
٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب
Ì¾النّا مقّدمة

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

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

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

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

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

/@hالكر القرآن مفردات

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

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



Ì¾النّا مقّدمة ٤

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

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

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
ا�@/ هدانا أن لو� لyتديى كنّا وما Gذا هدانا الّذيى � ا¡مد

وآله Tّمد خلقه خ� سـل@, والرُّ أ�نبـياء سـيّد ع� وسـ)مه ا� وصلوات
اXعصوم�@/ الطّاهرين

كـتاب من التاسـع ا	زء ã| نبدأ وتوفيقـه وتأييده وقـّوته ا� Mول وبعـد@:
الفاء@/ حرف وأّوله ,@hالكر القرآن كلFت ã| التحقيق

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

ونعم ãحسـ� ٕانّه عليه وأتوكّل عنـده@, من ٕاّ� واGدايـة والتّوفيق Í½ النّ وما
الوكيل@/

اXصطفويى حسن





بابحرفالفاء

فأد@:

فأدت ذلک@: من وحرارة@, وشـّدة يى Ø Ôa ع� يدّل صحـيح أصل @فأد@: ـ مقا
فيه@/ يُشوي اXوضع واXفتَأد@: فود@/ السَّ فأد@: ßXوا /@ ّ مَشويى أيى فئيٌد وهذا شويته@, اللّحَم@:
ٕاذا فأدُته@: مصدر والفَأد ¡رارته@/ بذلک يى Ùd الفؤاد@, عندنا@: الباب قياس من هو ا ØWو

فؤاده@/ أصبَت

أيى التفـّؤد@, �مع فيه �اعتـ ٕاذا فؤاد له يقال لكن كالقلب@, الفؤاد@: ـ@ مصبا
شويته@/ اللحم@: فأدت يقال التوّقد@,

فـؤاده@/ أصبَت ٕاذا فَأداً@, أفأُده الصيد فأدت زيد@: أبو ـ ١٩٦ . ١٤ الxذيب
النار@/ ع� وُخ  ُشويى ما والَفئيد@: ّلة@/ ÒXا ã| ا Òt خ ٕاذا فَأداً@: أفَأُدها اÔò َة وفأدت
اXفؤود@: أ�صمعيى عن أيضاً@/ ع�ِمفعال فآد ßXا له ويقال به@, ÔO ويُشوي ما فأد@: ßXوا

ناراً@/ أوقدوا ٕاذا القوم@: وافتأد لتفّؤده@/ الفؤاد يى Ød الليث@: بان@/ Ò	ا الفؤاد الضعيف

موضعاً جعلتGا ٕاذا للخ ة@: وفأدُت أ�فئدة@/ وا	مع القلب@, الفؤاد@: ـ صحا
wا ّرك ÔJ ã'ّال واòشبة ع�اُفعول@/ ُأفؤود اXوضع وذلک فيه@/ لتضعها والنار الرماد ã|

َمفائد@/ وا	مع ِمفأدة@, التّنور@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فأد ٨

والتحقيق@:

سبق :@ ØãÏ¿وال معنويّاً@/ أو ياً مادِّ ,@ ØãÏ¿ال ã| الشّدة هو اXادة@: ã| الواحد أ�صل أّن
الطبيعّية@/ حالته عن با¡رارة ء ãÏ¾ خروج ٕانّه

R)ف وهذا اXايعات@, من نظ�ه أو ماء وقوعه@بواسطة ي)حظ@فيه الطبخ: ã|و
والفأد@/ ØãÏ¿ال

فـيقال بـغ�ها@, أو بـنار الطيب@, حال ٕا, البلوغ فيه ي)حظ إ�نضاج@: ã|و
وأنضجته@/ اللحم@, ونضج طابت@/ ٕاذا ا¥رُة@: نضجت

الفأد@/ ã| Fك بالنار@, الطيب حال ٕا, بلوغ :@ ØãÏ¿وال
وأ�لف بالشوي@, ويتّصف الطيب اòلوُص يبلغ ع�ما يدّل كشجاع@, والفؤاد@:
أعّم أ�صل فٕاّن اXعنويّات@, ã| تتحّصل اXستمّرة الصفة وهذه ا�ستمرار@, ع� يدّل

/@ واXعنويى يى اXادِّ من
بواسـطة والطيب والنـقاء اòلوص حّد بلغ ٕاذا القلب ع� يطلق قد فالفؤاد
وشّدة ا	ذبة Mرارة ّ مشويى فكأ@نّه والتوّجه@, وا¡ّب إ�Zان Mرارة والتصفية كية Øðال

مستمراً@/ ا¤بّة
/@١١ . ٥٣ ـ رأي ما الفؤاُد كَذب ما@

/@٣٢ . ٢٥ ـ ترتيً� ّتلناه وَر فؤاَدك به ِلُنثّبَت @كذلک

اòاص@/ البالغ القلب من اXرتبة هذه يراد
:@ ã| Fك ـ اXطلق اللّب وهو اòالص البالغ القلب ع� يطلق وقد

/@١٠ . ٢٨ ـ موÏºفارغاً اُمِّ فؤاُد وأصبَح



٩ فأد

/@٣٦ . ١٧ ـ َمسئوً* عنه كاَن ولئک اُ كّل والفؤاد Í½والب الّسمَع ٕاّن

اُ�و, اXرحلة ã| القلب فٕاّن والتقّلب@, التحّول بعد البالغ السا@كن القلب يراد
تكليفه@/ Øيتع� وحينئذ سا@كناً@, التحّو�ت وشّدة ا¡وادث Mرارة يص� Øj متقّلب@,

يص� والتحّول@: والتقّلب ا�ضطراب عنه وارتفع السكون حّد بلغ ٕاذا فالقلب
�Çòا ٕا, ويسـ� الّص)ح ٕا, Zيل ٕامّا فهو والتشـخيص@, وإ�دراك للنظر مسـتعّداً

والض)ل@/ ØÌ¿ال ٕا, vويى أو والف)ح@/
العـ� هو Í½الب فٕاّن ,@Í½والب السمع رديف ã| ذ@كره :@�اXع هذا ع� ويدّل
الفؤاد@: من اXراد فيكون والسمع@, ا�سBع بلحاظ اُ�ذن هو والسمع الرؤية@/ بلحاظ
القـوي Çwذه Ørي ا Ø̂ ٕا إ�نسـان وتعيّش والتخيّل@, والتعقّل التفّكر بلحاظ القلب هو

القلب@/ راجع @ـ@ الث)ث

له يـتحّصل والشـدائد وا�بت)ءات والتجربيّات با¡وادث تقلّبه بعد فالقلب
هذه ã|و النظر وwذا عقباه@, أو لدنياه الصا¬ والتشخيص اXفيد والتخيّل النافع التفّكر

الفؤاد@/ عليه يطلق اXرتبة
� اÇXتقلِّب القلب فٕاّن واXسـؤولية@, التثبيت حكم أيضاً@: أ�صل ع� ويدّل

تقّلبه@/ ع� مع�لتثبيته و� له مسؤولية
صحيح: @أيضاً الدنيا@والعيش@اXاّديى اBXيل@ٕا, ع�القلب اط)ق@الفؤاد أّن فظهر

العاجلة@/ وا�òات اللذائذ مس� ٕا, ويص� يتقّلب فٕانّه

/@٢٦ . ٤٦ ـ ء ãÏ¾من أفئدtم و* أبصارهم و* dُعهم عyم Ò�أغ fا@
/@٩ . ٣٢ ـ تشُكرون ما قليً� وأ*فِئَدة وأ*ْبصاَر ْمَع السَّ لكم وَجعل

ويتلّوث ينكدر أن قبل مرتبـة@, أّول ã| اXنشأ اòالص ّ الطبيـعيى الفؤاد يراد



فأي ١٠

النفسانية@/ واXشxيات اXاّدية بالعوارض

والتعقّل, للتفّكر وسيلة وهو خالصاً, صافياً @أنشأه ّ اXرتبة@فطريى هذه ã| فالفؤاد
وا�سBع@/ للرؤية فطرة ُجع) Í½والب السمع أّن Fك@

ا Ø̂ ٕا والتعقّل التفّكر أّن ٕا, مضافاً ,@ ّ فطريى أيضاً اXرتبة هذه ã| ØãÏ Ú¿وال والبلوغ
حرارة@/ ã| دا_اً فالفؤاد والضغط@, ا¡رارة ي)زم

تعا,@: قوله ã| به التعب� لطف يظهر وwذا
/@٧ . ١٠٤ ـ عأ*فِئدة تّطلع ã� الّ اXوَقدة Dا ناُر

مسؤوً� يكون والتخيّل@: للتعقّل والشّدة ØãÏ¿بال أو فطرة استعّد ٕاذا الفؤاد فٕاّن
للنار@/ اXطّلع فهو وض)ل@: ع�فساد تشخيصه كان وٕاذا وتشخيصه@, وتعقّله نظره ã|

والتناسب@/ ا�شتقاق من والفيد والفود ب�اXاّدة ما :O و�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فأي@:

وانفأي بالسـيف@/ فلقته ٕاذا فأياً@, وفأيتـه فأواً@, الرجـل رأَس فأوُت ـ صحا
عوض واGاء ِفئون@/ وا	مع الطائفة@, والِفئة@: ا	بل�@/ ب� ما والفأو@: انشّق@/ القدح@:

اXتفّرقة@/ الفرق والِفِئ�@: الياء@/// عن
ã'ّال اXتظاهرة ا	Fعة والفئة@: Tمـودة@/ حالة ٕا, الرجوع والفيئة@: فيأ ـ مفر

التعاضد@/ ã|بعض ٕا, بعÎÉم يرجع
واحد و� ا	Fعة@, والفئة@: رجع@/ باع@: باب من فيئاً ء ã:ي الرجل فاء ـ مصبا

نقص@/ Xا ج�اً والنون بالواو Qمع وقد ِفئات@, وbعها لفظها@, من Gا



١١ فأي

ٕاذا فأياً@: وفأيته فأواً رأسه فأوت الليث@: ÍÈبته@/ بالعصا@: فأوتُه فأي@: ـ لسا
ا�نفراج@/ وا�نفياء@: الدماغ@/ عن ينفرج Ø'ح ِقحفه ÍÈبک هو وقيل بالسيف@/ فلقته
الفرقة الِفئة ٔ�ّن الواو@, عوضمن واGاء الناس@/ من طائفة وهم اشتّق@ٕاËºالِفئة@, ومنه
فع� وفأياً@, فأواً فأوت حكي وقد وشققت@/ فّرقت أيى بالواو فأوت من الناس@, من

أيى رأسـه فأيت من ِفَعة بوزن والِفئة@: الxذيب@: الياء@/ من فئة يكون أن يصّح هذا
فنقص@/ ِفعلة بوزن فِئوة أ�صل ã| وكان شققته@,

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

والتحقيق@:

ã| انفراج مصاديقه@: ومن انشقاق ã| انفراج هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
أ�قداح@/ ã| بانشقاق وانفراج انشقاقه@/ بعد الرأس وانفراج بانشقاقه@/ ا	بل

وضوابط مقـّرر برنا¶ ع� الناس من اXنشـقّة اXنفرجة ا	Fعة الباب@: ومن
العموم@/ خ)َف لدvم معينة

الرهط@, العش�ة@, الطائفة@, القوم@, ا	Fعة@, ـ وب�كلFت بيyا الفرق هو وهذا
رهط@/ ـ@ @راجع ـ الفريق

اXذكوران@/ القيدان الكلمة هذه استعFل ã| في)حظ

ـ Dِا بٕاذِْن كث�ةً ِفئًة َغَلَبْت قليلٍة ِفئٍة من كَْم Dَا ُم�ُقو م Øu@أ َيظّنون اّلذيَن قاَل
/@٢٤٩ . ٢

/@٣@.@١٣ ـ ةٌ كاِفَر وأخري Dِا سبيِل ã| تقاتُل ِفئٌة التقتا ßفئت� ã| لكُمآيٌة كاَن قد

/@٨٨ . ٤ ـ كَسبوا ]ا@ م ÔÎ»أرك Dُوا ßفئت� Òنافق�Xا ã| لكم fا
بآراء واختّصوا العامّة الناس عن وانفرجوا وافAقوا انشقّوا الّذين ا	Fعة يراد



فتأ ١٢

خاّصة@/ وأعFل
ألفاً الواو قلبت فِئوٌة وأ�صل ِفعلة@, ووزنه فأو@, ـ ماّدة من الكلمة أّن فظهر

سقطت@/ Øj قبلها ما ٕا, حركxا نقل بعد

/@ Ó�مع و� لفظاً � ء@, ã:ال عنوان Iت ذ@كرها و�@يناسب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فتأ@:

وتفتؤ أذ@كره@/ مازلت أيى أذ@كره@: فتأُت وما أذ@كره أفتأُت ما زيد@: أبو ـ صحا
تفتؤ@/ ما أيى ـ تذكر

ع�تبي�حكم@/ وا��خر وجّدة@, َطراوة ع� أحدYا يدّل أص)ن@, ف'@: ـ مقا
ما@ِزلت@/ أيى أذ@كره@: وفَتأت َفِتئُت ما يقال bيعاً@, الباب� عن خرج ز Ø ÔY وٕاذا

�يُستعمل وما@ِزلت@, ما@بِرحُت أيى لغتان, أذ@كره@: وما@فتئت ما@فِتئُت فتأ@: ـ لسا
َمـنوّية@, فهيى وLوها ما بغ� استعمل فٕان ْحد@, Ò	ا مع ٕاّ� به و�@يُتكلّم ,@ ã:الن ã| ٕاّ�
العرب@: نوادر ã|و /@ ّ مَنويى وهو أ�لفاظ@, هذه من ا	حد حرف العرب حذفت ا Ø[ور

وانقدعَت@/ نسيتَه ٕاذا أفتَأُ@: أ�مر عن فِتأُت

وما أفتأ وما فتأَ ما مرادفاtا من ما@زال ع� زيد وكذا :@ ãÏÈللر الكافية ُجعلت]ع�¾Ìح ا Øyلك منه@, انفصل ]ع�ما تامّة تكون أن وأصلها ومادام@, َو| وما انفّک
دا_اً@/ له فاعً) كان ما فعل عن ينفصل n ٕاذا ٔ�@نّه كان@, نصب �òا فنصبت دا_اً@, @كان
من وفَ' أطفأtا@, والناَر ك«Ìته@/ أ�مر@: عن فتأته الفّراء@: ـ ٤٧٩ . ٢ أ�فعال

السّن@/ فتاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٣ فتح

والتحقيق@:

ٕا, وا�شـتغال بالتوّجه الغ� عن ا�نفصال هو اXادة@: ã| الواحد أ�صل أّن
بذكره@/ با�شتغال اُخر اُمور عن انفصلت أيى أذ@كره@, فتأت فيقال@: ء@, ãÏ¾

النيسان@/ أو ا�نكفاف أو السكون مفهوم يرجع أ�صل هذا وٕا,
ا�شتغال �بلòا عن ا�نفصال عدم فيقصد النافية@:@ Mرف استعمل ٕاذا وأمّا
العاXّية@, حال ã| وهو زيد انفصل ما أيى عاXاً@, زيد Ñ'ف ما فيقال@: ٕاليه@, والتوّجه به
ع�ا¡الّية@/ منصوب الناقصة أ�فعال ã| �òا ٕاّن أصبح: ـ ã| وقلنا wا@/ مشتغل وهو
يناسب تبي�ا¡كم فٕاّن الف'وإ�فتاء@: وب�ماّدة ب�اXاّدة التناسب :O@�و
@تكليفه Øالشاّب@يتب� فٕاّن الف'@]ع�@الشاّب@, وكذا أ�حكام@اXشت}ة@/ سائر عن انفصاله
والتقّوم@/ ا�ستق)ل له فيحصل اXرتبة@, هذه ٕا, بلوغه عند حياته جريان ã| تكويناً

. ١٢ اGالك�ـ مَن تكوَن أو َحَرضاً@ تكوَن Øح� يوسَف تذكر َتفتؤ Dِتا@ قالوا
/@@٨٥

غ�ه@/ ذ@كر عن ومنقطعاً اُخري اُمور عن منفصً) يوسف بذكر تشتغل أيى

مضافاً ,@hالكر القرآن مقام وخ)ف أ�صل@, خ)ف فهو النافية@: تقدير وأمّا
اXقصود@/ اXع�وبيان س)سة ã| اخت)ل ٕا,

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

فتح@:

وغـ�ه البـاب فتحت يقال@: إ�غ)ق@, خ)ف ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا
تعا, وا� ا¡كم@/ والُفتاحة@: فالفَتح الِبناء هذا ã| ما سائر هذا ع� Jمل Øj فتحاً@,



فتح ١٤

وإ�ظفار@/ Í½ النّ والفتح@: غ�ها@/ أو ع� من Oرج اXاء والَفتح@: ا¡ا@كم@/ أيى الفا³@,
الّسور@/ أوائل القرآن@: وفَوا³ استن½Íت@/ واستفحت@:

واXقفّل@/ ْردود ÒXا خ)ف مفتوح وباب فانفرج@/ فّرجته فانفتح@: وفتحته ـ مصبا
النـاس@: ب� ا¡ا@كم وفتح الزرع@, ãKفيس اXاء ليجريى فجرtا فتحاً@: القـناة وفتحت
بكذا@: وافتتحته قهراً@/ و[لّكها علzا غلب الب)د@: السلطان وفتح مبالغة@/ وفتّاح /@ÏÉق
واسـع@/ مفـتوح ُفُتح@: وباب ُفَتح@, وا	مع الُفرجـة@, ء@: ãÏ¿ال ã| والفُتحة به@/ ابتدأته
وbع مَفا³@, وا	مع منه مقصور وكأ@نّه مثله@, فتح ßXوا اXغ)ق@, به يُفتح الّذيى فتاح@: ßXوا

َمفاتيح@/ أ�ّول

,Í½يدرك@بالب أحدYا@ـ وذلکÍÈبان: إ�غ)ق@وإ�شكال@/ ٕازالة الفتح@: ـ مفر
اُ�مور ã| أحدها ÍÈوب@: وذلک اGّم@, كفتح بالبص�ة يدرك ـ ãæوالثا القفل@/ @كفتح
ـ@@ٕانّا وقوله العلـوم@/ من اXسـتَغلَق فتح ـ ãæوالثا اÇXال@/ باعطاء ُيزال كفقر الدنيويّة
واGدايات العلوم من يُستغلَق ما فتح وقيل مّكة@, َع�فتح قيل ـ ُمبيناً فتحاً لَک فتحنا
بعده@, ما به يُفتح الّذيى مَبدؤه ء@: ãÏ¾ كّل وفاIة واXقامات@/ ٕا,الثواب ذريعة هيى ã'ّال

الكتاب@/ فاIة يى Ùd وبه

العدّو@: وداَر /@ÏÉق القوم@: Ò Ö�َوب فتحاً@/ َء ãÏ¿وال الباَب وفتَح ـ ٤٥٢ . ٢ أ�فعال
الدنيا أقبلت ع�ف)ن@: وفُِتح /@Í½ن تعا,: واُ� لّقنه@/ :Í½ح @ٕاذا وع�القاريى دخلها@/

�Rها@/ عليه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والسدِّ إ�غ)ق رفع أيى إ�غ)ق@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
معنويّاً@/ أو ياً مادِّ واXوضوعات@, اXوارد باخت)ف Oتلف �اXع وهذا وا¡جِب@,



١٥ فتح

واXنع@/ وا¡جر والسّد الردم من مرتبة آخر هو الغلق أن وسبق
:@ ã| Fك ـ اXطلق فالفتح

نعمتَُه Úr ويُ تأّخر وما ذنبَک ِمن َتقّدَم ما Dا لک ليغفَر ُمبيناً فتحاً لَک فتحنا ٕانّا
/@١ . ٤٨ ـ Dا ك ÒÍ Ô½وَين ÓDمستق ¼Íاطاً ديََک Òvو عليَک

إ�Gّية@, أ�حكام وٕاب)غ النبّوة وظائف وٕاجراء الرسالة مس� ã| اXطلق الفتح يراد
/@Í½والن التقوية Øj أ�سداد@, وٕازالة اXغلَقات وكشف واXعنويّة اXاّدية اXوانع برفع

وآثاره@/ الفتح لوازم والن½Íمن واGداية النعمة وٕا[ام فاXغفرة
:@ ã| Fك ـ إ�بقاء � إ�Nاد مرتبة ã| الفتح مقدمات الن½Íمن يكون وقد

/@١ . ١١٠ ـ والفتُح Dا ÔÍ½ن جاَء ٕاذا

/@١٣ . ٦١ ـ َقريب وَفتٌح Dِا ِمَن ÕÍ½ن

:@ ã| Fك ـ اXاّديات ã| والفتح

/@١١ . ٥٤ ـ ُمyِمر ]اء Êِء Ø»ال أبواَب ففتْحنا

/@٢٦ . ٢٨ ـ بالُعْصبَة َلتنوُء ه ÒIَمفا ٕاّن ما الُكنوز من وآتيناُه

:@ ã| Fك ـ اXعنويّات ã|و
/@٥٩ . ٦ ـ هو ٕاّ* َيعلُمها * الغيب Ô ß³مفا وعنَده

/@ÍÈوا¡ا اÎ¿Xود يقابل ما مطلق فاXراد
:@ ã| Fك ـ والعذاب الب)ء ã| والفتح

/@٧٧ . ٢٣ ـ شديد عذاب ذا باباً علzم فتحنا ٕاذا Øح�

/@٧١ . ٣٩ ـ ُرُسل يأِتكم nأ ا Ôx َخَزنَ Gم وقال ا Ôwُفتحتأبوا جاُءوها ٕاذا Øح�



فتح ١٦

:@ ã| Fك ـ ا��خرة Ònالعا ã| والفتح

٣٩ ـ أبواwا وُفِتَحت جاُءوها ٕاذا Øح� ُزَمراً ٕا*ا(نِّة م Úwر اّتقوا اّلذين وِسيَق
/@٧٣ .

/@٥٠ . ٣٨ ـ أ*بواب Gم ُمفتّحًة َعْدٍن جنّاُت

¼Íßف@/ Ø ãæبروحا و� ,@ ّ وليس]اّديى ا��خرة@, nبعا اXناسب الفتح يراد
مقتضاه@/ وع� Mسبه مورد كّل ã| الفتح مفهوم أّن فظهر

ما@@به@يتحقّق وIصيل مفاIها يتحّصل@بتملّک ا Ø̂ ا	ّنة@ٕا انفتاح@أبواب و�O:@أّن
السلoوخلوص القلب هو ا	نّة مفتاح أّن ريب و� واXوانع@/ أ�سداد ويرتفع الفتح@,

خزنxا@: اXع�قول هذا ٕا, ويش� النفس@, وطهارة الباطن

/@٧٣ . ٣٩ ـ خالدين فادخلوها Ôrِطب عليكم س�ٌم

ية@: مع�ا�� أّن يظهر وwذا
/@٦١ . ٢٤ ـ صديِقكم ملكrَمفاIهأو ما خا*ِتكمأو بيوِت أو

ã| الفـتح ويكون مالكه عند من البيت ع� مسلّطاً يكون وأن اÇXفتاح [لّک
الوصف@, ٕا, والنظر الوصفّية@, بعنوان اXفتاح هو فاXراد Vاز@, مأمون وهو اختياره@,

اXفتاح@/ ذات ٕا, �
وبيده اXطلق الفتّاح وهو وجّل@, عّز � �ا¡س أ�Êºء من فهو الفتّاح@: وأمّا
ّ أيى ã|و موضـوع ّ أيى ã| مغلقة ّ أيى يفتح ,@nالعـا القادر وهو قاطبـة@, الفتح أسباب
معقول@/ Tسوس@, ,@ Ø ã�باط ,@ ّ ظاهريى ,@ Ø ãæروحا ,@ Ø ãæÊ»ج ,@ ّ ماّديى ,@nعا ّ أيى ã|و مرحلة

/@٢٦ . ٣٤ ـ oالَعل اُح الفتّ وهو با¡ّق َبيَننا َيفتح Øj ربُّنا بيننا مُع ÒN ُقل

ã:خ ٕاذا ا¡ّق وكشُف وَلبس@/ جهل مورد ã| ا¡ّق القضاء الفتح@: مصاديق ومن



١٧ ف�

وكشفه@/ صورة ّ بأيى ا�نغ)ق ورفُع احتجاب@/ مورد ã| ومعرفة علم وٕافاضُة واشتبه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ف�@:
ÔAيف ء ãÏ¿ال ÒAَف ذلک من ء ãÏ¿ال ã| ضعف ع� يدّل صحيح أصل :@Aف ـ مقا

إ�wام َطَرف ب� ما :@Aالِف الباب هذا عن شـّذ ا ØWو وافAته@/ َء ãÏ¿ال ت ØAوف فُتوراً@/
ُيضعَّف@/ � أيى عyم@: ÚAيُف و� Fxفتح ٕاذا السبّابة وطرف

شّدته@/ بعد و�َن حّدته انك«Ìت قعد@: باب من فُتوراً العمل عن ÒAف ـ مصبا
مَن عَف/ٍة ـ تعا, وقوله ليسMـديد@, فاِتر@: وَطرٌف /@Ì»انك ٕاذا ا¡ّر@: Aف ومنه

ديyم@/ أع)م ودروس بعثهم ع�انقطاع أيى سل@, الرُّ

فAة وع� قّوة@/ بعد وضعف شّدة بعد ول� حّدة بعده سكون الفتور@: ـ مفر
عن �@يسـكنون أيى ـ ون Ô/يَف * ـ وقوله ا�@/ رسول ء Vيى عن حال سكون ـ@@أيى

العبادة@/ ã| نشاطهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وب� بيyا الفرق وسبق ا¡ّدة@/ بعد ل�وضعف هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
السأم@/ ã| ـ@ يق واللِّ�والضِّ والبطالة والقلق والضعف والرخو الكسل ـ مواّد

أو الضـعف أو اللينة مطلق موارد ã| وٕاط)قها اÇXاّدة@, ã| مأخوذان فالقيدان
ا¡قيقة@/ عن بعيد ا�نكسار@:

/@١٩ . ٥ ـ ُسل الرُّ من ٍة Ö/َفع لكم Ô Ùُيب� َرسوُلنا جاءكم قد الكتاِب أهَل يا

وإ�رشاد فيلزم@]قتÏÉ@اللّطف الّرسل, وصولة@قيام البعث حّدة @زمان@ضعفت ã|



فتق ١٨

جديد@/ ببعث عباده تعا, ا� ديى Òv أن
/@٢٠ . ٢١ ـ ون Ô Ô/يَف * اَر Øyوال الّليَل ُيسبِّحوَن

أو للعبـد التامّة والنورانيّة والتوّجه اXعرفة من ينشأ ا Ø̂ ٕا Ø ãKا¡قي التسبيح فٕاّن
تزايـد ã| يزال ف) :@ ّ ا¡ضوريى والعلم اXعرفـة حّق حصل وٕاذا اXـقّرب�@, للم)ئكة

وفتور@/ وانكسار عروضضعف Zكن ف) وشّدة وتكامل
/@٧٥ . ٤٣ ـ عyم Ú/ُيَف * خالدون Ò Úsجه عذاب ã| الُمجِرميَن ٕاّن

قطع من فا£Çرم ا¡ّق@, يقتضيه ØFع انقطاع عن عبارة أ@نّه سبق قد ا	رم فٕاّن
نيّـته وفساد قصده بسوء واò)ف العصيان سبيل Oتار فهو ومس�ه@, ا¡ّق عن نفَسه

Ìºيرته@/ وانكدار
وا¤جوبيّة العذاب ã| فهو باقية@: اXظلمة وال«Ìيرة الفاسدة النيّة هذه دامت fا

الروحانّية@/ اòاّصة أ�لطاف عن وا¤روميّة
و[ايله@/ اختياره خ)ف هو ا Ø̂ ٕا عنه@: والشّدة العذاب وتفت�

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

فتق@:

من بعُضه ُفِصَلْت Ø'ح خياطتَه نقضُت قتل@: باب من فتقاً الثوب فتقُت ـ مصبا
مبالغة@/ وفّتقُت@: فانفتق@/ بعض

فتقاً@/ َء ãÏ¿ال فتقُت ذلک من ء@, ãÏ¾ ã| فتح ع� يدّل صحيح أصل فتق@: ـ مقا
:@ ّ أ�صمعيى صب@/ ßòا أعوام الَفتق@: وأعوام الصبح@/ والَفتق@: ا	Fعة@/ عصا شّق والفتق@:

فَتَقاً@/ يفتَق فَِتق ويقال ناً@/ Ò ßd تفتّق ٕاذا َفتيق@: ل Ò Òb
الصبح@/ والَفتيق@: والفَتق ْتق@, الرَّ ضّد وهو ب�اXتّصل�@, الفصل الَفْتق@: ـ مفر



١٩ فتق

السّكيت@: ابن بالنبات@/ وأ�رض بالقطر ال«Êُء ُفِتقت الفّراء@: ـ ٩@.@٦٢ الxذيب
فتقاً صادفنا ٕاذا وأفتقنا@: منه@, فبدا حاب السَّ من فتقاً أصاَب ٕاذا الشمِس@: َقرُن أفتَق
فتقع البطن وأسفل صية Ôòا ب� ã'ّال ا	لدة تنشّق أن والَفْتق@: منه@/ فبدا السحاب من
ويقال ا¡ّداد@/ والفتيق@: اللسان@/ الفصيح Ø ã}ذا Ô¡ا اللساِن@: والفَتيق صية@/ Ôòا ã| أ�معاء

النّجار@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�لتـئام قبال ã| انفراج أيى الرتق@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
نفس ã| التحـام الّرتق أّن Fك ء@, ãÏ¿ال نفس ã| Jصل ا Ø̂ ٕا ا�نفراج وهذا وا�لتحام@,

أيضاً@/ ء ãÏ¿ال
ã| وانفتاق أ�جزاء@/ تنفصل Ø'ح اòياطة ã|انتقاض أ�صل@: مصاديق ومن
ال«Êء ã| وانفـتاق التفّرق@/ Mصـول التجّمع ã| وانفـراج الصـبح@, ينفلق Ø'ح اGواء
بالفصـاحة@/ اللِّسـان ã| وانط)ق وا¡ـّب@/ النّـبات وٕانبـات اÇXطر بXول وأ�رض

السحاب@/ عن وانكشاف

ب�الشيئ�@/ الوصل يقابل ما ٕا, الفصل ã| النظر أّن وليعلم

/@� أم تفّرق مع كان سواء ا�نفراج مطلق الشّق@: ã|و
ب�الشيئ�@/ ُفرجة حصول ٕا, ا�نفراج@: ã|و

ليظهر@/ ء ãÏ¿ال عن ورفعه الغطاء زوال ٕا, ا�نكشاف@: ã|و
ما منه يتظاهر Ø'ح تق الرَّ YلتXا أ�مر ã| انفراج حصول ٕا, الفتق@: ã| فالنظر

كمونه@/ ã| ما وOرج فيه



فتل ٢٠

ِمن وَجعلنا ففتقناYا َرْتقاً كانتا وأ*رَض وات ـمى السَّ أّن َكَفروا اّلذين يََر Ònأَو
/@٣٠ . ٢١ ـ حيىٍّ ٍء ãÏ¾ ُكلَّ اXاء

للناس@, اÎ¿Xود اXتأّخرة@, أ�زمنة ã|ا¡ادث ٕا,ا	ريان ناظرة الكرZة ا��ية
الروحانيّة Êوات Ø»ٕا,ال و� للناس@, غ�م¿Îود وهو Fخلقه ٕا,ابتداء ناظرة وليست

أيضاً@/ وا�حساسGم اXاّدة Tيط عن اòارجة
كفروا@, اّلذيـَن يََر Ònأَو ـ@ يـة@ ا�� أّول الّرتـق� ã| سـبق Fك@@� ذلک ع� ويدّل

/@ حيىّ ء ãÏ¾ كّل اXاء من وجعلنا وآخرها@@ـ

ع�اثن� تدّل حيث َرتْقاً@, كانتا ـ التثنية التعب�بصيغة أيضاً@: ع�ذلک ع�ويدّل لتدّل رتقاً@, كانت ـ إ�فـراد بصيغة Ø�يعـ nو أ�رض@/ Êوات@, Ø»ال ـ@ مسـتقلّ�@
اòلقة@/ بدء ã| FموعهV

أ�رضمن من يتحّصل ع�ما متوقّفة عيشه وٕادامة إ�نسان حياة كانت وØXا
اÇXاء@, ٕا, البقاء ã| Iتاج ا Ø̂ ٕا وا¡يوان والنبات ا¡يوان@, مyا Øj والنبات@, ا¡بوب
Ø'ح رتق@, غ� فتقاً Êء Ø»وال أ�رض من كّل يكون أن ف)بّد ال«Êء@: من يXل وهو
شدن@/ بسته بسíو بالفارسّية@: والّرتق إ�نسان@/ معاش ã| والّسعة صب ßòا Jصل

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

فتل@:

ِشـّق ã| يكون ما والفتيل@: ÍÈب@/ باب من فتً) ه Òوغ� ا¡بَل فتلت ـ مصبا
الذبالة@/ وهيى وفتي)ت@, فَتائل bعها Ìاج@, Ù»ال وفتيلة النَّواة@/

وغـ�ه@/ ا¡بَل فتلت ذلک من ء@, ãÏ¾ Ø ã Ò, ع� يدّل صحيح أصل فتل@: ـ مقا

ãجن� عن الذراع� تباعد والفَـتَل فُِتل@/ قد كأ@نّه النّـواة@, ِشّق ã| يكون ما والفَتيل@:



٢١ فتل

وُفِت)@/ لَيّاً لُِويا@ F Øuكأ البع�@,
عن فـ)ن انفتل يقال الفتيلة@, وكفَتْل ا¡ـبل@, كَليّک ء ãÏ¿ال Ø ã Ò, الفَتـل@: ـ لسا
وجهه عن وفتله ولواه@/ ¼Íفه أيى وفتله رأيه عن ف)ناً ولَفَت ان½Íف@/ أيى ص)ته@,
كَلفَته@, ¼Íفه القوم@: عن وجهه وفتل لفت@/ قلب وهو فان½Íف@, ¼Íفه أيى فانفتل@,
أصابعک@/ ب� فتلته ما والفتيلة@: والفتيل وفَتيل@/ مفتول فهو فتً)@, يفِتله َء ãÏ¿ال وفتل
النَّواة@, َشّق ã| كان ما والفتيل@: ع�النَّواة@, الرقيقة الِق¿Ìة القِطم�@: الّسّكيت@: ابن قال
ا¡ق�@/ للتاِفه أمثاً� تÍÉب كلّها هذه منصور@: أبو قال النَّواة@/ َظهر ã| النُّكتة والنّق�@:

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

والتحقيق@:

يقال نفسه@/ ã|و ء ãÏ¿ال بنفس Uصوص Ø ã Ò, هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
�پيچيدن�@/ واستقامته طوله جهة ã| ا¡بل لّويى ٕاذا وفتيل@: مفتول حبل

جـهة ã| كان وسواء غ�ه@, ٕا, بالنسبة أو نفسه ã| يكون أن من أعّم Ø ã Úوال�
/@ ã�بالث أو ا�ستقامة

السابق@/ ã| مفتوً� حبً) كانت ا Øu@�ٔ ال«Ìاج@: وفتيلة
ا¡Çبل ع� ودقيقاً طويً) كان ٕاذا@ البعـ� جنب عن اXتباعد راع الذِّ ويشـبّه

واستقامته@/ ٕاحكامه ã| الفتيل@,

/@٤٨ . ٤ ـ َفتيً� ُيظَلمون و* َيشاء َمن ُيزكّيى Dا بل

/@٧٦ . ٤ ـ فتيً� ُتظَلمون و* Ò4 اتّ Xن خ� ِخرةُ Ð*وا

يدّل أيضاً الفتل وأصل مفتوً�@/ كان ء ãÏ¾ ّ أيى وع� التحق� ع� يدّل التنّكر
أصل ã|لفت ع� أيضاً ويدّل ٕ�حكامه@/ ء ãÏ¿ال ويُتفل والوهن@, الضعف وجود ع�



íف ٢٢

ء@/ ãÏ¾ استقامة ã| ّ اXصنوعيى وع�التعّمل ّ الطبيعيى ا	ريان
ولو الظلم وٕا,انتفاء ,@ ãæعاXا هذه ٕا, ٕاشارة وبالتنك�@: اXاّدة wذه التعب� ã|و
الظاهر ã| يريgTاً Ø'ح فيه يتعّمل ضعيفوهن أيى فتيل@, أمر ã|و فتيل ]قدار @كان

والتصّنع@/ وبالتعّمل

يفتل ضعيف ء ãÏ¾ أيى ع� يدّل بل النواة@, شّق بفتيل Uصوصة غ� والكلمة
wا@/ التعب� لطف وهذا فيه@, ويتعّمل

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

:@íف
ßíأف فَتْنُت يقال الِفتنة@, ذلک من واختبار@/ ابت)ء ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا

ويقال: الشيطان@/ والفتّان@: وفَت�@, مَفتون وهو امتحنَته@, ٕاذا بالنار: الذهَب وفَتنت فتناً@/
:@ Öíَالف اòليل@: قال َمفتون@/ أيى فاتِن قلب ويقال /@ ßíأف :@ ّ أ�صمعيى وأنكر وأفَتنه@/ فتَنه

َرقة@/ ÔT حجارtا كأّن فَت�@, للَحّرة ويقال َرق@/ ÔT أيى فَت�@, ء ãÏ¾و إ�حراق@,
ßíُوافت دينه ã| ßíُوف ٕاسGBم@/ فُتوناً@: ÍÈب باب من الناس اXال Òíف ـ مصبا

فَتْنُت قولک من الِفتنة وأصل /@ Òíِف وا	مع وا�بت)ء@, نة ß¤ا والِفتنة@: عنه@/ مال أيضاً@:
ء@/ والّرديى ليب�ا	يّد بالنار@, أحرقتَه ٕاذا والفّضة@: الذهب

وا�متحان, ا�بت)ء @ك)م@العرب: ã|@الِفتنة@�اع@مع ßb :íف ـ الxذيب@١٤@.@٢٩٦
من ء الّرديى Øñليتم بالنار F Òxأذب ٕاذا والّذهب@: الفّضة فتنُت قولک من مأخوذ وأصلها
بالنار@/ َرقون ÔJ أيى ـ ُيفَتنون النار ع هم يوَم ـ وجّل عّز ا� قول هذا ومن ا	ّيد@,
فَتنْت :@ أ�نباريى ابن الفَت�@/ بالنار@: اُحرقت ا Øu@كأ ã'ّال ود السُّ للحجارة قيل هذا ومن
والِفتنة@: والقضاء@, ا¡ّق عن اÔXميلة معناها@: والفتينة القصد@, عن أمالته ف)ناً@: ف)نُة
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الكفر@/ أيى ـ والِفتنةأشد @اخت�نا@وابتلينا@/ أيى ـ من@قبلهم اّلذين فتنّا ولقد ـ ا�ختبار
اÇXال@, العذاب@, والفتنة@: با	نون@/ ßíُف الّذيى أيى ـ فتون ÒXا بأّيكم ـ ا	نون والفتنة@:

والغلّو@/ با��راء@, وا�خت)ف أ�و�د@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أوجب fا اضطراب@/ مع اخت)ً� يوجب ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
ا��راء@, ã| وا�خت)ف وأ�و�د@, كأ�موال@, مصاديق@: وGا ِفتنة@/ فهو أ�مرين هذين
أ�مرين@/ أوجب ٕاذا وغ�ها وا�بت)ء@, وا	نون@, والكفر@, والعذاب@, أ�مر@, ã| والغلّو

وا�متحان@: وا�بت)ء وب�ا�ختبار بيyا الفرق وأمّا
وأخذه@/ النافذ@, و]ع�ا�طّ)ع �Ôòا من ا�ختبار@: فٕاّن

به@/ وأ�خذ والتقّلب@, التحّول ]ع�ٕاNاد البلو من وا�بت)ء@:
والنتيجة@/ �Ôòا يتحّصل Ø'ح العمل ã| وجّد دأب وهو ا¤ن من وا�متحان@:

واضطراب@/ اخت)ل ٕاNاد :@íَوالف
واحد كّل اختلط وقد بالتجّوز@/ ٕاّ� آخر@, مورد ã| مyا واحد استعFل ف)يصّح
ا¡يثيّات لوحظت ٕاذا نعم كلtFم@/ ã| والتفسـ� ا�ستعFل مقام ã| ãæعاXا هذه من
ـ فأ�ّول وافتتنته@/ وامتحنته@, وابتليته@, الذهب@, اخت�ت فيقال@: ٕاشكال@/ ف) والقيود
بالنظر ـ والثالث فيه@/ بتحّصل@التحّول@والتقّلب @ـ ãæوالثا �فيه@/Ôòا Iّصل بلحاظ@Vّرد
واضطراب اخت)ل حصول ٕا, بالنظر ـ والرابع /@�Ôòا يتحّصل Ø'ح وَجدَّ دأب ٕا,

فيه@/
/@�Ôòا Iصيل ã| والدقّة ّد Ò	وا الدأب مورد ã| ا�متحان استعFل ي ÒAف

/@١٠ . ٦٠ ـ فامتِحنوهّن ُمهاِجراٍت اXؤمنات جاءكم ذا@ ٕا



íف ٢٤

والتقليب@: التحويل مورد ã| ا�بت)ء واستعFل
/@١٦ . ٨٩ ـ رزَقه عليه فقَدر ابت�ه ما ٕاذا وأّما

/@١١ . ٣٣ ـ شديداً ِزلزاً* وُزلِزلوا اXؤمنون ã ابتُ هنالِک

ا�ضطراب: اُ�مور@وحصول @نظم ã|@خت)ل�ا @مورد ã|@فتتان�وا@íل@الفFواستع
/@٣ . ٢٩ ـ ُيفَتنون * وهم آمنّا يقولوا أن @ُكوا Ò Ö/ُي أن النّاُس أَحِسَب

يَّذ@ّكرون هم يتوبونو* * Øj ßَمّرت� أو ةً َمّر عاٍم كّل ã|ُيفَتنون م Øu@َيرونأ أَو*
/@١٢٦ . ٩ ـ

هذه@اòصوصيّات@, هذه@الدّقة@ورعاية @بيان@القرآن,@و�Qد ã| إ�عجاز هو وهذا
هذا Gم Zكن و� بل والفصحاء@, اُ�دباء من أحد كلFت ã| أ�ربعة@, اXواّد هذه ã| ولو

أ�مر@/

ء ãÏ¿ال نظم ã| واضطراب اخت)ل حصول بلحاظ فهو إ�حراق@: مفهوم وأمّا
أ�صل@/ من ا�حAاق مفهوم وليس ا¤Aق@,

أ�صل: حقيقة Iقيق دون من الكرZة ا��ية ظاهر من أخذ اXع�قد هذا ولعّل
/@١٣ . ٥١ ـ ُيفَتنون اِر عالنّ هم يوَم ين الدِّ يوُم أيّاَن َيسألوَن

وا	نون@: والكفر والعذاب وأ�و�د أ�موال oمفاه وهكذا
/@١٥ . ٦٤ ـ ِفتنة وأو*دكم أموالكم ا Ø̂ ٕا

/@١٠ . ٢٩ ـ Dِا كعذاِب النّاس ِفتنَة َجَعَل Dِا ã| اُوِذيى وٕاذا

/@١٩٣ . ٢ ـ ِDِ ين الدِّ ويكوَن ِفتنٌة *@تكوَن Øح� وقاِتلوهم

/@٦ . ٦٨ ـ اXفتون بأّيكم Íوُيب½Íون ß½فسُتب
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تعا,@: قوله ã| الشيطان ومثلها

/@٢٧ . ٧ ـ الّشيطان َيفِتنّنكم * آدم ã�ب يا

بأصل@/ وليست أ�صل@, مصاديق من كلّها فهذه

/@٢٠ . ٢٥ ـ ون ß6أَتص فتنًة لبعض بعَضكم وَجعلنا

/@٣١ . ٧٤ ـ كفروا لّلذين فتنًة ٕاّ* ِعّدtم َجعلنا وما

/@٦٣ . ٣٧ للظّا�Xـ فتنة َجعلناها ٕانّا

/@٨٥ . ١٠ الظّا�Xـ للقوِم ِفتنًة *@Qعلنا ربَّنا توّكلنا Dاع فقالوا

ع� ويدّل منه@, ِفعلة والِفتنة اضطراباً@/ يوجب النظم ã| ٕاخ)ل :@íَالف ٕاّن قلنا
اُمـور جريان يكون وقد وا�ضطراب@, اُ�مور جريان ã| ا�خت)ل يوجب ا ØW نوع
نظم ã| وا�ضطراب ل)خت)ل وموجباً آخر لبعض فتنة أشخاص أو شخص حياة
أو عـمل ص)ح أو مرض@, أو صّحة أو �غ أو فقـر كٕاNاب اً@, ØÌ¾ أو خ�اً اُموره
الطرف ã| نظم اخت)َل نظائرها@: أو عذاب أو ابت)ء أو فسادها@, أو ُخلق أو عقيدة

اXقابل@/
�يعتـ Ø'ح وأقواله وأعFله أخ)قه ُيراقب أن �زم اXؤمن ال¿Ìيف فإ�نسان
العـدل ٕا, ومـيً) ا¡ّق ٕا, ٕانابًة وتوجب والتنـّبه@, ا�عتـبار Mسن ا��خرون عyا

اXتعال@/ ا� ٕا, وتوّجهاً وسوقاً
ٕا, يBيل Xن وٕاخ)ً� للّضالّ� وIريفاً للخالف� تقوية تكون أن عن وJذَر

/@�Xللظا وفتنة والفجور@, الفسق
ينـتج �اXعـ وهذا وا�ضطراب@, ا�خت)ل ٕاNاد عن عبارة íالفـ أّن وظهر
ا�بت)ء Jصل هذا وبعد اXوجـود@, السابق ال�نا¶ ã| ¼Íفاً اً Ø{وتن وترديداً تزلزً�



íف ٢٦

النتيجة@/ بتحّصل ا�متحان Øj والتقّلب@, التحّول وٕاNاد
�@يزيد والAديد ال½Íف والتنـبّه والتنـّبه@, الðلزل عن بأزيد يدّل � Òíفالف
كـّل جريان ã| ّ ÍÈوريى أمر وهذا وفساد@, ØÌ¾ أو خ� ٕا, ٕامّا Iّوً� ٕاّ� لصاحبـه
ص)حاً وجريان طريق ّ أيى ã|والثبوت وا�ستحكام ا�طمينان يتحّصل Ø'ح حركة@,

فساداً@/ أو

/@٨٥ . ٢٠ ـ ُّ الّساِمريى وأضّلُهم َبعدَك ِمن قوَمک َفتنّا قد فٕانّا

/@٤٠ . ٢٠ ـ ُفتوناً وفتنّاك الغمِّ من فنّجيناك نفساً وقتلَت

/@١٥٥ . ٧ ـ َتشاء َمن وtديى َتشاء َمن wا ُتِضّل ِفتنتَک ٕاّ* هيى ٕان

الكرZة@: ا��ية Ìها Ø»وتف
/@٣٥ . ٢١ ـ تُرَجعون لينا وٕا ِفتنًة ß�òوا ÙÌ Ø¿بال وَنبلوكم اXوِت ذائقُة نفٍس @كلُّ

جريان ã| وتقلّباً Iّوً� فيكم ونوجد أيى له@, مفعول أ@نّه ع� منصوب فالفتنة
وقلنا وا�ضطراب@, ا�خت)ل ٕاNاد الفتنة فٕاّن والفتنة@, ا�فتتان Iقّق ٔ�جل حياتكم
التـثّبت Iـقّق وٕا, ,@ ØÌ¾ ٕا, أو خ� ٕا, Iّوً� يوجب ا¡ـياة ã| النظم اخت)ل ٕاّن

البلو@/ من وأعّم مفهوماً مقّدم فالفتنة اً@/ ØÌ¾ أو خ�اً طريق ّ أيى ã| وا�طمينان

كالفقر الّطـبع@, m(ي � باُمور يتحـقّق أ�غلب ã| التحّول فٕاّن :@ ØÌ¿ال hوتقد
وغ�ها@/ والÍÉر وا¡وادث وأ�ذي والضعف واXرض

ٕا, يدوم وهو وا�ختبار@, وا�متحان ا�بت)ء من مرتبة أّول ا�فتتان أّن فظهر
موارد ã| hالكر القرآن ã| ا�فتتان يطلق هذا وع� والنتيجة@, ا�ختـبار Jصل أن

النتيجة@: وIصيل ا�ستخبار
/@٦٠ . ١٧ ـ للنّاس فتنًة ٕاّ* ْيناك أَر ã� الّ ؤيا الرُّ َجعلنا وما



٢٧ ãف�

/@٤٠ . ٢٠ ـ فتوناً وَفَتنّاك الَغّم من فنّجيناك نفساً وقتلَت

/@�Ôòوا النتيجة ٕا, ينxيى أن ٕا, ا�فتتان يراد
واخـت)ل ØÌ¾ ظـاهراً@: اÇXوجود والنـظم السابق الوضع ٕا, بالنسبة فالفتنة

/@ ØÌ¾ أو خ� ا¡اصلة@: النتيجة ٕا, بالنسبة وأمّا واضطراب@,

ولو ٕا,ا¡ّق والتوّجه التنبّه وينتج ,@ ّ اُ�خرويى ا	ريان ã| الفتون يستعمل وقد
اهر@: الظّ ã|

rُكـنـ@ اّلذيـَن Ìكاؤكم Ô¾ أيَن أ¾Ìُكوا لّلـذيَن نقوُل Øj@ bيـعاً Ìهم Ô¿ ÒL َويوَم
ع كَذبوا كيف ك�اُنظر ßÌ¿م كنّا ما رّبنا Dِوا قالوا أن ٕاّ* م Ôxفتن تكن n Øj َتزعمون@,

/@٢٣ . ٦ ـ أنف«Îم
َمن ِلَک Ö Òz ِل ومنتج@, ومفيد �زم تكون@: وحالة مقام ّ أيى ã|و nعا ّ أيى ã| فالفتنة

َبيِّنة@/ عن حيىَّ َمن ييى ÒJو َبيِّنٍة عن هلَک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ã
ف
أفتاء@, وا	مع النّاس@, ã| كالشاّب وهو اÔXِسّن خ)ف @من@الّدواّب@: Ø ã'َالف ـ مصبا
ا¡كم@/ Øب� ٕاذا :@nالعا أف' من Ëºٕا والُفتيا@: والفَتوي فتّية@, واُ�ن` وأيتام@, oيت مثل
,@ الفَتاويى وا	مع ,@ ّ الشاّب@القويى الف'@وهو من ويقال@أصله /@ ã'يُف أن سألته واستفتيته@:
ِفـتيان@, الكaة ã|و ِفتية@, القلّة ã| وbعه العبد@, والفَ'@: للتخفيف@/ الواو فتح وNوز
استع�للعبد Øj ف' ا¡َدث للّشاّب يقال أن فيه وأ�صل َفتيات@/ وbعها فَتاة@, وأ�مة

عليه@/ كان ما Ëºبٕا تسمية Vازاً شيخاً@, كان وٕان
تبـي� ع� ـ وا��خر وِجّدة@/ َطراوة ع� يدّل ـ أحدYا أص)ن@: ف'@: ـ مقا
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الشباب@, والَفتاء@: الِفتيان@/ واحد النّاس@: من والفَ' إ�بل@/ من ّ الطريى :@ Ø ã'َالف حكم@/
حgها@/ Øب� ٕاذا اXسألة@: ã| أف'الفقيه الُفتيا@, ـ ا��خر وأ�صل الَفتاء@/ Øب� Ó'ف يقال
يَفتُو فَتَُو ـ والفعل والشابّة الشاّب والَفتّية@: Ø ã'َالف ـ الليث ـ ٣٢٧ . ١٤ الxذيب
هو ا Ø̂ ٕا وا¡َدث@, ]ع�الشاّب الف' ليس :@ Ø ãالقُتي� قال فتائه@/ ã|ذلک فعل ويقال فَتاًء@,
من ٕاÊºن وفتوًي وفُتياً ٕافتاًء@, اXسألة ã| أف' ويقال الرجال@/ من ْزل Ò	ا ]ع�الكامل
من أصله أ�حكام@, من اXشكل تبي� إ�فتاء وأصل إ�فتاء@/ موضع توَضعان أف'
فيشّب ببيانه@, أشكل ما يقّويى فكأ@نّه ,@ وقويى شّب الّذيى ا¡Çَدث الشاّب وهو Ø ã'َالف
أحدكم يقولَّن � ـ �ص� Ø ã�ّالن وعن فَتاة@/ ولٔ)مة فَ' للعبد ويقال قويّاً@/ فتيّاً ويص�

/@ ãçوفتا فَتايى ليقُل ولكن ,@ ã'وأم عبديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

موضـوع ã| كان سـواء التاّم@, البـالغ أ�مر هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
/@ ّ معنويى أمر أو ّ خارجيى

اXدّبر@/ ّ القويى والّرجل الكامل@/ البالغ وأ�مر التاّم@/ ا¡ّق ا¡كم مصاديقه@: ومن
العاقل@/ ا	زل والشاّب

أعّم@/ الشاّب فٕاّن ب�الف'والشاّب@, الفرق هو وهذا
ّ أيى ã| تـاّم بالغ نظر الفتوي فٕاّن وا¡كم@, والنظر الفتـوي ب� الفرق وهكذا

واليق�@/ البّت جهة ا¡كم ã| وي)حظ مطلق@/ والنظر جهة@/

والفتوي@/ الفَ' ب�مفهوميى ا	امع أ�مر فظهر
/@١٧٦ . ٤ ـ الَك�لة ã| ُيفتيكم Dا قل َيْستفتونَک



٢٩ ãف�

/@١٤٩ . ٣٧ ـ البنون وGم الَبناُت ألربّک م ßxفاستَْف

/@٣٢ . ٢٧ ـ أمريى ã| ãæأفتو �ٔXا ا Øv@أ يا قالت

/@٤٦ . ١٢ ـ بََقرات َسبِع ã| أفِتنا يق دِّ الصِّ ا Øv@أ يوسُف

/@٤١ . ١٢ ـ َتسَتفتياِن فيه اّلذيى أ*مر ãÏÉ ُق

ã| Fك ت¿Ìيعيّاً@ حgاً كان سـواء اXـوارد@, هذه ã| والواقع ا¡ّق هو ما يراد
/@ ã}البا ã| Fك Vهوً� حادياً أمراً أو تعا,@, � البنات ã| Fك تكوينيّاً أو الك)لة@,

Fّكل بل عرفاً@, اXتفاهم هو Fك الت¿Ìيعّية@, بأ�حكام ليسUصوصاً فالفتوي
حّق@/ وهو موضوعاً يتبع

/@٦٠ . ٢١ ـ oٕابراه له يقال َيذكرهم Óَف� عنا ßd قالوا

/@٦٠ . ١٨ ـ أبلَغ Øح� *أبرُح ِلَفتاه Ïºمو قال وٕاذ

/@١٣ ـ ١٠ . ١٨ ـ م Øwبر آمنوا ِفتية م Øuٕا الكهف@/// ٕا* الِفتيُة أَوي ٕاذ

/@٦٢ . ١٢ ـ م Òxِبضاع اجعلوا ِلفتيانه وقال

/@٣٠ . ١٢ ـ zا َفتَ تُراِود العزيز امرأة اXدينة ã| ِنسوةٌ وقال

فٕاّن اXملوك@, العبد �وليس]ع العاقل@, اXدّبر والشاّب البالغ التاّم الرجل يراد
أحرار بل Wلوك�قطعاً@, بعبيد ليسوا الكهف@: وأصحاب وف'مو�Ïºع� ٕابراه�oع�

والعقل@/ التدب� ã| بالغون

العمل@/ ã| كامل ف'بالغ معاملة معه يعامَل فكان �ع�@: يوسف وأمّا

والتواضـع اòضوع ٕا, فالنظر :@ فَتايى ليقُل ولكن ـ �ص� Ø ã�ّالن حديث وأمّا
الك)م@/ ã|تأّدب وٕا, وجّل عّز � Uلوق عبد عن واحAام oوٕا,تعظ



فّج ٣٠

الصاحب@, الرجل@, ـ كلFت@أخري دون اXوردين@, ã|@اّدةXالتعب�با لطف فظهر
وغ�ها@/ ا¡كم@, الشاّب@, العبد@, الغ)م@,

بالفتاة@: التعب� ã| والتوق� التجليل لطف ي)حظ وهكذا

/@٣٣ . ٢٤ ـ ناً Iصُّ أردَن ٕان الِبغاء َع َفَتياِتكُم ُتكِرهوا و*

/@٢٥ . ٤ ـ اXؤمنات فتياتكم من ملكتأZانكم ما ن ßf
Wلوكات@/ كوuّن مع مؤمنات@, وبكوuّن Iّصناً ٕارادtّن ]ناسبة وذلک

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

فّج@:

الفـا@كـهة مـن والفّج ِفجاج@, وا	مع الواسع@, الواضح الطريق الفّج@: ـ مصبا
ينضج@/ n ما وغ�ها@:

الواسع@/ الطريق الفَّج@: ذلک من ع�@تفّتح@وانفراج, يدّل أصل@صحيح فّج@: ـ مقا
ء ãÏ¿ال الِفّج@: أ�صل@: هذا عن شّذ ا ØWو كِبدها@/ عن وترها باَن ٕاذا فَّجاء@: قوس ويقال

أÌºع@/ ٕاذا يُِفّج@: وأفجَّ ُنضجه@/ ينبغيى ا ØW ينضج n
فّجاً@: Fه أفُـجُّ Ø ã Òب�ِرج� ما وفججُت ب�ا	بل�@/ الواسع الطريق فّج@: ـ صحا
مـن ء ãÏ¾ وكّل الَفجج@/ Øب� أفّج@: ورجل تفاّج@/ وقد مُفاّجاً@, ãÏ¿Z يقال فتحت@, ٕاذا

فَّج@/ فهو َينضج@: n والفوا@كه البطّيخ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن ب�الطرف�@/ الواضح ا�نفراج هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن



٣١ فجر

ب� الواقع وا�نفراج الصحراء@/ وسط من Ø�ال ã| ب�ا	بل�أو Øع�Xا الواضح الطريق
أوان يبلغ nو النضـج جريان ã| كانت ٕاذا والفـوا@كه /@Fxووّسع Fxفتح ٕاذا جل� الرِّ

ب�الشيئ�@/ وانفراج وانشقاق نضجها@/
َعميقـ َفجٍّ كلِّ ِمن Òيأت� ضاِمر وعكلِّ ِرجاً* يأتوَك با¡جِّ النّاِس ã| وأذِّن

/@٢٧ . ٢٢

واضح@/ طريق كلِّ من Òيأت� أيى
وتبيّـِنه أمِنـه الطـريق@: جهة من وإ�مكانات ا�سـتطاعة ÇIقّق ٕا, ٕاشـارة

اXضّلة@/ أو ة ØÍÉXا اXوانع وانتفاء ووضوحه
واLطاطاً تسفًّ) أشّد فهو متباعداً@: يكون Fّكل الطريق فٕاّن اÔXتسفِّل@, والعميق@:

أ�رض@/ ã| الواقعة الكرويّة جهة من وهذا اXقصودة@, النقطة هذه ٕا, بالنسبة
/@٢٠ . ٧١ ـ ِفجاجاً ُسبًُ� مyا لَتْسُلكوا@ ِبساطاً أ*رَض لكُم َجَعَل Dوا

/@٣١ . ٢١ ـ ُسبًُ� ِفجاجاً فzا وَجعلنا wم يَد Ò] أن ÒãÏºَروا أ*ْرِض ã| وَجَعْلنا

وهـذا ا�نفراج@/ ãÏÉيقت والّسـبيل ـبل@, السُّ وجود ãÏÉيقت أ�رض ã| البسط
مـقابلته فبلحاظ الثانية@: ã| الفجاج hتقد وأمّا اُ�و,@/ ا��ية ã| Fك ّ طبيعيى الAتيب

والفجاج@/ ãÏºالّروا جعل ٕا, والنظر ,@ ãÏºبالّروا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فجر@:

طريقاً, له فتح اXاَء@: وفجر شّقها@/ قتل: باب من القناَة@فجراً الرجل فجر ـ مصبا
ا¡Çالف وفجر /@æوز فسق قعد@: باب من فجوراً العـبد وفجر فجري@/ أيى فانفجر@,
وهو الصادق ãæوالثا اXستطيل@/ وهو الكاذب أ�ّول ٕاثنان@: والفجر@: كذب@/ فجوراً@:



فجر ٣٢

اXستط�@/
الظلمة انفجار الفجر@: ذلک من ء@, ãÏ¿ال ã| التفتّح وهو واحد أصل فجر@: ـ مقا
Ø'حـ هذا aك Øj اXاء@/ تفتّح موضع والُفجرة@: تفّتح@/ اXاء@: ٕانفجر ومنه الصبح@/ عن

هـذا aك Øj فَجوراً@/ الكَِذب يى Ød ولذلک فجوراً@/ ãÏ¼عاXا ã| والتفتّح ا�نبعاث صار
/@�òبا والتفّجر الكرم وهو الَفْجر@, الباب ومن فاجراً@/ ا¡ّق عن مائل كّل يى Ød Ø'ح
يكـون طريق الّرمل@: وُمنفجر فzا@/ اXاء �نفجار ولعلّها َمراِفضه@, :@ الواديى وَمفاِجُر

رمة@/ Ô¡ا فيه اسُتِحّلت يوم الِفجار@: ويوم فيه@:

للكaة@, شّدد وفّجرته@: فانبجس@, ْستُه Ò ÒP فانفجر@: أفجُره اXاء فَجْرُت ـ صحا
من أصبحنا يقول Fك أفجـرنا وقد أّوله@, ã| كالشـفق الليل آخر ã| والَفْجر فتفّجر@/
وب�قيس ِكنانـة@, من معها ومن قريش ب� كانت أفجرة أربعـة والِفـجار@: الصبح@/
فجرنا@/ قد وقالوا رم@/ Ô¡ا أ�¾Îر ã|@كانت ا Øu@�ٔ فجاراً@ يت Ùd ا Ø̂ وٕا ا	اهلّية@, ã| عي)َن

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

والتحقيق@:

مـصاديقه@: ومـن ء@/ ãÏ¾ ظهور مع انشـقاق هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
حالة وانشقاق اXاء@/ ونُبوع ا	بل ã| وانشقاق وضياء@/ نور وطلوع الظلمة انشقاق
بظهور إ�مساك حالة وانشقاق وطغياناً@/ فسقاً يوجب Uالف أمر وخروج ا�عتدال

الكرم@/

ـ مواّد عن Øñالقيدين@يتم وwذين اللحاظ�@/ Iقّق من أ�صل@: صدق ã| ف)بّد
الشّق@/ الفلق@, الفجو@, الفتح@, الفرج@, الفّج@,

/@٩٠ . ١٧ ـ َيْنبوعاً أ*رض ِمن لنا تَفُجر Øح� لک نؤمَن لَن وقالوا



٣٣ فجر

/@١٢ . ٥٤ ـ ُعيوناً أ*رَض وفّجرنا

/@٧٤ . ٢ ـ أ*uار منه َيتفّجر ا ÒX جارة ß¡ا من وٕاّن

/@٦٠ . ٢ ـ َعيناً ع¿Ìةَ ثنتا ٕا منه فانفجَرْت

والينبوع@/ الع�والyر وظهور وا¡جارة أ�رض انشقاق يراد

من ا	ريان جهة ٕا, الyر ã|و نبع@/ ÒXا من الصدور جهة ٕا, الع�@: ã| والنظر
واقتضـائه@, اXورد بتناسـب مyا كّل وٕاط)ق ا	هت�@/ ٕا, اليَنـبوع ã|و هو@/ حيث
فُقْلـنا :@ ã| Fك وا	عل بإ�Nاد أو بأ�صالة منبـعاً وكوuا بالع� أ�رض @كتناسـب

ا£موع@/ ذلک سؤاGم جهة من الينبوع وٕاط)ق ا¡َجر@/ بَعصاك ب ßÍÈا

/@١٨٧ . ٢ ـ الفجر من أ*سود اòيط من أ*بيض اòيُط لكم Ò Øيتب� Øح�

وهو الفجر@, Iقّق من اXتحّصل ,@ Ø ã}Ì¿ال اُ�فق ã|بيض�أ اXعAض اòّط أيى
الشمس@/ من نور منه فيخرج اُ�فق ظلمة ã| ا�نشقاق

/@٥ . ٩٧ ـ الفجر َمطلع Øح� هيى س�ٌم

وتبّينه@/ وظهوره علّوه أيى

قرء@/ ـ الليل راجع ـ الفجر وقرآن ,@Ì¿ع وَليال والفجر

/@٨ . ٩١ ـ ا ×vوتَقو ُفجوَرها َمها ÒGفأ ا ×vَسّو وما ونفٍس

/@٢٨ . ٣٨ ـ اXتّق�كالُفّجار عل ÒS أم

/@٤٢ . ٨٠ ـ الَفَجَرة الكََفَرة هم ُأولئک

/@٢٧ . ٧١ ـ @كّفاراً فاِجراً ٕاّ* و*@َيِلدوا عباَدك ُيضّلوا تَذْرهم ٕان ٕانّک

والطـّ)ب@, والطلبة كالطالب وفُّجار@, فََجرة وbعـه فاجـر@, فهو فُجوراً فجر



فجو ٣٤

هذا وع� والعدوان@, الفسق وظهور والعدالة التقوي حالة ã| انشـقاق هو والفجور
/@ ãKّتXوا ا��يت�بالتّقوي ã| يقابل

/@٥ . ٧٥ ـ أماَمه ليَْفُجر إ*نساُن ُيريد بل

عن خروج والفجور ;@ طبعاً لٕ)ستيناس يتقّرب وهو إ�نس من إ�نسان فٕاّن

بـ�يـديى وهو اÇòلف قبال ظرف وأ�مام والفسق@/ وال¿Îوات ا¦ايل ٕا, التقوي
والتوّجه@/ اXواجهة مورد ã|و إ�نسان

التقوي عن اòروج ومقصوده مس�ه البدنّية@: اXاّدية ]قتÏÉطبيعته فإ�نسان
الروحانّية@: ا¡ياة عن والغفلة النفسانّية@, ال¿Îوات ٕا, وا¦ايل والعّفة@,

/@١٤ . ٨٣ ـ oَجح ãE لَ الُفّجار نَعoوٕاّن ãE لَ أ*برار ٕاّن

/@٧ . ٨٣ ِسّج�ـ ãE لَ الُفّجار كتاَب ٕاّن @كّ�

ا��خرة ã| Øويتج� الفانية@, الدنيويّة ا¡ياة Tدودة ã| Tصور عملهم برنا¶ فٕاّن
ونعيمها@/ لذائذها وعن اُ�خرويّة ا¡ياة عن اليد صفر فٕانّه والسّج�@, oح	ا بصورة

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

فجو@:

Îوات@/ Ò¾و وة ÖÎ Ò¾ مثل فََجوات وbعها الشـيئ�@, ب� الَفْرَجة الفَجوة@: ـ مصبا
َبغتة@/ جئته َتِعب@: باب من أفَجؤه الرجَل وفِجئت ساحxا@/@ الدار@: وفَْجوة

وقوس شـيئ�@/ ب� اXتَّسع فالفَجوة@: ء@/ ãÏ¾ ã| اتّساع ع� يدّل فجو@: ـ مقا
البَع�@/ ãèُعرقو ب� ما تباُعد والَفجا@: كبدها@/@ عن وَترها باَن فجواء@:

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



٣٥ فحش

والتحقيق@:
القيدان@: فzا في)حظ ب�شيئ�@, وسيع انفراج هو @اXاّدة@: ã| الواحد أّن@أ�صل

وب�الشيئ�@/ السعة@,
ÇHتلط وقد الفجر@/ الفجم@, الفّج@, الفرج@, ـ مواّد عن تفAق القيدين وwذين

اXواّد@/ هذه oمفاه
ã| وهم َغَرَبْت@/// وٕاذا ا¨� ذاَت كهفهم تَزاوُرعن طلَعْت ٕاذا الّشمَس وَتري

/@١٨ . ١٨ ـ منه َفْجوة

اGواء حبس و� ا¤ّل ضيق يؤذvم � الكهفMيث من متّسعة Tّوطة ã| أيى
الشمس@/ حّر و�

التضّيق@, بعد بانفراج Iصل ا Ø̂ ٕا ا¤ّوطة تلک كون ٕا, ٕاشارة باXاّدة@: والتعب�
انفرجا@/ ا¤ّل ذلک ã| ا	دارين فكأّن

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

فحش@:

قتل@, باب من لغة ã|و /@�ومع وزناً قُبحاً قبُح مثل فُحشاً ُء ãÏ¿ال فُحش ـ مصبا
جـاوزت ٕاذا فاحش@, éَغ ومنه فاحش@, فهو ا¡ّد جاوز ء ãÏ¾ وكّل فاحش@, وهو
وجاء السئِّي@, القـول وهو بالفحش@, çأ الرجُل@: وأفحَش مثـله@, يُعـتاد ما الزيادة

Rل@/ وأفحش@: فواحش@/ وbعها بالفاحشة@, ورماه مثله@, بالفحشاء@,
جاوز ء ãÏ¾ كّل يقولون وشناعة@/ ء ãÏ¾ ã| قبح ع� تدّل كلمة فحش@: ـ مقا
ويقـولون@: فّحاش@/ وهو وفَحش ُيتكّره@/ Dف ٕاّ� ذلک و�@يكون فاحش@, فهو قدره

اXرء@/ خصال أقبح والبخل ع�ا�تّساع@/ وهذا البخيل@, الفاحش@:



فحش ٣٦

الفواحش@/ القول@والفعل@وbعها من القبيح الُفحش@والَفحشاء@والفاحشة@: ـ لسا
أ�قوال من فاحشة فهيى قبيحة َخصلة وكّل الُفحش@/ قال اXنطق@: ã| عليه وأفَحش
للحّق موافقاً يكون � أمر وكّل فاحش@/ فهو وقدره حّده جاوز ء ãÏ¾ وكّل وأ�فعال@/

فاحشة@/ فهو والقَدر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القبح ـ مواّد وب� بيyا والفرق /@ Øالب� القبح هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
والفساد@: والÍØÉر والفضح والكراهة والسوء واGجن

ã| ويكـون فعل@, أو قـول ã| يكون أن من أعّم ا¡سـن@, قبال ã| القبح أّن
الصورة@/

مطلقاً@/ � عيب ã| قبح واGجن@:
ُيعلم@/ Dف ويكون غ�ها@, أو صورة ã| ذاته@, ã| غ�مستحسن والسوء@:
مطلوباً@/ نفسه ã| يكون وقد ُيعلم@, � Dف يكون النفع@, قبال ã| :@ ØÍÉوال

الص)ح@/ قبال ã| ,@ رأيى أو عمل ã| اخت)ل والفساد@:

واشxاره@/ وظهوره السوء انكشاف والفضح@:
مطلوب@/ غ� يكون ما ا¡ّب@, قبال ã| والكراهة@:

من العمل@: مقام ã| ا¡Çّق عن والتجاوز البخل@, وٕابراز السئّي@, القول وٕاظهار
والفحشاء وفحشاء@, فاحشة فهو شديداً بيّناً كان ٕاذا عصيان وكّل أ�صل@/ مصاديق

اXّد@/ بوجود مفهوماً أشّد
العرف عند ومعلوماً نفسـه ã| قبُحه بيّناً يكون ما والظهور@: Øالب� من واXراد

:@ ã| Fك ـ باطن ã| كان وٕان وال¿Ìع@,



٣٧ فحش

/@١٥١ . ٦ ـ بطن وما مyا ظهر ما الفواِحش َتقربوا و*

/@٣٣ . ٧ ـ بطن وما مyا ظهر ما الفواحَش ã Øèر م حرَّ ا Ø̂ ٕا ُقل

ومنكشفاً@/ واضحاً يكون ما Øالب� ٕاّن وقلنا بّينة@, كانت ٕاذا أيى

تعا,@: قوله :@j�ٕوا والزنا والظلم والبغيى واXنَكر الّسوء غ� أ@نّه ع� ويدّل
/@١٦٩ . ٢ ـ والَفحشاء وء بالسُّ يأمركم ا Ø̂ ٕا

/@٩٠ . ١٦ ـ والبَْغيى واXنكر الفحشاء عن ويyي

/@١٣٥ . ٣ ـ ظلموا فاحشةأو فعلوا ٕاذا واّلذين

/@٣٧ . ١٧ ـ فاحشة كان ٕانّه الّزنا َتقربوا و*

/@٣٧ . ٤٢ ـ والفواحش j*ٕا كبائَر واّلذينNتنبون

وٕان مفهوماً@, غ�ها فهيى اXوضـوعات@, هذه مقابل ã| ذ@كرت ا Ø̂ ٕا فالفاحشة
العرف@/ عند وانكشفت تبّينت ٕاذا مصاديقها من @كانت

فٕاّن القلب@, من وع)قة بBيل يوجد ا Ø̂ ٕا :@ Øالبـ� القبح وهو الفحش أّن :O و�
ا� ٕا, التوّجه ã|ينا ا¦ايل وهذا فيه@/ ]ا يAّشح وإ�ناء الباطن@, ã| ما مَظهر العمل

َجوفه@/ ã| َقْلب� من لرجٍل Dا جَعَل ما ـ به والتعلّق تعا,
تعا,@: قال هذا وع�

/@٤٥ . ٢٩ ـ أ@ك6 Dا ولِذكُر نكر ÔXوا الَفحشاء َعن yي تَ الّصلوةَ ٕاّن

واòضوع واXواجهة إ�قبال حالة ã| والتحّية@, ا	ميل الثناء هيى الصلوة فٕاّن
والفحشاء@: باXنَكر والتعلّق ا¦ايل ترك �اXع هذا وي)زم Uصوصة@, عبادة وبصورة

/@٢١ . ٢٤ ـ واXنكَر بالَفْحشاء يأمر فٕانّه الّشيطان ُخُطواِت يّتبع وَمن



فخر ٣٨

/@٩٠ . ١٦ ـ والبغيى واXنكَر الَفْحشاء عن yي ويَ و@/// بالعدل يأمر Dا ٕاّن

صـفة Iصـيل وعن وجّل عّز ا� ٕا, السـلوك عن [ـنع الفحشـاء أّن فظهر
العبودّية@: مقام ٕا, الوصول وعن سبيله ã|خ)ص�إ

/@٢٤ . ١٢ ا¢َلص�ـ عباِدنا من ٕانّه والَفْحشاَء وَء السُّ عنُه ف ßÍ Ö½ لنَ @كذلک
/@٣٠ . ٣٣ ِضْعف�ـ الَعذاُب Gا ُيضاَعُف ُمبّينٍة بفاِحشٍة منكنَّ يأِت َمن

Kيب� ا�@Mيث جانب من وواضحاً بيّناً ما@ُجعل أيى ـ ُمبّينة تعا,ـ بقوله Ø�ع
به@/ هل ÔN قد Øالب� أ�مر فٕان نفسه@, ã| بيّناً كونه غ� وهذا وتبّينه@, به العلم ã| عذر

اXوضوع@: هذا ونظ�
/@٣٤ . ٢٤ ـ ُمبّينات آياٍت ٕاليكم أنزلنا وَلقد

التبي�@/ بعد هو ا Ø̂ ٕا التكليف توّجه فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فخر@:

وهو الَفخار@, Ëº�ٕوا مثله@, وافتخرت نفع@, باب من فخراً به فَخْرت ـ مصبا
ففخرته@: مفاخرًة ãæوفاَخر ذلک@/ وغ� ونسب حسب من واXناقب باXكارم اXباهاة
جـّيد@/ فاِخر@: ء ãÏ¾و ]فاِخره@/ مyم كّل افتخر ٕاذا بيyم@: Dف القـوم وتفاَخر غلبته@/

خزف@/ هو الطبخ وقبل ّ الط�اXشويى والفخار@:
ã| ويقولون الفخر@, ذلک من وِقَدم@, ِعظم ع� يدّل صحيح أصل فخر@: ـ مقا
أفَخره صاحبه ع� الرجَل فخرُت زيد@: أبو قال /@hالقد عّد هو الفخر@: عن العبارة
والتـفّخر@: الفـخر@/ الكث� ـ�@: والِفخِّ ُيفاِخرك@/ الّذيى والفَخـ�@: عليه@, فّضلته فخراً@:
يَعظم الّذيى :@Ì»ُالب من والفاِخر ّر@/ الدَّ القليلة الÍÚÉع العظيمة الَفخور@: والناقة التعّظم@/



٣٩ فخر

ُجردانه@/ عظُم ٕاذا َفخور@: وفرس فيه@/ نوي و�

ا¦Çّدح والِفّخ�اء@: ي Òوالِفّخ� والفَخارة والفَخار والُفخر والَفَخر الَفْخر ـ لسا
وضّمها@: اòاء بفتح فْخرة ÒXوا س@/ متفجِّ ر وف)ن@متفخِّ /@hالقد وعّد باòصال@وا�فتخار

َزف@/ Òòا والفَّخار@: ُفخرة@/ لذو وٕانّه َفْخر@, أيى فُخرة وفيه به@/ ُفِخر وما اXأثرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

آخـرين@, قـبال ã| Wتازة له فضـيلة دعوي هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن

ã| كالفضيلة اòارج ã| وٕامّا عمل@, أو باطنيّة صفة من نفسـه ã| ٕامّا الفضيلة وهذه
ٕا,فضيلة مستنداً و[ّدح ف ØÌ¿وت ٕا,تعظّم النظر ويكون صاحبه@, أو نسبه أو حسبه

معّينة@/
/@� أم سبب ٕا, مستنداً كان سواء مطلق@, :@oوالتعظ

الناس ÇIق� ٕا, أو ٕاليه والتوّجه النفس oتعظ ٕا, راجعاً كان ٕان وا�فتخار
الصفات@/ خبائث من فهو وٕاهانxم@:

أن يـليق ÇMيث ÇWتاز ]قام وتعريفه شخص Qليل ٕا, لٕ)شارة يكون وقد
التواضع قصده يكون أو به@, ُيفتَخر عمل أو صفة عظمة ٕا, لٕ)شارة أو به@, ُيفتَخر

Wدوحاً@/ يكون الصور هذه ã:ف واòضوع@:
ا¡سـن �]Çع Çاء Ò{ال من ا Øuفٕا اXباهاة@:@ عن ا�فتـخار يفAق �اXعـ وwذا

نفسه@/ ã| ا	هة هذه من التفّوق ٕا, اXباهاة ومرجع والظرافة@/
الط�والAاب سائر ع� حاله بلسان يفتخر فكأ@نّه َزف@: Òòا�]ع الفَّخار وأمّا
اللـغة مـن قـريبة الكلمة هذه كون ٕا, مضـافاً طبخ@/ Ø'ح أصابتـه حرارة بفضيلة

/@ ãKتطبي @فرهنگ ـ ã| Fك ـ فَحاراء ـ ا��راميّة



فخر ٤٠

/@١٤ . ٥٥ ـ كالَفّخار َصلصاٍل من إ*نساَن خَلق

الشمس حرارة أثره ã| يبسه اشتّد وٕاذا اليابس@/ الط� هو لصال الصَّ ٕاّن قلنا
Iتاج كذلک اXاء ٕا, Iتاج ا Øu@أ Fك وبلوغها وٕا\ارها أ�شجار و^ّو كاòزف@/ يص�
ع�مñان اُ@كلها ãçوتؤ وتصلب الشجرة تشتّد Ø'ح واXاء@, الرطوبة ٕا,اليبسوقطع

نف«Îا@/ ã| استعدادها

/@٢٠ . ٥٧ ـ بينكم وتفاُخر وزينة و ÒGو َلِعٌب نيا الدُّ ياةُ Ò¡ ا ا Ø̂ أ@ ٕاعلموا

/@٣٦ . ٤ ـ َفخوراً Uتاً* كان َمن ّب ÔJ * Dا ٕاّن

/@١٨ . ٣١ ـ َفخور تاٍل ÔU كّل ّب ÔJ * Dَا ٕاّن

أو خارجاً اXرتّبة اXنعقدة ا¢صوصة ا¡الة وهو اòيل@, من ا�ختيال أّن سبق
والفَخور مصاديقه@/ من Aالتبخ أو Ø�التك وحالة والوهم@, الظّن من أعّم وهو ذهناً@,
مداومة والتفاخر@: ذلک@/ شأنه من يكون Mيث ا�فتخار@, بصفة يتّصف من لول @كالذَّ

