والتسبيح التحيّة ٕاقامة مطلق ع�

واجب@/ أمر ٕاطاعة أو عبودّية@,

أو نبات من أ-رض ظاهر ã| يتظاهر ما فكل أ-رض@: أطراف ã|النقص وأمّا
والنقيصة@, الزيادة معرض ã| فهو عيشـه@: وٕادامة ا-نسان حياة به ا ØW عFرة@, أو ماء

حياته@/ وTدوديّة لHنسان ع'ة وفzا الدهور@, و]ّر وبا¡وادث الفصول باختHف

/@٥٢ . ٣٨ ـ الطّرِفأتراب Íاُت ß¼قا وعنَدُهم

/@٤٨ . ٣٧ ـ ِع� الطّرِف Íاُت ß¼قا وعنَدُهم

/@٥٦ . ٥٥ ـ جاّن و� قبلهم انٌس َيطِمْثهّن n الطّرِف Íاُت ß¼قا فzّن

/@٤٣ . ١٤ ـ طرفُهم ٕالzم �@َيرتّد م ßÎ ßºُرؤو ُمقِنعيى

/@٤٠ . ٢٧ ـ طرفک ٕاليک يرتّد أن قبَل به آتيَک أنا

/@٤٥ . ٤٢ ـ Ø ã&َخ طَرٍف من َينظروَن لِّ الذُّ من Òخاِشع�

ينظرون@ـ ـ وقوله ية@الرابعة, r-ا@ ã| أ-بصار, تشخُص@فيه ـ الّطرف@بقرينة قصور
والنظر, أ-جفان Iريک ã| القصور منه يراد اòامسة@: ã| ـ@يرتّد@@ـ وقوله السادسة@, ã|

نظرهّن@/ -@Zتّد بأن



٨١ طرق

الب½Íيستعمل وشخوص والغّض@, ا-رتداد ويقابله الFّفع@, هو والشخوص@:
واGول@/ Øالتح� مقام ã|

ِقبال ã| التوّجه وTدوديّة النظر Tصوريّة مقام ã| يستعمل الّطرف@: وقصور
الطمأنينة@/ وذلکMصول وامتداده@, طوله

/@ ãالباط� والتوّجه ãÏ Ù»¡ا إ-بصار من أعّم والنظر

مـقام ã| هـم الّـذين واHÇXئكة@, وأ-رواح النـفوس من طرفاً@: فالقا¼Íات
اÇXتعال@, العـزيز Oا غـ� ٕا3 -@يـتوّجهون ÇMيث الكـامل وا-خHص ا-طمينان
/@hالكر وجهه ٕاّ- غرض و- ٕاليه ٕاّ- نظر وليسGم ٕاليه@, والتوّجه حبِّه ã| مستغرقون

حـالة ورفـع وأ-مـن@, الطمأنينـة عن عـبارة الّطرف@: ã| القصـور أّن فظهر
والتشّوش@/ Øوالتح� ا-ضطراب

وا-ضطراب@/ Øوالتح� النظر ã| الFفّع عن عبارة فيه@: والشخوص

من النحو وهذا ٕاظهار@, وبدون خفاًء افن Iريک عن عبارة :@ Ø ã\òا والّطرف
والّرعب@/ الوحشة مقام ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا النظر

اXلكوت@/ ومن النفوس هو اXراد فٕاّن والّلزوم@: بالتأنيث بالقا¼Íات والتعب�
فzّن@/ ثابتة ملكة صارت الصفة هذه وأّن

واòفاء وا-رتداد القصور فٕاّن والرؤية@: وإ-بصار النظر دون بالّطرف والتعب�
افن@/ Iريک وهو الّطرف تناسب

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

طرق@:

والثالث@@ـ الÍØÉب/ ـ ãæوالثا مساًء/ إ-تيان ـ أحدها أصول: أربعة طرق: ـ مقا



طرق ٨٢

ٕاتيان ٕانّه ويقال الطُّروق@, فأ-ّول@@ـ ء@/ ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾خصف والرابع ء@/ ãÏ¿ال اسFخاء
ذلک أّن وذ@كر /@Hًلي أهله يطرق Ø�ح ي«Ìيى كان ٕاذا ُطَرقة ورجل قالوا ,@Hًلي ا4Xل
النجم تسميxم اللّـيل@: أ-صل أّن ع� والدليل اللّـيل@/ وأ-صل أيضاً@, بالyار يدّل
ٔ-@نّه الّطريق@, الباب@: ومن طَرق@/ فقد Hًلي çأ مَن وكّل قالوا@: ,@Hًلي يطلع ٔ-@نّه طارقاً,
وأ-صل ء@/ ãÏ¿ال فوق ء ãÏ¿ال خصـف من آخر@, أصل من يكون أن وNوز يُتوّرد@,
وهو الطَّرق ومنه وِمطرقة@, ِمطرق ء ãÏ¿وال َطرقاً@, يطُرق طَرق يقال الÍØÉب@, ـ ãæالثا
ِمطرقة@, القضـيب وذلک بالقضيب@, الصوف ÍÈب والّطرق@: با¡Ï½Òتكّهناً@/ الÍØÉب
ذلک من ء@, ãÏ¿ال اسFخاء ـ الثالث وأ-صل wÍÈا@/ ٕاذا الناقة@: الفحل طَرق ويقال
نعل يقال ء@, ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾خصف ـ الرابع وأ-صل الطائر@/ ريش ã| ل( وهو الطََّرق@,
قدره@, ع� Pلد طوِرق ٕاذا مُطّرق وُترس ِطراق@, َخصفة وكّل صوفة@, ÒU أيى مطاَرقة
الباب ومن به@/ ُخصف كأ@نّه ء ãÏ¾ ٔ-@نّه والقّوة@, الّشحم وهو الطِّرق الباب هذا ومن
وتطارقت به@, وُخصفت طورقت قد ا Øuفكأ أ-رض@, يعلو ء ãÏ¾ أ@نّه وذلک الطريق@,
واحد ع�صفٍّ الّذيى النخل وهو الطريق وكذلک بعضاً@, بعÎÉا يتبع جاءت ٕاذا إ-بل

أ-رض@/ ه وعلوِّ تتابعه ã| بالطريق ُشبِّه @كأ@نّه

وطّرقxا مددtا@, ا¡ديدَة وطرقُت قتل@, باب من طرقاً الباَب طرقُت ـ مصبا
َطروقة فهيى wÍÈا@, الناقة@: الفحُل وطرق سلكته@, الطريق@: وطرقت مبالغة@, بالتثقيل
ما طرقة@: ßXوا طارق@/ فهو طرق فقد Hًليçأ ما وكّل طلع@/ النجم@: وَطرق ]ع�فعولة@/
ُطُرق@, وامع ا¡جاز@, لغة ã| ويؤّنث Sد@, لغة ã| ُيذكر والطريق ا¡ديد@, به يُطَرق
س@: ÛFال وطّرقت ٕاليه@/ طريقاً سلكُت الباب@: ٕا3 واستطرقُت ُطُرقات@/ الطُُّرق وbع

آخر@/ جلد ع� خصفته

فـعل أيضاً@: والطَّرق /@Hًلي أطُرقه طرقته من فاعل طارق@: ـ ٤٧٠ ا-شتقاق



٨٣ طرق

ُطرقت(@: أو ُطرقًَة وِجئتک طرقة@/ ßXبا وغ�ه الّصوف وَطْرق ,@Ï½Ò¡ا تَطرق الكاهنة
يقة ِطـرِّ به ورجل /@FÎ»لب ٕاذا َسواء@: ظاَهر مثل ِدرع(@, ب( وطاَرق مّرت(@/ أو مّرة

وَبَله@/ اسFخاء به الّذيى َمطروق@: ورجل

كّل استُع� وعنه ÍÉب@, يُ أيى بأ-رجل@, يُطرق الّذيى الّسبيل الطريق@: ـ مفر
كالÍØÉب أ-صل ã| والّطرق مذموماً@/ أو كان Tموداً@ فعل ã| ا-نسان يسلكه مسلک

توّقع@/ ÍÈُب ٔ-@نّه أخّص@, أ@نّه ٕاّ-

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

والتحقيق@:

ع�@حالة@وكيفّية@Uصوصة@, ÍÈب@وتثبيت هو @هذه@اXاّدة: ã| الواحد أّن@أ-صل
وامتياز@/ خصوصيّة مyا كلٍّ ã|و والّطرح@, والطّحي والطّبق الطّبع من قريب فهو

كيفـيّة ع� التثبيت الّطرق@: ã|و والتثبيـت@/ الÍØÉب مطلق الطّبع ã| فيHحظ
Uصوصة@/

خصوصيّة ع� وتنظيمه تقديره فيه لوحظ ٕاذا الطريق أ-صل@: مصاديق fن
ٕاذا الناقة ع� الفحل وطرق وانبساط@/ لينة ع� Nعل Ø�ح الصوف وÍÈب معّينة@/

وهكذا@/ توليداً@, علzا طرح

ٕاّ- أ-صل من ليست والّسبيل@: واòصف@, والطّلوع@, الÍØÉب@, مطلق oفاهf
القيدين@/ ¡اظ من بّد Hف Vازاً@,

:@ ã| Fك سبيل@: ã| ٕامّا خصوصيّة ã|والتثبيت التقدير فهذا

/@١٦٩ . ٤ ـ أبداً فzا خالديَن Úsجه طريَق ٕاّ�

/@٣٠ . ٤٦ ـ oُمستق طريٍق �وٕا ٕا�ا¡قِّ ديى Òv



طرق ٨٤

/@١٦٨ . ٤ ـ طريقا دvم Òzل و� م Ô ÒG لِيَغِفر اُ	 يكِن n وظَلموا كَفُروا اّلذيَن ٕاّن

/@٧٧ . ٢٠ ـ َيَبسا البحِر ã| طريقاً م ÔGب ßÍÈفا بعباديى ßÌºأنأ

/@ ّ اXعنويى ã| والسوابق ,@ ّ يى اXادِّ الطريق ã| أ-خ�ة

التـعب� أّن بل مطلوب@, ٕا3 اXوصل السـبيل مطلق مyا -@ُيراد الّطرق فهذه
مربوطة@, مناسبة Uصوصة خصوصيّة ع� ومثبّتة مقّدرة كوuا ٕا3 ٕاشارة اXاّدة wذه
الّطريق وهكذا وأصحابه@/ Ïºمو لعبور البحر ã| ا£عول اXقّدر اòاّص الّطريق ã| Fك@

/@oستقXا الطريق أو ا¡ّق أو ØsهP مناسبة مرتبطة ع�كيفيّات هو الّذيى اXقّدر
فطريُق مناسبة@, خصوصيّة ع� وتثبيت طرق ٕا3 Jتاج الطريقـ( من فكّل
ٕا3 Jتاج ا¡ّق وطريق ّية@/ اXادِّ وقواه البدن جانب ã|بÍÈو طرق ٕا3 Jتاج Øsَجه

ا¡يثية@/ هذه من Uصوص برنا¶ وأخذ الّروحانّية@, وقواه الّروح جانب ã| طرق

,@Hًسبي كونه جهة من - ّ خارجيى ّ طبيعيى موضوع ã| الّطرق هذا يكون أن وٕامّا
:@ ã| Fك هو@: حيث من بل

/@١٧ . ٢٣ ـ غاِفل� ْلِق Òò ا عن ُكنّا وما طَراِئَق سبَع فوَقكُم َخَلقنا وَلقد

ÇUصوص نـظم ع� ومقّدرة مثبّتة ال«Êوات@, ã| منظومات سـبع ٕا3 ٕاشارة
معّينة@/ وخصوصيّات

:@ ã| Fك :@ ّ خارجيى موضوع من الّطرق يكون أن وٕامّا

/@٢ . ٨٦ ـ اِقب الثّ النّجُم ارُق الطّ ما أدراَك وما ارِق والطّ Êِء Ø»وال
توجـد وهيى ذاتّيـة@, ضياؤها ã�ّال وهيى منظـومة@, كلِّ ã| الّشمس ٕا3 ٕاشارة
واحد كلِّ ã| ÇTدودة خاّصة وكيفيّة وحركة ÓFنظ وُتثِبت منظومxا@, ã| ونوراً حرارة

وأeارها@/ سيّاراtا من



٨٥ طرق

النـفس هـو الطّارق من اXراد فيكون ,@ Ø ãæالّروحا ال«Êء ال«Êء@: من أريد وٕان
الكامل@/ Ø ãæالنورا ØcطمXا Ø ãæالّروحا

:@ ã| Fك@ :@ Ø ãعم� أو Ø ã}Hأخ برنا¶ من الت¿Ìيع ã| الّطرق يكون أن وٕامّا

/@١٦ . ٧٢ ـ ٔ�سقيناُهم الّطريقِة ع� اسَتقاُموا لَو وأن

/@١٠٤ . ٢٠ ـ يوماً ٕاّ� Ôrلبث ٕان طريقًة أمثُلهم يقول ٕاذ

/@٦٣ . ٢٠ ـ ث� ÔXا بطريقتكُم ويذْهبا ِبسْحرYا

ا«Êنيّة ا¡ياة ã| منظّم صحيح معتدل برنا¶ من يُتّخذ ما الّطريقة من راد ÔXفا
به@/ يعمل والروحانّية@,

بالنسبة وأعدل ٕا3ا-عتدال أقرب تكون ما طريقة@: وأ-مثل اÔXث�@, والطريقة
صاح}ا@/ وكذا أ-خري@, الطُّرق ٕا3

:@ ã| Fك والتكوين@: اòلق ã| الّطرق يفرض أن وٕامّا

/@١١ . ٧٢ ـ ِقَددا طَراِئَق كنّا ذلَک دوَن وِمنّا وَن ß¡الّصا ِمنّا وأنّا

فات@الذاتّية@وخصوصيّات قهم@وامتيازهم@من@جهة@الصِّ ُيراد@@اختHف@أنواعهم@وتفّر
وأ-حـوال أ-طـوار ã| اختHفاً ãالباط� ا-خـتHف هذا ويوجب والتـقدير@, اòلق

الظاهرّية@/

أ-خHق ã|@ف@الّطرائقHتلف@وتتنّوع@باختH ا Ø̂أ السلوك@وأ-عFل: ã|@فالّطرائق
ومراتب اòلق @خصوصيات ã|فHاخت@ÏÉتلف]قتH أيضاً وهيى الباطنّية@, فات والصِّ

التقدير@/

وليس]ع� الّطرق@, فيه يكون وما مطروقاً بكونه يتّصف ما الّطريقة@: أّن فظهر
مصاديقها@/ من اXطروق الّسبيل ا Ø̂ وٕا الّسبيل@,



طري ٨٦

ã| قة اÇXتفرِّ وإ-طـHقات ا¢تلفة التعب�ات حقائق تنكشف ا¡ّق أ-صل وwذا
Qّوز@/ ٕا3 Lتاج و- ,@hالكر القرآن آيات

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

طري@:

الغّض@/ ء ãÏ¿ال :@ ّ فالطَّريى وِجّدة@/ ع�غضاضة يدّل صحيح أصل طري@: ـ مقا
فيه@/ ما بأحسن مدحته ٕاذا وذلک فHناً@, أطريت ومنه والطراءة@/ الطراوة ومصدره

وزان وَطِرٔي الّطراوة@/ Ù)ب غّض أيى ّ طريى فهو وزاَن@قرب@, ُء ãÏ¿ال َطُرَو ـ مصبا
الطراءة@/ Ù)ب طرٔي فهو لغة@, تعَب

ما كّل فالطَّرا@: ي@, Ú&وال الطَّرا وقالوا@: بعـيد@/ مكاٍن من çأ ُطرّواً@: َطرا ـ لسا
قُطُرب@: وقال الّطراوة@/ Ù)ب غّض أيى ,@ ّ َطِريى ء ãÏ¾و أ-رض@/ ِجِبلّة غ� من عليه @كان
عـليه@/ الثناء أحسَن الّرجَل@: وأطري مهموز@/ غ� ,@ ّ َطِريى و¡م َ وَطِريى اللّحم َطُرو
يَطَري@: َ وَطِريى Qّدد@/ ٕاذا وطَري /@ÏÉم ٕاذا وَطَري /@çأ ٕاذا وَطَري الغريب@/ :@ ّ والطَِّريى

أقبَل@/ ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وÇwذا واللِّينة@/ الغضـاضة مع التجـّدد هو اÇXاّدة@: هذه ã| الواحد أ-صل أّن
وهو بعيد مكان من ãçيأ ومَن د@, اXتجدِّ الغّض أو الغّض@, د اXتجدِّ ع� تُطلق اللّحاظ
أ-رض@, وجه ع� ينبت أو يظهر وما ,@ Ù)ّالل اديد واللّحم د@, متجدِّ اXورد هذا ã|

وهكذا@/ آخر@, بلٍد من ãçويأ البلد ã| يظهر الّذيى والغريب

عـن عبارة والغضاضة أ-صل@, ã| مأخوذان والغضاضة� �التجّدد@, فالقـيدان
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اKفاض@/ نوع واللِّينة كيفاً@, ا-Kفاض

طريّاً@/ ء ãÏ¿ال جعل وهو البالغ@, الثناء هو فإ-طراء@:

/@١٤ . ١٦ ـ اً طَِريّ ÓF¡ ِمنُه لتأ@ُكلوا البحَر َسّخَر اّلذيى وهَو

/@١٣ . ٣٥ ـ اً طَِريّ ÓF¡ تأ@كلوَن كلٍّ وِمن اُجاٌج ِملٌح وهذا

\ناً@/ تؤّدوا أن دون من لكم مباحاً الغّض اديد اللّحم أيى

أيضاً وذخ�ة ,@ ّ حيى ٍء ãÏ¾ كّل اXاء ومن ـ ا¡ياة ã| الHّزم للFء ذخ�ة فالبحر
وِحلية َخر@@ـ اُ منافع ٕا3 مضافاً /@ ّ الطّريى اللّحم وهو ـ حياته ٕادامة ã| ا-نسان لغذاء

تلبَسوuا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë»طسوط

السور@/ أوائل ã| اXقطّعة با¡روف ويتعلّق يرتبط ما ص@: ÐXا ,@ Ðnا الrر@, ـ ã| قلنا

والقَصص@/ عراء الشُّ ã| ãæوالثا ا§ل@, سورة ã| أ-ّول والّرمز

ã| تشـFك الثـHث ـَور فالسُّ مyا@, كلٍّ ã| موجودتان والس(@: الطاء وحرفا
wات(ا¡رف(@/ ترتبط موضوعات عن البحث

الّطرف وارتداد ,@oٕابراه ط� موضوع عن البحث ٕا3 يُش� الطّاء ا§Çل@: ã\ف
والتطّ�@/ والطّائر اّن@, من لعفريت

وعن الّس�@, وعن والسـيِّئة@, الّسوء موضوع عن البحث ٕا3 ٕاشارة :@) والسِّ
سبأ@/ بلدة وعن سلDن@, أمر جريان

بالطِّ(@, العFرة وعن الّطور@, جبل عن البحث ٕا3 يشـ� الطّاء القصص@: ã|و
العمر@/ تطاول وعن ,@Ïºمو ٕالىه ٕا3 ا-طHِّع وعن
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مدين@, ماء ã| ãLوالّس والسيِّئة@, الّسوِء موضوع عن البحث ٕا3 ٕاشارة :@) والسِّ
حر@/ والسِّ والّسك�@, والسؤال@,

فرعون@, وامرأة مَدين@, وماء ,@Ïºمو أمر جريان عن البحث ٕا3 ٕاشارة :@oXوا
وا¦ك(@/ واXتاع@, َتسقيان@, وامرأت(

,@O وإ-طاعة واXال@, والّطمع@, وإ-طعام@, ٕا3الطّعام يش� الطّاء الّشعراء@: ã|و
والّطرد@/

Ìف@/ Ø»وال والسيِّئة@, والّسوء لم@, والسِّ الّسحَرة@, أمور جريان ٕا3 ٕاشارة :) والسِّ

واXتاع@/ واXطر@, واXدائن@, ,@Ïºمو ٕا3 ٕاشارة :@oXوا
,@ rسrط فٕاّن ا¡روف@, تلک بعـدد موضوع ٕا3 ا-شارة وهو آخر@: وجه وهنا
يوافق اòمسة ا¡روف هذه فعدد ,@Fzعل اXّد ويوضع طاس(@, ـ ع� ملفوظاً ُيقرأ
البعثة ب( Dف سنة@, ١٣ Ì»بك سنة@, ١١٧ يوافق البعثة مبدأ من العدد وهذا ,@١٣٠

واGجرة@/
يّة وا¡Çرِّ الوسع يظهر وبه السـادس@, ا-مام ٕامامة ابتداء سـنة العدد ويطابق

ا§ل@: سورة به يبتدء اXع�ما هذا ويؤيِّد ا¡قائق@, وبيان العلوم Ì¿ون
للمؤمن�@/ ¿Ìي وبُ ُهدي ُمب� وكتاٍب القرآن آياُت تلَک

,@٢٢٠ . يوافق [@oس(م [@طا فعددها والقََصص: عراء الشُّ سورة ã| ÐË Ð»rط وأمّا
ع�مَْن عبّاس ãب� استيHء يظهر الزمان هذا ومن البعثة@, من ٢٠٧ سنة يطابق وهذا
والّسـلطنة@, الّدنيا ã| وتوّغلهم البيت@, أهل ã| والبغض العداوة وٕاظهارهم خالفهم@,
Xا اXدينة@, ٕا3 بغداد من �ع� ضا الرِّ Ø ãع� بن Tّمد اواد ا-مام انتقال تري وع�هذا

والعمل@/ النيّة سوء من الفضل� أّم زوجته أبو �وهو اXأمون من شاهد
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جـانب من أ-طهار البيت أهل حقِّ ã| النيّة وسـوء البغض هذا اشـتّد وقد
�ع�@/ Ì¿ع ãæالثا ا-مام من الغيبة وقعت أن ٕا3 العبّاسيِّ(@, اòلفاء

والقصص@/ الشعراء السورت( ã| يبتدء اXع�ما هذا ويؤيِّد

الشعراء@: ã\ف

ل Ù2 نُ َنشأ@ مؤمن�ٕان يكونوا نفَسکأّ� باِخع لعلَّک ب� ÔXا الكتاِب آيات تلَک
خاِضع�@/ Gا أعناُقهم فظّلت آية Êِء Ø»ال ِمَن م ßzعل

القصص@: ã|و

لِقوٍم ـقِّ Ò¡با وِفْرَعـوَن ×Ïºمو َنبـأ ِمن َعليَْک َنتلو بـ� ÔXا الكتاِب آياُت تلَک
أ�ْرض@/ ã|�َع ِفْرَعوَن ٕاّن ُيؤمنون

من الطبيعيى الFتيب ع� ا¡روف حساب وهو الرموز@: هذه ã| آخر ووجه
السنة يوافق وهو ,@٢٤ عدد معادً- ,@�١٥ = س ,@٩ = �ط طس فيكون أPد@, دائرة

ٕاليه@/ الناس وٕاقبال ا-سHم آثار بظهور يبتدء الزمان هذا ومن البعثة@, بعد من ١١

اXسلمون فيواجه الرحلة@, بعد السنة ويوافق م@, = ١٣ عدد ٕاليه اُضيف وØXا
�ص�@/ الرسول آل ع� والبغض ا-رتداد@, وظهور با-ختHف

اXذكورة@/ الّسور ã| الكرZة ا-rيات يناسب أيضاً الوجه وهذا

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

طعم@:

,@ ÓFطَع ء ãÏ¿ال َطِعمت يقال ء@, ãÏ¿ال تذّوق ã| منقاس مّطرد أصل طعم@: ـ مقا
Jمل Øj خاّصة@/ Ø Ô'ال هو الطـعام يقول اللّغة أهل بعض وكان اXأ@كول@, هو والطّعام
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ٕاذا ا¡ديث فHن ãاستطعم� فيُقال التذّوق@, باب من ليس ما استعارة الطعام ع�باب
فٕانّه َيطعمه nوَمن ـ اXاء Ø�ح يطعم ما كلِّ ã| يقع وإ-طعام ثه@/ Iدِّ أن ع� أرادك
َمرزوقاً@/ كان ٕاذا مُطَعم هو وتقول طعم@/ ÒXا ã| ا¡ال حسن طاِعم@: رجل ويقال /@ ã Ù4م
\ُرها@: أدرك ٕاذا للنخلة ويقال ُطعمة@/ لفHن الّضيعة هذه وجعلت ـ اXأ@كلة والطُّعمة@:

من@/ السِّ بعض فzا كان ٕاذا َطعوم@: شاة ويقال التذّوق@/ والتطّعم@: أطعمت@, قد

اXاء@, Ø�ح يُساغ ما ع�كلِّ ويقع َتِعب@, باب من ÓFطَع أطَعُمه طِعمته ـ مصبا
وٕاذا للـطّ�@, Lيُل الّذيى ّب Ò¡ا الطُّعم@: الxذيب@: ã|و الّطعام@/ والطُّعم@: ء@/ ãÏ¿ال وذوق
يؤكَل Xا Ëºٕا الطّعام العرف@: ã|و خاّصة@/ Ø Ô'ال به عنوا الطعام لفظ ا¡جاز أهل أطلق
أن سألته واستطعمته@: فطِعم@/ وأطعمتُه أطِعَمة@/ وbعه ب@, ÒÌ¿ُي Xا Ëºٕا Ìاب Ø¿ال مثل
الّذوق@, والطُّْعمة@: كذلک@/ وتطّعمته طعَمه@, ٔ-عرف ذقته الّطعام@: واستطعمُت /@ ãيُطعم�
ما والطُّعم@: /@ ãLل Òòا وصـفه عن خرج ٕاذا طعمه Øوتغ� حامض@/ أو حلو طعمه يقال

الّطعام@/ من يشxي

خـبيث فHن ويقولون@: أ@كلت@/ ٕاذا :@ ÓFطُع أطعم أنا طِعمُت ـ@ ٨٨ ا-شـتقاق
تـطَّعم للّرجل ويقول للمأ@كول@, Ëºٕا والطّـعام والطُّعم اXكسب@/ خبيث أيى الطُّعمة
ونـاقة النّاس@/ يُطِعم ِمطعام@: ورجل كّله@/ الطّعام من طعم@: ÒXوا تَشتَِه@/ ُذق أيى تُْطَعم@,
wا@/ يأ@كل ã�ّال ٕاصبُعه اارح@: الطّ� ومُطِعمة ن@/ Ò ßd æأد فzا كان ٕاذا وَطعوم@: مُطّعم

بالثنايا, أ-@كل والّطعم@: ذوقه@, ء@: ãÏ¾ كّل طَعم الليث@: قال ـ ١٨٩ . ٢ الxذيب
حسناً@/ ÓFطع ليَطعم وٕانّه طعم@, ÒXا حسن فHناً ٕاّن وتقول

¾Ìب@/ أ@كل@, تذّوق@, ذاق@, �طاَعم� ـ قع

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

Hًقلي وذوق@, اشxاء مع ¾Ìبه أو ء ãÏ¾ أ@كل هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
هو أ-@كل فٕاّن Ìب@: Ø¿وال والّذوق أ-@كل وب( بيyا الفـارق هو وهذا كث�اً@/ أو @كان
ÇOتّص Ìب Ø¿وال /@- أم بـذوٍق كان سـواء باÇXضغ منه الصـورة بٕازالة ء ãÏ¾ تناول
الباطنة@/ با¡اّسة أو بالذائقة ء ãÏ¾خصوصيّات من ء ãÏ¾ٕاحساس والّذوق باXائعات/
وبغ� غ�مطعوم ã| أو ãæا¡يوا وباXضغ مطعوم ã| يكون أن من أعّم فأ-@كل
وأ@كلت اَر@, النّ ٕاّ� بطوuم ã| يأ@كلوَن ما أخيه@, ¡َم يأ@كل أن ـ فيقال اXتداول@, اXضغ

ا¡َطب@/ الناُر

ٕا3 ØËÉين n ٕاذا فالتذّوق والتذّوق@, املة ã| أ-@كل القيدان@: الطّعم ã| ويُعت'
طَِعَم@/ أ@نّه -@يُقال أ-@كل

Ìب@: Ø¿ال ومـطلق اXطلق@, والّذوق اXطلق@, أ-@كل ـ oمفاه ã| اXاّدة فٕاطHق
/@ Ø Ô'وال ّب Ò¡ا مطلق ã| كٕاطHقها Vاز@,

nعوا ã| اXاّدة وراء ا ØW الطّعام ع� :@hالكر القرآن ã| أطلقت قد اXاّدة ٕاّن Øj
/@oأ�ث طعاُم الزّقوم شجرةَ ٕاّن ِغْسل�@, ِمن ٕاّ� طعاٌم و� ـ ا-rخرة

/@٦ . ٨٨ ـ ِمنÍÒÈيع ٕاّ� َطعاٌم م ÔG ليَس

ورائه@/ وع�ما يّاً مادِّ يكون ع�ما اXاّدُة فتشمل

أ-@كل@: مقابل ã|بÌ Ø¿ال أّن Fك إ-طعام@, مقابل ã| ٕانّه :@ ãLالّس ã| وسبَق

/@٧٩ . ٢٦ ـ ßوَيسق� ã4ُيطِعُم هو واّلذيى

/@٦٠ . ٢ ـ ا	 ِرْزِق ِمن بوا ÒÌ Ö¾qو @ُكُلوا
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تعا3@: قوله أ-@كل@, غ� الطّعم أّن ع� يدّل ا ØWو
/@١٥ . ٤٧ ـ طَعُمه Ø7َيتَغ Ö Òn à Òéَل ِمن وأuاٌر

َطْعمه@/ ٔ-عرف ذقته استطعمُته@: وقوGم

تعا3@: قوله ¼Íßف@, بتذّوق ليس أ@نّه ع� يدّل ا ØWو
الّطعام@/ أ@ك�ِن يَ ,@ Ò7الَفق الباِئَس وأْطِعُموا ُجوٍع@, ِمْن أطَعَمُهم اّلذيى

مطلق فzا ُيراد موارد ã| استعمل ا Ø̂ ٕا الكرZة ا-rيات ã| أ-@كل أّن يظهر وwذا

ã| فيستعمل الّطعم@: HRف وهذا /@ يى التغذِّ مورد ã| الفم ã| صورته وTو ء ãÏ¾ مضغ
التذّوق@/ مع أ-@كل فzا ُيراد موارد

/@٢٠ . ٢٥ ـ الّطعام َليأ@ُكلوَن م Øuأ رَسل�ٕاّ� ÔX ا ِمَن قبلََک أرسلنا وما

/@٧ . ٢٥ ـ أ�سواق ã| ãÏ¿ ÒZو الّطعاَم يأ@كُل الّرسوِل ذا ßG ما

/@@٨ . ٢١ ـ الّطعام �@يأ@ُكلوَن َجَسداً َجَعلناُهم وما

/@١٦ . ٦ ـ ُيطَعم و� ُيطِعُم وُهو وأ�رِض واِت الّسمى فاِطر

إ-نس سنخ من يكونوا وأن -@بّد لدعوtم ا-نس واXرسل(ٕا3 أ-نبياء فٕاّن
يستغنوا Ø�ح فzا حياة - أرواح Hب أجساداً يكونوا أن و-@يُعقل يستأنسوا@, Ø�ح
تاج ÔJ- فٕاّنه@حينئذ اXاّدة, عن وا£ّرد عاn@الروح سنخ من يكونوا أن و- , يى التغذِّ عن
Dف وا-رتباط اُ-نس حصول لعدم لدعوtم@, الناس ٕا3 والبعث الّرسل ٕارسال ٕا3
ا¤يط هو تعا3 Oا فٕاّن كافياً@: ãæالروحا ا-رتباط كان وٕان الظاهر@/ ã| حينئذ بيyم
ليكـونوا الّرسل يبعث ا Ø̂ وٕا غ�ه@, رسـوٍل ٕا3 حاجة و- السـميع@, oا¡ك البص�

ـ ومؤتلف( wم مستأنس(

/@٩ . ٦ ـ َيلِبسون ما عليه وَلَلبْسنا َرُجً� علناُه Ò Ò� َمَلكاً َجَعلناُه ولو
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لتـقوية يَطعمون ا Ø̂ ٕا وأولياءهم أ-نبياء أّن وغ�هم@: أ-نبياء ب( الفرق ا Ø̂ وٕا
أ-بدان لتقوية يطعمون م Øuفٕا ا-rخرون وأمّا الروحانّية@, ا¡ياة وٕ-دامة الّروح جانب
الطّعام تناول من -@يزيدون تبعهم ومَن فأ-نبياء ّية@, اXادِّ ال¿Îوات Iصيل ٕا3 ونظراً
وظلمة@/ حجاباً ٕاّ- -@يزيدهم Îوات Ø¿ٕا3ال واBXيلون الّدنيا وأهل روحانّية@ونوراً, ٕاّ-

اXتوغِّلون وأمّا أزيد@, نوراً فيه رأوا ٕاذا طعامهم ينفقون أ-نبياء تري هذا وع�
خساراً@: ٕاّ- إ-نفاق يرون Hف الّدنيا@: ã|

ُنريُد اِ	� لَوْجِه ُنطِعُمكُم ا Ø̂ ٕا وأس7اً ÓDويت ِمسكيناً ع�ُحبِِّه الّطعاَم وُيْطِعموَن
/@@٨ . ٧٦ ـ ُشكوراً و� َجزاًء@ ِمنكُم

/@٣٤ . ٦٩ ـ سك� ßXا ع�َطعاِم ضُّ Ô ÒJ@و�

/@٤٧ . ٣٦ ـ ُمب� َض�ٍل ã| ٕاّ� Ôrأن ٕان أطَعَمُه اُ	 َيشاُء لَْو َمْن أُنطِْعُم

ٕا3 ينظر ا Ø̂ فٕا وروحانّية@: نور Iصيل ٕا3 [ايل و- نور لHٕنسان يكن n ٕاذا نعم
وبذاtا@/ ذاtا ã| مقصودة مستقلّة بنظرة ومشxياtا الّدنيا

فـٕاّن ,@ ا¡Çقِّ عن وضHل مغالطة هو ا Ø̂ فٕا أطعَمه@: اُ	 َيشاء لو ـ قوGم وأمّا
ومشـxياtا@, الطبيعة عن وا-ن½Íاف والنور@, الروحانيّة ٕا3 التوّجه منشأه إ-طعام
وعدمها@: Oا مشيّة وأمّا له@, �òا وجلب وتgيله نفسه ٕ-صHح هو ا Ø̂ ٕا العمل وهذا

اXوضوع@/ هذا ã| Gا ربَط Hف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طعن@:

ã| وطـعن ذهب@/ اXفازة@: ã| وطعن قتل@/ باب من طَعناً � بالرُّ طعنَه ـ مصبا
طعنت :@ ّ الزÌ¿Uيى قال فzا@/ معFضاً ٕالzا ماَل الدار@: ã| الغصُن وطعن /@ Ô'ك ّن@: السِّ



طعن ٩٤

اXرأة طعنت فقوGم وع�هذا طعنت@فيه@/ ما@أخذت@فيه@ودخلت@فقد وكّل كذا@, أمر ã|
فيه وطعنُت فzا@/ دخلت أيى ا¡يضة@, أيّام ã|طعنت والتقدير حذف@, فيه ا¡يضة@, ã|
طـعناً قدحُت@وِعبُت@, لغة, نفع باب ومن أيضاً@, قتل باب من عليه وطعنُت بالقول@,
ويكون@موضع مصدراً يكون واÒXطعن: الناس@/ @أعراض ã|@طاِعن@وطَّعان وهو وطعناناً,

الوباء@/ من اXوت والطاعون@: طعن@/

Jمل Øj ُينفذه@, ]ا ء ãÏ¿ال ã| النخس وهو مّطرد@, صحيح أصل طعن@: ـ مقا

ã| طَّعان ورجل واّطعنوا@/ القوم تطاعن ويقال بالّر�@, الطّعن ذلک من ويستعار@, عليه
الناس@/ أعراض

ورجل طُعن@, قوم من وطَع(@, مَطعون فهو ويطَعنه@, يطُعنُه بالّر� طعنَه ـ لسا

ã| بالطِّعان حاذق :@) ِطعِّ ورجل مَطاع(@, وهم للعدّو@, الطّعن كث� وِمطعان@: ِمطعن
ع�اÒXثَل@/ ثلبه وطعناناً@: طعناً عليه وطعن بلسانه وطعنه ا¡رب@,

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

والتحقيق@:

بقصد ء ãÏ¾ ع� أو ء ãÏ¾من نقطة ÍÈب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ-صل أّن
وطعنت بالر�@, زيداً طعنت فيقال معنويّاً@/ أو ماّدياً كان سواء وإ-ÍÈار فيه إ-نفاذ

واللسان@/ بالقول عليه

خHف ع� كان ٕاذا Tيطها ã| والدخول النفوذ وهو اXفازة@: ã| الطعن وهكذا
من ا¡يضة أيّام ã| والطعن توّقع@/ غ� من كان ٕاذا البيت@: ã| الغصن وطعن العرف@/

النافذ@/ اXرض وطعن انتظار@/ غ�

Vازاً@/ فيكون وٕاّ- اXذكورة@, القيود مHحظة من فH@بّد

/@٤٦ . ٤ ـ الّدين ã| وَطعناً م ßx بألسنَ ليّاً وراِعنا ُمسَمع Ò7غ ْع Òdوا



٩٥ طغي

.@@٩ ـ الكُفر أ_َة فقاِتلوا دينكُم ã| وطَعنوا عهدهم بعد من م ÒuاZأ نكثوا وٕان
/@١٢

ا-سxزاء مقصدهم فٕاّن ,@ ّ معنويى أمر وهذا الدين@, ã| ونقيصة ÍÈر ٕانفاذ يراد
والتعييب@/ والتكذيب والتقبيح

وتـعييبه وتـنقيصه الديـن تقبيح ٕا3 انxي ٕاذا كان عنـوان ّ بأيى العمل وهذا
شعور@/ غ� عن الكفر ٕا3 ينxيى فهو وآرائه@: أحكامه ã|اضFوا-ع

ورسوله Oبا إ-Zان ã| يتثبتوا nوالّذين النفاق ب(أهل Dف اXع�متداول وهذا
يقولون@/ ا ØW ريب ã| وهم ودينه@,

فاِسقون@/ هم Ô?وأ@ك م Ôwقلوèوتأ بأفواههم ُيرضوَنكُم

طعنه كان ٕاذا ودينه@, ٕا3اO@ورسوله منتسب ء ãÏ¾ ã| يطعن اXتدّين@أن فليحذر
وجّل@: عّز Oا دين ٕا3طعن منxياً

نيا@/ الدُّ ا¡ياةُ وغّرtم واً ÒGو َلِعباً م Òyدي ذوا ÚHا الَّذيَن ِر وذَ

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

طغي@:

هو يقال العصـيان@, ã| ا¡ّد Vاوزة وهو منقاس@, صحيح أصل طغي@: ـ مقا
اÇXقدار@/ عن خروَجه ُيريد ـ اXاء طغي ا ØX ـ كث� ]اء جاء ٕاذا السيُل@, وطغي طاغ@,
والطُّـغوان الطُّغيان@, اòليل@: قال تبّيغ@/ الدم@: وطغي أمواُجه@/ هاجت البحر@: وطغي
اXلساء@/ الصفاة الطَّغية@: أّن أ-صل هذا عن شّذ ا ØWو وطغوت@/ طغيت منه والفعل لغة@,

أيضاً@, لغة نفع@: باب ومن تِعب باب من وطغي قال@, باب من طَغواً طغا ـ مصبا



طغي ٩٦

ويؤّنث@, والطاغوت@يذّكر طغا, من @مشتقّة زائدة@وهيى تاؤها والطاغوت: فيقال@طغيت@/
فهو العصيان@: ã| وا¡ّد اXقدار جاوز ء ãÏ¾ وكّل ا¡ّد@, Vاوزة وهو الطغيان@, Ëº-ٕوا

الك&ة@/ ã| ا¡ّد جاوز Ø�ح ٕارتفع السيل@: وطغي طاغياً@/ جعلته وأطغيته طاغ@,

طَغوُت والفعل فيه@, لغة والطُّغوان الطغيان@, الليث@: قال ـ ١٦٧ . ٨ الxذيب
قوم ع� اXاء طغا Fك طغا@, فقد القدر@: جاوز ء ãÏ¾ وكّل الطَّغوي@, Ëº-ٕوا وطغيت@,
فHن@: طَغي dعت وتقول عاد@/ قوم ع� والر´ \ود@, ع� الصيحة طغت Fوك نوح@,
أ-aق الطاغية ُشـميل@: ابن وقال العنيد@, ابّار الطاغية@: الليـث@: قال صوته@/ أيى

بطغياuم@/ أيى ـ بالطّاغية هِلكوا اُ ـ ومع� /@nستك'الظاXا
طاغياً@/ جعله اXال@: وأطغاه بالعصيان@, ه حدَّ جاوز ويطغو@: يطَغي طَغي ـ صحا
وكّل والشيطان الكاهن والطاغوت@: طَغوة@/ مرتفع مكان وكّل ابل@, أع� والطَّغية@:
فهو -هوت وزن ع� كان وٕان وطاغوت وbعاً@, واحداً يكون قد الضHل@/ ã| رأس

الرغبوت@/ ]4لة -ٍه من ٔ-@نّه مقلوب غ� و-هوت طغي@, من ٔ-@نّه مقلوب

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

والتحقيق@:

ماّدياً اXتعارف@, ا¡ّد عن والتجاوز ا-رتفاع هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
معنويّاً@/ أو

مـرتفع@, مكان وع� ابل@, رأس ع� والطَّغوة الطَّغية تطلق اXناسبة وwذه
والنظم@/ ا-عتدال عن وا-عتHء للتجاوز

اXناط@/ هو وا-عتدال@: النظم حّد عن اòارج فا-رتفاع

:@ ã| Fك اòارجّية@: اXوضوعات ã| ٕامّا فالطغيان



٩٧ طغي

/@١١ . ٦٩ ـ ا�ارية ã| aلنا@كُم اXاُء طََغا ا ØX ٕانّا

:@ ã| Fك كان@: سبب ّ بأيى النفس ã| أو

/@٦ . ٩٦ ـ استَغ4 رآُه َلَيطغيأن إ�نساَن ٕانَّ @كّ�

/@٢٤ . ٢٠ ـ طَغي ٕانَُّه ٕا�فرعوَن ٕاذَهب

والتسّلط@/ بالقدرة الثانية ã|و ا-ستغناء@/ اُ-و3بواسطة ã\ف

:@ ã| Fك واهل@: وا-Lراف الضHل ã| وٕامّا

/@٢٧ . ٥٠ ـ َبعيد َض�ل ã| كاَن ولكن أطغيتُه ما ربَّنا

وا-ÇLراف الضHل ã| طغي فهو الضHل@, مورد ã| كان طغيانه أّن ٕا3 يش�
ا¡ق@: عن

/@١٨٦ . ٧ ـ َيعمهون ُطغياuم ã| وَيذُرهم له َ هاديى َف� ا	 ُيضِلِل َمن

ع� يتصّور وهو ا-سـتغناء@: هو الطغيان منشأ ã| اامع اXع� أّن \O و-
شديداً@/ الطغيان يكون سعة ã| ا-ستغناء كان Fّفكل أLاء@,

واÇXقام العـنوان جـهة مـن وٕامّـا وال&وة@, اÇXال جـهة ã| ٕامّـا وا-سـتغناء
اÇهل بلحاظ يكون أن وٕامّا والسلطنة@, والنفوذ القدرة جهة من وٕامّا والشخصّية@,
مـن وغـ�ها الفـق�ة@, ذاتـه وعجز إ-G×يّة والعظمة اHل عن وا¤جوبيّة والغفلة

للطغيان@/ اXوجبة والعلل أ-سباب

يشتّد بأن واهل@, الضHل نفس ã| يكون أن ã| يتصّور أ@نّه Fك الطغيان ٕاّن Øj
فـيه@: الطغيان يتحّصل Ø�ح والعلم ا¡ّق ع� ويرتفع يعت� Mيث اهل أو الضHل

اXطلق@/ للطغيان سبباً يكون بأن يتصّور @كذلک

وجهله الباطل@, وHيّله الطاغيى تصّور ع� الصورة هذه ã| ا-ستغناء فيكون



طغي ٩٨

املة@/ ã| الصور bيع ã| موجوداً اهل أو الضHل كان وٕان التاّم@,

ارتفع ٕاذا النفس فٕاّن اXطلق@: الطغيان آثار من الدنيا ا¡ياة ٕا3 ا¦ايل أّن Fك@
ا-نكسار ا-عتدال@ويتحّقق@له عن اòروج يتحّصل@له فقد اXعروف@, حّده عن وQاوز

والظلمة@: الدنيا nعا ٕا3 فيBيل واXعرفة@, النور nعا عن وا¤روميّة وا-Lطاط

/@٣٧ . ٧٩ ـ اXأوي هيىَ Òoح Òا� فٕانَّ نيا الدُّ ا¡ياةَ وآثَر طََغي َمن فأّما

/@٥٥ . ٣٨ ـ مآب ÚÌ¿ ِللطّاغ�لَ وٕانَّ هذا

/@٥ . ٦٩ ـ عاِتية àÍ Ò¼ ÖÍ Ò¼ à́ بر ْهِلُكوا فاُ عاٌد وأّما بالطّاِغيِة ْهِلُكوا فاُ \وُد فأّما
,@Í¼Í½ال الر´ ã| Fك اHG@كة وسيلة ذ@كر واXراد كالعاتية@, ٕاËºفاعل الطاغية
فـهو اHG@كة سـبب وأمّا أخري@/ بليّة أو رجفـة أو صيحة من تطغي ã�ّال والطاغية

بالقارعة@/ وعاٌد بت\وُد كذَّ ـ قبلها ذ@كر الّذيى التكذيب

وصـفة الطاغية نفوÎºم ٕا3 أيضاً ٕاشارة الطاغية ذ@كر ã| تكون أن يبعد و-
والسبب@/ الوسيلة من أعّم الطاغية فتكون فzم@, الطغوي

الشمس@: سورة من . ١٢ آية ã| الصفتان عت Ôb وقد

أشقاها@/ انَبَعَث ٕاذ بَطغواها بت\وُد @كذَّ

النفس@/ ã| اXتحّصل الطغوي من ا¡اصل التكذيب ٕا3 تعا3 فأشار

النـور nعـا عـن إ-نسـان وسـقوط ا-Lـطاط يوجب الطغـيان ٕاّن وقلـنا
اXطلق@: الكفر ٕا3 وينxيى اXاّدة@, وراء ما تكذيب هذا ويHزم الدنيا@, ٕا3 والروحانيّة

/@٦٠ . ١٧ ـ َكب7اً ُطغياناً ٕاّ� َيزيُدهم fا
/@٦٤ . ٥ ـ وكُفراً ُطغياناً ربّک ِمن ٕاليَک اُنِزل ما م Ôyِم َكث7اً ñيَدنَّ ولَ



٩٩ طغي

/@٢٥٦ . ٢ ـ باِ	 ويؤِمْن بالطّاغوِت َيكُفْر ن Ò Òf
/@٢٥٧ . ٢ ـ الطّاغوت أولياؤهم َكَفروا والَّذيَن

/@١٧ . ٣٩ ـ َيعُبدوها أن الطّاغوَت اجتَنبوا والَّذيَن

من فاعل@, صيغة من مأخوذة وهيى اXبالغة@, صيغ من الصيغة هذه ٕاّن الظاهر
عHّمة ã| Fك للمبالغة التاء وزيدت طاٍغ@, فهو يطغو@, طغا من ,@ ّ الواويى الناقص ماّدة

ألفاً@/ الغ(وصارت مكان الياء فأبدلت طغيوت أصلها ٕاّن ويقال وراوية@/

مَظهراً ويكون ا¡ّق@, عن وQاوز طغيانه اشتّد من فالطاغوت حال ّ أيى وع�
ا¡ّق@/ Oا مقابل ã| فهو والباطل@, للدنيا

والشيطان إ-نس@/ أو اّن من الصفة wذه يكون ع�من الكلمة هذه فتشمل
من كان@: شخص ّ أيى من نفسـه ٕا3 يدعو مَن وبعده الطاغوت@, مصاديق أظهر من
ورئيس واXال@, ال&وة ã| متوّغل Ø ãوغ� والعنوان@, بالدنيا متظاهر nوعا ,@nظا سلطان

للرياسة@/ Tّب مFئّس

عن وZنع ا¡ّق طريق سلوك عن يسّد ن ØW ومظهره الشيطان هو فالطاغوت
وا¦ايHت اXاّدية الدنيا جهة ã| يعلو الّذيى وهو اXتعال@, العزيز Oٕا3ا الس�والتوّجه
اXعرض( الكافرين أمور Ø3يتو أن يناسب وهو ,@Oا ¼Íاط عن ويتجاوز النفسانّية@,

اغوت@/ الطّ @أولياؤهم ـ ا¡ّق عن

وك'ياء@, غناء ا¡قيقة ã| له وليس اXستك'@, ãستغ�Xا هو الطاغوت أّن فظهر
اXتظاهر@/ الظاهر ٕا3 يتوّجهون ا Ø̂ ٕا الدنيا وأهل ااهلون وأمّا

.@@٤ ـ والطّاغوت بِت ßبا� يؤمنون الكتاب ِمن َنصيباً اُوتوا الَّذين �ٕا تََر Ònأ
/@٥١



طفأ ١٠٠

ابت وأمّا وا-ستكبار@, با-ستغناِء ا¡ّد عن اXتجاوز هو الطاغوت ٕاّن قلنا
العزيز ا¡ّق قبال ã| Fyم وكّل كذلک@/ وليس والعقل بالعلم اXتظاهر Ø'تكXا ٕانّه سبق

القّيوم@/ ّ ا¡يى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طفأ@:

يرُسب@/ nو Hع ٕاذا وطُفُّواً@: قال@, باب من طَفْواً اXاء فوق ء ãÏ¿ال طفا ـ مصبا
من تطفأ النار وطفَئت وجهه@/ فوق يعلو Øj اXاِء ã| Zوت الّذيى :@ ã|الطا السمک ومنه
ع�ا-ستعارة@/ ا Òxسكّن ٕاذا الفتنَة@: أطفأُت ومنه وأطفأtا@/ دت ß̀ طُفوءاً@: تعب باب

ذلک من ء@/ ãÏ¿ال يعلو اòفيف ء ãÏ¿ع�ال يدّل وهو صحيح أصل طفو@: ـ مقا

ã| كان زت ÔY فٕاذا يرُسب@, nع�و ٕاذا وطُفُّواً طَفْواً يطفو اXاء فوق ء ãÏ¿ال طفا قوGم
أطفأtا@/ وأنا تَطفأ@, الناُر طِفئت يقال آخر@, مع�

تـطفأ طـِفئت وقد د@, Ô'ت Ø�ح أYَدها أيى Oُا أطفأها ـ@ ٣٣ . ١٤ الxذيب

فهيى bرها وبرد ا Ô{G سكن فٕاذا خامدة@, فهيى يتّقد وbُرها ا Ô{ ÒG سكن والنار طُفوءاً@,
طافئة@/ هامدة

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

والتحقيق@:

اللهب سكن وٕاذا معاً@, وامر اللهب سكون هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
خامدة@/ فهيى فقط

واGُمود@: اXلxبة@/ النار وامر@: اللهب@/ سكون مود@: Ôòوا النار@/ اتّقاد واللهب@:
معاً@/ النار وَبرد الّلهب سكون فالطُّفوء@: وذهاwا@/ النار برد



١٠١ طفأ

اXوردين, ã| Hًمستعم أيضاً الطفوء فيكون اXاّدية@وغ�ها, النار من أعّم والنار
تعا3@: فقال

/@٦٤ . ٥ ـ ا	 أطَْفأها للَحْرِب ناراً F أوَقدوا @كلَّ

/@ Ø ãالباط� الغضب وتوقّد اòصومة نار الxاب ف�اد

أو نار ã| يكون أن من أعّم وٕاذهاwا@, يلxب تسك(ما هو إ-طفاء ٕاّن وأيضاً
بتعلّقه إ-طفاء Oتّص Hف Ñ\اُط قد ٕانّه يقال@: أن يصّح واشتعل تنّور ٕاذا فالنور نور@, ã|

اXتوقّدة@/ بالنار

/@٣٣ . ٩ ـ نوره Úr يُ أْن ٕاّ� ويأèا	 بأفواِههم ا	 نوَر ُيطِفئوا أن ُيريدوَن

/@ ٨ . ٦١ ـ @نوره Ø ßrُم واُ	 بأفواِههم ا	 نوَر ِلُيطفئوا ُيريدوَن

مثل Ø ãتكوي� نور من تعا3@, Oا من Øويتج� -ٔHٔويت ويظهر يتوقّد ما هو Oا نور
وآياته وقوانينه و¾Ìائعه كأحكامه ّ ت¿Ìيعيى نور ومن صفاته@, ومظاهر ورسله أنبيائه

وكلFته@/
بالكّلية@/ اGمود مقصدهم أّن ٕا3 ٕاشارة بإ-طفاِء@: والتعب�

Oا نور فٕاّن ,@Oا نور يُطفئون به ما وضعف ضعفهم ٕا3 ٕاشارة والتعب�بأ-فواه@:
النفخ وهو الضعف غاية ã| هو ]ا اطفاؤه Zكن فكيف منه@, وأثبت وأشّد أقوي نور

ا¤دود@/ الضعيف بالتنفّس

ويأèعن نوره Ørم Oا بأّن وحgه القاطع Oا بٕارادة النفخ هذا مقابلة مع هذا
نوره@/ ٕاظهار hويد Ørي أن ٕاّ- Oالف ما @كّل

وسيلة ّ بأيى يتوّسلون م Øu@أ ٕا3 ٕاشارة ِلُيطفئوا@: ـ بقوله الثانية ا-rية ã| والتعب�
التشـّبث هذا قبال ã| تعا3 Oا حكم وقد نظـرهم@/ ٕا3 موصلة مقّدمة ّ وبأيى Wكنة



طّف ١٠٢

نوره@/ @ Ørُم ـ@ بأ@نّه القاطع با¡كم والتوّسل

ُيْطِفئوا@: أن @ُيريدوَن ـ تـعا3 بقـوله فzا Ø'فعـ اُ-و3@:@ ا-rية RـHف وهذا
ـ يـقابله ما فيناسـبه مÇyم@, الضعيفة لHٕرادة متعلَّقاً وقع قد هو حيث من فإ-طفاء

@نوره@/ Ør يُ أن ٕاّ� ويأèاُ	

وٕادامته@, وتgيله نوره ٕا[ام ã| مستمّراً ويعمل ٕارادtم, نفوذ عن Zنع@ويدفع أيى
وإ-ستمرار@/ وإ-نتظار ع�التوقّع يدّل اXضارع فٕاّن

اXضارع/ بصيغة ـ ُيطفئون ـ بقوله ا-rيت(الكرZت(@: ã| Ø'ع تعا3قد Oا @ٕاّن Øj
Oا ٕا3 اXنتسـب إ-طفاء فٕاّن :@ ãÏÈاXا بصيغة ـ ا	 أطفأها ـ بقوله السابقة@: ا-rية ã|و
ما HRف وهذا ,@\O - Fك انتـظار@, و- فيه توقّع - ومتحقّق وقاطع ماض تعا3

وا-نتظار@/ التوقّع ففيه وإ-طفاء@, إ-رادة من ٕالzم ينتسب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طّف@:

واñXان@: اXكيال لتطفيف قيل ومنه ومع�@, وزناً القليل مثل الطفيف@: ـ مصبا
يوِف@/ nو َوَزن أو كاَل ٕاذا@ مُطفِّف فهو طّفف@, وقد تطفيف@,

أيى طَفّان ٕاناء ويقال طفيف@, ء ãÏ¾ هذا يقال ء@, ãÏ¿ال ع�قلّة يدّل طّف@: ـ مقا

أيى كذا@, موضع بفHن طّففت قوGم فأمّا والطُّفافة فاف الطَِّ إ-ناء فوق Xا ويقال ن@/ rHَم
وحاذيته@/ ٕاليه رفعته

جانبه@/ وما@ارتفع@من شاطئه الفرات@وهو بطَّف عنه Oا@ ãÏÈا¡س(ر قُتل ـ لسا
tيّأت حاجته@: واستطّفت أ-مر له واستطّف لک@, ما@ارتفع لک@واستطّف@: ما@طّف وخذ
اXكـيال طَفاف ãæوأعطا وشـارفه@/ ãت�Z أن قارَب وقرباُن@: طَفّاُن وٕاناء Ìت@/ Ø»وتي



١٠٣ طّف

ء ãÏ¾ ُطفافة@: ٕاّ- إ-ناء ã| ãLب وما ِملئه@/ عن الناقص مقداَره وَطّفه@: وطَفَفه وطُفافَه
ع� طفّف ـ ا£از ومن به@/ وغشيه ٕاليه به أهوي وغ�ه@: السـيف له وأطّف قليل@/

ãبـ� مسجَد الفرُس ãè وطفّف للغروب@/ دنت الشمس@: وطّففت علzم@, ØFق عياله@:
/@ ãæوأدنا ãè ãÏ¿غ أيى ُزريق@,

والطُّفاف : الشاطئ , وهو الفرات, طَّف الطَّّف: الليث: قال ـ الxذيب@١٣@.٣٠٠
هذا ويقال@: طَفّاف@/ فهو كيله@, Ør يُ و- أعHه يؤخذ أن والتطفيف@: اXكيال@, فوق ما
و- الكـيَل ء ãÏ»ُي للّذيى قيل وGذا ,@ Ñت�Z وXا مHٔه قارب ٕاذا وِطفافه@: اXكيال طَّف
الَمكّـوك طَفاف ـ يقال عبـيدة@: ãèأ وعن الطِّفاف@/ يبلغ ا Ø̂ ٕا ٕانّه ãيع� مُطفِّف@, يوفّيه
Çا Ø̂ وٕا واñXان@, اXكيال ينقصون الّذين للُمطَفِّف�@: ويٌل ٕاسحاق@: أبو وقال وِطفافه@/
اòفيف@, Ø ã\òا ء ãÏ¿ال ٕاّ- واñXان اXكيال ã| ي«Ìق يكاد - ٔ-@نّه مُطفِّف للفاعل قيل

جانبه@/ وهو ِء ãÏ¿ال طّف من اُخذ ا Ø̂ وٕا
ضئيل@/ مقدار قليلة@, كّمية قطرة@, �ِطفاه� ـ قع

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

والتحقيق@:

من اانب أيى الطـرف من يقرب ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ-صل أّن
الشـاطٔي@, عـ� اÇXاّدة تطلق ا-عتبار وwذا العـلّو@/ جهة ã| وهو به Hًمتّص ِء ãÏ¿ال
القـرب ـ@ oمـفاه ã| أيضاً وتستعمل اXكيل@, من Hخ ٕاذا اXكيال فوق ما اانب@,
اانب ã| الوقوع ]ناسبة Ì Ø»والتي والxيّؤ ء@, ãÏ¿ال من اXتّصل كاانب كان ٕاذا والدنّو

وغ�ها@/ ء@, ãÏ¾ فوق ارتفع وما ء@, ãÏ¿ال من الفوق

حقيقة@, أ-صل مصاديق من تكون اXذكورة@: بالقيود لوحظت ٕاذا ãæعاXا فهذه
ا£ازّية@/ ãæعاXا من فتكون وٕاّ-



طّف ١٠٤

وجود مع رأيت@, Fك الع'يّـة اللغة من fأخوذ والقّلة@: ا¡ـقارة مفهوم ٕا3وأمّا بالنسـبة قليل مقدار ء ãÏ¿ال من ã3اòا ã}البا الطرف فٕاّن اXفهوم(@, ب( تناسب
الكّل@/

أو كـالوهم ذا@ وٕا َيسـتوفون الّنـاِس َع� @ا@كتالوا ٕاذا الَّذيَن Òللُمَطـفِّف� َويٌل
/@١ . ٨٣ ـ Ìون ß» ÔO َوزنوُهم

أن يبعد و- أطرافه@/ من خالياً Ñت�W غ� أيى طفاف ذا ء ãÏ¾ جعل التطفيف@:

ّ أيى ã| الHّزم التأديـة حـّق فـيه Ø|يـو - مورد كّل يشمل عامّاً اXفهوم هذا يكون
علzم ما يُوفّون - الّذين الكرZة@: ا-rية ã| اXطفِّف( من اXراد فيكون كان@, موضوع

/@ ّ معنويى أو ماّديى ء ãÏ¾ ّ أيى من تأديته ã| ويُنقصون

عن سک ÔZ أن ãÏÉيقت وهذا wا@, والتعلّق للدنيا ا¡ّب هو ا Ø̂ ٕا العمل@: هذا ومنشأ
عليه@/ ما وإعطاء ا¡ّق ٕايفاء

التطفيف ٕا3مفهوم أقرب ا-@كتيال ã| إ-يفاء فٕاّن ع�الوزن@: ا-@كتيال hوتقد
اòارج@/ ã|سوسT فيه والتطفيف وعدمه@,

جلب حّب وهو التطفيف ٕا3منشأ ٕاشارة َيسَتوفون@: ا@كتالوا ٕاذا ـ bلة hوتقد
آخرين@/ ع� وترجيحه نفسه hلتقد اXوجب وهو وزينxا@, الدنيا وحّب لنفسه النفع

كّلية@, ك'ي ]ـ4لة املة هذه فٕاّن للمطفِّف�@: ويٌل ـ تعا3 بقوله والتعبـ�
ا¡كم@/ فيشملها كالصغري@, كالوهم@: ذا@ وٕا ـ@ وbلة

به يوزن ما اñXان فٕاّن واñXان@, والكيل الوزن وكذلک أعّم@, التطفيف ٕاّن وقلنا
Tسوس@/ غ� أو Tسوساً ء ãÏ¾ ّ أيى

أو مبايعة من العقود@, من ومعاملة مبادلة ّ أيى ã| التطفيف الكرÇZة ا-rية فتعّم



١٠٥ طفق

يتصّور ا ØW غ�ها أو مزاوجة أو معاهدة أو مصا¡ة أو مضاربة أو ¾Ìكة أو ٕاجارة
واñXان والقسط العدل مHحظة وعدم للنفس النفع وجلب اXعاملة ã| إ-خسار فيه

ا¡ّق@/ التاّم

اXؤمن@/ أخيه ع� معاملة@, مقام ã| نفسه ويرّجح م يُقدِّ Xن فالويل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طفق@:

ـ يفعل ظّل يقال Fك كذا@, يفعل طِفق ـ يقولون صحيحة@, كلمة طفق@: ـ مقا
وأ-عناق@/ وِق بالسُّ مسحاً فطِفق

'Çòا لدنـّو وضع ما وهو والثالث اXقاربـة@: أفعال ـ للجاميى الكافية ¾Ìح
طِفق يقال الفعل@, ã| ]ع�أخذ طفق :@'òا ã| و¾Ìوع أخذ ُدنوَّ للفاعل ثبوته وقرب
وكـرب@, يـÍÉب@/ كÍÉب يطِفق طفَق جاء وقد وطفوقاً@, ِطفقاً يعلم@, كعلم يطفَق

وأخذ@/ وجعل@,

ا¡ال ع� دال ٔ-@نّه َوَجبا@: Ìوع Û¿ال ذيى مع أن وترُك ـ للسيوطيى ال}جة ã|و
كذا ـ و بالباء@/ طبق ويقال يدعو@, زيد وَطِفق@, ُدو ÒJ السائُق كأنشأ لHستقبال@, وأن

هّب@/ ـ الت«Îيل ã| وزاد يفعل@, زيد وَعِلق أتكّلم@, ـ وأخذت أنظم@, ـ جعلُت

وأخذ@/ يفعل جعل طفَقاً@: يطفَق كذا يفعل وطِفق لزم@/ طفَقاً@: طِفق طفق@: ـ لسا
طَفق@/ ـ رديئة ولغة قال@: وباَت@/ ظّل Nمع وهو كذا يفَعل َعِلق ]ع� طِفق@: الليث@:
أ-عراب سعيد@: أبو قال مَسحاً@/ Zسُح طِفق أراد ـ وأ�عناق وق بالسُّ َمسحاً فَطِفَق

به@/ Oا أظفره ٕاذا ٕاطفاقاً@, به Oا وأطفقه ظفر@, أيى أراد@, ]ا فHن طفق يقولون@:

ويقال وكذا@, كذا يفعل زال قالوا Fك وكذا@, كذا يفعل طِفق ـ ١٠٩ . ٣ امهرة



طفق ١٠٦

ٕاNاباً@/ ٕاّ- -@يقولون وكذا@, كذا يفعل طِفق ما يقال و- يفعل@, ما@زال

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

والتحقيق@:

ال¿Ìوع@, وفعليّة لل¿Ìوع مقارناً القرب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ-صل أّن
ع� تدّل و¾Ìع وأخذ وأنشأ ي¿Ìع@/ أن دون من فقط القرب ع� يدّل كاد أّن Fك@
Fك وفعلّيته@, ال¿Ìوع وIقّق ع�القرب يدّل فهو طفق وأمّا ال¿Ìوع@/ من نقطة ابتداء

تعا3@: قول ã|
/@٢٢ . ٧ ـ ا�نَّة وَرق َعلFzِمن Oِصفاِن وَطِفقا

تعا3@: وقوله

/@٣٣ . ٣٨ ـ وأ�عناق وق بالسُّ َمْسحاً فَطِفَق

/@Hًعم Fxّوفعلي واXسح اòصف من القرب Iقّق اXنظور فٕاّن

أمور@: ٕا3 اXورد هذا ã| نش� أن و-زم

ع� تدّل خاّصة أفعال عن عبارة النحويّ(@: اصطHح ã| اXقاربة أفعال ـ ١
الُبـعد@, قبال ã| يHحظ اXع� وهذا بالوصل@/ أو فصل مع كان سواء القرب@, مطلق
مقام ã| باXغالبة ٕا3القول Lتاج Hف الَوريد@, َحبِل ِمن ٕاليه أقرُب ُن ÖLو ـ تعا3 يقول

التسمية@/

,@Fيرفعه أو ,@'òا وينصب Ëº-ٕا يرفع فهو النوع@: هذا من كان ما وكّل ـ ٢
فالتحقيق رفعه@: أو ãæالثا نصب وأمّا فيه@/ خHف و- الفاعلّية@, فع� أ-ّول@: رفع أمّا

ا-ستعFل@/ كيفيّة وبلحاظ اXواّد@, HتلفMسب أ-فعال هذه أّن فيه



١٠٧ طفق

ٕا3خصوصيّة نظر من@دون غ�ه من القرب حالة ã|الربط Vّرد مyا اُريد فٕاذا
حينئذ ãæالثا فيكون الناقصة@, أ-فعال أغلب ã| Fك نفسه@, ã|و Hًمستق اXع�واXفهوم
من ع�البدليّة مرفوعاً أو اòافض ب4ع منصوباً أو مفعول شبه أو مفعوً- أو حاً-@,
اXع� فzا يHحظ بتامّة وليست للتقارب@, أو ناقصة أ-فعال هذه ٕاّن فيقال أ-ّول@/

بنف«Îا@/ ملحوظة تامّة ح�تكون للفعل@, Ø ã3Hا-ستق

الفعل فكذلک واXعمول@, ع�مقتÏÉالعامل وينصب يرفع التاّم الفعل أن فgا
اXعمو-ت@/ أنواع من Lو َّ أيى وينصب يرفع اXقام اقتضاء Mسب التاّم غ�

فقوله اXوارد@/ Uتلف ã| Tـدودة خاّصة كيفيّة ã| عملها Í½ح لنا Nوز Hف

ã| ال¿Ìوع ٕا3 إ-شـعار مقام ã|و الربط لتأ@كيد ذ@كر ا Ø̂ ٕا صـفاِن@: ÒO فَطِفقا@ ـ@ تعا3
الورق, من Fzعل@ ß)َخاصف حالّية@,@أيى Oصفان من@أفعال@اXقاربة@,@وbلة اòصف@,@فهو

أ-@ك&@/ رأيى هو Fك به@, باXفعول والتشبّه ع�اò'يّة أو

]ع�ال¿Ìوع وهو للربط@, وليس تاّم فالفعل :@ مسحاً فَطِفق ـ تعا3 قوله وأمّا
مفعول مسحاً وكلمة نف«Îا@, ã| ملحوظة مستقلّة وحركة حدث ع� ويدّل والظفر@,

مسحاً@/ Zسح أن وعمل ف¿Ìع أيى به@,

بـدً- يكـون أن اÇXفهوم ÏÉقتـf يعفـَو@: أن اُ	 Ï»َع ـ تعا3 قوله ã| وأمّا
أيضاً@/ الرفع مقام ã| 'òا فيكون الكوفّيون@, به يقول Fك لHشBل@,

ã| ا-قتضاء بتشخيص هو ا Ø̂ ٕا إ-عراب تشخيص أّن ٕا3 نتوّجه أن فHزم ـ ٣

ã Øالك� اñXان Sعل أن Nوز و- يلحقها وما وإ-ضافة واXفعوليّة الفاعليّة من اXفهوم@,
Ø)يتعـ ا Ø̂ ٕا :@Ï»عي Ïºمو ÍÈب ـ قـولنا ã| اXفعـول أو الفاعل أّن Fك اللفـظ@, هو

تقديراً@/ أو ظاهراً إ-عراب Ø)يتع باقتضائه Øj اXفهوم@, بتشخيص



طفل ١٠٨

تعي( ع� ويتوقّف للمفهوم@, اòصوصيّة تشخيص ã| أ-مر يشتبه وقد ـ ٤
Ò7غ Òللُمتَّق� ا�نَُّة زِلفت واُ ـ تعا3 قوله ã| Fك حالّية@, أو مقاليّة بقرائن اXتكّلم@, ٕارادة
ا¡اليّة أو بعيد@, Òغ� زمناً ـ الظرفيّة أو بعـيد@, Òغ� ٕاز-قاً ـ اXصدريّة فيحتمل بعيد@:

اXراد@/ كشف ã| والتحقيق الدقّة من فHبّد بعيد@/ غ� كون حالة ã|@@ـ

و- الواجبات@, أوجب من اXتعال Oا كHم ã| اXراد تشخيص ã|التحقيق وهذا
/@ ّ اXعنويى وا-رتباط واXعرفة والروحانيّة القلب وتنّور الصدر بان¿Ìاح ٕاّ- هذا Zكن

ا-rيـات فهم ã| اXقّدمات أهّم ومن -زمة كانت وٕان إ-عراب قواعد fعرفة
وحـضور ا¡قائق ومعرفة والنورانيّة ا-ن¿Ìاح حصول أّن ٕاّ- ال¿Ìيفة@, والروايات

wا@/ ٕاّ- ا¡قائق كشف Ørي و- اXراتب@, آخر ã| -زمة ومقّدمة متّممة علّة الذهن

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

طفل@:

الصـغ�@, اÇXولود وأ-صل@: عليه@, يقاس Øj مّطِرد صحيح أصل طفل@: ـ مقا
بالنِّتاج@, عهد قريبة وهيى طفلها@, معها الظَّبية والُمطِفل@: ِطفلة@/ oواُ-ن ِطفل هو يقال
أ-صل@, هو فهذا الس�@, ã| wا فرفقنا أو-دها معها كان ٕاذا :@Hًتطفي ٕابلَنا طفّلنا ويقال
بالطِّفلة@, ونَعمxا رطوبxا ã| ة Ø{مش ا Øu@كأ َطفلة@, الناعمة للمرأة قوGم منه اشتّق ا ØWو
وهـو الظHَّم ِطفل منه قريب أو الباب ومن اُ-و3@/ Ì»وك هذه بفتح Fyبي ُفّرق Øj

الليل@/ مُعظَم ء Vيى قبل وذلک ودّقته@, لقلّته Hًطف يى Ød ا Ø̂ وٕا أّوله@,

ويكون :@ أ-نباريى ابن قال والدواّب@/ إ-نسان الصغ�من الولد الطِّفل@: ـ مصبا
َعوراِت ع� يَظهروا n الّذين الطِّفل أو ـ وامع واXؤّنث للمذّكر واحد بلفظ الطفل
وِطـفHت@/ وأطفال ِطفلة فيقال والتأنيث@, وامع التثنية ã| اXطابقة وNوز النِّساء@,
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Ø�ح للولد Ëº-ٕا هذا Lويب بعÎÉم@: وقال مُطِفل@, فهيى ولدت ٕاذا :@oاُن كلُّ وأطفَلت
:@ Ø ãوالطُّفي� وبالغ@/ وُمراهق ويافع وحزور Ø ãRص بل طفل ذلک بعد له يقال - Øj ,@ Øñ ÔZ
ٕا3طُفيل نسبة هو السّكيت@: ابن قال ٕالzا@/ يُدعي أن غ� من الو¨ة يدخل الّذيى هو

ٕالzا@/ يُدعي أن غ� من الُعرس و¨ة يدخل

- :@ ّ أ-صـمعيى قـال الوليد@/ والطِّفل@: ِطفل@, تصغ� الطُّفيل@: ـ ٨٣ ا-شـتقاق
وقالوا الطَّفالة@, بَيّنة اللّحم َرخصة َطفلة@: امرأة ويقال والطِّفل@/ الطُّفولة حّد ما أدريى
اختHط والطَّفَل@: َطفلة@/ صارت ٕاذا َطفالة@: اXرأة طفَلت يونس@: وقال أيضاً@/ الطُّفولة
,@ Ø ãطُفي� العاّمة@: قول وأمّا أقبل@/ ٕاذا ,@Hًتطفي الليُل طفَّل الyار@/ َضوء ã}ببا الليل ظلمة

الكوفة@/ أهل من رجٍل العرائس ٕا3طُفيل fنسوب
جارية يقال خص@, الرَّ البَنان الطَّفل: السّكيت: ابن طفل: ـ ٣٤٧ .@١٣ الxذيب
ٕا3أن اُمّه من ح(يسقط Hًِطف يُدعي Ø ãRالَص :@qيÒGا أبو وقال َرخصة@/ كانت ٕاذا طَفلة
وقال سـاء@/ النِّ َعوراِت ع� َيظهروا nاّلذين الِطفل أو ِطْفً�@,@ رجكُم ÔO @ Ú Ôj ـ@ ÇJتلم
ã| رخصxا البنان طفلة وامرأة واليدين@, القدم( َرخص كان ٕاذا طَفل@: غHم الليث@:

ليِّـنة كانت ٕاذا ِطفل ر´ غـ�ه@: وقال أيضاً@/ طَفالة طفُل وقد الطُّفولة@, بيِّنة بياض@,
ناعم@/ وطَفْل@: يَطُل@, n ِطفل وُعشب بوب@, ÔGا

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

والتحقيق@:

أو ٕانسـان ã| كانت سواء حداثة@, ã| نُعومة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
الصغ� الوليد مصاديقه Økأ ومن وحداثة@/ تولّد فيه يفرض ء ãÏ¾ أو نبات أو حيوان

فيه@/ استعFله ك& وقد ,@ ÓFناع ليّناً لطيفاً بدنه دام ما إ-نسان من
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ومـن بل النبات@, ومن ا¡يوان@, من الناعم اXتولّد ع� يطلق اللحاظ وwذا
بدuا@, حداثxا@ولطافة نعامة من بقيت@Gا وع�امرأة ولطفت@و-نت@, حدثت الر´@ٕاذا

رقيقة@/ متولّدة ظلمة أو نور وع�

ا¦ايل جهة فيه يHحظ Ø ãRالص فٕاّن والصغ�@: Ø ãRالص وب( بينه الفارق هو فهذا
الصغارة@/ فيه يHحظ والصغ� وا¡ّنة@/

تعا3@: فقال يناسبه@, مورد ã| ويستعمل مyا كّل يطلق القيود هذه ٕا3 وبالنظر

َصبيّاً@/ الَمهِد ã| كاَن َمن َصبيّاً@, كَم Ô¡ا وآَتيناه

اُّمه@, ٕا3 Jّن أو اXشxيات ٕا3 يBيل من mHي - التكلّم أو ا¡كم ٕايتاء فٕاّن
وخHف للطبيعة خارق أمر فهذا والرشاد@, واXعرفة ا¡قيقة nعا ٕا3 توّجه له وليس

اXتعال@/ Oا من نافذة بٕارادة ٕاّ- وليس ,@ ّ اXاّديى اريان

تعا3@: قوله وهكذا

َصغ7اً@/ ãæَربَّيا F @كَ Fُهaار َربِّ

والتقوية@/ ٕا3الFبية مفتقراً ضعيفاً وكونه الك'@, مقابل ã| الصغر ٕا3 النظر فٕاّن

ã| به ×çيؤ الوجود@: ã| وحداثة ولينة نعومة ٕا3 ]ادته يشعر الطفل كان ا ØXو
تعا3@: فقال اòصوصّية@, هذه وجود ãÏÉتقت موارد

/@٦٧ . ٤٠ ـ ِطفً� ِرجكُم ÔO Ú Ôj َعلََقة ِمن Ù Ôj ُنطفة ِمن Ú Ôj
/@٥ . ٢٢ ـ ِطفً� ِرجكُم ÔK@ Ú Ôjُمسّمي ٕا�أَجل َنشاء ما رحام أ�َ ã| ونُِقرُّ

/@٣١ . ٢٤ ـ النِّساِء َع�َعوراِت َيظهروا nالَّذين الطِّْفل أو

/@٥٩ . ٢٤ ـ فليستأذنوا لم Ô¡ا ِمنكُم طفاُل أ�َ بَلغ وٕاذا
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بعدما وَرخصة نعومة وحدوث اòلقة ã| لطف ٕا3 يشار أ-ولي( ا-rيت( ã\ف
فيه@/ نظافة - mHم غ� Tيط ã|و وعلقة نطفة @كان

Tدودة حالة ٕا3 الناعمة ا¡الة تلک Iّول ٕا3 يشار اُ-خري(@: ا-rيت( ã|و
وVاهدة@/ وعمل فعاليّة وTيط وكلفة مشقّة وعروض بالتكاليف

وحسن ولينة وطهارة وwاء وصفاء لطافة ãÏÉتقت النعومة أّن ذلک@: وتوضيح
القوي آثار تظهر أن ٕا3 الطفل ã| Lوتب تدوم النورانيّة والصفات ا¡ا-ت وهذه نّية@,
اÇXنافع وجلب وزينxا الدنيـا ا¡ياة وحّب وا¦ايل وال¿Îوة الغضب من ا¡يوانيّـة
وخصوصيّات hال}ا صفات من وغ�ها والطمع والبخل@وا¡سد ياء والرِّ وا-ستكبار

السباع@/

وÇVاهدة مـضيقة ã| ÇQعلها النـفس@: ã| وقـويت ظهرت ٕاذا الصفات فهذه
آماÇGا وتأم( مشـxياtا ٕا3 الوصول ã| وتعمل تتفّكر تزال و- وفّعالية@, ومبارزة

منويّاtا@/ ã| والدفاع أمانzا ٕا3 والبلوغ

ٕا3 النفـس وتتحّول الطاهرة@, واللّيِّنة الزا@كية النعومة تزول اXرحلة هذه ã|و
Ø'يع ا¡الة وهذه وتزلزل@, واضطراب وزaة وصعوبة شّدة فيه Ø ãæFظل خشن Tيط

/@ñا¦ي ٕا3 بالبلوغ عyا

حـدود ٕا3 فـتحتاج الصفات@: هذه وتظاهرت ا¡ا-ت هذه اشـتّدت ٕاذا Øj
وHويف@, وزجر وترغيب وuيى وأمر وتنبيه وٕارشاد وٕالزامات وتكاليف وتقييدات
حّد ٕا3 والوصول بالبلوغ عyا Ø'يع ا¡الة وهذه وُيفلح@/ ويفوز ãLويّت vتديى Ø�ح

التكليف@/

من والطفح@: واللطف اòفيف� ء ãÏ¿ال� والطفو الطفل مواّد ب( Dف ما \O و-
أ-@ك'@/ ا-شتقاق
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ã}با ã|و امع@, بصيغة لُم@: Ô¡ا منكُم أ�طفاُل بَلغ وٕاذا ـ@ آية ã| التعبـ� وأمّا

ãÏ»نا اXطلق اXفهوم دون اXصاديق ٕا3 فzا النظر فٕاّن انس@: Ëºٕا بصيغة ا-rيات
اُ-خر@/ ا-rيات ã| Fك@

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

طلب@:

أطـلُبه ء ãÏ¿ال طلبُت يقال ء@, ãÏ¿ال ابتغاِء ع� يدّل واحد أصل طلب@: ـ مقا
قالوا ا Ø[ور به@, أسعفته أيى ابتغاه@: ]ا فHناً وأطلبت ã�َطَِلب وهذه ,@ ãRمَطل وهذا طَلَباً@,
وهو القوم@, طلبه Ø�ح اXاء عن تباعد :@Hٔالك وأطلب الطلب@/ ٕا3 أحوجتَه ٕاذا أطلبتُه

ُمطِلب@/ ماء

وكُفّار كافر مثل وطَلَبٌة طHُّب وامع طالب@, فأنا طلباً@, أطلُبه طلبته ـ مصبا
]ع� افتعلت ع� واّطلبت وطوالب@/ طالبات ونساء طالبة وامرأة وطالبون@, وَكَفرة@,
مصدراً يكون والَمطلب@: /@ ãæالثا ٕا3 وينسب عبداXّطلب@, يى Ød وباËºالفاعل طلبت@,
طالبته تقول أ-صل@, ã| مصدر وهو غ�ك@, من تطلبه ما والطHِّب@: الطلب@/ وموضَع
وأطلبت تبّغيته@/ وتطّلبُته@: مثله@/ طَِلبات وامع َكِلمة@, وزان والطَِّلبة /@@ وِطHباً مطالَبة

طلب@/ ]ا أسعفته زيداً@:

وأخـذه@/ ء ãÏ¿ال ِوجـدان Tاولة الطََّلب@: الليث@: قال ـ ٣٥١ . ١٣ الxذيب
لک Mّق ٕانساناً تُطالب أن واXطاَلبة@: به@, تُطالبه حّق من آخر عند لک كان ما والِطلبة@:
والتَّـطّلب@: الطHِّب@/ اGوي باب ã| والغالب بذلک@/ وتتقاضاه تُطالبه تزال و- عنده
وأطلبته@: طلب@/ ما أعطيته الرجل@: أطلبت عبيـدة@: أبو مواضع@/ من مهلة ã| طلب

/@ Ø ã3ٕا يطلب أن ٕا3 أأته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ء ãÏ¿ال وجدان Tاولة من الxذيب عن نقلنا ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
سبق والدعوة بعيداً@/ أو قريباً ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã| ليأخذه ء ãÏ¾ ابتغاء أيى وأخذه@,

عليه@/ والنيل ٔ-خذه - فقط ٕاليه للتوّجه ء ãÏ¾طلب أ@نّه

هيآت من يستفاد ما ٕاليه يضاف اXاّدة@, مشتقّات bيع ã| اXع�ملحوظ وهذا
وافتعل@/ وفاَعل وتفّعل أفَعل ã| Fك الصيغ@,

بالفاعل@, الفعل قيام جهة وع� طلب ذا ء ãÏ¾ جعل ع� تدّل أطلَب فصيغة
ع�اXطاوعة@/ وتفّعل وافتعَل وا-ستمرار@, ع�اXداومة وفاَعَل

}م َيسلُ وٕان له اجَتمعـوا@ ولو باباً ذُ ُلقـوا@ ÒO لَن اِ	 دون ِمن َتدعوَن الَّذيَن ٕانَّ
/@٧٣ . ٢٢ ـ والَمطلوب اِلُب الطّ َضُعَف ِمنُه َيستنِقذوه � َشيئاً باُب الذُّ

يتوّجه ٕانّه حيث ضعيف وهو تعا3@, Oدون@ا من معبوداً @يدعو الّذيى هو الطالب
Í¼قا غافل جاهل فهو ولغـ�ه@, له ة ØÍÉم دفع أو نفع جلب ع� يقدر - ٕاG×اً ويعبد
والقصور@, الضعف غاية وهذا وفHحه@, صHحه يعرف و- يتوّجه أين ٕا3 -@يدريى

ينفعه@/ - شيئاً يطلب فٕانّه

ٕاليـه الوصـول ويبتغيى لنفسه مطلوباً الطالب Nعله الّذيى فهو اXطلوب@: وأمّا
حيواناً@, أو ٕانساناً@, كان@, نوع ّ أيى من له اXعبود وهو وٕارادته@, ووفاقه رضاه وIصيل
لنفسه Zلک - عاجز Tتاج فق� Wلوك Oا دون من ء ãÏ¾ كّل فٕاّن ملَكاً@, أو bاداً@, أو

حياة@/ و- موتاً و- اً ØÍÈ و- نفعاً

باب@/ الذُّ وهو اòلق أضعف من Uلوق قبال ã| عجزه ضعفه@: آثار ومن

فٕاّن العبادة من أعّم هو ما ٕا3 ٕاشارة تعبدون@: دون تدعون@, ـ بقوله والتعب�
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ا-rيـة مصـاديق من يكون العـبادة@, بقصد ظاهراً يكن n ولو Oا دون من الدعـوة
جهات أو حكومة أو غ� أو عنوان جهة ã| ,@Oا دون من دعوة كّل فيشمل الكرZة@,

معنوية@/ أو ماّدية أخري

وليس تعا3@, Oا من ًHّوظ وجهاً كونه جهة من مدعّو ٕا3 النظر كان ٕاذا نعم
/@Oا يدعو فهو وRصوصه@: بذاته اXدعّو ذلک نفس ٕا3 النظر

َع�الَعرش اسَتوي Ú Ôj أيّاُم ِستَِّة ã|رَض وأ�َ Êواِت Ú»ال َخَلَق الَّذيى اُ	 َربَّكُم ٕانَّ
َلـُه أ� بأمِرِه ُمَسـخَّراٍت والنّجوَم والَقَمَر مَس والشَّ َحثيثاً َيطُلبه اَر Úyال الّليَل ãÏ¿يُغ

/@٥٤ . ٧ ـ ْمُر وأ�َ ْلُق Òò ا

أمور@: ع� يتوقّف خرة� السُّ �آية الكرZة ا-rية هذه تبي(وجوه

ع�كيفّية@وخصوصيّاتUصوصة ء ãÏ¾ عن@ٕاNاد عبارة ٕانّه @اòلق, ã| قلنا ـ ١

اّلذيى اُ	 رّبكُم ٕاّن ـ الرّب وهو العنوان يناسب اXع� وهذا والتدب�@/ ا¡gة تقتضzا
بيان ã| وا-rية والرّب@, الFبية mHي - فقط إ-بداع وهو اXطلق إ-Nاد فٕاّن خَلق@/

ربُّ ا	 َتبارك ـ@ تعا3 بقوله فzا ا-سـتنتاج تري ولذا وتقـديرها@, إ-Nاد @كيفيّات
العالَمين@/

nعا ã| يعلو ما فيشمل معنويّاً@, أو ماّدياً العلّو@, ]ع� ٕانّه ال«Êِء@, ã| قلنا ـ ٢
اXاّدة@/ ماوراء nكعوا الوجودّية@, اXرتبة جهة من يعلو وما اXاّدة

واحـدة مـاّدة ظواهرها ã| و-@Nمعها بعض فوق بعÎÉا Uتلفة nالعوا وهذه
أ-رض@/ دون امع@, بصيغة Ø'يع هذا وع�

والعلّو@/ ال«Êء ٕا3 منتسباً ويكون سفل ما ٕانّه أ-رض@, ã| وقلنا

وبٕاظهاره@: Oا جانب من وحقيقxا الربوبيّة مرتبة بيان ã| اXقاُم كان ا ØX ـ ٣



١١٥ طلب

بـطبقاtا الوجـود مـراتب bيع ع� الفائق ا¤يط ã3العا نظره يHحظ أن ãÏÉفيقت
نوع ّ أيى من عالية مرتبة كّل وأ-رض@: ال«Êِء من اXراد فيكون والروحانّية@, اXاّدية

ال«Êء@/ مقابل ã| تسفّل ما وكّل

أ@نّه Fك وتبارك تعا3 Oا فٕاّن لنا@, يشاهد وما اXاّدة nبعوا Hصي½Îا و-@يصّح
وبيانه@/ قوله كذلک ء@: ãÏ¾ كّل وراء ومن Tيط متعال

ستّة ã| وأ-رض ال«Êوات خلق تقدير بيان مقام ã| الكرZة ا-rية ٕاّن وأيضاً
خـلق عن والسكوت اXاّديـة وأ-رض بال«Êوات ذلک باختصاص مع� و- أيّام@,

الروحانّية@/ ال«Êوات
أ-رض ٕارادة عـ� يـدّل الَعْرش@: َع� اْسـَتوي Ú Ôj@ ـ تعا3 قـوله ٕاّن وأيضاً
الكون nعا Vمع هو العرش فٕاّن بعدها@, العرش ذ@كر يصّح Ø�ح قاطبة@, وال«Êوات
يناسب و- به@, متعلّقة التامة والسلطة ا¡كومة كون جهة من اòلق@, nعوا وVموع

فقط@/ اXاّدة nعوا بعد العرش ذ@كر

جـهة من اXاّدة nعا ã| Ø)متع هو ]ا اليوم تفس� يصّح - أيّام@: ستّة ã| ـ ٤
التقديرات@/ هذه يتصّور وباòلق ,nالعوا هذه قبل اòلق فٕاّن الشمس@وغروwا, طلوع

تعا3 Oأّن@ا Fوك الزمان@, عن اO@تعا3@منسلخة أ-فعال@من ٕاّن يقال@: وع�هذا
وقّيومّيته@: وسلطته ٕاحاطته Iت ًHّك واXوجودات الوجود@, مراتب وفوق Tيط@وقيّوم
Øتـتج� وباXشـيّة ومشّيته@, ٕارادته ومظاهر صفاته Qلّيات ا Øuٕا حيث أفعاله@, @كذلک

وتقديراته@/ الزمان يHحظ ونظمها@: اXوجودات تكّون بعد Øj أ-فعال@,

يصّح و- أ-فعال�@, �مرتبة nالعا ذلک ]ناسبة ã3والليا أ-يّام تتقّدر أن فH@بّد
جـهات من والضعف اGوان غاية ã| ا Øuفٕا اXاّدية@, أ-يّام ]قدار أ-يّام بتقدير القول

Uتلفة@/



طلب ١١٦

الشـمس طلوع عن عبارة عاÇXنا ã| ا Øuفٕا :@ ã3والليا أ-يّام حقيقـة وأمّا ـ ٥
وظهور النور واختفاء الشمس غروب وعن باليوم@/ عنه Ø'فيع والضياء@, النور وظهور

/@Hًلي فيكون وÌºياuا@, الظلمة

الشموس باختHف وليلته يومه كذلک وضّيق@: جّداً Tدود اXاّدة nعا أّن Fوك
اليوم فٕاّن الروحانّية@, nعا ã| والليلة اليوم HRف وهذا حركxا@: ومقادير ãÏÈوأ-را
ذلک بـغيبوبة واللـيلة الفيض@, مبدأ من الرaة ã Ø�Qو ا¡ّق وتوّجه النور بظهور فيه

الظلمة@/ وٕاقبال وان½Íافه النور

ا¡Çّق النور Oا ٕا3 متوجهة وجهًة وجهت(@, للروحانيّات ٕاّن ذلک@: وتوضيح
اليوم يتحقّق فقد جارية@: باقية مستمرة الوجهة تلک fادامت ونوره@, بفيضه ومتنّورة