الصفة@/ أصل وجود ٕا, ٕاشارة بالصيغت�@: والتعب� ا�فتخار@/
ã| كان ٕاذا وهو يفقده@, ما ٕا, ونيً) �ًFك بالطبع يطلب إ�نسان أّن ريب و�
وتزايداً ّ اXاّديى العيش ã| سعة يطلب أ@نّه ف)بّد :@ ّ اXاّديى العيش ã|و الدنيا ا¡ياة مس�

الدنيا@/ أهل من أقرانه ع� wا التفاخر له يتحّصل Ø'ح أسبابه@, ã| وقّوة زينته ã|
قرب Fّكل وإ�نسان إ�Gّية@, الروحانيّة ا��خرة ا¡ياة مس� قبال مس� وهذا

خر@/ ا�� من بعد Fyم واحد من
بالقرب هو ا Ø̂ ٕا وبا¡ّق@: ا¡ّق ã|و الروحانيّة جهة من كFل@إ�نسان و�O:أّن
اÇòالصة بالعبوديّة يتحّصل ا Ø̂ ٕا �اXعـ وهذا بصـفاته@, وبا�تّصاف الgال مبدء من
الدنـيويّة ا¦Çاي)ت عن وا�ن½Íاف أ�نانيّة وا^حاء الكامل والفناء التاّم واòضوع



٤١ فدي

آتا@ُكم@/ ]ا تَفَرُحوا و* ـ@ واXباهاة ل)فتخار Vال حينئذ Kيب ف) النفسانّية@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فدي@:

]ال@/ اسـتنقذه ٕاذا :@Ì»وتك الفاء وتفتح فَدًي@, يفديه Ìº�ٔا من فداه ـ مصبا
ِسـدرة@/ مثل وِفَديات فِدًي وbعها أ�سـ�@, عوض وهو الِفـدية@, اXال ذلک Ëºوٕا
َرجً) تدفع أن اXفاداة د@: Ø�Xا وقال ِفديته@/ وأخذت أطلقـته وِفداء@: مفاداة وفاديته
بعÇÎÉم K اتّ القوم@: وتفاَدي واحد@, Yا وقيل تشـAيه@/ أن والِفَدي@: َرجً)@/ وتأخذ
وافتَدْت@: زوجها من Îا Ò»نف اXرأة وفَدت فداء صاحبه Nعل واحد كّل كان ببعض@,

بالط)ق@/ منه Hّلَصْت Ø'ح ماً� أعطته

aًي ء ãÏ¾ مكان ء ãÏ¾ Nعل أن ـ فاُ�و, جّداً@/ متباينتان كلمتان فدي@: ـ مقا
أو بنفسک Iميه كأ@نّک أفديه@, فديته قولک فاُ�و, الّطعام@/ من ء ãÏ¾ واُ�خري له@/
يقال ق½Íت@, فتحت وٕاذا مددَت ك«Ìت ٕاذا ِفداؤك@, هو يقولون عنه@, يعّوض ء ãÏ¿ب
الفَـداء ـ أ�خـري والكلمة عنه@/ وانزوي Iاماه ٕاذا ء@: ãÏ¿ال من وتَفادي َفداك@/ هو

ا¦ر@/ ِمسطع وهو Wدود@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عليه@, ُيلَزم أمر أو ء ãÏ¾ عن عوضاً ء ãÏ¾ جعل اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
شخصعن أو مال كفداء وهذا خارجيّاً@/ موضوعاً أو ماً� Fyم واحد كّل كان سواء
وÇHليص عقوبة لرفع مال وٕاعطاء الزوجة@/ تطليق ã| مال وفداء ٕاط)قه@/ ã| أس�

كفّارة@/ أو واجب ترك قبال ã| والِفدية عyا@/ النفس

بعض ã| كيً) كان شـع�@, أو حنطة أو ¦Çر الِوعاء ذلک فكأّن الَفـداء@: وأمّا



فدي ٤٢

اُمور@/ عن فدية اXوارد@,
]ال@: َء ãÏ¿ال فدي فيقال

/@١٠٧ . ٣٧ ـ oعظ بِذبٍح ْيناُه وَفَد

العوض: ع�هذا ويطلق ٕاÊºعيل@, ذبح عن الذبح@العظoعوضاً هذا جعلنا أيى
الِفداء@/ من ع�نوع ويدّل ِفعلة@, ع� الِفدية

/@١٨٤ . ٢ ِمسك�ـ طعاُم ِفديٌة ُيطيقونُه وعاّلذيَن

/@١٩٦ . ٢ ـ ِصيام من فِفديٌة

/@١٥ . ٥٧ ـ ِفدية منكم يُؤَخذ * فاليوم

ã| أو ا¡Çّج@, ã| ا¡Çلق ã| التـعجيل أو الصـوم@, تأخ� قبال ã|عوض أيى
القيامة@/

اXفاعلة@: من أو Vّرد مصدر الِفداء@: وأمّا
فٕاّما الَوثاق فُشّدوا أثخنتموهم ٕاذا Øقاِبح� الرِّ فÍÉَب كفروا لقيrاّلذين فٕاذا

/@٤ . ٤٧ ـ ِفداًء وٕاّما َبعُد َمنّاً

تُفادوuم أو تُطلقوuم فٕامّا والَوثاق@: وأ�سارة السلطة Iت صاروا فٕاذا أيى
/@ ّ اÒXفديى وأخذ بإ�ط)ق

ã| والتعّدد الكaة جهة من الِفدية@, استمرار ٕا, ٕاشارة فاعل@: ]صدر والتعب�
اُ�ساري@/

كان سواء وِفديـة@, عوضاً ء ãÏ¾ جعل ٕا, ومشتقّاته الفداء ã| النظر ٕاّن وقلنا
أو مال أو آخر أس� أخذ قبال ã| أس�اً أو أس�@, استنقاذ قبال ã| ماً� الفدية ذلک

Uصوص@/ امتياز أو حّق



٤٣ فرت

هو ّ فالفاديى و�ستنقاذه@, له يُعطَي ما هو ّ واÒXفديى فدية@/ يُعطيى من هو فالفاديى
الِفدية@/ � ّ اÒXفديى آخذ

/@٨٥ . ٢ ـ عليكم م Tرَّ وهو ُتفادوهم أساَري يأتوكم وٕان

ٕا, ابتداًء@ فالنظر مستمّراً@/ فتُطِلقوuم �@تطلبون@, ما ٔ�خذ فدية Qعلوuم أيى
مقصودهم@/ هو ما قبال ã| فدية ٕاعطائهم

:@ ã| Fك الفداء@, ]ع�اختيار افتعال وا�فتداء@:
/@٥٤ . ١٠ ـ به *فتَدْت أ*ْرِض ã| ما ظلَمْت نفٍس ِلكّل أّن ولَو

/@١١ . ٧٠ ـ ِبَبنيه يومئٍذ عذاب من َيفتديى لو @الُمجرُم َيوّد
/@٣٦ . ٥ ـ القيامة يَوم َعذاب ِمن به ِلَيْفَتدوا

به@/ الفداء Oتارون أيى

النور عن وTجوبيّته النفس ظلمة من ينشأ ا Ø̂ ٕا القيامة يوم عذاب أّن وليعلم
ذلک Iّصل وٕاذا اòبيثة@, والصفات الباطلة وأ�فكار السيّئة أ�عFل أثر ã| والرaة@,

الفداء@/ وٕاص)حه رفعه ã| يفيد ف)

الظلم آثار ٕازالة ã| يؤّثر و� النفس@, عن ا¤جوبيّة رفع �@يناسـب الفداء فٕاّن
عن والرحلة باÇXوت والتكليف العمل زمان انقضاء ٕا, مضافاً والعصيان@, والطغيان

الدنيا@:
/@٣٩ . ١٩ ـ َغفلة ã| َوُهم أ*مر ãÏ ßÉ ُق ٕاذ ا¡«Ìة يوَم وأنِذرهم

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

فرت@:

الشام بأطراف Zّر Øj الروم حدود من Oرج م¿Îور oعظ uر ُفرات@: ـ مصبا



فرت ٤٤

يـصّب Øj واحداً uراً ويص�اِن البطائح@, ã| ِدجلة مع ãKيلت Øj با¡لّة Øj بالكوفة Øj
Îºل وزان ُفروتًة@: اXاء فُرَت يقال العذب@, اXاء والفرات@: فارس@/ Mر ã| َعبّادان عند

عذب@/ ٕاذا Îºولة
Çuر Ëºٕا والفرات ُفرات وِمياه ُفرات ماء يقال الَعذب@, اXاء الُفرات@: ـ صحا

وُدجيل@/ الُفرات والُفراتان@: الكوفة@/

َفُرت وقد جاج@/ اُ ِمْلٌح وهذا ُفراٌت َعْذٌب هذا ـ ُعذوبة اXاء أشّد الُفرات@: ـ لسا
الّراء@: Ì»بك الّرجل فِرت : Ø ãèعرا�أ ابن وقال ُفرات فهو عُذب@, ٕاذا ُفروتة: َيفُرت اXاء

عنه@/ مقلوب كأ@نّه ,@Aالِف ã| لغة والِفرت@: ُمسكه@/ بعد عقله ضُعف ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جاع@: كالشُّ والُفرات اXاء@/ ã| واللّطافة العذوبة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
ماٍء ولÇyر uر Xاء ÓÊºٕا Nعل الصـفة هذه وبلحاظ واللّطافة@, بالعذوبة اXتّصف اXاء
امـتداد ã| وهيى تركية@, Wلكة من أرمينيا جبال من وNريى ينبع فٕانّه لطيف@, عذب

والعراق@/ سوريا ٕا, Nريى Øj الفعلّية@, ُتركيا من Ø ã}Ì¿ال ال¿Êل ã|آرارات جبل

/@٥٣ . ٢٥ ـ ُفرات َعذٌب هذا البحرين َمَرَج اّلذيى وهو

/@١٢ . ٣٥ ـ سائغ¾Ìابه فراٌت َعذب هذا البحراِن َيستويى وما

/@٢٧ . ٧٧ ـ ُفراتاً ماًء@ وأسقينا@كم اٍت ßUشا ÒãÏºَروا فzا وَجعلنا

مع حّدة أ�ّج ٕاّن وقلنا اُ�جـاج@, مقابل ã| اُ�و, ا��ية ã| الفرات ُذ@كر وقد
ما هو العذب ٕاّن وقلنا اُجاج@]@, ِملٌح [@وهذا ـ لح ßXا مقابل ã| العـذب وُذ@كر الشّدة@,

ا¡ال@/ ويقتضيه الطبع m(ي



٤٥ فرث

ا��يـت� ã| ذ@كر قد الَعـْذب فٕاّن /@ Ø ãKقيـI � Ø ãتقري� بالعذب الفرات فتفسـ�
جـهة@/ ّ أيى مـن الطبع m(ي ما لكّل عاّم فالعذب وقبله@, الفرات رديف ã| الكرZت�
وحّدة@/ وأّج ملوحة ذا كان ٕاذا اXاء اُ�جاج@: أّن Fك منه@/ اللطيف m(Xا هو والفرات

ذ@كر دون من ُفراتاً@, ماًء ـ تعا, بقوله الثالثـة@: ا��ية ã| التعبـ� لطف وهذا
عن اÌ¿Xوب اXاء تعريف ã| ã:يك الفرات ذ@كر فٕاّن الفـرات@, مع أو منفرداً@ العذب
فيختّص اللطافة@, وهو زائد قيد مع العـذوبة �مع وفيه خاّصاً@, لكونـه العذب@, قيد

بإ�نسان@/

عموميّة جهة فيه البحر ماء فٕاّن ا��يت�@: ã| بالبحر يرتبط Dف القيدين ذ@كر وأمّا
و� وأ�ّج@/ اXلوحـة وهكذا اللّطافة@, وهيى خصـوصيّة وجهة اXطلقة@, اX)َءمة وهيى
وٕانسان@, حيوان ّ أيى من الطبع م)َءمة اقتضاء ففيه خاّصة@فقط@, التعريف@بصفة يناسب

إ�نسان@/ ل¿Ìب Uصوصاً ليكون اللطافة صفة واقتضاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرث@:

والفرث@: ا@/ Øxف كِبَدها@: َفرث يقال@: متفّتت@, ء ãÏ¾ ع� يدّل اَُصيْل َفْرث@: ـ مقا
وألقاهم سعيwم ٕاذا أفرَث@ف)ن@أصحابه: ع�مع�ا�ستعارة@: ويقال @الَكِرش@/ ã| ما

بلّية@/ ã|
ّكـيت@: السِّ ابن فروث@/ وا	Çمع الَكرش@, ã| مادام Ìج� Ù»ال الَفْرث@: ـ صحا
أفِرثُها كبَده وفرثُت فzا@/ ما نaَت Øj ا Òxشقق ٕاذا وأفُرُثها@: أفِرثها ُجلًّة للقوم َفَرْثُت
الكبَد: وأفرثُت انتaت@/ أيى كبُده فانفرثت ,@ ّ حيى وهو ÍÈبته ٕاذا َتفريثاً@: وفّرثxا ُفرثاً

فzا@/ ما وألقيَت شققxا ٕاذا



فرث ٤٦

والَفرث Ìق�@, Ù»ال الَفْرث ابن@ِسيده@: الَكِرش@/ ã| ج�ما@دام ÖÌ Ù»ال الَفْرث: ـ لسا
كبُده@: وانفرَثْت فتxّا@/ ثها@: وفرَّ وأفرثَها كَِبده ا¡بُّ وَفَرث الَكِرش@/ Ìق� ßº والُفراثة@:
لرسول rَفرث كَِبد ّ أيى أتدرون الكوفة@: ٔ�هل قالت �ع� كلثوم اُّم حديث ã|و انتaت@/
للسلطان عّرÎÒÈم أصحاَبه@: وأفرَث وأ�ذي@/ بالغّم الكبد تفتيت الَفْرث@: �ص�@؟ ا�
وÇHُبث ق Ô تـ ُفُرث@: وامرأة هم ØÌº فَضح أو عندهم ليصّغرهم قوم عند كّذwم أو

aلها@/ أّول ã| نف«Îا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والظِّلف ـّف Ôòا لذيى والِكْرش@: والَكْرش وا�نتشـار@/ إ�نكسار التفّتت@: أّن
ثانيًة@/ للمضغ البطن من الغـذاء ٕاعادة وا�جAار@: لٕ)نسان@/ اXعـدة ]Xلة ÝAV وكّل
النخل من@ورق يتّخذ الزنبيل الُقّفة@وهيى ّلة@: Ô	وا معّربÌºگ�@/ Ìق�@: Ù»ج�@وال ÖÌ ßÚ»ال

تتقيّأ@/ تكاد Ø'ح ا¡مل أّول ã| اXعدة ã|اضطراب هو وال ق@: وLوه@/
ومن ء@/ ãÏ¿ال نظم ã| اخت)ل مع انشـقاق فهو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل وأمّا

ã| وا�خت)ل وا�ضطراب أ�صحاب@/ اجBع ã|والتفّتت الكبد@/ ã|الفرث مصاديقه@:
فرثاً@/ يص� Ø'ح أ�@كل ã| والتفّتت وا�نكسار التقّيؤ@/ حالة Mصول اGاضمة جهاز

Tتواه@/ aون وغ�ه ا¦ر ظرف وشّق
Øيتغ� n ٕانّه حيث الكرش@, Ìºج� ع� الفرث يطلق أ�صل مفهوم وباعتبار

له يقال Ø'ح ,@ ّ ثانويى مضغ ٕا, وJتاج واخت)ل انكسار له حصل بل بالكلّية@, اُ�@كل
تغّوط@/ أيى راث فيقال حافر@, ذيى وكّل الفرس ْوثÌºج� فالرَّ الروث@/

خالصاً َلبناً وَدم َفْرث Öَب� ِمن ُبطونه ã| ا ØW ُنسقيكم َلِع6ةً أ*نعام ã| لكم وٕاّن
/@٦٦ . ١٦ ـ سائغاً



٤٧ فرج

بعد اُ�@كل من يتكّون الدم فٕاّن والدم@, الفرث ب�حالة من البطن من Oرج أيى
وآخره فرث أّوله فهو دماً@, تكّونه الفرثوقبل من يتحّصل ا Ø̂ فاللéٕا الكامل@, مضغه
وقذارة كراهة فيه ليس مطلوب@, نافع سائغ يى مغذِّ لذيذ خالص ¾Ìاب Fyبي Dوف دم,

رائحة@/ و� لوناً و� شكً) و� ماّدة �
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرج@:

للرجل وفرج@القوم فتحت@/ بابÍÈب@: من ب�الشيئ�َفْرجاً فَرجت ـ مصبا
وكّل ُفَرج@, وا	Çمع ُفرجة@, اXوضع وذلک وا£لس@, اXوقف ã| أوسعوا أيضاً@: فرجاً
يكون مصدر والَفْرجة@بالفتح@: ُفرجة@/ Uافٍة موضع وكّل ُفرجة@, منفرج@ب�شيئ�فهو
من والَفْرج الَفَرج@/ Ëº�ٕوا كشفه@, الغّم ا� وفّرج شّدة@/ اòلوصمن وهيى ãæعاXا ã|

منفِرج@/ واحد كّل ٔ�ّن والُدبر@, ع�القُبل يطلق إ�نسان@:
ا¡ائط ã| الُفرجة ذلک من ء@, ãÏ¿ال ã| ع�تفتّح يدّل صحيح أصل فرج@: ـ مقا
غـّم@, أو هّم من ãÏ Ø½التف الَفْرجة@: ٕاّن ويقولون وفّرجته@/ فَرجته يقال الّشّق@/ ٕا,وغ�ه@: Tتاجة ا Øu@�ٔ يت Ødو ا¢افة@, مواضع ب� ã'ّال الثغور والُفروج@: واحد@/ والقياس
ينكشف �يزال الّذيى والَفِرج: مثله@/ والِفرج , ØÌ»ال@rيك� الّذيى والُفُرج: وحفظ@/ تفقّد

فرجه@/

الَعْورة@/ والَفْرج@: يفِرج@, غّمک ا� َفّرج وكذلک تفرNاً@, غّمک ا� ج فرَّ ـ صحا
البـائنة القوس والُفُرج@: انفراج@/ أيى ُفرجة@, Fyوبي الَمخافة@/ وموضع الثغر والَفْرج@:

/@Fلعظمه ٕاليَـتاه ãKيلت � للّذيى أفرج@: ورجل والفريج@/ الفارج وكذلک الَوَتر@, عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فرج ٤٨

والتحقيق@:

ّ ماّديى ã| الشيئ�@, ب� انفراج مطلق حصول هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
مyا@/ كّل امتياز والفجو@: والفجر@, والفّج@, والفتق@, الفتح@, ـ مواّد ã| وسبق ,@ ّ معنويى أو

والسّد@/ إ�غ)ق رفع وهو إ�غ)ق@, يقابل فالفتح@:

إ�لتيام@/ قبال ã| انفراج وهو الرتق@, يقابل والفتق@:

ب�الطرف�@/ واضح انفراج والفّج@:
فيه@/ ء ãÏ¾ ظهور مع انشقاق والفجر@:

ب�شيئ�@/ وسيع انفراج والفجو@:
/@� أم تفّرق مع مطلق انفراج الشّق@: ٕاّن وقلنا

يظهر@/ Ø'ح ء ãÏ¿ال عن ورفعه الغطاء زوال وا�نكشاف@:
ب�شيئ�@/ الوصل يقابل ما والفصل@:

بـ� معنويّاً@, أو ياً مادِّ ُفرجـة@, مطلق حصول ٕا, ا�نفـراج@: ماّدة ã| فالنظر
وٕان اXواّد@, هذه من كّل خصوصيّة ,@hالكر القرآن استعF�ت ã| لوحظ وقد شيئ�@/
اXلحوظة والدقائق اللطائف خفيت وwذا كتب@التفاس�واللغة, ã|اختلطت@واشت}ت

اXوارد@/ كسائر wا@, مرتبط Dف وجّل عّز ا� كلFت ã|
Iّصـل يراد كشـفه@, أيى ک@; ØYو غّمک ا� فرج ـ كقوGم :@ ّ اXعـنويى فا�نفراج

واGّم@/ وب�الغّم بينه ا�نفراج
:@ ã| Fك@ ـ ّ واXاّديى

/@٩ . ٧٧ ـ ُنِسفت ا(باُل وٕاذا ُفِرجت Êُء Ø»ال ذا@ وٕا ُطِمَست النُّجوُم فٕاذا@



٤٩ فرج

. ٥٠ ـ ُفروج ِمن Gا وما ّيناها وَز َبنيناها كيَف فوَقهم Êء Ø»ٕا*ال ينظروا أفلم
/@٦

وارتباط كامل نظم وال«Êوات@فzا النظم@وا�رتباط@وا�ّتصال@, Oالف ا�نفراج
وا�نفراج الفصل ويوجد النظم فيختّل ا��خرة@: ã| وأمّا فرج@, و� خلل فzا ليس تاّم

أجله@/ وانقضاء الطبيعة nعا بزوال فzا@,
/@١٢ . ٦٦ ـ فرَجها أحصَنْت ã� الّ ِعمراَن ٕابنَة Ò Òhومر

/@٢٩ . ٧٠ ـ حافظون لُفروجهم ُهم واّلذين

/@٣٠ . ٢٤ ـ ُفروَجهم فظوا ÒJو أبصاِرهم من َيُغّضوا

الفرجة هو البدن أعضاء ã| الظاهر ا¤سوس وا�نفراج ا�نفراج@, هو الفَرج
من وكّل واXرأة@, اXرء ã| وال¿Îوة ا¦ايل قّوة تظهر الفرجة تلک ã|و جل�@, الرِّ ب� Dف
تنxيى ا Ø̂ ٕا النفسانيّة وا¦اي)ت ال¿Îويّة ا�لتذاذات وكذلک فzا@, ُجعل بر والدُّ القُبل

wا@/ اòارج ã| وQريى ٕالzا
ع� تدّل كلمـة ذ@كر عن ã Ù}التو ـ@ أ�ّول جهتـ�@: من لطف التعبـ� هذا ã:ف

الكناية@/ طريق ع� ٕاّ� ذ@كره ما@يستقبح
ã| wا يُسـتلّذ@ ا@ ØW Fzوحوال ْبر والدُّ للقُبْل وا¡فـظ إ�حصان oتعم ـ@ ãæالثا

ب�الفخذين@/ Dف Fك العرف@,
والتقوي@, ا�حصان@وا¡فظ ٕا, إ�رشاد ã| Økوأ اGداية@ٕا,العّفة@, ã|@أبلغ وهذا

اXنظور@/ تبي�ا¡كم ã| وأبسط

أّن Fك للحفـظ@, مقـّدمة الغّض فٕاّن :@Í½الب غّض بعد الفـروج حفظ ويذكر
عمً)@/ الفروج ã| اXصونيّة عدم ٕا, ينxيى إ�بصار



فرح ٥٠

فظ ÔJ وبالغّض ,@ ّ غ�يى وواجب ØãÏ»نف واجب واXرأة اXـرء من Í½الب فغّض
اG)@كة@/ ã| ا�رتطام وعن الفاحشة ارتكاب النفسعن

wا Jفظ ã'ّال أع�التكاليف من وهو واXرأة@, الرجل فيه يستويى ا¡كم وهذا
وف)حه@/ وص)حه ونظمه ا�جBع عفاف

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

فرح@:

Ì¾�ٔا ـ أحدها معان@: ã| ويستعمل وَفرحان@, َفِرح فهو َفَرحاً@, َفِرح ـ مصبا
َفـِرحون@/ لدÇvم ]ا ِحزٍب كّل ـ ضا الرِّ ـ ãæوالثا الَفِرح�@/@ بُّ ÔJ * Dا ٕاّن ـ والبطر
عـليه ا� ونـعمة بشـجاعته فرح ويقال /@Dا آتاُهم ]ا Òَفِرح� ـ@ Ìور Ø»ال ـ والثالث
والتضعيف@/ باGمزة ويتعّدي /@ يشxيى ما بنيل القلب لّذة الفرح فهذا عدّوه@, و]صيبة

إ�ثـقال@/ ـ وا��خـر ا¡زن@, خ)ف ع� أحدYا يدّل أصـ)ن@: فرح@: ـ مقا
ـ ا��خـر أ�صل وأمّا الِمحزان@/ نقيض واÇßXفراح@: َفَرحاً@/ يفَرح فِرح يقال ـ فأ�ّول

إ�ثقال@/ فإ�فراح@:

�ص�@: Ø ã�ّالن قال ـ يْن الدَّ أثقله قد ُمفَرح@: رجُل الليث@: قال ـ ٢٠ . ٥ الxذيب
و� ين الدَّ وأفرَحه أثقله قد الّذيى فَرح@: ÔXا عبيد@: أبو قال ُمفَرح@/ إ�س)م ã| و�@يAُك

وَفْرَحي@/ َفِرحة وامرأة وَفْرحان@, َفِرح ورجل قضاَءه@/ Nد
والَفرح خّفـة@/ قلبه ã| Nـد أن هو ثعلب@: وقال ا¡زن@, نقيض الَفَرح@: ـ لسا
تثيبه أو لک ح فرِّ ÔXا تُعطيه ما أيضاً@: والُفرحة ة@/ ØÌ»Xا والَفرحة@: والُفرحة الَبَطر@/ أيضاً@:
�ص�@: وقـوله له@/ مال � فقـ� وقيل مغلوب@, Tتاج ُمفَرح@: ورجل له@/ مُكافأة به

مَديناً@/ و�@يAُك َديْنه يُقÏÉعنه أيى �@يAُك@///
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٥١ فرح

والتحقيق@:

التـغطية@, هـو الغـّم ٕاّن وقلنا الغّم@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
وا�نكدار@/ التغطّيى رفع يوجب الباطن ã| مطلق انبساط عن عبارة الفرح فيكون

والطرب@: Ì¾�ٔوا والبطر وب�ال«Ìور بيyا والفرق
/@ Øn@والتأ ا¡زن رفع يوجب انبساط أيى ا¡زن@, يقابل ال«Ìور@: أّن
ال«Ìور@/ ã| اXمدوح ا¡ّد وعن ا�عتدال عن خروج والطرب@:

الطرب@/ حدِّ عن Qاوز والبطر@:
البطر@/ حدِّ عن Qاوز :@Ì¾�ٔوا

مراتبه@/ من مرتبة ّ أيى ã| ويصدق ال«Ìور@, مطلق فالفرح
ã|و الفـرح معرض ã|شخص جعل ٕا, fرجعه ا�ثقال@: �]ع إ�فراح وأمّا
Iقّق يوجب �اXعـ وهذا الفرح@, يسـتوجب Ø'ح بالغموم مثقً) يري بأيى مورده@,
ولعّل ا�غBم@, أسباب برفع حاً مفرَّ جعله Øj أّوً�@, بالغموم والتغطّيى وا�غBم ا�نكدار

غ�ه@/ أو بَدين ]ع�ا�ثقال إ�فراح أّن من قالوا مع�ما هذا
بغ�ه أو ين الدَّ برفع صار من ٕاّن ُمفَرح@: إ�س)م ã| يAُك � ـ �مع فيكون
رفع ã| العمل يلزم بل ا¡الة@, ع�تلک Kيب أن يAك � موقّتاً@, ابت)ئه رفع ã| َفِرحاً

دينه@/ بأداء رأساً ابت)ئه

معنويّاً@/ أو ماّدياً باطل@, أو حّق ã| يكون الفرح ٕاّن Øj
:@ ã| Fك ـ ا¡ّق ã:ف

/@٣٦ . ٣٠ ـ wا فِرحوا رaًة النّاَس أذقنا ذا@ وٕا



فرد ٥٢

:@ ã| Fك ـ الباطل ã|و
/@٧٥ . ٤٠ ـ بغ�ا¡ّق أ*رض ã| كنrتَفرحون ]ا@ ذلكم

/@@٨١ . ٩ اDـ رسول خ�َف قعِدِهم Ò[ ا¢لَّفوَن فرَح
:@ ã| Fك ـ اXاّدية الدنيويّة اُ�مور ã|و

/@١٢٠ . ٣ ـ wا يفرحوا سّيئة ُتِصبكم وٕان
/@٢٣ . ٥٧ ـ آتا@كم ]ا تَفرحوا و* فاتكم عما تأسوا لكي�

فهو وانكدار@, تغطية وبرفع ا�غBم بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا الفرح مفهوم أّن :O و�
عّلته@: بزوال ويزول ØãÏÈعر أمر

/@٣٦ . ٣٠ ـ َيقنطون هم ٕاذا أيدvم مت قدَّ ]ا سّيئة ُتِص}م وٕان wا فِرحوا

يتعلّق ا��خرة ã| ا�نبساط فٕاّن غالباً@, الدنيويّة اُ�مور ã| يستعمل هذا وع�
ا��خرة@/ nعا بدوام ويدوم النفس س)مة من وينبعث روحانيّة ]قامات

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

فرد@:

ع� bع فقيل ُفرادي@: وأمّا أفراد@, وا	مع الواحد@, وهو الَوتر@, الفرد@: ـ مصبا
قتل@: باب من يفُرد وفَرد فردة@, واُ�ن` وَفْرَدي@, َفردان bع كأ@نّه وقيل قياس@, غ�
ع� واحد كّل فعلت الُعمرة@: عن ا¡ّج وأفردت كذلک@/ جعلته وأفردته@: فرداً@, صار

رسوً�@/ ٕاليه وأفردت به@, وأفردته باXال وتفّرد بنفسه@, الرجل وانفرد ِحدة@,
والفارد الَوْتر@/ وهو الفرد@, ذلک من ع�ُوحدة@/ يدّل صحيح أصل فرد@: ـ مقا
الفـاردة@: درة السِّ وكذلک القطـيع@, عن انقطعت فارد@: وظَبية اXنفرد@/ الثَّـور والَفرد@:
ٕاذا الدّر والفريد@: ال«Êء@/ آفاق ã| ّ الدراريى النجوم@: وأفراد در@, السِّ سائر عن انفردت



٥٣ فرد

بغ�ه@/ بينه وفّصل نُظم
الواحـد@, من وأخّص الَوتر من وأعّم غـ�ه@, به �@Oتلط الّذيى الَفرد@: ـ مفر

ا�زدواج@/ ã| كلّها أ�شياء R)ف أ@نّه تنبzاً فرد ا� ã| ويقال ُفرادي@/ وbعه
القـرن@, من ا�نفراد يفيد الفرد أّن والفرد@: الواحد ب� الفرق ـ ١١٤ الفروق
أهـل واحد وهو داره@, ã| فرد هو يقال الصفة@, أو الذات ã| ا�نفراد يفيد والواحد

واحد@/ وا� ع½Íه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ما الزوج ٕاّن وقلنا إ�ثنـ�@, قبال ã| الواحد أّن Fك الزوج@, قبال ã| الفرد أّن
ومقارن@/ معادل له ما@�يكون فالفرد ��خر/ ومقارناً Uصوصمعادً� جريان يكون@له

/@٩٥ . ١٩ ـ َفرداً القيامة يوَم آِتيه وكّلهم

/@٨٩ . ٢١ ـ َفردا ãæتََذر * ربِّ ربَّه ناَدي ٕاذ وزكريّا

/@٩٤ . ٦ ـ ة َمرَّ أّول خلقنا@كم Fك ُفراَدي ِجئتمونا ولقد

يسـاعده له مـقارن وجـود وعدم ا�نفراد ٕا, ٕاشارة اXاّدة wذه التعبـ� ã:ف
اXقارن@/ ã:ن ٕا, فالنظر ويعاونه@,

ويأتـينا يقول ما ونَِرثه يقول@/// ما سنكُتب كّ� ///@ وولداً ماً* Úوت�*ُ وقاَل
/@٨١ . ١٩ ـ فرداً

ومصاحب@/ مقارن ب)

/@٤٦ . ٣٤ ـ وُفراَدي Ò� َمثْ ِDِ َتقوموا أن بواِحدٍة أِعُظكُم ا Ø̂ ٕا ُقل

Øj� التفّكر Øj منفرداً أو اXقارن وجود صورة ã| آخر ٕا, منعطفاً � القيام فٕاّن



فردوس ٥٤

ا¡ّق@/ ٕادراك ٕا, وسيلة أحسن تتفّكروا@�@:
ا�نعطاف �]ع مصدراً �اÒXث كون يبعد و� ا�نعطاف@, �]ع ã Ö�الثَّ أّن وسبق

با�نفراد@/ ا�تّصاف قبال ã| آخر فرد ٕا,
/@ ã Ö�الثَّ حال ã| تقوموا أن أيى ع�ا¡الّية@, ً(ّTمنصوب وهو

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

فردوس@:

ما أ�دوية من هو الّزجاج@: قال ويؤّنث ُيذّكر البستان@, والفردوس@: ـ مصبا
الفّراء@: قال ُكُروم@/ فيه بستان الفردوس :@ أ�نباريى ابن وقال النبت@/ من ينبتÍÈوباً
/@ ّ روميى @وأصله Ø ãèمنقول@ٕا,العر وقيل: السعة@/ وهيى الفردسة, من واشتقاقه , Ø ãèعر هو
البسـتان@/ وهو اُعرب@, ّ روميى أصله الزّجاج قال الفردوس@: ـ ٢٤٠ اXعّرب
الِفـردوس@: :@ Ø ãالكل� ابن وقال ِفرَدْوٌس@/ ـ@ لفظـه كذا بال«Ìيانّيـة@: أيضاً والفردوس

فرداسا@/ بالنبطيّة أصله الِفردوس ّديى السُّ وقال الروم@/ بلغة البستان

جّنة@/ ا¡gة@, مyل بستان@, ـ@ �َفِرِدس� ـ قع

َفْرديسا@/ ـ@ آراميى َترگوميى ـ@ ãKتطبي فرهنگ ã|و
َفْرديس@/ َفْردايسا@, ـ@ ãæياÌº@ ـ ãKتطبي فرهنگ ã|و

@َفْرِديس@/ ـ ِع�يى ـ@ ãKتطبي فرهنگ ã|و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مستعملة وكانت وا��رامّية@, وال«Ìيانيّة الع�يّة من مأخوذة عربيّة الكلمة أّن



٥٥ فّر

ذات الوسـيعة ا	Çنّة �]Çع متناسب@, بتغي� العربّية@, ٕا, نقلت Øj اللغات@, هذه ã|
وفوا@كه@/ أشجار

وا�متداد@, الّسعة ع� يدّ�ن والس� الواو فٕاّن فرد@, ـ ماّدة تناسب والكلمة
معادل@/ ليسGا متفّردة ا	نّة وهذه

خـالديَن نُُزً* الِفردوِس جنّاُت كانتGم الّصا¡اِت وعملوا آمنوا اّلذين ٕاّن
/@١٠٧ . ١٨@ @ـ فzا

الوارثون هم ولئک اُ اِفظون ÔJ َصلواtم ع هم واّلذين ؤمنون@/// Xا أفَلَح َقد
/@١١ . ٢٣ ـ خاِلدون فzا هم الِفردوَس يَِرثون اّلذين

الصـا¡ة@, أ�عFِل إ�ÇZاِن@, ـ الصفات wذه اتّصفوا الّذين هم فzا فالنازلون
الصلوات@/ ع� وا¤افظة وأ�مانات@, العهود ورعاية اللغو@, إ�عراضعن اòشوع@,
تـنّعFت ذات ÇWتّدة وسيعة جنّة ã| استقراراً وتوجب ãÏÉتقت الصفات وهذه

ومعنوّية@/ ظاهريّة والتذاذات وفوا@كه

وجود ãÏÉيقت فzا اòلود فٕاّن ـ خاِلدون فzا هم تعا,ـ قوله ع�ذلک ويدّل
ã| ومضيقة وحاجة وفقر Tدوديّة �@يوجد Ø'ح فzا@, وا�لتذاذ التنّعم من نوع ّ أيى

/@ ّ واXعنويى ّ الظاهريى العيش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فّر@:

فـّراً@: الفـارس وفّر هرب@/ فراراً@: ÍÈب باب من يِفّر ه عـدوِّ من فرَّ ـ مصبا
ٕاليه@/ ذهب ء@: ãÏ¿ال ٕا, وفّر ل)نعطاف@/ ا	و�ن أوسع

ء@/ ãÏ¿ال عن الكشف وما@يقاربه@من ا�نكشاف ـ فأ�ّول ث)ثة: اُصول فّر: ـ مقا



فّر ٥٦

عن فّر ـ فأ�ّول وطيش@/ خفّـة ع� داّل ـ والثالث ا¡يـوان@/ من جنس ـ ãæوالثا
عن وُفرَّ َفتِّشه@/ ّ أيى نفسه@, ã| ØFع ف)ناً ُفّر ويقولون@: /@Ë Ø»تب ٕاذا إ�نسان@, ØAواف أسنانه
ا�نكشاف@, وهو الِفرار@, :@�اXع ã| متباعَديْن كانا وٕان القياس هذا ومن ْث@/ ÒMٕا أ�مر@:
يقال الفـاّرون@/ القوم والَفّر@: ٕاليه@/ ُيَفّر اXوضـع فّر ÒXوا اXصـدر@, فّر@: ÒXوا يفّر@, فّر يقال
البقرة@, ولد الَفريـر@: ـ ãæالثا وأ�صل صاحـب@/ bع َصْحب يقال Fك فاّر@, bع َفرٌّ
ـ والثالث وُرخال@/ كَرْخل َفرير@, واحده جسمه@, صُغر ما ْعز@: ÒXا ولد من الُفرار ويقال

شجرة@/ والَفْرفارة@: َفْرفارة@/ وامرأة َفْرفار رجل يقال واòّفة@/ الطَّيْش الَفْرَفرة@:

الدواّب@, من ه Òوغ� الفرَس فررُت قوGم@: من فَع)ن َفّران@: ـ ٥٥٠ ا�شتقاق
والَفرير مyم@/ فّر الّذيى أيى ف)ن@, ã�ب َفّر هذا قوGم@: ومن ِسّنه@/ لتعرف فاه فتحَت ٕاذا
وُفرار@/ َفرير الظِّباء من َذع Ò	وا َفريراً@, أيضاً البقرة ولد يى Ød ا Ø[ور ا¡Fر@, ولد والُفرار@:
من مَفعل َفّر@: ÒXوا ٕاليه@/ ُيفّر الّذيى اXوضع ِفّر@: ÒXفا الَمَفّر@, وأيَن الَمِفّر@, أيَن ـ قُرٔي وقد

الِفرار@/

ا�فAار@, ومنه ِفراراً@, فررت يقال الداّبة@, سّن عن الكشف الَفّر@: أصل ـ مفر
فـّر ورجل فاّراً@, جعلته وأفررته@: ا¡رب@/ عن وفّر الضحک@/ من السّن ظهور وهو

وفاّر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ابت)ء عن للتخلّص مدِبراً ال«Ìيعة ا¡ركة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
وب�اGرب@: بيyا والفرق ابت)ء@/ �نكشاف

مقصد@/ ٕا, أو مقصد من ال«Ìيعة@, ا¡ركة مطلق اGرب أّن
أو البقرة أو ا¡Fر ولد كون ]ناسبة جاع@, والشُّ Ìيف Ú¿كال والُفرار@: الَفرير وأمّا



٥٧ فّر

له@/ طمأنينة و� مستقّر غ� دا_اً فاّراً ,@ ãالظ�
ٕا, وحركة وشّدة@, مضيقة عن انكشاف فٕانّه الضحک@: من السّن ظهور وأمّا

وانبساط@/ وÌºور سعة
وا�نكشاف التخلّص لكشف فهو الدواّب@: من السّن لكشف ا�فAار وكذلک
ã| Ìºيعة حركة لكشف فهذا أحواGا@, Rصوصيات واXعرفة عمرها@, زمان امتداد ã|

وا�نكشاف@/ التخلّص

والتخلّص@/ اGرب@, أ�صل@: مصاديق ã| في)حظ

/@٢١ . ٢٦ ـ ِخفُتكم ا ØX منكم ففررُت
/@١٦ . ٣٣ ـ اXوت َفررkمن ٕان الِفرار ينفَعكم لَن قل

/@١٨ . ١٨ ـ ُرعباً مyم ِلئَت ÔXو ِفراراً ِمyم َلوّليَت علzم |ّطلْعَت لو
/@١٠ . ٧٥ ـ فّر ÒXا أيَن يومئٍذ إ*نساُن يَقول

التخلّص Jصل ح' ابت)ء@, رعب@أو وحشة@أو خوف@أو من اGرب فzا ف�اد
واXضيقة@/ الغّم وينكشف مyا

وغـ� صحيح غ� أو اُ�و,@/ ا��يـة ã| Fك �زماً@: صحيحاً الفرار كان سواء
وا�ضطراب الوحشة تكون أو الثالثة@/ ã| Fك وHيّل@: بتصّور أو الثانية@/ ã| Fك مفيد@:

الرابعة@/ ã| Fك @:@ أيضاً الفرار عن Mيث[نع
/@٣٤ . ٨٠ ـ وأبيه ِه واُمِّ منأخيِه اXرُء يَِفرُّ يَوَم

شـّدة جهة من اُ�ّم Øj أقدم@, أ�خ ٕاّن حيث والقّوة@, اXعاونة بلحاظ الAتيب
والرفقة@/ والبن� الصاحبة Øj أ�ب@, Øj التعّلق@,

يشـفع � القيامة يوم فٕاّن اُ�و,@: اÇXرتبة ã| أ�خ من الفرار يكون هذا ومع



فرش ٥٨

Zلكون � Tتاجون فقراء كلّهم والناس الدين@, يوم مالک وهو بٕاذنه@, ٕاّ� ٔ�حد أحد
نازلة@/ عن يدفعون و� شيئاً@,

/@٥٠ . ٥١ ُمب�ـ نذيٌر منُه لكُم ã Úæ ٕا Dِٕا*ا فِفّروا

ومن الدنيا ا¡Çياة ابت)ءات ومن وTدوديxّا اXاّدة nعـا مَضيق من ِفّروا أيى
السيئة أ�عFل ومن وا	هل الباطن وظلمة ا¤جوبيّة ومن العاقبة سوء ومن اÌ»òان
وعذاباً وغضباً سخطاً توجب اُ�مور هذه وكّل الفاسدة@, الباطلة والعقائد وأ�خ)ق

القّهار@/ الواحد ا� من

القيامة@/ يوم ã| تعا, ا� ٕا, الفرار يتعاقبه الدنيا@: ã| الفرار وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرش@:

ÍÈب@: باب من لغة ã|و قتل@, باب من َفرشاً وغ�ه البساط فَرشت ـ مصبا
وÇbعه اXكتـوب@, �]ع كتاب مثل الِفراش@, وهو هو@, فافAش وافAشته بسـطته@/
واحد كّل فٕاّن للزوج@, أيى ـ للِفراش والولُد باXصدر@/ تسمية أيضاً َفرش وهو ُفُرش@/
الرجَل وأفرشت خر@/ ل)� لباسـاً FÇyم واحد كّل يى Ùd Fك خر@, ل)� ِفراشاً يسّمي Fyم
تـبلغ رقـيقة عظام الّدمـاغ@: وَفراش تزّوجها@/ أيى فافÎ¾Aا@, ٕايّاها زّوجتـه امرأة@:

َفراشة@/ الواحدة القحف@,

مصدر@, والفرش وبسـطه@/ ء ãÏ¿ال [هيد ع� يدّل صحيح أصل فرش@: ـ مقا
الطائر@: تفّرش يقال /@�اXع ٕا,هذا يرجع الباب كلم وسائر أيضاً@/ اXفروش والَفْرش@:
القول وأساَء اغتابه ٕاذا صاحبَه: الرجُل وأفرش أ�رض@وَرفَرفPناحه@/ من قُرب ٕاذا
فيِبس اXاء عنه نَضب الّذيى أ�رض@: من الَفراشة قوم@: وقال َفراشة@/ خفيف وكّل فيه@/



٥٩ فرش

بذلک يى Ùdو يط�@, الّذيى هذا والَفراش@: ذراعيه@/ السبع ٕافAش الباب@: ومن /@Ì Ø¿وتَق
òّفته@/

فاِرش@: ÒXا hكر وف)ن اXرأة@, عن به Ø�يُك وقد الُفُرش@, واحد الِفراش ـ صحا
والَفْرش@: الواسع@/ الفضاء والَفْرش فّرش@/ ٕاذا الزرع والَفْرش@: الّنساء@/ mكرا تزّوج ٕاذا
ا� فر¾Îا ـ قوGم من به يى Ùd مصدراً يكون أن وJتمل ـ وَفْرشاً ولة Òa ـ إ�بل صغار
انبسط@/ وافAش@: Tمود@/ وهو قليل اتّساع البع�@: ِرجل ã|والفرش بّثها@/ أيى فرشاً@,

فيه@/ ُينَشب ما القفل@: وفراشة انبسط@/ ٕاذا الزرع ش فرِّ ÔXوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيyا الفرق هو وهذا ع�أ�رض ء ãÏ¾ بسط هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
:@Ì¿والن والبّث البسط ـ وب�مواّد

Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã| ا�متداد@, مطلق البسط@: فٕاّن

قبض@/ بعد بسط :@Ì¿والن
التفريق@/ مطلق والبّث@:

أيضاً الفرش مفهوُم فيعّم :@ ã,العا ٕا, بالنسبة سفل ما �أ�رض]ع كان وØXا
أ�رض@/ عليه يطلق ما ع�كّل ا�متداَد

وفرشت Iته@, وافAش@ف)ن@فراشاً ع�@أ�رض@, ذراعيه أ�سد ٕافAش فيقال:
البيت@/ أمتعة من والفرش ِبساطاً@, له

وع� زوجها@, قبـال ã| اXـرأة ع� للتشـبيه@: Vازاً والَفرش الِفراش ويطلق
فعً)@/ القيدان لوحظ ٕاذا ٕاّ� شاء@/ كيف تكلّم ٕاذا اللِّسان



فرش ٦٠

ã| والَفـراشـة والبسـاط@/ الِفـراش ٕافAاش الذراع@/ ٕافAاش مصاديقـه@: ومن
وكّل ع�أ�رض@, والزرع النباتات وافAاش أ�رض@/ من الواسع والفضاء أ�رض@/

ع�السافل@/ انبسط ما
ما والَفريش@: الفرش@/ اختيار وا�فAاش@: ِفراش@/ ذا ء ãÏ¾ جعل والتفريش@:
الفرش@والَفراش وكذلک النفساء/ واXرأة الثور ã| Fك ذو@انبساط@, وهو يّتصف@بالِفراش

بان@/ Ò	وا ْعب كالصَّ صفت�
/@١٤٢ . ٦@ ـ Dا رزَقكم ا ØW @ُكلوا وَفْرشاً ولًة Òa أ*نعام ومن

مل ÒI aولة نوعـ�@: ع� مyا يسـتفاد ما أو ¡مها@, يؤكل ã'ّال أ�نعام فٕاّن
وحالته@/ ا�فAاش صفة فzا وفرش وأ�aال@/ أ�ثقال

أو ينسج الّذيى الفراش اXراد وليس مولة@, Ò¡ا بقرينة مصدر@, � صفة فالَفْرش
رزقكم@/ ا ØW كلوا ـ بقرينة والصوف@: والوبر الشعر من يعمل

والبقر واXعز كأ�غنام وحالته@, ا�فAاش اقتضاء فيه ما أ�نعام من فالَفرش
بعÎÉا@/ ã|والفرش ا¡مل صفة bع من مانع و� والناقة@,

/@٤٨ . ٥١ ـ اِهدون Xا فِنعم شناها فَر وأ*رَض

/@٢٢ . ٢ ـ ِبناًء Êَء Ø»وال ِفراشاً أ*رض لكم جَعل اّلذيى

لتسJAوا Wتّدة منبسطة فجعلت ال«Êء@, قبال ã| لكم فراشاً أ�رض جعلنا أيى
علzا@/

. ١٠١ ـ نفوش ÒXا كالِعهن بال ß)ا وتكون بثوث ÒXا كالَفراش النّاُس يكوُن يوَم
/@٥

جـاج@: والدَّ جـاج والدِّ واÇÒX)ك واßX)ك داق والصَّ داق كالصِّ والَفراش الِفراش



٦١ فرش

ã| أّن Fك ولينة@, وÎºولة خفّة ع� يدّل والفتح أرض@, ع� وينبسط ُيفرش ما �]ع
وصعوبة@/ شّدة الك«Ìة

ذا بكونه الِفراش وأمّا مبثوتاً@/ كونه ويناسب ولينة@, افAاش فيه ما فالَفراش
خشونة@/ مع انبساط ففيه أرضاً@, كونه يناسب شّدة

Qّوز@/ وهو بصحيح@, فليس ال«Ìاج@: حول يط� بطائر الَفراش تفس� وأمّا
وا�ضـطراب واòفّة واòضوع ا�نكسار كFل ٕا, ٕاشـارة فيه التعبـ� وهذا
انبثاث من أشّد وانبثاث وتفّرق اندكاك �@يتصّور فٕانّه القيامة@, يوم للناس وا�ندكاك

/@ Øل� وهو أرض ع� ينبسط ما
/@٥٤ . ٥٥ ـ ق Ö6ٕاسَت من ا Ôy َبطاِئ َعُفُرٍش Òُمّتِكِئ�

ٕانشـاًء أنشأنـاهنَّ ٕانّا مرفوعٍة وُفُرٍش Wنوعٍة و* مقطوعٍة * كث�ٍة وفا@كهٍة
/@٣٤ . ٥٦ ـ أتراباً ُعُرباً@ أبكاراً@ فجعلناهنَّ

/@ ّ معنـويى أو Tسوس ã|فضòا يقابل والرفع@: وا�عتـFد التحّمل ا�ّتكاء@:
Çbع وأ�تراب اXّتِضح@/ Øتب�Xا َعروب@: bع والُعُرب والAبيـة إ�حداث وإ�نشاء@:

اXنقاد@/ اXنخفض َتِرب@:

كانت سواء ومقاماً@, مXلة اXرتفعة اXنبسطة اXوضوعات اXرفوعة@: فالُفُرش
Ø�يع ã'ال وال�زخ اXلكوت nعا من اXرتفعة اXنقادة اللطيفة كأ�زواج اXلكوت@, من

النورانيّة النفسانيّة الصفات مواّد من اXتجلّية اXنشئة ا	�وت من أو با¡ور@, عyا
النفس@/ ã| الصا¡ة وأ�عFل

من يكون من علzا ويتّكٔي اللطيفة@, ا��خرة nلعا اXتناسب فهو كان ما@ وأيّاً
ا¨ـن@/ راجع ـ@ ا¨� أصحاب



فرض ٦٢

لنا@/ اXيسور اXقدار هذا من بأزيد والتفس� التوضيح لنا Zكن و�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرض@:

والُفرَضة وِفراض@/ ُفَرض وا	مع للَوَتر@, َحّزها موضع القوس@: ُفرَضة ـ مصبا
اòشبََة وفرضُت اXاء@/ مyا يَنحدر ã'ّال الثلمة الyر ومن كالُفرجة@, وغ�ه ا¡ائط ã|
wا@/ وحكم قّدَرها َفْرضاً@: النفقـة ãÏÈالقا وفرَض َحَزْزtا@/ ÍÈب@: باب من َفْرضاً
هو الّذيى الفرض من اشتقاقها قيل فرائض@, وا	مع مفعولة@, �]ع فعيلة والفريضة@:

أوج}ا@/ أ�حكام@: ا� وفرض القوس@/ َفرض من وقيل التقدير@,

فالَفْرض غ�ه@/ أو َحّز من ء ãÏ¾ ã| ع�تأث� يدّل صحيح أصل فرض@: ـ مقا

الذيى اXوضع ã| نْد الزَّ ã| الثَّقـب والَفْرض@: اòشـبة@/ فرضت يقال ء@, ãÏ¿ال ã| ّز Ò¡ا
أوجبه الَفْرضالّذيى اشتقاق الباب@: ومن wا@/ ّز Ò ÔJ ã'ّال ا¡ديدة فرض@: ßXوا منه@/ يُقدح
وغ�ه@/ الyر ã| اÌ¿ÒXعة وهيى الُفرضة@, الباب@: ومن وحدوداً@/ nمَعا له ٔ�ّن تعا,@, ا�
اÔXِسّن@/ الفارض@: شّذ ا ØWو جوانبه@/ من ُيفرض ٔ�@نّه بذلک يى Ødو س@/ ÛAال والَفرض@:

ا¦ر@/ جنسمن والَفْرض@:

نْد الزَّ وفرض ا¡ديد كفرض فيه@, والتأث� لب الصَّ ء ãÏ¿ال قطع الفرض@: ـ مفر
والفـرض َمقِسـمه@/ اXاء وُفرضة ا¡ديد به يقطع ما فرض@: ßXوا فراض ßXوا والقوس@/
فـيه@/ ا¡كم بقطع والفرض وثباتـه@/ بوقوعه اعتباراً يقال إ�Nاب لكّن @كإ�Nاب@,
Xا فارضاً أو قاطعاً@, أيى لٔ)رض@, فارضاً لكونه يى Ød ا Ø̂ وٕا البقر@, من اÔXِسّن والفاِرض

الشاّقة@/ أ�عFل من Jمل
بـه@, أمر وأيضاً أوجبه@, فرضاً@: ء ãÏ¿ال تعا, ا� فرض ـ ٤٥٢ . ٢ أ�فعال



٦٣ فرض

عـُظم@/ وأيضاً@: اّتسـع@, وأيضاً ,@ أسنَّ فروضاً@: ء ãÏ¿وال أحّلـه@/ وأيضاً بّيـنه@, وأيضاً
وأفرضته@: للرجل وفرضت والقوس@/ ال«Îم ã| وا¡ّز الyر@, ٕا, اÒXْدخل والُفرَضة@:

أعطيته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تشّد Ìعة ß¾ والَوَتر@: ال«Îام@/ wا ترمي منحنية آلة والقوس@: القطع@/ ّز@: Ò¡ا أّن
أ�ع�@/ العود ْند@: والزَّ طرفzا@/ من ع�القوس

ولوازمه@: آثاره ومن الّ)زم@/ Øع�Xا التقدير فهو اXادة@: ã| الواحد أ�صل وأمّا
ا¡كم@/ القطع@, إ�عطاء@, التأث�@, إ�Nاب@, ا	ّز@, التعليق@, التثبيت@, التكليف@, إ�لزام@,

اXلَزم@/ التقدير هو اXوارد@: bيع ã| ا¤فوظ فأ�صل
ا	ريان من اُ�و, اXرحلة ã| يكون ما الِبكر فٕاّن الِبكر@, مقابل ã|والفارض

ã| وهو حياته@, جريان من اُ�و, اXرحلة ã| يكن n من والفارض أمره@/ برنا¶ ã|
برنا¶@: وٕاجراء oوتنظ تقدير مورد ã| ويقع أموره@, يقّدر والعمل التجربة أثر

/@٦٨ . ٢ ـ ِبكٌر و* فاِرٌض * بقرةٌ

عليه@/ ملَزماً معيّناً تقديراً له قّدر أيى فريضة له فرض فيقال

/@٣٨ . ٣٣ ـ له Dُا فرَض Dف َحَرٍج من Ù ãR عالنّ كاَن ما@

/@٥٠ . ٣٣ ـ أزواجهم ã| علzم فرضنا ما علمنا قد

/@٢٤ . ٤ ـ فريضًة اُجوَرهنَّ فآتوهنَّ مyنَّ به Ôrستمتَْع| fا
/@٢٣٧ . ٢ ـ َيْعُفون أن فرضrٕاّ* ما فِنصُف

فَعيل ã|وي)حظ وفريضة@/ فريض له ويقال عليه@, ويلزم Øويتع� يقّدر ما يراد



فرط ٦٤

اXفروض@: ã| Fك به الفعل تعلّق اXفعول ã|و بالفعل@/ ا�تّصاف نفس

/@٧ . ٤ ـ َمفروضاً نصيباً ÔSك أو منُه قلَّ ا ØW
/@٨٥ . ٢٨ ـ ٕا*َمعاد ك لَرادُّ القرآَن عليک فرَض اّلذيى ٕاّن

:@ ã| Fك والتسّلط@, ع�ا�ستي)ء تدّل ع�@: Mرف اXاّدة استعملت ٕاذا

/@٥٠ . ٣٣ ـ أZاuم ملَكْت وما أزواجهم ã| علzم َفَرْضنا ما علمنا قد
والتعّلق@/ ع�ا�ختصاص تدّل الّ)م@: استعملتMرف وٕاذا

ثانياً ويكّرر ٕاليه يعاد Øj منه@, والتبليغ الرسالة بدء الّذيى مّكة@, بلد هو عاد@: ÒXوا
راجعه@/ والقرآن@: ـ فيه بالتبليغ العمل

:@ ã| Fك والتعي�اXطلق@, التقدير Vّرد ع� تدّل حرف@: بدون استعملت وٕاذا

/@١ . ٢٤ ـ وَفرضناها أنزلناها سورةٌ

ã| اÇXعيّنة اÇXقّدرة اòارجـية اXقطّعة السور ومyا القرآن من قطعة والسورة
أنف«Îا@/

Fك اòلق@, جانب من أو تعا,@, ا� جانب من يكون أن من أعّم الفرض ٕاّن Øj
:@ ã|

/@٢٣٧ . ٢ ـ فريضة Gّن rَفرض وقد ّسوهّن Ò] قبلأن من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرط@:

القوم َفَرط يقال وأ�رشاء@, �ء الدِّ ئِّي Ôv اXاء طلب ã| اXتقّدم الَفَرط@: ـ مصبا
َفَرط رجل يقال وا	Çمع@, الواحد فيه يستويى لذلک@, تقّدم ٕاذا قعد@: باب من ُفروطاً
رجل ويقال متقّدماً@, أجراً أيى �جعله@َفَرطاً@, اللّهّم للطفل@اXيِّت: يقال ومنه وقوم@َفَرط@,



٦٥ فرط

كـ)م منه وفرط صغار@, أو�د له مات ٕاذا فرطاً@: ف)ن وافAط ُفّراط@, وقوم فارط
أ�مـر ã| وفّرط بوادر@/ منه سقط ِفراطاً@: وتكلّم وتقّدم@/ سبق قتل@: باب من يفُرط

ا¡ّد@/ وجاوز ف ÒÌºأ ٕافراطاً@: وأفرط وضّيعه@/ ق½ÍØفيه تفريطاً@:
يقال عنه@, وتنحيته مكانه عن ء ãÏ¾ ٕازالة ع� يدّل صحيح أصل فرط@: ـ مقا
هو وهذا أ�مر@, ã| ا¡ّد Qاوز ٕاذا أفرط@, يقال Øj يته@/ ØL أيى كِرهه@, ما عنه فّرطت
ٕاذا ٔ�@نّه التفريط@, فكذلک جهته@, عن ء ãÏ¿ال أزال فقد القدَر جاوز ٕاذا ٔ�@نّه القياس@,

ã| اXتقّدم والفاِرط@: الَفَرط الباب ومن له@/ هيى ã'ّال رتبته عن به قعد فقد فيه ÍØ½ق
ُفُرط@: وَفرس عنه@/ يته ØL ء ãÏ¿ال عنه وفّرطت عّجل@, أ�مر@: ã| وأفرط اXاء@, طلب

أ�حياء@/ من ٕاليه سبَق Xن يكون الّذيى الِفراط@: واXاء اòيل@/ تسبق
وكـذلک فات@, Ø'ح وضـيّعه فيه ÍØ½ق َفْرطاً@: َيفُرط أ�مـر ã| َفَرط ـ صحا
وَغـدير سـبق@/ أيى قول@: ã Ù�م ٕاليه وفِرط وعدا@/ عِجل أيى عليـه@, وفرط التفريط@/
ـ تعا, قـوله ومنه تركت@, ما أيى أحداً@, القـوم من أفرطُت وما ن@/ مَ)� أيى ُمفَرط@:

مAَوكون@/ أيى ُمفَرطون@, م Øuوا

عّدة ب� عاً ÒÌ Ò¾ يكون اÇXاء والُفراَطة@: السابق@/ اXتقّدم الفارط@: ـ فرط ـ لسا
ا¡Çّد@/ فيه Vاَوز أيى ُفُرط@, وأمٌر كذلک@/ ُفراَطة@: oوب له@, فهو ٕاليه سـبق من أحياء
الAك@/ والِفراط@: اُمرت@/ ع�ما الزيادة وإ�فراط@: والتقّدم@/ للخروج Ëºٕا والُفرَطة@:

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

والتحقيق@:

ومن العرف@/ ã| Øعـ�Xا ا¡ّد عن اòـروج هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن
عن وإ�Ìºاف اXقّدر@/ Øعـ�Xا ا¡دِّ عن والَعْدو والتجاوز والسبق التقّدم مصـاديقه@:



فرط ٦٦

عن واòروج والتنّحيى الّ)زم@/ ا¡ّد عن خارج وهو أمر ã| والَعَجلة اXعروف@/ القدر
Tدود@/ مكان

قيام فيه ي)حظ إ�فعال@: ٕاّن كراراً قلنا والتضييع@: التقص� �]ع التفريط وأمّا
الوقـوع جهة فيه ي)حظ والتفعيل ٕاليه@/ أّوً� ونسـبته منه وصـدوره بالفاعل الفعل
اòروج جهة ٕا, إ�فراط صـيغة ã| فالنظر اُ�و,@, اXرتبة ã| اXفعول ٕا, والنسـبة
حـّده@/ عن أ�مر رج ÔO ومن اòروج منه يصدر من فِرط ÔXفا الفاعل@, من وصدوره
,@ Øع�ÇXا ا¡Çّد عن Oرج Ø'ح ء ãÏ¾ ã| اòروج يوِجد من فهو ط فرِّ ÔXا R)ف وهذا

الصدور@/ جهة فيه ي)حظ و� اXفعول@, ٕا, الفعل ذلک تعلّق ٕا, فالنظر
والتضييع حقّه ã| التقص� �مع وهذا حّده عن ٕاخراجه ء@: ãÏ¿ال ã| فالتفريط

اXقام@/ من له ما رعاية وعدم Mدوده
وغ�ها@/ والكّف والتنحية الAك oمفاه منه ويقرب

/@٤٥ . ٢٠ ـ َيطغيى أن أو علينا يَفُرَط افأن ÒK ٕانّا رّبنا قا*

حقوقنا@/ و�@يراعيى علينا@, مستولياً اXعروف Øع�Xا ا¡ّد عن Oرج أن أيى
ا¡دود@/ عن التجاوز مع ارتفاع الطغيان@: أّن وسبق

ا�رتباط جهة ã| نفسه ã| Øع�Xا ا¡ّد عن فرعون خروج ٕا, ٕاشارة فالَفْرط@:
/@Fحقوقه رعاية موضوع ã|و وهارون Ïºمو بأمر

/@Fحقوقه ٕا, وQاوز نفسه ã| ترفّع ٕارادة والطغيان@:

/@٥٦ . ٣٩ ـ Dا َجنِب ã| فّرطُت çعما ÒÌ Ö»َح يا

/@٨٠ . ١٢ ـ يوسَف ã| rَفّرط ما قبُل وَمن

/@٣٨ . ٦ ـ ء ãÏ Ò¾من الكتاِب ã| طنا فرَّ ما



٦٧ فرع

/@٦١ . ٦ ـ طون يُفرِّ * وهم ُسلنا ُر توفَّتْه

بالتقص� عyا Ø�ويع عرفاً@, اXعيّنة حدودها عن اXوضوعات هذه ٕاخراج يراد
حقوقها@/ وتضييع فzا

/@٦٢ . ١٦ ـ ُمفَرطون م Øu@وأ النّاَر Gم أّن َجَرم *

اÇXقّدرة اXعيّنة حدودهم عن الشيطان أخرجهم أو أنف«Îم أخرجوا وقد أيى
الّ)زمة@/ ا¡دود عن ا¢َرجون أيى فَرطون@, ÔXا فهم Gم@,

إ�فراط فٕاّن ُمفِرطون, ـ بصيغة@ٕاËºالفاعل الكلمة القراءة@أو,@من@قراءة وهذه
Ëºٕا بصيغة القراءة صورة ã| وهكذا غ�ه@, ã| أو نفسـه حّق ã| يكون أن من أعّم
أحـداً فٕاّن التفعـيل@: من اXفعول بصيغة القراءة وأمّا �مفّرطـون� التفعيل من الفاعل

وٕاGّية@/ معنويّة جهات ã| حقّه ã| Í Ø½يق و� ط �@ُيفرِّ

/@٢٨ . ١٨ ـ ُفرطاً وكانأمُرُه َهويىه واّتبَع ِذ@كرنا عن قلبَه أغَفلنا َمن ُتِطع و*

�]Çع َسـن@: Ò¡وا ُنب Ô	كا والَفَرط والُفُرط وي@/ ÒGا ومنه السقوط �]ع ّ اÔGويى
اXعروف@/ اXقّدر ا¡ّد عن باòروج اXتّصف

nوالعا العليا ٕا,ا	هة واللسان بالقلب التوّجه وهو ا�@, ذ@كر عن غفل من فٕاّن
ا¡ّق@/ عن وخارج السقوط ٕا, مBيل فهو :@ ّ إ�Gيى Ø ãæالروحا

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

فرع@:

فروع@, وا	مع أصله@, من يتفّرع ما وهو أع)ه@, ء ãÏ¾ كّل من الَفْرع ـ مصبا
والَفـَرع@: فخرَجت@, اسـتخرجُت أيى فتفّرعت@, مسائل أ�صل هذا من فرعُت ومنه
الريّان اسـمه Ïºمو وفرعون فراعنـة@, وا	مع ّ أعجميى وفرعون@: الناقة@/ نتاج أّول



فرع ٦٨

الوليد@/ ابن

ذلک من وسـبوغ@/ وسـمّو وارتفاع علّو ع� يدّل صحيح أصل فرع@: ـ مقا
َفْرعاء@: وامرأة علوَته@, ٕاذا ء@: ãÏ¿ال فرعت مصدر والَفْرع@: ء@/ ãÏ¿ال أع� وهو الَفْرع@,

منه@/ ارتفع ما الطريق@: وَفْرعة الشعر@/ @كث�ة
والفرع@أيضاً@: التاّم@/ َعر الشَّ والَفْرع@أيضاً@: مyم@/ لل¿Ìيف فرع@قومه@: هو ـ صحا
فـانزGا@, ا	بل ِفراع من َفْرعة ايِت ويقال القضـيب@/ طرف من ُعِملت ã'ّال القوس
كان ٕاذا فارع@: وجبل وا	Fل@/ بال¿Ìف علوtم :@ قوميى وفرعُت مرتفعة@/ أما@كن وهيى
أسـفله@/ واحـذر الواديى بـفارعة انزل يقال أع)ه@/ ا	بل@: وفاِرعة يليه@/ ا ØW أطول
من وهو صعدت@, أيضاً@: ا	بل وفرعت فّرعُت@/ كذلک اLدرت@, ا	بل@: ã|وأفرعت

َعريÎÉا@/ الكتف@: ُمفَرع ورجل أ�ضداد@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء@, ãÏ¾ يُب�عليه ما فأ�صل أ�صل@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
اXرتفع منه اXستخَرج وهو آخر ء ãÏ¾ ع� Ø ã�اXب هو الفرع فيكون كان@/ نوع ّ أيى من

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| عليه

مـن الفرعيّة واXسائل الناقة@/ نتاج وأّول الشجرة@/ من الفرع مصاديقه@: ومن
اXنتخب وال¿Ìيف الطريق@/ من أو ا	بل من واXرتفعات البدن@/ من َعر والشَّ اُ�صول@/

القوم@/ من

اXاّدة@, ã| أصً) والعلّو ا�رتفاع وليسمطلق أ�صل@, صدق ã| �زمة فالقيود
/@ ×� اعتَ أيى َفَرع الطائر ٕاّن يقال ف)



٦٩ فرعون

�]ع مصـدراً هو قلنا Fك الَفْرع فٕاّن :@ الواديى أو ا	بل ã| الXول مفهوم وأمّا
هذا وبلحاظ منه@/ وكأ@نّه عليه mالقا ٕانّه عرفاً ويقال عليه اXرتفع وهو ء ãÏ¾ ع� البناء
أحد Øويتع� عليه@/ mقا أ@نّه يصدق مادام وا�Lدار@, الصعود ب� فيه فرق � �اXع
أفرَع وكذلک ,@ الواديى ã|و َ الواديى وفَرَع ا	بل@, من فَرَع ـ كقوGم بالقرائن@, اXعني�

وفّرَع@/

فيه@/ تضاّد و� ع�اXوردين@, الصادق التفّرع هو فأ�صل
ãçتؤ Êء Ú»ال ã| وفرُعها ثابٌت أصُلها طيِّبٍة @كشجرٍة طيِّبًة كلمًة مثً�@ Dُا ÍÒÈَب

/@٢٤ . ١٤ ح�ـ كلَّ @ُكَلها@ اُ

ã| وهو وباطناً ظاهراً قذارة فيه ليس نفسه ã| مطلوباً يكون ما الطّيب ٕاّن قلنا
ك)م@/ غ� أو Øيتج� ك)م عن عبارة والكلمة اòبيث@, قبال

ّ أيى ã| خالصة ونيّة حّق واعتقاد oسـل قلب عن وظهرت Qّلت ٕاذا فالكلمة
كّل أ\ارها@ تثمر ,@ Øوتغ� زوال له ليس ثابت أصل ع� مستندة فهيى كان@: موضوع

كلم@/ ـ@ راجع ح�ـ
ّ أيى ã| حـّق@, ثابت أصل دون من وظهرت اجتّثت ã'ّال اòبيثة الكلمة غ�وأمّا فهيى اجBعّية@: اُمور أو أحكام@, أو نفسانّية@, صفات أو اعتقاد@, ã| كان@, موضوع

مثمرة@/ وغ� ثابتة
وافادته@, واستدامته@وانتاجه @استمراره ã|@يتبع ا Ø̂ متفّرع@ٕا أّن@الفرع@وكّل@بناء فظهر

حّق@/ ثابت أصل ع�وجود
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرعون@:

لس)ط� لقب Í½قَي أّن Fك ,@Í½م س)ط� لقب فرعون@: ـ مقّدس قاموس



فرعون ٧٠

Ïºمو كفرعون ل¿Îرته@: مyم لواحد يطلق وقد فارس@/ لس)ط� وِك«Ìي الروم@,
�ع�@/

فرعون@/ ـ@ �َفِرعوه�@ ـ قع

ملک أهل Í½م أهل كان ,@Í½[ القبط ملوك الفراعنة@: ـ ٤٨ . ١ الورديى ابن
Çbهورهم أّن ٕاّ� ,@ Ø ãKوعملي Ø ãæويونا ّ ب�قبطيى ما أخ)طاً اòالية@, الدهور ã| oعظÍ½[ الطوفان بعد وصار أ�صنام@, يعبدون صابئة وكانوا الغرباء@, وأ@كaملوكها قبط@,
مدينة وكانت والكيمياء@, والن�Sات الطل«Êت وخاّصة العلوم@, من بÍÉوب علFء
الطوفان@: بعد ملوكها أّول وكان الفسطاط@, من ع¿Ìميً) ã�ع�ٕاث اXلک ØãÏºكر منف
,@Í½ِم ٕابنه بعده ملكها Øj وأهله@, ولده من وث)ثون منف نزل نوح بن حام ِبي½Íبن
بعده ملک Øj ///@oٕابراه فرعون طونيس بعده ملک Øj مّدته@/// لطول به الب)د يت Ødو

/@Ïºمو فرعون مصعب بن الوليد بعده ملک Øj يوسف@/// فرعون الريان

/@ ّ الورديى ابن من يقرب ما ـ ٥٦ . ١ الفداء ãèأ تار±
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من قريبة حكومxم مّدة وكانت سلسلة@, وع¿Ìين ستّة م½Íكانوا فراعنة أّن
ا¡كومة دار وكانت اXي)د@, قبل من قرون `سة ٕا, ينxيى أن ٕا, سنة@, آ�ف ث)ثة

ِبتيس@/ أو غالباً@, ]ßنفيس
أّن Fك اXيـ)د قبل ١٧٥٠ من قريب ع� Ïºمو فرعون ملک زمان وينطبق

اXي)د@/ قبل ـ ٢٣٠٠ من قريب ع� oٕابراه فرعون ملک
الطوفان@/ من ـ ١٠٨١ سنة اòليل oٕابراه مي)د تار± ضبطوا خ� اXؤرِّ فٕاّن



٧١ فرعون

الطوفان@/ من ١٦٢٦ موÏºسنة وفاة وتار±
�ع�@/ oٕابراه مي)د بعد ٢٥٠ من قريبة �ع� يوسف حياة وكانت

/@٧٥ . ١٠ ـ وَملِئِه ٕا*فرعون وهاروَن Ïºمو بعدهم من بعثنا Øj
/@٤٣ . ٢٠ ـ طَغي ٕانُّه ٕا*فرعوَن ٕاذهب

/@٣٨ . ٥١ ُمب�ـ بسلطان ٕا*فرعوَن أرسلناه موÏºٕاذ ã|و
/@١٦ . ٧٣ ـ فأخذناه الّرسوَل Ïفرعوُن Ò½فع

@أ*رض ã|@فاستك6وا بالبيِّنات@ @Ïºجاءهم@مو ولقد@ وهاماَن@ وفرعوَن@ وقاروَن@
/@٣٩ . ٢٩ ـ

والعدل@, ا¡ّق ٕا, Gدايxم وملئه فرعون ٕا, بعثا وأخاه Ïºمو أّن ع� تدّل
واسـتكبارهم@, طغياuم واشتّد علzم ا¡ّجة ت Ø] Ø'ح واستك�وا@, وكفروا فكّذبوا
وعمله@/ فرعون اXظلوم�اXستضعف�من ٕاÌºائيل ã�ب تعا, ا� ي ØSو ا�@, فأخذهم
والضـعفاء �Xالظـا اXسـتك�ين بـ� Dفـ القّهار@, العزيز ا� ïس من وهذا

والقرون@/ أ�زمنة قاطبة ã| اXظلوم�اXقهورين@,
/@٦٢ . ٣٣ ـ تبديً� Dا لُسنّة د ÒQولَن قبُل من َخَلوا اّلذيَن ã|Dا سنَّة

وأ�نانّية@, ا�ستكبار هو والكفر@: والطغيان العصيان bيع منشأ أّن :O و�
وأفكاره وجوده وJّب بقائه ٕا, يتوّجه ليه@وأحّبه@: نفسه@وتوّجه@ٕا رأي إ�نسان@ٕاذا فٕاّن
ٕافناء ويريد وحياته@, وبقائه وجوده قبال ã| Øويتج� يتظاهر ما كّل ويبغض وأعFله@,
ويعرض ين½Íف Ø'ح نفسه ã| وا¡ّب التوّجه هذا ويشتّد له@, ومعارض Uالف @كّل

سواه@/ حّق وكّل أمر وكّل ء ãÏ¾ كّل وجود وينكر نفسه@, سوي ØFع
/@٣٧ . ٤٠ ـ بيل السَّ عن وُصدَّ عملِه سوُء لفرعوَن ُزيِّن وكذلِک



فرغ ٧٢

/@٨٣ . ١٠ اÌ»Xف�ـ ن ß ÒX وٕانُّه أ*ْرِض ã| َلعاٍل فرعوَن وٕاّن

/@٢٤ . ٢ ـ الكافرين من وكاَن Ò6واستك Òèٕابليَسأ ٕاّ*

وجنوُده هو Ò6و|ستْك ///@ غ�يى ٕالىٍه من لكُم علمُت ما ُ�ٔXا ا Ûv@أ يا وقالفرعوَن
/@٣٩ . ٢٨ ـ أ*ْرض ã|

القـتل �@]ع ـ فاَرْع ـ ماّدة من اشـتقاقها �@يبعد فرعـون كلمة أّن :O@�و
من وعلّوه ء ãÏ¾ وخروج النظم وفقدان ]ع�اGرج ـ ِفَرْع ـ من أو والغارة@, وا�نتقام

/@ ãÏºفار ع�يى فرهنگ ã| Fك ـ شجر أو جدار
رأيت@/ Fك أيضاً العربيّة اXاّدة يناسب �اXع وهذا
تعا,@: قوله وا�عت)ء اòروج مفهوم ويناسب

ف�@/ ßÌ»ÔXا ن ß ÒX وٕانّه أ*رض ã| َلعاٍل فرعوَن وٕاّن
/@nوالظا ا¡ّد عن اòارج ãعت� ÔXا�]ع اللغت�@: ã| فرعون فكلمة

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

فرغ@:

لغة تِعب باب من َيفَرغ وفِرَغ قعد@, باب من ُفروغاً الشغل من فَرغ ـ مصبا
ويتعّدي خ), ُء@: ãÏ¿ال وفرغ قصدت@/ ء@وٕاليه@: ãÏ¿لل وفرغت وإ�Ëºالفراغ@, ,@o]@ ã�لب
صببته@/ َء@: ãÏ¿ال وأفرغت عليه@, أنزله ٕافراغاً@: Ò�الص عليه أفرَغ@ا� باGمزة@والتضعيف@,

الطاقة@/ استقصيت ا£هود@: واستفرغت

ãعم� من فرغت قوGم من إ�فراغ@, من أو الفراغ من غ@: ُمفرِّ ـ ٥٢٩ ا�شتقاق
طرفاها@/ أين �@يُدري معطوفة تک n ٕاذا ُمفَرغة@: حلقة ويقال إ�ناء@/ ã| ما وأفرغُت
ثار/ n@@يُدَرك@له ٕاذا :@ وذهب@دُمه@َفِرغاً َمصّب@اXاء@/ الّدلو: وَفْرُغ @واسعة@/ وÍÒÈبة@فريغ@أيى



٧٣ فرغ

خ)ف الَفراغ@: ذلک من َذْرع@/ وَسَعة خلّو ع� يدّل صحيح أصل فرغ@: ـ مقا
ٕاذا وافAغُت صببَته@, اXاَء@: وأفرغُت أيضاً@/ وفِرغ وُفروغاً@, َفراغاً فَرغ يقال الشغل@/
فخّف ء ãÏ¾ كّل من خال كأ@نّه ,@ ãÏ¿Xا واسع َفريغ@: وفرس نفسک@/ ع� اXاء صببَت

واسع@/ فريغ@: وطريق ومشيه عدوه

ٕاخـ)ؤها@/ الظـروف وتفريغ أخ)ه@/ اXـكاَن@: وفّرغ اòـ)ء@/ الَفـراغ@: ـ لسا
السعة@/ وهو الَفْرغ@, ذات الَفْرغاء والطَّْعنة

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

والتحقيق@:

يكون أن من أعّم واò)ء اشتغال@, عن ã Ùالتخ� هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
الشغل@/ بعد خالياً أو نفسه ã| خالياً

اò)ء آثار fن والقصـد@: والبط)ن@, واòّفـة@, ّب@, والصَّ ـعة@, السَّ مفهوم وأمّا
ولوازمه@/

ي)زم مشغول ء ãÏ¾ ٕافراغ أّن Fك ا¤ّل@وخفّة@وبط)ناً@, ã|@سعة ي)زم اò)ء فٕاّن
عليه@/ ويتوقّف غ�ه عن ã Øالتخ� ي)زم ٕاليه وا¦ايل ء ãÏ¿ل والقصد عنه@/ والصّب Hليته

/@١٠ . ٢٨ ـ موÏºفارغاً اُّم فؤاُد وأصَبح
/@٧ . ٩٤ ـ فاْنَصْب فرْغَت فٕاذا@

/@٣١ . ٥٥ ـ الثَّق�ِن ا Ûv@أ لكُم سنَْفُرغ

ا�ضطراب عن :@Ïºاُّم@مو ء@,@ففراغ@فؤاد ãÏ¿الشغل@ب عن خ) عنه@ٕاذا فيقال@فرغ
ا¡وادث@/ وسائر اXاء عن موÏºوSاته بأمر وا�شتغال واGموم

التـبليغ من ا�جBعّية@, الرسـالة بوظائف العمل عن فرغـَت@: ٕاذا ã| والَفراغ



فرق ٧٤

ا¢الف�وغ�ها@/ عن والدفاع وإ�رشاد
سنَْفُرغ �fع سبيله@, ã| والعمل ٕاليه للتوّجه اÒXشاغل عن Ø�H أيى وفرغ@له@:
هو اXتعال: ا� ٕا, بالنسبة �اXع وهذا ٕالzم@, والتوّجه اُخر اُمور عن ã Ùالتخ� ـ لكُم
اُمور عن من½Íفاً فقط ٕالzم وتوّجه باُمورهم Ørاه فكأ@نّه أ�@كيد@, ا¢صوص التوّجه
يوم كلَّ ـ تعا, ـ@@فٕانّه اُ�مور سائر عن ã Ùوالتخ� ã Ùالك� ا�ن½Íاف اXراد وليس اُخر@/

شأن@/ عن شأٌن َيشغلُه و* شأٍن@, ã| هَو

. ٢ ـ أقداَمنا وثبِّْت َص6اً علينا أفِرغ ربَّنا قالوا وجنوِدِه الوَت ß) بََرزوا ا ØXو
/@٢٥٠

/@١٢٥ . ٧ ُمسِلم�ـ نا وتوفَّ ص6اً علينا أفِرغ ربَّنا به@/// rآمن فرعوُن قاَل

مستولياً ء ãÏ¾ Hلية ع� يدّل ع�@: ـ Mرف واسـتعFله التخلية@, هو إ�فراغ
ص�اً تعا, ا� يعطيه Ø'ح له ودعاء ,@�الصـ طلب مقام ã| تعبـ� أبلغ وهذا عليه@,

وباطنه@/ وظاهره بوجوده ã,يستو
إ�Zان@/ وIقّق وا�ستقامة التثّبت هو �الص هذا ونتيجة

/@Í½والن التثّبت ويناسبه وا¤اربة@, اXبارزة مقام ã| اُ�و,@: وا��ية
اòتام@/ حسن ويناسبه والكفر@, وإ�Zان ا�عتقاد مقام ã| والثانية@:

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

فرق@:

بـ� وفرقت أبعاضـه@/ فصلت قتل@: باب من َفرقاً ء ãÏ¿ال ب� فرقت ـ مصبا
بيننا فافُرق :@ ã| السبعة قرء وwا العالية@, اللغة هيى هذه أيضاً@, فصلت والباطل@: ّق Ò¡ا
ابـن التـابع�@/ بعض wا وقرء ÍÈب@, باب من ـ@ لغـة ã|و الفاسق�@, وب�القوم



٧٥ فرق

ã| مثقّل فتفّرقا العبدين ب� وفّرقت Uّفف@, ـ فافAقا الك)م� ب� فرقت :@ Ø ãèعرا�أ
البَـيّعاِن ـ ا¡Çديث ã|و مبالغة@/ التثقيل غ�ه@: وحكاه /@ ãæعاXا ã| وا¢فّف أ�عيان@,
/@ ØËÉبال الُفرقة Ëº�ٕوا القوم@, وافAق أ�بدان@/ تفّرق ع� Jمل ـ َيتفّرقا n ما يار ßòبا
كالِفرقة@, والِفرق ِفَرق@, وا	مع وغ�هم@, الناس من والِفرقة وِفراقاً@/ مفارقَة وفارقته
ٕانّه يقال مكيال بفتحت�@: والَفَرق كذلک@/ والَفريق وأÇaال@, ل ßa مثل أفراق وا	مع
أفرقته@/ فيقال باGمزة يتعّدي خاف@, تعب@: باب من َفَرقاً وَفِرق ع¿Ìرطً)/ ستّة يسع
ب�اُ�مور@/ َيفُرق الّذيى الرجل والفاروق@: أ�صل@/ ã| مصدر وهو القرآن@, والُفرقان@:

َفـرق ذلک من شيئ�@, ب� وتزييل ñي] ع� يدّل صحيح اُصيل فرق@: ـ مقا
ا�@, كتاب والُفرقان@: انفلق@/ ٕاذا ء ãÏ¿ال من والِفلق ,@sالغ من القطيع والِفرق@: عر@/ الشَّ

فارقته@/ ا Øu@�ٔ اه@, Ø Ôa من ا¤موم وٕافراق والyار@/ ب�الليل ُيفرق وبه بح والصُّ
وليسكّل تفريق@, تفكيک كّل أّن والتفكيک@: ب�التفريق الفرق ـ ١٢٢ الفروق
ã|و فzا يكون والتفريق اXؤّلفات@/ من اXلðقات تفريق التفكيک ا Ø̂ وٕا تفكيكاً@/ تفريق

غ�ها@/
فـصل ويقال واحدة@, Çbلة ã| يكون الفصل أّن والفرق@: الفصل ب� والفرق
فّرق فيقال ا	مع@, خ)ف الفرق فٕاّن أ�مر@, فّرق يقال و� وأ�مر@/ والكتاب الثوب

ب�أ�مرين@/
ء ãÏ¾ جـعل والتفريق ا	مع@/ خ)ف الفرق أّن والتفريق@: الَفرق ب� والفرق
التـفعيل أّن وذلک تـباينا@, Ø'ح فرق بعد فرقاً Fyبي جعل كأ@نّه Ø'ح لغ�ه@, مفارقاً

الفعل@/ لتكث�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فرق ٧٦

والتحقيق@:

ٕا,رفع الفصل ã| النظر أّن Fك ا	مع@/ يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
الشّق ã|و الشـيئ�@/ ب� والفرجة ا�نفراج حصول مطلق ٕا, إ�نفراج ã|و الوصل@/

الفرج@/ راجع ـ � أم تفّرق حصل سواء ا	ملة ã| انفراج حصول ٕا,
وسواء ,@� أم وصل بعد كان سواء التفّرق مطلق حصول الفرق@: ã| في)حظ
فـهو ,@� أم خارجية فرجة Fyبي حصل وسـواء اXعنويّات@, ã| أو يات اXادِّ ã| @كان

بنفسه@/ ملحوظ

ا¤سوس@: اXاّديى ã| فالفرق

/@٥٠ . ٢ ـ فأSينا@كم البَْحر بكم فَرْقنا وٕاذ

/@١٣٠ . ٤ ـ سعته من كً� Dُا يُغِن َيتفّرقا وٕان

:@ ّ اXعنويى ã|و
/@١٥٣ . ٦ ـ َسبيله عن بكم ق فتفرَّ ُبَل السُّ تّتِبعوا و*

/@١٣ . ٤٢ ـ فيه تتفّرقوا و* الّديَن أقيموا وأن

اXسـ� ã| ومعنوّية@, ية مادِّ ا¡ياة ã| ال�نا¶ وهو ين@, الدِّ ٕا, الّسبيل ومرجع
ا¡ّق@/ ٕا,

ع� يدّل ا�فـAاق أّن Fك وا¡صـول@, واXطاوعة القبول ع� يدّل فالتفـّرق
:@ ã| Fك والتداوم ا�ستمرار ع� واXفارقة والعمل@/ الفرق اختيار

/@٢ . ٦٥ ـ ]عروف فاِرقوهّن أو

/@١٤ . ٣٠ ـ َيتفّرقون َيومئٍذ الّساعُة تَقوُم يوَم



٧٧ فرق

وهذا وأ�عFل@, النفسانيّة والصفات أ�فكار جهة من اXراتب ]قتÏÉاخت)ف
فٕاّن الدنيا@, R)ف وهذا وا�@كتسابات@/ الذاتيّات Mسب ,@ ّ غ�اختياريى ّ قهريى تفّرق

والطا¬@/ الصا¬ فzا يشAك الدنيويّة واXراتب اXاّديى العيش

من حكيـمأمراً أمر كلُّ يُفَرق فzا ُمنِذرين كنّا ٕانّا ُمباركٍة َليلٍة ã| أنزلنـاُه ٕانّا
/@٤ . ٤٤ ـ عندنا

إ�Gيّة واXعارف ا¡قائق من حgة@, ذيى أمر كّل Øويتج� Øñويتم يعرف أيى
الّ)هوتّية@/ وا¡كم الغيبيّة واُ�مور

فـرقاً@, فالفارقات Ìاً@, Ö¿ نَ والنّا¾Ìات َعْصفاً@, فالعاِصفاِت ُعرفاً@, واXرَس�ِت
/@٤ . ٧٧ ـ@ @ ِذ@كراً فاXلِقيات

من اòمس اXراتب ٕا, تشـ� الكرZة ا��يات أّن والعصف العرف ã| سـبق
رفع مرتبة وهيى الرابعة@, اXرتبة ã| الفارقة@يكونون والنفوس عّز@وجّل, السلوك@ٕا,ا�
وُيـعرف إ�نسانيّة حقيقة Øñتتم وهنالک تعا,@, ا� ã| الفناء يتحقّق أن ٕا, أ�نانيّة
ـ نقـع كّل ويزول oحك أمر كّل ُيفرق وفzا حجابـه@, ويرتفع شـأنه Øويتج� مقامه

سبقاً@/ والّسابقات ـ اXاّدة nعوا الس�عن ã| ا�ستباق ويتحقّق ,@ نقعاً به فأثرَن

�مـع ã| زيـادة ع� تدّل �اÒXب وزيادة والُغفران@, كالقـرآن مصدر فالُفرقان
حصول بعد وIصل إ�نسـانّية@, الصفات أع� من Wتـازة عالية صفة وهو الفرق@,
وسـبل إ�Gيّة واXعارف ا¡قيقة Øñتتم وwا اXانعة@, ا¡جب ورفع والنورانيّة اXعرفة

الّس)م@:
/@٢٩ . ٨ ـ ُفرقاناً لكم عل ÒNDا تّتقوا ٕان آَمنوا اّلذين ا Øv@أ يا

ليس من فٕاّن وجّل@, عّز ا� عن يبلّغ رسول ع�كّل الفرقان يXل هذا وع�
وش}ة وشّک ع�ترديد فهو والص)ح@: �òا حّق يعرف و� ا¦يñوالفصل@, روح له



فرق ٧٨

والدعوة@/ إ�ب)غ له فكيفZكن أمره@, ã|
/@٤٨ . ٢١ ـ الفرقاَن وهاروَن Ïºمو آتينا وَلقد

/@١ . ٢٥ ـ للعا�Xنذيراً ليكوَن ععبِده الفرقاَن أنزَل اّلذيى تبارَك
ا�عتبار@: wذا القرآن ع� الفرقان ٕاط)ق أّن فظهر

/@١٠٦ . ١٧ ـ عُمكث عالنّاِس ِلتقرأه فرقناه وقرآناً
متيّقنة@: بيّنة وحقائقه قاطعة ومعارفه gTة ود�ئله متقنة أحكامه فٕاّن

/@٣ . ٢ للمتّق�ـ ُهدًي فيه ريَب *

الفعل حصول نفس ٕا, الفرق ã| النظر فٕاّن والتفريق@: الفرق ب� الفرق وأمّا
وي)حظ تفّرق@, ذا وكونه اXفعول@, ã| وIقّقه الفعل تعلّق ٕا, التفريق ã|و وحدوثه@/

:@ ã| Fك ا	هة@, هذه فيه
/@١٥٩ . ٦ ـ م Òyدي َفّرقوا اّلذيَن ٕاّن

/@١٥٠ . ٤ ـ وُرسله Dب�ا قوا يُفرِّ أن وُيريدوَن
/@٢٨٥ . ـ٢ ُرُسله من ب�أحد ق نُفرِّ *

/@١٠٢ . ٢ ـ وَزْوِجه اXرء Òب� ِبِه قون يُفرِّ ما
:@ ã| Fك التفعيل@, Xطاوعة وهو التفّعل ã|وكذلک

/@١٠٣ . ٣ ـ تَفّرقوا و* اbDيعاً Mبل واعتِصموا
/@١٣٠ . ٤ ـ َسَعته من كّ�ً Dُا يُغِن يتفّرقا وٕان
/@١٣ . ٤٢ ـ فيه تتفّرقوا و* الّديَن أقيموا أن

حادث أمر وٕانّه ا	مع@, Iقّق بعد هو ا Ø̂ ٕا وتفّعً) تفعيً) اXوارد هذه ã| فالتفّرق
والتوّحد@/ ا	مع من عليه هيى ما خ)ف ع� اXوضوعات هذه ã|



٧٩ فره

:@ ã| Fك Vّرداً@, الفرق R)ف وهذا
/@٥٠ . ٢ ـ البحَر @بكم َفَرْقنا وٕاذ@

/@١٠٦ . ١٧ ـ ْقناه @َفَر وُقرآناً
/@٢٥ . ٥ الفاِسق�ـ القوم Òوب� بيَننا فافُرق

ã| اÇòالق Pعل ومتكّون الطبيعة@, أصل ã| متحقّق هو ا Ø̂ ٕا الفعل هذا فكأّن
اXوضوعات ã| �@Iقّقه العمل@, نفس Iقّق هو واXلحوظ الثانية@, أو اُ�و, اXرحلة

واXتعلَّقات@/
والَفريق مyم@/ ا�جBع باعتبار تطلق ا	Fعة أّن ٕاّ� ا	Fعة@, �]ع والَفريق@:

ا	مع@/ عن افAاقهم باعتبار يطلق
/@٧٥ . ٢ ـ Dا ك�َم َيسمعون مyم َفريق @كان وقد

/@١٠٩ . ٢٣ ـ رّبنا يقولون ِعباديى من فريق كان ٕانّه
/@٢٦ . ٣٣ ـ فريقاً Ìون ßºوتأ @َتقتلون فريقاً عَب الرُّ قلوwم ã|وقَذف

وغ�ها@: الطائفة@, القوم@, الفئة@, الفريق@, ا	Fعة@, ـ كلFت من كّل استعFل ã:ف
واòصوصّية@/ اللطف من فيه ما ي)حظ

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

فره@:

الُفـروهة Øب� فاره وا¡Fر@: لل�ذون ويقال ء@, ãÏ¿بال ا¡اذق الفـاره@: ـ مصبا
بـاب من وغـ�ه الدابّـة وَفُره وَفَرهـة@, ر Ôa وزان ُفره وَبراذين والَفراهية@/ والَفراهة
أصبُح@, أيى ف)ن@: من أفره وف)ن واòّفة@/ النشاط وهو قتل@, باب من لغة ã|و قُرب@,

ُفره@/ وَجوار َحْسناء@, أيى َفْرهاء@: وجارية



فره ٨٠

ء@/ ãÏ¿بال ا¡اذق الفـاره@: ذلک من وِحـذق@, Ì Ò¾أ ع� تدّل كلمة فره@: ـ مقا
الُفره@/ تنتج كانت ٕاذا وُمفِرهة@: ُمفِره وناقة /@Ì ß¾�ٔا والَفِره@:

مـثل نـادر@, وهو فاِره@, فهو يفُره فُره وقد ء@, ãÏ¿بال ا¡اذق الفـاره@: ـ صحا
يـقال و� فـاره@, وا¡Fر@: والبَغل لل�ذون ويقال يض@/ Òaو َفريه وقياسـه حامض@,
تنتج كانت ٕاذا وُمفِرهة@: ُمفِره فهيى الناقُة@, وأفرَهت وجواد@/ رائع ولكن فاِره@, للفرس

وَبِطر@/ Ì ß¾أ :@Ì»بالك وفِره الُفره@/
مَن وتنحتوَن ـ التXيل ã|و /@Ì ß¾أ نشيط َفِره@: ورجل وَبِطر@, Ì ß¾أ وَفِره@: ـ فاره�لسا قرأه ومن ه�بِطرين@/ ßÌ¾ ـ هذا من فهو كذلک قرأه fن فِره�ـ ُبيوتاً ا(بال
با¡اء@: العرب ك)م ã| والَفِرح حاذق�@, Òفاره��مع الفّراء@: قال /@ ØËÉبال فُره من فهو

الَفَرح@/ والَفَره@: ا¡اء@, مقام اُقيمت ا Øuكأ هzنا فاGاء الَبِطر@, Ì ß¾�ٔا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]Çا اصطكاك دون من Ø ã�الباط m(Xا الفرح هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
وانكداراً@/ اغBماً يوجب

وا�ستفال والسكون والرخاوة اÇGمس صفات ã| يشAكان واGاء ا¡اء فٕاّن
ã| خشونة والبّحة ا¡اء@/ ã| والبَّحة اGاء@, ã| اòفاء ã| ويفAقان وا�نفتاح@, والّصمت

الصوت@/

هو الفرح أّن وسبق /@ ّ طبيعيى m(م Ø ã�باط فرح ع� يدّل اGاء@: بوجود فالفره
ال«Ìور@/ ã|@عتدال�عن@ا والطرب@خروج / Øn@التأ وا�نبساط@يوجب@رفع مطلق@ال«Ìور

البطر@/ حّد عن Qاوز :@Ì¾�ٔا أّن Fك الطرب حّد عن Qاوز والبطر@:



٨١ فري

Tّله@/ غ� ã| :@Ì¾�ٔا أو البطر أو بالطرب الفره فتفس�
/@�أ@ك اشتقاقاً@ والرفه@: والفره الفرح ب�مواّد أّن فظهر

Øj اللـثوّية@, ا¡روف من الّراء Øj الشفوّية@, ا¡روف من وهو الفاء تقّدم ã|و
ال«Îل ا	ريان وهذا التلّفظ@, ã| Îºل ّ طبيعيى جريان ا¡لقّية@: ا¡روف من وهو اGاء
�اXع جهة من والفرح الفره وب� بينه الفرق هو وهذا الرفه@/ ã| غ�موجود ّ الطبيعيى

أيضاً@/
/@١٤٩ . ٢٦ فاِره�ـ ُبيوتاً بال ß)ا من وَتنحتوَن اXرسل�@/// @كّذبت\وُد

وظائفه ٕا, وتنبّه توّجه دون من ,@ ّ الطبيعيى m(Xا وال«Ìور الفره ع�حالة أيى
اXؤXة@/ والعواقب ا�بت)ءات من ب�يديه وما الروحانيّة وا¡ياة اXعنويّة

أيّـام ãÏÉوتنق والعمل@/ وا£اهـدة التوّجـه عن [نع ا Øuٕا حيث كالغفلة وهذا@
مب�@/ خ«Ìان ã| وهو حياته

ال«Ìور وحالة القطع@, �و]ع اXهارة@, �]ع ا¡ذاقة فٕاّن ا¡ذاقة@: مفهوم وأمّا
ومثله الدنيوّية@, ا¡ياة ã| التذاذ وكFل العيش ã| مهارة نوع وIقّقه ووجوده ّ الطبيعيى
ء@/ سيجيى Fك والفري الفره معنييى اخت)ط و�@يبعد ,@ ّ @تشخيصا�òاXاّديى ã|@القاطعّية

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

فري@:

فريت ذلک من يقاربه@/ ما منه ع يفرَّ Øj ء@/ ãÏ¿ال قطع الباب@: ِعظَُم فري@: ـ مقا
وأفريته@: خَرز@, ٕاذا فَري السّكيت@: ابن ٕ�ص)حه@/ قطُعكه وذلک فرياً@/ أفريه ء ãÏ¿ال
كأ@نّه بالَعَجب@, ãçيأ كان ٕاذا ,@ ّ الفَريى يفريى ف)ن الباب@: ومن لٕ)فساد@/ قطعتَه أنت ٕاذا
أ�رض ت وتفرَّ خَلقه@, ٕاذا َيفريه@, كذباً@, ف)ن فري ويقال عجباً@/ قطعاً ء ãÏ¿ال يقطع



فري ٨٢

أيضاً@: والَفَري قُطع@/ أيى إ�قدام@, عن ُفِريى ٔ�@نّه ا	بان@, والَفَري@: ٕانبجست@/ بالعيون@:
ومن فَرًي@/ َيفَري َفِريى يقـال هش@, والدَّ ت Ò{ال والَفَري@: الَعَجـب@/ وهو ّ الفِريى مثل
التغطية@, وهو آخر@, قياس من َفْروة يت Ød ا Ø̂ ٕا قوم@: وقال ُتلَبس@/ ã'ّال الَفْروة الباب@:
والَفْروة@: والaوة@/ �الغ وهيى الَفْروة ومنه َجلدته@/ وهيى الرأس@, فَروة سـّميت لذلک

يبس@/ ٕاذا نباتVتمع @كّل

الِفراء@/ وا	Çمع Mذفها@, وقيل اGاء@, بٕاثبات قيل ُتلبس@, ã'ّال الَفْروة@: ـ مصبا
وجه ع� قطعته رمي@: باب من َفْرياً ا	لَد وفريت وة@/ Ö Úaوال الرأس@, جلدة والَفْروة@:
ٕاذا وتـفّري@: وانفري شققته@, ء@: ãÏ¿ال وأفريت قطعxا@/ أ�وداج@: وأفريت إ�ص)ح@/
رمي@: باب من َيفِريى عليه وفَري الِفرية@/ Ëº�ٕوا اختلقه@, كذباً@: عليه وافAي انشّق@/

افAي@/ مثل
ٕانّه الفّراء@: لبسته@/ الَفْرو@: وافAيُت الِفراء@, وا	مع ُيلبس@, الّذيى الَفْرو@: ـ صحا
ِكذباً@, ف)ن وفري وقطعxا@/ tÌا ßº أ�رض@: وفريُت /@�]ع وثروة@: اXال ã| فروة لذو

خلقه@/ ٕاذا

ع� قَطَع افAي أّن افـAي@: وقولک اختلق@, قولک ب� الفرق ـ ٣٤ الفروق
وأصـل قـطع@/ افـAي@: أصل ٔ�ّن به@/ �وأخـ كذباً قّدر واختلق به@/ Ò�وأخ @كذب

قّدر@/ اختلق@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ي)حظا أن �زم والقيدان تقدير@/ مع قطع هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
اXاّدة@/ استعFل موارد

قطع@/ ã| وخلق نظم@/ مع وخرز تقدير@/ مع Õوس� مسافة قطع مصاديقه@: ومن



٨٣ فري

أ�صل@/ قيود من ليسا إ�فساد أو وإ�ص)ح ا�نبجاس@/ وكذا حّد@/ ã| Øمع� وشّق
ا	لود@: وما@يصنع@من والaوة الشعر لْدة@مع Ò	التلّبس@والتغطية@وا ـ oمفاه وأمّا

الفرو@/ ـ@ بالواويى يتعلّق ا ØW فهيى

أمر@/ وQّدد Tدوديّة ]ناسبة فتجّوز@, :@é	وا العجب oمفاه وأمّا
أو ص)ح ã| كان سـواء وقصده@, الفعل اختيار ع� ويدّل افتعال وا�فAاء@:

أ�صل@/ مفهوم عن خارجة اُ�مور هذه فٕاّن صدق@, أو كذب ã|و فساد@,
:@ ã| Fك ـ@ الكذب مورد ã| فا�فAاء

/@٩٤ . ٣ ـ الكَِذب Dا Òع ي Ò/ن|ف Òf
/@٢١ . ٦ ـ بآياته كّذب أو كَِذباً Dاَع ي Ò/اف ن ØW أظلم وَمن

/@@٨ . ٣٤ ـ ِجنّة به أم كَِذباً Dِاع أف/يى

اÇXقّدر اÔXبان وهو إ�فAاء@, متعلَّق فالكذب ا�@/ ع� الكذَب وقّدر ء جزَّ أيى
منه@/

الكذب@/ وجهة ا�فAاء@, جهة جهت�@: من قبيح ا�فAاء فهذا
:@ ã| Fك ـ@ اXطلق وا�فAاء

/@٣ . ٣٢ ـ َربِّک ِمن ا¡ّق ُهَو بل اه Ò/اف َيقولون أم

/@٥٩ . ١٠ ـ ون Ò/تَف Dِاع لكُمأم أِذَن Dُءا ُقْل

/@٣٦ . ٢٨ ـ ي Ò Ò/ُمف ِسحٌر ٕاّ* هذا ما قالوا

/@٤٣ . ٣٤ ـ ًي Ò/ُمف ٕافٌک ٕاّ* هذا ما وقالوا

/@٤٨ . ٤ ـ ÓDعظ ٕا\اً ي Ò Ò/اف فقد Dبا ك ßÌ¿ يُ وَمن

خ)ف هو ٕا,ما ال½ÍÚف هو حر@: والسِّ الرضا@/ مع ا�طّ)ع هو إ�ذن: سبق@أّن



فري ٨٤

ٕا, أمر نسبة هو وال¿Ìك@: وجهه@/ عن والقلب ال½ÍÚف هو وإ�فک@: والواقع@/ ا¡ّق
له@/ هو غ�من

ا Ø̂ ٕا اXفAيى أّن �]ع ا¡ـّق@, قبال ã| ا�فAاء أّن إ�ط)قات@: هذه من فيظهر
ي ÒAفXا كان وٕان وعلمـه@, عقيدته ع� بناء وهذا ا¡ـّق@, قبال ã| أمراً ويُقّدر يَقطع
اXذكورين وإ�فک السحر مصداق ã| Fك �@يتوّجه@, حيث ومن الواقع ã| حقّاً اXقطوع

ا��يت�@/ ã|
/@١٣ . ١١ ـ يات Ò/مف مثِله بَع¿Ìُسَور فأتوا قل اه Ò/اف يقولون أم

/@٣٨ . ١٠ ـ مثِله بسورة فأتوا قل اه Ò/اف يقولون أم

Ì¿بـ وهو �ص�@, ا� رسول عند من مفAًي كان ٕان hالكر القرآن هذا فٕاّن
bيع من عليه وفضيلة تفّوقاً وأنrتّدعون مثله@, تفAوا أن أيضاً لكم فيمكن مثلكم@:

لسانكم@/ ع� القرآن نزل وقد ا	هات@,
عندكم@/ من مُفAاة وهيى مثله بسورٍة تأتوا أن فلكم

:@�واXع اللفظ جهة من معجز hالكر القرآن ٕاّن قلنا وقد
واXتقاربة اAXادفة ب�الكلFت من اخت�ت قد كلFته فٕاّن اللفظ@: جهة من أمّا
جهة من b)ته وكذا اXراد@/ بيان مقام ã| وأحسن وألطف أنسب يكون ما مفهوماً@,

البيان@/ قواعد وسائر ا¢تلفة بالصيغ والتعب� والتأخ� hوالتقد الAكيب رعاية
ومطالب متيقّـنة وأحكام واقعيّة حقائق مفاهيمـه فٕاّن :@�اXع جهة من وأمّا

الباطل@/ يأتيه و� فzا ريب � مسلّمة

سلب فهو ـّية@: ×G�ٕوا الطبيعـيّة ثار ا�� جهة من ا�فـAاء ع� يAّتب ما وأمّا
وٕاضـ)ل وا¡Çّق@, الصدق عن وا�Lراف عنـه@, الناس ب� Dف وا�طمينان ا�عBد
سبيله@, عن وا�Lراف عّز@وجّل ا� عن وا�نقطاع وَسْوقهم@ٕا,الباطل, أ�فراد أفكار



٨٥ فّز

والنقمة@/ العذاب ونزول واللطف@, الرaة وQلّيات الربانيّة الفيوضات وانقطاع

/@٣٥ . ١١ ـ رمون ÔQ ا ØW ٌء بريى وأنا ٕاجراميى Ú ãفَع اف/يتُه ٕان ُقل

/@٨ . ٤٦ ـ شيئاً Dِا من ã* ِلكون Ò] ف� اف/يتُه ٕان ُقل
/@٦١ . ٢٠ ـ بعذاب فُيسِحَتكم كَِذباً Dا Òع تَف/وا * ويَلكم

وكذلک نيا الدُّ ياة Ò¡ا ã| وِذلّة م Øwر من غضٌب م ÔGَسينا الِعجَل ذوا ØHا اّلذين ٕاّن
/@١٥٢ . ٧ ـ ين Ò/فXا زيى ÒS

با@كتسـاب ا¡ق عن النفـس قطع وإ�جرام اُ�و,@, ا��ية ã| إ�جراَم فيتعّقب
الثالثة@/ ã| العذاب وcوَل الثانية@/ ã| الÍÉر دفع ã| والن½Íة اXعاونة وفقداَن /@j�ٕا

الرابعة@/ ã| والذلّة والغضَب

/@٢٧ . ١٩ ـ َفِريّا شيئاً@ جئِت لقد Ôhمر يا قالوا

اXقّدرة اُحدوثتک من أ�مر هذا ٕاّن أيى تقدير@, ذا قطيعاً يكون ما فعيل@: ّ الفريى
اòصوصية@/ wذه صنيعک من وهو سابق@, له يكن n مقّدر قطيع وجريان ا£ّزأة@,

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

فّز@:

اسـتخفّه ٕاذا واستفّزه@: فّزُه تقول قارwا@, وما خفّة ع� يدّل اُصيل فّز@: ـ مقا
وقد /@ Ó�]ع وأفزعه@: اòوُف وأفّزه عyا@/ ّف ÒH أن ع� ملونک ÒJ أيى ـ َلَيْستفّزونک ـ@@
ولد والَفـّز@: عدل@/ ء@: ãÏ¿ال عن فّز ويقولون خفيف@/ :@ فزٌّ ورجل جهله@/ ف)ناً استفّز

جسمه@/ òفّة بذلک يسّمي أن وZكن البقرة@,
ت Øوط� وأزعجته أفزعته وأفززته@: وسال@/ نِديى فزيزاً@: يِفزُّ رُح Ô	ا فّز ـ صحا

فؤاده@/



فّز ٨٦

أخرجه@/ ء: ãÏ¿واستفّزه@من@ال فؤاَده@/ Øأفزعه@وأزعجه@وط� @وأفّزه@: َفّزاً فّزُه ـ لسا
|ستطعَت َمن@ و|ستفِزز استخفّه@/ اòوف: @َمهلكة@/@واستفّزه ã|@ألقاه@ Ø'ح ختله واستفّزه:
كادوا وٕان ـ@@ وكذلک قال@: ودعائک@/ بصوتک اسـتِخّف الفـّراء@: قال بَصْوِتکـ مyم
سواء@/ وأفزعxم@, القوَم أفززت عبيد@: أبو لَيستَخفّونک@/ ـ أ*رض من َليستِفّزونک
ابـن فـيه@/ ]ا وسال نِديى فَصيـصاً@: ويفِص وفّص وفزيزاً َفّزاً َيِفّز واXاء ا	رح وفّز
وابـتذذت وابðزت افðزت النوادر@: ã|و وغ�ه@/ ٕانساناً طرد ٕاذا َفْزَفز@: :@ Ø ãèعرار�أ
مستوِفزاً@: وقعد وغلبته@/ غَررته ٕاذا وفززته@: وبززته بذذته وقد وتباززنا تباذذنا وقد

/@ Øxغ�مطم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويقابله@التثّبت@وإ�طمينان@, @وا�ضطراب, Øالتط� هو @اXاّدة@: ã|@صل@الواحد�أّن@أ
معنويّاً@/ أو ماّدياً

واضطراب@/ بAّشح اXاء أو الدم وسي)ن التخّفف@مع@اضطراب@/ ومن@مصاديقه@:
فيه@/ ملحوظان فالقيدان

fن وغ�ها@: والغلبة والغرور واòتل واòروج والعدول والزعج الفزع وأمّا
وآثارها@/ أ�صل لوازم

واضطراب@/ Øتط� ã| وهو يتثّبت n فٕانّه البقرة@: ولد وأمّا
َلَيْستفّزونکمن كادوا وٕان قليً�@/// شيئاً ٕالzم َتركُن ِكدَت لقد تناك ثبَّ ولَو*أن

/@٧٦ . ١٧ ـ مyا لِيُخرجوَك أ*ْرِض

يدّل بعده@: اòروج وذ@كر أ�صل@/ ع� يدّل التثبيت@: قبال ã| ا�ستفزاز فذكر
التـثّبت ã:ونـ وا�ضطراب Øالتط� وهو اòروج@/ قبل مرتبة ã| اXاّدة مفهوم أّن ع�



٨٧ فّز

الðلزل@/ Jصل Ø'ح وإ�طمينان@,

. ١٧ ـ وَرْجلک ْيلک ÒR علzم وأجِلب بَصوتک مyم استطعَت َمن واستفِزز
/@٦٤

وا Øلزل@ويتط�ðضطراب@وال�م@اG@صلJ@'م,@حyسلب@الثبات@والطمأنينة@م يراد@@
استقرارهم@/ عن

. ١٧ ـ معه وَمن فأغرقناه أ*رض من َيستِفّزهم أن فأراد َمثبوراً فرعوُن يا
/@١٠٣

يـðلزل Ø'حـ مـلكهم ã| واطـميناuم استقرارهم عÇyم يسلب أن أراد أيى
أمرهم@/ ويضطرب سلطاuم

وا�ضطراب Øالتط� فٕاّن الطلب@: ع� تدّل وهيى ا�ستفعال بصيغة التعب� وأمّا
ا�طمينان ã:وينت وا�ضطراب@, الðلزل يتحقّق Ø'ح وأسباب ]قّدمات يتحّصل ا Ø̂ ٕا

والتثّبت@/

القـادر اÇXتعال ا� ٕا, بـالنسبة وأمّا معلوم@/ أ�فراد ٕا, بالنسبة �اXع وهذا
به@/ �@يعمل أ@نّه Fك ,@ ØÌ¿وال الفساد عمل عن يyيى ا Ø̂ تعا,ٕا فٕانّه ا¤يط@: القيّوم اXطلق
مـقام ã| والتأيـيد@, والتوّجه التوفيق بسلب ا�قتضاء عند الفساد طلب وأمّا

والنظم@/ والص)ح �òع�ا فهو واXعاقبة@: اXؤاخذة
سـلب هيى ا Ø̂ ٕا طغي� ٕانّه ٕا*فرعون �ٕاذهب ا¡ّجة ٕا[ام بعد الطغيان فنتيجة
سـلب ونتيجة فرعون�@, آَل وأغرقنا بُذنوwم �فأهلكناهم والتوفيق واGداية اللطف

القلوب@/ ع� rخ التوفيق@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فزع ٨٨

فزع@:

ففزع@, وفّزعته وأفزعته خاف@, تِعب@: باب من َفِزع فهو َفَزعاً منه فِزع ـ مصبا
مُلَجأ@/ أيى ُمفَزع@, وهو 	أت@, ٕاليه@: وفزعت

فأمّـا إ�غاثة@/ ـ@ وا��خر عر@/ @الذُّ ـ أحدYا صحيحان@: أصـ)ن فزع@: ـ مقا
ٕاليه فِزعوا ٕاذا القوم@, مَفزع وهذا أنا@, وأفزعته ُذِعر@, ٕاذا فِزع@, يقال فالَفَزع@, ـ أ�ّول
قلوwم@/ عن ُفّزع ٕاذا Øح� ـ الفزع عنه كّشفت fعـناه عنه@: فّزعُت فأمّا يَدYهم@/ Dف
أفزعُته@, يقولون@: إ�غاثة, الفَزع: ـ وأ�صل@ا��خر الَفِزع@/ يَلتجٔي@ٕاليه اXكان فزعة: ÒXوا
/@ ã�فأغاثَ فِزعاً@, ٕاليه @	أت أيى , ã�فأفزع وفِزعُت@ٕاليه@, أغثَته@, ٕاذا وأفزعته@, رعبَته@/ ٕاذا

وفَزع منه فِزع مصدر@, أ�صل ã| وهو ء@, ãÏ¿ال من عر والذُّ الَفَرق الَفَزع@: ـ لسا
وفزعُت ٕاليک فِزعت وتقـول عه@/ وروَّ أخافه وفّزعـه@: وأفزعه وِفزعاً@, وَفْزعاً َفَزعاً
فزعة@: ÒXوا اXستغاث@به@, فزع: ÒXا وقيل لجأ, ÒXا فزعة@: ÒXفَزع@وا ÒXوا فزعتک@/ و�تقل منک@,
شجاعاً@, ويكون جباناً يكون ع فزَّ ÔXا الفّراء@: قال /@Fyبي فّرقوا أجله@, من يُفزع الّذيى
يَفزع جعله َجباناً جعله ومَن أ�فزاع@/ تXل ]ثلُه قال@, به@: مفعوً� شجاعاً جعله fن
عليـه@/ اXعّول الصحيح هو وهذا له@, فزعت �]ع أعنـته@, وفزعتـه@: ء@/ ãÏ¾ كّل من

أ�ضداد@/ من وهو إ�خافة@/ وإ�فزاع@: إ�غاثة@/ وإ�فزاع@:

من وهو الُمخيف@, ء ãÏ¿ال من إ�نسان يَعAيى انقباضوِنفار الفزع فزع@: ـ مفر
ا	زع@/ جنس

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

والتحقيق@:

عروض عند مع@اضطراب@ودهشة شديد خوف هو اXاّدة@: ã|@الواحد أّن@أ�صل



٨٩ فزع

اòوف@/ راجع ـ عظoمفاجأة مكروه
اòوف@: من مرتبة فٕانّه اXطلق اòوف موارد ã| يذكر هذا وع�

/@٢٢ . ٣٨ ـ ف ÒH * قالوا مyم ففِزَع داوَد @ع َدخلوا ٕاذ

ع�اXفاجأة@/ تدّل دخلوا@: ٕاذ وbلة اòوف@, بعنوان عنه فyي
أ�من@: يقابل اòوف فٕاّن أ�من@, قبال ã| ويذكر

/@٨٩ . ٢٧ ـ آِمنون يومئٍذ َفَزِع ِمن وُهم مyا Õخ� فلُه با¡سنِة جاء َمن

وصـفاته اعـتقاده ã| مـطلقه حسنة ومعه با¡سنة@, القيامة يوم جاء من أيى
اXطلق@: وخوفه اليوم ذلک فزع من آمن فهو الظاهرة@: وأعFله الباطنة
/@٤٨ . ٦ ـ زنون ÒJ ُهم و* علzم خوٌف ف� وأْصَلَح نآَمَن Òf

أمر فوات من يظهر اغBم ا¡زن فٕاّن وآثاره@, لواحقه من أيضاً ا¡زن ويذكر
أمـر من القلب وانقباض اغBم اòـوف أّن Fك واقع@/ ضاّر أمر حدوث من أو مفيد

ا¡زن@: حدوث يوجب واòشية والفزع اòوف فتحقّق متوّقع@/ مكروه
/٢١@.@١٠٣ ـ ا�Xئكة م ×zأ*@ك6وتتلّق الَفزُع ُمبَعدون///*Jزuم ولئکعyا اُ

وحصول مفاجأة@, ظهوره بسبب اليوم@, بذلک أ�@ك�وٕاحاطته الفزع وقوع أيى
الناس@: ٔ�غلب ا¡زن يوجب متوقّع شديد وخوف اغBم

/@٨٧ . ٢٧ ـ أ*ْرِض ã|وَمن وات مى السَّ ã|َمن فَفِزع وِر الصُّ ã|ُينَفخ ويوم
. ٣٤ ـ قالوا قلوwم عن ع ُفزِّ ٕاذا Øح� له أِذن Xن ٕاّ* عنده الّشفاعُة تنفع و*

/@٢٣

ف وَّ ÔUو ع ُمَفزَّ فهو ف وُخوِّ ع وُفزِّ وَفِزعاً@, خائفاً جعلته فّزعته@وخّوفته@أيى يقال
والتـفزيع التخويف َعل ÔN من عنه ع واXفزَّ عنه ف وا¢وَّ وخائفاً@, َفِزعاً ا£عـول أيى



فسح ٩٠

عنه@/ ومبعَّداً مُنَّحًي

له@, ع ومفزَّ له@, ف Uوَّ فيقال@: با¡روف@, باستعGFا وOتلف اXاّدة@, ã| فأ�صل
وا�لتجاء وا�ستغاثة ا�نكشاف oمفاه تظهر ا	هة وwذه ٕاليه@/ ع ومفزَّ عنه@, ع ومفزَّ

وغ�ها@/
�مع يفيد له@: والتفّزع ٕاليه@/ والتوّجه مع�ا�لتجاء يفيد ء@: ãÏ¾ ٕا, التفّزع فٕاّن

وهكذا@/ له@/ قا_اً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فسح@:

وفّسحُت الواسع@/ الَفسيح@: ذلک من واتّساع@, ع�َسعة تدّل واحدة كلمة ـ مقا
ا£لَس@/

يسعه@, مكان عن له فرجت نفع@: باب من فَسحاً ا£لس ã| له فسحُت ـ مصبا
ويتعـّدي فيه@/ لغـة وأفَسح فسـيح@, فهو اXـكان وفُسح ا£لس@, ã| القـوم وتفّسح

فّسحته@/ فيقال بالتضعيف

واسع@, أيى فُعل@, ع� فُسح وVلس َفسيح@, ومكان عة@, السَّ الُفسحة@: ـ صحا
ا£لس ã| ـحوا وتفسَّ ان¿Ìح@, صـدره@: وانفََسح له@, وسـع أيى ا£لس@, ã| له وفَسح

توّسعوا@/ أيى وتفاَسحوا@,

بلد تقول@: أ�رض@, ã| الواسعة عة السَّ الُفساحة@: ـ الليث ـ ٣٢٧ . ٤ الxذيب
يفسح والرجل َسـعة@, أيى َفسحة@, فيه ولک فسـيح@, وأمر فسـيحة@, ومَفازة َفسيح@,
انفسح ويقال مّكنوا@, ٕاذا َيتفّسحون@, والقـوم له@, وّسع ٕاذا فَسحاً@, ا£Çلس ã| ٔ�خيه

النظر@/ بُعد عن ء ãÏ¾ ُيرّدده n ٕاذا طرفُک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩١ فسد

والتحقيق@:

فٕانّه الوسع@, غ� وهذا ا¤ّل@/ ã| وانفراج ٕاNاد هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
كردن باز �به بالفارسـية الفسح عن Ø�ويع گشايش� در íگرف �فرا وcول ٕاحاطة

Tّل�@/
معنويّاً@/ أو ماّدياً حاّل@, أو Tّل ã| يكون أن من أعّم والوسع

و� ونفوذه@, وماله وسلطانه وحgه وعدله ورaته وكرسيّه علُمه وسع فيقال@:
ورaته@/ وحgه علمه فسح يقال

لكم Dا َيفَسح فافَسُحوا اَلمجالس ã| َتفّسحوا لكُم قيل ٕاذا آَمنوا اّلذيَن ا Ûv@أ يا
/@١١ . ٥٨ ـ

ã| التضيّق ورفع الفرجة ٕاNاد والَفْسح@: وفرجة@/ فسحة ٕاNاد اختيار التفّسح@:
ا¤ّل@/

وغ�ه@/ الوسع دون اXورد@, ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

العطوفة صفات ظهور يوجب فرد@: 	لوس Tّل ٕا,ٕاNاد مضافاً التفّسح ٕاّن Øj
والتعاون@/ والتواضع واòضوع وا¤بّة

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

فسد@:

واعلم الفساد@, Ëº�ٕوا فاسد@, فهو قعد@, باب من فُسوداً ء ãÏ¿ال فسد ـ مصبا
ا	Fد@/ ٕا, منه أÌºع النبات وٕا, النبات@, ٕا, منه أÌºع للحيوان الفساد أّن

وَفسيد@/ فاِسد وهو وفُسوداً فَساداً يفُسد ء ãÏ¿ال فَسد واحدة@, كلمة فسد@: ـ مقا
كث�اً@, أو عنه اòروج كان قليً) ا�عتدال عن ء ãÏ¿ال خروج الَفساد@: ـ مفر



فسد ٩٢

الص)ح@/ ويُضاّده

وفُسـوداً@, فَساداً وفُسد ويفِسد@, يفُسد فَسد الص)ح@, نقيض الفسـاد@: ـ لسا
وَهلكي@/ وهالک وَسقطي ساقط قالوا Fك فَسديى وقوم أنا@/ وأفسدته ٕانفسد@/ و�@يقال

ا�ستص)ح@/ خ)ف وا�ستفساد صلحة@, ÒXا خ)ف واÒXفْسدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mصـول الفسـاد وJصل الصـ)ح@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
واعتداله@: ء ãÏ¿ال نظم ã| اخت)ل

:@ ã| Fك :@ ّ اòارجيى الوجود ã| ٕامّا والفساد

/@٢٢ . ٢١ ـ َلَفَسَدتا Dَا ٕاّ* فFzآGة كاَن لو
/@٧١ . ٢٣ ـ وأ*ْرض Êواُت Ø»ال َلفسدت أهواَءهم ا¡ّق اّتبع ولو

ا�عتدال@/ مñان عن رجان ÒHو ,@Fنظمه ã| اخت)ل يوَجد أيى

:@ ã| Fك ـ أ�عFل ã| وٕامّا

/@١١ . ٢ ـ ُمصِلحون Lُن ا Ø̂ ٕا قالوا أ*ْرِض ã| ُتفِسدوا * Gم قيَل وٕاذا
/@٣٠ . ٢ ـ ماء الدِّ وَيسِفک فzا ُيفسُد َمن فzا أQعُل قالوا

اُ�مور@/ ã| وإ�خ)ل أ�عFل ã| ا�خت)ل ٕاNاد أيى
والكـفر والظلم والتجاوز كالقتل :@ Ø ã�التكوي النظم قبال ã| ٕامّا إ�خ)ل ٕاّن Øj

ا¡قوق@/ وتضييع ا¡ّق أهل وTاربة وال¿Ìك
والقوان�الدينيّة إ�Gيّة أ�حكام ã| وإ�خ)ل كإ�فساد الت¿Ìيعيّات@: ã| وٕامّا

إ�س)مّية@/ واXقّررات



٩٣ Ì»ف

/@١٢ . ٨٩ ـ الَفساد فzا وا ÒSفأ@ك الِب�د ã| َطَغوا اّلذين
/@٤ . ٢٨ ـ اXفِسدين ِمن كان ٕانّه ِنساَءهم وَيستحييى أبناءهم ُيذّبح

أو ُيقتَّلوا أن َفساداً أ*ْرِض ã| وَيسَعْون ورسولَه Dَا اِربون ÔJاّلذين َجزاء ا Ø̂ ٕا
ã| م ÔG ِخْزيى ذلَک أ*ْرِض من ُينَفوا أو ِخ�ٍف من وأرجُلهم أيدvم ُتقطَّع أو ُيَصلَّبوا

/@٣٦ . ٥ ـ نيا الدُّ

أيى ورسـوله@, بـا� اÇXقابلة بعنوان ا¤اربة أمران@: ا	زاء ترّتب ã| ط ÔAفاش
لٕ)فساد@/ وا£اهدة وا¡ركة والسعيى ال�نا¶@/ وwذا الّسبيل هذا ã|

اُخر@, ٔ�غراضشخصّية@واخت)فات ا¤اربة تكون بأن ال¿Ìطان@: فُقد ٕاذا وأمّا
ف) مغروراً@: جاهً) ضعيفاً يكون أو التابع@, الضعيف ّ كا	نديى الفساد@, ã| يسَع n أو

ا	زاء@/ يAّتب
وعمً), ا¤ارب�فعً) bلة ã| وكان والدين@, ا¡قيقة بعنوان Tارباً كان من نعم
ا¤Çاربة من كان مرتبة ّ أيى ã| ا	زاء wذا Tـكوم فهو أ�رض@: ã| إ�فساد وقصده

الفعلّية@/

وا¤اربة@/ العدوان مراتب فباعتبار ا	زاء@: أقسام وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ف
يقال ,@Ì Ö»َالف ذلک من وٕايضاحه@/ ء ãÏ¾ ع�بيان تدّل واحدة كلمة :@Ì»ف ـ مقا

فيه@/ وحgه اXاء ٕا, الطبيب نظر Ìة@: ß»والتَّف Ì Ö»َوالف Ìته@/ Ø»وف ء ãÏ¿ال Ìت Ò»ف
مبالغة@/ والتثقيل وأوضحته@/ بيّنته ÍÈب@: باب من َء ãÏ¿ال ف«Ìُت ـ مصبا

اللـيث@: وقال /@ ُغطّيى ما كشف :@Ì Ö»َالف :@ Ø ãèعرا�أ ابن ـ ٤٠٦ . ١٢ الxذيب



Ì»ف ٩٤

فيه يَنظر الّذيى للبول Ëºٕا Ìة@: ß»والتف للكتاب@/ وتفصيل بيان وهو التفس�@, :@Ì Ö»َالف
ومعناه ء ãÏ¿ال تفس� به ُيعرف ء ãÏ¾ وكّل العليل@, علّة ع� بلونه يستدلّون أ�طبّاء@,
رّد والتأويل@: اXشكل@/ اللفظ عن اXراد كشف التفس�@: بعÎÉم@: وقال Ìته@/ ß»ْتَف فهو

الظاهر@/ يطابق ما ا¤تمل�ٕا, أحد
نظر :@Ì Ö»َوالف /@ ã, Ìه Ø»يف أن سألته أيى كذا@: واستف«Ìته البيان@/ :@Ì Ö»َالف ـ صحا

اXاء@/ ٕا, الطبيب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ـ مواّد وب� بيyا والفرق توضيح@, مع ¾Ìح هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
والتأويل@: والتفصيل@, الكشف التبي�@, التوضيح@, ال¿Ìح@,

القبض@/ قبال ã| موضوع ã|صوصU بسط ال¿Ìح@: أّن
والفصل@/ بالتفريق ٕاwام@, بعد انكشاف البيان@:

يظهر@/ Ø'ح ء ãÏ¾ عن ورفعه غطاء زوال ا�نكشاف@:
آخر@/ عليه يAّتب Ø'ح متقّدماً ء ãÏ¾ جعل التأويل@:

واòفاء@/ اòمول يقابل التوضيح@:
الوصل@/ يقابل التفصيل@:

هو فzا وأ�صل /@ Ø ãتقري� تعريف التأويل@: أو الكشف أو بالبيان اXاّدة فbAة
اXريض@/ بول من القارورة ã| ما وٕايضاح ال¿Ìح مصاديقه ومن توضيح@/ مع ¾Ìح

التفس�@/ متعلَّق ا Øuفٕا Qّوز@, Îا ß»نف ع�القارورة Ìة ß»التف وٕاط)ق
/@٣٣ . ٢٥ ـ َتفس�اً وأحسَن با¡ّق ِجئناك ٕاّ* َثل Ò[يأتونَک و*

ـ كقوGم وصفاته@, أ�@كرم Ø ãالن� والتنظ�بوجود التشبيه مقام ã| يذكر ما اÒXثَل@:



٩٥ Ì»ف

شاعر@: Vنون@, ساحر@, مسحور@, ٕانّه

/@٩ . ٢٥ ـ سبيً� َيستطيعون ف� فَضّلوا أ*مثال لک بوا ÒÍÈكيف اُنظر

فا� من½Íف@/ غ� كونه ع� منصوب وهو ا¡ّق@, ع� معطوف وأ�حسن@:
� وٕايضاح تفسـ� بأحسن Ìه Ø»ويف وي¿Ìح با¡ّق Ø ãالنّـ� مقام Ùويب� ح يوضِّ تعا,

أمثاGم@/ قبال ã| فيه@, باطل

وتفس�كّل ,@�اXع هذا اُخذتمن قد :@ التفس�ا�صط)حيى كلمة و�@O:أّن
والدّقة@, ع�التحقيق والكلFت مفاهoأ�لفاظ فهم ـ أ�ّول ع�أمرين@: يتوقّف @ك)م
الكـلFت ]داليل العلم ع� متوقّف اXتكلّم مراد فهم فٕاّن والتجّوز@, التقريب ع� �

Iقيقاً@/
و� والبيان@, وال¿Ìح إ�يضاح من Ì Ù»فXا ليتمكّن اXتكلّم مراد فهم ـ ãæوالثا

اXنظور@/ خ)ف ع� الك)م Ì Ø»يف و� ا¡ّق@, عن Oرج
وIصـيل اللغـات@, ã| الكامل والتحقيق ا�جxاد ع� يتوقّف أ�ّول@: وأ�مر
الكـلFت ٕاّن حـيث ا£يد@, القرآن ã| ØDس و� الكلFت@, ã| أ�صيلة ا¡قيقيّة ãæعاXا
اً Ø�Iو وٕاض)ً� ٕاغراًء يوجب Ø'ح فzا Qّوز و� ا¡قيقّية@, oفاهXا ã| فيه مستعملة

اXراد@/ فهم ã| واشتباهاً

وا�رتباط القلبيّة والبص�ة الباطنيّة النورانيّة Iقّق ع� يتوقّف :@ ãæالثا وأ�مر
اXعرفة نور له يتحّصل Ø'ح الع)ئق@الدنيويّة, عن وا�نقطاع ّ الروحيى @والتوّجه ّ اXعنويى

وا�رتباط@/ وا¤بّة
كّل يقلّد تراهم هذا وع� Ìين@, Ø»فXا أغلب ã| ال¿Ìط� فقدان أ�سف@: ومن
و� ,@ ãæعاXا علzم تشتبه ,@ Ø�Iو وترّدد ريب ã| اXوارد aأ@ك ã| وهم سابقه@, �حق
الكلمة ãæمعا مع�من نقل أّن ويتصّورون حكم@/ ã| و� موضوع ã| اليق� Gم Zكن



فسق ٩٦

ã| ã:يك اXتداولة@: التفاسـ� كتب عن اXنقول وتوضيحها العاّمة@, اللّغـات كتب عن
/@hالكر القرآن ã| اXراد تفس�

تعا,@: وقال للمتّق�@/ هدًي فيه ريَب * ـ الكتاب مبتدء ã| وجّل عّز يقول نعم

العا�Xـ َربِّ من ت]يٌل رون َطهَّ ÔX ا ٕاّ* ُه سُّ ÒZ* َمكنوٍن كتاٍب ã| Õhكر لقرآٌن ٕانُّه
/@٧٨ . ٥٦

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

فسق@:

ويفِسق الِفسق@/ Ëº�ٕوا الطاعة@, عن خرج قعد@: باب من فُسوقاً فَسق ـ مصبا
nو :@ Ø ãèعرا�أ ابن وَفسَقة@/ فُّساق وا	مع فاسق@, فهو أ�خفش@, حكاها لغة@, Ì»بالك
ويقال العزيز@/ الكتاب به ونطق فصيح Ø ãèعر أ@نّه مع ا	اهليّة ك)م ã| فاسق يسمع
خرجتمن ٕاذا طَبة الرُّ فَسقت يقال الفساد@, ع�وجه ء ãÏ¿ال من ء ãÏ¿ال خروج أصله

فَسق@/ فقد ق¿Ìه عن خرج ء ãÏ¾ كّل وكذلک ق¿Ìها@,
ٕاّن ويقولون الطاعة@/ عن اòروج وهو الِفسق@, وهيى واحدة كلمة فسق@: ـ مقا

ُفويسقة@/ الفأرة

ِفسقاً يفُسق فَسق وقد ا� ٔ�مر الAك الِفسق الليث@: قال ـ ٤١٤ . ٨ الxذيب
وقال رّبه@/ أمر عن ٕابليس فسق Fك اXعصية@, ٕا, الطاعة عن اXيل وكذلک وفُسوقاً@/
الرطبَة فَسقت تقول والعرب رّبه@/ طاعة عن خرج ـ َربِّه عنأمر َفَفَسَق :@ ã| ـ الفّراء
ع� ُحجرها من òروجها فَُويْسقة سـمِّيت الفأرة وكأّن منه@/ òروجها ق¿Ìها من
الليث@: طاعته@/ عن ومال جار أيى ـ ربّه عنأمر َفَفَسَق :@ ã| عبيدة أبو وقال الناس@/

يق@/ وِفسِّ فَُسق رجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩٧ فسق

والتحقيق@:

طبيعيّة أو عقليّة أو دينيّة مقّررات عن اòروج هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
أ�حكام وعن طاعتـه@, وعن الرّب@, أمر عن العبد خروج مصاديقـه@: ومن �زمة@/
Ø�والتكـ والبـخل كا¡سد اXسلّمة أ�خ)قيّة اXقّررات وعن إ�س)مّية@, واXقّررات

اòارجة الرطبة ã| Fك �زمة طبيعيّة ضوابط وعن واضحة@, كانت¼JÍة ٕاذا والطمع
كالفأرة@/ بالكليّة أصيلة ضوابط وعن ,@Ì¿الق عن

وآثاره@/ أ�صل لوازم fن وا	ور@: واXيل الAك ـ oمفاه وأمّا
تعا,@: قوله ـ أ�صل من ذ@كرنا ع�ما ويدّل

/@١٠٢ . ٧ َلفاِسق�ـ أ@كSهم َوَجدنا وٕان َعْهد من ٔ*@كSهم َوَجدنا وما
/@٢٦ . ٥٧ ـ فاِسقون وكث�مyم ُمهَتٍد yfم
/@٦ . ٦٣ الفاِسق�ـ القوَم ديى Òv * Dا ٕاّن

/@٢٦ . ٢ الفاِسق�ـ ٕاّ* به ُيضّل وما
/@١١٠ . ٢ ـ الفاِسقون وأ@كSهم اXؤِمنون مyم

وانتخاwا@, اGـداية اختياَر وكذلک �زمة@, مقّررات ع� وا�لðام التعّهد فٕاّن
وكـذلک وإ�ض)ل@, الض)لة مقّدمات وفقداَن ويوّفقه@, ا� vديـه أن قابليّة وكذلک
اÇXقّررات عن اòروج أيى الفسق@, قبال ã| هيى ا Ø̂ ٕا والعمل@: با�عتقاد إ�Zان Iقَّق

ّية@/ ×G�ٕا الدينيّة
الفسق ظهـور أّن Fك وا�هتداء@, وإ�ÇZان التعّهد مع �@Nتمع الفسـق ٕاّن نعم
ا� وهدايـة والتوفيق اGداية اختيار انتـفاء وعن وإ�Zان التعّهد نقض عن يكشف

عّز@@وجّل@/



فسق ٩٨

التـعّهدات ونـقض إ�G×يّـة اXقّررات عن اòروج ]ناسـبة الفسـق أّن فظهر
وجّل@/ عّز ا� جانب من العهود نقض يوجب إ�Zانّية@:

/@٥ . ٦١ الفاِسق�ـ القوَم ديى Òv @* Dَا ٕانَّ م Òwقلو Dا اَغ أز زاغوا ØFفل

/@٩٦ . ٩ الفاِسق�ـ القوم يَرÏÈعن * Dَا فٕاّن

/@٥٣ . ٩ فاِسق�ـ كنrقوماً ٕاّنكم منكم يتقبََّل لَن

/@١٩ . ٥٩ ـ الفاِسقون هم ولئک اُ Îم Ò»أنف م ×zفأنس

/@٤ . ٢٤ ـ الفاِسقون هم ولئک واُ أبداً ¾Îادة Gم َتقبلوا و*

/@٦٧ . ٩ ـ الفاِسقون اXنافق�هم ٕاّن م Òzفَنس Dَا َنُسوا

/@٣٤ . ٢٩ ـ َيفُسقون @كانوا ]ا Êء Ø»ال من ِرجزاً القرية هذه لونعأهل ß[ُم ٕانّا

تعا,عهد �Kيب ف) الطاعة@: مقام وعن العبوديّة وظائف عن العبد خرج فٕاذا
بَعْهدكم@/ اُوِف بَعهديى وأوفوا ـ الفيضواللطف ٕادامة ã|

الفسق@: مصاديق من ا£يد القرآن ã| ذ@كر وقد

وا�ستقسام النصب@, ع� الذبح التكذيب@با��يات@, السجدة, امتناع@ٕابليسعن
ا¡كم له@, والن½Íة Ø ãبالن� إ�Zان عن ã Ø,التو عليه@, ٕاËºا� يذكر n ا ØW أ�@كل بأ�ز�م,
العـقود ã| والعمل الطاعة عدم إ�Zان@, بعد الكفر النِّـفاق@, تعا,@, ا� أنزل ما بغ�

اXعجم@/ راجع ـ وال¿Îادات
/@١١ . ٤٩ ـ إ*Zان بعد الُفسوُق ÔËº*ٕا بئَس

�لتـقاء الّ)م Ì»وتك تسـقطان@, للوصل Ëº�ٕا ã|و التعـريف �م ã| اGمزة
السا@كن�@/

bلة بعد وهذا والدين@, وأ�دب العقل مقّررات عن Rروج يذكر Ëºٕا @بئس أيى



٩٩ فشل

بأ*لقاب@/ َتناَبزوا و* ـ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فشل@:
ْودج@/ ÒGا أداة من ء ãÏ¾ والفَْشل@: سال@/ اXاُء@: تَفّشل يقولون فشل@: ـ مقا
القلب@/ الضعيف ا	بان تعب@: باب من فَِشل فهو فََشً) فَِشل ـ مصبا

فِشـل ِسـيده@: ابن أفشـال@/ وا	مع ا	ـبان@, الضعيف الرجل الفَِشل@: ـ لسا
ت ØY ٕاذ ـ نـزلت فـينا جابر@: حديث ومنه /@ Ôéوجـ وتراَخي وضُعف كِسل الرجُل@:
والشّدة@: ا¡رب عند يَفَشل فِشل وقد فَشيل@, رجل الليث@: تَفَش�@/ منكمأن طائفتاِن

ُقواه@/ وذهبت ضُعف ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خوف التصمoمن وضعُف إ�رادة ã| الxاون هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
وا	éوالكسل@/ القّوة وذهاب وا�خت)ف ا�ضطراب آثاره@: ومن غ�ه@/ أو

اXاء وع� Gا@/ قوام � مسAخية اGودج من أداة ع� تطلق اXناسبة@: وwذه
يتقّوم@/ � باسAخاء السائل

قـوله ã| Fك اXـورد@, هذا ã| الكرZة ا��يات ã| اسـتعGFا أ�صل ع� ويدّل
تعا,@:

. ٣ ـ اXؤمنون فليتوّكِل DاFوع Ûzَول Dوا تَفَش� منكمأن طائفتان ْت ÚY ٕاذ
/@١٢٢

تـوّهم ّ بأيى القاطع@, ٕارادtم ã| الxاون Fzف توجد أن الطائفـتان اهتّمت أيى
واòطر@, واòوف@, واXقاتلة@, وا	هاد@, والسفر@, والبلد@, أ�هل عن اòروج من وHيّل



فشل ١٠٠

صورة@/ ّ أيى ã|و حالة ّ ع�أيى F Øzول ا� أّن مع
العدّو@, مقابلة قبل بزمان تناسب � القّوة@: وذهاب والضعف اòوف oومفاه

للِقتال@/ َمقاِعَد Òؤمن�Xا ٔي ُتبوِّ ـ@ ا	هاد ¾Ìوع وقبل
تعا,@: قوله ã|و

٣ ـ أ*مر ã| rوَتنازع rَفِشل Øح� بٕاذنه م Òuّسو ÒI@ ٕاذ وعَده Dا َصدقكم وَلقد
/@١٥٢ .

ـ أ*مر ã| rوَلتنازع rلَفِشل كث�اً أريَكهم ولو قليً� َمنامک ã| Dُا ُيريَكهم ٕاذ
/@٤٥ . ٨

. ٨ ـ و|ص6وا كم ÔJر وَتذهَب فَتْفشلوا َتناَزعوا و* وَرسولَه Dا وأطيعوا
/@٤٤

كث�اً م Òvأر ٕاذا و]ا والنفوذ@, والغلبة إ�حاطة وهو بإ�حساس الفَشل علّق قد
بيyم@/ Dف وبالتنازع الرؤيا@, ã|

القاطعّية@/ ã| والتسا�@يوجبtاوناً وتساTاً, غروراً توجب الغلبة@والنفوذ فٕاّن
وا�خت)ف التـنازع وهكذا والضعف@, الوحشة توجب كث�اً أ�عداء رؤية وكذلک

والتفّرق@/

التـنازع يـقابلها إ�طـاعة فـٕاّن أ�خـ�ة@: الثالثة ا��ية ã| التنازع تقّدم وأمّا
فشً) توجب ا Øuفٕا ا	é@والوحشة@, أو الغلبة@والغرور, R)ف الفشل@/ Øj وا�خت)ف@,

تنازعاً@/ Øj
,@oوالتصم إ�رادة قاطعيّة ã| الxاون هو اُ�مور@: هذه أثر ã|ا¡ادث فالفشل

وأمثاGا@/ ا	éوالضعف �
الر´ فٕاّن ,@oوالتصم إ�رادة قاطعيّة يناسب الثالثة@: ã| الر´ ذهاب ٕاّن وأيضاً



١٠١ فصح

قـبال ã| فـيكون والقدرة@, النفوذ ي)زم وهو ماّدية@, اُمـور من اXنبعث ا	ريان هو
الفَشل@/

وجّل@, عّز ع�ا� بالتوكّل اXؤمن�مأمورون أّن الكرZة@: ا��يات من ويستفاد
Çاد ØI�وا التـنازع@, عن وا�جتناب رسـوله@, وٕاطاعة وٕاطاعتـه وليّاً@, تعا, اذه ØHع�وا والغلبة والنفوذ القاطعيّة Iصل الصفات وwذه ,@�والص وا�سـتقامة وا�ّتفاق@,

والسعادة@/ الgال ٕا, السلوك ã| والتوفيق أ�عداء@,

ٕا,ا� السلوك من اXؤمن لٕ)نسان حجاب وأشّد مانع أعظم فهو الفََشل@: وأمّا

ã|و ا�جBعيـة@, اُ�مور ã| ØDس و� طريق@/ ّ أيى ã| والسـ�@, العمل ومن وجّل@, عّز
اXسلم�@/ شوكة Iصيل

ذ@كرناه@/ ا ØWقريب القلب@: الضعيِف ا	باِن ـ مفهوم أّن :O و�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فصح@:

اللّحم فيه يأ@كلون الّذيى وهو ,@�ومع وزناً الِفطر مثل النصاري ِفصح ـ مصبا
وا	مع العاّمة@, فتَحتْه ا ØW أ�ّول مكسور هو ما باب ã| السّكيت@: ابن قال الصيام@/ بعد
باب من ّ العجميى وفَُصح بالعربّية@/ تكلّم وأفَصح@: أظهره@/ مراده@: عن وأفَصح ُفصوح@/

أيضاً@/ وأفَصح يلحن@/ فلم لغته جادت قرب@:

ذلک من ـوب الشَّ من ونقاء ء ãÏ¾ ã|خلـوص ع� يدّل أصل فصـح@: ـ مقا
تكلّم الرجُل@: وأفَصح رغوته@/ سكنت :@ Ôéالل أفَصح وأ�صل ,@ Ø ãèالعر الفصيح الك)م
أفَصح ويقولون@: غوة@/ الرِّ عنه اُخذت ٕاذا َفصيح@, فهو éالل فُصح :@ وُحكيى بالعربّية@/

ُمفِصح@/ واضح وكّل َضوؤه@, بدا ٕاذا الصبُح@:



فصح ١٠٢

فَُصحاء قوم من فصيح@, فهو فصاحة@, الرجل فُصح البيان@, الفصاحة@: ـ لسا
َطـلق@/ أيى َفـصيح@, ولسـان َبليغ@, أيى َفصيح@, وك)م فَصيح رجل وُفصح@/ وِفصاح
أحسَن مثل بالفعل@, وا@كتفوا القول أضمروا وعرف@: aك ØFفل القـوَل@, الرجُل وأفَصح
بيّـنه ء@: ãÏ¿ال عن وأفَصـح العـمَل@/ وأÌºع ء ãÏ¿ال أحسَن هو ا Ø̂ وٕا وأبطأ@, وأÌºع
و� فيه oَغ � ُمفِصح@: ويوم الفصاحة@/ تكلّف وتفاصح@: ك)مه ã| وتفّصح وكشفه@/

لبyا@/ خلَص والناقة@: الشاُة وأفصحت ُقّر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا, توّجه دون من نفسه ã| وانكشاف ظهور هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
التبي� ã|ت)حظ Fك غ�ها@, أو غطاء أو شوب أو ظ)م من آخر@, ء ãÏ¾ ٕا, أو سابق

وال�وز@/ وا�نكشاف
آخر@/ أمر ٕا, بالنظر � نفسه@, ã| و¼Íاحته ء ãÏ¾ ظهور ٕا, اXاّدة ã| فالنظر
/@´Í½ال واللéالظاهر ا£�@/ ´Í½ال اللسان الواضح@/ ´Í½ال الك)م ومن@مصاديقه:

/@´Í½ال ã|الصا واليوم
و� الغطاء@, برفع ا�نكشاف و� الشوب@, عن التخليص �]ع ليست فاXادة
قبال ã| التوضيح و� البطون@, قبال ã| اXطلق الظهور و� والفصل@, بالتفريق البيان

واòفاء@/ اòمول
يقال أن يناسب ف) نفسه@: ã| وظهوره اللسان ¼Íاحة ٕا, إ�شارة أريد فٕاذا
يستعمل مyا كّ)ً انكشاف@,@فٕان ذو@@ ذو@توضيح@أو أو ذو@ظهور Hليص@أو ذو ٕاّنه@أب�@أو

به@/ اòاّص مورده ã|
/@٣٤ . ٢٨ ـ ã�ق ُيصدِّ ِردءاً معيى فأرِسله ِلساناً ã Ù�م أفصُح هو هاروُن وأخيى



١٠٣ فصح

فيش�ٕا,وجود نفسه@, ã|وانكشاف ظهور ذو ومنطقه التكّلم@, ã| أ¼Íح أيى
الغطاء@, يرفع انكشاف ذا أو الشوب@, Hليص@من ذا ٕا,كونه � لسانه@, ã| ا¡يثية هذه
هـذه مـن يكن n �ع� Ïºمو فٕاّن ا	Çهات@, هذه غ� أو ويفّصل@, يفّرق بيان ذا أو

مفضوً�@/ ا¡يثيّات
اXورد@/ هذا ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

ٕا, � ٕا,الفصاحة Jتاج التصديق فٕاّن ـ ã�ق ُيصدِّ ـ اXع�قوله هذا ويناسب
وغ�ها@/ والتبي�والتوضيح والكشف التخليص جهة

ونقيصـة@, زيادة دون من الدعوي ٕاظهار ã| وتطابق التوافق هو فالتصـديق
/@ Ø ãج� ´Í¼ ]نطق

ã|و الكـ)م@, ã|و الكلمة@, ã| الفصاحة يشمل اللسان@: ã| الفصاحة وٕاط)ق
قّوة ذا اXتكلّم وكون والضعف@/ والتنافر الغرابة عن والك)م الكلمة بس)مة اXتكّلم@/

وا	م)ت@/ الكلFت تلک تأليف ã|
مع يأ@كلونه Øj ُقرباناً@, فيه يذMون والنصاري للzود عيداً كان الِفصح@: وأمّا
الِفصح يطلقون وقد نيسان@, ¾Îر ã| أيّام ٕا,سبعة العيد هذا Zتّد وقد اò والفَط�@,

الطعام@/ هذا ع�
رؤسـاء وكان الِفصح له يقال الّذيى الفَطـ� عيد وقُرب :@٢٢ ـ لوقا ã| يقول

َيقتلونه@/ كيف يطلبون والكَتَبة الكََهنة

وفرهنگ قع@, ã| Fك وأ�راميّة وال«Ìيانيّة الع�ية من منقولة الكلمة هذه ٕاّن Øj
عيد ضحيّة الzود@, عند الِفصح عيد �ِفَسح�@: يقول@: قع ـ ã|و ,@ ãKتطبي

الِفصح@/ عيد آرامّية@: ـ �ِفِسحاء� الِفصح@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فصل ١٠٤

فصل@:

يقال عنه@/ وٕابانته ء ãÏ¿ال من ء ãÏ¿الñي] ع� تدّل صحيحة كلمة فصل@: ـ مقا
اُمِّـه@/ عن افتُصل ٕاذا الناقـة ولد والفصيل@: ا¡ا@كم@/ والفَيْصل@: فصً)@/ ء ãÏ¿ال فصلت
فِصل@: ÒXوا الِعظام@/ مَفاصل فاصل@: ÒXوا /@ Øñ Ô]و اُ�مور تُفصل به ٔ�ّن اللسان@, فصل@: ßXوا

اXدينة@/ سور دون حائط والفَصيل@: مَفاِصل@/ وا	مع ب�ا	بل�@, ما
فصل ومنه فانفصل@, قطعته@, أو يته ØL من@بابÍÈب@: غ�ه عن فصلته ـ مصبا
فَْصً) رضيعها اXرأُة وفصلت اòطاب@, فصل وذلک بقطعها@, ا¡كم وهو اòصومات@,
ومنه ِفطامه@/ زمان يقال Fك ِفصاله زمان وهذا ,@Ì»بالك وإ�Ëºالِفصال قطَعْته@, أيضاً@:
ØËÉب فص)ن وا	مع ]ع�مفعول@, فَعيل فهو اُّمه@, عن يفصل ٔ�@نّه الناقة@, لولد الفَصيل
وِكـرام@, hكر مثل الصفة@, فيه وا ØYتو م Øu@كأ ِفصال@, ع� Nمع وقد وك«Ìها@, الفاء
من أيى مفصـله@, من بأ�مر ويأتيک مBيزة@, فصوً� جعلته تفصيً)@: ء ãÏ¿ال وفّصلت

منxاه@/
فانقطع@/ قطعته أيى فانفصل@: َء ãÏ¿ال وفصلت الُفصول@, واحد الفَْصل@: ـ صحا
فـطمته@, ٕاذا وافتصلُته@: ِفصاً� اُمّه عن الرضيَع وفصلُت خرج@/ الناحية@: من وفصل
الرُجل وفصيلة صن/ ß¡دينة@واXا سور قص�دون حائط والفصيل: / وفاصلت¾Ìيكيى

بأbعهم@/ أيى بفصيلxم جاءوا يقال أ�دنون@, رهطه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قبال ã| ٕانّه الفرق@, ã| وسبق الوصل@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
الوصل@/ رفع ٕا, الفصل ã| والنظر ا	مع@,



١٠٥ فصل

الثوب@والكتاب@, فصل ـ@ ã| Fك ,@ ّ ماّديى أمر ã| الفصل يكون أن من أعّم وهو
ا¡ّق@/ فصل ـ@ ã| Fك ,@ ّ معنويى أمر ã| أو

الوصل@/ رفع ليصدق واحد@, موضوع ã| استعFله وأ�غلب

:@ ã| Fك ـ@ ا¤سوس ã| فالفصل

/@٢٤٩ . ٢ ـ قال نود Ô)با طالوُت فصل ØFفل

/@٩٤ . ١٢ ـ قالأبوهم Ôالع� فصلت ا ØXو
/@١٣٣ . ٧ ـ �ٍت مفصَّ آياٍت اد@/// َر Ò)وا الطوفاَن علzم فأرسلنا

ا��خر من كّل منفصً) ا��يات وكون وا�نفصال@, ٕا,الفصل الوصل Iّول يراد
اòارج@/ ã|

:@ ã| Fك ـ@ اXعقول ã|و
/@١ . ١١ ـ َلُدن من لت ُفصِّ Øj آياته ت ßgاُح @كتاب

:@ ã| Fك ـ@ قول ÒXا ã|و
/@١٣ . ٨٦ ـ ْزل ÒGبا هو وما َفصٌل لَقوٌل ٕانّه

:@ ã| Fك ـ@ ا��خرة nعا ã|و
/@٣٨ . ٧٧ وأ*ّول�ـ الَفْصلbعنا@كم يوُم هذا

/@١٧ . ٢٢ ـ القيامة يوَم بيyم َيفصل Dا ٕاّن

ã|ت�تّصا�وا ا�رتباطات حصول ã| اßX)ك فٕاّن ا��خرة@: nعا ã| فا�نفصال
كا�نس الدنيـوّية@, ا¡ياة وٕادامة العيش وتأم� وقواه ّ اXاّديى البدن هو الدنيا ا¡ياة
ا¡ياة انقضت فٕاذا وا¡اجة@, والفقر واXلک واXال والشغل والوطن وا	وار والقرابة
مال و� جار و� رحم و� أنيس Kيب ف) وآثاره@, ولوازمه وقواه البدن يزول الدنيا



فصل ١٠٦

اXاّدية@/ العيشة أسباب من ء ãÏ¾ غ�و� و� حاجة و� بلد و� ملک و�

والروحانيّـة والصفا الس)مة ٕاّ� Kيب و� وا�نفصال@: ا�تّصال م)ك فيتبّدل
wا اُ�مور فهذه الروحانّية@, والصفات وإ�Zان وا¡ّب واXعرفة والص)ح واòلوص
والفصل@: والوصل والتنّفر وا¦ايل والبُعد الُقرب يتحّصل وwا اُ�خرويّة ا¡ياة تتقّوم

/@٣ . ٦٠ ـ بينكم َيفصل القيامة يوَم أو*دكم و* تنفَعكمأرحاُمكم لَن

كسائر بانتفائها@, ã:وينت الدنيوّية@, با¡ياة يتعلّق ا ØW يّان اXادِّ وأ�و�د فأ�رحام
بالدنيا@/ اXربوطة اXوضوعات

/@٢١ . ٣٧ ـ ُتكّذبون كنrبه اّلذيى الَفْصل يوُم هذا
/@٢٥ . ٣٢ ـ Oتلفون فيه كانوا Dف القيامة يوَم بيyم َيفصل هو ربّک ٕاّن

القيامة أهل من كّل انفصال ـ اُ�و, جهتـ�@:@ من القـيامة يوم الفصل وIقّق
مواد ظهور بلحاظ بيyم@, Dف ا�نفصال Iقّق ـ والثانية به@/ يتعلّق ØFوع اXاّدة nعا عن

بيyم@/ Dف ا¢تلفة وأ�عFل وأ�خ)ق الباطنيّة ا��راء ã Ø�Qو ا�خت)فات

يـوُم هذا للمكّذب� يومئذ ويٌل فيعَتذرون Gم يؤذَن و* َينِطقون * يوُم هذا
/@٣٨ . ٧٧ ـ الفصل

Øيتج� الباطن فٕاّن ,@ Ø ã,قو Mث و� اّدعاء و� اعتذار و� ٕاظهار فيه ليس أيى
عليه@/ هو ع�ما فرد كّل مقام ويتشّخص الباطل@, من ا¡ّق وينفصل الظاهر@, ã|

التـفعيل فٕاّن به@, باÇXفعول وتعلّقه الفصل وقوع ع� ويدّل تفعيل@: والتفصيل
بكتاٍب آياُته@, لت ُفصِّ ياِت@, Ð*ا ل ُنفصِّ ياِت@, Ð*ا لنا فصَّ قد ـ الوقوع جهة فيه ي)حظ

�ت@/ مفصَّ آيات ء@, ãÏ¾ كّل وتفصيَل تفصيً�@, لناه فصَّ ء ãÏ¾ وكلَّ لناه@, فصَّ

ã| وأ�شياء والكتاب ا��يات كون أيى الوقوع@, جهة ٕا, اXوارد هذه ã| فالنظر



١٠٧ فصل

ٕالzا@/ الفصل تعلّق جهة
/@٢٠ . ٣٨ ـ اòطاب وفصَل ا¡gَة وآتيناُه

وفصل اXسـّلمة@/ ا¡قائق وهيى القاطعة أ�حكام من نوع عن عبارة ا¡gة
فzا@/ ٕاwام و� ترديد � ã'ّال اXعلومة ة ØñتمXا الفاصلة ا¢اطبات عن عبارة اòطاب
البيان مقام ã| يظهر ما ٕا, اòطاب وفصل /@ ãالقل� ا�عتقاد ã| ما ٕا, راجعة فا¡gة

�ع�@/ داود ٕا, راجع والضم� والتعب�@/ oوالتفه
/@١٤ . ٣١ عام�ـ ã| وِفصالُه عَوْهن وهناً اُّمه aَلتْه

/@١٥ . ٤٦ ـ ¾Îراً ث�ثوَن وِفصاله وaلُه

أ¾Îر@: ستّة كان ٕاذا فا¡مل سنت�@, من قريب Ø ãالص� فصال ع�أّن د�لة Fzف
أو سبعة كان وٕاذا اُّمه@/ عن وتغّذيه ا¡مل ضعف �لينج سنت�كاملت� الفطام يكون

الفطام@/ فينقصمن ¾Îراً@, ث)ث� ٕا, JاسبVموعاً تسعة@:
الثـانية ã|و عاَم�@/ ã| ـ تعا, بقوله اُ�و, ا��ية ã| التعب� ذلک ع� ويدّل

التحديد@/ ع� الداّل ,@ ã|حرف بدون ـ ¾Îراً ث�ثون ـ بقوله

ما أو السنة ع� وينطبق Uصوص@, جريان امتداد ع� يدّل العام ٕاّن وأيضاً@:
مyا@/ يقرب

انقضت وٕاذا ¾Îراً@, ث)ث� كونه Vموعاً@: ورضاعه Ø ãالص� aل @زمان ã|@فالّ)زم
وخارجاً@/ داخً) واتّصاله م)زمته زمان ãÏÉينق اXّدة@:

ãæعاXا من كّل ينفصل Ø'حñبالتبي�وا¦ي فيتحقّق اXعنويات@: ã| الفصل وأمّا
التعقّل@/ مقام ã|و مفهوماً ا��خر عن اXعقولة