حقيقته@/ وتظهر

ُيدبر وحينئٍذ ,@ ãÏºالقد والنور الفيض عن غافلة أنف«Îا ٕا3 متوّجهة ووجهًة
/@Hًلي فيكون الظHم ويُقبل النور

بالذوات@: متعلّقة أمور ٕا3 والتوّجه ٕا3أ-نفس الوجهة فٕاّن الليل@, فلسفة وأمّا
/@ هيى حيث من ذواtا ã| جرياuا ٕادامة ٕا3 والتوّجه أ-نفس اُمور تدب� توجب

وQلّيه ون¿Ìه النور ظهور عن عبارة كان@: nعا ّ أيى ã| اليوم حقيقة أّن فظهر
الليل@/ ويقابله وٕاقباله@/

nعا ٕا3 ٕاG×يّة وٕانارة وٕافاضة توّجه عن عبارة فهيى ّية@: ×G-ٕا الكليّة أ-يّام وأمّا
جهة من خصوصيّاته Pميع nالعا ذلک ٕا3 بإ-فاضة التوّجه هذا فٕادامة Rصوصه@,

اليوم@/ راجع ـ يوم التكوين

فتكون سّتة@, ا¢لوقة وأ-رض ال«Êوات ومراتب التكوينيّة nالعوا كانت وØXا



١١٧ طلب

العـقول اHXئكة@, إ-نسان@, ا¡يوان@, النبات@, اFد@, nعا سّتة@, أيضاً الربّانيّة أ-يّام
وأ-رواح@/

والكيفيّات@, واXشّخصات ات ØñمXا wذه واقع هو ا Ø̂ ال«Êوات@وأ-رض@ٕا فخلق
الربوبّية@/ بأ-يّام عyا ت Ø'ع فقد

Hف أ-زمنة@, ب( أفعاله ã| فرق و- الزمان@, عن منسلخة Oا أفعال ٕاّن وقلنا
تعا3اòلق@, أفعاله ومن اXكان@, أو بالزمان ومتعيّنة Tدودة تكون و- بزمان@, تتقّدر

اòلق@/ من ل اXتحصَّ ا¢لوق ã| جاٍر اXع�غ� وهذا وإ-Nاد@, والتكوين@,

فالyار وإ-دبار@, والتحّول ا-نتفاء يHزم إ-قبال فٕاّن الyاَر@: الليَل ãÏ¿يُغ ـ ٦
Hًليـ يـتحّول أن ٕا3 واLطاط نزول قوس ٕا3 ينعكس وإ-عتHء الصعود له Øk ٕاذا

وظHماً@/

جهة ّ أيى من Ftوتعي(خصوصيّا وتدب�Yا والليل الyار تقدير ٕا3أّن مضافاً
اXتعال@/ القدير اليل الرّب gMة @كانت@:

nالعـوا تـقدير جـعل تعا3 Oا فٕاّن والظلمة@, بالليل يعقَّب وإ-ضاءة فالyار
Çbيع ã| ا¡Çياة نظام Ørلي ا¡ياة@, ã| الHّزم التاّم ال'نا¶ هذا ع� ونظمها وتدب�ها

بأbعها@/ nالعوا ã|و اXوجودات أنواع

بلسان فهو ومضيقة@, وابتHء وضعفاً Hًكس يوجب والyار الضياء امتداد فٕاّن
القّوة وQديد الضعف ورفع لHسFاحة وظHماً@, Hًلي يطلب الطبيعة وباقتضاء ا¡ال

الفراغ@/ وIصيل النفس وتقوية اديد والxيؤ

ٕاقباَل أمره باقتضاء الÇyار يطلب أيى ـ َحثيثاً َيطلبُه ـ تعا3 قوله مع� وهذا
وا¡ركة@/ والعمل الشوق ويتجّدد التحّول ليحصل ليل@,



طلب ١١٨

ا¡ّض هو ا¡ّث أّن وسبق وأخُذه@, ء ãÏ¾ Tاولة@وجدان هو الطلب ٕاّن قلنا ـ ٧
به@, ويتصل ليأخذه الليل يطلب بنفسه هو اليوم أّن ع� الكرZة ا-rية فتدّل والسوق@/
يسـ� Ø�ح ويعقّبه ٕاليه ليضّمه جانبه ٕا3 الليل وجّر والسوق الطلب حالة ã| وهو

عقبه@/ ã| الليل

أ-صيل أ-صل وع�أّن الليل@, بتعّقب الyار [اميّة ع�أّن الكرZة ا-rية فتدّل
غشـاًء كـونه مع الليل أّن وع� وإ-ضاءة@, بإ-فاضة اXتحّصل الyار هو nالعـا ã|

والس�@/ ã Ø}Fوال الFبية ã| كالyار تأث� له وظHماً@: وحجاباً

والنجوم الشمس@والقمر @وخلق أيى ع�@ال«Êوات@, عطف والشمَس@والقمَر: ـ ٨
اòلق أصل ٕا3 راجعة اُ-و3 فاملة بأمره@, رات مسخَّ وأ-رض ال«Êوات ب( من
هذه خلق ع� ـ والثانية Uصوصة كيفيّات ع� وأ-رض ال«Êوات قاطبة وتكوين

ã| اXأخـوذة الكيفيّات من ليس والتسّخر مسّخرات@, كوuا حالة ع� اXوضوعات
اòلق@/ Iقّق بعد الHّحقة العارضة ا¡ا-ت من بل اòلقة@, أصل

خلقه@/ دون بأمره@, ـ بقوله Ø'ع هذا وع�

هذه ã| دخيل اòلق أّن ٕا3 ٕاشارة َخَلق@: ـ يذكر أن دون من الشمس وعطُف
واقع هو ا Ø̂ ٕا التسّخر هذا ٕاّن حيث فzا@, غ�داخل وٕانّه باطناً@, رة@, اXسخَّ اXوضوعات

اòلق@/ Iقّق بعد ومتحقّق

وأ�مر@/ لُق Òò ا لَه ـ بأ-مر Øj باòلق@, Tكومة وأ-رض فال«Êوات
للحيوان فٕاّن بالتسّخر, أ-مر HRف اXوجودات@, ع�bيع حا@كم اòلق ٕاّن Øj

حياtا@/ جريان ã| اختياراً وإ-نسان

اقتضاء ع� أو له@, وقاصداً إ-رادة سبيل ع� يكون أن من أعّم الطلب ٕاّن Øj



١١٩ طالوت

الكرZة@/ ا-rية هذه ã| Fك طبيعيّاً@, وطلباً الطبيعة

يوم@/ ـ Ï¿غ ـ عرش ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طالوت@:

فFُك ـ ـنود Ôبا� طالوُت فَصل ØFفل ـ ّ أعجميى Ëºٕا طالوت@: ـ ٢٢٧ اÇXعّرب
َهـبوت والرَّ َغبوت كالرَّ الطول من فََعلوتاً كان لو ٕاذ ,@ ّ أعجـميى أ@نّه ع� دليل ¼Íفه
ذلک ã| كان من أطول كان أ@نّه ثار r-ا بعض ã| رويى قد كان وٕان ف@/ ßÍ Ô½ لَ بوت@: Ò ÚFوال

الوقت@/

Hًرج وكان جالوت ٕانّه العـرب يقول جليات@: ـ معّرباً ـ ٢٨٩ كتاب قاموس
ويـذكر أقدام@/// تسعة قامتـه وكانت الفلسـطينيّ(@, شجعان ومن جت@, ã3أها من

/@٥ . ٢٠ التوار± أّول ã|و dوئيل@, أّول ã| داود بيد مغلوبيّته

بسـببه@, أحد قلب يسـقط - لشاُول داود فقال ـ ٢٢ . ١٧ أ-ّول صموئيل
ومن أ-سد يد من ãæأنقذ الّذيى الرّب وقال@: ///@ Ø ãالفلسطي� هذا ارب ÔJو يذهب عبدك
الرّب وليكن ٕاذهب لداود شاول فقال ,@ ãالفلسطي� هذا يد من ãæيُنقذ هو ّب@, الدُّ يد

وقتله@/ Ú ãالفلسطي� وÍÈَب وا¡جر باßXقHع Ø ãالفلسطي� من داود فتمكّن معک@///

وهو َحّنه@, اُمّه Ëºوٕا ٕاÊºعيل بالعربيّة وهو هلقانا@, بن ٕا¾Êويل ـ ٤٤ اXعارف
طالوَت لكُم َبَعَث َقد اَ	 ٕانَّ م Øzنب م ÔG وقاَل ـ Oا ذ@كره الّذيى وهو ٕاÌºائيل@, ãب� من

َمِلكاً@/

يعقوب أو-د من وأ-سباط يعقوب@, بنيام(بن سبط من طالوت وهب@: قال
وأعلمهم بٕا¾Êويل@, ف4ل ,@� Òa َ راعيى مسكيناً وكان ٕاÊºعيل, من@أو-د القبائل ]4لة



طالوت ١٢٠

ملک@/ السبط هذا من يكن n ٕانّه علمت قد فقالوا ملكهم وأ@نّه بنيام( سبط من أ@نّه
ابنة تزّوج وكان داوَد@, ٕا¾Êويل بعد Oا استخلف Øj /@Oا أم أو@أنrأعلم ٕا¾Êويل@: فقال

جالوت@/ قتل أن ع�طالوت ¾Ìط وكان ـ طالوت

بن بروحان بن cويُل الكاهن غيHم بعد ٕاÌºائيل ãب� ودبَّر ـ ٣٢ . ١ اXروج
فخلطوا أمرهم وصلح القتال عyم Oا ووضع سنة@, ع¿Ìين فzم fكث ÑRون ناحور@,
طالوت بتمليک فأمر ,@Oا سبيل ã| معنا يقاتل ملكاً لنا ابعث لشمويل فقالوا ذلک@, بعد
ب(خروج وكان طالوت@, مثل ذلک قبل Nمعهم nو علzم fلكه ,@Ì¿ب بن ساود وهو
وسـبعون واثنتان سنة `سمأة طالوت ملک أن ٕا3 Í½م من ٕاÌºائيل ãبب� Ïºمو

دبّاغاً@/ طالوت وكان أ¾Îر@, وثHثة

وهو ٕاÊºعيل بالعربّية@: وهو هلقانا بن cويل قّصة ـ ٩٨ . ٣ والتار± البدء
موÏºٕاذ َبعِد ِمن ٕاÌºائيل ã4 بَ من الَمٔ� �ٕا تََر nأ ـ وجّل عّز Oا قال الّذيى القوم Ø ãRن
تَوارثوه تابوت ٕاÌºائيل ãلب� وكان ـ ا	 َسبيل ã| ُنقاتل َمِلكاً َلنا ابَعث م Ô ÒG Ý ãMِلن قالوا
ملكاً يبعثGم أن cويل وسألوا أعدائهم@, ع� ويستن½Íون به @كون Ø'يت أ-نبياِء عن
ٕاّ- له يذعنـوا أن فأبوا بنيام(@, سبط من وكان مِلكاً طالوت فجاءهم معهم يقاتل
اHÇXئكة@, Mملة فأتاهم التابـوت@, يأتيكم أن ملكه آية ٕاّن ـ م Øzنب Gم فقال بآية@,

العFلقة@/ رأَس جالوَت داوُد فقتل عدّوهم@, طالوت به وقاتل

وقـيل راعياً كان قيس بن طالوت وهو شاول ـ ٢٣ . ١ ّ الورديى ابن تار±
الكنعانيّ(@, جبابرة من وجالوت وجالوت, هو واقتتل سنت(, fلک وقيل@دبّاغاً, سقّاء
داود وقتل فبارزه جالوت@, ]بارزة داود طالوت فأمر فلسط(@, Pهات مُلكه وكان

/@Ïºمو لوفاة ٤٩٥ سنة أواخر ã|طالوت fوت جالوت@/

د@/ ØÌ¾ َرمي@, ,@Lأل نقل@, أزاح@, َحّرك@, �ِطيلِِطل� ـ قع



١٢١ طالوت

مس�ة@/ ã| كة ßFمش هة@, Ù4مُت �َطييِلت�

َسفرة@/ ã| اشFَك بِرجله@, قاَم ساَر@, َه@, Ø4ت �ِطييل�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومyم@, ٕاÌºائيل ãلب� صا¬ Xلک Ëºٕا ا Øu@أ الكلمة@: هذه ã| اXسلّم أ-صل أّن
اÇcٕويُل مـلكاً وجعلَه Mكومته أشار الّذيى وهو زوجته@, èوأ Ø ãRّالن لداود معا¼Íاً

العزيز@/ Oا من بوحيى Ø ãRالن

جالوت@, وهو wم@, وهزم وقتله العFلقة الفلسطينيّ(من ملک قاتل الّذيى وهو
حا-ته@/ ٕاbال وسبق

اÇXتجّول اÇXتظاهر ]ع� جاليت من مأخوذة عربيّة كلمة جالوت أّن وسبق
ويؤيده ,@ ã3العا اXرتفع الدافع الراميى ]ع� طالوت كلمة تكون أن ويناسب اXهاجر@,

]ع�اXرتفع@/ العربيّة ã| أيضاً الطول ماّدة أّن

[@صموئيل الكتاب( أّن و]ناسبة أ-نبياء@, من فهو :@Oا dع ]ع� ٕاcويل وأمّا
يسـّميان زمـانه@, ã| اُ-مور ÇVاريى Jتويان العتيق@, العهد كتب من [@ ãæوالثا أ-ّول

بٕاdه@/

أّن وسـبق وداود@, وجالوت طالوت اُمور جريان تفصيل أ-ّول الكتاب ã|و
مو�Ïºع�@/ لوفاة ٤٩٥ سنة مات طالوت

تاّم@: كامل بتحقيق اريان هذا من تلّخص ما hالكر القرآن ã| ويذكر

َمِلكاً َلنا ٕابَعْث م Ô ÒG Ø ãM ِلنَ قالوا ٕاذ Ïºمو َبعد ِمن ٕاÌºائيل ã4 بَ ِمن الَمٔ� �ٕا تََر nأ
/@٢٤٦ . ٢ ـ ُتقاِتلوا@/// أ ّ� الِقتاُل َعَليكُم ُكتَب ٕان Ôrَعَسي َهل قاَل ا	 َسبيل ã| ُنقاِتْل



طالوت ١٢٢

الُمـلُک لَُه يكون Øæأ قالوا َمِلـكاً طالوَت َلكُم َبَعَث َقد ا	 ٕاّن م Ô Øzنب م Ô ÒG وقاَل
وزاَده َعَليكُم اصَطفاُه ا	 ٕانَّ قاَل اXال ِمن َسـَعًة يؤَت Ònو منه لک ÔXبا أحقُّ ُن ÒLو َعلينا
َسكينة فيِه التّابوُت يأتيكُم ُملكهأن آيَة ٕانَّ م Ô Øzنب م Ô ÒG وقاَل ///@Ë» ßوا� الِعلم ã| بسطًة
طالوُت فصَل ØFفل �ئَكة@/// Xا Iِملُه هارون وآُل Ïºمو آُل ترك ا ØW وبقيّة رّبكُم ِمن
َمن ٕاّ� ã Ù4ِم فٕانَُّه َيطعمه Ònو ã Ù4ِم َفليَس ِمنُه ن¾Ìب Ò Òf ر Ò Òyِب ُمبتليكُم ا	 ٕانَّ قاَل با�نود
قالوا َمَعه آَمنوا والَّذيَن هَو جاَوزه ØFفل م Ôyِم َقليً� ٕاّ� ِمنُه بوا ßÌ¿َف بَيده ُغرفة َف Ò�اغ
أفِرغ ربَّنا قالوا وُجنوِده �الوَت َبرزوا ا ØXو ه@/// وُجنـوِد Pالوَت اليـوَم َلنا طاَقَة �
gة ß¡وا الُملَک ا	 وآتيه جالوَت داوُد وقتَل ا	 بٕاذن فهَزموُهم ت@/// وَثبِّ َص�اً َعَلينا

/@٢٥١ ـ رُض أ�َ َلَفَسَدت ببَعض م ÔÎ ÒÉبع الناَس ا	 دفُع ولَو� َيشاء ا ØW وعلَّمه

التار±@/ هذا جريان من اُمور ٕا3 تش� الكرZة ا-rيات فهذه

من ُيبعث ا Ø̂ ٕا Ø ãRالن فٕاّن Gم@, Ø ãRالن وكذلک ٕاÌºائيل@, ãب� من كانوا HٔXا ٕاّن ـ ١
م@/ Ôyِم َرسوً� فzم وابَعث ربَّنا ـ علzم ُيبعث الّذين القوم

َمبدأ من ,@cمطم مبدٍأ من بٕارشاد تار ÔO وأن -@بّد العادل ا¡ّق الَملِک ٕاّن ـ ٢
َمِلكاً@/ لنا ٕابعث ـ متقن كامل nسا عقل أو وحيى

قّوة ٕاNاد اامعة@: ã| ا-ستقHل وحفظ ا-جBع نظم من اXقصد منxي ٕاّن ـ ٣
اGدف يتشّخصGم أن بعد وذلک خارج@, أو داخل ã| وا¢الف( أ-¾Ìار لدفع قاهرة
حفظه ã|و مقصدهم عن الدفاع ã| يتوافقوا Ø�ح السلوك@, ã| الوحدة Gم وتتحّصل

ا	@/ َسبيل ã|ُنقاِتل ـ ون¿Ìه وتقويته

مشكل الطـوائف قاطبة ب( Dوف اXـراحل bيع ã| وا¡ّق الصدق Iقّق ـ ٤
يفيد - القول وٕاّن واXشقّات@, ع�ا-بتHءات Ø'وتص وVاهدات [رينات ٕا3 وJتاج



١٢٣ طالوت

شيئاً@: ا¡ّق من

ٕاّ� َتوّلوا الِقتاُل َعلzم ُكِتَب ØFفل ُتقاِتلوا@, أ ّ� الِقتاُل َعَليكُم ُكِتَب ٕان Ôrَعسي َهل
م@/ Ôyِم َقليً�

مـقامات أّن ويـتخيّلون الدنيا@, زينة من بالظواهر مفتونون الناس أ@ك& ـ ٥
Çَرمون ÔJو ا¡ّق مشاهدة عن Jتجبون ا-شتباه وwذا متHزمة@, واXاّديّة الروحانيّة

اXال@/ ِمن َسعًة يؤَت Ònو ـ ا¡قيقة ادراك عن

واXعرفة إ-مارة بوظائف العلم ـ أ-ّول أمران@: الَملِک ã| Iقّقه يلزم الّذيى ـ ٦
سـHمة ـ ãæوالثـا وا-جBع@/ البلد وإدارة التدب� وخصوصيّات وكيفيّاtا بشؤوuا
نافذاً مقتدراً فيكون ـ Ë»وا� العلم ã| بسطة ـ Ë»ا ã| والبسطة البدن وقّوة الظاهر
الظاهرّية@/ والقوي البدن وبلحاظ الباطنّية@, والقّوة العلميّة إ-حاطة جهة من مسلّطاً

:@Oا جانب من كان طالوت بعث بأّن ح ÚÍ½ي ـ ٧

َعَليُكم@/ اصطَفيىُه ا	 ٕانَّ /@/@/@@ َمِلكاً طالوَت َلكُم َبَعَث َقد ا	 ٕانَّ

وله Xو�Ïºع� ُصندوق وهو التابوت@, ٕاتيان مَِلكاً@: طالوت لبعثه جعل قد ـ ٨
الظاهر@: nعا عن خارجة معنويّة وآثار وخواّص خصوصيّات

هىرون موÏºوآُل آُل تَرَك ا Ø ßW وبَقيٌّة َرّبكُم ِمن َسكينة فيِه التّابوُت يأتيكُم أن
َلُكم@/ يَة Ð� ذلَِک ã| ٕانَّ اX�ئكَُة ملُه ÒI

ا-عBد ويكون مرات}Çم Øñتتم Ø�ح طالوت جنود تعا3 Oا امتحن وقد ـ ٩
ر@/ Ò Òyِب ُمبتليكُم اَ	 ٕاّن ـ صحيح واطHِّع ع�اختبار ا¡رب ã| علzم

يصل فٕانّه ُن@, ß Òv و- يضطرب Hف ولقاؤه@: Oا هو ا£اهد هدف كان ٕاذا ـ ١٠
قُِتل@: أو قتَل سواء Oا لقاِء ٕا3



طالوت ١٢٤

َكث7ةً@/ ِفئًَة@ َغلبت َقليلٍة ِفئٍَة ِمن كَم ا	@ ُم�قو م Ô Úu@أ َيظّنون الَّذيَن قاَل

واستقاموا@/ ص'وا الّذين مع والظفر اXوفقيّة أّن مع

طالوُت فَصل ØF َفلَ @ـ@ انـود رأس ã|و مِلـكاً كان الّذيى هو وطالوت ـ ١١
انود@/ من وكان داود@, هو جالوت قتل الّذيى وأمّا نود@/ Ôبا�

أقـدامـهم وتـثبِّت هم Ù'تصـ جهة من جالوَت@, طالوت جنـوُد فغَلب ـ ١٢
:@Oا من واستنصارهم

أقداَمنا@/ وَثبِّت اً Öَص� َعَلينا افِرغ َربَّنا

مـyم@, فئة ã| ومبعوثاً ٕاÌºائيل@, ãب� ومن ,@Ïºمو بعد كان طالوت أّن فظهر
مـاً- يؤَت nو ,@Ë»وا العلم ã| بسطة ذا وكان ,@ Ø ãRالن وٕارشاد Oا بتعي( ُبعث وقد
وصـاحب وأعـوانـه@, أصـحابه من �ع� داود وكان علzم@, Oا واصـطفاه دنيـويّاً@,

اُخر@/ جريانات

جـالوت ٕافسـاد دفـع هو طالوت@: بعث ã| Øk-ٔا اXقصـد أّن أيضاً ذ@كر وقد
جهة ومن Oا جانب من الواقعة الHّزمة اُ-مور من وهذا وظلمه@, وٕاضHله واÍÈاره
وانب واuدام@, وسقوط خطر معرض ã| وقع ٕاذا ا¡ّق انب رعاية وعنايته@, لطفه

اXستضعف(@:
أ�ْرض@/ لفَسَدت ببَْعٍض م ÔÎ ÒÉبَْع النّاَس ا	 َدفُع ولَو�

وقـد وا-جـBعيّة ا-نفراديّة الشؤون bيع ã| الفسـاد منشأ أ-رض وفساد
وا¡Çرب الَمـلِک مـوضوعات ã| مهّمة لطيفة مباحث الكرZة ا-rيات هذه احتوت
يسعها - اXطالب@, من وغ�ذلک ا¤اربة وفلسفة والتجنّد Ftوخصوصيّا FائطهÌ¾و

اXقدار@/ هذا من أزيد اXقام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٢٥ طلح

طلح@:

الِعضاه@, شجر من والطَّلح و[رة@/ [ر مثل طلحة الواحدة اXوز@, الطَّلح@: ـ مصبا
هزلته@/ بفتحت(ٕاذا أطلَُحه طلَحته مهزول@, طليح@: وبع� أيضاً@, طلحة الواحدة

من باب وا-rخر الشجر من جنس ـ أحدYا صحيحان@: أصHن طلح@: ـ مقا
به ولعّل مكان@, ُطلوح@: وذو معروف@/ شجر وهو الطَّلح ـ فأ-ّول أش}ه@/ وما زال ÔGا
ناقة ـ قوGم ـ ãæوالثا الطلح@/ أ@كل عن شكت ٕاذا وَطِلحة@, طHََحي ٕابل ويقال طلحاً@/

وهزGا@/ الس� جهدها ٕاذا أسفار@, ِطلُح

َشوك@/ له الِعضاه شجر من ÍÈب وهو الطَّلح واحدة طلحة ـ ٥٥ ا-شتقاق
الطَّلح@/ تأ@كل طHَحي وٕابل يتحّرك@/ فلم أعيا ٕاذا طليح@: وbل الصا¬@/ ضّد والطا¬

أعظم من وهو أحجُن شوك له َغيHن اُّم شجر الطلح@: ـ ٢٨٣ . ٤ الxذيب
أبو وقال الَموز@/ القرآن ã| والطَّلح قال َصمغاً@/ وأجوده عوداً وأصلبه َشوكاً الِعضاه
وجاز أيضاً@, غيHن أّم شجر والطَلح قال@: اXوز@, شجر ٕانّه التفس� ã| جاء ٕاسحاق@:
ما وُوعدوا فخوطبوا جّداً@, الرائحة طّيب نَوراً له ٔ-ّن الشجر@, ذلک به ãُع� يكون أن
/@ وكَلَّ أعيا ٕاذا طَلحاً@: البع�يطلَح طلَح مصدر الطلح السّكيت@: ابن وعن مثله@/ بّون ÔJ

النِّعمة@/ والطََّلح@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قد اXناسبة وwذه واللطف@/ البدن وخفّة زال ÔGا هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
/@ ّ والَعيى الكHَل موارد ã|أطلقت

مع الشجر ذلک ã| واGزال اللطف ]ناسبة غيHن أّم ع� الطلح ٕاطHق ولعّل



طلح ١٢٦

\ره@/ ٕا3 بالنسبة اXوز شجر وهكذا \راً@/ وأجود أصلَب @كونه

حـصول ã| أ-سـباب أعظم من البـدن ã| واللّطف اGزال فٕاّن النعمـة@: وأمّا
ٕاذا ا¡ق@, سبيل ã| وا-ستقامة العمل ã| والشّدة والصHح �òٕا3ا والسلوك التوفيق

والسHمة@/ بالصHبة توأماً @كان

والسHمة العافية ويHزم ا¥ر ك&ة يوجب نفسه ã| وتوفيق نعمة البدن فلُطف
وا¡اجة اللزوم مقدار ع� الزائد aل فٕاّن والثقل@, السمن قباله@: ã|و العمل@, ودوام

وزaة@/ تكلّف

َمسكوب وماٍء دود ÒW وِظّل َمنضود وَطلح ضود ÒU ِسدر ã| � Ò̈ا أصحاُب ما
/@٢٥ . ٥٦ ـ َكث7ة وفا@ِكهة

Çضد Òòوا ن@/ ÒDÒGا حالة وهو مقّدمة@/ دون من Øالتح� ]ع� ٕانّه سـدر@: ã| قلنا
واللينة@/ ا-نعطاف

أن دون من وصلب وخفّـة وُهزال لطف ã| كوuم ٕا3 ٕاشـارة الطَّلح فيكون
وتوانياً@/ وتساTاً اسFخاًء يوجب وكلفة ثقل فzم يكون

مـع وهـزال لطـف حالة ã| كوuم ٕا3 ٕاشارة وا-نÊÉم@, الFا@كم هو والنضد
الروحانّية@/ إ-Gيّة وأ-لطاف ا-r-ء ¡وق من ترا@كم ã| @كوuم

مقام يناسب - كان@: شـجر ّ أيى بالشجر والطلح السدر تفسـ� أّن \O و-
التذاذ Gا ليس أ-شجار هذه ظّل Iت وا-ستقرار ا-سFاحة أّن مع ا¨(@, أصحاب

Gم@/ روحانيّة وحظوظ

بعدها@: ذ@كرت قد النعم هذه أّن ٕا3 مضافاً

ة@/ Ò7َكث وفا@كهٍة@ دوٍد ÒW وظلٍّ



١٢٧ طلع

مناسب@/ غ� والظّل الفوا@كه من Ø ãvجز وذ@كر

اXسـتمع ذهـن سوق وهو آخر@, لطف والطلح@: السـدر ã�كلم انتخاب ã|و
كلFت ã| كث�ة هذا ونظائر ٕادرا@كه@/ mHوت فهمه تناسب ãæمعا ٕا3 ا¤جوب ّ العاميى

والبHغة@/ الفصاحة مرتبة uاية وهذا /@hالكر القرآن

أثقال عن اòلوص هو والقيامة@: اXثال nعا ã| واللطف زال ÔGا من اXراد ٕاّن Øj
والصفات أ-خHق وأرجاس أ-عFل وأوساخ الذنوب @وأaال ãÏ¼عاXا ثام@وأوزار r-ا

الرذيلة@/

أثقاGم@/ َمَع وأثقاً� م ÒGأثقا وَليحملُّن

والصفات أ-عFل من ا¡اصلة والظّلمة النورانيّة فٕاّن مساTة@: والتعب�با¡مل
وفzا ,@ ّ معنويى aل وهذا أطوارها من تكون هيى بل ع�النفس@, Tمولة زائدة تكون
زائداً أمراً وليس كذلک@, البدن ã| واGزال السمن أّن Fك /@ ّ اXاّديى الثقل من أ@ك& ثقل

البدن@/ ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طلع@:

وك«Ìها@, الHّم بفتح ومَطلعاً@, قعد@, باب من طلوعاً الشمس طلعت ـ مصبا

أيى بنفسـه@, يتعّدي طلوعاً@, ابَل وطلعت عليک@, طلع فقد علّو من لک بدا ما وكّل
فاطّلع ,@ Óومع� وزناً أعلمته مثل كذا ع� زيداً وأطلعت رقيته فيه@: وطلعت علوُته@/
اXكـان من ا-طHّع موضع مفتَعل@: واXطّلَع به@/ وعلم عليه أ¾Ìف أيى افتعل@, ع�
ا-rخرة اُمور من عليه يُ¿Ìف ما شبّه ذلک@, من اXطّلَع وهول اXنخفض@, ٕا3 اXرتفع
وامع خ'ه@, أيى ـ العدّو ِطلع يتعّرفون ايش أمام يُبَعثون القوم والطليعة@: بذلک@/
n ذ@كـراً كانت وٕان ,@oاُن كانت ٕان [راً يص� Øj النخلة من يطلع ما والطَّلع@: طHئع@/



طلع ١٢٨

أبيض ء ãÏ¾ فيه يص� Ø�ح معلومة أيّاماً ع�النخلة ويFك طريّاً يؤكل بل [راً Í½ي
/@oاُ-ن به فيلقح زكيّة رائحة وله الدقيق@, مثل

الشمس طلعت يقال وبروز@, ظهور ع� يدّل صحيح واحد أصل طلع@: ـ مقا
هـجم@/ ٕاذا فـHن@: عـلينا طـلع ويقال طلـوعها@/ موضع والَمطِلع@: ومَطلَعاً@, طُلوعاً
يكون الّذيى وهو النخلة@, طَلع والطَّلع أ-رض@/ من الشمس عليه طلعت ما والطHِّع@:
منه@/ ٕاليک ي'ز الّذيى ما نظرت ٕاذا فHن َ رأيى استطلعُت الباب ومن الكافور@/ جوفه ã|

تطُلع@/ ا Øu@-ٔ رؤيته إ-نسان@: وطَلعة

طـالعة@/ فـهيى ومَـطلَعاً@, طُلوعاً تَطلُع الشمس طلعت ـ@ ١٦٨ . ٢ الxذيب
ٕاذا ـ الشمُس عليه تَطلُع الّذيى اXوضع والَمطِلع@: والقمر@/ والنجم الفجر طَلع وكذلک
وقرأ الHّم@/ Ì»بك قرأها Ø ãvالكسا فٕاّن ـ الفجر َمطَلِع ØUح ـ وأمّا الّشمس@/ َمطِلع بلغ
وهو ع�مطَلع@, القّراء أ@ك& الفراء@: وقال الHّم@/ بفتح وعا¼Ëوغ�هم كث�ونافع ابن
قال@: بعيد@, من علينا فHن طلع الليث@: وقال الطلوع@/ ]ع� العربّية@, قياس ã| أقوي
ء@, ãÏ¾ عـ� أ¾Ìف ٕاذا فـHن واطّـلع قال@: طَلْعتَک@/ Oا حيّا يقال رؤيُته@, وَطلَعُته@:
ٕاذا ابل طلعُت ويقال وِطHعاً@/ مطالَعة طالعته يقال اXطالعة@, والطHِّع@: ه@/ Òغ� وأطلَع

علوته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

طلعت فيقال ء@@/ ãÏ¾ ع� والظهور العلّو هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ-صل أّن
طلعُت يقال وهكذا بنورها@/ أ-رض ع� وظهرت ارتفعت ٕاذا أ-رض ع� الشمُس

عليه@/ وأ¾Ìف عHه ٕاذا ابَل

إ-¾Ìاف استمررت الكتاَب@: وطالعت فاً@/ ßÌ¿ُوم طالعاً جعلته زيداً@: وأطلعت



١٢٩ طلع

ٕاذا أ-مـر@: واّطـلعت رأيـه@/ ظهور طلبت رأيه@: واستطلعت وِطHعاً@/ مطالعة عليه@,
للمكان@/ واXطِلع /@ ّ ميميى مصدر والَمطَلع@: للمّرة@/ والطَّلعة عليه@/ إ-¾Ìاف اخFَت

الّشمس@, َمطِلَع بلغ ٕاذا ØUح الّشمس@, ُطلوع َقبَل طلعت@, ٕاذا الّشمَس وَتري
اعتHء@/ ã| الظهور يراد ـ الَفجر َمطَلِع ØUَح هيىَ َس�ٌم

/@١٧٩ . ٣ ـ الَغيب َع� ِلُيطِلَعكُم اُ	 كاَن َوما

عليه@/ ف( ßÌ¿م ليجعلكم

ã Øَلـَع� علzم@, اّطلعَت لو َذ@, ØHا أم الغيَب أّطلَع ,@oحـ Òا� َسواِء ã| فرآه فاّطَلع
َع� ِلُع َتطَّ ãU الَّ اXوَقدة اِ	 ناُر مyم@, خاِئنٍة ع� تّطلُع تَزاُل و� ,@Ïºمو ٕاله �ٕا أّطلُع

واختيار@/ بقصد إ-¾Ìاف يراد ـ فِئَدة أ�َ

فـٕاّن وا-خـتيار@, بالقصد اعتـHء ã| الظهور مطلق هو ا-طHّع أّن \O و-
ع�ا-ستعHء يدّل ع�: Mرف استعمل ٕاذا وهو ع�اXطاوعة@والرغبة@/ ا-فتعال@يدّل
وجانبـه@, اXطلوب جهة ٕا3 ٕا¾Ìاف ع� يدّل ٕا3@: Mرف اسـتعمل وٕاذا وإ-حاطة@/
إ-¾Ìاف مطلق ع� يدّل حرف@: واسطة Hب اسـتعمل وٕاذا نفسـه@/ اXطلوب ع� -

تقّيد@/ Hب العاّم ع�ا-طHّع يدّل واXفعول@: اXتعلَّق Mذف استعمل وٕاذا وا-طHّع@/

استعt-Fا@/ باختHف ا-rيات هذه ã| منظورة الوجوه فهذه

ã| واقع وهو غ�ه@, أو \رها بدوِّ ح( النخلة من يظهر ما وهو الَطلع@: وأمّا
ِقنواٌن َطلِعها النخلِمن ومن َنضيد@, َطلع ا ÒG ـ علzا فاً ßÌ¿ُم النخلة من أع�الشجرة

/@oَهض طلُعها وKٍل وزروٍع داِنية@,

/@ËÉÇGا Ìºيع لطيف :@oضÒGوا بعض@/ ع� بعضـه ØËÉنXا اFXا@كم والنضيد@:
العذق@/ وهو نو كالصِّ ِقنو bع والِقنوان



طلق ١٣٠

/@٦٥ . ٣٧ ـ الّشياط� ُرءوُس كأ@نّه َطلُعها الزّقوم@@/// شجرةُ أم

وأ@كل oحا أصل ã| نبت وٕاذا اXرتفع@, اXتظاهر ã Øتج�Xا هو الشجر ٕاّن قلنا

Ò Øsجه أهل بواطن من ويتظاهر وينمو Øيتج� اXع�ما جهة من فيناسب الظاXون@, منه
فٕاّن الشياط(@, صفات أع� من هيى ã�ّال وأ-نانيّة ا-ستكبار من ا¤جوب(اXبَعدين@,
اÇXتظاهر و\Çره الزقّـوم طـلع فيكون والظلمة@, وا-ستكبار البُعد مظاهر الشياط(
راجـع ـ وÌºائرهم بواطyم ã| ما Øتتج� فzا ã�ّال الشياط(@, كرؤوس منه ã Øتج�Xا

الزقم@/ ـ الشجر

/@٤٣ . ٤٤ ـ oأ�ث طعاُم ّقوم الزَّ َشجرةَ ٕانَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طلق@:

وإ-رسـال@, التـخلية ع� يدّل وهو واحد@, مّطِرد صحيح أصل طلق@: ـ مقا
اطـHقاً@/ أطـلقته تـقول ٕاليـه@, الفـروع ترجع Øj انطHقاً ينطلق الرجل ٕانطلق يقال
أو طَلَقاً الفرس عدا الباب ومن َظر@/ ÔJ فلم عنه ã Øُخ� قد كأ@نّه ا¡Hل@, ء ãÏ¿ال والطِّلق@:
الوجه طَلْق ورجل فطلقت@/ وطلّقxا ِعقاGا من الناقَة وأطلقُت طالق@/ وامرأة طَلَق(@,
ببشاشـة@/ ينفسح و- vّش يكاد - الّذيى Ìºالبا ضّد وهو منـطلق@, كأ@نّه وَطليقه@,

أيى له@: ãÏ»نف تَطّلق ما أمر وهذا َذِلق@/ طَِلق لسان وهذا وَطليقه@/ اللسان طَِلق ورجل
له@/ تن¿Ìح -

قـيل للنساء تطليقه ك& فٕان مُطلِّق@, فهو تطليقاً@, امرأته الرجُل طلّق ـ مصبا
باب من لغة ã|و قتل@, باب من تَطلُق وهيى وطلَقْت وإ-ËºالطHَّق@/ وِمطHق@, ِمطليق
النعت كان ٕاذا :@ أ-نباريى ابن وقال غداً@/ طالقة أراد الليث@: فقال طالق@/ فهيى قُرب@,
Jتاج - ٔ-@نّه وحاِئض@, وطاِمث طالِق Lو اGاء تدخله n الذكر اُ-نoدون به منفرداً



١٣١ طلق

من فيه صاحبه يتمكّن الّذيى اXطلَق الطِّلق@: ويقال به@/ oاُ-ن -ختصاص فارق ٕا3
ِطلق من وأعطيته اXذبوح@, ]ع� بح الذِّ مثل مفعول@, ]ع� فيكون فات@, ØÍ½الت bيع
مَطلوقة@: فهيى طلقاً@, للمفعول بالبناء اXرأة@, وُطِلقت مطَلقه@/ من أو حلّه من أيى ,@ ã3ما
طـلق فـهو وُطـلوقة@, طُـلوقاً لسـانه وطلُق الو-دة@/ وجع وهو ا¢اض أخذها ٕاذا
كذا الدين صاحب من واستطلقت اXنطق@/ عذب فصيح أيى أيضاً@: وطَليقه اللسان@,

الدواء@/ وأطلقه بطُنه@, واستطلَق فأطَلقه@/

عقاله من البع� أطلقُت يقال الوثاق@, من التخلية الطHق أصل طلق@: ـ مفر

فـهيى خـلّيxا@, ÇLو اXرأَة طّلقت استع� ومنه قيد@/ Hب وطَلق طالق وهو وطّلقته@,
طَلْق للحHل وقيل متخلِّفاً@/ مرَّ ٕاذا فHن وانطلق النكاح@/ حبالة عن Hّة ÔU أيى طاِلق@,

اود@/ عن عبارة وأطلقها@: يَده وطلََق عليه@/ حظَر - مُطلَق أيى

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

والتحقيق@:

أو طبيعّية@, ا¤صوريّة كانت سواء ,@Í½ح رفع هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
بتعّهد@/ أو ,@ ّ ثانويى بتقييد

:@ ã| Fك فأ-ّول

/@١٣ . ٢٦ ـ ãæلسا ينطلق و�

:@ ã| Fك ãæوالثا

/@١٥ . ٤٨ ـ َنتَّبعكُم رونا ذَ ِلتأخذوها lَمغا�ٕا Ôrانطلق ٕاذا

:@ ã| Fك والثالث

/@٢٣١ . ٢ ـ أجَلهّن فبلغَن النِّساَء rطلّق وٕاذا



طلق ١٣٢

يـوجب الزوجـ(@, ب( Dف وتعّهد بعقد حاصلة Tصوريّة والðّوج فالنكاح
من مرَسـلة منطِلقة اXرأة وجعل ا¤صـورّية@, تلک رفع والطHق بلوازمـه@, ا-لðام

الزوجّية@/ حدود

مـن الصـدور جـهة ٕا3 أ-ّول ã| النـظر أّن والتطليق@: إ-طHق ب( والفرق
Í½¡ا التطليق@يHحظ@رفع ã\ف الوقوع@والتعّلق@باXفعول@/ جهة @ٕا3 ãæالثا ã|و الفاعل@,

مطلِّقاً@/ وكونه به اXفعول من

فطلِّقوهّن@/ طلَّقكّن@, ٕان طّلقُتموهّن@, Ú Ôj ساء@, النِّ rطلَّق ٕاذا

الصدور@/ جهة ٕا3 فالنظر ـ ٕاطHقاً أطلقتُه ـ قوGم HRف وهذا

التطليق@/ من يتحّصل ع�ما ويدّل مصدر@, Ëºٕا فهو الطHق@: وأمّا

فيقال ومتعّدياً طليق@وِطلق@/ فهو طلُق فيقال -زماً فيستعمل ا£ّرد@: الفعل وأمّا
مطلوق@/ فهو طلقتُه

ا¤صوريّة ]ع�ارتفاع فهو فانطلق@, فيقال@أطلقتُه ع�القبول@, وا-نطHق@يدّل
س�يرتفع أو ãÏ¿م أو عمل أو حركة ã|@فيستعمل بH@مانع@, العمل@وا¡ركة وأن@يكون
@ح(يرتفع أيى ـ رونا ذَ لتأخذوها lَمغا�ٕا Ôrانطلَْق ٕاذا ـ وا¤دوديّة والتقيّد اXانع فzا

/@lغاXا جهة ٕا3 Wتّداً ا-نطHق وIّصل العدّو جانب وا¡½Íمن ا¡ّد

/@٦ . ٣٨ ـ تكُم ßGع�آ واص�وا@ امشوا مأن Ôyِم الَمٔ�ُ وانطَلق

امشوا@/ أن قالوا وا¢اطبة الدعوة قبال ã| التقيّد ارتفع فٕاذا أيى

/@٢٩ . ٧٧ ـ ُشَعب ثَ�ث ذيى ٕا�ِظّل انطِلقوا بون ُتكذِّ به Ôrُكن ٕا�ما@ انطِلقوا

اانب@/ هذا ٕا3 ا¡ركة ã| Uتارون rأن Gم@: ا¡½Íويقال عyم ف�تفع أيى

آثار fن وأمثاGا@: الذهاب@والس�وا¡ركة وأمّا ,@Í½¡ا ارتفاع هو فا-نطHق



١٣٣ طلق

والكHمّية@/ ا¡اليّة بالقرينة ا¡½Íوتستفاد ارتفاع

فقط@/ Í½¡ا ارتفاع جهة ٕا3 الكلمة هذه استعFل موارد ã| فالنظر

البـقرة@, سـورة أواخر ã| تذكر فقد وآثاره@: وأحكامه الطـHق ¾Ìائط وأمّا
وفzا@:

/@٢٢٢ . ٢ ـ oَعل يٌع Òd ا	 فٕان الّط�َق عَزموا وٕان
تعا3 Oا َيرون Mيث ا¡قوق@, وحفظ الكامل العدل رعاية لزوم ٕا3 فأشار
يسمع تعا3 فهو ونيّاtم@, وأفكارهم وأعGFم أقواGم وع� علzم وشاهداً حاÍÈاً

ÊÈئرهم@/ ã| فون ÔOو قلوwم ã| ينوون ما ويعلم يقولون ما

ـ بٕاحسان ´Ì»الت أو ]عروٍف إ-مساك ـ برنا¶ ٕاجراء بلزوم تعا3 ح ØÍ½ي Øj
نفياً@/ أو ٕاثباتاً الطHق بعزم ح(العمل

باXعروف مقيّداً مواضع سبعة ã| hالكر القرآن ã| واXفارقة ´Ì»الت ذ@كر فقد
ÍßÈاراً@/ إ-مساك عن وuيى وإ-حسان@, واميل

يقع أن يلزم كذلک ورغبة@: وتوافق وصHح ]عروف وقع قد النكاح أّن فgا
الفراق أّن شاهدا ٕاذا وذلک كامل@, وتوافق bيل وب«Ìاح ]عروف أيضاً Fyبي الفراق

/@FG وصHح خ�

اXطّلقة@: حّق ã| آخر أمر رعاية لزوم الطHق@: وقوع بعد يذكر Øj
/@٢٤١ . ٢ ـ َع�اXتّق� حّقاً باXعروف متاٌع وللمطلَّقاِت

آخر@, جانب من n@تؤمَّن ما@دام اXطّلقة@ومعيشxا @تأم(متاع ãLّتXا فع�الرجل
ع� يقل nو ـ َع�اXتَّق� ـ تعا3 قوله بقرينة الِعّدة@, زمان ã| النفقة من أعّم وهذا

الزوج@/ فُِقد ٕاذا متٍّق كّل ليشمل oوالتعم طلَّقوا@, الّذين الرجال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



طّل ١٣٤

طّل@:

وشخُص ُطلول@, قيل ا Ø[ور أطHل وامع ثار, r-ا من الشاخص الطَّلَل: ـ مصبا
من ًHَّط الدَم السلطاُن وطَلَّ كالسقف@/ به Ï¿يغ غطاء السفينة@: وطَلَل َطَلُله@, ء@: ãÏ¿ال
تِعب باب ومن قتل@, باب من الدُم طّل فيقال أيضاً -زماً ويستعمل أهدَر@/ قتل@: باب
وأطلّه أبطله ٕاذا السلطان طلّه فيقال متعّدياً@, ٕاّ- يستعمل - وقال زيد أبو وأنكره لغة@/
ومع�@/ وزناً عليه أ¾Ìف مثل ء ãÏ¿ال ع� الرجل وأطّل واُِطّل@/ فطُلَّ أيضاً@, بأ-لف

اXطر@/ أضعُف ويقال اòفيف اXطر والطَّّل@: قرب@/ أيضاً@: الزمان وأطّل

وَغضـارته@/ ء ãÏ¿ال َغضاضـة ـ أحدها ثHثـة@: أصول ع� يدّل طّل@: ـ مقا

يى Ød ا Ø̂ ٕا اXطر@, أضعف وهو الطَّّل فأ-ّول ء@/ ãÏ¿ال ٕابطال ـ والثالث إ-¾Ìاف@/ وا-rخر
يت Ød ا Ø̂ ٕا بعـÎÉم@: قال َطّلتـه@, الرجل امرأة تسّمي ولذلک أ-رض@, Jّسن ٔ-@نّه به
من شـَخص ما وهو الطَّلَل@: ـ ا-rخر والباب طَّل@/ ا Øu@كأ عينه ã| َغّضة ا Øu@-ٔ بذلک
وامع جGHا@, السفينة@: وطَلَل أ¾Ìف@/ ٕاذا ء ãÏ¿ال ع� أطّل ذلک ومن الديار@, آثار
ء@: ãÏ¿ال ٕابـطال وأمّا عنک@/ ببعد ء ãÏ¿ال ٕا3 تنظر عنقک مددَت ٕاذا وتطاللُت أطHل@/

Gا@/ يُطَلب n ٕاذا وذلک ٕابطاGا@, وهو الدماء ٕاطHل فهو

أرسخ وهو mالدا القطر الصغار اXطر الطَّّل@: الليث@: قال ـ ٢٩٤ . ١٣ الxذيب
:@ أ-صمعيى عبيد أبو وطّلت@/ بHدك رُحبت ويقال أ-رض@, طّلت ويقال ندًي@, اXطر
:@ Ø ãvالكسا وقال ال«Êء@/ ُطّلت وقد البغش@, Øj ذاذ@, الرَّ Øj الطَّّل@, وأضعفه@: اXطر أخّف
:@ ّ أ-صمعيى وعن ء@/ ãÏ¿ع�@ال إ-¾Ìاف إ-طHل: الليث: وقال مطلولة@من@الطَّّل/ أرض
الطُّّلة@: الفّراء@: وعن بأ-رض@/ -صقاً كان ما Ëºوالر الديار@, من شخص ما الطَّلَل@:
وعن /@Í½ÇÔ¡ا والطِّّلة@: السلسة@/ اòمرة والطَّّلة@: النعمـة@/ والطَّّلة@: /@éّالل من ال¿Ìبة
ٕا3 الشجر عروق رجه ÔO الذيى للنَدي زيد@: أبو وقال ا¡ص�@/ الطَّليل@: :@ Ø ãèأ-عرا ابن



١٣٥ طّل

دمـه@, وطُّل يتشّوفن@, أيى السطوح@, من يتطاللن نساًء رأيت ويقال@: طَّل@, غصوuا
منه@/ وحبسوه ٕايّاه منعوه ٕاذا حقَّه@, فHناً فHن بنو طلَّ خالد@: عن /@Oا وطَلّه

َسقَّف@/ ظَلَّل@, ـ �١� �ِطلِّل� ـ قع

َخّضل@/ بَلّل@, ,@ نَّديى ـ �٢� �ِطلِّل� =
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بقطرات اXطر مصاديقه@: ومن نَدي@, مع طراوة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
الطرّية@/ وأ-رض الرخوة@, مع صغار

ٕا3 الشـجر عروق من Oرج وما ا¡ص�@, ع� تطلق اXع� هذا وبتناسـب
وع� طريّاً@, كان ٕاذا الديار من ويشخص ينبت وما اللّينة@, الناعمة واXرأة الغصون@,

ولطف@/ وطيبة طراوة فيه ٕا¾Ìاف
له@/ يُثأر nو غ�يابس وهو رطباً@, ٕابقائه فباعتبار الدم@: ٕاطHل وأمّا

التسقيف أّن ٕا3 مضافاً الع'ّية@/ اللغة من مأخوذ فهو واHل@: السقف وأمّا
اXكان@/ ã| ونداوة طراوة يوجب

مطلقاً@/ - القيدان@, فيه يHحظ أن -زم ãæعاXا هذه من فكّل

ا Òwأصا بَربوة َجنَّـة َكَمَثل ا	@/// َمرضات ابتغاَء م Ô ÒGأموا ُينِفقوَن الَّذيَن وَمَثُل
/@٢٦٤ . ٢ ـ فَطّل وابٌل ُيِص}ا n ِضعف�فٕان @ُكلها اُ فآتت وابٌل

ã| الواقع ا¤يط ذلک فٕاّن wا@, يتعلّق وما انّة هو واXراد صفة@, عب كالصَّ الطَّّل
وخارج@/ داخل من الندي وبFّشحات اGواء بلطافة ونداوة@, طراوة فيه طّل ارتفاع@:



طمث ١٣٦

فيه الطَّّل كا¤يط نفسـه ã| فهو مرضاته@: سبيل ã|و Oا ã| كان ٕاذا فإ-نفاق

Ø ãRغي لطف ¡قـه ٕاذا ØDس و- وا§ـّو@, والتضاعف الðايد اقتضاء وفيه ونداوة طراوة
الرaانّية@/ والفضل الرaة من وابل وأصابه

هو الكHم موضوع فٕاّن الضعيف@: باXطر اXورد هذا ã| الطّل تفس� و-@يصّح
فتكون وابل يُص}Çا n وٕاذا ضعف(@, باُ@كلها ãçتأ حينئذ فهيى وابل أصاwا فٕاذا انّة

هوائها@/ وبرودة Tلّها ÏÉقت[ ونداوة طراوة فzا ًHَّط

الوصـفيّة ع� إ-dيّة غلبة ٕا3 مضافاً التأنيث@: مورد ã| الطَّّل استعFل وأمّا
والَقرن@/ والكَّل وج كالزَّ كث�ة@, نظائره أّن فيه@,

Ø'يع أن والHّزم ية@, r-ا ã| التعب� هذا mHي - الطّل من اXطر ٕارادة أّن \O@-و
بنقيض ليس القطر كبار وهو الوابل اXطر فٕاّن Tتمل@, فطّل وابل يوجد n فٕان ـ @كذلک

ويرتفعان@/ Nتمعان - ضّدان بل يرتفعان - Ø�ح القطر@, صغار ]ع�اXطر الطّل

صحيح@/ غ� Fzف ]ع�اXطر الوابل ع�انتفاء الطّل وجود فتفريع

Oا مرضاة ع�ابتغاء متوقفة إ-Gيّة والعناية والرأفة الرaة وابل ٕاصابة ٕاّن Øj
/@O إ-نفاق يكون وأن

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

طمث@:

وافـFعها@, Îا ØÉاقت وقتل@: ÍÈب ãèبا من طمثاً امرأته الرجُل طَمث ـ مصبا
بالنكاح@/ يَُدمِّهّن n أيى ـ َيطِمثهّن n ـ وعليه بالتدمية@, ٕاّ- نكاحاً الطمث يكون و-
وطمثت /@ Ø ã Øِج� انّيَّة و- ØãÏ»ٕان إ-نسيَّة يطمث n عبّاس@: ابن عن ا-rية تفس� ã|و

فـهيى Iيض@, ما أّوَل عليه يزيد وبعÎÉم حاضت@/ ٕاذا ÍÈب@: باب من طمثاً اXرأة
لغة@/ تِعب باب ومن هاء@/ بغ� طامث



١٣٧ طمث

ã| الطـمث :@ Ø ãæالشيبا قال ء@/ ãÏ¿ال مّس ع� يدّل صحيح أصل طمث@: ـ مقا
ذلک ومن أحٌد@/ قبلنا الَمرتَع ذا طمَث ما يقال ء@/ ãÏ¾ كّل ã|وذلک اXّس@, العرب@: @كHم
اXوضع هذا ã| وهذا FPع@/ Îا Ø»م اXرأة@: الرجُل طَمث ويقال ا¡ائض@/ وهيى الطاِمث

عقلَته@/ ٕاذا :@ Òالبع� طمثُت اòليل@: قال وحده@/ FPع يكون -

ـ َيطِمثهّن n ـ مّسـه ما أيى ـ قّط حبٌل Òالبع� هذا طمث ما ـ ٣٧٤ ا-شتقاق
وخالطها@/ Îا Ø»م أيى الدم طَمثَها من مأخوذ كأ@نّه معروف@, والطمث Zس«Îّن@/ n أيى

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

والتحقيق@:

ومن ء@/ ãÏ¿ال ã| فاً ØÍ½ت يوجب مؤّثر مّس هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ-صل أّن
البكارة@/ ٕازالة ã| Fك الدم@, وٕاخراج بالتدميـة اFع أيى وا-فFاع@, ا-قتضاض ذلک

ã| فالطامث الدم@, Rروج Uصوصاً تأ ّثراً البدن ã| اXوجب ا¡يض حالة ذلک ومن
اXقيِّد وا¡بل العقال ذلک ومن مyا@, يتأ ّثر ع�مَن أطلق Øj ا¡الة@, تلک هو ا¡قيقة

للبع�@/

أ@ك'@/ اشتقاق الطمس وب(ماّدة وبيyا

/@٥٦ . ٥٥ ـ جاّن و� قبَلهم ٕانٌس َيطِمثهّن Ònالطرف قا¼Íاُت فzّن

/@٧٤ . ٥٥ ـ جاّن و� قبلهم ٕانٌس يطِمثهّن n يام@/// ßòا ã|مقصورات حوٌر

من كّل روحانيّة بتناسب روحانيّة متناسبة لطيفة Uلوقة ا¡ور أّن \O و-
اّنة@/ ã| مصاحبxا من ويلتّذون wا يستأنسون اّنة@, أهل

اسـد كثافات من ويتطّهرون أ-رجاس من هون Ø4يت اـنّة أهل كان ا ØXو
من فيتقّربون وباطناً@, ظاهراً وروحاً@, ÓÊ»ج مطّهرة@, لطيفة أجساماً ويص�ون ,@ ّ اXاّديى



طمس ١٣٨

من أيضاً ا¡Çور فتكون ومقامه@: مرتبته Mسب كّل وأ-ع�@, æأ-د اXلكوت nعوا
/@nالعا ذلک

تعا3@: بقوله التعب� يصّح فحينئذ

جاّن@/ و� قبلهم ٕانس َيطِمثهّن Òn
أحد يَطمـثهّن n Mيث فzا@, اهة Ø4وال والقداسة الطّهارة كFل ٕا3 ٕاشارة وهذا
مـن اXســتفادة القادسـة الطاهرة فطـرtا ÏÉقت[ اXعـ� وهذا وإ-نس@, اّن من

اXقصورات@/ القا¼Íات
يتصّور ا Ø̂ ٕا اائز غ� والتأث� السوء والنظر التعّديى فٕاّن بااّن@: التعب� وأمّا

/@nعا ّ أيى ã| ااّن أو إ-نس أفراد جانب من يتحقّق أن

هـذه أمـثال مـن هـون Ø4وم أون Ø'م فهم الطيِّـبة@: وأ-رواح اHXئكـة وأمّا
ا¡ّق@/ عن اXتعّدية وا¦ايHت ا-Lرافات

كان@/ Lو ّ بأيى ف ØÍ½الت فيه يصدق Mيث اXؤّثر اXّس هو فالطمث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طمس@:

يَتعّدي هو@, وطمَس Tوُته@, ÍÈب@: باب من طمساً الرجل طمست ـ مصبا
درس@/ طُموساً@: ويَطُمس يطِمس الطريُق وطمَس يَتعّدي@/ و-

,@ اÇòطَّ طمسُت يقال@: ومسـحه@, ء ãÏ¿ال Tـو ع� يدّل أصل طمس@: ـ مقا
أيضاً@/ طاِمٌس ُء ãÏ¿وال أ-ثر@/ وطمسُت

ع� لَطَمْسـنا@ ُطِمست@/@ الّنجـوُم ذا@ @وٕا ـ با¤ـو أ-ثـر@ ٕازالة الطَّْمس@: ـ مفر
ـ وجوهاً َنطِمس أن قبل ِمن أ-ثر@/ يُطمس Fك وصورtا ضوءها أَزلنا أيى أعيyم@,
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أو ا-rخرة@, ã| قفاهم ã| تص�عيوuم أن أو والكHب@, الِقردة كصور ُصَورهم Òفتص�
أعـظم وذلک أذنـاباً@, رؤسـاءهم وSعَل والرؤساء@, أ-عيان أو اGداية@, عن يرّدهم

الَبوار@/ سبب

ء ãÏ¾ وكـّل ا¤Çو@, مثل وغ�ه@, أ-ثر طمُسک والطَّْمس@: ـ ٢٨ . ٣ امهرة
Ëºوطا @دارس@/ طاِمس@أيى وطريق عيَنه@, Oطمَس@ا ـ قوGم ومنه طمسَته@, غّطيته@فقد

أعHمه@/ دثرت ٕاذا أيضاً@,

:@ ÔÍ½والب والنجم والقمر دَرس@, طموساً@: ُء ãÏ¿ال طمس ـ ٢٩١ . ٢ أ-فعال
أهلكـته@, طمساً@: َء ãÏ¿ال وطمسُت بعد@/ ء@: ãÏ¿وال فسـد@, والقلُب@: ضـوؤها@, ذهب

أنا@/ وطسمته درس@, ُء@: ãÏ¿ال Ë Ò»َوط Tوته@/ وأيضاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وصورة نظم زوال يوجب الشديد الَمّس هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
/@Fyم أعّم اXّس أّن Fك الطمث@, مفهوم من أقوي وهذا ء@/ ãÏ¿ال

fن التغي�@: الفساد@, الصورة@, ٕازالة أ-ثر@, ٕازالة الضوِء@, ذهاب ـ oمفاه وأمّا
أو آثـاره Çfن وأمـثاGا@: والُبـعد@, والدرس@, اXطلق@, اXسح وأمّا أ-صل@/ مصاديق

لوازمه@/

/@٣٧ . ٥٤ ـ م Òy أعيُ َفطمسنا َضيِفه َعن راَوُدوه وَلَقد

/@٤٧ . ٤ ـ وجوهاً َنطِمَس أن َقبِل ِمن معكُم Xا قاً ُمصدِّ لنا نزَّ ا ß[ آمنوا

/@ ٨ . ٧٧ ـ ُفرَجت Êء Ú»ال وٕاذا ُطِمست النّجوُم فٕاذا

علzا@/ اFXتّبة ونتائجها آثارها MيثHتّل فzا@, الصورة نظم ٕازالة يراد
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البحث@/ غ�قابلة جزئيّة فأمور اXوارد@: هذه ã|الطمس خصوصيّات وأمّا

/@ ٨٨ . ١٠ ـ ع�قلوwم واشُدد م ßGَع�أموا اطِمْس رّبنا

/@٦٦ . ٣٦ ـ Íاَط Ù½ال فاسَتبقوا م ßy َع�أعيُ َلَطَمْسنا َنشاء ولو

وا-ستعHء Iّققه@با-ستيHء ٕاشارة@ٕا3 ع�: Mرف @ا-rيت( ã|@فاستعمل@الطمس
اXوردين هذين HRف الطمس@, وقوع ٕا3مطلق التعب�أ-ّول ã| النظر فٕاّن والتسّلط

ُيشاء@/ Lو ّ وبأيى واستيHء بٕاحاطة Iقّقه Fzف فاXنظور
تعا3كون Oا من يطلب مو�Ïºع� فٕاّن اXع�@: ذلک يقتضيان أيضاً واXوردان
إ�نسـاَن ٕانَّ ـ لطـغياuم السبب هو اXال ٕاّن حيث تسـلّطهم@, عن خارجة أمواGم

يفعلون@/ ما يفعلون وبوسيلته ـ استَغ4 رآُه َلَيطغيأن

ع�أعيyم والطمس شاء@, ٕاذا علzم الكامل ا-ستيHء ٕاثبات مقام ã| والثانية
أيدvم@/ ب( ما مشاهدة و-@يستطيعون طريق ّ أيى ã| ا-ستباق يقدرون - Mيث

وٕادرا@كـاtم اXعنويّة بصائرهم أّن ٕا3 ٕاشارة أ-بصار@: دون Ô)بأ-ع والتعب�
أعضاء من أ-ع(الظاهريّة هذه ٕاّ- Gم تبق nو مطموسة@, وكانت عميت قد الباطنيّة

البدن@/

نظمها@/ وٕازالة والتوّجه الوجهة جهة ٕا3 ٕاشارة بالوجوه@: والتعب�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طمع@:

ويَـتعّدي وطاِمع@, طِمٌع فهو وطFَِعيّـًة@, وطFَعاً طََمعاً ِء ãÏ¿ال ã| طِمَع ـ مصبا
يستعمل@]ع�أ-مل@, وقد حصوله, يقرب Dف وأ@ك&ما@يستعمل أطمعُته@, باGمزة@فيقال

حصوله@/ يبُعد ما أمَل ٕاذا مَطَمع@, غ� ã| طَمٌع ـ كHمهم ومن
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يقال ء@, ãÏ¿لل ّ قويى القلب ã| رجاء ع� يدّل صحيح واحد أصل طمع@: ـ مقا

ã�ّلِل ـ ِمطـFع امرأة ويقال التعّجب@, عند ـ زيد يا ولََطُمعَت طََمـعاً@/ ء ãÏ¿ال ã| طِمع
ِكن@/ Ô] و- تُطِمع

ã| ويقال ه@, Ôغ� فيه وأطمَعه وطَْمٌع@/ طَِمع فهو طََمعاً@, ء ãÏ¿ال ã| طمع ـ صحا
صارت ٕاذا فHُنٌة@, اXـرأُة وخُرجت الطمـع@, كث� صار أيى الرجُل@, @طَُمَع ـ التعّجب
التعّجب صور ٔ-ّن ء@, ãÏ¾ كّل ã|التعّجب وكذلک فHن@, ãÏÈالقا وقَُضَو اòروج@, @كث�َة

وبئس@/ ِنعم عyا شّذ وقد كلمًة@/ ت Ô'وك به@, ع ßdوأ زيداً@, أحسَن ما ثHث@:

أجل من الطمع أ@ك& كان وØXا له@/ ¾Îوًة ء ãÏ¿ال ٕا3 النفس نُزوع الطمع ـ مفر
طبع@/ الطمع قيل اGوي

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

والتحقيق@:

عن عبارة فهو النفس@, ã| ا-ستغناء يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
يده@/ عن خارج هو ما ٕا3 النفس [ايل

Fك ذّل الطمع أّن ورد وقد الدنيا@, حّب آثار ومن اXهلكة@, الصفات من وهذا
عّز@/ الناس أيديى ã| ØFع ا-ستغناء أّن

ليس وهذا مستحقّاً@: الطامع يكن n وٕان مستحسن أمر ٕا3 الطمع يكون وقد
صحيحاً@/ ا¦ايل كان ٕاذا مستحسناً@, يكون بل بقبيح@,

ٕا3 كا¦ايل ليسMّق@, ء ãÏ¿ب الوصول ٕا3 ا¦ايل وهو القبيح@, اXذموم فالطّمع
:@ ã| Fك بوجه@: فيه له استحقاق و- غ�ه يد ã| ما

/@٣٢ . ٣٣ ـ َمَرض َقلبه ã| الَّذيى فَيطمَع بالقول ف�Hضعَن Ø Ôíاتقي ٕان

ا¦ايل@/ ذلک ã| صحيح وجه له وليس له Nوز - ما ٕا3 [ايل فهذا
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:@ ã| Fوك
/@٣٨ . ٧٠ ـ oنَع جنََّة ُيدَخل مأن Ôyِم امرٔي ُكلُّ أَيطمع َكَفروا@/// ِللَّذيَن fا

و¾Ìائطه@/ أسبابَه ئِّي Ôv أن دون من أمر ٕا3 [ايل وهذا

تعا3@: قوله وهكذا

.@@٧٤ ـ أزيد َيطمعأن Ú Ôj /@/@/@@ دوداً ÒW ماً� لَُه وجعلُت َوحيداً َخلقُت وَمن ãæذَر
/@١٥

جهة@/ Hوب استحقاق دون من

وهـو صحيح مستحسن أمر ٕا3 ا¦ايل كان ٕاذا وهو اXستحَسن@, الطمع وأمّا
:@ ã| Fك ومقّدماته@: وسائله ئِّي Ôvو له يستعّد

/@ ٨٢ . ٢٦ ـ ã� يغفر أن أطمُع والَّذيى

/@ ٨٤ . ٥ ـ الّصا¡� الَقوم َمَع ربُّنا ُيدِخلنا وَنطمعأن

/@٥١ . ٢٦ ـ خطايانا ربُّنا َلنا يَغفر َنطمعأن انّا

استعّد ٕاذا له مانع - oالرح الرaن Oا الصا¡(من مع ودخوله اXغفرة فطمع
تعا3@: قال Fك العبودّية@, تقتضيه ا ØWو به مأمور ٕانّه بل له@,

/@٥٦ . ٧ ـ وطَمعاً َخوفاً وادعوه

/@١٦ . ٣٢ ـ وَطمعاً َخوفاً م Øwر َيدعون الَمضاجع َعن م Ôwَتتجا|ُجنو

جـنب ã| مـذنباً وكونه وتقص�ه نفسـه قصور ٕا3 التوّجه بلحاظ فاòوف@:
وكرمه وجوده ورأفته ٕا3رaته النظر بلحاظ والطمع@: Vاهدة@/ ّ بأيى جاهد ولو مو-ه

تعا3@/ منه إ-فاضة وبتوقّع العاّم@,

Ø ã\نXا جانب وٕا3 الطمع@, وهو اXثَبت جانب ٕا3 الناظرتان اهـتان وهاتان



١٤٣ طّم

اXراحل@/ [ام ã| ß)ملحوظت تكونا أن من -@بّد اòوف@: وهو

تعا3@: فيقول

/@١٢ . ٢٣ ـ الثِّقال الّسحاَب ÑÏ¿وُين وَطَمعاً َخْوفاً َق Ö Òال� ُيريكُم الَّذيى هَو

/@٢٤ . ٣٠ ـ وَطَمعاً َخْوفاً َق Ö Òال� ُيريكُم آياِتِه وِمن

حـالة حـصول ٔ-جـل ال'ق يـريكم أيى ٔ-جله@, مفعول ٔ-@نّه خوفاً@: نصب
تعا3@/ Oا ٕا3 الHّزم(للسالک والطمع اòوف

فيه فال'ق وٕاحراق@/ وناٌر ورaة@, ونور ٕاضاءة فzا وإ-نارة ٕانارة@, ال'ق فٕاّن
وحالة عذاب@, نزول من اòوف حالة حصوَل للشاهد ويوجب ,@Fyم كّل استعداد

ورaة@/ نور توّجه من الطمع

بشـّدة ا¡Çاصل ا¢Çصوص اللّـمعان ٕاراءة أيى آيـة@, ال'ق ٕاراءة كـون وأمّا
آيـات من ال«Êء@: ã| وجوده وعلل وخصوصيّاته حدوثه ٕا3 التوّجه فٕاّن وضغطة@:

وربوبّيته@/ وتدب�ه وقدرته عظمته

ال'ق - وطـمع@, خـوف حصول توجب ال'ق ٕاراءة فٕاّن بإ-راءة@: والتعب�
ال«Êوّية@/ اXنظومات سائر ã| Fك إ-راءة@, قيد بدون نفسه ã| ووجوده

يتعلّق به وما الطمع وموارد الطامع نيّة باختHف Oتلف الطمع حكم أّن فظهر
قبيحاً@/ أو مستحسناً فيكون الطمع@,

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

طّم@:

أ-رض به يسّويه Ø�ح ء ãÏ¿لل ء ãÏ¿ال ع�تغطية يدّل صحيح أصل طّم@: ـ مقا
ذلک@, ع� Jمل Øj وسّواها@, مHٔها بالFاب@: Òxالب طمَّ ـ قوGم ذلک من غ�ها@/ أو



طّم ١٤٤

البحر@, فالطِّّم@: ـ ّم والرِّ الطِّّم له ويقولون@: القرار@/ ذلک اXاُء طّم كأ@نّه الطِّّم@, للبحر فيقال
القـيامة@: يت Ød ولذلک وغلب@/ Hع ٕاذا أ-مـُر@: طمَّ قوGم@: ذلک ومن ال&ي@, ّم@: والرِّ
التغطية@/ فيه يكن n مع�التسوية@وٕان ففيه منه: أخذ ٕاذا َشَعره طمَّ قوGم: فأمّا الطاّمة@/

/@xالب يُطّم Fك طُّم قد كأ@نّه يُفصح - الّذيى الرجل الطِّمِطم@: الباب ومن

استوت Ø�ح مtHٔا قتل@: باب من Ó ØFَط بالFاب ها Òوغ� Òxالب طممت ـ مصبا
ذلک@/ wا فعل الFاب@: وطّمها أ-رض@, مع

ويقال الَكْبس@/ وهو بالFاب ßxالب طمُّ الطّم@: الليث@: قال ـ ٣٠٦ .@١٣ الxذيب
كّل ع� فَطَّم الّسـيل وجاء ,@ Ó ØFط يَطُّم وهو طَّم@, قد يعلو@: Ø�ح يَكـ& الّذيى ء ãÏ¿لل
ء@, ãÏ¾ كّل ع� تَطُّم القيامة هيى ـ الطاّمة جاءت فٕاذا الفّراء@: وقال عHه@/ أيى ء@: ãÏ¾
وقال ء@/ ãÏ¾ كّل ع� تِطـّم ã�ّال الّصـيحة هيى الطاّمـة@: الزّجـاج@: وقال تَِطّم@/ ويقال

/@HًÎº َعدواً يعدو مّر ٕاذا :@ ÓDطم البع�يطُّم طّم :@ ّ أ-صمعيى

وإ-غHق@/ السداَد أحكم ,@ سدَّ أغَلق@, �طامَم� ـ قع

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

والتحقيق@:

أو التغطية مطلق وأمّا وٕاغHق@/ تغطية ã| علّو هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
لوازمه@/ من بل بأصل@, فليس غ�ها@: أو الغلبة أو اXلء أو إ-غHق أو العلّو

ـ قوGم ã| Fك القيود@, هذه فيه تHحظ أن -بّد اXاّدة استعFل موارد من فكّل
أ-مُر@/ وطّم ء@, ãÏ¾ كلَّ السيُل وطّم ,@ Òxالب طّم

أ-صل@/ تناسب Vازيّة ãæعاf اXوارد@: بقيّة وأمّا

ن Ò ßX Ôoحـ Òا� زت وبُرِّ َسعيى ما إ�نساُن َيَتذكَُّر يَْوَم �ي الكُ الطاّمُة جاَءت فٕاذا



١٤٥ طّم

/@٣٥ . ٧٩ ـ َيري

وأعGFم وأفكارهم الناس وآمال اُ-مـور Vاريى من ء ãÏ¾ كلَّ يَطّم Õ Ònعا أيى
الظاهرّية@/ والعناوين اXاّدية العامّة واريانات الدنيويّة وا¡وادث

سيطرته@وحكومته Iت ء,@وNعلها ãÏ¾ @ويُغلق@كّل ويُغطّيى العاn@يَعلو هذا fحيط
Tّل@: كّل وJيط ويُسّويى HٔZو ونفوذه@,

/@٤٩ . ١٤ ـ ِ	ِ وَبرزوا@ واُت مى والسَّ أ�رض Ò7غ أ�رُض ُتبّدل يَوَم

وجُهه@: فيه كان ما ٕاّ- ء ãÏ¾ كّل يُطَّم فيومئذ

/@ ِ	ِ وَبرزوا@ رّبک@, وجُه ÒZوَيب فاٍن zا َعلَ َمن @ُكلَّ

يدّل فالطّم والطمس@, الطمث ومواّد اXاّدة ب( Óومع� لفظاً التناسب \O و-
أشّد أيضاً والطمث الطمث@, من أشّد كان الطمس أّن Fك الطمس@, من أشدَّ ع�مّس
ع� ـ م ـ س ـ ث ـ ع ـ حروف@ ã| الشـّدة علzا يدّل اXراتـب وهذه الّطمع@/ من

الFتيب@/

الطّم@/ كلمة ã|التضاعف ٕا3 مضافاً

يظهر ا Ø̂ ٕا الطامّة فٕاّن :@oحا بروز وذ@كر ـ Ôoح Òا� َزت وبُرِّ ـ ا-rية تتّمة وأمّا
فـتُطَّم وملتّذاÇtا@, و¾Îواtا وزخارفها بالدنيا تعلّقوا الّذين وهم اXذنب(@, ã| أثرها
أفكـارهم بواطـن ã| ã�ّال Ôoحا وُبّرزت ا-rخرة@, عالـم بٕاقبال وتف� اُ-مور تلک

وأعGFم@/

آماGم طَّموا قد وروحانيّة آخرة أهل فهم بالّدنيا@, Gم تعلّق Hف :@Oا أهل وأمّا
Zوتوا@/ أن قبل نفوÎºم وأماتوا وأفنوها الدنيويّة

يتذّكرون يومئذ م Øuفٕا wم, و-تتعلّق أشخا¼Îم@, خصوص ã| -تؤّثر فالطامّة



طمن ١٤٦

وجه ٕا3 ٕاّ- يتوّجهون و- اّنة@, سلوكهم بواطن ã| ويشاهدون ا¡ّق@, مساعzم ã|
َسعي@/ ما إ�نساُن َيتذكَّر َيومئٍذ ـ الرّب

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

طمن@:

باXوضع@: واطمأّن الطُّمأنينة@/ Ëº-ٕوا َيقلق@, nو سكن القلُب@: اطمأنَّ ـ مصبا
اطـمأّن ã| وأ-صـل بعÎÉم@: قال منخفض@/ :@ Øcمطم وموضع وطناً@/ ذه ØHوا به أقام
وقـيل قياس@/ غ� ع� السا@كن( من فراراً زوا ØY م Øyلك واسواّد@, اaاّر مثل أ-لف
اÇGمزة ت«Îيل وNوز اXيـم@/ ع� واُّخرت فأعل@, ع� ظهَره الرجُل طَأمن أ-صل

وخفضه@/ حناه ومعناه طامَن@, فيقال

وطامنت طُمأنينًة@/ Øcيطم اXكاُن ٕاطمأنَّ يقال Yزة@, بزيادة اُصيل طمن@: ـ مقا
َسّكنت@/ منه@:

قلوُبكم@/ به Ú[ولتطم ـ ا-نزعـاج بعد السكون وا-طمينان@: الطُّمأنينـة ـ مفر
بالسوء@/ أمّارًة تص� - أن وهيى ة@: طمِئنَّ Xا النَّفُس ا Ôx يا@أ@يّ

ã| وقـيل سكن@, ٕاذا قلبُـه اطمأّن الّليث@: قال طمن@: ـ@ ٣٧٧ . ١٣ الxذيب
ـ وقوله ا@/ Øwلر وأخبتت بإ-Zان اطمأ@ّنت ã�ّال هيى الُمطمئنَّة@: النَّفُس ا Ôx َأ@يَّ يا تفس�ـ
الطُّمأنينة@/ Ëº-ٕوا بالغيب@/ إ-Zان بعد اXعاينة ٕا3 ليسكن أيى :@ ãMَقل Ú[ِلَيطم ولكن
فzا حّلت ا Ø̂ ٕا اطمأّن ã|حّلت ã�ّال اGمزة ٔ-ّن بغ�Yز@, حناه@, ٕاذا ظهَره طامَن ويقال

باGمزة@/ طأمَن يقول@: من ومyم السا@كن(@/ ب( امع حذار

الرجل واطمأّن السكون@, والطُّمأنينـة@: سـّكنه@/ َء@: ãÏ¿ال طأمَن طمن@: ـ لسا
من أصله وأّن مقلوب اطمأّن أّن ٕا3 سـيبويه ذهب سكن@/ أيى وُطمأنينة@: اطمئناناً



١٤٧ طمن

زيادة@, غ�ذيى طأمَن أّن سيبويه@: وحّجة ذلک@/ ضّد فرأي عمرو أبو وخالفه طأمَن@,
ٕاذا وذلک لذلک@, الوهن من ÍÈب ¡قها الكلمَة ¡قت ٕاذا والزيادة زيادة@, ذو واطمأّن

مستعمل@/ غ� وطمن آخر@, ضعف ٕالzا أÌºع الضعف من ÍÈٌب ¡قها
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا-ضـطراب رفع أيى اضطراب@, بعد سكون هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
معنويّاً@/ أو ماّدياً السكون@, حالة واستقرار

:@ ã| Fك :@ ّ اXاّديى فا-طمينان

َمكان ُكّل ِمن َرَغداً رزُقها يأتzا مطمئـنًَّة آِمنًة كاَنت َقريًة@ َمثً� ا	 ÍÒÈَب
/@١١٢ . ١٦ ـ واòوف ا�وع لباَس ا	 فأذاَقها ا	 بأنُعم فكفرت

تعيّ¿Îم@/ وسائل مع الناس من وbع وزراعة عFرة فzا Tّل Vموع فالقرية@:
وجـريان وعي¿Îم حياtم أسباب وtيّؤ أمورهم بنظم Jصل ا Ø̂ ٕا فzا وا-طمينان
ظل أو خوف أو جوع من واختHل اضطراب فzا يُري - Mيث بيyم@/ العدالة برنا¶

عصيان@/ أو فساد أو

:@ ã| Fك :@ ّ اXعنويى وا-طمينان

/@١٠ . ٨ ـ ُقلوُبكم به Ú[ولَتطم ¿Ìي بُ ٕاّ�@ اُ	 َجَعلَه وما

/@٢٨ . ١٣ ـ الُقلوب Û[َتطم ا	 ِبِذكر أ�

/@٢٧ . ٨٩ ـ َمرضيّة راضيًة ٕا�ربّک ارِجعيى الُمطمئنَّة النَّفُس ا Ôx َأ@يُّ يا

/@١٠٦ . ١٦ ـ باZ�ٕان Ø[مطم وقلبُه @كره اُ َمن ٕاّ�



طمن ١٤٨

ا-ضطراب يرتفع Mيث اليق(وال¿Îود بنور يتحّصل ا Ø̂ ٕا القلب ã|@فا-طمينان
والFّدد@/ والðلزل

,@٢ ـ ã�آي ã| Fك ـ فأ-ّول ٕاليه@: وبالنسبة Ø)مع أمر مقابل ã| أو مطلق ٕامّا وهو
جهة من بدر غزوة مورد ã| اُ-و3 ã| قلوwم اطمينان فٕاّن /@٤ ,@١ ـ ã| Fك ãæوالثا /@٣

العدّو@:

ُمْرِدف�@/ اX�ِئكَِة ِمَن بألٍف @كُم دُّ ß ÔW ã Ùæَلكُمأ فاْسَتجاَب َرّبكُم تسَتغيثوَن ٕاذ

وا-عتقاد@/ اُ-صول جهات من فيه اُ@كره ]ا تتعلّق ـ والرابعة

ã| اXطلقة الطمأنينة Iقّق ويراد fطلق@, :@٣ ,@٢ ـ ã| ا-طمينان حصول وأمّا
إ-ÇZان مراحل bيع ã| والðلزل والFّدد ا-ضطراب مطلـق عن وخروجها النفس

البعث@/ ويوم وأفعاله وصفاته وبأÊºئه تعا3 Oبا

نور ورسوخ ال¿Îوديّة اXعرفة Iقّق بعد ٕاّ- قلب ã| تستقّر - الطُمأنينة وهذه
وسلطانه@, وحgه ٕارادته ونفوذ وقيّوميّته وقدرته وعلمه ٕاحاطته يشاهد Ø�ح اليق(@,

وذّله@/ وفقره نفسه عبوديّة Øj
علzا@: مFتّبة ونتائج آثاراً للطمأنينة أّن ع� :@٣ آية وتدّل

Oا ã| اXعرفة واليق(ونور ا-طمينان له Iّصل من فٕاّن ٕا�َربِّک@: ٕارِجعيى ـ ١
ٕا3 وا¦Çايل بالدنيـا التعلّق له Zكن و- به@, ومتعلِّق Oا ٕا3 قهراً منقطع فهو :@Oوبا

:@Oبا ا-طمينان مقابل ã| wا التعلّق فٕاّن مشxياtا@,

ولئَک اُ Çwا@/// واطمأ ّنوا@ نيـا الدُّ ـياة Ò¡با وَرضوا ِلقاَءنا �@َيـرجون الَّذيَن ٕانَّ
/@٧ . ١٠ @ـ@ النّار مأواهم

ّ ال¿Îوديى بالعـلم عرف ا-طميـنان درجة ٕا3 وصـل مَْن فٕاّن ٕا�ربّک@: ـ ٢



١٤٩ طمن

وٕاعانته@, وبٕافاضاته تعا3 Oا من كان ونورانيّته واهتداءه وتوفيقه سلوكه أّن Ø ãاليقي�
ا¡ا-ت@/ bيع ã| له ã ØèرXا وهو

ع� وجوِده فيضه وcول رaته ã Ø�Q ُيشاهد اXقام هذا ã| فٕانّه راِضيًَة@: ـ ٣

ã| خاضع فهو خاّصة@, والباطنيّة الظاهريّة حا-تـه قاطبة ã| وعليه عاّمة@, )Xالعا
ولطفه@/ وكرمه ٕاحسانه مقابل

ã\وين ,@oالكامل@يستلزم@الوفاق@والتسل التاّم@واòضوع الرضا فٕاّن َمرضيًَّة@: ـ ٤
تعا3@, Oا عند مرضيّاً كونه اXع�يوجب وهذا وا-Lراف@, وا¦ّرد والعصيان اHòَف

الصا¡(@/ عباده ومن

له يكون - وأن العبودّية@, مقام يHزم مرضيّاً كونه فٕاّن :@ ِعباديى ã| ãفادُخ� ـ ٥
الّذين عباده زمرة ã| فيدخل خالصة@, طاعة ã| وهو تعا3@, Oا ã| ٕاّ- و[ايل هوي
ا-ضـطراب من Lيب و- الطمأنينة@, حّق يتحـقّق وهنا ,@Oا يشاء ما ٕاّ- -@يشاءون

أثر@/ والðلزل

واHòف@, أ-نانّية@, انتفاء يوجب العبوديّة حقيقة Iقّق فٕاّن :@ ãU َجنَّ ãوادُخ� ـ ٦
اÇXوانـع وارتـفاع ,@hالكـر وجهه ٕا3 والنظر واللقاء واXواجهة ا-رتباط وحصوَل
أولياء òواّص ا¢صوصة انّة وهيى اللقاء جنّة فاXراد والنورانّية@/ الظلFنيّة وا¡جب

لقاءه@/ يرجون الّذين Oا

ã| اXلحوظة اXراتب هذه ب( موجـود ãçالذا والتقّدم الFتيب أّن فظهر ـ ٧
مقام ـ ٣ الربوبّية@/ مقام ¾Îود ـ ٢ اXتعال@/ Oا ٕا3 الرجوع ـ ١ إ-طمينان@: موضوع
الصا¡(@/ العباد مقام لواء ã| الورود ـ ٥ َمرضيّاً@/ كونه مقام Iقّق ـ ٤ وIّققه@/ الرضا

وأوليائه@/ باللقاء ا¢صوصة انّة ã| الدخول ـ ٦

تعا3@: فقال ]راتبه@, وباطناً لفظاً الذكر فهو ع�الطمأنينة@: يتقّدم ما وأمّا



طىه ١٥٠

/@٢٨ . ١٣ ـ الُقلوب Ø[َتطم ا	 ِبِذكِر أ�

و¾ÎواÇtا و[ايtHا الدنيا عن وا-نقطاع ا-ن½Íاف يوجب وٕادامته فالتذّكر
ا-طمينان@/ Iّصل مقّدمة وهذا تعا3@, ٕاليه

وا-طـمينان Vّرد@, ّ رباعيى كدحرج طأمَن أّن فالظاهر ا-طمينان@: ماّدة وأمّا
فللتخفيف@/ القلب وأمّا ,@ ّ رباعيى مزيد @كا-قشعرار

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

طىه@:

/@٢٠ ـ Ï¿ ÒOن Ò ßX ةً َتذكَر ٕاّ� ÒZِلتَش الُقرآَن َعليَک أنزلنا ما طىه

والعقل علمه@, من اُوتينا ما ã�ّال الرموز من ا Øuفٕا Tتملة@, وجوه الكلمة هذه ã|
ازئيّات@/ معرفة ٕا3 له طريق -

مربوط اXباركة السورة هذه ã| البحـث أّن ٕا3 يُشـ�ان ا¡رفان هذان ـ ١
من بالطغيان يتعلّق Dف هو ا Ø̂ ٕا فzا اXهّم فالبحث ا¡رفان@, هـذان فzا ]وضوعات
اÇXطلق@, باÇGدي Øj ٕاÌºائيل@, ãوب� Ïºمو وSاُة هH@كُه فيه البحر وطريق فرعون@,
أ-Zن@, الطور وهكذا هارون@, أمر وجريان أ-نبياء@/ من واGدي التكوين@, ã| واGدي

اGوي@/ واتّباع

الناس@, wداية يؤَمر �ص� Ø ãRالن أّن ٕا3 ٕاشارة فيه :@ ةً َتذكَر ٕاّ� ـ السورة وصدر
والتكّلف@/ للزaة - للهداية@, وسيلة والقرآن

الطاغ(@/ وهداية ٕا3الطغيان السورة ã| التوّجه فيكون

/@٩ + ٥ @= @١٤ عدد@ ٕا3 ٕاشارة Fzف ا¡رفان يكون أن ـ ٢



١٥١ طىه

العدد هذا oوتتم معصوماً@, Ì¿ع بأربعة بشارة ٕا3 ٕاشارة ٕامّا ١٤ العدد وهذا
العدد@/ [ام ٕا3 ينxيى أن ٕا3 واGداية� التذكرة �وظيفة اXقام هذا وٕادامة عFته@, ã|

الطغاة@/ قبال ã| وتبي(ا¡ّق والتبليغ اGداية تستمّر وبوجودهم

والبشارة متفّرعة@, تسعة Øj أصيلة@, `سة ٕا3 ٕاشارة ا¡رف(@: wذين والتعب�
MاÍÈين@/ ليسوا الّذين التسعة تقّدم ãÏÉتقت

التـبليغ Iقّق زمان وأّول اGـداية أمر ظهور بداية ٕا3 ٕاشارة العـدد أّن وٕامّا
اÇXدينة ٕا3 اXسـلم( وانتقال اGجـرة وقوع Øj سـنة@, ١٣ بانxاء وذلک والرسالة@,

ا¡قائق@/ بيان ã| وحّريxم

سنة@, ع¿Ìة ٕا3أربع �ص� الرسول حياة زمان ٕا3امتداد ٕاشارة العدد أّن وٕامّا
فيمتّد اGجرة@, قبل أربع سـنة ã| كان نزوGا أّن ع� بناء ية@, r-وا السورة نزول من

اXسّمي@/ أ-جل ٕا3 والعبوديّة واGداية التبليغ

اXباركة@: السورة آخر ã|و ـ اGجرة وقبل ]كّة نزلت قد الكرZة السورة وهذه

وَمـن ّ الّسـِويى Íاط Ù½ال أْصحاُب َمن َفَسـَتعلمون ّبصوا Ò�ف ُم�بٌِّص ُكلٌّ ُقل
/@ اهَتديى

وفـهرس مسؤوليته وعنوان أ-@كرم الرسول برنا¶ أّن ٕا3 يشار الرمز وÇwذا
رفعه ã| واهاد الناس أفراد ã| الطغيان وجود ٕا3 التوّجه هو الرسالة@: ã| مأموريّته

والفHح@/ الرشاد وتبي( باGداية
أعلم@/ Oوا ,@Hًقلي ٕاّ- العلم من اُوتينا وما العلم@, من مبلُغنا هذا

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



طهر ١٥٢

طهر@:

النـقاء وهو الطُّهر@, Ëº-ٕوا طهارًة وقُرب@, قتَل ãèبا من ء ãÏ¿ال طهر ـ مصبا
للحالة قيل ومنه العيـب@, من ء بريى أيى الِعرض@, طاهر وهو والنََّجس@, الدنَس من
من وطاهر أ-دناس من طاهـرة وامرأة أطهـار@, وامع ُطهر@, للحـيض اXناقضـة
قـرب@/ باب من قليـلة لغـة ã|و قتـل@, باب من ا¡يض من طهرت وقد ا¡ـيض@/
Sس@, خـHف طـاهر@: ومـاء التطّهر@, ]عـ� الطهارة وتكون اغتسلت@/ وتطّهرت@:
لوصف أ@نّه وأ-@ك& طاهر@, ]ع� وأ@نّه مبالغة قيل وَطهور@: به@, للتطّهر صا¬ وطاهر:
مطهِّراً يكن n وما ويقال@: لغ�ه@/ اXطهِّر نفسه ã| الطاهر هو الطَّهور ثعلب@: قال زائد@,

بَطهور@/ فليس

الطُّهر@: ذلک ومن َدَنس@/ وزواِل نَقاِء ع� يدّل صحيح واحد أصل طهر@: ـ مقا
n ٕاذا@ النـيّات@: طـاهر وفـHٌن قبيح@/ وكلِّ الذّم عن ه Ø4الت والتطّهر@: َنس@/ الدَّ خHف