ورفعه@/ الوصل يقابل ما هو اXاّدة@: ã| أ�صل أّن فظهر



Ë½ف ١٠٨

والقطـع@, والتنحية@, وا¡كم@, اXطلقة@, وإ�بانـة اXطلق@, ñا¦ي ـ@ oمفاه وأمّا
اXواّد@/ @راجع ـ أ�صل آثار fن وأمثاGا@: واòروج@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë½ف

ã|و /@Ë½فـانف ٕابـانة@, غ� من ك«Ìته ÍÈب@: باب من ÓÊ Ö½ فَ فَصمته ـ مصبا
Gا@/ انفصاَم * ـ التXيل

ذلک من بينـونة@, غ� من ء ãÏ¾ انصداع ع� يدّل صحيح أصل :@Ë½ف ـ مقا
فهو وغ�ها خشبة من منحن وكّل يَب�@/ أن غ� من ء ãÏ¿ال ينصدع أن وهو Ë½ الفَ

َمفصوم@/

/@Ë Ö¼َو و� ÕË½ فَ فzا ليس بَيْضـاء ُدّرة ـ@ ا¡ديـث ã|@ ـ ٢١٣ . ١٢ الxذيب
أفِصمه ء ãÏ¿ال فصمت منه@: يقال يَب�@, غ�أن من ء ãÏ¿ال أن@ينصدع :@Ë½الف أبوعبيد@:
ËاXطر@: Ò½وأف فيب�@/ ء ãÏ¿الÌ»ينك فأن بالقاف@: Ë Ö½ القَ وأمّا به@/ ذلک فعلَت ٕاذا :@ ÓÊ Ö½ فَ
عليه ل ÒXُي �ص� Ø ã�ّالن رأيت ـ عايشة حديث ã|و جفر@/ ٕاذا Ëالفحُل@: Ò½وأف أقَلع@/ Ëٕاذا Ò½أف :@ ّ أ�صمعيى َعَرقاً@/ ليتفّصد َجبينَه وٕاّن عنه@, Ëالوحيى ß½فيف ال�د الشديد اليوم ã|

أقلع@/ ٕاذا :@ÏÒ½وأف اXطر
/@Ë Ø½مُتف :@Ë½أف وَخلخال ,@Ë Ø½فتف مه فصَّ بينونة@, غ� الك«Ìمن :@Ë½ الفَ ـ لسا

ا�نقطاع@/ وا�نفصام@: اuدم@/ البيت@: جانب Ë ß½ وفُ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

n وٕان ا�تّصال انقطاع يوجب حّد ã| انكسار هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن



١٠٩ Ë½ف

إ�بانة@/ Jصل
أ�صـل@, لوازم Çfن وا�Çuدام@: وا�نقطاع والقلع وا�Lـناء ا�نصداع وأمّا

تقريبّية@/ وتعاريُف

الفسل@, الفرز@, الفرص@, الفدخ@, الفدع@, الفتق@, الفّت@, الفطم@, ـ وب�مواّد وبيyا
باعتبار مyا ولكّل ,@�أ@ك اشـتقاق :@Ë½الق الفقش@, الفقس@, الفطر@, ,@ ãÏ½الف الفصل@,

وخصوصّية@/ امتياز حروفه@: ã| خصوصية

ـ Gا |نفصاَم الوث4* بالُعروة |سَتمَسَک فقد Dِبا ويؤمن بالطّاغوِت َيكفر fن
/@٢٥٥ . ٢

الروحانيّة والُعروة ما@يوَصل@به@/ أيى النافذ: ]ع�الوصول العرو من العروُة@فُعلة
الطاغوت@/ وترك تعا, با� وا�رتباط إ�Zان Iقّق عن عبارة

فzا يوجد ف) منقطعـة@, وغ� منك«Ìة غ� فهيى وثيقـة@: الُعروة كانت وٕاذا
ا�ّتصال@/ قطع يوجب انكسار

ا�ستمساك Iقّق وٕاذا ,@Kالوث بالعروة للنفس ا�ستمساك ي)زم ا¡ّق فإ�Zان
ولطفه@: وتوّجهه وو�يته الرّب قيمومة Iت فيقع إ�Zان@: طريق ã| wا

أولياؤهم كَفروا واّلذين الّنوِر@, ٕا* الّظلFت من رُجهم ÔO آَمُنوا اّلذيَن Ø ã*و Dُا
اغوت@/ الطّ

إ�Zان رسوخ أيى فقط@, بإ�Zان يتحّصل ا Ø̂ وثKٕا بعروة ا�ستمساك أّن فظهر
و�ية ع� فهو إ�Zان@: من اXرتبة هذه Iصل n دام وما النفس@/ ã| وIقّقه وثبوته

النار@/ وشف�ة الطاغوت

فٕاّن والفصـل@: وإ�بانة ا�نقطاع مطلق دون با�نفصام التعبـ� لطف :O@�و



فضح ١١٠

مـن الضـعيفة اÇXرتبة وهو إ�نفصـام ã:ن وأمّا ا�نفصـام@, انتفاء �@يوجب انتفاءها
أو,@/ بطريق انتفائها ع� فيدّل وا�نفصال@: وإ�بانة ا�نقطاع

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

فضح@:

نفع@: باب من فضحاً وفضحـته فضـائح@, وا	مع العيـب@, الفضيحة@: ـ مصبا
أن وNوز تكشفها@, و� اسAعيوبنا أيى ب�خلقک@, تفضحنا و� الدعاء@: ã|و @كشفته@/

الكشف@/ فنستحّق ãÏ½نَع � Ø'ح اXع�اعصمنا يكون
يقال يكاد و� ء ãÏ¾ع�انكشاف ٕاحداYا تدّل متقاربتان كلمتان فضح@: ـ مقا
الصبح أفضح ـ قوGم ـ فأ�ّول أيضاً@/ حسن غ� لون ع� وأ�خري قبيح@/ ã| ٕاّ�
انكشفت ٕاذا الرجل وافتضح ـ قالوا والُفضوح@, الxتّک@, ã| يقولون Øj بدا@, ٕاذا وفّضح@:

قبيح@/ لون وهو طُحلة ã| ُغ�ة الفََضح ٕاّن فيقولون اللون@: وأمّا َمساويه@/
ٕا,اXفضوح@, الفاضح من Vاوز فعل الَفضح@: الليث@: قال ـ ٢١٥ . ٤ الxذيب
إ�بل ألوان ã| يكون قبيح@, لون Oالطها طُحلة ã| غ�ة والُفضحة@: الَفضيحة@/ Ëº�ٕوا
ٕاذا :@Ì»البُـ وأفَضح فَْضحاً@/ يفَضح فََضح والفعل@: وفضحاء@, أفضح والنعت وا¡Fم@,
ويقال يسـوء@/ ]ا صاحبه يَ¿Îر سـئِّي أمر لكّل Ëºٕا والَفضيحة@: مرة@/ Ô¡ا فيه بدت

به@/ فاشxر سيِّئاً أمراً ركب ٕاذا الرجل@: ِافتضح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقـه@: ومن السـئِّي@/ القبيح أ�مر بُدّو هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن
اللّـون وظهور العيب@/ وظهور القبيح@/ العمل وانكشاف وكشفها@/ اXساويى انكشاف



١١١ فّض

اXكروه@/
لوناً أبدي ٕاذا Ì»ُالب وأفضح سيّئاً@/ أمراً بطلوعه أبدي ٕاذا الصبح أفَضح ويقال@:

الفضيحة@/ اختار ٕاذا وافتضح حسن@/ غ�
/@٦٨ . ١٥ ـ زون ÔH و* Dَا واّتقوا َتفضحوِن ف� ãEَضي هؤ*ء ٕاّن قال

البيت صاحب ٕا, انتسآابه يوجب الضيف ٕا, منتسباً سئِّي عمل ظهور فٕاّن

ã|و فضيـحة ذا ãæعلوQ ف) أيى لوائـه@, وIت اXضيف aاية ã|و تابع الضيف فٕاّن
وهوان@/ خزيى

الفسـاد@, الفضح@, ,@ ØÍÉال السوء@, القبح@, ـ مواّد ب� الفرق الفحش@: ã| وسبق
فراجع@/ ـ واGجن الكراهة@,

قبيح أمر بدّو اXقام ã| اXنظور فٕاّن أخواtا@, دون باXاّدة التعب� لطف ويظهر
بالتبع@/ ٕاليه منتسباً سئّي عمل واشxار

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

فّض@:

ٕاذا ء ãÏ¿ال فضضت ذلک من وQزئة@, ع�تفريق يدّل صحيح أصل فّض@: ـ مقا
الكـتاب عن فضضت الباب@: هذا ومن تفّرقوا@/ القوم@: وانفّض هو@/ وانفّض فّرقته@,
/@ ãَح� من مyا يتّخذ Xا تفّض ا Øuكأ الباب@, هذا من الفّضة يكون أن وWكن ختَمه@/
ا Øu@كأ فواّض@, وا	مع الداهية@, والفاّضة انفّض@/ ٕاذا ء ãÏ¿ال تفّضضمن ما والِفضاض@:

تفّض@/

أزلxا@/ البكارة@: وفضضت ك«Ìته@/ قتل@: باب من فّضاً ròا فضضت ـ مصبا
فـّرقتـه@, ء@: ãÏ¿ال وفضضت أسنانه@/ aن فاه@: ا� وفّض خرقxا@/ اللؤلؤة@: وفضضت

فانفّض@/



فّض ١١٢

وفّرقته@/ ك«Ìته وَفضيض@: مَفضوض فهو فّضاً@, أفُّضه ء ãÏ¿ال فضضت ـ لسا
وفتحه@/ ك«Ìه ٕاذا :@ Òròوا Òkاòا وفَّض Ìمنه@/ Ø»تك ما وُفضاضُته@: وِفضاضه وفُضاُضه

أ�سنان@/ هنا والفم أسنانه@, Ì»يَك � أيى فاه ا� و�@يفُضض

ã|و الكتاب@/ rخ وفضضت يفّضه@, فّضه وقد بالتفرقة@, Ì»الك الفَّض@: ـ صحا
اÇXدر@/ بـه يـفّض ما فّضـة@: ßXوا ُيفضض@/ � ـ تقل و� ا�@/ يَفضض � ـ ا¡ـديث

السائل@/ اXائل والَفضيض@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| Ì Ø»تك أيى التفّرق@, مع التجّمع هيئة Ì»ك هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن

ã| انكسار مصاديقه@: ومن أ�صل@/ مفهوم ã| ملحوظان فالقيدان التفّرق@/ Øj تشكّل

ã| تشكّل ã| وانكسار شكله@/ وتفّرق kاòا هيئة ã| وانكسار قهم@/ وتفرُّ القوم Qّمع
اXاء@/ Qّمع ã|و الفم@/ ã|و اللؤلؤة@/ تشكّل ã| وهكذا وزواله@/ بكارة

أ�صل@/ من :@Ì»الك التجزئة@, التفريق@, مفهوم فليسمطلق

وغ�ها@, والسّن واللسان الشفة من متشكّل عضو ÇVموع عن عبارة والفم@:
,@aأ@ك أو أ�جزاء من واحد بانتفاء اXتجّمع@, التشكّل ذلک Ì Ø»بتك يتحّصل Ìه Ø»وتك

وأ�@كل@/ التكلّم يتعّذر Ø'ح
غ�ها@/ أو بط� أو Tفور kاR غ�ها@, أو كتابة به rO ما :@ Òkاòوا

/@١١ . ٦٢ ـ قا_اً وتَر@كوك ٕالzا انفّضوا واً ÒG أو Qارة رأوا وٕاذا

/@١٥٩ . ٣ ـ َحولک من *نَفّضوا القلِب غليَظ فظّاً كنَت ولو

/@٧ . ٦٣ ـ َينفّضوا Øح� Dا رسول عنَد عَمن ُتنفقوا *



١١٣ فّض

وتفّرقهم@/ �ص� ا� رسول حول التجّمع Ì Ø»تك يراد
ÍÈر لدفع أو عاجل نفع 	لب ٕامّا والتشكّل@: التجّمع أ@كaموارد أّن :O@�و
ولو باطناً@/ ا	هة هذه ٕا, نظره يكون الدنيا@: مس�ا¡ياة ã| كان ٕاذا وإ�سنان ,@ ّ ماّديى
نّية@/ oوصم وخلوص جّد عن وليس ØãÏÈعر فهو الروحانّية@: ا¡ياة ٕا, [ايً) أظهر
ـ دنيويّة وخسارة ÍÈراً شاهدوا ٕاذا ا¡ّق معرض�عن النّاس aأ@ك يُري هذا وع�

قا_اً@/ وَتركوك َحولک من انَفّضوا تعا,@: قال
حّداً يبـلغوا n الّدين ã| ا	هة هذه رعاية والAبيـة@: الّدعوة مقام ã| فالّ)زم
حقيقة oتفه Øj الدنيوّية@/ ومنافعهم تأم�معا¾Îم ٕا, والتوّجه ا��خرة@, ا¡ياة آثروا

بالل�والعطوفة@/ الروحانّية@, العيشة
الفلّز وهذا والتفّرق@, Ì Ø»التك من ع�نوع وتدّل للنوع@, ِفعلة فهيى الِفّضة@: وأمّا
أيديى ã| Ì¿وتنت وتفّرق Uتلفة صغ�ة أشكال ع� Ì Ø»فتك اXسكوكات@, منه تصنع

يتعاملون@/ وwا الناس@,

ويتعلّق يُتوّجه ما أعظم من Yا اللّذين النقدين عن ا£يد القرآن ã| Ø�ع وقد
ØãÏÉXوا هاب الذَّ هو النقدين هذين باطن أّن ٕا, ٕاشارة والفّضة@: بالذب ,@Fzٕال ويBيل
وهذا وا�نبثاث@/ والتفـّرق Ì Ø»والتك الذهـب@/ ã| الثبوت وعدم وا	ريان والتحّول
يُسكن Ø'ح FG ثبات � اXتداو�ن النقـدان فهذان هاب@/ والذَّ ØãÏÉXا من نوع أيضاً

/@Fzٕال
/@١٤ . ٣ ـ ة والِفضَّ َهب الذَّ من ساء@/// النِّ من وات ÒÎ Ú¿ال ُحّب للنّاِس ُزيَِّن

/@٣٤ . ٩ ـ ُينفقوuا و* َة والِفضَّ َهَب الذَّ َيك]ون واّلذيَن
/@٣٣ . ٤٣ ـ ة ِفضَّ من ُسُقفاً لبُيوtم ن ×a بالرَّ َيكُفر Xن علنا@ Ò Ò)

/@٢١ . ٧٦ ـ ِفّضة ِمن أساِوَر وُحّلوا



فّض ١١٤

اختيار وكذلک واّدخارYا Fضبطه وكذلک Fw والتعلّق ا�شxاء أّن :O و�
Dتداول�فXا مقتÏÉالنقدين ع�خ)ف :@Fyم ãæوا�كأ أ�سباب وسائر البناء لوازم

وتأم�معاي¿Îم@/ احتياجاtم ورفع الناسXعام)tم ب�أيديى
ٍة ِفضَّ ِمن قواريـَر قواريـراً@@ كانـت وأ@كواٍب ٍة ِفضَّ من بآنيـٍة علzم وُيطاُف

/@١٥ . ٧٦ ـ ِفّضة ِمن أساِوَر وُحّلوا ///@ تقديراً قّدروها

ولينxا وابيضاÎÈا وبروقها صفائها جهة من الفلّزات@: من الفّضة اخت�ت وقد
ف)بّد الكثيفة@: الدنيويّة اXواّد عن خارجة ا��خرة ã|العيش أسباب كانت وØXا ذاتاً@,
ونورانـيّة ولطف صفاء وفzا اXمـتازة@, والصفات الصورة ã| يشـ}ها ا ØW كوuا من

وبروق@/

ليسGا والك�ياء@, والعظمة ا	)ل قبال ã| منبثّة منك«Ìة كوuا ٕا, مضافاً
الفّضة@/ ã| Fك ء ãÏ¾ وأ�نانيّة Ø�والتك التشّخص من

النورانّية@/ والصفات اXقامات wذه لّون ÔJ ا��خرة فأهل
Hتلف@باخت)ف@اXوضوع@وا¤ّل@والشكل @وخصوصيّاtا@ولوازمها ã Øالتح� وآثار
وأ�ساورة والصدر@, والعنق والساعد والفّضة@, كالذهب أ�شخاص@: ومراتب واXورد
باخت)ف الع� وا¡Çور والسابق� ا¨� أصحاب مورد ã|و والتاج@, والِعقد وا¡لقة

وغ�ها@/ ãæوا�كأ الّ)زمة والوسائل أ�سباب سائر ã|و مرات}م@,
وقلوب روحانيّة ظروف الفيضمن يؤخذ به ما تناسب الفّضة@: من ãæوا�فأ

الطاهرة@/ اXنبسطة وا�ستعدادات نورانيّة

القـدرة وٕاظـهار العـمل مقام ã| اليد Ø� ÔJ به ما تناسب فّضة@: من وأ�ساور
والطاعة@/ وا¤بّة والتوّجه إ�خ)ص من والفعالّية@:



١١٥ فضل

و� ٕادرا@كنا@, عن فخارجة ا��خرة@: nبعا اXرتبطة اXوضوعات هذه حقائق وأمّا
وخصوصيّاtا@/ جزئيّاtا ٕا, الوصول لنا Zكن

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

فضل@:

تِعب@/ باب من يفَضل فِضل لغة ã|و /@ ãKب قتل@: باب من فضً) فَضل ـ مصبا
الفضَل وُخذ زاد@, أيضاً@: قتل باب من وفَضل اللغت�@/ ع�تداخل لغة يفُضل وفِضل
وGذا فيه@, خ� � Dف اXفرد استعFل ا	مع استعمل وقد فضول@/ وا	مع الزيادة أيى
َفـضالة@/ مـنه واشـتّق يـعنيه@, � ]ا يشتغل Xن ,@ Ø ã,فضو فقيل لفظه ع� ٕاليه نسب
لته وفضَّ /@�]ع ٕافضاً�@: عليه@وأفضل وتفّضل مثله@/ والفُضلة يفضل, Xا Ëºٕا والُفضالة@:
/@�]ع منه@: وأفضلت ء ãÏ¿ال من واستفضلت منه@/ أفضل ته Øص� تفضيً)@: غ�ه ع�

والنقص@/ النقيصة خ)ف وهو ,@�òا والفَضل@: والفضيلة
الزيادة الفضل@: ذلک من ء@, ãÏ¾ ã| زيادة ع� يدّل صحيح أصل فضل@: ـ مقا
ع� للفضل فاXّدعيى ـل@: اXتفضِّ وأمّا مُفِضل@/ ورجل إ�حسان@/ وإ�فضال@: /@�òوا
eيص عليه الّذيى الفُُضل@: ويقولون@: بثوبه@/ ح اXتوشَّ ل@: اXتفضِّ ويقال وأقرانه@/ أÍÈابه

Ìاويل@/ Òº و� ٕازار عليه وليس وِرداء@,

ففضلته ف)ن ã�وفاَضل علzم@/ الفضَل يّدعيى قومه@: ع� يتفّضل ف)ن ـ لسا
وف)ن القوت@/ عن يفُضل كث� فاِضل@: ف)ن ومال مغلوب@/ مفضول@: وهو أفُضله@,
وأ@كل القسـمة@/ عن يفضل ما وهيى ,@mالغـنا فضول وللرئيس مالـه@/ فَواضل تأتيه
/@وهذه@َفضلة@اXاء@وُفضالته@وَفَض)ت@منه@وفُضا�ت/ ترك@منه@شيئاً الطعام@وأفضَل@منه:@ٕاذا

ال¿Ìف@/ حاز ٕاذا ا¡سب@: ã| وأفَضل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فضل ١١٦

والتحقيق@:

مـطلقاً@/ � اXقّرر@, الّ)زم هو ما ع� الزيادة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
الطعام بعد ء ãÏ¾ وترك وال¿Ìف وإ�حسان ã}والبا �Çòا ع� يطلق اللحاظ وwذا

اXال@/ وفواضل
زائـداً إ�عطاء هو وإ�فضال@: /@ ا	اريى الّ)زم هو ما ع� يزيد ما فالفضيلة@:
اXتوّقع@/ اXتعارف هو ع�ما زيادة يّدعيى من واXتفّضل@: اXقّرر@/ اXعمول هو ع�ما
مقام ã| اXقّرر الّ)زم هو ع�ما زائداً عطائه عن عبارة تعا,@: ا� من والفضل

/@ Ø ãæوالروحا ّ اXاّديى تأم�اXعاش
واXغفـرة@, والعفو تعا,@, منه والرضوان ,@oالعظ وأ�جر الرaة@, مصاديقه@: ومن

ت¿Ìيعاً@/ أو تكويناً اXقام ورفيع
باُمور مسبوق وٕامّا بعده@, أو اòلقة أصل ã|و تكويناً Ø ã|ابتدا ٕامّا الفضل@: ٕاّن Øj

به@/ يتعلّق من جانب من توجد

:@ ã| Fك ـ Ø ã�التكوي Ø ã|بتدا�ا فالفضل
/@٢٥٣ . ٢ ـ Dُا كلَّم َمن مyم عبعٍض Îم ÒÉبع لنا فضَّ ُسل الرُّ ِتلَک

ا@كتَسبوا ا@ ØW نصيـٌب جـال للرِّ عبعٍض بعَضكم به Dا ل َفضَّ ما تَتَمّنـوا و*
/@٣٢ . ٤ ـ فضله من Dا وْسَئلوا Òéا@كتس ا ØW نصيٌب وللنِّساء

/@٣٤ . ٤ ـ عبعض Îم ÒÉبع Dا ل فضَّ ]ا النِّساء ع َقّوامون الّرجال

والوظائف التكاليف قبال ã| هيى ا Ø̂ ٕا وللّرجال للّرسل اòاّصة الفضيلة فهذه
ا�ستعداد وجود ع� يتوقّف تكليف ّ أيى تعلّق أّن ومعلوم و]ناسبxا@, علzم ا¤ّولة



١١٧ فضل

به@/ اXتعلَّق ã| ãçالذا والxيّؤ
Uصوصة وفضيلة ّ فطريى اسـتعداد باقتضاء تكون أن �بّد للّرجال فالقَّواميّة
بعد ٕاّ� Iّملها Zكن � منه تعا,واò)فة ا� من الرسالة وكذلک ا	هة@/ هذه من Gم
التاّم الفـناء مقام ليحصل ,@ ّ روحيى ÇUصوص واسـتعداد خاّصة ذاتيّـة فضيلة Iقّق
أن يسـتطيع Ø'ح بالكلِّّية@, والنفسـانيّة أ�نانيّـة آثار وينمحيى الكامل@, وإ�خ)ص

تسا�@/ دون من أحكامه Øويب� نفسه@, ٕا, � وجّل عّز ا� ٕا, الناس يدعو

الوظـيفة و]ناسبة اXورد اقتضاء Mسب موضوع كّل ã| الفضيلة أّن :O@�و
ã| مطلق فهو الرسالة@: مقام ã| ا�ستعداد وأمّا وجّل@, عّز ا� جانب من ٕاليه اXتوجهة
حجة والرسول أرضه@, ã| تعا, ا� من خ)فة الرسالة فٕاّن ومّتسع@, ومنبسط ا	ملة

ا¡ميدة@/ ا� بصفات يتّصف أن ف)بّد خلقه@, ع� ا�
ُسل الرُّ تلک تعا,@: قوله اXقامات@: باخت)ف ا�ستعدادات ع�اخت)ف ويدّل
وا�ستعداد الفضيلة جهة Uتلف�من كانوا ٕاذا@ سل الرُّ فٕاّن عبعض@, Îم ÒÉبع لنا فضَّ
الطـبقات سـائر ã| فا�خت)ف طبقاtم@: واخت)ف مأموريxم حسب ع� ,@ Ø ãçالذا

أو,@/ بطريق يكون
ّ إ�ÇGيى الفـضل فـٕاّن ا�@: جـانب من Òçيؤ الّذيى الفضل ã Ø�] عن الyيى وأمّا
ا¡gة ع�حسب فٕانّه ,@ ã Ø�وا¦ بالطلب و�@Jصل العبد@, عن@اختيار خارج Ø ã|بتدا�ا
يكون أن من ف)بّد :@ ّ الثانويى Ø ã}¡ا�إ الفضل وأمّا والتقدير@/ النظم واقتضاء والتدب�
أن فللعبد اXستمّرة@, ا¡قّة وا£اهدات اòالصة والنيّات الصا¡ة أ�عFل أثر ã| Iقّقه
ية@/ ا�� َتتمّنوا@/// و* ـ تعا, مع�قوله وهذا واXقّدمات@, الوسائل هذه ٕا, يتوّسل

ذ@كراً فرد وكّل تعا,@, ا� عند مضبوط Tفـوظ عمل لكّل أ�جـر ٕاّن وأيضاً
ÇTدودة ã|و فطرتـه ÏÉو]قت مقامـه حسب ع� Vاهدته من نصيبه يأخذ اُن` أو



فضل ١١٨

فعً)@/ له اXوجود استعداده
ÏÉو]قت ا¡ال اقتضاء Mسب يلحقه وجّل عّز ا� من ّ الثانويى الفضل ٕاّن Øj

فضله@/ من Dَا واسألوا ـ ومقاً� حاً� السؤال لسان

اعAاضـاً توجب آخريـن دون لقوم ا�بتدائيّـة الذاتيّة الفضـائل ٕاّن �@يقال
العدل خ)ف ع� هذا بأن علzم@, فُّضلوا الّذين هؤ�ء جانب من وسؤاً� وانزجاراً

واXساواة@/ واللطف

هيى ا Ø̂ ٕا واòلقة وجّل@, عّز ا� من اòلقة ع� اعAاض هذا ٕاّن ـ أّوً� فيقال
وأن �بـّد وإ�فـاضة والكرم@, ا	ود Ì¿ون النور وٕاقامة الفيض ã Ø�Qو الرaة بسط
اÇXفيض جانب من والتدب� والتقـدير النظم وMسـب الص)ح ÏÉمقت ع� تتحقّق
التامّة ]قتÏÉحgته يَفعل ØFع يُسأل تعا,� فهو واGرج@/ وبالعبث باللّغو � اòالق@,

الكامل@/ وتدب�ه
اخت)فاً ãÏÉتقت وا¡gة التكوينّية@, ا� آيات ã|اخت)ف أ�مر هذا ٕاّن ـ وثانياً
Fك مرتبة@, أو شكً) أو صنفاً أو نوعاً أو جنساً اòلقة مراتب ã| وتنّوعاً التكوين ã|

اXوجودات@: من اòارج ã|ذلک يُري

@ـ@٣٠@.@٢٢/ @ألسنتُكم@وألوانكُم وأ*ْرِض@واخت�ُف واِت@ مى @السَّ َخلُق وِمن@آياِتِه@

العلم آيات من ونوعاً@: جنساً ا�خت)ف وÇIقّق وضعفاً قّوة اXراتب فوجود
ّ أيى ã| فليسٔ�حد اòلقة@, ã| وا¦اميّة النظم@, ã| الgال آثار ومن وا¡gة@, والقدرة

خلقته@/ وكيفيّة تكوينه مرتبة ا�عAاضعن بلسان يسأل أن كان مرتبة
فكل زائـد@, ولطف وفيض فضل السـافلة@: ٕا, بالنسبة عالية مرتبة كّل فٕاّن
وا¡gة@, التقدير Mسب كث�اً أو قليً) إ�G×يّة وإ�فاضة ا	ود من نصيب له موجود

/@oا¡ك oالعل وهو



١١٩ فضل

جهة من أ�فراد اخت)ف علzا ويدّل Uتلفـة@, ا�ستعدادات ٕاّن قلنا ـ وثالثاً
والشـجاعة وا	Çود والرأفـة واòضوع كالقناعة ا¡ميدة@, الذاتيّة الباطنيّة الصفات

وغ�ها@/ والتواضع وا�نقطاع والتوكّل ا� ٕا, والتوّجه والرضا وا¤بّة والعفو
كانت ٕان ,@ Ø ãæالروحا السلوك ع� يساعد ّ ٕاG×يى Ø ã�تكوي فضل جهة ã| فالتفّوق

�زمة@/ مراقبة وIت صحيح برنا¶ ع� والس� الAبية
عليه Gارون Uصوصة وفضيلة �ع�@, ÏºوX Wتازة خاّصة فضيلة ã| Fك وهذا
�ص�@, Ø ãالن� لشعيب خاّصة وفضيلة ا�@/ عباد من صا¬ لعبد Wتازة وفضيلة الّس)م@,

وامتياز@: خصوصيّة مyم فلكّل
/@٧ . ٦٥ ـ آتاها ما ٕاّ* نفساً Dُا ُيكلِّف *

ã| ية ØYأ القّوة@: مرحلة من الفعليّة ٕا, ا�ستعداد وٕايصال للAبية ٕاّن ـ ورابعاً
فعلّيـته@, مقام �@يبلغ Ø ãçذا اسـتعداد ورّب قباله@, ã|و Ø ã,ّو�أ ا�ستعداد ية ØYأ عرض

به@/ إ�هBم وعدم الAبية فقدان أثر ã|وذلک حّقه@, هو Fك منه و�@يستفاد
بالرياضـات وÇNاهد نفسـه@, تربيـة مقـام ã| Nـxد أن الرجل كّل فالرجل
Mسب ٕانسان لكّل اXقدور هو وهذا وتقويته@, ٕاص)حه ã|النفس وتزكية والعبادات
عن فضً) وحيـوان@, ونبـات Çbاد لكّل Ø'وح وٕامكاناتـه@, وقدرتـه قّوتـه اقتضاء

إ�نسان@/

خارج وهو مفيد@, فغ� فzا@: والتفّكر التكوين خصوصيات عن البحث وأمّا
والص)ح@/ �òع�ا ٕاّ� وليس وا�ختيار@, القدرة عن

/@٣٠ . ٣٥ ـ فضله من ويزيَدهم اُجوَرهم م Òzليُوّف

/@٢٩ . ٤٨ ـ ورضواناً Dا من فضً� َيبتغون داً ُسجَّ ُر@ّكعاً تراهم



ÏÉف ١٢٠

/@٦١ . ٤٠ ـ َيشكرون * أ@كSالنّاس ولكّن عالنّاِس فضٍل َلذو D ٕاّن

دعوtـم أثر ã|بالنـاس اXتعلِّق والفيض Ø ã}¡ا�إ ّ الثـانويى الفضل هو وهذا
حا�tم@: ã| ا�قتضاء وIقّق

/@٢٦٨ . ٢ ـ oعل واسٌع Dُوا وفضً� منه َمغفرةً ُيِعُد@كم Dُوا
/@١١٣ . ٤ ـ ÓDعظ عليک Dا فضُل وكان َتعلم تكن n ما وعلَّمک

/@٧٣ . ٣ ـ َيشاء َمن يؤتيه Dا بيد الفضَل ٕاّن قل
/@٥٤ . ٥ ـ يشاء َمن يؤتيه Dا فضُل ذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÏÉف
الفضـاء@: ذلک من واتّسـاع@, ء ãÏ¾ ã| انفسـاح ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا
مقّدم شـبّه أ@نّه ـ �واXع با¾Ìها@, امرأتـه@: ٕا, الرجل ÏÉأف ويقال الواسع@/ اXكان
ÏÉأف هذا ومن بفضائه@/ فضاؤها }� فكأ@نّه بفضاء@, جسمها ومقّدم بفضاء جسمه
سجوده@/ ã| راحته بباطن Îا Ø»م ٕاذا أ�رض@: ٕا, بيده ÏÉوأف ٕافضاًء@/ ه ØÌ»ب ف)ن ٕا,
وعاء ã| يكونان الشيئان بعÎÉم@: وقال لطان@/ ÔOوزبيب [ر مقصوراً@: الفضا ويقولون@:

Uتلط�@/
ٕاذا قـعد@: باب من فُُضّواً اXكان وفَضا الواسع@, اXكان باXّد@: الفضـاء ـ@ مصبا
مَسلكzا جعل وأفضاها@: وجامعها@/ با¾Ìها امرأته@: ٕا, ÏÉوأف فضاء@/ فهو اّتسع@,
ٕاليه وأفضيت ٕاليه@/ وصلت ء@: ãÏ¿ال ٕا, وأفضيت مُفضاة@/ فهيى واحداً@, با�فتضاض

أعلمته@/ به@:

ٕا, ÏÉوأف اّتسع@, ٕاذا ÏÉوأف اXكان فضا وقد فاض@, فهو يفضو فَضا ـ لسا



١٢١ ÏÉف

أ�مـر ٕاليـه ÏÉوأفـ ه@/ Øñوح وَفضائه فرجته ã| صار أ@نّه وأصله ٕاليه@, وصل ف)ن@:
ٕاذا بعÎÉم@: وقال غشzا@, وأفÏÉٕا,اXرأة@: أهله@/ ع� دخل وأفÏÉالرجُل@: @كذلک@/
ÏÉأفـ وقـد ا�نxاء@, ا¡قيـقة ã| وإ�فضاء يغش@, n أو ãÏ¿غ ÏÉأف فقد wا خ)

مع�وصل@/ فيه ٔ�ّن بٕا, عّداه وأوي@, انxي ـ ٕا*بعض بعضكم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الواسع اXكان ومن@مصاديقه: مّا@/ من@تقيّد اòلّو هو @اXاّدة@: ã| أّن@أ�صل@الواحد
مكتوم �خ أو علم أو ØÌº وٕاظهار أ�بنية@/ Tدودة عن وفراغه خلّوه فيه لوحظ ٕاذا
وٕاخ)ء زوج@/ ٕا, ا¦ايل ٕا, وٕافراغه النفس وٕاخ)ء ا¤دودّية@/ عن خ)ء ã| فيص�

وهكذا@/ Îا@/ Û»وم أ�رض ٕا, وا¡فظ القبض عن اليد

وحّد@: تقيّد عن اò)ء قيد ي)حظ أن أ�صل ã| ف)@بّد

ÏÉأف وقد تأُخذونَه وكيَف ُمبيناً وٕا\اً تانا Ôw أتأخذونَه شيئاً منه تأُخذوا ف�
/@٢٠ . ٤ ـ غليظاً ميثاقاً منكم وأخذَن ٕا*بعض بعُضكم

اXهر ãÏÉيُف فاXرء العقد@, ÏÉقت[ شيئاً ا��خر ٕا, الزوج� من كّل ٕاخ)ء يراد
اòدمات@, وسائر مyا ا¦تّع ãÏÉتف واXرأة اXزاوجة@/ ٕادامة ã| ٕاليه Iتاج وما والنفقة
والتعّهد اللفظيى ]قتÏÉالعقد مðّوج�@,@وهو ما@داما الطرف�@يستمّر من إ�فضاء وهذا
أو ا¦ليک أو إ�يتاء دون اXورد@, ã| بإ�فضاء التعبـ� لطف وهذا اXسـتمّر@, ãالعم�

الطرف�@/ بٕاخ)ء يوجد ما فيشمل غ�ها@, أو إ�عطاء
ã�مبت Fوازدواجه FÎ¿ّتعي ٕادامة فٕاّن وإ�طمينان@, الوثوق من ِمفعال واXيثاق@:
هـذا ع� كان الزواج طول ã| وعمل جريان وكّل وا�عBد@, الوثوق أسـاس ع�

/@ ّ لفظيى وعقد ميثاق Iقّق بعد اXستمّر الغليظ ا¤كم Ø ãالعم� اXيثاق



فطر ١٢٢

وهذا وأخذه@, ء ãÏ¾ ]طالبة والعملّية@: اللفظيّة التعّهدات نقضهذه فكيفNوز
للحّق@/ وتأخ� ودهشة Ø�I

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

فطر@:

الصوم, من من@ذلک@الِفطر ء@وٕابرازه@, ãÏ¾ ع�فتح صحيح@يدّل أصل فطر: ـ مقا
فَطراً@: فطرت@الشاة مصدر وهو الفَطر ومنه ُمفِطرون@/ أيى ِفطر, وقوم إفطاراً, يقال@أفطر

اòلقة@/ والِفطرة@: ا@/ Òxحلب ٕاذا

تعا, قال الِفطرة@, :@Ëº�ٕوا خلقهم@, قتل@: باب من فَطراً اòلق ا� فَطر ـ مصبا
ع� يولَد مولود وكّل البدن@/ وهيى الفِطرة وزكاة علzا@/ النّاس فطَر ã� الّ Dا ِفْطرةَ ـ@
أفسدت أو فَطوراً, أعطيته :mالصا وفّطرت ين@ا¡ّق@/ @الفطرة@إ�س)مّية@والدِّ أيى الفطرة,
:@mالصا وأفطر الِفطر@/ Ëº�ٕوا اXصدر@/ :@ ØËÉوبال عليه@/ ما@يُفطر والفَطور: صومه@/ عليه

الفطور@/ وقت ã| دخل

فيه@, وَوْهيى اخت)ل أيى ُفطور@, من تري هل طوً�@, الشّق الَفطر@: أصل ـ مفر
ٕاذا الشاة وفطرت الص)ح@/ ع�سبيل يكون وقد الفساد@, ع�سبيل يكون قد وذلک
وهو اòلق@: ا� وفطر وقته@/ من فخ ته عجنته العج�ٕاذا وفطرت بٕاصبع�@, ا Òxحلب

أ�فعال@/ من لفعل مAّشحة هيئة ع� وٕابداعه ء ãÏ¿ال ٕاNاد
وقوم ُمفِطر@, ورجل تفط�اً@, أنا وفّطرته الِفطر@, Ëº�ٕوا ,@mالصا أفَطر ـ صحا
ã| مصدر وهذا ُمفِطرون@, أيى ِفطر@, وقوم ِفطر ورجل ومَياس�@, Ì ßºمو مثل مَفاط�@,
تشّقق@/ ء@: ãÏ¿ال وتفّطر فانفطر@/ فطرته يقال الشّق@, والَفطر@: لقة@/ ßòا والِفطرة@: أ�صل@/

وا�خAاع@/ ا�بتداء والَفطر@: تشّقق@/ فيه أيى فُطار@: وسيف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٢٣ فطر

والتحقيق@:

أ�ّولّيـة@, ا¡الة نقض يوجب Iّول ٕاحداث هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
واòلق ع�التقدير اXع�يصدق وهذا أ�ّول, اòلق ا¤َدثة@بعد العارضة @كالتحّو�ت
ٕا, بالنسـبة وا�خت)ل والشّق الصدع وع� الثانية@/ اXرتبة ã| وإ�بداع وإ�حداث
حالة@/ ٕاحداث ]ناسبة وإ�فطار والعجن وا¡لب وإ�براز وع�الفتح السابقة@/ ا¡الة

أ�صل@/ ã| ي)حظا أن �زم فالقيدان

/@٩٠ . ١٩ ـ أ*ْرض وَتنشّق منه َيتفّطرَن موات السَّ َتكاُد
/@٥ . ٤٢ ـ َفوقهّن من َيتفّطرَن موات السَّ َتكاُد

/@١ . ٨٢ ـ انفطرت Êُء Ú»ال ٕاذا
/@١٨ . ٧٣ ـ مفعوً* وعُده كان به ُمنفِطٌر Êُء Ø»ال

العظيمة والشدائد ا¡وادث قبال ã| والتأّثر ع�القبول ويدّل انفعال@, ا�نفطار
توجب اُمور مواجهة ã| وا�ختيار ع�الطوع ويدّل تفّعل@, والتفّطر اختيار@/ دون من

تعا,@: قوله ã| Fك وهذا الفعلّية@/ ا¡الة ã| التحّول اختيار

/@Dا َخشيِة من عاً ُمتصدِّ خاِشعاً لرأيتَُه عَجبٍل القرآَن هذا أنزلنا لو

ا�نشقاق غ� التفّطر أّن ع� تدّل اُ�و,@: ا��ية ã| با�نشقاق التفّطر ومقابلة
� حـالxا ã| التحـّول هو مطلقاً@: وبال«Êء bعاً Êوات Ø»بال اXناسـب ٕاّن Øj اXطلق@,

غالباً@/ Øع�Xا اXتشّخص اXوضوع ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا ا�نشقاق فٕاّن ا�نشقاق@,
كيفيّات وأبدع أحواً� أوجد من ع� ويدّل وجّل@: عّز ا� أÊºء من فالفاِطر

والAبية@: الربوبيّة مقام ã| أ�ّول اòلق بعد حادثة
/@١٤ . ٦ ـ وأ*رض الّسموات فاطَر وليّاً ُذ ØHأDا Òقلأغ�



فطر ١٢٤

/@٥٦ . ٢١ ـ فَطرهّن اّلذيى وأ*رِض موات السَّ ربُّ رّبكم بل
/@١ . ٣٥ ـ وأ*رض موات السَّ فاطِر Dِ ا¡مُد
/@٥١ . ١١ ـ ãæفطر عاّلذيى ٕاّ* َ ٕانأجِريى

وا¡مد@, أ�جر@, ٕاعطاء مقام ã| Fك اXذكور@, �اXع يناسب Dف اXاّدة فتستعمل
وغ�ها@/ والو�ية@, والربوبّية@,

ٕا, راجـعة فهيى وا�خAاع@: وإ�بداء وإ�بداع وإ�Nاد اòالقيّة oمفاه وأمّا
وأ�جر@/ ا¡مد ومرتبة والو�ية الربوبيّة قبل وهو العاّم@, التكوين أصل

تعا,@: قوله ع�أ�صل ويدّل
Dِا Çلِق Òò تبديَل * علzا النّاَس فطََر ã� الّ Dا ِفطَرة َحنيفاً للّدين وجَهک فأِقم

/@٣٠ . ٣٠ ـ Ùoالق يُن الدِّ ذلک

هـو@, حـيث من معيّنة مقّررات قبال إ�نقياد نفس وهو مصدر@, Ëºٕا الّدين@:
هـيى الفطرة وهذه التكوين@, بعد العارضة والكيفيّة ا¡ادثة وا¡الة الفطرة هو وهذا
اÇXقّدر اXقّرر معا¾Îم وجريان حياtم برنا¶ وقع وقد علzا@, الناس جبّل قد ã'ّال

الفطرة@/ هذه ع�
تعا, فقوله أيضاً@, الفَطر فيشمل Uصوصة@, كيفيّة ع� أمر ٕاNاد هو واòلق@:

الكّلّية@/ كالك�ي ـ Dا لق Òò تبديَل * ـ

يطابق حّق أمر وهو ,@ ã�التكوي واòلق بالفطر مرتبط فٕانّه :@ Øoالق الّدين وأمّا
ٕاستمراره@/ جهة ã|و التكوين

/@٥١ . ١٧ ـ مّرة أّول َفطركم اّلذيى قل ُيعيُدنا َمن فَسيقولون

معناه وليس الثانية@, اXرتبة ã| عمل ٕا, الرجوع عن عبارة إ�عادة أّن سبق



١٢٥ فّظ

بل عليه@, إ�عادة ٕاط)ق يصّح � معدوم@: ء ãÏ¿ب التكوين فٕاّن ثانياً@, والتكوين إ�Nاد
َفـطر@, ٕاعـادة بل وٕابداًء@, تكويناً ليس اXعاد ã| فالبعث ,@ Ø ã|ٕابتدا مستقّل تكوين هو

Uصوصة@/ ع�كيفيّة ّ ثانويى وفطر

/@٣ . ٦٧ ـ ُفطور من َتري هل ÒÍ Ò½الب فارجع

والتقدير النظم وتنقض السـابق اòلق Hالف عارضـة حا�ت حدوث يراد
أ�ّول@/

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

فّظ@:

ٕاذا فَظاظة@: تعب@, باب من يَفّظ فّظ منه يقال القلب@, غليظ شديد فّظ@: ـ مصبا
موضع@/ غ� ã|اب Ôv Ø'ح غُلظ

وافتّظ الَكِرش@, ماُء الفّظ@: ذلک من وتكّره@, كراهة ع� تدّل كلمة فّظ@: ـ مقا
كريه فّظ@: رجل يقال هذا@, من الفَظاظة ٕاّن اللغة@: بعضأهل قال /@Í½ اعتُ ٕاذا الَكِرش@:

لق@/ Ôòا
الليث@: وقال الك)م@/ اòشن الَفّظ@: :@ ãèا¡رoٕابراه عن ـ ٣٦٥ . ١٤ الxذيب
الك)م@/ ã| خشونة والَفَظظ@: منطقه@/ ã| غلظة فيه الّذيى وهو فَظاظة@, ذو فّظ رجل

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

والتحقيق@:

وهذا العمل@/ ã|و اXنطق ã| وص)بة خشونة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
اللِّ�اXطلق@/ اXع�يقابل

. ٣ ـ حولک من *نفّضوا القلِب غليَظ فظّاً ُكنَت ولو م ÔG ِلنَت Dِا ِمَن َرaٍة ßEف
/@٥٩



فعل ١٢٦

قبال ã| الفّظ ذ@كر وقد والص)بة@/ اòشونة يقابل ما الّرطب@: ã| سبق فاللِّ�
اللينة@/

ã| وخشـونة اXنطق ã| خشونة يعّم أيضاً الفّظ أّن Fك عاّم@, مفهوم له واللِّ�
والصحبة@/ اXعا¾Ìة ã|و العمل

وقد والرّقة@/ والرaة الرأفة قبال القلب@, ã| القسـاوة فهيى القلب@: غلظة وأمّا
القلب@/ رقيق وهو فظّاً ٕانسان يكون

هو الفـّظ فٕاّن وص)بة@, خشونة فيه ٕاظهاراً كونه فباعتبار الَكِرش@: ماء وأمّا
عمل@/ أو منطق ã| وص)بة ُخشونة فيه ما ٕاظهار

وآثاره@/ أ�صل لوازم من فهو التكّره@: وأمّا

Xن عمل@, أو منطق ã| فّظ عن ا�جتناب ع� تدّل الكرZة ا��ية أّن :O@�و
ا�جBع@/ ã| العمل أو إ�ص)ح أو ع�التبليغ موظّفاً @كان

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

فعل@:

وفعل اXّرة@/ والَفْعلة@: ِفعال@, وbعه الفِعل Ëº�ٕوا فانفعل@, فَعً) فعلته ـ مصبا
اخَتَلقه@/ الكذب@: وافتعل ذهاباً@, ذهب مثل فَعاً�

ذلک من وغ�ه@, عمل من ء ãÏ¾ ٕاحداث ع� يدّل صحيح أصل فعل@: ـ مقا
وما الكرم والَفعال@: قبيحة@/ أو حسنة فَعلة ف)ن من وكانت فَْعً)@/ أفعلـه كذا فعلت

حسن@/ من يُفعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا, العمل نسـبة بلحاظ فالفعل عمل@, ٕاNاد هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن



١٢٧ فقد

عمل@/ ٕانّه يقال اòارج ã| الوقوع جهة لوحظ وٕاذا منه@/ وصدوره الفاعل

ا Ø̂ وٕا بذّم@, و� يتّصف]دح � عمل@: ٕاNاد وهو هو حيث ومن نفسه ã| والفعل
/@ ّ اòارجيى العمل وهو اXتعلَّق خصوصيّة تابع هو

:@ ã| Fك اXنكر ã:ف
/@١٣٥ . ٣ ـ @فاِحشًة َفَعلوا ذا@ ٕا واّلذين

:@ ã| Fك اXعروف ã|و
/@٢٣٤ . ٢ ـ ْعروف ÒXبا Îّن ß»أنف ã|َفَعلن Dف

:@ ã| Fك تعا,@, ا� ومن
/@٦ . ٨٩ ـ بعاٍد ربّک َفَعَل @كيَف

واXدح مذموماً@, و� Wدوحاً يكون � فاعل@: هو حيث من الفاعل أّن فظهر
العمل@/ ذلک ٕاNاد متعلََّق ã| خصوصيّة من ينشآن ا Ø̂ ٕا والذّم

عمً� فليعَمْل صا¡اً@, عمً� وعِمل وآَمن ـ تعا, قوله ذ@كرنا@: ما ع� ويدّل
ِفعً)@, وافَعْل ِفعً)@, فعَل يقال@: أن يصّح و� ـ منكُم عاِمٍل عمَل اُضيُع * ã Ùæ ٕا صا¡اً@,

فاعل@/ فَْعَل اُضيع و�

عمل@/ متعلَّق يكون � هو@: حيث من اXطلق إ�Nاد فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فقد@:

فقدت ـ قوGـم ذلک من وَضياعـه@, ء ãÏ¾ َذهاب ع� يدّل اُصيل فقد@: ـ مقا
تفقّدت قولک@: فأمّا َفواقد@/ وا	مع بعَلها@, أو ولدها تَفقد اXرأة والفاقد@: فقداً@/ ء ãÏ¿ال

/@ Òالط� وَتفقَّد ـ@ ٕايّاه فقدك عند تَطلبه ٔ�@نّک أيضاً@, هذا من فهو تطّلبته@, ٕاذا ء ãÏ¿ال



فقد ١٢٨

وفقـيد@, مفقـود فهو عدمتـه@, وفقداناً@: ÍÈب باب من فَقداً فقدتـه ـ مصبا
غيبته@/ عند طلبته وتفّقدته@: مثله@/ وافتقدته@:

والدها مات قد فاقد@: امرأة ويقال الِفقدان@, الَفقد@: ـ الليث ـ ٤١ . ٩ الxذيب
ã'ّال النساء@: من الفاقد ـ ّ أ�صمعيى الثَّكول@/ وهيى فاقد امرأة ـ عبيد أبو يمها@/ Òa أو

زوجها@/ Zوت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

� Mيث عندك حضوره بعد عنک ء ãÏ¾ غيبة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
ضياع@, عدم@و� الفقدان ã|فليس الفاقد@/ وأنت ومفقود, فقيد فهو Tّله@, Qده@و�@تعلم

اòارج@/ ã| � علمک ã|وذهاب وضياع عدم نعم مطلق@/ ذهاب و� بل

أ�ربعة@/ اXواّد ب�هذه الفرق هو وهذا
. ١٢ ـ به جاَء ْن ÒXو ِلک ÒXا ُصواَع َنفِقد قالوا َتفِقدون ماذا zم َعلَ وأقَبلوا قالوا

/@٧٢
مكانه@/ و�@نعلم نظرنا عن غاب أيى

عن غاب ـواع الصُّ ٔ�ّن الدعوي@, هذه ã| صادقون م Øuفٕا بالفقـدان@: والتعب�
جهة@/ ّ أيى ã| مكانه و�@يدرون فعً) نظرهم

ودركه أخيه بوجدان ويَعلم أخيه@, فقدان يناسب وهو به@, يُكال ما والُصواع@:
ٕ�خوته@/ الّ)زم العطاء مقداَر وحضوره

/@٢٠ . ٢٧ الغائب�ـ من كان أم دهَد ÔG ا أري * ã* ما فقال Òالَط� وَتفّقَد

عن ا�طّ)ع وIقيق الطيور فقد أظهر أيى واختيار@, ع�مطاوعة يدّل التفّعل
اGدهد@/ أري � ã, ما فقال وغيبxم@, حضورهم



١٢٩ فقر

الفقدان@/ نتيجة الغيبة فٕاّن الغائب�ـ ـ وذ@كر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فقر@:

nو ماله@/ قّل ٕاذا تعب@: باب من يفَقر َفِقر يقال ]ع�فاعل@, الفق�فعيل ـ مصبا
اXؤّنث ã| وقالوا منه@/ Ëºٕا لغة@: ÛËÉوال بالفتح@, والَفقر بافتقر@, عنه استغنوا َفُقر@, يقولوا
ويـعّدي ,@FG ثالث و� وُسـفهاء@, سفzة ومثله اXذّكر@, كجمع ُفقراء وbعها فق�ة@,
فهو به@, نزلت قتل@: باب من فقراً الرجَل الداهيُة وفقرت فافتقر@/ أفقرته فيقال باGمزة
لغة والَفَقَرة /@Ì»بالك ِفقاَرة و�@يقال َفقار@, وا	مع اòرزة@, الظَّهر@: وفَقارة أيضاً@/ فق�

وَفَقرات@/ َفقر وbعها الفَقارة@, ã|
من ذلک@, غ� أو عضو من ء ãÏ¾ ã| انفراج ع� يدّل صحيح أصل فقر@: ـ مقا
اXكسور والفق�: @بيyا@/ ã'ّوالفصول@ال للُحزوز يت Ød الواحدة@فقارة, للظهر, الفَقار ذلک
كاÌºة ا@ Øuكأ الداهية@, وهيى الفاقرُة@, م Ötفقَر ذلک ومن ومسكنته@/ ذلّته من الظهر فقار
الفق�@: وأمّا عيش@/ من بُلغة له الّذيى الفق�@: يقولون@: العلم أهل وبعض الظهر@/ لفَقار
الصيد@: وأفَقرك /Ì»ُرض@وك�أ@ ã|@ُهزم ٔ�@نّه صحيح, وقياسه القناة, من اXاء رج ÒU@فٕاّنه
Øj خطمه َحززت ٕاذا البعـ�@: فقرُت ويقال ترميـه@/ Ø'ح فقاره من أمكنک أ@نّه fعناه
ك}ا@/ ÒAل :@أعرُتک@َفقارها ã'وأفقرتُک@ناق ضه/ لُتذّله@وتروِّ ا	رير ّز Ò¡ع�@موضع@ا جعلت

ثقبته@/ ٕاذا َرَز@: Òòا وفقرت

اXال@, من فق� ورجل عف@/ والضُّ عف الضَّ مثل ,@�الغ ضّد والُفقر@: الَفقر ـ لسا
ما له الّذيى والفق�@: َفقائر@/ نسوة من واُ�ن`فق�ة ُفقراء@, وا	مع فق�@, فهو َفُقر وقد
وهو الظهر@, فَقار واحدة والفَقارة والفَقْرة والِفقرة له@/ ء ãÏ¾ � واXسك�الّذيى يأ@كل@,



فقر ١٣٠

الَعْجب@/ ٕا, الكاهل لدن من الصلب عظام من انتضد ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,@�الغ قبال ã| وهو احتياجاً@, يوجب ضعف هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
ا�حتياج@/ يرفع قّوة هو �الغ فٕاّن

ماً�@, فق� ٕانّه يقال Fك ا¡يثيّات@, جهة ومن وضعفاً@, شّدة مراتب �اXع وGذا
غ�ها@/ أو أخ)قاً@, أو أدباً@, أو ,@ ÓFعل أو

ã| اÇXراتب أعـ� أّن Fكـ ,@ ãçالذا الوجود ã| الفقر هو الفقر@: مراتب وأعظم
ذات ã| �اÇXع هـذا Í½وينح ا¡يثيّات@, bيع ومن ذاته ã|و بذاته �الغ هو :@�الغ

وجّل@/ عّز الواجب

بذاÇtا فقـ�ة ا Øuأ ٕاذ اXمكنة@, اXوجـودات مراتب قاطبـة يعّم Ø ãçالذا فالفقر
نفعاً لنفِسه لک ÒZ* بقاء@/ و� قدرة و� قّوة و� وجود و� حياة أنف«Îا من وليسGا

اً@/ ØÍÒÈ*و

/@١٥ . ٣٥ ـ ا¡ميد Ø ã�الغ هو Dُوا Dِٕا*ا أنrالُفقراء النّاُس ا Ûv@أ يا

/@٣٨ . ٤٧ ـ وأنrالفقراء Ø ã�الغ Dُوا نفِسه عن َيبخُل ا Ø̂ فٕا َيبخْل وَمن

يى اÇXادِّ إ�نسان ولكّن اXوجودات@/ سائر ã|و إ�نسان ã| أ�مر حقيـقة هذا

ّ الظاهريى اXال@والaوة@وا¦كّن @موضوع ã| يتحقّقان ا Ø̂ والغ�@ٕا الفقر ا¤جوب@يتخّيل@أّن
ع� إ�نسان يأمن و� بل Tدود@, قليل متاع الّدنيـا ا¡ياة أّن عن غافً) ,@ ّ الدنيويى

وقواه@/ نفسه ã| فقر ٕا, مضافاً ا��فات@, من وحفظه واستمراره بقائه

Mقيقة والعلم لوازمه@, ومن وجوده جوهر الفقر أّن مع الفقر@, من Oاف فهو



١٣١ فقر

ا� ã| �الغ حقيقة ٕادراك ٕا, إ�نسان يصل به ٕاذ إ�دراك@, وكFل اXعرفة غاية فقرة
وجّل@/ عّز

وا�حتياج@: الفقر عن أولياءه الشيطان ّوف ÔO التخيّل@والوحشة: ع�هذا وبناًء
الفقَر َيعدكم الّشيطاُن يد Òa Ø ã�غ Dا أّن واعَلموا ///@r كَسبْ ما َطّيبات ِمن أنفقوا

/@٢٦٨ . ٢ ـ بالَفحشاء ويأمركم

مـاّدة وقلع اXاّديى �الغ هو مطلوwم@: وغاية الدنيا أهل رغبة منxي ٕاّن نعم
/@ اXاّديى بالعيش التعيّش التعّلق@بالدنيا@وTبّة حقيقة هو وهذا الدنيويّة, @حياtم ã| الفقر

بالفقر@/ الدنيا ا¡ياة زوال ويذّكرهم الطريق هذا من Oّوفهم ا Ø̂ ٕا والشيطان
عذاب أشّد أيضاً ا��خرة ã| الفقر Jسبون الّدنيا@: ا¡ياة ã| اXتوّغلون وهؤ�ء

ابت)ء@: وأعظم

ناِظرة ا Øwر ٕا* ناÍßÈة يومئٍذ وجوٌه خرةَ Ð*ا وتََذرون العاِجلَة ّبون ÔI بل @كّ�
/@٢٥ . ٧٥ ـ فاِقرةٌ ُيفَعلwا أن َتظّن باÌºة يومئٍذ ووجوٌه

قـبال ã| والفـاقرة روّية@/ دون من الُعبوس وهو الناÍÈة@, قبال ã| فالباÌºة
ا��خرة@/ ã| ا¡ياة وJيط وحاجة فقراً يوِجد ما وهو ا¡ميد@, Ø ã�الغ الّرّب ٕا, النظر

ا��خرة@/ وتذرون العاجلة Iبّون ã'ّال للوجوه الظّن وهذا
الروحانيّة أنف«Îم حقيقة@ذواtم@ومقامات يشاهدون الدنيا الوجوه@بزوال فهذه
�يقدرون Øj علzم@, ا	هات bيع من الفقر واستي)ء wم الضعف@وا�حتياج وٕاحاطة

ã| Fك وعظمته@, ج)له نور من ويستفيضوا فقرهم@, يرتفع Ø'ح ,@ Ø ã�الغ الرّب ٕا, النظر
الناÍÈة@/ الوجوه

/@٣٢ . ٢٤ ـ oعل واسٌع Dُوا فضله ِمن Dُا م ßyيُغ ُفقراَء يكونوا@ ٕان



فقع ١٣٢

أ�خ)قيّة الفضائل با@كتساب ـ أ�ّول بأمرين@: Jصل ا Ø̂ ٕا غ�النفس أّن فظهر
به والتعلّق وا�رتباط والتوّجه الرّب ٕا, بالنظر ـ ãæوالثا الصا¡ة@/ بأ�عFل وإ�تيان

ل)ستنارة@/

آثار من هو ا Ø̂ ٕا الدنيا@: ا¡ياة ã| والفقر �الغ جهة من الناس اخت)ف ٕاّن Øj
اXعيشة أسباب ومن ا¡ياة@, ã| والعدل النظم آيات ومن اòلق@, ã| والتدب� ا¡gة
أ�عFل oوتقسـ ا¢تلفة@, الطبقات وجود لزوم بلحاظ إ�نسان@, جامعة ã| واXدنيّة

الطبقات@/ تلک والوظائفMسب

@معا¾Îم@, ã|@تاجون@ٕاليهJ@ما ويؤتوهم الفقراء, ع� بأن@ينفقوا أ�غنياء ويوظّف
واXضيقة@: الع«Ìة عyم ويدفعوا

ـ Gم ÞÌ¾ هو بل Gم خ�اً هو فضله من Dُا آتzم ]ا َيبخلوَن اّلذين Úéس ÒJ و*
/@١٨٠ . ٣

/@٢٧١ . ٢ ـ لكم Õخ� فهو الفقراَء وُتؤتوها فوها ÔH وٕان

ا� عباد خدمة ٕا, والتوّجه اXال@, Tبّة Ì»وك بالدنيا@, التعلّق تضعيَف فيه فٕاّن
أعـظم من وهذه ل)جBع@, وٕاص)حاً العيش@, مضيق من الفقراء وSاة اXستضعف�@,

لٔ)غنياء@/ العبادات

فـرهنگ ـ ã| Fك ـ �فُقارا@� ال«Ìيانيّـة اللّغة من مأخوذة فهيى الفَقـارة@: وأمّا
/@ ّ مشتقات@با�شتقاق@ا�نðاعيى وتشتّق@مyا هّينة@/ ضعيفة العظام ٕا,@أّن مضافاً / ãKتطبي

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

فقع@:

كلFت وهيى قياس@, ع� موضوع غ� وكَِلَمه الباب هذا أّن ٕاعلم فقع@: ـ مقا



١٣٣ فقع

أذّل هو فيقال الذليل@, الرجل يُشبّه وبه أة@, Ògال من ÍÈب الَفقع@: ذلک من متبائنة@/
يُشِبه � ا ØWو ت@/ صوَّ بأصابعه@: فقَّع قوGم من وهذا صاص Ô¡ا والفَقع ِبقاع@/ فَقع من
منه يقال ا¡ال@, سوء إ�فقاع@: ويقولون@: فاقٌع@/ أصفُر يقال أ�صفر@, صفة قبله الّذيى
Xا فُقّاعاً يى Ød اòليل@: قال /@ Ø ãèعر ٕانّه فيقال الفُقّاع@: فأمّا بوائقه@/ الّدهر@: وفَواقع أفقَع@/

اXاء@/ فوق ـ كالقوارير والفقاقيع@: الزبد@/ من رأسه ã| يرتفع

لونـه فَِقع وقد فرة@, الصُّ شديد أيى فاقع@, أصفر قولک مصدر الفُقوع@: ـ صحا
النُّفاخات والَفقاقيع@: يُ¿Ìب@/ الّذيى والفُقّاع@: الداهية@/ والفاِقعة@: فُقوعاً@/ ويفقُع يفقَع
خـوة@, الرِّ البيضاء وهيى أة Ògال من ÍÈب والَفقع@: كالقـوارير@, اXاء فوق ترتفع ã'ّال

الذليل@/ الرجل به ويُشبّه ,@Ì»بالك الِفقع وكذلک
ِفَقعـة@/ وا	مع أردُأها@, وهو أة Ògال من خـو الرِّ أ�بيض والِفقع@: الفَقع ـ لسا
الناصُعها@/ فرة اòالصالصُّ والفاِقع: خالصمنه@, : ّ وأبيضفُقاعيى البياض, شّدة والفَقَع:
الفاقع@: وقيل@: ا¡مرة@/ اòالص هو وقيل@: بياض@, aرتَه Oِلط :@ ّ وفُقاعيى فاِقُع وأaر

كان@/ لون ّ أيى أ�لوان@, من ã|الصا اòالص
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن وتلّون@/ انكدار من والصفاء اòلوص هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن
آخر@/ لون أو انكدار من غ�ه Oلطه Mيث� أ�لوان ã| اòلوصوالصفاء مصاديقه@:
والصوت الطعم@واللون@واXاّدة@/ خالصة@من ا Øuكأ بيضاء صافية رخوة كانت أة@ٕاذا Ògوال
واXرض والذلّة ا¡ال وسـوء فيـه@/ تلّون � كأ@نّه وتطويل ترجيع ب) Ùاللَّـ� ã|الصا
والفقّاع العيش@/ طول ã| والتحّول والتقيّد التلّون من Hلّصاً توجب ا Øuفكأ والفوت

اXواّد@/ عن وHلي½Îا تصفيxا باعتبار



فقه ١٣٤

كان@/ لون ّ أيى اللون@, �ليست]ع اXاّدة أّن فظهر
/@٦٩ . ٢ ـ اظرين النّ ØÌ» تَ لوuا فاقٌع صفراُء ا Øuٕا يقول انّه

ٕاّن ÇMيث فzا@, انكدار � خالصة وصافية صفراء أيى للبـقرة@, صفة فالفاقع
الناظرين@/ ØÌ»ي صفائها كFل من لوuا

البقرة باعتبار :@ ØÌ»ت وتأنيث الفاعل@/ باعتبار والتذك� للفاقع@, فاعل واللّون
الفاقعة@/ الصفراء

اXوصوف@/ متعلّق Mال صفة الفاقع ٕاّن إ�صط)ح ã| ويقال

ذبح وب� الناظر@, ØÌ»ي الّذيى والفاقع الصفراء لون ب� Dف التناسـب :O@�و
للورثة@/ ة ØÌ»م كFَل أيضاً ٕاحيائه ã| فٕاّن اXّيت@: ٕاحياء مورد ã| البقرة تلک

اòارج@, ã| طبيعيّة آثاراً وانكداره وصفائه للّون أّن الك)م@: هذا من ويستفاد

ã| وغ�ها وأ�لبسة ا¡يوانات ألوان ã| واòواّص ثار ا�� هذه بعض ٕا, اُش� وقد
الروايات@/

ـ Dا رaِة ãEف وجوُههم ابيّضت اّلذيَن وأّما ُوجوٌه@, وَتسودُّ ُوجوٌه َتبيضُّ يوَم
/@١٠٦ . ٣

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

فقه@:

:@ ØËÉبال وفقُه علم@, ٕاذا تعب@: باب من فَقَهاً@, وفَِقه ء@/ ãÏ¿ال فهم الِفقه@: ـ مصبا
القـاف ØËÉب فقـه رجل زيد@: أبو قال سـجّية@/ له الفقـه صار ٕاذا ØËÉال وقيل@: مثله@/
ã| يتفقّـه وهو َء@/ ãÏ¿ال أفقهتُک فيقال بأ�لف ويتعّدي /@ ØËÉبال فَقُهة وامرأة وك«Ìها

يتعّلم@/ مثل العلم

فِقهت تقول به@, والعلم ء ãÏ¿ال ٕادراك ع� يدّل صحيح واحد أصل فقه@: ـ مقا



١٣٥ فقه

وأفـقهتُک ال¿Ìيعة@/ بعلم ذلک اختّص Øj ِفقه@, فهو ء ãÏ¿ب علم وكّل أفَقهه@, ا¡ديث
لک@/ بيّنتُه ء@: ãÏ¿ال

ع� الك)م ÏÉقتÇ[ العلم هو الفقه أّن والفقه@: العلم ب� الفرق ـ ٦٩ الفروق
تَفقّـه Hاطبه Xن وتقوله بالتأمّل@/ يوصف � ٔ�@نّه َيفقـه@, ا� ٕاّن �@يقال وGذا تأّمله@,
َيفقهون يكادوَن * ـ الك)م �مع ع� ٕاّ� و�@يستعمل لتعرفه@/ تأمّله أيى ما@أقوله@,
علم يى Ùdو قول@/ وهو التسـبيح بلفظ ãçُا تسبيَحهم@: َتفقهوَن * ولكن ـ وأمّا َقْوً*@/

رسوله@/ وك)م ا� ك)م معرفة عن ã�مب ٔ�@نّه فقهاً ال¿Ìع
خاّصة@, Êºعه عند الك)م ãæعا[ العلم هو الفهم أّن والعلم@: الفهم ب� والفرق
يوصف أن Nوز و� يسمع@, ]ع�ما العلم ء بطيى كان ٕاذا الفهم@, سئّي ف)ن يقال وGذا

يزل@/ n Dف به هو ع�ما ء ãÏ¾ بكّل nعا ٔ�@نّه بالفهم@, ا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن يفAق القيد وwذا وتأمّل@, دقّة ع� فهم هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
وغ�ها@/ والفهم واXعرفة العلم مواّد

والدّقة@/ الفهم ع�اختيار ويدّل تفّعل@, فالتفقّه
والتأمّل والدقّة الفهم ãÏÉيقت موضوع كّل ã| بل بالك)م@, Uصوص غ� والفقه

التفّقه@/ فيه يصدق فيه@:

:@ ã| Fك القول ã| فالتفقّه

/@٢٨ . ٢٠ ـ ã*قو َيفقهوا ãæِلسا من ُعقدةً واحُلل

/@٩١ . ١١ ـ تَقول ا ØW @كث�اً نَفقُه ما شعيُب يا



فقه ١٣٦

/@٩٣ . ١٨ ـ قوً* َيفقهون َيكادون *

:@ ã| Fك واXعارف ãæعاXا ã|و
/@٤٤ . ١٧ ـ تسبيَحهم َتفقهون * ولكن

/@٣ . ٦٣ ـ َيفقهون * فهم عقلوwم فُطبع َكفروا Øj آمنوا م Øu@بأ

:@ ã| Fك اُ�خرويّة باُ�مور يرتبط Dوف
/@٨١ . ٩ ـ َيفقهون كانوا لو َحّراً أشدُّ Øsجه ناُر قل

:@ ã| Fك التفقّه مطلق ã|و
/@٨٧ . ٩ ـ َيفقهون * فهم عقلوwم وُطبع

/@١٢٧ . ٩ ـ َيفقهون * قوم م Øu@بأ م Òwقلو Dا Íف Ò¼ Íفوا Ò½ان Øj
الصفة@/ wذه متّصفاً يكون مَْن والفقيه ع�@دقّة@وتأمّل/ الفقه@]ع�@الفهم أّن فظهر

]ورد@/ Oتّص و� مطلق وهو
. ٩ ـ قوَمهم ولُينذروا الّدين ã| ليتفّقهوا طائفة مyم ِفرقة كّل من نََفَر فلَو*

/@١٢٢

ا�س)م@/ منه@دين Iت@برنا¶@ومقّررات@وأحكام@معّينة@ويراد اòضوع هو الّدين
يرتبط ما Øj إ�س)مّية@/ واXعارف وا¡قائق ا�عتقادات اُ�و,هو اXرتبة ã| وبرناVه
اXرتبطة واXقّررات أ�حكام Øj الباطنّية@/ الروحانيّة وIصيل وtذي}ا النفس بðكية

واXعام)ت@/ والعبادات اòارجيّة بأ�عFل
يكـون ]ÇÒن ين@: الدِّ أهل لسان ã| الفقيه اختّص الكرZة ا��ية هذه و]ناسـبة
بالطاعات اXربوطة اXتديّن�أ�حكام ب�عموم Dف اXتداول كان وØXا ين, @الدِّ ã| متفقّهاً

أ�حكام@/ تلک ã| يتفقّه ]ن بيyم Dف Uتّصاً جعل واXعام)ت@:



١٣٧ فكر

معارف ٕا, يتوّجهوا n حيث ا¡قيـقة@, هذه عن الناس غفلة أ�سـف@: ومن

ã| والف)ح معارفه@, هو ين الدِّ حقيقة أّن مع وأحكامها@, النفس tذيب وٕا, إ�س)م
النفس@: تزكية

ا@/ ×zَدّس َمن خاَب وقد ا ×z َز@كّ من أفَلح قد

حقائق وعن حقائقها عن وغفلوا بألفاظها@, وا¡قائق اُ�صول من ا@كتفوا نعم
الðكية@/ بعلوم يرتبط ما

عندهم وليس فقهاء@, أنف«Îم وا Ødحيث علFئهم@, العلFء العجيبمن والعجب
وقد ـ@ ٕالzا ٕاّ� الناس يدعون و� أحكامها@, ã| ٕاّ� و�@يبحثون بالفروع@, يرتبط ما ٕاّ�

ا�@/ ذ@كر وأنَسْوا نََسْوا

وفـريضة ة@, ÒgT آية ـ@ ث)ثـة الُعلوم ا Ø̂ ٕا �ص�@: ا� رسـول قال ,@ ã|الكا ã|
الث)ثة@/ العلوم ٕا, ٕاشارة ـ@ قا_ة وسنّة عادلة@,

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

فكر@:

فكر@, أ�مر ã| ã,و /@ ãæعاXا لطلب والتدّبر بالنظر القلب ترّدد الِفكر@: ـ مصبا
فيه@, وتفّكرت ÍÈب@, باب من أ�مـر ã| فكرت مصـدر والَفكر@: وروّية@/ نظر أيى

ِفَكر@/ وbعها ا�عتبار@, من الِع�ة مثل ا�فتكار ٕاËºمن والِفكرة@: وأفكرت@/

ورجـل اً@/ ß�معتـ قلبُه د ردَّ ٕاذا تفّكر يقال ء@/ ãÏ¿ال ã| القلب ترّدد فكر@: ـ مقا
الِفكر@/ كث� ِفكِّ�@:

والِفكرة@/ الِفكر Ëº�ٕوا التأمّل@, التفّكر@: ـ صحا
بدvـة@/ ويكون فكراً يكون النظر أّن والفكر@: النظر ب� الفرق ـ ٥٨ الفروق



فكر ١٣٨

البدvة@/ عدا ما والفكر
والتفّكر العواقب@/ ã| القلب@بالنظر ف ØÍ½ت التدّبر أّن والتدّبر: والفرق@ب�التفّكر

الد�ئل@/ ã| بالنظر القلب ف ØÍ½ت
بالقلب@: والنظر /@ÍÒ½بÔXا Lو به إ�قبال :@Í½بالب فالنظر اXقابلة@, النظر@: وأصل
قَرن وٕاذا اXأمول@/ Lو به إ�قبال هو بأ�مل@: والنظر فيه@/ اXفكَّر Lو بالفكر إ�قبال
تقليب به اXراد كان Í½بالب قَرن وٕاذا فيه@/ ينظر ما أحوال ã| الفكر فهو بالقلب النظر

ا¡اّسة@/ س)مة مع رؤيتُه يُلتمس ما Lو ا¡دقة
و� ُيطَلب@, ما معرفة به اXؤمَّل النظر هو التأمّل أّن والتأمّل@: ب�النظر والفرق

تأمًّ)@/ نظر كّل وليس نظر تأمّل فكّل مّدة@/ طول ã| ٕاّ� يكون

والبدvة النظر@/ آخر بعÎÉم@: قال Dف الرويّة أّن وّية@: والرَّ البَدvة ب� والفرق
القول وبدvة البدvة@/ خ)ف وهو ء ãÏ¿ال ã| التفّكر طول الرويّة بعÎÉم@: وقال أّوله@/

فكر@/ غ� من يكون ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقّدمات ٕا, بالنظر منه وتأمل القلب ف ØÍ½ت هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
مطلوب@/ Vهول ٕا, wا لzتديى ود�ئل
:@ ّ الس واريى يقول ما منه وقريب

اÇÇÔXراِد ٕا, َّ مَـباديى ومن اÒXباديى ٕا, حركٌة الِفكُر

ا��خرة@/ اُمور ã|و اXعقو�ت ã|و ا¤سوسات ã| يكون والفكر

:@ ã| Fك ا¤سوسات ã:ف



١٣٩ فكر

/@١٩١ . ٣ ـ وأ*رض واِت مى السَّ َخلق ã| وَيتفّكروَن
/@٨ . ٣٠ ـ Îم ß»أنف ã| َيتفّكروا n أَو

:@ ã| Fك اXعقو�ت ã|و
/@٤٤ . ١٦ ـ َيتفّكرون ولعّلهم ٕالzم ل نُزِّ ما للنّاس Ò Øلُتب� @كَر الذِّ ٕاليک وأنَزلنا

/@٢١ . ٣٠ ـ َيتفّكرون لَقوم يات Ð* ذلک ã| ٕاّن وَرaة ةً موّد بيَنكم وَجعل
:@ ã| Fك اXاّدة وراء ما nعوا ã|و

لقوم ياٍت Ð* ذلک ã| ٕاّن َمنامها@/// ã| ْت Ô] n ã� والّ َموtا Òح� أ*نفَس Ø|َيتو Dُا
/@٤٢ . ٣٩ ـ َيتفّكرون

:@ ã| Fك التفّكر مطلق ã|و
/@٤٤ . ١٦ ـ َيتفّكرون وَلعّلهم ٕالzم ل نُزِّ ما للنّاس Ò Ùلُتب� @كَر الذِّ ٕاليَک وأنزلنا

هو ما ٕا, ليصل معنويّاً أو ماّدياً Øمع� موضوع ã| ãالقل� النظر جو�ن ف�اد
ٕاليه@/ وvتديى له مطلوب

نزول أّن Ø'ح بالتفّكر@, تتحّصل ا Ø̂ ٕا موضوع@: ّ أيى ã| ا¡قّة اXطلوبة فالنتيجة
الدقيق@: التفّكر ع� متوقفة مyا@: وا�ستنتاج ا��يات

/@٢١٩ . ٢ ـ تتفّكرون لعّلكم ياِت Ð*ا لكم Dُا Øُيب� @كذلک

إ�حساس@: من اXوانع وانتفاء البا¼Íة ع�@قّوة يتوقّف أ@نّه FكÍ½بالب النظر Øj
فيه@, إ�دراك قّوة ووجود البص�ة ã| نورانيّة ٕا, Jتاج وَجو�نه بالقلب النظر @كذلک
من@تعّصب@وأغراض@نفسانّية@وأمراض@قلبّية@وكدورات@باطنّية@/ اXوانع@وا¡جب وانتفاء
يَصل أن ٕا, وضعفاً@, شّدة البصائر مراتب حسب ع� مراتبه Hتلف فالتفّكر

سنوات@/ عبادة ساعة ã| تفّكر تُعادل مرتبة ٕا,



فّک ١٤٠

الشيطان خطوات واتّبع اGوي واستو,عليه ُخrع�قلبه من تفّكر @قباله ã|و
نور@: له وليس

/@١٨ . ٧٤ ـ ر َقدَّ كيف فُقتل ر وَقدَّ فكَّر ٕانّه

من وخلوصه القلب نور Nمعها ع�مقّدمات@, يتوقّف اXنتج الصحيح فالتفّكر
الفاسدة@: أ�غراض

بصاِحبكممن ما َتتفّكروا Øjوُفرادي�َمثD َتقوموا أن بواِحدة أِعُظكم ا Ø̂ ٕا ُقل
/@٤٦ . ٣٤ ـ لكم نذير ٕاّ* هو ٕان ِجنّة

nو حياته مّدَة يُصاح}م لشخص والعقل شد الرُّ موضوع ã| التفّكر كان فٕاذا
متوقّفاً وحقيقة@: وأمانة ع�صدق ا¡ّق@والعقل@وهو Oالف ضعيفاً عمً) منه ُيشاهدوا
واXتشاwات@/ ا£هو�ت سائر ã|فكيف النظر@: وتطه� � والقيام ع�ا�خ)ص

ومن نفسه ã| التفّكر فٕاّن لعّل@, ـ بكلمة موارده@: ã| التعب� لطف يظهر وwذا
منتج@/ غ� أو Wكن غ� مقّدماته@, Iقّق دون

اختصاصه أو العقل@, نظر Iت بكونه اختصاصه وأمّا مفهوم@الفكر@, حقيقة هذا
للحيوان فٕاّن ا¡ّق@/ أ�صل عن فخارج ا�صط)حات@: من ذلک غ� أو بإ�نسان@,
الفكر Oتـّص ف) وفكراً@, وادرا@كاً واختياراً عقـً) وقـواه ذاتـه سـعة حدود ã| أيضاً

علم@/ عقل@, ـ راجع ـ حيوان كّل ã| عاّم هو بل العاقل@, اXؤمن بإ�نسان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فّک@:

من فَكّاً العظم وفككُت ُفكوك@/ وا	مع فَكّاِن@, وYا اللِّحي@, الفَـّک@: ـ مصبا
خّلصته@/ الرهن@: وفككت ,@ròا وفككت بنفسه@/ وانفّک َمفِصله@/ من أزلته قتل@: باب



١٤١ فّک

والّرّق@, إ�سار من خلّصته ٕاذا والعبد@: أ�س� وفككت لغة@/ Ì»والك وإ�Ëºالَفكاك@,
وأطلقها@/ أعتقها أيى ـ رقبًة وفکَّ فّكها@/ ã|و رقبته فَكاك ã| يسعي وهو

وهو الرهن@, فَكاك ذلک من وانفراج@, ع�تفتّح يدّل صحيح أصل فّک@: ـ مقا
فَكّاً@/ أفُكّـه ء ãÏ¿ال فككت ويقال /@Ì»بالك ã|الكسـا وحكي ا�نغـ)ق@, من فتحه
هو �واXعـ �@يزال@, �]ع ذلک@, يفعل �@ينفّک وقوGم انفرجت@/ أيى قدُمه@, وانفّكت
K مُـلتَ والفكّان َضعفاً@/ مَفِصله عن نِكب ÒXا انفراج والفَّک@: �@يفـAقان@/ الفعل وذلک

ل)نفراج@/ بذلک يا Ødو دق�@, الشِّ
وكذلک ,@Fxفكك فقد Fxفصل ßمشتبك� وكّل خّلصته@, َء@: ãÏ¿ال فككت ـ صحا
الدواء جعلت :@ Ú ãالص� وفككت الرجل@ب�فّكيه@/ مَقتل ويقال اللِّحي@, والفّک التفكيک@/
ٕاذا الكب� ã|وذلک َيْيه@, ß¡ َج فرَّ قد يريد وفّرَج@, فَکَّ قد الكب�@: للشيخ ويقال فيه@/ ã|
انـفساخ والفَكَک@: خـّلَصه@/ وافـتّكه@: الرهَن وفّک ِرم@/ ÒGا الرجال@: من والفاّك هِرم@/

وا�سAخاء@/ ا¡مق والَفّكة@: القدم@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العبد انط)ق مصاديقه@: ومن قيد@, عن انط)ق هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
الرهـانة@/ قـيد عن الرهن وانط)ق إ�سارة@/ قيد عن أ�سـ� وانط)ق الرقّية@/ عن

وهكذا@/ اXفِصل@/ ã| وا�تصال الربط قيد عن العظم وانط)ق

أ�صل@, مصاديق من فهو موجود@: قيد عن ا�نط)ق فيه يصدق مورد فكّل
Qّوز@/ فهو تشبّه فيه كان وٕاذا@

/@١٣ . ٩٠ ـ َرَقبَة َفکُّ الَعَقبَُة ما أْدريىک وما الَعَقبََة |قتََحَم ف�



فّک ١٤٢

تـعا, قـوله ويناسـب ا	بل@/ طريق ع� ويطلق شـيئاً@, يتعّقب ما الَعَقـبة@:
عقب ã| يكون ما مÇyا اXراد فيكون اXرتفع@, اXكان النجد فٕاّن النَّْجَدين@, ْيناُه وَهَد

طريقه@/ ã|و النجد
,@ اXاّديى العيش ã| مطلوبة حسنة رفعة أيى وا��خرة@, الدنيا سعادة والنجدان

/@ Ø ãæالروحا العيش ã|و
عن انط)قاً النجد@: ٕا, والوصول العقبة ّ طيى ã| فٕاّن بالفّک@: Ôالتفس� ويناسبه

باXاّدة@/ وا�بت)ء وا�Lطاط ا�Kفاض
هذا ã:ف وأ�شخاص@, اÇXوارد باخت)ف مصداقها Oتلف العقـبة أّن :O@�و
ã| واXسك�@, oاليت وٕاطعام للرقبـة@, الفک يناسـب أحد�@: يََرُه n أن �أJسُب اXورد

باXال@/ التعلّق قبال
ـ البّينة تأتzم Øح� Òمنفّك� ك� ßÌ¿Xوا الكتاب أهل من َكَفروا اّلذين يكن Òn

/@١ . ٩٨
وال¿Ìك@/ الكفر قيود منطلق�عن أيى

والفصل وا�نفراج والفتح والتخليص إ�زالة دون باXاّدة@, التعب� لطف فظهر
اXلحوظ�فzا@/ القيدين �نتفاء وغ�ها@,

تعلّل وهذا اXطلوب@, ã| وبيان وضوح فيه يكون ØFع عبارة فهيى البّينة@: وأمّا
والقرآن@/ الرسول من أقوي بيّنة ّ وأيى ا¡ّق@, قبول ã| مyم

وٕان الفعل@, هذا عن ينطلق � أ@نّه ف�اد كذا@: يَفعل زيد �@ينفّک ـ قوGم وأمّا
تقيٌّد@/ فيه @كان

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



١٤٣ فكه

فكه@:

وقـوله يابساً@, أو كان َرطباً بأ@كله يُتنّعم ما أيى به يُتفكّه ما الفا@كهة@: ـ مصبا
ع�فضل تنبzاً بالتسمية Hّص Øj Vملة تذكر ـ وُرّمان ل ÒKو فا@كهٌة Fzف ـ تعا,
فـzا@/ النفس �نبسـاط اXزاج :@ ØËÉبال والُفكاهة الفا@كهة@/ من والرمّان والنّخل فيه@,

تعّجب@/ وتفّكه@: الفا@كهة@/ أ@كل وتفّكه@: به@/ [تّع ء@: ãÏ¿بال وتفكَّه
الَفِكـه@: الرجل ذلک من واستطابة@, طيب ع� يدّل صحيح أصل فكه@: ـ مقا
فا@كهة@: ÔXا الباب@: ومن ُتستطاب@وُتستطرف@/ ا Øu@�ٔ الفا@كهة@: الباب@: ومن الطيِّب@النفس@/
دّرتا ٕاذا والشـاة@: الناقة أفكهت الباب@: ومن الك)م@/ من يُستح� وما زاحة ÔXا وهيى
فليسمن التفّكه@: فأمّا /@éّالل أطيب وهو اللéّأدæُخثورة ã| وكان الربيع@, أ@كل عند

التنّدم@/ من وهو تفّكنون@, وأ�صل إ�بدال@, باب ومن هذا@,

وهو الَفكاهة@, من مأخوذ وهو َمّزاج@, ضّحاك أيى َفِكه@: رجل ـ ١٢٠ ا�شتقاق
ٕاذا القـوم وَتـفا@كَـه /@éّالل طيِّبة غزيرة ُمفِكهة@: وناقـة لق@/ Ôòا وُحسن بعيـنه زاِج ÔßXا

�هون@/ أيى فَِكهون وقوم [ازحوا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بودن� طبع �خوش ء@, ãÏ¾ طبيعة ã| طيب هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن
أو طعم@, ã| أو ُخلق@, ã| أو عمل@, ã| أو تكّلم@, ã:ف Mسبه@, ء ãÏ¾ كّل ã| �اXع وهذا

غ�ها@/
الطـيِّب واÇÔXزاح الطبيعة@/ ã| طيِّباً كان ما ا¥ـار من الفا@كهة مصاديقـه@: ومن
اللّطيف الطيِّب éّوالل الطبع@/ ã| ظريفاً لق Ôòا طّيب كان ٕاذا والرجل ذاته@/ ã|اللّطيف



فكه ١٤٤

اXوافق@/ الطيِّب والعيش الربيع@/ ã|
أ�صـل@/ آثار fن والضحـک@: وا¦تّع وا¡)وة والتلّذذ والتنّعم التعّجب وأمّا

الطيب@/ ]ناسبة Qّوز والّلهو@:
الفا@كه@/ من أزيد الُفكاهة@, ã| ع�اشتداد يدّل كاòِشن والفَِكه

بالتشديد@/ فّكهت وكذلک ُمفِكهة@, وهيى الناقة أفكهت فيقال@: باGمزة@, ويتعّدي
فتفّكه@/ بك)م أو بفا@كهة فكّهته فيقال

/@٥٥ . ٣٦ ـ فا@ِكهون ُشغل ã| اليَوَم ا(نّة أصحاَب ٕاّن
/@٢٧ . ٤٤ فا@ِكه�ـ فzا كانوا ونَْعمة
/@nسا معتدل ّ طبيعيى طّيب عيش ã| أيى

/@٧٣ . ٤٣ ـ تأ@كلون مyا كث�ةٌ فا@ِكهة فzا لكم
/@٤٢ . ٧٧ ـ يشxون ا ØW وَفوا@كَه

طبيعّية@/ طيّبة وهيى ويأ@كلون@, يشxون ا ØW \ار أيى
/@٦٨ . ٥٥ ـ وُرّمان ل ÒKو فا@كهٌة فzا

/@١١ . ٥٥ ـ أ*@كFم ذاُت والّنخُل فا@كهٌة فzا

وا¥رة@, ع�@Vموع@الشجرة تطلق ان@والزيتون@والعنب@: النخل@والرمّ سبق@أّن قد
ا��يـة ã| عليه ويدّل التأويـل@, ٕا, Jتاج Ø'ح أ\ارYا والرمّان النخل من و�@يراد

أ*@كFم@/ ذات والنَّخُل ـ تعا, قوله الثانية
يطيب ع�ما و�@يطلق بالطبع@, اُ@كله طيِّباً@ يكون ما ع�كّل تطلق والفا@كهة@:
ÇNمع هذا وع� ã:الوص اXفهـوم مyا ويراد والعمل@/ واXزج كالطبخ بالعرض اُ@كله

والتّّمار@/ اللّبّان ã| Fك فَكّاه@, ٕانّه الفا@كهة لبايع و�@يقال وفواعل@/ كفاعلة بالفوا@كه@,



١٤٥ فكه

الفا@كه@/ وب� بيyا وللفرق ا¥رة@, باعتبار الفا@كهة وتأنيث

/@٣١ . ٨٣ َفِكه�ـ انقَلبوا@ ٕا*أهلهم انقَلبوا ذا@ وٕا

هون ØXم م Øu@فكأ وٕاهانxم@, وغمزهم أعGFم سيئات ٕا, يتوّجهوا أّن غ� من
Vرم�@/ كوuم وعن ا¢الفة ãÏ¼عاXوا أ�عFل من ؤون Ø�م

. ٥٦ ـ رومون ÒT بلLن غَرمون ÔX ٕانّا َتفكَّهون rفَظل ُحطاماً علناه Ò) َنشاء لَو
/@٦٥

الُفكاهة ٕاّن وقلنا التفعيل@, أثر قبول ع� ويدّل تفّعل@, والتفكّه تتفّكهون@/ أيى
التـفكّه هنا واXراد ُخلق@/ أو موضوع أو عمل أو ك)م ã| Iقّـقه من أعّم والتفكيه
ÇLن بل ÇXغرمون ٕانّا متفكِّه�@: ويقولون بالقول الُفكاهة يُظهرون م Øu@أ أيى بالقول@,
وجـزاء Ø ãغـي� أخذ زراعxم ã| العـذاب هذا وبأّن بذنوwم و�@يعAفون Tرومون@/

/@ ّ ٕاG×يى
والتصّنع@/ ع�التكلّف يدّل التفّعل ٕاّن ـ مع�قوGم وهذا

تعا,@: قوله فيُشبه الليل@, كظّل الظّل ã| rدخل أيى ,@rظلل :@rظَل وأصل
َفِكه�@/ انقَلبوا@ ٕا*أهلهم انقَلبوا ذا@ وٕا

:@ ã| Fك ,@ ّ اُ�خرويى Ø ãæالروحا ومن ّ الدنيويى ّ يى اXادِّ من أعّم الُفكاهة ٕاّن Øj
. ٣٦ ـ َيّدعون ما وGم فا@كهة فzا فا@ِكهون@, ُشْغٍل ã| اليوَم ا(نِّة أصحاَب ٕاّن

/@٥٧

/@٤٢ . ٣٧ ـ َفوا@كه معلوم ِرزق اُولئکGم

ا¥Çار@: ã| طيّباً يكون ما والفا@كهة /@ ّ الطبيعيى الطيب عن عبارة الفَكه كان وØXا
هيى فzا الفا@كهة ومن وفكراً@/ وعيشاً حاً� الطّيب هو ا	نّة ã| الفا@ِكه من اXراد فيكون



فلح ١٤٦

اXوافق@/ والغذاء الطّيب الرزق

ا��خـرة@, nعـا ســنخ من كوuا من ف)@بّد اُ�خروّيـة@: الفا@كهة حقيقة وأمّا
لنا@/ والفهم البحث عن خارجة وخصوصيّاtا

طّيبة@/ َحياة فلنحيينّه مؤمن اُنcوهو أو ذ@كر من صا¡اً عمل َمن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فلح@:

وبقاء@/ ع�فوز وا��خر ع�شّق@/ يدّل أحدYا صحيحان@: أص)ن فلح@: ـ مقا

يى Ùdولذلک ُيفَلح@/ با¡ديد ا¡ديد ـ تقول والعرب شققxا@/ أ�رض@: فلحُت ـ فأ�ّول

ãæالثا وأ�صل الَفَلحة@/ Øب� وهو أفلح@, ف�@: السُّ الشفة للَمشقوق ويقال فَّ)حاً@/ أ�@كّار
بأمرك@/ فوزيى معناه بأمرك@, استفِلحيى �مرأته@: الرجل وقول والَفوز@/ البقاء الف)ح@: ـ

الصوم@/ ع� قّوته معه Kتَب إ�نسان ٔ�ّن يى Ød قالوا الَسحور@/ والَف)ح@:

ٕا, هـلّموا أيى الف)ح@, ع� ّ حيى ـ اXؤّذن قول ومنه الفوز@, الف)ح@: ـ مصبا
شققxا نفع@: باب من فلحاً أ�رض وفلحت السحر@/ والف)ح@: والفوز@/ النجاة طريق

وظفر@/ فاز الرجل@: وأفلح ُفلوح@/ وا	مع الشّق@, والَفلح@: للحرث@/

�R ا� Ìك Ø¿وب /@�òوا oالنع ã| والبقاء والنجاة الفوز والَف)ح@: الفَلَح ـ لسا
ُمـفِلحون@: ا	Çنّة ٔ�هل قيل ا Ø̂ وٕا الفـ)ح@/ من مقصور وهو وفوز@, بقاء أيى وَفَلح@,
أصاب من لكّل ويقال ظِفر@, أ�رض@: وأفلح بقاؤه@, الدهر وف)ح أ�بد@/ ببقاء لفوزهم
قال به@/ فوزيى أيى بأمرك@, استَفِلحيى ـ الط)ق ã| ا	اهلية ألفاظ ومن ُمفِلح@/ خ�اً

بأمرك@/ واستبّديى وفوزيى بأمرك ٕاظفريى معناه عبيد@: أبو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٤٧ فلح

والتحقيق@:

والصـ)ح@/ �òا وٕادراُك ال¿Ìور من النجاة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
بكلمة بالفارسيّة عنه Ø�ويع والص)ح@/ والظفر النجاة ـ مواّد عن [تاز القيدين وwذين

/@ پ�وزيى ـ
والنعمة@/ �òا ٕا, الوصول وهو الف)ح@, بعد مرتبة والفوز

والفوز@/ ,@�òا ã| البقاء أ�صل@: آثار ومن

�òوا النور وٕاقبال الظلمة Tيط من واòروج النجاة فٕاّن َحر@: والسَّ الشّق وأمّا
الضـياء وطلوع الظ)م ذهاب َحر السَّ ã| ٔ�ّن أ�صل@, مصاديق ومن ف)ح والنعمة@:

ا¡رث@/ و¾Ìوع البوار أ�رضعن Hلّص للزراعة@: أ�رض شّق ã|و والنور@,
:@hالكر القرآن ã| اXاّدة استعFل موارد من كّل خصوصيّة ع�أ�صل ويدّل

/@٦٤ . ٢٠ ـ استَع َمن اليوَم أفَلح وقد

/@١٤ . ٨٧ ـ تزكّي َمن أفَلح قد

/@٨ . ٧ ـ فِلحون ÔX ا هم ولئک فاُ موازينُُه َثُقَلت ن Òf
/@٩ . ٥٩ ـ فِلحون ÔX ا هم ولئک فاُ نفسه ُشحَّ يوَق وَمن

/@٢٢ . ٥٨ ـ فِلحون ÔX ا هم Dا حزب ٕاّن اDأ* حزُب اولئک

أّن Fك للفوز@, ومقّدمة والص)ح �òا ٕادراك من مرتبة أّول اُ�مور هذه فٕاّن
حصوله@: ومن@أسباب من@مقّدمات@الف)ح, والتقوي@وا£اهدة@وفعل@ا�òوالتوبة الذكر

/@٤٥ . ٨ ـ ُتفلحون لعّلكم كث�اً@ Dَا و|ذ@كروا

/@١٠٠ . ٥ ـ ُتفلحون لعّلكم أ*لباب ã*اُو يا Dا فاّتقوا



فلح ١٤٨

/@٣٥ . ٥ ـ ُتفلحون لعّلكم سبيله ã| وجاهدوا
/@٧٧ . ٢٢ ـ ُتفلحون ا�òَلعّلكم وافَعلوا رّبكم و|عُبدوا

/@٣١ . ٢٤ ـ ُتفلحون لعّلكم اXؤمنون ا Ûv@أ ٕا*اbDيعاً وتوبوا

التخلّص عن [نع ا Øuفٕا وا�فAاء@, والكفر والسحر وإ�جرام الظلم قباGا ã|و
والص)ح@: �òا وٕادراِك ال¿Ìور عن

/@١٣٥ . ٦ ـ الظّاXون ُيفِلح * ٕانّه
/@١٧ . ١٠ ـ الُمجِرمون ُيفلح * ٕانّه
/@٧٧ . ١٠ ـ الّساحرون ُيفِلح و*

/@١١٧ . ٢٣ ـ الكافرون ُيفلح * ٕانّه
/@٦٩ . ١٠ ـ ُيفِلحون * الكِذب Dاع يَف/ون اّلذين ٕاّن

والص)ح@: �òا وٕادراَك والفساد ØÌ¿ال Tيط عن اòروَج يطلب من أّن فظهر
�òا نزول عن و[نع النور وتزيل ا¡ّق Iجب ã'ّال اُ�مور هذه عن Nتنب أن �بّد
ا� ذ@كر مقامات ٕا, يتوّجه Øj الس�@, ã|لوصòوا الصدق وHالف إ�Gيّة والرaة
اXفِلح�@/ من يكون Ø'ح وجّل@, عّز ا� ٕا, بالتوبة الصا¬ والعمل وا£اهدة والتقوي
طريق ã| يتثّبت Ø'ح الصا¬@, والعمل التوبة مقامات بعد هو ا Ø̂ ٕا الف)ح fقام

تعا,@: ا� ٕا, السلوك
/@٦٧ . ٢٨ فِلح�ـ ÔXا من يكوَن فَع«Ïأن صا¡اً وعِمَل وآَمن تاَب َمن فأّما

ا� لقـاء كتاب فل�اجع السـ�@, منازل خصوصيّات عن ا�طّ)ع أراد ومن
تعا,@/

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



١٤٩ فلق

فلق@:

مبالغة@, بالتشديد@: وفلّقته فانفَلق@, شققته ÍÈب@: باب من فَلْقاً فلَقته ـ مصبا
وQّفف@, نواه عن انفلق ٕاذا وLوه@, اÔXشَمس وكذلک مفعول@, Ëºٕا مفلَق خوخ ومنه
والِفلق@: /@ Ó�ومع وزناً القِطعة والِفلقة تشّقق@/ ء@: ãÏ¿ال وتَفلّق ُفّلوق@/ فهو يتجفّف n فٕان

الصبح@/ ضوء والَفَلق@: بالِفلق@/ çأ الشاعر@: وأفلَق العجيب@/ أ�مر

oتـعظ وعـ� ء@, ãÏ¿ال ã| وبينونة ُفرجة ع� يدّل صحيح أصل فلق@: ـ مقا
انفَلق@, كأ@نّه أ�رض من Øxمطم والفَلَق: عنه@/ ينفلق الظَ)م ٔ�ّن الصبح, والفَلَق: ء@/ ãÏ¾
واُظـهر@/ اُبـرز Ø'ح ء ãÏ¾ عنه فُلق ء ãÏ¾ كأ@نّـه كّله@, لق Òòا والَفَلق@: الِفلقان@/ وbعه
ـ ا��خـر وأ�صل الرمل@/ ã'شـقيق ب� فَضاء والفاِلق@: ه@/ Ôوغ� ا¡جـر انفلََق ويقال

/@oالعظ العجب وأ�مر العظيمة@, الداهية وهيى الفليقة

فـلَق من Òأب� هو يقال@: ـبح@/ الصُّ الَفَلق@: ـ الفـّراء قال ـ ١٥٦ . ٩ الxذيب
باXطر@, والسحاَب بالنبات@, أ�رَض فلَق ـ والنَّوي ّب Ò¡ا فالق الصبح@/ وَفَرق الصبح
عمرو: ãèأ عن ا¢لوقات@/ فالفَلَقbيع انف)ق@, عن أّن@أ@كaه لک Øلَق@تب�òا قلت وٕاذا
الَفـَلق@: :@ ّ أ�صـمعيى ٕاشكال@/ بعد ا¡ّق بيان والَفَلق@: الصبح@, والَفَلق@: ,@ Øsجه الَفَلق@:
الَعجب@/ والِفلق@: الداهية@/ الِفلق@: ـ السّكيت ابن اXرتفع�@/ ب� أ�رض من ØxطمXا

ِفلق@/ واحدة لكّل فيقال قوسان منه يعمل القضيب والِفلق@:

كبـ�@, أمر ع� الشّق هو الفَلْق أّن ّق@: والشَّ الفَلْق ب� الفرق ـ ١٢٤ الفروق
عـن النواة وفلق السـنبلة@, عن ا¡بّة فلَق ويقال إ*صباح@, فالق ـ تعا, قال وGذا

وفليقة@/ فلقاً الداهية يت Ød Ø Òj ومن شّق@, ذلک ã| و�@يقولون النخلة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فلق ١٥٠

والتحقيق@:

والنظر ب�الطرف�@/ ٕابانة حصول مع انشقاق هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن

ã| وسـبق /@� أم تفّرق حصل سواء ء ãÏ¾ ã| ا�نشقاق مطلق حصول ٕا, الشّق ã|
مyا@/ كّل امتياز والفتق@: والفجو والفصل والفرج والفجر الفّج

وانف)ق والنور@/ الظلمة ب� وانف)ق والنوي@/ ا¡بّة ã| انف)ق مصاديقه@: ومن
أو رمل عظoمن ء ãÏ¾ ب� وانف)ق والباطل@/ ب�ا¡ّق وانف)ق ب�مرتفع�@/ ّ طبيعيى
/@ ّ الطبيعيى ا	ريان خ)ف ع� داهية أو ابت)ء أو عجيب أمر Mصول وانف)ق غ�ه@/

اXاّدة@/ ã| أ�صل Iقّق ã| القيدين ¡اظ من ف)@بّد

معنويّاً@, أو ماّدياً nعـا ّ أيى ã| موجـود كّل فٕاّن ,@ كّ)ً اòلق ع� ٕاط)قها وأمّا
يـوَجد@, nيـتشّخص n ما ء ãÏ¿ال ٕاّن ويقال انفـ)ق@, بتحقّق اòارج ã| يوجـد ا Ø̂ ٕا
ء ãÏ¿وال ء@, ãÏ¿ال ã| اXلحوظة والفصول الّ)زمة القيود حصول عن عبارة فالتشّخص

/@ Ø ã�الذه اXفهوم مرحلة ã| Kيب بل مفهومه Øيتع� n ومشّخصاته قيوده يلحقه n ما
تـصـّور ٕا, Øوالتـعـ� التشــّخص مقام ã| Jـتاج أيضاً Ø ã�الذه واXفهوم بل

اُخر@/ oمفاه عن ¨تاز وقيود مشّخصات

ٕا, ÇJتاج فzا ء ãÏ¾ كّل وجود Iقّق فٕاّن :@nالعوا من اXاّدة وراء Dف وكذلک
انف)ق@/ حصول

ع� يدّل الك«Ìة ]ناسبة والِفلق لح@, ßXوا َسن Ò¡كا صفتان والِفلق الفَلَق ٕاّن Øj
]ناسبة الفَلَق أّن Fك العجيب@, وأ�مر الداهية موارد ã| فيستعمل واKفاض@, انكسار
وأ�رض اXنفِلق@, بح كالصُّ انف)ق@, وفيه منفلقاً بكونه يتّصف ما ع� يدّل الفتحت�

الظ)م@/ عن اXنفلق Øتب�Xا وا¡ّق ب�ارتفاع�@, اXنفلق ØxطمXا



١٥١ فلق

به@/ واتّصاف فيه �نف)ق ,@ كّ)ً اòلق ذلک ومن
/@١ . ١١٣ ـ خَلق ما ÙÌ¾من الفَلق بربِّ ُقلأعوذُ

كّل رّب أيى الفَلق@, رّب ذ@كر يناسـبه اòلق@: مطلق ØÌ¾من إ�ستعاذة اُريد وØXا
ا� هـو الفلَق ã Ùèومر الَفَلـق@, مصاديق من اÇòلق فٕاّن منفلـقاً@, بكونه يتّصف ء ãÏ¾
ه ØÌ¾و خ�ه وع� اòلق ع� وسلطان حا@كم مربّياً كونه ٕا, بالنظر فهو عّز@@وجّل@,

وآثاره@/

وهو أيضاً أّن@الغاسق Fك معاً, اXاّدّية@واXعنويّة اُ�مور ã|@زمة� ا�ستعاذة وهذه
والض)�ت ا�Lرافات اXعنويّة@: والغاسق ال¿Ìور من واXراد ,Fyم أعّم الظ)م@ا¤يط

واGدايات@/ والروحانيّة النورانيّة قبال ã| القلب@, ع� ا¤يطة النازلة والظلFت
/@٦٣ . ٢٦ ـ@ oالعظ كالطَّْود ِفرق كلُّ فكاَن فانفَلق

فالُق ///@ ا¡يىّ من اXيِّت رُج ÔUو اXيِّت من ا¡يىّ ِرُج ÔOوالنَّوي بِّ Ò¡ا فالُق Dَا ٕاّن
/@٩٥ . ٦ ـ َسَكناً الّليَل وجَعل إ*صباح

يكون والفرق كالطَّود@, ُفرق قد ِفِلق كّل فكان العصا@, بÍÉب البحر @فانفلق أيى
إ�نف)ق@: Iقّق بعد

/@٥٠ . ٢ ـ فأSينا@كم البحَر بكم فرقنا وٕاذ

ا�نف)ق فٕاّن واحد@, جنس من واXنفلق الِفلق كون ي)زم ا�نف)ق أّن :O�و
فٕاّن الظ)م@, دون التعب�بإ�صباح لطف يظهر وwذا �@تبّدً�@, وانقساماً تفارقاً يوجب
التنّور@, ٕا, ص�ورة هو الّذيى إ�صباح انف)ق من يتحّصل ا Ø̂ ٕا الشمس ونور الyار

التنّور@/ وذلک الصبح انف)ق هيى الyار ماّدة فتكون
مبدأ وأمّا ا�نف)ق@, بدء الصبح فيكون إ�صباح@, ÇIقّق بعد يتحقّق بح والصُّ



فلک ١٥٢

والتحّول@/ الص�ورة وهو إ�صباح@, فهو ا�نف)ق@:
قوله ã| Fك الفلق@, دون بإ�خراج Ø�فيع منه@: يتحّصل وما اXبدأ اختلف ٕاذا Øj

اXيِّت@/ من ا¡يىَّ رُج Ö ÔO ـ@ الفالق بعد تعا,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فلک@:

سـَبب مـثل أفـ)ك Çbعه والفَلَک معروفة@, ـرة@: Ò Ò\ مثل غزل ßXا فَلكة ـ مصبا
فيؤّنث@/ وbعاً فيذّكر@, واحداً يكون السفينة@, قُفل مثل والفُلک وأسباب@/

غزل@, ßXا فَلكة ذلک من ء@, ãÏ¾ ã| استدارة ع� يدّل صحيح أصل فلک@: ـ مقا
فَلَک القياس هذا ومن استدار@/ ٕاذا اXرأة@: ُ ثَديى فلَک قيل@: ولذلک �ستدارtا@, يت Ùdو
قِطع والفَلَک@: يرتضع@/ لئّ) ع�لسانه أدرته غ�ه@: أو بقضيب َ ديى Ò	ا وفلكُت ال«Êء@/
أصله@/ من صُلب ما اللسان@: فَلَكة ٕاّن ويقال حوGا@/ ØFع مرتفعة أ�رضمستديرة من
ولعـلّها ,@Ëº�ٕا هذا ã| وا	مع الواحد ٕاّن ويقال فُلكاً تسّمي ولعلّها السـفينة@: وأمّا

ُتدار@/ ا Øu@�ٔ فُلكاً تسّمي

أَسد مثل ع�فُعل مع ÔN أن وNوز أف)ك@, وا	مع النجوم@, مَدار الفَلَک@: ـ لسا
اAXّدد@/ اXستدير موجه البحـر@: وفَلَک ومُعظمه@/ مُسـتداره ء@: ãÏ¾ كّل وفَلَک واُسد@/
تسـتدير أ�رض من قِطعة والَفلكة@: ـ ا	ـوهريى ال«Êء@/ اسـتدارة الفَلَک@: ـ@ الفّراء

استدار@/ تفليكاً@: ا	ارية ُ ثَديى فلَّک ـ وقيل حوGا@/ ع�ما وترتفع
غزل@/ ßXا فَلكة ِمغزل@, �فِلِک� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٥٣ فلک

والتحقيق@:

كب�ة@/ أو صغ�ة اXاء وجه ã| ا	ارية السفينة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
يكون ما هو فيه ا	امع �واXع الع�ّية@/ من مأخوذ فهو غزل@: ßXوا الفَلک مفهوم وأمّا
والثـديى أ�رض@/ من اXستديرة والقِطعة النجـوم@/ مدار مصاديقـه@: ومن مستديراً@,

غزل@/ ßXا وفلكة اXستدير@/ واXوج اXستدير@/
كالنجوم اXاء Mر Tيط ã| Qريى السفينة فٕاّن ب�اXفهوم�@: التناسب :O@�و
اXاء@/ ã| كالسفينة اXعيّنة Vارvا ã| الكوا@كبQريى أّن أو ا¢صوص@/ اGواء فضاء ã|
باòّط والتقيّد ,@ Øمع� برنا¶ ع� وا	ريان ا	ريان@, Tيط لطافة :@Fyبي الشبه ووجه
ويرسـبا@, يغورا أن دون من Fuجريا ينتظم Mيث وتسخ�Yا عنه@, اòروج وعدم

ا¡ركة@/ مñان وTدوديّة
/@١٦٤ . ٢ ـ الناَس َينفع ]ا البحر ã| Qريى ã� الّ والُفلک

/@٢٢ . ١٠ ـ بر´طيِّبة وَجرينwم الُفلِک ã| rُكن ذا@ ٕا Øح�
/@٣٢ . ١٤ ـ بأمره البَحر ã| لتجريى الُفلَک لكم وسّخر

/@١٤ . ١٦ ـ فيه َمواِخر الُفلَک وَتري
/@٦٦ . ١٧ ـ فضله من لتبتغوا البحر ã| الُفلَک لكم يُزجيى اّلذيى رّبكم

/@١١٩ . ٢٦ ـ شحون ÒXا الُفلک ã| معه وَمن فأSيناه
/@١٢ . ٤٥ ـ بأمره فيه الُفلک لتجريى البَحر لكم سّخر اّلذيى Dُا

ا Øuفٕا أيضاً@: السـيّارة الكوا@كب ã| جارية وهيى للفُلک@, وامتيازات آثار هذه
و�@تُ«Ìع الفضاء@, ã| و�@تغور ارvا ÒV عن �@Hرج اXعّينة@, ارvا ÒV ã| جارية �@تزال
ا	Çاذبة قوان� Iت اXنظّمة ضوابطها َبرا¶ ã| مسّخرة وهيى حركاtا@, ã| و�@تبطٔي



فلن ١٥٤

والشمس القمر ã| Fك اُ�مور جريان ã|و nالعا نظم ã| مyا يستفاد وغ�ها@, والدافعة
وهكذا@/ فضله@/ من لتبتغوا ـ

/@٤٠ . ٣٦ ـ َيسبحون َفلٍک ã| وكّل ار Øyال ساِبُق الّليُل و*

. ٢١ ـ َيسبحون َفلَک ã| كّل والقمر والّشمَس ار Øyوال الّليَل َخلق اّلذيى وهو
/@٣٣

هو الفلک ٕاّن وقلنا اLراف@/ دون من حّق مس� ã| حركة أ@نّه سبق قد بح السَّ
اXتصّور@, اòّط ã| Fك ,@ Ø ã�ذه متصّور أو Tسوس من أعّم وهو استدارة@, ã| يكون ما

الكوا@كب@/ حركات ã| اXعيّنة اXتصّورة والدائرة
F Øuفٕا والyار الليل ٕا, بالنسبة وأمّا معلوم@/ والقمر الشمس ٕا, بالنسبة وهذا
الضياء من آثارها كذلک ودائرة@: خّط ã| الشمسQريى أّن Fوك الشمس@, آثار من
جريان@الشمس@وجريان@أ�رض@, من@آثار فالليل@والyار @بتبع@الشمس/ وا¡رارة@Qريى

بالتبع@: أو بأ�صالة يكون أن ب� ا	ريان ã| فرق و�

ـ Gا Xستقّر ريى ÒQوالّشمُس ُمظلمون@, هم فٕاذا اَر Øyال َنْسلخمنه الّليُل وآيةGم
/@٣٨ . ٣٦

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

فلن@:

ã| هذا فُل@/ عن ف)ناً أمِسک ـ النجم أبو ه Ø̀ ور أحد@, كّل عن كناية فلن@: ـ مقا
الّ)م�@/ مع �أيى الفُ)ن والفرس الُف)نة@, ركبُت قيل@: غ�هم ã| كان فٕان الناس@,

,@mال}ا عن كناية Fwو ØãÏºنا�أ عن كناية و�م@: بغ�ألف وف)نة ف)ن ـ مصبا
الُف)نة@/ وحلبت الف)َن@, ركبت فيقال



١٥٥ فند

ُف)ن@/ ِفُلنيتا@: ِف)ن@, ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãKتطبي فرهنگ

ف)ن@/ ـ@ @� ã��ِفل ـ ع�يى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

/@ Øع�شخصغ�مع� وتدّل وال«Ìيانّية@, الع�يّة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
التأنيث@/ ã| التاء وتلحقها

اُريد فٕاذا الناس@, من Øمع� غ� فرد ع� للد�لة موضوعة الكلمة كانت وØXا
مشّخص@/ نوع ا Øuفٕا بالّ)م@, عّرفت :@mال}ا wا

. ٢٥ ـ ãæجاَء ٕاذ بعَد @كر الذِّ عن ã� أَضلّ لقد َخليً� ُف�ناً ذ ß ØHأ n ã� َليتَ ×� َويلَ يا
/@٢٨

برفاقته ÏÈير � أ@نّه وٕا, Iق�ه@, ٕا, ٕاشارة وغ�ه@: الرفيق دون به التعب�
رفيقاً@/ كونه وباّدعاء بل فعً)

يا ـ بقوله الدنيا@: ا¡ياة ã| رفاقته اذ ØHا عن والتأّسف التأّثر uاية ٕا, وأش�
/@ ã� َلقدأضلّ ,@ ã� َليتَ ,@ ×� َويلَ

ٕاليه والتوّجه وجّل عّز ا� ذ@كر عن يُضلّه خليً) الدنيا ã| ذ ØHا من حال وهذا
و¾Îواtا@/ الدنيا ٕا, تعا,@,

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

فند@:

من ـمراخ الشِّ الِفند@: ذلک من وشّدة@, ثِقل ع� يدّل صحيح أصل فند@: ـ مقا
التفنيد@, عليه يقاس ا ØWو ِفنداً@/ الرجل يى Ød وبه ,@oالعظ ا	بل هو قوم@: وقال ا	بل@,



فند ١٥٦

ٕاّ� َهـَرماً يكون و� رم@, ÒGا والَفَند@: ويشتّد@/ سامعه ع� يثقل ك)م ٔ�@نّه اللَّوم@, وهو
n ا Øu@�ٔ مُفنِدة عجوز يقال و� ,@ Ò ßAاُه ٕاذا مُفِند فهو الرجُل أفنَد يقال عقل@, ٕانكار ومعه
ٔ�ّن كذا@, يى Ød يكون أن وWكن الكذب@, الَفَند@: ويقولون ,@ رأيى ذات َشبيبxا ã| تک

وزره@/ شديد j�ٕا شديد ٔ�@نّه كذا يُسّمي أن وWكن ُي)م@/ أيى ُيفنَّد@, صاحبه
َهَرم@/ من الرأيى ضعف والَفَند@: كَذب@/ ٕافناداً@: أفند وقد الكَِذب@, الَفَند@: ـ صحا
الشاِعر@/ Ø ãæما الزِّ والِفند@: طوً�@/ ا	بل من قِطعة والِفند /@ الرأيى اللَّوم@وتضعيف والتفنيد:

غ� ã| يستعمل وقد اXرض@/ أو َرم ÒGا من العقل وٕانكار َرف Òòا الَفَند@: ـ لسا
وفّنده@: رأيه@/ خطّأ وأفَنده@: والقول@, الرأيى ã| اòطأ والَفَند@: /@�الك ã| وأصله ,@�الِك

وأضعفه@/ عّجزه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كانت@/ علّة ّ بأيى واقعيّة أو رأيى ã| اLراف هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن
Çَرف@/ Òòوا /@ الرأيى ã| واÇòطأ اLرافاً@/ أوجـب ٕاذا العقل ã| الضعف مصاديقه@: ومن

واGرم@/ واللوم الضعف لوازمه@: ومن حّقة@/ واقعية قبال ã|والكذب

فتجّوز@/ عظمه@: عن أو استقامته عن منحرفاً كان ٕاذا ا	بل وأمّا
مرتبة@/ أو عنوان ã|وخفض ٕاسقاط فٕانّه بإ�هتار@: والتفس�

Dِتا قالوا ُتفنِّدون أن لَو* يوُسَف Ò́ ر ٔ*ِجُد ã Ùæ ٕا أبوهم قاَل Ôالع� َفصلت ا ØXو
/@٩٥ . ١٢ ـ hالقد َض�لَک ãE لَ ٕانَّک

اLراف@/ رأييى ã|و منحرف فكريى ٕاّن تقولوا أن لو� أيى

فكرك اLراف ã| أيى ـ hالقد َض)لک ã:ل ٕانّک ـ قوGم :@�اXع هذا ع� ويدّل



١٥٧ فّن

أمره@/ واعت)ء يوسف حّق ã|زعمت كنت Fك السابق@,
ٕاليه@/ اXشار الفَنَد وهو بالض)ل@, يعقوب قول فقوبل

وغ�ها@/ العقل وضعف واGرم الكذب ـ oمفاه اXقام يناسب و�

نظر ã| هو بل واقعاً Iقّقه ع� و�@يدّل شخص@, ٕا, ا�Lراف نسبة والتفنيد@:
وا�Lراف@/ وب�اòرف بينه الفرق هو وهذا اXتكلِّم@,

كانوا الّذين من واليق�@, اXعرفة أهل حّق ã| غالباً يAاءي النسبة هذه وأمثال
وا¡قيقة@/ النور nعوا Tجوب�عن

الدالّة اXضارع وصيغة والّ)م ٕاّن بكلمة �ع� يعقوب قول ã| التأ@كيد :O و�
اXنتسب القميص يناسب وهو ,@ ّ ماّديى ã| جريان عن عبارة والر´ ا�ستمرار@/ ع�

�ع�@/ يوسف ٕا,
/@Ë»الق وهو زائد بتأ@كيد أجيب اXناسبة@: وwذه

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

فّن@:

ÍÈب ع� ـ وا��خر تعنية@, ع� أحدYا يدّل صحيحان@, أص)ن فّن@: ـ مقا
فننته يقال الشديد@, وإ�طراد التعنية الفّن@: ـ فأ�ّول كّلها@/ أ�شياء ã| الÍÉوب من
وهو :@ Òïَالف ومنه وُطرقه@, ء ãÏ¿ال أجناس أ�فان�@: ـ وا��خر وعّنيته@/ أطردته ٕاذا فنّاً@:

فَنّاء@/ أصله كأّن عبيد@: أبو قال َفنواء@/ شجرة ويقال أفنان@, وbعه الغصن@,
وا	مع الُغصن@, Òïَوالف فنون@/ وا	مع منـه@, النوع ء@: ãÏ¿ال من الفـّن ـ مصبا

وأسباب@/ َسبب مثل أفنان@,

من الÍÉب والفّن@: ا¡ال@/ والفّن@: أ�نواع@/ وهيى الُفنـون@, واحد الفّن ـ لسا



فّن ١٥٨

والرجل أ�موال@/ فنون وأصبنا النبات فنون رعينا يقال وفنون@, أفنان وا	مع ء, ãÏ¿ال
بالعجائب@, ãçيأ ِمفّن@: ورجل فعلک@, Øïوالتف فّن@, بعد فّن ã| يشتّق أيى الك)م@: Ùïيُف
والفَّن@: طرَده@/ ٕاذا فَنّاً@: يفُنّـه وفنَّـه التخليط@/ والتفن�@: فُنـوناً@, جعلهم الناَس@: Úïوف
:@ Òïَوالف اXقضوب@, ã�يع الَقضيب الغصن وقيل@: الُغصن@, :@ Òïَوالف /@éالغ والفَّن@: الَعناء@/
وبعÎÉم ا¡يـطان@/ ع� أ�غصان ظّل عكرمة@: قال ـ أفنان وَذواتا منه@/ تشّعب ما
bع وأفان� /@ Òïَوف فَّن حينئذ واحدها ألوان@, ذواتا وبعÎÉم@: أغصان@/ َذواتا Ìه@: Ø»ف

أفنان@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصـدر أ�صل ã| والفَّن والتشّعب@, عب الشَّ هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
كالَبعـث والفَّن بالتشـّعب@/ يتصف ما َسـن@: Ò¡كا أ�صل ã| صفة Òïوالفَـ ْعب@/ @كالشَّ

والُبعوث@/

فتكون وغ�ها@: واللون والغصن والشّق والÍÉب وا¡ال النوع مفاهoـ وأمّا
Qّوز@/ فهو وٕاّ� ء@/ ãÏ¾ التشّعبمن مفهوم مyا كّل ã|لوحظ ٕاذا أ�صل@, مصاديق من

ã| فراجـع مAادفـاته@, عن به وامتـياز Uصـوص قيد مyا كّل ã| وي)حظ
بابه@/ ٕا, مyا كّل تشخيص

هـذه ي)زم قد التشعيب فٕاّن :@éوالغ والتخليط والتعنية إ�طراد oمفاه وأمّا
مورد@/ ã| مyا كّل ,@ ãæعاXا

/@٤٨ . ٥٥ ـ أفنان واتا ذَ َجّنتاِن@/// َربَّه َمقام خاَف ن ÒXو
صفة ومyا النفسـانّية@, الصفات وباعتبار الصا¡ة@, أ�عFل باعتـبار ا	نّتان

هات�ا	نّت�@/ ع� با�عتبارين فيلتّذ اòوف@,



١٥٩ ف�

/@Fyم بواحدة متناسبة وجهاتUتلفة شعبات Fyم لكّل ٕاّن Øj
اXتشّعبات@/ أيى ,@ Òïَالف bع وأ�فنان

اXفهوم هذا من Ó�مع قريبة مواّد ã| توجد والعناء@: الطَّرد oمفاه أّن :O و�
وغ�Yا@/ والشعب كالشّق ذ@كرنا@, Xا

عذابه عن � شأنه@, وج)ل وعظمته الرّب مقام عن Mصوله هنا اòوف ويقيّد
اُ�نس فzا ٕاG×يّة ثانويّة Pنّة ل)ستحقاق السبب هو وهذا وأخذه@, وسخطه وعقابه

وا�رتباط@/ والتوّجه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ف�@:
ما ذ@كرنا وقد معلوم@, قياس ع� Òéُي nو كَِلُمُه ينقاس � باب هذا :@�ف ـ مقا
ذهب أيى قَطَعه@, وا� انقطع@, ٕاذا وذلک أفناه@, تعا, وا� َفناء@, Ò�يف ã ß�فَ قالوا فيه@, جاء
أفنية@/ وا	مع جوان}ا@, من الدار مع امتّد ما والِفناء@: الثعلب@/ عنب مقصور@: والفنا به@/
نبت@/ :@ ãæفا�وأ اXداراة@/ واXفاناة@: هو@/ ن ØW يُدَر n ٕاذا العرب@, أفناء من هو ويقولون@:
ٔ�@نّه فنّاء@, والقياس ء@, ãÏ¾ كّل ã| أفناؤها َذهبت ٕاذا َفْنواء@: وشجرة البقرة@/ والفناة@/

/@ Òïَالف من
الفـناء@, ٕا, صـائر ÇUلوق@: وكّل فناًء تعب باب من Ò�يف اÇXاُل Ò ã ß�فَ ـ مصبا
أمـام سعة وهو الوصيد@, والِفناء@: اÇGرم@/ للشيخ وقيل أفنيته@/ فيقال باGمزة ويُعّدي

جوانبه@/ من امتّد ما وقيل البيت@,

:@ Ò�يف ã ß�وفَ بعضاً@/ بعÎÉم �أف قَتًْ)@: القوم æوتفا البقاء@/ نقيض الَفناء@: ـ لسا
ع�اXوت@/ وأ¾Ìف َهِرم

فناء بعد ء ãÏ¿ال آخر فناء هو النفاد أّن والنفاد@, ب�الفناء الفرق ـ ٨٤ الفروق



ف� ١٦٠

نفاد يقال و� ,@nالعا فناء تقول ٕانّک تري أ� bلة@, �يف Dف النفاد و�@يستعمل أّوله@,
/@nالعا

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

والتحقيق@:

خصـوصيّاته من ء ãÏ¿ال قـوام به ما زوال هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن
النفـاد@: ã| وي)حظ بالكلّيـة@/ ء ãÏ¿ال ذات زوال فٕانّه ا�نعدام قبل وهو وامتيازاته@/

ظاهراً@/ بالكليّة ء ãÏ¿ال ã:ينت Ø'ح بالتدريج الفناء

ونفد هواء@/ صار ٕاذا الظرف ã| اXاء وانعدم الكث�@/ اXاء ã| اXلح ã ß�فَ فيقال@:
� العرف بنظر ت)حظ ا Ø̂ ٕا ãæعاXا وهذه ء@, ãÏ¾ منه يبق nو بالتدريج اُ@كل ٕاذا الغذاء

العقلّية@/ بالدقّة

/@٢٦ . ٥٥ ـ وإ*@كرام ا(�ل ذو ربّک وَيب4وجُه فاٍن علzا َمن @كلُّ
وbيع وامتيازاته خصوصيّاته وتزول �يف فهو أ�رض ع� موجود كّل أيى
وِوجهـته الرّب وجـه Kويب للرّب@, وجهاً يكون ما ٕاّ� اXاّدية@, أ�رضيّة مشّخصاته

ا	هات@/ سائر فناء بعد بالرّب الباقية

ال«Êء@, ã| هو ٕا,من نظر و� ع�أ�رض@: هو ٕا,مَن الكرZة ا��ية ã| والنظر

ã|و ا	ملة@/ ã| Ø ã�تكوي أ�ّول ã| الوجهيّة وIقّق الفناء فٕاّن أ�رض@: ã| هو ما وٕا,
مراحل@/ ã| ّ طبيعيى Ø ã�س�تكوي ٕا, Jتاج ãæالثا

الفناء Iقّق ٕا, ٕاشارة :@Kيب ـ ã| اXضارع وبصيغة فاٍن@, ـ ã| والتعب�بإ�dيّة
تعا,@/ � الوجه ã| البقاء استمرار وٕا, بذاtا به متّصفة ع�أ�رضوكوuا مَن ã|
Çا Ø̂ ٕا تعا, غ�ه عن الفـناء مرتبة ٕا, البلوغ أّن ٕا, ٕاشـارة بالرّب@: والتعب�
بـا� العـارف� درجة منxي اXقام هذا فٕاّن وبتأييده@, وجّل عّز ا� بAبيـة يتحّصل

الّ)هوت@/ مقام وهو اXقّرب�@, وأوليائه



١٦١ ف�

مرتبة أع� الوجه فٕاّن وإ*@كرام@: ا(�ل ذو ـ تعا, بقوله يوصف هذا وع�
من اXرأي واÒXنظر ٕاليه يُتوّجه وما به يواَجه ما ء ãÏ¾ كّل ووجه والظهور@, ã Øالتج� من
وانكدار, شوب كّل من خالصاً صافياً ومرأًي تامّاً مَظهراً يكون ما � والتوّجه ء, ãÏ¿ال

تعا,@/ ا� ٕاّ� فيه يري �
ٕا@كرامه وNب شأن@, وارتفاع وج)ل عظمـة صاحَب يكون اXـقام ذلک ã|و
نوره ã| وفاٍن ا� ببقاء باٍق وهو تعا,@, ا� وجه فٕانّه ٕاليه@, والتوّجه وQليله وتعظيمه

وجّل@/ عّز

الكرZة@: ا��ية من وقريب

وٕاليه ا¡كُم له وجَهه ٕاّ* هالٌِک ء ãÏ¾ كلُّ هو ٕاّ* ٕالَه * آَخر اً ×Gٕا Dا َمع و*@َتدُع
/@٨٨ . ٢٨ ـ@ تُرَجعون

بانقضاء سـقوط أيى والفـناء@, اFXت من أعّم وهو ا¡ـياة@, قبال ã| واG)ك
عّز وجهه ٕاّ� وvلک@, ويسقط حياته ãÏÉينق ا	ملة ã| حياة له ء ãÏ¾ كّل فٕاّن ا¡ياة@,
فيه فناء � باق فهو وجّل@: عّز � وجهاً كان fا اXرجع@, وهو � ا¡كم فٕاّن وجّل@,

عليه@/ ه)ك و�
أنواع@: ث)ثة وع� مراحل@, ث)َث للفناء ٕاّن Øj

ٕاذ ,@ Ø ã�تكوي فzا الفناء فٕاّن ا£ّردة@: وأ�رواح كالعقول العالية nالعوا ã| ـ أ�ّول
ذاتاً@/ خالصة Vّردة هيى

فzا الفناء فٕاّن وإ�نسان@: وا¡يوان والنبات كا	Fد اXاّدية nالعوا ã| ـ ãæالثا
التجّرد مقام ٕا, تصل أن ٕا, مرتبة بعد مرتبة ا¡ياة ã| والس� ّ الطبيعيى ع�ا	ريان

واòلوص@/
أن ٕا, و� ا� ã| وجاهد الس�ٕا,ا� طريق ã|سلک ٕاذا إ�نسان ã| ـ الثالث



فهم ١٦٢

والبقاء@: الفناء مقام ٕا, يصل
١٨ ـ أحداً ربّه بعبادة ك ßÌ¿ يُ و* صا¡اً عمً� فلَيْعمل ربّه ِلقاَء يَرجو كان ْن Òf

/@١١٠ .

ّ بس�طبيعيى أو تكويناً ٕامّا الفناء Iقّق بعد ٕاّ� اللقاء ٕا,مرتبة البلوغ Zكن ف)
/@ ّ ا�ختياريى بالسلوك أو ومرات}ا ا¡ياة ã|

اXّن وذو hكر جواد ٕانّه لقائه@, ٕا, السلوك طريق ã| يوفّقنا أن تعا, ا� نسأل
اللقاء@/ رسالة راجع ـ وتوا Ò] أن قبَل موتوا ـ الواردة الرواية �مع وهذا وإ�فضال@,
ã| ا� وفّـقه مـن ٕاّ� �@يعرفها ّية@: ×G�ٕا اXعارف كسائر الفـناء مقام وحقيـقة
أهلها غ� من فzا يقال وما وإ�خ)ص@/ النفس وتزكية وا£اهدة والس� السلوك

وٕاض)ل@/ ض)ل فهو نفياً@: أو ٕاثباتاً

تداخـلت وقد واويّاً@/ الفنـو ماّدة من فهيى وغـ�ه@: البيـت أمام oمفاه وأمّا
والفنو@/ الف�والفّن ـ مواّد ã| oفاهXا

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

فهم@:

Ëºٕا السا@كن وقيل لغة@, اXصـدر وتسك� تعـب@, باب من ÓFفََه فِهمته ـ مصبا
والتضعيف@/ باGمزة ويعّدي علمته@/ ٕاذا للمصدر@,

اللغة@/ أهل يقول كذا ء@/ ãÏ¿ال ِعلم فهم@: ـ مقا
أ�خ�ة علمه@/ وَفهامة@: ÓFوفََه ÓFفَْه فِهمه بالقلب@, ء ãÏ¿ال معرفتک الفهم@: ـ لسا
الك)م@: وتفّهم وأفهمته@, ف)ناً وفّهمت وعرفته@/ عقلته َء@: ãÏ¿ال وفِهمت سيبويه@/ عن
أ�مـَر وأفـَهَمه وَفَهم@/ فَْهم ويقال@: الفهم@, Ìºيع َفِهم@: ورجل ء@/ ãÏ¾ بعد شيئاً فهمه



١٦٣ فهم

فأفهمته َء ãÏ¿ال ã�استفهم وقد يُفهمه أن سأله واستفهمه@: َيفهمه@, جعله ٕايّاه@: وفّهمه
/@ ÓDتفه وفّهمته

عـند الك)م ãæعا[ العلم هو الفهم أّن والعلم@: الفهم ب� الفرق ـ ٦٩ الفروق
يسـمع@, ما �]عـ العلم ء بطيى كان ٕاذا الفهم@: سـئِّي ف)ن يقال وGذا خاّصة@, Êºعه
nعا ٔ�@نّه بالفهم@, ا� يوصف أن Nوز و� ,@ Ø ãèالعر ك)م يفهم � ّ أ�عجميى كان ولذلک
أ� الك)م@, ã| ٕاّ� الفهم يستعمل � بعÎÉم@: وقال يزل@/ n Dف به هو ع�ما ء ãÏ¾ بكّل

وVيئه@/ ذهابه فهمت تقول و� ك)مه فهمت تقول أ@نّک تري
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ذلک كان سواء ء@, ãÏ¾ ã| التعقّل عن أمر ٕادراك هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
خارجيّاً@/ موضوعاً أو ك)ماً ء ãÏ¿ال

/@FxلX[ أو Ø ã|مر أو مسموع ء ãÏ¾ عن وإ�دراك العلميى ا�ستنتاج هو فالفهم
منه@/ أعّم والعلم

يقال ف) بعلم@, وليس واXعرفة@, العلم ¡صول وباعث مقّدمة الفهم ٕاّن وأيضاً
واXعرفة@/ العلم كث� ٕانّه يقال Fك الفهم@, كث� ٕانّه

ÓFوِعل ُحgاً آتينا وكّ�ً سلDَن ففّهمناها ْرث@/// Ò¡ا ã| gاِن ÒJ ٕاذ وسلDَن وداوَد
/@٧٩ . ٢١ ـ

/@ ÓFوفه ÓFعل يقل n هذا وع� وا¡كم@, العلم ¡صول مقّدمة oفالتفه
يتوقّف وهو أخري@, بوسائط أو بإ�لقاء أو بالوحيى ٕامّا تعا,@: ا� والتفهoمن

وارتباط@/ خلوصوصفاء Iقّق ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فوت ١٦٤

فوت@:
ومنه فعله@, وقت فات وأ�صل أ�مر@, وفات وفَواتاً@, فَوتاً يَفوت فات ـ مصبا
بذراع@: ف)ن وفاته أعوزه@/ ء@: ãÏ¿ال وفاته فيه@/ تفعل nو وقxا خرج ٕاذا الص)ة فاتت
يؤامر nو برأيه واستبّد ء ãÏ¾ بفعل سبق ٕاذا افتياتاً@: ف)ن ٕافتات قيل ومنه wا@, سبقه
الفضل@: ã| وتفاَوتا اختلفا@/ ٕاذا الشـيئان@: وتفاوت فيه@/ بأ�مر منه أحّق هو من فيه

فيه@/ تباينا

يقال ٕاليه@, والوصول ء ãÏ¿ال ٕادراك خ)ف ع� يدّل صحيح أصيل فوت@: ـ مقا
وإ�فتيات@: ذاك@/ هذا يُدِرك n أيى ,@Fyبي ما تباَعد الشيئان: وتفاوت فَوتاً/ ء ãÏ¿ال فاته
أمره@/ دون ء ãÏ¾ يُعمل � أيى عليه@, �@يُفتات ف)ن يقال ا�يBر دون ء ãÏ¿السبق@ٕا,ال
أفـوات@, وا	مع إ�صبع�@, ب� كالُفرجة الشيئ�@, ب� الُفرجة الفوت@: الباب@: ومن
ويـقال@: وِشـ}ها@, وصيّة من أراد ما فاته كأ@نّه فوجٔي ٕاذا الَفوات@: موت مات يقال

ٕاليه@/ يَصل و� يراه حيث أيى فيه@, فوَت رزقَه تعا, ا� جعل
� ا¡مد :@ Ø ãèأعرا وقال أنا@/ وفُتُّه ,@ ã�سبق أيى كذا@: ã�فات الَفوات@/ الَفوت@: ـ لسا
يفوت فات الليث@: /@ ã Ù�ع ذهب وفَواتاً@: فَوتاً أ�مر ã�وفات ُي)ت@/ و� يُفات � الّذيى
ا�فتيات@: :@ ّ أ�صمعيى وتفّوت@/ تفاوت وبيyم بائن@, بون يقولون Fك فائت@, فهو فَوتاً@,
ف)ن ٕافتأََت السّكيت@: ابن Ìأحداً@/ ß¿يست nو مÏÉعليه أيى بأمره ٕافتاَت يقال الفراغ@,

به@/ استبّد ٕاذا باGمز@: بأمره
ٕادرا@كه@/ يتعّذر Mيث إ�نسان عن ء ãÏ¿ال بُعد الَفوت@: ـ مفر

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

والتحقيق@:

والفرق و�@ُيدرك@/ �@يوَجد Ø'ح ء ãÏ¾ انعدام هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن



١٦٥ فوت

يـوجد@/ أن قبل ء ãÏ¾ عدم ع� تدّل اXاّدة أّن والفـناء@: واXوت ا�نعدام وب� بيyا
الوجود@/ بعد ع�انعدام دالّة فهيى اXواّد@, تلک R)ف

وتـعّذر ØãÏÉÇXوا والفراغ والسـبقة الذهاب ـ oمفاه ترجع أ�صل هذا وٕا,
وغ�ها@/ ٕاليه والوصول إ�دراك

ٕادراك Tيط عن وخروجه ومضيّه ء ãÏ¿ال ذهاب ولوازمه@: الفوت آثار من فٕاّن
إ�دراك عـن بُـعده أو ٕاليـه@, الوصول أو ٕادرا@كه Zكن � Mيث سـبقه أو الشخص@,

والوصول@/

والذهاب بالسبق فائتاً يكون أن اختيار أيى الفوت@, Iقّق اختيار وا�فتيات@:
بنظر وا�ستبداد آخر برنا¶ عن الفراغ �مع وهذا ونظرهم@/ آخرين أمر عن والبعد

/@ ØãÏ½شخ
استمرار اختيار أيى مفاَعلة@, ã| ع�مطاوعة ويدّل تفاُعل@, فهو التفاوت@: وأمّا
تلک َتُفت nيثM آخر@, ء ãÏ¾ قبال ã| فيه خصوصيّة ]ع�فوت الفوت@, حصول ã|

اXقابل@/ ء ãÏ¿ال ذلک ã| اòصوصيّة
/@١٥٣ . ٣ ـ أصاَبكم ما و* فاَتكم َعما َزنوا ÒIلكَي�

/@٢٣ . ٥٧ ـ آتا@كم ]ا تفرحوا و* فاَتكم َعما تأَسوا لكَي�
/@٥١ . ٣٤ ـ َقريب َمكاٍن من واُِخذوا فوَت ف� َفِزعوا ٕاذ َتري ولو

ã| وأ�خـذ وبإ�يتـاء اُ�و,@, ã| أصـاَبكم� ما �و* بإ�صـابة اXاّدة مقابلة
وعدم ٕاليه الوصول عدم يوجب انعدام من أ�صل من ذ@كرناه ع�ما تدّل أ�خ�ت�@/

ا�نعدام@/ قبال ã| وأ�خذ وإ�صابة إ�يتاء فٕاّن إ�دراك@,

من أو النفسانيّة اXشxيات من أو أ�موال من يكون أن من أعّم الفائت ٕاّن Øj
فٕاّن أيضاً@, الفائتة اXعنويّة ا¡ظوظ ويشمل بل الرdّية@, واXناصب الدنيويّة العناوين



فوت ١٦٦

و� بل فيه@, فائدة و� أثر � ُيدركه@: nو ٕاليه يصل nو فات ما ع� والتأّسف ا¡زن
وtاوناً@/ وانكداراً اXعيشة ã| واضطراباً اُ�مور نظم ã| َخلًَ) ٕاّ� يُنتج

ويراق}ا ا¡اÍÈة@, الفرصة sويغت يستقبله@, Xا وNاهد يعمل من الرجل وٕاّن
وفات@/ ÏÉم فقد فات ما وأمّا عنه@, تفوت � Ø'ح

وا�ستنتاج منه ا¡سنة ا�ستفادة هو العقل عند فالّ)زم وصله@: أو ما@أتاه وأمّا
وtاوناً وغروراً غفلة ٕاّ� يوجب ف) ا£ّرد@: الفرح وأمّا منه@/ اXيسور ]قدار اXطلوب

العمل@/ ã|
اXقام�@/ ã| العموميّة ٕا, ٕاشارة اXوصولة@: ـ ما ـ بكلمة والتعب�

موانع@, ذات Tدودة ا Øuفٕا اXاّدية@, الدنيا ا¡ياة ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا الفَوت و�O:أّن
وهذا وابت)ء@/ وحاجة وفقر ضعف ودار مواجهة@, وصوارف عوارضUالفة وفzا
وُخلق فكر ã| بوجه وفائت فوت فzا يكون ف) الروحانية@: ا��خرة ا¡ياة R)ف
فzا ليس خلوص ودار Wات@, فzا ليس حـياة دار ا Øuفٕا موضوع@, ّ أيى ã|و وعمل

اخت)ل@:
/@٦٤ . ٢٩ ـ يعَلمون كانوا لَو َيوان Ò¡ ا يى ÒG خرة Ð*ا الّداَر وٕاّن

/@٤٩ . ١٨ ـ أحداً َربَّک َيظلُم و* حاÍÈاً عِملوا ما وَوجدوا

فارجــع َتفاُوٍت ِمن ـن ×aالّر َخْلِق ã|َتري ما ِطباقاً Êواٍت Òº سبَع َخَلق اّلذيى
/@٣ . ٦٧ ـ ُفطور من َتري هل ÒÍ Ò½ البَ

معناه وليس الفوت@, ã| واختيار ومطاوعة استمرار ع� يدّل التفاعل ٕاّن قلنا
]ع�ا�فAاق@/ العرف ã| اXتفاهم هو ما

ã| يكون Ø'ح �زمة@, وخصوصيّة وكFل ء ãÏ¾فوت من خلقه ã| �@تري أيى
تعا,@/ اòالق ã|ضعف عن يكشف وعيب@, ونقص ضعف خلقه



١٦٧ فوج

فانظر وQّليه@: الرaة ظهور بعنوان اòلق ٕاشارة@ٕا,@أّن ن@: ×aالّر Ëºبا والتعب�
/@٥٠ . ٣٠ ـ أ*ْرض ييى ÔJكيف Dِا َرaِة ٕا*آثاِر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فوج@:

وا	مع الناس@, من ا	Fعة الفَوج@: ذلک من Qّمع@, ع� تدّل كلمة فوج@: ـ مقا
ذوات مـن فهو أÌºع@: ٕاذا الرجُل@, أفاج وأمّا وأفاويج@/ أفاوج ا	مع وbع أفواج@,

الياء@/

النـاس@/ من ا	Fعة الصحاح@: ã|و الناس@/ من القطيع والفَوج@: الفائج ـ لسا
وهو مثله@, والفَيْج الناس@, من ا	Fعة الفوج@: أ�ث�@: ابن والَعدو@/ إ�Ìºاع وإ�فاجة@:
,@ Øه� فهو ون Òv هاَن مثل فّيج@, فهو يفوج فاج يقال@: الواو@, وأصله الَفيِّج@, من Uفّف

/@ Öوَه� فَيْج فيقال Oفّفان Øj
أفواج@/ وbعه عة@/ ßÌ»ÔXا اXاّرة ا	Fعة الفوج@: ـ مفر

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

والتحقيق@:

ومـن جـريان@/ فيه يAاءي ء ãÏ¾ من قطيع هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن
Ì¿وتـنت تفوح اXسک من وقطيع جانب@/ ٕا, يُ«Ìعون الناس من bاعة مصاديقه@:

ا�Lدار@/ ٕا, Qريى ا Øu@فكأ مرتفع�@, ب� Dف متّسعة أ�رض من وقطيعة رائحته@/

زائدة@/ وÌºعة ع�اLدار يدّل الياء@, ]ناسبة والفيج@:
وهيى ,@�أ@ك اشتقاق فوغ@: فوع@, فور@, فوخ@, فوح@, الفوت@, ـ وب�مواّد وبيyا

ا	ريان@/ مفهوم ã| تشAك



فور ١٦٨

فالفَوج@: وغ�ها@/ والطائفة وا	Fعة القوم ـ وب� بيyا الفارق هو �اXع وهذا
جريان@/ ã| أو حكم ã| يشAك قطيع

/@٢ . ١١٠ ـ أفواجاً Dا دين ã| َيدُخلون النّاس ورأيَت

/@١٨ . ٧٨ ـ أفواجاً َفتأتون ور الصُّ ã|ُينَفخ يوم

/@٨٣ . ٢٧ ـ ُيكّذب ن ØW فوجاً اُّمة كّل ¿Ìمن ÒL ويوَم

/@٨ . ٦٧ ـ نذير يأتكم nأ ا Ôxَخَزن َسأGم َفوج فzا ã4اُل F @كلّ

أو الدين جانب ٕا, كا¡ركة واحد@, وبرنا¶ جريان Nمعهم متشكّل bع أيى
العذاب@/ ٕا, أو Ì¿¡ا ٕا,

أصناف ع� يتشكّلون Ì¿¡ا يوم الناس أّن الكرZة@: ا��يات هذه من ويظهر
عـذاب ٕا, أو ,@oونـع جنّة ٕا, يساقون Øj أعÇGFم@, حسب ع� وطبقات ومراتب

به@/ Uصوصة مرتبة ã| فوج كّل ,@oوجح
اXوارد@/ هذه ã| باXاّدة التعب� لطف وظهر

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

فور@:

فارت يقال الغليان@, فالفَور: علzا@/ @يقاس Øj ع�غليان@, كلمة@تدّل فور@: ـ مقا
َفوره@, من فعله قوGم@: هذا ع� قيس ا ØWو جاش@/ ٕاذا غضبه@: وفار فَوراً@/ تفور الِقدر

يَسكن@/ أن قبل أمره بدء ã| أيى

غَلْت@/ وفَوراناً@: فَوراً الِقدر وفارت وجري@/ نبع فَوراً@: يفور اXاء فاَر ـ مصبا
Øj فيه@, تأخ� � الّذيى ÍÈا¡ا الوقت ع� أيى هذا@, من ع�الفور الشفعة ـ وقوGم
فوره@/ من رجع Øj حاجته ã| ف)ن جاء يقال فzا@, ُبطء � ã'ّال ا¡الة ã| استعمل



١٦٩ فور

وفار أسكن@/ أن قبل أيى ,@ فَوريى من وأتيت جاشت@/ الِقـدر@: فارت ـ صحا
ُبعده@/ العشاء@: وفَورة شّدته@/ ا¡ّر@: وفَورة غضبه@/ جاش ٕاذا ثائره@: ثار ã| لغة فائره

حّرها@/ من يفور ما الِقدر@: وفُوارة ثق}ا@/ الَوِرك@: وفَّوارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سبب ّ بأيى هو حيث من Mّدة وارتفاع هيجان هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
غ�ها@/ أو ثوران أو غليان أو بنبع @كان@,

وع�@/ رج ÒU من مايٍع خروج هو النَّبع@: أّن Fك@
با¡رارة@/ اKفاض ã| مايٍع ارتفاع هو والغليان@:

وIّرك@/ اضطراب مطلق هو واGَيجان@:
أو كالغضب@/ ّ معنويى ã| أو والطعام@/ كاXاء ّ يى مادِّ ã| يكون أن من أعّم والفور

اXسک@/ كرائحة كاXايع@: لطيف أمر ã|
/@٤٠ . ١١ ـ الَتـّنور وفاَر أمُرنا جاَء ٕاذا Øح�

/@٧ . ٦٧ ـ َتفور وهيى ¾Îيقاً Gا عوا ß Òd فzا اُلقوا ٕاذا

 òا لطبخ النار توقّد Tّل وهو والنور@, النار ماّدة من مأخوذ التنّور ٕاّن قلنا
أراد ٕاذا Mيث الكاملة@, ومشـيّته التامّة قدرتـه ٕا, ٕاشارة منه@: اXاء وفوران وغ�ه@/

اXاء@/ فوران Tّل ٕا, النار توقّد Tّل ويتبّدل فيكون@, شيئاً@,
الغضب@, يفور Fك وتفور الغضب@, �Vو الغيظ مظهر ا Øuفٕا :@ Øsجه فَوران وأمّا

اXاّدة@/ nعا وراء ا ØW أمر وهذا
/@١٢٥ . ٣ ـ رّبكم ِددكم ÔZ هذا َفورهم ِمن ويأتوكم وتّتقوا وا ß6َتص ٕان بَ



فوز ١٧٠

Iّر@كهم@/ شّدة حال ã|و وهيجاuم فوراuم زمان من ويأتوكم أيى

�]Çع الرخـوة فٕاّن ,@ للAاخيى اXقابل الفـور �مع ع� اXناسـبة wذه ويطلق
ليس]ع�ا¡ال فالفور هيجان@, ã| حّدة الفور أّن Fك الشّدة@, يقابل وهو ـ@@, ã'ـ@@ُسس

اXتعارف@/ هو Fك ÍÈوا¡ا
ã| وحّدة wيجان مقارن الفعل طلب أيى الفور@: ع� يدّل أ�مر ـ قوGم �fع

ح�فورانه@/ أ�مر امتثال يلزم بأن أ�مر@,

وهيجان حّدtم فوران ٕاشارة@ٕا,@أّن الكرZة: ا��ية ã| التعب�باXادة لطف فظهر
وا¡Çرارة@, النار حّدة فَوران ã| Fك وجّل@, عّز ا� بٕامداد Ì»ينك وصولxم عداوtم

اXاء@/ ٕا, النار حّدة فيبّدل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فوز@:

ء@, ãÏ¿بال أَفزتـه فيقال باGمزة@, ويتعّدي وSا@/ ظفر فَـوزاً@: يفوز فاز ـ مصبا
مَظـنّة ا Øu@�ٔ مات@, ٕاذا فّوز من مأخوذ اÒXْهلک@, اXوضع فازة@: ÒXوا فازة@/ ÒXا قطع وفاز@:

بالس)مة@/ تفاؤً� به يت Ød وSا@, سلم ٕاذا فاز من وقيل اXوت@,
فاز :@Fyم تقول اG)ك@, أيضاً@: والفوز /@�òبا والظفر النجاة الفـوز@: ـ صحا
فازة Ò[ م ÚyسبIف� ـ به ذهب أيى به@, ففاز بكذا ا� وأفازه مات@/ أيى ز@: وفوَّ يفوز@,

اXفاوز@/ واحدة أيضاً واÒXفازة منه@/ ]Òنْجاة أيى العذاب@, ِمن

ٕاذا فـاَز لكة@/ ÒGا واُ�خري النجاة@/ ـ فاُ�و, متضاّدتان@: كلمتان فوز@: ـ مقا
فوِزيى طّلقها@: ٕاذا �مرأته يقول الرجل وكان وخلص@/ به ذهب ٕاذا بأ�مر وفاز Sا@/
فّوَز ـ اُ�خري والكلمة به@/ وذهب �R ظفر Xن ويقال بيدك@/ أمرِك يقال Fك بأمرِك@,

مات@/ ٕاذا الرجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧١ فوز

والتحقيق@:
ٕاّن فلح@: ـ ã| وقلنا والنعمة@/ �òٕا,ا الوصول هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن

الف)ح@/ بعد مرتبة الفوز

الفـوز آثار fن والس)مة@: واò)ص والذهاب والظفر النجاة ـ oمفاه وأمّا
ولوازمه@/

�òا ٕا, والوصول مyا@, والتخلّص النجاة فبم)حظة واXوت@: اG)@كة وأمّا
مت)زمان@/ واÒXهلک اÒXنجي فٕاّن والس)مة@,

/@١٨٥ . ٣ ـ فاز فقد ا(نّة واُدخل النّاِر عن ُزحِزح ن Òf
/@٧١ . ٣٣ ـ ÓDعظ فوزاً فاَز فقد ورسوله Dَا ُيطع وَمن

/@١١٩ . ٥ ـ oالعظ الفوُز ذلک عنه وَرضوا عyم Dا ÒãÏßÈَر
/@٢٠ . ٥٩ ـ الفائزون هم ا(نّة أصحاُب

/@٣١ . ٧٨ ـ وأعنابا حدائَق للُمتّق�مفازاً ٕاّن

وٕاطاعة دخول@ا	ّنة@وا¡دائق ومن@مصاديقه@: والنعمة@, �òا الوصول@ٕا, يراد
تعا,@/ ا� ورضوان الرسول وٕاطاعة ا�

ورضوان والتّقوي الرسول وطاعة ا� طاعة ã| هو :@ Ø ãKا¡قي الفوز أّن وليعلم
كانت ٕاذا وسعادة فوزاً توجب ا Ø̂ فٕا اXاّدية@: وا�òات الدنيويّة النعم وأمّا تعا,@, ا�
وTجوبّية@/ وتعلّقاً ظلمة تنتج ا Øuفٕا خ�فzا@, ف) وٕاّ� النفسوtذيبه@/ لتgيل مقّدمة

/@٩ . ٤٠ ـ oالَعظ الَفوُز هو وذلک رaتَه فقد َيومئٍذ السيِّئات َتِق وَمن

النفس ووقاية التقوي هو ٕا,الفوز والوصول الرaة ¡صول التاّم السبب فٕاّن
زائلـة هيى ا Ø̂ فٕا الدنيـوّية@: اللّّذات وأمّا /@oح	وا النـار طريق وعن السـيِّئات عن



فوض ١٧٢

للنفس@/ ومقاماً و¾Ìفاً �ًFك توجب و� Gا@, دوام � لة ومتحوِّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فوض@:

Øj عليه@/ ورّده آخر ع� أ�مر ã| ع�اتّكال يدّل صحيح أصل فوض@: ـ مقا
باتوا ـ قوGم ذلک ومن رّده@/ ٕاذا أمره@, ٕاليه فّوض ذلک من يُش}ه@/ ما ٕاليه ّد Ôف� يفّرع
ã| ال¿Ìيكان وتفاوَض خر@/ ا�� ٕا, أمره فّوض كّ)ً أّن ومعناه Uتلط�@, أيى ,@ÏÒÈفَو

صاحبه@/ ٕا, أمره كّل ففّوض اشAكا ٕاذا اXال@,
bيع يكون أن اXفاوضة@: و¾Ìكة فيه@/ أخذوا ا¡ديث@: القوم تفاوَض ـ مصبا
نكاحها اXرأة وفّوضت ٕاليه@/ أمره سلّم تفويضاً@: ٕاليه أمره وفّوض /@Fyبي Zلكانه ما
فـهيى هر@, ÒXا حكم أYلت أيى فّوَضْت وقيل مهر@, غ� من تزّوجها Ø'ح الزوج ٕا,
ÏÈفَـو واXال رئيسGم@/ � متساوين كانوا ٕاذا :@ÏÒÈفَو وقوم فاعل@, Ëºٕا ضة بـ�مُفوِّ مشـAكة أيى ,@ÏÈفو �خي وكانت أخذ@/ شيئاً مyم أراد من Uتلط أيى بيyم
استفاض فيقال@: ويتعّدي@با¡رف مستفيض@, فهو شاع, واستفاض@ا¡ديث: الصحابة@/

وبه@/ فيه الناس

النكاح@: ã|والتفويض فيه@/ ا¡ا@كم وجعله ٕاليه ه Øص� أ�مر@: ٕاليه فّوض ـ لسا
:@ÏÉوفَيÏÈفَو وأمرهم رئيسGم@/ � متساوون أيى :@ÏÈفَو وقوم َمهر@/ ب) الðويج

Uتلط@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وصاحب متولّياً MيثNعله آخر ٕا, أمر تصي� اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن



١٧٣ فوض

ã| فٕاّن التوكّل@, مرتبة بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا �اXع وهذا Oتار@/ ما يفعل فيه مطلق اختيار
ضبتفويضه اXفوِّ فٕاّن R)ف@التفويض@, اعتباره@/ اXوكِّل@و�يسقط مقام Jفظ التوكّل@:

غ�ه@/ ٕا, ويرّده ا�عتبار@, عن ومقامه نفسه Oرج
أو زوجاً أو ¾Ìيكاً أو ربّاً ٕاليه@: ض اXفوَّ يكون أن اXع�ب� هذا ã| فرق و�

كان@/ أمر ّ أيى ã|و قوم@, أفراد
آثار من فهيى وغ�ها@: وا�شAاك وإ�Yال وا�خت)ط مفاهoالتساويى وأمّا

أ�نانّية@/ يرفع التفويض فٕاّن أ�صل@,

حـgه bيع ã| والرضاء ٕاليه اُ�مور تفويض تعا,@: با� إ�Zان m(ع ومن
مدّبر@/ nعا قادر عدل oحك فٕانّه وأمره@,

أقـوُل ما فَستذكرون شاد@/// الرَّ سبيَل أهِدكم اّتبعوِن قوِم يا آَمن اّلذيى وقاَل
/@٤٤ . ٤٠ ـ بالعباد بص� Dَا ٕاّن Dٕا*ا واُفّوضأمريى لكم

الوظـائف قـبال ã| وأمّا والوظيفة@, ا�ختيار عن خارجة اُمور ã|التفويض
وجّل@, عّز ٕا,ا� للتفويض مورد ف) الّ)زمة@: وا£اهدات اXتوّجهة والتكاليف اXعيّنة

wا@/ العمل ã| والxاون
ٕاليه ض اXفوَّ الطرف ]قام واXعرفة العلم حصل ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا والتفويضمطلقاً

وكفايته@/ وٕاحاطته وقدرِته

وا	Çريانات ا��تية ا¡وادث ã| اُمـوره تفويض ٕا, ٕاشارة الكرZة ا��ية ã:فn أو wا ط ß ÔJ n ٕاذا اXتعال@, ا� ٕا, اجBعيّاً@, أو انفراديّاً روحانيّاً@, أو دنيويّاً اXستقبلة
wا@/ العمل ã| يستطع

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



فوق ١٧٤

فوق@:

أوبـة عـ� وا��خر علّو@/ ع� أحدÇYا يدّل صحيحان@, أص)ن فوق@: ـ مقا
وأمر ع)هم@/ ٕاذا يفوقهم@: أصحابه فاق يقال العلّو@, وهو الَفوق@, ـ فأ�ّول ورجوع@/
بعد ÍÈعها ã| é اللّ رجوع وهو الناقة@, ففُواق ـ ا��خر وأمّا عال@/ مرتفع أيى فائق@,
فيه وأ�صل ِفيقة@, ّر@: الدِّ من ا£تِمع Ëºوٕا ناقة@/ فُواق ٕاّ� عنده أقام ما تقول@: لب@, Ò¡ا
ما@@Gا غ�ه@: وقال ارتداد@, و� مَثنويّة و� رجوع من Gا ما أيى َفواقـ من ا ÒG ما الواو@/
ٕاليه@/ عقله أوبة من وذلک ُيفيق@, كراُن السَّ أفاق ويقولون@: قريبان@/ واXعنيان نَِظرة@/ من
عل ÔN الَوَتر ٔ�ّن ال«Îم@, فُوق الباق ومن السحاب@/ ã| اXاء من اجتمع ما وأ�فاويق@:

فيه@/ ُرّد قد كأ@نّه فيه

وفَِوق وفوقات أفواق وا	Çمع الَوَتر@, موضع قُفل@: وزان ال«Îم فُوق ـ مصبا
ُفقت فيقال با¡ركة ويتعّدي أفوق@/ فهو ُفوقـه@, Ì»ٕانك تعب@: باب من فََوقاً ال«Îم
فُوقاً@/ له جعلت تفويقاً@: وفّوقته ,@Ì»فانك ك«Ìته فانفاق@: قال@, باب من فَوقاً ال«Îم
أصـحابه@: الرجـل وفاق ٕافاقـة@/ أفقـته قلت به لAميى الَوَتر ã| ال«Îم وضعَت وٕاذا
إ�نسـان يأخذ ما والُفواق@: فائقة@/ فهيى با	Fل@, ا	ارية وفاقت غل}م@, أو فضلهم
الّذيى الزمان وفتحها@: الفاء ØËÉب والفواق الغالبة@/ ال¿Îقة ترجيع والُفواق@: الXع@/ عند
وَفوق@: فاقة@/ ذو وهو احـتاج@, ٕاذا افتياقاً@: وافتاق ا¡اجة@, والفاقـة@: ا¡لبت�@/ ب�
والفضل@/ الزيادة ومعناه ,@ ّ ا¡gيى لٕ)ستع)ء استع� وقد نقيضIت@, مكان ظرف