َطهوراً@/ ماًء ـ اXاء والطَّهور@: يَُدّنس@/

ماًء ã3 واطلب وطُهوراً@/ طَهوراً طُهرت وقد ر@, وَتطهَّ واّطَهر وطُهر طَهَر ـ لسا
ُطهر@, ذات وهيى طواهر@, وِنساء طاهر@, وامرأة فيه@/ ش}ة - الطهارة ã| بليغاً طَهوراً@:

به@/ استنجي باXاء@: وتطهَّر أطهار@/ ذوات وهّن

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

والتحقيق@:

ã| يكون أن من أعّم والقََذر@, النََّجس يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى

:@ ã| Fك اXاّديّة فالطهارة



١٥٣ طهر

/@١١ . ٨ ـ ِبه ركُم لُيطهِّ ماًء Êِء Ú»ال ِمن َعَليكُم ُل Ù2 ويُ

/@٤ . ٧٤ ـ فاهُجر جَز والرُّ َفَطهِّر وِثيابََک

/@@ ّ اXاّديى ّ الظاهريى نَس والدَّ النََّجس من ه Ø4الت ف�اد

:@ ã| Fك واXعنوّية@,
/@٤٢ . ٣ ـ رِك وطهَّ اصَطفاِك اَ	 ٕانَّ

/@٣٣ . ٣٣ ـ َتطه7اً ركُم وُيطهِّ الَبيت أهَل جَس الرِّ َعنكُُم لُيذِهَب ا	 ُيريُد ا Ú̂ ٕا
/@٤١ . ٥ ـ م Òwقلو ُيطهِّر أن اُ	 يُِرد Òn الَّذيَن ولئَک اُ

الروحانّية@/ وأ-رجاس أ-دناس عن تv4هم ف�اد

:@ ã| Fك واXطلقة
/@١٠٨ . ٩ ـ رين اXطَّهِّ بُّ ß ÔJ	وا روا يَتطهَّ بُّونأن ß ÔJ ِرجاٌل فيِه

/@٢٢٢ . ٢ ـ رين اXَتَطهِّ ّب ÔJو Òالتَّّواب� ّب ÔJ	ا ٕانَّ

/@٢٥ . ٢ ـ رة ُمَطهَّ وأزواٌج

باطنّية@/ معنويّة أو ماّدية جهة ã| الطهارة حصول مطلق ف�اد

أو جنابة أو نفاس أو حيض دم أو قذارة أو Sاسة جهة من التدنّس أّن فظهر
مyا كّل عن ه Ø4والت الطهارة@, يقابل ا ØW منحرفة@: عقيدة أو ذميمة صفة أو فاسدة نيّة
معنوّية@/ أو ماّدية جهة ã| يكون أن من أعّم والنقاء ه Ø4الت فهذا من@مصاديقها@, مصداق

وا-ّطـهار@: والتطّهر ه@/ Ø4والت النَقاء نفس Fzف يHحظ والطُّهر@: الطهارة ٕاّن Øj
طاهراً@/ ء ãÏ¿ال جعل فيه يHحظ والتطه� وٕاظهارها@/ الطهارة اختيار Fzف يHحظ

الصفات ã| أو وا-عتقاد@, أ-فكار ã| أو التكوين@, ã| ٕامّا آخر@: بوجه والطهارة



طهر ١٥٤

/@ ّ الطبيعيى اريان ã| أو ا-ختيارّية@, وأ-فعال أ-عFل ã| أو وأ-خHق@,

:@ ã| Fك ء@: ãÏ¿ال وذاِت التكوين ã| ـ@ ١

/@٤٨ . ٢٥ ـ َطهوراً ماًء Êِء Ú»ال ِمَن وأنَزلنا
/@٢١ . ٧٦ ـ َطهوراً ¾Ìاباً م Ûwر وَسقاُهم

فعيل@, ã| ليست مبالغة وفيه لول كالذَّ ء ãÏ¿ل الطهارة ثبوت ع� يدّل والطهور
َفعول@/ ã|ليس ورسوخ استمرار مع تثّبت فَعيل ã|و

كونه وأمّا نفسـه@, ã| طاهر وهو الصفة wذه ذاتاً اXتّصف هو الطَّهور@: فاXاء
¾Ìائط مع ¾Ìعاً أو عرفاً لوازمه من بل مدلوله@, حقيـقة من فليس لغـ�ه@: راً مَُطهِّ

Uصوصة@/
:@ ã| Fك وإ-عتقادات@: أ-فكار ã| ـ@ ٢

الَّذيَن ولئَک اُ فُخذوه@/// هذا Ôrاُوتي ٕان يقولوَن َمواضعه َبعِد ِمن الَكِلم فون رِّ ÔJ
/@٤٥ . ٥ ـ ٌ ِخزيى نيا الدُّ ã| م Ô ÒG م Òwقلو ُيطهِّر ا	أن يُِرد Òn

وتـطه� والتــوراة@, الzود ã| الثابتة وا-عتقادات وأ-حكام أ-فكار ã| أيى
/@Oا بأحكام والتقيّد ا¡قّة بالعقائد وا¦ّسک وجّل عّز Oا ٕا3 بالتوّجه قلوwم

:@ ã| Fك الباطنّية@: وأ-خHق الصفات ã| ـ@ ٣

/@٥٣ . ٣٣ ـ ّن ßwوقلو لقلوبكُم أْطَهُر ذلكُم حجاٍب َوراِء ِمن فاسئلوُهنَّ

/@ Ø ãباط� ومرض كَدر ّ أيى وعن القلب@, ã|َدنَس ّ أيى عن ههم Ø4ت يوجب أيى

:@ ã| Fك وأ-فعال@: أ-عFل ã| ـ@ ٤

/@٢٢٢ . ٢ ـ رين اXتطهِّ وJّب Òالّتواب� ّب ÔJ	ا ٕانَّ

/@١٠٨ . ٩ ـ رين اXتطهِّ ّب ÔJ	وا َيَتطّهروا ّبونأن ÔJ رجاٌل فيِه



١٥٥ طهر

والصHح@/ أعGFم ã| الطهارة Oتارون أيى

:@ ã| Fك مرتبة@: ّ أيى ã| الطهارة مطلق ã|و ـ@ ٥

/@٣٣ . ٣٣ ـ َتطه7اً ركُم وُيطهِّ البيت أهَل جَس الرِّ َعنكُم لُيذِهَب اُ	 ُيريُد ا Ú̂ ٕا
/@٤٢ . ٣ ـ � ÒXالعا نساِء َع� واصطفاِك رِك وطهَّ اصطفاِك اَ	 ٕانَّ

/@٢٥ . ٢ ـ رة ُمَطهَّ أزواج فzا م Ô ÒGو
مرتبة@/ ّ أيى ã| الطهارة مطلق ف�اد

:@ ã| Fك وجرياuا@: الطبيعة ã| ـ@ ٦

/@٢٢٢ . ٢ ـ َيْطُهْرن ØUح تقربوهّن َو�
ا¡يض@/ أيّام من العاّديى اريان عن الطهارة Gّن Iصل Ø�ح أيى

ّ أيى ã|و ا¡ا-ت من حالة ّ أيى ã|و الشؤون من شأن ّ أيى ã| التطه� أّن فظهر
الصفاء@واòلوص@والنورانّية@, @Iقّق ã|طÌ¾ أّول وهو Tبوٌب@ومطلوب@, مرتبة@ومقام:
الفيوضات وٕادراك الروحانيّة طلب مقام ã| اXوانع أهّم من والقذارة الكدورة أّن Fك@

إ-Gّية@/ والرaة

وÇJتويى السلوك منازل Çbيع ã| Nريى جامـع@: ومفهوم عاّم مع� فالتطه�
وتناسبه@/ تقتضيه ]ا مرتبة كّل ã| اXراتب@, ã| الس� وظائف قاطبة

ّ أيى ã|و ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ورجس عيب كّل عن ه Ø4التـ هو اXطلق فالتطه�
Øk-ٔا الÇgال هو وهذا التـكوين ã|و وأ-عFل والصفات أ-فكار مراتب من مرتبة

النورانّية@: حّد منxي ٕا3 والبلوغ

َتطه7اً@/ ركُم وُيطهِّ البيت أهَل جَس الرِّ َعنكُم لُيذِهَب ا	 ُيريد ا Ú̂ ٕا
.@@٣ ـ َكَفروا الَّذيَن ركِمن وُمطهِّ Ú ã�ٕا ورافُعَک ُمتَوّفيَک ã Øæ عي«Ïٕا يا اُ	 قاَل ٕاذ

/@٥٥



طهر ١٥٦

ا¡ياة ã| ومقابلxم ]صاحبxم وا-بتHء معا¾tÌم وكدورة اختHطهم من أيى
َرجاسxم@/ ومن الدنيا@,

وقلنا ال'زخ@, ٕا3 انتقاً- أو موتاً اXراد يكون أن ب( فيه فرق - اXع� وهذا
راجعه@/ ـ انتقاله يؤيّد ما الصلب ã|

يوجب ]ا والعمل الطهارة مقّدمات tيئة من يتمكّن ا Ø̂ ٕا السالک أّن \O و-
ميسور فغ� وقّوته@: بقدرته طاهراً النفس وجعل التطه� وأمّا أ-رجاس@/ عن البُعد
العبد@/ ٕا3 والتطّهر وجّل@, عّز Oا ٕا3 تعا3 Oا كHم ã| التطه� ينسب هذا وع� له@/

:@ ã| Fك Oا فتطه�

ركُم وُيطهِّ رُكم@, لُيطهِّ ُيريد ولكن م@, Òwقلو ُيطهِّر أن رِك@, وطهَّ اصطفاِك اَ	 ٕانَّ
ذين@/ الَّ ِمن ُرَك وُمطهِّ َتطه7اً@,

:@ ã| Fك لHٕنسان والتطّهر

ّب ÔJو رون@, َيَتَطهِّ اُناس م Øuا رين@, هِّ طَّ Xا ّب ÔJ وا	 روا َيَتَطهِّ أن ّبون ÔJ رجال
رين@/ تطهِّ Xا

تعا3@: Oا قال وقد اGداية@, فوق عالية مرتبة التطه� فٕاّن

َيشاء@/ َمن ديى Òv ا	 ولكّن أحببَت َمن ديى Òt � ٕانََّک

ãLقيÇ¡ا ]Çعناه يتحقّق ا Ø̂ ٕا Fyم وكّل اGداية@, Iقّق بعد التطه� يتصّور ا Ø̂ وٕا
النفس وجعل ا¡قائق وٕاراءة بإ-¾Îاد ٕاّ- Jصل - وهو النفس@, ã| بالتأث�والتغي�

ال¿Îود@/ Mصول وروحانيّاً نورانيّاً
ٕا3 الوسيلة هيى :@Oا ٕا3 السلوك ã| الصا¡ة وأعFله إ-نسان Vاهدة ٕاّن نعم

والتطه�@: اGداية



١٥٧ طود

م@/ Ô Úyدي Òy ل فينا جاَهَد وَمن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طود@:

فانفَلق ـ oالعظ ابل فالطَّود@: واحدة@/ كلمة وفيه صحيح أصل طود@: ـ مقا
مشتّق فعل كأ@نّه طّوف@, ٕاذا ابل@, ã| د طوَّ ويقولون /@oالَعظ كالّطود ِفرق ُكلُّ فكاَن

الطَّود@/ من

,@ ÓDعظ أ-طواد ب( Dف لكونه oبالعظ ووصفه ,@oالعظ ابل هو الطَّْود@: ـ مفر
/@ ÓDعظ ابال سائر ب( Dف لكونه -

ُصُعداً@/ الذاهب ال«Êء ã| الُمنطاد ابل وهو أ-طواد@, من طَود ٕاّ- هو ما ـ أسا
أو أعHه@/ من اXنحّط لمود Ôا وهو الطَّود@: ابن من وأÌºُع طّوله@/ تطويداً@: Oا ده وطوَّ

دي@/ الصَّ

ابن وعن سار@/ ٕاذا وَوَطد@: ق@/ Ô Òa ٕاذا وطاد@: ثَبت@/ ٕاذا طاد@: ـ ٤ . ١٤ الxذيب
اÇبل الطَّود@: عبـيد@: أبو وقال اXعاش@/ لطلب البHد ã| َف طوَّ ٕاذا د@: طوَّ :@ Ø ãèأ-عرا
وطّود تطوJاً@, به ح وطوَّ تطويداً بفHن فHن طّود غ�ه@: وقال أطواد@/ وbعه ,@oالعظ

الَمذاهب@/ وهيى الَمطاوح@, ã| wا وطّوح الَمطاود@, ã| بنفسه

طاد@: الفّراء@: الثابت@/ :@ والطاديى اGضبة@/ والطَّود@: /@oالعظ ابل الطَّود@: ـ لسا
سار@/ ٕاذا ووَطد@: ق@/ Ô Òa ٕاذا ووَطد@: ق@/ Ô Òa اذا وداط@: ثبت@/ ٕاذا

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

والتحقيق@:

مصـاديقه@: أحسن ومن وامتّد@/ ارتفع ما هو الكلمة@: ã| الواحـد أ-صل أّن



طور ١٥٨

اXرتفع@/ التّل أيى واGضبة بل@, Òا

مفهوم ã| ا-متداد فباعتبار وا¡مق@: البHد ã| والس� والثبوت التطويل وأمّا
اختHط ٕا3 مضافاً aقاً@, وا-ستعHء والFفّع البHد ã| الناس ب( والتظاهر الكلمة

أ@ك'@/ اشتقاق وبيyا الطول@/ الطوف@, الطوح@, الطوء@, الوطد@, الطود@, ـ@ oمفاه ب(

وأبعد وجاء ذهب ٕاذا وطاء امتّد@/ ٕاذا وطال وسار@/ ثبت ٕاذا ُء ãÏ¿ال َوطََد فيقال@:
وأذهبه@/ وأسقطه أهلكه وأطاحه@: ذهابه@/ ã|

كالطَّْود ِفرق @ُكلُّ فكاَن فانفَلَق البَْحر بَعصـاَك ب ßÍÈا ٕا�موÏºأن فأْوَحينا
/@٦٥ . ٢٦ ـ oالَعظ

والطَّـود@: اXنـفلق@/ ء ãÏ¿ال من والقطـيع Ë»الِق والِفرق@: ا-نشقاق@/ ا-نفHق@:@
واستطال@/ ما@@ارتفع

تلک وتشكّل بعضـه@, فوق بعضه ÓFا@كFم البحـر من اXنفلق اXاء كون واXراد
واحداً@, الَمسلک كان ع�طودين@ٕاذا أو اO@تعا3 , بأمر طوداً Ì¿ع ãع�@اث� اXنفلقات

أزيد@/ أو

ÍÈب وبوسيلة Oا بأمر هو Çا Ø̂ ٕا وانفHقه@: البحر ماء فFا@كم حال ّ أيى وع�
الطبيعة@/ جريان عن خارج وهذا البحر@/ ã| Ïºمو عصا

الفلق@/ البحر@, راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طور@:

بعد طَوراً ذلک وفَعل التارة@, بالفتح@: والطور جبل@/ Ëºٕا :@ ØËÉبال الطور ـ مصبا
حاله أيى طوَره وتَعّدي أطوار@/ وامع واGيئة@, ا¡ال والطَور مّرة@/ بعد مّرة أيى َطور@:

به@/ تليق ã�ّال



١٥٩ طور

من ء@, ãÏ¾ ã| ا-متداد وهو واحد@, مع� ع� يدّل صحيح أصل طور@: ـ مقا
عدا يقال ولذلک ِفنائها@, من معها Zتّد الّذيى وهو الدار@, طَوار ذلک من زمان@/ أو مكان
يَتعّدي@/ ٍء ãÏ¾ كّل ã| ذلک اسـتع� Øj داره@, من له هو الّذيى ا¡ـّد جاز أيى طَوَره@,
فيه بذلکXا يى Ød يكون أن وNوز موضوعاً@, ÓFَعل ÓÊºٕا يكون أن فيجوز جبل@, والطُّور

الّذيى هو فهذا طَور بعد طَوراً ذلک فعل ـ قوGم الباب ومن وعرضاً@/ طوً- امتداد من
وغ�ها@: الط� من ØãÏ¿للوح وقوGم مّدة@/ بعـد مّدة فعـله كأ@نّه الزمان@, من ذ@كرناه
أ-نيس@/ حّد عن تباعد أيى الطَّور@, فَعدا توّحش كأ نّه هذا@, من فهو ,@ Ø ãæوطُورا@ ّ طُوريى

ما تقرب - أيى َحـرانا@, تَُطر و- أقربه@, - أيى به@, أطور - ويقال@: ـ صحا

أيى أطوار@, والناس مُضغًة@/ وطَوراً علقًة طَوراً أ-خفش@: قال :@ أطواراً خَلقكُم حوَلنا@/
وكان وآخره@, أّوله حّديه أيى أطوَرْيه@, العلم ã| فHن وبلغ /@ Ø�ش ع�حا-ت أخياف
والنـاس@, الط� من ØãÏ¿الوح :@ ّ والطُّوريى أقصـاه@/ بلغ أيى الراء Ì»بك يقول أبو@زيد

/@ ّ طُوريى ام Òa يقال

حجارة@, سيناء ٕاّن وقيل ابل@, العرب كHم ã| الطُّور@: ـ ١٠ . ١٤ الxذيب
عمرو@: أبو وقال /@ ّ ُدوريى و- ّ طُوِريى بالدار ما تقول@: والعرب اXكان@/ Ëºٕا ٕانّه وقيل
الطَّور الليث@: وقال بعيد@/ بلد من جاء ٕاذا :@ ّ طُوريى وaام غريب@, أيى ّ طُوريى رجل
ابن وعن ,@ Ø�ش حا-ت ع� أصناف أيى أطوار والناس َطور@, بعد طَوراً يقول التارة

ا¡ّد@/ الطَّور :@ Ø ãèأ-عرا

أ-صناف@/ أ-خياف@: الساحة@/@ َري@: Ò¡ا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذا وَيقرب ء@/ ãÏ¿ال ã| معيّـنة مقّدرة كيفيّة هو اÇXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن



طور ١٦٠

IّوGا@/ بلحاظ ء ãÏ¿ال ã| ع�كيفيّة تطلق ا¡الة أّن ٕاّ- ا¡الة@, اXع�من
وا¡ّد@/ اGيئة@, ا¡الة@, oمفاه ع� تطلق اXناسبة وwذه

لوازم ومن Vـازيّة ãæعاf والُبعـد@: والتوّحش وا-متـداد التارة oمفاه وأمّا
وهذا وTدوديxّا@, ا¡الة تبّدل وبلحاظ وا¡الة@, الكيفيّة تلک امتداد ]ناسبة أ-صل@,

/@ الطبيعيى اريان عن وُبعدها وافFاقها امتيازها يوجب اXع�
مفهوم الðاماً منه ويفهم كيفّية@, بعد Uصوصة كيفيّة أيى طور@, بعد طوراً فيقال:
حالة وهيى wا@, متّصلة الدار خارج ã| كيفيّة وهو ِفناؤها@, الدار@: وطَوار والتارة@/ اXّرة
له@/ حّد هو ØFوع وامتـداده بُعده أيى طَـوَره@: وعدا وُبعـدها@/ امتدادها ã| Uصوصة
خHف شة متوحِّ حالة@Uصوصة ع� فٕانّه , ّ وِريى الدُّ @قبال ã| وهو ش, اXتوحِّ : ّ والطُّوريى

أ-نيس@/

أ-رض@/ ã| Uصوصة وع�كيفيّة Wتّد فٕانّه ابل@: وأمّا

/@١٥ . ٧١ ـ أطواراً َخلقكُم وَقد َوقاراً ِ	ِ تَرجوَن � لكُم ما

بركاته من علzم Oا أنعـم ما مشـاهدة بعـد م Øuٕا حيث نوح@, لقوم اòطاب
توّجه Gم يتحّصل nو ,@ ã Ùتج�Xا عظمته@وج'وته@وشأنه عن غفلوا أ-رضّية@وال«Êوّية@,

وجHله@/ ومقامه Oا بوقار وظّن ورجاء

ÇUصوصة وكـيفيّات ÇUتلفة حا-ت ع� إ-نسان أفراد خلق تعا3 أ@نّه مع
اخـتHف ã| Fكـ بـه@, خـاّصة كيفـيّة ع� مyم فرد كّل ã| مقـّدرة@, وخصوصيّات
والتوّجه الزائد والتنبّه الكث� التفطّن يوجب ا ØW وهذا وصورهم@, وألسنxم ظواهرهم

وعظمته@/ وقاره ٕا3 التاّم

اòلقة حال ã| فzم الكيفيّة Iقّق ع� ويدّل ُكم@, ـ ضم� من حال وأ-طوار



١٦١ طور

واXضـغة@, والعلقـة كالنطفـة مرتبة@, بعد مرتبة النشـوء ]راتب التفسـ� وأمّا /@Hًفع
قـوله ]ثل التعـب� اXع� بذلک واXناسب ومع�@, لفظاً التعب� يناسب Hف وغ�ها@:

ُنطَفة@/ ِمن Ú Ôjتُراب ِمن َخَلقكُم وا	 ـ تعا3

هيى حيث من أ-فراد Vـموع ã| هيى ا Ø̂ ٕا ا¢تلفة أ-طوار تلک أّن ٕا3 مضافاً
مyا@/ واحد كّل ã| - Vموعة@,

باXقام@/ يرتبط ما ãس� ã| مّر فقد سيناء@: طُوُر وأمّا

- اللغة@: أهل بعض وقال ابل@/ العرب كHم ã| ُطور@: ـ البلدان معجم ã|و
بن ببطور طوراً يى Ød وقيل@: طور@/ لHٔجرد يقال و- شجر@, ذا يكون Ø�ح طُوراً يسّمي
Zلكها وكان الطور@, الشام بHد ميع ويقال لHستثقال@, باؤه أسقطت �ع� ٕاÊºعيل
وGذا نابلس@, ع� اÌ¿Xف ابل هذا الطور ٕاّن العلFء بعض ذ@كر وقد ٕاليه@/ فنسبت
بـذبح اُمر oٕابراه أّن ويزعمون oعظ اعتقاد فيه فلهم الzود@: وأمّا السامرة@/ ه جُّ ß ÒJ
له يقال جبل كّل النَّْبط وبلسان الطور@/ يسّمي جبل مَدين من وبالقرب فيه@, ٕاÊºعيل
بل ل ÒQمر َعلَم ـ زيتا وطور سـيناء@/ طور قيل وشجر نبت عليه كان فٕاذا طور@,
ولذلک اXطر@, يسـقيه زيتون شجر رأسـه ع� اòابور@, قنطرة عند ع( رأس بقرب
ألف سبعون فيه مات وقد زيتا طور وفيه اXقّدس@: البيت فضائل ã|و زيتا@, طور يى Ød
,@ Øsجه واديى Fyبي Dوف ع�اXسجد@, ف ßÌ¿م وهو والقَمل@, والُعريى اوع قتلهم Ø ãRن
بقرب ٕاËºجبل وهو حجارة@, سيناء ٕاّن قيل سيناء@: طور وأمّا عي«�Ïع�@/ رفع ومنه

ã| نَصيب( أعFل من بلدة َعبِدين@: طُور �ص�@/ Ø ãRالنّـ زمن ã| فتح بُليد وعنده أيَلة@,
علzا@/ ف ßÌ¿Xا ابل بطن

كب�ة@: أقسام ثHثة ٕا3 أرÎÈا طبيعة Mسب Ë»تنق وهيى ـ ٢٢ ـ سينا تار±

ã| العريش بHد ـ ٣ الوسط@, ã| التـيه بHد ـ ٢ نوب@, Òا ã| الطور بHد ـ ١ :@ وهيى



طور ١٦٢

ومساحxا أ-aر@, البحر شطريى ب( نف«Îا ازيرة شبه ã| الّطور@: بHد أمّا ال¿Êل@/
بHد أوَعر ولعلّها وعرة@, جبليّة بHد وهيى مرّبع@, ميل آ-ف ع¿Ìة التقريبLو بوجه

بعض@/ فوق بعÎÉا مFا@كمة فzا ابال فFي أ-رضّية@, الكرة ع�سطح جبليّة

كّلها@, ازيرة تنسب وٕاليه سيناء@, طور جبل الطور@: بHد جبال وأ¾Îر ـ ٢٩
اÇبل وٕانّه الطور@, مدينة من Ø ã}Ì¿ال ال¿Êل ٕا3 كيلومFاً ستّ( Lو ع� واقع وهو
جاءه الّذيى ابل أيى ,@Oا جبل أو سيناء جبل أو حوريب Pبل التوراة ã| اXعروف
مشتعلة@/ عليقة ã|@الرّب له فظهر كاهن@مَديَن ي&ون يه ß Òa sغ @�ص�@لرعيى Ø ãRالن@Ïºمو

مرتفع@/ جبل@, ـ �طُور� ـ قع

جبل@/ = طورا :@ آراميى ,@ ãæياÌº ,@ ع'يى ـ ãLتطبي فرهنگ

ع� بالتقييد ٕاطHقه عليه ويدّل ]ع�ابل@, وغ�ه ّ الع'يى ã| الطور أّن فظهر

ã| وسـبق هارون@/ وطور عبدين@, وطور سيناء@, وطور زيتا@, كطور ÇUتلفة@, جبال
جبل@/ لكّل يقال النَّبط بلسان الطور ٕاّن البلدان@: معجم

الّسHم@/ موÏºعليه فيه ناجي الّذيى للطور بالغلبة ÓFعل جعل ٕانّه Øj
وخليج أيلة ٕا3 اXنxيى العقبة ب(خليج Dف سيناء, َجنوب ã| ابل@واقع وهذا

انوب@/ جهة ٕا3 HًيBم السويس@, ٕا3 اXنxيى السويس

جبل أو ,@Ïºمو جبل أو سيناء@, جبل هو إ-طHق@: عند الطور من اXراد وهل
عن عبارة سيناء طور أّن وا¡ّق ابال@! هذه Vموع أو هارون@, جبل أو اXناجاة@,
Lو ويعلو ,@Ïºمو Pبل تدعي ـة Øe مyا القمم وأع� مyا@, اXؤلّفة السلسلة Vموع

قدماً@/ ٧٣٦٣

/@٢٩ . ٢٨ ـ ناراً الطُّوِر جاِنب ِمن آنََس



١٦٣ طور

/@٢٨@.@٤٦ @ـ َقوماً ِلُتندر ربِّک ِمن رaًة ولكن ناَدينا ٕاذ الطُّوِر Pاِنب ُكنَت وما@

/@١ . ٥٢ ـ َمسطور وكتاٍب والّطوِر

Ïºمـو ]ناجاة ف ØÌ¿ت الّذيى ابل واXراد والتعريف@, للعهد الHّم أّن الظاهر
فيه@/ النور ومشاهدة

/@٥٢ . ١٩ ـ وقّربناه اZ�ٔن الطُّور جانب ِمن يناه وناَد

/@ ٨٠ . ٢٠ ـ اZ�ٔن الّطور جانَب وواعدنا@كُم عدّو@كُم ِمن َقدأSينا@كُم

مع وهو ٕاÌºائيل@, ãلب� معنوية كث�ة بركات وفيه ]ع�ال'كة@, ا¨ن من أ-Zن

ã Ø�Qو واHل العظمة آثار وظهور واXقام اXوقعيّة جهة من مباركاً نفسه ã| كان ذلک

وهيى قلله من الوسيع والبحر Ø'ال واHSء حواليه@, ã| الفضاء وسعة وفيه@, به أ-نوار
الصافية@/ الطبيعة مظاهر من

/@٢ . ٩٥ ـ Òسين� وُطوِر والّزيتوِن ßوالّت�

/@٢٠ . ٢٣ ـ َتنبت سيناَء ُطور ِمن Hرُج ةً وَشَجَر

/@ ãس� ـ@ راجع

/@٦٣ . ٢ ـ الّطوَر فوَقكُم وَرفعنا ميثاَقكُم أخذنا وٕاذ

/@١٥٤ . ٤ ـ الباب ادُخلوا م Ô ÒG وقلنا ]يثاِقِهم الّطوَر فوَقهم وَرفعنا

من Gم ُجنّة وكونه اGواِء ولتعديل -ًHواستظ استسقاًء Vتمعهم ã| الطّور رفع
واXعاش@/ تأم(ا¡ياة ã| يساعد ا ØW وغ�ذلک أ-عداء

والتحقيق@/ البحث مورد عن فخارج التارOّية@: ازئيّات سائر وأمّا

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



طوع ١٦٤

طوع@:

با¡رف يه وبعÎÉم@يُعدِّ باب@قال@, من طَوعاً وطاعه له@, انقاد أطاَعه@أيى ـ مصبا

ّ الرباعيى من والفاعل منه@, Ëºٕا والطاعة وخاف@, باع ãèبا من لغة ã|و له@, طاع فيقول
كذلک@, وطاوعته لت@, ÔÎºرُخصت@و نفُسه@: طاِئع@وَطيِّع@,@وطّوعت@له Ø ã~Hالث ومن مطيع
عن ٕاّ- يكون - اواب أّن Fك أمر عن ٕاّ- الطاعة تكون و- قالوا ٕانقاد@/ له@: وانطاع
وٕاذا ٕاطاعًة@, أطاعه فقد ٔ-مره ÏÉم ٕاذا فارس@: ابن وقال فأطاَع@/ أَمَره يقال قول@,
فيقال التاء Iذف وقد استطاع@, يقال والقدرة@, الطاقة طاَوعه@,@وا-ستطاعة@: وافقه@فقد
باهاد@, عون Ø'يت الّذين وهم َعة@: الُمطَّوِّ ومنه ع@, Ø'ت ِء@: ãÏ¿بال وتطّوع يَسطيع@/ اسطاع

عة@/ اXتَطَوِّ وأ-صل

طـاَعه يقال وا-نقياد@, ا-صحاب ع� يدّل واحد صحيح أصل طوع@: ـ مقا
فقد غ�ه وافق Xن ويقال له@/ ]ع�طاع وأطاَعه ٔ-مره@, ÏÉوم معه انقاد ٕاذا يطوعه
تكلّف أيى تَطّوع يقولون Øj تستطيعه@, Ø�ح أ-مر Gذا تَطاَوع تقول والعرب طاَوعه@/
n لكـنّه البـاب@, من فهو به@, تطّوع فقد ء@: ãÏ¿بال ع Ø'التـ ã| قوGم وأمّا استطاعته@/
/@ Ø ß'وال �òا باب ã| ٕاّ- هذا يقال و- َيفعـله@, أن أحبَّ خ� مع انقاد لكنّه َيلزمه@,

عة@/ اXطَّوِّ هاد@: ßبا يتطّوعون الّذين للمجاِهدة ويقال

له اتّسـع ٕاذا الَمـرتع له أطاع قد يقال@: ـ ّكيت السِّ ابن ـ ١٠٣ . ٣ الxذيب
فأطاعه بأمر أمره ويقال طاع@, اXوضع@: هذا ã| يقال وقد /@ الرعيى من وأمكنه الَمرتع
لَتفعلنّه الَكره@, نقيض الطَّوع@: ـ@ الليث وقال له@/ انقاد ٕاذا له طاع وقد غ�@, - بأ-لف

له@/ انقاد ٕاذا له وطاع كارهاً@/ أو وطائعاً َكرهاً@, أو طَوعاً

الطَّواعة Ëº-ٕوا وطاوَعـه@, يطوعه طاعه الَكره@, نقيض الطَّوع طوع@: ـ لسا



١٦٥ طوع

و- وعـاٍق@, عائق ãعاق� كقوGم مقلوب@, وطاٍع طائع@, أيى طَيِّع ورجل والطَّواعية@,
لِطاٍع@/ فعل

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

والتحقيق@:

رغـبة مع وا¡كم أ-مر يقتضـيه ]ا العمل هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ-صل أّن
فقدت وٕاذا أ-مر@/ طبق ع� والعمل واòضوع@, الرغبة@, قيود@: ثHثة فله وخضوع@,

/@- أم عمل أو خضوع حصل سواء الكره@, يصدق وا¦ايل الرغبة

/@ ٨٣ . ٣ ـ وَكرهاً َطوعاً رض وأ�َ وات مى السَّ ã|َمن أسلَم ولَُه

/@١٥ . ١٣ ـ وَكرهاً َطوعاً رض وأ�َ وات مى السَّ ã|َمن َيسجد وِ	

/@٥٣ . ٩ ـ ِمنكُم ُيتقّبل لَن َكرهاً أو َطوعاً أنِفقوا ُقل

بالرغبة تتحقّق ا Øu أ Fك إ-سHم@, وكذلک والسجدة إ-نفاق عمل ع�أّن فتدّل
بالَكره@/ كذلک والطَّوع

والَكـره اXكـلَّف@, من وا-ختـيار @الطَّوع Fzف يتصـّور والسجدة وإ-سـHم
من إ-نفـاق ٔ-ّن أحدYا@, ٕاّ- فيه يتصـّور Hف إ-نفـاق@: وأمّا /@ ّ الفطريى وا-ضطرار
با-ختيار صادراً@ كونه يصّح Ø�ح فطريّاً كونه فيه و-@يتصـّور ا-ختيارّية@, أ-عFل

أو@/ ـ بكلمة فيه Ø'ع قد هذا وع� bعاً@/ وبالكره

من بٕالزام أو إ-نفاق@, ã| Fك الغ�وٕالزامه@, من بٕا@كراه يكون أن من أعّم والَكره
السجدة@/ ã| Fك ووجوده@, فطرته ذات

/@١١ . ٤١ ـ طاِئع� أتينا قاَلتا َكرهاً أو َطوعاً ائِتيا ولٔ�رض ا ÒG َفقاَل

تعا3@: كقوله هذا@



طوع ١٦٦

وَكرهاً@/ َطوعاً وأ�رض Êوات Ú»ال ã|َمن أسلَم ولُه

Mرف التعب� يوجب مَن@: ـ كلمة ذ@كر أّن ٕاّ- الطاعة@, من قريب إ-سHم فٕاّن
Ø'فع وغ�ه@: يعقل Òن ßX الشامل وأ-رض ال«Êء نفس HRف امع@, ع� الداّل الواو

أو@/ Mرف
ا¡Çيوان أفراد ã| Fك وا-ختيار بالرغبة ٕامّا قسـم(@: ع� أيضاً الطوع ٕاّن ØjFك ,@ Ø ãçالذا وا-نقياد وباòضوع فطرة عن nوالتسا با¦ايل وٕامّا وإ-رادة@, القدرة ذويى

ا-ختيار@/ غ�ذويى ã|
إ-طاعة: وأمّا اXفهوم, نفس يHحظ@فيه أّن@الطَّوع والفرق@ب(الطَّوع@وإ-طاعة:
قـبال ã| بالفاعل@, الفعل قيام جهة مراراً قلنا Fك الصـيغة هذه ã| يHحظ ٕافعال فهو

التفعيل@/ ã| Fك الفعل وقوع

منه صدوره بلحاظ العـبد من الطاعة ,@hالكر القـرآن ã| Ø'ع قد هذا وع�
موارد bيع ã| Fك إ-فعال@, بصيغة واختياره@: وٕارادته ٕاليه العبد توّجه ولزوم به وقيامه

اXع�@: هذا

/@ ٨٠ . ٤ ـ ا	 أطاَع َفَقد سوَل الرَّ ُيِطع وَمن

/@١٥١ . ٢٦ ـ اÌ»Xف� أمر ُتطيعوا و� وأطيعوِن اَ	 فاّتقوا

/@٥٩ . ٤ ـ ِمنكُم أ�مر ã�واُو سوَل الرَّ وأطيعوا اَ	 أطيعوا

/@٦٤ . ٤ ـ ا	 بٕاذن ِلُيطاَع ٕاّ� َرسول ِمن أرَسلنا وما

/@١١٦ . ٦ ـ ُيضّلوك رض أ�َ ã|َمن Ò?أ@ك ُتِطع وٕان

منه@/ صدوره جهة فيه ويHحظ ٕا3الفاعل ينسب Mيث الطاعة كون واXنظور
:@ ã| Fك هو@, حيث من نفسه للفعل Ëºٕا والطاعة



١٦٧ طوع

/@ ٨١ . ٤ ـ َبرزوا فٕاذا طاعة ويقولون

/@٢١ . ٤٧ ـ َمعروف وقوٌل طاَعٌة

ٕا3تعلّق النظر فيه ويHحظ الوقوع@, ع�جهة يدّل ٕانّه وقلنا تفعيل@, والتطويع
واòضوع الرغبة Iقّق هو أ-مَر@: زيد طّوع ـ قولنا ã| فاXنظور اXفعول@, ٕا3 الفعل

تعا3@: قال أ-مر@, هذا خصوص ٕا3 الفعل تعلّق ã| وا-نقياد

/@٣٣ . ٥ ـ َفَقَتله أخيه قتَل نفُسه لُه فطّوعت

اXع� وهذا أخيه@, قتل ã| نفُسه أطاعته أو أخيه@, قتِل طاِئع نفُسه جعلته أيى
وأطـاعه@, طاعه فيقال الHّم@, Mرف يُستعمHن وإ-طاعة الطوع كلمة فٕاّن أحسن@:
القتل ونصب وجوده@, شخص والمُطاع النفس هو اXطيع فيكون له@, وأطاع له وطاع

أ-مّارة@/ النفس هو فالقاتل ااّر@, Mذف
له@/ وUصوصاً المُطاع طريق ã| العمل كان ٕاذا الHّم@: وذ@كر

أن من أعّم والطلب الطاعة@, طلب وهو ا-ستطواع@, فأصله ا-ستطاعة@: وأمّا
وجود هو اامع واXع� وتكوين@, بطبيعة أو حال بلسان أو بعمل أو بسؤال يكون

للعمل@/ ãÏÉقتXا
بـالوظيفة العمل مقام ã| واXوقعيّة والxيؤ ا-قتضاء Iقّق ا-ستطاعة@: fع�

أ-مر@/ وامتثال

غ�ه@: ã| أو ,@ ّ ٕاG×يى Ø ãæروحا أمر ã| ٕامّا الطاعة ٕاّن Øj
:@ ã| Fك فأ-ّول

عـنا Òd َيقولوا أن م Ô Òyبَي ليحكَم ورسوله ا	 �ٕا ُدعوا ٕاذا Òؤمن�Xا قوَل كاَن ا Ú̂ ٕا
/@٥١ . ٢٤ ـ وأطعنا



طوع ١٦٨

/@١٣ . ٤ ـ َجنّات يدخله ورسولَه ا	 ُيِطع وَمن

/@٣٣ . ٣٣ ـ ورسولَه ا	 وأِطعَن

:@ ã| Fك ãæوالثا

/@١ . ٣٣ ـ الكافرين ُتِطع َف�

/@ ٨ . ٦٨ ـ بين الُمكذِّ ُتِطع َف�

/@١٥١ . ٢٦ ـ الُمسرفين أمَر ُتطيعوا َو�

غ�ه@: أو Ø ãæروحا أمر ٕامّا ا-ستطاعة مورد فٕاّن ا-ستطاعة@: وكذلک

:@ ã| Fك فأ-ّول

/@١٦ . ٦٤ ـ وأطيعوا عوا Òdqو Ôrْسَتطعq ما ا	 فاّتقوا

/@١١٢ . ٥ ـ مائَدة َعلينا ل Ù2 يُ ربُّکأن َيستطيع َهل

أو عمل@, ã| أو حّق@, تثبيت ã| أو صا¬@, أمر ã| أو ,@Oا سبيل ã| ٕامّا :@ ãæوالثا
اXوارد وهذه :@ ّ ماّديى أمر ã| أو باطل@, تثبيت ã| أو فاسد@, أمر ã| أو باطل@, سبيل ã|

:@ ã| Fك بالFتيب

/@٩٧ . ٣ ـ َسبيً� ٕاليِه اسَتطاَع َمن الَبيت ِحجُّ النّاِس Òَع� و	

/@ ٨٨ . ١١ ـ qْستطعُت ما إ�ْص�ح ٕاّ� ريُد اُ ٕان

/@٣٥ . ٦ ـ بآية فتأتzم رض@/@/@/ أ�َ ã| َنَفقاً َتبتَغيىَ أن استطعَت فٕان

/@٣٣ . ٥٥ ـ ِمن َتنُفذوا أن Ôrاستطَع ٕان

/@٢١٧ . ٢ ـ استطاعوا ٕان دينكُم َعن ّحUيَُرّدوكُم

/@٦٤ . ١٧ ـ بَصوتک م Ôyِم استطعَت َمن واستفِزز



١٦٩ طوف

/@١٣ . ١١ ـ ا	 دون ِمن Ôrاستطع َمن وادُعوا

/@٦٠ . ٨ ـ يل Òòا ِرباط ومن ة ُقوَّ ِمن Ôrاسَتطَع ما م Ô ÒG وأِعّدوا

هو ما حصول ãÏÉيقت ما Iـقّق عن عبارة اXوارد هذه bيع ã| فا-ستطاعة
جهة@/ ّ أيى من عليه@, وموظّف به مأمور

طّوعته فيقال الفعل@, واختيار فعََّل ع�مطاوعة ويدّل تفّعل فهو التطّوع@: وأمّا
الطاعة@: اختار أيى ع فتطوَّ

/@١٥٨ . ٢ ـ oَعل شا@كر ا	 فٕاّن خ7اً ع َتطوَّ وَمن

خ�@/ ٕا3 الرغبة اختار أيى

تعا3@: Oا قال ع@, يَتطوَّ تَطّوع وأ-صل ُع@, يَطّوَّ ع ٕاطّوَّ الباب@: هذا ومن

/@٧٩ . ٩ ـ اXؤمن� ع�ِمن اXطّوِّ َيلِمزون الَّذيَن

بالصَدقات@/ العمل ã| وOضعون يرغبون اXتطّوع(الّذين أيى

ـ َنقباً لَه استطاعوا َوما َيظهروه أن اسطاُعوا ا Òf ِقطراً َعليه اُفِرغ ãæآتو قاَل
/@٩٧ .@@١٨

وٕاشارة الكHم@, وسط ã| الثقل ولرفع للتخفيف@, اسطاعوا كلمة من التاء حذف
ف ØÍ½والت التخفيف فٕاّن مقطوع@, مسلّم عليه الصعود جهة ã| استطاعxم عدم أّن ٕا3

وبيان@/ ٕا3تفصيل Iتاج - عyا مفروغاً الكلمة كون عHمة

ا-ستمرار@/ ع� تدّل الصيغة فهذه اXطاَوعة@: وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طوف@:

مـوضع والَمـطاف@: به@, اسـتدار وطَوافاً طَوفاً يطوف ء ãÏ¿بال طاف ـ مصبا



طوف ١٧٠

ء@: ãÏ¿بال وأطاف كذلک@/ به@: واستطاف وأطافه@, باع@, باب من يَطيف وطاف الطَّواف@,
وامـرأة مـبالغة@, وطّواف طائف@, الفاعل Ëºوٕا واطّّوف@: بالبيت وتَطّوف به@/ أحاط
من والقِطعة الناس@, من الفرقة والطائفة@: /@ Ønأ ٕاذا وأطاف@: جاراtا@/ بيوت ع� طّوافة
من الولد من Oرج ما والطَّوف@: ء@/ ãÏ¾ يَغ¿Ïكلَّ ما اXاِء@: وطُوفان واFعة@/ ء@, ãÏ¿ال

مطلقاً@/ الغائط ع� اُطلق Øj يرضع@, بعدما أ-ذي

وأن ء@, ãÏ¿ال ع� ء ãÏ¿ال َدَوران ع� يدّل صحـيح واحد أصل طوف@: ـ مقا
بـه واطّاف وطَوافاً@, طَوفاً يطوف وبالبيـت به طاف يقال عليه@, Çمل ÔJ Øj به@/ ّف Ô ÒJ
الطائف الباب ومن ُطوفان@/ اXاء@: من ويُغّشzا بأ-شياِء يدور Xا يقال Øj واستطاف@/
من الطائفـة وأمّا ـنّان@/ ßا من بإ-نسان أطاف ما والطائـف@: والطَّيف العاّس@/ وهو
معلوم@/ بعدد ّدها Ô ÒIالعرب تكاد و- ء@, ãÏ¿بال أو تُطيف@بالواحد bاعة ا Øu@فكأ الناس:

الثوب@/ من طائفة أخذُت فيقولون ا£از@, طريق من ذلک ã| يتوّسعون Øj
البـيوت َحـول يدور Xن الطائف ومنـه ء@, ãÏ¿ال حول ãÏ¿Xا الطَّوف@: ـ مفر
طائٌف م ÔÎ Ú»م ٕاذا ـ وغ�ها وا¡ادثة يال Òòوا اّن من الطائف استع� ومنه حافظاً@,

يطان@/ الشَّ ِمَن

الطوفان �ص�@: Oا رسول قال الطوفاَن@: علzم فأرسلنا ـ ٣٣ . ١٤ الxذيب
مـصدر الطوفان العبّاس@: وأبو طوفانة@/ القياس ã| واحدته أ-خفش@: وعن اXوت@/
لشّدة يقال غ�ه@: وقال واحداً@/ له نطلب أن ٕا3 حاجة Hف والنقصان@, جحان الرُّ مثل
مُطيـفاً @Tـيطاً كث�اً كان ما ء ãÏ¾ كّل من الطـوفان والزّجاج@: طوفان@/ الليل@: َسواد
اÇòادم هو الطائف :@qيÇGا أبو اارف@/ واXوت ريع@, الذَّ والقتل كالغرق@, باFعة@,
فهو الشيطان وسواس يَغ¿Ïالب½Íمن ء ãÏ¾ كّل الليث@: وعناية@/ برفق دمک ÒO الّذيى

بالليل@/ العاّس والطائف@: به@/ أحاط ٕاذا بأ-مر@: فHن أطاف يقال َطيف@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧١ طوف

والتحقيق@:

وسواء معنويّاً@, أو ماّدياً ء@, ãÏ¾ حول حركة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
غ�ه@/ أو مطلوباً أمراً @كان

آخر@, ء ãÏ¾ حول ا¡ركة فيه يHحظ الطواف أّن الدوران@: وب( بيyا والفرق
الدورّية@/ ا¡ركة مطلق والدوران

:@ ã| Fك ا¤سوس@: فالطواف

/@٢٩ . ٢٢ ـ الَعتيق بالَبيت فوا وِليطوَّ

:@ ã| Fك :@ ّ اُ-خرويى والطواف

/@١٩ . ٧٦ ـ ولدان َعلzم وَيطوف

:@ ã| Fك :@ ّ اXعنويى والطواف

/@٢٠١ . ٧ ـ يطان الشَّ ِمن طائٌف Îم Ú»م ذا@ ٕا

:@ ã| Fك :@mHم غ� أمر ã|والطواف

/@١٩ . ٦٨ ـ ربّک ِمن طائف zا َعلَ َفطاَف

Iت وÇNعلهم علzم@, ويدور wم Jيط ما اXوردين@: ã| الطائف من واXراد
الطائف خصوصيّة ٕا3 ا-rيت( ã| ٕاشارة و- به@/ مقهورين فيكونون ونفوذه@, سلطته
من الشيطان@, من ÒLيُل ]Çا مناسباً بكونه يقيّد الشيطان من الطائف أّن ٕاّ- وIديده@,
ونقمة عذاباً بكونه يقيّد العصيان مورد ã| الرّب من والطائف وإ-غواءات@/ الوساوس

غاشية@/

إ-حـاطة جهة وهو الوصف جهة ٕا3 ٕاشـارة غ�ه@: دون بالطائف والتعبـ�



طوف ١٧٢

اوانب@/ من والنفوذ والسلطة

أو طائفاً@, اXاّدة@, استعFل موارد bيع ã| الوصفيّة اهة هذه ¡اظ من فH@بّد
طائفة@/ أو طَوافاً@, أو طوفاناً@, أو طَّوافاً@,

أن َعليـه ُجناَح َف� اعتَمر أو البيـَت حجَّ ن Òf ا	 َشعائر ِمن واXروةَ الّصفا ٕانَّ
/@١٥٨ . ٢ ـ Fwف َيطّوَّ

ã| وتضيّق Iّرج ã| اXسلم(كانوا ٕاّن حيث البأس@, ã\ن مقام ã| الكرZة ا-rية
أصـل ٕاثبات مقام ã| نزلت فا-rية ااهلّية@, ã| Fzف أصنام لوجود ,@Fyبي التطّوف
ا¡ّق عن ا¦ايل وهو ناح Ôبا التعب� عليه ويدّل وا¡رمة@, ã\الن مقابل ã| اÌ¿Xوعيّة

والرجوع@/ بالذهاب Fyبي أيى Fwالطواف واختيار والعدل@/

اXع� ã| وأمّا الظاهر@, ã| Fشعاعه Lملت من Fyبي ]ا Iيط ا Ø̂ ٕا Fzف فا¡ركة
يتطّوف وهو اO@تعا3@, هو منظوره ويسعي@ونقطُة وجّل@, عّز Oٕا3ا التوّجه من فH@بّد

يديه@/ ب( Dف

ع�طريق حركة ـ أ-ّول ع�قسم(@: ء ãÏ¾ حول وا¡ركة الطواف ولُيعلم@أّن
حـول الطواف ã| Fك اوانب@, bيع من الظاهريّة إ-حاطة تتحّصل Ø�ح الدوران@,

البيت@:

/@٢٦ . ٢٢ ـ ائف� للطّ ãUبَي ر وَطهِّ

به وJيط حوله يدور فكأ@نّه التكّرر@, سبيل ع� متداِوماً ٕاليه حركة ـ ãæوالثا
ٔ-مره@: ومنقاداً خدمته ã| نفسه وNعل

/@١٩ . ٧٦ ـ لَّدون ÔU ِولدان َعلzم وَيطوف

/@١٥ . ٧٦ ـ بآِنيٍة َعلzم وُيطاف



١٧٣ طوق

الكرZة@: ا-rية اXع�@: وwذا

/@Fwف َيطَّوَّ أن َعليه ُجناَح َف�
تعا3@: قوله وهكذا /@Fzعل الطواف عنوان يصدق اXتكّرر بالسعيى فٕاّن

/@٤٤ . ٥٥ ـ oآٍن Òa� وبَ بَيyا َيطوفون الُمجرمون ا ßwب ُيكذِّ ãU الَّ Ô Úsجه هذه
متكّرراً@/ oوا¡م Øsجه ب( يسلكون م Øuفٕا

]ع� التطّوف فٕاّن ع�@: Mرف والطواف الباء@, Mرف يستعمل التطّوف ٕاّن Øj
بالباء@/ يستعمل وأ-خذ وأخذه@, الطواف اختيار

:@ ã| Fك مطلقاً@, - قريبة@, فة ßÌ¿م مواِجهة bاعة ع� فتطلق الطائفة@: وأمّا

ّمت ÒG طائفة@, F Òwعذا Îد Ö¿ وليَ أخري@, طائفة ولتأِت َمعک@, ِمyم طائفٌة فلتُقم
ِمنكُمأن طائفتاِن ت ÚY ٕاذ ِليَتفّقهوا@, طائفٌة ِمyم فرقة ُكّل ِمن ُيضّلوك@, ِمyمأن طائفة

َتقَتِت�@/

الّذيى ٕا3اانب وترّدد وحركة وسابقة ارتباط Gم bاعة عن عبارة فالطائفة
اXنظور@/ هو

واÇGجوم ا¡Çركة وشّدة واÇXواَجهة التوارد جهة فيه فيHحظ الطوفان@: وأمّا
كان@/ ء ãÏ¾ ّ أيى من والغلبة@,

مع شاهدت@, Fك والطيف الطوف ب(اXاّدت(ـ خلطوا اللغويّ(قد أّن \O و-
ـ الباب هذا من يستعمل n واويّاً وأ-جوف ÍÈب@, باب من ãçيأ يطيف طاف أّن

فراجع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طوق@:

َطـوقه@, جـعلته َء@: ãÏ¿ال قتـه وطوَّ أطواق@, وامع معروف@, الطَّوق@: ـ مصبا



طوق ١٧٤

َطوق@/ ذات للَحFمة قيل ومنه به@, استدار ما ء@: ãÏ¾ كّل وطوق التكليف@, عن به Ø'ويع
الطاقة@/ Ëº-ٕوا مُطيق@, فأنا عليه@, قدرت ٕاطاقة@: ء ãÏ¿ال وأطقُت

فكّل �الطوف� قبله الّذيى الباب دّل ما ع�مثل يدّل صحيح أصل طوق@: ـ مقا
طاق والطيلسان ُعِقد@/ ٕاذا -ستدارته طاقاً@, البناء يى Ødو َطوق@, فهو ء ãÏ¿ب استدار ما
وطّوقتک َطوقه@, ã| وهو ٕاطاقة@, أ-مر هذا أطاق ـ قوGم فأمّا ع�-بسه@, يدور ٔ-@نّه
ودار به أحاط قد فكأ@نّه أطاقه ٕاذا ٔ-@نّه وقياِسه@, الباب من فكلّه كّلفتكه@: ٕاذا ء ãÏ¿ال

جوانبه@/ من به

ء ãÏ¾ وكـّل العـنق@, ã| ÇNعل Õ ãح� الطوق الليث@: قال ـ ٢٤٢ . ٩ الxذيب
أطواق@/ وامع وأ@كمة@, حبل من به استدار ما ء@: ãÏ¾ كّل وطائق َطوق@/ فهو استدار
وأطاق طَوقاً@, يَطوق طاق ويقال@: السفينة@/ خشبت(من ب(كّل ما الطائق أبو@عبيد@:
مـوضع يوضعان ٕاÊºن والطاعة والطاقة وأطاع@/ طاع يقال Fك وطاقة@, ٕاطاقة يُطيق

كالطَّوق@/ صارت ٕاذا عنقه@: ع� ا¡يُّة وتطّوقت اXصدر@/
كَـطوق َصـنعًة أو ا¡FÒم@, كَطَوق ِخلقَة الُعنق ã| عل ÔN ما الطَّوق أصل ـ مفر
ما Xقدار Ëºٕا والطاقة@: قّلدته@/ كقولک كذا@, طّوقته فيقال فيه ويُتوّسع والفّضة@, الذهب

ء@/ ãÏ¿بال ا¤يط بالطَّوق تشبيه وذلک ]شّقة@, يفعله أن لHٕنسان Zكن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو Tسوساً ء ãÏ¾ ع� وا-ستدارة إ-حاطة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
الفاعل@: عن الفعل صدور جهة ٕا3 النظر كان وٕاذا طَوقاً@, يطوقه طاقه يقال معقوً-@/
Iّمل أيى الطَّوق@, من اXتحّصلة ا¡الة وهو الطاقة Ëº-ٕوا ٕاطاقًة يُطيقه أطاقه يقال

ا¤دودّية@/ هذه Iت ّ القهريى والوقوع الطَّوق



١٧٥ طوق

يسـتعمل والتحّمل@: وا¤دوديّة اXقهوريَّة أ-غلب ã| مHزماً الطوق كان وØXا
اXع�@/ هذا ã| ٕاËºالطاقة

/@٢٤٩ . ٢ ـ وُجنوده Pالوَت اليوَم َلنا طاَقَة �

/@٢٨٦ . ٢ ـ به َلنا طاقَة � ما لنا مِّ ÔI و� ربَّنا

لنا@/ ا¤دوديّة wذه ّمَل ÒI - أيى

ا Øu@أ ٕا3 مضافاً التكليف@, انتفاء يوجب القدرة انتفاء فٕاّن القدرة@: ]ع� وليس
اXاّدة@/ من غ�مستفادة

التكليف@/ طوق ومطاوعة ا¤دوديّة تلک قبول هو التحّمل@: وحقيقة

/@١٨٤ . ٢ ـ ِمسك� طعاُم ِفديٌة ُيطيقونه الَّذيَن وَع�

ِمن ة َفِعدَّ َع�َسَفٍر أو َمريضاً كاَن ن Ò Òf@] ã| ٕا3الصوم راجع يُطيقونه ã| الضم�
اُفِطرت@/ ã�ّال اXعدودة تلک صوم فعليه اَُخر@] أيّام

-@يقضونه علzم @ذمxّم@طَوقاً ã|@ ذلک@الصوم@الّذيى والّذين@Nعلون فيكون@اXع�@:
ِفدية@/ علzم فيلزم عyم@, الواجب ذلک يسقط Ø�ح

وÇTدوديّة وقHدة طَوقاً يكون القضاء ترك أّن ٕا3 ٕاشارة بإ-طاقة@: والتعب�
تأدية أّن ع� أيضاً د-لة وفيه عyم@/ التكليف يسقط أن ٕا3 مستدامة علzم ثقيلة
رقبxم ã| طوق الصوم تكليف فٕاّن عyم@, التكليف سقوط يوجب - والكفّارة الفدية

الصوم@/ بقضاء ٕاّ- ينفّک و-

م ÒG @ ØÌ Ò¾ هـو َبل م ÒG خ7اً هَو َفضله من ا	 آتzم ا ß[ َيبخلون الَّذيَن Úéس ÒJ َو�
/@١٨٠ . ٣ ـ القياَمة يوَم به لوا ßR ما قون سُيطوَّ

ُتقّيدهم@/ وقHدة علzم طَوقاً فيكون به@, Rلوا ا ØW طوق ã| َعلون ÔN أيى



طول ١٧٦

خدمة ا¤تاج(@, وعباده Oا خلق ٕا3 اòدمة ã|و Oا ã| إ-نفاق فٕاّن وذلک@:
فٕانّـه واòدمـة@: إ-نفاق عن والبخل إ-مساك مقابله ã|و رابطتـه@/ ã| وعمل Oا ã|
اXقيِّد والقيد الطَّوق بصورة Øيتج� ا Ø̂ ٕا التعلّق وهذا ا@, Ø{وُح بالدنيا التعلّق عن يكشف

التوّجه@/ عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طول@:

أطـوال@/ وÇbعه الَعرض@, خHف والطُّول ٕامتـّد@/ طُوً-@: ُء ãÏ¿ال طاَل ـ مصبا
-زم@, والفعل قال@, باب من وقيل قُرب@, باب من هو قيل ٕارتفعت@/ النخلة@: وطالت
طُول وامع ,@ Ò3طُو واXؤنثة ذاك@, من أطول وهذا ِطوال@, وامع طويل@, والفاعل
أ-مر@: ã| واXطاَولة أمهلت@/ له@: وطّولُت ووّسعه@, مّده بقاَءه@: Oا وأطاَل فُضل@/ مثل
عن فضل ما ـّرة@: Ô¡ا وطَول حقـ�اً@/ كان ٕاذا@ طائل@: غ� وهو فيـه@/ التطويل ]ع�
نكاح ٕا3 طَوً- وجدت فيقال , بٕا3× يُعّدي أن وأ-صل ,@ الغ�× الطول وقيل@: @كفايته@,
عليه@: واستطال نكاحها@, ع� قدرة أيى علzا@, طَوً- أ-صل@: وقيل سعًة@/ أيى ّرة Ô¡ا

الزيادة@/ ع� الباب ومَدار كذلک عليه@: وتطاَول وغلبه@, قهَره

طال ذلک من ء@@/ ãÏ¿ال ã| وامتداد فضل ع� يدّل صحيح أصل طول@: ـ مقا
للحبل@: ويقال منه@/ أطول كنَت ٕاذا فُطلته@, فHناً طاولُت ويقال طُوً-@/ يطول ء ãÏ¿ال
يكن n ٕاذا طائل@: غ� وأمر الّدهر@/ طَواَل اُ@كلّمه - ويقولون وامتداده@/ لطوله الطَِّول

قتلوا@/ ا ØW أ@ك& مyم قتلوا ٕاذا علzم@: واستطالوا غناء@/ فيه

كالزمان وأ-عراض أ-عيان ã| ويسـتعمل متضايفاِن@, ÍÒ½والِق الطُّول ـ مفر
والطَّول@: وقيل@ِطيال@/ ِطوال وللجمع وَعريض@وُعراض@, طَويل@وطُوال, ويقال وغ�ه,

/@ ّ أعجميى وهو علم@, Ëºٕا وطالوت والَمّن@/ الفضل به ُخّص

الطويل للحبل ويقال الطُّول@/ ã| فاقه ٕاذا فHناً@: فHن طال ـ ١٧ . ١٤ الxذيب



١٧٧ طول

عنه@, تراخيه أو أمر ã| [اديه طال ٕاذا ـ فHن يا ِطَولک طال قد ويقال الطَِّول@/ جّداً@:

ã| الزّجاج قال مّدته@/ طالت أيى وِطيَلُک@: ِطَولُک وطال ِطَيُله@/ طال قد يقول وبعÎÉم
الطَّول@: ذيى ـ وقوله ّرة@/ Ô¡ا ع�َمهِر منكم n@يقدر أيى ـ طَوً� ِمنكُم يسَتطع Òn@وَمن ـ
النـاس ع� ليتطّول ٕانّه يقال الليـث@: وقال والفَضل@/ الغ�@, وقيل القـدرة@/ ذيى أيى
غ� هذا الدون@: اòسيس ء ãÏ¿لل ويقال الطول@/ من الطائل واشتقاق وخ�ه@/ بفضله

طََول@/ وبه أطَول bل يقال أ-ع�ع�أ-سفل@, شَفر ßXا ã| طُول والطََّول@: طائل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـقابل ã| ,@Hًفـع اXوجود Ø)عـXا ا-متداد هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ-صل أّن
ٕا3 فzا النظر فٕاّن وا-متداد@/ وا-ستمرار مفاهoالدوام عن Zتاز القيد وwذا العرض@/
Wتّد@, أو مداِوم أو مستمّر ٕانّه :@ Ø)عXا اXوجود ã| يقال و- ا¡ال@, بعد ٕا3زمان امتداد
Wتّداً بعده ما فيكون اòّط@, ٕا3مبدأ بالنسبة oفاهXا هذه ٕاI3قّق النظر يكون أن ٕاّ-

منه@/ ومستمراً

الغ� ـ oمفاه وأمّا اXاّدة@/ استعFل موارد bيع ã| مأخوذ ãالفع� ا-متداد فقيد
من مأخوذ مyا واحـد فكّل واXهلة@: والسعة والغلبة والقهر واXّن والفضل والقدرة
مyا@/ كّل ã| أ-صل ¡اظ من و-بّد يقابله@/ ما ٕا3 وبالنسبة اXوارد باختHف أ-صل

/@ ٨٦ . ٢٠ ـ ّل ß ÒJ أن Ôkأرد أم الَعهُد عليكُم أفطاَل

/@٤٤ . ٢١ ـ الُعُمر علzم طاَل ØUح وآباَءُهم هؤ�ء متَّعنا َبل

/@٣٧ . ١٧ ـ طُوً� ا�باَل َتبلَغ ولَن

علzم ا¡ا@كم التعّهد كون يراد طويلة@, بكوuا وابال والعمر العهد فيوصف
وجارية Wتّدة الدنيويّة وا¡ياة وكون@العيش عنه@/ اXساTة@والغفلة أوجب Hًطوي Wتّداً



طول ١٧٨

اُ-خروّية@: ا¡ياة نسيان أوجبت Ø�ح فzم

/@١٦ . ٥٧ ـ م Ôwقلو فقست أ�َمُد َعلzم َفطاَل

/@٤٥ . ٢٨ ـ الُعُمر علzم فتطاوَل قروناً أنشأنا ولكنّا

التداوم@/ ع� ويدّل اXطاَولة@, Xطاوعة والتطاول

/@٢٦ . ٧٦ ـ َطويً� ليً� وَسبِّحه لُه فاسُجد الليِل وِمن

اÇXعرفة حّق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا والتَّسبيح العبودّية@, مراتب أع� من له السجود
/@Fفراجعه ـ والسبح السجد ã| مّر Fك ـ العبوديّة Iّصل وبعد

/@ ٢٥ . ٤ ـ َينكح أن طَوً� منكُم َيسَتطع Ònوَمن

/@ ٨٦ . ٩ ـ م Ôyِم الطَّول اُولو ستأذنَک ٕا

/@٣ . ٤٠ ـ الطَّول ذيى العقاب َشديِد

مراتب@, له وا-متداد ,@Í½الق قبال ã| وهو اXوجود@, ا-متداد هو الطَّول ٕاّن قلنا
تعا3 Oا ã| الطول وهو متناه@, غ� وجود ã| uاية Hب Ø ãفع� امتداد ٕا3 ينxيى أن ٕا3

اهات@/ bيع من

ينكح@/ أن طوً- -@يستطيُع فيمن منه@: الضعيفة واXرتبة
بسـطها وهيى القدرة@, ã| خصوصيّة الطَّول أّن القدرة وب( بيyا الفرق ٕاّن Øj

الطَّول@/ ع�أصل والقدرة فzا@, وامتداد

منبعث عقابه شّدة أّن ٕا3 ٕاشارة اXورد@: ã| الصفة wذه التعب� لطف هو وهذا
مـورد@/ طوله ٕاحاطة عن يعزُب - Mيث اXنبسطة@, اXمتّدة الطائلة القدرة مبدأ من

طالوت@/ ـ ـ@@راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧٩ طوي

طوي@:

]Çع� فـعيل ّ طَـويى فـهو ,@xالب وطويُت رمي@, باب من طيَّاً طويتُه ـ مصبا
بالزاهر@/ وُيعَرف فرسخ@, Lو ع� مكّة بقرب واٍد طَُوي@: وذو مفعول@/

بعض@, ã| بعضه يُدَرج Ø�ح ء ãÏ¾ ٕادراج ع� يدّل صحيح أصل طوي@: ـ مقا
عمَر Oُا طوي ويقال أطويه@/ طَيّاً والكتاب الثوب طويُت يقال تشبzاً@, عليه مل ÔJ Øjعـ� ÏÉم Xن قوGم الباب هذا ع� ل Ôa ا ØWو /@ ّ الطَِّويى هيى اXطوّية@: xوالب اXّيت@/
ومن اُدرَج@/ فكأ@نّه عنه مÏÉوغاب ٕاذا ٔ-@نّه القياس@, هو وهذا كشَحه@, طَوي وجهه

الطَّيّان@/ هو البطِن والطاويى جنبzا@/ شحم طرائق وهيى الناقة@, أطواء الباب

والطَّـَوي@: @كبة@/ والرِّ لسة ßا مثل والطِّيّة فانطوي@, طَيّاً َء ãÏ¿ال طويُت ـ صحا
أعرض ٕاذا َكشَحه@: طََوي وفHن وطيّان@/ طاٍو فهو طَوًي@, يَطَوي طَِويى يقال اوع@,
Iّوت@/ أيى ا¡يُّة وتطّوت البطن@/ ضاِمُر أيى ع�فَِعل@: البطِن طَِويى رجل وهذا بُوّده@,
لِطيّته ÏÉم منه تقول منتأًي@, وتكون م4ً- تكون الطِّيّة اòليل@: قال النّية@/ والطِّّية@:
موضع Ëºٕا وطَُوي انتواه الّذيى ا4Xل وهو ِطيّتُه عنا وبعدت انتواها@, ã�ّال لِنيّته أيى
هو ِطَوي@: مثل طَُوي بعÎÉم@: وقال ي½Íف@/ و- ½Íف يُ ,@ ØËÉوت تك«Ìطاؤه بالشام
والتقديس ال'كة فيه ُثنِّيت ا¡سن@: وقال مّرت(@, أيى طُوي اXقّدس ـ Øث�Xا ء ãÏ¿ال
والطاية@: اXطوّية@/ xالب :@ ّ والطَِّويى الضم�@/ والطَّوّية@: ]ّكة@, موضع طُوي وذو مّرت(@/

السطح@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
]Çطلق وليس والبسط@, Ì¿الن قبال ã| Çbع هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
واستيHء@/ bع@باشBل@وانÊÉم هو سبق Fك أّن@ا¡وي وي: Ò¡وب(@ا والفرق@بيyا امع@/



طوي ١٨٠

Rلّو وانقباضه البطن وانطواء الباطن@/ ã| اXنطوية النيّة اXاّدة@: مصاديق ومن
با¡Çجارة@/ اXبنيّة xوالب البسط@/ من وQّمعه ا¡يّة وتطّويى اـوع@/ وحصول اXعدة
الكشح@, وانطواء وانقَبض@/ بسطُه Øk ٕاذا والعمر /@ اXلتويى والكتاب اXنعطف@/ والثوب

والضم�@/ الباطن أيى

/@Ì¿الن مورد ã|و البسط شأنه من bع أ-صل@: ã| فيHحظ

/@١٠٤ . ٢١ ـ للُكُتب جلِّ السِّ َكطَيىّ Êء Ú»ال َنطِويى يَوَم
/@٦٧ . ٣٩ ـ بَيمينه َمطويّاٌت واُت مى والسَّ القياَمِة يوَم َقبضتُه يعاً Òb رُض وأ�َ
هو ِجّل السِّ أّن Fك منبسطة@, كوuا حال ã|و منشورة كانت أن بعد Sمعها أيى

منشوراً@/ كان ما وNمع يطويى الكتب@, يضبط ما

/@١٢ . ٢٠ ـ طَُوي س اXقدَّ بالواِد ٕانََّک نعليَک فاخَلع
/@١٧ . ٧٩ ـ ٕا�فرَعوَن ٕاذَهب طَُوي س اXقدَّ بالواد ربُّه ناداه ٕاذ

والطُّوي@/ اXقّدس وكذلک ومعنوّيته@, روحانيّته جهة الواديى من يراد

ã|و اÇXاّدّية@, الدنـيويّة التـعلّقات ظلFت عن مقّدسة روحانيّة طريقة ã| أيى
هذا ã| انطوي وقد النور@, ã Ø�Qمسلک ã|و الHّهوتّية@, واXكاشفات العلوم سيل Vري

بالرسالة@/ Ì¿وينت ينبسط أن شأنه من ما السبيل

/@ الواديى من ع�ا¡اليّة ومنصوب مصدر@, كاÔGدي والطُّوي

- وثـانياً ثابـت@, غ� ٕانّه فأّوً- :@ الواديى ذلک Ëºٕا بأ@نّه الطُّوي تفسـ� وأمّا
/@ ãæالروحا اXقّدس ٕاËºالواديى لبيان اXورد ã| اقتضاء

اXأموريّة أّن وا-قتضاء@, التناسب ٕا3 مضافاً ذ@كرناه@: الّذيى اXع� ع� ويدّل
الطوي@/ ذلک نتيجة ـ ٕا�فرعوَن ٕاذَهب ـ بالرسالة

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



١٨١ طيب

طيب@:

الطَّـّيب ذلک من اòبيث@/ خHف ع� يدّل صحيح واحد أصل طيب@: ـ مقا
يُطّيب الرجل ٔ-ّن ا-ستنجاء@, وا-ستطابة@: َطيِّب@/ أيى ِطيبة ãRَس يقال اòبيث@/ ضّد
الرجُل يستطيَب أن �ص� Oا رسول ي Òuو با-سـتنجاء@/ بث Ôòا من عليه ا ØW نفَسـه
طعام هذا ويقال �ص�@/ الرسول مدينة وَطْيبة@: والنكاح@/ أ-@كل وأ-طيباِن@: بيمينه@/

للنفس@/ مَطيَبة

وطابت َطيِّب@/ فهو ,@-ًHح أو لذيذاً كان ٕاذا@ ِطيباً@: يَطيب ء ãÏ¿ال طاَب ـ مصبا
وأطاَب استَطاب@, يقال ا-ستنجاء@, وا-ستطابة@: وان¿Ìحت@/ انبسطت تطيُب@: نفُسه
َء@: ãÏ¿ال واستطبُت ا¢رج@/ عن اòبث بٕازالة نفُسه تطيب اXستنجيى ٔ-ّن أيضاً@, ٕاطابة

الِعطر@/ من وهو بالطِّيب وتَطيَّب طَيّباً@/ رأيته

ِطـيباً@/ يَطيب طاَب والفعل نعت@, الطيب@: الليـث@: قال ـ ٣٩ . ١٤ الxذيب
�ص� الرسول مدينة Ëºٕا وكذلک َطْيبة@/ وأ-صل َطّيبة@, ]ع� ا Øu@كأ اòمر@, والطابة@:
م@: Ô ÒG ×èطُو ـ تعا3 وقال جائز@/ كلّه به@, وأطِيْب وأيطَبه أطيَبه ما ويقال وَطيبة@/ طابة
Ëºٕا أو Gم@, خ� أو Gم@, ُحس� وقيل@: Gم@, الطّيب العيش واXع� الطِّيب@, فُع�من
الياء فقلبت ,@ ×Rطُي أ-صل ã| كانت :@èوطُو با¡بشّية@/ انّة Ëºٕا أو باGندّية@, انّة
قّدم أو َطّيب@, بكHم تكلّم وٕاذا أ-ذي@, وأزاَل استنجي ٕاذا واستطاب@: وأطاب واواً@/

/@-ًHح تزّوج أو بن(طيّب(@, َولَد أو طيّباً@, طعاماً

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

والتحقيق@:

ظـاهراً قـذارة فيه ليس مطلـوباً يكون ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ-صل أّن



طيب ١٨٢

ã| مستكره وهو باطناً أو ظاهراً قذارة فيه يكون ما وهو اòبث ويقابله و-@باطناً@,
نفسه@/

Mسـبه ء ãÏ¾ كلِّ ã| فالطِّيـب اXوضـوعات@, باختـHف Oتلف اXعـ� وهذا
طّيب@, ومكان طّيب@, وكHم طّيبة@, وزوجة طّيب@, وعيش الطّيب@, كالطعام و]قتضاه@:
وصـعيد طـّيبة@, وشـجرة طـّيب@, ورزق طّيبة@, ورائحة طّيب@, ونفس طّيبة@, وجنّة

طّيب@/

�ص�@, الرسول ومدينة واòمر@, والعطر@, واXنبسط@, ا¡Hل@, اللذيذ@, ـ oفاهf
خصوصيّات بلحاظ أ-صل مصاديق من وغ�ها@: ,@�òوا وا¡�@, سن, Ô¡وا وانّة,

اXوارد@/ ã|
استعGFا@/ موارد bيع ã| القيدين ¡اظ من و-@بّد

القذارة@, وٕابعاد الت4يه جهة فzا يHحظ الطهارة أّن وب(الطهارة@: والفرق@بيyا
وٕا3صفاء مطلوباً@, ٕا3كونه فيه النظر يكون والطِّيب: مطلوبة@/ كوuا فzا و-@يHحظ

نفسه@/ ã| و[اميّته ء ãÏ¿ال
:@ ّ اòارجيى اXوضوع ã|والطِّيب

/@٤٣ . ٤ ـ َطّيباً َصعيداً فَتيّمموا

/@١٦٨ . ٢ ـ طّيباً َح�ً� ا	 َرَزقكُم ا Ø ßW فُكلوا

/@٢٤ . ١٤ ـ َطيِّبة @َكَشَجرٍة

الكHم@: ã|و

/@٢٤ . ٢٢ ـ الَقول ِمن الطّيب �ٕا وُهدوا

/@٢٤ . ١٤ ـ طّيبًة كلمًة َمثً� اُ	 ÍÈَب @َكيَف



١٨٣ طيب

/@١٠ . ٣٥ ـ الطَّيِّب الَكِلُم َيصعُد ٕاليِه

إ-نسان@: ã|و

/@٢٦ . ٢٤ ـ Òللطّيب� والطيِّباُت

/@٣ . ٤ ـ النِّساء ِمن َلكُم طاَب ما

/@٧٣ . ٣٩ ـ Ôrِطب َعَليكُم َس�ٌم

ازاء@: ã|و

/@٢٩ . ١٣ ـ م Ô ÒG ×èطُو اِت ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا الَّذيَن

وا¡ياة@: ا¡ال ã|و

/@٩٧ . ١٦ ـ َطيِّبة َحياةً َفَلُنحيينَّه مؤِمن وهَو

واÇXطلوبيّة لِّـيّة ß¡ا هو الرزق ã|و القذارة@/ عن ه Ø4الت هو الصعيد ã| فالطِّيب
والصدق ا¦اميّة هو الكHم ã|و وإ-نبساط@/ والسHمة إ-\ار هو الشجر ã|و واللّذة@/
ٕاليـه@/ ومرغوباً ّ ٕاG×يى مطلوب وبرنا¶ ا¡ّق ¼Íاط ع� كونه إ-نسان ã|و وإ-فادة@/

يناسبه@/ ]ا مورد كّل ã|فالطِّيب /@oمستق ¼Íاط ã|و معتدل ع�عيش ا¡ياة ã|و

اُمور@: تعا3 Oا كHم ã| اXاّدة استعFل موارد من ويتّضح

.@@١٦ ـ طيِّبة َحياةً َفَلُنحيينَّه مؤمن اُنbوهَو أو ذَ@كَر ِمن صا¡اً َعِمَل َمن ـ@ ١
/@٩٧

كان ا@ ØXو حّقـه@, هو ما ع� لHٕنسان العيش تداوم وهو اXـوت@, ضّد ا¡ـياة
وتأمـ( FاظهÇÇ¡ من فH@بّد روحّيـة@, وجهة بدنّيـة@, جهة وفيه جنبت( ذا إ-نسان

معاً@/ Fzجانب

ه Ôوس� الروح وسلوُك اLراف@, دون من اXعتدل Vراه ã| وقواه البدن وحركُة



طيب ١٨٤

ã| وِرجس قذارة كّل عن ه Ø4الت هو رّبه@: ولقاء كFله ٕا3 Ø ãالعق� Ø ãæالروحا مس�ة ã|
ا¡ياة@/ من الطّيب وهو ا¡ّق@, سبيل ã|و العقل عند مطلوباً وكونه والباطن@, الظاهر

بقوله@: اXراد هو وهذا إ-Zان@, Iقّق بعد الصا¬ ا¡ياة@بالعمل هذا تتحّصل ا Ø̂ وٕا
أحداً@/ ربّه بعبادة ¿Ìك يُ و� اً ß¡صا َعَمً� فليعَمل ربّه لقاء يَرجو كاَن َمن

تعا3@: قوله يرجع اXع� هذا وٕا3

/@٢٩ . ١٣ ـ مآب وُحسُن م Ô ÒG Òèطُو اِت ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا الَّذيَن

تعا3@: وقوله

/@٧٣ . ٣٩ ـ خاِلدين فادُخلوها Ôrِطب َعَليكُم َس�ٌم ا Ôxَخَزن م ÒG وقاَل

تعا3@: وقوله

/@٣٢ . ١٦ ـ َعَليكُم َس�ٌم يقولون Òطيِّب� الَم�ئكُة َتتَوّفاُهم الَّذيَن

واللقاء@/ انّة وخلود اXآب وحسن اXطلق السHم هو الطِّيب فنتيجة

/@ ٨١ . ٢٠ ـ قنا@كُم َرَز ما طيِّبات ِمن ُكلوا ـ@ ٢

/@٥١ . ٢٣ ـ اً ß¡صا واعَملوا الطيِّباِت ِمن ُكلوا ُسُل الرُّ ا Ûv@أ يا

/@١٥٧ . ٧ ـ اòباِئَث َعلzم م رِّ ÔJو الطيِّباِت م ÒG ّل ß ÔJو

/@٣٢ . ٧ ـ ْزق الرِّ ِمَن والطيِّباِت ِلعباده أخرَج ãU الَّ ا	 ِزينَة م حرَّ َمن ُقل

/@٤ . ٥ ـ الطيِّباُت َلكُم اُِحلَّ ُقل م Ô ÒG اُِحلَّ ماذا َيسألونََک

/@ ٨٧ . ٥ ـ َلكُم اُ	 أحلَّ ما طيِّباِت موا رِّ ÔI� آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ يا

هيى وأ-رزاق اXآ@كل حلّيّة ã| الكليّة الضابطـة أّن ع� الكرZـة ا-rيات تدّل

ã| الضابطة أّن Fك /@oالسل للطبع ومطلوبة والقذارة الرجس عن خالية طيّبة @كوuا



١٨٥ ط�

الباطن@/ أو ظاهرها ã| خبيثة كوuا هيى حرمxا

وع� طيّباً@, كونه اُحِرز ٕاذا اXشكوك ء ãÏ¿ال حلّية ع� الضابطة wذه ويستدّل
خبيثاً@/ كونه اُحِرز ٕاذا حرمته

والطـّيبون Òللـطّيب� والطيِّباُت للخبيثاِت واòبيثوَن Òللخبيث� اòبيثاُت ـ ٣
/@٢٦ . ٢٤ ـ يقولون ا Ø ßW ؤوَن Ú Òُم� ولئَک اُ للطّيباِت

أو أ-حوال أو أ-فكار أو أ-عFل أو أ-قوال من يكون ما تعّم والطيبة اòبيثة
والرفقاء@/ الصواحب أو أ-زواج أو ا-rداب

Dف والتجاذب التجانس فٕاّن اXوارد@, bيع ã| Qريى كلّية أيضاً الضابطة وهذه
nوعـوا اÇòلقة مراتب قاطبة ã| الطبيعـيّة اُ-مور من واXتجاِنسات Ò)تجاِنسXا ب(

فيه@/ ما عنه يFّشح ظرف وكّل Nانسه@, ما ٕا3 Zيل ء ãÏ¾ كّل فٕاّن الوجود@,

للتغليب مؤنّثاً@, أو مذّكراً العقل ذويى من اFعة واòبيث(@: الطيّب( من ويراد
غ�ه@/ أو

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

ط�@:

ã| ذلک يسـتعار Øj اGواء@, ã| ء ãÏ¿ال خفّة ع� يدّل واحد أصل ط�@: ـ مقا
يط� طار يقال قلناه@, بذلکXا يى Ùd طائر@, bع الطَّ�@: ذلک من Ìºعة@, كّل ã|و غ�ه
رجـل النّاس Ôخ� �ص�@: Oا رسـول قال طار@, قد :@ خفَّ مَن لكّل يقال Øj اناً@/ Ò�َط
ء: ãÏ¿ال تطاَير هذا@: من ويقال ٕالzا@/ طار َهيعة dع Fّكل Oا سبيل ã| ِسک@بِعنان@فرسه ÔW
كالغراب الطَّ� من فاشـتقاقه ء@: ãÏ¿ال من Øتط� فأمّا /@Ì¿انت الفجر@: واستطار تفّرق@,
الفم@/ واسعَة كانت ٕاذا وِبxمُطارة عمله@/ وهو إ-نسان@, طائُر الباب@: ومن أش}ه@/ وما
ـ قوGم الباب ومن إ-نسان@/ له يستطار ٔ-@نّه كذا يى Ødو الغضب@, الطَّ�ة@: الباب@: ومن



ط� ١٨٦

طال@/ أيى رأسک@, َشعر من تَطاير ما ُخذ

أ-رض, ã|@ا¡يوان@ ãÏ¿كم اّو ã|@له وهو اناً, Ò�َيط�ط ِمن@طار الطائر: ـ مصبا
صاحب مثل طَ� الطائر وbع وأطرتـه@, تـه Øط� فيقال والتضعيف@, باGمزة ي ويُعدَّ
القوم@: وطاَر ُيقّلده@/ الّذيى عملُه إ-نسان@: وطائُر وأطيار@, الطَّ�طُيور وbع وَصحب@,
ة Ò�ِّالطËº-ٕوا منه@/ Ø�ّواط ِء ãÏ¿ال من Øوتط� /@Ì¿انت الفجر@: واستطار ع(@/ ßÌ»م نفروا
الطـ� jجاÇ[ مّرت Xهّم ØãÏÉXا أرادت ٕاذا العرب وكانت التشأم@/ وهيى ِعَنبة@, وزان
و- هـاَم - ـ وقال ذلک@, عن الشارع فyي ترجع@, أو ãÏÉ] هل لتستفيد وأثارtا

ط�َة@/

مـؤّنث@, جـامع Ëºٕا وهو معروف الطَّـ�@: الليث@: قال ـ ١١ . ١٤ الxذيب
طَ�@, للواحد يُقال أن أجاز عبيدة@: وأبو /@oنHُل طائرة يقولون Fَّوقل طائر@, والواحد
فخ�اً خ�اً ٕان عمله ُعنُقه@: ã| طائَرُه ألَزْمناُه قوله ã| الفّراء وقال طيور@/ ع� وbعه
العرب ٔ-ّن ة@, Òوِط� وطَ� طائر ؤم للشُّ وقيل شفاَءه@/ زيد@: أبو وقال اً@, ØÌ¿ف اً ØÌ¾ وٕان
ذاَت وأخذها ِغرباuا وبنَعيق ببارحها Øوالتط� وزجرها الطَّ� ِعيافة شأuا من @كان
وقال وبأفعاGا@/ wا لتشاؤمهم ة Òوِط� وطائراً طَ�اً الشؤم فسّموا أثاروها ٕاذا اليسار
الليث@: وقال /@ Úو-@يَتط� يتفاءل �ص� Ø ãRالن وكان هامَة@/ و- َة Òِط� - رسول@اO@�ص�@:

والذهاب@/ التفّرق والتطاير@: قال اناً@/ Ò�َط يط� الطائر طار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حيوان ã| فzا@, تثاقل دون من Ìºيعة حركة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
إ-طHق@/ عند عليه فتطلق حيوان@, ã| تكون أن الشايع كان وٕان غ�ه@/ أو

تفّرق ٕاذا ُء@: ãÏ¿ال وتطاير ب«Ìعة@, القـوم وطار اGواء@, ã| الطائر طار فيقال@:
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اُ-فق@/ ã| Ì¿انت ٕاذا الغبار@: واستطار Rّفة@,
من وOرج وتفّكر تعقّل دون من به إ-نسان يتفّوه ما ]ع� الطائر ذلک ومن
وعيافxا الط� Øبتط� اXع� ذلک ارتباط ٕا3 مضافاً وط�ة@, تشأماً وRفّة Ìºيعاً فيه

العرب@/ ã| اXتداول
الطـ�ان ذلک كـيفيّة اخـتار Øj وأثـاره حّر@كه أيى ه Úفتط� الطائَر Ú�َط فيقال

اعتقادهم@/ يوافق ما منه واستنتج

أصله Û�َّوإ-ط التفعيل@, من وا-ختيار ع�اXطاوعة يدّل وهو تفّعٌل@, Øفالتط�
زائد@/ تأ@كّد ع� يدّل التشديد أّن ب(الصيغت(@: والفرق طاًء@, تاءه قلبت ,@ Øالتط�

يبعد و- وامع@, ع�الواحد فيطلق وليسPمع@, كا¦ر@, ٕاËºجنس والطَّ�@:
عب@/ كالصَّ مش}ة صفة أ-صل ã| يكون أن

/@٢٦٠ . ٢ ـ 7 الطَّ ِمن أربعًة َفُخْذ
/@١١٠ . ٥ ـ 7 الطَّ َكَهيئة � الطِّ ِمن لق Ö ÒH وٕاذ

/@٣٦ . ١٢ ـ 7ِمنه الطَّ تأ@ُكُل
/@٤١ . ٢٤ ـ 7صاّفاٍت والطَّ

/@١٧ . ٢٧ ـ ß7 والطَّ وإ�نس ا�ّن ِمن ُجنوده لُسلDن Ì¿وُح
/@٤٩ . ٣ ـ ا	 بٕاذن ط7اً فيكوُن فيه فأنفُخ

وإ-نس@, كاّن جنس@, Ëºع�@أ@ّنه@ٕا يدّل اّن@وإ-نس: رديف ã| الط� فذكر
مـفهوم ع� يدّل ما وهو جنس@, Ëºٕا كونه ا-rيات هذه ã| اXناسب أّن ٕا3 مضافاً
اXع�يصدق وهذا بالط�ان@, يتّصف ما ع�مطلق فالط�يدّل هو@, حيث من مطلق
يوجب Hًمث ط( ã| النفخ فٕاّن امع@: مع� ٕارادة يصّح و- آحاد@/ وع� واحد ع�

طيور@/ - طائر خلق



ط� ١٨٨

للناموس خرق فzا الطَّ�@, اُمور جريان من موارد hالكر القرآن ã| ذ@كر ٕانّه Øj
Tسوس@/ وٕاعجاز ,@ ّ الطبيعيى Ø ã Øالك�

�ع�@: oٕابراه الطَّ�من ٕاحياء جريان ـ ١

ولكـن ×� بَ قاَل تؤِمن Òn َأو قاَل الَموتيى ييى ÔI َكيَف ãæأِر ربِّ Ôoٕابراه قاَل وٕاذ
ـ ا-rية جَبل@/// َع�ُكّل اجَعْل Ú Ôj ٕاليَک Íهّن Ô½7ف الطَّ ِمن َفُخذأربعًة قاَل ãMَقل Ú[لَيطم

/@٢٦٠ . ٢

عي«�Ïع�@: الطَّ�من ٕاحياء جريان ـ ٢

� الطِّ ِمن َلكُم أخلق ã Ùæربِّكُمأ بآيَةِمن ِجئتكُم َقد ã ÙæائيلأÌºٕا ã4 ٕا�بَ وَرسوً�
/@٤٩ . ٣ ـ ا	 بٕاذن َط7اً َفَيكون فيه 7فأنُفخ الطَّ @َكَهيئة

�ع�@: داود مع الط� تسبيح ـ ٣

/@٧٩ . ٢١ ـ Ò7 والطَّ ُيسبِّحَن ا�باَل داوَد َمَع رنا وسخَّ

/@١٠ . ٣١ ـ Ò7 والطَّ َمعه ãè أوِّ ِجباُل يا

/@١٦ . ٢٧ ـ 7 الطَّ َمنِطق منا ُعلِّ النّاُس ا Ûv@َأ يا وقاَل داوَد ُسلDُن ووِرَث ـ ٤

بعدها@: ما ã| Fك والطَّ�@, سلDن ب( ع�ارتباط فتدّل

/@ ß7 والطَّ وإ�نس ا�ّن ِمَن جنوُده Dَن لُسلَ ÒÌ ß¿َوُح

با¡جارة@: الطَّ� رميى ـ ٥

/@٣ . ١٠٥ ـ تَرمzم أبابيَل َط7اً zم َعلَ وأرَسَل

الكليّة للنواميس خارقة ا£يد Oا كHم ã| مذكورة بالطَّ� مربوطة اُمور فهذه

ّ أيى من ,@nالعوا ã| ما ع� ا¡ا@كمة وٕارادته Oا بأمر جارية هيى ا Ø̂ وٕا الطبيعّية@, الثابتة
كان@/ nعا



١٨٩ ط�

بقوله@: اòوارق هذه أمثال توضيح ã| تعا3 وقال

ـ@٣ .٥٩/ ُكن@َفَيكون @قاَل@لَُه Ú Ôj@َكَمَثل@آَدَم@َخلَقهُ ِمن تُراٍب ا	 ِعنَد Ï»عي @َمَثل ٕانَّ
تعا3@: وقال

/@٦٨ . ٤٠ ـ َفَيكون كُن لَُه يقوُل ا Ú̂ فٕا Ïأمراً ÒÉ َق فٕاذا
ا¡ال@: باقتضاء أو بٕارادة ان@, Ò�َّالط طلب ]ع� استطيار أصله وا-ستطارة

/@٧ . ٧٦ ـ ُمسَتط7اً ه ØÌ¾ كاَن َيوماً افوَن ÒOو
/@١٨ . ٣٦ ـ َمَعكُم طائركُم قالوا بُكم@/// نا Ú7َتط ٕانّا

/@١٣١ . ٧ ـ َمَعه ]وÏºوَمن وا Ú7 َيطَّ َسّيئٌة ُتِص}م وٕان
/@٤٧ . ٢٧ ـ ا	 ِعند طائركُم قاَل َمَعک ن Ò ß[و ِبَک نا Ú7 ٕاطَّ قالوا@

الفكـريّة ا¡Çركة تـلک واخFنا خفيفة فكريّة Ìºيعة حركة منّا ظهرت أيى
اخـFنا ٕانّا ـ اXع� فيكون الط�@, ٕاثارة من مأخوذ اXع� هذا ٕاّن وقلنا ا¢صوصة@,
يـتحّرك الّذيى الط� أو ÇRّفة@, Ìºيعاً يتحّرك ما هو والطائر@: وIريكه@/ الط� ٕاثارة

يط�@/ جانب ّ أيى ٕا3 ي Ôل� ويُثار

لفظ استعFل والكناية كناية@, الشأم منه يراد Øالتط� ٕاّن نقول@: أن أيضاً ويصّح
/@ ّ ا£ازيى معناه ã|اللفظ استعFل من ليس وهذا يلزمه@, ما منه ويراد ,@ Ø ãLا¡قي معناه ã|

/@١٣ . ١٧ ـ ُعنُقه ã| طاِئَرُه ألَزْمناُه ٕانساٍن وُكلَّ

غ�Yا@/ أو عمل أو كHم من وظهر انت¿Ìوسطع ما أيى

ثقل دون ومن ب«Ìعة@, وIّر@كه أ-ثر ٕا3ظهور ٕاشارة والعنق@: والتعب�بالطائر
أعـFله يراقب أن له فHبّد عليه@/ والتسّلط ضـبطه عن إ-نسان يغفل Mيث وتراخ@,

مراقبة@/ بأشّد



ط� ١٩٠

كالقHدة تكون منه@, الصادرة وأ-عFل الطائرة ا¡ركات تلک فٕاّن العنق@: وأمّا
َمَعكُم@@/ طائُر@كُم ـ عنقه ã| والقيد

مـورد يكـون الّـذيى الط� وب( الطائر هذا ب( Dف التناسـب Iقّق \O@-و
:@Ë Ø»التج من ولعلّه اّنة@, ã| اشxاء

/@٢١ . ٥٦ ـ ون Òxيَش ا Ø ßW 7 طَ ِم Ò¡و

/@١٩ . ٣٨ ـ أّواب لَُه ُكلٌّ شورةً ÒT Ò7 والطَّ ///@ داوَد عبَدنا واذ@كُر

Ì¿ح يراد وامع@, ,@Ì¿والن والسوق@, البعث ثHثة@: قيود فيه Ì¿¡ا ٕاّن قلنا
داود@/ مع وتسبيح ع�ارتباط فتدّل داود@, جانب ٕا3 الط�

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

ط�@:

وِطنُت البيت طّينت ويقال معروف@/ وهو الطِّ(@, وهو واحدة كلمة ط(@: ـ مقا
ِطنت من أعلم@, Oوا معناه وكأّن جَبله@, تعا3ع�ا�òأيى Oا طانه ويقال الكتاَب@,

به@/ أمره rوخ �òع�ا طبعه كأ@نّه ختمته@, أيى الكتاب

يَطينُه والسطَح البيَت الرجل وطاَن أخّص@/ والطِّينة@: معروف@, الط(@: ـ مصبا
ع� Oا وطانَه اòلقة@/ والطِّينة@: وتكث�@/ مبالغة وطّيَنه@: بالط(@, طHه باع@: باب من

عليه@/ جبَله :@�òا

له Òa وا¡ائَط@: بالطِّ(@, ختمه طَيْناً@: الكتاَب طاَن ـ ٣٠٨ . ٢ أ-فعال @كتاب
:@�òع�ا حسنًة طينة Oا وطانه ا@/ Ôyطي ك& وأ-رُض@: كذلک@/ ِء@: ãÏ¿وع�ال عليه@,

َجَبله@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

واحداً@, شيئاً يكون Mيث باXاء ا¢تلط الFاب هو اXاّدة@: ã| الواحد أ-صل أّن
منه@/ أضعف اXرطوب والFاب

ع� وطان وا¡ائط@, الكتاَب طان ـ قوGم ّ ا-نðاعيى با-شتقاق منه ويشتّق
وطّينته@/ أ-رُض@, وطاَن البيَت@, وطان ِء@, ãÏ¿ال

ما òلق ماّدة ٕانّه بل وغ�ه@, كإ-نسان اòلق لبعض الط(ماّدة كون وباعتبار
بلّة ßوا ]ع�الطينة الط( يطلق وا¡جارة وإ-نسان وا¡يوان النبات من أ-رض ã|

أ-ّولّية@/

والظـروف أ-شـياء بعض ويسـّدوا ÇOتموا أن متداوً- أ-يّام hقد ã| وكان
أيضاً@/ اXع� هذا ع� فأطلق بالط(@,

:@ ã| Fالط(ك من جارة ß¡ا فَخلُق

/@٣٣ . ٥١ ـ ط� ِمن ِحجارةً zم َعلَ سَل Ôd لِ

:@ ã| Fك ا¡يوان ã|و

/@١١٠ . ٥ ـ ãæ7بٕاذ الطَ َكَهيئة � الطّ ِمن لُق ÒH وٕاذ

:@ ã| Fك إ-نسان ã|و

/@٢ . ٦ ـ ط� ِمن َخَلَقكُم الَّذيى ُهَو

خلق ٕانّه حيث اXتعال@, القادر اòالق عظمة ٕا3 ٕاشارة بالط(@: ´Í½الت ã|و
ٕا3 إ-نسـان توجيـُه وأيضاً الشاعرة@, غ� النازلة اXاّدة هذه من وا¡يوان إ-نسان

السافلة@/ أ-ّولية وماّدته أصله



ط� ١٩٢

/@٢ . ٦ ـ Ïأجً� ÒÉ َق Ú Ôjط� ِمن َخَلَقكُم الَّذيى هَو

/@٧٦ . ٣٨ ـ ط� ِمن وَخَلقتَُه نار ِمن ã4 َخَلقتَ ِمنُه Õ7خ أنا

hيُد أ@نّه وٕا3 وجوده@, ã| واXوجودة أ-صيلة ماّدته ٕا3 يتوّجه أن فلHٕنسان
أصله@/ ٕا3 يعود Øj أجل@, اXب�ٕا3 هذا ع� الطبيعيّة حياته

أجل ٕا3 وMـياته ا¤دود اXوّقت ّ الظاهريى بوجوده يفـتخر أن له يصّح Hف
الFاب@/ ٕا3 يرجع وهو معلوم@,

الروحانّية@: اXعنويّة ا¡ياة وأمّا ومنxاها@/ ومبدؤها اXاّديّة ا¡ياة مب� فالط(
Oا ٕا3 ومرجـعها /@ روحيى ِمن فيه وَنفخُت @ ـ تعـا3 Oا من ã Ùتج�Xا الروح fبـدؤها

ٕا�َربِّک@/ ِارِجعيى ـ العزيز

تعا3@: مع�قوله وهذا

Ô7َغ أجٌر َفَلُهم اِت ß¡الّصـا وَعِملوا آَمنوا الَّذيَن ٕاّ� سـاِفل� أسَفَل َرَدْدناُه Ú Ôj
/@٥ . ٩٥ ـ نون ÒW

ومقصُده س�ه ومنxي لدنياه Hًوعام وباطنه لظاهره حافظاً إ-نسان كان وٕاذا@
ا¡يات(@: سعادة حقيقة وهذا سعيداً ا-rخرة ã|و سعيداً الدنيا ã| يكون تعا3@: Oا ٕا3

ار@/ النّ َعذاَب وِقنا َحَسنَة ِخَرة Ðا� ã|و َحَسنَة نيا الدُّ ã| آِتنا رّبنا

يتعلّقMرف ما وتوفيقه وجّل عّز Oا بعون ويتلوه الطاء@, حرف باب آخر هذا
اXعجمة@/ الظاء

ه ١٤٠١ سـنة ¾Îور من ا¡رام ا¡ّجـة ذيى ¾Îر ٢٤ ã| ازء هذا Øk وقد
بسا@كنxا@/ فة ØÌ¿Xا قم ببلدة



بابحرفالظّاء

ظعن@:

ويَـتعّدي بـفتحت�@, ظَـَعٌن Ëº�ٕوا ارIَل@/ نفع@: باب من ظعناً ظَعن ـ مصبا
وأ�صل مَظعون واXفعول ظاِعن@, والفاعل به@, وظعنُت أظعنته باGمزة@وبا¡رف@فيقال
]Çع� فـعيلة ظعينة للمرأة ويقال ا�سـتعFل@/ لك�ة الصلة حذفت لكن به مظعون
,@� أم امـرأة فـيه كان سـواء اGودج الظعينة ويقال wا@/ يَظعن زوجها ٔ�ّن مفعولة

وظُُعن@/ ظَعائن وا�مع

مكـان@, ٕا� مكان من خوص الشُّ ع� يدّل صحيح واحد أصل ظعن@: ـ مقا

هيى قوم@: فقال فيه@, يقال ÇØWا والظعينة@: شخص@/ ٕاذا وظََعناً@: ظَْعناً يَظَعن ظََعن تقول
الظِّعان@: الباب ومن للظَّعن@/ يُعّد البع�الّذيى والظَّعون@: الرحيل@/ آخرون@: وقال اXرأة@,

الس�والظعن@/ أدوات أحد ٔ�@نّه ع�البع�@, الَقَتب به يشّد الّذيى ا¡بل وهو

مَظعون@: ل Ò Òb قوGم من مَظعون واشتقاق مَظعون@: بن عAن ـ ١١٧ ا�شتقاق
الظَّعينة@, يت Ød وبه البع�@, ع� اÒGودُج به يُشّد َحبل والظِّعان الظِّعان@, عليه ُشّد ٕاذا
اXرأَة لزم Øح� ك_مهم ã| ذلک ك� Øj َهودج@, ã| تكون Øح� ظَعينة اXرأة تسّمي و�

ارIلوا@/ ٕاذا القوم ظَعَن وقالوا@: الظعينة@, ÔËºٕا
وقـد واحد@, والظََّعن@: والظَّْعن الُمـقام@, ضّد الظَّعن من وظاِعنٌة ـ ١٧٧ وص



ظعن ١٩٤

ظَعائن وا�مع ودج@, ÒGا ã| تكون ã�ّال اXرأة والَظعينة@: وَظَعِنكم@/ ظعِنكم يوم ـ قرٔي
وأظعان@/

َتركبه أيى اXرأُة تَظَِّعِنُه bٌل هذا يقال السّكيت@: ابن عن ـ ٣٠٠ . ٢ الxذيب
َمرتع طلب أو ماء حضور أو لنُجعة البادية س� والظعن@: ظعyا@/ يوم ã|و سفرها ã|
أو حّج ã| لسفر شاِخص لكّل يقال@: وقد بلد@/ ٕا� بلد من أو ٕا�ماء ماء من Iّول أو
أم أنت أظاعٌن يقال اòاِفض@, ضّد وهو ظاِعٌن@, ٕا�اُخري@: مدينة مس�من أو َغزو

بٕاقامته@/ oوتُق زوُجها ظَعن ٕاذا تَظعن ا Øu@�ٔ اXرأة الظعينة@: الليث@: وقال مقo@؟

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

والتحقيق@:
من رحلة ع�مطلق ويدّل إ�قامة@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن

مكان@/

فيـه ي_حظ الرحل أّن :@ Ìيى Ú»وال ـ� والسَّ فر والسَّ حل الرَّ وب� بيyا والفرق
مكان من اòـروج فيه ي_حظ والسفر منظـور@/ Øمع� مكان ٕا� مكان من ا�نتقال
والذهـاب ا¡ركة فيه ي_حـظ :@� والسَّ /@� والسَّ ا¡ركة مع خارج ٕا� Øمع� Tدود
جهة الظعن ã| وي_حظ وخفاء@/ ØÌº ã| ا¡ركة فيه ي_حظ Ìيى Ú»وال ومطلقاً@/ ياً مادِّ
/@ Ìºيى ـ راجع ـ أخري جهات ٕا� نظر دون من هو حيث من ٕاقامة Tّل من اòروج

ـ قامتكُم ٕا ويوَم َظعنكُم يَوم ا Òuَتستَِخّفو ُبيوتاً أ�نعام ُجلود ِمن َلكُم وَجَعَل
/@ ٨٠ . ١٦

ـ�@, السَّ ابتداء فيه ي_حظ الظعن أّن ع� يدّل الظعن ٕا� وٕاضافته اليوم ذ@كر
إ�قامة@/ حال فيه ينقض ما وهو

ظاهر ã| النابتة والشعر والوبر الصوَف فيعّم ء@, ãÏ¿ب ا¤يط Ì¿الق هو وا�لد



١٩٥ ظفر

ا�لود@: بعد ـ وَمتاعاً أثاثاً وأشعاِرها وأوباِرها أصواِفها وِمن ـ ذ@كُر فيكون البدن@,
أخري@/ Uصوصٍة ومنافَع آثار جهة من العاّم@, بعد اòاّص ذ@كر قبيل من

ã| فzا وامتياز اختصاص باعتبار اòاّص@: معناها ا�لود من يراد أن يبعد و�
اÇXطر ونـفوذ وال+د ا¡ّر من داخلها ã,ت ا Øuٕا حيث بيوتاً@, جعلها ã|و البيتوتة مقام

لطيفة@/ خفيفة ذلک مع وهيى والرطوبة@,

من ,@ ّ اXاّديى عيشـه وٕادامة إ�نسان حياة تأم� ٕا� ٕاشـارة الكرZة ا�wية ã|و
وم¿Ìب سك�@ومأ@كل من حياته, ã|@إ�نسان ما@Jتاج@ٕاليه الطبيعة ã/ف جهات@طبيعيّة,

وغ�ها@/ وملبس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ظفر@:

السبعة قرأ وwا بضّمت�@, أفصحها لغات وفيه مذّكر@, لٕ_نسان الظُّفر@: ـ مصبا
/@ ّ الب½Íيى ا¡سن wا وقرأ للتخفيف@, إ�سكان ـ والثانية ظُُفر@/ ذيى ُكلَّ منا@ َحرَّ ـ@ ã|
ـ والرابـعة ل@/ ßa وزان الظاء Ì»بك ـ والثالثة أظُفر@/ ع� bع ا Ø[ور أظفار@, وا�مع
مـثل أظـاف� وا�مع اُظفور ـ واòامسة الشـاّذ@/ ã| Fw وقرٔي لٕ_تباع@, بك«Ìت�
ٕاذا بـالضاّلة@: وظِفرُت والف_ح@, بالفـوز وأصله َتِعب@, باب من َظَفراً وظِفر اُسبوع@/

]ع�@/ عليه@: وأظفرته به وأظفرته بعدّوه@, وظِفر ظاِفر@/ والفاعل وجدtا@,

وا�wخر والغلبة@/ والفوز ع�القهر أحدYا يدّل صحيحان@, أص_ِن ظفر@: ـ مقا
القياس@/ ã| أ�صل�يتقاربان ولعّل ء@/ ãÏ¿ال ã| ع�قّوة

ـ أظفر وا� َظَفراً@, يَظَفر ظِفر يقال ء@, ãÏ¿بال والفوز الفلج وهو الظََّفر ـ فأ�ّول
إ�نسـان@, ُظفر الظُّفر@, ـ ا�wخر وأ�صل ُمظـفَّر@/ ورجل zم@/ َعلَ أظَفركُم أن بعِد ِمن
يقال Fك أ�ظفار@, طويل أيى أظفر@, ورجل فيه@/ ظفره جعل ٕاذا ء@: ãÏ¿ال ã| ظّفر ويقال



ظفر ١٩٦

ٕاذا الع� ُظفرت ويقال طَلع@/ ٕاذا تظف�اً@: النبُت ظفَّر ويقال عر@/ الشَّ طويل أيى أشعر
الظََّفرة@: قالوا ا Ø[ور القوس@/ ُظفر الباب ومن ُظفر@/ Gا يقال ã�ّال وهيى َظَفرة@, wا @كان

صغار@/ كوا@كب وأ�ظفار@: وأنبت@/ أ�رض من اطمأّن ما

وا�ميع الطائر@, وُظفر إ�صبع ُظفر الظُّفر@: الليث@: قال ـ ٣٧٤ . ١٤ الxذيب
ٕاذا الناس@, أذي عن الظُّفر قلوم ÒX ٕانّه للرجل@: ويقال أظاف�@/ أ�ظفار وbع أ�ظفار@,
ويقال عدّواً@/ يَنكي � الُظفر لكَليل ٕانّه عيف@, للَمه�الضَّ ويقال@: Gم@/ أ�ذيّة قليل @كان
الِقـثّاء ã| التـظف� وكذلک فعقره@, ¡مه ã| ُظفره غرَز ٕاذا ف_ن@: وجه ã| ف_ن ظَفر
ا Ø[ور اXأق@, تلقاء من تنبت العـ� ãÏ Ø¿تغ ُجليدة والَظَفرة@: كّلها@/ وأ�شـياء والبَطّيخ
ظّفر وتقول خاصمَت@, من ع� والفلج طلبَت ]ا الفوز َفر@: الظَّ الليث@: وقال ُقطعت@/
ابن وقال به@/ مَظفور وهو ظافر فأنا به وظِفرُت ا� أظفره وكذلک ع�ف_ن@, ف_ناً ا�

واحد@/ ]ع� وتظاَهروا@: وتضاَفروا عليه القوم تَظاَفر ُبزرج@:

بُظفر تشبzاً به@, _ح السِّ عن Ø+ويع غ�ه@, ã|و إ�نسان ã| يقال الظُّفر@: ـ مفر
فيه@/ ُظفره نشب أيى َظَفره من وأصله الفَوز َفر@: والظَّ _ح@/ السِّ ]6لة هو ٕاذ الطائر@,

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

والتحقيق@:

ã| �زمـان فالقيدان الفوز@, طريق ã| الغلبة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
اXاّدة@/ استعFل موارد

والفوز@/ والقهر الغلبة ـ وب�مواّد بيyا الفرق يظهر وwذا

_ح السِّ وwذا والفوز@, الغلبة وسيلة ٔ�@نّه أ�صل@, من مأخوذ فهو الظُّفر@: وأمّا
يقابله@/ وما ع�عدّوه صاحبُه يقهر



١٩٧ ظفر

من ما ]ع� لب@, كالصُّ مش}ة صفة أ�صل ã| الكلمة هذه تكون أن و�@يبعد
الظُّفر@/ ã| استعFله غلب Øj َفر@, بالظَّ ا�تّصاف شأنه

من ا�نðاعيى ا�شتقاق fن فيه@: وظّفر ف_ن@, وجه ã| ف_ن ظَفر ـ قوGم وأمّا

ã| وا�رتـفاع الص_بة ]ناسـبة Vاز أ@نّه أو غلبته جهة من ٕامّا الظََّفرة@: وأمّا الظُّفر@/
والظََّفرة@/ الظُّفر

أظَفركُم أن بعد ِمن مكَّـَة بَبطن م Ôyَع وأيدَيكُم َعنكُم م Òvأيد َكفَّ الَّذيى وهَو
/@٢٤ . ٤٨ ـ zم َعلَ

غالب�علzم@/ قاهرين جعلكم أيى

غالب�@/ فائزين جعلهم أن فارغ�ومأمون�بعد كوuم ٕا� ٕاشارة

/@١٤٦ . ٦ ـ ظُُفر ذيى @ُكلَّ منا حرَّ هادوا الَّذيَن وَع�

صيده@/ به يقطع وأ�نعام الط� سباع من وُسنبک لب ßU ذيى أيى

وغ�ها@/ كالدجاجة ع�الzود@, سبُعاً وٕان@n@يكن ظفر ما@له Iرhكّل والظاهر
أيضاً@/ إ�س_م ã| Tّرٌم صيده به يقطع Uلب ذا السبع فٕاّن

وٕاذا والوحوش@, والطيور إ�نسان أصابع أطراف ã| يكون ما هو الظُّفر ٕاّن Øj
صورة ع� كان وٕاذا اXف=سة@, والوحوش الطيور ã| Fك لب ß¢ا فهو اف=اس آلَة @كان
الفرس@, ã| Fك واحداً يكون والظِّلف والظِّلف@, ا¡افر فهو وتغطzّا القدم uاية Iيط
ن@, الَكركَدَّ ã| Fك ث_ثة يكون وقد ,@ ã?والظ وا�مل والبقر sالغ ã| Fٕاثن�ك يكون وقد
ا¡افر ذو ويسّمي الفيل@/ ã| Fك `سة يكون وقد ا6òير@, ã| Fك أربعة يكون وقد

الظِّلف@/ مشقوَق اXتعّدد
َفر@, الظَّ من الظُّفر ٕاّن قلنا Fك التحقيق ولكّن اXربوطة@, الكتب ã| يقال ما هذا



ظّل ١٩٨

كان ٕاذا أ�ظفار من أ�صابع رؤوس ã| ع�ما أطلق وقد َفر@, الظَّ يتحّصل به ما وهو
ومن وحشيّاً يكن n وٕان ُظفر له حيوان كّل اXع�يشمل وهذا وقاطعاً@, وحاّداً ُصلباً

قاطعة@/ ُصلبة مشقوقة أظ_ف له يكون ما كّل cوله يبعد و� السباع@,

طـبعة ١١ الفصـل �الّ_ويِّـ�� أ�حـبار تـوراة ã| ما يؤيِّـده اXعـ� وهـذا@
م@/ ـ ١٨١١ @سنة HODGSON

فُكلوها hال}ا من اج=اراً ومُصعِّدة تفريقاً ِظلفها ق وُمفرِّ مُظَلّفَة@بِظلف كّل ـ ٣

هيى ليس واج=اراً قـة مفرَّ وليست بِظلف مظلَّفـة هيى ã�ّال hال}ا bيع من ـ ٢٦ ـ
َينجس@/ wا َدنا من كّل لكم Sسة فهيى مُصعِّدة

أ�@كل حلّيّة ã| و�بّد طعاَمها@, Ø= ÒN nو ِظلفها يَُشّق n wيمة أ@كل Mرمة فحكم
الطعام@/ اج=ار الِظلف@, شّق ال¿Ìط�ـ وجود من

حرمة ٕا� أشار Øj غ�مشقوق@/ ِظلفه ولكّن Ø=N ٔ�@نّه ا�مل@: Mرمة حكم Øj
حاّد@/ قاطع ظفر ذا مyا كان ما الطيور

جهة من وٕاط_ق ٕاbال فzا ـ ظُفر ذيى كّل منا حرَّ ـ الكرZة فا�wية ذلک@, ومع
عن خارج فاXورد الشخصّية@, القضايا ã| ا¡كم Nوز و� وال¿Ìائط@, اòصوصيّات

فيه@/ والبحث وIقيقه تعي�ا¡كم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ظّل@:

يكون � ء ã Ò/وال وعشـيًّة@, غـدوًة يكون الظّل قتيـبة@: ابن قال الظّل@: ـ مصبا
الرجوع@/ ء ã/وال اÌ¿Xق@, جانب ٕا� اXغرب جانب من فاء ظّل ٔ�@نّه الزوال@, ٕاّ�@@بعد
ومن الغروب@/ ٕا� الزوال من ء ã/وال الزوال@, ٕا� الطلوع من الظّل الِسّكيت@: ابن وقال



١٩٩ ظّل

وظُلَل@/ وأِظلّة ِظ_ل الظّل وbع الشمس/ ينسخ ء ã/وال الظّل, الشمس@تنسخ قيل: هنا
النفوذ@/ عن أ�بصار يس= ٔ�@نّه سواده@, الليل وِظلُّ س=ه@, ã| أيى ف_ن ظّل ã| وأنا
وظلَّل@: ء ãÏ¿ال وأظلَّ كذلک@/ وأدام ظّله@, دام ِظ_لًة@: بابÍÈب من يِظّل الyار وظَلَّ
وهو ـعر الشَّ من الكب� البيت َظّلة@: ßXوا به@/ يُستَظّل ظّل ذو أيى مُِظّل فهو ظّله@, ٕامتّد
يفعل وظّل أ¾Ìف@, وأظّل@: قُرب@, أو أقبَل ٕاذا ٕاظ_ً�@: ُء ãÏ¿ال وأظّل اòباِء@/ من أوسع
ٕاّ� ظّل العرب تقول � اòليل@: قال uاراً@/ فعله ٕاذا ظلوً�@: تِعب باب من يظَّل @كذا

بالyار@/ يكون لعمل

الظِّّل@/ يسّمي الّذيى وهو ء@, ãÏ¿ل ء ãÏ¾ س= ع� يدّل واحد أصل ظّل@: ـ مقا
ء ã Ò/وال ,@ ØãÏ¿والع بالغداة ويكون وغ�ه إ�نسان ِظّل فالظِّّل@: ٕاليه@/ عائدة الباب وكلFت
وأظلَّک /@ ِظلٌّ والليل /@mدا ظَليل@: وِظّل الشجرُة@/ ãأظلّت� وتقول /@ ØãÏ¿بالع ٕاّ� �@يكون
ومن تُظّل@/ َسـحابة أّول الظُّلّة ٕاّن ويقال وَمنعـته@/ عّزه وهو بظلّه وقاك كأ@نّه ف_ن@:
الyار@, به Oّص ء ãÏ¾ ٔ�@نّه ذلک قلنا ا Ø̂ وٕا uاراً فعله ٕاذا وذلک كذا@, يفعل ظّل الباب@:

ِظّل@/ نفسه الليل ٔ�ّن ليً_@, كذا يفعل ظَّل يقال و� الyار@, ã| ظّل له يكون ء ãÏ¿وال
العـرب و�@تقول صا_اً@, uاره ف_ن ظّل الليث@: قال ـ ٣٥٧ . ١٤ الxذيب
من العرب ومن بالليل@/ ٕاّ� يبيت بات يقولون � Fك بالyار@, عمل لكّل ٕاّ� يظَّل ظّل
ع� الظاء فيك«Ìون ا¡ـجاز أهل فأمّا يظهـران@, حيث وLوها َظِللت �م Jذف
عا@كفاً@/ عليه َظلَت ـ تعا� ا� وقال /@rوِظل ِظلنا فيقولون لقيت@, اُ ã�ّال الّ_م @ك«Ìة
وقال ُظّلـة@/ فهو أظلّک ء ãÏ¾ وكّل سـحاب@, ذا كان ٕاذا@ يومـنا أظّل الفـّراء@: وقال
ظّل ã|ذلک وفعلت الشتاء@, جاء ما أّول ã| أيى الشتاء ظّل ã|ذلک كان يقال أبو@زيد@:

ا¡ّر@/ شّدة ã| أيى القيظ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ظّل ٢٠٠

والتحقيق@:

أو ماّدياً والشخصّية@, الوجود آثار انبساط هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن
معنويّاً@/

:@ ã| Fك @@ Tسوساً وجوده@, آثار انبساط ء ãÏ¾ كّل فِظّل

/@١٧١ . ٧ ـ ُظلّة كأَ@نَُّه فوَقهم ا�بَل نَتقنا وٕاذ
/@٢١ . ٣٥ ـ رور Ò¡ا �و الظِّّل �و الّنور �الظُّلFتو �و ///@ َيستويى وما

/@٢٤ . ٢٨ ـ الظّل ٕا� Ú�تَو Ú Ôj FÔG Òفَس�

/@٥٧ . ٢ ـ وأنزلنا الَغFم َعَليكُم لنا وظلَّ
عن عـبارة الظّل هذا وحقيـقة الشمس@, نور مقابل ã| ا¤سـوس الظّل يراد

النور@/ قبال ã| ح�وقوعه ء ãÏ¿ال وجود آثار انبساط

:@ ã| Fك@@ ومعنويّاً

/@٥٧ . ٤ ـ Hًَظلي ًHِّظ وُندِخلُهم رة ُمطهَّ أزواٌج فzا م Ô ÒG
:@ ã| Fك Fyم أ�عّم ã|و

/@٤٥ . ٢٥ ـ الظِّّل َمدَّ َكيَف ٕا�ربّک تََر nأ
اXطلقة@/ رaته آثار وامتداد العاّم فيضه انبساط يراد

:@ ã| Fك ا�wخرة nعا يناسب Dوف

/@١٦ . ٣٩ ـ ُظَلل xم ÒIوِمن النّار ِمن ُظَلل َفوقهم ِمن م Ô ÒG
/@٤٣ . ٥٦ ـ موم ÒJِمن وِظّل o Òaو وم Òd ã|

/@٥٦ . ٣٦ ـ مّتِكئون َع�أ�راِئک ِظHل ã| وأزواُجهم ُهم



٢٠١ ظّل

وا�ّنة@/ للنار ومناسباً ا�wخرة nعا سنخ من الظّل هذا يكون أن ف_@بّد

ومقاماته@, وخصوصيّاته الظّل ذيى حيثيّات باخت_ف Oتلف الظّل أّن /O@و�
ا ØW غ�ها أو ثلج أو مطر أو برودة أو شديدة حرارة قبال ã| واقعاً الظّل ذو يكون فقد

مطلوباً@/ حينئذ الظلُّ فيكون :@m_ي@�

والعذاب وا¡مoواللََّهب كالنار وحّدة شّدة له شيئاً الظّل@نفسه ذو كان ٕاذا وأمّا
ل_بت_ِء@/ م_زماً أيضاً أظ_Gا فيكون وغ�ها@: والب_ِء

مكروهاً@/ أو مطلوباً معنويّاً@, أمراً الظّل ذو كان ٕاذا وهكذا

/@٥٧ . ٤ ـ Hًظلي ًHِّظ وُندخلُهم

فيدّل الصفة@, هذه فيه وثبتت بالظِّ_لة يتّصف ما ]ع� الظِّّل من فَعيل الظليل
والدوام@/ ع�الثبوت

/@٣١ . ٧٧ ـ اللََّهب من ãيُغ� �و َظليل �ُشَعب ثHِث ذيى ٕا�ِظّل انطِلقوا

النفس ورؤية الغفلة وهيى ُشَعب@, Gا Tجوبيّـة هو الظّل أّن شعب@: ã| سبق
الدنيا@/ وحّب

للتكذيب@: اXوجبة هيى ا¤جوبّية@: وهذه

للمكّذب�@/ يومئٍذ َويٌل

Øj النفس رؤية من ا¡جاب ويتحّصل Tجوب�@, كوuم ٕا� تكذي}م fرجع
الكاملة@/ الغفلة Øj الدنيا ا¡ياة ٕا� ا¦ايل

وجّل@: عّز ا� غ� عن التقوي ظلُّ ا¤جوبّية@: هذه ويقابل

/@٤١ . ٧٧ ـ وُعيون ِظHل ã| اXتَّق� ٕانَّ
السورة@/ ã|
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والفيوضات واللّطف الّرaة Iت@ظّل ويستقّر عاn@النور ã| يدخل :, من@اتّ فٕاّن
اG�ّٕية@/ اXعارف عيون عن ويستفيض الربّانّية@,

وا�Ðصال بالُغُدّو م ÔGHوِظ وَكرهاً Êواتوأ�َرضطوعاً Ú»ال ã|َيسُجدَمن Zو
/@١٥ . ١٣ ـ

ويظهر ي=ّشح وما وجودهم آثار الظ_ل من واXراد م@, ÔG_وِظ يسجدون أيى
فzا يري � الصفاِء@, وكFل اòلوص [ام ã| ا Øuفٕا مyم@, ي=اءي وما شخصيّاtم عن

ã| فقط فبالَكره الظ_ل ã| وأمّا بالَكره@/ أو بالطوع فzم والسجود أ�نانّية@/ من أثر
الظّلية@/ جهة

ومشـيّته وٕارادته ا� عظمة قبال ã| خاضعة قاطبًة الوجود مراتب فٕاّن وهذا
يشاء@/ كيف يشاء ]ا يشاء ما ٕاّ� الوجود nعا ã| و�@Nريى

العـزيز@, mالدا الواجب ا� لنـور أظـلّة Pملxا الوجود مراتب أّن /O و�
تعا�@: وقال للروح@, ظّل البدن أّن Fك والروح@, العقل nعا ظ_ل Ë»ا� nعا وكذلک

ِZِ داً ُسجَّ Êئل Ú¿وال اليَمين َعن ِظHلُه َيتفيّؤ ء ãÏ Ò¾ ِمن Zُا خَلق ما ٕا� َيروا Òn َأو
/@٤٨ . ١٦ ـ داِخرون وُهم

ã|و هو حيث من والذّل ـغار الصَّ خر@: والدَّ والتحّول@/ الرجعة اختيار التفـّيؤ@:
حالة ٕا� Uلوق كّل من الظ_ل ع�رجوع الكرZة ا�wية فتدّل الدخر@/ راجع ـ نفسه

تعا�@/ له التاّم واòضوع والصغار ا�نقهار وIقّق العزيز@, � ّل والذُّ السجود

من ينبسـط Dوف ء ãÏ¿ال ظّل ã| ي=اءي ا Ø̂ ٕا والسـجود اòضوع أثر كان ا ØXو
ِظ_له@/ يَتفيّؤ ـ بقوله Ø+فع شخصّيته@:

جهة ã| وٕامّا نورانّية@, ٕاG×يّة وجهة ا¨�وGا جهة ã| ٕامّا اXنبسطة@: اòلق وآثار
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نفعاً لنفسه Zلک � وذليل مقهور فهو كان ما وأيّاً ظلFنّية@, خلقيّة وجهة وGا ال¿Êل
اً@/ ØÍÈ و�

زيـٌد ظَّل معـ� ٕاّن �ره�@: ãÏÈالّر قال الناقصـة@: أ�فعال عـداد ã| ظَلَّ وأمّا
Pمـيع زيد تفـّكر وهو ا�ملة مضمون فاق=ن كذلک@, الyار bيع ã| كان متفّكراً@,
وقال ناقصاً@, ٕاّ� ظّل يستعمل nو قالوا ظلوً�@, يظّل ظّل وت½Íيفه له@, مستغرقاً الyار

ودام@/ ]ع�طال تامّة تكون مالک@: ابن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قلنا Fك حال@: هو خ+اً يسّمي وما �زم@, تاّم الناقصة أ�فعال كسائر ظّل أّن
آثـار انبساط وهو اXاّدة@, ã| أّصلناه ما فيه فأ�صل اXعـ�@: جهة من وأمّا سابقاً@,

والشخصّية@/ الوجود

حـالة ã| وقـع قد أيى متفّكر@, وهو وظّ_ً تابعاً صار متفّكراً@: زيد ظّل fع�
أمر@/ أثر ã| زيد من التفّكر حالة انبساط واستمّر التفّكر@,

/@٥٨ . ١٦ ـ ُمسَوّداً وجُهه باُ�ن!َظلَّ Ìأحُدُهم Ù¿ بُ وٕاذا
للبشارة@/ م_زم وأثر ِظّل وهذا وجهه@, اسوداد حالة انبسطت قد أيى

/@٤ . ٢٦ ـ خاِضع� ا ÒG أعناُقهم فظلَّت

/@٧١ . ٢٦ ـ Òعا@كف� ا ÒG َفَنظلُّ أصناماً@ َنعُبُد@
/@٥١ . ٣٠ ـ َيكفرون َبعده ِمن َلَظّلوا

/@٩٧ . ٢٠ ـ عا@ِكفاً َعلَيه ظلَت الَّذيى ک ×Gٕا�ٕا وانظُر

فرأوه رJاً أرسـلنا Uول اòضوع@, حالة ã| أعناقهم ظّلت آية نّزلت ٕاذا أيى
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عا@كفاً@/ عليه وظلَت ٕاG×اً جعلَت عا@كف�@, فنظّل أصناماً نعبد كافرين@, لظلّوا مصفّراً

اُ�مور هذه أثر انبساط الظلّيّة من ويراد اُ�مور@, هذه @أثر ã| الظِّلّيّة Iقّق ف�اد
القاطعة@/ واX_زمة ال½Íفة التبعيّة بتحقّق

والطول@/ وا�ستمرار الدوام هو عرفاً اXع� هذا ونتيجة

ãÏÈاXا Mيث@يّتبعه@وي_زمه@,@وفعل ء ãÏ¿ال أثر انبساط هو الظّل أّن@حقيقة فظهر
اXع�@/ هذا Iقّق ع� يدّل منه

أ�صل@/ لوازم fن للFّدة@: تذكر ã�ّال ãæعاXا وأمّا

/@٥٧ . ٢ ـ الَغFم َعَليكُم لنا@ وَظلَّ

ظّل@/ ذا جعلناه أيى

ويتدّبر النفسانّية@, وصفاته وأخ_قه وأحواله أعFله ٕا� يتوّجه أن فلٕ_نسان
جـهة مـن مyا كّل حقيقة Ø ãاليقي� بالعلم له ينكشف Øح� وIقـيق@, تدّبر أشّد فzا
النار@, أو ا�نّة من الشيطان@, أو الرaن من الظلمة@, أو النور من ظّل ٕانّه هل الظّلّية@,

الروحانّية@/ أو اXاّديّة ا¦اي_ت من الدنيا@, أو ا�wخرة nعا من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ظلم@:

وضع خر@: wوا� والنور@, الضياء خ_ف أحدYا@: صحيحان@, أص_ن ظلم@: ـ مقا
الظلمة@, Ëºٕا والظَّ_م ظلFت@, وا�مع الظلمة@, ـ فأ�ّول تعّدياً@/ موضعه غ� ء ãÏ¿ال
ذيى أّول لقيته قوGم من اòليل حكاه ما الباب هذا ومن ٕاظ_ماً@/ اXكان أظلم وقد
قوGم@: هذا ومن فعل@, منه يشتّق � الرؤية@, ã| ب½Íك سّد ء ãÏ¾ أّول وهو قال ُظلمة@,

ã| ظُلمة الشخص Nعلون م Øu@كأ الظلمة@, من ذلک وأصل للقريب@, َظَلم@, æأد لقيته
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ـ ا�wخر وأ�صل الباب@/ ÇJمل هذا فع� سواداً@, الشخص كتسميxم وذلک التشبيه
أشبَه مَن ـ يقـولون تري أ� غ�موضعه ã| ء ãÏ¿ال وضع وأ�صل ,@ ÓFظُل يظلمه ظلَمه
ٕا� نسـبته ف_ناً@: ظّلمُت ويقال موضعه@/ غ� ã| الشـبه وضع ما أيى ـ ظلم fا أباه
فر ÔI n ã�ّال اXظلومة@: وأ�رض الظلم@/ احتمل ٕاذا فاظلّم@وانظلم@, ف_ناً وظلمُت الظلم@,

/@nالظا عند مَظلمتک من تطلبه ما والظُّ_مة@: /@oظَل ال=اب وذلک ُحفرت@, Øj قّط

الَمـظلمة عل ÔQو ومَظِلمًة ÍÈب باب من ÓFظل ظلَمه من Ëºٕا الظُّلم@: ـ مصبا
اس=عي مَن ـ اXثل ã|و الظلم@/ ٕا� نسبته وظلّمته كالظُّ_مة@, nالظا عند تطلبه Xا ÓÊºٕا

ظلم@/ فقد الذئب

وال¿Ìك ا�Çهل عن wا@ @ Ø+ويعـ ظلFت@/@ وbعها النـور عدم الظُّلمة@: ـ مفر
والظُّـلم@: الّنور@/ ٕا� الظُّلFت ِمَن ِرُجهم ÔO ـ أضدادها عن بالنور Ø+يع Fك والفسق@,
وقتـه عن بعدول وٕامّا بزيادة أو بنقصان ٕامّا به ا¢تّص موضعـه غ� ã| ء ãÏ¿ال وضع
Gا يقال أ�رض وتلک للحفر@, موضعاً تكن nو حفرtا أ�رَض@: وظلمُت مكانه@/ أو
أ�ّول@: ث_ثـة@, الظلم ا¡gاء@: بعض قال /@oظَل مyا Oرج الّذيى وال=اب مظلومة@,
/@oَعظ َلظلم Ìك Ù¿ال ٕانَّ ـ والنفاق وال¿Ìك الكفر وأعظمه تعا�@, وب�ا� ب�إ�نسان
وب� بينه والثالث@: َيظلمون@/ اّلذين َع� بيُل السَّ ا Ú̂ ٕا ـ الناس وب� بينه ظلم :@ ãæوالثا

لَنفِسه@/ Õnظا م Ôy ßf ـ نفسه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سواء ا¡ّق@, هو ما تأدية وعدم ا¡ّق ٕاضاعة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
أو العق_ء ذويى ٕا� وبالنسبة اXتعال@, ا� حقوق ã| أو غ�ه أو نفسه مورد ã| @كان

روحانّية@/ أو معنويّة أو ماّديّة حقوق ã|و غ�هم@,
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النوع@, هذا ٕا� bيعها مرجع فٕاّن الظلم@, أنواع أعظم النفـس مورد ã| فالظلم
الgال@, جهة ٕا� سـ�ه عن واXنع وٕاضاعxا@, النفس حقوق تأدية ã| التقص� وهو

الدنيوّية@/ اXاّدية باُ�مور بالتعلّق

:@ ã| Fك@
ُهم ولئَک فاُ Zا ُحدوَد َيتعدَّ وَمن َتعتدوها Hَف Zا ُحدوُد ِتلَک تان@/// َمرَّ الّطHُق
/@٢٣١ .@٢ ـ َنفَسه ظلَم َفَقد ذلَک َيفعل وَمن ِلتعَتدوا ÍßÈاراً ِسكوهنَّ Ô]�و الظّاXون///

/@٥٤ . ٢ ـ الِعجَل اذ@كُم ØHبا أنفَسكُم Ôrظلم ٕانَّكُم َقوم يا
/@٤٠ . ٢٩ ـ َيظلمون Îم Ò»أنُف كانوا ولكن ِلَيظلمهم Zُا كاَن وما@

/@١٦٠ . ٧ ـ َيظلمون Îم Ò»أنُف كانوا ولكن ظلمونا وما
/@٦٩ . ٣٩ ـ ُيظَلمون � وُهم با¡ّق م Ô Òyبي ÒãÏÉ وُق

وٕاجرائها رعايxا يلزم ã�ّال وا¡قوق ا¡دود تضييع هو نفسه@: مورد ã| فالظلم
واللقاء@/ النور مرحلة ٕا� يصل Øح� حياته@, ã|

ا¡دود ٕاجراء ã| والتقص� التعّديى أّن ع� تدّل ونظائرها الكرZة ا�wيات فهذه
الظلم@/ هو ا¡قوق@: رعاية ã|و وأ�حكام

وصـفاته ومقامه شأنه رعاية ã| التقص� فهو تعا�@: ا� مورد ã| الظلم وأمّا
:@ ã| Fك التوحيد@, من له يستحّق Dوف وا�Fلّية@, ا�_ليّة

/@٢١ . ٦ ـ بآياته َب كذَّ أو كَِذباً Zَع�ا ي Ò2اف ن Ú ßW وَمنأظلُم
/@١٣ . ٣١ ـ oَعظ َلُظلٌم Ìَك Ù¿ال ٕانَّ Zبا ك ßÌ¿ت � Ø ã� بُ يا

حقوقه عّز@وجّل@وتضييع ا� حقِّ ã|@الظلم هو الشّدة@والعظمة@: فالظلم@من@حيث
ـ@ أظلُم وَمن ـ تعا� بقوله ا�wيت� ã| Ø+يع هذا وع� وشأنه@, حدوده رعاية وعدم
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/@oَعظ َلُظلٌم

غ� أو ÓDمستق نفسه مورد ã| فظلم :@nالظا نفس ã| أثره ظهور جهة من وأمّا
مع نفسـه@, يظلم ٕانّه حيث التاّمة@, والغفلة الشديد ا�هل عن يكشف فٕانّه ,@oمستق

عنده@/ أ�شياء أحّب @كونه

أهـلهم ã| أو أنـف«Îم ã| حـقوقهم تضييع وهو الناس@: مورد ã| الظلم وأمّا
ُتغفر@: � ã�ّال الذنوب ومن الكب�ة ãÏ¼عاXا من وهذا وأعراÎÈم@, وأمواGم

/@٣٧ . ٢٥ ـ أ¨اً َعذاباً �Xِللظا واعَتدنا
/@١٩ . ٩ ـ �Xالظّا الَقوَم �vديى Zُوا

/@١٩٢ . ٣ ـ أنصار ِمن Ò�Xللظّا وما
م Ô ÒG ولئَک اُ أ�رضِبَغ5ا¡ّق ã| وَيبغوَن الناَس َيظلمون َع�الَّذيَن بيُل السَّ ا Ú̂ ٕا

/@٤٢ . ٤٢ ـ oأل َعذاٌب

:@ ã| فgا ٕارادة@: توّسط دون من الطبيعة ã| الظلم حصول وأمّا

/@٣٣ . ١٨ ـ َشيئاً ِمنُه َتظلم Ònو @ُكَلها اُ آَتت ßا�ّنت� @ِكلتا
مورد ã| Fzعل وجبت حقوق بتضييع F{لصاح ظاXت� ا�نّتاِن تكن nو أيى

طبيعة@/ وأ\ارYا أشجارYا

كـجنّة ا�ريان ذلک ã| F Øu@أ ٕا� وٕاشارة كلتا@, ـ كلمة باعتبار الضم� وٕافراد
واحدة@/

باòروج الناس@, وب� ا� وب� بينه Dف حقوق تضييع فهو اXطلق@: الظلم وأمّا
وصفاته وأخ_قه وآدابه@, وأعFله واعتقاداته@, أفكاره ã| وا�عتدال@, ا¡ّق سبيل عن

:@ ã| Fك وأقواله@, النفسانّية@,
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/@٤٢ . ١٤ ـ الظّاXون َيعمل ØFع Hًغاف Zا ØéسI�و

/@١٢٤ . ٢ ـ �Xالظّا َعهديى ينال � قاَل ã7 ّريَّ ذُ وِمن

/@٢٥٨ . ٢ ـ �Xالظّا الَقوَم ديى Òv �Zوا

/@٥٧ . ٣ ـ �Xالظّا ّب ÔJ �Zوا

/@٧٢ . ٢ ـ أنصار للظّا�Xِمن َوما
/@٢٩ . ٢١ ـ �Xالظّا زيى ÒS كذلَک Ò Úsجه Sزيه فذلَِک

/@١٩ . ٤٥ ـ اXتَّق� Û ã�و Zُبَعضوا أولياء بعÎÉم Ò�Xالظّا وٕاّن
/@٤٠ . ٢٨ ـ �Xالظّا عاقبُة كاَن َكيَف فانظُر Ø Òoال ã| فنَبذناُهم

/@١٨ . ٤٠ ـ ُيطاع َشفيع �oَو Òaِمن Ò�Xللظّا ما
/@٤٥ . ٤٢ ـ oَعذابُمق ã| Ò�Xالظّا ٕانَّ �أ

حّق تضييع ãيُبا� � من وهو ,@ ã,ّتXا قبال ã| يكون ا Ø̂ ٕا هو حيث من nفالظا
اÇXنازل أشّد من وهذا نفسـه@, وحقوق الناس وحقوق ا� حقوق برعاية Ørv و�
وفzا سـافل�@, أسفل ٕا� إ�نسـان ي=ّدي وفzا وسـقوطاً@, وظلمة وابت_ء وحشة
وهـو هذه@, العاقبـة ولبئست نص�@, و� Ø ãو� و� oa فzا له وليس ,@oمق عذاب

تعا�@/ ا� من وا¡ّب اGدي عن Tروم
ٕامّا الظلم فٕاّن منه@, صدوره يتصّور و� عليه ف_Nوز تعا�@: ا� من الظلم وأمّا
من وكّل الغفلة@: من أو وا�حتياج@, الفقر من أو العجز@, من أو ا�هل@, من صادر هو
و� uاية و� له حّد و� بذاته Ø ãالغ� هو الّذيى الواجب حّق ã| مستحيل اُ�مور هذه

بوجه@: ضعف

/@٤٤ . ١٠ ـ َشيئاً النّاَس َيظلم �Zا ٕانَّ



٢٠٩ ظلم

/@٤٠ . ٤ ـ ُيضاعفها َحَسنًَة تَُک وٕان ة ذرَّ ِمثقاَل َيظلم �Zا ٕانَّ

/@٧٠ . ٩ ـ َيظلمون Îم Ò»أنُف كانوا ولكن ِليظلمهم Zا كاَن ا@ Òf
/@٥٤ . ٣٦ ـ َتعملون Ôrُكن ما �ٕاّ َزوَن Ö ÔQ�و َشْيئاً نَفٌس ُتْظلَم � فاليَْوَم

/@١٠٨ . ٣ ـ � ÒXللعا ÓFُظل ُيريد Zُا َوما
/@٣١ . ٤٠ ـ ِللعباد ÓFُظل ُيريد Zُا َوما

بل ذّرة@, ]ثقال ولو ا�wخرة@, ã|و الدنيا ã| عنه الظلم ã/بن تعا� قوله ح ØÍ½في
طلب هو إ�رادة أّن من نقول ]ا اXوافق هو وهذا تعا�@, منه الظلم ٕارادة ã/بن ح ØÍ½ي
اXطلق والgال ا�Fل له اXطلق النور وهو له uاية و� له حّد � الّذيى ذاته يقتضيه ما

التاّم@/

�Çòا وٕاظـهار وا�Çود الفيـض وٕافاضة الرaة بسـط ٕاّ� �@يريد تعا� فهو
/@Ì¿ع ا¡اديى الباب ¾Ìح راجع ـ@ وا�Fل والص_ح

النور ٕا� يسند أن يصّح فكيف والفطرة@, العقل عند قبيح الظلم أّن ٕا� مضافاً
يتناهي@/ � ]ا وال}اء وا�Fل ا�_ل ذيى اXطلق

عن شـديداً uياً uي Øح� الكرZة@, ا�wيات ã| أ@كيدة بتعب�ات الظلم َذمَّ وقد
كان@: Lو ّ بأيى منه والتقّرب nٕا�الظا الركون

/@١١٣ . ١١ ـ النّار كم فتمسَّ ظَلموا الَّذيَن ٕا� تركنوا �َو

/@٢٧ . ٢٣ ـ ُمغَرقون م Ô Úuٕا ظلموا الَّذيَن ã| ãاِطب� ÔH �و
/@٦٨ . ٦ ـ �Xالظّا الَقوم َمَع @كري الذِّ بعَد تقُعد Hَف

/@ ٨ . ٤٢ ـ َنص5 �َو Ø ã�و ِمن Gم ما والظّاXون
الظلم ظهور أقسام ومن اXذكور@, أ�صل من أيضاً الكلمة هذه الظُّلمة@: وأمّا



ظلم ٢١٠

الوجـود nعـا ã| Ø ãأ�ّو� وأ�صل والضـياء@, النور مقابل ã| الظلمة فٕاّن الطبيعة@, ã|
النور من مراتب وله النور@, هو الوجود حقيقة فٕاّن وبسطه@, النور ظهور هو والطبيعة
nعا وهو واXكان وبالزمان بالذات ا¤دود الوجود ٕا� ينxيى أن ٕا� الواجب اXطلق

فيه@/ بالضعف أو النور بفقدان تتحقّق ا Ø̂ ٕا فالظلمة الطبيعة@,

وQلّيه النور ظهور هو الوجود@: nعوا من nعا كّل ã| بل الطبيعة nعا ã| فا¡ّق
الظلم وظهر ا¡ّق ضاع فقد النور فقد فٕاذا وع�مقتضاه@, Mسبه مورد كّل ã| وبسطه

تعا�@: قوله ã| Fك الطبيعة@, ã|
َشيئاً@/ ِمنُه تظلم Ònو @ُكَلها اُ آَتت ßا�نَّت� @ِكلتا

/@١٧ . ٢ ـ ُيب½Íون � ُظلFٍت ã| وَتركهم بنورهم Zا ذََهَب

ُظلFٌت َسحاٌب َفوِقه ِمن َموج َفوِقه ِمن َموٌج َيغشـاه يىّ Ù Ô� ر ÒM ã| Fت كُظلُ أو
/@٤٠ . ٢٤ ـ بَعض َفوق Îا ÔÉبَع

َقومکِمن الّنور@///أنأخِرج ٕا� الظُّلFِت ِمَن النّاَس لتُخرَج ٕاليَک لناُه @كتاٌبأنَز
/@٥ . ١٤ ـ الّنور ٕا� الظُّلFت

/٤٣ .٣٣ ـ الّنور ٕا� الظُّلFِت ِمَن ليُخرجكُم وَمHئكتُُه َعَليكُم ã Øُيص� الَّذيى هَو

اXقصود@/ أ�صل هو النور أّن ع� الكرZة ا�wيات فتدّل

/@ ّ اXعنويى Ø ãæالروحا nالعا ã| أو اXاّدة nعا ã| ٕامّا الظلمة ٕاّن Øj
:@ ã| Fك ا¤سوس@: ّ اXاّديى النور فقدان من ا¡اصلة فالظلمة

/@٩٧ . ٦ ـ والبَحر Ø@ال ُظلFت ã| ا ßw َتدوا Òx ل النّجوَم َلكُم َجَعَل الَّذيى وهَو

/@٣٧ . ٣٦ ـ ُمظِلمون ُهم فٕاذا اَر Úyال منُه َنسلخ الليُل م Ô ÒG وآية
الثابتة الشموس من ã Øتج�Xا ا¤سوس النور بذهاب تتحّصل ا Ø̂ ٕا الظلمة فهذه



٢١١ ظلم

ظلFنيّاً@/ يكون ما كالظّلة@: فُعلة والظلمة وLوها@/ النار من أو

:@ ã| Fك :@ ّ اXعنويى النور فقدان من ا¡اصلة الظلمة وأمّا

/@٢٥٧ . ٢ ـ الّنور ٕا� الظُّلFت ِمَن Oِرجهم آَمنوا الَّذيَن Û ã�و Zُا

/@٣٩ . ٦ ـ الظُّلFت ã| وُبكم ÞË Ô¼ بآياتنا بوا@ كذَّ والَّذيَن
]Çقامات والثانية اÇXتعال@/ ا� ٕا� والتوّجه التوحيد ]قام متعلّقة اُ�و� ا�wية

ت¿Ìيعّية@/ أو تكوينيّة اG�ٕيّة ا�wيات

سائر ã| Øيتج� مyا Øj الشمس@, هو :@ ّ اXاّديى للنور Ø ãأ�ص� اXبدأ أّن /O و�
اXواّد سـائر ويتكّون اòارج@, ã| مyا وينعكس الشمسّية@, اXنظومة ã| اXوجودات
عرضيّـتان سـائرها ã|و ذاتّيـتان@, الشمس ã| وا¡Çرارة فالنـور والنـورّية@, الناريّة

ٕا@كتسابّيتان@/

العزيز@, ا� هو بذاته Ø ãçالذا أ�صيل ا¡ّق النور فٕاّن :@ ّ اXعنويى النور ã| وكذلک
:@ والَمجاليى الَمرايا | وينبسط Øيتج� تعا� ومنه

رض@/ َ�وأ Êواِت Ú»ال نوُر Zُا
اXشكىوتّية@والزجاجّية@وال«Êويّة اXظاهر Ø�بتك Ø�ويتك ا¡قيقة@واحد, ã| فالنور

وأ�رضّية@/

اXطلق النور عن Tجوبيّة يوجب واXظاهر@: اXراتب هذه من بكّل فالتكذيب
ا¡ّق@: تضييع من نوع أشّد هو وهذا وكدورة@, ظلمة ويوجد

/@٥٧ . ١٨ ـ َعyا فأعرَض ربِِّه بآياِت ذُ@كَِّر ن Ú ßW وَمنأظلُم@
/@١٥٧ . ٦ ـ َعyا وصَدف Zِا بآياِت َب كَذَّ ن@ Ú ßW نأظلَُم@ Ò Òf



ظلم ٢١٢

.@@٢ ـ الظُّلFت ٕا� الّنور ِمَن ـم Òuرجو ÔOالطّاغوت أولياؤهم َكَفروا والَّذيَن
/@٢٥٧

َّ وأيى الظـلمة@/ ضعفت وتٔ_ٔ�@: النور اشـتّد Fّوكل كالنقيض�@, والظلمة فالنور

ã| ٕانسان كّل وجود ã| والظلمة فالنور الظلمة@, مقدار ازداد ضعيفاً النور يكون مقدار
ونََوسان@: اضطراب

/@١ . ١٤ ـ الّنور ٕا� الظُّلFت ِمَن النّاَس لتُخرَج ٕالَيَک لناُه أنَز @ِكتاٌب

قـلب ã| يـؤثِّر اً@: ØÌ¾ أو خ�اً وتوّجـه وتفـّكر وعمل وكلمة حركة كّل فٕاّن

ã| ظلFنيّة أو نورانيّة نقطة ويوجد الظلمة@, أو النور nبعا ارتباطه رابطة ã| إ�نسان
الباطن@:

/@٧ . ٩٩ ـ يََره اً ØÌ Ò¾ ة ذَرَّ ِمثقاَل َيعَمل وَمن يََره َخ5اً ة ذَرَّ ِمثقاَل َيعَمل ن Ò Òf
اXتناهيى غ� ا£ّرد البحت النور هو الوجود nعا ã| أ�صل أّن قلناه ا ØW فظهر
ا¡جاب يتحّصل والتكوين اòلق مقام ã| ا¡ّد بعروض ٕانّه Øj بوجه@, له حّد � الّذيى
تزداد ماّدياً � أو ج«Êنيّاً أو مكانيّاً أو زمانيّاً أو ذاتيّاً �حّداً ا¡ّد ازداد Fّفكل والظلمة@,

الظلمة@/ مع�ظهور وهذا النور@, ويضعف وا¤جوبّية@, ا¤دوديّة

Tدوديّة ٕا� تنxيى ٕا�أن بازدياده@, وتشتّد ا¡ّد@, Mصول تتحّصل ا Ø̂ ٕا فالظلمة
ا�هات@: bيع ã|

/@٦ . ٣٩ ـ ُظلFتثHَث ã| خلٍق َبعد ِمن خلقاً هاتكُم مَّ اُ بطون ã| Oُلقكُم
/@٥٩ . ٦ ـ ُظلFتأ�َرض ã| حبٍَّة �َو

والظلمة النور@, هو الوجود فٕاّن وجـود@, عن النـور أثر ف_@ينقطع ذلک ومع
وTدوديته@/ ضعفه عن عبارة



٢١٣ ظمأ

تعا�@: قوله وأمّا

/@١ . ٦ ـ والّنور الظُّلFِت َوَجَعَل رَض َ�وأ واِت مى السَّ َخَلَق الَّذيى Z ا¡مُد
ٕا� منسوباً اسـتعمل ٕاذا مفهومه ويتحقّق والتدب�@, التقدير من قريب ا�عل

لوازمه@/ أو التكوين آثار

والتقدير@/ للجعل بل للتكوين@, متعلّقة تكون � فالظلمة

íم ã|و الثابت أ�صل هو النور فٕاّن ية@: wا� ã| النور ع� الظلمة hتقد وأمّا
الظلFت@/ هو بالتقدير واXناسب ,@nالعا ã| الواقع

تعا�@: قوله ã| وأمّا

/@١٦ . ١٣ ـ والّنور الظُّلFت َتسَتويى َهل والَبص5أم أ�عمي َيسَتويى َهل ُقل

والظلFت@/ أ�عمي ٕا� النظر فٕاّن

والنظر الصدور@, وع�جهة ع�التعدية تدّل وصيغته ٕافعال فهو إ�ظ_م@: وأمّا
بالفاعل@: الفعل قيام ٕا� فيه

/@٢٠ . ٢ ـ قاموا علzم أظلَم وٕاذا
الفاعل@/ من الفعل صدور جهة ٕا� فالنظر

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

ظمأ@:

مهموز@: غ� ,@Fَّالظ ذلک من ماء@, وقلّة ع�ذبول يدّل واحد أصل ظمأ@: ـ مقا
عليه Jمل Øj ا�فـن@, رقيقة َظمياء@: وع� اللَّثاث@, ظمياء امرأة يقال اللَِّثة@, دم قلُّة
أظَمأ ظِمئُت تقول العطش@, وهو الظََمأ اXهموز ومن الّلحم@/ قليلة ظمياُء@: ساٌق فيقال
أظَمي@: ُر� ويقولون واحد@/ كلّه ذلک ã|والقياس Ìبت�@/ Ú¿ب�ال fا الظِّمء@: فأمّا ظََمأً@/



ظمأ ٢١٤

مائه@/ لذهاِب كذلک صار وٕا^ا رقيٌق@, أdٌر

ظَمأُن@, فالّذ@كر ومع�@, وزناً َعطَشاً عِطش مثل مهموز@, ظََمأ@, ظِمٔي ـ مصبا
بالتضعيف ويَتعّدي Îام@, ßº مثل ِظFء وا�مع ,@ÏÒ¿وَعط عطشان مثل ظَمأَي bواُ�ن

وأظمأته@/ ظّمأته فيقال واGمزة@,
ما والظِّمء@: عطشه@, اشتّد ٕاذا ظََمأً@: ÒFيظ ف_ن ظَِمٔي يقال ـ ٤٠١ . ١٤ الxذيب
إ�بُل تِرد أن وذلک الِغّب@, أ�ظFء ÔÍ½وأق أظFء@, وbعه إ�بل@, ِورد ã| ب�ال¿Ìبت�
ور´ ِظمٌء@/ ¾Ìبتzا ب� وما الثالث@, اليوم وتِرَد يوماً الَمرعي ã| فتكون وتصُدر يوماً
ÍÒÈيبـِته ولُؤم ُخلقه سوُء الرجل@: وظFََءة نَدًي@/ فzا ليس حاّرة كانت ٕاذا ظَمأي@:
يُنِصف n ُخلقه ساء Ìيب@ٕاذا Ú¿ال ذلک@أّن ã| وأ�صل الِطه@, Ô¢ ٕانصافه وقلّة @طبيعته� �أيى

¾Ìكاءه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الرطوبة قلّة جهة من القلب ã| حرارة حالة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
وقد الظََّمأ@, بعد Iصل ا Ø̂ ٕا ا¡الة وهذه اXاء@, ¾Ìب ٕا� شوق حالة والعطش@: فيه@/
أو بظَمأ والطراوة النضارة ذهاب حالة فيه ي_حظ بول الذُّ أّن Fك زمانـه@/ ã| توجد

غ�ه@/

استعارة@/ أو كناية@, يستعمل أن فيمكن الرجل@: ظFَءة وأمّا

/@ معتّ_ً Fالظ ماّدة fن وغ�ه@: أظَمي ُر� قوGم وأمّا

/@٣٩ . ٢٤ ـ ماًء الظَّمآُن سبُه ÒJ ِبقيعة Ìاٍب Ò» @كَ
/@١٢٠ . ٩ ـ Zا َسبيل ã| َمصة ÒU �َنَصبو �َو ظَمأ م Ô Ô{ُيصي � م Ô Úu@َبأ ذلَِک

/@١١٩ .@@٢٠ ـ َتضَحي �و فzا َتظمؤ �َتعريوَأ@نََّک �َو فzا وَع ÒQ �أ@ّ لََک ٕانَّ



٢١٥ ظمأ

داخليّة حرارة Mالة متّصفاً يكون الّذيى وهو مُش}ة@, صفة كَعطشان فالظَمآن
اXاء@/ وطلَب العطَش توجب

ا¡الة@/ ع�تلک شخص ]ع�كون كَتَعب@: مصدر والظََمأ

ا Ø̂ ٕا ا�ـوع فٕاّن ا�ّنـة@: ã| واللباس والضُّحي والظَّمأ ا�وع وجود عدم وأمّا
بازدياد يتحّصـل ا Ø̂ ٕا والظَمأ بدل@/ ٕا� فيحتاج الغـذاء@, ã| ËÉGوا بالتحلّل يتحّصل
Çا Ø̂ ٕا حي والضُّ اXاء@/ تناول ٕا� فيحتاج الرطوبة@, ونقصاِن والقلب@, اXعدة ã| ا¡رارة
والت+يد@/ الظّل ٕا� فيحتاج و]قابلxا@, اXنظومة@, ã| وحرارtا الشمس بنور يتكّون
يعرضـه Øj ا�عـتدال@, عن اòارجتـ� وال+ودة ا¡ـرارة لدفع ٕاليه تاج ÔJ واللباس

والتبديل@/ التجديد ٕا� فيحتاج ا�ندراس

طعاماً ألطف فهو ا�wخرة nعا وأمّا اXاّدة@, nعا لوازم من هيى ا Ø̂ ٕا اُ�مور وهذه
ا¤دودة@: الصورة wذه فيه ا�ريانات هذه توجد ف_ وبدناً@, ÓÊ»وج وهواء و¾Ìاباً

َزمهريراً@/ �َو ساً Òc فzا َيرون �
ون@/ Òxيَش ا Ø ßW وَفوا@كه وُعيون ِظHل ã| Òتَّق�Xا ٕانَّ
كافوراً@/ ِمزاُجها كاَن كأٍس ِمن ¿Ìبوَن يَ أ�براَر ٕانَّ

تعا� بقوله ا�نّة ã|و ُيصي}م@, � تعا�ـ بقوله ا� سبيل ã| ا�هاد ã| والتعب�
ا�هاد@, R_ف ا�ّنة@, ã| بالكليّة منفيّان والظمأ ا�وع أّن ٕا� ٕاشارة فzا@: تظَمؤ � ـ

وإ�صابة@/ اXّس هو فيه Ø ã/نXفا
ã/ع�ن الد�ئل أدّل من نفzا أّن Fك اXاّدة@, آثار من اُ�مور هذه أّن /O و�

ا�wخرة@/ ã| الكثيفة اXاّدية ا¡ياة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ظّن ٢١٦

ظّن@:

اليق�@: فأمّا يق�وشّک@/ Uتلف�@: معني� ع� يدّل صحيح اَُصيل ظّن@: ـ مقا
تعا�@: قال أيقنت@/ أيى ظنّاً@, ظننت القائل فقول

/@Zا مHقو م Ô Úu ََيُظّنونأ الَّذيَن
كث�@/ القرآن ã| وهو وَتعرفه@, ذلک تقول والعرب ُيوِقنون@/ أعلم@, واُ� أراد@,
Ì»بالك� مَِظـنّة هو ويقولون ومكانـه@, مَعلَمـه وهو ء@, ãÏ¿ال مَِظـنّة الباب هذا ومن
n ٕاذا السئِّي ظننُت يقال الشّک@, ـ ا�wخر وأ�صل لكذا@/ الظاء� بفتح والقياس ,@ ّ Êºعيى
ã Øالتظ� وأصل الظّن@/ السئِّي والظَّنون@: م@/ Ò ØxXوالظَّن�ا مة@, Ûxال الظِّّنة@: ذلک ومن تتيّقنه@/

بأ�لف جاءوا ٕاذا أ�لف يُدخلون الظّن@, به وأسأَت ظنّاً به ُسؤَت ويقولون@: ,@ Øïالتظ
/@� أم ماء أفzا �@يُدري hالب والظَّنون@: والّ_م@/

]ع� يستعمل وقد اليقـ�@, خ_ف وهو قتل@, باب من مصدر الظّن@: ـ مصبا
ٕاËºمن والظِّنّة الَمظان@/ وا�مع ء@, ãÏ¿ال يُعلَم حيث وهو للمعلَم الَمِظّنة@: ومنه اليق�@,

مفعول@/ ]ع� ظن�فعيل فهو مَته@, Øtا ٕاذا أيضاً@, قتل باب من ظنَنتُه

الظَّن�@: الليث@: وقال يق�وشّک@/ الظّن عبيدة@: ãèأ عن ـ ٣٦٢ . ١٤ الxذيب
السئِّي الرجل والظَّنون@: الظِّّنة@/ ومصدره الxمة@, به تُظّن الّذيى م Ò ØxXا والظن�: , اXعاِديى
عقله@, ã| م Ò ØxXا والظَّنون@: :@ اXنذريى /@�òا القليل الرجل والظَّنون@: أحد@/ بكّل الظّن
يوثَق n ٕاذا َظنون@, ء ãÏ¿بال ِعلُمه ويقال وغ�ه@, ماء من به يوثَق � ما كّل والظنون@:
م@, Ò Øx[الغيب ِعلم ِمن ا� عن Ñ?يُن ع�ما هو ما معناه ـ ِبَظن� َع�الَغيِب هَو وما به@/
أو الضعيف للرجل يقول والعرب بضعيف@, هو ما ـ الفّراء وقال Ø ãع� عن يُروي وهذا



٢١٧ ظّن

َظنون@/ هو ا¡يلة القليل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يـق� فـيه ليس جازم غ� ضعيف اعتقاد هو اÇXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن
اتّـباعه يكون اللحاظ وÇwذا للواقع Uالفـته فيه وأ�غلب قاطع@, دليل ٕا� مسـتِند

للواقع@/ موافقته صادف وٕان مذموماً@,

تعا�@: اXع�قوله هذا ع� ويدّل

/@٢٨ . ٥٣ ـ َشيئاً ا¡ّق من ãيُغ� � الظنَّ وٕانَّ

/@٢٣ . ٥٣ ـ أ�نُفس َوي Òt وما الظّن �ٕاّ َيتَّبعون ٕان

/@٢٨ . ٥٣ ـ الظّن �ٕاّ َيتَّبعون ٕان ِعلم ِمن بِه م Ô ÒG َوما
/@٣٢ . ٤٥ ـ ستيِقن� Ô[ ُن ÒL َوما َظنّاً �ٕاّ نظنُّ ٕان

/@١٥٤ . ٣ ـ ا�اهليّة ظنَّ ا¡ّق Ò5َغ Zبا َيظّنوَن

وفصله ا¡ّق@, من ٕاغنائه عدم ي_زم الظّن أّن ع� الكرZة ا�wيات هذه فتدّل
مذموماً@/ اتّباعه وكوَن واليق�@, العلم مرحلة عن

:@ ã| Fك باطً_ الواقع ã| يكون قد ء ãÏ¿ب فالظّن

/@ ٨٧ . ٢١ ـ َعلَيه َنقِدر لَن أن فظنَّ ُمغاِضباً ذهَب ٕاذ الّنوِن وذا

/@٢ . ٥٩ ـ Zا ِمَن م Ôuُحصو م Ôxمانع م Ô Úu أ وظّنوا رجوا ÒO أن Ôrَظَنن ما

/@٣٩ . ٢٨ ـ يُرَجعون � َلينا ٕا م Ô Úu@أ وظّنوا
:@ ã| Fك الباطل من أعّم وهو ٕا\اً يكون وقد

/@١٢ . ٤٩ ـ jٕا الظَّنِّ بَعَض ٕانَّ الظَّنِّ ِمَن َكث5اً اجَتِنبوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا
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والتسا�@/ التأّخر وهو

:@ ã| Fك مة Ûxوال وا�خت_ق رص Òòا ٕا� مرجعه يكون وقد

/@١١٦ . ٦ ـ ُرصون ÒO �ٕاّ ُهم وٕان الظنَّ �ٕاّ يتَّبعون ٕان

/@٦٠ . ١٠ ـ القيامة يوَم الكَِذَب Zَِع�ا يَف2ون الَّذيَن ظنُّ َوما

:@ ã| Fك السئّي للفكر توأماً يكون وقد

/@٦ . ٤٨ ـ وء السَّ باZظنَّ Ò� الظانِّ

/@١٢ . ٤٨ ـ ُبوراً َقوماً Ôrوُكن وِء السَّ ظنَّ Ôrوظَنن

:@ ã| Fك وِصدقاً حقّاً يكون وقد

/@٢٤٩ . ٢ ـ غلَبت َقليلَة ِفئَة ِمن كَم Zا ُمHقو م Ô Úu@أ َيظّنون الَّذيَن قاَل
/@٥٣ . ١٨ ـ ُمواقعوها م Ô Úu َأ َفَظّنوا اَر النّ الُمجرموَن ورأي

/@١١٨ . ٩ ـ ٕالَيه �ٕاّ Zِا ِمَن َملجأَ � أن وظّنوا

/@٢٠ . ٦٩ ـ ِحساِبيَه ُمHٍق ã Ùæأ ظننُت ã Øæ ٕا

وصدقاً@, حقّاً كونه مع اXطلق@, ا�عتقاد ]ع� فzا الظّن يستعمل اXوارد فهذه
قاطع@/ ٕادراك ٕا� اليق�اXستند درجة ٕا� يصل n وٕان

دليل ٕا� اXستند غ� الضعيف ا�عتقاد هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن فظهر
اليق� ]ع� وجّل عّز ا� ك_م ã| اXاّدة تستعمل nو باطً_@, أو حقّاً كان سواء قاطع@,

الشّک@/ أو

ز@/ Vوِّ بتجّوز ٕاّ� صحيح غ� الشّک أو ]ع�اليق� استعFله أّن ا¡ّق بل

:@ ã| Fك وإ�هانة@, والتضعيف والتحق� الطعن موارد ã| استعGFا وأ@ك�
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جَتِنُبوا ٕا َظنّاً@, �ٕاّ أ@كLُهم بُع َيتَّ وما الظّن@, �ٕاّ َيتَّبعون ٕان َكَفروا@, الَّذيَن ظَنُّ ذلَِک
َظنّاً@/ �ٕاّ نظّن ٕان الظَّّن@, ِمَن @َكث5اً

ٕا� يصل أن ٕا� جّده بكّل وNاهد اليق�@, دون ]ا يقنع � العاقل الرجل نعم@,
الروحانيّة با¡ياة تتعلّق ã�ّال أموره ã| ØDس و� اليقـ�@, حّق مرتبـة ٕا� بل اليق�@,

له@: ُيرجي الّذيى كFله ٕا� إ�نسان ويبلغ إ�نسانّية@, حقيقة Ørت وwا ا¡قيقّية@,

Ú Ôj oحÇ Ò� ا ُونَّ Ò2َل اليَق� ِعلَم َتعَلموَن لَو Hّك َشيئاً@, ا¡ّق ِمَن ãيُغ� � الظّن ٕانَّ
اليَق�@/ Òَع� ا Úuو Ò2َل

ا¡ّق@/ خ_ف ع� الظّن يكون مورد ã| فهو الxمة@: مفهوم وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ظهر@:

ُء ãÏ¿ال َظـهَر ذلک من وبروز@, قّوة ع� يدّل واحد صحيح أصل ظهر@: ـ مقا
وهو والظَّه�ة@, الظُّهر وقت يى Ød ولذلک وبرز@, انكشف ٕاذا ظاهر@, فهو ظهوراً@, يظَهر
وهو بطنه@, خ_ف وهو إ�نسان َظهر كلّه فيه وأ�صل وأضوؤها@, الyار أوقات أظهر
راِحلة� واحدtا علzا@, يُسار ã�ّال �بالك«Ìإ�بل للركاب ويقال والقّوة@/ ال+وز Nمع
الظَّهر@/ شديد أيى ر@, ُمَظهَّ رجل ويقال ظُهوُرها@/ َء ãÏ¿ال مyا مل ÒJ الّذيى ٔ�ّن الظَّهر@,
ظهرُت ومنه الظهر@/ وقت ã| Ìنا ßº ٕاذا أظهرنا الباب ومن َظهره@/ يشتكيى َظِهٌر@: ورجل
ظهره أسند كأ نّه اXع�@, والظَّه�@: /@ ّ القويى البع� والظَّه�@: عليه@/ اّطلعَت ٕاذا كذا ع�
/@ اُمّـيى كَظهر @ Ú ãع� أنِت ٕ�مرأته@: الرجل قول والظِّهار@: الغلبة@/ والظُّهور@: ظهرك@/ ٕا�
ٕاعراضاً ظهرك خلف جعلته قد كأ@نّک تنساه@, أيى بَظهر@, Qعله ء ãÏ¾ كّل :@ ّ والظِّهريى
مـتاع الظَّـَهرة@: ٕاّن ويقولون علzا@/ يُقبِل n ٕاذا بَظهر@, ãحاج� ف_ن جعل وقد عنه@,
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أيى wا@, يسـتظهر إ�نسان ٔ�ّن أيضاً@, الَظهر من مسـتعارة هذه ٕاّن وأحَسُب البيت@,
نابه@/ ويستع�ع�ما يتقّوي

ٕاذا ,@ ٌ رأيى ã� ظهر قيل ومنه اòفاء@, بعد برز ظهوراً@: يظَهر ء ãÏ¿ال ظَهر ـ مصبا
عدّوه ع� ظهر قيل@: ومنه علوُت@, ا¡ائط@: ع� وظهرُت علمَته@, تكن n ما علمَت
وجاء وظُهور خ_ف@البطن,@وا�مع@أظُهر والظَّهر @وجوده@/ Øتب� مُل: Ò¡ا غلبه@/@وظهر ٕاذا
مكّـة بقرب واٍد Ëºٕا التثنية@: بلفظ والظَّهران ,@ Ø+ال ã| الطريق والظَّهر@: أيضاً@/ ُظهران
والُمظاَهرة@: الشمس@/ تزول ح� وذلک اGاجرة@, والظَّه�ة@: هناك@/ قريـة ٕاليه ونسب
ب� نازل وهو صاحبه@/ ٕا� ظهره Úو� واحد كّل كأّن تقاطعوا@, وتظاَهروا@: اXعاَونة@/
أّن اXع�@: وكأّن ـ Òب� ]ع�ـ كلّها أظُهرهم@, وب� م Övوب�َظهَر النون بفتح َظهرانzَم

ã| استعمل Øح� ك� Øj جانبيه@, من مكنوف فكأ@نّه وراءه@, وظهراً قّدامه مyم ظهراً
,@ Óغ� َظهر عن كان ما الصدقة وأفضل بيyم@/ مكنوف غ� كان وٕان ب�القوم إ�قامة
ويستظهر يعتمده غ� عن اXراد@: وقيل والبيان@/ لٕ_يضاح وأضيف الغ�@, نفس اXراد
امرأتـه من وظاَهر الِبطانة@/ خ_ف وهيى للع� يظهر ما والظِّهارة@: النوائب@/ ع� به
وا Ôyف ا�اهليّة ã| ط_قاً الظِّهار وكان ,@ اُمِّيى كظهر Ú ãع� أنِت Gا قال ٕاذا ر@: وتظهَّ ِظهاراً

ا�اهلّية@/ بلفظ الط_ق عن

وكذلک ء@, ãÏ¾ كّل من البطن خ_ف الظَّهر@: الليث@: قال ـ ٢٤٤ . ٦ الxذيب

ã�ّال @كاب الرِّ والظَّهر@: واطمأّن@/ َرّق ما والبطن وارتفـع@, غُلظ ما أ�رض من الظَّهر

ã|مَسلک يكون حيث وذلک الظَّهر@, طريُق Ø+ال لِطريق ويقال السفر@, ã| أ�ثقال مل ÒI
ساعة والظُّهر@: لِبطن@/ ظهراً أ�مر قلبت لٔ_مر@: الُمَدبِّر ويقول البحر@, ã| ومسلک Ø+ال
:@ ّ أ�صمعيى عن الyار@/ انتصـاف حّد والظَّهـ�ة@: الظُّهر@/ صلوة يقال ولذلک الّزوال@,
بعـ�ين أو بع�اً معک ْذ ß ØHا يقال@: ٕاليه@, احتيج ٕان للحاجة الُعّدة هو :@ ّ الظِّهريى البع�
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ا�بل@: ظاهرة cيل@: ابن /@ ّ القويى إ�بل@: من الظَّه� الليث@: وقال ُعّدة@/ أيى ِظهريّ�@,
أع_ه@/ ء ãÏ¾ كّل وظاهرة أع_ه@/

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

والتحقيق@:

كان@/ كيفيّة ّ بأيى البطون@, قبال ã| بدّو مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
أعّم فالظهور /@ ّ قهريى Øب� ظهور هو والبدّو خاّصة@/ كيفيّة ع� ظهور هو ال+وز فٕاّن

البطون@/ ويقابله ,@Fyم

ومـراتب الواجـب من اXوضـوعات@, باخـت_ف خواّصـه Hتلف والظهـور
اXمكنة@/ اXوجودات

وÇuاية@: حّد ّ أيى عن ه Ø6Xا ا£ّرد النور وهو وجّل@: عّز الواجب ã| فالظهور
أمره@: ã Ø�Qو فيضه انبساط عن عبارة

/@٣ . ٥٧ ـ oَعل ٍء ãÏ Ò¾ بُكّل وهَو والباِطن والظّاهُر وا�Ðخر ُل وَّ َ�أ ُهَو

عّزه@/ تعا� الواجب ا¡ّق النور نفس وهو الباطن ويقابله

وفعلّيته@: ٕاجرائه عن عبارة وJّبه@: يريده وما طلبه وهو ا�@: أمر ã| والظهور

/@٤٨ . ٩ ـ كارهون وُهم Zا أمُر وظهَر ا¡ّق جاَء Ø7َح

عبارٌة معّينة@: مقّررات قبال ã| وا�نقياد اòضوع وهو تعا�@, دينه ã| والظهور
فيه@: ٕاwام � بيّناً ظاهراً اòاّص oوالتسل التعبّد ذلک كون عن

/@٣٣ . ٩ ـ ُكلِّه يِن الدِّ ع� لُيظِهَرُه ا¡ّق وِدين دي ÔGبا رسولَه أْرَسَل الَّذيى هَو
من اXقصـود اXنظـور فٕانّه يـن@, الدِّ ٕا� راجع لُيظِهَرُه@: ـ قـوله ã| والضمـ�

الرسول@/ ٕا� الرجوع و�@يناسب أ�بعد@/ وأ�قربZنع أقرب@, ؤ�@نّه إ�رسال@,



ظهر ٢٢٢

أ�ديان@/ سائر قبال ã| خلقه@, ã| وهدايته نوره Ørلي ا¡ّق الدين ٕابانة يراد

ّية@: ×G�ٕا النعم ã|و

/@٢٠ . ٣١ ـ وباِطنة ظاهَرةً ِنَعَمه َعَليكُم وأْسَبَغ

:@ ã| Fك والفساد@: j�ٕوا الفاحشة ã|و

/@١٥١ . ٦ ـ بطَن وما ِمyا ظهَر الفواِحشما تقربوا �و

/@٤١ . ٣٠ ـ والبَحر Ù Ò@ال ã| الَفساُد َظَهَر

/@١٢٠ . ٦ ـ وباطنَه j�إ ظاِهَر روا وذَ
/@ ٨٥ . ٢ ـ والُعدوان j�بإ zم َعلَ َتظاَهرون

/@٢٦ . ٤٠ ـ الَفساد رض َ�أ ã| ُيظِهر أن دينكُمأو ل ُيَبدِّ أخافأن ã Øæ ٕا

علناً@/ اòارج ã| والفحشاء j�ٕوا الفساد عمل جريان يراد

:@ ã| Fك الدنيويّة اXاّديّة اُ�مور ã|و

/@٧ . ٣٠ ـ غافلون ُهم ا�Ðخَرة َعن وُهم نيا الدُّ ياة Ò¡ا ِمن ظاهراً َيعَلمون
/@١٨ . ٣٤ ـ ظاهَرة ُقرًي فzا باَر@كنا ã7 الَّ الُقري Òوَب� م Ô Òyبَي َوَجَعلنا

.@@١٨ @ـ َنقباً لَه zسَتطاعوا َوما َيظهروه أن zسطاعوا ا Òf ِقطراً@ َعلَيه اُفِرغ ãæآتو
/@٩٧

والقُري ا�«Êنّية@/ اXاّديّة الدنيويّة با¡ياة يتعلّق ما كّل عن عبارة الدنيا ا¡ياة
ظاهرة@/ الطريق íم ã| وبكوÇuا والزراعات@, وا¡دائق العFرات جهة من الظاهرة@:

وا�رتقاء@/ عليه الصعود عن عبارة ع�السّد@: والظهور

:@ ã| Fك اXاّديّة القوي ã|و
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/@٢٠ . ١٨ ـ وكُم Ôbير َعَليكُم َيظهروا ٕان م Ô Úuٕا
/@٩ . ٦٠ ـ َع�ٕاخراجكُم وظاَهروا ِدياركُم ِمن وأخَرجوكُم

/@٢٦ . ٣٣ ـ َصياصzم الِكتابِمن ِمنأهل ظاهَروهم الَّذيَن وأنزَل

والقدرة@/ القّوة تلک ٕاستمرار واXظاَهرة@: والشّدة@: والغلبة بالقهر التفّوق يراد

ã| اXع� وهذا البطن@, تقابل ã�ّال ا�هة البدن@: بلحاظ وإ�نسان ا¡يوان ã|و
إ�نسان ã|و وارتفاع@, علّو ã|و بارز وظهَره بارز@, غ� فيه البطَن فٕاّن ,@ Øب� ا¡يوان

ã| ليس ما والشّدة والص_بة والتحّمل القّوة من ظهره ã| فٕاّن هذا@, من قريب أيضاً
البطن@: جهة

/@٣ . ٩٤ @ـ@ أنَقضظهَرك الَّذيى

/@٣٥ . ٩ ـ@ وُظهورهم@ وُجنوwم ِجباُههم ا ßw فُتكويى

/@١٤٦ . ٦ ـ@ ظهوُرYا@ aلت ما �ٕاّ Fشحوَمه zم َعلَ منا والَغsحرَّ البَقر وِمن

ما ٕاّ� بقوله الشـحوم عن ا�ستثناء وكذلک وا�نوب@, با�باه الظهور fقابلة
يـقابل مـا مطلق � البطن@, قبال ã| اòاّص اXع� ٕارادة ع� تدّل ظهوُرYا@: aلت

الباطن@/

/@١٠١ . ٢ ـ@ ُظهورهم@ وراَء Zا كتاب الكتاب اُوتوا الَّذين ِمن َفريق نبَذ

/@١٠ . ٨٤ @ـ@ َظهره وراء كتابَه ãçاُو َمن وأّما

/@٩٤ . ٦ @ـ@ ُظهوركُم وراَء لنا@كُم َخوَّ ما Ôrوترك

ٕا� وقـع قد ال=ك فكأّن التأ@كيد@, ع� يدّل به والتعب� Çلف@, Òòا ]ع� الوراء
فـٕاّن الوراء@, كـلمة Mذف التعب� يصّح � وأيضاً الظهر@/ ãي� ما وهو اòلف@, خلف

الظهر@/ ع� اXع�ا¡مل فيكون عنه@, وليسRارج منه@, وجزٌء البدن من الظهر



ظهر ٢٢٤

:@ ã| Fك ØãÏ»ا�ن ا¦ايل ã|و

/@٣١ . ٢٤ @ـ@ النِّساء َع�َعوراِت َيظهروا Òn الَّذيَن الطِّْفل أو
يتوّجه Øح� للطفل@, ال¿Îويّة والقّوة ØãÏ»ا�ن ا¦ايل حّس ã| الفعليّة Iقّق يراد

النساء@/ ã| ا¤فوظة ا¢صوصة ع�اُ�مور ويطّلع

وهـذان البـطون@, قـبال ã| يصّور ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن فظهر
اXوضوعات@/ باخت_ف Oتلفان قلنا Fك اXفهومان

والغـلبة@, وا�رتفاع@, والعلّو@, وا�طِّ_ع@, والعلم@, والقّوة@, ا�نكشاف@, oفاهf
ã| ملحوظة كانت ٕاذا أ�صل مصاديق من كلّها ذلک@: وغ� والظُّهر@, والظَّهر@, ,@ Øوالتب�

الظهور@/ كذلک Mسبه@: ء ãÏ¾ كّل ã| البُطون أّن Fوك البطون@, قبال

/@٣١ . ٢٤ ـ ِمyا َظَهَر ما �ٕاّ نَّ Ô Òx زينَ ُيبِديَن �َو
/@ ّ قـهريى ظـهور ذا ء ãÏ¾ جعل هو وإ�بداء ,@ ّ القهريى الظهور هو البدّو ٕاّن قلنا

الزينة@/ ٕا� راجع والضم� والعرضّية@/ الذاتيّة الزينة من أعّم والزينة

ا¡Çركة جـريان ã| قصد دون ومن قهراً ظهورها الزينـة@: ظهور من واÇXراد
للناظر@/ قهراً اXشاهدة أ�لبسة ã| Fك والسكون@,

Fوالكفّ�واستثنائه الوجه ٕابداء ع�جواز الكرZة با�wية ا�ستد�ل و�@يصّح
ا¡جاب أّن مع Wنوع@, ا¡جاب بعد قهراً ظاهرين Fuكو فٕاّن وا¡جاب@: الس= من
واستد�Gم ومع�@/ ظاهراً إ�نسان bال ã Ø�Q وفيه اُ�و�ٕا�الوجه@, اXرتبة ã| ناظر
مـورد هـو بل Tرز غ� اXوضوع فٕاّن اXصداقّية@, الشـ}ة ã| واXطلق بالعاّم [ّسک

ال6اع@/

مـن F Øuفـٕا والكفّ�@, الوجه سـ= وجوب ع� ¼JÍة تدّل الكرZـة فا�wية



٢٢٥ ظهر

وتـداوُم وقهراً@, بالطبع ظاهراً يكون ا ØW وليسا اُ�و�@, الدرجـة ã| الزينـة مصاديق
بوجه واليدين الوجه كشف ع� يتوقّف � للمرأة الداخليّة وال=بية والتدب� ا¡ياة

الوجوه@/ من

Ì»وك وا¤فوظيّة العفاف هو ا¡جاب@: حكم ã| Ø ãmاyال الغرض أّن ٕا� مضافاً
صـولة ودفـع القلب وفراغ الوسـوسة ورفع اÇòاطر وتأم� الفسـاد وقطع ال¿Îوة
ٕا�الوجه@/ النظر ã|@غ�مأمونة كلّها وهذه با�رتباط@وا�خت_ط@, النفسانيّة ا¦اي_ت
وهـو الظهور@, من يتحّصل ما ع� ويدّل مصـدر@, Ëºٕا بح كالصُّ الظُّهر@: اXع�وأمّا هذا وع� ,@ Øk�ٔا اُ�و� الدرجة ã| الظهور يبدو وفzا الyار@, نصف ã| ظهور

بيحة@/ كالصَّ الظَّه�ة عليه يطلق

صار ]ع� وظّهر وأظَهر@, الظه�ة@, يشتّق ومنه الظهور@, مصاديق أحد فالظُّهر
باعتبار الوقت ٕا� مyا كّل ã| فالنظر ,@Ï»وأم أصبَح ã| Fك ظهر@, وقت ã|و ُظهر ذا

الشمس@/ نور بروز مراتب

/@٥٨ . ٢٤ ـ الِعشاء َصلوة َبعد وِمن الظَّه5ة ِمَن ِثيابكُم َتَضعون Òوح�

وأ�َرض وات ـمى السَّ ã| ا¡مُد ولُه ُتصبحون Òوح� سون Ô] Òح� Zا فُسبحاَن
/@١٨ . ٣٠ ـ ُتظِهرون Òوح� وَعشيّاً

تناسب الظاهر@: Øوالتغ� والليل الyار Iّول ]ناسـبة والصباح اXساء أوقات
ظهور ]ناسبة والظهر العشاء وأوقات والتحّول@/ وا¡ّد النقص عن والت6يه التسبيح

ا¡مد@/ تناسب فzا الرaة ã Ø�Qو النعمة

مصاديق Økأ من ا¡يوان من الَظهر ٕاّن وقلنا الظَّهر@, من واXظاَهرة@: الظِّهار وأمّا
ظَـهارة@, ظهر فيقال@: مشتقّات@, اXع� wذا منه ويشـتّق منه@, البطن قبال ã| الظهور
ع� هذا bعاً@, وأ�ظُهُر والظُّهور وتظاهر@, وظاهَر وأظهَر َظهراً@, وظِهر َظهراً@, وَظَهره
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قيل@/ ما