Fك دوuا@, fا عبيدة@: أبو قال فوقها@/ fا بَعوضة نقيضIـت@/ فوق@: ـ صحا
Çfا الفـّراء@: وقال ذلک@/ من أصغر أيى ذلک@, وفوق صـغ�@: ف)ن لک قيل ٕاذا تقول
من Gا وما صدره@/ من الر´ شخصت ٕاذا فُواقاً@: الرجُل وفاق مyا@/ أعظم أيى دوuا@,



١٧٥ فوق

وا¡اجة الفقر والفاقة@: وٕافاقة@/ وراحة نظرة من Gا ما أيى ,@ ØËÉوال بالفتح يقرأ ـ فواق
فاق@/ يقال و� افتقر@, الرجل@: وافتاق

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

والتحقيق@:

�@مطلقاً, ما@xIا, بالنسبة@ٕا, أيى , Ø ãالنس� العلّو هو اXاّدة@: ã| أ�صل@الواحد أّن
/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã|

ã|و أ�رض ã| مـوجود كّل ويشمل فوق@, له يتصّور ء ãÏ¾ كّل ٕا, ويضاف
اXمكنات@/ من وطبقة نوع ّ أيى من ال«Êء@,

اÇXريض وٕافـاقة العقل@/ ٕا, كران السَّ ٕافاقة ع� يطلق أ�صل@: هذا اللّـéوبلحاظ وٕافـاقة وا�نتباه@/ والعافية واليقظة الصّحة مرتبة ٕا, والغافل وا£نون mوالنا
وكـذلک واÇXعدة@, الصدر من وتصاعـده ´ الرِّ وٕافاقة والÍÉع@/ الصدر ã| واجBعه

ال¿Îقة@/
رفع ã| ٕاليه ويتوّجه فوقه ما ٕا, النظر كان ٕاذا وا�حتياج ع�ا�فتقار ويطلق
]ع�غلب فٕانّه فاق@, يقال و� واختاره@, الفوق أخذ أيى ٕافتاق يقال هذا وع� الفقر@,
وسيلة@/ ّ بأيى الفقر رفع ã| Nاهد أيى علّو@, طلب بل علّو@, ليس ا�فتقار ã|و وع)@/

:@ ã| Fك ـ ا¢لوق ٕا, بالنسبة الرّب ففَوقيّة

/@١٨ . ٦ ـ ب� Òòا Ôoا¡ك وهو ِعباِده فوَق القاِهر وهو

/@١٠ . ٤٨ ـ أيدvم فوَق Dا َيُد

:@ ã| Fك ـ ا��خرة nعا ã| والفوقيّة

/@١٩ . ٢٢ ـ oم Ò¡ا Îم ßºُرءو فوِق ِمن ُيَصبُّ نار من ِثياٌب ُقطِّعتGم



فوق ١٧٦

/@١٦ . ٣٩ ـ النّار ِمن ُظَلٌل فوقهم من م ÒG
:@ ã| Fك ـ اXعنويّات ã|و

/@٣٢ . ٤٣ ـ َدَرجاٍت بعٍض فوَق Îم ÒÉبع وَرفعنا
/@٧٦ . ١٢ ـ oعل ِعلم ذيى كّل وفوَق َنشاء َمن َدَرجاٍت َنرفُع

:@ ã| Fك ـ اXاّدية اُ�مور ã|و
/@٤٠ . ٢٤ ـ بعض فوَق Îا ÔÉبع ظلFٌت َسحاٌب فوقه من َموٌج فوقه ِمن َموٌج

/@١٧١ . ٧ ـ فوَقهم َبل Ò) ا َنَتقنا
:@ ã| Fك ـ أ�صوات ã|و

/@٢ . ٤٩ ـ Ø ãR النّ صوِت فوَق أصواَتكم َترَفعوا *
معنويّاً@/ أو ماّدياً Ø ãالنس� العلّو اXوارد@: هذه bيع ã| فاXراد

النفس كجعل وعلّو@/ فوقيّة ذات ء ãÏ¾ جعل �]ع ٕافعال@, فهو إ�فاقـة@: وأمّا
وا�نتباه@: واليقظة والصّحة ٕا,العقل متصاعداً

/@١٤٣ . ٧ اXؤمن�ـ أّوُل وأنا ٕاليَک ُتبُت ُسبحانَک قاَل أفاَق ØFفل

ومتعالياً متصاعداً وصار ربُّه@, Ø�Q ٕاذا موÏº@�ع�@, صعقة انقÏÉامتداد ØFفل@ أيى
والسقوط@/ ا�ندكاك حالة عن

وحالة ا�ندكاك حالة ا¡الت�@, ع� د�لة فzا إ�فاقة فٕاّن لطف@: التعب� ã|و
إ�فـاقة أثـر ã| هو ا Ø̂ ٕا تعا,@: الرّب ٕا, النظر طلب عن والتـوبة والعلّو@/ التصاعد

والتفّوق@/ ã,التعا حالة ã| والص�ورة
ع� يدّل وأ�لف وٕاظهار@, حركة ع� يدّل فالتحـريک كَفعال@: الفَـواق وأمّا
Wتّد@: متظاهر ع�علّو ويدّل مصدر@, فهو غار@, والصَّ داق والصَّ )م السَّ ã| Fك ا�متداد@,



١٧٧ فوم

/@١٥ . ٣٨ ـ َفواق ِمن ا ÒG ما واحدةً َصيحًة ٕاّ* هؤ*ِء َينظُر وما
وسـلطان نفوذ Iت وNعلها ويقهرها يفوقها أمر الصيحة Gذه يكون � أيى

ظاهر@/ Wتّد
التفاس� من يقال@: ما وأمّا للمقام@/ اXناسب وهو الكلمة@, حقيقة ÏÉقت[ هذا

مقتÏÉاXقام@/ وعن الكلمة@, مدلول عن خارج فهو ا¢تلفة@,
إ�نسان@/ سامعة تتحّملها � كث�ة [ّوجات له شديد صوت قلنا@: Fك والصيحة

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

فوم@:

آخرون وقال الثُّوم@/ هو قوم@: قال تفس�ه@, ã|تلَفU صحيح أصل فوم@: ـ مقا
ا¡نطة@/ هو

ُفومة@/ Ìاة@ُيسّمون@السنبل@فُوماً@الواحدة Ú»ال وَأْزُد ا¡نطة@/ الزرع@أو الُفوم@: ـ لسا
أيى لنا@, موا فَوِّ يقال@: أيضاً@/  òا والُفوم@: شامّية@/ لغة مَّص ß¡ا الُفوم@: بعÎÉم@: وقال
أراه ِسيده@: ابن قال الثُّوم@, ã| لغة الُفوم@: وقيل قدZة@/ لغة هيى الفّراء@: وقال اختَ وا@/
اللغة أهل ب� اخت)ف � ا¡بوب@, ويقال ا¡نطة@/ الُفوم@: الزّجاج@: وقال البدل@/ ع�

الفوم@/ Ëºٕا يلحقها Hت @/ ã'ّال ا¡بوب وسائر ا¡نطة@, الفوم أّن
القرآن ã| ورد وأظنّه الفقراء@/ ترياَق ويسّمي الثوم@: ـ ٢٠٥ ـ التذكرة ٕاحياء
أربعـ� من aأ@ك التذكرة ã| داود ذ@كر وقد ذلک@/ اُحقّق n ã Ø�ولك بالفاء@, فوم Ëºبٕا
زيت ع� وJـتويى ك�ي@, ع)جيّة قيمة ذو نبات ٕانّه والواقع الثوم@, يشفzا مرضاً

ٕا»@/ الكحول@/// من نوع وأ�ليل أ�ليل@, مركّبات وبعض طيار

/@ ّ ع�يى ـ س� ـ �شوم� ـ ثوم ـ ãKتطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فوه ١٧٨

والتحقيق@:

ع�يّاً@, شوم ٕا, مرجعه والفوم الثوم من وكّل الع�ّية@, من مأخوذة الكلمة أّن
ثقل ٕا, ينقل وشعلب@, شقل ã| Fك @ Ø ãèالعر ٕا, ّ الع�يى بّدل ٕاذا الثاء ٕا, والش�يبّدل

وثعلب@/

ُتنبُت ا ØW لنا رْج ÔOربَّک لنا فادُع واِحد طعام ع Ò6َنص موÏºلَن قلrيا وٕاذ
/@٦١ . ٢ ـ وَبَصلها وَعَدÎºا وُفومها ائها وِقثّ َبقلها من أ*رُض

وأمّا أ�رض@/ تنبته ا ØWليس فٕانّه :@ òبا التفس� و�@يصّح الثُّوم@/ هو فالفُوم
مأ@كول فوم ذا وجعله ص�ورته �]ع ,@ ّ انðاعيى اشتقاق hفالتفو ـ لَنا موا فَوِّ ـ bلة

مطبوخ@/

oمـفاه فـهيى ثبتت@, ٕان السنبل@: ّمص@, ß¡ا ا¡بـوب@, ا¡نطة@, ـ@ ãæمعا وأمّا
بنفسه@/ يؤكل ا ØWليس والسنبل العدس@/ عن ã�تغ ا¡بوب أّن ٕا, مضافاً Vازّية@/

ا�نفتاح@, الّرخاوة@, اGمس@, صفات ã| تشAك والش�@: والفاء الثاء وحروف
السكون@/ ا�ستفال@,

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

فوه@:

الفم@, سعة الفََوه@: ذلک من ء@, ãÏ¾ ã| تفتّح ع� يدّل صحيح أصل فوه@: ـ مقا
وفاه أفَوه@/ رجل قالوا ولذلک فََوه@, الفم أصل ٕاّن ويقولون َفوهاء@, وامرأة أفَوه رجل
الفََوه أّن ناس وزعم الك)م@/ ع� القادر ه@: فوَّ ÔXوا به@/ لفظ ٕاذا به@: يفوه بالك)م الرجل
البناء هذا بنوه ا Ø̂ وٕا الyر@, فم َهة@: الفُوَّ الباب ومن وطوGا@/ الُعليا الثنايا خروج أيضاً
رائحته فاحت ØXا كأنّه الطِّيب@, أفواه واحد والفُوه @لٕ)نسان, والّذيى @للyر ب�الّذيى فرقاً



١٧٩ فوه

wا@/ فاه
من الطـعام به Òªيُعا Xا ويقال وأفاويـه@, أفواه وا	مع الطيب@, الُفـوه@: ـ مصبا
وهـو Çfه الطريق@: هة وفُوَّ به@/ تلّفظ يفوه@: بكذا الرجل وفاه الطيب@/ أفواه التوابل@:
إ�نسـان من والفم قياس@/ غ� ع� أفواه وbعه رجـه@/ ÒU قاق@: الزُّ هـة وفُوَّ أع)ه@/

ã'ّال أ�لفاظ غريب من وهو اِن@, Òf ع� Ø�ويث أفواه@, ع� وNمع فََوه@, أصله وا¡يوان
وفاه فوه فيقال با¡روف@, اُعرب الياء غ� ٕا, اُضيف وٕاذا bعها@/ مفردها يطابق n

fه@/ أيضاً ويقال وفيه@,
اجBع اسـتثقلوا م Øuأ ٕاّ� أفـواه@, ا	مع ٔ�ّن فم@, قوGم أصل الَفـوه@: ـ صحا
وٕاذا زيد@, وفو فوه هذا فقالوا اGاء مyا فحذفوا بإ�ضافة@, فوُهـه @هذا ـ ã| اGاءين
الواو ٔ�ّن واòفض@, والنصب الرفع حال فيه يستويى ,@ Ø ã| هذا قلت ٕا,نفسک أضفَت
,@ ÓDم اGاء من وعّوضوا فحذفوها التنوين الواو Jتمل n أفردوا وٕاذا فُتدَغم@/ ياء ُنقلت

الفم@/ سعة بالتحريک@: والفََوه فم@/@ هذا قالوا

مدخل@/ فوهة@, فتحة@, ك)م@, فم@, �ِفه� ـ قع

فم@/ �أراميّة� �فوم�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ�رامـيّة ã| اÇXاّدة هـذه أّن اللغات@: سـائر ٕا, اXراجعـة من يتحّصل ما أّن
لغتان والفم والفوه الع�ّية@/ من مأخوذة والعربيّة الع�ّية@, من قريبة أيضاً وال«Ìيانيّة
ã| الفم ع� يدّل :@ ّ الشفويى oXا حرف ]ناسبة والفم ,@�أ@ك اشتقاق Fyبي مستقلّتان
الفم@, بسعة الفََوه Ì Ø»يف هذا وع� ا�نفتاح@, حالة ã| عليه يدّل والفوه ا�نغ)ق حالة

الثَّنايا@/ Rروج أو



فوه ١٨٠

يُفـتح ما كّل وهو لغـ�Yا@, أو حيوان أو ٕ�نسان يكون أن من أعّم والفـم
منه اòارج الyر فم ã| Fك منه@, Oرج أو ء ãÏ¾ فيه يدخل أن اقتضاء وفيه وُيغلق@,

طريق@/ ã| أو ظرف@, ã| أو آخر@, منبع ã| وهكذا اXاء@,
بصحيح@/ ليس وا¡ذف@: بالتبديل القول أّن فظهر

ّ ا�نðاعيى ا�شتقاق من فهيى ورجل@أفوه@: به@, وتفّوه بالك)م@, فاه ـ قوGم وأمّا
والتلّفظ@/ ع�التكلّم د�لة اXاّدة ã|وليس بالك)م@, واتّسع انفتح أيى الفََوه@, من

الكرZة@: ا��يات ـ قلناه ع�ما ويدّل
/@١١٨ . ٣ ـ أفواِههم من الَبْغضاُء بَدِت قد

/@٣٢ . ٩ ـ بأفواههم Dا نوَر ُيطفئوا ُيريدونأن
/@٥ . ١٨ ـ أفواِههم ِمن رُج ÒH كلمًة ْت Ò Ô6َك@

/@١٦٧ . ٣ ـ قلوwم ã| ليَس ما بأفواِهِهم َيقولون

من نفخ أو بغضاَء أو كلمة أو قول من ء ãÏ¾ خروج موارد ã| اXاّدة فاستعملت
منفتحة@/ حينئذ فأ�فواه أ�فواه@,

فيه@: ã| ء ãÏ¾ ورود وكذلک
/@١٥ . ١٣ ـ ببالِغه هو وما فاه ليبلَغ ٕا*اXاء كفَّيْه @كباِسِط

/@٩ . ١٤ ـ أفواِههم ã| م Òvأيد فَرّدوا بالبّيناِت ُرُسلهم جاءtم
أ�فواه@/ ã| ء ãÏ¾ ورود موارد ã|فاستعملت

التعـقّل عن خلّوه ع� يدّل وإ�ظهار@: القـول مـورد ã| أ�فـواه ذ@كر ٕاّن Øj
القلوب@: مقابل ã| أ�فواه فٕاّن وا�عتقاد@,

/@١٥ . ٢٤ ـ ِعلم به لكم ليَس ما بأفواِهكم وَتقولون



ء ã|

/@٤١ . ٥ ـ م Ôwقلو تؤمن nو بأفواِههم آمنّا قالوا اّلذيَن من
عن Hـرج nو وٕاZان عقـيدة عن تكن n ٕاذا Gا اعتـبار � بأ�فواه فأ�قوال

القلوب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ء@: ã|
ٕا, Zيـنه عن اXو, وفاء رجع@/ باع@: باب من فيـئاً ء ã:ي الرجل فاء ـ مصبا
وا	Çمع ق@, ßÌ¿Xا جانب ٕا, اXغرب جانب من رجع فيئاً@: ء ã:ي الظّل وفاء زوجته@,

وإ�دغام@/ إ�بدال Nوز و� باGمزة@, وهو والغنيمة@, راج Òòا ء@: ã:وال وأفياء@/ فُيوء
وكّل الظـّل@, رجـع ٕاذا ء ã:ال فاء يقال الرجـوع@, ع� تدّل كلFت فاء@: ـ مقا
من تؤخذ mغنا ء@: Ö ã Ò:وال َفيئها@/ ã| أنا وتفيّأت الشـجرُة فيَّأت منه يقال ء@, Ö ã Ò| رجوع
ء ã:ال Ìºيع وف)ن فيئاً@/ أخذته أيى اXال هذا واستفأت علzم@/ ا� أفاَءها اÌ¿Xك�

غضبه@/ من

تَظلّل@/ فيه@: وتفيّأ Iّول ء@: ã:ال وفاء الظّل@/ فنسخه cساً كان ما ء@: Ö ã Ò:ال ـ لسا
نسخته ما الظّّل@: قال@ابن@السّكيت: جانب@/ جانب@ٕا, من لرجوعه فيئاً الظّل يى Ød ا Ø̂ وٕا
عنه فزالت الشمس عليه كانت ما كّل رؤبة@: وعن الشمَس@/ نَسخ ما ء ã:وال الشمُس@/
وتفيّأت @تقّلبت@, الظ)ل@أيى وتفيأت ظّل@/ فهو الشمس عليه وما@n@تكن ء@وظّل, ã| فهيى
وهو ء ã:ال من عليـه@, نف«Îا وألقت تذلًّ) له Ìت Ø»وتك عليه تثّنـت لزوجها@: اXرأة

الرجوع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العـود@, لوازمـه@: ومن /@ Ø�التجـ بعد ã Ø�التحـ هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن



ء ã| ١٨٢

والتحّول@/ والتقّلب@, والرجوع@,

وانعطافها الزوجـة ã Ù�Iو الشمس@/ حرارة بعد الظّل حصول مصاديقه@: ومن
عر الشَّ ã| وا�نعطاف والتحّرك منقادة@/ غ� كوuا بعد واòراج والغنيمة قهرها@/ بعد

انط)قها@/ بعد رع والزَّ

ي)حظ أن و�زم اXوارد@, Uتلف يتجّمع وبه ,@�اXع هذا هو اXاّدة ã| فأ�صل
استعGFا@/ موارد bيع ã| القيدان

ـ oرح َغفوٌر Dا فٕاّن فاُءوا فٕان ٍر ÔÎ¾أ تَربُّصأربعِة ِنسائهم ِمن يؤلوَن لّلذيَن
/@٢٢٦ . ٢

٤٩ ـ بالَعدل F Òyبي فأصِلحوا فاَءْت فٕان Dا ٕا*أمِر َء ãE تَ Øَح� َتبغيى ã� الّ فقاِتلوا
/@٩ .

/@ والبغيى إ�ي)ء بعد واòضوع ã Ù�والتح ا�نعطاف يراد
وانكسار@, Øîوت خضوع دون من الرجوع مطلق فٕاّن الرجـوع@, �وليس]ع

باXاّدة@/ التعب� لطف وهذا فيه@/ �@فائدة

عـ Dُا أفاَء ما َخْيـل@/// من أوَجفrعليه fا مyم َرسـوله ع Dُا أفاَء وما
/@٦ . ٥٩ ـ وِلرسوله فِللّه الُقَري أهل من رسوله

/@٥٠ . ٣٣ ـ عليک Dُا أفاَء ا ØWينُک ÒZ ملَكْت وما

كونه بعد عليه ومسلَّطاً ومنخضعاً مقهوراً واFXليک أ�موال من جعله ما يراد
/@ ومستقّ)ً قاهراً وكونه قدرته@, وعن يد@, عن خارجاً

Iت ومنقاداً منخضعاً كونه ٕا, إ�شـارة وهو لطف@, فيه باXاّدة التعب� وهذا
كان@/ Lو ّ ع�أيى اXطلق الرجوع � حgه@,



١٨٣ فيص

ـ D ُسّجداً وال¿Êئل اليَمين عن ظ�لُُه َيتفيّؤ ء ãÏ Ò¾من Dا َخَلَق ٕا*ما يََروا Ònأَو
/@٤٨ . ١٦

ã Ù�التث هو والتفّيؤ@: والشخصّية@/ الوجود آثار من ينبسط ما هو الظّل أّن سبق
والتذلّل@/ Ì Ø»والتك

الوجود وأصل اòلق بعد يظهر ا Ø̂ ٕا الطغيان أو Ø�التج فٕاّن بالظ)ل@: والتعب�
استدامة ã| اòلق أّن ٕا, فيش� ثار@, ا�� وظهور البقاء مرحلة وهو التشّخص@ِ, وIقّق
ã| وا�ستع)ء التشّخص ظهور بعد تعا,@, � خاضع ساجد وا	ريان والبقاء ا¡ياة

وجوده@/

نفسه@/ ã|والتشّخص ا�ستقامة بعد ٕاّ� Ì Ø»والتك ã Ø�التث و�@يصّح
خلقه@تعا,ومن من وأ@نّه ا¢لوقّية@, مرحلة مرحلتان@: له موجود ء ãÏ¾ @كّل ã:ف
اXرحلة ã:ف منه@/ والتجلّيات ا��ثار وظهور البـقاء ومرحلة راً@/ مقـدَّ وٕاNاده تكوينه
وقوام@/ اسـتق)ل ذاته ã|وليس تعا,@, له ومصنوع وUلوق ذاتاً مقهور هو اُ�و,@:
اXقّدر اXدبِّر اòالق عظمة ÌاXتذلّل@قبال Ø»تكXاضع@اòا ã Ø�اXتث هو @@اXرحلة@الثانية@: ã|و

له@/
ظّل@/ Zن@, cل@, سجد@, ـ مواّد ٕا, ول�اجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فيص@:

فاص يقال أش}ه@, وما ماء من ء ãÏ¾ ã| جريان ع� يدّل اُصيل فيص@: ـ مقا
لسانه@/ رها ÔN n أيى بكلمة@, أفاص وما قطر@/ ٕاذا والدم@: اXاء

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



فيض ١٨٤

فيض@:

عليه@, يقاس Øj ب«Îولة@, ء ãÏ¿ال جريان ع� يدّل واحد@, صحيح أصل ـ مقا
وأفاضدموَعه@/ ح'فاض@/ مٔ)ه ٕاذا ٕانّاَءه@: أفاض ويقال يفيض@/ اXاء فاض ذلک من

ã| القـوم وأفاض السيل@/ كجريان وذلک دفعوا@, ٕاذا عرفـة@: من القـوم أفاض ومنه
ف)ن وأعطي َيفيض@/ ماء فzا كان ٕاذا ُفيوض@: وأرضذات فيه@/ تَدافعوا ٕاذا ا¡ديث@:

مات@/ ٕاذا الرجل@: فاض الباب@: ومن كث�@/ من قليً) أيى فيض@, من َغيضاً

لغة@, وأفاض ,@ الواديى شفة من وسال aك فيضاً@: يفيض السيل فاض ـ مصبا
وفاض قطرا@/ والدم@: اXاء وفاض مٔ)ه@/ صاحبه@: وأفاضه ٕامتٔ)@/ فيضاً@: إ�ناء وفاض
عرفات@: وأفاضالناسمن ه@/ Øaك ا�@: وأفاضه /@aك :�òا وفاض جري@/ سائل: @كّل
ٕالzا@/ رجعوا الّنحـر@: يوم مكّة ٕا, �م من وأفاضوا ٕافاضة@/ دفعة وكّل مyا@, دفعوا
شاع ا¡ديث@: واستفاض مّكة@/ م�ٕا, من الرجوع طواف أيى إ�فاضة@, طواف ومنه
فيضاً@: نفُسه وفاضت أخذوا@/ فيه@: الناس وأفاض مستفيض@/ فهو ,@Ì¿وانت الناس ã|

النفس@/ غ�ذلک من الرجل فاض وأ�فصح خرجت@,

وفَيَضـاناً وفُيوضـاً وفيوضة فيضـاً يَفيض وLوYا والدمع اXاُء فاَض ـ لسا
ٕافاضة@/ تُفيضه الع�دمَعها وأفاضت الواديى َصفّة ع� سال Ø'ح aك أيى وفَيضوضة

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

والتحقيق@:

�Ìºازير وامت)ء كaة من أيى @امت)ء, ã|@سي)ن هو اXاّدة@: ã| أ�صل@الواحد أّن
/@�íرف Ìº و شدن



١٨٥ فيض

@اXادة,@وFw@تفAق@عن@مAادفاtا,@كا	ريان@والسي)ن ã|@من@¡اظ@القيدين ف)بّد
وأمثاGا@/ وا�نصباب

الضـاد حـرف بوجـود وذلک اXهملة@, بالصاد الفيـص ã|ليس ãæالثا والقيد
حروف من وهو وامتداد@, ٕاطالة ع� وتدّل ا�سـتطالة@, حروف من وهو اXعجمة@,

اXهملة@/ الصاد R)ف أيضاً@, اGجر
/@٨٣ . ٥ ـ ا¡ّق من َعرفوا ا ØW مع الدَّ من تَفيُض م Òyَتريأعي

/@٩٢ . ٩ ـ َحَزناً مع الدَّ من تَفيُض م Ôyوأعي
مyا@/ تسيل أن ٕا, الدموع أ�ع�من امت)ء ٕا, ٕاشارة باXاّدة التعب�

/@٥٠ . ٧ ـ اXاء من عَلينا أفيضوا أن ا(نِّة النّارأصحاَب وناَديأصحاُب
ٕالينا@/ فيكم ãمت�Xا اXاء من سي)ن منكم ليكن أيى

/@١٤ . ٢٤ ـ oعظ عذاب فDأفضrفيه ّسكم ÒX ///@Dا فضُل ولَو*
صدوركم@/ امت)ء من سايلة منكم Qريى وأخبار ٕاظهارات ã| أيى

حيث من أفيضوا Øj ا¡رام@/// شعر ÒXا عند Dَا فاذ@كروا َعَرفات أَفْضrمن فٕاذا
/@١٩٨ . ٢ ـ النّاُس أفاَض

ا¡ّجاج@/ bعيّة من Fامت)ئه بعد واXشعر عرفات من ا¡ركة جريان يراد

/@٨ . ٤٦ ـ Îيداً Ò¾ به ÒEك فيه ُتفيضون ]ا أعلُم هو يه@/// Ò/اف َيقولون أم
/@٦١ . ١٠ ـ فيه ُتفيضون ٕاذ@ Îوداً@ Ô¾ عليكم @كنّا ٕاّ* َعمل من َتعملون و*

علzا@, التعلّق وشّدة ا¤ـبّة من قلوwم امت)ء بعد عمل أو قول سـي)ن يراد
بعضاً@/ بعÎÉم يدفع Mيث وQّمعهم

نفسه@, السي)ن ع� زائداً السي)ن مبدأ ã| امت)ء ٕا, ٕاشارة باXاّدة التعب� ã:ف



فيل ١٨٦

وامت)ء غ�ها@, أو عصيان أو نيّة سوء أو عداوة أو بغض أو حّب من القلب @كامت)ء
وازدحامه@/ ا¡اّل كaة من Tّل

بـالفاعل الفعل قيام ٕا, وبالنظر التعـدية oلتفه إ�فعال@: بصيغة التعبـ� ã|و
معكم@/ ومن أنفسكم تُفيضون أيى منه@, وصدوره

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

فيل@:

ورجل فَيّال@/ وصاحـبه وَفيلة@/ وفُيول أفيال وا	Çمع معروف@, الفيل ـ صحا
ضّعفه@, تَفْييً)@: رأيَه وفيَّل ُفيولة@/ يَفيل الرأيى فال وقد /@ الرأيى ضعيف أيى :@ الّرأيى فيل

/@ الرأيى فَيِّل فهو

وهو هذا@, من الفائل يكون أن وZكن وضعف@/ ع�اسAخاء يدّل فيل@: ـ مقا
الورك@/ ُخربة ع� الّذيى اللّحم

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

والتحقيق@:

مـن مأخـوذة واÇXاّدة اÇXعروف@, ا¡Çيوان هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ�صل أّن
ـ ã| Fك پيل@/ @= الفارسـّية@ ã| مÇyا وقريب في)@/ @= والعـ�ّية@ وا��راميّة ال«Ìيانيّة

/@ ãKتطبي فرهنگ

فيل@/ ـ@ �فيل�@ ـ قع ـ ã|و
بدنـه قبال ã| وجوده ã| اسـAخاء ]ناسبة انðاعّية@, اشتقاقات مyا ويشتّق

وفيّال@/ وفّيله@, ,@ الرأيى فال فيقال@: الكب�@, الثقيل
أÎºل ّ واGنديى ,@ ّ اGنديى من �أ@ك ãKفري�أ والنوع ,@ ّ بّريى حيوان أعظم والفيل



١٨٧ فيل

وأ�نف@, الُعليا الّشفة امتداد ã| طويل خرطوم وله ,@ Ø ãKفري�أ من وإ�ستيناس للAبية
دفـع ã|و أ�شـجار قلع ã|و حوائجه رفع ã|و fه ٕا, الطعام ٕايصال ã| به ويتوّسل

ضعيف@/ صياح وله والشّدة@, القدرة غاية ã| قّوة وفيه العدّو@,

ٕا, بالغاً عظمه ã| الفيل ارتفاع يكون وقد سنة@, أربعFئة ٕا, عمره يبلغ وقد
أنيابه@/ من العاج ويؤخذ أمتار@, `سة

/@١ . ١٠٥ ـ الِفيل بأصحاِب َربَُّک َفعَل كيَف تََر nأ
مّكة@/ بيت لتخريب ا¡بشة ملک جانب من اXبعوثون وهم

ا	نوب ã| ا¨ن ويقابلها السودان@, جنوب ã| أفريقيا ¾Ìق ã| Wلكة وا¡بشة
ا¡جاز@/ جنوب ã|العرب جزيرة من Ø ãèالغر

صغ�ة Mجارة ترمzم بط� عنه الدفاع ã|و ,@ ãÏ¿ا¡ب ãKفري�أ الفيل ذ@كر ã|و
تعا,@/ � اXطلقة ٕا,القدرة ٕاشارٌة مأ@كول@: كَعْصف جعلهم

قدير@/ ء ãÏ¾ ع�كّل وهو يشاء كيف يشاء ]ا يشاء ما فيفعل
القرآن كلFت ã|التحقيق كتاب من حرف@الفاء بٕا[ام علينا مّن الّذيى � وا¡مد
وما التوفيق Ø ã,و ٕانّه الكتاب ٕا[ام ã| يؤيّدنا أن ونسأله القاف@, حرف ويتلوه /@hالكر

تعا,@/ منه ٕاّ� ãKتوفي
العرفـة@, يوم ١٤٠٣ ا¡ـرام ا¡ّجـة ذيى ¾Îر من التاسـع اليـوم ã| Øk وقد

/@ اXصطفويى حسن @ـ@ الفق� مؤلّفه بيد فة ØÌ¿Xا قم بلدة ã| ,@٢٦@.@٦@.@١٣٦٢



بابحرفالقاف

ق@:

هـذا الكـافروَن فقاَل مyم ُمنذٌر جاَءهم أن َعجبوا بل الَمجيد@, والقرآِن ق@,
/@١ . ٥٠ ـ عجيب ٌء ãÏ¾
السورة@: آخر ã|و

َوِعيد@/ اف ÒOَمن بالقرآِن فَذ@كِّر بّار ÒP أنتعلzم وما َيقولون ]ا Lنأعلُم
ا¡جرات@: ـ قبلها السورة ã|و

/@١ . ٤٩ ـ ا1 واّتقوا ورسولِه ا1 ب�َيديى ُتقّدموا 7 آمنوا اّلذين ا Øv@أ يا
السورة@: أواخر ã|و

/@ نُّ Ô ÒZ ا1ُ بل ٕاس9َمكم Ú ãع� ّنوا Ô Ò] ُقل7 أسَلموا عليکأن ّنون Ô ÒZ
أمـره وٕاطـاعة ا# رسـول مقابل ã| التأّدب عن يبحث ا¡جرات سورة ãف�
من النازل ا7ٕسـ6م برنا¶ ٕاجراء عن السـورة هذه ã| يبحث Øj واZ7ٕان@, وا7ٕس6م

ا£يد@/ القرآن وهو اXتعال ا# جانب

فذكِّر ـ Ìهم Ù¿ويُب وَيعـدهم ُينذرهم وبه ,@GصI Ø ãالنّـ� دعوة وسيلة فالقرآن
ا7ٔمر@/ وٕاب6غ الرسالة أمر Ørي وبه ـ اف ÒOَمن بالقرآن



قبح ١٩٠

ـ ا7ٔعـFل جزاء وعن العمل نتيجة عن التالية السـورة ã| يبحث هذا وع�
ِفتَنتكم@/ ذوقوا َلصادق@/// توَعدون ا Ø̂ ٕا والّذارياِت@///

السورة@: آخر ã|و

يوَعدون@/ اّلذيى َيومهم من كَفروا لّلذين فويٌل

ا¢الفة ا7ٔقوال عن أيضاً يبحث القرآن@: عن البحث ٕا� مضافاً ق@: سورة ã|و
قوُم قبَلهم كّذَبْت ـ للرسل ب� اXكذِّ ا7ٔقوام وعن الكافروَن@/ فقاَل ـ الرسول ل�نا¶

ع@/ ُتـبَّ وقوُم نوح@///

فذكِّر َيقولون@/// ]ا Lنأعلُم السورة@: آخر ã| الث6ثة ا7ُمور هذه ذ@كرت وقد
بالقرآن@/

وهو بيده@, Nريى وما به يوظَّف وما للرسول Nب ما ٕا� القاف Mرف فيشار
وا�Fعات وا7ٔقوام الباطلة@, وا7_راء ا7ٔقوال قبال ã| ا¡قائق وتبي� ا7ٔحكام ٕاب6غ

الرسالة@/ وِوجهة البعثة برنا¶ وهذا اXفِسدين@, ب� اXكذِّ
والضغط@/ وا7ستع6ء والشّدة ا�هر ق@: صفات ومن

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

قبح@:

وقَبحه حُسن@/ خ6ف وهو قرب@, باب من قبيح فهو قُبحاً@, ُء ãÏ¿ال قبُح ـ مصبا
والتثـقيل الفوز@/ عن اXبَعدين أيى اXقـبوح�@, من هم ـ اòـ� عن اه ØL َيقَبحه@: ا#

مبالغة@/

ا# قبحه يقال القبح@, وهو سن@, Ô¡ا خ6ف ع� تدّل واحدة كلمة قبح@: ـ مقا
ا7ٔصل عن شّذ ا ØWو وأبعده@/ اه ØL قبََحه ã| اXع� أّن ناس وزعم وقبيح@/ مقبوح وهذا



١٩١ قبح

الساعد@/ َعظم وهو قبيٍح@, ÔÌ»ِك قوGم سنه@: ÔJ كان ذهبمن الّذيى الك6م من وأحسبه

ا7ٔعFل النفسمن عنه تنبو وما ا7ٔعيان من Í½الب عنه ينبو ما القبيح@: ـ مفر
قبيح@/ فهو قباحة@, قبُح وقد وا7ٔحوال@,

وقُبوحاً قُبحاً يقبُح قبُح والفعل@, الصـورة ã| يكون سن Ô¡ا ضّد الُقبح@: ـ لسا
سن@, Ô¡نقيضا هو :@ ّ ا7ٔزهريى قال ِقباح@/ وا�مع قبيح@, وهو @وَقباحة@وُقبوحة@, وقُباحاً
العضد عظم وطرف رفق@/ ßXا ãي� ا ØW العضد َعظم طرف والقبيـح@: ء@/ ãÏ¾ كّل ã| عاّم

القبيح@/ وا7ٔسفل ¡مه@, لك'ة َسن Ò¡ا يسّمي نكب ÒXا ãي� الّذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون ما سن Ô¡ا أّن Fك ا7عتدال عن Oرج ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
وأعضائه@/ أجزائه ب� اعتدال

وقو7ً@, وعم6ً@, وٕانسانا@, خارجيّاً@, موضوعاً Mسبه@, ء ãÏ¾ كّل ã| اXع� وهذا
أمر@/ وجريان وبرناVاً@,

الّنـار@/// ٕا� َيـدعوَن Çًة Ø_أ وَجعلناُهم ///@ Ù Òoال ã| فنبذناُهم وجنـوَدُه فأخذناُه
/@٤٢ . ٢٨ ْقبوح�ـ ÒXا ِمَن هم القيامة ويوَم َلعنًة نيا الدُّ هذه ã| وأتبعناهم

وبواطـyم ظواهرهم ã| وجوداً والنظم ا7عـتدال عن خارجـ� كوuم يراد
وغ�ها@/ وفكر ولباس وغذاء مسكن من ومعاي¿Îم@, اُمورهم وجريان

ã| اخت7ً6 والظلمة@: واÇXضـيقة والشّدة وا7بت6ءات ا7خت76ت هذه فتؤّثر
الروحانّية@/ اُمورهم وجريان ا7ُخرويّة معاي¿Îم

ا7_خرة@/ ã| Gم ٕابت6ء وأعظم عذاب أشّد وهذا



ق� ١٩٢

اXتعال@, العـزيز ا# جانب من ا£ازاة ٕا� ٕاشارة اXفعول@: بصيغة التعبـ� وأمّا
نيا@/ الدُّ هذه ã| وأتبعناهم :@ ã| Fك@

ا7_خرة@: ã| ا¡ال حسن ويقابله

ã| آِتـنا رّبنا آب@, ÒXا ُحسُن عنَدُه وا1 وُمقاماً@, مْسـتقّراً َحُسنت فzا خالديَن
َمقي9ً@, وأحسن مستَقّراً Õ�خ يومئٍذ ا�نّة أصحاُب َحَسنًة@, ِخرِة Ð7ا ã|و َحَسنة نيا الدُّ

/@٩٧ . ١٦ ـ َيعملون كانوا ما@ بأحسِن مأجَرهم Øyولنجزي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ق�@:

موضع وفتحـه@: الثالث ØËÉب ة Ôق� ÒXوا ُقبـور@, وا�مع معروف@, الق�@: ـ مصبا
وأق�تـه@: دفنـته@, وÍÈب@: قتل ãèبا من ق�اً اXّيت وق�ت َمقابر@, وا�مع القبور@,
الواحد العصاف�@, من ÍÈب ُسّكر@, وزان :@ Ø�ُوالق ق�اً@/ له جعلت أو Òيُق� أن أمرت

التضعيف@/ حرف من بدل ا Øu@وكأ فzا@, لغة والقُن�ة@: ة@/ Ø�ُق

قـ� ذلک من وتطامن@/ ء ãÏ¾ ã| غموض ع� يدّل صحيح أصل ق�@: ـ مقا
ه@/ Ò Ò�فأْق أماتُه Øj ـ أق�تُه قلَت فيه Òيُق� مكاناً له جعلت فٕان ه@/ Ôأق� ته Ò�َيقال@ق اXّيت@,
َقـبور@: أرض دريـد@: ابن يُدفَن@/ كيف أÒGَم ه@: Ò Òأق� ã| التفسـ� أهل من ناس وقال

ة@/ Ôومق� ة Ò Òمق� الُقبور@: ومكان َسَعفها@/ ã| aلُها يكون َقبور@: وKيلة غامضة@/

ة@: Òق� ÒXوا اXصدر, Òق� ÒXوا ا7ٕنسان, الق�مَدفن الليث@: قال ـ ٩@.@١٣٨ الxذيب
Nعله nو مَقبوراً جعله ه@: Ò Ò�فأْق ـ ã| الفّراء عن الق�@/ موضع أيضاً@: Ôق� ÒXوا اXوضع@,
nو اXسلم@, به اُ@كرم ا ØW الق� كأّن النَّواويس@, ã| Ò8يُل ن ØW و7 باع للط�والسِّ Ò8يُل ن ØW
عن وُرويى ق�@, ذا ه Øص� 7ٔ@نّه ا#@, هو ßق� ÔXوا بيده@, الدافن هو القاِبر 7ّٔن ه@, Òفق� يقل



١٩٣ ق�

ِجلدة وعليه وضعته اُمّـه 7ّٔن العبّاس@: أبو قال مَقبوراً@/ ُولِد الّدّجال ٕاّن عبّاس@: ابن
ثقب@/ و7 شّق فzا ليس مُصَمتة

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

والتحقيق@:

ماّدياً ا�وانب bيع من يُغَطَّي Mيث اXواراة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
وهذا شـيئاً@/ ويُغطّيى يواريى ما ]ع� ÓÊºوٕا مصدراً@, الق� مصاديقه@: ومن معنويّاً@/ أو

وال«Ìيانّية@/ الع�يّة من مأخوذ

Ì»بك تساTاً يسـتعمل وقد والثالث@, ا7ّٔول بفتح ة Ò Òقْـ� ÒXا منـه@: اXكان Ëºوٕا
قتل@/ باب من باXضارع ٕاتباعاً وبضّمه كمسجد@, الثالث

ٕاشارة ته@, Òأق� يقال@: ـ منه والصدور ٕا�الفاعل النسبة جهة ٕا� النظر كان وٕاذا
تعا�@: قوله ã| Fك ا�هة@, هذه ٕا�

. ٨٠ ـ ه ÒÌ Ò¿شاءأن ٕاذا Øj ه Ò Ò�فأق أماتَه Øj ه ÒÌ Ø»ي الّسبيَل Ø Ôj ره فقدَّ َخلََقه ُنطفٍة ِمن
/@٢١

ٕامـاتته Øj وا¡ّق@, السعادة طريق وتيس� وتقديره خلقه جهة ٕا� النظر فٕاّن
وجّل@/ عّز ا# من القدرة ٕاظهار جريان ã| كلّها وهذه ـ ون¿Ìه وٕاقباره

هـذه بـعد السبيل وتيس� جديداً@, خلقاً فيكون فيه الروح نفخ التقدير ومن
ظـاهره البدن واحد@, شخص فهو ,@ñو[ي وعقل وٕادراك شعور ذا كونه وبعد النفحة
واXكلَّف ÙñمXوا والناهيى وا7_مر وجوده حقيقة والروح وحركاته@, عمله وآلة وقالبه

اXدِرك@/
أجـله@, ويـبلغ اXاّدة nعا من ينتقل أن ٕا� اXطلقة حياته hيُد ا7ٕنسان فهذا



ق� ١٩٤

يناسب ع�شكل ّ برزخيى قالب ã| الروح ويواَري ق�ه@, الBاب@وهو ã| فيواَري@بدنه
الروحانيّة والصفات ا7ٔعFل تلک من ومتكّون متحّصل بل وأعFله@, وأخ6قه صفاته

صورtا@/ Iّصل عن عبارة ا¡قيقة ã| ّ ال�زخيى فالبدن شكلها@, وع�

والتشـّخص وا7ٕذاعة البسط هو Ì¿والن ,@Ì¿الن nعـا ٕا� Zتّد التحّول وهذا
التكليف مورد فهو ا¢تار@: الفاعل الناهيى مر ا7_ ا7ٔصيل هو الروح كان وØXا والتحّقق@/
أعFله@, ã| ا7_7ت كسائر ¼Íفة آلة ٕا7ّ البدن يكن nو والعقاب@, والثواب واXؤاخذة
يؤاَخذ ف6 بوجه@, له توّجه و7 تشخيص و7 اختيار و7 فهم و7 شعور و7 ٕادراك 7
بـدناً كونه وQديد ٕاحياءه ا# يشاء أن ٕا7ّ له@, خصوصيّة و7 و7@ُيثاب@, و7@يعاقب
nعـا ٕا� اÇXربوطة العلوم من وهذا ا7ٔصيلة@, اXاّدة حفظ مع له@, وآلة الروح لذلک
وأفكار ماّدية وMواّس بٕادرا@كاتTدودة البحث@والتحقيق عن خارجة وهيى ا7_خرة,

يشاء@/ كيف يشاء ]ا يشاء Xا الفاعل القادر اXدّبر oا¡ك وهو مyا@, مأخوذة
ã|و وٕادرا@كـها@, فـهمها ٕا� طريق لنا مسائل عن الكتاب هذا ã| نبحث ا Ø̂ وٕا

/@ ã}البا عن ونسكت وا7ٕدراك@, اòصوصيّة تلک Tدودة
يُواريى لنا@, اXمسوس ا¤سوس اXتفاهم وهو :@ ّ اXاّديى للبدن ٕامّا الق� أّن فظهر

اXوت@/ له عرض ٕاذا ا�سد ويُغطّيى

ا¡يوانـيّة الصفات من وJجبه@, يغطّيه ما وهو ا7ٔبدان@: ã| اXطلق للروح أو
وTجوبيّة وTدوديّة ظلمة@وانكداراً @توجب ãKّال اXاّدية النفسانّية@والتعلّقات وا¦اي6ت

اXوت@/ بعد ّ ال�زخيى البدن ٕالzا ويضاف له@,

ورؤيـة والرياء Øالتك� من ]رات}ا ا7ٔنانيّة وهو اXتوّجـه@: اðXكّيى للروح أو
والتعلّقات ا¡يوانيّة الصفات سائر عن ه ØOت وٕان wا@, وTجوباً مقبوراً فيكون النفس@,

اXاّدّية@/



١٩٥ ق�

والتغطّيى الق� من مرتبـة كّل بعـد فٕاّن ث6ث@, مراتب أيضاً Ì¿للن فيتصـّور
وا7نقباض@/ ا¤دوديّة تلک من وبسطاً ن¿Ìاً والتحّجب

/@٧ . ٢٢ ـ القبور ã|َيبعثَمن ا1َ وأّن فzا ريَب 7 آتيٌة الّساعَة وأّن
/@٩ . ١٠٠ ـ دور الصُّ ã| ما ل وُحصِّ الُقبور ã| ما ß$بُع ٕاذا َيعلم أف9

/@٤ . ٨٢ ـ َرْت متوأخَّ قدَّ ما نفٌس علَمْت ت ß$بُع القبوُر ذا@ وٕا
بعـث ع� يدّل فzا@: و]ا فzا و]ن وبالقبور والبع'ة بالبعث التعبـ� ظاهر

ã| Fك ـ القبور ã| يكون ما مطلق وبعث ا7ُو�@/ ا7_ية ã| ـ قبورهم من العق6ء لذويى
الثالثة@/ ا7_ية ã| Fك ـ@ القبور نفس ã| وبَع'ة الثانية@/ ا7_ية

والبَْع'ة@: الرسول@/ كبعث بوظيفة@, للعمل والرفع ا7ختيار ]ع� البعث@: ٕاّن Øj
تقّلب@/ مع شديد بعث

البع'ة أّن Fك وا7ختيار@, العقل بذويى لتناسبه بالبعث@: ا7ُو� ا7_ية ã| Øوع�
فzا@/ وما القبور يناسب والتقّلب

والتقدير@/ والتكوين القدرة ٕاظهار مقام ã| ا7ُو�@: وا7_ية

ال«Ìائر وأّن أمره@, عاقبة عن غاف6ً ا7ٕنسان@وذمِّه@وكونه مقام@قدح ã| والثانية@:
ا7_خرة@/ ã| تنكشف

وظهور والتعلّقات ا¡جب ورفع اXاّدة@, nعوا ا7ٕشارة@ٕا�فناء @مقام ã| والثالثة@:
ا¡قائق@/

البعث وأّن ã|العر اXتفاهم ]عناه الق� أّن ع� بناًء الكرZة ا7_يات تفس� وأمّا
فنقول@: فيه@, ما ع� متعلِّقاً يقع ا Ø̂ ٕا

فناًء وٕارادته الروح حكومة Iت فاٍن وقواه@: وأجزائه أعضائه بBم البدن ـ ١



ق� ١٩٦

وهـذا وٕارادته@, gMه ٕا7ّ سكون و7 عمل و7 حركة منه يري 7 Mيث كام6ً تاماً
البدن ويكون وا6òف@, ا7ٕثنينيّة ãوين� اد ØI7ا من يقرب قويّة ]رتبة والطاعة الفناء
العرف ã| بالغ اXع� وهذا وVازاة@, وتشويق وتكليف وعتاب ومواجهة خطاب مورد

فقط@/ Ø ã|عر ّ سطحيى نظر له ع�من الروح وجود اشتبه ØKح الyاية@, حّد ٕا�

تـ¿Ìيف وتعلّق ارتبـاط@, ومزيد اختصاصاً يوجب قد التاّم الفـناء هذا ـ ٢
ٕا� الروح مقام من ونورانيّة وwاء وكFل وعظمة ج6ل وÌºاية بل ,@oوتعظ hوتكر

/@ ãæالفا البدن

العبد أّن Fك آخر@, ء ãÏ¾ قبال ã| يف�وOضع ما كّل ã| ّ قهريى ّ طبيعيى أمر وهذا
وÇbاله وج6له الرّب آثار من به يلحق التاّمـة@: والعبوديّة الفـناء مقام ٕا� بلغ ٕاذا

استعداده@/ سعة ÏÉقت[ صفاته ونورانيّة

ا¡ديث@: gTات ã| وورد

ـ فيكون كُن ء ãÏ¿ل يَقول ويَده@, ه ÒÍ½وب dَعه أ@كوَن ØKح Ú ãٕا� َليتقّرُب العبد ٕاّن
/@ َرميى ا1َ ولكّن رميَت ٕاذ َرميَت وما

ضعفاً@, أو 7ًFك وخصوصيّاته@, مقامه من آثار تلحقه الروح ã| ãæالفا البدن ـ ٣
أو عالية مقاماته � ÒVو الروح صفات مَظهر فالبدن ظلمة@, أو نوراً قبيحاً@, أو وَحَسناً
يظهر و7 يشاء@, وما الروح يريد ما ٕا7ّ له وليس ومقاصده@, [اي6ته ري ÔVو سافلة@,
أو حسناً الروح ã| ما Øيتج� البدن ãف� وٕارادته@, وميله بنظره ٕا7ّ عمل و7 سكون منه

قبيحاً@/

ومنشأ حياته السّلو7ت@مبدأ وهذه ِسّلو7ت@معدودة@, من ا7ٕنسان@يتكّون ـ ٤

Øj كFله@, ٕا� وينxيى يعيش وهو أيضاً@, والنباتات ا¡يوانات سـائر ã| Fك وجوده@,
Jيط ا# ولكّن تراباً@, ويص� أجزاؤه وتتفّرق Ï¾6ويت الق�@, ã| ويُدفن Òويُق� Zوت



١٩٧ ق�

وما ا7ٔرض ظلFت ã| حبّة و7 بطن@, وما ظهر ما ويعلم واXتحّولة@, اXتفّرقة بأجزائه
عن يعزب و7 ء@, ãÏ¾ بكّل Tيط ووجوده حياته نور فٕاّن يعلمها@, ٕا7ّ ورقة من تسقط

ء@/ ãÏ¾ علمه
اطة ÔTو البدن@البالية@, ضمن@أجزاء ã| ا7ٔصيلة@Tفوظة@]واّدها لّو7ت السِّ وهذه
مـن وتصويرها وتقديرها تكويyا ع� قادر ٕانّه Øj ا#@, بعلم ذّراtا متعيّنة معلومة
واÇòلق ا7ُو�@, اXّرة ã| وخلقها كّوuا Fك تعا�@, ا# عند اXعلومة لّو7ت السِّ تلک
لقادر@/ ع�َرجعه ٕانّه ـ والكيفيّة الصورة وضبط ا7ّٔوليّة اXاّدة لوجود أÎºل@, ãæالثا

ٕا� تـنتقل الثـابتة الذاتيّة والصفات الباطنيّة اòصوصيّات bيع أّن �O و7
من للوالدين ما فzا اgXون بالنطفة المسّماة لّو7ت السِّ هذه بواسطة اXتأّخر النسل

والرياح�@/ النباتات ã| وكذلک ا7ٕمتيازات@,

ا�Çهات bيع من عامل فٕانّه وا¤ا@كمة@, اXساءلة ح� يعود أن 7زم البدن ـ ٥
والدقّـة التـحقيق 7ّٔن والفناء@, والطاعة اòضوع uاية ã| وا¦اي6ت النيّات ري ÔVو
اòاّص عامله ٕاحضـار ت6زم شخص@, اُمـور جريان ã| الصحيحة التامّة واXعـرفة

والعدل@/ ا¡ّق ٕاجراء ÏÉمقت وذلک وجزئّية@, كلّيّة وأوامره نيّاته ري ÔN من وٕا¾Îاد
ا7ٔعـضاء ã|و البـدن مـظاهر ã| ا7ٕنسـان وينويى يريد ما bـيع Øيتج� نعم
ذلک حضور من ف6بّد البدنّية@, القوي بواسطة اòارج ã| ويظهر الظاهرّية@, وا�وارح

وبه@: فيه ظهر ]ا والقوي ا7ٔعضاء و¾Îادة البدن
/@٢٤ . ٢٤ ـ يعملون كانوا ]ا@ وأرُجُلهم وأيدvم م Ôxألسن علzم ¿Îُد تَ يوَم

عضواً وشكله ّ الدنيويى البدن صورة ع� القيامة@: يوم ã| يُعاد الّذيى البدن ـ ٦
أثر فيه ليس والدّقة@, اللطافة كFل ã| أ@نّه ٕا7ّ أّو7ً@, مyا خلق ãKّال اXاّدة ومن فعضواً@,

اXاّدة@/ nعا آثار من



ق� ١٩٨

,@ ّ يى مادِّ مبدأ من اُخذت وٕان لطيفة@, وقوًي أجزاًء أبداننا ã| فٕاّن فيه@, بِدع و7
نـظم ã|و الع� أجزاء ã|و ا7ٔعصاب ã|و ØË¿وال والسمع Í½الب ã| اXودعة @كالقوي
واXشـقّة واXضـيقة ا¤دوديّة ت6زم وا�سـد اXاّدة أّن ٕا� مضـافاً وغ�ها@/ الدماغ
من كلّها وهذه الفناء@, وÌºعة الشديد والتحّول والتعب واXرض وا7بت6ء والðاحم
وتزاحم ومرض تعب وال«Ìور والنعمة واòلود البقاء دار ã| وليس الفناء@, دار لوازم

وفناء@/

من متحّصلة هيى ا Ø̂ فٕا العذاب@: 7ٔهل ا7_خرة ã| والتعب واXضيقة العذاب وأمّا
7ٔkنفسكم@/ Ò(ك ما هذا ـ@ اòارج من 7 ا7ٔفراد@, هؤ7ء باطن ومن الوجود نفس

من فهو اòاص@, Ø ãæوالروحا Ø ãæا�سدا ال½Íف ّ اXاّديى ب� ا7_خرة nعا ٕاّن نعم
َيوان@, Ò¡ ا يى ÒG خرةَ Ð7ا الّداَر وٕاّن 9م@, السَّ داُر م ÒG ـ ا6Xئكة nعا ã| Fك ا�«Êنّية@, nعوا

َنَصٌب@/ فzا نا سُّ ÒZ 7 الَقرار@, داُر هيى ِخرةَ Ð7ا وٕاّن

Gا تلّون 7 ا7ّٔوليّة أّن القـ�@: ã| يب8 وما ا7ّٔولية لّو7ت السِّ ب� والفرق ـ ٧
وهذا /@ ّ القهريى ّ الطبيعيى با�ريان ا7ٔبوين والتوارثمن التأّثر من التلّون Tدودة ã| ٕا7ّ
مـن اòصـوصيّات وسائر وا7ٔعFل الصفات بلون تلّونـت قد ا Øuفٕا الثانيـة 6Rف
أو wاًء العمر آخر ã| عليه صاح}ا كان الّذيى بالشكل تتشكّل هذا وع� صاح}ا@,
اXعارف من وهذه منه@, والباقية وجوده خ6صة فهذه ُتبَعثون@/ وتون Ò] Fك ـ@ انكداراً

/@sواغت خذها ا¢زونة
وبكلمة عقل@, لذيى مبدًأ كونه باعتبار مَن@: ـ بكلمة عنه Øالق�يع� ã| ما ٕاّن Øj

بالفعل@/ ما بلحاظ @ما@: ـ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٩٩ قبس

قبس@:

:@ ÓFعل وقبَس مُعَظمها@, من أخذها ÍÈب@: باب من يقِب«Îا ناراً قبَس ـ مصبا
والقَبَس: فاقتَبس@/ , ÓFوعل وأقبسُته@ناراً و7يتعّدي, يتعّدي , ÓFعل وقَبست@الرجَل تعلَّمه,
قباس@, ßXا موضع مسجد@: مثل قِبس ÒXوا مثله@/ قباس@: ßXوا الشخص@/ يقتِب«Îا نار شعلة
من ا¡رم ع� ف ßÌ¿ُم جبٌل مصغَّر@, ُقبيس@: وأبو بالنار@/ اشـتعل الّذيى ا¡طب وهو

ال¿Ìق@/
من يسـتعار@, Øj النار@, صفات من صفة ع� يدّل صحيح أصل قبس@: ـ مقا
من قَبْست دريد@: ابن ناراً@/ وقبَْسته ÓFعل الرجَل أقَبْست يقال النار@, ُشعلة الَقَبس@: ذلک
ٕاذا قبيس@, فَحل القـياس@: هذا ومن قَبَساً@, ã�وأقبس ,@ ÓFعل منه واقتَبْست ناراً@, ف6ن

ا7ٔصل@/ ٕانّه فيقال الِقبس@: فأمّا النار@/ بُشعلة شبّه كأ@نّه ا7ٕنتاج@, Ìºيع @كان
ٕاسـم وهو كاؤوس@, هو ا Ø̂ وٕا ,@ ّ أعجميى Ëºٕا وهو قابوس@: ـ ٣٦٦ ا7شتقاق
والقاِبس@: القَبس@/ من فاعول فهو العربيّة من ٕاشتقاقه جعلَت فٕان العجم@, بعضملوك

الناَر@/ اÔXشِعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جهة ã| استعGFا وأ@ك' نور@, له ء ãÏ¾ سي6ن هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
ا¡رارة جهة ٕا� النظر يكون ناراً@: قبست قيل وٕاذا ,@ ÓFوعل نوراً قبست فيقال@: اXع�@/
قبيس@/ @فحل ـ ã| Fك Qّوزاً@, يكون أن ٕا7ّ البدن@, باطن ٕا� تصل ãKّال مyا ا¡اصلة
٥٧ ـ نوركم َنقتِبسمن انُظرونا آمنوا لّلذين واXنافقاُت اXنافقوَن يَقوُل يوَم

/@١٢ .



قبس ٢٠٠

النـور اÇXراد وليس به@/ ونتـنّور ãæالروحا السائل نوركم من نسـتفيض أيى
تعا�@: قوله بقرينة ,@ ّ الظاهريى

نوراً@/ سوا ß¦فا وراَء@كم ارِجعوا قيَل
فيه يشBك ّ الظاهريى والنور ا7_خرة@, nعا ٕا� اXنتقل ّ اXعنويى النور اXراد فٕاّن

واXنافق@/ اXؤمن
ـ َتصَطلون لعّلكم َقبٍَس Îاب ß¿ب آتيكم �أوÒR مyا سآتيكم ناراً آنسُت ã Ùæ ٕا

/@٧ . ٢٧

أنا ã Øæ موÏºٕا يا نوِديى أتzا ØFفل ُهدًي ع�النار بَقبَسأوأجُد مyا آتيكم ã Ùلَع�
/@١٠ . ٢٠ ـ ربُّک

النار كون ع� يدّل منه@: وبالنداء وباGداية ãوبالص� وبالقبس با7ُنس التعب�
النور@/ من

اXعنويات ã| يستعمل والقبس وQاذب@/ Ø ã�باط وقرب ظهور فيه ا7ٕنس فٕاّن
واستحرار@/ بنار وقرب مقابلة هو وا7صط6ء نورانّية@/ فيه Dوف

/@ ّ ظاهريى وت6ٔلؤ ضياء Gا ناراً الظاهر ا¡ّس ã| لكوuا بالنار@: والتعب�

Tجوبة@/ غ� البص�ة كانت ٕاذا Í½بالب تري الروحانيّة وا7ٔنوار

Îاب Ù¿ال فٕاّن له@, وصفاً القبَس وكون Îاب Ù¿ال ذ@كر أيضاً@: ذ@كرنا ما ع� ويدّل

Ø ãæالروحا Îاب Ù¿ال 6Rف هذا بنف«Îا@, للنقل غ�قابلة والشعلة اXتجّلية@, علة الشُّ هو
الظاهر@/ ã Ùتج�Xا

مسـتعّداً يكون فرد لكّل Wكن بواسطة@: ولو اG7ٕ×يّة ا7ٔنوار من وا7ستفاضة
الّرسل@/ عن ا7ستفادة ã| Fك مشتاقاً@,



٢٠١ قبض

شعلة فٕاّن ,@GعI Ïºمو ع�مثل Ø ãخ� غ� النور وشعلة النار شعلة ب� ñوا¦ي
ا�ذبـة فٕاّن النار@: 6Rف القلب@, ã| يؤّثر Ø ãæروحا وتأث� معنويّة جذبـة فzا النور
النار ã| جذبة و7 ,@ ّ الظاهريى الضياء أو ا¡رارة ٕا� احتاج ٕاذا اXقابل جانب من فzا

وشعلxا@/
التفاهم@/ و¡سن القوم لسان ع� بالنار@: GعIÏºمو Øع� وقد

أّن Fك سـاي6ً@/ راً متنوِّ بكونه يتّصف ما ]Çع� صفة كَحَسن فهو الَقَبس@: وأمّا
اختيار ع� ويدّل ا7فتـعال@, صيغة ع� فهو ا7قتباس@: وأمّا صـفة@/ أيضاً القبيس

ٕاليه@/ والرغبة القبَس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قبض@:

وقبضُت ووسعه@/ بسطَه خ6ف ÍÈب@: باب من قبضاً الرزق ا# قبَض ـ مصبا
بـفتح [Çر@, من قَبْضًة وقبضت ملكه@/ ã| أيى َقْبضته@, ã| وهو أخذته@, قبضاً@: ء ãÏ¿ال
وقبضتُه أماته@/ ا# وقبَضه أصابعه@/ عليه ØËÈ بيده@: عليه وقبَض لغة@/ ØËÉوال القاف

فانقَبض@/ عزلته@, مثل ا7ٔمر@, عن

تقول ء@/ ãÏ¾ ã| وQّمع مأخوذ ء ãÏ¾ ع� يدّل صحيح واحد أصل قبض@: ـ مقا
عليه@/ تَقْبض حيث وَمقَبضه@: السيف ومَقِبض قبضاً@/ وغ�ه اXال من ء ãÏ¿ال قبضُت
mالغنا سائر ã| أيى الَقبض@, ã| هذا اطرح يقال@: وُحّصل@, mالغنا من ع Ôb ما والَقَبض@:
نفَسه bَع أÌºع ٕاذا 7ٔ@نّه أيضاً@, هذا fن اÌº7ٕاع@: هو الّذيى القَبْض وأمّا اXقبوضة@/
ا7ٔمـر عن انقبَض الباب@: ومن وقابض@, قبّاضة العنيف@: للسائق ويقولون وأطرافه@,

اcأّز@/ ٕاذا وتقبََّض@:

غ�ه@: وقال ء@/ ãÏ¿ع�ال الكّف مع ÔP الَقْبض@: الليث@: قال ـ ٣٤٩ . ٨ الxذيب



قبض ٢٠٢

مَقبِص ويقال@: الَقْبصة@/ فهيى بأصابعک كان فٕاذا كّله@, كفّک مع ÔP أخذت ما الَقْبضة@:
ل6ٕبل السائق 7ّٔن وق@, السَّ ال«Ìيع السائق والقابض@: وأعرف@/ أعّم ومقبٌض@: القوس@/

سوقها@/ أراد ٕاذا Nمعها أيى يقبÎÉا@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خ6ف وهو وقدرته@/ تسلّطه Iت ليستقّر bع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
وIديده الرزق قبض مصاديقه@: ومن /@Ì¿والن اليد تسّلط عن ا7ٕخراج أيى البسط@,
حياته@/ أيّام ّ وطيى بٕاماتته النفس وقبض ا7ٔصابع@/ ØËÉب اليد وقَبُض التوسعة@/ قبال ã|
أمره جريان عن منَعه ا7ٔمر عن وقبَض عليه@/ التسّلط أو و[لّكه أخذه ء ãÏ¿ال وقبُض

ã| ا7ٕبل بقبض السائق والقابض انبساطه@/ قبال ã| القلب ã| وانقباض عنه@/ عزله أو
شاء@/ Fكيف ا¡ركة ã| عyا ا¡ريّة وسلب سيطرته Iت وجعلها والس� العمل جهة

Fwو اXاّدة@/ اسـتعFل موارد ã| ـ التسّلط ا�مع@, ـ القـيدين وجود من ف6@بّد
مBادفاtا@/ عن تفBق

/@٦٧ . ٣٩ ـ القيامة يوَم قبضتُه bيعاً وا7ٔرُض
/@٢٨٣ . ٢ ـ َمقبوضة فِرهاٌن كاتباً دوا@@ ÒQ nو
/@٩٦ . ٢٠ ـ الّرسول منأثر َقْبضًة فقبضُت

اXطلق, ا7ٔخذ ]ع� وليست سلطته@, Iت القابض@Mيث@تكون عند bعها يراد
غ�ها@/ أو ا�مع@, مطلق أو با7ٔصابع@, ا7ٔخذ أو

سلطته Iت Vموعة أيى قبضٌة كانت مع� ّ بأيى ا7ٔرض فBم للمّرة@, والقَبضة
الّدين@/ يوم مالک وهو ومالكّيته@, اXطلقة سلطته تظهر فيومئذ القيامة@, يوم

التسّلط@/ Iت كونه لزوم ٕا� ٕاشارة بالَقْبض@: الرهن ã| والتعب�



٢٠٣ قبض

َيـقِبُض وا1 كث�ةً أضعافاً له فُيضاعَفـه َحسناً قرضاً يُقِرضا1َ اّلذيى ذا َمن
/@٢٤٥ . ٢ ـ وَيبُسُط

الصفات أÊºء من وYا القابض@والباسط@, Êºٕا عّز@وجّل@: ا¡س�# اÊº7ٔء من
ر واXصوِّ كالرازق اòارج@, ã| وQلzّا الذات صفات ظهور الفعل@: وصفات الفعلّية@,

وغ�ها@/ ãÏÈوالقا hوالكر والكاِشف ã|والشا واòالق
سـلطته Iت وهيى Tدودة@, وNعلها عم6ً أو صفة Nمع الّذيى هو فالقابض

والتوسعة@/ البسط مقابل ã| وهذا وسيطرته@/

واòلق Øوالشفاء@وال� Í½والن والكرم@والعفو الرزق@والرaة@وا�ود @قبض ã| Fك@
وغ�ها@/ وا7ٕماتة وا7ٕحياء والغ�

الصفات@, أ@ك' مبادٔي من F Øuفٕا والقدرة@, العلم من يتشّعبان ا Ø̂ ٕا اÊº7ٕن وهذان
فراجعه@/ ـ Êº ـ ã| سبق Fك@

ا# قبَض فيقال ا7ُخري@, الفعليّة الصفات ضمن ã| يتحقّقان والبسط والقبض
وهكذا@/ وٕاحيائه@, وخلقه وبّره وكرمه@وعفوه@ون½Íه وجوده ورaته @رازقيّته ã|@وبسط

/@٦٧ . ٩ ـ م Òvأيد وَيقِبضون ْعروف ÒXا عن yوَن ويَ
/@١٩ . ٦٧ ـ وَيقِبضن صاّفاٍت فوَقهم ß� الطَّ ٕا� يََروا Ònأَو

ã| ـ@ والثانية وا7ٕنفاقات@/ والصدقات اXال بسط عن اليد قبض ã| ا7ُو� ا7_ية
أنف«Îّن@, ã| الطّ�ان حال ã| القـوي ã| والتجّمع التحّفظ عن عـبارة وقبÎÉا الطّ�
ا7طـاعة ٕا� ٕاشـارة الصّف فٕاّن ّية@, ×G7ٕا الفطريّة وظائفها قبال ã| والتقـيّد والتجّمع

سبق@/ Fك@ ـ واòضوع وا7نقياد
َدلي9ً عليه الّشمَس جعلنا Øj سا@كناً َعله Ò� شاَء ولو الظلَّ ٕا�ربّکكيفَمدَّ أnتََر



قبل ٢٠٤

/@٤٦ . ٢٥ ـ َيس�اً َقبضاً لينا ٕا قَبْضناه Øj
الوجود ,@ومراتب معنويّاً ياً@أو والتشّخصمادِّ الوجود آثار الظّل@انبساط ٕاّن قلنا
وما الوجود علzا ويفيض وZّدها@, مّدها قد تعا� وا# ا¡ّق@, وأظلّة آثار ãæا7ٕمكا
سا@كناً �عل@ظّله@وفيضه شاء ولو يشاء@, كيف الباسط@لنوره@وفيضه وهو Jتاجون@ٕاليه@,

عليه@/ يس� وهو يقبضه@, بل فيه@, امتداد 7

الفـائض وأثرها الشمس ظّل فٕاّن الظّل@, امتداد من آيتان ونورها والشمس
حجاب و7 باقية الشمس تكون أن ٕا� ÇZتّد الضياء وهذا ضياؤها@, هو مyا اXمتّد
وا¡رارة النور وهو مyا فالظّل اُخري@: ُكرات أو بسحاب حجبت أو كُّورت وٕاذا Gا@,

منتفياً@/ أو مأخوذاً منقبضاً يكون

للشمس@, ظ6ًّ ليس الشمس قبال ã| ا7ٔجسام من اBXاءي الظّل أّن �O@7و
الظّل@/ راجع ـ ء ãÏ¾ أثر هو فالظّل الضياء@, بسط عن وا¡اجب الظّل لذيى بل

أّن هو تعا� ا# نور من اXمتّد والظّل الشمس من اXنبسط الظّل ب� والفرق
الرّب سلطة Iت مقهورة ا Øuفٕا ٕاختيار@, وب6 ج�اً وQمعها ضياءها تبسط الشمس

يشاء@/ كيف ويبُسط يقِبض فهو تعا�@, الرّب ظّل 6Rف وٕارادته@, وقدرته العزيز

مـظاهر nالعوا bيع من اXمكنة الوجود مراتب أّن ٕا� ٕاشارة بالظّل والتعب�
ّية@/ ×G7ٕا وا�6ل ا�Fل صفات

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

قبل@:

القول@: وقِبلُت لغة@/ ØËÉوال قَبـو7ً@, َتِعب باب من أقبَلُه العقـد قِبلُت ـ مصبا
ِقبالة@, خروجـه عند تَلقَّـتْه الولد@: القابلـُة وقبَلت أخذtا@/ اGدّيـة@: وقِبلُت صّدقته@/
وقَبَل وَتَقّبـله@/ وعبادتنا دعاَءنا اُ# وقبِل أيضاً@/ وقبيل قابلة@, وامرأة قَوابل@, وا�مع



٢٠٥ قبل

مُقـِبل@, فهو أيضاً@, وأقبَل دَبر@/ خ6ف قابل@: فهو قَعد باب من قُبو7ً وال¿Îُر العـاُم

ã| يقال قالوا@: 7ستقباله@, أيى اليوم@, لقُبُل ذلک إفعل يقال منه@, Ëºٕا بضّمت�@: والقُبُل

أيى قَبَل@, ذيى لع¿Ìمن ذلک وإفعل غ�@/ 7 أقبََل ا7ٔشخاص ã|و وأقبَل@, قَبََل ãæعاXا
والقُبُل أقبال@/ وا�مع ا7ٕنسان@, لفرج وسكوuا@: الباء ØËÉب والقُبُل مستقبل@/ وقت من

ã Øص�Xا 7ّٔن الِقبلة ومنه غ�ه@/ به يُقابل صاحبه 7ّٔن قيل ُدُبره@, خ6ف ء ãÏ¾ كّل من
الولد قـّبلت من Ëºٕا والقُبلة استقبلَته@/ فقد وجهک ِتلقاء جعلتَه ء ãÏ¾ وكّل ُيقابلها@,
والقـبيل@: جهته@/ ã| أيى ِقبَله ã| ãو� طاقة@/ ِقبَل@: به ã� وليس قُبَل@/ وا�مع تَقبي6ً@,
صاحبه@: من العمل وَتقّبلُت ا�Fعة@/ والَقبيل@أيضاً@: ُقَب6ء@/ وا�مع , Ó�ومع الكفيل@وزناً

ذلک@/ من اXكتوب Ëºٕا والَقبالة@: بعقد@/ الðمتَه ٕاذا

ء@/ ãÏ¿لل ء ãÏ¿ال مواَجهة ع� كلّها كَِلُمُه تدّل صحيح واحد أصل قبل@: ـ مقا
ع� يُقبِل مُقْـِدمُه أّن وذلک ُدُبره@, خ6ف ء@: ãÏ¾ كّل من فالقُـبُل ذلک@/ بعد ويتفّرع

بور@/ الدَّ تُقابل ا Øu@7ٔ با@, الصَّ الرياح@: من والقَبول ء@/ ãÏ¿ال
يُستعم6ن وقيل بعُد@/ ويُضاّده واXنفصل@, اXتّصل التقّدم ã| يُستعمل قبُل@: ـ مفر
كّل ã| يتجّوز قد كان وٕان ا7ٔصـل@, ã| هذا وُدُبر@, ُدْبٌر ويُضاّدYا اXتّصل@, التقّدم ã|
:@ ّ الصناعيى @الBتيب ã|و اOXلة, ã|و الزمان, ã|و اXكان, ã|@يستعمل وقَبُل: /@Fyم واحد
والقـاِبل@: ْوأت�@/ السَّ عن Fw Ø�يك ُبر@: والدُّ والقُبُل اòّط@/ تعلّم قبَل اGجاء تعلّم Lو
كذلک@/ وتقبّلتـه وغ�ه وتوبتـه ُعذَره وقبلت فيأخـذه@/ الب_ من الدلَو يَستقبل الّذيى

اُُذuا@/ قِبل من قُطعت ãKّال مقاَبلة@: وشاُة تقبّل@/ أوكُد ا Øuفٕا ُقبالة@, للِكفالة@: وقيل

من eيُصـه وقُّد ُبر@, والدُّ بر الدُّ نقيض والقُبُل والقُبْل بعُد@, نقيُض قبُل@: ـ صحا
ره@/ ُمؤخَّ ومن مه مُقدَّ من أيى ُدُبر@, ومن قُبُل

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



قبل ٢٠٦

والتحقيق@:

له َخلْف وجـود وي6زمه [ايل@, ã| مواَجهة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
منفص6ً@/ أو متّص6ً

اXاّدة@/ استعFل موارد bيع ع� اXع�ينطبق وهذا
ا7ٕدبار@: وي6زمه ا�هة@, ٕا�تلک مBي6ً مواجهة فهو وا7ٕقبال@: القُبول أمّا

/@٥٠ . ٣٧ ـ َيَتساءلون ع�بعٍض م ÔÎ ÔÉبع فأقبَل
/@٣١ . ٢٨ ِمن�ـ Ð7ا من ٕانَّک ْف Ò ÒH موÏºأْقِبلو7 يا

/@٨٢ . ١٢ ـ فzا أقَبْلنا ã5 الّ Ò�والِع vا كنّا ã5 الّ القرية واسئل
ا7ٕدبـار ويقابله قبـاله@, ã| راضياً مBي6ً ء ãÏ¿ب مواجهة والَقبول@: التقبّل وأمّا

والّرد@:

/@٤ . ٢٤ ـ أبداً Îادةً Ò¾ Gم َتقَبلوا و7
/@١٠٤ . ٩ ـ ِعباده عن التوبَة يقبل هو ا1 ٕاّن

/@٣ . ٤٠ ـ التّوب وقاِبُل نب الذَّ غاِفُر

/@٣٧ . ٣ ـ َحَسن بَقبوٍل ا Ûwَر فَتقّبَلها
/@٨٥ . ٣ ـ منه ُيْقَبل فلن ديناً ا7ٕس9ِم Ò�غ َيبتِغ ومن

/@٢٧ . ٥ اXتق�ـ ا1من يتقّبُل ا Ø̂ ٕا
/@١٢٧ . ٢ ـ oالعل الّسميُع أنَت ٕانَّک منّا تقبَّْل رّبنا

وأخذ ع�مطاوعة يدّل فٕانّه القبول@, من وأزيد أشّد التقبّل ã| والرضا وا¦ايل
والتأ@ّكد@: والوقوع التحقّق فzا يراد موارد ã| استعمل قد هذا وع� الفعل@, وIقّق



٢٠٧ قبل

/@٥٣ . ٩ ـ منكم ُيتقّبَل لَن كْرهاً أو طَْوعاً أنِفقوا قل

مـن خـاّص نوع ع� ويدّل لسـة@, ßكا� النوع لبـناء ِفعلة فهو الِقبـلة@: وأمّا
ا¡رام@: ا# وبيت الكعبة جانب ٕا� ميل مع توّجه وهو وا¦ايل@, اXواَجهة

Îم ÔÉبـع وما ضاها@/// تَْر ِقْبلًة فلُنوّلينّک علzا@/// كنَت ã5 الّ الِقْبـلَة َجعلنا وما
/@١٤٣ . ٢ ـ بعض ِقبلَة بتابع

الصفة ثبـوت ع� ويدّل كال¿Ìيف@, صفة فهو والقـبائل@: والقبيلة القَبيل وأمّا
التاء كان ٕان والقبيلة ذاتـه@/ ã| ومBي6ً مواجهاً بكونـه اXتّصف هو فالقبيل ذات@, ã|
للجFعة@, وصفاً كان وٕان اd7ّٕية@/ جهة ٕا� النظر ويكون فظاهر@, وا7ٕفراد@: للتأنيث
واُنس@: وTبّة و[ايل مواجهة بيyا Dف يتحقّق أفراد معناه فيكون كث�ة@: bاعة ã| Fك@

/@٩٢ . ١٧ ـ َقبي9ً وا9Xئكِة با1ِ ãçتأ أو
أ@ك'ها@, باعتبار أو آخرين@, ٕا� ومBي6ً راضياً مواجهاً مyا كّل يكون أن أيى

اس@/ فأèأ@ك$النّ ـ مyا اXتقّدمة ا7_ية ã|و ا6Xئكة@, ا�نسمن أو
/@٢٧ . ٧ ـ َتروuم 7 حيُث ِمن وَقبيلُه هو َيريكم ٕانُّه الّشيطاُن@/// َيفِتنّنكم 7

اXتوّجه� ومن وجنوده أعوانه من وهم الشيطان@, ٕا� ويBيل يواجه من يراد
ٕاليه@/

/@١٣ . ٤٩ ـ لَتعاَرفوا وَقبائَل ُشعوباً وَجعلنا@كم

أب بنو م Øuٕا ويقال بيyم@, Dف متحابّـة مBيلة مواجهة طائفة أيى قبيلة@, bع
ا7عتبار@/ wذا ا�Fعة ع� فتطلق وطوائف@, كالطائفة واحد@,

قُـبول ã| بكونه يتّصف ما ]ع� صفتان لب والصُّ ُنب Ôكا� والقُبْل@: القُبُل وأمّا
بر@: والدُّ ُبر الدُّ قبال ã| ومقاَبلة@, ومواجهة



قبل ٢٠٨

من ُقدَّ eيُصُه كاَن الكاِذب�وٕان ِمَن وهو فَصدَقْت ُقُبٍل من ُقدَّ eيُصُه كان ٕان
/@٢٦ . ١٢ ـ فكذَبْت ُدبٍُر

/@١١١ . ٦ ـ ليؤمنوا كانوا ما ُقب9ًُ@: ٍء ãÏ¾ كلَّ علzم Ìنا Ò¿وَح
/@٥٥ . ١٨ ـ ُقب9ًُ العذاُب م Òzيأت أو

وٕافراد مyا@, فرد كّل باعتبار ُقب9ًُ@, ء ãÏ¾ كلَّ :@ ã| وا7ٕفراد اXقابل@/ اXواجه أيى
يقال@/ Fك Pمع وليس ء@, ãÏ¾ كّل ã| اللفظ

أو مـصدراً ا7ٔصل ã| كونه و7@يبعد واXقابل@, ا�انب ]ع� Ëºٕا الِقبَل@: وأمّا
مصدر@: Ëºٕا

/@١٧٧ . ٢ ـ ْغِرب ÒXوا ق ßÌ¿Xا ِقَبل وجوَهكم ُتوّلوا أن Ú�ال ليَس
/@٣٧ . ٢٧ ـ wا Gم ِقَبَل 7 Pُنوٍد م Úyفلنأتي