مورد ã| استعمل وٕاذا الظهور@, ]ع� كاXظاَهرة@: مصدراً الظِّهار أّن ا¡ّق ولكن
:@ ã| Fك ِمن@, Mرف يستعمل إ�عراض@:

ِمن ُيظاِهرون والَّذيَن هاtم@/// مَّ اُ ُهّن ما ِنسـائهم ِمن ِمنكُم ُيظاِهروَن الَّذيَن
/@٢ . ٥٨ ـ Bّسا يَ أن َقبِل ِمن رقبة فتحريُر قالوا@ Xا َيعودون Ú Ôj نسائهم

/@٤ . ٣٣ ـ هاِتكُم مَّ اُ ِمyنَّ ُتظاِهرون ãRHّال أزواَجكُم َجَعَل َوما

مـبدأ@, من حركة Iقّق ع� يدّل ِمن وحرف ا�ستمرار@, ع� تدّل فاXفاعلة
مع�الظِّهار@/ يناسب وهذا فقط@, ّ ظاهريى ٕاعراض وفيه إ�عراض@, من أعّم وهو

:@ ã| Fك ـ ع�ا�ستع_ء يدّل ع�@: Mرف استعمل وٕاذا

/@٢٠ . ٦٠ ـ َع�ٕاخراجكُم وظاَهروا ِدياركُم ِمن وأخَرجوكُم

أَحداً َعَليكُم ُيظاِهروا nو َشيئاً ينُقصوكُم Òn Ú Ôj اÌ¿Xك� ِمن Ôkعاَهد الَّذيَن �ٕاّ
/@٥ . ٩ ـ

:@ ã| Fك ـ الظهور ã| واXعاونة ع�اXوافقة يدّل حرف@: ب_ ياً متعدِّ استعمل وٕاذا

َصياِصzم@/ الكتابِمن ِمنأهل ظاَهروُهم اّلذيَن وأنَزَل

قريظة@/ بنو وهم الكفّار@, من أ�حزاب ظاهروا أيى

رّب يا ومعيناً ظه�اً لنا وكن مقتدر@, عزيز Í½ن وان½Íنا بتأييدك@, وفِّقنا اللّهّم
اXعصوم�@/ وآله Tّمد ع�حبيبک وصّل ,@�Xالعا

الغ�@/ حرف باب بتوفيقه ويتلوه الظاء@, حرف آخر هذا
مع�@/ خ� ٕانّه وأستع�@, أستمّد تعا� ومنه



الع�مبسوطاً بابحرف كان وØXا@
الثّامن ا£لّد وهو@ جزءاً@مستقّ�ً جعلناه





بابحرفالغ�

غ�@:
من فيكون مÏÉأيضاً@, Dف يستعمل وقد ,@ ã ßب� قعد@: باب من ُغبوراً Òغ� ـ مصبا
أثاَر الرجُل@: وأغ� معروف@, والُغبار@: مكث@/ ُغبوراً@: Òغ� :@ الزبيديى وقال ا1ٔضداد@/

الذّرة@/ نَبيُذ والُغبَ	اء@: ا1ٔرض@/ والَغ�اء@: الُغبار@/
من ع
لون ـ وا1:خر ع
البقاء@, يدّل أحدYا صحيحان@, أص?ن غ�@: ـ مقا
أيى مرض@, من Úُغ� وبه بقّية@, أيى ُغ�@, بالناقة ويقال /@ ã ßَب� ٕاذا :@ Òغ� ـ فا1ّٔول ا1ٔلوان@/
ُغبار@/ لوُن لون كّل وا1ٔغ�@: لونه@, وهيى لُغ�ته@, يى Ød الُغبار@, ـ ا1:خر وا1ٔصل بقّية@/
الغاِبر ء Nيى وقد مكَث@, ٕاذا ُغبوراً@: Ôيغ� Òغ� الليث@: قال ـ ١٢١ . ٨ الxذيب
والغـاِبر ,@ ãÏÈاXا الغاِبر :@ Ø ãèا1ٔعرا ابن وعن بقاياه@, الليل@: Öوُغ� ,@ ãÏÈاXكا النعت ã|
ف?ن جاء ويقال أغبار@/ وbعه الÍÚÉع@, ã| é اللّ بقيّة الُغ�@: :@ ّ ا1ٔصمعيى وقال /@ ã}البا

خائباً@/ جاء ٕاذا الظَّهر@: ع
ُغب	اء
ـ الغاِبرين ã| َعجوزاً ٕاّ� ـ قال معه@, هو ما ØãÏÉُم بعد اXا@ِكث الغاِبر@: غ�@: ـ مفر
ã| بعُد ãب� فيمن وقيل لوط@, مع Ì ß»َي nو ãب� فيمن وقيل أعFُرهم@, طال فيمن ã�يع
الُمثار@/ ال اب يب�من ما والغبار@: الليل@/ وُغ� ا¡يض@, وُغ� الُغ�ة@, ومنه العذاب@/
تصّوراً غابر@: ã}للبا وقيل ا1ٔرض@, عن الغبار ØãÏÉÇ[ تصّوراً غاِبر@: ãÏÈFلل قيل ا Ø̂ وٕا



غ� ٢٣٠

ء ãÏ¿بال يَعلق ما وهو ة@, Òالَغ� اشتّق الغبار ومن فُيخِلُفه@, يعدو الّذيى عن الغبار بتخلّف
لونه@: 
ع كان وما الغبار@, من

ة@/ Òَغ� zا َعلَ َيومئٍذ وُوجوٌه
للغّم@/ الوجه Øتغ� عن @كناية

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

والتحقيق@:

جزءاً@, أو مyا أثراً bلة@, من وZكث يب� ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
ء@/ ãÏ¾ bلة من ãÏÉ ÒZو يتخلّف ما ـ قل شئت وٕان

اXكث@/ أو ØãÏÉXا أو بالبقاء ا1ٔصل عن Øيع� ا1عتبار وwذا
والتخّلف@/ واXكث ØãÏÉXوا البقـاء من اXطلقة oفاهXا وب+ بيyا الفرق فظهر

bلة@/ من وكونه التخلّف القيدين@: وجود من ف?بّد
ثَوران من يتخلّف ما ]ع� والُغ�ة الغبار بلحاظ فهو ا¢صوص@: اللون وأمّا

ا1ٔغ�@/ Qّوزاً ع
لونه ويطلق وهيجانه@, ال اب
غبار ذا بكونه يتّصف ما أيى ا1ٔرض@, 
ع الَغ�اء تُطلق أيضاً ا1عتبار وwذا

Qّوزاً@/ يكون أيضاً ا1ٕط?ق فهذا أغ�@, ع
لون هو أو
/@ ٨٣ . ٧ ـ الغاِبرين كاَنتِمَن امرأتَه ٕاّ� وأهلَه يناه ÒSفأ

/@١٧١ . ٢٦ ـ الغابرين ã| َعجوزاً ع�ٕاّ� Òbوأهلَهأ يناه فنجَّ
/@٥٨ . ٢٧ ـ الغابرين ِمَن رناها قدَّ امرأته ٕاّ� وأهله فأSيناه

ـ الغابرين@ ِمَن كاَنت امرأتَک ٕاّ� وأْهلَک ُمنّجوك ٕانّا َزن Ö ÒI فو� Ò ÒH � وقالوا
/@٣٣ . ٢٩



٢٣١ éغ

ٕا. مBئلة وعملها@, بقل}ا لوط Ø ã1الن عن متخلّفة وكانت ,@ Ø ã1الن لوط امرأة يراد
Uالفيه@/

بالزوجة 1 والعجوز با1ٕمرأة عyا الكرZـة ا1:يات هذه ã| Øع� قد هذا 
وع
ا�نََّة@/ وَزوُجک أنَت اسكُن ـ ã| Fك وا¦اثل@, الزوجيّة 
ع الدالّة
ا¡ّق@/ ٕا. الوصول ã| وتقص	ه لقصوره بالعجوز@: والتعب	

/@٤٠ .@٨٠ ـ الَفَجَرة الكََفَرة ُهم ولئَک اُ ة Òَق ترهُقها ة Òَغ� zا َعلَ َيومئٍذ وُوجوٌه
يستفاد وا1نبساط منبسطًة@, ء ãÏ¾ bلة ويب�من يتخلّف ما بفتحت+@, ة@: Òالَغ�
مفارقة بعد ع
النفس واXاّدة بالدنيا التعلّق آثار من ما@يتخلّف واXراد الفتحت+, من

الدنيا@/ ا¡ياة
التضيّق وهو القُتور أّن Fك وا¤جوبّية@/ الس  وهو الكفر يناسب اXع� وهذا
وقع فقد والنور ا¡ّق عن مال Fّكل ا1ٕنسان فٕاّن ا¡ّق@, عن ا¦ايل وهو الفجور يناسب

والقتور@/ الظلمة مضيق ã|
بآية@: اXع�مقابلxا هذا 
ع ويدّل

ُمسِفرةٌ@/ َيومئٍذ ُوجوٌه
ا¡ّق@/ بنور منّورة كانت ٕاذا وهذا ُمضيئة@, أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@éغ
وَغبنه ,@éفانغ غلَبه مثل ÍÈب@: باب من غبناً وال¿Ìاء البيع ã| َغبَنه ـ مصبا
ßéوَغ منه@, Ëºٕا والَغبينة غ	ه@, أو ا¥ن ã|منقوص أيى مغبون@, فهو ßéوُغ نقصه@, أيى

وَذ@كاؤه@/ فِطنتُه قّلت َتِعب@: باب من َغبَناً رأيه



éغ ٢٣٢

َغبناً@, Òéيُغ فهو بيعه ã| الرجل ßéُغ يقال ضعف@واهتضام@, 
ع تدّل :@éغ ـ مقا
واحـد@/ والقـياس رأيـه@, ضـُعف ٕاذا وذلک رأيـه@: ã| ßéوَغـ فيه@/ ÒËÉاهت ٕاذا وذلک

غ	ها@/ قّوة عن وضعفها لليyا بذلک يت Ød ا1ٔرفاغ والَمغاِبن@:
أيى البيع ã| غبَنْته يقال ,@ الرأيى ã|وبالتحريک البيع@, ã| الَغéبالتسك+ ـ صحا
أن والتغابُن /@ الرأيى ضعيف أيى َغب+ وهو رأيُه ßéوَغ ,@ ßéُغ قد مغبون فهو خدعته@,

بعضاً@/ Îم ÔÉبع القوُم Òéيَغ
يَغِبنه غبَنه يقال والبيع@, ال¿Ìاء ã| Öéالَغ ّكيت@: السِّ ابن ـ ١٤٨ . ٨ الxذيب
:@ Ø ãèا1ٔعرا ابن َغبَناً@/ رأيُه ßéَغ وقد ,@ Òéَغ رأيه ã| يقال@: ,@ الرأيى ضعف :@ Òéوالَغ َغبناً@/
/@ Òéَغ فاُسِقَط@: الثوب أطراف من قُطع وما فَثنيَته@, طال ٕاذا َغبْناً@, أغِبنُه الثوَب غَبنت
وقال الَمغِبن@/ ã| خبّأتَه ٕاذا َء@: ãÏ¿ال وغَبنت غاِبن@/ العمل عن للفاِتر يقال الليث@: وقال
ارتفعت مَن éويَغ النّار@, أهَل نّة Ò9ا أهُل éيَغ يوَم التَّغابُنـ يوم ذلک ٕاسحاق@: أبو
أن وذلک غبناً@, أغبنُه فأنا الرجَل غبنُت زيد@: أبو وقال دونه@/ كان مَن ا9نّة ã| م:لته
غفلَت ٕاذا غبناً@, البيع ã| وغَبنُت أغفلته ٕاذا ا1ٔمر@: وغبنت له@/ تفطن و1 تراه ف? ّر ÒZ

وضيَّعَته@/ نسيتَه أيى رأيک غبنَت :@ Ø ãèا1ٔعرا ابن ¾Ìاًء@/ أو كان بيعاً عنه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الّ?زمـة@, ا¡Çقّة بالوظيفة العمل ã| التقص	 هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
لوازمه ومن صاحبه@/ ã| أو فيه والضعف العمل ã|النقص Iّصل التقص	 هذا ونتيجة

@كاء@/ والذَّ الفِطنة وقلّة واòدعة والغفلة الفتور
ã| مـق½ÍØاً كـان ذلک@: غ	 أو اXعا¾Ìة أو اXبادلة أو اXعاملة ã| غبَنه فيقال

اXوارد@/ تلک ã| الّ?زمة ا¡قّة بوظائفه العمل
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ا1ٔمر@, نفس ã| زائد وضعف انكسار 
ع تدّل فالك«Ìة :@ الرأيى ã| ßéَغ وأمّا
1زماً@/ الفعل فيكون


ع والتفاعل الفعل@, ã| ا1ستمرار 
ع تدّل فاXفاعلة فتغابَن@, غابَنـه ويقال
اXستمّر@/ الفعل ذلک واختيار مطاوعته

ُيكَفِّر صا¡اً ويعمْل Fبا التغابُنوَمنيؤِمن ذلکيوُم ا�مِع لِيَوم مُعكُم ÒN يَوَم
/@٩ . ٦٤ ـ َسّيئاِته َعنُه

بوجود ا1متداد 
ع تدّل اXفاعلة وصيغة اXفاَعلة@, Xطاوعة التفاعل ٕاّن قلنا
وامتناع@/ ٕاباء دون من الوفاق هو واXطاوعة ع
مطاوعxا@, تدّل والتفاعل ا1ٔلف@,

اXغابنة@/ حصل جهة ّ أيى من Wتّداً@, اXغبونيّة حالة Iّصل هو فالتغابن
ã| نفسه يري فzا ا¤شورين من فرد كّل 1ّٔن التغابن@: يوم Gا يقال والقيامة
سعzا xNد nو الgال@, ٕا. السلوك ã| وسا� العمل ã| Í Ø½ق أ@نّه ويشاهد مغبونّية@,
ومَن ـ له اXمكنة ٕا.الyاية وVاهدته س	ه ã| يبلغ nو ا1ٔس�@, ٕا.اXقام الوصول ã|

/@ ã.اللّيا ر ÒÎ Òº 
الُع طَلب
عذاب@, فوقها ليس Øn@وتأ وابت?ء وشّدة عذاب وفzا له مشاهَدة حالة وهذه

:@Ì Ø»التح نتيجxا فٕاّن
/@Fا َجنب ã| طُت فرَّ ما َع�× ×çÌ»َح يا

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

غ�@:
ُغثاُء الُغثاء ذلک من ء@/ ãÏ¾ فوق Ø ãæد ء ãÏ¾ ارتفاع 
ع تدّل كلمة :@Eغ ـ مقا
لَسـفَلة ويقال والُغثّاء@/ وُيرَوي@: أيضاً@/ ãEيُغ ÒEوأغ يغثو@, الواديى َغثا يقال ـيل@, السَّ
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جاشت ا Øu@كأ ãEتَغ نفُسـه َغثْت الباب@: ومن ذ@كرناه@/ بالّذيى تشبzاً الُغـثاء@, الناس
ُمؤذ@/ ء ãÏ¿ب

الغثاِء@/ من ٕامتٔ? َقعد@: باب من ُغثُّواً الواديى وَغثا يُله@, Òa السيل@: ُغثاء ـ مصبا
تتقيّأ@/ تكاد ØHح اضطراwا وهو وَغثَياناً@, رَمي@, باب من َغثياً ãEتَغ نفُسه وغثت

وهو بالتشديد@, الُغثّاء وكذلک الَقَمش@, من السيل Jمله ما الُغثاء@: غثا@: ـ لسان
الّذيى الشجر ورق من ã.البا اGالک الُغثاء@: فقال@: الزّجاج ه وحدَّ والقََذر@, بَد الزَّ أيضاً
يائيّة الكلمة هذه ِسيده@: ابن قال ا1ٔغثاء@/ وا9مع َزَبده@, الطاً ÔU رأيته السيل خرج ٕاذا
بسحاب ال«Êء وغثت وَغثَياناً@/ َغثياً ãEنفُسه@تغ غثت النفس@, ُخبث والَغَثيان@: وواوّية@/
وأذهب ٕا.بعض بعَضه ع Òb ٕاذا غثواً@: يَغثوه الَمرتَع السيُل وَغثا /@oتُغ بدأت ٕاذا :@ ãEتَغ

مثله@/ وأغثاه@: ح?وته@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خارج موقعيّته عن ساقط خفيف ء ãÏ¾ كّل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
ا1ٔشجار@, أوراق كاليابسمن مyا يستفاد و1 ٕالzا ُيرَغب 1 صورة ٕا. صورته عن
¡Çاظ من ف?@بّد wا@/ 1@يُعت� القذارة ٕا. تص	 ãHّوال الصغ	ة@, ا1ٔشياء من ã.والبا
,@ اÇ9اريى السيل مله ÒJو الرياح تذروه خفيفاً وكونُه موقعّيـته@, عن السـقوُط قيود@:

ٕاليه@/ الرغبة وعدُم

وجود من ف?بّد وغ	ها@: ã.البا واGالک بالتقيّؤ Oرج وما والقذر الزبد وأمّا
مطلقاً@/ 1 فzا@, القيود هذه

زال@, ÔGوا الردٔي ]عـ� وهيى ومعـ�@, لفظاً الغّث ماّدة من قريبـة اXاّدة وهذه
أ@ك�@/ اشتقاق Fyوبي
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/@٥ . ٨٧ ـ أحوي ُغثاًء َفَجَعلَُه الَمرعي أخَرَج والَّذيى رَ َفَهدي َقدَّ والَّذيى

ا¡الة@, تلک عن خارجاً وخضارته@, وطراوته نضارته بعد الَمرعي جعل أيى
ٕاليه@/ ُيرَغب 1 غثاًء يص	 Mيث عyا@, وساقطاً

اليابسّية@/ أثر ã| ولوناً صورًة اXلتويى ٕانّه سبق وا1ٔحوي
ويتوّجه ,@ ّ الطبيعيى ا9ريان هذا من@رؤية ّ القويى اللطيف الشاّب فليعت�ا1ٕنسان

والضعف@: والسقوط ال:ول من له 1بّد بل له@, مستمّرة غ	 ا¡الة هذه أّن ٕا.
ساِفل�@/ أْسَفَل َرَدْدناُه Ú Ôj

اXاّدة@: nعا مراتب bيع ã| ã Ø
ك وناموس ّ طبيعيى قانون وال:ول الصعود وهذا
ُنعيُد@ُكم@/ وفzا َخَلقنا@كُم ِمyا

/@٤١ . ٢٣ ـ �Xالظّا للَقوم فُبعداً ُغثاًء َفَجَعلناُهم با¡ّق يحُة الصَّ م Ôtفأخذ
�ص�@/ Ø ã1ّالن نوح جريان بعد قرن ã| ا9ريان هذا
/@٣١ . ٢٣ ـ آَخرين َقرناً َبعدهم ِمن أنشأنا Ú Ôj

ساقطة موقعيxّم عن خارجة ُغثاًء فصاروا الشديدة@, بالّصيحة اُهلكوا م Øuوٕا
مقامهم@/ عن

فzا@, حّس و1 حياة و1 روح 1 حركة ب? وأجساداً أمواتاً بالصيحة وصاروا
يابسة@/ ُخشٌب م Øu كأ@

وخروج با�@, واÇZ1ٕان الروحانيّة وهيى ا¡ياة حقيقة عن انقطاعهم وبلحاظ
[ّسكاً و1 دفاعاً و1 ¼ÍÒفاً يستطيعون 1 خفيفة@, أجساداً صاروا أبداuم@: عن الروح

آخر@/ عاِمل أو السيل Jملهم وخ	@, لنفع َجلباً و1
عدم من ذ@كرنا ع
ما يدّل الساقطة@: البالية ا1ٔجساد ع
هذه الغثاء وٕاط?ق
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غ	ها@/ أو القذر أو الورق أو بالزبد اختصاصه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غدر@:

وترك العهد نقض الَغْدر@: ذلک من ء@/ ãÏ¿ال ترك 
ع يدّل صحيح أصل ـ مقا
بـيّنة َغِدرة@: ليلة ويقال ُغَدُر@, يا الذّم ã| ويقولون َغدراً@, يغِدر َغدر يقال به@, الوفاء
شّدة من ُرجون ÒO ف? بيوtم ã|الناس تُغاِدر ا Øu@1ٔ ذلک Gا وقيل مظلمة@, أيى الَغَدر@,
ومن َتركه@/ أيى غاَدره يل السَّ 1ّٔن بذلک يى Ødو اXطر@, ماء مُستنقَع والَغدير@: ظلمxا@/
والَغـَدر@: َغـديرة@/ فهيى الراعيى تركها فٕان ,@sالغ عن Hّلفت ٕاذا الشاُة غِدرت الباب
أيى غوِدر قد فهو يُسلَک يكاد 1 1ٔ@نّه بذلک يى Ødو ا¡جارة@, الكث	 الظَِّلف اXوضع
ãHّال الكلمة من مشتّق وهذا وِقتال@/ ك?م ã|ثابت أيى الَغَدر َثبت رجل ويقال ُترك@,
صـعوبته@/ من الناس غاَدره الّذيى الصعب اXوضَع يَسلک أن ã.يُبا 1 ٕانّه أيى قبلـه@,

وتُ ك@/ تُعقَص ا Øu@1ٔ عر@, الشَّ َعقائص والَغدائر@:

وLوه@, العهَد نقَض ٕاذا َغْدراً@: يغِدر غَدر تقول الليث@: قال ـ ٦٥ . ٨ الxذيب
ورجل غاِدر@, أيى ُغَدر رجل cر@: وعن وَغّدارة@/ َغّدار وامرأة وَغّدار@, ُغَدر ورجل
مثل معرفة ÓÊºٕا كان ٕاذا فَُعل@: باب ¼ÍÒُف يُ ك ا Ø̂ وٕا /@oلئ ُلَكع@: ورجل ,@Íß¼نا :@ÍÒ½ نُ
ويقال@: الظلمة@, شديدة مُغِدرة@: وليلة واXعرفة@/ ال½Íف العلّت+ فzا 1ّٔن وُزفر@, ُعَمر
الرجاَل ناطَق ٕاذا الَغَدر@: لَثبت وٕانّه الظلمة@/ شديدَة كانت ٕاذا الَغَدر@, بيّنة َغِدرة@: ليلة
أن وهـو َغـَدر@, الyر ã|و وَجراثيمها@/ ا1ٔرض ِجَرفة والَغـَدر@: قويّاً@/ كان وناَزعهم

الَوحل@/ ويب� اXاء َينُضَب
ف?ن قيل ومنه العهد ل ك يقال والَغدر وتركه@, ء ãÏ¿بال ا1ٕخ?ل الَغدر@: ـ مفر
السيل يُغاِدره الّذيى اXاء وا1ٔغَدر@: والَغدير الغدر@/ كث	 وغّدار@: َغَدرة@, وbعه غاِدر@,
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طال@, ØHح ُتِرك الّذيى عر الشَّ والَغديرة@: وُغدران@/ ُغْدر وbعه ٕاليه@, ينxيى مستَنقَع ã|
تركه@/ وغاَدره@: َغدائر@/ وbعها

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

والتحقيق@:

واY1ٕال مفاهo@ال ك@والتخلية من ما@يتحّصل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
معناها@/ Hّص كلمة Gا أجد nو �íگذاش �فرو

مقـدار وترُك وٕاسباله@/ عر الشَّ وترك وتركه@/ العهد ã| اY1ٕال مصاديقه@: ومن
وٕابقاؤه@/ منخفض ã| اXاء من الَوحل وHلية فيه@/ والتخلية مكان ã| ا9اريى اXاء من
من قِطعـة وHلية وتركه@/ الراعيى عن الشاة وHلّف الليل@/ ã| وٕاYاGا الظلمة وترك
أو كّ?ً الك?م وترك وتصفية@/ تسطيح دون من ا ÔGاYوٕا الطبيعيّة حالxا 
ع ا1ٔرض

مورده@/ Mسب كلٌّ وٕاYاُله@, وذ@كُره يقتضيه مورد ã| جزءاً
/@íگذاش فرو ـ واY1ٕال ال ك ã| ع
امتداد تدّل واXغاَدرة

///@ أحداً م Ôyِم ُنغاِدر َفلَم وَح¿Ìناُهم بارَزةً ْرَض أ�َ وَتري ا�باَل Ô Ù�ُنس ويوَم
ما َوَوَجدوا أحصاها ٕاّ� ةً Ò�َكب َو� ةً Ò�َصغ ُيغاِدُر الِكتاب� ذا ßG ما يَلَتنا َو يا وَيقولون

/@٤٩ ـ ٤٧ . ١٨ ـ حاÍÈاً َعِملوا
وسبق /@ ãæالروحا ال«Êء قبال ã| اXاّدة nعا هو ا1ٔرض@: من اXراد أّن الظاهر
والسـ	 خاّصة@/ كيفيّة 
ع الظهـور هو وال�وز /@ ÓDوعظ فطريّاً يكون ما ا9بل أّن

ماّدياً@/ الذهاب ã|
تظاهُر فيذَهب الطبيعة@, nعا ã| بالعظمة َيتظاهر ما ُنذِهب يوم اXع�@: فيكون
ا@: Ôxوعظم زينxا فانيًة خاّص@, ع
ظهور اXاّدة nويب�عا وجلوtا@وجاذبيxّا@, الدنيا
/@٢١ . ٨٩ ـ َصّفاً َصّفاً والَملَُک َربَُّک وجاَء َد@كّاً َد@كّاً رُض أ�َ ُد@كَِّت ٕاذا ّ̀ @كَ



غدر ٢٣٨

هيى بل ا1ٔرض من ا9ـبال أّن مع علzا@, الناس Ì¿J ØHح أرض تب� ف?
أوتادها@:

/@٧ . ٧٨ ـ أوتاداً باَل ß� ا َوَجَعلنا
جـاذبة مـغلوَب وتكوُن دافعxا@, فتختلُّ ا9بال@, بذهاب لٔ?رض ثبات و1

نظمها@/ ويزول الشمس@,

تعا.@: اXع�قوله هذا ويؤيّد
ت Ò Ù�وُسـ َفكاَنتأبواباً@, Êُء Ú»ال وُفِتَحت أفواجاً@, فتأتوَن ور الصُّ ã| ُينَفُخ يَوَم

/@٢٠ . ٧٨ ـ Ìاباً Òºَفكاَنت ا�باُل
ا1ٔرض هذه m?ت 1 Ìºاباً@: ا9بال وص	ورة اXاّدية@, ال«Êء أبواب فتح فٕاّن

اXاّدّية@/ وال«Êء وا9بال
]ا فيحاسبون أحد@, مyم َمل Ôv و1 يُ ك و1 م@, Øwر ٕا. الناس Ì¿ ÔJ فحينئذ

ء@/ ãÏ¾ فzا ي ك n [اماً أنف«Îم ُكتب ã| ُضبط ]قتÏÉما bيعاً عملوا
وضبط الصوت ضبط Ìيط Ò¿ك ـ@ ِبَنفِسَک Ò$ كَ ِكتابََک ٕاقَرأ ـ النفس كتاب ٕاّن Øj
أو قـول من ا¡ركات bـيع فيه ُيضَبط ,@ ّ ماّديى وغ	 وألطف أدّق أ@نّه ٕا1ّ الصورة@,

ويعتقد@: ويتخيّل يتصّور ما ØHوح عمل@,
أحصاها@/ ٕاّ� َكب�ةً َو� ةً Ò�َصغ ُيغاِدُر �َ

نوره فٕاّن والكلِّيات با9زئيّات Tيط تعا. ا� فٕاّن 1ٔحد@: اXغاَدرة عدم وأمّا
متناه@: وغ	 Tدود غ	

رِض@/ وأ�َ واِت مى السَّ ã| ما َيعلَُم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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غدق@:

وأغدَقْت َغِدقة@, فهيى ماؤها@, ÔZك تِعب@: باب من َغَدقاً Ô+الع َغِدَقت ـ مصبا
من تغِدق ا1ٔرُض وَغَدقت مثُلـه@/ ٕاغداقاً وأغَدق َغَدقاً اXطُر وَغِدق كذلک@/ ٕاغداقاً

بالغدق@/ ٕابتلَّْت ÍÈب@: باب
وهو الَغَدق ذلک من وَنعمة@, وكZة ُغزر 
ع يدّل صحيح أصل غدق@: ـ مقا
لق@/ Ôòا hالكر الرجل والَغيداق: ء, ãÏ¾ كّل من الناعم والَغَدق@والغيداق: الكث	/ الغزير

فيه@/ ونَعمة لِسَمن ٕا1ّ يكون 1 ذلک ولعّل َغيداقاً@, يُسّمي ّب الضَّ أّن ناس وزعم

وعيش ِصب@, ÔU كث	اXاء ومُغِدق: َغِدق ومكان كث	, َغِدق@وَغَدق@: ماء ـ أسا
ال«Êُء َوَدقت وتـقول َغيدق@/ وغيٌث وعاٌم واسـع@, وَغيداق@: وَغيدق ومُغِدق َغِدق

الغديقة@/ كالَع+ ُن مَ?: وف?ن الَغَدق@/ ت فأدرَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ملحوظان والقيدان كZة@وفيضان, فيه يكون ما هو @اXاّدة@: ã| الواحد أّن@ا1ٔصل
معنويّاً@/ أو ماّدياً استعGFا@, موارد من كّل ã|

َغِدق@/ وعيش غيدق@, وغيث اXطُر@, وغِدق ,@ Ô+الع غِدَقت فيقال
فكناية@/ ا1ٔرُض@: وَغدقت َغِدق@, @مكان ـ قوGم وأمّا

/@ ّ وماّديى ّ معنويى فَيضان فهو ُخلقاً@: hكر رجل ã| الغيداق وأمّا
حركته@/ ã| كاXاء وجريان Ìºيع س	 ]ناسبة فهو ّب@: الضَّ وأمّا

يُعِرض وَمن فيه م Ôyلَنْفِت َغَدقاً ماًء ٔ�سـَقْيناُهم الطَّريقة َع� اسَتقاموا لَِو وأن
/@١٦ . ٧٢ ـ َصعداً َعذاباً َيسُلكُْه َربّه ِذ@كِر َعن



غدو ٢٤٠

اXاّدية النعم نزول توجب ا¡ّق وع
ال½Íاط الوسطي الطريقة ã| فا1ستقامة
عليه@/ والرaة اXاء وفيضان واXعنوّية@,

الرÇaة ل:ول وا1قـتضاء وا1سـتعداد الxيّؤ تثبيت توجب ا1سـتقامة فٕاّن
الرأفة@/ وتوّجه النعمة وفيضان

أن فـله الشـاملة@, النعم بتلک ا1بت?ء حالة له تتحّصل النعمة@: فيضان وبعد
والذكر@/ ا¡ّق ُيعرضعن 1 وأن اXتواصلة@, ا1ٔلطاف هذه قبال ã| يشكر

/@١٥ . ٨٩ @ـ@ أ@كَرَمن ã Ùèَر َفيَقوُل َمه ونَعَّ فأ@كَرَمه َربُُّه ابَت`ه ما ٕاذا إ�نساُن فأّما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غدو@:

يـغدو@, غدا يقال الُغدّو@, ذلک من زمان@, 
ع يدّل صحيح أصل غدو@: ـ مقا
تنشأ سـحابة والغادية َغَدوات@, الغَـداة وbع ُغدًي@, الغُدوة وbع والَغداة@, والغُدوة

َغْدواً@/ وا1ٔصل غداً@, ذلک وأفعُل صباحاً@,

الّصـبح صلوة ب+ ما وهيى ُغـدوة@, ذهب قَعـد@: باب من ُغدّواً غدا ـ مصبا
وقت ّ أيى وا1نط?ق الذهاب ã| استعمل ØHح Zك Øj أصله@, وهذا الشمس@, وطلوع
له جاز الyار@: أّول ع
مع� حامل aلها ولو مؤّنثة@, وهيى الضحوة@, والغداة@: @كان@/
والَغـد@: فَتَغّدي@/ الغداء أطعمته تغديًة@: وغّديته الغداة@/ طعام باXّد@: والغداء التذك	@/
اX ّقب@, البعيد 
ع اُطلق ØHح فيه توّسعوا Øj اثره@, 
ع يومک بعد ãçيأ الّذيى اليوم

غدو@/ وأصله

با@كَره@/ وغاداه@: بّكر واغتدي@: وُغدّواً َغدواً عليه وغدا الُبكرة@, الُغدوة@: ـ لسان
عن بالفعل Ò Øفع� بالَغَدوات@, أيى صال@, Ðوا� بالُغدوِّ ـ وقوله واح@/ الرَّ نقيض والُغدّو@:



٢٤١ غدو

ـ ا¡ديث ã|و الشمس@/ طلوع وقت ã| أيى الشمس@, طلوَع أتيتک يقال Fك الوقت@,
نـقيض الyار أّول س	 وهو الُغدّو@, من اXّرة الَغْدوة@: ا�@, سبيل ã| َرْوحة أو لَغَدوة

الَعشاء@/ خ?ف وهو بعينه@, الطعام والَغداء@: واح@/ الرَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديق@: له اXفهوم وهذا جريان@, مع Iّول هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
أّول من يتحقّق اXعـ� وهذا الليل@, آثار تزول أن ٕا. وجريانـه الليل ã| @كالتحّول
وجريانه@/ آخر يوم ٕا. والليلة اليوم Vموع ã| وكتحّول الشمس@/ طلوع ٕا. الفجر

وهكذا@/ أخري@/ حالة أو أمر ٕا. Wتّدة حالٍة أو مستمّراً كان أمر ã| وكتحّول
وجريانه@/ التحّول@, قيدين@: ¡اظ من ا1ٔصل هذا Iقّق ã| ف?بّد
اXوارد@/ باخت?ف خصوصيّاته Hتلف Ø ã Ø
ك اXع�مفهوم وهذا

.@@٦٨ ـ قادرين@ َع�َحْرٍد وَغَدْوا َحرثُكم@/// َع� اغُدوا ُمْصِبح�أن فَتنادوا
/@٢١

/@١٢١ . ٣ ـ ِللِقتال َمقاعَد Òؤمن�Xا ُتبّؤيُ ِمنأهلک َغدوَت وٕاذ

آخر أمر ٕا. وا1ستيناس@, وا1س احة البيتوتة من عليه كان ا ØW التحّول يراد
والتبوئة@/ ع
ا¡رث ا1ٕقبال وهو فيه@, جريان وحصول

Ø+مع Tدود زمان انقضاء بعد لزمان أو يومک بعد ليوم الَغـد اXع� هذا ومن
:@ ã| Fك ـ منظور

/@٢٦ . ٥٤ ـ Ì ß¾�ٔا الكَّذاُب َمن َغداً سَيعَلموَن
/@٣٤ . ٣١ ـ َغداً َتكِسُب ماذا نَفٌس َتدريى وما



غدو ٢٤٢

/@٢٣ . ١٨ ـ َغداً ذلَک فاعٌل ã Ùæ ٕا ء ãÏ Ò¿ل َتقولَنَّ و�
/@١٢ . ١٢ ـ وَيلعب َيرتع َغداً َمَعنا أرِسله

ا1ٕط?ق عند وهو , Ø ã
الفع الزمان ã| Iّول بعد Nريى ع
زمان الغد لفظ يطلق
غروwا@/ بطلوع@الشمس@بعد يوم@وليلة, للتحّول@بانxاِء يومک, بعد الّذيى ع
@اليوم يدّل
جريان ٕا. وي?حظ@, يراد Dف Iّول 
ع فيدّل خاّص@: ]ورد التقييد عند وأمّا
وجريان الدنيا nعا ع
انxاء فتدّل الكرZة@: ا1:يات ã| Fك أخري@, حالة أو آخر أمر

آخر@: nعا
ِلَغٍد@/ َمت َقدَّ ما نَفٌس ولَتْنظُر َغداً@, َسَيْعَلموَن

الدنيا@/ بتحّول ا1:خرة nعا فاXراد
/@٥٢ . ٦ ـ ØãÏ¿والَع بالَغداِة م Ô Úwر َيدعوَن الَّذيَن َتطُرِد و�

/@٢٨ . ١٨ ـ ØãÏ¿والَع بالَغداِة م Úwر َيدعوَن الَّذيَن َمَع نفَسک ßص�jو

قبلها ٕا.ما فتحxا نقل بعد الواو قلبت Øj َغْدَوة@, ا1ٔصل ã| الغَداة أّن ٕا.والظاهر اللـيلة Iّول زمان 
ع تطلق Øj وغ	ها@, وا¡ـياة ?ة والصَّ @كاة كالزَّ وهذا ألفاً@,
الشمس@/ ٕا.طلوع التحّول وجريان الفجر

العشـو فٕاّن الyار@, Iّول بعد الليل ظ?م أّول وهو الَغدوة@, قبال ã| والِعشاء
عشو@/ ـ راجع ـ وضوح وقلّة ع
ظ?م يدّل

ناسبت الغداة@: مفهوم ã| ملحوظاً والنور الوضوح ٕا. الظلمة Iّول كان وØXا
/@ ØãÏ¿بالع الغداة كلمة مقابلة

:@ ã| وهكذا
/@٤٦ . ٤٠ ـ اً وَعشيّ ُغُدّواً zا َعلَ يُعَرضوَن اُر النّ



٢٤٣ غدو

مع�الُغدّو@/ من قريبة مصدراً ا1ٔصل ã| كوuا جهة من الغداة فٕاّن
/@٣٦ . ٢٤ ـ وا�Ðصال بالُغدّو فzا لَُه ُيسبِّح

.@١٣ ـ وا�Ðصال بالُغدوِّ م ÔG`وِظ رض@///@ وأ�َ واِت مى السَّ ã| َمن َيسُجد Fو
/@١٥

/@٢٠٥ . ٧ ـ وا�Ðصال بالُغدّو َنفسک@/// ã|ربَّک واذ@كر

أّن@الساعة@ا1ٔخ	ة ء,@وباعتبار ãÏ¾@عليه�ما@يُب ا1ٔصل وسبق@أّن مصدر فالغدّو
ا1ٔصل@/ علzا يطلق اليوم@: امتداد ã| يعمل ما Tصول فzا يعلم اليوم من

ا1ٔصل@, مصاديق واíXمن ,@íXا هو منه@: ا1:يات هذه ã| اXراد أّن والتحقيق
جارية طبيعيّة ساعة كّل والليلة@: اليوم íوم اُخر@, وأشكال ãÏ¾ا¡وا يب�عليه فٕانّه
uار@, أو ليل ٕا. Ø	تغ من ,@íXا جريان ã| واقع Iّول وهو الغدّو مقابله ã|و ,@Fyم

ا¡ّق@/ هو اXع� وهذا
ا¢صوص الوقت فٕاّن ا9مع@, بصورة ا1:صال كلمة ذ@كر اXعـ� ع
هذا ويدّل
ومطلوبة مستحسنة والسجود والتسبيح الذكر ٕاّن وأيضاً bعاً@, ذ@كره ã| مع� 1 Ø+عXا
والتسبيح @كر الذِّ Iـقّق ٕا. ا1:يات هذه ã| النظـر أّن ٕا. مضافاً ا1ٔوقات@, bيع ã|

وقتUصوص@/ ã| 1 نات@, ا1: bيع ã| والسجود
اXفرد@/ بصورة يذكر خاّص@: وقت ٕا. معطوفاً النظر كان ٕاذا نعم

:@ ã| Fك منّكر م}م وقت لوحظ ٕاذا وكذلک
/@ ً̀ وأصي ُبكَرةً وسبِّحوه

/@١٢ . ٣٤ ـ ¾Îٌر وَرواُحها ¾Îٌر ُغُدّوها Ò́ الّر وِلُسلDَن
كانت وØXا التحّول@/ ã| جريان مع كان ØFع التحّول ]ع� مصدر الغدّو ٕاّن قلنا



غرب ٢٤٤

Mدوث يتحقّق ا Ø̂ ٕا الر´ ã| فالتحّول وا¡ركة@: ]ع�ا9ريان واح والرَّ وح الرَّ الر´من
وحgه Ø ã1الن سلDن بأمر كانت ا¡الة وهذه ا¡الة@, تلک وامتداد فzا السكون حالة
¾Îر ٕا. Wتّداً فzا جريان حدوث يتحقّق Øj ٕا.منxاها@, تنxيى ØHح ¾Îر ٕا. Wتّدة

¾Îر@/ منxي ٕا. ومتحّر@كة جارية فتكون أيضاً@,
الكرZة@/ ا1:ية ´Í¼ عليه يدّل اXع�ما وهذا

/@٦٢ . ١٨ ـ َنَصباً هذا َسفرنا ِمن َلقينا َلَقد َغداَءنا آِتنا ِلَفتاه قاَل جاَوزا ا ØXو
يوجب الّذيى للغذاء ÓÊºٕا جعل Øj ?م@, كالسَّ ا1ٔصل ã| مصدراً كان لعلّه الغداء
Uصـوص غ	 أ@نّه 
ع الكرZة ا1:ية وتدّل والنََّصـب@, وا9وع الضعف حالة Iّول

النََّصب@/ مورد ã| بل الصبح@, بغذاء
بلحاظ فالغداء باعتبار@, كّل وغ	ها@: واXأ@كول والطعام والغذاء الَغداء فٕاط?ق

عدل@/ زيد باب ومن للتحّول@, مصداقاً @كونه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غرب@:

وَغـُرب مَغـي}ا@, ã| وتوارت بُعدت ُغـروباً@: تغرُب الشمُس غَربت ـ مصبا
تغريباً أنا وغّربته ُغَرباء@, وbعُه غريب@, فهو وطنه@, عن بُعَد َغرابة@: ØËÉبال الشخص
جاء وأغرَب@: الغربة@/ ã|@دخل وأغرَب@: أيضاً@/ تغريباً وغّرب@بنفسه واغ ب@, فتغّرب
والَغرب ع
السانية@/ wا � يُستَ العظيمة الدلو والَغرب@: الفهم@/ من بعيد غريب ء ãÏ¿ب
بالوجه+@/ Ø ãèمغر ٕاليه والنسبة وبفتحها@, Zا1ٔ@ك 
ع الراِء Ì»بك والَمغرب اXغِرب@,
أيى لسانه َغْرَب إقطَْع قيل@: ØHح والسكّ+@, الفأس Lو ء ãÏ¾ كّل من ّدة ß¡ا والَغرب@:
صـفة واحد كّل مع وجعلُه والفتح@, السكون لغات@: فيه غرب Îºم وقوGم ته@/ ِحدَّ



٢٤٥ غرب

وهو والسنام@, ب+العنق ما والغاِرب@: به@/ َرمي من يُدَري 1 أيى ٕاليه@, ومضافاً ل«Îم@,
وجعل للمرأة استع	 Øj شاء@, حيث عي Ò	ل اُرسل ٕاذا البع	 خطاُم عليه Òيُل� الّذيى

ء@/ ãÏ¾ أع
كّل النوادر@: ã|و ع
غارِبک@/ َحبلُک Gا@: فقيل ط?قها@, عن @كناية
كتبناه فلذلک متجانسة@, ا Øyلك غ	منقاسة@, وكَِلمُه صحيح@, أصل غرب@: ـ مقا
السـيف@, َغـرُب هذا يقال ء@, ãÏ¿ال حّد فالَغْرب@: لقياسه@/ طلب غ	 من جهته 
ع
الضَّحک@/ ã| بالغ ٕاذا الرجُل@, واستغرَب ه@, حدَّ أ@كَلـْلُت أيى َغْربه@, من كففُت ويقولون
الَغَرب ٕاّن فيقال الَغَرب@: وأمّا الع+@/ Òfجاريى الُغروب@: فأمّا ماؤها@/ ا1ٔسنان@: وُغروب
و1 يسـ� ِعرق والَغْرب@: رائحته@/ ت Ø	فتغ البـ_ عند اXاء من انصّب وما الراوية@,
مـعروف@/ والُغراب@: الشمس@/ غروب هذا ومن الوطن@, عن البُـعد والُغربة@: ينقطع@/

ا1ٔسود@/ والِغربيب@: الفأس@/ رأس والُغراب@:

ب+ Dف ء ãÏ¾ ولكّل َغريب@, ُمتباِعد@: لكّل وقيل الشمس@, َغيبوبُة َغرب@: ـ مفر
الذهاب@/ ã| مُبِعداً لكونه يى Ød والُغراب@: ُغَرباء@/ العلFُء ـ َغريب النظ	@: hعد جنسه
حدُّ به ُشبّه الÍÚÉيبة@, ã| لُغروبه السيف@: وَغْرُب الَمنال@/ عن لبعده نام@: السِّ وغارب
والَغْرب@: الب_@/ ã| ُبعدها لتصّور َغرباً@: لو الدَّ يى Ødو بالسيف@/ اللسان كتشبيه اللسان@,
ط	اً كان 1ٔ@ّنه@يقال ُوصف@بذلک ُمغِرب@: وَعنقاُء ب+ا9واهر@/ Dف غريباً الذهب@لكونه
عينُه اُغِربت ا Ø̂ كأ ا1ٔشفار ا1ٔبيض والُمغَرب@: وبا1ٕضافة@/ فأغربwا@, جارية تناول
السواد@/ ã|للغراب الُمشِبه وهو ِغربيب@, bع قيل ُسود@: وَغرابيُب البياض@/ ذلک ã|

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

والتحقيق@:

هـو وال¿Ìوق ال¿Ìوق@, ويـقابل ا1ُفول@, هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا1ٔصل أّن



غرب ٢٤٦

أو Tسوسة ا1:ثار انقطاع مع والغيبة ا1ُفول هو الغروب فيكون ا1ٕضاءة@, مع الطلوع
معقولة@/

الرجل وغيبوبِة اXغرب@, ã|الشمس غيبوبِة ـ ãæمعا 
ع يصدق اXع� وهذا
معنوياً@, أو ماّدياً وُيتفاَهم يتعارف ØFع خارجاً ء ãÏ¿ال وكوِن غريباً@, وكونه مَوطنه عن
ÇIرك هو ا9ريان هذا ã| اXشاَهد فٕاّن البع	@, 
ع wا يُست� الّذيى الدلو وغيبوبة
ويكـون Tسـوسة غ	 لدقxّا ا¡ّدة فٕاّن ء ãÏ¾ ّ أيى ã| ا¡ّدة وجهة الدلو@, 1 البع	
قـيمة ã| الغـلّو وجهة اللسان@, ã| اXعنويّة ا¡ّدة وهكذا ا9هات@, سائر ã| البع	ال¿Ìوق وغاِرب ,@ ّ السطحيى النظر عن غائبة ا Øuفٕا اXواد سائر ب+ من والفّضة الذهب
بعداً يطلب ٕانّه حيث والغراب غائب@, الَمرأي عن وخروجه علّوه جهة من ٕانّه حيث

اXصاديق@/ سائر ã| وهكذا /@Ì¿الب عن واستيحاشاً
فيكون وٕا1ّ ا1ٔصل@, ي?حظ مورد ّ أيى ã| Fو¡اظه القيدين وجود من ف?@بّد
وغ	ها@/ اXتباِعد@, ومطلق العلّو@, ومطلق الظلمة@, oمفاه ã| Fك Qّوزاً@, ا1ستعFل

أن من أعّم الغيبة أّن والُبعـد@: والغروب وا1ُفول الغيبة مواّد ب+ الفرق وأمّا
حـدوث 
ع يدّل وا1ُفول بالَغْيـب@/ يؤمنوَن الَّذيَن ـ الظهور بعد أو أصيً? يكون
الظهور عن غيبة هو والغروب ء@/ ãÏ¾ وراَء غيوٌب وٕانّه ضور@, Ô¡وا الظهور بعد الغيبة
أو وابتداء زماناً@, أو مكاناً فصل حصول هو والبُعد منه@/ اXشاهدة آثاره انقطاع مع

غ	ه@: أو بغيبة حدوثاً@,
/@٣٩ . ٥٠ ـ الغروب وَقبَل مِس الشَّ طلوِع َقبَل ربِّک ْمِد Ò ßMوَسبِّح

/@ ٨٦ . ١٨ ـ ئة ß Òa َع� ã|تَغُرب َوَجَدها مِس الشَّ مغِرَب بَلغ ٕاذا Ø0ح
/@١٤٢ . ٢ ـ غِرب ÒXوا ُق ßÌ¿ÒXا ِFِ ُقل

/@٢٨ . ٢٦ ـ Fyبَي وما غِرب ÒXوا ق ßÌ¿ÒXا ربُّ قاَل



٢٤٧ غرب

/@٣٥ . ٢٤ ـ َغربيَّة َو� Ìقيٍّة Ò¾� َزيتونٍَة ُمباركة َشَجَرة ِمن يوَقد

اXاّدة@/ nعا ã|غروب 
ع تدّل اُطلقت فٕاذا
غروwا@, وآخره الشمس طلوع أّوله وليلة@, يوم كّل ã| زمان امتـداد والyار
وا¡Çركة العمل اقتضاء فيه وٕاضاءtا@, الشمس ¾Ìوق بسبب ا¤دود الزمان وهذا
ا1س احـة اقتضاء بالطبع Jصل بغروwا Øj طبيعـيّاً@, اXاّدية ا¡ياة لتأم+ والفّعاليّة

/@ Ø ãæالروحا والتوّجه العبوديّة بوظائف والعمل والسكون
يتّبع أن لٕ?نسان ا1ٔصلح وا1ٔحسن ,@ ّ طبيعيى اقتضاء له والليل الyار من فكّل
آخر ã| والتحميد التسبيح Øj ,@ ّ الطبيعيى ا9ريان يقتضيه ØFع وأعFله@, أموره جريان ã|

ونعمه@/ 1:1ِئه شكراً والليل الyار من @كّل
/@١٧ . ٥٥ ـ الَمغربين وَربُّ الَمْشرقين َربُّ

/@٤٠ . ٧٠ ـ َلقادروَن ٕانّا والَمغاِرب الَمشاِرق برّب ÔË»اُق َف`
@ـ@٧@.@١٣٧/ ا Òwرض@وَمغار ذين@كانوا@ُيستضَعفون@َمشارَق@أ�َ وم@الَّ ثنا@القَ وأوَر

رضوَمغارwا أ�َ َمشارَق ـ تعا. من@قوله اXراد بأن ´Í½ت ا1ٔخ	ة ا1:ية ã|
علzا ت¿Ìق ãHّال ا¢تـلفة النقاط باعتـبار والغرب@, ال¿Ìق ã| الواقعـة ãÏÈا1ٔرا ـ
حيث مyا@, قريبة أيضاً الثانية وا1:ية السنة@/ من الفصول ã| فzا تغرب أو الشمس

كافرين@: قوم ٕا.تبديل راجعة ا Øuٕا
سبوق�@/ Ò[ ُن ÒL وما م Ôyِم َخ�اً ل ُنبدِّ َع�أن َلقادرون

الغربّية@/ أو ال¿Ìقيّة ãÏÈا1ٔرا ã| الكفّار من Uتلفة أقوام ٕا.تبديل فzا فيشار
آية@: بعد وقوعها فباعتبار ا1ُو.@: ا1:ية وأمّا

نار@/ ِمن ماِرٍج ِمن ا�انَّ وَخَلَق كالَفّخار َصْلَصال ِمن إ�نساَن َخَلَق



غرب ٢٤٨

Mسب كّل ومغرباYا@, وا9ّن ا1ٕنس م¿Ìقاً Fyم اXـراد يكون أن يناسـب
وغروب@/ ¾Ìوق من ومكانه@, ومقامه حاله ما@@يقتضيه

ã| يسكنون أفراد باعتبار ي?حظان ا Ø̂ ٕا والَمغرب@: اÌ¿Xق عنوان أّن `O و1
كّل فٕاّن اXغرب@, ã| أو اÌ¿Xق ã| Wتّد خّط باعتبار 1 Tدودة@, وWلكة Ø+مع Tيط
مـورد ã| واقـع أو غـروب@, مورد ã| Øj ¾Ìوق Tّل ã| 1يزال Fzف مفروض خّط

¾Ìوق@/ Tّل ã| يقع Øjغروب
آسـيا@, ã| اÇGند كب?د والغرب@: ال¿Ìق وسط ã| Tـدودة لوحظت ٕاذا Øوأمّا ãا1ُف� فاòّط ا1ٔرض@, من ا1ُخري ا9هة ã| ال¿Êلّية@, أمريكا من اXتّحدة والو1يات
اÇòطّان وهـذان مغـرب@, Fyم Ø ãèالغـر Ø ãا1ُف� واòّط م¿Ìق@, ا9هتـ+ من Ø ã}Ì¿ال
من ا1ُخري ا9هة ٕا. بالنسـبة ¾Ìقيّاً يص	 Ø ãèالغر فاòّط ا9هـت+@, ã| يتعا@كسان
آسيا@, ب?د ٕا. بالنسبة لوحظت ٕاذا مغرب ãÏ»ا1ٔطل فا¤يط ا1ٔرضّية@, الكرة سطح

أمريكا@/ ٕا. بالنسبة وم¿Ìق
ا9هت+من هات+ 
ع والَمغربين الَمشرقين عنوان ينطبق أن يصّح هذا 
فع

ا1ٔرضّية@/ الكرة ãHصفح
اÇXاّديّ+ واÇXغرب اÌ¿ÇXق 
عـ تنطـبق ا1:ية ٕاّن ¾Ìق@: ـ ã| قلنا وأيضاً@:

أعلم@/ وا� فراجع@/ والروحانيّ+ـ
,@ Ø ãæروحا أو ّ ماّديى nعا ã| جاريان حادثان أمران والغروب ال¿Ìوق أّن فظهر
ـ واXغرب+ اÌ¿Xق+ رّب وهو اXطلق@, والرّب الواجب Ø ã.ا1ٔز hالقد Fwو1@يتّصف

َغربّية@/ َو� َزيتونَة�¾Ìقيٍّة ُمباَر@كٍة ٍة َشَجَر

الُغراب@: وأمّا

هذا مثَل أ@كوَن أن أعجزُت ×0 َويلَ يا قاَل رض@/// أ�َ ã| َيْبَحُث ُغراباً Fا َفَبَعَث
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/@٣١ . ٥ ـ أخيى َسوأةَ َ واِريى فاُ الغراِب

و¼Íاطه ا� هداية عن واLرف Ø.وتو تعا.@, ا� ذ@كر أعرضعن من ٕاّن نعم
ا¡ّق@:

حالة ã| دا_اً الغراب أّن مع الغراب@, ويستع+عن يسxديى أن ٕا. يضطّر فقد
والوحشة@/ والغروب والبعد ا1ُفول

بال ß�ا وِمن ا Ôuألوا تلفاً ÔU ثََمراٍت ِبِه فأْخَرْجنا ماًء Êء Ú»ال ِمن أنَزَل Fَا أنَّ تََر nأ
/@٢٧ . ٣٥ ـ ُسود وَغرابيُب ا Ôuتلفألوا ÔU ر Ôaو ِبيٌض ُجَدد

ã| اÇXتجّددة نة اÇXتكوِّ واÇXعادن الذخائر من داخليّة خطوط َدد Ô9ا أّن سبق
ا9بال@/

ع
اK1فاض تدّل والك«Ìتان@والياء الَغرب , من مأخوذ ,Ì»بالك والِغربيب :
ليس اXع� فهذا والظلمة@, والغيبة اòفاء مع اXستمّر وا1ُفول الزائد والنفوذ الشديد
انقطاع مع شديدة وغيبة اُفول فيه يكون ما بل صفاته@, من و1 اXطلق@, ]ع�ا1ٔسود

بالكّلّية@/ ثار ا1:

يتّصف وقد لوازمه@, من ãHّال الظلمة غ	 وهو صفاته@, من يكون قد فالسواد
العنب@/ من ÍÈب وهو أسود@, ِغربيب فيقال أخري@, بصفات

اXواّد بعض من ا9بال ã| ويتغّيب يتكّون ما واXراد َغرابيب@, الِغربيب وbع
وغ	ه@/ ا1ٔسود كالنفط مyا والسواد الكدرة@,

/@Fا أّن تََر nأ ـ ا1ُو. ع
ا9ملة معطوفة ا9بال@: من وbلة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غّر@:

كُغَرف@, ُغَرر وا9مع أّوُله@, وغ	ه ال¿Îر من والُغـّرة الغفلة@/ الِغـّرة@: ـ مصبا
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اÇ9}ة ã|بياض والُغّرة@: أَمة@/ أو عبد والغّرة@: ال¿ÇÎر@/ أّول من ليال ث?ث والُغَرر@:
أو صبيح أغّر@: ورجل َغّراء@/ مؤنّثة� اÇòيل �ولد ومُهرة أغّر@, وفرس الدرهم@, فوق
الدنيا تْه وغرَّ الَغَرر@/ بيع عن �ص� ا� رسول ي Òuو اòطر@, والَغَرر@: قومـه@/ ã| سـيِّد
ÍÈب باب من يِغرُّ الشخُص وغرَّ َغرور@/ فهيى بزينxا@, خَدْعته قَعد@: باب من ُغروراً
قتل@: باب من بف?ن ك غرَّ وما عyا@/ غافل با1ُمور جاهل أيى ,@ وِغرٌّ غاّر فهو َغرارة@,
الصوت@/ والغرغرة@: أIّفظ@/ فلم ا1ٔمَن ظننُت به@: واغ رُت عليه@/ اج أَت كيف أيى

العدل@/ شبه والِغرارة@:

ـ والثالث النقصان@, ـ ãæوالثا اXثال@, ـ ا1ّٔول صحيحة@: ث?ثة اُصول غّر@: ـ مقا
ويـقال Îام@, Ù»ال عليه يُطبَع الّذيى اXـثال الِغـرار@: ـ@ فا1ّٔول والكرم@/ والبياض الِعتق
مـثال 
ع واحد بعد واحداً wم جاءت أيى واحد@, ِغرار 
ع أو1َدها ف?نُة ع
ولَدت أيى ه@, َغرِّ 
ع الثوَب ٕاطِو يقال الثوب@, ã| Ì»الك وهو الَغّر هذا وأصل واحد@/
به@, كلّه Ë»9ا عن Øيع� Øj وجهه@, وهيى ا1ٕنسان@, ُسنّة والُغّرة@: ا1ّٔول@/ ومثالِه @ك«Ìه
الباب ومن أمة@, أو عبٌد نََسمة ديته ã| عليه أيى أمٌة@, أو عبٌد ُغّرة@: ا9ن+ ã|ذلک من
1ٔ@نّه غريراً@, يى Ød ا Ø̂ وٕا كفيلک@, أيى ف?ن@, من َغريُرك أنا يقال م+@, الضَّ وهو الَغرير@,
له ء ãÏ¾ وكّل هذا@, من حّده وهو السيف ِغرار يكون أن وTتمل عنه@/ اXضمون مثال
فـيقال النـقصان@: وأمّـا ومثاله@/ السيف طبع انxي ٕاليه ء ãÏ¾ 1ٔ@نّه ِغرار@, فحّده حّد
البـاب ومن القليل@/ النوم وهو الِغرار ومنه ا@/ Ôyلب نقص ٕاذا ِغراراً@: تُغاّر الناقة غاّرت

ã| والطـائر بـق@, ا1: العبد كبيع ,@1 أم أيكون يُدَري 1 الّذيى َطر Òòا وهو الَغَرر@, بيع
لقـلّته وذلک زّقـه@, ٕاذا فرَخه@, الطائر وغّر أبداً@/ فيه البيع Ørي 1 ناقص فهذا اÇGواء@,
البياض@, والُغّرة@: أ@كرُمه@/ ء@: ãÏ¾ كّل وُغّرة الُغّرة@, ـ الثالث وا1ٔصل معه@/ ما ونقصان
اÇòلق وهـو الَغرير الباب ومن ُغّرة@/ ال¿Îر أّول من ليال وث?ث أغّر@: أبيض وكّل

وهيى الَغرارة هذا@: يقارب ا ØWو َهريُره@/ وأقبَل غريُره أدَبر للشـيخ@: يقولون َسن@, Ò¡ا
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لق@/ Ôòا َكَرم من ا Øu@أ وذلک @كالغفلة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هـو وهذا فيه@, آخر ء ãÏ¾ بتأث	 الغفلة حصول اXاّدة ã| الواحـد ا1ٔصل أّن
الغفلة@/ مطلق ا Øuفٕا الغفلة@, وب+ بيyا الفرق

والسيادة@, ,@Ì Ø»والتك النقص@, اÇòدعـة@, ا9هل@, وآثاره@: ا1ٔصـل لوازم ومن
والÊÉن@/ والَكَرم@, والصباحة@,

والسيادة والÊÉن والكرم ا9هل كحصول اXغرور@: ã| ظاهراً يكون ما مyا فٕاّن
اً@/ Ø ومغ غافً? كونه أثر ã| فيه Ì Ø»والتك والصباحة

وا¡ّدة@/ كاòدعة الَغرور@: ã| ا1ٕغفال آثار من هو ما ومyا
كّل ã| ملحوظ+ التأث	وا1ٕغفال@, Iقّق الغفلة@, ـ القيدان يكون أن من ف?@بّد

Vاز@/ فهو وٕا1ّ اXاّدة@/ استعFل موارد من
يكـونا أن ٕا. ِرقّـ+ صارا أن ح+ من اُغف? قد F Øu فكأ وا1َٔمة@: العبُد وأمّا

خادمهم@/ القوم سيّد فٕاّن تبعxا@, عن ويغفل Ø يغ فهو كالسيادة@: Wلوك+@,
ã| Fك ,@ Ø ومغ غافل والطرف عمله ويعمل ويَقطع يؤّثر فٕانّه السيف@: حّد وأمّا

تأث	ه@/ Iت وواقع غافل والطرف اXؤّثر@, اòطر
Qّوز@/ فهو لٔ?صل@: مصداقاً يكون أن يصّح و1 القيدان فيه يكن n ما وكّل

:@ ã| Fك ماّدّية@: بأسباب ٕامّا وا1غ ار
.@@٣١ ـ نيا الدُّ ياةُ Ò¡ ا نَّكُم َف`تَُغرَّ نيا@, الدُّ ياةُ Ò¡ ا م Öt وغرَّ نيا@, الدُّ ياةُ Ò¡ ا تكُم وغرَّ

/@٣٣
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/@٤ . ٤٠ ـ الب`د ã| م Ô{ تقلُّ َيغرْرَك َف`
/@١٨٥ . ٣ ـ الُغرور َمتاُع ٕاّ� نيا الدُّ ياةُ Ò¡ ا وما

مس	هم عن غافل+ فيص	ون wا@, اXتعلّق+ أهلها َتغّر اXاّدية الدنيا فا¡ياة
هيى ãHّوال الروحانّية@, ا¡ـياة برنا¶ ٕا. والتوّجه الgال@, ¼Íاط سـلوك وعن ا¡ّق

ا1ٔصيل@/ اXقصود
كالسفر آخر@, Tّل ٕا. Tّل من وا1نتقال التحّول وهو الب?د@: ã| التقّلب وأمّا
ويسوقهم ا¤جوب+@, الظاهر أهل َيغّر أيضاً فهذا فاضلة@, معيشة وا@كتساب Qارة ã|

أخري@: وعلل أسباب ã| Fك الدنيا@, ا¡ياة ٕا.
/@١٤ . ٥٧ ـ Ø ãæأ�ما تكُم وارتبrوَغرَّ

/@١٢٠ . ٤ ـ ُغروراً ٕاّ� يطاُن الشَّ َيِعدهم وما zم نّ ÔZو َيِعدهم
/@١١٢ . ٦ ـ ُغروراً الَقول ُزخُرَف ٕا;بَعٍض Îم ÔÉبَع يُوحيى

وكـذلک ا1:خرة@, عن وا1نقطاع الدنيا@, ا¡ياة ٕا. ا¦ايل توجب ãæا1ٔما فٕاّن
ا¡ّق@/ خ?ف 
ع الظاهر@, ã| اXزيّنة اXمّوهة ا1ٔقاويل

صـفة بـالفتح والَغـرور بوسـيلة@/ أغفله ٕاذ ه َغرَّ من مصـدر ØËÉبال فالُغـرور
ين@, Øðم وعمل ه@, Wوَّ قول من واغ ار@, غفلة حصول يوجب ما كّل وهو @كالظَّلوم@,

وغ	ها@/ وسيعة@, وحياة متجّلية@, وزينة
الدا_ة والعيشة بالنسبة@ٕا.ا¡ياة لٕ?نسان: الغفلة حصول الَعجيب الَعجب ومن

ا1ُمور@: أزمّة بيده الرحoالّذيى العزيز hالكر ا� ٕا. بالنسبة وبل ا¡ّقة@,
/@٦ . ٨٢ ـ hالكَر بربَِّک َك َغرَّ ما إ�نساُن ا Ûv@َأ يا

العزيز با� يؤمنون بالّذين وا1سـxزاء والتحق	 التعّرض ذلک@: من وأعجب



٢٥٣ غرف

اXاّدية@: الدنيا ا¡ياة عن غافً? ا1ٔصيلة@, الروحانيّة با¡ياة ويتعلّقون ا1:خر وباليوم
/@٤٩ . ٨ ـ م Ôyدي هؤ�ء َمرضغرَّ قلوwم ã| والَّذيَن اXناِفقون يقوُل ٕاذ

ُغروراً ٕاّ� ورسولُه Fُا وَعدنا َمَرضما قلوwم ã| والَّذيَن اXنافقوَن يَقول وٕاذ
/@١٢ . ٣٣ ـ

واXعيشة@/ ا¡ياة سبيل عن َيغّرون ا Ø̂ ٕا والديَن ورسولَه اَ� أّن فيحسبون

ع وهذا والgال@, ا¡ـّق ¼Íاط سـلوك ٕا. ا1ٕنسان يدعـو الدين ٕاّن نعم

وزينxا@: الدنيا ã| اXتوّغل+ اXنافق+والكافرين برنا¶ خ?ف
/@٧٠ . ٦ ـ نيا الدُّ ا¡ياةُ وغّرtم وGواً َلِعباً م Òyدي ذوا Ò ÚHا الَّذيَن ِر وذَ

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

غرف@:

والَغرفة وِبرام@/ ُبرمة مثل ِغراف واÇ9مع باليد@, اXغروف اXاء الُغرفة@: ـ مصبا
ُغَرف@, وا9مع الُعلِّيَّة@, والُغرفة@: واغ فته@/ ÍÈب@, باب من َغْرفاً اXاَء وغرفُت اXّرة@,
الواحـد@/ لفظ 
ع ?ًa وتسكن لٕ?تباع@, ØËÉوت ا9مع@, bع الراء بفتح ُغَرفات Øj

الطعام@/ به ُيغرف ما غرفة@: ßXوا
مصدر فالَغرف@: تتباين بل تنقاس@, 1 كلَمه أّن ٕا1ّ صحيح@, أصل غرف@: ـ مقا
وا9مع ة@, Ò Òb1ٔا والَغريف@: ُيغَرف@/ ما Ëºٕا والُغرفة@: َغرفاً@/ أغِرفه وغ	ه اXاَء غرفت

َجّزاً@/ استَأَصلها ٕاذا فرسِه@: ناصيَة َغرف ويقال الُعلِّيَّة والُغرفة ُغُرف@/

ُغرَفة@/ اغَف َمن ٕاّ� تعا.@: قال ـ ١٠١ . ٨ الxذيب
اXّرة والَغْرفة@: :@Ëº1ٕا وهو نفسه@, ف Ò يُغ الّذيى اXاء ـ ومعناه َغْرفًة@/ وقُرٔي@:



غرف ٢٥٤

أو باليد اXاَء َغْرفُک الَغْرف الليث@: وقال ُغرفة@/ الِقدر و{ َغْرفة@, َغرفت اXصدر@/ من
الثُّمام@/ فهو يبس فٕاذا شـجر والَغَرف@: للFء@/ ا1ٔخذ كث	 َغروف@: وَغْرٌب غرفة@/ ßXبا
ٕاذا َشعره@: َغَرف :@ Ø ãèا1ٔعرا ابن wا@/ يُدبغ شجرة فهيى الراء بسكون الَغْرف أمّا قلُت@:
ُغـرفة@/ السابعة@: لل«Êء ويقال الِعلِّيَّة@, الُغرفة@: الليث@: وقال حَلقه@/ ٕاذا وملَطَه جّزه@,
:@ ّ ا1ٔصمعيى شجرها@/ من فzا ]ا Îا Ô»نف ة Òb1ٔا الَغريف قلت@: ة@/ Ò Òb1ٔا ã| ماء والَغريف@:
َغْرفاً@, َ ْريى Ò9ا َتغرف ا Øu@كأ مَغارُف@: وخيل َغوارُف وٕابٌل الس	@, Ìºيعة غاِرفة@: ناقة

ِمغرف@/ وفرس

بقوا_ه@/ ا1ٔرض من ا1ٔخذ كث	 الَشْحوة َرغيب َغّراف@: فرس ُدريد@: ابن
ما والُغرفـة@: والَمْرق@, اXاَء غرفت يقال وتنـاُوله@, ء ãÏ¿ال رفُع الَغْرف@: ـ مفر
وغرَفت الشجرَة@/ وغرفُت جررَته@/ ٕاذا الفرس@: َعرف غرفُت استع	 ومنه يُغ ف@/

أ@كله@/ من اشتكت ا1ٕبُل@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن عالية@/ جهة ٕا. السافل من ء ãÏ¾ رفع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
للحجرة فيقال اXرتفع والبناء با9ّز@, عر الشَّ وَغرف غ	ها@, أو بيد اXاء َغْرف مصاديقه
ÇÒة Òb1ٔوا السـافل@, السطح من رفعت قد ا Øu@وكأ ُغرفـة@, ا Øuٕا ا1رتفاع جهة ã| ãHّال

الَعدو@/ ã| أرجلَها رفَع ٕاذا والفرس ارتفاع@, فzا ãHّال والشجرة اXرتفعة@,
مفهوم ã| مأخـوذة فليست اXاء@: من أو Ø+معـ مقدار رفع أو اليـد قيد وأمّا
اXاء اغ ف ـ فيقال اXاّدة@, ذ@كر بعد واXاء والُغرفة اليد كلمة ذ@كر عليه ويدّل ا1ٔصل@,

ُغرفة@/ بيده


ع تدّل فالُغرفة ُيلَقم@, ما ]ع� كاللُّقمة به يُفَعل ما 
ع وتدّل فُعلة والُغرفة



٢٥٥ غرف

عر@/ الشَّ من صلة Òòوا اXرتفعة@, جرة Ô¡كا ُيرتفع@, Ø+مع مقدار
واXعنويّات@, اXاّديّات ã| تستعمل الرفع أّن الرفع@: وب+ماّدة ب+اXادة والفرق
كُغَرف وتصّوراً@, صورة يشاwها وما اXاّدية ا1ُمور ã| تستعمل ا Øuفٕا الغرف@, R?ف

الرفع@/ راجع ـ ا¤سوسة اXاّدية الُغَرف م:لة نّزلت قد ا Øuفٕا ا9ّنة@/
ã Ø@ِم َفلَيَس ِمنُه َب ßÌ¾ ن Ò Òf ر Òyب ُمبتليكُم Fَا ٕانَّ قاَل نود Ô�با طالوُت فَصَل ØF َفلَ
.@@٢ ـ م Ôyِم ً̀ َقلي ٕاّ� ِمنُه بوا ßÌ Ò¿َف بَيده ُغرفة اغَف َمن ٕاّ� ã Ø@ِم فٕانَُّه يطَعْمُه Ònوَمن

/@٢٤٩

معدنيّة ]واّد الyر ماِء كاخت?ط ا1ٔمر@, ذلک ã| ص?ح وجود ٕا. مضافاً هذا@,
من ليُعلَم ,@oعظ وابت?ء ٕامتحاٌن الشديد@: العطش ¡ـدوث موجبة أقّل و1 ة@, ØÍÉم

وOالفه@/ يَعصيه ن ØW أمره ã| يطيعه
وترك وا1ستقامة@, الص� النفسوWارسة 9هاد [ريناً يكون العمل هذا وأيضاً

تقليلها@/ أو النفسانّية@, اللّذات

uار أ�َ xا ÒIِمن ريى ÒQ َمبنيَّة ُغَرف َفوقها ُغَرفِمن م Ô ÒGم Úwَر اّتقوا الَّذيَن لكِن
/@٢٠ . ٣٩ ـ@

/@٥٨ . ٢٩ @ـ@ ريى ÒQ@ ُغَرفاً ا�نَِّة مِمن Ô Úyئ َلُنبوِّ اِت ß¡الّصا وَعِمُلوا آَمُنوا والَّذيَن

/@٧٥ . ٢٥ ـ وا Òَص� ا ß[ الُغرَفَة َزْوَن ÔN أولئَک

وص�وا الصا¡ات وعملوا آمنوا الدنيا@والّذين ا¡ياة لّذات عن اXتّقون ع
فهؤ1ء تُ¿Ìف مرتفعة عالية ومسا@كُن ا9ـنّة ã| غرف Gم ا¡ـّق@: سبيل ã| واستقاموا
مقاماً@: وأرفعها أسناها ومن ا9نّة أع
منازل من وهيى أ@كنافها@,

/@٣٧ . ٣٤ ـ آِمنون الُغُرفاِت ã| وُهم



غرق ٢٥٦

العيشة من@أعظم@أسباب وهذا والطمأنينة@, ا1ٔمن حصول الغرفات هذه فنتيجة
/@mالدا وال«Ìور الراضية

الصـا¡ة@, ا1ٔعFل من مرتبة 
أع التقوي أّن الكرZة@: ا1:يات من ويسـتفاد
ُغَرف@/ فوقها بُغَرف اXتّقون زي ÔN هذا 
وع

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

غرق@:

أيضاً/ غارق من@باب@َتِعب@,@وجاء َغِرق فهو َغَرقاً@, اXاء ã| ُء ãÏ¿ال غِرق ـ مصبا
هذا َغريق@, فهو َغِرقاً ماَت فٕان موت@, غ	 من اXاء ã|الراسب الَغِرق@: اòليل@: وعن
قتيل مثل َغْر{ الغريق وbع القياس@/ ã| الوجه+ البارع@: ã| وجّوز العـرب@/ @ك?م
القوس@: ã| الراميى وأغرَق وغّرقته@/ أغرقته فيقال والتضعيف@, باGمزة ويُعّدي ,@
وقَت

فيه@/ بالغ ء@: ãÏ¿ال ã| وأغَرق ها@/ مدَّ استَو|
ذلک من أقصاه@, يبلغ ء ãÏ¾ ã| ع
انxاء يدّل صحيح واحد أصل غرق@: ـ مقا
من وا1ٔرض Ô+الع واغرورقت /@ ّ يى الرِّ غاية ã| تكون أرض والَغِرقة@: اXاء@/ ã| الَغَرق
ٕاذا اÇòيل@: ã| الفرُس واغ ق الباب@: ومن دمعها@/ ã| غِرقت قد ا Øu@كأ أيضاً@, ذلک

ا1ٕناء@/ ُثلث قدُر :@éالل من الُغرقة الباب@: هذا عن شّذ ا ØWو سبقها@/ Øj خالطها
يقال الب?يا@, وغمرته ين الدَّ ركبَه الّذيى ويشبَّه اXاء@/ ã|الرسوب الَغَرق@: ـ لسا
/@ ãÏ¼عاXا من ارتكب ]ا الصا¡ة أعFلَه أضاع أيى أعFلَه وأغرَق وغريق@/ َغِرق رجل

كذلک@/ السباع@: وأغرقته فغلبوه@, عليه كZوا الناس@: وأغرقه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

Mيث آخر ء ãÏ¾ اسـتي?ء ã| ء ãÏ¾ ص	ورة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
معنويّاً أو كاXاء Tسوساً@ ماّدياً أمراً ã.ستوXا كان سواء وا1ختيار@, القدرة عنه ã̀ تنت

وغ	ها@/ اXستولية وا1ٔفكار بالنفس ا¤يطة @كا1بت?ءات
ء ãÏ¿لل خصوصيّة و1 الغَرق@, يصدق وسلب@القدرة@: مع�ا1ستي?ء Iقّق فٕاذا
ã| الغرق نعم َصديقاً@, أو عدّواً أو ابت?ًء أو فكراً أو عمً? أو مايعاً كونه ã| ã.ستوXا

ا1ٕط?ق@/ عند عليه فيحمل مصاديقه@, أظهر من اXاء
/@٣٧ . ٢٥ ـ ْقناُهم أغَر ُسَل الرُّ بوا كذَّ ا ØXنوح وقوَم

/@٣٧ . ١١ ـ ُمغَرقون م Úuٕا َظلموا الَّذيَن ã| ã@اِطب ÔH و�

/@٥٠ . ٢ ـ فرعون آَل وأغَرقنا فأSينا@كُم البحَر بكُم َفرقنا وٕاذ
/@٦٦ . ٢٦ ـ َخرين Ðا� أغَرقنا Ú Ôjع� Òbأ َمَعُه موÏºوَمن ْينا ÒSوأ

أSي أن بعد ا� أغرقهم حيث نوح@, قوم خصوص ã| والثانية ا1ٔو. ا1:يتان
وأصحاَبه@/ نوحاً

/@١٢٠ . ٢٦ ـ الباق� بعُد أغَرْقنا Ú Ôj الَمشحون الُفلِک ã| َمَعُه وَمن يناُه ÒSفأ
أSي أن بعد ا� فأغـرقهم ,@Ïºمو قوم خصـوص ã| والرابعة الثالثة وا1:ية

البحر@: بَفرق أصحابَه

/@٢٤ . ٤٤ ـ ُمغرقون ُجند م Ô Úuٕا َرهواً البَحَر واتُرِك
نـوح@: قوم حادثة ã| وأمّا اXوجود@/ البحر ã| الغرق Iقّق ا¡ادثة@: هذه ã̀ ف
واXسبّبات ا1ٔسباب أّن ٕا. ٕاشارة الغرق@, Iقّق Øj وال«Êء ا1ٔرض من اXياه فتكّونت



غرم ٢٥٨

العزيز@/ ا� بيد @كلّها

ـ @@ َسـْبقاً فالّسابقاِت َسْبحاً اِت ßMوالّسا َنْشطاً اِشطاِت والنّ َغْرقاً ازعاِت والنّ
/@١ . ٧٩

ويدّل الَغَرق@, من ٕاËºمصدر والَغرق العمل@/ ã|الطيب والنَّشط@: الَقلع@/ ال:ع@:
ء@/ ãÏ¾ استي?ء ã| وقوع حالة 
ع

والعـادات القيود من وOرجون اXاّديّـة التعلّقات من ينðعون الّذين واXراد
ا1سـتغراق حال ã|و والروحانّيـة@, النور nعا ٕا. متوّجهاً الطبيعة@, nعا ã| ا¡ا@كمة
بطيب اXتعال ٕا.ا� يسلكون وهم الربّانّية@, وا9ذبات اG1ٕيّة ا¡كومة استي?ء Iت

واشتياق@/ wجة وحالة نفس

وأّن واجـفة@, بقلوب تَقابُِله بقرينة الكرZة@, ا1:ية ã| اXنظور هو اXع� وهذا
لٕ?نسان@/ اòمسة اXقامات بيان ٕا. السورة ã| النظر

اòارج+ اXنðع+ ا£اهدين 
ع الظاهر ã| تنطبق الروحانيّة ا¡قيقة وهذه
سبيل ã| وا9هاد ا1ٔعداء Tاربة ٕا. وأو1دهم@, أمواGم واXنقطع+عن أوطاuم عن

تعا.@/ ا�
السيّارة@, النجوم أو الكفّار@, اXؤمن+أو النازع+أرواح التفس	باX?ئكة وأمّا

اXورد@/ m?ي ف? غ	ها@: أو للمجاهدين@, اòيل أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غرم@:

,@hالَغر ذلک من �م?صقة�@, ومُ?ّزة ع
م?زمة يدّل صحيح أصل غرم@: ـ مقا
1ٔ@نّه أيضاً@, هذا من اXال وُغْرم الّ?زم@/ العذاب والَغرام@: وٕا¡احه@/ للزومه َغرZاً يى Ød



٢٥٩ غرم

/@hالَغر مال
ُغرماً أّديتَه ٕاذا َتِعب@: باب من أغَرُم@, ذلک@, Ò	وغ يَْن والدَّ الديَة غِرمُت ـ مصبا
ã| وغِرم غاِرماً@, جعلته وأغرمُته@: غّرمتُه فيقال بالتضعيف ويَتعّدي وَغرامة@, وَمغرماً
الَمِدين :@hوالَغر ُمغَرم@/ فهو به@, اُولع ء@: ãÏ¿بال واُغِرَم ربح@, خ?ف Ì ß»خ مثل Qارته

م?زماً@/ خصمه 
ع بٕا¡احه يص	 1ٔ@نّه ,@Ë½òا وهو أيضاً@, يْن الدَّ وصاحُب
ه?@كاً أيى َغراماً@: كان والعذاب@/ mالدا ØÌ¿ال الَغـرام@: ـ Ø ãèا1ٔعرا ابن ـ صحا
والَغرام@: يْن@/ الُغرم@والدَّ من ُمغَرم: ورجل @النساء, حبِّ با¡ّب ُمغَرم: ورجل Gم, وِلزاماً
الديَة@/ الرجُل َغِرم وقد أداؤه@, ما@يلزم والَغرامة@: به@/ اُولع ء@: ãÏ¿بال اُغرم وقد الُولوع@,
َيغرمها@, كفالة مثل يلزم ء ãÏ¾ أداء الَغْرم@: ـ الليث قال ـ ١٣١ . ٨ الxذيب
ين الدَّ ـ ا¡ديث ã|و الّ?زم@/ ØÌ¿ال أو العشق أو العذاب والَغرام@: ذلک@/ اXلَزم :@hوالَغر

وضِمن@/ كفَل أيى زَعم@, Xا 1زم 1ٔ@نّه ـ@ غاِرم oع والزَّ ÞãÏ ßÉمَق
بكذا@: واُغِرم عليک@, Nب 1 ما لزمک ُغرماً@: غِرمُت ـ ٤١٩ .@٢ ا1ٔفعال @كتاب

مٔ?ته@/ السقاء@: وأغرمُت واُهِلک@, به اُولِع

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

والتحقيق@:

n عمل@, ã| أو ء ãÏ¾ أداء ã| التعّهد أو ا1لðام هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
تاوان@/ ـ بالفارسيّة له ويقال عليه@, واجباً يكن

ي?زم Dف أو مطلق@, بقول أو اòاّص@, اXورد ã| ´Í¼ بقول ٕامّا ا1لðام وهذا
وتبعاته@/ آثاره ã|و تعّهداً

ماليّة حقوق وأداُء نظره@, ã| ولو عليه واجباً 1@يراه َدين أداء مصاديقه@: ومن



غرم ٢٦٠

ا1ٕس?م ٕاظهار بعد مستحبّة أو واجبة أموال وتأديُة ظاهراً@, منه تعّهد أثر ã| عمليّة أو
ã| عذاب أو بابتـ?ء واXواَجهُة ,@ ّ عمـوميى ÊÈن أثر ã| مال أو الدية وتأديُة لساناً@,

Tّرم@/ عمل نتيجة
أو العـذاب@, أو يـن@, الدَّ مطلق وأمّا اXاّدة@, مفهوم ã| 1زمة اXذكورة فالقيود
Vازّية@/ معان كلّها بل ا1ٔصل@, فليسمن وغ	ها@: اÌ»òان@, أو اX?زمة, أو ا1بت?ء,

ُمغَرم@/ وذاك ُمغِرم@, فهو َغرامة@, ذا ء ãÏ¾ جعل وا1ٕغرام@:
/@٤٠ . ٥٢ ـ@ ُمثَقلوَن@ َمغَرٍم ِمن َفُهم مأجراً ÔG تسأ أم

ØHح وال بيـة oللتعل أجراً عyم سألَت ما أيى الَغرامـة@, ]ع� ّ ميميى مصدر
علzم@/ ثقيلة والغرامة الدين@, وقبوGم 1ٕس?مهم غرامة Jسبوه
/@٩٨ . ٩ ـ َمغرماً ُينفق ما يتَّخُذ أ�عرابَمن وِمن

بـل الدين@, ã| وٕاخوانه اXستضعف+ لعباده وخدمًة ا� سبيل ã| ينفق 1 فٕانّه
ا1ٕس?م@/ وقبوله للدين تعّهده أثر ã| غرامة Jسبه

/@٦٦ . ٥٦ ـ رومون ÒT ُن ÒLَبل لُمغَرمون ٕانّا َتفكَّهون rفَظل
ÇTروم+@, كنّا بل اُغِرمنا بأ@نّا حطاماً@: Iرثونه ما Sعَل أن بعد تتقّولون أيى
أحٌد فيُجَعل آxGم@, جانب من أو الطبيعة فعل ا¡ادثمن ا9ريان هذا أّن فيحسبون

Uالف@/ عمل أثر ã| بغرامة ُمغَرماً أو ا¡ظوظ عن Tروماً
/@٦٥ . ٢٥ ـ َغراماً كاَن ا@ Òwَعذا ٕانَّ Úsَجه َعذاَب عنّا ف ßÍ Ö¼j ربَّنا

وا1لðام ّ الفطريى التعّهد ã| غرامة ا¡ياة جريان عاقبة ã| العذاب@وا1ٕبت?ء فٕاّن
العادل@/ والسلوك الصا¬ بالعمل ّ اG1ٕيى Ø ã�الدي أو Ø ãæالوجدا

غرامة@وجزاء العذاب متوّجهون@ٕا.@أّن م Øuحيث@ٕا ن, ×aالّر عباد من القول وهذا



٢٦١ غرم

وظائف من للعـبد ينبغيى ما أداء عن مق½ÍØون م Øu@وأ والغفـلة@, والتساهل للخ?ف
ء@: ãÏ¾ كلَّ وسـعت ãHّال ربّه رaة واXشاهد با� العارف العـبد فٕاّن اXعـبود@, عبوديّة

ومق½ÍÙاً@/ قا¼Íßاً نفسه يري
ã|و م Ôwقـلو ÇXؤلَّفِة وا zا َعـلَ Òوالعاِمل� الَمسا@كيَن و للُفقـراء َدقاُت الصَّ ا Ú̂ ٕا

/@٦٠ . ٩ ـ Fا ِمن فريضًة بيل السَّ وابِن Fا َسبيل ã|والغاِرم�و قاِب الرِّ

Ø ã.للو الغرامة كأداء عليه@, واجباً يكن n ء ãÏ¾ أداء لزوم والَغَرم@: الَمغرم ٕاّن غـ	قلنا من وقع Dف ء ãÏ¾ أداء أو وا¤جور@, والصغ	 كالطفل عليه@, Ú.وXا جانب عن
يصدق ا ØW ذلک وغ	 للغرامة@, موجباً اعتقاده ã| يكن n Dف أو منه@, وتعّمـد اختيار

الَغَرم@/ عليه

Oضع والدائن معّينة@, مقّررات قبال ã| وانقياد خضوع أ نّه فسبق ين@: الدَّ وأمّا
يؤّديه@/ أن ٕا. ين قوان+الدَّ Iت دائناً ما@دام

/@ Ø ã.الو ٕا. بالنسبة وغرامة ٕالzم@, بالنسبة َدين كمثله أو عليه Ú.وXا فَدين
ã| Oضع فهو ذّمته@, ã| وجعله hالغر تقبّله ٕاذا الغرامة@: 
ع ين الدَّ يطلق وقد

/@Fyبي الفرق فظهر دائناً@/ ويكون التقبّل هذا قبال
ا¡دث@, ع
ثبوت ويدّل الَغرhفَعيل أّن الَغرh@والغاِرم@: ب+صيغة الفرق وأمّا
الغرامة له ثبت من hفالغر بالفاعل@, ا¡دث وقيام ا¡دوث 
ع ويدّل فاعٌل والغاِرم
ã| Fك با¡دوث@, ٕاليه منتسبة الغرامة وتكون به@, الَغَرم يقوم من والغارم ولذاته@/ بنفسه

/@ Ø ã.الو غرامة
فهو الغارم R?ف عليه@, وثبوtا الغرامة حدوث ã| مستقّ?ً السبب هو hفالغر

ٕاليه@/ وُينسب ا¡دث به يقوم من



غري ٢٦٢

يكون أن دون من ٕاليه متوجهة غرامة عن ما1ً يؤديى الّذيى هو الغارم أّن فظهر
ٕاNادها@/ ã| ومتعّمداً مستقّ?ً سبباً

والزكوة@/ الصدقة فيه ½Íف يُ الّذيى وهو الغارم@, مصاديق من فهذا
الغارم+@/ ـ الكلمة مفهوم عن فخارج هو@: حيث من الدائن وأمّا

اXسا@ك+@, أو الفقراِء@, مصاديق من فهو الفقر@: اعت�فيه ٕاذا ين الدَّ ٕا.أّن مضافاً
الكرZة@/ ا1:ية ã| ع
حدة لذكره داعيى و1

التحقيق@/ حّق وتدّبر فراجع ـ@ اXع� هذا H@1الف اXربوطة والروايات
اXزبورة@/ ا1:يات 1@يناسب ين الدَّ مفهوم وأيضاً

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

غري@:

عليه Jمله 1 حيث من به ُأولع َتِعب@: باب من َغرًي ء ãÏ¿بال َ َغِريى ـ مصبا
مـثل والِغـراء الَغـراء@/ Ëº1ٕوا للمفعول@, بالبـناء به فاُغِريى ٕاغراًء@, وأغريته حامل@/
لغة الَعصا مثل والَغرا السَمک@/ من يُعمل وقد لود@, Ô9ا من معموٌل به يُلصق ما @كتاب@:
وأغـريت َمغرّوة@/ وقوس بالِغراء@/ ألصقته ع?@: باب من أغروه ا9لَد وَغرْوت فيه@/
َغرو@: و1 عجبت@, قتل@: باب من َغْرواً وَغْروت /@ Ó�ومع وزناً أفسدت مثل القوم ب+

عجب@/ 1

ذلک من ء@, ãÏ¿ال سن Ô¡ والَعَجِب ع
ا1عجاب يدّل صحيح أصل غرو@: ـ مقا
ء ãÏ¿بال أغريته ومنه َغرواً@, العجب يى Ød Øj َغٍر@, رجل منه يقال ا¡َسن@, وهو ّ الَغريى

البكاء@/ ã|ت Ø9 ٕاذا ِغراء@: الع+بالدمع غارت ويقال ا1ٔشياء@/ به تُلصق الّذيى
الغـ+ فـتحَت ٕاذا السَمک@, من يكون ء ãÏ¿ال به يُلَصق الّذيى الِغـراء@: ـ صحا



٢٦٣ غري

وعقيل مالک ق�ا Yا يقال طوي?ن بناءاِن والَغِريّان@: مددَت@/ ك«Ìت وٕاذا َت@, ÖÍ Ò½ق
ٕاذا يقتله بدم Fvُيغّر كان الُمنِذر بن النُّعFن 1ّٔن Ö+َّغري يا Ødو ا1ٔبرش@, َجذZة ندZيى

الواو@/ من وهو غضبه@, ã| [ادي ٕاذا ف?ن وغِريى ُبؤسه@/ يوم ã| خرج
واحداً@, لوناً مادام شيئاً به غّريَت ما الِغراء@: ـ الليث قال ـ ١٧٨ . ٨ الxذيب

يُط الّذيى الط?ء والِغراء@: Wدود@, َغراء به أغري به أولعت أيى به وغِريت وأغريته@/

الوجه@/ ا¡َسن الرجُل :@ ّ الَغِريى 1َجْجَته@/ ٕاذا وِغراًء@: مغاراة وغاريته به@/
وأغريته@/ بالِغراء طليته وغ	ه@: َغْرواً ال«Îم غروت ـ ٤٣٨ . ٢ ا1ٔفعال @كتاب
به أولع غرًي@: به وَغري ال«Îم+@/ أيى ـ الَمغـرّوين بأحد ولو ã�أدِرك ـ �òا ã|و
عليه@وحّرضته@/ أرسلته وأغريت@الكلَب@بالصيد: غضبه/ ã|@ادي] وغري@ف?ن: ولزمه@/
به لِصق غرواً@: َيغروه قلبَه ـمُن السَّ غرا ء@, ãÏ¿ال به يُلصق الّذيى الِغراء@: ـ لسا
به وغِريى ٕاغراًء@/ به اُغِريى وكذلک به@, اُولِع وَغراء@: غراً يغَري ء ãÏ¿بال وَغِريى وغطّاه@/

wم@/ ألزقها كأ@نّه ألقاها العداوة@: بيyم وأغري ولزمه@, به لِزق :@ ّ َغريى فهو َغراة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

استي?ء مصاديقه@: ومن استي?ء@, مع لصوق هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
,@ ÓFحا@ك العداوة ولزوق عليه@, السلطة مع ء ãÏ¿ال ولزوم به@, 1صقاً القلب 
ع الَسمن
واشتّد@, غلب ٕاذا والولوع ء@/ ãÏ¿ال
ع ã
بالط واللّون استو.@ولزم@, الغضب@ٕاذا وكذلک

وهكذا@/ ولزمه@, ع
الصيد استو. ٕاذا والكلب
ا1ٕستي?ء@/ الُلصوق@, ـ قيدين ¡اظ ٕا. Jتاج اXع� فهذا

ٕا;َيـوِم والَبْغضـاء الَعـداوةَ م Ô Òyبَي فأغرينا َنصاري@/// ا@ ٕانّ قالوا الَّذيَن وِمَن
/@١٥ . ٥ ـ القياَمة



غزل ٢٦٤

ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا عyم@/ تنفّک 1 Mيث wم و1صقة مستولية العداوة جعلنا أيى
فأغري عليه@: وا ØÍ¼وأ عنه ينxوا n ØXا Øj بيyم@, اXوضوع أصل وجود بعد يتحقّق

ا�@/

.@@٣٣ ـ ً̀ َقلي ٕاّ�@ فzا@ اِورونََک ÔN � Ú Ôj م ßw َلنُغِرَينََّک اXنافقوَن@/// َيْنتَِه Òn ßI لَ
/@٦٠

ٕا. ظاهراً معهم ومعا¾Ìته علzم استي?ئه مع wم �ص� الرسول ٕالصاق يراد
Tدودة@/ مّدة

,@ ّ ظاهريى ولصوق قرب Vّرد ارتباطهم أّن ٕا. ٕاشارة اXورد@: ã| والتعب	باXاّدة
غ	ها@/ أو ُصحبة أو بِع¿Ìة يكون أن دون من

ا¡قيقة@/ عن فخارجة ذ@كرت@: ãHّال ا¢تلفة التفاس	 وأمّا
الدعوة@, ã| بالص�وا1ستقامة تعا.رسولَه ا� أمر الكرZة@: ا1:ية ã| واXنظور
ـ اÇXنافق+ عذاب زمان ãçيأ Øj زمانه@, قليل أجل ٕا. ا¢Çالف+ ٕايذاء ã| وبالتحّمل

ِخذوا@/ اُ ُثِقفوا ÒCأي Òَملعون�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غزل@:

وعن َغْز1ً@/ ـغزل ßXبا َتغِزل فهيى اXرأُة غزَلت الليث@: قال ـ ٤٩ . ٨ الxذيب
حروف ã| الضّمة العرُب اسـتثقلت وقد به@, ُيغزل للّذيى وُمغَزل ِمغَزل يقال الفّراء@:
وِمـطرف سد ßVو دع ßUو ِمصحف ـ@ قوGم ذلک من الضـّم@, وأصلها ميمها فك«Ìت
أيى اُغِزل ومن ُحف@, الصُّ فيه عت Ôb ايى اُصِحف من اXع� ã| اُخذت ا Øu@1ٔ وِمغزل@,
غـازله يـقال والفـتيات@, الِفتيان حديث الَغَزل الليث@: وقال ُمغَزل@/ فهو وفُتِل اُدير
ا1ٕثـناء@, قبل ãÏ¿ ÒZو َيتحّرك ح+ الشاِدن @والَغـزال@: ذلک@/ تكلّف والتـغّزل مغاَزلة@,



٢٦٥ غزل

ابن وعن التشبيه@/ تذك	 
ع والفعل النعت فُيذّكر التشـبيب@, ã| ا9ارية به وتُشبّه
بالكلب أحّس فٕاذا الغـزاَل يطلب أن وهو الكلب@, َغَزل من الَغَزل اُخذ :@ Ø ãèا1ٔعـرا
وهو كلبُک@, وا� َغِزل فيقال وان½Íف@, الكلب عنه فلها با1ٔرض لصق أيى خِرق@,
الشمس الَغزالة@: ذلک@/ غ	 عن لضعفه النساء لصاحب َغِزل رجل ومنه َغزل@, @كلب

الَغْزل@/ يبيع الّذيى والَغّزال@: الyار@/ ارتفع ٕاذا
تسمية وَغْزل َمغزول فهو بابÍÈب@, من وLَوه الصوَف اXرأة غزلت ـ مصبا
ØËÉت o]و به@, ُيغَزل ما oXا Ì»بك غزل ßXوا لفظه@/ 
ع Ø ã.َغْز ٕاليه والنسبة باXصدر@,
وا1ُنEَغزالة@, َغزال هو Øj طَ? فهو يولَد ما أّول :@kحا أبو الظَبْية, ولد والَغزال: /@oXا
طوس/ قري من قرية وَغزالة@: /@ÍÒ½َش فهو ¾Îراً بلغ فٕاذا شاِدن, فهو @وIّرك قِويى فٕاذا
القرية@/ َغزالة ٕا. نسبة Uفّف هو ا Ø̂ وٕا ,@ Ø ã.الغزا ـ كلمة تثقيل ã| الناُس أخطأ ويقال
ـ فا1ُو. بأخري@: واحدة مyا تقاس 1 متبائنات كلFت ث?ث غزل@: ـ مقا
حـديث وهو الَغَزل ـ والثانية مَغاِزل@/ وا9ـمع ِمغزل@, واòشبة َغْزGا@, اXرأة غزَلت
تركه أدركه ØHح الغزاَل يطلب أن وهو َغَز1ً@, الكلُب غِزل ويقال والفتيات@, الفتيان

هذا@/ من مستعار الشمس Ëºٕا ولعّل معروف@, وهو الغزال ـ والثالثة عنه@/ ا ÒGو
لغـتان والُمغزل غزل ßXوا َغْز1ً@, يغِزل َغَزل مصدر والغزل ـ ١٠ . ٣ ا9مهرة
اÇGوي@/ ã| الفـتيان ÇTادثة والتغازل ومفا@كَهxّن@, النساء Tادثة والَغَزل فصيحتان@/
طلوعها@, عند الشمس والَغزالة َغزاGا@/ معها ُمغِزل وظَبْية معروفان@/ والَغزالة والَغزال

الغزالة@/ غابت يقال و1

طـلوع وقت الَغـزالة ولكـن بعيyا@, الشمس الغزالة وليست :@ ّ ا1ٔصمعيى قال
معروفة@/ ثنيّة َغزال وَقرُن الشمس@/

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



غزو ٢٦٦

والتحقيق@:

حبل ã| مّد مصاديقه@: ومن التواء@, مع امتداد هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
و1 الَغزال@, ã| Fك وهذا Z+ويسار@, ٕا. التواء مع خّط ã| وحركة الغزل@, وهو وفتُله@,
ٕانّـه فـيقال Ï¿وم Iّرك ٕاذا ـ قوGم عليه ويدّل كَجبان@, صفة ا1ٔصل ã| كونه يبعد
معهم@, وTاَدثة والفتيات الفتيان مع مفا@كَهة وهو الَغَزل أيضاً@: مصاديقه ومن َغزال@/
وا1ٕنس اXفا@كَهة نفس ٕا. فzا النظر فٕاّن جهة@, ّ أيى ٕا. التواء مع وتطول [تّد ا Øuفٕا

/@ التلّويى من له و1بّد َغزا1ً@, طلب ٕاذا الكلُب غِزل الباب هذا ومن وا¤اَدثة@,
نورها من ٕا¾Ìاقاً فzا فٕاّن :@ ّ ا1ٔصمعيى قال ما 
ع الشمس طلوع وقت وأمّا

التواء@/ مع Rّط
/@٩٢ . ١٦ ـ أنكاثاً ة قوَّ َبعد ِمن ا ÒGَغْز َنقَضْت ã0 كالَّ و�@َتكونوا

والفتل@, ا1ٕبرام وهو نقضالعمل, ويراد النقض@, ويقابله , اXصدريى الَغْزل@]عناه
وٕابطاله@/ ونقضه خ?فه 
ع يعمل Øj عمً? فيعمل
وا¨+@: العهد نقض مورد ã| wا çأ وقد

توكيدها@/ بعَد اZ�ٔاَن َتنُقضوا و� Ôkعاَهد ٕاذا Fا بَعهد وأوفوا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غزو@:

اللقاح/ @باب ã| ـ وا1:خر ء@/ ãÏ¾طلب ـ أحدYا صحيحان: أص?ن غزو: ـ مقا
ّ وَغِزيى ُغزاة@, وا9مع لذلک@, الطالب :@ والغازيى أغزو@, غزوت ويقال الَغزو@, ـ فا1ّٔول
ã| ويـقال زوُجها@/ غزا ãHّال اXرأة والُمغزية@: َحجـيج@/ ا¡اّج F9عة يقال Fك أيضاً@,



٢٦٧ غزو

قوم@: وقال ِلقاحها@/ Ì Ô»ع ٕاذا الناقة أغَزت قوGم ـ ãæوالثا /@ ّ َغَزويى الغزو ٕا. النسبة
ُتنتج@/ Øj ِنتاجها يتأّخر ãHّال الُمغزية@: ا1ٔتان

قُضاة مثل وُغّزًي ُغـزاة وا9مع غاٍز@, فالفاعل َغزواً@, العـدّو غزوُت ـ مصبا
وات@, ÒÎ Ò¾ َغَزواتمثل وا9مع اXّرة@, والَغزوة@: جيج@, Ò¡ا مثل ّ َغِزيى الُغزاة وbع وُر@كَّع@,
ا Ø̂ وٕا بغزو@, بعثتَه ٕاذا أغزيُته@: فيقال باGمزة ويَتعّدي /@ الَمغازيى وا9مع كذلک@, والَمغزاة

ب?ده@/ ã| العدّو َغْزو يكون
والواحدة َغزواً@, أغزوهم ف?ن ã�ب غزوت الليث@: قال ـ ١٦٢ . ٨ الxذيب
وbعها الَغزو@, موضع والَمغزي@: زوُجها@/ غزا ٕاذا ُمغزية@: فهيى اXرأُة@, وأغَزت َغزوة@,
القصـد@, والَغـزو@: مَغزًي@/ غزوت يقال الَغـَزوات@, ]ع� اXـغازيى وتكون /@ الَمغازيى
به Øðواغـ بف?ن ف?ن وغزَّ قصـده@/ ٕاذا وَغوزاً@: َغزواً وغازه غزاه قد الَغوز@, وnوكذلک ا¡Çّق جازت ãHّال ا1ٕبل من والُمغزية أصحابه@/ ب+ من اختّصه ٕاذا به@: واغðي
/@@ أبـداً ضعيف ُحواره سوء@, نِتاج وا1ٕغزاء@: فيه@/ ÍÈبت الّذيى الوقت وحّقها@: َتِلد@,
ف?ن وأغزي مَطلبُک@/ ما ا1ٔمـر@: هذا من َمغزاك وما تطلب@, ما أيى تغزو@: ما ويقال

علzا@/ يغزو دابّة أعطاه ٕاذا ف?ناً@:
الناقُة@: وأغزت دارهم@, ã| العدوَّ قصد َغزواً@: غزا ـ ٤٤٠ . ٢ ا1ٔفعال @كتاب
جّهزته وف?ناً@: ُمغزية@, فهيى تلد فلم السنَة جاوزت وأيضاً ُمغٍز@, فهيى لقاُحها Ì Ô»ع

ين@/ الدَّ من عليه ã. ما وأّخرت أمهلته والرجَل@: للغزو@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء ãÏ¾ طـلب هو فzا الواحد ا1ٔصل اXاّدة@: استعFل موارد من يستفاد ما أّن
بل وا1ٕرادة@, القصد مطلق ]Çعـ� وليست وبالقول@, القول ã| ولو اòارج ã|و عمً?



غزو ٢٦٨

بالعمل@/ قصد

الك?م@أيى وَمغَزي ف?ناً@, وغزوت @يصل@ٕاليه@, ØHح طلبه أيى ـ ء ãÏ¿ال غزا فيقال
وا¡ركة@/ العمل مقام ã| طلبُک أيى وما@َمغزاك القول, هذا الك?م@وبسبب ما@يُطلبwذا
أيى ,@ العدوَّ غزا فيقال لُيقاتله@, وطلبه العدّو جانب ٕا. ا¡ركة مصاديقه@: ومن

غازياً@/ جعله أيى الرجَل@, وأغزي قتاَله@, طلب

ØHح وسع ã| الَمديون وجعل ين@, الدَّ تأدية ã| ا1ٕمهال ا1ٕغزاء@: مصاديق ومن
وJّصله@/ عليه ما يطلب

طلب ã| ا Ò{صاح أو زوَجها حيثQعل وقxا@, عن الو1دة ã| التأخ	 وكذلک
اللقاح@/ Ì»ُع ã|وكذلک تلد@, ØHح الولد

ã| ÍÒÈبوا ٕاذا ٕ�خواuم وقالوا َكَفروا كالَّذيـَن َتكونوا@ � آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ يا
/@١٥٦ . ٣ ـ ماتوا ما ِعنَدنا كانوا لو ُغّزًي كانوا أ�رضأو

الس	وا¡ركة ا1ٔرض@بقصد ã| ÍÈبوا أيى طالب@, كُطلَّبbع غاٍز @bع ٕا.الُغّزيى طالب+الوصول كانوا أو حسنة@, وهيى حصلت نتيجة ّ وبأيى Ø+مع مقصد دون من
العدّو@/ وTاربة كالقتال معلوم مقصد

ا¡ّق سبيل ã|و معقولة@, م¿Ìوعة جهة ã| اXس	ين هذين من كّل كان ا ØXو
اXوت@/ من فيه وا1ضطراب اòوف 1@يصّح بالوظيفة@: والعمل

uاية ã| فهو ا9زاء@: وحسن ا1:خرة وٕاقبال الدنيا ا¡ياة بفناء يعتقد 1 مَن نعم
قاطعاً@: فناًء اXوت وJسب باXاّدة@, التعلّق

Fا;�ٕ َمعون@/// Ö ÒN ا Ø ßW Õ�َخ ة Òaوَر Fا ِمَن غفرةٌ ÒX Ûrُم أو Fِا َسبيل ã| Ôrُقِتل ßIول
¿Ìون@/ ÔI

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



٢٦٩ غسق

غسق@:

الليل@/ والغاِسق@: الظلمة@/ الَغَسق@: ظلمة@/ 
ع يدّل صحيح أصل غسق@: ـ مقا
الليل@/ ٕا.َغَسق اXغرب صلوَة أخَّر ٕاذا ُن@: اXؤذِّ وأغسَق أظلمت@, عينُه غسَقْت ويقال
النار@/ أهل ُجلود من تقّطر ما Ìون@: Ø»فXا فقال القرآن@: ã| جاء الّذيى الَغّساق وأمّا

غاِسـق@: ÙÌ Ò¾وِمن اXظِلم@, الليل والغاِسق@: ظلمتـه@/ شّدة الليل@: َغَسُق ـ مفر
/@ فاسودَّ كُِسف ٕاذا القمر وقيل@: كالطاِرق@, بالليل النائبة عن عبارة وذلک

والغاِسق@: أظَلم@/ أيى َيغِسق@, الليُل غَسق وقد الليل, ظلمة أّول الغَسق@: ـ صحا
الُمنِتن@/ الباِرد والَغّساق@: أصفر@/ ماء منه سال رُح@: Ô9ا وغَسق الشفق@/ غاب ٕاذا الليل
وغَسـَق ٕانصّبت@, وقيل دمَعْت@, وَغَسـقاناً@: َغْسقاً تَغِسق عينُه غسَقْت ـ لسا
اللـيُل وغسَق وأرّشـْت@/ انصّبت َغْسقاً@: ال«Êُء وغسَقت الÍÚÉع@, من انصّب :@ Ôéاللّـ
غاِسٍق@: ÙÌ Ò¾وِمن ظلمته@/ أّوُل وقيل ظلمُته@, الليِل@: وَغَسق وأظلم@/ انصّب وأغَسق@:

الليل@/ هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ّ ماّديى ã|كانت سواء ا¤يطة@, النازلة الظلمة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
/@ ّ معنويى

ٕاذا العـ+@: وغسقت ظلمته@/ وأحاطت نزل أيى اللّيُل@, َغَسق :@ ã| Fك ّ فاXاّديى
سـائر وهكذا الَقيح@/ منه وخرج Òíأن ٕاذا رح@: Ô9ا وغسق ا@/ Ôxدمع وانصّبت انكدرت

اXوارد@/
معنويّاً أو الليل@, ã| كالظلمة ماّدياً وأحاط@, نزل ء ãÏ¾ كّل فهو الغاِسق@: وأمّا



غسق ٢٧٠

للقلب@/ الغاشية والظلFت @كالكدورات
اXعنويّة والظلمة ونائبة@/ ØÌ¾ ِّ أيى حدوث استعداُد فzا ا¤يطة اXاّدية فالظلمة

وكفر@/ واLراف وض?ل ØÌ¾ ِّ أيى اقتضاُء فzا
الَغّساق بصورة ا1:خرة ã| Ë Ø»تتج القلب 
ع والظلمة الكدورة هذه وٕاحاطة
َغّساق@: ِمن ٕا1ّ ¾Ìاب و1 ÍÒÈيع من ٕا1ّ طعام للكافرين فليس الغاسق@, مبالغة وهو

جزاًء وَغّساقاً ÓD Òa ٕاّ� َو�@¾Ìاباً َبرداً فzا �@َيذوقوَن /// ِمرصاداً كاَنت Úsَجَه ٕانَّ
/@٢٥ . ٧٨ ـ ِوفاقاً

فzم@/ Xا موافقاً أيى
/@٥٦ . ٣٨ ـ وَغّساق Õo Òa فلَيذوقوه ///@ Úsَجه َمآب ÚÌ Ò¿ لَ Òِللطّاغ� وٕانَّ

nعا جنس من وهو ونور@, صفاء فيه ليس الّذيى الُمظِلم اXنكدر هو فالغّساق
جهة@/ ّ أيى من يناس}ا ا ØWو ا1:خرة

تـقابل ا Øuفٕا ا1:خـرة@, ã| والشدائد ا1بت?ءات bيع íم الظلمة أّن `O@1و
تعا.@: ا� من هو الّذيى النور

وراَء@كُم ارِجعوا قيَل نورُكم@, َنقَتِبْسِمن اُنظُرونا رض@, وأ�َ واِت مى السَّ نوُر Fُا
نوراً@/ سوا ß Ò¦فا

/@٣ . ١١٣ ـ َوَقب ٕاذا غاِسٍق ÙÌ Ò¾وِمن ///@ ِبَربِّ ُقلأعوذُ

معنوّية@/ أو ماّدية ظلمة من Tيطاً ويِرد يغِسق ما مطلق يراد
من ãويّت� غاسق كّل من عمً? يستعيذ أن له Nب مسلم كّل ع
أّن يدّل وهذا

/@ ّ ماّديى غ	 يكون ما ØDس و1 Jيطه@, مُظلم ّ أيى ØÌ¾
/@٧٨ . ١٧ ـ الليل ٕا;َغَسِق مِس الشَّ ِلُدلوِك `ةَ الصَّ أِقِم



٢٧١ غسل

الَمـْرس هو والدلوك الظلمة@, Iيط أن ٕا. الشمس ُدلوك وقت أّول من ٕا.أيى س رَّ Ô] الناظر نظر ã| ا Øu@كأ ا1ُفق 
ع واXرور الغروب ح+ والشمس والَفْرك@,
ا1ٔرض@/ جنب

وليس اXغرب@, ص?ة وقت تعي+ 
ع ود1لة ٕاشارة فzا الكرZة ا1:ية وهذه
يتوّهم@/ Fك الزوال ]ع� الدلوك

ØDس و1 الغروب@, لتحقّق القطعيّة m?الع من فهو اÌ¿Xقّية@: مرة Ô¡ا ذهاب وأمّا
الشمس@/ غروب عن ا1ٕط?ع Zكن 1 نقاط ã|

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

غسل@:

ء ãÏ¿ال غسلت يقال وتنقيته@/ ء ãÏ¿ال	تطه@
ع يدّل صحيح أصل غسل@: ـ مقا
ويـقال غ	ه@/ أو ّ ِخطميى من الرأس به يُغسل ما والَغسول@: /@Ëº1ٕا والغُسل َغسً?@/
النار@/ ã| الكفّار أبدان من ينغسل ما والِغسِل+@: ُيلِقح@/ nو ÍßÈابه Zك ٕاذا ُغَسلة@: فَحٌل
وبعÎÉم وا9مع@أغسال, من@باب@ÍÈب@,@واËº1ٕ@الغُسل, َغسً? غَسلته ـ مصبا
مبالغة@, والتثقيل وَغسيل@, مغسول فهو اXّيَت وغَسلت ,@ Ó�ع[ واXفتوح اXضموم عل ÒN

ا1غتسال@/ موضع بالفتح@: واXغتَسل مغتِسل@, فهو الرجُل واغتَسل
الَغسل@/ واXصدر كّله@, لد ß9ا َغسل [ام الغُسل الليث@: قال ـ ٣٥ . ٨ الxذيب
ِمـن ٕاّ� ه@/ Ò	غ أو ثوباً أو رأسـاً به غسلت ء ãÏ¾ كّل والَغسول@: /@ Çطميى ßòا والِغسل@,
الزّجـاج@: وقال النار@/ أهل َصديد من يَسـيل ما الفـّراء@: قال ا¡ّر@/ شديِد ِغسِل�@:
واحداً ÓÊºِفعل+فجعل@ٕا ع
تقدير وهو قلُت@: أهل@النار@/ من@أبدان ينغسل ا ØW اشتقاقه
وا9مع مَُغيسل@, وتصغ	ه ا1غتسال@, موضع اXغتَسل الليث@: وقال مyم@/ يسيل Xا



غسل ٢٧٢

وِغّسيل@: وِمغسل ُغَسلة فَحٌل :@ ãæاللحيا النحويّ+أbع+@/ قول وهذا قلُت الَمغاِسل@/
ُيلقح@/ و1 ÍÉب يَ الّذيى وقيل@: الÍÙÉاب@, كث	 كان ٕاذا@

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

والتحقيق@:

َرن الدَّ من فيه ØFع باXاء وتنظيفه ء ãÏ¾ تطه	 هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
وٕاËºاXصدر اXصدر صيغة من هيئxا@, من ما@يستفاد صيغة ويضاف@ٕا.كّل والوسخ@/

واXزيد@/ واXبالغة والوصف
وأيدَيُكم@ٕا;@اXرافق لوة@فاْغِسُلوا@وجوَهكُم@ @الصَّ @ٕا; ÔrÖ Ôe@ذا ا@اّلذينَ آَمنوا@ٕا Ûv ياأ

/@٦ . ٥ ـ@

الص?ة بوجوب ا¡كم فيتنّجز الص?ة@, وقت ح+دخول يكون@واجباً الوضوء
Vّرداً@/ بالغَْسل Øُع� هذا 
وع والَغسل@,

الَغسل@: فيه يُش ط التكليف]ا يتنّجز n ٕاذا ما R?ف وهذا
عـابريى ٕاّ� ُجنباً و� ُسكاري@/// Ôrوأن ـ`ةَ الصَّ تقربوا � آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا

/@٤٣ . ٤ ـ@ تغتِسلوا@ Ø0َسبيلح
وا1ختيار@/ ع
الطوع يدّل افتعال وهو با1غتسال Øفُع�
فيه@: الغَسل تار ÔO Tّل ã| الُمغتَسل يستعمل ا1عتبار وwذا
/@٤٢ . ٣٨ ـ Ìاب Ò¾و بارٌد ُمغتَسل هذا اركُضبِرجلک

ِمن ٕاّ� َطعام َو� o Òa ـنا Ô ×zه الَيـوَم لَُه َفلَيَس Êله@/// ß¿ِب ِكتـابَُه @ Ò ã ßçاُو َمن وأّما
/@٣٦ . ٦٩ ـ اòاِطئون ٕاّ�@ يأ@ُكله ِغسِل��



٢٧٣ Ï¿غ

الياء ا¡رفان فيه وِغسل+مزيٌد الِغسلة@, وكذلک به@, يُغسل ما :@Ì»بالك الِغسل
زائد@/ وتسفّل ع
انكسار وتدّل والنون@,

فـيكون بـاXاء@: َرن الدَّ من والتطهـ	 التنظـيف هو اXاّدة ã| ا1ٔصل كان ا ØXو
معنوّية@/ أو ماّدية جهة ã| الرابطة@, wذه Tدوداً الِغسِل+

وأمّا الزائد@, اXتظاهر َرن بالدَّ اXنكدرة الغسـالة آثار من يتحاّت ما فالِغسل+
والرذائل الكدورات@الظلFنيّة ما@يتحاّت@من@دفع@آثار فهو عاn@اXاّدة@: @ما@وراء ã|@+الِغسِل
من@نفسه@/ يتظاهر فيتغّذي@ويستطعم@]ا ,Ìºاòا ا¤جوب النفسانّية@وما@يقتضيه@وجوده
oحÇ9ا فأصحاب ويف�@, يتحلّل ØFع بدل جذب عن عبارة هو الغـذاء فٕاّن
حياtم ٕادامة ã| Fك وهذا الكدورات@, من يتحاّت ]ا يتغّذون بل زائد@, طعام ليسGم

َيي@/ Ö ÒJ و� وتفzا ÒZ� ـ@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï¿غ
غّشيُت يقال ء@, ãÏ¿ب ء ãÏ¾ تغطية 
ع يدّل صحيح واحد أصل :@Ï¿غ ـ مقا
رماه ويقال بأفزاعها@/ تغ¿Ïاòلق ا Øu@1ٔ القيامة@, والغاشية@: والِغشاء@/ اُغّشيه@/ َء ãÏ¿ال

اXرأَة@/ الرجل ِغشيان والِغشيان@: يغشاه@/ كأ@نّه يأخذ داء وهو بغاشية@, ا�
فـهو اXّرة@, والَغشية لغـة@/ وضّمها َغشياً@, للمفعول بالبناء عليه ãÏ ß¿ُغ مصباـ
عن به ã Ø�وك الِغشـيان@, Ëº1ٕوا أتيته@, تِعب@: باب من أغشاه وَغِشيته عليه@/ ØãÏ¿مَغ
وهو ومع�@, وزناً الِغطاء والِغشاء@: وتغّشاها@, غشzا فقيل با1ٕتيان@, ã Ø�ك Fك اF9ع@,
:@Ï¿وأغ الليُل ãÏ ß¿وَغ أيضاً@, الغطاء والِغشاوة@: غّطيـته@, ٕاذا َء ãÏ¿ال ْيت غشَّ من Ëºٕا

أظلم@/

والِغشاء@: الطبع@, @القلبمن ãÏ¿ما@َغ الِغشاوة@: ـ الليث قال ـ ١٥٣ . ٨ الxذيب



Ï¿غ ٢٧٤

َيري@/ و1 يَسمع 1 كيى ثوبَـه ãÏ¿يستغ والرجل ِغطاؤه@/ ال«Ìج@: وغاشـية الِغطاء@/
من Ëºٕا والغاشـية@: ومعروفک@/ فضلک@, يرجون يَغشـونک الذين السّؤال والغاشية@:
ٕا.ا1ٔصل@, ُرّد كأ@نّه َغشوة@, وقرٔي ـ ِغشاوة وع�أبصارهم القرآن@/ ã|@القيامة ع
أÊºء مشتمً? كان ما وكّل ِغشاوة@, ا¢تارة والقراءة َفعلة@, ٕا. ُترّد كلّها اXصادر 1ّٔن
الصناعات أÊºء وكذلک والِعصابة@, والِعFمة الِغشاوة Lو ِفعالة@, 
ع Ø ã�مب فهو ء ãÏ¿ال
عقوبة أيى غاشيةـ تأتzم أن ياطة@والِقصارة@/ ßòا Lو فzا ع
كّل@ما الصناعة 1شBل
زّواره من ينتابه مَن الرجل@: وغاشية اF9ع@/ عن كناية ـ تغّشاها ØFفل َتعّمهم@/ لِّلة ÔV

الدامغة@/ وهيى الغاشية@, الرحل@: مؤخرة فوق ãHّال للحديدة ويقال وأصدقائه@/
جـاَمعها@, واXرأَة@: به@, نزل ِغشياناً@: َء ãÏ¿ال ãÏ ß¿َغ ـ ٤٢٧ . ٢ ا1ٔفعال @كتاب
وِغشياناً@: ِغشية@وَغشياً عليه ãÏ ß¿وُغ ÍÈبتُه/ والرجَل@بالسوط: رأُسه, ابيّض والفرُس:

عقُله@/ ذَهب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القيود وwذه فيه@, وJّل به ã.يستو ØHح س  هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
وغ	ها@/ واXواراة الس والتغطية مواّد من Øñتتم

ّ اXاّديى ماوراء ã| واستعGFا ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| يكون أن من اXع�أعّم وهذا
والس @/ الرين راجع ـ Zأ@ك اXعنويّات أو اXاّديّات قوي من

الرجل ال¿Îويّة@من القّوة واستي?ء ع
اXزاج, الَغشية استي?ء ـ ومن@مصاديقه
@حال@الÍÉب@, ã|@واستي?ء@وقوع@السوط ع
@الرأس, لون@البياض واستي?ء ع
@اXرأة,

وهكذا@/ الليل@, ã| الظلمة واستي?ء الناس@, 
ع القيامة يوم ا1ٔفزاع واستي?ء
استي?ء@والس @وا¡لول أن@ي?حظ@قيود استعGFا: موارد من مورد @كّل ã| ف?بّد



٢٧٥ Ï¿غ

وQّوزاً@/ خارجاً فيكون وٕا1ّ والنفوذ@,
واXواراة@/ والرين التغطية من وأبلغ الس  ã| آ@كد اXع� وهذا

/@١ . ٩٢ ـ @ Ø� Ò ÒQ ذا@ ٕا اِر ÚyوالÏ¿يَغ ٕاذا والّليل
/@٤ . ٩١ ـ َيغشاها@ ٕاذا والّليِل ها ّ̀ َج ٕاذا اِر Úyوال

/@٥٤ . ٧ ـ اَر@ Úyال الّليَل ãÏ¿َع�الَعرشيُغ jسَتوي Ú Ôj
/@٢٧ . ١٠ ـ @ ÓFُمْظِل الّليل ِمَن ِقَطعاً وجوُههم اُغشيت ا Ú̂ كأ@

فصارت والوجوه, الشمس@والyار ع
ضوء ظلمة@الليل@وحلوGا استي?ء يراد
مظلمة@/

ظلمة غشاِء Iت يكون ء ãÏ¾ كّل يراد :@Ï¿يَغ ٕاذا ـ الغشيان متعلَّق حذف وٕاذا
اُخر@/ وأشياء والوجوه والyار الشمس ضوء من الليل@,

/@٧٨ . ٢٠ ـ م Òzغش ما Ø Òoال ِمَن م Ô Òzَفغش
/@٣٢ . ٣١ ـ كالظُّلل َموج غشzم وٕاذا

/@٤٠ . ٢٤ ـ َموج َيغشاه يىّ Ô� ٍر ÒM ã|تFَكُظل أو
/@ ّ خارجيى Tسوس أمر ا¡لول@واللصوق,@وهذا اXاء@واXوج@بنحو استي?ء ف	اد

/@٥٠ . ١٤ ـ اُر النّ وتَغ¿Ïوجوَههم
/@١١ . ٤٤ ـ Ïالنّاَس Ò¿ُمب�يَغ بدخان

/@٥٥ . ٢٩ ـ َفوقهم من الَعذاُب َيغشاهم يَوَم

الدنيا@/ ]اوراء يتعلّق ا ØW وهذه ا@, ÔGوحلو والعذاب والدخان النار استي?ء ف	اد
/@٢٣ . ٤٥ ـ ِغشاوة ½Íه َع�بَ وَجَعل وقلبه َع�dِعه Òrوخ



Ï¿غ ٢٧٦

/@٩ . ٣٦ ـ ُيب½Íون � َفُهم فأغشيناُهم َسّداً َخلفهم وِمن

Tجوبة Mيث@صارت@قلوwم ع
@قلوwم@وحلوGا اXعنويّة الظلمة استي?ء يراد
/@ Ø ãæروحا ّ معنويى أمر وهذا 1@يعقلون@, فهم ُصّماً وdعهم ُعمياً وبصائرهم

وا1ستي?ء@/ الس  شّدة ٕا. ٕاشارة باXاّدة@: اXوارد هذه ã|ت Øع� فقد
درةَ السِّ Ï¿يَغ ٕاذ اXأوي َجنَّة ِعنَدها الُمنتهي ِسدرِة ِعنَد اُخري نزلة رآُه وَلَقد

/@١٦ . ٥٣ ـ Ï¿يَغ ما
أو التوّجه ã| ا1ستغراق أثر ã| Jصل Ø	والتح ,@ Ø	التح ]ع� السدرة أّن سبق
ØFع ال½Íف ا1نقطاع حالة تتحّصل وبا¡	ة والبعث@, اXوت ã| Fك حياته nعا بتحّول

التوّجه@/ مورد دون

القلب 
ع مستولياً ا¡ّق نور Ø
يتج والسكر� حو والصَّ ن ÒDÒGا� ا¡الة هذه ã|و
من قريبة ا¡الة وهذه رأي@/ ما الفؤاُد كَذب ما@ ـ أثر أنانيّته 1يب�من Mيث ويغشاه@,

فراجع@/ ـ@ اXصطلح الصحو
والسكون@: وا1ٕطمينان ا1ٔمَنَة الغاشية@: ا¡ا1ت ومن

/@١٥٤ . ٣ ـ ِمنكُم يَغ¿Ïطائفة ُنعاساً أَمنَة الَغّم َبعد ِمن َعَليكُم أنزَل Ú Ôj
حصول أثر ã| ا¡واّس@والنوم@الضعيف, ã|@حال@الفَ ة ِغشيان@النُّعاس@وهو يراد

:@ ã| wذا ح ØÍ¼ وقد ا1ٔمن@,
/@١١ . ٨ ـ ِمنُه النُّعاسأَمنًَة ُيغّشيكُم ٕاذ

والّلصوق@: با¡لول زوجته الرجل ِغشيان ومyا@:
/@١٨٩ . ٧ ـ َخفيفاً ً̀ Òa aَلْت تغّشاها ØF َفلَ
اX?صقة@/ ا¡الة wذه مَغشيّة اXرأة فتكون



٢٧٧ Ï¿غ

م?صقة@: مستولية وحّدة شّدة حالة ـ ومyا
/@١٩ . ٢٣ ـ الَموت ِمَن يُغ¿Ïَعلَيه كالَّذيى م Ôyَتدورأعي

/@٤٦ . ٧ ـ َغواٍش َفوقهم وِمن ِمهاد Úsَجَه ِمن م Ô ÒG
/@١ . ٨٨ ـ خاِشَعة يومئٍذ وجوٌه الغاِشيَِة َحديُث أتاَك َهل

/@١٠٧ . ١٢ ـ Fَعذابا ِمن غاشيٌة تأتzم أن أفأِمنوا
بالعذاب ٕامّا وطا¡اً صا¡اً الناس غشياuا باعتبار القيامة أÊºء من الغاشية
وا1ضطراب وا¡	ة بالدهشة أو بالنسبة@ٕا.@أهل@الَيسار@, ـ والشّدة@واXضيقة@وا1بت?ء
ـ الرaانيّة وا1ٔلطاف اG1ٕيّة النعم تَغشzم Øj يسكنوا@, ا¨+ٕا.أن أهل ٕا. بالنسبة ـ

عالية@/ جنّة ã|
عاملٌة خاشـعٌة يوَمئٍذ وجوٌه ـ@ العذاب يغشـzم أن ٕامّا القـيامة يوم فالناس

ناِعمٌة@/ َيومئٍذ وُوجوٌه ـ الرaة تغشzم أن وٕامّا ناصبٌة@/

والنقمة@/ بالعذاب Uصوص غ	 فالِغشيان
جهة من واضطراب ح	ة ã| أيضاً فهم الصا¡ون@: ا� وأولياء اXقّربون وأمّا

ٕالzم@/ بالنسبة وظائفهم جهة ومن العباد@, سائر
تستمّر به@وبقُويه كان الّذيى البدن فٕاّن الروحانّية@, ا¡ياة فzا القيامة وO1`@أّن
wا تستفاد وسيلة و1 حياته من أثر يبق فلم باXوت@, فات قد اXاّديّة الدنيوّية@ ا¡ياة
اXوجودة@, الفعليّة وقُويه واXكتَسبة الذاتيّة وصفاته الروح فيب� الدنيوّية@, اللّذات من
تـلک باقتضاء فzا ا¡ياة فتكون الروحانّية@, من القريبة ا1:خرة ا¡ياة علzا مبتنية
ظلمة@, أو ونوراً اً ØÌ¾ أو خ	اً يناس}ا ما 
وع النفس ã| الراسـخة الفعليّة الصفات
جهة@, ّ وتَغْ¿Ïالنفس@من@أيى تناس}ا, ع
صور اòصوصيّات Ëتلک Ø»القيامة@تتج ã̀ ف



غصب ٢٧٨

/@ ّ اXاّديى البدن صورة ã| Fك نقمة@, أو نعمة ã| وQعلها
Ë Ø»التج كيفيّة من ٕادرا@كنا@, عن خارجة nالعا ذلک ã| خصوصيّات ٕا. مضافاً

النفس@/ يلحق ا ØW وغ	ذلک وأعFله وصفاته النفس ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غصب@:

العرب @/@وdعُت وقهراً ÓFظل ء ãÏ¿ال أخذ الغصب@: الليث@: قال ـ ٨@.@٢٦ الxذيب
يس خيى ØHح وn@تعطنه قَ«Ìاً َوبره َشعره@أو عنه كددَت ٕاذا َغْصباً لد ß9ا غصبت تقول

ا1ٕبل@/ وأبواِل باXاء ا9لَد بلّوا ذلک أرادوا وٕاذا فُيمَرط@, صوفه أو َشعره عنه
فهو ,@ ÓFوظل قهراً أخـذه واغتصـبه@: ÍÈب@, باب من َغْصـباً غَصـبه ـ@ مصبا
تزاد وقد مالَه غَصبتُه مفعول+فيقال ٕا. ويَتعّدي كُفّار@, مثل ُغّصاب وا9مع غاِصب@,
اXرأَة الرجُل غَصب قيل هنا ومن ماَلـه@/ ِمنه غَصبـُت فيقال ا1ّٔول@, اXفعـول ã| ويُبـ�ِمن نف«Îا@, 
ع قيـل ا Ø[ور @كذلک@, نف«Îا ا Ò{واغتصـ كرهاً wا@ æز @ٕاذا Îا@: Ò»نف

ُغِلبت@/ مع� الفعل يُضمَّن Îا@, Ô»نف اXرأة اغُتِصَبت فيقال للمفعول
مقهورة@/ جوِمعت Îا@: Ô»نف ف?نُة واغُتِصَبت عقله@, 
ع ُغِصب ـ@ أسا

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

والتحقيق@:

وهـذا /@ ÓFوظل حـّق بدون ء ãÏ¾ ã| ف ØÍ½ت هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا1ٔصل أّن
للظلم Ìاً Ö»َق ـْعر الشَّ ونَزع ,@ ÓFظل أو قهـراً@, ء ãÏ¿ال أخذ ـ@ oمفاهـ 
ع يصدق اXع�

والزنا@/ ع
ا¡يوان@,
/@ ٨٠ . ١٨ ـ َغصباً َسفينة ُكّل يأُخذ َمِلٌک َوراَءُهم وكاَن



٢٧٩ غّص

حّق@/ وبغ	 Ø ãæعدوا ف ØÍ½بت سفينة كّل يأخذ أيى
فكان وٕا1ّ مع�اXاّدة@, ã| غ	مأخوذ ا1ٔخذ مفهوم ع
أّن يدّل ا1ٔخذ وذ@كر

غصباً@/ سفينة كلَّ َيغِصُب ـ يقال أن الّ?زم

كان ٕاذا مكان@, ف ØÍ½ت ã| Fك أخذ@, دون من صادقاً الغصب يكون قد وأيضاً
ا1ٔخذ@/ ي?زم 1 فالغصب له@, حّق بغ	

الغصب يكون فقد مع�اXاّدة@, ã| مأخوذ غ	 أيضاً فهو القهر@: مفهوم وكذلک
وتفّوق@/ غلبة دون من ء ãÏ¾ف ØÍ½ت ã| Fك قهر@, دون من متحقّقاً

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

غّص@:

َغّصان@/ رجل ويقال بالطعام@, الغََصص ٕا1ّ فيه ليس غّص@: ـ مقا

ومن وَغّصـان@, غاّص فأنا َتِعب@, باب من غَصصاً بالطعام َغِصصت ـ مصبا
وا9مع التشبيه@, 
ع غيظ أو طعام من ا1ٕنسان به يُغّص ما والُغّصة@: لغة@/ قتل باب

باGمزة@/ ويَتعّدي ُغَرف@, ُغَصصمثل

عليه@الك?م@/ َيصعب تكلّم, كان@يغتّص@ٕاذا فارساً, كان الُغّصة: ذو ـ ٤٠٢ ا1شتقاق
أو مرض من كان فٕاذا@ ق@, ÒÌ Ò¾ فهو باÇXاء كان وٕاذا وLـوه@, بالريق الغََصص وأصل

َجأز@/ فهو بكاء أو كرب من كان وٕاذا َجَرض@, فهو ضعف

وغِصصُت رقَدة@/ Ò¡ا ã| به يُغَّص شجاً ة الُغصَّ الليث@: قال جا@/ الشَّ الُغّصة@: ـ لسا
,@ تـغَصُّ رجل يا َغِصصَت قولک مصدر والغََصص الُغَصص@/ واÇ9مع واXاء@, باللقمة
واX:ل ضاق@, بأهله@: اXكاُن وغصَّ اXاء@/ به بعÎÉم وخّص بالطعام@/ غاصٌّ فأنت

ضيََّقها@/ أيى علينا ا1ٔرَض ف?ن وأغصَّ wم@/ ÕÑ
Wت أيى بالقوم غاصٌّ



غّص ٢٨٠

اغـتَمْمُت@/ وأيـضاً اخـتنقت@, َغَصصاً@: غِصصُت ـ ٤٣٣ . ٢ ا1ٔفعال @كتاب
وغممُته@/ خنقُته@, أنا@: وغَصصته

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

والتحقيق@:

Çري ÒV ã| ا¡Çلق ã| Jدث وتضيّق انعصار هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
ب¿Ìاب يكون أن من أعّم وهو التنّفس@, Vري ã| Jصل انعصار اòنق أّن Fك الطعام@,

آخر@/ ء ãÏ¿ب أو طعام أو
استعارة@/ التضيّق ã| Fyم كّل اXع�يستعمل هذا و]ناسبة

ـة ُغصَّ ذا@ وَطعاماً ÓDوَجح أنكاً� َلَدينا ٕانَّ ْعمـة@/// النَّ ã;اُو بيَن والُمكـذِّ ãæْر ذَ
/@١٣ . ٧٣ ـ@ @ وَعذاباً

Çري ÒV ã| والتضـيّق ا1نعصار به يتحّصل أيى به@, يُغَّص ما كاللُّقمـة@: ة الُغصَّ
العيش رفاهية بالفـتح@: والنَّعمة وال¿Ìاب@, الطعام و1@ي«Îل له يسـوغ ف? الطعام@,

مصدر@/ وهو واّتساعها@, وطي}ا
الروحانيّـة النَّعمة عن والغفلة wا الغرور توجب الدنيا ã| والرفاهية فالنَّعمة

با¡ّق@/ التكذيب ي?زم والغرور ا1ُخروّية@,
الروحانيّـة النَّـعمة عن Tـروماً يكون الرفاهية@: ã| اXتوّغل با¡ّق واXكّذب

غّصة@/ ذا القيامة ã| طعامه ويص	
م¿Ìوب@/ أو مأ@كول ã| تذّوق هو والطعام

وَغّسـاقاً ÓDÇ Òa ٕاّ� Ìاباً@ Ò¾ َو� َبرداً فzا �@َيذوقوَن ///@ ِمرصاداً كاَنت Úsَجَه ٕانَّ
/@٢٥ . ٧٨ ـ وفاقاً جزاًء



٢٨١ غضب

Í½ينع بل و¾wÌا@, أ@كلها يطيب و1 يسوغ 1 oا9ح 1ٔهل ãHّال فا1ٔطعمة
الطعام@/ Vري wا ويتضيّق

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

غضب@:

ـخرة الصَّ الَغْضبة@: ٕاّن يقال وقّوة@, شّدة 
ع يدّل صحيح أصل غضب@: ـ مقا
َغَضباً@, يغَضب غِضب يقال خط@/ السُّ اشتداد 1ٔ@نّه الَغَضب@, اشتّق ومنه قالوا@: لبة@/ الصُّ
مَيّتاً@/ كان ٕاذا به وَغِضبُت حيّاً@, كان ٕاذا لف?ن@, غِضبُت ويقال وَغضوٌب@, َغْضباُن وهو

العظيمة@/ ا¡يّة الَغضوب@: ٕاّن ويقال@:
وَغض1× ×èُغضا وقوم َغض1× وامرأة َغضباُن@, فهو َغَضباً@, عليه غِضب ـ مصبا
أيى ء@, ãÏ¾ 1 ِمن وغِضَب باGمزة@, ويَتعّدي أيضاً@/ وِغضاب ,@ وُسكاريى َسكريى مثل

غِضب@/ مثل عليه وَتغضَّب يوِجبه@, ء ãÏ¾ غ	 من
الفّراء@: وعن الَغَضب@/ شديد َغضوب@: رجل الليث@: قال ـ ١٦ . ٨ الxذيب
اòبيثة@/ ا¡يّة الَغضوب@: الليث@: وقال Ìºيعاً@/ َيغَضب كان ٕاذا وَغُضبَّة@: ُغُضبَّة رجل
قد الّذيى الَمغضوب :@ Ø ãèا1ٔعرا ابن وعن َغضوب@/ وامرأة الَعبوس@, الناقة والَغضوب@:
:@ Ø ãæاللِّحيا للقتال@/ تُلبس ا1ٕبل جلود من تُتّخذ ُجنّة الَغضبة وغ	ه@: /@ ّ دريى Ô9ا ركبه

الُغضاب@/ له يقال ُيصيبه@, داء من انتفخ ٕاذا ف?ن@: ÔÍ½ب ُغِضب
خرة@اòِشنة/@والُغضاب: الصَّ والَغْضبة: الغليظ/ اa1ٔر الَغْضب: ـ ا1شتقاق@٤٦١

معروف@/ والَغَضب@: ا9لد@/ الع+من حول Ì Ø»تك ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصـاديقه@: ومن آخر@/ ء ãÏ¾ قبال ã| تشّدد هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن



غضب ٢٨٢

اXقابلة@, ا¡يّة ã| يُ اءي وتشّدد يستعملها@/ من مقابل ã| الصخرة ã|وتصّلب تشّدد
وهكذا@/ العدّو@/ قبال ã| نّة Ô9ا ã| ومقاومة وتشّدد العبوس@/ الناقة ã| وكذا

آخر@, ء ãÏ¾ قبال ã| وشّدة حّدة ٕا. النفس ã| Iّرك وهو الَغَضب@: ذلک ومن
والسكون@/ التعقّل وهو ا¡لم@, ويقابله

ٕا. وحركتُه والسكون@, التعقّل ã| ا1عتدال عن النفس خروج الغضب@: ã|و
ã| توقد الشيطان ِمن رة Òb الَغَضُب �ع�@: الباقر قال وا1شتعال@/ والشّدة ا¡ّدة جانب
ودخـَل أوداُجـه وانـتفَخْت َعيـناه ْت اaرَّ غِضَب ٕاذا أحَد@كم وٕاّن آدم@, ابن َجوف

فيه@/ الشيطاُن

فالغضب @ا�: ã|ا¡ّق@وللحّق@و
ع كان ٕاذا وأمّا الباطل@/ ã|@الغضب كان ٕاذا هذا
باطً?@/ Nّر n دام ما وحّق Wدوح فيه

/@١٥٠ . ٧ ـ ãæَخَلْفتمو Ê»بئ قاَل أِسفاً َغضباَن موÏºٕا;َقومه َرجع ا ØXو
/@١٥٤ . ٧ ـ أ�لواَح أَخَذ َعنموÏºالَغضُب سكَت ا ØXو

/@ ٨٧ . ٢١ ـ َعلَيه َنقِدر لَن أن فظنَّ ُمغاضباً ذََهَب ٕاذ الّنون وذا

ُهـم غِضـُبوا@ ما وٕاذا والفواِحَش j�ٕا كباِئَر تنبوَن ÒN الَّذيَن آَمنـوا@/// ِللَّذين
/@٣٧ . ٤٢ ـ َيغِفرون

ا�@, سـبيل عن قومه اÇLراف وبلحاظ ا� ã| كان �ص� Ïºمو Ø ã1ّالن غضب
النّبّوة أعباء Jمل nو القوم أَذي 
ع يص� n ولكنّه ا� ã| كان النون ذيى nوغضب ادامته ولكّن حدوثاً والص?ح ا¡ّق ã| اXؤمن+كان وغضب مُغاضباً@/ عyم فخرج

الغضب@/ عليه من عن يعفوا أن وGم بص?ح@, يكن
مادام ومستمّراً حّق ã|و ع
حّق يكون ما اXمدوح@: فالغضب حال ّ وع
أيى



٢٨٣ غضب

النفسانّية@/ ّدة ß¡ا 1 ا¡ّق@, مَدار فيدور حقّاً@,
قـبائح قـبال ã| ]راتـ}ا وحّدة شّدة أيضاً فهو العـزيز@: ا� من الغضب وأمّا
كفرا@, ا� نعمة بّدلوا الّذين ã|و ,@ والَمعاصيى ا1ٔخ?ق ومَساويى العباد nومَظا ا1ٔعFل

وقّدر@/ خلق Dف وأخلّوا
/@١٥٢ . ٧ ـ م Øwر َغَضبِمن م ÔGَسينا الِعجَل ذوا ÚHا الَّذيَن ٕانَّ

/@١٠٦ . ١٦ ـ Fا َغَضبِمن zم َفَعلَ َصدراً بالكُفر ولكنَمن¾Ìَح
ãVَغَض َعلَيه ُلل ÒJ وَمن ãVَغض َعَليكُم َفَيحلَّ فيه َتطغوا َو� بات@/// َطيِّ ِمن @ُكلوا

/@ ٨١ . ٢٠ ـ َهويى َفَقد

ـ َموعديى Ôrفأخلَْف رّبكُم َغَضبِمن َعَليكُم ّل ÒJ أن Ôkأَرد أم ///@Ïºمو َفرجَع
/@ ٨٦ . ٢٠

/@١٦ . ٨ ـ Fا بَغَضبِمَن باَء َفَقد ه@/// ُدبَُر يومئٍذ م ØGيو وَمن
َعذاب وللكافريَن َع�َغَضٍب بَغَضٍب فباُءوا به/// َكفروا ما@َعرفوا جاَءُهم ØF َفلَ

/@٩٠ . ٢ ـ

ـ � النبيِّ وَيقتلون Fا بآيات يكفرون كانوا م Ô Úu@بأ ذلَک Fا بَغَضبِمَن وباءوا
/@٦١ . ٢

ا1ٕنسان توقف يوجب ما ـ ا1ّٔول نوع+@: 
ع والعصيان اò?ف أّن `O@1و
ـ ãæوالثا الفرائض@/ وترك الشخصيّة ãÏ¼عاXا ã| Fك والسعادة@, ٕا.الgال السلوك عن
وا¡Çقائق للتقـديرات ونقضاً ,@ ãèالّربو والتقـدير اG1ٕ×يى النظم ã| ٕاخ?1ً يوجب ما
والقـتل ا1ٔرض ã| وا1ٕفساد والظلم الكفر ã| Fك والت¿Ìيعّية@, التكوينيّة وا1ٔحكام

وأحكامه@/ 1ٔنبيائه واXقابلة



غّض ٢٨٤

الكرZة@/ ا1:يات ã| Fك وجّل عّز ا� من الغضب هيجان يوجب النوع وهذا
وÍÒÈباً ÓBوَش وَجرحاً تعّدياً يوجب ا1عتدال@: عن اòروج ã| الغضب ٕاّن Øj

مقتضية@/ آثاراً يوجب وع
ا¡ّق@: ا¡ّق ã|كذلک وقَتً?@/
,@ Øsجه وٕاعداُد واللعُن@, الرÇaة عن البُعد هو وجّل@: عّز ا� غضب آثار وأمّا
َعـذاٌب ,@ Ò Úsجه Gم @ وأعدَّ وَلَعـَنه@, ـ والتضييُق , ّ واÔGويى والسقوُط الُمهين@, والعذاُب

/@ َهويى َفَقد َشديد@,

ا1ٕض?ُل@: الغضَب يتعّقب ا ØWو
/@� الّضالّ َو� م ßz َعلَ الَمغضوِب ß�َغ م ßz َعلَ أنَعمَت الَّذيَن Íاَط ß¼

واGدايـُة الُمستَقيم�@/ Íاَط Ù½ال �ٕاهِدنا ا1هتداء قبال ã| سبق Fك الضَّ?ل فٕاّن
جريان ã| بعده Øj تكوين ã| واللطف والفيض الرaة بسط عن عبارة تعا. ا� من
ÇJدث ا Ø̂ وٕا والتكوين@, الفطرة خ?ف 
ع وهو وا1ٕض?ل@, الض?ل ويقابله ا¡ياة@,
Ú Ôj َخْلَقـُه ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ أعطَي الَّذيى ربُّنا ـ وب?ء وعذاب لعن بعنوان حادثـة@, بعوارض

َهَدي@/

الفاِسق�@/ ٕاّ� ِبِه ُيضّل َوما

Iقّق فٕاذا الغضب@, أثر ã| الض?ل أّن Fك اGدايـة@, سبيل ã| والرaة فا1ٕنعام
الرaة@/ عن والبعد الض?ل يتعقّبه واXغضوبّية@: الغضب

غضَبه@/ َرaتُه سبَقْت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غّض@:

قتل@: باب من َغّضاً صوته ومن َطرفه ومن وطرفَه صوتَه الرجُل َغضَّ ـ مصبا



٢٨٥ غّض

النقصان@, والَغْضَغَضة@: انتقَصه@, ٕاذا وَغضاَضة@, غّضاً ف?ن من َغّض يقال ومنه خفض@,
/@ ّ طَريى َغّض@: فهو ÍÈب@: باب من يَِغّض ُء ãÏ¿ال وغّض نقصته@/ السقاَء@: وَغَضْضُت


ع وا1:خر ونَقص@, كّف 
ع أحدYا يدّل صحيحان@, أص?ن غّض@: ـ مقا
قـوGم ومنه َغَضْضَته@/ فقد كففتَه ء ãÏ¾ وكّل ,@Í½الب َغضُّ الَغّض@: ـ فا1ّٔول َطراوة@/
وا1ٔصل 1ُيغَضض@/ Mر هو ويقولون ه@/ ÒÍ½ب يَُغّض@له @أمر أيى َغضاضة@: @ذلک ã|@َتلحقه

َغضيض@/ ح+يَطُلع@: للطَّلع ويقال ء@/ ãÏ¾ كّل من ّ الطَّريى @الَغّض@: ـ ا1:خر

فرسک من@9ام طرفَک@وُغّض وُغّض ٕاخِفضمنه@, صوتک@: اُغُضضمن ـ أسا
مطيّتَک Ú ã
ع احِبس أيى ساعة@, ã. واغُضْض َغْربـه@/ من لتنقص وطأِمنه به َصوِّ أيى
نقصوعيٌب/ َغضاضة: َقْته@من@هذا ß Ò¡الَغضاضة/@و@ Ù+ذليٌل@ب َغضيٌض: وف?ن / Ø ã
ع وِقف
ã| منـه وا1ٔمر غضضَته@, فقد كففتَه ء ãÏ¾ وكلَّ َخَفضه@/ أيى طرفَه غضَّ ـ صحا
الطَّـْرف@: وانغضاُض طرفـک@/ ُغضَّ يقولون Sد وأهل اُغُضض@, ا¡ـجاز أهل لغة
ء ãÏ¾و اXكروه@/ احBل الطَّـرف@: وغضُّ فاتُره@/ أيى الطَّْرف َغضيض ã1َوظ ٕانغFضه@/

/@ ّ طَريى أيى وَغضيض َغّض

رؤيته له ّل ßJ 1 ا ØW منعه غّضاً@: يَُغّضه ه ÒÍ½ب وَغضَّ ـ ٤٣٣ . ٢ ا1ٔفعال @كتاب
نقصتُک@/ ما شيئاً@: غضضتک وما خفضه@/ والصوت@: منه@, ووضع كفّه ه@: Ò	وغ

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

والتحقيق@:

مع الكّف مصاديقـه@: ومن خفض@/ مع كّف هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا1ٔصل فDأّن أو وا1صطبار@, بالتحّمل اXكروه ã|و اXطّية@, ã|و النظر@, ã|و الصوت@, ã|َخفض
له@/ ّل ßJ@1



غّض ٢٨٦

نقصويكون وع
ما بذاته@, اXنخفض Ø+الل ّ ع
الطريى تطلق اXناسبة وwذه
فاترة@/ وع
ع+ ومنخفضاً@, مَعيباً

/@١٩ . ٣١ ـ َصْوِتک وjْغُضضِمن َمشيَک ã| وjْقِصد

/@٣ .@@٤٩ اFـ امتََحَن الَّذيَن ولِئَک اFاُ َرسوِل ِعنَد م Òtيُغّضوَنأصوا الَّذيَن ٕانَّ

ã| اÇXطلوب أّن ٕا. ٕاشارة بدوuا@: الثانيـة ã|و ِمن@, بكلمة ا1ُو. ã| التعب	
حّد ٕا. وصل ولو كان@, مرتبة ّ بأيى الغّض مطلق �ص�@: ا� رسول Vلس ã| الثانية
غ	ه@: ومصاحبات اُخر Vالس ã| الغّض R?ف التاّم@/ مت والصَّ ال½ÍÚف السكوت
1زم حّد 
ع ã̀ يكت Mيث 1زم@, حّد ٕا. الصوت ã|فضòوا الكّف فzا فاXطلوب
اXكاXة عند وأمّا واXقتِضيات@/ وا1ٔشخاص ا£الس Mسب oوالتفه اXكاXة مقام ã|

صوته@: قبال ã|الصوت خفض فاñXان وعظمة@: رفعة له من أو Ø ã1الن مع
/@٢ . ٤٩ ـ Ø ãV النَّ َصوِت َفوَق أصواَتكُم َترفعوا �

للـمؤمنات وُقل فروَجهم@/// َفظوا ÒJو أبصـارهم ِمن َيُغّضـوا للمؤمن� ُقل
/@٣٠ . ٢٤ ـ فروَجهّن وJفظَن أبصارهّن ِمن يغُضضَن

مطالب@: فهنا

ا¡كـاية من معانzا ã| استعملت خ�يّة ويَغُضضن@: يُغّضوا@, ـ bلة ٕاّن ـ ١
وهـذا وا1ٕنشاء@, الطلب هو فÇzا الداعيى ولكّن وIّققها@, النسبة وقوع عن ا9زميّة
ã| ا9زم كون 
ع ØDس و1 ا1ٔمر@, صيغة من واللزوم الوجوب إفادة ã| أبلغ التعب	
جزاء وا9ملة اXسّلم@, ا¡ّق وهو �قُل� ا1ٔمر فعل ã| الكائنة ال¿Ìطيّة ]فهوم يغّضوا@,

زائداً@/ تأ@كيداً التعب	 هذا ã| فيكون ع
ا1ٔمر@, م ّتب
ولزومه الغّض ع
أYيّة يدّل اXوردين@: ã| الغّض بعد الفروج حفظ وقوع ـ ٢



٢٨٧ غّض

ٕاذا أع
وأشّد حّد ã|و هو@, حيث من لوحظ ٕاذا الفروج@, حفظ قبل حّد ã| ووجوبه@,
عـدم أّن Fك والتعّفف@, التحّفظ ينتج الّذيى هو الغّض فٕاّن آثاره@, ٕا. بالنسبة لوحظ

الزنا@/ ã| التوّرط مyا شنيعة@, أعFل ٕا. وينxيى آثاراً يوجب الغّض

]ا مربوطـة قبلها ا1:يات كانت وØXا خفـض@, مع كّف هو الغّض ٕاّن قلنا ـ ٣

ã|و النسـاء@, قبال ã| الرجال ã| الغّض فيكون wا@, عقّ}ا والنساء@: بالرجال يتعلّق
الرجال@/ قبال ã| النساء

ف	اد صفة@, ا1ٔصل ã| وهو القلب@, الع+أو بنظر العلم الب½Íهو أّن سبق ـ ٤
ا1ٔبصار@/ وbعه الع+البا¼Íة@, منه

أبصارهم يكفّوا أن والنساء@, للرجال واجبة فريضة ٕا. ا1ٕشارة اXراد فيكون
علzم@/ Jرم من مقابل ã| نظرهم وOفضوا

التعفّف مراحل سائر ã| التوفيق يوجب مرحلة أّول Í½الب غّض ٕاّن قلنا ـ ٥
والكفّ+@, ٕا.الوجه ناظر ا1ُو. اXرتبة ã| اXع� وهذا والنساء@, الرجال من والتحّفظ
اF9ل يُستكَشف وwا ومتوّجه@, ناظر كّل قبال ã| واX ائية واXواجهة اXقاِبلة ا Øuفٕا

واXؤانسة@/ ا¢اطبة تتحقّق وwا لٕ?نسان@, ا9البة اòصوصيّات وسائر
عـن خارجة والكفّان الوجه كان ٕاذا ا1ٔعضـاء@, سائر عن الغّض ã| أثر و1

بدوuا@/ Ø والتس التحّجب ã| فائدة و1 ا¡كم@/
حّد ã| واجب الغّض أّن ٕا. ٕاشارة ِمن@: بكلمة ا1:ية ã| الغّض ذ@كر وقد ـ ٦

uايته@/ ٕا. ينxيى ØHح مطلقاً 1 النظر@, من التحّفظ صدق
الyيى أو ا1ٔمر أّن فالتحقيق النون@: Mذف فظوا ÒJو يَغّضوا ã| ا9زم وأمّا ـ ٧
أو ا1ٔمر ذلک هو والعامل اXسبَّب@, َجزاؤYا Nزم والسببّية@, ال¿Ìطيّة مع� أفادا ٕاذا



غطش ٢٨٨

/@ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح ã| Fك اòليل قول ظاهر وهذا مع�ال¿Ìطّية@, Fzف فٕاّن , الyيى
والوهن@/ الضعف غاية ã̀ ف ال¿Ìط@: حرف بتقدير القول وأمّا

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

غطش@:

ع
@ظلمة@وما@أش}ها,@من@ذلک@ا1ٔغطش, صحيح@يدّل أصل@واحد غطش: ـ مقا
ÇGا@/ Çتديى Ôv@1 :@ÏÒ¿َْغط وف?ة َغْطشـاء@, واXرأة الَعَمش@, شـبه عينـه ã| الّذيى وهو

ء@/ ãÏ¿ال عن اXتعاميى واXتغاِطش@: أغَطشه@/ وا� أظلم@, الليل@: وغطَش

بنفسـه@/ أيضاً الليُل وأغطَش أظلمـه@, أيى الليَل ا� أغطََش غطش@: ـ صحا
َغِطش@/ وقد أغطش@, والرجل الَعَمش@, شبه الع+@: ã|والغَطَش

وامرأة وأغطَُش@, َغِطش ورجل َغطَشاً@, َغِطش الَعَمش@, شبه الَغَطش@: ـ لسا
هو ويقال ب½Íه@, ببعض ينظر Fك Í½الب ã| الضعف والَغَطش@: الَغَطش@/ بيّنا Ï¿َغط
وقد أغطُش@, ليل واخت?طه@, الليل ظلمة والُغطاش@: الشمس@/ ã| عينيه يفتح 1 الّذيى
مُظِلم@/ أيى غاطش فهو الليُل@, وغِطَش أظَلمه@/ أيى ا� وأغطَشه بنفسه@/ الليُل أغطَش
النـور �@ٕاخت?ط َدف السَّ الَغطش@: :@ ّ ا1ٔصمعيى أظلم@/ أيى ـ َليـَلها أغطََش ã| الفّراء@:
مُـعاِقباً الغَـطْش تراب أبو وجعل الليل@/ أغطش وقد َغطْشاً@, أتيته يقال والظلمة�@,

ã.وغطّش فzا@/ تدي Ôv 1 اXسالک َغّمة :@Ï¿َغط ومَفازة الليل�@/ آخر للَغبَش�ظلمة
/@ ã. أفتَح أيى اذ@ُكَر@, ØHح شيئاً

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

والتحقيق@:

النور ويقابله فيه@, أع?م 1 ما ظلمة ã| َعَمه هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن



٢٨٩ غطش

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى من أعّم وهو ا1هتداء@, مع

َعَمهاً أوجبت ãHّال هيى ا¤سوسة الظلمة فٕاّن ا1ٔغطش@, الليل ã| Fك :@ ّ فاXاّديى
رؤيxا ã| وUتلطة الع+ضعيفة تكون حيث الع+الغطشاء@, ã| Fوك وض?1ً@/ وح	ة

ما@/ ظلمة وفzا
يَضّل فzا والسـالک ل?هـتداء@, فzا أع?م 1 وسـيعة مفازة ã| Fك :@ ّ واXعنويى
ء ãÏ¿ال عن والتـغافل التعاميى ذلک ومن نظره@, تشخيص ã| ويعمه Ø	ويتح سبيله ã|

والتغاطش@/

,@Ë»والغ والغسق@, ,@ ãÏ¿والغ ,@ ãÏÉوالغ والغطس@, الغطو@, ـ مـواّد أّن `O@1و
واXع�@/ اللفظ جهة من واش اك تقارن فzا والعنش@: والغلس@, والغبش@,

وأخـَرَج َليَلها وأغطََش اها@, َفَسـوَّ َكها Ö Òd َرَفَع َبناها Êُء Ú»ال أِم َخلقاً أَشدُّ Ôrءَ أن
/@٢٩ . ٧٩ ـ دحاها ذلَِک َبعَد رَض وأ�َ ُضحاها

َعَمه فzا أيى ,@Ï¿غط مفازة ا Øu@أ يقال Fك وأغطَش@, ُغطاشاً الليل جعل أيى
فzا@/ 1@اهتداء

متّصف وهو الُمظِلم ا¤يط هو الليل فٕاّن صحيح@, فغ	 التفس	با1ٕظ?م@: وأمّا
تعا.@: ا� قال الyاَر@, أضاء يقال 1 Fك الليَل@, أظلَم يقال ف? بالظلمة@,

الّليل ِمَن ِقطعاً وجوُههم اُغشيت ا Ú̂ كأ@ ها@, ّ̀ ج ٕاذا اِر Øyوال َيغشاها ٕاذا والّليِل
Íاً@/ ß½ُمب اَر Úyوال ,@ ÓFُمظِل

Çار Øyال 
ع مقّدم الليل فٕاّن الكرZة@: ا1:ية ã| الضُّحي 
ع الليل hتقـد وأمّا
لوحظا ٕاذا وأمّا َبناها@/ Êُء Ú»ال أم ـ والطبيعة اXاّدة nعا جانب من لوحظا ٕاذا حي@, والضُّ
الضُّحي عن متأّخرة تكون والليل والظلمة اXاّدة nعا فٕاّن اXطلق@: التكوين جهة من

والنور@/



غطي ٢٩٠

ا¡ركات أثر ã|واتÊ»ال@ ã|@ا¡ادث الليل مطلق ية@: ا1: ã|@الليل من اXراد @ٕاّن Øj
ã| ذ@كرت قد ا1ٔرض فٕاّن ا1ٔرض@, ã| ا¡Çادث الليل 1 السيّارة@, والنجوم ال«Êويّة

حاها@/ َد ذلَِک َبعَد رَض وأ�َ ـ@ بعدها ا1:ية

ا¡	ة nعا يواجه وس	ه أمره بدء ã| ا1ٕنسان أّن 
ع تنبيه الكرZة ا1:ية ã|و
اقـتضاء حسب 
ع الطبيعة nعا ã| Tفوظ ال تيب وهذا والظلمة@, والَعَمه والغفلة
النور ٕا. ا� vديه أن ال«Ìيرة وصفاء النيّة يطلبRلوص أن وله وتقديرها@/ نظمها

ا¡ّق@/ من والضحي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غطي@:

والِغطاء@: وغّطيته@, َء ãÏ¿ال غطيت يقال@: والس @, الغشاِء 
ع يدّل غطو@: ـ مقا
غ¿ÏØبظ?مه@/ ٕاذا يَغطو@: الليُل وغطا به@/ تَغطّي ما

والتثقيل ورَمي@, ع? باب من أغِطيه@, وغطَيته أغطوه@, ء ãÏ¿ال غطوُت ـ مصبا
من مأخوذ أغطية@, وbعه به@, يغطّي ما وهو الس @, والِغطاء@: أيضاً@/ وأغطيته مبالغة@,

الليل@/ غطا قوGم
Nعل ما الغشـاء أّن Fك وLوه@, طبق من ء ãÏ¿ال فوَق عل ÔN ما الغطاء@: ـ مفر

للجهالة@/ استع	 وقد وLوه@, لباس من ء ãÏ¿ال فوق
شـيئاً@, به غّطيَت أو به تغّطيت ما الغطاء@: الليث@: قال ـ ١٦٦ . ٨ الÇxذيب
غـطا ويـقال مُـظِلم@/ وغاض@: غاٍط وليٌل َغشا@, ٕاذا الليُل@: وغطا ا1ٔغِطية@/ وا9ميع
وُغـطيّاً@/ َغطياً يَغطيى غطا قيل شباباً الرجل امتٔ? ٕاذا عبيدة@: ãèأ عن الب?ء@/ علÇzم

كث	@/ غاٍط@: وماٌء الذكر@, خاِمَل كان ٕاذا القِناع ّ مَغطيى وف?ن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩١ غطي

والتحقيق@:

أو مـاّدياً جـانب@, مـن ولو مطلقاً اÇXواراة هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا1ٔصل أّن
الس @/ راجع @@ـ معنويّاً

ã|و ÍÈب@, باب من ويائيّاً ,@Í½ن باب من واويّاً تستعمل اXاّدة أّن `O و1
جـهة الياء ]ناسـبة ãæالثا ã|و اXواراة@, ã| واعت?ء ارتفاع جهة الواو ]ناسبة ا1ّٔول

أو.@/ ا9هة هذه فرعاية ونفوذ@/ اKفاض
فٕاذا وغ	ها@: واòمول@, والكZة@, وا1مت?ء@, والظلمة@, ا9هالة@, ـ oمفاه وأمّا

التجّوز@/ باب fن وٕا1ّ ا1ٔصل@, مصاديق fن اXطلقة@: اXواراة جهة فzا لوحظت
َعـن ِغطاء ã| م Ôyأعُيـ كاَنت الَّذيَن َعْرضاً للكافـريَن يومئٍذ Úsجه وَعَرضنا

/@١٠٢ . ١٨ ـ عاً Ö Òd �@َيستطيعوَن وكانوا@ ِذ@كريى

الظاهرّية@: ا1ٔع+ مyا اُريد وٕاذا الباطنّية@, وا1ٔع+ البصائر هو ا1ٔع+ مع�
/@ Ø ãا¡قي��عXا ã| اللفظ استعFل والكناية الباطنّية@, عن كناية تكون

Ï¿تَغ ãHّال الرذيلة الصفات وسائر وا1ٔمل وا¦ايل اGوي هو للبصائر@: والغطاء
وIج}ا@/ وتُظلمها القلوب

Çbيع ومنشأ اXتـعال ا� ٕا. السلوك مبدأ مصـدر@: وهو @كر الذِّ أّن `O و1
ٕاليه@: والتذّكر التوّجه عن وÇTروماً غافً? كان ومن والسعادات@, وال�كات اò	ات

النفسانّية@/ و[اي?ته ¾Îواته ã| متوّغل فهو
تعا.@: قال الغفلة@: يُقابل الذكر فٕاّن

.@@٥٠ ـ َحديد اليَوَم َك ÔÍ Ò½ َفبَ ِغطاَءَك َعنَک َفَكَشفنا هذا ِمن غفلٍة ã| ُكنَت َلَقد
/@٢٢



غفر ٢٩٢

مغـطًّي يكن n ٕاذا نفسـه ã| الطبيـعيى Í½الب أّن الكرZـة ا1:ية من فيسـتفاد
وحديد@/ نافذ Tجوباً@:

عـنه تـزول الدنـيوّية@: اÊ»9نيّة البدنيّة وقواه بدنـه عنه فارق ٕاذا وا1ٕنسان
لبصـ	ته وحائً?@ لروحـه حجاباً صارت ãHّال ا¡يوانيّة و¾Îواته النفسـانيّة [اي?ته
ويشاهد الدنيوّية@, حياته ã| يره n@ما ف	ي نافذاً, صافياً خالصاً فيكون@ب½Íه وتعّقله@,

ومآله@/ حاله حقيقة

ا�@: ٕا. والسلوك العمل ã|و والتذّكر التوّجه عن الغفلة أّن ã| ا1ٕنسان فليتدّبر
وا¡جاب@/ الغطاء ن تكوُّ ع?مة

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

غفر@:

والغـفران الس @/ فالَغْفر@: يذكر@, ما عنه يِشّذ Øj السَّ @, بابه ُعظم غفر@: ـ مقا
ثـار ٕاذا الثوب@: َغِفر ويقال وُغفراناً@/ ومَغفرة غفراً ذنبـه ا� غفر يقال ]ع� والَغفر@:
والِغـفارة@: معروف@/ غَفر@: ßXوا الثوب@/ وجَه يغطّيى ئ� الزِّ 1ّٔن الباب@, من وهو ه@, Ôزئ�

الَقفا@/ ã| السائل عر الشَّ الَغف	@: ويقال هاَمته@/ 
ع اXدهن يَضُعها خرقة
منه@, Ëºٕا واXغفرة عنه@, صفح وُغفراناً@: ÍÈب@, باب من غفراً ا� غفر ـ مصبا
ومنه الس @/ الَغفر وأصل َصنع@/ ما ãæللجا واغتفرت اXغفرة@, سألته اَ�@: واستغفرت
العرب@/ من ّ حيى وِغفار@: البيضة@/ يُلبسIت ما غَفر@: ßXوا للوسخ أغفر بغ الصَّ ـ يقال
أيى ذنوبه@: ا� وغَفر والتغطية@, الس  الَغفر@: أصل قلت@: ـ ١٠٦ . ٨ الxذيب
قـيل ومنه غفرته@/ فقد س ته ء ãÏ¾ وكّل ,@?ٔXا رؤوس 
ع wا يفضحه nو س ها
الرجـل غـفر :@ ّ ا1ٔصمعيى وقال ِمغـفر@/ الرأس 
ع ا¡ـديد بيضة Iت يكون للّذيى
من قام ٕاذا للرجل ويقال FPعxم@/ جاءوا غف	اً@: اً Ø Òb جاءوا ويقال أوعاه@/ ٕاذا متاعه@:



٢٩٣ غفر

ينبغيى ]ا أصِلحوه أيى بُغفرته@: ا1ٔمر هذا اغفروا :@ ّ ا1ٔمويى وعن َغَفر@/ نُِكس Øj مرضه
ِغفارة@/ فهو ء@: ãÏ¾ به يغطّي ثوب وكّل به@/ يُصلَح أن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,@ ãÏ¼عاXوا الذنوب ã| وتستعمل ا1ٔثر@, Tو هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
أعّم@/ ا¤و ومفهوم

فـٕانّه ا1ٔثر@, Tو لوازم fن وغ	ها@: وا1ٕص?ح والصفح السـ  oمفاه وأمّا
وا1ٕص?ح@/ عنه والصفح الواقع اòطاء س  يوجب

تعا.@: قال
/@١٤ . ٦٤ ـ oَرح َغفوٌر Fا فٕانَّ وَتْغِفروا وَتْصَفحوا َتْعفوا وٕان

/@٧١ . ٣٣ ـ ذنوَبكُم َلكُم ويَغفر َلكُمأعFَلكُم ُيصِلح

ا1ٕص?ح@/ وقصد الصفح Iقّق ي?زم واòطأ العصيان أثر Tو فٕاّن
1@يوجب السـ  فٕاّن عنـه@, والصـفح اòطأ أثر Tو ي?زم ف? السـ @: وأمّا
الصفح Iقّق قبل حينئذ السـ  ويكون سـاتر@, Iت تثبيـته 
ع يدّل بل أثره Tو

ولطفه@: رaته وcول ٕاليه ا� توبة ي?زم و1 والعفو@, وا1ٕص?ح
/@١٥٥ . ٧ ـ نا Ö Òaوار َلنا فاغِفر

/@١٥١ . ٧ ـ تک Öaَر ã| وأدِخلنا ؤ�خيى ã; اغِفر ربِّ

/@٣ . ١١٠ ـ تَّواباً كاَن ٕانَُّه واستغِفره

مورده@: ÏÉمقت
ع آثاراً ُيعّقب الغفران ٕاّن Øj



غفر ٢٩٤

الكب	@: ا1ٔجر yfا
/@٧ . ٣٥ ـ �َكب وأجٌر@ َمغفرة م Ô ÒG الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا والَّذيَن

انتفت فٕاذا الصا¡ة@, ا1ٔعFل آثار ظهور عن [نع ãHّال هيى ãÏ¼عاXا آثار فٕاّن
ا¡سنات@/ آثار تظهر باXغفرة

ومعنويّاً@: ماّدياً hالكر الرزق ومyا
/@٥٠ . ٢٢ ـ hكَر وِرزق َمغفرة م Ô ÒGالّصا¡ات وَعِملوا آَمنوا فالَّذيَن

اXوانع@/ بانتفاء والفيض@, اللطف توّجه ãÏÉيقت ما بسببIقّق أيضاً هذا
:@ ã| وهكذا

/@٢٧ . ٣٦ ـ الُمكَرمين ِمن ã@وَجَعل ã Øèر ã; َغَفر ا ß[
/@١٣٧ . ٤ ـ ً̀ َسبي دvم Ö Òzل و� م Ô ÒG لِيغفَر Fا يكُِن Òn كُفراً ازدادوا Ú Ôj
/@٣ . ١١ ـ َحَسناً َمتاعاً تِّعكُم ÔZ ٕاليه توبوا Ú Ôj رّبكُم استغِفروا وأن

ا� وتوبة واGداية ا1ٕ@كرام اقتضاء فيتحّصل اXوانع@, رفع يوجب الغفران فٕاّن
ٕاليه@/

من اXغفرة يتحّصل ØHح حصوGا من 1بّد ومقّدمات أسباب له الغفران ٕاّن Øj
اXتعال@: ا�

:@ ã| Fك بالقلب@: عليه والندُم وخ?فاً@, خطأً كونه وٕا. الذنب ٕا. التوّجه مyا
/@١٦ . ٢٨ ـ لَه َفَغَفر ã; فاْغِفر ãÏ»نَف َظلمُت ã Ùæ ٕا ربِّ

/@١٣٥ . ٣ ـ فاسَتغفروا Fَا @َكروا ذَ م ÔÎ Ò»أنُف ظَلموا فاِحَشةأو َفَعلوا ٕاذا والَّذيَن
:@ ã| Fك الكامل@: وا1ٕتّباع الطاعة حالة Iّصل ـ ومyا



٢٩٥ غفر

/@٣١ . ٣ ـ ذنوبكُم َلكُم ويَغفر Fا ِببكُم ÔJ ãæفاتَِّبعو
/@٧ . ٤٠ ـ َسبيلَک واتََّبعوا تابوا للَّذيَن فاغِفر

/@٢٨٥ . ٢ ـ ُغفرانََک وأَطْعنا عنا ß Òd وقالوا
اÇòطأ من َسـلف ما Zحو فٕانّه العـزيز@, با� القاطع اZ1ٕان حصول ـ ومyا

:@ ã| Fك اXتعال@: ا� حقوق ã|والذنب
/@٧٣ . ٢٠ ـ َخطايانا َلنا ليَغفر برّبنا آمنّا ٕانّا

/@٣١ . ٤٦ ـ ذنوبكُم ِمن َلكُم يَغفر به وآِمنوا Fا داعيىَ أِجيبوا َقوَمنا يا

/@٩ . ٥ ـ مغفَرة م Ô ÒG الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا الَّذيَن Fُا وَعَد

:@ ã| Fك عباده@: من اXضطّرين حوائج رفع ومyا
/@١٧ . ٦٤ ـ َلكُم ويَغفر َلكُم ُيضاِعفُه َحَسناً َقرضاً Fا تُْقِرضوا ٕان

:@ ã| Fك@ ـ له ليستغفروا لدvم والزل` ا� أولياء ٕا. التوّسل ومyا
/@٦٤ . ٤ ـ ÓDَرح تّواباً Fا لَوَجدوا سوُل الرَّ م Ô ÒG واستْغَفَر Fا فاسَتْغَفروا

n دام ومـا ,@oوالتسـل الوفـاق وحصول اò?ف رفع يوجب ما كّل وهكذا
الغفران@/ حصول Z@1كن اòالصة@: النورانيّة ا¡الة هذه تتحّصل

ã| بـاق أثر له يكون ما وهو ُينفيه@, ما للغفران@: اXوجبة ا1ُمور هذه ويقابل
أو منبسط فاحش ظلم أو ا¡ّق عن ٕاض?ل أو U عة بدعة من ا9امعة@, ã| أو الدين

اXتعال@: ا� ã| مَه+ فاسد قول
Fِبا ك ßÌ Ö¿ يُ وَمن َيشاء ن Ò ßX ذلَک دوَن ما ويَْغفر ِبه َك ÒÌ Ö¿ يُ أن يَغفر � Fَا ٕانَّ ـ ١

/@١١٦ . ٤ ـ َبعيداً َض`ً�@ َضلَّ َفَقد



غفر ٢٩٦

/@١٣ . ٣١ ـ oَعظ لُظلم Ìك Ù¿ال ٕانَّ Fبا ك ßÌ¿ تُ �
أ@نّه ٕا. مضافاً ظلم@/ فوقـه وليس وج?له تعا. ا� عظمة مقام ã| ظلم فٕانّه
والنور@/ ا¡ّق ولّب اXعرفة وأساس الدين أصل وهو التوحيد مقام عن ا1ٕنسان Oرج
وجوده ã|وليس والف?ح@, الص?ح له يتصّور كيف النّفس ã| اL1راف هذا دام fا

ده@/ ُيوحِّ 1 من جانب من يغفر أن اقتضاء

اXغفرة@, حHيتوقّع بينه@وب+ا�@تعا. 1@ربط والكافر ا9ملة@, ã| كفر وال¿Ìك
بوجوده@: و1@يعتقد 1@يعرفه فهو

/@٧ . ٧١ ـ آذاuم ã| أصابَعُهم َجَعلوا م Ô ÒG ِلتْغِفر م Ôtدعو F كلَّ ã Ùæ وٕا
ٕاّن حـيث بـوجه@, للـغفران اXورد هذا ã| اقتضاء ف? تعا.@: با� الكفر ـ ٢
موافـقة له الغفران فيكون وOالفه@/ ينكره بل به@, و1@يعتقد بوجوده 1@يقول الكافر

كفره@/ وعن عنه ورضاً

ا1ٔعFل سائر ٕا. بالنسبة اXغفرة وقوع ونظائرYا@: وال¿Ìك الكفر ã| Zكن نعم
ا1ٔعـFل سـائر مـقابل ã| أو العـاّم@, وا9ـود والرaة اللطف باب من واòطيـئات

بقوله@: اXع�يش	 هذا وٕا. اXستحسنة@/
ية@/ ا1: ـ يشاء ن ÒXذلک دون ما ويَغفر

ـ وَرسوله Fبا َكَفروا م Úu@بأ ذلک م ÒGFا يَغفر َفلَن ةً َمرَّ Òَسبع� م Ô ÒG تستغِفر ٕان
/@ ٨٠ . ٩

.@@٤ ـ ً̀ َسبي م Òvد Ö Òzل مو� ÒG لِيغفر Fُا يكن Òn كُفراً ازداُدوا Ú Ôj َكَفروا Ú Ôj آَمنوا Ú Ôj
/@١٣٧

ا�@, عن نفسـه ã| منقطع الكافر فٕاّن أيضاً@, اXوت بعد Xا يشمل اXع� وهذا



٢٩٧ غفر

ã| حياته طول ã| فيه اقتضاء ف? ولرسوله@, � وعدوٌّ ورaته@, فيضه عن وTجوب
للغفران@: ا1:خرة ã|و الدنيا

ـ م Ô ÒGFا يَغفر َفلَن كُّفار وُهم ماتوا Ú ÔjFا َسبيل َعن وَصّدوا َكَفروا الَّذيَن ٕانَّ
/@٣٤ . ٤٧

وال¿Ìك@, ٕا.الكفر يعود أيضاً وهذا @دين@ا�@: ã| ع
ا�@وا1بتداع ا1ف اء ـ ٣
ã| بـدعة يُبدع أن 1ٔحد وليس ا�@, من هو ا Ø̂ ٕا الدين وت¿Ìيع ا1ٔحكام جعل فٕاّن

اXتعال@/ ا� ٕا. الس	 برنا¶ والدين دينه@,
اÇXتعال@, الرّب قـبال ã| التـ¿Ìيع ã| ¾Ìيكاً نفسـه ÇNعل الّذيى هو فاÔXبدع

ا�@: أمر ã| nالظا وهو ا�@, دين ã| ويف يى
.@@٦ ـ ء ãÏ Ò¾ ٕالَيه يوَح Ònو Ú ã;ٕا اُوِحيىَ قاَل أو كَِذباً Fَِع�ا ي Òاف ن Ú ßW وَمنأظلَُم

/@٩٣

ويسّدهم ا¡ّق ¼Íاطه عن ٕاليه السالك+ وُيزيغ ا� عباد يُضّل أ@نّه ٕا. مضافاً
الس	@: عن

/@١٤٤ . ٦ ـ ِعلم ß�النّاسبغ لُيضّل كَِذباً Fَِع�ا ي Òاف ن Ú ßW نأظلَُم Ò Òf
مـن بـفدية ٕامّا وا1ٕص?ح ُيصلح@: n مادام الناس حقوق وتضييع الظلم ـ ٤
يرضوا Hح علzم با1ٕحسان ا� ب ضية أو ا¡قوق@, لذويى ا¡سنة أعFله أو أمواله

ظلمهم@/ عّمن ويعفوا

والبـدعة والتضـييع الظـلم من أيضاً@: نظائـره ã|و فيه 1زم ا1ٕصـ?ح وهذا
وغ	ها@: وا1ٕض?ل

.@@٥ ـ oَرح َغفوٌر Fَا ٕانَّ َعلَيه َيتوُب Fا فٕانَّ وأصَلح ُظلمه َبعد ِمن تاَب ن Ò Òf
/@٣٩



غفر ٢٩٨

اشـتّدت Fّوكل وضعفاً@, شـّدة مراتب للغـفران النافية ا1ُمـور هذه من ولكّل
وcوGا@/ والرaة اXغفرة لتوّجه فzا وا1قتضاء الص?حيّة انتفاُء اشتّد مرتبًة@:

خصـوصيّات وHتلف وجّل@, عّز ا� أÊºء fن والغاِفر@: والَغفّار الَغفوُر وأمّا
مبالغة فيه والَغفّار اXغفرة@/ به يقوم من 
ع يدّل فالغاِفر صيغها@, باخت?ف مفاهيمها
ã| يسـتعمل مyا وكّل باXغفرة@/ ا1تِّصاف ã| ثبوت 
ع د1لة فيه والَغفور@, وكZة@/

استعt1Fا@/ موارد فراجع ـ ويقتضيه يناسبه مورد
غضبه@: سـبقت رÇaته أّن Fوك الرaـة@, صفته ÏÉقت[ تعا. ا� من واXغفرة

وVازاته@/ أخذه سبقت أيضاً fغفرته
مورداً@/ ٧٢ ã| للغفور مقارناً oالرح Ëºٕا يذكر هذا 
وع

ما حسب 
ع له مقارناً العزيز@: العفّو@, الشكور@, ,@oا¡ل ـ أسـFء يذكر وقد
اXورد@/ يقتضيه

ã| ا1قتضاء دام ما اXتعال ا� ã| الثابت ا1ٔصيل السابق هو الغفران أّن فظهر
ا1قتضاء ٕانت` ٕاذا ٕا1ّ الّرaة@/ تعلّق ã| Fك ,@1 أم له مستحقّاً كان سواء موجوداً@, ا¤ّل

قلنا@/ Fك@
تعا.@: بقوله ٕاليه اXع�يشار وهذا

بَمن ويُعذِّ َيشاء ن Ò ßX فيغفُر Fا بِه اِسبكُم ÔJ فوُه Ö ÔH أنُفِسكُمأو ã| ما ُتبدوا@ ٕان
/@٢٨٤ . ٢ ـ َيشاء

انـت` وٕاذا اXغفرة@, اقتضاء n@ينتف ما@دام وعفوه@, وحلمه رaته Mسب فيغفر
ب@/ فيُعذِّ العذاب@: اقتضاء ُوجد بل ا1قتضاء


ع مشيّته فٕاّن صا¡ة@, ملزمة جهة دون من يُعّذب أن وتعا.عن وسبحانه



٢٩٩ غفل

ء@/ ãÏ¿ال راجع والص?ح@/@ والعدل مقتÏÉا¡gة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غفل@:

اسـتعمل وقد له@, تذّكره وعدم ا1ٕنسان بال عن ء ãÏ¿ال غيبة الغفلة@: ـ مصبا
وله قـعد@, باب من ُغفو1ً ء ãÏ¿ال عن غفلت منه@: يقال وٕاعراضاً@, ٕاYا1ً تركه فيمن
فهو كذلک@, ته Ø	ص تغفيً?@: وغفَلته وَغفَل@/ وَغفلة@, أعّمها@/ وهو ُغفول@, مصادر@: ث?ثة
ترّقبت الرجَل@: وتغّفلت نسيان@, غ	 من ٕاYا1ً تركته ٕاغفا1ً@: ء ãÏ¿ال وأغفلت مُغفَل@/
ورجل wا@/ َعلَم 1 ُغفل@: وأرض به@/ وليس ذلک نفسـه من أري وتغافل@: غفلـَته@/

ا1ُمور@/ ب رِّ ÔN n ُغفل@:
من عمد@/ عن كان ا Ø[ور Îºواً@, ء ãÏ¿ال ع
ترك يدّل صحيح أصل غفل@: ـ ع
مقا تركته ٕاذا وأغفلته ساهياً@/ تركته ٕاذا وذلک وغفو1ً@, غفلة ء ãÏ¿ال عن غفلُت ذلک
أرض فـيقولون@: عنه@/ ُغفِل كأ@نّه ُغفل@, له@: مَعلم 1 ما لكّل ويقولون له@/ منک ُذ@كر

علzا@/ ة Ò ßd 1 ُغفل@: وناقة wا َعلَم 1 ُغفل
وغفل ذا@ِكر@/ له وأنت َغفًَ? تركته ء@: ãÏ¿ال أغفلت الليث@: ـ ١٣٦ . ٨ الxذيب
له@/ ٕاَرَب و1 فِطنة 1 من والُمغفَّل@: التعّمد@/ والتغافل@: وُغفو1ً@, غفلة يغفل ء ãÏ¿ال عن
أرض :@ Ø ãsالكسا وعن َحَسب@/ له ُيعرف 1 ُغفل@: ورجل علzا@/ َة Ò ßd 1 ُغفل@: ودابّة

[ِطر@/ Ôn ُغفل@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ال«Îو ٕاّن ال«Îو@: ã| وقلنا التذّكر@/ يُقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن



غفل ٣٠٠

يكون@/ ØFع تكون والغفلة /@1 أم ذ@كر عن كان سواء يكن@, nو يقصده عمل عن غفلة
له@/ ذا@كراً كان ØFع يكون النسيان أّن Fك@

آثاره@/ fن وغ	ها@: له َحَسب 1 أو له َعلَم 1 وما ال ك oمفاه وأمّا
1 غـافً? آخر شخص جعل وا1ٕغـفال@: التذّكر@/ انتفاء عن عـبارة فالغفلة@:
ØHح ُيتذّكر 1 أو يتذّكر@, 1 فيه ثابتاً الغفلة يكون ما لب@: كالصُّ صفة والغُفل يتذّكر@/

الغفلة@/ استمرار والتغافل@: 1زماً@/ يكون

/@٩٧ . ٢١ ـ هذا ِمن َغفلة ã| ُكنّا َقد يَلنا َو يا

/@٢٢ . ٥٠ ـ ِغطاَءك َعنَک َفَكَشْفنا هذا ِمن غفلٍَة ã| ُكنَت َلَقد

/@١٥ . ٢٨ ـ أهِلها ِمن َع�ح�َغفلة اXدينَة َوَدَخل
/@١ . ٢١ ـ َغفلة ã| وُهم م Ôwِحسا للنّاس ٕاقَب

موجوداً التغافل دام وما سلوكه@, عن للسالک خطر وأعظم مانع أّول فالغفلة
والتوفيق@/ الس	والعمل ٕامكان 1@يوجد

ã|كذلک وابت?ء خطر مواجهة توجب الدنيويّة اXاّديّة ا1ُمور ã| الغفلة أّن Fوك
الروحانّية@: اXعنويّة ا1ُمور

/@١٣ . ١٢ ـ غاِفلون َعنُه Ôrوأن ئُب الذِّ أ@ُكلَُه يَ أن وأخاُف

َمـْيلًة َعـَليكُم فَيميُلوَن وأْمِتعتكُم أْسـِلحتكُم َعن َتغفلون لو َكَفروا الَّذيَن ودَّ
/@١٠٢ . ٤ ـ واِحدة@

/@١٤٦ . ٧ ـ غاِفل� َعyا وكانوا بآياِتنا بوا كذَّ م Ô Úu@بأ ذلک

تعّمد ب? قصـور عن كانت ٕاذا عyا@: معفّو اG1ٕ×يّـة الوظائف أداء ã| والغفلة
وتنّبه@: وتقص	



٣٠١ غفل

وأْهـُلها بـُظلٍْم الُقـري ُمـهِلَک ربّک َيكُن n أن ذلَک ِمنُكم@/// ُرُسل يأِتكُم nأ
/@١٣١ . ٦ ـ غاِفُلون@

ثار@@الطبيعّية@والفوائد@والعوائد@الروحانّية,@كال ّقيات@والgا1ت@اXعنوّية@: ا@@ا1: وأمّ
اللطف باب من يلزم اXبـ� هذا 
وع والّسـ	@, وا£اهـدة العمل 
ع متوقّفة فهيى

تعا.@: قال Fك واGداية@, الرسل ٕارسال الفيض@: وبسط والرaة
/@٦ . ٣٦ ـ غاِفلون َفُهم آباؤهم اُنِذَر ما َقوماً ِلُتنِذَر

/@٩٣ . ٢٧ ـ َتعملون ØFَع بغاِفٍل ربَّک وما ا Òuفتَعِرفو آياِته يكُم Ô�س

nعا ا1ٔشياء Pميع Tيط تعا. ا� فٕاّن Wكن@, فغ	 تعا.@: ا� ã| الغفلة تعا.وأمّا فهو وضعف@, وعجز وقصور حّد نوره ã|وليس له@, حّد و1 لعلمه uاية و1 wا
والنيّات@: وا¡ركات وا1ٔعFل ا1ٔشياء Pميع nوعا ومتذّكر متوّجه

فوَقكُم َخَلقنا @وَلَقد ـ َخلفهم َوما أيدvم Òَب� ما َيعلَم َنوم@, َو� ِسـنَة تأُخُذُه �
/@١٧ . ٢٣ ـ غاِفل� ْلق Òò ا َعن @ُكنّا وما طرائَق سبَع

/@١٣٢ . ٦ ـ َتعملون ØFَع بغاِفٍل ربُّک وما َعِملوا ا Ø ßWَدَرجات ولُكلٍّ

بقوله@: الغافل+ وعّرف وصف قد تعا. ا� ٕاّن Øj
Ôأع� م Ô ÒGو ا ßw َيفَقهون � قلوٌب م Ô ÒGوإ�نس ا�ّن ِمن َكث�اً Úsَه Ò� ذََرأنا وَلَقد

ُهـم ولِئَک اُ أَضلُّ ُهم َبل نعام كأ�َ اولئَک ا ßw َيسـمعوَن � آذاٌن م Ô ÒGو ا ßw Íون ß½ُيب@�
/@١٧٩ . ٧ ـ الغافلون

ا¡يوان@/ مرتبة دون هو ما ٕا. ا1ٕنسان مرتبة Iّط فالغفلة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



غلب ٣٠٢

غلب@:

و]ضارع أيضاً@, والَغلَبة الَغَلب@, Ëº1ٕوا ÍÒÈب@, باب من َغلْباً َغلَبه ـ مصبا
َتغِلب@/ بنو ومنه ,@ يى Ødطابòا

الرجُل غلب ذلک من وشّدة@/ وقهر قّوة 
ع يدّل صحيح أصل غلب@: ـ مقا
َغـلَباً@/ يغَلب َغِلب يقال الرقبـة@, الغليظ وا1ٔغلب@: اXغاَلبة@/ والِغ?ب@: وَغلَباً@/ َغلباً
عراء@: الشُّ من والُمغلَّب مبلغ@/ كّل بلغ الُعشب@: واغَلولَب َغلباء@/ وِغّرة َغلباء@, وَهضبة

ِقرنه@/ أو خصَمه غلب الّذيى أيضاً@: والُمَغّلب ِمراراً اXغلوب
قال ومن الَغَلب@, Xن ويقولون غالب@, فهو َغلَباً@, يغلب غَلب ـ ٢٥ ا1شتقاق
لي
ا1ٔخيليُّة غلبت Fك دونه@, هو مَن غلبه ٕاذا مغلَّب@: شاعر ويقال ¡ن@/ فهو الَغْلب
عنقُه غلظت ٕاذا الَغَلب@, Ø+ب أغَلب@: رجل ويقولون الُمغلّبين@/ من فهو ,@ عديى Ò9ا النابغَة
بالقهر@/ أيى Ú1ُبالُغل أخذته ويقال أغلب@/ ا1ٔسُد يى Ødوبذلک يلتفت@, أن كنه ÔZ@1 ØHح

وأغلب@/ وُغلَيباً غالباً العرب ت Ød وقد
الفّراء@: قال الطََّلب@, الع+مثل مفتوح اXصادر من هو }م@: َغلَ َبعِد ِمن ـ صحا
وَغ?ِب وِغ?باً@/ مغالبًة وغالبـه ا1ٕضافة@/ عند اGاء فحذفت غلَبًَة يكون أن Jتمل
عـليه أنا وغلّبـته قهراً@, عليه اسـتو. كذا@: بلد@ 
ع وتغلَّب امرأة@/ Ëºٕا قَطاِم@: مثل

ُغلب@/ وحدائق ُملتّفة@, َغلباء@: وحديقة الغلبة@/ الكث	 والِغ?ب@: تغليباً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا قدرة@/ ã| تفّوق أو القـدرة@, مع التفّوق هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
ا1ٔصل@/ لوازم من فهيى وغ	ها@: والغلظة والشّدة وا1ستي?ء القهر



٣٠٣ غلظ

لينxا وعدم العنق ِغلظة فٕاّن ا1ٔسد@: كعنق الغليظة الرقبة ]ع� ا1ٔغلب وأمّا
وا1قتدار@/ Øوالتك� التفوق ع?مة فzا@, عة الضِّ وفقدان

/@٣٠ . ٨٠ ـ ُغلباً وَحدائق ً̀ ÒKو وَزيتوناً وَقضباً وِعنباً
أو اXلموسـة@, ا9نّات من اXسـتديرة اXقامات أيى ا1سـتدارة@, ]ع� ْدق Ò¡ا

وأسّدها@/ ها Ø]وأ ا1ٔشكال أحسن وا1ستدارة الروحانيّة
يـعلو ذاته ã| وقّوة قدرة وفيه ومتعالياً متفّوقاً يكون ما اXقام@: من وا1ٔغلب

علzا@/ ويتظاهر اXقامات سائر 
ع
/@٢١ . ١٢ ـ َيعلمون � النّاِس ÒXأ@ك ولكّن َع�أمره غالٌب Fوا

القدرة@, وجود مع وُيريده يأمره وع
ما اXوجودات ع
bيع تفّوقه@ذاتاً يراد
الروحانّية@/ القدرة وأس�مقام التفّوق مرتبة 
أع وهذا
/@٢٤٩ . ٢ ـ ة Ò�َكث ِفئًَة َغَلَبت َقليلة ِفئٍَة ِمن @كَم

/@٦٥ . ٨ ـ مائت� َيغلبوا صابرون ِع¿Ìون ِمنكُم َيكُن وٕان
/@٢ . ٣٠ ـ أدæأ�َرض ã| وُم الرُّ ُغِلَبت

/@١٦٠ . ٣ ـ َلكُم غالَب َف` Fُا @كُم ÖÍ½ين ٕان
قدرة@/ وجود مع التفّوق يراد

/@٢١ . ٥٨ ـ ãوُرُس� أنا Úéٔ�غِل Fا @كتَب
ع
اقتضاء يشاء ]ا يشاء ما يفعل التاّمة@, القدرة اXطلق@وله ق تعا.اXتفوِّ فٕانّه

حgته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غلظ@:

الِغـلظة Ëº1ٕوا َدّق@, خـ?ف ِعَنب@: وزان ِغلَظاً ØËÉبال ُء ãÏ¿ال غُلظ ـ مصبا



غلظ ٣٠٤

أغ?ظ@/ وا9مع غليظ@, وهو ,@ Ø ãèا1ٔعرا ابن عن التثليث البارع ã| وحكي ,@Ì»بالك	غ من ِغلظة وفيه ٕاشتّد@, الرجُل@: وغُلظ غليظ ورجل /@n1ٔا شديد غليظ@: وعذاب
تـغليظاً@: ا¨+ ã| عليه وغلّظت عّنفه@/ ٕاغ?ظاً@: القول ã| له وأغلظ سلس@/ و1 ل+
الزرع@: واستغلظ وأ@كّدtا@/ قّويxا أيضاً@: ا¨+تغليظاً وغلّظت وأ@ّكدت@/ عليه شّددت

اشتّد@/

ã| ِغلَظاً يغُلظ ُء ãÏ¿ال غُلظ قولک مصدر الِغَلظ الليث@: قال ـ ٨٤ . ٨ الxذيب
غـليظاً@/ وجـدته ٕاذا ه@: Ò	وغ الثـوَب وأغلظُت والّشجُر@/ النّبات واسـتغلظ Çلقة@, ßòا
وتوكيدها@/ تشديدها ا¨ـ+@: وتغليظ لِغلَظـه@/ Ìاَءه ß¾ تركَت ٕاذا الثوَب@: واسـتغلظُت
فzا كان ٕاذا غليظة@: وأرض لغات@/ ث?ث وَغلظة وِغلظة ُغلظة ذو َفّظ غليظ@: ورجل

ّدد@/ ÔT Ï½َح ذات وكانت السلوك� Ì Ø»تع� ُوعوثَة
ذلک@/ وLو والعيش واXنطق والفعل والطبع اòلق ã| قّة الرِّ ضّد الِغَلظ@: ـ لسا
ِغ?ظ@/ وbعها وا1ُنEغليظة, غليظ@وُغ?ظ, وهو مثلُه, واستغلظ غليظاً/ صار غُلظ:
عداوة@/ أيى ومغالَظة ِغلظة Fyوبي كذلک@/ غليظ@: وعهد صعب@, شديد غليظ@: وأمر
ا1ٔجسام ã| يستعمل أن وأصله ِغلظة@وُغلظة@, ويقال الرّقة@/ ضّد الِغلظة@: ـ مفر

والكث	@/ كالكب	 ãæللمعا يستعار قد لكن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيyا الفرق الرحم@, ã| وسبق الرّقة@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
الرقّـة اّن الفـروق@: ã| قال فراجعه@/ واللطف@, والرفق والعطوفة والرأفة الرaة وب+
رّق يقولون@: والناس الراحم@/ فعُل والرحم خلقة@/ وغ	ه القلب ã| تكونان والغلظة

فرaه@/ عليه



٣٠٥ غلظ

القلب@, ã| Fwا1تِّصاف مقام ã| ي?حظان ٕاذا يصّح ا Ø̂ اXع�ٕا هذا أّن `O@1و
ã|و البـاطنيّة الصـفات ã|و اòارجيّة ا1ٔجسام ã| ويستعم?ن أعّم@, معناYا أّن مع

ا9ارية@/ وا9ريانات ا1ٔفعال ã|و اXعنويّة ا1ُمور
:@ ã| Fك اòارجّية@: اXوضوعات ã̀ ف

/@٢٩ . ٤٨ ـ َع�ُسوقه فاستََوي فاسَتغَلَظ فآَزَرُه ُه َشطأَ أخَرَج @كََزرٍع

والفرع@/ طأ الشَّ ã| وا1ستحكام الغلظة يراد
:@ ã| Fك@ الروحانّية@: اXوضوعات ã|و

/@١٥٩ . ٣ ـ َحولک ِمن �نَفّضوا الَقلب َغليَظ َفظّاً ُكنَت ولو

واÇ9ريانات ا¡Çادثة ا1ُمور مقابل ã| الرّقـة@, قبال ã| القلب ã| الِغَلظ يراد
اòارجّية@/ واXشاهدات الواقعة

:@ ã| Fك وا1ٔخ?ق@: الصفات ã|و
/@٧٣ . ٩ ـ zم َعلَ واغُلظ والُمنافقين الكُّفاَر جاِهد Û ãV النّ ا Ûv أ يا

آثاره ومن والعطوفة@, وا¤بّة واللينة الرقّة بصفات التظاهر قبال ã| الِغلظ يراد
ا1ٔعFل@/ ã| الِغَلظ

:@ ã| Fك ا1ٔعFل@: ã|و
/@١٢٣ . ٩ ـ ِغلظًة فيكُم ولَيجدوا الكُّفاِر ِمن َيلونكُم الَّذيَن قاِتلوا

والعمل@/ واXقابلة اXقاتلة ã| الِغَلظ يراد
:@ ã| Fك وا1لðام@: التعّهد ã|و

/@١٥٤ . ٤ ـ َغليظاً ميثاقاً م Ôyِم وأَخذنا



غلظ ٣٠٦

/@oوالتسل ا1ٔمر بٕاطاعة وا1لðام التعّهد يراد
:@ ã| Fك اللطيفة@: ا1ٔجسام ã|و

/@٦ . ٦٦ ـ ِشداد ِغ`ٌظ م`ئكٌة zا َعلَ
:@ ã| Fك ا1ُخروّية@: با1ُمور يرتبط Dوف
/@١٧ . ١٤ ـ َغليٌظ َعذاٌب ورائه َوِمن

ا9واهر من أنـواع ã| حقيقـيّة مصاديق وGا الرقّـة تقابل الِغلظـة أّن فظهر
من هيى ا Ø̂ ٕا وغ	ها@: عوبة والصُّ والتقوية والتأ@كيد ّدة الشِّ ـ oمفاه وأمّا وا1ٔعراض@/

ا1ٔصل@/ آثار

ِشداد@/ ِغ`ٌظ َم`ئكٌَة ـ ã| Fك بعده الشّدة ذ@كر هذا 
ع ويدّل
من 1 عاXهم@, بنسبة خلقة وذواtم أنف«Îم جهة من فzم الغلظة أّن `O و1
Pملة التعب	 فالّ?زم وٕا1ّ واXبا¾Ìة@, اXعا¾Ìة وخصوصيّات الصفات@وا1ٔخ?ق جهة
أيضاً ا1ٕط?ق ٕارادة كان وٕان العذاب@, ]حيط أوفق وهذا وأمثاGا@, ا1ٔخ?ق ِغ?ظ ـ
القلب@, نفس ظاهرها فٕاّن ـ الَقلِب َغليَظ َفظّاً ـ تعا. قوله ومثلها منه@/ مانع 1 ا ØW
يدّل ال¿Ìط ٕاّن حيث والعمل@, لق Ôòا ã| الغلظة كون يُعطيى التعب	بال¿Ìطيّة كان وٕان
ٕان ـ اXلک ـ ã| ء سيجيى اX?ئكة عن والبحث ãÏÈFلل يكون أن ٕا1ّ ا1ختيار@, 
ع

تعا.@/ ا� شاء
FtتلفخصوصيّاHو كذلک@, أيضاً الِغلظة أّن Fك واحد@, Ø ã Ø
ك أمر الرقّة فحقيقة
والقـول واÇò?ف والُعـدوان البُغض الِغلظة@: آثار ومن وMس}ا@/ اXوارد باخت?ف

اXوارد@/ ع
اقتضاِء ا@, ÔGوأمثا جر ÒGوا والقتل والÍÉب السئّي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٠٧ غلف

غلف@:

كِّ+ السِّ وأغلفت كتاب@وُكتب/ ُغلفمثل وbعه كِّ+@وLوه@, السِّ ِغ?ف ـ مصبا
ã| لغة ÍÈب@: باب من َغلفاً وغلَفته الِغ?ف@, ã| جعلته أو ِغ?فاً@, له جعلت ٕاغ?فاً@:
الفهم عن ُحِجب كأ@نّه فهمه@, لعدم 1@يَعيى أغلُف@: قلٌب قيل@: ومنه الغ?ف@, ã| جعله
ُدريد@: ابن وقال ضخمها@, بالغالية@: وغلَف¡يته بالِغ?ف@/ وLُوه كِّ+ السِّ َجب ÔJ Fك@
والُقلفة@/ @الُغرلة هيى والُغلفة: تغليًة@أيضاً/ غّللها@وغّ?ها والصواب من@ك?م@العامّة, غلَفها
ُغلف@/ وا9مع َغلفاء@, Eوا1ُن أغلُف@, فهو ,@ Òí ÔO n ٕاذا تِعب@: باب من َغلَفاً وغِلف

ء@/ ãÏ¿ل ء ãÏ¾ وِغشـيان ِغشاوة 
ع تدّل صحيحة واحدة كلمة غلف@: ـ مقا
شـيئاً@/ 1@يَعيى فهو غ?فاً ãÏ¿اُغ ا Ø̂ كأ أغلُف@, وقلب كِّ+@/ والسِّ يف السَّ ِغ?ف يقال@:
أوعـية أيى ـ ُغلٌُف ـ وُقِرئت ,@ تَعيى 1 فهيى شـيئاً اُغشيت أيى ُغلف@, قلوبنا وقالوا
ذ@كرناه@/ ا ØW ببعيد وليس بالغالية@, تغلّف ويقولون واحد@/ كلّه ذلک ã|والقياس للعلم@,
ويـقال@: أغـلُف@/ وقلٌب ّوان@, الصَّ الِغ?ف@: الليث@: قال ـ ١٣٥ . ٨ الxذيب
الرجل تغلّف ويقال والرحَل@/ ال«Ìج وغّلفُت الِغ?ف@, ã| وأغلَفxا القارورَة َغلفُت
بالغالية تغلّف بعÎÉم@: وقال والُقلفة@/ الُغلفة وهيى ا1ٔغَلف@, له يقال وا1ٔقلَف واغتَلف@/
قوله ã| طالب ãèأ وعن تغلّل@/ قيل عر الشَّ أصول ã| داخً? كان فٕاذا ظاهراً@/ كان ٕاذا
الِغ?ف أّن Fك للعلم@, أوعية قلوبنا أيى ِغ?ف@, bع فهو ُغلُف قرأ fن ُغْلفـ ـ@@قلوُبنا

شيئاً@/ يَعيى 1 الّذيى وهو أغلف@, bع كان الّ?م سّكنت وٕاذا فيه@/ يُوَعي Xا وعاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

به Uصوصاً شيئاً ويى ÒJ ما ع
وجود الد1لة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن



غلف ٣٠٨

اXورد@/ ذلک ã|
وغ	ها@/ وا¡شفة Ìج Ú»كِّ+وال والسِّ يف للسَّ الِغ?ف مصاديقه ومن

والِقلف@: /@ ّ با¤ويى ا1ختصاص جهة من وأخّص ا¡جاب من أغلظ والِغ?ف
الشجِر@/ من كا9لد ء ãÏ¿بال ومتّصً? جزءاً يكون Uصوص]ا

ً̀ َفَقلي بُكفرهم Fا م Ô Òyلََع َبل ُغْلف قلوُبنـا وقالوا َتقتلون وَفريقاً Ôrب كذَّ َفَفريقاً
/@ ٨٨ . ٢ ـ ما@@يؤمنون

Fا طبَع َبل ُغْلف قلوبنا وقوGم حّق �بغ أ�نبياَء وقتِلهم Fا بآياِت وكفِرهم
/@١٥٤ . ٤ ـ بُكفرهم zا َعلَ

ØË¼1ٔكا ِغ?ف@, ذا كونه بصفة يتّصف ما ر@, Ö Ôaو كأaر ا1ٔغلـف bع الُغلف
وَصَمم@/ َعَمي ذا يكون من أيى وا1ٔعمي@,

مع� 1 غ?فاً القلب كون فٕاّن مناسب@, فغ	 الِغ?ف@: bع الُغلُف قراءة وأمّا
هذا ـ وأيضاً غ	Yا@/ أو مرض أو علم Tتواه أّن 
ع يدّل 1 اXطلق والِغ?ف له@,
ينبغيى للعلوم@: أوعية كانت ٕاذا القلوب فٕاّن اZ1ٕان@, ã̀ ن ã| اعتذارهم يناسب اXع�1

ا¡قيقة@/ وتصّدق ا¡ّق تدرك أن Gا
قلوwم ã| كأّن يؤمنوا@, ØHح يُدركوا أن 1@يستطيعون م Øu@بأ ا1عتذار fرادهم

ا1ٕس?مّية@/ ا1:يات 1@يشاهدون ُغلُف وعلzا ُجب Ô¡ا
التكذيب عن كنايًة ُغلفاً قلوwم كون يَّدعون م Øu@أ اXراد@: يكون أن و1@يبعد
ã| ÇNعلون Çم Øu@فكأ عyا@, وٕاعراضاً تعّمـداً ا1:يات@, 1@يشـاهدون م Øu وأ وا¢الفة@,
لََعyم َبل ـ تعا. بقوله اXناسب هو اXع� وهذا وكفراً@/ عدواناً والقُلُف الُغلُف قلوwم
قـلوwم@: ã| الُغلُف ودعوي الكفر هذا مبدأ أّن 
ع @ٕاشارة ـ zا َعلَ Fا َطبع بل ,@Fا



٣٠٩ غلق

واللعن@/ الطبع جهة من بل يّدعون@, ع
ما مyم بالتعّمد أو اختيار اعراÎÈم ليس

ِغشاوة@/ وَع�أبصاِرهم ِعهم Ö Òd وَع� م ßwَع�قلو Fُا Òrخ
وجـود ٕا. مرجعه ِغ?ف@, ذا ُغلفاً قلوwم كون وهو ا1ّٔول اXع� ٕاّن وأيضاً
هـذا وذ@كـر علzم@, والذّم القَدح يناسب 1 وهذا واZ1ٕان@, ا1ٕدراك مقام ã| قصور

تعا.@: قوله رديف ã| اXع�
نبياء@/ أ� وقتِلهم وكفِرهم َتقتلون@, وَفريقاً Ôrكّذب َفَفريقاً

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

غلق@:

ã|و َفكا@َكه@/ ف ك ن ßtرXا اسـتحقّه تِعب@: باب من الرهُن َغلَقاً غِلق ـ مصبا
ين@, بالدَّ لک فالرهُن كذا وقت ã| أفّک n ٕان ويقوَل متاعاً الرجُل َيرهَن أن هو البارع@:
لصاحبه@/ هو بل بَدينه ين الدَّ صاحُب لكه ÒZ 1 أيى الرهن@, 1@يُغلَق بقوله عنه فyي
وغِضب ضِجر مثل َغلَقاً الرجُل وغِلَق يديه@/ 
ع يُغلَق هن الرَّ كان ٕاذا ِمغ?ق ورجل
مثل غ?ق ßXوا أغ?ق@/ bُعه الباِب وَغلَُق الغَضب@/ +Z أيى الَغلَق +Zو ومع�@/ وزناً
مبالغة وغلّقته بالَغَلق@, أوثقته الباَب@: وأغلقُت فيه@/ لغة غلق ßXوا َمغاليق@, وا9مع الَغلَق

قليلة@/ لغة ÍÈب@: باب من َغلْقاً وغلَقته الفتح@/ ضّد والَغلْق وتكث	@/
ذلک من ء@/ ãÏ¾ ã| ء ãÏ¾ نُشـوب 
ع يدّل صحيح واحـد أصل غلق@: ـ مقا
َيفتّكه@/ n ٕاذا نه ß Òtمر يد ã| الرهُن وَغِلَق ُمغَلق@/ فهو الباب أغلقُت منه@: يقال الَغَلق@,

َبر@/ الدَّ من ي�أ ف? البع	 َظهُر َغِلق ويقال@: َغِلق@/ فقد يُتخلّص n ء ãÏ¾ وكّل
وهيى الباَب@, غلقُت من وهذا الَغلْق Ëº1ٕوا ُمغَلق@, فهو الباَب أغلقت ـ صحا
َمغلوق@/ الدار لباب أقول و1 غلَيـْت@, قد القـوم لِقدر أقول و1 م وكة@/ رديّة لغة



غلق ٣١٠

مثل مفعـول ]ع� فُُعل وهو مُغلَق أيى ُغلُق وباب للكZة@/ شـّدد وغلََّقتأ�بواَب@:
ُفُتح@/ قارورة

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

والتحقيق@:

اXع�Hتلفخصوصيّاته وهذا الفتح@/ ما@يقابل هو اXاّدة@: ã| الواحد أّن@ا1ٔصل
ÇHتلف أيـضاً@ الفـتح أّن Fك وغـ	ه@/ وداء وَرهٍن باٍب من اXوضـوعات باخت?ف
أو بـيع أو ØÌº أو ماء مَنبع أو قلب أو باب ã| كالفتح متعلَّقه@, Mسب خصوصيّاته
والكشـف والفجر بال¿Ìح معانzا عن Øفيع� غ	ها@/ أو قارورة أو رزق أو مشكل

وغ	ها@/ والّرفع والتوسعة والت«Îيل
وليسفيه واXنع@, وا¡جب والدفع وا¡جر والسّد الردم من مرتبة آخر والَغلق

الَغَلق@/ يُفتَح أّن ٕا1ّ بوجه وعبور وارتباط نفوذ رجاء

َمعاذَ لَکقاَل وقاَلتهيَت أ�بواَب وغّلقِت َنفِسه َعن بَيxا ã| هَو ã0 الَّ وراَوَدتْه
/@٢٣ . ١٢ ـ Fا

نفسـه عن وراَوده الطلب@, ã| استمرار واXراودة@: وا1ختـيار@, الطلب الَرْود@:
أو ا1ٔفعال أÊºء من ,@ وهلُمَّ ]ع�آِت وهيَت وهاِت نفسه@/ منه طلب ٕاذا وع
نفسه@:

راجعه@/ ـ ا1ٕيتاء من مشتّق

Mيث السـّد من مرتبـة وآخر الشّدة 
ع واGيـئة اXاّدة لد1لة بالتغليق Øع�
سلطxا@/ من والفرار اòروج له Z@1كن

بـBمها واXقتضيات مرتفعة اXوانع كانت ٕاذا وعصمته@: عفّته مقام يظهر وهنا
تـعا. ا� ٕا. التوّجه أّن ٕا1ّ ,@ الب¿Ìيى وا¦ايل الطبيعيى ا1هBم وجود مع موجودة@,

والظلم@/ الفحشاء عن والصيانة العصمة أوجب عبودّيته@: وٕا.



٣١١ غّل

الظلم عن ا1جتناب لزوم وهو ,@ ّ ÍÈوريى Ø ãæوجدا ب�هان Iفّظه ã| واستدّل
تعا.مثواه@, ا� أحسن بيده الّذيى يوسف@, وسيّد زليخا زوج البيت@وهو ع
صاحب

الظّاXون@/ ُيفلح � ٕانَُّه َمثوايى أحَسَن ã Øèَر ٕانَُّه الظاX+ـ ديى Òv 1 وجّل عّز وا�
,@ Ø ãا¡قي� الرّب وهو تعا. ع
ا� ا9ملة تنطبق حيث آخر@: التعب	لطف ã|و

ال بية@/ حّق وله ّ الظاهريى ã ØèرXا وهو أيضاً وع
الزوج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غّل@:

وا9مع العنق@, ã| Nعل حديد من طوق ØËÉوبال ا¡قد@/ Ì»بالك الِغّل@: ـ مصبا
َغّ?ت وا9مع ذلک@, وLو اُجرtا أو ا1ٔرض َريع من Jصل ء ãÏ¾ كّل والَغلَّة@: أغ?ل@/
خان :@ وأغلَّ قَعد@, باب من ُغلو1ً وغلَّ َغّلة@/ ذات صارت يعُة@: الضَّ وأغّلت وِغ?ل@/

ã| متعّد وهو ث?ثيّاً@, غّل ٕا1ّ الَمغنم ã| نسمع n السّكيت@: ابن وقال وغ	ه@/ الَمْغنم ã|
به@/ يُنطَق فلم مفعوله اُميَت لكن ا1ٔصل@,

من ُيغَرز@/ ء ãÏ¿كال ء@, ãÏ¾وثَبات ء ãÏ¾ Hلّل 
ع يدّل صحيح أصل غّل@: ـ مقا
والَغليل@: والُغلّة غرزَته@/ كأ@نّه فيه@, أثبتَّه ٕاذا ء ãÏ¿ال ã| َء ãÏ¿ال غللُت العرب@: قول ذلک
ظمآُن@/ أيى بع	َغّ?ُن يقال ا9وفMرارة@, ã| يَنغّل ء ãÏ¿كال 1ٔ@نّه ذلک وقيل العطش@,
ُيرّد ف? ء ãÏ¿ال Ò̀ O أن وهو ,@sالُغ ã| الُغلول ومنه الشجر@/ ب+ ا9اريى اXاء والَغلَل@:
ã| يَـنغّل غن الضِّ وهو الِغّل الباب ومن ثيابـه@/ ب+ غلّه قد صاحبه كأّن ,@Ë»َالق ٕا.
فيه والقياس اòيانة@, فا1ٕغ?ل ـ ٕاس?ل و1 ٕاغ?ل 1 ـ �ص� Ø ã1الن قول فأمّا الصدر@/
ينغّل سالكها أّن وذلک غاّل@, واحدها الغامضة@, ا1ٔودية الُغّ?ن@: الباب@: ومن واضح@/
البـاب ومن رع@/ الدِّ تُلبسIت وبِطانة الثـوب@, يُلبسIت ِشـعار والِغ?لة@: فzا@/

ُغلَل@/ وا9مع ا1ٕبريق@, ع
رأس يكون الِقدام وهو الُغّلة@,



غّل ٣١٢

ب+ ا9اريى للFء الغَلَل ومنه وتوّسطه@/ ء ãÏ¿ال تدّرع أصله الغَلَل غّل@: ـ مفر
به يقيّد ]ا Uتّص فالغُّل فيه@, دخل الشجر@: ب+ Dف وانغّل الغيل@, له يقال وقد الشجر@,
والُغلول@: اليد@/ مَغلول هو للبخيل وقيل به@/ قُيّد ف?ن@: وُغّل وسطه@/ ا1ٔعضاء فيَجعل
العطش@/ من داخله ã| ا1ٕنسان يتدّرعه ما والَغليل@: العداوة@/ والِغّل@: اòيانة@/ تدّرع

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

والتحقيق@:

وIّو1ً@, اً Ø	تغ يوجب ء ãÏ¾ ã| ء ãÏ¾ ٕادخال هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل ٕا.أّن واòلوص الصفاء من ويوجبIّوله القلب ã| يدخل ما وهو الِغّل مصاديقه ومن
والغَلَل وغ	ها@/ واòيانة سد Ò¡وا قد ß¡وا والضِّغن والبغض كالعداوة وانكدار@, خلط
,@ الواديى بطن من أو ا1ٔرض ب+ أو الشجر ب+ ضعيف خفيف Pريان Nريى ما وهو
حرارة عطش@مع شّدة عن عبارة والُغلّة@والغَلَل@والغُّل وIّو1ً@/ يوجب@طراوة@فzا نافذاً
رقبة ã| Nعل القيد هو والغُّل ا1عتدال@/ حالة عن خروجه وتوجب البدن ã| Qريى
البسـط عن Zنـعها فzا وقبض شّد بسبب ا1ٔعضـاء ã| يُدَخل كأ نّه Fzف أو يد أو
من يتحّصل ÇTصول أو دخل عن عبارة والَغلّة فzا@/ حالة تغي	 ويوجب وا¡ركة
ا Øu@فكأ ا1ٔصل@, بقاء مع مyا مستخرجة ملک من حاصلة فائدة وهيى ضيعة@, أو دار

الثياب@/ ويُلبَسIت يدخل ثوب والِغ?لة بطوuا@/ ã| وجارية داخلة
ا ß[ نَفٍس ُكّل Ø|تَُو Ú Ôj القياَمة يَوَم َغلَّ ا ß[ يأِت َيغُلل وَمن َيغّل أن Ø ãVلن كاَن وما

/@١٦١ . ٣ ُيظلمونـ � وُهم @َكَسَبْت

/@٤٧ . ١٥ ـ ُمتقاِبل� ر ÔÌ Ôº َع� ٕاخواناً ِغّل ِمن ُصدوِرهم ã| ما ونََزعنا

من صدورهم زوايا ã| وما اòلوص خ?ف قلوwم ã| داخً? يكون ما وهو
انكداراً@/ توجب ضعيفة أخ?ط



٣١٣ غّل

ã| بـل قـلوwم بـاطن ã| متمكِّـنة ليست ا Øuأ ٕا. ٕاشارة بالصـدور والتعب	
انكداراً@, توجب ãHّال والصفات اÊ»9نيّة والع?ئق الدنيويّة الكدورات من ظاهرها@,
بيyم Dف اختـ?فاً أوجبت قد ãHّال اXتخالفـة ا9زئيّـة وا1عتقادات ا1ٔفكار من أو
عنده@/ Fا وَوَجدوا أحداً@, َيلُمأحٌد َفلم ـ اG1ٕيّة اXعارف ã| مرات}م اخت?ف Mسب
ã| والغَلَل علzا@/ وتُبَعث فzا يَب� النفسانيّة الصفات ã}كبا النفس ã| والغَلَل

/@@ ةً Ò�َكب َو� ةً Ò�َصغ ُيغاِدُر � ـ وغ	ها واòديعة والغّش كاòيانة العمل
وخلوص تامة ع
عصمة يكون أن 1زم تعا.@: جانب@ا� اXبعوثمن Ø ã1والن

ٕاليه@: الناس ارجاع يصّح ØHح مطلق@, وصفاء @كامل
سول@/ الرَّ وأطيعوا Fَا أطيعوا

/@١٠ . ٥٩ ـ oَرح َرؤوٌف ٕانََّک ربَّنا آَمنوا للَّذيَن ً ّ̀ ِغ قلوبنا ã|َعل ÒQ و�

ليص	 الدنيا ã| نزعه ع
لزوم يدّل ا1:خرة ã| ا9نّة أهل صدور عن الِغّل نزع
ويظهر Ø
يتج فzا ا1:خرة فٕاّن منّورة@, صافية خالصـة قلوب 
ع ٕاخواناً اXؤمنـون

القيامة@/ يوم غلَّ يأت]ا َيغُلل وَمن باطناً@/ أو ظاهراً متحقِّقاً الدنيا ã| كان ما
/@٢٩ . ١٧ ـ الَبْسط ُكّل َتْبسطها ٕا;ُعنُقکو� َمغلولَة َيَدك َعل ÒQ و�

َمبسوَطتاِن َيداه َبل قالوا ا ß[ وُلِعنوا أيدvم ُغلَّْت َمغلولة Fا يُد وُد Òzال وقاَلت
/@٦٤ . ٥ ـ َيشاء َكيَف ُينفُق

/@٣٠ . ٦٩ ـ َصّلوه Òoح Ò�ا Ú Ôj فُغّلوه ُخذوه

آخـر ء ãÏ¾ ã| ء ãÏ¾ ٕادخال الغَّل فٕاّن الَبسط@, ضّد الغَّل أّن 
ع ا1:يات تدّل
ّ ظـاهريى بغُل ُغّلت ٕاذا ّ ظاهريى ٕامّا اليد ومَغلوليّـة وتغلّل@/ تقـيّد Fyبي يكون Mيث
ا1ٔفكار وبقيد والبخل ا1ٕمساك بغُّل غّلت اXع�ٕاذا جهة ومن Ø ã�باط وٕامّا به@/ وقيّدت
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فـهيى :@ Ø ã�باط أو ّ ظاهريى بغُّل مغلولة تكن n ٕاذا واليد الشـيطانّية@/ والوYيّة اòياليّة
مبسوطة@/

وحـينئٍذ بالُعنق@, تُعلَّق واXنك«Ìة اXغلولة اليد فٕاّن العنق@: ٕا. اXغلوليّة وأمّا
ã| ـ بقوله Øيع� nو ُعنُقک@, ٕا. بقوله Øع� هذا 
وع منقبضة@, مغلولة Tدودة تكون

العنق@/ ã| مغلولة غ	 اليد فٕاّن ُعنقک@,
:@ ã| Fك كنايًة@, النفس عن به Øيع� العنق ٕاّن ـ وأيضاً

خاضع�@/ Gا أعناُقهم فظلَّْت

فقط@/ النفس جانب حفظ ٕا. التوّجه ]نظور اليد قبض عن الyيى ٕا. فيشار
قدرته ã| Tدوديّة عن وتكشف توجب ا Øuفٕا وجّل@: عّز ا� يد مغلوليّة وأمّا
وهو ذلک@, عن وتعا. سبحانه ونوره@, ذاته ã| Tدوديّة عن تكشف وهذه وٕارادته@,

قالوا@/ ا ß[ ُلِعنوا ـ وصفاته ذاته ã| متناه وغ	 Tدود غ	 نور
باXال بالتعلّق مَغلـو1ً واجعلوه فيـه الغُّل فأدِخلوا أيى فُغّلـوه@: ـ@ قوله وأمّا
ـ فُغّلوه ُخُذوه ُسلطاِنيَه ã Ø@َهلَکع مالِيَْه ã Ø@أغ@ع ما ـ بقوله به اع ف Fك والعنوان,
السلسلة هيى ال�زخيّة صورها بل لک Òt n Fw والتعلّق والسلطان اXال أّن ٕا. ٕاشارة

ِذراعاً@/ سبعون ذرعها ãHّال
/@٣٣ . ٣٤ ـ َكَفروا الَّذيَن أعناِق ã| أ�غ`َل وَجَعلنا

/@٤ . ٧٦ ـ وَسع�اً وأغ`ً� َس`ِسل للكافريَن اعَتْدنا ٕانّا

/@٧١ . ٤٠ ـ ُيْسَحبون `سُل والسَّ أْعناقهم ã| أ�غ`ل ٕاذ

مyا@: ويراد أجزاء@/ اتّصال ã| استطالة فzا تكون ما ا Øu@أ السلسلة@: ã| سبق
?سل, السَّ مة@بصورة اXتسلسلة@اXتجسِّ الدنيويّة النفسانيّة ا¦اي?ت@وال¿Îوات س?سل
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تتحّصل ومyا اXاّديـة@, والتعلّقات وا¡دود التقـيّدات وهيى ا1ٔغ?ل تتحّصل ومyا
السع	@/

ـ وقـوله اÇ9ّر@/ هـو حب والسَّ ٕاليـه@/ يBُيل 1 جانب ٕا. ّر ÔN wا فالس?سل
الكافرون@/ wا يُسَحبون أيى اXبتدأ@, ُيْسَحبونخ�َعن

جانب من و1زم وIّصلتwا@, أيدvم كسبت ãHّال هيى وا1ٔغ?ل@: فالس?سل
أيى �أعتدنا�@, ا1عتاد مع� وهذا صاحبه@, ٕا. ء ãÏ¾ كّل ويُلِحق يوِصَل أن تعا. ا�

ع
شخص@/ وَيلزم ُيراد ما وٕاجراء ا1ٕنفاذ
والتواضع اòضوع يظهر وفيه الشخصّية@, مظهر العنق ٕاّن قلنا ا1ٔعـناق@: وأمّا

وا¡ياة@/ واXوت واK1فاض@, وا1رتفاع وا1ستكبار@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غلم@:

وهو الُغ?م ذلک من ¾Îوة وَهيج َحداثة 
ع يدّل صحيح أصل غلم@: ـ مقا
Ø+بـ وهو الxـذيب@, ã| Fك الشاّب الصحيح ولعّل شاربه ظهر الّذيى الشارب الطاّر
من هاج ُغلمـة@: الفحل اغتلم بابـه ومن وِغلFن@/ ِغلمة وا9مع والُغلوَمة@, الُغلوميّة

?ِحف@/ السَّ َذ@َكر الشاّب@, دثة@, Ò¡ا ا9ارية :@oوالَغل الÍÙÉاب@, ¾Îوة
ويطلق ِغلFن@, الكZة وbع ِغلمة@, القلّة وbع الصغ	@, ا1ٕبن الغ?م@: ـ مصبا
ما Ëºبٕا ÇVازاً شـيخ للصغ	 يقال Fك عليـه@, كان ما Ëºبٕا Vازاً الرجل 
ع الغ?م
واغتلم شبقه@, اشتّد ٕاذا تعب@, باب من ÓFََغل وَغِلم ال¿Îوة@/ شّدة والُغلمة@: ٕاليه@/ يَؤول

الÍÙÉاب@/ ¾Îوة شّدة من هاج ٕاذا البع	
وهو اغت?ماً@, واغتَلم وُغلمًة ÓFََغل يغلَم َغِلم الليث@: قال ـ ١٤٠ . ٨ الxذيب
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oوجارية ِغلّ غ?م يقال cر@: وقال /@Eوا1ُن الذكر فيه سواء :oغل ßXوا اXغلوب¾Îوًة@/
حديث ã|و للجارية@/ غ?مة الشعر ã| وجاء الشاّب@, الطاّر الغ?م الليث@: وقال /@o ِغلّ
ا1ٕنسان اِوز ÔN أن ا1غت?م :@ Ø ãsالكسا قال اXاِرق+اXغتِلم+ـ لِِقتال هَّزوا ÒQ ـ �ع� Ø ã
ع

واXباح@/ 	òا من به اُمر ما حدَّ
اغت?ماً@: واغتلَم ÓFَْغل يَغلَم ه Ô	وغ الرجُل َغِلم الÍÙÉاب@/ ¾Îوة الُغلمة@: ـ وا1ُنEلسا /@oوِمغلo وِغلّ َغِلم ورجل الُغلمة, الشديد :@o والِغلّ ا9ارية@, وكذلک هاج, ٕاذا
ا¤كم@: نسخة ã|و ا¡Çّد@/ Vاَوزة وا1غت?م@: /@o وِغلّ وِغلّيمة oوِمغل وِمغليمة َغِلمة
1ّٔن هـذا@, من وهو ,@ ØÌ¾ أو خ	 من به اُمر ما حـدَّ ا1ٕنسـان ÇVاوزة وا1غتـ?م@:

فzا@/ القدر Vاَوزة ال¿Îوة ã| ا1غت?م
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا1شـxاء@, مطلق ã| ا1عتـدال عن اòروج هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
اòاّصـة ال¿Îوة ã| وبعـدها والعقـل لـم Ô¡ا يبلغ أن الطفـل ã| Ø
يتج اXعـ� وهذا

ا9نسّية@/
با1شxاِء تقييده من ف?بّد اXعتدل@: القدر أو به اُمر ما حّد عن التجاوز وأمّا

التجاوز@/ مطلق 1 النفسانّية@, اXشxيات ã|و
يتّصف من أيى جاع@, الشُّ وزان 
ع صـفة ا1ٔصل ã| الُغ?م كلمة أّن والظاهر
يـبلغ@: n ما والطفل وغـ	ها@, وك?م وبطن ولعب Gو ã| ال¿Îوة مطلق فيه Ø
ويتج

جهة@/ ّ أيى ã| ال¿Îوة يعيش]طلق ٕانّه حيث اXع�@, Gذا Økأ مصداق
:@ ã| Fك ا9ديد@, ع
اXولود ا£يد القرآن ã| اُطلق وقد



٣١٧ غلم

وكاَنِت ُغ`ٌم ã; يكوُن Øæأ َربِّ قاَل ///@ ييى Ö ÒJ ُه Ôdٕا ِبُغـ`ٍم َك ÔÌ Ù¿ُنب ٕانّا َز@َكريّا يا
/@٢٠ ـ ٧ . ١٩ ـ Ì Ò¿ بَ ã@َسْس Ö ÒZ Ònو ُغ`ٌم ã; َيكوُن Øæقاَلتأ ///@ عاِقراً ãçامرأ

:@ ã| Fك بالغ@, غ	 ع
طفل أطلق وقد
/@١٩ . ١٢ ـ ُغ`م هذا ¿Ìي بُ يا قاَل فأد;دلَوه
/@ ٨٢ . ١٨ ـ َيتيم� Öلُغ`َم� َفكاَن داُر ß� ا وأّما

بالغلبة@/ البالغ@, غ	 خصوصالطفل ã| مستعملة صارت الكلمة فهذه
يكن n اXع� وهذا اXطلق@, با1شxاء مشعراً ماّدته Mسب الغ?م لفظ كان ا@ ØXو
بقوله@: والتعريف التوصيف ãÏÉيقت مقام ã| وصفه به@: اG1ٕ×يّة البشارة مقام ã| مناسباً

/@١٠١ . ٣٧ ـ oَحل ِبُغ`م Ìناه Ú¿ فبَ
/@٥٣ . ١٥ ـ oَعل ِبُغ`م ك ÔÌ Ù¿ُنب ٕانّا تَْوجل �

/@٢٨ . ٥١ ـ oَعل ِبُغ`م Ìوه Ú¿ وبَ ْف Ò ÒH � قالوا

/@١٩ . ١٩ ـ اً َز@ِكيّ ُغ`ماً لَِک َهَب ٔ�ِ

/@٧ . ١٩ ـ يي ÒJ ُه Ôdٕا ِبُغ`م
ا¡لم@: Iقّق ٕاذا وكذلک العلم@, نفوذ وقعتIت ٕاذا معتدلة تكون ال¿Îوة فٕاّن
@ا1ٕحساسات@/@@والðكية@تنحية@ما@ليس@Mّق@وٕاخراجه@/ ã|@ّنه@حصول@انضباط@وطمأنينة فٕا

أيضاً@/ الروحانيّة ا¡ياة تشمل وا¡ياة
oتأث و� فzا لَغو � فzا َيَتناَزعون ان@/// Zبٕا م Ôx يَّ ذُرِّ م Ôxواتَّبََع آَمنوا والَّذيَن

/@٢٤ . ٥٢ ـ َمكنون لؤلؤ م Ô Úu@كأ م Ô ÒG ِغلFن zم َعلَ وَيطوُف

كوuم ٕا. ٕاشارة م@: Ô ÒG ـ بقوله والتقييد لم@, Ô¡ا يبلغ n طفل ٕانّه قلنا غ?م@, bع



غلو ٣١٨

خدمxم@/ 
وموظّف+ع ومنسوب+ٕالzم Gم Uصوص+
الوظائف تلک ã| وع?قة شديد اشxاء ذويى ٕا.كوuم ٕاشارة والتعب	بالغ?م@:
اòلوص ã| م Øu@وأ وٕاخ?صوTّبة@, بٕاحساسات به يؤَمرون ما يَفعلون ٕالzم@, ا¤ّولة

ا¤فوظ@/ كاللؤلؤ القلب وطهارة النيّة وصفاء
/@oتأث و� فzا لغٌو �

جهة من ا9نّة أهل وأّن اX?ئكة@, جنس من كوuم يناسب التوصيف وهذا
اX?ئكة ٕا.معا¾Ìة ومتناسبون مستعّدون وباطناً@, ÓÊ»ج ههم Ø:وت وطهارtم لطافxم

وVالسxم@:
والَم`ئكُة م ßtوذّريّا وأزواِجهم آبائهم وَمنصَلحِمن ا Òuَيدخلو َجنّاتَعْدن

/@٢٥ . ١٣ ـ باب ُكّل ِمن zم َعلَ َيْدخلون
ãHّال اXاّدية ا9نسيّة ال¿Îوة جهة ٕا. الغلFن ذ@كر ã| النظر أّن عليک يذهب ف?
ومن اXاّدة مقتضيات من اòاّصة ال¿Îوة تلک فٕاّن الدنيا@: ã|العيش عوامل من هيى

البدن@/ بزوال تزول ãHّال البدنيّة القوي لوازم
وأرّق لطفاً وأدّق امتداداً وأدوم التذاذاً 
وأح عمقاً أشّد ا1:خرة ã|والعيش

ة@/ ا�Ðخَر َعيُش ٕاّ� َعيَش � الّلهمَّ ـ طهارة وأقوي هاً Ø:ت
/@١٧ . ٣٢ ـ Ôأع� ة ُقرَّ ِمن م Ô ÒG ã$اُخ ما نَفٌس َتعلم َف`

/@٢٦ . ١٣ ـ َمتاٌع ٕاّ� ِخَرة Ðا� ã| نيا الدُّ ياةُ Ò¡ ا وما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غلو@:

غ? يقال َقدر@, وÇVاَوزة ارتفاع 
ع يدّل ا1ٔمر ã| صحيح أصل غلو@: ـ مقا



٣١٩ غلو

وغ? ه@/ حدَّ جاوز ٕاذا ُغلّواً ا1ٔمر ã| الرجُل وغ? ارتفاعه@/ وذلک َغ?ًء@, يَغلو عُر السِّ
وكّل ذلک@, من تَفاَع? الرج?ِن@: Ò.وتغا غاية@/ Ï½أق ÓFÎº به رمي ٕاذا َغلواً ب«Îمه
ِغ?ء@/ وغاَلْت اغت?ء@, واغتَلْت َغلْواً@, س	ها ã| الدابّة وغلت َغلوة@, ذلک عند مَرماة
يكون 1 وذلک َوَبره@, عنه Ì»Lا ٕاذا الداّبة@: ¡ُم وتَغا. وطال@/ ٕارتفع النبُت@: Ò.وتغا

الِقدُر@/ وغلِت وُعلّو@/ ن Ò ßdو قّوة عن ٕا1ّ
َغلَوات وا9مع عليه@, يُقـَدر ما أبعَد Îºم َرمية وهيى الغاية@, الَغلوة@: ـ مصبا
ُغلّواً ين الدِّ ã| وغ? الغاية@, Ï½أق به رمي قتل@: باب من ب«Îمه وغ? وات@/ ÒÎ Ò¾ مثل
ويـقال بالغ@/ مُغا1ة@: أمره ã| Ò.وغا ا¡ّد@/ جاوز ØHح وشّدد تصّلب قعد@: باب من
وغاليُت ـعر@/ السِّ ا� 
أغ فيقال باGمـزة@, ويَتعّدي َغ?@, قد وارتفع@: زاد ٕاذا ء ãÏ¿لل

زائد@/ أيى غال@, بثمن ٕاش يته به@: وغاليُت اللّحم
يغلُو ين الدِّ ã| وغ? دود@, ÒW َغ?ًء@: عُر السِّ غ? الليث@: قال ـ ١٩٠ . ٨ الxذيب
¡ُم وتغا.× قوا_ها@/ فّة ßR ã
وتغت َغلواً س	ها ã| تغلو والدابّة ا¡ّد@/ جاوز ٕاذا غلّواً@:

العظام@/ ع
رؤوس وصار ٕارتفع الداّبة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

َغ?ء مصاديقه@: ومن ا1رتفاع ã| ا¡ّد Qاوز هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل الس	أّن ã| الدابّة وَغلو أمر@/ ã| واXغا1ة عقيدته@/ أو دينه ã| الرجل وغلّو متاع@/ ِسعر
كان ٕاذا ا¥ن ã| والغ?ء الزائد@/ السمن من الدابّة ¡م ã| ã.والتغا حركته@/ ã| شّدة من

مس	ه@/ وارتفاع ميى الرَّ ã| والَغلو وعلّوه@/ النبت ã| والَغلو معتدل@/ قدر عن زائداً
اXع� هذا ويشتّد ا9ملة@, ã| نفوذ 
ع يدّل الغ+ صوت جوهر أّن `O و1

رخوة@/ ويضعفMروف جهرة@, شديدة متجانسة أخري حروف ٕا. ØËÉب



غلو ٣٢٠

وغّم@/ وغّل وغلم وغلو وغلج وغلب غلق ã| Fك فا1ّٔول
وغفل@/ وغفر وغفق وغّش وغّس وغّر غّث ã| Fك ãæوالثا

غزا ٕاذا َربٌَض قَوٍّ ِظلُّ ـ وهيى ا Òxحّر@ك ٕاذا النَّفَس جريى ما@ينقطع ا£هورة فٕاّن
عن ينقطع ما والشديدة@: َخَصفَُة@/ َستَْشِحثُک ـ وهيى ـ R?فها واXهموسة مُطيع@, ُجنٌد

R?فها@/ خوة والرِّ قطبَت@/ أجُدك ـ وهيى ا1ٕسكان
ـ َضّلوا َقد َقوم أهواَء تتَِّبعوا و� ّق Ò¡ا Ò�دينكُمغ ã| َتغلوا الِكتاب� أهَل يا ُقل

/@ ٨٠ . ٥

Ï»عي اXسيُح ا Ú̂ ٕا ّق Ò¡ا ٕاّ� Fَع�ا تقولوا و� دينكُم ã| َتغلوا � الِكتاِب أهَل يا
/@١٧٠ . ٤ ـ Fا َرسوُل hَمر ابُن

هـو والديـن الديـنّية@, ا1عـتقادات ã| ا1عـتدال عن اòارج ا1رتفاع يراد
والنصاري الzود من الكتاب أهل واòطابXطلق آخر@, أمر أو برنا¶ قبال اòضوع

وغ	هم@/
أو آخر ّ ٕاG×يى Ø ã1ن من ا¡ّق@, قبول عن MيثZنع الشديد التعّصب ٕاظهاُر واXراد
رسوله ã|و وجّل عّز ا� ã| ا¡ّق عن اXتجاوز القوُل أو حّق@, دين أو ّ Êºويى @كتاب

الضالّ+اXضلّ+@/ أهواَء ٕاتّباعاً اXبعوث@,
و1@خصوصيّة حقّاً, كوuا وا1:راء@: والعقائد اG1ٕيّة ا1ٔديان bيع ã|ناطXا فٕاّن

حقّاً@/ كونه ٕا1ّ صحيح اعتقاد أو Ø+مع Ø ã1ن أو خاّص لدين

كان@, مورد ّ أيى ã| استقباله@, و¾Ìعاً عقً? Nب الّذيى اXطاع اXتّبع هو فا¡ّق
يكون@/ دين ّ أيى ã|و ُينسب@, شخص ّ أيى وٕا.

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



٣٢١ غ�

غ�@:
wا@/ تطّيبت ٕاذا وتغّللُت@: بالغالية وتغّليُت الطيب@/ من أخ?ط الغالية@: ـ مصبا
باب من Ò
تَغ َغِلَيْت لغـة@: ã|و أيضاً@/ وَغلَياناً ÍÈب@, باب من َغلياً الِقـدر وغَلت

/@
مُغ فهو ٕاغ?ء@, وLَوه الزيت أغليُت فيقال باGمزة ويَتعّدي تِعب@/
هيى أيى هذا@, من يكون أن fمكن الغالية@: وأمّا غلَياناً@/ ã ß
تَغ الِقدُر غَلت ـ مقا

القيمة@/ غالية

يقال و1 وَغّ?ها@/ وأغ?ها وَغلَياناً@, َغلياً ã
تغ ُة وا9رَّ الِقدر وغلت غ?@: ـ لسا
َغِلَيْت@/

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

والتحقيق@:

وسكون@/ اKفاض ٕا. ينxيى ارتفاع حصول هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
الطيّبة ا1ٔجزاء من اXركّبة والغالية حHيسكن@/ وَجيَشانه ء ãÏ¾ غليان ومن@مصاديقه@:

وتسكن@/ ã
تَغ والدهن
ا1نكسار@/ 
ع الداّل الياء حرف ÏÉقت[ فzا واK1فاض

أ@ك�@/ اشتقاق الغلو وماّدة وب+اXاّدة
ُخـذوه oمÇ Ò¡ ا ãكَغ� الُبطـون ã| ãيَغ� هِل ÔXكا oأ�ث طعاُم ّقوم الزَّ ةَ َشـَجَر ٕانَّ

/@٤٥ . ٤٤ ـ oح Ò�ا ٕا;َسواء فاعِتلوه
تناوله واXراد معنويّاً@, أو ماّدياً فروع منه وظهر ع? ما ا Øuٕا الشجرة ã| سبق
ي?_ه 1 ا ØW أ@نّه ومعلوم وأفكاره@, وأخ?قه أعFله سيِّئات من وتعلو تنمو شجرة من
ووحشة اضطراباً يوجب oا¡م أّن Fك اXزاج@, اعتدال عن اòروج ويوجب يومئذ@,



غمر ٣٢٢

وTنة@/ وابت?ء وعذاباً
من والزقّوم واطميناuا@, وسكوuا اXعدة ã| العمل باعتدال يتحقّق اXزاج فٕاّن
ã| Fك البطـون ã| ã
فيغ وم?_اً@, مطبوعاً 1@يكون فيه ومكروهيّة ومرارة حّدة جهة

اX?_ة@/ غ	 ا1ٔطعمة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غمر@:

ذلک من الشّدة@/ بعض ã| وسـ @, تغطية 
ع يدّل صحيح أصل غمر@: ـ مقا
فرس فيقال ذلک من يشتّق Øj ÇIته@, ما َيغُمر 1ٔ@نّه بذلک يى Ødو الكث	@, اXاء الَغْمر@:
ومن َغْمر@/ عطاء@: ßXا للرجل ويقال الَغمر/ باXاء كZته ã| جريه ُشبّه ,@ ْريى Ò9ا	كث َغْمر:
عن ا¡ّق يس  ء ãÏ¾ ا Øu@1ٔ َغمرة يت Ødو واللهو@, الباطل ã| اFu1ك الَغْمرة@: الباب
/@Ï¿تغ ا Øu@1ٔ َغمرة@, شّدة وكّل ,@Ï¿تَغ ãHّال شدائده اXوت@: وَغَمرات صاح}ا@/ ع+
وهو الَغمـر@: ومنه تسـ ه@/ أمور ã| يقع كأ@نّه ا1ُمور ã| بنفسه يرميى ُمغاِمر@: وف?ن
الصدر 1ّٔن يى Ødو الصدر@, ã| قد ß¡ا والِغمر@: عنه@/ ُس ت ا Øu@كأ ا1ُمور@, ّرب ÔN n الّذيى
ا1ٔغFر@/ وا9مع ا¡قد@, هو الّذيى بالِغمر مُشبه وهو الَعطش@, والِغمر@: عليه@/ ينطويى
القََدح والُغمر@: اليد@/ تُغطّيى ا Øu@كأ اليد@, ã| تب� رائحته وهو اللحم@, َغَمر الباب ومن

َيغُمره@/ اXاء كأّن الصغ	@,
والِغمر تِعب@, باب من علينا صدُره وَغِمر ومع�@/ وزناً قد ß¡ا الِغمر@: ـ الغـ+مصبا ØËÉب النـاس غFر ã| ودخلت ,@ Ó�ومع وزناً الزaة والَغْمـرة@: العطش@/ أيضاً@:
وهـو ُيزَرع n ما وقيل ا1ٔرض@, من اòراب والغاِمر@: أيضاً@/ زxaم ã| أيى وفتحها
يَبلغه n وما مفعول@, ]ع� فاعل فهو َيغمره@, اXاء 1ّٔن غاِمر له وقيل الزراعة@, Jتمل
ã| اFu1ك والغمرة@: ومع�@/ وزناً ه Ô أس سـ ته مثل أغمُره وَغمرته قفر@/ فهو اXاء

الباطل@/



٣٢٣ غمر

أثر يزيل الكث	الّذيى للFء قيل ومنه ء@, ãÏ¿ال أثر ٕازالة الَغمر أصل غمر@: ـ كFمفر َغْمر@, FG فقيل الَعدو الشديد والفرس ّ السخيى الرجل شبّه وبه وغاِمر@/ َغْمر سيله
َتغـُمر ãHّال للجهالة مَثً? وُجعل ها@, Xقرِّ السـاترة اXاِء معظَم والَغْمرة@: بالبحر@/ ا Ø{ش

صاح}ا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو مـتسـفّل Tيط ã| ٕايراده أو ء ãÏ¾ ورود هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا1ٔصل أّن
/@m?م غ	 جريان

والَغوص@: والِغّل والَغور الَغمس ـ وب+مواّد بيyا والفرق
اXايع@/ ã| Fك ب«Îولة@, آخر ء ãÏ¾ ã| ء ãÏ¾ ٕادخال هو الَغمس@: أّن

فيه@/ والتحّرك ء ãÏ¾ ٕا.باطن ورود هو والَغوص@:

فيه@/ واKسافه ء ãÏ¾ قعر ã| ورود هو والَغور@:
اً@/ Ø	وتغ يوجبIّو1ً Mيث ء ãÏ¾ ã| ء ãÏ¾ ٕادخال والِغّل@:

أمر ã| أو كث	@, ماء أو ماء@, سـي?ن ã|شخص ٕايراد الَغمـر@: مصاديق ومن
أو حـ	ة أو غفلة Tيـط ã| وروده أو مهلكة@, ã| أو وازدحام@, زaة ã| أو شديد@,
ِحقد أو عطش مضيقة أو قهر أو `ول أو مضيقة أو جريان أو Gو@, أو ُسكر أو عFية

وهكذا@/ Iّزب@, أو
وغ	ها@/ الس	 وÌºعة والغرق وا¤جوبيّة Ø التس ا1ٔصل@: لوازم ومن

/@١١ . ٥١ ـ ساهون َغمرة ã| ُهم اّلذين اòّراصوَن ُقتل
/@٥٤ . ٢٣ ـ ِح� Ø0َح م ßtَغْمر ã| َفَذْرُهم
/@٦٣ . ٢٣ ـ هذا ِمن َغْمرٍة ã| م Ôwقلو َبل



غمز ٣٢٤

/@٩٣ . ٦ ـ اXوِت َغَمرات ã| وَن ßXالظّا ٕاِذ تََري ولَو

هو وال«Îو متـ+@/ أساس ٕا. اسـتناد دون من الظّن 
ع ٕاخت?ق رص@: Òòا
كّل ã| مناسبة َغمرة مطلق مyا ويراد للمّرة@, مصدر والَغمرة يقصده@/ عمل عن غ	الغفلة متسفّل جريان أو منحطّة حالة ã| ء ãÏ¾ ٕايراد أو ورود الغمرة@: ٕاّن وقلنا مورد@,

/@m?م
اXوت فٕاّن منحّطة@, متسفّلة كلّها والتكذيب@: والكفر وال¿Ìك اXوت وحا1ت
ا¡Çّق مـقام عـن تسـفّل الكـفر@: أو وال¿Ìك الدنيوّية@/ ا¡ياة من نازلة مرتبة آخر
وتنّحيى تبّعد والكذب@: والض?ل@/ وا¡	ة والعمي ا9هل ظلمة ٕا. والنور والتوحيد

والغواية@/ الزيغ ã| واLطاط والصفا@, والصدق ا¡ّق عن
بٕادامـة ÏÈير أو اLطاط@, ٕا. نفسـه ٕايراد أو الورود يطلب ا1ٕنسان دام fا
َعن الُعـْميىِ wاِديى أنَت وما ـ@ واXوعظـة @كري الذِّ تنفـعه ف? فيـه@: والعيش الكون
واً@/ ÒGو َلِعباً م Òyِدي ذوا Ò ÚHا الَّذيَن ِر وذَ ,@ Òؤمن�Xا َتنَفُع @كَري الذِّ فٕانَّ وذَ@كِّْر xم@, َض`لَ
وا¡Ç	ة والظـلمة والغـفـلة وا9هل باللّهـو ا1بت?ء من حالة أشّد والَغمـر@:

اXتسّفلة@/ ا¡ا1ت هذه سيطرة Iت ورود فٕانّه والض?ل@,
ا¡دث@/ استمرار 
ع وتدّل اXفاعلة@, من فهو الُمغاِمر@: وأمّا

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

غمز@:

فـيه وليس حاجب@, أو بع+ ٕاليه أشار ÍÈب@: باب من غمزاً غمزه ـ مصبا
ٕاذا :@ بـيديى الكبش غمزت قوGم من ,@ بيديى وغمزته عيب@/ أيى َمغمزة@: و1 َغمñة

العرج@/ شبيه وهو َغمزاً@, مَشيه ã| الدابُّة وَغمز لَتعرفdنه@, جسستَه



٣٢٥ غمز

ذلک من يستعار@, Øj ء@/ ãÏ¿ب ء ãÏ¿ال ã|كالنَّخس وهو صحيح أصل غمز@: ـ مقا
عقل ã|و اXعاِيب@/ واXغاِمز@: ا9ميل@/ بغ	 وُذ@كر غاب ٕاذا َغمزاً@, بيديى ء ãÏ¿ال غمزت
ِمن الدابّة غَمز ومنه@: أشار@/ ْفنه@: ÒP َغمز يستعار@: ا ØWو ُيستضَعف@/ كأ@نّه َغمñة@, ف?ن

برجله@/ ا1ٔرَض يغِمُز كأ@نّه ِرجله@,

ما قيل@: ومنه ُمعاب@/ فيه ٕا.ما طلباً اليد أو فْن Ò9با ا1ٕشارة الَغْمز@: أصل ـ مفر
ٕاليه@/ wا يُشار نقيصة أيى َغمñة ف?ن ã|

والَغـمز@: وا¡اجب@, فن Ò9با ا1ٕشارة الَغمز@: الليث@: قال ـ ٥٥ . ٨ الxذيب
كلمة منـه dعت تقول@: العقـل@, ã| وَجهلة العمل ã| َضعفة والغمñة@: باليد@, Í½الَع
مَطمع@/ أيى َمغمز ا1ٔمر هذا ã| ما وتقول@: الَمعايب@, والَمـغاِمز@: عقله@, ã| فاغتمزtا
استضعفَته@/ ٕاذا ٕاغFزاً@: أغمزُت@فيه @زيد: ãèأ عن جل@/ من@قبل@الرِّ الظلع @الدابّة: ã| والَغْمز

الرجال@/ من عاُف والضِّ sوالغ ا1ٕبل من ذال الرُّ الَغَمز@: :@ ّ ا1ٔصمعيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ع+ أو حاجب أو فن ÒP ء ãÏ¾ ٕا. ٕاشارة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
والتضعيف@/ التعييب مقام

ما 
وع فيه@/ عيب طلب بعنوان باليد ء ãÏ¾ Í½ع 
ع تطلق اXناسبة وwذه
جل@/ الرِّ ã| وميل ضعيف وع
عرج غمñة@/ هذه فيقال وُيعاب@, تقر ÔJ

والطَّ:@: مز والرَّ مز ÒGوا اللَّمز وب+ بيyا والفرق
/@ Ø ã̀ خ بك?م ولو اXواجهة ã| كالغمز اللَّمز أّن
بالغيب@/ بل اXواجهة@, غ	 ã| كاللَّمز مز@: ÒGوا



غمض ٣٢٦

ٕاشارًة@/ باسxزاء كلمة والطَّ:@:
مطلقاً@/ غ	Yا أو بالشفت+ ٕاشارة مز@: والرَّ

َيـتغاَمزون wم َمّروا وٕاذا َيضحكون آَمنوا الَّذيَن ِمَن كانوا أجَرُموا الَّذيَن ٕانَّ
/@٣٠ . ٨٣ ـ انَقلبوا وٕاذا

التـحق	 بـعنوان ٕالzم يشـ	ون أيى ا1سـتمرار@, 
ع ويدّل تفاعل@, التغامز
والتعييب@/ والتضعيف

با¡ياة Gم استيناس و1 وزينxا@, الدنيا با¡ياة متعلِّق+ كوuم بلحاظ وهذا
� والعبادة دينيّة بأحكام والعمل ورسوله با� اZ1ٕان فيتصّورون اXعنوّية@/ الروحانيّة

وباطل@/ اLراف ã| خوضاً الرسول@: واتّباع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غمض@:

لغة@, :@ ØËÉبال وغُمَض مأخذه@, Ò ã ß̀ َخ قعد@: باب من ُغموضاً ا¡قُّ َغمض ـ مصبا
أطبقُت@ا1ٔجفان@/ تغميضاً: @ٕاغFضاً@وغّمضxا Ò+الع وأغمضُت 1ُيعَرف/ غامض: ونسٌب

ما فالَغْمض@: وتداخل@/ ء ãÏ¿ال ã| ع
تطامُن يدّل صحيح أصل غمض@: ـ مقا
فـهو وغ	ه@, العلم من ُء ãÏ¿ال َغمض يقال Øj ُغموض@, وbعه ا1ٔرض@, من تَطامَن
و1 النوم من ُغمضاً ُذقت ما ويقال@: بارزًة@/ شارعًة تكن n ٕاذا غاِمضة@: وداٌر غاِمض@/
وهـو الرجل َيرك}ا الذنوب واXغمَّـضات@: العـ+@/ فيه تُغَمض ما كقَدر أيى ِغFضاً@,
ا¡وض عن ُرّدت ٕاذا الناقة@: ُغمِّضت ويقال@: َيرها@/ n كأ@نّه يُغّمضعyا لكنّه يعِرفها
كأ@نّک رققتَه ٕاذا السيف@: حدَّ وأغمضُت فورَدْت@/ عينzا مُغمِّضًة الذائد 
ع فحملت

العيون@/ عن أخفيته لرقّته



٣٢٧ غمض

ُغموضاً@/ تَغُمض غمضت وقد شارعة@, Ô	غ غاِمضة@: داٌر ـ ٢٠ . ٨ الxذيب
وخلخال غَمضُغموضاً/ وقد غاِمض, وأمر ا¡ملة@/ عن الفاتر والغاِمض@من@الرجال:
أغمضت غمضتو1 وما غامضأيضاً@/ وكعب غموضاً@, الساق ã|غَمض غاِمضقد

ã| ã. اُغـُمْض ويقال نوم غ	 من التغميض يكون وقد كّلها@/ لغات اغتمضت@: و1
قد :@ الرأيى ا9يّد للرجل ويقال \نه@/ من ã. ُحّط أو رداءته Xكان ãæِزد أيى البياعة@,

ودّقة@/ نظر فzا غاِمضة@: ومسألة ,@ الرأيى ã| وأغمَض النظر أغَمض

والتـغميض والُغFض والُغمض Qاوزت@/ ٕاذا عنه وغّمضُت ـ ٤٠٧ ا1شتقاق
ا1ٔرض@/ الغامضمن اyXبط والَغمض@: النوم@/ من واحد@,

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

والتحقيق@:

الفرق هو وهذا جانب@/ ٕا. [ايل ã|خفض هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
ا1ٕطباق@/ فض@, Òòا الَغّض@, ـ وب+مواّد بيyا

القلب@/ ع+ أو Í½ع+الب ã| يكون أن من أعّم اXع� وهذا
الَمرأي@, عن [ايل مع ما خفاء فيه كان ٕاذا ا¡ّق ã|ُغموض مصاديقه@: ومن
خفاء فzا كان ٕاذا@ العلوم ã|و جانب@, ã| اXنخفضة ا1ٔرض ã|و النسب@, ã| وهكذا
وفzا اXعروف الشارع عن مBيلة كانت ٕاذا الدار ã|و اXتوّسطة@/ ا1ٔفكار عن و[ايل

الع+@/ ã| وهكذا خفاء@/
فتجّوز@/ القيدين ¡اظ بدون والتجاوز ع
النوم ٕاط?قها وأمّا

واÇòفاء الفـتور oفاهÇf ,@Fxوم?حظ القـيدين Iـقّق من ا1ٔصل ã| ف?@بّد
فتكون القيدان@: فzا لوحظ ٕاذا وغ	ها@: اòلخال ã|و الناقة ã|و السيف ã|والغموض

Qّوزاً@/ تكون وٕا1ّ ا1ٔصل@, مصاديق من



غّم ٣٢٨

Ôrوَلس ُتنِفقون ِمنُه بيَث Òò ا موا َتَيمَّ و� طيِّباِت@/// ِمن أنِفقوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ يا
/@٢٦٧ . ٢ ـ فيه ُتغِمضوا أن ٕاّ� بآخِذيه

تأخذونه@/ Dف تساTوا ØHح خفض@فzا@, مع أعينكم@وأبصاركم يلوا Ô] أن @ٕا1ّ أيى
تعا.@: قال ـ ا1ٕنفاق بعد كاXّن هو ء@: رديى خبيث ء ãÏ¾ ٕانفاق أّن `O و1

Çم Ô ÒG أذًي و� َمـنّاً أنَفقوا ما ُيتِبعوَن � Ø Ôj Fِا َسـبيِل ã| م Ô ÒGأموا ُينِفقوَن الَّذيَن
/@٢٦٢ . ٢ ـ م ß Ùwَر ِعنَد أجُرُهم

الطرف@/ ã| أذًي ويوجب وا1ٔذي@, كاXّن خبيث@: ء ãÏ¾ فٕانفاق
التـعلّق وعدم ا�@, ã| ا¤بّة عن يكشف الطّيبات@: من ا1ٕنفاق أّن ٕا. مضافاً

/@Fzف ازدياداً يوجب Øj ومتاعها@, بالدنيا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غّم@:

ء ãÏ¿ال غممُت تقول@: وٕاطباق@, ع
تغطية يدّل صحيح واحد أصل غّم@: ـ مقا
أغـمُّ رجل يقال بنائـه@, ã| وا9}َة القَفا عُر الشَّ َ يُغطِّيى أن والَغَمم غّطيُته@/ أيى أُغّمه@,
رقة ßòا وهيى الِغFمة ومنه واضح@/ وقياسه غFمة@, bع الغFم الباب@: ومن ُء@/ ØFَغ وج}ة
وليلة َغّم يوم ويقال ُيَر@/ n ٕاذا اG?ُل@: وُغمَّ /@ Ò́ الر د ÒQ 1 كيى شّداً الناقة ع
أنف تُشّد

معروف@/ القلب@, Ï¿يَغ ء ãÏ¾ وهو ,@ Ó ØFغ يُغّمه ا1ٔمر وغّمه /@ Ö+مُظِلَم كانا ٕاذا غّمة
يُغطِّيى 1ٔ@نّه ,@ غمٌّ للحزن قيل ومنه غطّاه@, قتل@: باب من Ó ØFغ ُء ãÏ¿ال غمَّه ـ Óمصبا ØFَغ وال«Êُء اليوُم وَغّم ُغَمم@/ وا9مع وَلبس@, ح	ة أيى غّمة ã| وهو لم@, ß¡وا ال«Ìوَر
/@ ã̀ خ :@�òا عليه وُغّم /@oغ أو حّر تكاثف من بغّم جاء وأغّم@: أيضاً@, قتل باب من
وَغّم منه@/ أخّص والَغFمة السحاب@/ والَغFم@: غ	ها@, أو oبغ س  أيضاً@: اG?ل وُغّم



٣٢٩ غّم

أغمُّ ورجل وقفاه@, ج}تُه ضاقت ØHح رأسه َشعر سال تِعب@: باب من Ó ØFغ الشخُص
مّكة@/ من ث?ث+ميً? ã| واد :@oالَغم وكراع ء@/ ØFَغ وامرأة والقفا@, الوجِه

fه ألغمَت ٕاذا وغ	ه@: ا¡Fَر وغَممت /@ Ørفاغ غمَّه الُغموم@, واحد الَغّم@: ـ صحا
الُكربة@/ والُغّمة@: فانغّم@/ غطّيته, وَغَمْمتُه: /@mFوا9مع@الغ الكعام, وهيى الِغFمة وِمنخريه
بالنَّفَسمن يأخذ كان ٕاذا َغّم@: يوم فهو يوُمنا@, وَغّم ملتِبس@/ م}م أيى ُغّمة@: أمر يقال
َغور@, ماء تقول Fك باXصدر ُوصف غامّة أيى غّم وليلة مثُله@/ يوُمنا@/ وأغّم ا¡ّر, شّدة

/@ اُغِميى مثل اسُتعجم@, أيى :@�òا عليه وُغّم
/@oَغ تكاثف أو حّر من بالَغّم جاء وأغّم@: Ó ØFغ اليوُم َغمَّ ـ ٤٣٠ . ٢ ا1ٔفعال
ُس @/ اG?ل@: وُغّم غطّاه@/ ه@: Ò	وغ وا1ٕناَء الغّم@/ عليه أدخَل :@ Ó ØFغ وغّمه كذلک@/ وال«Êُء

ُز@كم@/ الرجل@: وُغّم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

صّحة أو سعة من مثله أو نور قبال ã| التغطية هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
/@ ّ معنويى أو ماّديى مورد ã| يكون أن من أعّم فهو bال@, أو wجة أو Ìºور أو

:@ ã| Fك ّ اXاّديى اXورد ã̀ ف
/@٥٧ . ٢ ـ ْلوي والسَّ اXنَّ َعَلْيكُم وأنَزْلنا الَغFَم َعَلْيكُم لنا وظلَّ

يطلق الغFم أّن Fك وحركته@, اSراره بلحاظ عليه ويطلق السحاب هو والَغFم
الشمس@/ نور مغطّياً كونه باعتبار

:@ ã| Fك Ø ãæالروحا اXورد ã|و
@ـ ن ×a للرَّ ا¡قُّ َيومئٍذ الُملُک @ ً̀ Zي تَ الَم`ِئكَُة َل ونُزِّ بالَغFم Êُء Ú»ال ُق َتشقَّ ويَوَم

/@٢٥ . ٢٥



غّم ٣٣٠

البـاء وحرف ا¡ـّق@/ نور ã Ù
Qـ عن يُغطِّيى ما الكرZـة ا1:ية هذه ã| والَغFم
/@ Ø ãæالروحا ال«Êء ال«Êِء@: من واXراد تتشّقق@/ وا1ٔصل مضارع تشّقق@: وكلمة للتعدية@/
بعد به واXقابلة ,@ Ø ãæالروحا Ònالعـا ومواجهُة ,@ Ø ãæÊ»9ا والبدن اXاّدة فناء يراد

فيه@/ اX?ئكة ونزوُل وَغFم@, حجاب انشقاق
/@١٥٤ . ٣ ـ ُنعاساً أَمنة الَغّم َبعد ِمن َعَليكُم أنَزَل Ú Ôj

/@٤٠ . ٢٠ ـ ُفتوناً وفَتنّاك الغّم ِمَن يناك فنجَّ َنفساً وقتْلَت
/@ ٨٨ . ٢١ ـ اXؤمن� ُننجيى وَكذلک الَغّم ِمَن يناُه Ú ÒSو لَُه فاسَتَجبنا

ـيناك ØSو ا¡رب@/ ã| وا1غBم وا1بت?ِء اXضـيقة من والنجاة ا1ٔمن أنزل أيى
واستجبنا النفس@/ قتل ã| كانت ãHّال والوحشة وا1ٕضطراب ا1ٕبت?ِء حالة تغطية من
تغطية هو فالغم@: مغاضباً@/ كونه ã| له حصلت ãHّال الشديد ا1بت?ِء تغطية من يناه ØSو

وتنّعم@/ وسعة رخاء قبال ã| ومضيقة وابت?ِء شّدة
َيُكـن � Ú Ôj @كاَئكُم ÒÌ Ô¾و أمَر@كُم عوا ßbفأ ِلَقومه@/// قاَل ٕاذ نوح َنبأ zم َعلَ واتُل

/@٧١ . ١٠ ـ Ú ã;ٕا اقضوا Ú Ôj ة ُغمَّ َعَليكُم أمُر@كُم

لزوم يـراد الغّم@/ ويتكّون يتحّصل بسـببه ما أيى يَُغّم@, به ما ]ع� فُعلة الُغّمة
للغّم@/ سبباً 1@يكون ØHح تعملون ما ã|و اُموركم جريان ã| والتعقّل والتدّبر التفّكر
Ó ØFَغ فأثاَبكُم اُخريىكُم ã| َيدعوكُم سوُل والرَّ أَحد Òَع� َتلُوون و� ُتصِعدون ٕاذ

/@١٥٣ . ٣ ـ فاَتكُم َع�ما َزنوا ÒI`ِلكَي بَغّم

ã| بعُد Iزنوا 1 ØHح مكّرراً@, بغّم مُلَصقاً Ó ØFغ ٕاليكم@, يرجع جزاًء فجازا@كم أيى
يفوت لئّ? مواضعكم عن rفÍ½ان ٕاذ ا¡Çرب@, ذلک ã| rفعل Fك عنكم@, نفـع فوت

للمسلم+@/ وَجرحاً وقتً? هزZًة والتخلُّف العصياُن ذلک فأوجب عنكم@, sالغ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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:@sغ
Øj قـبُل@, من ـلَک ÔZ n ء ãÏ¾ إفادة 
ع يدّل واحـد صحيح أصل :@sغ ـ مقا
أيى كذا@, تَفعل أن ُغناماك ويقولون@: وغلبة@/ اÌ¿Xك+بقهر مال من اُخذ ما به اختّص

هذا@/ من Òsالَغ اشتقاق ولعّل قبيلة@, :@ Ösوَغ َتَتغّنمه@/ الّذيى وا1ٔمر غايتک
Ôsوالُغ ,@lغاXوا mالغنا وا9مع غنيمة@, أصبتُه :@ ÓCغ أغنَمُه ء ãÏ¿ال غِنمُت ـ مصبا
فكـذلک أحد@: فيه يشـاركه و1 sبالُغ Oتّص اXالک أّن فgا به@, مقابل أيى بالُغرم@,
ما ء ã Ò̀ وال قا_ة@, وا¡رب عنوًة ال¿Ìك أهل من نِيَل ما الغنيمة عبيد@: أبو الُغرم@/ يَتحّمل
واXعز@, أن ع
الضَّ جنسيطلق Ëºٕا :@ Òsوالَغ أوزاَرها@/ ا¡رُب تضع أن بعد مyم نِيل
وقال لفظها@/ من sللغ واحد و1 ,@sالغ من مع�قطعات 
ع أغنام@, 
ع Qمع وقد

شاة@/ والواحدة الشاء@, sالغ :@ ّ ا1ٔزهريى
Fzوعل وا1ٕناث الذكور 
ع يقع للجنس موضوع مؤّنث Ëºٕا :@ Òsالَغ ـ صحا
من Gا واحد 1 ãHّال ا9موع أÊºء 1ّٔن ُغَنْيمة@, فقلت هاء ا Òxأ¡ق ا Òtَصّغر وٕاذا bيعاً@,
وا1ٕبـل /@ Òsالَغ من `س له يقال 1زم@, Gا فالتأنيث ا1:دميِّـ+ لغ	 كانت ٕاذا لفظها
:@ ÓDتغن وغنّمتُه /@ ÓCُغ القوُم ßsغ يقال@: ,@ Ó�ع[ والغنيمة والَمْغنم ذ@كرناه@/ ما bيع ã| Òsكالَغ@

غنيمة@/ عّده ٕاذا وتغّنمه@: واغتنمه َنقلَته@/ ٕاذا

أفردَت وٕاذا للجFعـة@, لفظ الشاء@, :@ Òsالَغ الليـث@: قال ـ ١٤٩ . ٨ الxذيب
قطيعاِن@, أيى غCِن@, ف?ن 
ع َتروح العرب@: تقول غ	ه@: وقال شاة@/ قلت الواحدة
ء ãÏ¿بال الفوز :@sالُغ الليث@: وقال ٕاب?ِن@/ عليه َتروح وكذلک ع
ِحدة, راع قَطيع لكّل

/@sالُغ انxاز وا1غتنام@: مشّقة@/ غ	 من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

أو رMاً قبُل@, من له مالكاً يكن n مال تناول هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
وما با¡رب@/ العدّو من اXأخوذة الغنيمة مصاديقه@: ومن معاملة@/ غ	 ومن با1ٔصالة

بالتجارة@/ يتحّصل

ٕا1ّ sالغ من يراد 1 فٕانّه وا1ٕبل@, البقر قبال ã| الشاء 
ع فتطلق :@ Òsالَغ وأمّا
من أخري جهة وليسفzا اXقصود@, فwذا ØÍ½ويت ينال وما ¼Íفة نعمة كوuا جهة
راÇMة وفـائدة خالصة غنيمة ا Øu@فكأ غ	ها@, أو عاملة أو مركوبة أو ولة Òa @كوuا

والتجارة@/ التكّسب من مقصودة ونتيجة

معنويّاً@/ أو ماّدياً يكون أن من أعّم sوالُغ
/@٤١ . ٨ ـ سول وِللرَّ َسه Ô Ồ ِFِ فأنَّ ٍء ãÏ Ò¾ِمن Ôrَغِنْم ما أنَّ وjْعَلموا

أو حرب ã| غنيمًة كان@, طريق ّ وبأيى ء ãÏ¾ ّ أيى من ÓCُغ يُتناول ما مطلق يراد
عمل@/ من اُجرة أو Qارة ã| أو رMاً

ما وأمّا وVاهدة@, عمل نتيجة ã| يتحّصل أن :@sالغ مفهوم صدق ã| ويش ط
وا1ٕرث@/ والعطية اGبة ã| Fك ,@sالغ عليه يصدق ف? عمل@: دون ٕا.شخصمن يصل

Uمَّس@/ غ	 اXال كون يعلم أن ٕا1ّ
ã| وٕاقامتـه ا1ّٔول اXـالک عن نائباً شـخص جعل واGبة@: ا1ٕرث حقيقة فٕاّن

ا1ّٔول@/ به يكلّف مكلّف]ا ãæفالثا ,@Fyبي Dف عمل دون من مقامه
/@٦٩ . ٨ ـ oَرح َغفوٌر Fَا ِانَّ Fَا واتَّقوا َطيِّباً َح`ً� Ôrَغِنم ا Ø ßW فُكلوا

ح?ل فهيى صحيحة@, وVاهدة بعمل أيديكم ã| Iّصلت ãHّال ا1ٔموال من أيى
وعملكم@/ Qارتكم وأرباح ا�@, سبيل ã| جهادكم نتيجة ا Øuفٕا لكم@, طّيب
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/@٩٤ . ٤ ـ َكث�ة lَمغا Fا فعنَد نيا الدُّ ياة Ò¡ا عرَض َتبَتغوَن
من يُعطzا ãHّال الروحانيّـة والفوائد اXاّدية ا1ٔموال من يُتناول ما مطلق يراد

يشاء@/

ة Ò�َكـث lَمـغا Fا وَعـدكُم ÓDَحكـ َعـزيزاً Fا وكاَن ا Òuتأخـذو ةً Ò�َكث Òlوَمغا
/@١٩ . ٤٨ ـ َلكُم ل َفعجَّ ا Òuتأخذو

سبيل ã| ا£اهدين اXؤمن+ أيديى ٕا. تصل ãHّال وا1ٔموال mالغنا مطلق يراد
والفتح@/ بالظفر الكفّار من يأخذوuا ãHّال ا¡رب mغنا bلxا ومن ا�@,
/@١٨ . ٢٠ ـ َع�َغنَميى ا ßw وأُهشُّ zا َعلَ أتوكّأُ َ َعصايى هيىَ قاَل


ع واّتكائه ٕا.استناده ٕاشارة جوابه ã| كان وØXا الواحد@/ 1 sالغ جنس يراد
تعا.@: فقال سببيxّا@: ٕا. وتوّجهه عصاه

موÏºفألقzا@/ يا ألِقها
/@١٤٦ . ٦ ـ Fُشحوُمه zم َعلَ منا حرَّ Òsوالَغ البَقر وِمَن

بالzود@/ يتعلّق
اòب	@/ وهو IرZه@, ã| أو اXوضوع ã| لص?ح أو للتعذيب التحرh@ٕامّا وفلسفة

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

:@غ
به@, يُغت� ما أيى َغناء عنده وليس ا1@كتفاء@, ك?م@: مثل والَغناء الغنّة ـ مصبا
/@ Ø ã�غ فأنا الُغنية@, Ëº1ٕوا به@, استغنيَت ٕاذا تِعب@, باب من غ	ه عن بكذا غِنيُت مَغ�Òيقال عنک وأغنيت /@ ãæالَغوا وا9مع غاِنيـة@, فهيى غ	ه@, عن بزوجها اXرأة وغنَيت
فهو ,@ ãÏßÈَر مثل Ó�ِغ Ò�يغ اXال من Ò ã ß�وغ مقامه@/ وeَت عنه أجزأت ٕاذا وَمغناَته@: ف?ن

أغنياء@/ وا9مع ,@ Ø ã�َغ
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صـوت@/ وا1:خر الكفـاية@/ 
ع يدّل أحدYا صحيحان@: أص?ن غ�@: ـ مقا
ف?ن ã ß�يُغ 1 يقال@: الكفاية@, والَغناء /@ Ó�ِغ Ò�يغ ã ß�َغ يقال اXال@, ã| :@ الِغ�× ـ فا1ّٔول
دارهم@: ã| القَوم ã ß�وغ غاٍن@/ فهو كذا@, عن ã ß�وَغ كفايتـه@, ã̀ يك 1 أيى ف?ن@, َغناَء
ويقال ببعلها@/ استغَنْت اXرأة@, والغانية@: مَنازGم@/ ومَغانzم@: wا@, استغنوا م Øu@كأ أقاموا
به@/ استغنيت أنت ٕاذا به@, وتغانيت بكذا تغّنيت ويقال /@ Ò
 ß¡ا لُبس عن GFPا استغَنْت

الصوت@/ الِغناء@:@ ـ@ ا1:خر وا1ٔصل

الرجُل@: Ò�واسـتغ مقصـور@, اXال ã| الِغ� الليث@: قال ـ ٢٠١ . ٨ الxذيب
ء@/ ãÏ¿ال عن ا1ستغناِء ٕاËºمن والُغنية@: ,@ Ó�ِغ أصاب

معناه يقول@: ُعيَينة بن سفيان كان ـ بالقرآن يتغنَّ n مَن منّا ليَس ـ ا¡ديث ã|و
جائز ك?م وهذا عبيد@: أبو قال الصوت@/ ٕا. به يذهب nو به@/ يستغِن n من منّا ليس
ومن اسـتغنيت@/ ]Çع� تغانياً وتغانيت تغنّياً تغّنيت يقولون@: العـرب@, ك?م ã|فاشØ�وتغ اُغنيَّة ã Ø�يغ ف?ن Ø�غ يقال الصوتWدود@, الِغناء من فهو التطريب ٕا. به ذهب
أيى مُـغن@, رجل يقال والكفاية ا1ٕجزاء والَغـناء@: ,@ Ø ãæا1ٔغا وbعها حسـنة@, بأغنية

كاف@/ زٔي ÔV
/@�Ì ßºعو� @=@ كZة وفرة@, ثروة@, ثراء@, غ�@, ـ ـ قع

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

والتحقيق@:

ومن ا1حتـياج@/ عدم أيى الفقـر@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا1ٔصل أّن
وا¦ّول@/ وا1ٕجزاء@, الكفاية@, مصاديقه

الرجل وكفاية بذاtا@, 1ستغنائها ع
اXرأة@, الغانية يطلق القيد@: هذا وبلحاظ
wا@/ والتعلّق با1زدواج بالطبيعة ٕالzا Iتاج ما وbيع معيشxا

وفقره@/ ا1ٕنسان حاجة يس  اXكان 1ّٔن ع
اXكان@: الَمغني يطلق وهكذا
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ِعناه@/ ماّدة من الع�ّية@, اللغة من مأخوذ فهو :@ ã Ø�والتغ الصوت وأمّا
/@ Úlَتر ,@ Ø�َغ = �عاناه� = ـ قع

صوت@/ نغم@, = �عنوت� = ـ قع

والطغيان التظاهر يوجب ا1سـتغناء فٕاّن اXفهـوم+@, ب+ تناسـب وجود مع
الصوت@/ رفع ومنه ا¡ّد@, عن والتجاوز

/@٢٤ . ١٠ ـ بأ�مس تغَن Òn @كأن َحصيداً َفَجَعلناها

/@٩٢ . ٧ ـ فzا َيغنوا Òn كأن ُشَعيباً@ بوا كذَّ الَّذيَن

/@٦٨ . ١١ ـ فzا َيغنوا@ Òn �كأن ß\جا ِدياِرِهم ã| فأْصَبحوا

وقطُعـه@, ا¤صـول أخذ صـد Ò¡وا وا1ٔرض@/ الدار ٕا. يرجع التأنيـث ضمـ	
َحصد@/ ذا بكونه ويتّصف ا1ٔخذ فيه يتحقّق ما صيد@: Ò¡وا

من ا9هـات bيع من و[اميxّا فzا والنقـص ا¡اجة فقدان ا1ٔرض@: وغناء
وأ\ار@/ وأشجار وٕانبات وضوء وماء وهواء موقعيّة

ã| واستغنائهم فzا معيشxم سعة عن عبارة ا1:يت+@: ã| ديارهم ã| وغناؤهم
ا9هات@/ bيع من الدنيا حياtم

:@ ã| Fك غناء@, وذا غنيّاً ء ãÏ¾ جعل وا1ٕغناء@:
/@ ٨٤ . ١٥ ـ َيكِسبون كانوا ما م Ôyَع Ò@أغ ا Òf

/@٢٨ . ٦٩ ـ مالَيْه ã Ø@أغ@َع ما
/@١٠١ . ١١ ـ م ÔxGآ م Ôyأغَنتَع ا Òf

/@١٠١ . ١٠ ـ يؤِمنون � َقوم َعن والنُُّذر ياُت Ðا� ã@تُغ وما
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/@٢٨ . ٥٣ ـ ا¡ّق ِمن ã@يُغ � الظنَّ وٕانَّ

/@٣٣ . ٢٤ ـ َفضله اFِمن م Ô Òzُيغن Ø0َح
/@٢١ . ١٤ ـ Fا َعذاِب ِمن َعنّا ُمغنوَن Ôrَفَهلأن

ذات يكونوا أن وا1:يات والناس والظّن ة ßG وا1: والكسب اXال 1@توجب أيى
غ	ها@/ عن wا يكتفوا ØHح فقرهم@, وتدفع حاجاtم ترفع غناء

البـدن بانتفاِء ã̀ ينت وهو الدنيوّية@, وا¡Çياة باXاّدة يتعلّق ا ØW ا1ٔمور هذه فٕاّن
بوجه@/ ا1ُخرويّة ا¡ياة ã| تنفع ف? وموته@,

يوم تعا.مالک فٕانّه ا�@, ã|و � كان وما بالروحانيّة يتعلّق ما ٕا1ّ فzا و1@ينفع
يشاء@/ ]ا يشاء من فضله من يعطيى ين@, الدِّ

ُنسب ٕاذا وأمّا َعن@/ Mرف يستعمل تعا.@: ٕا.غ	ا� اُضيف ٕاذا ا1ٕغناء ٕاّن Øj
:@ ã| Fك ومطلقاً@, حرف واسطة ب? يستعمل اXتعال@: ا� ٕا.

/@Fا ُيغِنzم
/@Fا أغناُهم أن ٕاّ�

َسَعته@/ ِمن ً ّ̀ كُ Fا يُغِن
/@٢٨ . ٩ ـ َفضله اFِمن ُيغنيكُم َفَسوَف

خصوصيّة دون من مطلق بطور ء ãÏ¿ال تعا.مطلق@ويتعّلق@بذات ا� فٕاّن@ٕاغناء
يشاء@/ كيف يشاء ما يفعل اXطلق القادر وهو وحّد@, وقيد

عـمله Tدودة ã|و به خاّصة جهة ã| ã�يُغ فهو كان@: ما أيّاً تعا. غ	ه وأمّا
واòروج@/ ع
الصدور يدّل عن وحرف وقدرته@/ وتأث	ه

عن خارجة جهة ã| الدنيا ا¡ياة ã| ومغنياً ومفيداً نافعاً كان وٕان تعا. فغ	ه
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اXلک فٕاّن ء@, ãÏ¾عن فzا ã�يغ 1 ا1:خرة ا¡ياة أّن ٕا1ّ أثره@, Tدودة ã|و الذات مطلق
مشّيته@/ وIت وبيده � يومئٍذ

من جهة ã| ِغناًء الدنيا ا¡ياة ã| شاهد ٕاذا أ@نّه وجهله@: ا1ٕنسان غفلة ã| ã̀ ويك
ا1ُمور@/ أزمّة بيده الّذيى ا� ُيعرضعن جهاته@,

/@٧ . ٩٦ ـ jْستَغ@ َرآُه لَيطْغيأن إ�ْنساَن ٕانَّ @ ً ّ̀ @كُ

وجّل@: عّز ا� أÊºء من :@ Û ã�والغ
/@٩٧ . ٣ ـ � ÒXالعا َعِن Þ ã@غ Fُوا

/@٧ . ٣٩ ـ َعنكُم Ø ã@غFا فٕانَّ تكفروا ٕان
/@٣٨ . ٤٧ ـ الُفَقراء Ô Ôrوأن Ø ã@الغ Fوا

/@٦٨ . ١٠ ـ Ø ã@الغ ُهَو ُسبحانَُه ولداً Fا َذ ÚHا قالوا@
واN1ٕاد@/ التكوين جهة ã| ٕامّا الَفقر أّن `O@1و
اN1ٕاد@/ بعد اòلق وتعديل التسوية جهة ã| أو

ا¡ياة@/ وٕادامة البقاء وبرنا¶ التقديرات جهة ã| أو
ا¡ياة@/ وسائل من ٕالzا والفقر اòارجيّة ا1ُمور جهة ã| أو

كّلها@, ا9هات هذه ã| Tتاجون فقراُء غ	ٕانسان@: أو ٕانساناً اXوجودات وbيع
قدرته@/ وIت اختياره ã| ا1ٔربعة ا1ُمور هذه من ء ãÏ¾وليس

/@٣ . ٨٧ ـ َفَهدي َر َقدَّ والَّذيى َفَسّوي َخَلَق أ�ع�الَّذيى َربّک ÒËºا َسبِّح
/@٢ . ٢٥ ـ َتقديراً ره فقدَّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ وَخَلَق الُملک ã| Ìيٌک Ò¾ لَُه َيكُن Ònو
/@١٥ . ٣٥ ـ ميد Ò¡ا Ø ã@الغ هَو Fوا Fٕا;ا الُفقراُء Ôrأن النّاُس ا Ûv@َأ يا



غ� ٣٣٨

ã|وليس ولذاته@, وبذاته ذاته ã| mالدا Ø ã.ا1ٔز وهو اXطلق Ø ã�الغ هو تعا. فا�
ِّ بأيى ّد ÔJ@1و 1@يتناَهي نور وهو الوجوه@, من بوجه حاجة و1 ضعف و1 فقر وجوده
وضعف فقر له يتصّور وكيف ء@/ ãÏ¾ كّل فناء وبعد موجود ّ أيى قبل الكائن وهو حّد@,

ورزقها@/ وقّدرها وسّوvا ا1ٔشياء كّل أوجد وهو
/@٦٤ . ٢٧ ـ وأ�َرض Êء Ú»ال ِمَن َيرزُقكُم وَمن ُيعيُده Ú Ôj لَق Òò ا َيبدُء ن أمَّ

/@٦ . ١١ ـ زُقها ِر Fا Òَع� رضٕاّ� أ�َ ã| دابٍَّة ِمن َوما

أوصاف@: بأربعة ا£يد@: القرآن ã|ُوِصف قد Ø ã�الغ ٕاّن Øj
/@٢٦٣ . ٢ ـ oَحل Ø ã@غFوا

/@٢٦٧ . ٢ ـ يد Òa Ø ã@غFا أنَّ واعَلموا
/@١٣٣ . ٦ ـ الّرaة ذو Ø ã@الغ وربّک

/@٤٠ . ٢٧ ـ hكَر Ø ã@َغ ã Øèَر فٕانَّ كََفر وَمن

بصفة فقورَن وا1ستكبار@, والعدوان الطغيان ãÏÉيقت ذاته حيث من الِغ� فٕاّن
Hالف الصفات وهذه يناسبه@, مورد ã| مyا وكّل والكرم@, والرaة وا¤موديّة ا¡لم

/@ Ø ã�الغ ا� من اXمتنعة والعدوان الطغيان
وضـعفاً فـقراً يوجب وٕا1ّ والرaـة@, والكرم ا¡لم ãÏÉيقت اXطلق الغـ� نعم

وا1حتياج@/ الفقر ي?زم الطغيان فٕاّن واحتياجاً@,

عن والغفلة ا9هل م?زمتـه جهة fن جهـة@: ã| Ø ã.ياòا ّ الظاهريى الغ� وأمّا
وا1ستكبار@/ الطغيان منه يظهر وفنائه@: فقره حقيقة وعن ا¡ّق

والنقصان@/ الفقر عن كشفه جهة من ا1نسان@, ِغ� نتيجة فالطغيان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٣٩ غوث

غوث@:

بعد ½Íة والنُّ ا1ٕعانة وهيى ا1ٕغاثة@, من الَغوث وهيى واحدة كلمة غوث@: ـ مقا
الشّدة@/

/@ يى Ød الفـاعل Ëºوبٕا ُمغيـث@, فهو ون½ÍÒه@, أعانـه ٕاذا ٕاغاثـة أغاثه ـ مصبا
شّدtم@/ كشف برaته@: ا� وأغاثهم فأغاثه@, به واستغاث منه@/ Ëºٕا والغوث

قال والَغواث@/ والُغواث الَغوث Ëº1ٕوا َغوثاه@, وا قال الرجُل@: ث غوَّ ـ صحا
ء ãÏ¾ ا1ٔصـوات ã| يأت nو قـال@, وَغواثه@, وُغواثه دعاءه ا� أجاب يقال الفّراء@:
ياح@/ والصِّ النِّداء مثل Ì»وبالك عاء@, والدُّ البكاء مثل ØËÉبال ãçيأ ا Ø̂ وٕا غ	ه@, بالفتح
لك«Ìة ياء الواو صارت الِغياث Ëº1ٕوا فأغثُتـه@/ ف?ن ã�واسـتغاث قبيلة@/ وَغوث@:

ما@@قبلها@/

,@ ã�أِغث بلّية@: ã| الواقع ويقول به@, ا� أغاثَک ما والغياث@: ـ ١٧٧ . ٨ الxذيب
أdع nو قلُت@: غوثاه@/ وا قال أيى تغويثاً@, ث فغوَّ ف?ن ÍÔÈب وتقول /@ ã Ø�ع فّرج أيى
و1 مَـغوثة عنده ã. كان fا ف?ناً اسـتغثت ويقال@: بالواو@/ يغوثه غاثه يقول@: أحداً

ا1ٕغاثة@/ موضع يوضعان ٕاÊºن وَغوٌث@: ومَغوثة ٕاغاثة@/ أيى َغوث@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

َكَنـفه@/ ã| وجعلُه وشـّدة ابت?ء من ا1ٕنقـاذ هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل والن½Íأّن وا1ٕعانة والتخليص ا1ٕنقاذ ومواّد اXاّدة ب+ ا1ف اق Jصل القيدين وwذين
والتفريج@/ واS1ٕاء

فيه@/ وا1نغFر ا1بت?ء من التخريج ٕا.مطلق ا1ٕنقاذ@: ã| النظر فٕاّن



غور ٣٤٠

واòلط@/ الشوب عن Ø̀ ُمَص جعله ٕا. التخليص@: ã|و
ب+الشيئ+@/ وخلل فرجة ٕاحداث ٕا. التفريج@: ã|و
آخر@/ ء ãÏ¿ب ابت?ء عن ء ãÏ¾ تنحية ٕا. اS1ٕاِء@: ã|و
قريب@/ عن اXتظاهر اXتداوم الن½Íة ٕا. الَعون@: ã|و

كان@/ Lو ّ بأيى ا1ٕعانة ٕا.مطلق الن½Íة@: ã|و
التقريب@/ باب من والتفريج@, والن½Íوالكشف با1ٕعانة اXاّدة@: فتفس	
ٕاغاثته@/ تصّور باعتبار به يى Ød ا1ٔصنام من وهو يَغوَث أّن والظاهر

/@٢٩ . ١٨ ـ هل ÔXكا ]اٍء ُيغاثوا َيسَتغيثوا وٕان
/@١٥ . ٢٨ ـ َعدّوه ِمن َع�الَّذيى شيَعته ِمن الَّذيى فاسَتغاثَه

/@٩ . ٨ ـ َلكُم فاسَتجاَب ربَّكُم َتسَتغيثوَن ٕاذ
/@١٧ . ٤٦ ـ َوْيلکآِمن Fا َيسَتغيثاِن ا ÔYو ْيه@@/@/@/ ِلواِلَد قاَل والَّذيى

ـ ã| Fك وا1بت?ُء@: كنـفه@, ã| Nعله ØHح ابت?ء من ا1ٕنقاذ طلب ا1سـتغاثة@:
اLراف من Øn@التأ ã|و ا¤اربة@, ã|و العدو@, مواجهة من الشّدة ã|و ,@ Øsجه نار حرارة

وض?Gم@/ ا1ٔو1د
لٕ?جـابة ومسـتحقّاً ل¿Ìائطها واجداً يكون أن 1زم ا1ٕسـتغاثة أّن `O@1و
أن يصّح ف? ا1ٕجابة@: ¡سن ومستحقّاً Gا أهً? يكن n ٕاذا وأمّا وا1ٕنقاذ@, وا1ٕغاثة
وسوء العمل بسوء وشّدة بعذاب ã
ابت من ابت?ء ã| Fك ابت?ء@, من فيه ا ØW ويُنقذ يُغاث

والعصيان@/ ع
اò?ف واÍ¼1ٕار ا1ختيار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غور@:

وتطامن@, واLطاط ء ãÏ¿ال ã|ُخفوض أحدYا صحيحان@, أص?ن غور@: ـ مقا



٣٤١ غور

ء ãÏ¿ال لقـعر قوGم ـ فا1ّٔول َحَرباً@/ أو قهراً مـال أخذ 
ع ٕاقدام ـ ا1:خر وا1ٔصل
غابت@/ ِغياراً@: الشمُس وغارت ُغؤوراً@/ عينُه وغارت َغوراً@, اXاُء غاَر ويقال َغوُره@,
من مرتِفع والنَّجـد النَّجـد@, خ?ف ا Øu@1ٔ بذلک يت Ød ا¨ـن@, ã
ي وما امة ßt والغوُر@:
كأ@نّه للقائلة@, نزل ٕاذا الرجل@: ر وغوَّ وأغار@/ الَغور@, çأ ٕاذا الرجُل غاَر يقال ا1ٔرض@,
إغارة ف?ن ã�ب
ع ف?ن بنو أغار يقال ا1ٕغارة@, ـ ا1:خر وا1ٔصل هابِطاً@/ مكاناً نزل

أيضاً@/ هذا ِمن الثعلب@: وإغارة وغارًة@,

ويـقال َحـقود@, أيى الَغور بعيد يقال ومنه قعره@, ء ãÏ¾ كّل من الَغور ـ مصبا
قـعَد@: بـاب مـن Ô+الع وغارت فيه@/ النظر دقّق ٕاذا ا1ٔمر@: ã| وغاٍر با1ُمور عارف
ٕاذا واËº1ٕالطاعة@: ٕاطاعًة أطاَع مثل الغارة@, Ëº1ٕوا ٕاغارة@, الفرُس وأغار اKسفت@/
اòيل 
ع الغارة أطلقت Øj الس	@, ã| أÌºعوا ٕاغارة@: القوُم وأغار الَعدو@, ã| أÌºع
ديارهم علzم هجم العـدّو@: 
ع وأغار اòـيل@/ فّرقوا أيى الغارة@: وَشـنّوا الُمغيرة@,

الكهف@/ قيل اتّسع فٕاذا الَمغارة@, شبه ا9بل ã|ينحت ما والغار@: wم@/ وأوقع
الغاراِن@, Yا وفرجه@: ا1ٕنسان لفم يقال :@ ّ ا1ٔصمعيى قال ـ ١٨١ . ٨ الxذيب
شـّد ٕاذا وغـارة@: إغارة يُغ	ه ا¡بَل وأغار شجر@/ والغار@: لغاَرْيه@/ يَسعي اXرء يقال
مـقام يـقوم Ëºٕا والغارة ,@ Ø ãحقيـ� مصدر وا1ٕغارة الفتل شديد ُمغار@: وَحبل فتله@,
ر@: الُمـغوِّ :@ Ø ãèا1ٔعـرا ابن ُحÍÉه@/ Ìºعة وهو وغارة@, إغارة الفرُس وأغار اXصدر@,

يرحل@/ Øj ُهنzة الyار نصف النازل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وُمنَخَفضه@/ ء ãÏ¾ قعر ã| وخفٌض ء ãÏ¾ ورود هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
ها Ô	وس العدّو @داخل@Tيط ã|@يلòا وَغور ء@/ ãÏ¾ @قعر ã| اXاء من الَغور مصاديقه@: ومن



غور ٣٤٢

والغور منحّطة@/ كانت ٕاذا نف«Îا ã|ا1ٔرض وَغور بالفتل@/ نفسه ã| ا¡بل وغور ٕاليه@/
الغار@/ منه يتحّصل ØHح منه قطعة ã| ا9بل وغور فيه@/ بالتحقيق ّ علميى موضوع ã|

وهكذا@/ والفم@/ الفرج ã| Fك فيه واKفاض البدن ã| وغور
الغارة@/ ã|و ا9بل غار ã| Fك الَغور@: من يتحّصل Xا Ëºٕا والغارة

/@٣٠ . ٦٧ ـ َمع� ]اٍء يأتيكُم ن Òf َغْوراً ماؤكُم أصبَح ٕان

/@٤١ . ١٨ ـ طلباً لَُه َتسَتطيَع َفلَن َغْوراً ماؤها ُيصبُح أو

وَعلَيه ِبِه آَمـنّا ُن ×a الرَّ هَو ُقل ـ با� واZ1ٕان التـوحيد مقام ã| ا1ُو. ا1:ية
لنا@/ @كَّ تََو

وقّوته@: وَحوله ا� مشيّة ٕا. التوّجه ولزوم العبد عجز ٕاثبات مقام ã| والثانية
/@Fِبا ٕاّ� ةَ قوَّ اFو� شاَء ما قلَت جنَّتَک دخلَت ٕاذ ولَو�

بقوله@: فzا Úع� هذا 
وع
َطلباً@/ لَُه َتسَتطيَع َفلَن

وهـذا ا1ٔرض@, عمق ٕا. واK1فاض اòسف حالة ã| اXاء ص	ورة واXراد
أو شأنيّاً يكون أن من أعّم بالغور ا1تّصاف فٕاّن بالغائر@, التعب	 من أحسن التعب	

مصدراً@/ الغور R?ف فعليّاً@/
/@٥٩ . ٩ ـ َمحون ÒN وُهم ٕاليِه َلولَّوا ً̀ َخ ُمدَّ أو َمغاراٍت أو َملجأً دوَن ÒN لَو

ٕانَّ َزْن ÒI � لصاِحبه يَقول ٕاذ الغاِر ã| ا ÔY ِاثن�ٕاذ Ò ãæثا َكَفروا الَّذيَن أخَرَجُه ٕاذ
/@٤١ . ٩ ـ َمَعنا Fَا

أو صغ	اً يكون أن من أعّم وهو َغور فيه يكون ]ع�ما الَغور@, ٕاËºمن الغار
الّذيى ا¤ّل ]ع� مكان Ëºٕا فٕانّـه الَمغارة R?ف طبيعيّاً@, يكون Dف وٕاط?قه @كب	اً@,



٣٤٣ غوص

باب من ٕاËºمكان خل والُمدَّ فيه@/ الغور Oتار الّذيى ع
الغار غالباً ويطلق فيه@, يُغار
ا1ختيار@/ 
ع ويدّل دا1ً@, التاء قلبت كا1دHال@, ا1فتعال

كّل يتصّور واXّدخل اXلجأ فٕاّن الَمغارات@: وbع َخل@, والُمدَّ الَملجأ ٕافراد وأمّا
وهذا كث	ًة@, bاعة يَسع وسيع Lو 
ع أو ضّيق@, Tدود Lو 
ع Lوين@, 
ع Fyم

ضّيق@/ مَدخل ã| ٕا1ّ الغور يصدق ف? فيه@, يُغار الّذيى ا¤ّل R?ف
ٕا. متوّجهاً كان الكفّار ٕاخراج أّن 
ع الكرZة@: ا1:ية فتدّل الغار@: جريان وأمّا

ٕاذأخرَجه@/ ـ@ صاحبه دون فقط �ص� الرسول

َمَعنا@/ Fَا ٕانَّ َزْن ÒI� ـ مضطرباً وكان حزن قد صاحبه أّن 
وع

ع يدّل اXضارع فٕاّن ـ@ ِلصاِحِبـِه يقوُل ٕاذ ـ مسـتمّراً كان ا¡زن أّن 
وع

والتوّقع@/ ا1ستمرار

َسكيَنتَُه Fُا فأنَزَل ـ فقط بالرسول تَعلّق قد نود Ô9با والتأييد السكينة وع
أّن
مفرد@/ الضم	 فٕاّن ـ نود Ô ßP وأيََّدُه َعلَيه

أخَرَجه@/ ٕاذ Fُا ه ÒÍ Ò½ نَ َفَقد ـ لرسوله تعا. ا� Í½ن ã| والك?م
فيه@/ ع
طعن تدل n ٕان فضيلة@, 
ع تدّل 1 اXصاَحبة فهذه

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

غوص@:

الَغوص: من@ذلک متسفِّل@/ ع
@أمر ع
هجوم صحيح@يدّل أصل غوص@: ـ مقا
ØHحـ الغاِمض العلم 
ع وغاَص غائص@/ ء ãÏ¿ال 
ع واGاجم اXاء@/ Iت الدخول

استنبطه@/

غـاِئص@, فهو عليـه@, هَجم قال@: باب من َغوصاً ء ãÏ¿ال 
ع غاَص ـ مصبا



غوص ٣٤٤

1سـتخراج اXاء ã| وغاَص مبالغة@, أيضاً وَغّواص وقاَفة@, قائف مثل غاَصة وbعه
مyا@/ بَُعَد ما استخرج ØHح أقصاها بلغ كأ@نّه :@ ãæعاXا
ع غاَص قيل ومنه ما@@فيه@,

ء ãÏ¿ال 
ع واGاجم اXاء@/ ã|غاص وقد اXاء@, Iت ال:ول الَغوص@: ـ صحا
ا¡ديث ã|و الِغياصة@/ وفعلُه اللؤلؤ@, 
ع البحر ã|يَغوص الّذيى والَغّواص غائص@/
حـائض ا Øu@أ زوَجها تُعِلم 1 ãHّال ا¡ائض فالغائصة@: ـ والَمغوصة الغائصُة ـ@@ُلِعنت

حائض@/ ã Ùæٕا لزوجها فتقول حائضاً تكون 1 ãHّال والَمغوصة@: فُيجامُعها@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو مـاّدياً فيه@, وIّرك ء ãÏ¾ باطن ٕا. ورود هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
غمر@/ ـ راجع ـ معنويّاً

منه بريئة كانت وٕاذا غائص@/ ا Øuٕا ا¡يضيقال دم ã| غوصه باعتبار وا¡ائض
َمغوصة@/ فهيى ٕاليه ونسبت

اٍص َوَغوَّ َبنّاٍء ُكلُّ Òياط� َوالشَّ َحْيُثأصاَب ُرَخاًء بأْمِرِه ِريى Ö ÒQ Ò́ الرِّ لَُه رنا َوَسخَّ
/@٣٧ . ٣٨ ـ

َوَيْعَمُلوَن لَُه َيُغوُصوَن َمْن ßيَاط� الشَّ َوِمَن /@/@/@@ عاِصَفًة Ò́ الرِّ َن ÖD ِلُسلَ رنا َوَسخَّ
/@ ٨٢ . ٢١ ـ ذىلَِک ُدوَن ً̀ َعَم

وهذا غ	ه@, أو كان Mراً فيه@, Iقيق أو وIّرك ء ãÏ¾ داخل ٕا. ورود الغوص
ا9ّن@/ Ô+شياط الشياط+@: من اُريد ٕان فzم@, اللطافة جهة ã| مزاجهم بتناسب

فـيه وÇIقّق ا¡ّق عن ماَل مَن الشيطان فٕاّن ا1ٕنس@, شيطان يراد أن وZكن
اXاّديّات@/ ã|الغوص ٕا. [ايً? أشّد حينئٍذ فهو وا1لتواء@, العوج



٣٤٥ غوط

تعا. ا� جانب ومن ا1ٕعجاز باب من ا9ّن@: من الشياط+ سلDن وتسخ	
كالر´@/ وهذا رنا@, وَسخَّ ا1:يت+ـ ã| به ح ØÍ¼ وقد وبقدرته@,

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

غوط@:

من Ø ßzطمXا الغائط@: ذلک من وَغـور@, اطمينان 
ع يدّل صحيح أصل ـ مقا
أرض ا Øu@كأ هذا@, من ا Øuٕا يقال دمشـق وُغوطَُة وأغواط@/ ِغيطان وا9مع ا1ٔرض@,
صحيح@/ وقياسه فض@/ ÒKا فقد Ø�تث وٕاذا ,@ Ø�تث ٕاذا الُعود@: ٕانغاَط قالوا@: ا Ø[ور منخِفضة@/
اÇòارج 
ع الغـائط أطلق Øj ا1ٔرض@, من الواسع ØzطمXا الغائط@: ـ مصبا
ط تَـغوَّ وقـالوا منه اشتقّوا Øj اòاّص@, بٕاdه لتسميته كراهًة ا1ٕنسان@, من اXستقَذر

ا1ٕنساُن@/

أن أمرتَه ٕاذا ُغْط@, ُغْط للرجل يقال :@ Ø ãèا1ٔعرا ابن عن ـ ١٦٥ . ٨ الxذيب
اF9عة@/ ã| أيى مثُله@, الغاِط ã| ما يقال الغاُط, وهم ,@íالف جاءت اF9عة@ٕاذا يكون@مع
ا1ٔرض@, من ØzطمXا والغائط: والشجر/ اXاء Ô	كث بالشام موضع الُغوطة@: الليث: وقال
أراد ٕاذا الرجـل وكان ا¡دث@, عن كناية والتغويط قال@: وا1ٔغواط@, الِغيطان وbعه
وهو نفِسه از Òلل� قيل Øj الناس@, Ô+أع عن فيه يغيب ا1ٔرض من غائطاً ٕارتاد ز Øالت�
فهو أحَدث@, ٕاذا الرجل@: ط تَغوَّ وقد له@, سبباً كان ٕاذا النَّجو@, عن كناية غائٌط َدث Ò¡ا
الغـوَطة@: :@ Ø ãèابن@ا1ٔعـرا عن فيه@/ غاَط ٕاذا @َيغوط@: الواديى ã| الرجل وغاَط ط@, مُتغوِّ
َيغوط@, اXاء ã| ف?ن وغاَط ز@, Úت� ٕاذا الغائط@, ف?ن ÍÒÈب ويقال واXاء@, النبات Vتَمع
بعيدة َغويطة@: ِب_ وهيى قعَرها@, أبِعد أيى ك@, Ò_ب أغِوْط الفّراء@: وعن فيه@/ انغمس ٕاذا

ã| غـاط :@ ّ ا1ٔصمعيى الط+@/ ã| الرجُل وغاط ودخل@, حفر غاَط@: أبو@عمرو@: الَقعر@/
يى Ød الَدعوة@, الواسعة ا1ٔرض الغائط@: يل@: Ò Ôc ابن غاب@/ ٕاذا وَيغوط@: َيغيط ا1ٔرض



غول ٣٤٦

فzا@/ دخل أيى ا1ٔرض@, ã| غاط 1ٔ@نّه غائطاً
فيه تَغوُط رمٌل هذا ويقال@: فيه@, دخل وَيغيط@: يَغوط ء ãÏ¿ال ã| غاط ـ صحا

الغائَط@/ ف?ن çأ ويقال ا1ٔقدام@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصـاديقه@: ومن سكون@, حالة مع اKفاض هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
أو اXاء ã| أو الرمل ã| وغاَط الُغوطة@/ وكذا الغائط@, وهو اKفضوسكن ٕاذا ا1ٔرض
مطمئنّاً@/ منخفضاً جعله ٕاذا وغّوطه@: وأغاطه فzا@/ وناز1ً منخفضاً كان ٕاذا :@ الواديى ã|
آثـار من فهيى وغ	ها@: واXاء النبات واجBع والتقّعر والغيـبة الدخول وأمّا

مورد@/ ã| واحد كّل مورد@, كّل ã| ا1ٔصل
/@٤٣ . ٤ ـ الغاِئط ِمن ِمنكُم أَحٌد جاَء أو َع�َسَفٍر أو ×ÏÈمر Ôrُكن وٕان

عن @كناية مyا ء واXـجيى ا1ٔرضمطمئـنّاً@, اKفضمن ما ا1ٔرض من الغائط
Tّل ã| يكون أن 1زم ز Øالت� أّن ٕا. ٕاشارة وفzا ا1ٔدب@/ توافق الكناية وهذه ز@, Øالت�

Tفوظ@/ مستور
ا Ø̂ ٕا ا£ـيد@: القـرآن ã| يذكر مسـتقبَح موضـوع من يكون ما كّل أّن وليعلم

تأّدباً@/ به@, ح ØÍ½ي و1 بالكناية@, ويذكر يستعمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غول@:

Ëº1ٕوا َغـّرة@, 
ع قتله واغـتاَله@: أهَلكه@, قال@: باب من َغْو1ً غاله ـ مصبا
واÇ9مع ذلک@, وÇLو وفجوره ٕاباقه العـبد@: وغائلُة /@ ØÌ¿وال الفساد والغائلة@: الِغيلة@/



٣٤٧ غول

كهيـئة @@ قفاً له دقيق سـيف غول@: ßXوا /@ الدواهيى الغـوائل@: :@ ãsالكسـا وقال الغوائل@/
ا1ٕنسـان اغـتاَل ما وكّل وأغوال@, الغي?ن وا9مع ,@ ã.ـعا السَّ من والُغول@: كِّ+@/ السِّ

ُغول@/ فهو فأهَلكه@:

غاله يقال 1@يدري@, حيث من وأخذ ع
َختل يدّل صحيح أصل غول@: ـ مقا
به@/ َمرَّ مَن يَغتال 1ٔ@نّه الَمفازة@, بُعد والَغول@: قالوا@: /@ يَدريى 1 حيث من أخذه يغوله@:
ا1ٔصل@/ ã| واو والياء ا1غتيال@, والِغيلة@: تغتال@/ ا Øu@1ٔ يت Ød ,@ ã.عا السَّ من والُغول@:
فzا 1@يستب+ أيى :@ ÒãÏ¿Xا تَغتال أرض هذه :@ ّ ا1ٔصمعيى ـ ١٩٢ . ٨ َسـ	الxذيب تغتال ا Øu@أ وذلک اXـفازة@, بُعد الَغول@: الليث@: وقال وسعxا@/ ُبعدها من ÔãÏ¿Xا
ا9ّن َمَردة ا Øu@أ العرب تزعم ـ ُغوَل و1 هامَة و1 َعدَوي 1 ـ ا¡ديث ã|و القوم@/
غال :@ Ø ãèا1ٔعرا ابن قالوا@/ ما �ص� Ø ã1الن فأبطل أشعارهم ã|ذلک وذ@كروا والشياط+@,
عبـيد@: أبو بالعقل@/ ذهب ء ãÏ¾ كّل والَغول@: َغو1ً@, يغوله به ذهب ٕاذا زيداً@: ُء ãÏ¿ال
أيى Jتسبه 1 حيث من عدّوه به يغتال صاحبه 1ّٔن سيف@, جوفه ã| سوط غول@: ßXا
السّكيت@: ابن وخفـية@/ اغتيال ã| أيى ِغيلًة@, ف?ناً ف?ن قتل :@ ّ ا1ٔصمعيى قال لكه@/ Ôv

ا¡لم@/ غول والغضب ُغول@, فهو ا1ٕنساَن أهلک ما وكّل اغتاله@, ٕاذا غاله@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ما مصاديقه@: ومن ء@, ãÏ¾ ã| النافذ ØÌ¿ال هو اÇXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
وما ا¢وفة@/ ا1ٔمكنة ã| موهوم حيوان ã| ويتخيّل يتوّهم وما وُبعدها@/ اXفازة سعة
زائد@/ خطر ففيه سوط بصورة أو غ?ف ã| الدقيق والسيف به@/ ويذهب العقل ã| يَنفذ

خطراً@/ أو فساداً يوجب وما التحّلم@/ حالة ã| النافذ والغضب
ا¡روف وباخت?ف أ@ك�@, اشتقاق الغوي@: الغوص@, الغور@, ـ وب+اXواّد وبيyا



غوي ٣٤٨

/@ ãæعاXا Hتلف ا1ٔواخر
/@٤٨ .@٣٧ ـ فون ÒZ يُ َعyا و�ُهم َغوٌل �فzا منَمع�/// بكأٍس م ßz َعلَ ُيطاُف

اللذيذة اÌ¾1ٔبة بعض ã| ي اءي Fك ي¿Ìبه@, فيمن ينفذ فساد و1 ØÌ¾ 1 أيى
اXاّدية@/

ا1ُخروّية@/ النعم من كّل ã| ملحوظ ة@: ØÍÉXوا الَغول انتفاء اXع�أيى وهذا
م@/ Øwر ِعنَد `ِم داُرالسَّ م Ô ÒG ودار@القرار@, دار@الس?م ا Øuفٕا

Øn@وتأ ومضيقة ومصيبة وابت?ء غّم من ينفذ@: ØÌ¾ كّل ع
انتفاء يدّل الَغول ã̀ فن
النفس@/ ã| تؤ ّثر ونقمة وعذاب Ì Ø»Iو

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

غوي@:

شـد@, الرُّ خ?ف وهو ا9هـل@, ã| ٕاuَمک ÍÈب@: باب من َغيّاً غَوي ـ مصبا
نية@/ الزَّ ã| يقال Fك ,@rالش ã| تقال كلمة ,@Ì»والك بالفتح لََغيٌَّة وهو الَغواية@, Ëº1ٕوا
الفصيُل وغِويى أضلَّه@/ وأغواه@: ُغواة@, وا9مع غاٍو@, وهو ,@ وضلَّ خاَب أيضاً@: وَغَوي
غـايى وا9مع الَمدي@, والغاية@: /@éالل ¾Ìب من جوفُـه فسَد تعب@: باب من غوًي
تفعل أن وغايتک ا@, Ôxبيّن غايـة@: وغييُت غايات@/ وا9مع الراية@, والغاية@: وغايات@/

فعلک@/ أو طاقتک uاية أيى @كذا@:
ا1ٔمـر@/ ã| وٕاظ?م شـد الرُّ خ?ف 
ع يدّل ـ أحدYا أص?ن@: غوي@: ـ مقا
با1ٔمـر وا9هُل شـد الرُّ خ?ف وهو ّ الَغيى ـ فا1ّٔول ء@/ ãÏ¾ ã| فسـاد 
ع ـ وا1:خر
وهيى الَغياية@, من مشـتّق عندنا وذلک َغيّاً@, يَغِويى غَوي يقال الباطل@, ã| واFu1ُك
وقع ويقال حّق@/ سبيل معه 1@يري ما غشيه قد ّ الغيى ذا كأّن تَغشيان والظلمة الُغ�ة



٣٤٩ غوي

سبيل ã| ذلک يكون و1 التجّمع@, :@ والتغاويى مظلم@/ وأمر داهية أيى اُغِوّية@, ã| القوم
بذلک يت Ødو الراية@, فهيى الغاية@: فأمّا يات@/ مُغوَّ وا9مع الصائد, ُحفرة والُمغّواة@: رشد
ا Ø̂ وٕا غ	ه@, 
ع ا¤مول من وهذا غاية@, ء ãÏ¿ال يتuاية Ød Øj xIا@, مَن تظّل ا Øu@1ٔ
ا¡رب@/ ã| ٕا.رايxم القوم يرجع Fك 1ٔ@ّنه@يُنxي@ٕالzا الراية وهيى ا¡رب@, يت@بغاية Ød
جـوفه@/ ففَسـد éّالل ¾Ìب من Zأ@ك ٕاذا الفصـيُل@: َغِويى ـ قوGم ـ ا1:خر وا1ٔصل

الَغَوي@/ واXصدر
عليه فسد أيى ـ فَغوي الفسـاد@, :@ ّ الغيى :@ Ø ãèا1ٔعـرا ابن ـ ٢١٨ . ٨ الÇxذيب
َغـواه ا1ٔعـراب@: بعض وعن أضّله@, ٕاذا أغواه ويقال واحد@/ والَغّية@: والَغّوة عيُشه@,

أغواه@/ ]ع�
غاٍو فهو وَغـوايًة غيّاً يغِويى غَوي وقد أيضاً@, واòيـبة الض?ل :@ ّ الَغيى ـ صحا
/@ ØÌ¿ال 
ع والتعاون التجّمع :@ والتغاويى فعـيل@/ 
ع ّ َغويى فهو ه@, Ô	غ وأغواه وَغٍو@,

ا¢تلطون@/ الكث	 الناس@: من والغاغُة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

	òا ٕا. الد1لة هو والرشد الُرشد@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
تعا.@: قال وفساد@/ ØÌ¾ ٕا. اGداية هو ّ الغيى فيكون والص?ح@,

الغيىّ َسـبيَل يروا وٕان شد@/// الرُّ َسـبيَل َيروا وٕان ,@ الَغيىِّ ِمَن شـُد الرُّ Úتب� َقد
/@١٤٦ . ٧ ـ ً̀ َسبي ِخذوه يتَّ

والداهية@: وا1ٕظ?م والفساد@, والض?ل@, واòيبة@, ا9هل@, ã| اFu1ك ـ oفاهf
عليه@/ اX تّبة ا1ٔصل آثار من @كلّها



غوي ٣٥٠

اXفاعلة@/ ã| ّ الغيى استمرار ã| ع
مطاوعة يدّل والتغاويى
/@ ØÌ¿ال ٕا. اGداية Tّل ]ع� التفعيل من مكان Ëºٕا والُمَغّواة@:

يائيّاً@/ غييى ـ ماّدة من فهيى الغاية@: وأمّا

تعا.@: قوله الض?ل خ?ف أ@نّه 
ع ويدّل
/@٢ . ٥٣ ـ َغوي وما صاحُبكُم ضلَّ ما

/@١٢١ . ٢٠ ـ َفَغوي َربَُّه Ïآَدُم Ò½وَع
/@٢٥٦ . ٢ ـ الَغيىّ ِمَن ْشُد الرُّ Ò Úَتَب� َقد

/@١٤٦ . ٧ ـ ً̀ َسبي ِخذوُه َيتَّ الَغيىّ َسبيَل يََرْوا وٕان

/@٢٠٢ . ٧ ـ Íون ß½يُق � Ø Ôj الَغيىّ ã| م Òuّدو ÒZ م Ô Ôuوٕاخوا
مرتبة فهو والض?ل@, والفساد ØÌ¿ال نفس 1 والفساد@, ØÌ¿ال ٕا. ا1هتداء يراد
الض?ل@/ ã̀ ن نفيه@بعد يذكر وع
@هذا ٕالzا@, والض?ل@ومقّدمة والفساد ØÌ¿ال من ضعيفة
والنبّوة@, العصمة مقام ã|وينا العقاب يوجب ØHح فعليّاً وعصياناً فليسض?1ً
أّو1ً@, العصيان ذ@كر وع
هذا الص?ح@, ٕا. ا� ٕارشاد مقام ã|وخ?ف عصيان هو بل
وٕاذا للـعصيان@, مقّدمة ّ الغيى أّن مع ـ َفَغوي َربَّه َوَع½Ïآَدم ـ الغواية نتيجته ã| Øj

قبله@/ قهراً الغوي يتحقّق ã
الفع م ا¤رَّ العصيان Iقّق
تعا.@: قوله ã| وا1تِّضاح Ø+التب اّن Øj

/@ الَغيىّ ِمَن ْشُد الرُّ Ò Úَتَب� َقد

الصـ?ح جانب ٕا. اÇGداية ٕا. بالنسبة العامّة ا1ٔفكار سـطح ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا
ّ الغيى سبيل اذ ØHا ã|وكذلک الفساد@/ أو الص?ح نفس دون واòيبة@, الفساد أو والف?ح

والرشد@/



٣٥١ غوي

/@٤٢ . ١٥ ـ الغاوين ِمَن اتَّبَعَک َمن ٕاّ� ُسلطاٌن zم َعلَ لََک لَيَس عباديى ٕانَّ

/@٢٢٤ . ٢٦ ـ الغاووَن َيتَِّبعُهم عراُء والشُّ

والغاُوون ُهم فzا فُكبِكبوا للغاوين@/// Ôoح Ò�َزتا وبُرِّ Òللمتَّق� نَُّة Ò�ا زِلَفِت واُ
/@٩١ . ٢٦ ـ

الراشـد قبال ã| ٕاليه@, السلوك ويطلب والفساد ØÌ¿ال ٕا. تديى Òv مَن فالغاويى
الورود عن نفسه Jفظ من ãّت�Xا أّن Fك ٕاليه@, وvتديى 	òوا الص?ح يطلب من وهو

عليه@/ وJرم N@1وز ما ã|
شاعر@, ٕانّه حيث من الشاعر 
ع وكذا الشيطان وجود 
ع الغالب كان وØXا

/@ ØÌ¿ال يطلبون الّذين Gم واXتّبع التابع فيكون والفساد@: ØÌ¿ال جهة
/@ ØÌ¿وال الفساد سبيل ومهتدياً طالباً أيى َغويّاً ا1:خر جعل وا1ٕغواء@:

ّيـانا ٕا كـانوا ما@ ٕاليَک أنا Øَت� غَوْينا F كَ ْيـناُهم أغَو ْينا@, أغـَو الَّذيَن هؤ�ء ربَّنا
/@٩٣ . ٢٨ ـ َيْعبدون

Ôrُكن َبل ُسلطان ِمن َعَليكُم َلنا كاَن وما لون@/// َيَتساَء َع�بَعض م ÔÎ ÔÉبَع وأقبَل
/@٣٢ . ٣٧ ـ غاِوين ُكنّا ٕانّا ْينا@كُم فأغَو طاغ�@/// َقوماً

حسب 
ع أيى أغويناهم@: بأ@نّا ـ قوGم من اعتذار بيان الكرZت+ ا1:يت+ ã|
ا�@/ 
ع وعصيان خ?ٌف أو علzم سوء قصُد لنا كان وما ,@ ّ الغيى من علينا ما اقتضاء
ٕادامـة وعن غوايxم سـبب عن فيُسألون صحيحة@: كانت ٕان الدعوي وهذه

/@ الَغيىّ ِمَن شُد الرُّ Ò Úَتَب� @َقد ـ الض?ل سبيل ã| والغواية ا9هالة
طاغ�ـ َقوماً Ôrُكن َبل ُسلطان ِمن َعَليكُم َلنا كاَن َوما ـ بقوGم خاطبوهم وقد
وليس فساد@, ٕا. د1لة ا1ٕغواء بأّن ا1ٕغواء@: ã| آخرين ٕا.اعتذارين أيضاً فأشاروا



غوي ٣٥٢

وطغيان ّ غيى حسب 
ع وقبوله ع
ا1غواء ا1ٕقبال وبأّن وج�@/ وسلطنة سببيّة فيه
النفس@/ ã|

هـَو ُيغويكُم أن ُيريُد Fُا كاَن ٕان َلكُم أنصَح أن أردُت ٕان ُنْصحيى َينفُعكُم َو�
/@٣٤ . ١١ ـ رّبكُم

,@ ØÍÉوال ØÌ¿ال جانب ٕا. وسوقه د1لته هو ا� وٕاغواء لقومه@, نوح قول هذا
1ٔنف«Îم@/ والض?ل ØÌ¿ال واختاروا به يرضوا nو دي Ôw vتَدوا n أن بعد
/@١٦ . ٧ ـ الُمستَقيم ¼Íاطََک م Ô ÒG ٔ�قُعَدنَّ ã@ أغويتَ ßEَف قاَل

١٥ ـ ِعباَدك ع�ٕاّ� Òbمأ Ô Úyرضوُ�غِوي أ�َ ã| م Ô ÒG Úïُ�زي ã@ أغويتَ ا ß[ َربِّ قاَل
/@٣٩ .

Øj آدم@, مواجـهة ã| بسجود الشيطان تكليف بلحاظ ا�@: ٕا. ا1ٕغواء نسبة
والعلّة ا1ٔمر حقيقة وأمّا ظاهرّية@, أسباب هذه ولكّن مرتبته@/ عن وت:يله ٕاخراجه
به@: تعا. ا� أمر جواب ã| قال حيث نفسه@, ã| وا1ٔنانيّة ا1ستكبار هيى الواقعّية@:

ِمنط�@/ وَخَلقتَُه ناٍر ِمن ã@ َخَلقتَ ِمنُه Õ�َخ أنا
تـعا. الرّب وأمّا /@ ØÍÉوال ØÌ¿ال ٕا. دلّتـه ãHّال هيى نفسـه@: ã| ا1ٔنانيّة فصفة
بينه أ@ك� حجاب هيى ãHّال ا1ٔنانيّة ورفع والgال 	òا ٕا. له دا1ًّ كان فهو وتبارك

ا�@/ وب+
فتفس	 وا1ٕض?ل ا1ٕفساد 1 والفساد@, ØÌ¿الد1لة@ٕا.ال�ع[ ا1ٕغواء أّن فظهر
ã| الواقع فٕاّن اXراد@, اXنظور يناسب و1 وجيه غ	 با1ٕض?ل@: الكرZة ا1:يات هذه

ا1ٕض?ل@/ 1 ,@ ØÌ¿وال الض?ل ٕا. الد1لة هو اòارج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٥٣ غيب

غيب@:

ذلک من يقاس@, Øj العيون@, عن ء ãÏ¿ال Ø تسـ 
ع يدّل صحيح أصل ـ مقا
وَغيباً@/ وُغيوباً َغيبة تغيب الشمُس غابت ويقال ا�@/ ٕا1ّ يعلمه 1 ا ØWغاب ما الغيب@:
غيبة ã| ووقعنا بعُلها@/ غاب ٕاذا ُمغيبة@: فهيى اXرأة وأغابت بلده@/ عن الرجل وغاب
وغاب@, غابات وا9مع ة@, Òb1ٔا والغاَبة@: فzا@/ يُغاب ا1ٔرض من هَبطة أيى وَغيابة@:
َغيبة@/ ã| ٕا1ّ تقال 1 ا Øu@1ٔ هذا@, الناسمن ã| الوقيعة والِغيبة: ُيغاب@فzا@/ 1ٔ@نّه يت Ødو
غـاٌب واÇ9مع َفـعلة@, تقـدير ã| وهيى القصـب@, من َة Òb1ٔا الغابـة@: ـ مصبا
وُغيّاب ُغيَّب وا9مع غائب@, فهو بُعَد@, ومَغيباً@: وِغياباً َغيباً ُء ãÏ¿ال وغاَب وغابات@/
ويَتعّدي الَمغيـب@/ ã| التواريى وهو أيضاً@: غاب مثل وتغيَّـب@: َصْحب@/ مثل واËº1ٕوَغْيب حـّق@, وهو العيوب من َيكره ]ا ذ@كره ٕاذا وٕاغتابه@: غّيبته@/ فيقال بالتضعيف
غيوب@/ وbعه عنک@, غاب ما كّل والغيب@: ت@/ Òw ã| الغيبة فهو باطً? كان وٕان الغيبة@/

َغيابات@/ وا9مع قعره@, ّب@: Ô9ا وَغيابة
وكذلک غيب@, فهو فيه ما يُدَري 1 مكان كّل ر@: ß Òc قال ـ ٢١٤ . ٨ الxذيب
مـن والَغيبة ا1غتـياب@, من الِغيبة الليـث@: وقال وراءه@/ ما 1@يَُدري الّذيى اXوضـع
ã| Tّصً? كان وٕان العيون عن غاب ما الغيب@: :@ Ø ãèا1ٔعـرا عن أبو@العبّاس الغيبوبة@/

القلوب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الَغـيِب Ônعا ـ تعا. قال ال¿Îادة@/ يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل ]ع�أّن فال¿Îادة الغيب@/ مفهوم Oتلف ٕالzا وبالنسبة ال¿Îادة وباخت?ف ة@, Îاَد Ú¿وال
أو الظـاهرة@, ا¡ـواّس عند با¡Çضور أو ,@ Ø ãæكاXا با¡ضور ٕامّا وا¡ضور ا¡ضور@,



غيب ٣٥٤

هذه من كّل قبال ã|و والبص	ة@, اXعرفة مقام ã| Mضور أو والعلم@, النظر ã| Mضور
غيب@/ ا1ٔربعة اXراتب
:@ ã| Fك فا1ّٔول

/@١٠ . ١٢ ـ ّب Ô�ا َغيابَِة ã| وألقوه يوسَف َتقُتلوا �

والكرامـة@, Ìافة Ú¿كال اXصدر أوزان من وفَعالة ّب@/ Ô9ا من غائبة نقطة ã| أيى
وا1ٔلف@/ الفتحة بقرينة صفة@, أو حالة ã| ع
امتداد يدّل ا ØW Ò�ويب

:@ ã| Fك ãæوالثا
/@٢٠ . ٢٧ ـ الغاِئب� ِمن كاَن أم دُهَد ÔG ا �أَري ã; ما َفقاَل
والَمسمع@/ الَمرأي وعن النظر وعن ا¡ضور عن غيبته يراد

:@ ã| Fك والثالث
َغيُب لَُه َلِبثوا ا ß[ أعلَُم Fُا ُقل بالَغيب@/// اً Öbَر م Ô Ô{َكل م ÔÎ Ôºساد َسٌة Ò̀ وَيقولوَن

/@٢٢ . ١٨ ـ وأ�َرض واِت مى السَّ

علمهم@/ عن غاب ما يراد

:@ ã| Fك والرابع
/@٢٦ . ٧٢ ـ أحداً َع�َغْيبه ُيظهُر الَغيبَف` Ônعا

:@ ã| Fك الغيب مطلق ã|و
/@٦ . ٢٣ ـ oح الرَّ العزيُز ِة Îاَد Ú¿وال الَغيب Ônعا

/@٧٣ . ٦ ـ �ب Òòا Ôoك Ò¡ا وهَو ِة Îاَد Ú¿وال الَغيب Ônعا
تعا.يُظهر ا� فٕاّن تعا.@, علمه@با� ما@Oتّص وهو خامسة@: مرتبة الَغيب ومن
ÇIّملهم ÏÉو]قت اسـتعدادهم حسب 
ع وأوليائه لرسله Tدوداً مقداراً الغيب من



٣٥٥ غيب

الرسالة@/ مقام ã|و أنف«Îم ã| وحاجاtم
من ا1ٔربعة@, اXراتـب ã| تكون ãHّال ال¿Îادة مطلق قبال ã| هو اXعـ� وهذا

ا1ٔنبياء@/ وهم اòواّص وخواّص واòواّص العواّم@, ¾Îادة
ِمن َتسقُط وما والبَحر Ùال� ã| ما وَيعلُم هَو ٕاّ� َيعلُمها � الَغْيب Ô ß³َمفا وِعنَدُه

/@٥٩ . ٦ ـ يعلمها ٕاّ� َوَرقة

/@٢٦ . ٧٢ ـ َرسول ÏÉِمن jْرتَ َمن @ٕاّ� أَحداً َع�َغْيِبِه ُيظهُر ف` الَغْيِب Ônعا
/@٤٩ . ١١ ـ أنت تعلُمها ُكنَت ما ٕاليَک نوحzا الَغيِب أنباِء ِمن ِتلَک

/@٢٥٥ . ٢ ـ شاء ا ß[ ٕاّ� ِعلمِه ِمن ء ãÏ Ò¿ب يطوَن ÔJ و�

والظاهُر ِخُر وا1: ا1ّٔوُل وهو له حّد و1 لنوره uاية 1 تعا.وتبارك ا� ٕاّن نعم
تعّدد و1 ع+ذاته@, علمه فٕاّن له@, منxي و1 Tدود غ	 فهو علُمه@, وكذلک والباطُن@,

/@oالتفه مقام ã|و با1عتبار ٕا1ّ
علمه@/ من ا� يُعلّمهم ا ØWو Tدود فهو خلقه@: سائر علم وأمّا

معنـوّيتان@, وٕاثنـتان ماّدّيتان@, مyا ٕاثنـتان مراتـَب@: `َس للغيـب أّن فظهر
/@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى من كّل ã| تتحقّق مyا واòامسة

تعا. ا� وأمّا و¾Îوداً@/ وٕاحاطة ÓFعل اòلق باخت?ف Hـتلف اXراتب وهذه
ة@/ Îاَد Ú¿وال الَغْيِب Ô ßnعا ـ@ عنده غيَب ف? وتبارك@:

Mر من كقَطرة للغيب و¾Îوده كوجوده@, Tدود علمه بأّن يتوّجه أن فلٕ?نسان
نظُره ودقَّ علمـه وِسع Fّوكل اXطلق, الوجود Mر من كقطرة وجوده أّن Fك الَغيب@,

وجوده@/ Tدودة ã| فهو ب½Íه@: ونفذ
غيب@, له 1@يب� ØHح ء@, ãÏ¾ كّل وي¿Îد ء ãÏ¾ بكّل Jيط أن Z@1كن فا1ٕنسان



غيث ٣٥٦

من أثر و1 خ� ¾Îوده ماوراء وليس ا¤دود@, بعلمه Tدود nالعا بأّن يعتقد أن ٕا1ّ
ا¤دودّية@/ وuاية ا9هل غاية وهذا وجود@/

تعا.@: بقوله ا£يد ا� كتاب ابتدأ هذا 
وع
`ة@/ الصَّ وُيقيموَن بالَغيِب يؤمنون الَّذيَن

/@ ã Ø} وال للعلم مفتاح أّوُل بالغيب اZ1ٕاَن فٕاّن
/@١١ . ٣٦ ـ بالَغيب َن ×a الرَّ ÒãÏ ß¿وَخ @كر الذِّ بَع اتَّ َمن ُتنذُر ا Ú̂ ٕا

/@١٢ . ٦٧ ـ Õ�َكب وأْجٌر َمغفَرةٌ م Ô ÒG بالَغيِب م Øwَر شوَن Ö ÒO الَّذيَن ٕانَّ

ã| الورود اختيار ويراد الفعل@, ع
اختيار ويدّل افتعال@, فهو ا1غتياب@: وأمّا
وموضوع@/ ٕا.عمل بالنسبة غيبة

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

غيث@:

الغيث@, wا أنزل ÍÈب@: باب من غيثاً الب?َد ا� وغاَث اXطر@, الغيث@: ـ مصبا
الغيُث وغاث ُتغاث@/ ا1ٔرُض ِغيَثت فيقال للمفعول Ò�ويُب وَمغيوثة@, مَغيثَة فا1ٔرض

السبب@/ Ëºبٕا تسمية غيثاً@: النبات يى Ødو wا@/ نزل غيثاً@: ا1ٔرَض

غـيث@, جاَدنا يقال ال«Êء@, من النازل ا¡يا وهو صحيح@, أصل غيث@: ـ مقا
أمة من أفصح رأيت ما ـ مَّة ذو@الرُّ قال الَغيث@/ أصابَنا أيى وِغثنا@: َمغيثة@, أرض وهذه

شئنا@/ ما ِغثنا قالت@: عندكم؟ اXطر كان كيف Gا@: قلُت ُف?ن@/ آِل
وقد الغيَث@, wا أنزل ٕاذا َغيثاً@: يَغيثها الب?د ا� غاَث وقد ـ ١٧٦ . ٨ الxذيب
يقال اXطر@, الَغْيث@: الليث@: وقال وَمغيوثة@/ مَغيثة أرض وهيى ُتغاث@, ا1ٔرُض ِغيَثت

ال«Êء@/ ماء من َينبت الكَٔ? والغيث@: قال@, غيث@/ وأصاwم اُ�@, غاثَهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٥٧ غيث

والتحقيق@:

سبق Fك الغوث فٕاّن اXطر@, وهو النازل الَغوث هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
ال:ول@, بقيد اXع� هو والغيث الكنف@, ã| ء ãÏ¾ وجعل وشّدة ابت?ء من ا1ٕنقاذ هو

أ@ك�@/ اشتقاق Fyفبي ياًء@, الواو قلب واL1طاط@: ل Ø:الت
ع ويدّل
حـيث الَغوث@, جهة فيه ي?حظ الَغيث أّن ياء@: Ò¡وا واXطر اXاّدة ب+ والفرق
ال:ول جهة فيه ي?َحظ واXطر والُيبس@/ الظَّمأ من النبات أو للناس انقاذاً الغيث @كان

ا¡ياة@/ جهة فيه ي?حظ وا¡ياء فقط@/ ال«Êء من
/@٤٩ . ١٢ ـ النّاس ُيغاُث فيه عاٌم ذلَِک َبعِد ِمن ãçيأ Ú Ôj

/@٢٩ . ١٨ ـ الوجوَه َيشويى هل ÔXكا ]اء ُيغاثوا َيستغيثوا وان
ٕا. ا1ّٔول ã| فالنظر الغيث@: ماّدة من أو الغوث ماّدة من Fuكو Tتمل ا1:يتان

ا1ٕنقاذ@/ بعنوان الغيث ٕا. ãæالثا ã|و الغيث@@/ بوسيلة ا1نقاذ
/@٣٤ . ٣١ ـ رحام أ�َ ã| ما وَيعلَم الغيَث ل ØZ ويُ

/@٢٨ . ٤٢ ـ َرaته ÔÌ¿وَين َقنطوا ما َبعد ِمن الَغيَث ل ÙZ يُ الَّذيى وهَو

/@٢٠ . ٥٧ ـ ُمصَفّراً اُه Òَف يج Òv Ú Ôj نباته الكّفاَر أعَجَب َغْيٍث @َكَمثِل

فـٕاّن اÇXطر R?ف الت:يل@, بكلمة ذ@كره ذ@كرنا@: ما ويؤيِّـد اXطر@, فzا يراد
تعا.@: فقال مفهومه@, من جزء ال:ول

/@٥٨ . ٢٧ ـ الُمنَذرين َمطَُر َفساَء َمطَراً zم َعلَ وأمطَْرنا
اXقتضية ا1بت?ء@والشّدة ع
حالة يدّل ـ ما@َقَنطوا َبعِد ِمن bلة@ـ ـ@ذ@كر وأيضاً

والغيث@/ الغوث ل:ول



غ	 ٣٥٨

بالغيث@: ـ َغْيث َكَمثِل ٌو@/// ÒGو َلِعٌب نيا الدُّ ياةُ Ò¡ ا ا Ú̂ ٕا ـ الدنيا ياة Ò¡ا [ثيل وأمّا
وÇNعل ونÍÉة wجة ويوجب ال«Êء من يَ:ل ٕاليه ا¡اجة شّدة مورد ã| اXطر فٕاّن

Tدود@/ زمان ٕا. اòضارة هذه [تّد Øj جالباً@, خÍÉاً النبات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غ�@:
وا1:خر ع
@ص?ح@وٕاص?ح@ومنفعة/ صحيحان@يدّل@أحدYا أص?ن غ	: ـ مقا
ã
أه ِغرت يقال العيال@, ص?ح wا اßX	ة وهيى الِغ	ة@, ـ فا1ّٔول شيئ+@/ ع
اخت?ف
شأuم أصلح أيى وَيغورهم@, يَغ	هم بالغيب اُ� وغارهم م@/ Ôtِمر أيى وِغياراً@, ع
ِغ	ة الرجل َغ	ة الَغ	ة الباب هذا ومن ينفعک@/ ما أيى كذا@, يَغ	ك ما ويقال ونفَعهم@/
ومـنفعة@/ ص?ح ا Øu@1ٔ البـاب من عندنا وهذا َغـ	ًة@, ã
أه 
ع ِغرُت تقول أهله@,
البـاب ومن وخ?فـه@/ سـواه هو أيى ذاك@, Ô	َغ ء ãÏ¿ال هذا قولنا ـ ا1:خر وا1ٔصل
ا Øuفٕا الِديـة@: فأمّا الع¿Ìة@/ من هو ليس واحد@, Ô	غ ع¿Ìٌة تقول@: بغ	@, ا1سـتثناء
من يكون أن وJتمل ولدِمـه@/ له وبقاء للقاتل ص?حاً الدية ã| 1ّٔن الِغـ	@, تُسّمي

القََود@/ َغ	 اُخذ أيى الدية@, ٕا. Ø	فُغ قََود 1ٔ@نّه ,@ ãæالثا ا1ٔصل
ٕالzم aل أيى ماَرهم@, وِغياراً@: سار@, باب من غ	اً أهله الرجُل غاَر ـ مصبا
,@	ÇR ِغرنا اللّهّم ومنه ونفع@, 	R çأ ٕاذا وَيغور@: يَغ	 وغار /@ Ò	ِغ وا9مع الِغ	ة@,
وغاراً@, ة Ö	وَغ َغ	اً َتِعب باب من يُغار زوجها 
ع واXرأة امرأته 
ع الرجُل وغار
وَغـ	ي@, أيضاً َغيور واXرأة وَغ	ان@, َغيور فالرجل ,@Ì»بالك وِغ	اً ِغ	ة و1@يقال
الرجُل وأغار والفتح@, ØËÉبال غياريى وغ	يى غ	ان وbع ُرسل غ	مثل غيور وbع
رجل ãæجاء تقول للنكرة@, وصفاً يكون وغ	@: عليه@/ فغارت علzا تزّوج زوجته@:

/@ Ú	فتغ عليه@, كان ØFع أزلته تغي	اً@: َء ãÏ¿ال ت Ø	وغ ك@/ Ô	غ



٣٥٩ غ	

Ò	غ درهم هذا ـ مثل استثناًء@, يكون غ	@: الليث@: قال ـ ١٨٩ . ٨ الxذيب
الفّراء@: وقال ك@/ Ô	غ وهذا بغ	ك@, مررت تقول ـ ÓÊºٕا ويكون دانقاً@/ ٕا1ّ معناه دانق@,
وٕاذا ِمل@, ÔV و1 ِسن ÔT Ô	غ ف?ن تقول@: ـ 1 علzا ُرّدت ولذلک ,@1 مع� غ	 مع�
سوي عنديى تقول أن Nوز 1 أ@نّه تري أ1 علzا@, يكّر أن ز ÒN n ]ع�ِسوي @كانت

زيد@/ و1 عبدا�

لفظاً عyا يُقطَع أن وNوز اXع�@, ã| لٕ?ضافة م?زم Ëºٕا غ	@: ـ اللبيب ã�مغ
اXضافة وتستعمل ¡ن@/ غ	@: 1 ـ وقوGم ليس@/ كلمة علzا وتقّدمت معناه فُهم ٕان
ـ مyا قريبة Xعرفة أو للنكرة@, صفة تكون أن ا1ٔصل@, وهو ـ أحدYا وجه+@: 
ع
تكـون أن ـ ãæوالثا النكرة@/ من قريب ãÏ»ا9ن اXعّرف 1ّٔن م@, ßz َعلَ َغ�الَمغضوِب

/@ ã.التا Ëº1ٕا بٕاعراب فتعرب استثناًء@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ِسوي يكون ما أيى ِسوي@, مفهوم من يقرب ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
ã| يؤخـذان 1 والتقابل التضاّد فٕاّن والضـّد@, اXـقابل مفهـوم من أعّم وهو ء@, ãÏ¿ال

مفهومها@/

ما هو والغ	@: ء@/ ãÏ¿لل مغاير جعل أو سواه ٕا. متحّو1ً ãÏ¾ جعل والتغي	@:
ء@/ ãÏ¾ ٕا. يضاف أن يلزم اXفهوم هذا و]ناسبة ء@, ãÏ¿ال سوي

مع� فٕاّن ا1ٔصل@, مصاديق من فهو ]ع�ماَرهم@: يغ	هم غارهم ـ قوGم وأمّا
ومبا¾Ìاً ونافعاً متولّياً الرجل يص	 اXـورد ã|و سـواه@, ء ãÏ¾ ص	ورة مصدراً ]Çع�الَغ	 ا1شـتقاق هذا يكون أن يبعد و1 مقامهم@, ã| وقام َغ	هم فصار 1ُمورهم@,

انðاعيّاً@/ اßX	ة



غ	 ٣٦٠

منافعهم@/ Mفظ Ø.يتو أن وهو أهله@, 
ع الرجل َغ	ة اXع�@: هذا ومن
وصفاً كونه 
ع ٕامّا وٕاعـرابه اXاّدة@, من Ëºٕا أ@نّه فالتحقيق غـ	@: كلمة وأمّا

أخري@/ بعوامل أو ا1ستثناء صورة ã| Fك ع
ا¡اليّة أو تابعاً@,
َعَمد@, ß�بغ َمردود@, Ô�َغ َعذاٌب َغ�ُمضاّر@, َديٍن أو م@, Ô ÒG قيَل الَّذيى Ò�َغ َقوً�
َتقولون ْيد@, الصَّ ã Ø� ÔT Ò�ُيت�َعَليكُمغ ما ٕاّ� َتدعون@, Fا Ò�اF@,أغ ُمعجِزيى Ô�أ@نَّكُمغ

ا¡ّق@/ Ò�غ Fَِع�ا

هـو ما 
ع وهذا ا1ّٔولّية@, حالته سوي ء ãÏ¾ جعُل التغي	@: كلمة ã| فاXع�
ا1ٔصل@:

/@١١ . ١٣ ـ Îم ß»بأنُف ما وا Ù�يُغ Ø0ح بقوم ما Ø�يُغ �Fا ٕانَّ
.@@٨ ـ Îم ß»بأنُف ما وا Ù�يُغ Ø0َح َع�َقوم أنعَمها ِنعمًة اً Ù�ُمغ يَُک Òn Fَا بأنَّ ذلَک

/@٥٣

ا¤ّل اقتضاء حسب 
ع oا¡ك ا� من ت:ل ا Ø̂ ٕا واللطف والنعمة الرaة فٕاّن
وضيقاً سعة ا¤ّل Ø	تغ فٕاذا والقابلّية@, ا1ستعداد وع
وفق فيه@, سعة مقدار وMسب
نقمة تص	 أن ٕا. وكمِّيxّا والنعمة الرaة كيفيّة ت Ø	تغ واستقبا1ً@: واستعداداً وقابليّة

وعذاباً@:

/@١٧ . ١٣ ـ بقَدرها َفساَلتأوديٌَة ماًء Êٍء Ú»ال ِمَن أنزَل
والظـلمة والضيق الزيغ عنه يدفع وأن وُيصلحه@, نفسـه ُيزكّيى أن فلٕ?نسان

والرaة@/ النور ل:ول يستعّد ØHح وا1ضطراب@,
َخلَق نَّ Ô Ù�فليُغ م Ô ÚuُمرÐو� أ�نعام آذاَن فلُيَبتِّكُنَّ م ÚuُمرÐمو� Úyوُ�َمنِّي م Úy وُ�ِضلّ

/@١١٨ . ٤ ـ Fا
الطـبيعة@, وفق 
ع كان ٕاذا وصا¡اً ساXاً يكون وحياته ا1ٕنسان عيش فٕاّن



٣٦١ غ	

يستفيدون Dف أو wم@, يتعلّق Dوف أنف«Îم َخلق ã| ٕامّا اXعيشة@: ã| اXستفادة والطبيعة
حياtم@/ ٕادامة ã| مyا

الطبيعة أيى ا1ّٔول@, Ë»الق هو وهذا Uصوصة@, كيفيّة 
ع اN1ٕاد هو واòلق
wم@/ يتعلّق ما أو أنف«Îم خلق ã| اXستفادة

فٕاّن ا¡ياة@, ٕادامة ã| مyا اXستفادة الطبيعة من ãæالثا Ë»الق هو ا1ٔنعام وآذان
ع
وزان النََّعم bع وا1ٔنعام ذان@/ ا1: وbعه اXوافق@, ãÏÈالرا اXطّلع ]ع� صفة ا1ُُذن

الرفاهية@/ ]ع� النَّعمة من كونه باعتبار وَحَسن@, َفَرس

وع الطبيعة@, مس	 ã| يسـ	 أن له 1زم والتنّعم@: اXعيشـة حسن أراد fن
كـيفيّته عن اòلق Ø	يغ أن دون اقتضائها@, 
وع Gا موافقاً ويعمل ,@ ّ الطبيعيى ويسـ	ا£ري حيواناً يص	ا1ٕنسان ØHح علzا@, خلق ãHّال الساXة فطرته وعن به@, اòاّصة

/@ Ø ãæا1ٕنسا الgال من له خلق ما خ?ف 
ع
آذان ا Øuفٕا بالطبع@, مyا تستفاد أن ذاتاً توافق ãHّال ا1ٔنعام ٕا. بالنسبة وكذلک

له@: جعلت ØFع رج ÔH أن يصّح ف? ا1ٕنسان@, تنّعم ã| موافقة راضية
/@٥ . ١٦ ـ تأ@ُكلون وِمyا وَمنافُع ِدفٌء فzا َلكُم َخَلقها وأ�نعاَم

خلق@/ اذن@, نعم@, ـ@ راجع
/@٣ ـ ١ . ١٠٠ ـ ُصْبحاً غ�اِت ÔXفا َقْدحاً@ فاXورياِت َضْبحاً@ والعاِدياِت

سـ	 ا1ُو. اXرحلة ã| ا1ٕنسان@: سـ	 مراحل ٕا. تشـ	 الكرZة ا1:ية هذه
وطاعة وعمل Vاهدة ãæالثا ã|و الطبيعة@/ من النور مراحل ٕا. اضطراب مع ٕا.وحركة القلب ã| وتلّون كدورة تغي	 الثالث ã|و روحانّية@, وظهور تنّوراً يوجب وعبادة

والصفاء@/ الصباحة
عدو@/ ـ@ راجع

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



غيض ٣٦٢

غيض@:

ا1ٔرض@/ ã|ذهب أيى َنَضب ومَغاضاً@: سار باب من َغيضاً اXاء غاَض ـ مصبا
َمغيـض@/ فيه يغيض الّذيى واXكان َمغيض@, فاXاء يَتعّدي@, و1 يَتعّدي ا�@, وغاَضـه
ٕاذا السلعة غاض\ُن يقال منه@, نقص ء@: ãÏ¿ال وغاض َمغيض@/ ٕا. فجرته وِغضُته@:
اXلتّف@, الشجر وهيى ة Ò Òb1ٔا والغيضة@: ياً/ 1زماً@ومتعدِّ يستعمل نقصته@, وِغضتُه: نقص@/

وغيضات@/ ِغياض وbعه
غاَض يقال وقّلة@, وغموض ء@, ãÏ¾ ã| نقصان 
ع يدّل اُصيل غيض@: ـ مقا
فـالغيضـة@: الُغمـوض@: وأمّا غ	ه@, نقصـه ٕاذا وغيَض@: فاض@/ خ?ف يغيض@: اXاء

ُيري@/ يكاد 1 فzا السائر و1ّٔن لُغموÎÈا@, يت Ød ة@, Ò Òb1ٔا
ذلک@, به فُعل اXاُء@: وِغيض مثُله@, وانغاض ونَضب@, قّل اXاُء@: غاض ـ صحا
وحَبسته@/ نقصته الدمَع@: وغّيضت أنا@/ وِغضتُه ا¥ُن وغاَض أيضاً/ وأغاضه وغاَضه@ا�

كZوا@/ أيى اللِّئام وفاَض قّلوا@, أيى الِكرام غاض ويقال

وِغيَض قال@: ه@/ Ô	غ ونقَصـه نقَص Lو ه@: Ô	غ وغاضـه ُء ãÏ¿ال غاض ـ مفر
ا1ٔرض@/ تبتلُعـه الّذيى كاXاء فتجعله ا1ٔرحاُم@, تُفِسده أيى ـ تَغيضأ�رحاُم وما اXاُء@,

مظِلمة@/ غائضة@: وليلة فَيبتلُعه@/ اXاُء فيه يقف الّذيى اXكان والَغيضة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا. Iّرك الفيـضان فٕاّن الَفَيـضان@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
ونَفاد بالتدريج انتـفاء فالَغيض ا1نتـفاء@, جانب ٕا. والَغيضIّرك الظهور@, جانب

كان@/ Lو ّ بأيى فشيئاً@, شيئاً



٣٦٣ غيض

والعمر@/ اXاء نضب جريان@, حالة ã| نفاد والنَّضب@:
/@ Ø+مع مكان ã|توقيف بس@: Ò¡وا

الكZة@/ قبال ã| والِقّلة@:
الزيادة@/ قبال ã| والنَقص@:

وُمنَخفضه@/ ء ãÏ¾ قعر ã| ورود والَغور@:
ا1ٔصل@/ آثار من وا¡بس@: والقلّة النقص ـ oفاهf

.@@١١ ـ أ�ْمر ÒãÏ ßÉ وُق اXاء  وغيَض أقِلعيى Êºُء ويا ماَءِك ٕابلَعيى أرُض يا وقيَل
/@٤٤

وليس ,Fxونتيج Fyا¡اصل@م فهو بالبلع@وا1ٕق?ع, ا1ٔمر بعد فالَغيض@استعمل
وا1ٕق?ع ا1ٔرض من بالبَلع أمر بعد ا1:ية ã|الَغيض فٕاّن ا1ٔرض@, ã| الذهاب ]ع�

ا1ٔرض@/ ã|بنضب وليسUتّصاً ا¡الت+@, من يتحّصل وما ال«Êء@, من
النفاد@/ جانب ٕا. بالتدريج جريان مطلَق مفهومه فيكون

/@٩ . ١٣ ـ وما َتزداُد أ�رحاُم اُنeوما تَغيُض ُكّل ِمُل ÒI ما َيعلَُم Fُا

غ	ها أو بالتدريج@, النطفة ã| نفاد ٕا. ينxيى الرحم ã| جريان حصول يراد
غ	ها@/ ومن مyا تزداد وما الث?ثة@, الدماء من

اòصوصيّات جهـة من أو Eاُن أو ذ@كراً ا¤مول مطلق هو ِمُل@: ÒI@ ا ØW واXراد
راجع فهو ا1ٔرحام@: تغيض ما وأمّا اXوضوع@/ أصل ٕا. راجع وهذا فيه@, وا¡ا1ت
والفوت ٕا.النفاد الس	 أو وا1ٕدامة ا1ستقرار من اXوضوع@, حدوث بعد جريان ٕا.

والزوال@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



غيظ ٣٦٤

غيظ@:

قلبه@/ دم فََوران من ا1ٕنسان Nدها ãHّال ا¡رارة وهو غضب أشّد الغيظ@: ـ مفر
الَغـيظ@/ Òوالكـاِظم� ـ@ الغـيظ اع اء عند النفس ٕامسـاك ٕا. الناس اُ� دعا وقد

َتغّيظاً@/ ا ÒG عوا@ ß Òd ـ@ مسموع صوت مع ذلک يكون وقد الغيظ@, ٕاظهار هو والتغّيظ@:
غ	ه@, من ا1ٕنسان يلحق َكرب 
ع يدّل واحدة كلمة فيه اُصيل غيظ@: ـ مقا

وَغيّاظ@/ غاِئظ ورجل ف?ن@, يا ã�َِغظت وقد ,@ ã�يَغيظ ã�َغاظ يقال
غاظه من مصدر وهو ا¡نق@, أشّد وهو بالكبد ا¤يط الغضب الغيظ@: ـ مصبا
Ø ã~?الث من اXفعول Ëºوٕا وأغاَظه@, ويَغيظه غاظَه :@ Ø ãèا1ٔعرا ابن سار@/ باب من ا1ٔمُر
وقد اXغتاظ@/ ٕا. مكروه بوصول ٕا1ّ الغيظ يكون و1 كذا@, من ف?ن واغتاظ َمغيظ@/
غضب يقال Fك ء@, ãÏ¾ 1 من اغتاظ فيقال ا1ٕنسان حّق ã| الغضب مقام الغيظ يقام

عكسه@/ وكذا ء@, ãÏ¾ 1 من
ã| فعل واXغايَظة@: َغيظاً@, أغيظُه ف?ناً ِغظت الليث@: قال ـ ١٧٣ . ٨ الxذيب

وَتغّيظ@/ عليه اغتاَظ وقد ا1غتياظ@, والتغّيظ@: bيعاً@/ Fyم مهلة
َمغيظ@/ فهو غاَظ يقال للعاجز@, كاِمٌن غضٌب الغيظ@: ـ صحا

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

والتحقيق@:

وÇwذين القلب@/ ã| الكامن الشديد الغضب هو اXاّدة@: ã| الواحد ا1ٔصل أّن
خفيفاً@, أو معتد1ً أو شديداً يكون أن من أعّم الغضب فٕاّن الغضب@, عن Zتاز القيدين

ظاهراً@/ أو وكامناً



٣٦٥ غيظ

وا1ختيار, الدالّ+ع
الطَّوع افتَعل, أو تفَعَّل بصيغة يستعمل ٕاظهاره اُريد وٕاذا
وأظهره@/ الغيظ اختار أيى واغتاَظ@, َتغّيَظ فيقال@:

/@١٣٤ . ٣ ـ@ الَغْيَظ@ Òوالكاِظم� اِء ØÍ ÚÉوال اِء ØÌ Ú»ال ã| ُينفقون الَّذيَن

أثره@/ يظهر ØHح يدوم لئّ? النفس ã| وIليله الغيظ حبس يراد

Îيقاً Ò¾ ا ÒG عوا ß Òd فzا اُلقوا ٕاذا الَمصير وِبئَس Ò Úsَجَه َعذاُب م Øwبر َكَفروا وِللَّذيَن
/@ ٨ . ٦٧@ ـ الَغيظ@ ِمن Ô Øñ Ò] تكاُد@ َتفور وهيىَ

/@١٢ . ٢٥ ـ وَزف�اً تغّيظاً ا ÒG ُعوا ß Òd َبعيٍد َمكاٍن ِمن رأtم ٕاذا
اGواء من الرئة ã| يتحّصل ما دفع والَزف	@: للهواء@/ وا9ذب التنفّس Îيق@: Ú¿ال
جـريان وهـذا داخلها@, ã| الكافر جذwا باعتـبار Øsجه ã| فال¿Îيق اXتأ ّثر@/ ا¡اّر
أمر ا9نس+اXتوافق+ ã| وا¦ايل مyا@, شعبة الكافر باطن فٕاّن للتجانس@, Gا ّ طبيعيى

/@ ّ طبيعيى

حـرارة من داخلها ã| يتحّصل ما دفع فباعتبار الثانية@: ا1:ية ã| الزف	 وأمّا
يتحقّق أن بعد ٕا1ّ وال¿Îيق ا9ذب Gا Nوز و1 بعيد@/ مكان من رأوها ٕاذا التغّيظ@,

فzا@/ واُلقوا فzا دخوGم
وطبيعُة طبيعxا@, ÏÉقت[ فهو باطyا@: ã| ّدة ß¡وا الغضـب وشّدة التغّيظ وأمّا
أّن 1 بعيد@, مكان من يشاَهد التغّيظ وهذا والغيظ@, وا¡رارة ع
ا¡ّدة ُجعلت Øsجه

برؤيxم@/ فzا يتحّصل التغّيظ
وHفيفاً@/ داً Øت� يوجب فٕانّه فzا@, اُلقوا الّذين قبال ã| زف	 Gا يري و1

قياسه Zكن و1 ا1:خرة@, nعا يناسب أمر فهذا مyا@: ال¿Îيق صوت Êع Òº وأمّا
بأفكارنا@/ كyه معرفة أو اXاّدة@, nعا بضوابط



غيظ ٣٦٦

/@١١٩ . ٣ ـ دور الصُّ ِبذاِت Õoَعل Fا ٕانَّ بغيظكُم موتوا ُقل
/@١٢٠ . ٩ ـ َينالون و� الكُّفاَر َيغيظ َمْوِطئاً َيطأوَن و�

/@١١٩ . ٣ ـ الَغيظ ِمن أ�نامَل َعَليكُم َعّضوا َخلَْوا وٕاذا

وÇUالفxم عداوÇÇtم جهة من الكـفّار باطن ã| وحّدتـه الغضب شـّدة يراد
للمسلم+@/

أن من أعـّم وهو وOالفها@, nيو ما النفس]قابلة ã| يوجـد ا Ø̂ ٕا الغيظ ٕاّن Øj
ع
باطل@/ أو حّق 
ع يكون

حسب 
ع وا¢الفة العمل يتعقّـبه ا�@: ã|و ¾Ìعيّة جهة ã| كان ٕاذا والغيظ
وا¡بس الكَظم هيى فzا فالوظيفة عرفّيـة@: جهة ã| كان ٕاذا وأمّا /@ الثانويى التكليف

الَغيَظ@/ Òوالكاِظم� ـ والتحليل

وال¿Ìع@/ العقل ع
النفسMكم التسّلط هو واXطلوب
/@oالَعظ Ù ãالَع� Fِبا ٕاّ� ةَ قوَّ َو� َحوَل و�

كتاب من السـابع ا£لّد Øk وبه اXعجمـة@, الغـ+ حرف ã| الكـ?م آخر هذا
من ونستمّد الع+@, حرف وأّوله الثامن ا£لّد ويتلوه ا£يد@, القرآن كلFت ã| التحقيق

التوفيق@/ Ø ã.و ٕانّه ا£ّلدات@, سائر وٕا[ام ٕا[امه ã| ونستعينُه اXتعال ا�
١٣٦٠.١٢.٢٥ = ه@ من@سنة@١٤٠٢@ـ ادي@ا1ُو. Ôb ٢٠ ã|@تار±@ا1ٕ[ام وكان

فة@/ ØÌ¿Xا قم بلدة ã|



٣٦٧ الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب ã| عyا اXنقولة الكُتُب
/@ ه ـ ٣٧٢ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الب?غة @أساس =@ أسا

/@ ه ـ ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ُدَريد@, 1بن ا1ٕشتقاق@:
م@/ ـ ١٩١٩ Vّلدات@, ٦ باريز@, طبع ,@ ãÏºللمقّد والتار±@: البَدء

ٕايران@/ طبع ,@ للسيوطيى ا1ٔلفيّة ¾Ìح ã| اXرضيّة جة Ò{ال
/@ ه ـ ١٢٨٥ ,@Í½م طبع جزآن@, ,@ الورديى ابن تار±

م@/ ـ ١٩١٦ ,@Í½م طبع بک@, لنعوم سينا تار±
Vلّداً@/ ١٥ م@, ـ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع ,@ ّ لٔ?زهريى اللغة tذيب ـ@ الxذيب@

هودكسون@/ طبعة ل?ويّ+@, تورات
Vّلدات@/ ٤ ,@ ه ـ ١٣٤٤ حيدرآباد@, طبع ُدَريد@, 1بن اللغة هرة Òb ـ مهرة Ò9ا

/@ ه ـ ١٣٣٠ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ م	يى للدَّ ا¡يوان َحياة
ٕايران@/ طبع النحو@, ã| للجاميى الكافية ¾Ìح

/@ ه ـ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ ّ للجوهريى اللّغة صحاح = صحا
بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد من ãæوالثا ا1ّٔول َصموئيل

/@ ه ـ ١٣٥٣ قاهرة@, طبع ,@ ّ العسكريى ِه?ل ãè1ٔ اللغويّة الُفروق
بالفارسّية@/ ب	وت@, طبع ها@كس@, اXقّدسXس  الكتاب قاموس

م@/ ـ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, ,@ ãèعر ـ ّ ع�يى @قاموس =@ قع
/@ ه ـ ١٢٨٦ ٕايران@, طبع ,@ الكفَويى البقاء ãè1ٔ @ـ@ @كليّات



الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب ٣٦٨

/@ ه ـ ١٣٦٠ حيدرآباد@, طبع القَطاع@, 1بن ا1ٔفعال @كتاب
Vلّداً@/ ١٥ ,@ ه ـ ١٣٧٦ ب	وت@, طبع منظور@, 1بن العرب لِسان @= لسا@
/@ ه ـ ١٣٤٦ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ للمسعوديى الذهب @مُروج =@ الُمروج

/@ ه ـ ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفَيّوميى اللغة @ِمصباح = ِمصبا@
م@/ ـ ١٩٦٠ ,@Í½[ عكاشه ثروت من بالتحقيق ُقتيبة@, 1بن @= الَمعارف@

/@ ه ـ ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@ ãللَجوالي� ,@ ّ ا1ٔعجميى الك?م من اXعّرب
Vّلدات@/ ٥ ب	وت@, طبع ,@ ا¡مويى للياقوت البلدان معجم

ٕايران@/ طبع ِهشام@, 1بن الّلبيب ã�مغ
/@ ه ـ ١٢٣٤ ,@Í½م طبع القرآن@, غريب ã| للراغب@, اXفردات

/@ ه ـ ١٣٩٠ Vّلدات@, ٦ ,@Í½م طبع فارس@, 1بن اللغة مَقاييس @= مقا@

قـدZاً وا1ٔدب اللّغة ã| اXؤلّفـة الكتب bيَع الكلFت Iقيق ã| راجعـنا وقد
ا Ø̂ وٕا وتغي	@, تكرار غ	 من حاجتنا ]قدار عليه@, اعتمدنا ا ØW ٕا1ّ نقلنا وما وحديثاً@,

الّصواب@/ ٕا. اGاديى وهو ضبطه@/ يلزم ما ضبطنا



٣٦٩ الكتاب ã| مهّمة مباحث

الكتاب ã| مباحثمهّمة
٣٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أح?م أضغاث ,@mللنّا الّرؤيا
٣٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الّض?ل أنواع اGداية@, حقيقة
٥٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / النّور الّضوء@, حقيقة
٦١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕانسان بصورة اX?ئكة تشكّل
٨٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / َور السُّ أوائل ã| اXقطّعة با¡روف يتعلّق ما
١١٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الستّة وا1ٔيّام وا1ٔرض Êوات Ø»ال
١٣٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا9اّن ور@, Ô¡ا ِخلقة
١٤٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXطمئّنة> النّفُس xا أ@يّ <يا بآية يتعلّق ما
١٨١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الطيّبة وا¡ياة بالّطيب يتعلّق ما
٢٠٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والنّور الظّلمة وحقيقة بالّظلم@, يتعلّق ما
٢٢٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ظهر@///> ما ٕاّ� زينxّن يبدين <و� بآية يتعلّق ما
٢٤٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واXغرب اÌ¿Xق ]فهوم يتعلّق ما
٢٥٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / غرقاً> ازعات <والنّ بآية يتعلّق ما
٢٨٦ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أبصارهم@///> من <يغّضوا بآية يتعلّق ما
٢٩٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الغفور ينفzا@, وما اXغفرة موجبات ã|ثM
٣٣٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ø ã�الغ ـ والفقر الغ� ã|ثM
٣٥٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / م@///> Úyوُ�غوي> ,@<///@ ã@ <فEأغَويتَ بآية يتعلّق ما
٣٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومراتبه الغيب ã|ثM



والقواعد ا5ٔوزان بعض ٣٧٠

والقواعد بعضمناFٔوزان

ة@: ماّد ã| صيغة@:

ØÍÈ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وِفعال فَْع?ء
ñض / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ×
ِفع
غسل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فِْعل
غسل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ِفعل+
غرم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاِعل
غرم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعيل
غرف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فُعلَة
طلق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أفَعَل
طلق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعََّل

ØÍÈ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاَعل
غيط / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تَفَعََّل

ØÍÈ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تَفاَعَل
غيط ,@ ØÍÈ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / إفتََعل
طفق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXقاربة أفعال
طفق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا1ٕعراب تشخيص
غلو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثارها ومهموسة حروفVهورة
غ	 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا1ستثناء ã| غ	 كلمة ã|ثM



هو
وجّل عّز ا	

وتأييده وتوفيقه ]نِّه
وأّوله الثّامن ا�زء يتلوه

الع� حرف

لغًة الع�أوسَع باُب كان ا@ ØXو
واحد Vلٍّد ã| جعلناه
الثّامن وهو