/@١٣ . ٥٧ ـ العذاُب ِقَبله من وظاهُره
اXواجه@/ ا�انب يراد

يتحقّق ما أيى به@, يُقبل ما ]ع� كاللُّقمة فُعلة فالقُـبلة والتقبيل@: القُـبلة وأمّا
فيـه ي6حظ فالتقبيل والوقوع التعلّق بلحاظ ٕاقبال والتقبيل به@/ شخص ٕا� ا7ٕقبال

متعلَّقه@/ ٕا� واقع خاّص ٕاقبال

التعب� وهذا بعدها@, وما واXواَجهة اXقابلة مع� فيه في6حظ وبعُد@: قبُل وأمّا
آِخـر وعقٌب مقابل@, وجه Gا يكون ØKح ا7متداد@, فzا ي6حظ موارد ã| يستعمل

بعده@:
/@٤ . ٣٠ ـ بعُد ومن قبُل من ا7ٔمُر 1ِ

:@ ã| Fك أمر@, ã| Wتّد جريان أو امتداد ٕا� يشار مورد ã| كان ٕاذا وهكذا



٢٠٩ ق�

/@١٨٣ . ٢ ـ َقبلكم ع�اّلذينمن ُكِتَب @Fك ياُم الصِّ عليكُم @ُكِتَب

/@٤ . ٣٥ ـ َقبلک ُرُسلمن بت كُذِّ فقد بوك ُيكذِّ وٕان

مواجهة ã| طرف طرفان@: له يكون أن 7@بّد ا�اريى اXمتّد ا7ٔمر اّن �O@7و
يثبت n ٕاذا كاXتوقّع أو وقوعـه وينتظر يُتوقّع بل به يواَجـه n آخر وطرف ومقابلة@,
Iقّقه أيضاً اXواجهة ã| اXناط أّن Fك اòـارج@, ã| وجد وٕان ا¢اطب نظر ã| Iقّـقه

ا¢اطب@: نظر ã| واقعاً ÓFّمسل كان ٕاذا سابق@, زمان ã| كان وٕان به واXقابلة
/@٦٢ . ٣٣ ـ َتْبدي9ً ا1ِ لسنِّة َد ÒQولَن قبُل ِمن َخَلوا اّلذيَن ã| ا1ِ ُسنَّة

الواقع@: اXتحقّق كا7ٔمر ولكنّه يتحقّق nو يقع n أمر ã| يكون وقد

/@٢٣٧ . ٢ ـ ّسوهّن Ò] أن قبِل ِمن طّلقتموُهّن وٕان
/@٢٥٤ . ٢ ـ فيه َبيع 7 يوٌم ãçيأ أن قبِل ِمن قنا@كم رَز ا ØW أنِفقوا

مـع� لوازم ÇÇfن والكفالة@: وا7لðام والتصـديق ã Ù8والتل ا7ٔخذ oمفاه وأمّا
والتقبّل@/ القبول

للـدلو@, والقابل والر´@, والفـرج@, القابل@, وال¿Îر للولد@, القابلة oمفاه وأمّا
ا7ٔصل@/ مصاديق fن اXقابلة@: والشاة

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

ق�@:

وا�مع وLوه@, كاòّص تصيّده عند يَستBبه الّذيى الصائد بيت ة@: ÖBُالق ـ مصبا
:@ ãèالفارا وقال ووزناً@/ Ó�مع الدخان والُقتار@: بالقBُة@/ Bاست :@Bواقت ُغَرف@/ مثل ÒBُق
قـتل ãèبا من اللحم@: ÒBوق ذلک@/ غ� أو العظم أو ا¤Çَرق ّ اXشويى اللحم ر´ القُتار

ã| ضيّق وقعد@: ÍÈب ãèبا من وقُتوراً قBَاً عياله ع� Bوق ُقتاره@/ ارتفع وÍÈب@:



ق� ٢١٠

مثله@/ :@ ØBوق Bوأق النفقة@/

الصائد@, بيت القBُة ذلک من وتضييق Qميع ع� يدّل صحيح أصل :@Bق ـ مقا
الباب ومن /@ ØBوق ÒBوأق ,@ ÔBيق أهله ع� الرجُل Bق يقال@: فيه@/ الصائد وQّمع لضيقه
الوقوع َسن Ò¡ا الرحال@: من والقاِتر الغبار@/ :@ ÒBَوالق َكرب@/ من الوجَه Ï¿يَغ ما :@ ÒBَالق

نام@/ السِّ ØËÈ َحَسناً وقوعاً وقع ٕاذا 7ٔ@نّه البع�@, ظهر ع�

قَتور وكY6ا@@مذمومان,@ورجل اÌº7ٕاف@, بٕازاء وهو تقليل@النفقة, : ÖBَالق ـ مفر
,@ ÒBَوالق القُتار من ذلک وأصل قّللته@, أيى ته ØBوق وأقBته ء ãÏ¿ال ت ÒBَق وقد ,@ ßBومُق
من يتناول ØBقـXوا ßBقXا فكأّن وLوYا@, والُعود ـواء الشِّ من الساطع الدخان وهو

قُتاَره@/ ء ãÏ¿ال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويقابله غ�ه@/ أو ٕانفاق ã| العمل@, ã| التضيّق هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
والتوسعة@/ اÌº7ٕاف

عـرفاً@/ أو عـق6ً اXلحوظ ا¡ـّد عن اXتجاوز اòارج العمل هو واÌº7ٕاف@:
التضييق@/ قبال ã| والتكث� البسط والتوسعة@:

وهذا غ�ه@, أو مكان ã| ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| يكون أن من أعّم والتضييق@:
بالعمل@/ Uتّص فٕانّه التقت�@, 6Rف

بـه ويضيَّق الصائد@, لنفس مضيّق مكان ا Øuفٕا به@, ÒBيُق ما ]ع� فُعلة والقBُة

ّ اXعنويى ا7ٔثر فٕاّن ا7ٔلف@, بوجود ا7متداد@, مع به ÒBيُق ما الُقتار@: وكذلک أيضاً@/ الصيد
ظـلمة ويوجب ,@ Ø ãæوالروحا ّ الظاهريى الوجـه Ï¿يغ العمل ã| التقتـ� من ا¡اصل

ومضيقة@/ وحجاباً



٢١١ ق�

تشبzاً@/ Vازيّة ãæعاf والر´@: والغبار الدخان وأمّا

ا¡ركة@/ ã| له تضيّقاً يوجب فٕانّه البع�@: ظهر ع� اXتّصل الرحل وأمّا
اُولئک ِذّلـة و7 Õ Ò=َقـ وجـوَههم َيـرهق و7 وِزيادة Ò>ْسـ Ô¡ ا أحَسنوا لّلذيَن

/@٢٦ . ١٠ @ـ ا�نّة أصحاُب

/@٤١ . ٨٠ ـ الَفجَرة@ الكََفَرة ولئکهم اُ ة Ò Ò=َق َترهُقها ة Ò Ò�َغ علzا يومئٍذ ووجوٌه
ويناسب والتحقيق@, للزيادة والتاء التضّيق@, من يتحّصل ]ع�ما ة@: ÒBَوالق ÒBَالق

ا7ٔصل@/ ã| مصدر أو ,@Ëºٕا ÒBَوالق الكَفرة@, مورد ã|
ف�ي والروحانّية@: الباطنيّة الوجوه ã| وأمّا اXاّدية@: الظاهريّة الوجوه ã| هذا
وا7نبساط وال«Ìور ال}جة قبال ã| وظلمـة@, وتعب حال وسوء وشّدة تضيّق فzا

والنورانّية@/ والتوّسع

ا7ٕنسان وكاَن ا7ٕنفاق 7ٔمَسكrَخْشيَة ٕاذاً ã Ùèر رaِة َخزائَن لكون Ò] Ôrأن لَْو ُقل
/@١٠٠ . ١٧ @ـ َقتوراً

كالبخل بصفات ا7تّصاف يوجب وأعFله وأخ6قـه أفكاره ã| التضـيّق فٕاّن
وع6ئق نفسـانيّة و¾Îوات ظاهريّة وقيود ماّدية Mدود والتقيّد وا¡سد وا7ٕمساك

دنيوّية@/

ماّدية بقيود نفسه تضييق ٕا� مائل أيى َقتور@, البدنيّة ا7ّٔولية بطبيعته فا7ٕنسان
اXنبسط@, Ø ãæالروحا والعيش ا7نط6ق@, لنفسـه Oتار و7 دنيوّية@, وع6ئق و[اي6ت

القلب@/ وسعة

/@٦٧ . ٢٥ ـ َقواماً ذلک Ò�ب وكان وا Ô=يَق nو فوا ßÌ» يُ n أنَفقوا ٕاذا واّلذيَن
يراعون يزالون و7 ٕانفاقهم@, ã| يضيّقون و7 العدل حّد عن يتجاوزون 7 أيى



قتل ٢١٢

ا7ٕعتدال@/

/@٢٣٦ . ٢ ـ باXعروف َمتاعاً َقَدُرُه ß=ق ÔXوع�ا َقَدُرُه ع�اXوِسِع وَمتِّعوهنَّ
وتُقّدروا َتفرضوا أن تريدون زوجة أو Wسوسة غ� زوجة ط6ق kأرد ٕاذا ايى
العقد@: بعد زمان ٕا� تعيينه rفّوض بل مهراً@, العقد ح� rفرض وØXا ومهراً فريضة Gا
]قـدار مفروضاً مهراً أيى متعة تعطوا أن حينئذ ولكم التطليق@, ã| عليكم جناح ف6

باXعروف@/ ا7ٕعطاء هذا ويكون الرجل@, وسع
:@ ã| ـ@ أو فحرف

وَمتِّعوهّن/ َفريضًة@ ّن@ ÒG@َتفرضوا ّسوهّن@أو@ Ò] @ Òn النِّساَء@ما@ @rطلّق عليكُم@ٕان@ ُجناح@ @7
ل6ستثناء@/ ٕا7ّ ]ع� و7 للجمع@, الواو ]ع� وليس الBديد@, ]عناه

Iقّق ã| :@ ãÏÈاXا ã| ãالن� ع� الداّل ا�حد بصيغة التعبـ� لطف يظهر وwذا
اXتوّقع@/ اXستقبل التقدير ع� الداّل اXضارع وبصيغة اXّس@/ عدم

مقدار تعي� جهة ٕا� وناظر والفرض@, التقدير بلزوم يرتبط متّعوهّن@: وقوله
السابقة@, ع�@Vموع@ا�ملة أيى 7جناح, ع�قوله وا�ملة@معطوفة ضة@/ الفريضة@اXفوَّ

Øj الصـورت�@/ ã| فقط الط6ق ã| ا�Çناح عدم بيان مقام ã| كانت السابقة وا�ملة
الط6ق@/ بعد واXهر اXتعة اعطاء لزوم حكم يستدرك

ا¡ّق@/ عن خارجة ضعيفة اح7Bت ل6_ية التفاس� ã| وتذكر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قتل@:

كـانت ٕاذا أيضاً@, قتيل واXرأة قتيل@, فهو روحه@, أزهقت قت6ً@: قتلته ـ مصبا
ف6ن@, ã�ب قتيلَة رأيت Lو اGاء@, ودخلت ÓÊºٕا جعل اXوصـوف حذف فٕاذا وصفاً@,



٢١٣ قتل

قتلتُه يقال اGيئة@, :@Ì»بالك والِقتلة@, عرفته@/ قت6ً@: ء ãÏ¿ال وقتلت قَت�@/ Fzف وا�مع
وُمقاِتلة@/ مُقاِتلون وا�مع مُقاِتل@, فهو وِقتا7ً@, مقاتَلة وقاتله اXّرة@/ والَقتلة@: سوء@/ ِقتلة

القتل@/ موضع قتل@: ÒXوا
اXواضـع ا7ٕنسان@: ومَقاتل وٕاماتة@/ ٕاذ7ل ع� يدّل صحيح أصل قتل@: ـ مقا
ا�ارية تقّتلت ويقال /@ ÓFوعل ُخ�اً ء ãÏ¿ال قتلُت ذلک ومن ذلک@/ قتله اُصيبت ٕاذا ãKّال
مُقتَّل@: وقلب للقتل@, عّرضته ف6ناً@: وأقتلُت له@/ خضعت ا Øu@كأ عشقها@, ØKح للرجل

العشق@/ قتله ٕاذا

بفعل اعتـ� ٕاذا لكن كاXوت@, ا�سـد@, عن الروح ٕازالة القـتل@: أصل ـ مفر
ُقِتل@/ أو ماَت أفٕان ـ موت يقال ا¡ياة@: بفوت اعت� وٕاذا قتٌل@/ يقال لذلک@: ã Ùتو�Xا

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

والتحقيق@:

ٕاّن وقلنا ا¡ـياة@, زوال أيى ا¡ياة@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
أيضاً اFXت كذلک اXعنويّات@, ã| أو ا¡يوان ã| أو النباتات ã| تكون أن من تعّم ا¡ياة

مyا@/ كّل ã| تكون

و7 fات@/ قتله فيقال ا¡ياة@, زوال بعد يصدق واXوت ا¡ياة@/ ٕازالة القتل ٕاّن Øj
اFXت@/ Iقّق به عمل فالقتل القتل@, بعد اFXت مرتبة فٕاّن فقتل@/ أماته يقال

ãæمعا ا Øuفٕا والعطش@: ا�وع ã| أو للخمر اXزج أو �Ôòوا اXعرفة مفهوم وأمّا
والعطش@, وك«Ìحّدة@اòمر@وا�وع عليه, ء@والغلبة ãÏ¿ال ا7ٕحاطة@ٕا� ]ناسبة Vازيّة,
Tاط مقتول ء ãÏ¿وال والعطش@/ ا�وع حّدة وقتل شّدtا@/ زالت مقتولة اòمر فيقال

به@/
ا£اهدة@/ غاية ٕا� ٕاشارة العشق@: مقام ã| التقتّل وهكذا



قتل ٢١٤

/@٣٢ . ٥ ـ bيعاً النّاَس َقَتَل ا@ Ø̂ فكأ@ ///@ نفساً َقتَل َمن
أصغر عـاXاً وأف� ا#@/ خلق وبّدل وت¿Ìيعاً@/ تكويناً nالعـا بنظام أخّل فٕانّه
نـظام تشكيل اسـتعداد وفيه ا7ٔ@ك�@/ nالعـا انطوي وفيه ا7ٔ@ك� nالعـا ^وذج اُ وهو

حقيقّية@/ حياة ٕا� النّاس يرشد أن وله /@ Ø ãæمَد ّ اجBعيى ّ ظاهريى

فجزاٌء داً متعمِّ منكم قَتلُه وَمن وأنrُحُرم الّصْيَد تقتلوا 7 آَمنوا اّلذين ا Øv@أ يا
/@٩٥ . ٥ ـ منكم عدٍل ذوا به كم ÒJ النََّعم من قَتَل ما مثُل

bيع اصطياد يشمل الّصيد فٕاّن مطلقاً@, ا¡يوان قتل Mكم تتعلّق الكرZة ا7_ية
ا7ٕحرام@/ حال ã| ط� أو ّ بريى من ا¡يوانات

حكـم ٕا� ناظر فهو Rصوصه@: حgه Øيتع� n حيوان ã| الصـيد حكم وأمّا
ñو[ي اXوضوعات من اXع� هذا تعي� فٕاّن عد7ن@, به وJكم ,@ ÓÊ»ج منه ما@يقرب

العادل@/ العرف أهل عهدة ع� اXوضوع
ا¡ا@كم فٕاّن العادل@: ا¡ا@كم به ل�اد ـ عدل ذو ـ قراءة يصّح اXع�7 وع�هذا
ا7ستنباط بطريق يكون أن ٕا7ّ حكم@, فيه يرد n Dف حgاً Øيع� أن له ليس العادل
العرف أهل من كونه ãو7@يك� أّو7ً@, والفقاهة العلم فيه ويشBط اXصاديق@, وHريج

العادل@/

تعي� مقام ã| ف6@يب8 ,@GعI ا7ٕمام أو GصI Ø ãالن� عدل@: ذو ـ من أريد ٕاذا نعم
الواردة@/ الروايات بعض ينظر وwذا ٕاشكال@, ا¡كم

/@١٥٧ . ٤ ـ َصلَبوُه وما قتَلوُه وما
شبه@/ صلب@, ـ@ راجع

ٕا�باِرِئكُم فُتوبوا الِعْجَل اذ@كُم ØHبا أنفَسكُم Ôrظلم ٕاّنكُم موÏºلقوِمِه قاَل وٕاذ
/@٥٤ . ٢ ـ بارِئكُم عنَد لكم Õ�خ ذلكم أنفَسكُم فاقُتُلوا



٢١٥ قتل

ØKح عب الشَّ هذا بک صنَع ماذا Gارون Ïºمو وقال ـ ٢١ . ٣٢ اòروج سفر
مَن وقال ///@Ïºمو 7ّٔن أمامَنا تَس� آGة لنا اصنع فقالوا عظيمة@/// َخطيّة عليه جَلبت
ٕاÌºائـيَل@: ٕالُه الرّب قـال هكذا Gم فقال ,@ 7ويى ã�ب bيُع ٕاليه فاجتمع ,@ Ú ãفٕا� للرّب
واقتُلوا الَمحلّة ã| باب ٕا� باب من وارِجعوا وُمّروا فَِخذه ع� َسيفَه واحد كلُّ َضعوا
قول Mسب 7ويى بنو ففعل قريَبه@, واحد وكلُّ صاحبَه واحد وكلُّ أخاه واحد @كلُّ

رجل@/ آ7ف ث6ثة Lو اليوم ذلک ã| عب الشَّ من ووقع ,@Ïºمو
ٕافناء 7 ,@ ّ الظاهريى معناه هو الكرZة@: ا7_ية ã| ا7ٔنفس قتل من اXراد أّن فظر
متعلِّقاً كان القتل وهل اXورد@, ã| Uصوصاً حgاً كان القتل وهذا يقال@, Fك ا7ٔنانيّة
اòروج عبارات من الظاهر وهو :@Ïºمو جانـب ٕا� يتوّجهوا nو يتوبوا n من ٕا�
غـ� يـن الدِّ عن ين مرتدِّ بكوuم قتلهم فيكون وارجعـوا@]@, ُمّروا ,@ Ú ãفٕا� للرّب [@مَن
اòطيّة wذه الِعجل@, عبدوا الّذين bيعهم ٕا� متعلِّقاً كان أو فيه@/ ٕاشكال و7 تائب�@,

السفر@/ ´Í¼ وخ6ف معلوم غ� وهذا العظيمة@,

ا¤ّلة@, ã| الباب ٕا� والرجوع اXرور ٕا� Jتاج 7 العاّم ا¡كم أّن ٕا� مضافاً
/@GعI Ïºمو عند حاÍÈين كانوا وأ@ك'هم

:@hالكر القرآن من موارد ã| ورد فقد ا7ٔنفس@: بقتل التعب� وأمّا

/@٢٩ . ٤ ـ أنفَسكُم َتقُتلوا و7

/@٨٥ . ٢ ـ أنفَسكم َتقتلون أنrهؤ7ء Øj
قليٌل ٕا7ّ فَعلوه ما ِدياركم من اخُرجوا أنفَسكمأو اقُتلوا علzمأن كتْبنا ا@ ولوأنّ

/@٦٦ . ٤ ـ مyم
يتوبوا n أفراد ٕا� به التكليف يناسب ف6 ا7ٔنانّية@: ٕافناء ]ع� النفس قتل وأمّا
اXراحـل من ,ة Øæا7ٔنا ãن� فٕاّن طاعاtـم@, ã| يراقبـوا nو أنف«Îم يزكّوا nو تابوا أو



قتل ٢١٦

للسالک@/ اXتأّخرة
اXعتدين ّب ÔJ ا71 ٕاّن و7@َتعَتدوا ُيقاتلونكم اّلذيَن ا1ِ سبيِل ã| وقاِتلوا ـ ١
الَقتل@/// من أشّد والِفتنة أخَرجوكم حيُث من وأخِرجوهم َثِقفتموهم حيُث واقتلوهم

/@١٩١ . ٢ ـ الّديُن1 ويكوَن فتنٌة تكوَن 7 Ø5ح وقاِتلوهم
أّوَل َبدُءوكم وهم سول الرَّ بٕاخراج وا Ø ÒYو أZاuم نَكثوا َقوماً ُتقاِتلون أ7 ـ ٢

/@١٤ . ٩ ـ ِزهم ÔOو بأيديكم ا1 يُعّذwم قاِتلوهم ة@/// مّر
ا1ُ م حرَّ ما مـون رِّ ÔJ و7 اÐ7خر باليَوم و7 با1 ُيؤمنـون 7 اّلذيَن قاِتلوا ـ ٣

/@٣٠ . ٩ ـ ا¡ّق ديَن َيدينون و7 ورسوله
. ٦١ ـ َمرصوص ُبنيان م Øu@كأ َصّفاً سبيلِه ã| ُيقاِتلون اّلذيَن بُّ ÔJ ا1َ ٕاّن ـ ٤

/@٤

دينـة@/// ÇX ا ã| رِجفوَن ÔXَمرضوا قلوwم ã|واّلذين اXنافقوَن َيْنتِه nC لَ ـ ٥
Çد ÒQ ولَن قبُل من خلَْوا اّلذيَن ã| ا1 ُسـنَّة تقتي9ً@, وُقتِّلوا اُِخذوا ُثِقفوا@ Cأي Ò�َملعون

/@٦١ . ٣٣ ـ َتْبدي9ً ا1 لسنّة

الَوثاق فُشّدوا أثخنتموُهم ٕاذا Ø5قابح الرِّ فÍÉَب كَفروا اّلذيَن Ôrلقي فٕاذا ـ ٦
/@٤ . ٤٧ ـ ِفداءاً وٕاّما َبعُد َمنّاً فٕاّما

/@١٢٣ . ٩ ـ الكُّفار من َيلونكُم اّلذين قاِتلوا آَمنوا اّلذين ا Ûv@أ يا ـ ٧
/@٣٦ . ٩ ـ كاّفة ُيقاتلونكم Fك كاّفة@ Ò�كÌ¿Xا وقاِتلوا ـ ٨

وُخذوهم وَجد[وهم حيُث Ò�ك ßÌ¿ÔXا فاقُتلوا ـُرم Ô¡ا ر ÔÎ¾7ٔا @انسَلَخ فٕاذا ـ ٩
/@٦ . ٩ ـ تابوا فٕان َمرصد كّل م Ô ÒG واقُعدوا Íوهم Ô½واح

َوجد[وُهم حيث واقتلوُهم فُخذوُهم َتوّلوا فٕان ///@ Ò�ناِفقـXا ã| لكُم fا ـ ١٠



٢١٧ قتل

/@٨٨ . ٤ ـ مyم@ و7@تّتِخذوا
fا اضطراب مع اخت6ل ٕاNاب :@íوالفَـ ذق@/ ß¡ا مع الدقيق ا7ٕدراك الثََّقـف@:
والِقتال@: @أفكاره@وأعFله@/ ã| الغ�مðلز7ً جعل وا7ٕرجاف: ِفتنة@/ ا7ٔمرين@فهو أوجب
يدّل والتقتيل@: والِفعال@/ اXفاعلة صيغة ÏÉقت[ اسـتمرار ã| قتل ع� ويدّل ا¤اربة@,

وشّدة@/ ك'ة ع�

ٕاذا وقتلهم واXنافق� واÌ¿Xك� الكفّار مقاتلة ع� تدّل الكرZة ا7_يات هذه
يتوبوا@/ nو والفتنة الفساد وعن نفاقهم عن ينxوا nو ا¡ّق وديyم اXؤمن� خالفوا

Nاهد فالكافر ا¡ّق@, ّ اG7ٕ×يى ال�نا¶ خ6ف ع� وعمل اعتقاد الكفر ٕاّن ـ ١
والت¿Ìيع@/ التكوين قوان� نقض ã| وعم6ً قو7ً

من@ا7ٔديان@وا7ٔحكام به اXبعوث�@وOالف@ما@جاءوا يقابل@ا7ٔنبياء ٕاّن@الكافر ـ ٢
السابقة@/ ا7_يات من ـ ٢ ـ ا¡ّق ديَن َيدينون و7 وا¡قائق@:

واضطراباً اخت7ً6 ويوجد العدل@, ا¡ّق النظام ع�خ6ف يعمل الكافر ٕاّن ـ ٣
السابقة@/ ا7_يات من ـ ١ ـ القتل من أشّد والفتنة الناس@, ب� Dف وفتنة

لي6ً نورهم ٕاطفاء ã| ويسعي حقوقهم و7@يراعيى اXؤمن� يقاتل الكافر ٕاّن ـ ٤
/@١ ـ ُيقاتلونكم اّلذيَن ـ يتمكّن وسيلة بأيى وuاراً

اòضوع وIقّق وجّل عّز # العبوديّة هو اòلقة من Ï½ا7ٔق اXقصد ٕاّن ـ ٥
الّذيى وهو السلوك@, هذا عن Zنع والكافر واòالق@, اòلق ب� Dف وا7رتباط والتذلّل

ã| رِجفون ÔXوا ـ السالك� قلوب ã| ورجفة وشكّاً وتزلز7ً ووسوسة اضطراباً يوجد
/@٥ ـ اXدينة

والفـتنة@, وا7ٔذي والظلم والعدوان بالبغيى يَبدؤون الّذين هم الكـفّار ٕاّن ـ ٦
/@٢ ـ َمّرة أّوَل َبَدؤوكم وهم ـ الدفاع فيلزم



قتل ٢١٨

عّز وا# حّرمه@, ما لّون ÔJو أحلّه ما ّرمون ÔJ ا#@, أعـداء هم الكفّار ٕاّن ـ ٧
/@٤ ـ اّلذين بُّ ÔJ1ا ٕاّن ـ يُقاتلوuم الّذين Jّب وجّل

ا¡Çياة ٕادامـة ã| ال6ّزمة ا7ُمور أهّم من مورده ã| اXقاتلة أو القتل أّن فظهر
وال¿Ìيعة الّدين ٕاقامة أّن ٕا� مضافاً به@, ٕا7ّ العيش يتحقّق و7 والروحانّية@, الدنيويّة
اÇXوانع@/ ورفع ا£اهدة هذه ع� يتوقّف ا7ٔبديّة والسعادة الgال ٕا� والس� اG7ٕيّة
ّ ÍÈوريى أمٌر :@ اXعتديى العـدّو طغيان قبال ã| الدفـاع فٕاّن ,@ ّ قهريى ّ طبيعيى أمر وهذا

وعيشه@: وحاله عقيدته Mسب كّل واXلل@, الفرق bيع ب� Dف مسلّم
/@٢٥١ . ٢ ـ َلَفَسدتا7ٔرُض ببعٍض Îم ÒÉبع النّاَس ا1ِ َدفُع ولَو7

والفسـاد ØÌ¿ال ويُـدفع ا¡ــياة لتدوم الِقصاص اXوضـوع@: هذا من ويقرب
استقرار ã| العظيمة النعم من وهو ا7ٔمن@, ويتحقّق ا7ٔفراد احBام وJفظ وا7خت6ل

العيش@:

َحيوةٌ الِقصاِص ã| ولكم الَقت�@/// ã|الِقصاُص ُكِتبَعَليكم اّلذينآمنوا ا Ûvياأ
/@١٧٨ . ٢ ـ

منه@: والتحّفظ والتحّرز القتال التوّحشمن اXع�@: هذا ويقابل

/@٢١٦ . ٢ ـ لكم ُكره وهو الِقتاُل عليكم @ُكتَب

َمرض م ßwقلو ã| اّلذيـَن رأيَت الِقـتاُل فzا وذُ@كر ـة Òg ÔT ُسورة اُنزَلت فٕاذا
/@٢٠ . ٤٧ ـ م ÒG اXوتفأو�× من عليه ÙãÏ¿غ ÒXا َنظَر ٕاليک َينظروَن

خشية أوأشدَّ ا1ِ كَخْشية النّاَس شون ÒOمyم فريٌق ٕاذا الِقتاُل @ُكِتبعلzم ØFفل
/@٧٧ . ٤ ـ قريب ٕا�أَجل أّخرَتنا لَو7 القتاَل علينا كتبَت Ò ßn رّبنا وقالوا

التوّجه وعدم النفس@والتعّلق@بالدنيا@, حّب هو ا Ø̂ الوحشة@واòشية@ٕا هذه ومنشأ



٢١٩ قثاء

ã| 7 الروحانيّـة ا¡ياة ã| هيى ا Ø̂ ٕا ا7ٔبديّـة السعادة أّن مع وتروNها@, ا¡ـقائق ٕا�
الزائلة@/ الدنيويّة

فقتله وص6ح@: وصواب وعدل حّق ¼Íاط ã| كان ٕاذا Ø ãæا7ٕنسا النفس ٕاّن Øj
يكون وفساد@: واLراف وطغيان باطل طريق ã| كان وٕاذا bيعاً@/ الناس قتل يعادل

bيعاً@/ للناس ومُفسداً النظام 7خت6ل وموجباً وظلمة اً ØÌ¾ وجوده
فzا Ìِة Ø¿بXا الطيّبِة ß́ والر القـوم@/ حرث ُيصيب العاصف oالعق كالر´ وهذا

رaِته@/ َيديى Ò�َب ¿Ìاً بُ ـ Gم حياٌة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قثاء@:

ÇXا Ëºٕا وهو ضّمها@, من أ@ك' القـاف Ì»وك أصلّية@, وYزته قـثاء@: ـ مصبا
َمسَبَعة@, وزان مَقثأة وأرض ِقثاءة@, الواحدة والفقوس@, والعجور اòيار الناس يسّميه

اòيار@/ يُشبه نوع ع� القثاء يطلق الناس وبعض ِقثاء@/ ذات لغة@: الثاء ØËÈو
ومَبطخـته@, ف6ن مَقـثأة وهـذه فzا@, ك'ا وأبطخت@: ا7ٔرض أقـثأت ـ أسا

وَمباطخه@/ ومَقاثيه

َمراهـم تركيب ã| يُدَخل لبّـه معروف نبـات خـيار@: ـ ٢٨٨ التذكرة ٕاحياء
للبول مدّر مرّطب واòيار ,@ الثّديى تشقّق لع6ج مرهم منه ÍÉJو الب¿Ìة@, لتحس�

ساعات@/ ãæا\ اXعدة ã| Zكث ËÉGا ء بطيى ولكنّه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اللـغة من مأخوذة وهيى اòيار@, له يقال م¿Îور نبـات ع� تدّل الكلمة أّن



قحم ٢٢٠

/@ ã8تطبي فرهنگ ـ ã| Fك وال«Ìيانّية@, الع�يّة

اِئها وِقثّ َبْقِلها ا7ْٔرَضمن ُتنبُت ا ØW لنا ِرُج ÔO ربَّک لنا فادُع ///@Ïºمو قلrيا وٕاذ
/@٦١ . ٢ ـ وَبَصِلها Îا ßºوَعَد وُفوِمها

الطبِّّية@/ اXفردات كتب ٕا� اللطيفة ا¥رة هذه خواّص ã| فل�اجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قحم@:

قَحم يقال وٕاقدام@, جفاء æبأد ء ãÏ¿ال ع�توّرد يدّل صحيح أصل قحم@: ـ مقا
وقّحم َمصاعُبـه@/ الطريق@: وقَُحُم غ�ُدربة@/ من فzا بنفسـه رمي قُحوماً@: ا7ُمـور ã|
ُم تُـقحِّ ا Øuٕا أيى ,@ ÓFقَُح للخصـومة ٕاّن ويقولون رماه@/ ٕاذا وجهه@: ع� فارَسـه الفرُس

ا7ٔعراب@/ تُقحم الَسنة والُقْحَمة@: واه@/ Òv 7 ما ع� بصاح}ا

ِقـحام@, وا�مع قَْحمة jوا7ُن هرم@, مهزول َقْحم@: وفرس /@ ِهمٌّ َقْحم@: ـ مصبا
7 الشاّق ا7ٔمر :@ ØËÉبال والقُْحمة سعفها@/ وقّل أسفلها ودّق ك�ت ٕاذا َقْحمة@: وÇKلة

فzا@/ بنفسه رمي وهدًة@: أو َعقبًة واقتحم ُقَحم@/ وا�مع أحد@, يركبه يكاد
َقـْحمة@, jوا7ُن الَقحـر@, مثل اÔXسّن فوق وقيل اÔXِسّن@, الكب� الَقحم@: ـ لسا
قد تراه السّن أقحمته قد الّذيى والَقْحم@: َقْحب@/ باء من بدل ميمها أّن يعقوب وزعم
أفصح@: وYا وانقحم@, واقتحم قُحوماً يقُحم ا7ٔمر ã| وقََحم َرم@/ ÒGا أوان غ� من هرم
روّية@/ غ� من فيه ٕادخاGا ء@: ãÏ¿ال ã| النفس oوتَقح روّية@/ غ� من فيه بنفسه رمي

ووقعوا أحد@/ كّل يرك}ا 7 ãKّال ِعظامها وهيى ا7ُمور@, من قُحمة َر@ِكب ـ أسا
ومشّقة@/ شّدة ع� فzا بنفسه َرمي َعَقَبة@: واقتحم الشديدة@/ السنة وهيى الُقحمة@, ã|

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



٢٢١ قحم

والتحقيق@:
قيدان@: ففيه ومشّقة@, بشّدة ء ãÏ¾ ع� الورود هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن

والشّدة@/ اXشقّة ووجود الورود@,
النفسوٕادخاGا ورميى وُدربة@/ غ�رويّة من ا7ُمور ã| القُحوم مصاديقه@: ومن

وشّدة@/ ]شقّة ء ãÏ¾ ã|
]Çع� القُحمة ã| Fك وفيه@, به يُوَرد ما أيى به@, يُقَحم ما ]ع� فُعلة والُقحَمة@:
ãKّال والسنة اòصومات@/ ã|و الطريق@/ ã| صاعب ÒXوا فيه@/ يُدخل الّذيى الشاّق ا7ٔمر

وشّدة@/ ومضيقة قحط فzا
مشـّقة@, فيه ورود أو شاّق@, أمر ع� الورود اختيار ]ع� افتعال وا7قتحام@:

مقتِحم@/ منه والفاعل

ما أدريىک وما الَعَقبة اقتََحم ف9 النَّجديِن وَهدينـاه أحد@/// يََره n أن سُب ÒJأ
/@١١ . ٩٠ ـ َمسَغبة ذيى يوم ã| ٕاطعام أو َرَقبة َفکُّ الَعَقبة

وظهره ء ãÏ¾ َعَقب ã| يكون ما والَعقـبة@: الَعَقـبة@/ ã| الورود BـO n فٕانّه أيى
وهو صعوبة فيه ر{ ÒXا هو ا�بل ã|فالَعقب باXوضوعات@, والَعَقبOتلف به@, متّص6ً
معنويّاً@, أو ياً اXرتفع@مادِّ Ùتب�Xا الواضح والنَّْجد@: @ٕا�ا�بل@/ ã Ù} ØBوال الطريق@ٕا�الصعود

/@ ّ اXعنويى Ø ãæالروحا من أو ,@ ّ الدنيويى اXاّديى جهة من ويعلو يرتفع ما واXراد
وسـيلة ويكون اXعنويّة السعادة ٕا� ينxيى ما الدنيوّية@: ا�هة ã| ا# وهداية

بقوله@: اXراد وهو ا7_خرة@, ٕا� wا يتوّسل

حسنة@/ خرة Ð7ا ã|و حسنًة الّدنيا ã| آِتنا رّبنا
ا7_خرة@/ مزرعة الّدنيا فٕاّن



قحم ٢٢٢

يوصل ا¡ـياة ã| ّ ٕاG×يى Ø ã�دي برنا¶ هيى النّجـدين@: ٕا� العبور عبُة الصَّ والَعقَبة
وا7ُخروّية@/ الدنيويّة السعادة ٕا� السالک

بفّک فٕاّن النجدين@: ٕا� والصعود العقبة ّ بطيى وا7ٕطعام@, الرقبة فّک ارتباط وأمّا
فيه@/ ويوفّق والقيود@, الع6ئق عن رقبته يفّک الرقبة

وIصيله@/ ّ اXعنويى الطعام جلب ã| يوفّق oواليت الفق� وبٕاطعام

صالُو م Øuٕا wم َمرحباً 7 معكم ُمقتِحم َفوٌج هذا مآب@/// ÚÌ¿ لَ Ò�ِللطّاغ وٕاّن هذا
/@٥٩ . ٣٨ ـ النّار@

ٕالzم@: خطاباً السورة نزلت الّذين الكفّار ب� من والقاَدُة الرؤساء هم الطاغون

قبِلهم ِمن أهلكنا كم وِشقاق@, ِعّزة ã| كَفروا اّلذين بل @كر@, الذِّ ِذيى صوالقرآِن
َقرن@/ من

الكفّار هؤ7ء ٕا� راجعة رّبنا@: قالوا ـ rأن بكم ـ rأن بل ـ معكم ـ ã| والÊÉير
للتابع�@: خطاباً ويعBضون ـ wم َمرحباً 7 ـ bلة عن يبون ÔN الرؤساء فٕاّن التابع�@,

ã| يقولون التابع� ٕاّن Øj لنا@/ النار هذه rوقّدم متبوع� وجعلتمونا قّدمتمونا بأ@نّكم
ا7_يات@/ راجع ـ@ عذاباً فِزده َلنا هذا قّدم َمن @َربَّنا ـ اعBاÎÈم جواب

ٕاشارًة ربَّنا@, قالوا ـ التابع� قول ع� عطف َلنا@: ما وقالوا ـ تعا� قوله وأمّا
انxوا الطاغ�الّذين عن واتّباعهم الرجال@, هؤ7ء عن وميلهم واLرافهم ضG6م, ٕا�

مآب@/ ØÌ¾ ٕا�

أّن والظاهر الكرZـة@, ا7_يات هذه تفسـ� ã| Ìين Ù»فXا كلFت اضطربت وقد
فzا@/ فتدّبر ـ ا¡ّق هو ما@ذ@كرناه

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



٢٢٣ قدح

قدح@:

وا7_خر ء@/ ãÏ¿ال@ ã|@زم ÒGكا ء ãÏ¾ ع� أص6ن@صحيحان@يدّل@أحدYا قدح@: ـ مقا
يقع تأ@كٌّل والقَْدح@: ء@/ ãÏ¿ال قدَحت ٕاذا فِعلُک القَْدح@: ـ فا7ّٔول ء@/ ãÏ¾ َغْرِف ع� يدّل
َنسـبه@: ã| قَدح قوGم ومنه الشجرة@, تأ@كل ودة الدُّ والقاِدحة@: وا7ٔسنان@/ َجر الشَّ ã|
أو به يُقَدح بذلک يى Ùd وكأ@نّه قَُذذ@, و7 نَْصل ب6 ال«Îم وهو الِقدح@: الباب ومن طَعن@/
ح قُدِّ الباب ومن التشبيه@/ ع� وهذا ,@Ì»يÒXا ِقداح من الواحد والِقدح به@/ القَْدح Zكن
غارت@, :@ Ôالع� َحت قدَّ الباب ومن الِقدح@/ مثل يص� ØKح ُضّمر ٕاذا تقدJاً@: الفرس
ـ ا7_خر وا7ٔصل الفاسد@/ ماءها أخرجُت :@ Òالع� وقدحُت الناَر@, وقدحُت وقَدَحْت@/

فzا@/ ما َغرفُت الِقدَر@: وقدحُت هد@, ÔP فُيغرف الِقدر أسفل ã| يب8 ما القَد´@:

ومعه واقتدحها@, الزند من الناَر وقَدَح ا7ٔقداُح@/ واُِديرت الِقداح اُِجيلت ـ أسا
ا7ٔسنان@/ ã|و العود ã| الدوُد وقَدح وحديَدُته@/ القَدح حجُر أيى قَدحة@: ßXوا القَّداحة

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

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن نقيصة@/ يوجب ء ãÏ¾ ã| تأث� هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
النار@/ وقَدح الشجر@/ ã|و ا7ٔسنان ã| الدود وقَدح والتعييب@, النسب ã| القَدح

وهكـذا العمل@/ ã| مؤثّريِن Fuكو باعتبار :@Ì»يXا وِقدح ال«Îم ع� ويطلق
واòرق@/ وبالثقب الع� وغور الفرس تضم� ã| تأث�

ء@/ ãÏ¾ من به ا7ٔخذ اُريد ٕاذا الفارغ ãا�òا القََدح ع� ويطلق

/@٢ . ١٠٠ ـ ُصْبحاً غ�اِت ÔXفا َقْدحاً وِرياِت ÔXفا َضْبحاً والعاِدياِت



قّد ٢٢٤

اòمسة اXراحل ٕا� ٕاشارة فzا الكرZة ا7_يات هذه أّن غ�@: عدو@, ـ ã| مّر قد
ا¡Çّد فـوق ع ØÌ»بت والتوّجه الس� يكون أن 7زم ا7ُو� اXرحلة ãف� السلوك@, من
النـور وÇIصيل النـار ÇHريج ã| عمل ـ الثانيـة ã|و الروحانّيـة@/ nعا ٕا� اXعمول

ا7ٔعFل@/ ã| واXراقبات بالعبادات

فـيه النار باخراج ء ãÏ¿ال ã| تأث� والقَدح النار@/ ٕاخراج وا7ٕست�اء@: وا7ٕيراء
ÇIقّق عـ� ويدّل ا7ٕيراء@, من أخّص فالقَدح وا7ٕنارة@/ وبا7ٕضاءة ا¡ـرارة وٕاNاد

ء@/ ãÏ¿ال ã| ا7شتعال ٕاخراج

حصول هو والطاعات العبادات مرحلة ã| اXنظور أّن التعب�: هذا من ويستفاد
النفسـانيّة وال¿Îوات وا¦اي6ت ية اXادِّ التعلّقات اُصول بٕاحراق وا¡رارة@, النورانيّة

النفس@/ ã|
الّذين وهم اللقاء@, ٕا� السارع� السالك� النفوس ٕا� راجعة اXراحل وهذه

وجّل@/ عّز ا# سبيل ã| م Øuفٕا wم@, Ë»الق يليق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قّد@:

يقـولون@: يسـتعار@, Øj طو7ً@, ء ãÏ¿ال قطع ع� يدّل صحيح أصل قّد@: ـ مقا

ã| التقطـيع أيى القـّد@, حسن هو ويقولون أقّده@, طو7ً قطعـته ٕاذا قَّداً ء ãÏ¿ال قددُت
هوي غ� واحد كّل هوي كان ٕاذا الناس من والِفرقة الطريقة والِقّدة@: قامته@/ امتداد
اXسافر وقدَّ ها@/ Øñوم دّبرها ٕاذا ا7ُموَر@, ف6ن ٕاقتّد فيقولون@: هذا يستع�ون Øj@صاحبه

اXفازَة@/
قددته فيقال الباء@, فيه وتزاد طو7ً@, شققته قتل باب من قّداً@: قددته ـ مصبا
َصف@به@النَّعل@ويكون@غ�@مدبوغ/@و¡م@قَديد: ÔO Ö� السَّ ل, Òa@وزان والقَّد: بنصف�@فانقّد@/



٢٢٥ قّد

حدة@/ ع� واحد كّل هوي كان ٕاذا الناس من والفرقة الطريقة والقَّدة@: طوا7ً@/ ح ØÌ¿م
اXفازة@/ اXسافر وقدَّ أقّده@, وغ�ه Ö� السَّ قددُت تقول طو7ً, ّق الشَّ القَّد: ـ صحا
والكث� أقُّد@, القليل وا�مع اXاعزة@, السخلة جلُد أيضاً@: والقَّد ا7نشقاق@/ وا7نقداد@:
القوم@: وتقّدد َلق@/ Òòا والثوب اXقّدد اللحم والَقـديد@: والتقطيع@/ القامـة والقَّد@: ِقداد@/

/@ اXستويى اXكان وهو القاع قّد@: ÒXوا تفّرقوا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

طو7ً@/ ء ãÏ¾ شّق مصاديقه@/ ومن طو7ً@/ تقطيع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
الطـويل والطريق مقطّعاً@/ الطول بلحاظ ء ãÏ¿لل والقامة بالطول@/ وسيع مكان ّ وطيى

غ�ها@/ أو ¡م أو جلد ã| وتقطيع اXقّطع@/
ا7ُمور تدب� ã| Fك Vازاً@, منه قريبة ãæمعا ã| تستعمل ا7ٔصل هذا و]ناسبة
عـ� أطلقت ٕاذا الفرقة ونظ�ه مستقيمة@, تص� ا Øu@كأ وتفريقها تقطيعها ٕا� بالنظر

وهكذا@/ وا7ٔصناف@/ ا7ٔفراد باعتبار أو نف«Îا ã| متقطّعة bاعة
فصَدَقْت@/// ُقُبل من ُقدَّ eيُصه كان ٕان ُبر@/// ُد من وَقّدتeيَصه الباَب واسَتبَقا

/@٢٥ . ١٢ ـ ُدبُر من ُقدَّ eيُصه كان وٕان
ع� يدّل القّدام ومن اòلف@, جانب من اجتذاب عن كاشف بر الدُّ من فالقّد

نف«Îا@/ وعن نف«Îا ã| وخ6فها دفاعها

ã| ØDس و7 ا�ّر فٕاّن بالطول@, وقطعاً خرقاً يوجب ا�ذب فٕاّن بالقّد@: والتعب�
طول وهو السافل@, ٕا� عال جانب من اللباس ٕا� ا�اذبة قّوَة يورد بلباسه شخص

اللباس@/



قدر ٢٢٦

/@١١ . ٧٢ ـ ِقَدداً طَرائَق كنّا ذلک دوَن ومنّا وَن ß¡الّصا ِمنّا وأ@نّا
ÍÈب والطَّرق طريقة@, bع والطرائق ا�ّن@/ سورة ã| ا�ّن مقو7ت من هذا
والتـثّبت@, ا¡الة هذه فzا ما فالطريقـة كالطبع@/ Uصوصة حالة ع� ء ãÏ¾ وتثبيت
والِقَدد معّينة@/ وحا7ت ذاتيّة وخصوصيّات Uصوصة طبايع ع� أيى طرائق وكوuم

مقّطعة@/ Uصوصة قطعات أيى طو7ً@, التقطيع من نوع ]ع� ِفعلة ع� ِقّدة bع
جبلت وقد بيyم@, Dف طبيعيّة واخت6فات تنّوع وجود ع� تدّل ا7_ية وهذه
بيyم@/ Dف وتنّوعهم الطبقات Ø'تك Øويتج� فzم@, الّص6ح اخت6ف يظهر وwذا علzا@,
أو التوقع أو التقليل ع� وتدّل اXاّدة@, هذه من eشتقّة بالتخفيف@: قَد ـ وأمّا

التقريب@/ أو التكث� أو التحقيق

مدلول ÏÉو]قت اL7ٔاء من بنحو والتقطّع التقطيع ٕا� مyا واحد كّل ومرجع
مواردYا@/ واخت6ف واXستقبل@, ãÏÈاXا من مدخوله

التقطّع مع� أيضاً ففيه فعل@, Ëºٕا ãيك� أو حسب ]ع� اسـتعمل ٕاذا وكذلک
أ@ك�@/ اشتقاق قّط@: وب� وبينه والتحّقق@,

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

قدر@:

Ëº7ٕوا ]ع�@, وقّدرته@تقديراً ÍÈب@وقتل, ãèبا من قدراً ء ãÏ¿قَدرُت@ال ـ مصبا
هذا يقال َمبلغه@, لغة@: الدال وفتح ء ãÏ¿ال وقَْدر ضّيقه@/ يقِدره@: الرزق ا# وقَدر القََدر@,
]قداره أيى حقّه بقدر وأخذ حرمة@ووقار, أيى قَدر عنديى له وما اِثله@, ÔW أيى هذا@, قدر
قيل َء ãÏ¿ال ء ãÏ¿ال وافق وٕاذا تعا�@, ا# يقّدره الّذيى القضاء والقََدر@: ُيساويه@/ ما وهو
التصغ� ã| اGاء علzا يلحق وGذا مؤّنثة@, وهيى يُطبخ@فzا آنية والِقدر: ع�@قََدر@/ جاء



٢٢٧ قدر

ء ãÏ¿ال ع� وقدرت يسار@, أيى ومَقدرة قُدرة ذو ورجل ُقدور@/ وbعها قديرة@, فيقال
وقدير, الُقدرة@,@والفاعل@قادر :@Ëº7ٕمنه@,@وا عليه@و[ّكنت قويت ÍÈب@: من@باب أقِدر

عليه@/ مَقدور ء ãÏ¿وال
ء ãÏ¿ال وقَدرت وuايته@/ وكyه ء ãÏ¿ال ع�مبلغ يدّل صحيح أصل قدر@: ـ مقا
ع� ا7ٔشـياء تعا� ا# قضاء والقَْدر@: ره@, واُقدِّ وقّدرتـه التقدير@, من وأقُدره أقِدره
وهو اòيل@, من ا7ٔقدر الباب ومن أيضاً@/ القََدر وهو Gا@, أرادها ãKّال وuاياtا مَبالغها
Çfعناُه رزقـه@: عليه قُدر ومَن تقديراً@/ قّدره ذلک كأّن يديه@, مَواقع رج6ه تقع الّذيى

الّذيى باXبلغ ٕايتاؤهم خليقته@: ع� ا# وقُدرة يس�@/ بقَدر ذلک اُعطيى أ@نّه وقياسه ,@ ßBُق
وُيريده@/ يشاؤه

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

والتحقيق@:

أ@نّه ]ع� وتركه@, الفعل ٕايتاء اختيار ã| القّوة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
معنوّية@/ أو يّة مادِّ يفعل@, n يشأ n وٕان wا فعل شاء ٕان قّوة

والِقدر@/ والقََدر@, والقَْدر@, التقدير@, ا7ٔصل@: ومن

ٕاظهار فٕاّن اXتعلَّق@, ع� اòارج ã| وتعلّقه القدرة ع�ٕاجراء فيدّل التقدير@: أمّا
ي6زم اXع� وهذا وOـتاره يريده الّذيى النّحـو ع� وظهوره العمل فعليّة هو القدرة

اXفهوم@/ مطلق قبال ã| وا¤دوديّة Øالتع�

العمل باختـيار oوتصم وتصويب حكم أيضاً فهو القضاء@: ]ع� القََدر وأمّا
التقدير@/ يكون Øj القدرة@, Iقّق بعد Øع�Xا

من يتحّصل ما وهو مصدر@, Ëºٕا فهو :@ Øع�Xا واÒXبلغ اXقدار ]ع� القََدر وأمّا
القدرة@/ وٕاظهار التقدير



قدر ٢٢٨

التقدير@/ لوازم من فهو التضييق@: ]ع� القَْدر وأمّا
اXظروف Iـديد ي6زم فٕانّه الغـذاء@: فيه يطبخ الّذيى الظرف ]ع� الِقدر وأمّا

مقداره@/ وتعي�

مباحث@: ففzا ا�Fل@: صفات من القدرة وأمّا

هذا من ع Òðويُن يفعل@, n يشأ n وٕان يفعل شاء ٕان wا قّوة القدرة ٕاّن قلنا ـ ١
Øمعـ� فعل انتخاب هو ا7ختيار فٕاّن ا7ختيار@, ت6زم فالقدرة ا7ختيار@, صفة اXع�

وقصد@/ توّجه مع

الوجود, @قبال@اFXت@,@وتساوق ã|@ا¡ياة فٕاّن صفة@ا¡ياة, من عة Òðمن القدرة ـ ٢
طبيعيّاً تكون فzا فالقوة النباتات@, ã| Fك ّ طبيعيى ٕامّا وا¡ياة حياته@, هو ء ãÏ¾ فوجود
اختيارّية@/ ٕاراديّة فzا تكون القدرة فقّوة ا¡يوانات@, أنواع ã| Fك ّ ٕاراديى وٕامّا قهريّاً@/

تكون فzا وا¡ياة فوجودها وVمعها@: القوي كّل وحدtا@ ã| النفس كان ا ØXو
القوي@/ وسائر القدرة قّوة منشأ

الوجود ٕا� تنxيى أن ٕا� الوجود@, مراتب اخت6ف Mسب Hتلف ا¡ياة ـ ٣
Tدودي غ� أيضاً فzا القدرة فتكون متناه@, غ� وهو له حّد 7 الّذيى والنور اXطلق
ـ قدرته سلطة Iت خاضعٌة اXوجودات من وكّل اXطلق@, القادر وهو متناهية@, وغ�

قدير@/ ٍء ãÏ¾ ع�كلِّ وهَو
فيه القدرة فتكون أبديّاً@, أزليّاً وواجباً ذاتيّاً وجّل عّز ا# ã| ا¡ياة كان ا@ ØX ـ ٤
وكFل صـفاته@, ع� ذاته بل ذاتـه@, ع� تعا� صفاته فٕاّن أبدّية@, وأزليّة ذاتيّة أيضاً
وا7ٔرض@/ ال«Êوات نور ا# ذاته@, غ� صفة و7 هو فهو عنه@, الصفات ãن� توحيده

الوجوب من@لوازم هيى ا Ø̂ ٕا فا7ٔزلّية@وا7ٔبدّية@والدZومّية@والبقاء@والثبوت@اXطلق@:
/@ ãkاu6ّال وا¡ياة ãçالذا



٢٢٩ قدر

والنفور m6ما@ي اXيل@ٕا� ٕا� مرجعها وا7ختيار@: والكراهة واXشيّة ا7ٕرادة ـ ٥
7@ي6_ه@, ØFع وينفر م6_ه جانب ٕا� Zيل ء ãÏ¿ال فٕاّن ,@ ّ طبيعيى أمر وهذا ,@m67@ي ØFع

يكره@/ أو ويريد وOتار يطلب Øj
أو كـانت يّة مادِّ والقيـود ا¡ـدود انتفاء ٕا� والطلب@: واXشـيّة اXيل ومرجع
والقـيود ا¡دود وبازدياد شديداً@, الطلب كان قليلة ا¡ـدود كانت Fّفكل روحانّية@,

الكراهة@/ وتك' الطلب دائرة تضيق

مقام ã| ومشيّته فٕارادته :@ ÓDرح مدّبراً ÓDحك عاXاً اXتعال القادر ا# كان ا ØX ـ ٦
الرÇaة من الذاتيّة الصفات هذه ÏÉقت[ تتحـقّق ا Ø̂ ٕا والBك@, والفعل القادرة ٕاظهار

والتدب�@/ والعلم وا¡gة
ينبعث ا Ø̂ ٕا h6ٕا�م وا¦ايل ,@m6ما@ي ٕا� ا¦ايل من تنبعث ا Ø̂ ٕا ا7ٕرادة ٕاّن وقلنا
وحgته غضَبه@, رaته سبقت اXتعال وا# الذاتية@, واXقتضيات الداخلية الصفات من

ثانوّية@/ ومقتضيات بعناوين يظهران ا Ø̂ ٕا تعا� منه والقهر فالغضب قهَره@, ولطفه

القـادر أّن :@Fyبي والفرق والقدير@, القادر اXتعال@: # ا¡س� اÊº7ٔء من ـ ٧
القدرة@: به يقوم من ٕا�مطلق فيه والنظر بالفاعل@, ا¡دث قيام Vّرد فيه ي6حظ

. ٣٦ ـ@ مثَلهـم@ لَق ÒO ع�أن بقـادٍر وا7ْٔرَض وات ـمى السَّ َخَلَق اّلذيى أَولَيَْس
/@@٨١

/@٨ . ٨٦ @ـ َلقاِدر ع�َرْجِعِه ٕانُّه
اòالقّية@/ Vّرد ٕا� فالنظر

7 الثبوت جهة ٕا� فيه فالنظر للذات@, ا¡دث ثبوت فيه في6حظ القدير@: وأمّا
القيام@:

/@٢٠ . ٢ ـ قدير ء ãÏ¾ ع�كّل ا1َ ٕانَّ



قدر ٢٣٠

/@٧٠ . ١٦ ـ َقدير Õoعل ا1 ٕانَّ
/@١٤٩ . ٤ ـ َقديراً َعفّواً كان ا1َ@ فٕانَّ

من فا¡كم القاطع@, وا¡كم ا7[ام ]ع� القضاء والتقدير@: والقََدر القضاء ـ ٨
القَـَدر وأمّا بابه@/ ã| ء وسيجيى القضاء@, عليه فيطلق ÏÉوانق Øk ٕاذا تعا� ا# جانب
وIقّقه ا¡كم تعلّق عن عبارة وهيى القضاء@, مرتبة بعد مرتبة فيه في6حظ والتقدير@:
حيث من القاطع ا¡كم جهة ٕا� القضاء ã| فالنظر خارجّية@, Rصوصيّات اòارج ã|

معّينة@: Rصوصيّات ه Ûñ]و Iقُّقه جهة ٕا� التقدير ã|و هو@/

/@١٨ . ٧٤ ـ ر قدَّ كيَف ُقِتَل Øj ر قدَّ كيف فُقِتَل وقّدر@/ فكَّر ٕانُّه

/@٢ . ٢٥ ـ َتقديراً ره فقدَّ ٍء ãÏ¾ كلَّ وخَلق
/@٢٠ . ٧٣ ـ ار Úyوال اللَّيَل ر ُيقدِّ وا1

فٕاّن :@ Øع�Xا واXقدار اÒXبلغ و]ع� التضييق ]ع� القَدر التقدير@: مصاديق ومن
واXقدار التضيّق ع� 7تدّل فاXاّدة ويقابل@ا7ط6ق@والتوسعة, ما ي6زم@تضييقاً التقدير

مشتقّاtا@: bيع ã| Tفوظ وا7ٔصل أثره@, ã|و التقدير ظّل ã| بل ,@ مستق6ًّ Øع�Xا
/@٦٢ . ٢٩ ـ له وَيقِدر ِعباده من َيشاء Xن زَق الرِّ َيبسُط ا1ُ

/@٧ . ٦٥ ـ ا1 آتاه ا ØWفلُينِفق رزُقه عليه ُقِدر وَمن
/@٩١ . ٦ ـ َقْدره حّق ا1َ قَدروا وما

/@٣ . ٦٥ ـ َقدراً ء ãÏ¾ لكّل ا1ُ َجَعل قد أمره بالُغ ا1َ ٕاّن
وحدود Iت@خصوصيّات ء ãÏ¾ وجعل التقدير هو اXوارد@: @bيع@هذه ã| فاXراد
حدود Iت وNعله يشـاء@, Xن الّرزق يبسط تعا� ا# ٕاّن واXع�@: ملحوظة@, معيّنة
ا ØW وليُنفق يضطرب ف6 معيّنة حدود Iت رزقه َعل ÔN ومن يشاء@/ Xن منظورة وقيود



٢٣١ قدس

لكّل ا# جعل وقد التقدير@/ حّق تعا� ا# شأن روا يُقدِّ أن يستطيعون وما له@/ قّدر
ا�هات@/ bيع من معيّناً مضبوطاً تقديراً ء ãÏ¾

وتعلّقه الفعل وقوع ع� يدّل التقـدير فٕاّن التقدير@: دون بالقَْدر التعـب� وأمّا
حدوث Vّرد فيه فالنظر مصـدراً القدر 6Rف ا�هة@/ هذه ٕا� فيه والنظر باXفعول@,

اXذكورة@/ ا7_يات ã| Fك يناسبه@, مورد ã| Fyم كّل فيستعمل الفعل@,

ã|و التفّكر ã| قدرة له فيقال وا7ٔقوال@, وا7ٔعFل با7ٔفكار تتعلّق القدرة ـ ٩
أو يعمل أو يتفّكر يشأ ٕان أ@نّه ]ع� اXوارد@, هذه ã| قادر وهو اXنطق@, ã|و ا7ٔعFل

ينطق@:

/@٧٤ . ٢٢ ـ@ َقْدره@ حّق ا1 قَدروا وما
وقو7ً@/ فكراً أيى

مأخوذ ٕانّه وب�ا7ٔصل@, بينه تناسب ٕا� مضافاً الطبخ@: ظرف ]ع� الِقدر وأمّا
/@ ã8تطبي فرهنگ ã| Fك ـ@ وا7_رامّية@ ال«Ìيانيّة من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قدس@:

اXقّدسة@: وا7ٔرض الطُّهر, هو @Hفيف@, ãæالثا وٕاسكان بضّمت�, القدس@: ـ مصبا

وهيى الكوفة@, بقرب موضع والقاِدسّية@: القُّدوس@, وهو ه@, ØOت ا#@: وتقّدس اXطّهرة@/
العراق@/ سواد وأّول العرب أرض آخر

يدّل وهو ,@ ّ ا7ٕس6ميى ّ ال¿Ìعيى الك6م من وأظنّه صحيح@, أصل قدس@: ـ مقا
القدس@, َحظ�َة ا�نّة وتسّمي اXطّهرة@, هيى اXقّدسة ا7ٔرض ذلک ومن الطُّهر@/ ع�
ا# صفة ã|و واحد@/ معناه ذلک وكّل الُقدس@, روح الّس6م عليه وج�ئيل الطُّهر@/ أيى



قدس ٢٣٢

والولد@/ والصاحبة وا7ٔنداد ا7ٔضداد عن ه ØOم 7ٔ@نّه اXع�@, ذلک وهو القّدوس@, تعا�

ويـقال س@, اÇXقَدَّ القُّدوس اXتقّدس وهو تعا�@, ا# تOيـه التقديس@: ـ لسا
مفتوح فهو فَّعول ع� Ëºٕا كّل ثعلب@: قال الطهارة@/ وهو القُدس من فَّعول القَّدوس
اXبالغة@/ أبنية من وهو والقُّدوس@, بّوح السُّ ٕا7ّ وتَنّور, ور Ø Òdو وكَلّوب َسفّود مثل ا7ّٔول
والتـقديس@: الُقـدس@/ َحظ�ة للجّنـة@: قيل ومنه ومصدر@, Ëºٕا والُقدس@: والقُُدس
الذنـوب@/ من به يتطّهر الّذيى اXكان أيى قِْدس@, ÒXا بيت هذا ومن والت�يک@/ التطه�

س@/ مُقدَّ للراهب@: ويقال /@ ØãÏº ومُقدَّ ØãÏºمَقد والنسبة الشام@/ اXقّدسة@: وا7ٔرض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXعـنوّية@, الطّـهارة أيى واXباركة@, القداسـة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
/@ ّ واXعنويى ّ الظاهريى من أعّم والطُّهر

فراجع@/ السبح ã| مBادفاtا ب� Dف الفرق سبق وقد

وطُهر تباَرَك وقُُدساً@: قُْدساً يقُدس قَُدس يقال@: مصدران@, والقُُدس@: والقُْدس
معنوّية@/ طهارة

/@٨٧ . ٢ الُقُدسـ بُروح وأّيدناه البّيناِت Òhمر Ïابَن Ò»عي وآَتينا
/@١١٠ . ٥ ـ ْهد ÒX ا ã|النّاس ُتكلِّم الُقُدِس بُروِح أّيدتَُک ٕاذ

/@١٠٢ . ١٦ ـ با¡ّق ربّک الُقُدسمن روُح نّزله ُقل

وح@ٕاËºمصدر والرُّ , ã Ùالتج� اللطيف@وظهور ]ع�ا�ريان مصدراً ْوح ٕاّن@الرَّ قلنا

ã Ù�Q ع� تدّل وح@ٕا�القُُدس: الرُّ وٕاضافة ا�ارية@/ ا7ٕفاضة وظهور ã Øالتج� مَظهر وهو
عنه@/ وا6òف الضعف اُزيل أن بعد والتبارك القداسة بعنوان القلب ã| وظهوره الروح



٢٣٣ قدس

كدورة ّ أيى بزوال وا¡ضور@, وا7نكشاف الطمأنينة حالة القلب ã| فيتحّصل
وترديد@/ واضطراب وظلمة

س@/ ومقدَّ س مقدِّ وهو فتقّدس@, قّدسه يقال@: ُقدس@, ذا ء ãÏ¾ جعُل والتقديس@:

/@١٢ . ٢٠ ـ سُطوي اXقدَّ بالواِد ٕانّک نعلَيْک فاخَلْع

/@٢١ . ٥ ـ سة اXقدَّ ا7ٔرَض دُخلوا اُ قوم يا

ثانوّية@/ بعوارضوعناوين ُقدس@, ذا ُجعل الّذيى ا¤يط يراد
/@٣٠ . ٢ ـ سلک وُنقدِّ ُنسبِّحMمدك وLُن

قبال@: ã| وهذا ,@# النفوس وتقديس التسبيح يراد

فzا@/ ُيفِسُد َمن فzا أQَعُل
كَيىْ :@ ã| Fك وقّدسه@, سبَّحه يقال@: وجّل@: عّز ا# وتقديس التسبيح اُريد وٕاذا

ال6ّم@/ Mذف ـ@ كث�اً ُنَسبَِّحک

به واXتّصف القُدس صـاحب ]ع� س�@, Ô¡ا ا7ٔسـFء من فهو القّدوس@: وأمّا
وعـيب ونقص ضعف كّل وعن القدس Oالف ØFع ه ØOXوا ا¡قّـة اXعنويّة وبالطّهارة

ذاته@/ ã|و بذاته ا�هات bيع من مطلق قّدوس فهو وفقر@, وTدوديّة
/@٢٣ . ٥٩ ـ الُقّدوس ِلُک ÒXا هو ٕا7ّ ٕالىه 7 اّلذيى ا1ُ هَو

/@١ . ٦٢ ـ الُقّدوس ِلک ÒXا ا7ٔرِض ã| وما مواِت السَّ ã| ما ُيسبِّح1ِ

وا�ور يى التعدِّ مظنّة اXطلقة اXالكيّة فٕاّن اXلک@, Ëºٕا بعد Ëº7ٕا هذا ذ@كر وقد
Oالف ]ا واXقابلة والضعف ãçالذا الفقر هو ا Ø̂ ٕا ا7ُمور هذه ومنشأ والتحميل@, والظلم
Øوالتك� Øالتج� من الصفات رذائل من Ìºيرته ã| ما وظهور وسلطته@, ملكه جريان

والطمع@/



قدم ٢٣٤

سـواه ما وbيع ولذاته@, بذاته وفقر وضعف نقص ّ أيى عن ه ØOم اXتعال وا#
/@ Ø ã>الغ هو وا1 ـ Tتاجون Uلوقون

كـدورة ّ أيى يـعBيه 7 الذاتـّية@, وقداسته طهارته ã| مطلق مالک تعا� فهو
اُموره@/ ã| oوا¡ك بذاته العزيز وهو ـ وضعف

صفاته ã|و والضعف@, والتناهيى ا¡ّد عن ه ØOبالت ذاته ã| قداسته له تعا� فا#
ه ØOوالت واُموره@بالعدل@وا7ٕحسان@والفضل أفعاله ã|و وا�6ل@, ا�Fل بصفات باتّصافه

والظلم@/ الطغيان عن

قداسـة له يكون أن الصـفة@: wذه واتِّصافه Ëº7ٕا هذا من العـبد حّظ وأمّا
7يشوبه Mيث وآدابه@, أعFله ã|و وأخ6قه@, صفاته ã|و وعقائده@, أفكاره ã| وطهارة
ظاهره ã| عيب@واLراف كّل عن هاً ØOم ويكون الث6ثة@, اXراتب هذه ã| خلل@وانكدار

وباطنه@/

اXرائـ� من فهو ويتقّدس@: ãkوُيرا الظاهـرة أعFله ã| القدس يُظهر من وأمّا
ومكائدهم@/ ¾Ìورهم من با# نعوذ اXنحرف�@,

من م Øuفٕا واÌ¿Xك�@, الكفّار ¾Ìور من أشّد واXسلم� ل6ٕس6م هم ØÌ¾ فٕاّن
منه باطyم ã| ليس ما ويّدعون ا¡قيقة@, ã| اXعاندين واXنافق� اÌ¿Xك� مصاديق
ا¡ّق عن وهم 7@يعلمون@, ما ويقولون خ�@, منه قلوwم ã| ليس ما ويراؤون أثر@,

بَعدون@/ ÔX
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قدم@:

أيى hقـد وعيب ,@hقد فهو حدث@, خ6ف ِقَدماً@: ØËÉبال ء ãÏ¿ال قدم ـ مصبا

ã| قََدمه ووضع أقدام@, وا�مع ,@jاُن وهيى معروفة@, ا7ٕنسان من والقََدم زمانه@/ سابق



٢٣٥ قدم

العيب ع� وأقدم قّدامَک@/ قّدمتَه ما القدم@: وأصل فzا@/ وأخذ علzا أقبل ٕاذا ا¡رب@:
سبقxم@, القوَم@: وتقّدمت مثله@/ تِعب@: باب من يقَدم وقِدم به@/ الرضا عن كناية ٕاقداماً@:
م@/ Ôxتقّدم مثل قتل@: باب من قَْدماً القوم وقَدمُت الكتاب@, ا�يشومقّدمة مقّدمة ومنه
يقاربـه@/ ما منه ُيفـّرع Øj وَرعف@, سـبق ع� يدّل صحيح أصل قدم@: ـ مقا
قوGم وأصله سالفاً@, زمانه كان ٕاذا ,@hقد ء ãÏ¾ ويقال ا¡دوث@/ خ6ف الِقَدم يقولون@:
الرحـل@: وقادمة قَُديِدZاً@/ القُّدام صّغروا ا Ø[ور /@ ßîين nو ج ُيعرِّ n قُُدماً@: ف6ناً ÏÉم ـ
ا�بل@: وقَيدوم َحَسن@/ أثر من متقّدم ء ãÏ¾ أيى صدق@, قَدُم ولف6ن آِخرته@/ خ6ف
والقُّدام@: اXقَّدم@/ هو اXلک 7ّٔن صحيح@, قياس وهذا اXِلک@, والقُّدام@: منه@/ يتقّدم أنف
للتقّدم آلة ا Øu@7ٔ بذلک سـمِّيت ولعلّها معروفة@, ا7ٕنسان@: وقََدُم سـفر@/ من القادمون

wا@/ ُينحت ا¡ديدة الَقدوم@: ا7ٔصل@: هذا عن شّذ ا ØWو والسبق@/

أوجه@/ ع�أربعة والتقّدم والتأّخر@/ اعت�التقّدم وبه ا7ٔقدامـ وُيثبِّتبه ـ مفر
يـصّح 7 Xا وٕامّا بال¿Ìف@, وٕامّا الزمان�@, باعتـبار ٕامّا وذلک :@hوقد حديث ويقال

Òhقد يا ـ ورد وقد العـدد@/ ع� متقّدم الواحـد كقولک ـ بوجـوده ٕا7ّ غ�ه وجود
تعا�@/ ا# وصف ã| hالقد الصحيحة ثار وا7_ القرآن من ء ãÏ¾ ã| يرد nو ا7ٕحسان@,

الزمان@/ باعتبار hالقد يستعمل ما وأ@ك'
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يتصّور والتقّدم التقّدم@/ أيى التأّخر@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
أنواع@: ع�

:@ ã| Fك@ ـ الّزمان@ ã| تقّدم

/@٣٤ . ٧ ـ َيستقِدمون و7 ساعًة َيستأِخرون 7 أجُلهم جاء فٕاذا



قدم ٢٣٦

:@ ã| Fك ـ اXرتبة ã| وتقّدم

/@٣٧ . ٧٤ ـ َيتأّخر أو َيتقّدم منكمأن شاَء ْن ÒX Ì¿ للبَ َنذيراً
:@ ã| Fك ـ Fyبي Ø ãنس� وتقّدم

/@٢ . ٤٨ ـ تأّخر وما ذَنبک ِمن تقّدم ما ا1ُ لک لِيَْغِفر

/@١٣ . ٧٥ ـ وأّخر م قدَّ ]ا يومئٍذ ا7ٕنسان ُينّبـؤ
له الذنب من ر اXتأخِّ كان وٕان ر@, للمتأخِّ و7 منه م للمتقدِّ خاّص وجه يب8 ف6

ٕاليه@/ والعود التكّرر بسبب زائدة@, مسؤولية

Jتاج العمل فٕاّن اXوت@: بعد ]ا الذنب أو العمل من ر اXتأخِّ تفس� يصّح و7
عنه@/ انفصال دون من j ا7_ يتبع ما والّذنب /@Ì¾مبا عامل ٕا�

ا7_يت� ومثل الطرف�@, ب� النسبة عن عبارة اXورد@: هذا ã| والتأّخر فالتقّدم
تعا�@: قوله

/@٥ . ٨٢ ـ َرْت متوأخَّ قدَّ ما نفٌس َعلَمْت ْت Ò ß$بُع القبوُر وٕاذا
رة@/ ومتأخِّ مة متقدِّ ا7ٔعFل ٕامتداد يراد

فراجعه@/ ـ@ ا7ُو� ا7_ية ã| للمغفرة توجيه أّخر@: ـ ã| وسبق

يطلق اXناسبة وwذه متأّخر@, وال6ّحق م@, مقدَّ منه فالسابق ا�ريان@: ã| وتقّدم
ا7ٕنسان فٕاّن اXتعّقب@, اXقابل ع�ا�انب واòلف ا7ٕنسان@, يُواجهها ع�جهة القُّدام

متأّخراً@/ اòلف جانب فيكون بعده@, اXستقبَل الزمان ٕا� دا_اً ا¡ركة ã|
/@٢٣ . ٢٥ ـ َعَمل ِمن عِملوا ٕا�ما وَقِدمنا
/@١٨ . ٥٩ ـ ِلَغد َمْت قدَّ ما نفٌس ولَتنظُر

/@٢٤ . ٨٩ ـ ãçيا¡ قّدمُت ã> ليتَ يا



٢٣٧ قدو

الغد ٕا� أو عملهم جانب ٕا� وس�ه ا7ٕنسان حركة باعتبار hوالتقد فالقدوم
ا7ٔبدّية@/ وا¡ياة ا7_خرة nعا جانب ٕا� أو

اXتقّدم ا�انب ã|و لنا قّداماً تكون ٕالzا@: وحركتنا س�نا ٕا� بالنسبة فا7_خرة
ٕاذا وهكـذا مـتأّخرة@/ وا7_خرة متقّدمة الدنيا تكون ٕالينا@: حركxا ٕا� وبالنسبة منّا@/
آخرة@/ ورائها Dف ا¡ياة فتكون اÎ¿Xودة@: ا¡اÍÈة الدنيا ا¡ياة ٕا� بالنسبة لوحظت

جريان باعتـبار وهذا :@ ãÏÈاXا السابق الزمان ã| ما ع� فيطلق :@hالقد وأمّا
وهذه وقدZاً@/ ماً متقدِّ منه وسبق ÏÉم ما فيكون ا7ستقبال@, ٕا� ãÏÈاXا من الزمان
مصـطلحات من فهو ا¡ـادث@: قبال ã| hالقد وأمّا هـذا@/ من بأزيد 7@تدّل الكلمة

أيى ا¡Çادث@, مطلق قبال ã| hالقد مفهوم مطلق يراد أن ٕا7ّ والف6سـفة@/ اXتكلِّم�
حادثاً@/ يكون ما قاطبة عن اXطلق اXتقّدم

ومتحّر@كة ومتقّدمة قادمة ا Øu@أ بلحاظ ا7ٔصل@, ã| صفة ٕاËºأو فهو القََدم@: وأمّا
السبق@/ شأuا من فهيى القّدام@, جانب ٕا�

من ا Øuفٕا واXأخوذّية@, باXزلّة أو ـدق@, والصِّ بالتثّبت توصف ا7عتـبار وwذا
والسبق@: ا¡ركة شأuا

قدام@/ وا7ٔ ãÏ¼بالَنوا فيؤَخُذ َقَدٌم@, لَّ ß Òðف ِصدق@, َقَدم أقداَمنا@, وثبِّت

ـ ٕاليه راجعة اُخر oومفاه التقّدم@, هو اXاّدة@: موارد bيع ã| ا7ٔصل أّن فظهر
فzا@/ فتدّبر

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

قدو@:

أيى قُدوة وف6ن ـياً@, تأسِّ فعله مثل فعل ٕاذا به اقتدي من Ëºٕا القُدوة ـ مصبا
الفروع@/ منه يتشّعب الّذيى ا7ٔصل القُدوة ٕاّن ويقال ,@Ì»الك أ@ك'من ØËÉوال ُيقتدي@به@,



قدو ٢٣٨

ء ãÏ¿ال ã| ومقاَدرة واهتداء@, ء ãÏ¿بال ع�اقتياس يدّل صحيح أصل قدو: ـ مقا
قِـدوة وف6ن ِقيُسه@/ أيى ُر�@, ِقَدي هذا قوGم ذلک من لغ�ه@/ مساوياً به ãçيأ ØKح
قَدواً@, ذلک يى Ùd ا Ø̂ وٕا �ة@, السِّ Òïَس لزم ٕاذا فرُسه به يَقدو ف6ن الباب ومن به@/ يقتدي
ويقال استقامة@/ ع� سـ�ة سار ٕاذا داّبته@, ع� ف6ن وتَقّدي /@ Ö� السَّ ã| تقدير 7ٔ@نّه

عليک@/ يطرأ من أّول وهم الناس@, من قاِديٌة أتتنا

ت½Íيف منه ينشعب الّذيى البناء أصل القَْدو@: الليث@: قال ـ ٢٤٤ . ٩ الxذيب
وقِدوة قُدوة بک ã� يقال@: :@ ãkالكسا عن به@/ يُقتدي Xا وقُدوة@: قِدوة ويقال@: ا7قتداء@/
السفر, من القدوم الَقدو@: :@ Ø ãèا7ٔعرا ابن ِحذوة@دارك@وُحذوة@وِحَذته@/ داريى مثل وِقَدة@,

�ة@/ السِّ Òïَس به يلزم أيى فرُسه@, به يتقّدي ãè َمّر الليث@: بالقرب@/ والقَْدو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو عمل أو قول من غ�ه ã| ]ا Øïوالتس التبعيّة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
ِس�ة@/

وا7تِّباع Øïالتس هو اXلحوظ كان ٕاذا والقرب@, السفر@, من القدوم ذلک@: ومن
أمر@/ عن

ãæمعا ã| Fyم واحد كّل واستعمل ـ قدي قدو@, ـ اXاّدت� ãæمعا اختلطت وقد
خر@/ با7_ Uصوصة

Fك زائدة@, واKفاضواستكانة وتثّبت انكسار الياء@: ]ناسبة ـ قدي ـ ماّدة ã|و
استقرار/ ٕا�@Tّل يصلوا ٕا�@أن الس� ã|@اعÌºوٕا بلوغ@الطعام@ٕا�@ا7دراك@والطيب@/ ـ ã|

والكفاية@/ والنيابة التناسب وIقّق /@ Øمع� وبرنا¶ س�ة ع� والتثّبت

أ@ك�@/ اشتقاق حسب@: ]ع� ÓÊºٕا قد قود@, قدي@, قدو@, ـ كلFت وب�



٢٣٩ قذف

/@٢٤ . ٤٣ ـ ُمقَتدون ع�آثارِهم وٕانّا ع�اُّمٍة آباَءنا َوَجدنا ٕانّا
/@٩٠ . ٦ ـ اقَتِده دvم Ô{ف ا1ُ َهَدي اّلذيَن ولئک اُ

وانتخبوا اختاروا افتعال@ويدّل@ع�@اختيار@ا7تِّباع@بالّطوع@والّرغبة@,@فٕاذا ا7قتداء

ã| ]عتمدين ليسوا الّذين آبائهم آثار ع� كا7قتـداء باط6ً@ ضعيفاً برناVاً 7ٔنف«Îم
وا7تِّباع ا7قتداء وO@7تارون وا¡ّق النور عن م@يغفلون Øuفكيف@ٕا أفكارهم@وأعGFم@:
اXبلِّغون اòلق@وُرُسله ع� ا# اXعصومون@وحجُج ا# وهم@أنبياء هدvم@ا# الّذين عن

م@/ Øwر رسا7ت

وكيفيّة الرسـالة وظائف كلّيات ã| عyم با7قتداء GصI ا# رسـول اُمر وقد
النّاس@/ من بغ�ه فكيف والدعوة@: وا7ٕب6غ السلوك

Jصـل وبه ال6ّزمة@, اXسـائل أهّم من القُـدوة انتخاب ã| والدقّة والتحـقيق
من مرحلة أّول وهذا والسعادة@, اGداية طريق ã| والّض6ل اL7راف عن ا7ٕطمينان

ا¡ّق@: ٕا� السلوك مراحل

/@٧٧ . ٥ ـ كث�اً وأضّلوا@ قبُل من ضّلوا قوم أهواَء تّتِبعوا و7
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قذف@:

رماها ا¤صنَة@: وقذف wا@/ رمي ÍÈب@: باب من قَْذفاً با¡جارة قَذف ـ مصبا
و7 تدّبر غ� من تكلّم بقوله@: وقذف ,@rالشـ وهيى القبيحة@, والقذيفة@: بالفاحشة@,
مثل الِقـذاف Ëº7ٕوا أÌºع@/ عدّوه@: ã| الفرس وتقاذف تقيّأ@, ء@: ã8بال وقذف تأمّل@,

ب«Ìعة@/ جري اXاء@: وتقاذف الس�@/ Ìºعة وهو @كتاب@,

ٕاذا قذفاً@: يقذفه َء ãÏ¿ال قَذف يقال@: والطرح@, الرميى ع� يدّل أصل قذف@: ـ مقا



قذف ٢٤٠

أيى وَقذيف@, قََذف ومOل بالسفر@/ تBامي لُبعدها طروح أيى قَذوف وبلدة به@, رمي
الباب@: ومن الس�@/ Ìºعة والِقذاف@: به@/ ُرميت ا Øu@كأ باللحم@, مقذوفة وناقة بعيد@/

/@ ُيرميى ء ãÏ¿ال والَقذيفة@: القََذف@/ الواحد نواحيه@, ا�بل@: أقذاف

َيسلكها@/ ]ن تُقاذف بعـيدة أيى أيضاً@: وقُُذف قََذف وف6ة قََذف نيّـة ـ صحا
ا�بال@/ رؤوس من ما@أ¾Ìف وكذلک ف@, ÒÌ Û¿ال وهيى القَُذف@والقَُذفات: والقُذفة@واحدة

wا@/ الرميى با¡جارة@: والقذف باللحم@/ قُذف كأ@نّه اللحم@, كث� أيى مُقَذف@: ورجل

وبلدة وقذيف@, قََذف مOل قيل فيه البُعد و7عتبار البعيد@, الرميى القذف@: ـ مفر
والعيب@/ rللش واستع� بعيدة@/ َقذوف@:

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

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن وIق�@/ طعن مورد ã| رميى هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن

ã| والرعب اÇòوف وقذف القبيح@/ بالك6م وقذف ا¤صنة@/ وقذف با¡جارة@/ قَْذٌف
ء@/ ã8ال وقذف البحر@/ ع� ء ãÏ¾ وقذف الباطل@/ ع� ا¡ّق وقذف العدّو@/ قلب

اXاء جريان ã| والتقاذف البعيدة@, ا�بال ورؤوس البعيدة@, البلدة ا£از@: ومن
حيث ا7ٔمواج ã| Fك Fxحرك ã| يقذفان والفرس اXاء فكأّن وَعدوه الفرس س� ã|
با¡جارة يُقذف ]ن تشبzاً مقذوفة@: وناقة مقذوف ورجل بعض@/ ٕا� بعÎÉا يقذف

بدنه@/ فيتوّرم

/@٢٦ . ٣٣ ـ ْعَب الرُّ قلوwم ã|وقَذف

/@١٨ . ٢١ ـ فَيْدمُغه الباطِل ع� با¡قِّ نَقِذف بل

/@٣٩ . ٢٠ ـ Ù Òoال ã| فاقِذفيِه



٢٤١ قرء

/@٨ . ٣٧ ـ جاِنب كلِّ ِمن ويُقَذفوَن

والتحق�@/ الطعن مورد ã| الرميى يراد

التحق�وا7ٕعراض @مورد ã| ا Øuفٕا :@ Øoالتابوت@وال ã|@GعI@Ïºمو @ٕالقاء ã| والتعب�
ÇMيث وا7نكسار والضعف العجز حالة ã| كان من أّن ٕا� وٕاشارة با7ضطرار@/ ولو

ã| وخليفة رسو7ً ويبعثه وJفظه ويربّيه وجّل عّز ا# Oتاره كيف ,@ Øoال ã| اُمّه تقذفه
اòلق@: ع� وحّجة ا7ٔرض

/@٦ . ٩٣ ـ فأْغ< عاِئ9ً وَوَجَدك فَهدي ضا7ًّ وَوَجَدك فآوي ÓDيت دَك ß ÒN nأ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرء@:

أقراء@, ع� وNمع ØËÉوال قروء@, وbعه الفتح لغتان@: فيه والقرء قري@: ـ مصبا
اجتمع الدم كأّن الطاهر اXرأة أّن وذلک للطُّهر@, ٕانّه ويقال وا¡يض@, الطُّهر ع� ويطلق

فهيى طهرت@, ٕاذا وأقرأت حاضت@, ٕاذا وأقرأْت للحيض@/ ٕانّه ويقال وامتسک@, بدuا ã|
Øj وُقـرءاناً@, قراءة وبالباء@, بنفسـه يتعّدي الكتاب@, وباُّم الكتاب اُّم وقرأت مُقرٔي@,
الّس6َم زيد ع� وقرأت وقاِرئون@/ وُقّراء وَقرَأة قارٔي والفاعل ,@ ÓÊºٕا القرآن استعمل

قراءة@/ عليه أقرؤه

قرأت ما يقولون@: ز ÔY وٕاذا واجBع@/ bع ع� يدّل صحيح أصل قري@: ـ مقا
بـذلک يى Ød كأ@نّه القرآن@, ومنه قالوا قّط@/ aلت ما ا Øu@أ يراد كأ@نّه ,@ Óس� الناقة هذه
َعْت Òb قد ا Øu@كأ اXرأُة@: أقرأت فأمّا ذلک@/ وغ� والقِصص ا7ٔحكام من فيه ما �معه
ٕا� حيض أو حيض@, ٕا� طهر من خروجها ٕاقراؤها ا Ø̂ ٕا ويقـولون جوفها@, ã| دمَها

طهر@/



قرء ٢٤٢

ا�اريَة@: وقرأُت قرء@/ ذات صارت وأقرأت@: الدم@, رأت اXـرأة@: قرأت ـ مفر
ÓÊºٕا كان وØXا طهر@, عن ا¡يض ã| للدخول Ëºٕا ا¡قيقة ã| والُقرء بالقرء@/ است�أtا
للحيض و7 Vّرداً للطهر ÓÊºٕا القرء وليس ,@Fyم ع�كّل@واحد أطلق ل6ٔمرين: جامعاً

ãKّال ا¡ائض وكذا قرء@, ذات Gا يقال 7 الدم أثر تر n ٕاذا الطاهر أّن بد7لة Vّرداً@,
ٕا� بعÎÉا والكلFت ا¡روف ØËÈ والقراءة ذلک@/ Gا يقال 7 والنفساء الدم wا استمّر
والقرآن bعxم@, ٕاذا القوم قرأت يقال و7 bع@, لكّل يقال وليس الBتيل@, ã| بعض

مصدر@/ ا7ٔصل ã|
وَقـراءة َقرءاً اقرؤه وأنا القرآن قرأُت يقال@: ,@ ãæاللّحـيا ـ ٢٧٤ . ٩ الxذيب
ومنه ٕاقراًء@, اُقِرئُه غ�يى وأقرأت وقارئ�@, وَقَرأة ُقّراء قوم من قارٔي وأنا وُقرءاناً@,

أيى ,@ ãأه� من وأقرأت ان½Íفت@/ أيى ,@ سـفريى من أقرأت ويقال قِرٔي@/ ÔXا ف6ن قيل
حبسه@/ أيى وأقرأه@, بعÎÉم@استأخر@/ وقال دنا, أمرك: حاجُتک@وأقرأ وأقرأت دنوت@/

تفّقهت@/ وتقّرأت@: ناسكاً@/ ¼Íت وتقّرأت@: وقرأت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ماّدياً /@Í½بالب مكتوبة ãæمعا وضبط تفّهم هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
معنويّاً@/

بألفاظ ثبxا عن عبارة والكتابة مقصودة@/ مفاهoومطالب عن عبارة ãæعاXوا
اللّـوح ã| أو أنفسـيّة أو خارجيّة صفحات ã| مناسـبة وصور نقوش أو وحروف
أو باطنيّة بص�ة أو Tسوسة قّوة يكون أن من أعّم Í½والب تعا�@/ ا# عند ا¤فوظ

¼Íفة@/ روحانيّة

بالقلب oفاهXا ٕا� التوّجه وأمّا اòصوصيّات: هذه تتحقّق 7زم@أن القراءة ãف�



٢٤٣ قرء

القراءة@/ مفهوم مصاديق فليسمن أخري@: Mاّسة أو بالسمع ضبطها أو

Vازاً@/ وا�مع والتفقّه القرب ع� اXاّدة تطلق اXناسبة وwذه
من يتحّصل ما ]ع� مصدر@, Ëºٕا كالغُسل القرء فٕاّن ا¡يض@: ]ع� الُقرء وأمّا
وجـريان حاt7ا اXرأة قراءة نتيجة ã| تتحّصل ا Ø̂ ٕا وزماuا ا¡يض وحالة القراءة@,
Øوتتغ� والعرفيّة ال¿Ìعيّة الوظائف من Gا ما Øتتع� wا ٕاذ أيّامها@, وIّو7ت اُمورها

ã| Fك وأيّامها@, أوقاtا Øñتتم وwا الطبيعّية@, اُمورها Vاريى وتتبّدل ال6ّزمة تكاليفها

ã| العّدة حساب ã|و العبادات وٕاقامة والنظافة الطهارة وبرنا¶ ا7ٔعFل خصوصيات
وغ�ها@/ معيّنة اُمور عن وا7جتناب والط6ّق النكاح

با£اورة@/ Qّوزاً ٕا7ّ بصحيح فليس الطُّهر ع� الُقرء ٕاط6ق وأمّا

ã| ا1ُ خَلق َيكتمنما Gّنأن ّل ÒJ7ُقروءو ث9ثَة بأنُف«Îّن َي=بَّْصن واXطلَّقاُت
/@٢٢٨ . ٢ ـ أرحاِمهّن

والBبّص جريان@أيّامهّن@وحساب@قروئهّن ã| مطالعة@أحواGّن@والدقّة ف6زم@Gّن
قروء@/ ث6ثة تنxيى ØKح

الكـتابة هذه تقرأ Øj نقيّة صافية صفحات ã| وتكتب Iدث الكتابة أّن Fوك
أن ف6بّد ا�ارية@, ا7ٔصيلة الطبيعيّة الطهارة أيّام صفحات ã| Iدث ا¡يض @كذلک

علzا@/ وا¡ساب والقراءة الضبط يكون

القرطاس@/ ã| كتبت ـ ã| Fك اòارجيّة ا7ٔلواح ã| ٕامّا الكتابة ٕاّن Øj
ã|كانت سواء خارجّية@, وحوادث جريانات Mدوث الطبيعيّة ا7ٔلواح ã| وٕامّا

الطهر@/ íم ã| ا¡يض حا7ت تثّبت ã| Fك ,@nعا ã| أو ØãÏ½شخ موضوع

وا7ٔفكار@/ الصفات من فzا تنتقش ]ا ا7ٔنفس@, ألواح ã| وٕامّا



قرء ٢٤٤

ويُقّدر@/ ãÏÉيَق ما فيه يضبط تعا�@, ا# عند ا¤فوظ اللوح ã| وٕامّا

ا7ٔربعة@: اXكتوبات wذه تتعلّق أيضاً فالقراءة

:@ ã| Fك ـ@ فا7ّٔول@
/@٩٣ . ١٧ ـ َنقرؤه كتاباً علينا ل Ù( تُ Ø5ح

:@ ã| Fك ـ ãæوالثا

/@٢٢٨ . ٢ ـ قروء ثلثَة بأنف«Îّن َي=ّبصَن
:@ ã| Fك ـ@ والثالث

/@١٤ . ١٧ ـ َحسيبا عليَک اليوَم كSبنفسک كتابَک ٕاقرء
:@ ã| Fك ـ@ والرابع

/@٧٧ . ٥٦ ـ مكنون كتاب ã| hكر لقرآن ٕانّه
بلحاظ التسمية وهذه ,@GصI Ø ãللن� اOXل للكتاب ÓÊºٕا جعل مصدر والقرآن
هـذه له تكـون غـ�ه ء ãÏ¾ وليس النـاس@: ويـقرأه الّرسـول ويقرأه ا# يقرأه أ@نّه

الث6ثة@: اòصوصيات
تعا�@: فيقول وجّل@, عّز ا# قراءة أمّا

/@١٨ . ٧٥ ـ ُقرآنَه فاّتبع َقَرأناُه فٕاذا

/@٢١ . ٨٥ ـ فوظ ÒTَلوح ã| يد ÒV ُقرآن هو َبل
فيه الظاهر اللوح وهو تعا�@, ا# عند Tفوظ لوح ã| اXرتبة هذه ã| فالقرآن
القرآن Ìها Ø»يف ا¤يط ا# علم من لوحة وهو وا¡قايق@, ا7ٔحكام من ويقّدر ãÏÉيق ما
ا7ٔ@كرم@, Ø ãالن� قلب لوح ع� يOل وهو وجّل@, عّز ا# هو Gا والقارٔي فيه@, Øوتتج�

وحضور@/ ¾Îود رؤية ويراه بقلبه ويأخذه



٢٤٥ قرء

تعا�@: فيقول ـ ا7ٔ@كرم Ø ãالن� قراءة وأمّا

/@١٩ . ٦ ـ بَلغ وَمن بِه 7ُنِذَر@كُم الُقرآُن هذا Ú ãٕا� واُوحيىَ
/@١ . ٢٧ وكتابمب�ـ القرآن آياُت تلَک

/@١٠٦ . ١٧ ـ ع�النّاسع�ُمكث لتقرأه َفرقناه وُقرآناً
مشـاهدة وشـاهده ا7ٔ@كرم Ø ã�ّالن قلب ع� ونزل اُوحيى قد ا£يد القرآن فهذا
ÏÉوتق تقّدر ãKّال وظائفهم ٕا� ليتوّجهوا الناس@, ع� وقراءته بت6وته يؤمر Øj حضور
الناس@/ ع� ليقرأه GصI Ø ãالن� ع� نازل تعا� ا# من فالقرآن تعا�@, ا# جانب من

تعا�@: فيقول النّاس@, قراءة وأمّا

/@٢٠ . ٧٣ ـ القرآن Ìمن Ú»تَي ما فاقرءوا
ا¡ياة ã| �òوا Øوال� والgال السعادة ٕا� النّاس Gداية نزل قد القرآن فٕاّن
منه@ما@ُيرشدهم@ٕا�@ف6حهم@وص6حهم@/ خرة,@فواجب@Gم@أن@يقرءوه@ويتعلّموا الّدنيا@وا7_

ٕالzا@: نش� أن 7زم مطالب هنا فيتحّصل

غ�ه ء ãÏ¾ و7 القري@, من 7 القراءة@, ماّدة من مأخوذة القرآن كلمة ٕاّن ـ ١
ÇXفهوم فيه خصوصية و7 ومعانzا@, بألفاظها ذ@كرناها@, ãKال ]رات}ا بالقراءة يتّصف

والتجّمع@/ القري

فـٕانّه ٕاليـنا@, وجّل عّز ا# جانب من نازل اòصوصيات wذه القرآن ٕاّن ـ ٢

بالوحيى منه يOل Øj ,@ ّ اG7ٕيى Ø ãæالروحا اللوح ã| ويثبت ا#@, جانب من ويقّدر ×ÏÉع�يُق GصI الرسول يقرأه Øj ,@ ّ ا¡ضوريى بالعلم قلبه ã| فيشاهده GصI Ø ã�ّالن قلب ٕا�
ا7ٔلواح@/ ã| فيضبطونه الناس@,

وفzا والتقدير@, بالقضاء وا¡gة العلم ظهور مرتبة هو ا¤فوظ اللوح ٕاّن ـ ٣



قرء ٢٤٦

]ا الذات نور ã| ا¡ياة من يظهر ما هو ّ اG7ٕيى العلم فٕاّن ا7ُمور@, خصوصيّات Øتتب�
به اقBن ٕاذا العلم وذلک ء@, ãÏ¾ علمه عن يعزب و7 ء ãÏ¾ بكّل فيحيط 7@@يتناهي@,
ا7ٔحكام خصوصيّات وتتحّصـل اُمـور Øيتبـ� والتقـدير@: والقضاء وا¡gة ا7ٕرادة

Øj فzا@, Øوتتع� ـية ×G7ٕا التقديرات وJفظ يضبط فzا مرتبـة وهذه واXوضوعات@,
وأراد@/ وقّدر شاء ما اòارج ã| Tدودًة مyا تظهر

نازل مفاهيمه وPزئيات وحgاً ومع� لفظاً خصوصـياته Pميع القرآن ـ ٤
ويكتب ويضبط وتقديره@, حgته طبق ع� ا¤فوظ اللوح هذا ã| وجّل عّز ا# من
وع� و¾Îوده اّتصاله@بالّلوح@وحضوره ا7ٔ@كرم@]قدار Ø ãالن� قلب ع� منه ل ØOي Øj فيه@,

ويريد@/ شاء ما

هـذا وٕا� جزئياته@, نزول قبل عليه نازلة مفاهيمه وٕاbال كليّاته كانت وٕان
تعا�@: قوله يش� اXع�

/@١ . ٩٧ ـ الَقْدر َلْيلَِة ã| أنزلناُه ٕانّا

/@١٨٥ . ٢ ـ الُقرآن فيِه اُنِزَل اّلذيى رمضاَن ¾Îُر
/@١١٤ . ٢٠ ـ وحيُه Ïٕاليَک ÒÉيُق أن قبِل ِمن بالقرآِن َتْعَجْل و7

/@٦ . ٢٧ ـ oعلoحك َلُدن من القرآَن ØU لُتلَ ٕانّک

/@٢ . ٣٦ رَسل�ـ ÔX ا ن ß ÒXٕانّکoا¡ك والقرآِن
/@٧٧ . ٥٦ ـ َمْكُنون ِكتاٍب ã| Õhكر لقرآٌن ٕانّه

/@٢٣ . ٧٦ ـ ت)ي9ً القرآن عليک نّزلنا Lُن ٕانّا
/@٢١ . ٨٥ ـ ُفوظ Ö ÒT لَْوٍح ã| يٌد ÒV قرآٌن هو بل

/@١٠٦ . ١٧ ـ ع�ُمكث ع�النّاِس ِلتقرأُه ْقناُه َفَر وقرآناً



٢٤٧ قرء

/@٣ . ٤١ ـ لتآياتُه ُفصِّ @كتاٌب

اXعتقد فللمسلم تعا�@: ا# جانب من ناز7ً و]عانيه بألفاظه القرآن كان ØXا ـ ٥
معانيه@, ã|@التحقيق Nب@له Fك التحقيق حّق ا7ٔلفاظ Iقيق@تلک ã| xNد اXقتدي@به@أن
Iصيل كذلک لنا@: 7زم القرآن ã| وا7ٔحكام واXعارف ãæعاXا حقائق Iصيل أّن Fوك
تعا�@, ا# جانب من معجزاً نزل hالكر القرآن فٕاّن القرآنّية@, ل6ٔلفاظ ا¡قيقيّة ãæعاXا
وأحقّه لفظ وأدّق كلمة أحسن وا¡كم واXعارف ا¡قائق التعب�عن مقام ã|وانتخب
,@ ãæللمعا ãkومرا قوالب الكلFت فٕاّن اXطلوبة@, ãæعاXا ع�تلک د7لة وأخّصه وأبينه
ٕاراءة من وتستكشف ا7ٔلفاظ علzا يدّل أن 7@بّد ãæـعاXا ã| كانت خصوصيّة ّ وأيى

الكلFت@/
معانzا ã| ٕا7ّ استعملت ما القرآنيّة الكلFت ٕاّن الكتاب مقّدمات ã| قلنا وقد
تعي� ã| وترديداً واضطراباً َوْهناً يوجب التجّوز فٕاّن القرآن@Qّوز@, ã|وليس ع�ا¡قيقيّة, ا# ك6م أحد كّل Ì Ø»ويف ا¡ّق@, Øتب� عن وض7ً6 اLرافاً يوجب وقد بل اXراد@,

فهمه@/ يوافق ما ع� ومتشاwه مشكله شخص كّل ويؤّول رأيه@, طبق

معارفه سطح ل ØOويت ا7ٔفهام@, يوافق ما ع� hالكر القرآن Ì Ú»يف حينئذ نعم
أّن مع واعتقاداtم@, آرائهم ع� ينطبق فالقرآن الناس@, أفكار يطابق ع�ما وحقائقه

عليه@/ ا7_راء تطبيق ال6ّزم

ا¡ّق@ومُبينه: ا¡ّق@وا¡قيقة@بألفاظه@ومعانيه,@وهو@مُظهر مñان هو فالقرآن@ا£يد
/@١ . ٢٧ ُمب�ـ وكتاٌب القرآِن آياُت ِتلک

ومع�@: لفظاً Ì¿للب معجز hالكر القرآن ٕاّن قلنا ـ ٦
ـ ]ثله يأتون 7 القرآن هذا ]ثل يأتوا ع�أن وا�ّن ا7ٕنُس لCاجتمَعْت قل

/@٨٨ . ١٧



قرء ٢٤٨

]عانzا وأشباهها مBادفاtا ب� من انتخبت قد فzا@, كلمة كّل فٕاّن لفظاً@: أمّا
مكـاuا@, أخري كلمة وضع يصّح و7 فzا@, خصوصيات مع اXطلوب ع� ا¡قيقيّة
خصوصيّة Gا اBXادفات من كلمة كّل 7ّٔن فيه@, منظورة خصوصيّة لطف يفوت فٕانّه
كلمة كّل خصوصيّة ٕا� الكتاب ã| أ¾Ìنا وقد غ�ها@, ã| ليس Uصوص وامتـياز

مورده@/ ã| wا التعب� لطف وٕا�

كلمة كّل hوتقد ا¢تلفة@, الصيغ ب� من Uصوصة صيغة كّل انتخاب وهكذا
الب6غة@/ علوم ã| اXذكورة اòصوصيات وسائر وتأخ�ها

مقطوع حّق جهة@: ّ أيى ã|و موضـوع كّل ã| فيه يذكر ما كّل فٕاّن :@ Ó�مع وأمّا
ريب@/ و7 وهن يعBيه 7 Mيث ا¡ّق عن ويكشف الواقع يوافق مسلّم

Jتاج الرعاية@,@فٕانّه حّق يراعzا أن Z7كن@7ٔحٍد واòصوصيات ا7ُمور وهذه
اXتكلِّم ذهن ã| واXعـنويّة اللفظيّة وا7متيازات اòصوصيّات هذه bيع حضور ٕا�

/@Ì¿للب Wكن غ� وهذا بكلمة@, فيه يتكلّم واحد آن ã| يراها Mيث
تعا�@: قوله حقيقة وهذا

لبعضَظه�اً@/ بعÎÉم كاَن ولَو ثله ß[ يأتوَن 7
ا7ٔدبـيّة العـلوم ã| ا�امع ّ ا7ٔوحـديى ٕا7ّ اXعرفـة حّق 7@يعرفـه اXع� وهذا

ا¡ّقة@/ والعرفانيّة وا7جBعيّة وا7ٔخ6قيّة

اXتعال ا# جانب من يOل ع�ما ويطلق كالغفران@, مصدر القرآن ٕاّن قلنا ـ ٧
ويقرأه الرسـول ويقرأه ا# يقرأه فٕانّه مبالغة@, ,@GصI ا# رسـول ع� ومعناه بلفظه
أو ك6ًّ القرآن مطلق قبال ã| ا7ٕط6ق وهذا عدل@, زيد ã| Fك قراءة@, فكأ@نّه الناس@,

جزءاً@/

السور Vموع ع� وهكذا قرآن@, ا Øu@أ سورة@: أو نزلت@, آية كّل ع� فيصدق



٢٤٩ قرب

اXدّونة@: وا7_يات

/@١ . ٧٢ ـ َعَجباً قرآناً عنا ßd ٕانّا فقالوا
/@١١٤ . ٢٠ ـ Ïٕاليکوحيُه ÒÉيُق قبلأن ِمن بالقرآن َتْعجل و7

/@١ . ١٥ ُمب�ـ وقرآٍن الكتاِب تلکآيات

/@٣ . ١٢ ـ القرآن هذا ٕاليک أوَحْينا الَقَصص]ا عليکأحسَن نَقصُّ Lن
هو والكتابة ,@Í½بالب يكتب ما وضبط تفّهم ]ع� مصدر القرآن ٕاّن قلنا ـ ٨

تعا�@: قوله حقيقة يظهر ا7ٔصل وwذا غ�ها@, أو بألفاظ ء ãÏ¾ ثبت

كاَن الَفْجِر قرآَن ٕاّن الَفْجِر وقرآَن الّليل َغَسق ٕا� الّشمِس لُدلوك الّصلوةَ أِقم
/@٧٨ . ١٧ @ـ@ َم¿Îوداً

هـذه وتفّهم ا7ُفق@, ã| انشقاق ونقش الفجـر أثر من يثبت ما ضبط فاÇXراد
الكتابة@/

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

قرب@:

اXكان ã| القـرب ويقال ,@ Óèوُقر وُقربـة وَقرابة ُقرباً منّا ء ãÏ¿ال قُرَب ـ مصبا
ُقربة تعا� ا# ٕا� به ُيتقّرب ÇXا وقيل الرحم@, ã| والقرابة èوالقر اOXلة ã| والقربة
قّربته@, فيقال بالتضعيف ويتعّدي وقربان@, ُقَرب وا�مُع @ل6تباع@, ØËÉوال الراء@, بسكون
مثل والُقربان البعيد@/ يستقرب وهو بعض@, من بعÎÉم َقُرب وتقاربوا@: دنا@, واقBب@:
واXؤّنث اXذّكر فيه يستويى والقريب قرباناً@, ا# ٕا� وقُربت القراب�@, وا�مع القربة@,

وا�مع@/
ُقـرباً@, يقُرب َقُرب يقال الُبْعـد@, خ6ف ع� يدّل صحيح أصل قرب@: ـ مقا



قرب ٢٥٠

:èوالُقر والُقربة /@ ãKقراب @وذو ãقري� وف6ن اً, ßaمنک@َر من@يقُرب وهو : ãKذو@قراب وف6ن
nو تُشامّه n ٕاذا أقَربه@: و7 ا7ٔمر هذا قِربت ما وتقول ا7ٔمر@, مقاَربة والِقراب@: القرابة@/
لي6ً@/ اXاء الطالب والقارب@: اXاء@/ ا7ٕبل ورود ليلة وهيى الَقَرب الباب ومن به@/ تلتبس
وزراؤه وَقرابينه@: اXلک وُقربان غ�ها@/ أو نَسيكة تعا�من ا# ٕا� ب ُقرِّ ما والُقربان@:

وجلساؤه@/

وهـو واقBبوا@, وتقاربوا@, وقاربـه@, فتقّرب@, وقّربتـه وٕاليه@, منه قُرب ـ أسا
وَقرابة@, èم@ُقربة@وُقرyوبي قريباً, ونزل ومن@َقريب@, ُقرب من وتَناوله البعيد, يستقرب

وُقراب@/ قريب نسب وبيننا ,@ ãKوقراب ãèوأقار ãkأقربا وهم ,@ ãKوقراب ãقري� وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى من أعّم وهو البعد@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
أنواع@: ع� يستعمل فالُقرب

:@ ã| Fك@ @ـ Ø ãæمكا ُقرب

/@٢٨ . ٩ ـ@ عاِمهم@ بعد ا¡راَم اXسجَد َيقربوا ف9
:@ ã| Fك ـ@ @ ّ اُخرويى مكان ã| وُقرب

/@٤١ . ٥٠ @ـ@ قريب مكان ِمن اXناِد ُيناِد يوم
/@٥١ . ٣٤ ـ@ قريب@ َمكان من واُِخذوا

:@ ã| Fك@ @ـ Ø ãæزما وقرب

/@٨١ . ١١ @ـ@ بقريب بُح الصُّ أليَس
/@٧٧ . ٤ ـ@ قريب@ ٕا�أجل



٢٥١ قرب

/@Ì¿الن من قريٌب ÔÌ¿¡ا ـ@ قولنا ã| Fك :@ ّ اُخرويى زمان ã| وُقرب

:@ ã| Fك@ ـ Ø ãæروحا وُقرب

/@١٨٦ . ٢ @ـ الّداع دعوةَ اُجيب َقريب ã Øæ فٕا
/@١١ . ٥٦ @ـ اXقّربون ولئک اُ الّساِبقوَن والّساِبقوَن

:@ ã| Fك ـ@ النسب ã| وُقرب

/@٢١٤ . ٢٦ ـ@ ا7ٔقَرب� عش�تَک وأنِذر
/@٨ . ٤ ـ@ واليتامي èالُقر ولوا اُ Íالِقسمة ÒÉح وٕاذا

:@ ã| Fك ـ@ الصفات ã| وقرب

/@١٦٧ . ٣ ـ@ لZ9ٕان مyم أقرُب يومئٍذ للكُفر هم
/@٢٤ . ١٨ ـ@ @ َرَشداً هذا ِمن 7ٔقرَب ã Øèر ديِن Ö Òv أن
قرب@: ذا ء ãÏ¾ جعل ]ع� للتعدية تفعيل@: والتقريب

/@٥٢ . ١٩@ ـ يّا@ ß ÒS وَقّربناه
/@١١٤ . ٧ ـ@ ب�@ قرَّ ÔXا ن ß ÒX وٕاّنكم

وا7ختيار@: للمطاوعة ـ@ ٕافتعال وا7قBاب

/@١ . ٢١ @ـ@ م Ô Ôwِحسا للنّاس َب Ò Ò=ٕاق
/@١ . ٥٤@ ـ الّساعُة@ اق=َبِت

ّ الطبيعيى وبا�ريان وبالتدريج تقربان@بالطّوع@وا7ختيار ا¡ساب@والساعة @كأّن
الناس@/ ٕاليه يتوّجه أن دون من

:@ ã| Fك بالُبعد@, القرب عن الyيى تفس� ويصّح الُبعد@, خ6ف الُقرب أّن فظهر

/@١٨٧ . ٢ ـ@ تقربوها@ ا1ف9 ُحدوُد تلَک



قرب ٢٥٢

/@٢٢٢ . ٢ ـ@ َيطُهرن@ Ø5ح َتقربوهنَّ و7
/@٣٤ . ١٧ ـ@ أحسن@ هيى ã5 بالّ اليتoٕا7ّ ماَل َتقربوا و7

اXوضوع@/ ]ناسبة مyا كّل ã| القرب ومفهوم عyا@/ البُعد يراد

الصفات ãع�@ن� ويتوقّف , ّ قرب@معنويى فهو عّز@وجّل@: ا# من العبد قرب وأمّا
التاّمة@, الكامل@والعبوديّة ال½Íف@والفناء oالتسل ا7ٔنانّية@وحصول ãا¢الفة@ون� الرذيلة

ا#@: لقاء رسالة ã| عنه وMثنا والسلوك الس� كتب ã| مقّرر هو Fك@
١٨ ـ أحداً َربِّه بعبادِة ك ßÌ¿ يُ و7 صا¡اً عم9ً فلَيْعمل َربِِّه ِلقاَء يَرجو كاَن ن Òf

/@١١٠ .

/@١٩ . ٩٦ ـ ْب ß Ò=و�ْق و�ْسُجد ُتِطْعه 7 @ك9ّ
القرب يتحقّق العبد@: ã| والعبوديّة واòشوع السجود مقام يتحّصل مقدار ّ فبأيى

تعا�@/ ا# من

بوجه@, له حّد و7 متناه غ� مطلق نور تعا� فٕانّه وجّل@: عّز ا# قرب وأمّا
أمره ونفوذ وجوده نور عن Oلو و7 موجود كّل ع� وقيّوم ء ãÏ¾ بكّل Tيط وهو

حّد@/ Jّده و7 حاجب وJ@7جبه ء ãÏ¾ وسلطته
جـهة ومن العبد جانب من فهو Bوس وحجاب وحّد مانع من يري ما وكّل

وظاهره@: باطنه ã| واLراف وعصيان خ6ف

/@١٨٦ . ٢ ـ َقريب ã Øæ فٕا ã Ø>ع عباديى سأ@لَک وٕاذا
/@١٦ . ٥٠ ـ الَوريد َحْبل ِمن ٕاليه أقرُب وLُن

/@٨٥ . ٥٦ ـ Íون ß½ُتب ولكن7 منكم ٕاليه أقرُب وLُن
ã| Fك ,@ ّ حضوريى وعلم ٕاحاطة اXوجـودات bيع ع� القاهـر نوره فٕاحاطة



٢٥٣ قرح

وعض6ته وعروقه وأعصابه وجوارحـه أعضـائه bيع ع� Ø ãæا7ٕنسا الروح ٕاحاطة
وجلده@/ وعظامه

الروح ٕاحاطة وفوقها ماّدية@, ظاهريّة ا7ٕنسان بدن ع� الوريد حبل فٕاحاطة
bيع ع� ا¡ّق نور ٕاحاطة وفوقها والوسائط@, بالوسائل 7 حضوريّة معنويّة بٕاحاطة

اXوجودات@/ طبقات

عـ� التـامّة وٕاحاطته ßnالعـا حضور عن عبارة ا¡ضوريّة وا7ٕحاطة فالعلم
الوجـود nعـوا Çbيع ع� وقاهر ونافذ Tيط وجوده نور ٕاّن وقلنا ا¤اط@, اXعلوم

وباطناً@/ ظاهراً

وا¤اط@/ ا¤يط ب� القرب مراتب Økأ وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرح@:

أش}ها@, ما أو Pراح nأ ع� يدّل أحدها صحيحة@, اُصول ث6ثة قرح@: ـ مقا
َقرح الَقرح@: ـ فا7ّٔول ء@/ ãÏ¾ع�استنباط وا7_خر َشوب@, من ء ãÏ¾ ع� يدّل وا7_خر
والقـر´@: َجَرحه@, ٕاذا قَرحه@: يقال تؤXه@, ُقروح من Oرج ما والقرح@: رح@/ Ô ßP ا�لد
7يشوبه الّذيى الَقراح اXاء ـ ãæالثا وا7ٔصل الُقروح/ خرَجْت@به الّذيى والَقِرح@: ا�ر´,
رجـل الباب@: ومن ء@/ ãÏ¾ ا Òwترا لط ÒO 7 ãKّال الBبة الطيّبة الَقراح@: وا7ٔرض غ�ه@/
الَقـراح@/ مـثل والِقرواح مرض@/ و7 ّ ُجَدريى يُصـ}م n ٕاذا ُقرحانون@: وقوم ُقرحان
القرJة@, جيّد ف6ن يقال ولذلک الب_@, من ُيستنبط ما أّول وهو الَقرJة@, ـ والثالث

العلم@/ استنباط به يراد

وقَرحته قروح@/ به خرجت تِعب@: باب من َقِرح فهو َقَرحاً الرجل قِرح ـ مصبا



قرح ٢٥٤

قر´ وهو ا¡جاز@, لغة واXفتوح ØËÉبال الُقرح Ëº7ٕوا جرحته@, نَفع@: باب من َقْرحاً
شجر@, و7 بناء فÇzا ليس ãKّال اXزرعة والَقراح@: وتكث�@/ مبالغة وقّرحته ومقروح@,
يـقَرح ا¡Çاِفر ذو وقَرح مثال@/ سبق غ� من ابتدعـته واقBحـته@: أقرحة@/ وا�مع

قارح@/ فهو أسنانه@, انxت ُقروحاً@: بفتحت�

من أثره والُقرح@: خارج@/ من يصيبه ء ãÏ¾ من ا�راحة من ا7ٔثر الَقرح@: ـ مفر
يقال وقد َقرح@/ به خرج وقِرح@: جرحته@/ Lو قرحته يقال وLوها@/ كالبَ'ة داخل@,
jوا7ُن نابه@, طلوع من أثر به ظهر ٕاذا قاِرح@: وفرس /@n6ٔل والُقرح للجراحة@, الَقرح

ركوبه@/ ٕابتدعت ا�مَل@: واقBحُت قارحة@/

وجه ã| والُقرحة القروح@/ به خرجت ٕاذا َقرح@: فهو يقَرح جلُده قرح ـ صحا
ليس ãKّال اXزرعة والَقراح@: بيضاء@/ نُّوارة فzا َقرحاء@: وروضة الُغّرة@/ دون ما الفرس@:

شجر@/ فzا و7 بناء علzا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فهو بـدن@/ íم ã| جراحة أثر ã| يوجد ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا7ٔصل أّن
ا�Çراحـة@, غ� اُخر عوامـل أثر ã| يكون وقد منـه@, ل ومتحصِّ رح Òا� عن متأخِّر

الظاهرة@/ @كالبثور

اXتحّصل وهو والُغسل@, رح Ôكا� مصدر Ëºٕا والُقرح ْرح@, Òكا� مصدر فالَقْرح

ã| اXتحّصلة اXتكّونة البثور ع� يطلق اXناسبة وwذه ,@n7ٔا ع� فيصدق الَقرح@, من
وَجرح@/ عمل دون من نف«Îا

و7 بنـاء فzا ليس ãKّال وا7ٔرض شـوب@, فيه ليس الّذيى اXاء oمفاه وأمّا
سابقة@: دون من وا7بتداع وا7ستنباط الناب@, وظهور الفرس@, وجه ã| والُغّرة شجر@,



٢٥٥ قرد

ã| ا¢لوط غ� كاXاء Gا@, Uالفة ء ãÏ¾ íم ã| ظهورها ]ناسبة Vازّية@, ãæمعا فهيى
Tّل ã| ا7ٔرض من وقطعة وغ�Yا@, والكافور كالسدر ء ãÏ¿ب اòلط ãÏÉيقت مورد
من ء ãÏ¾ واستخراج ناب@, وظهور متلّون@, جلد ã| وبياض الزراعة@, أو البناء ãÏÉيقت
íم ã| حدثت قروح ا7ُمور هذه فكأّن البديع@/ والركوب ا7نتظار@, خ6ف ع� الب_

ا¤ّل@/ اقتضاء خ6ف ع�

قرح اختيار ا7قBاح fع� اXاّدة@, استعFل موارد ã| رعايxا 7زم القيود فهذه
ا¤ّل@/ ã| وانتظار اقتضاء خ6ف ع� أمر أو

/@٣@.١٤٠ مثلُهـ القوَم@َقرح َسْسُكم@َقْرٌح@فقدَمسَّ Ö ÒZ ٕان زنوا@/// ÒI@7و ُنوا ß Òt7و
/@١٧٢ . ٣ ـ الَقرُح م Òwأصا ما بعِد من والّرسوِل 1ِ استجابوا اّلذيَن

ÇMدوث ال6ّزمة بوظائفه العمل ã| يxاون و7 Jزن 7 اXؤمن أّن ٕا� يش�
/@nمؤ وجريان م6_ة غ� حادثة

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

قرد@:

وع� وأقراد ع�@ُقرود وNمع@الّذ@كر حيوان@خبيث@,@وا7ُنj@ِقْرَدة@, الِقرد ـ مصبا
ل6ٕنسان@/ كالقّمل وهو بالبع�وLوه@, يتعلّق ما والُقراد@: ِقَرد@/ jا7ُن وbع أيضاً@, ِقَرَدة

السحاب ذلک من تقّطع@, مع ء ãÏ¾ ã| Qّمع ع� يدّل صحيح أصل قرد@: ـ مقا
هذا@, من الُقراد يكون أن وWكن بعضاً@/ بعضه يركب ال«Êء أقطار ã| اXنقطع الَقِرد@:

سكت@/ وقِرَد@: ُذّل@/ أو فزع با7ٔرضمن لصق الرجُل@: وأقَرد َخلقه@/ لتجّمع

ٕاذا الرجُل وأقَرد وا7ُنjِقْردة@, معروف@, الِقْرد@: الليث@: قال ـ ٢٦ . ٩ الxذيب
الَقِرد@/ بالَوَبر يُشبَّه الوهم ã| انعقاد شبه وجهه ã| تراه الّذيى السحاب من والَقِرد ذّل@/



قرد ٢٥٦

وأصله@: متلطِّفاً@, خادعه ٕذا ف6ناً@: ُيقّرد وف6ن أطرافه@/ انعقدت الّذيى الَقِرد@: والَشعر
يستأنس@/ ØKح الُقراد منه فيOع ل�كب ا7بل ٕا� الرجل ء Nيى

يـتعلّم الفـهم Ìºيع ّ ذ@كيى مليح قبيح معروف@/ حيـوان ِقرد@: ـ ا¡يوان حياة
شديدة غ�ة ذو والّذ@كر ,@Ì¿ع ã�وا7ٕث الع¿Ìة الواحدة البطن ã| تلد والِقْردة الصنعة@/
ويـطرب يضحک فٕانّه حا7ته غالب ã| با7ٕنسان شبيه ا¡Çيوان وهذا ا7ناث@, ع�
ويـقبل وأظافر@, أنامل ٕا� مفّصلة أصابع وله بيده@, ء ãÏ¿ال ويتناول وJكيى ويقعي

يس�اً@/ حيناً رجليه ع� ãÏ¿Zو بالناس@, ويأنس oوالتعل التلق�

ماده@/ بوزينه ـ@ @ِقْردا@ ـ @ ãæياÌº@ ـ @ ã8تطبي فرهنگ

/@ شBيى @گنه ـ قاردا@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ã8تطبي فرهنگ

شدن@/ @پرا@كنده ـ قاِرد@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ã8تطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا¡يوان Gميمون و Iبوزينه اXعروف ا¡يوان هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
مـن والOع التعلّق شـّدة Fyبي وا�امع ال«Ìيانّية@, من مأخوذة واللغة GBشـ I@گنه
من مأخوذ الُقراد وكأّن حيـلة@, ّ بأيى واÍÈ7ٕار وا7ٕغفال وا7حتيال له ا ØW ا7ٕنسان

والتعّلق@/ واÍÈ7ٕار ا7ٔخذ ã| استمرار ع� يدّل وا7ٔلف الِقرد@,

واòدعة والذّل التجّمع@والتفّرق@والّلصوق@والّسكوت oمفاه أن@تكون والظاهر
/@ ّ ا7نðاعيى ا7شتقاق من فهيى Qّوزاً@/ ا¡يوان صفات من مأخوذة

اXع� وهذا بنّية@/ اòاّص التجّمع ]ع� العربّية@: اXاّدة ã| ا7ٔصل كون يبعد و7
اXاّدة@/ استعFل موارد ã| موجود



٢٥٧ قرد

شيئاً@/ ويأخذ Jيل Øj يتجّمع فٕانّه أيضاً@, ا¡يوان ã| اXع�منظور وهذا
/@٦٥ . ٢ خاِسئ�@ـ@ @ِقَرَدة كونوا Gم فقلنا بت السَّ ã| منكم اعَتدوا اّلذيَن

الّطـاغوت وَعَبد واòنازير الِقرَدة مyم وَجعل عليـه وغِضَب ا1 َلعـنه َمن
/@٦٠ . ٥ @ـ@ مكاناً ØÌ¾ُأولئک

/@١٦٦ . ٧ @ـ@ خاِسئ� ةً ِقَرَد كونوا@ Gم قلنا عنه وا Ôu ØFع عَتوا @ ØFفل
ببعض وكذلک مذمومة@, أو Tمودًة النفسـانيّة بالصفات النفس صورة Iّوُل
ّ خارجيى ّ طبيعيى ء ãÏ¾ كّل أّن Fك فzا@, ريب 7 ّ طبيعيى أمر النفس@: ã| اXؤثِّرة ا7ٔعFل

ذاته@/ ã| اXؤثّرة الدخيلة صفاته بتحّول Øويتغ� يتحّول

شـديداً@, والتأّثـر Ìºيعاً فيه التحـّول يكون لطيـفاً ظريفاً ء ãÏ¿ال كان Fّوكل
ا�Fدات@/ من وأÌºع أشّد Øوالتغ� التأّثر تقبل فاXايعات

ء@, ãÏ¿ال ã|@مؤّثرة حادثة بعلل@خارجّية@وعوارض وI7ّول@ٕا7ّ Øو7يتحّصل@تغ�
اXؤثِّرة اòاجيّة العوارض وسائر وال�ودة با¡رارة الذاتيّة صفاته تتحّول اXاء أّن Fك@

ومواّده@/ وصفائه وطعمه لونه ã|
الظـريف اللطيف ã|الصا الطاهر وهو الطبيـعة@, nعا وراء ا ØW ا7ٕنسان ونفس
وٕادبار@/ ٕاقبال وكّل عارضة@, حالة كّل فيه فيؤّثر ا£ّردات@, nعا ومن ذاته@, ã| Ø ã8الن

حالة@/ حدوث ٕا� ينxيى وعمل نيّة فكّل
Iت واقع أعضائه بBم والبدن البدن@, Wلكة ã| وسلطان ونافذ حا@كم والنفس
وسكناته@, حركاته ã| ء ãÏ¾ عنه 7يعزب Mيث وٕاحاطته@, الكاملة وسلطته التاّم نفوذه
ومـتأّثراً فانياً البدن Qعل مرتبة ع� فيه وتأث�ه وحكومته البدن ã| النفس ونفوذ

ا�هات@/ bيع من وتابعاً ¼Íفاً



قّر ٢٥٨

النفسوIّوله أّن Fك النفس@وIّوGا, خصوصيّات ã| تؤّثر وا¡ا7ت فا7ٔعFل
مـنكدرة صورة ٕا� أو جالبة نورانيّة صورة ٕا� وتبّدGا البدن صورة Iّول يوجب

الراسخة@/ الصفات ÏÉمقت ع� ظلFنّية@,
البص�ة@/ لذويى Tسوسة مسلّمة ومطالب م¿Îودة اُمور ãæعاXا وهذه

صورة وفق ع� البـدن صورة ã| كامل وIّول تاّم ظهور عن عبارة فاXسخ@:
فيه@/ حيوانيّة صفات رسوخ جهة النفسمن

بٕارادة يتحـقّق ا Ø̂ ٕا GسـخXا@I الكامل ّ الظاهريى التحّول من اXع� هذا وIـقّق
ِقَردةً@/ كونوا@ ـ@ @ ّ ٕاG×يى وأمر تكوينيّة

وسـOيد وا7سـتحقاق@, Ø ã�الباط ا7قتضاء وجود بعد يصدر Çا Ø̂ ٕا ا7ٔمر وهذا
مسخ@/ ـ ã| اXوضوع هذا ã| التوضيح

من بوجه القّوة@, ٕا� الفعليّة تبّدل ]بحث له ربط 7 اXوضوع هذا أّن �O و7
جهة من فzا اXوضوع ي6حظ أن و7زم Uصوصة@, Tدودة ضابطة أ@نّه مع الوجوه@,

هو@/ حيث من اXوضوع ذات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قّر@:

فا7ّٔول [كّن@/ ع� وا7_خر َبرد@, ع� أحدYا يدّل صحيحان أص6ن قّر@: ـ مقا
ِقّرة والِقّرة@: يِقر@/ يومنا َقرَّ وقد وَقّرة@, قاّرة وليلة وَقّر@, قاّر ويوم د@, Ö Òال� وهو الُقّر@, ـ
الباب@, هذا من ٕانّه قوم زعم عينه@: ا# أقّر وقوGم وتكس�اً@/ فBَة Gا Nد ح� ّمي Ô¡ا
ا# أسَخن عليه يُدعي Xن يقال ولذلک حاّرة@, دمعة وللغّم باردة@, َدمعًة لل«Ìور وأّن
واسـتقّر@, قّر يقال ا¦كّن@, ـ ا7_خر وا7ٔصل به@/ يُغتسـل البارد اXاء والَقرور@: عيَنه@/
صّب والَقّر@: ء@/ ãÏ¿ال ã| اXاء صّب الَقّر@: الباب ومن النساء@/ َمرا@كب من َمركب والَقّر@:



٢٥٩ قّر

ومن الِقدر@/ ã| استقّر ء ãÏ¾ كأ@نّه الِقدر@, بأسفل يلðق ما والُقرارة@: ا7ُذن@/ ã| الك6م
الدعاء@: ã|@وقال@قوم أقّره@َقراره@/ Mّق@فقد أقّر وذلک@أ@ّنه@ٕاذا حود@, Ôا� ضّد ا7ٕقرار الباب
يستقّر يوم الَقّر@: ويوم فوقه@/ ٕا�من تطمح ف6 عينه تقّر ØKح أعطاه أيى عينه@, ا# أقّر

النحر@/ يوم غداة وذلک ,@�[ الناس

وقاٌع الَقرار@, Ëº7ٕوا باXكان@, ٕاستقّر ÍÈب@: باب من َقّراً ُء ãÏ¿ال قرَّ ـ مصبا
ع� وقاّر باXصـدر@, تسمية َقّر فهو الُقّر@, Ëº7ٕوا برد@/ َقّراً@: اليوُم وقّر مسـتٍو@/ َقرقر@:
أخري لغة الكّل ã|و Ìºوراً@/ بردت @وُقروراً@: ØËÉبال قّرة Ôالع� وقّرت @بارد@/ ا7ٔصل@أيى
اعBف ء@: ãÏ¿بال وأقّر التعدية@/ ã| ٕاقراراً وغ�ه بالولد الع� ا# وأقّر تِعب@/ باب من

قاّراً@/ تركته عمله@: ع� العامل وأقررت به@/

وهو د Òال� وهو الُقـّر من وأصله جاِمداً@, ثبـوتاً ثبت ٕاذا مكانه@: ã| قّر ـ مفر
أصله وقيل بيـوتكّن@, ã| @وِقْرَن ـ وقُرٔي ا¡ـركة@/ ãÏÉيقت وا¡Çّر السكون@, ãÏÉيقت

/@r فَظلْ Lو Hفيفاً@, الراءين ٕاحدي فحذف ٕاقِررن@,
برودة@/ @GقّرI ـ قع
بارد@/ @GقارI

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

والتحقيق@:

ت6حظ وا7ٕقرار@: وتثّبت@/ استمرار مع [كّن هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن

ã|و اXفعـول@/ ã| والتثبيت الوقـوع جهة التقـرير ã|و بالفاعل@/ الفعل قيام جهة فيه
الطلب@/ جهة ا7ستقرار

وا7نتـظار ا7ضطراب رفع جهـة fن عيـَنه@: ا# أقّر ã| ال«Ìور معـ� وأمّا
الع� اXوجب@لسكون وا7ستقرار النفس ا7ٕطمينان@وسكون حالة وتثّبت والتشّوش@,



قّر ٢٦٠

/@ ØrطمXا الدقيق والنظر

العـ� ã| والقرار الطمأنينة فٕاّن العـ�@, ٕا� الفعل أسند ٕاذا يصّح اXع� وهذا
البدن ã| ا7سـتقرار 6Rف وا7ضطراب@, Øالتح� حالة لرفع اXوجبـة هيى ونظرها@:

/@ Øالتح� رفع ع� يدّل 7 فٕانّه وسكونه@:

/@٤٠ . ٢٠ ـ زن ÒI7و ا Ôyعي تَقرَّ ٕا�اُمِّکكيى فرَجعناك
/@٥١ . ٣٣ ـ زّن ÒJ و7 ّن Ôyأعي تَقرَّ ذلکأدæأن

@الع�,@و7يري@فzا@سكون@وطمأنينة@/ ã|@واضطراب@ Ø�I@فٕاّن@ا¡زن@يوجب@حالة
الع�@: به َتقّر ما ]ع� كاللقمة@: فُعلة والُقّرة

/@٩ . ٢٨ ـ ولک ã� Ö�َع ةُ ُقّر فرعون وقالتامرأةُ

/@١٧ . ٣٢ أع�ـ ُقّرة من Gم ãSاُخ ما نفٌس َتعلُم َف9

عنه@/ وا7ضطراب Øالتح� برفع به الع� تقّر ما يراد

ØKح ,@ Øوالتح� وا7نتظار ا7ضطراب حالة بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع� هذا أّن فظهر
الع�@/ ã| والطمأنينة والتثّبت ا7ٕستقرار يصدق

القاموس عن نقلـناه Fك العـ�يّة اللغة من مأخوذ فهو ال�ودة@: مفهوم وأمّا
التـجّمع تـ6زم ال�ودة فٕاّن ا7ٔصل@, وب� بينه وتناسب ارتباط ٕا� مضافاً ,@ ّ الع�يى
اòارج@/ ã| والعمل ا¡ركة عن وZنع السكون ي6زم البارد فاليوم وا¦ّكن@وا7ستقرار,
ما ]ع� وا�اسوس@, كالفاروق اXبالغة صيغ من فاعولة فهو القارورة@: وأمّا
ء ãÏ¾ واXظروف الظرف فكأّن مبالغة@, ء ãÏ¾ فzا يستقّر آنية ع�كّل فيطلق فيه@, يقّر

مستقّر@/ قاّر وهو واحد@,

/@١٥ . ٧٦ ـ قواريرا كانت وأ@كواٍب ِفّضة من بآنيٍة وُيطافعلzم



٢٦١ قرش

/@١٦ . ٧٦ ـ تقديرا روها قدَّ ِفّضة من َقواريَر

من تكون أن من وأعّم ,@ ãæا7ٔوا من نوع ّ أيى من أعّم القـوارير أّن ع� تدّل
ع� مقّدرة وهيى ومظروفاً@, ظرفاً ثابتة مستقّرة قاّرة وهيى غ�ها@, أو فّضة أو زجاج

معّينة@/ أقدار

/@٤٤ . ٢٧ ـ َقواريَر من ّرد Ò ÔW Íٌح Ò¼ ٕانّه قال َح@/// ÖÍ Ú½ال ãادُخ� قيلGا
ã|و والتـطويل@/ والتسـوية التـجريد وا¦ريد@: اXرتفع@/ Ùتب�Xا البناء وأل8ال½ÍÚح@: الزجاج من للFء Uازن Í½الق ã| ب� قد ٕانّه ويقال كب�ة@, كث�ة قوارير ال½Íح
وÇTّل سلDن جلوس بيِت أو ال½ÍÚح صحن ã| وهكذا البحـر@, حيوانات من فzا

Ìºيره@/
الزجـاجة فٕاّن الكلمة@, مصاديق أب� من الزجاجة من القارورة أّن �O@7و

فzا@/ ما ٕا7ّ الناظر يشاهد و7 القاّر ا¤توي ã| تف�

/@٣٣ . ٣٣ ـ ا7ُو� ا�اهليّة َج Û�ت جَن Ø�َت و7 ُبيوتكّن ã| وَقرَن

فتحة ويتحّول الرائ� ٕاحدي Iذف ٕاقَرْرن@, وا7ٔصل يعَلم@, كَعِلم َيَقّر قّر من
ظلَـلْن@/ ã| Fك الوصل@, Yزة وتسقط القاف ٕا� الراء

@وا7ستع6ء@@وجلب @بيوtّن@وBO7ن@التظاهر@@وا7ٕج6ء@ ã|@يراد@@لزوم@استقرارهّن
النفوس@/

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

قرش@:

قريش وقيل /@ ØãÏ¾بقر فليس يلده n ومن ِكنانة@, بن ÍÖÉ النَّ هو قريش@: ـ مصبا
ٕاذا وتقّرشوا ا�مع@, الَقرش وأصل قريش@/ من فليس يلده n ومن مالک بن ِفهر هو
الرجـل@, يى Ùd وبه البحـر@, تسكن دابّة قريش وقيل قريش@, يت Ùd وبذلک Qّمعوا@,



قرش ٢٦٢

/@ ØãÏ¾قر فيقال الياء Mذف قريش ٕا� وينسب

Qّمعوا@, ٕاذا تقّرشوا يقال والتجّمع@, ا�مع ع� يدّل صحيح أصل قرش@: ـ مقا
يضّمـون النّـاس 7ّٔن الَمْحل@, ـنة السَّ شـة@: قرِّ ÔXوا بذلک@/ يت Ùd@ قريشـاً ٕاّن ويقولون

بعض@/ ã| بعÎÉا تداخل ٕاذا ا¡رب@, ã| الرماح تقارشت ويقال مَواشzم@/
ØãÏ½ُق ها¾Ëبن بن عبداXّطلب بن عبدا# بن Tّمد ـ ١ . ١ هشام 7بن الس�ة
بن ِكنانة بن ÍÖÉ النَّ بن مالک بن ِفهر بن غالب بن ّ لُؤيى بن َكعب بن ة ُمرَّ بن ِك6ب ابن
بن م مُقوِّ بن اَُدد بن َعْدنان بن مََعّد بن ِنزار بن ÍÒÉ مُ بن ٕالياس بن مُدِركة بن ُخَزZة
ن ×aالّر خليل oٕابراه بن ٕاÊºعيل بن نابت بن َيشُجب بن َيعُرب بن ح Ò Ö�َت بن ناحور

ناحور@/ بن تارح ابن

فهر ويقال@: ,@ ØãÏ¾قر فهو ولده من كان fن قريش@, :@ÍÉالن ـ ٩٦ ص ã| ويقول
,@ ØãÏ¾بقر فليس ولده من يكن nومن ,@ ØãÏ¾ُقَر فهو ُولده من كان fن قريش@, ابن@مالک@:
Çيت Ød ا Ø̂ ٕا ويقال@: وا7@كتساب@/// التجارة والتقّرش التقّرش@, من قريشاً يت Ød ا Ø̂ وٕا

التقّرش@/ للتجّمع ويقال تفّرقها@, بعد لتجّمعها قريشاً

يقول@: @ص٦٣ ã|و اَُدد@, ٕا� الس�ة@/// ã| Fك@ ـ ا# رسول نسب ـ ١١٧ اXعارف
ثوم ÒJ بن اَُدد بن عدنان هو عدنان@فقال@بعÎÉم@: @نسب ã|@الناس اختلف َعدنان@: نسب

ٕا»@/ م@/// مُقوِّ ابن
فقيل أبzم Ëºٕا علzم غلب ِكنانة من قبيلة قريش@: بنو ـ ٣٦٤ ا7ٔرب uاية
أّن ٕا� آخرون@: وذهب ا7ٔصّح@/ وهو النّساب�@, bهور ٕاليه ذهب ما ع� قريش Gم
قريشاً ٕاّن قيل قد بل ُولده@, من كان Xن ٕا7ّ ف6@يقال ,ÍÖÉ النَّ مالک@بن بن ِفهر هو قريشاً
بن ØãÏ½ُلق وقعت ا Ø̂ ٕا التسـمية هذه أّن د@: Ø�Xا وزعم عليه@/ لقب فهر وٕان لِفهر@, Ëºٕا
ã| كان ÍÖÉ النَّ ٕاّن عبّاس@: ابن عن فرويى قريش@, تسمية سبب ã| اختلف Øj @ِك6ب@/



٢٦٣ قرش

السـفينة أهل فخافها قريش@, Gا يقال البحر دواّب من دابّة علzم فطلعت سـفينة
من أخـذاً وقيل@: القـبائل@/ سائر وقهرهم قريش لغلبة وقيل فقتـلها@/ ب«Îم فرماها
وسّد ا¤تاج حاجة عن لقر¾Îم وقيل تفّرقهم@/ بعد 7جBعهم التجّمع@, وهو التقريش
عّدة ا7ٕس6م زمن ã| قريش من صار وقد التجارة وهو التقاريش من وقيل خّلته@/

قبائل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من Ì¿ع ãæالثا ا�ّد وهو ِكنانة@, بن ÍÉ نَ جّدهم ٕا� تنتسب قريش قبيلة أّن
بن مالک بن فهر زمان ã| bـعهم وتشكّل وتظاهر Qّمع وقد ا7ٔ@كرم@, Ø ãالنّـ� أجداد

بيyم@/ Dف القبائل تفّرق حصل بعده Øj ,@Ì¾العا ا�ّد وهو ,@ÍÉالن
كنانة ã�ب من اختار Øj ِكنانة@, ã�ب ٕاÊºعيل ã�ب من واختار ـ الBمذيى ورواية

ذ@كرناه@/ ما يؤيّد ـ قريشاً

رسول ع¿Ìمن ãæالثا ا�ّد كنانة ٕا�نÍÉبن فالقريش@تنتسب حال ّ وع�@أيى
/@Ë¾ها ã�ب مyم واختار ,@GصI ا#

/@١ . ١٠٦ ـ يف والصَّ تاء الشِّ ِرحلَة ُقريشٕاي9ِفهم 7ٕي9ِف

7ٕيـ6ف مأ@كول@: كَعْصف وجعلُُهم الفـيل 7ٔصحاب الواردُة ا7ُمور هذه أيى
يدZوا ØKح اجBعهم ã| وفراغ أمن وIـقّق اُمورهم ã| والتئام تأ@لّف ٕاNاد أيى قريش
ورفـع وعافيٍة أمٍن ã| جعلهم الّذيى البيـت رّب ويعبدوا معا¾Îم@, لتأم� رحt6م

أعدائهم@/ كيد عyم
فة@/ ØÌ¿Xا مكّة بلدة bعيّة شكّلوا الّذين هم اXتنّوعة بطوائفه وقريش

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



قرض ٢٦٤

قرض@:

واÇßXقراض باXقراض� قطعـته ÍÈب باب من قرضاً ء ãÏ¿ال قرضت ـ مصبا
وقرض العاّمة@/ تقول Fك مقراض@, Fyبي bعت ٕاذا يقال و7 ِمقراض@, وا�مع أيضاً@,
Êل/@وقرضت Ù¿م@ذاَت@ال ÔÎ ÔÈكان:@عدلت@@عنه@ـ@تَقِر Xأ@كله@/@وَقرضت@ا الثوب@قرضاً: الفار
7ٔ@نّـه قريض@, فهو نظمته@, الشـعر@: وقرضت مات@/ ف6ن@: وقرض ُجزتـه@/ :@ َ الواديى
وهو قروض@, وا�مع لُتقضاه@, اXال من ك Òغ� تُعطيه ما والَقرض@: الك6م@/ من اقتطاع
وقارضه أخذه@/ واقBض@: القرض@/ طلب واستقرض@: ٕاقراضاً@/ اXال أقرضته ٕاËºمن

اXضاَربة@/ وهو ِقراضاً@, اXال من
من ا7ٕنسان تُعطيه ما والقرض القطع@/ ع� يدّل صحيح أصل قرض@: ـ مقا
صاحب وكأّن التجارة@, ã| والِقراض مالک@, من قطعته قد ء ãÏ¾ وكأ@نّه لُتقضاه@, مالک
وفـ6ناً ف6ناً ٕاّن ويقال فzا@/ ليّتجر مُقاِرَضـه وأعطاها طائفة ماله من قطع قد اXال

صاحبه@/ ع� Fyم واحد كّل أث� ٕاذا الثناء@, يتقارضان

بـالقرض@, سقط ما والُقراَضة@: قطعه@/ ضـه@: وقرَّ قرضاً@, يقِرضه َقرضه ـ لسا
اòيّاط@/ يقطعها ãKّال الثوب ُقراضات وكذلک الفأر@, يقرض وما الذهب@, ُقراضة ومنه
ِعرَض اقBض ومن ويتقاضـونه@/ بيyم النـاس به يتجازي ما والِقرض@: والَقرض
درجوا القوم@: وانقرض مات@/ رباَطه@: وَقرض عليه@/ والطعن بالغيبة قطعه أيى مسلم@,
Çنة ÒZ عـدل َقرضاً@: يقِرض س�ه ã| وقرض عر@/ الشِّ والَقريض@: أحد@/ مyم يبق nو
عن وتBكهم وتقطعهم اوزهم ÔQو 7ًÊ¾ لِّفهم ÔH أيى ـ Êل Ù¿ال ذاَت تَقرÎÈم ـ ويَ«Ìة
ذاَت قرضتُه اXسؤول@: فيقول كذا@؟ ]كان مررَت هل لصاحبه الرجل ويقول ¾GÊا@,

وتنّكبه@/ عنه عدل اXكان@: وقرَض لي6ً@, ا¨�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٦٥ قرض

والتحقيق@:

ومـن قِـطعًة@/ قِطعًة وٕابانـة قِطعة ع� قطع هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا7ٔصل أّن
الثوب وقرض منه@/ أجزاء بٕابانة الذهب وقرض شعر@/ بقِطعة الك6م فرض مصاديقه
من Øمع� مقدار وٕاقراض ء@/ ãÏ¿ال من الفأر وقرض منه@/ الزوائد وٕاسقاط اòياطة ã|

العرض@/ وقرض باXوت@/ الفؤاد رباط وقرض لغ�ه@/ وٕابانته اXال
واÒXسـ� اXكـان من قِطعة قطع ]ع� الس�@: ã| والقرض اXكان قرض وأمّا

اXبانة@/ كالقِطعة عنه اXعدول فيكون عyا@, بالعدول والس�

تَقِرÎÔÈم َغَرَبْت وٕاذا اليَمين ذاَت َكهِفهم عن تَزاوُر َطلَعْت ٕاذا الّشمَس وَتري
/@١٧ . ١٨ ـ ا1 آياِت ذلکِمن منه َفجوٍة ã| وهم Êل Ù¿ال ذاَت

ا�نوب ٕا� اÌ¿Xفة ا�هة ã| ظاهراً@, hالقد الروم جبال ã| كان الكهف هذا
فٕان و¾GÊا@, اÌ¿Xقة الشمس Zـ� جانب وال¿Êل@: ا¨� ذات من واXراد /@ Ø ãèالغـر
ٕا� بالنسبة و¾Êله الكهف �Z جانب في6حظ الكهف@, ٕا� الشمس ٕا¾Ìاق ٕا� النظر

اÌ¾7ٕاق@/ خّط من ٕاليه يُواجه من

من ãÏÉ] أن ٕا� Zينه ذات الكهف جانب ٕا� ويُ¿Ìق يتوّجه الشمس فشعاع
الغروب@/ ٕا� يساره ذات جانب ٕا� يعدل Øj ساعات@, الyار نصف

نورها ويصل داخلـه@, ٕا� وتُ¿Ìق الكهف@, باب تقابل اÌ¾7ٕاق� وسط ã|و
ونورها الشمس حرارة من يستفيدون وبذلک أبداuم@, وفzا منه@, اXتّسعة الفجوة ٕا�

اعتداله@/ زمان ã|
يBيل النّور فٕاّن فَجوة@: ã| وهم َتقرÎÔÈم@, َتزاور@, ـ بكلFت التعب� لطف وهذا

Øj الفجوة@, يقابل ٕا�ما يصل الزوال بعد Øj ا¨�@, ٕا�جهة الشمس بارتفاع وينحرف



قرطس ٢٦٦

الغرب@/ جانب وهو الكهف@, من اليسار جانب ٕا� GمÎÈتقرI أبداuم عن ينحرف

عـ� اÌ¾7ٕاق Iقّق ع� يدّل واL7راف@: اXيل دون القرض ]اّدة والتعبـ�
ا¡ركة@/ جريان امتداد ã| قطعها يصدق ØKح الفَْجوة@, ã| ا7ٔبدان

/@٢١٥ . ٢ ـ َحَسناً قرضاً ا1َ ُيقرُض اّلذيى ذا@ َمن
/@١٢ . ٥ ـ َحَسناً قرضاً وأقرضrا1َ

/@٢٠ . ٧٣ ـ َحَسناً قرضاً ا1َ وأقرضوا
له@/ ا7ٕنفاق ã|و سبيله ã| ماله من قِطعة ٕابانة يراد

أو ا¦ليک وأمّا أمواله@/ bلة عن وٕابانxا اXال من قِطعة ع�قطع فالقرضيدّل
اòارجّية@/ القرائن من تفهم ا Ø̂ وٕا اXاّدة@, علzا تدّل ف6 له@: يُعطَي الّذيى أو ا7ٕباحة

ي6حظ وهذا وٕابانxا قِطعة قطع القرض فٕاّن ين@: والدَّ الَقرض ب� الفرق وأمّا
معّينة@: ومقّررات برنا¶ قبال انقـياد وهو ين@: الدَّ وأمّا اÇXقـِرض@/ اXعطيى جانب من

اXستقرض@/ جانب من في6حظ

وا7ٕقراض الَقرض فٕاّن ا7سـتقراض@/ دون وانقياد@, خضوع حالة ين الدَّ ãف�
له@: ويضاَعف صاحبه يُثاب صا¬ عمل

/@١٧ . ٦٤ ـ لكم ويَغفر لكم ُيضاِعفه َحَسناً َقرضاً
ين@/ الدَّ دون اXورد ã| باXاّدة التعب� لطف وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرطس@:

ã| Fك للتخفيف ياء اXضـعَّف� أحد اُبدل ِقّراط@, أصله يقال الق�اط@: ـ مصبا
خـرنوب َحبّة اليونان لغة ã| الق�اط ّسـاب@: Ô¡ا بعض قال َقراريط@/ وا�مع دينار@,



٢٦٧ قرطس

ا7ٔشياء ـمون يقسِّ وا¡ّساب حّبة@, ع¿Ìة ٕاثنـتا عندهم والدرهم دانق@, نصف وهو
غ� من وثلثصحيحات ونصف وربع \ن له عدد أّول 7ٔ@نّه ق�اطاً@, وع¿Ìين أربعة
والِقـرطاس@: وِقرطـة@/ أقِرطة وا�مـع ا7ُذن@, َشـْحمة ã| يُعلّق ما والُقرط@: /@Ì»ك@
فـيه@/ لغــة جعفر وزان والَقرطَس ضّمها@/ من أ¾Îر القـاف Ì»وك فيه@, ما@@ُيكَتـب
َقْرطسًة@, َقرطَس قيل الراميى أصابه فٕاذا للنِّضال ُتنصب hأد من قِطعة والقرطاس@:

ُمقرِطس@/ والفاعل

من ÍÈب والِقرطاس /@Í½[ يكون ّ بَرديى من يتّخذ معروف الِقرطاس@: ـ لسا
والِقـرطس والُقـرطاس والِقـرطاس للنِّضال@/ ُينصب hأد والِقرطاس@: /@Í½م ُبرود
القامة@: اÒXديدة البيضاء للجارية ويقال فzا@, يكتب الثابتة الصحيفة كّله@: والَقرطاس@,

ِقرطاس@/

مَدرك@/ كاغذ@, َقرطيسا@:@ ـ@ @ ãæياÌº @ـ@ ã8تطبي فرهنگ
مَدرك@/ كاغذ@, گرتيس@:@ ـ@ @ ãæيونا@ @ـ ã8تطبي فرهنگ

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

والتحقيق@:

والكـلمة للكـتابة تصنع الرقيقة الصحيفة هو الكلمة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
/@ Ø ãæيونا وأصلها ال«Ìيانّية@, من مأخوذة

ُيقرِطس قرطَس فيقال انðاعيّاً@, اشـتقاقاً َدحرج باب وزان ع� ويسـتعمل
َقْرطسًة@/

ٕالياس@/ ـ راجع ـ اليونانيّة اللغة ã| كث� بالس� متأّخراً الوزن وهذا

وا7ٔشجار النباتات بعض ومن القصب أنواع ومن القطن من يصنع والِقرطاس



قرع ٢٦٨

Øj وÇHم�ها@, وتـطحيyا تدقيقها بعد ,@éوالت البالية اXنسوجات ومن ا¡رير ومن
وترقيقها@/ وبسطها تسويxا

وwذا اFXلک@, سائر ã|شاعت Øj بالص�@, معمولة كانت الصنعة هذه ٕاّن ويقال
ببلدة اليوم يسّمي الص� ¾Êل ã| البلدة وهو باِلق@, خان قرطاس اشxر قد اللحاظ

الص�@/ عاصمة ـ ـ@@پِكَن

/@٧ . ٦ ـ بأيدvم فَلَمسوه ِقرطاٍس ã| كتاباً عليَک نّزلنا ولَو

َقراطيَس علونه ÒQللنّاس وُهدًي بهموÏºنوراً جاء اّلذيى الكتاَب ُقلَمنأنزَل
/@٩١ . ٦ ـ كث�اً فون ÔHو ُتبدوuا

هذه بعض وتبـدون مyا بعضـاً Hفـون متشـتِّتة قراطيس ã| تضبـطونه أيى
تشxونه@/ ما ع� القراطيس

ا¡Çجاز ã| به ومعمو7ً متداو7ً كان القرطاس أّن ع� تدّل الكرZة وا7_يات
وا7ٔحجار والعظام ع�ا�لود الكتابة كانت وٕان غ�Yا@, أو صينيّاً أو م½Íيّاً يومئٍذ,

متداولة@/ أيضاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرع@:

اÎ¿ÇXور@/ هو والسكون لغتان@, وفتحها الراء بسكون اXأ@كول@, قرع@: ـ مصبا
اً ß{مُش وأحسبه دريد@: ابن قال /@ Ø ãèبعـر القرع ليس ويقال الدباء@, وهو الكتـب ã|و
ٕاذا تعب@: باب من الرأس قَرع مصدر وهو لع@, الصَّ بفتحت�@: والَقَرع ا7ٔقرع@, بالرأس
فساد عن Jدث عيب وهو بالتحريک@, الَقَرعة اXوضع ذلک Ëºوٕا شعر@, عليه يبق n
الفحُل وَقَرع النعـم@/ من خ6 ٕاذا أيضاً@: تعب باب من قرعاً اOXَل وقِرَع العضو@/ ã|
وقرعت َطر@/ Òòا والَقَرع@: أصابه@/ ٕاذا القرطاس@: ال«Îُم قرع ومنه@: نفع@, باب من الناقة



٢٦٩ قرع

ٕاقـراعـاً@: بيyم وأقرعت wا@/ ÍÈبته قرعـة@: ßXبا وقرعته طرقتـه@/ ]ع� قرعاً الباب
ء@/ ãÏ¾ ع� للقرعة هيّأtم

ومقاَرعـة ÍÈبتـه@, ء@: ãÏ¿ال قرعت ء@, ãÏ¿ال ÍÈب الباب معظم قرع@: ـ مقا
كأ@نّـه ء ãÏ¾ Çا Øu@7ٔ ة@, ÒYساXا هيى واXقاَرعة@: وا7ٕقراع بعضاً@/ بعÎÉم َقْرع ا7ٔبطال@:
من الشديدة والقاِرعة@: دونه@/ الُقرعة ã�أصابت أيى فقرعته@, ف6ناً وقارعت ب@/ ÒÍÉ يُ
الناس وُتصيب تÍÉب ا Øu@7ٔ القيامة@, والقارعة@: الناس@/ تقرع ا Øu@7ٔ الدهر@, شدائد

ã| بكـ6م قُرع أ@نّه ذلک ومع� اÔXش�@, مشورة يَقبل كان ٕاذا َقِرع@: ورجل بٕاقراعها@/
عليه يُعّول 7ٔ@نّه السّيد@, والَقريع@: ُيقَرع@/ 7 ف6ن قيل@: يقبلها 7 كان فٕان فقبله@, ذلک
أعـطاه ف6ناً@: ف6ن وأقرع فيه@/ به ويستعان يسأل ما بك'ة يُقرع فكأ@نّه ا7ُمور ã|

النوائب@/ ã| عليه يُعّول ُقرعته@, اXال وخيار ماله@, خ�

الَشعر@/ ٕاLسار والَقَرع رأسه@/ ã| كان لَقَرع ا7ٔقرع@: وُلّقب ـ ٢٣٩ ا7شتقاق
يـقال معروفة@, قرعة@: ßXوا فzا@/ نبت 7 أرض وكّل بنجد@, معروفة أرض والَقرعاء@:

به@/ ه ØRو ٕاذا بكذا@: ف6ناً ف6ن وقرع بالعصا@/ قرعه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فيه@, يؤّثر ØKح بشّدة ء ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾ ÍÈب هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
كوبيدن@/ ـ بقوGم بالفارسيّة عنه Øويع�

مقصود@/ برنا¶ ع� طرق وهو الÍÉب الضعيفة@: مرتبته اXع� وهذا
بشّدة@/ ÍÈب وهو القرع@: Øj

Uصوصة@/ وكيفيّة حالة ع� وتثبيت ÍÈب وهو الطرق@: Øj
انكسار@/ Jصل وفيه :@Ì»الك Øj



قرع ٢٧٠

كانت@/ صورة ّ بأيى عمران ٕاخ6ل مطلق وفيه التخريب@: Øj
اXتوّقعة@/ ا¡الة وٕافناء النظم وٕازالة اGيئة Ì»ك وهو ا¡طم@: Øj
وا¡طم@/ التخريب من آ@كد وهو ٕاسقاط@, مطلق وهو اGدم@: Øj

مستوياً@/ وNعلها وتشّخصه وجوده صورة يُزيل قرع وهو الّدّك@: Øj
oفاهXا وهذه والطاِرق Êُء Ø»وال القاِرَعة@, ما القاِرَعُة َجر@, Ò¡ ا ِبَعصاك ÍÈب ٕا
َصواِمُع َمت دِّ ÔG ُسلDُن, ِطمّنكم Ö ÒJ7و خراwا, ã| وَسعي@ ,Ì»فانك العوَد Ì Ò»وك ـ ã| Fك@

ة@/ واِحَد َد@كًّة فُد@ّكتا وِبَيع@,

اXقروعة ا7ٔرض مصاديقها@: معنوّية@,@ومن ماّدّية@أو تكون من@أن والقارعة@أعّم
والقرع باطنّية@/ ظاهرّية@أو كانت علّة ّ ا7ٔقرع@بأيى والرأس هواء@/ أو ماء من تضيّق من
اشxائه@/ مقهورة@Iت الناقة @Nعل ØKح الفحل وقَرع @يذهب@wاؤه@/ ØKح بالتوبيخ@والّذّم

الّذيى والقريع نزوGا@/ بشّدة تقرع ãKّال والقاِرعة وحّدة@/ بشّدة وÍÈبه البـاب وقَرُع
ومساءلxم@/ الناس مزاaة ك'ة من ُيقَرع

فرهنگ ـ ã| Fك ال«Ìيانّية@, اللغة من مأخوذ فهو باء@: والدِّ اXأ@كول مفهوم وأمّا
قع@/ ـ ّ الع�يى القاموس ã| Fك الع�ّية@, ã| موجود أيضاً اXاّدة وأصل /@ ã8تطبي

وانتظار وتوقّع واشـxاء [ايل كّل ُيقَرع بالُقرعة فٕاّن واXقاَرعة@: الُقرعة وأمّا
النافذ@/ القاطع كا¡كم وهو واخت6ف@,

كالَفراِش@اXبثُوِث يكوُن@النّاُس@ القاِرَعُة@يوَم@ وما@أدريىک@ما@ القاِرَعُة@ القاِرَعُة@ما@
/@١٠١ ـ اXنُفوش كالِعْهِن ا�باُل وتكون

ا�بال وتكون اXبثوث@, كالَفراش الناس@ويكونوا فتقرع القارعة تأث� أثر هذا
اXواجهة@/ وا7ٔهوال ا7ٔفزاع شّدة من اXنفوش@, @كالِعهن



٢٧١ قرف

هِلكوا فـاُ عـاٌد وأّما بالطاِغيِة هِلكوا فاُ \وُد فأّما بالقاِرَعِة وعاٌد @كّذبت\ـوُد
/@٤ . ٦٩ ـ عي ÖÍ Ò¼ فzا القوَم ي Ò=ف بر´@///

معنوّية@/ أو الدنيا@, ا¡ياة ã|و ماديّة تكون أن من أعّم القارعة ٕاّن قلنا

نافذاً@, باقياً قادراً ÓFحا@ك نفسه يري ولذائذها بالدنيا وُحجب ØBاغ ٕاذا وا7ٕنسان
مع� وهذا ا7_خرة@, حياتـه ã| و7 الدنيـا@, حياته امتداد ã| قارعة عروض 7@يري

ا¡يوانّية@/ اXاّدية حياته Tيط فوق النافذة الغيبيّة باليد أيى بالقارعة@, التكذيب

Ø5ح داِرهم من قريباً ّل Ô ÒI أو قاِرعة َصنعوا ]ا م Ô Ô{ُتصي َكَفروا اّلذين يَزاُل و7
/@٣١ . ١٣ @ـ ا1 وعُد Ò ãçيأ

الدنيوّية@/ حياtم امتداد ã| قارعة ٕاصابة يراد

ã| عمـلوا ]ا Tالة 7 عقـوبات تصي}م الكـفّار أّن ع� تدّل الكرZة وا7_ية
ا7_خرة@/ ã| Vازاtم قبل الدنيا@,

بعظمة وتظاهروا استك�وا قوم ã| ٕا7ّ مورد ã| 7@تصيب القارعة أّن �O@7و
تقرعهم@/ ØKح وعاد@, كثمود تشّخص أو @كا�بل

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

قرف@:

وِقرافاً مقاَرفة وقاَرفتـه ق¿Ìته@, ÍÈب@: باب من قرفاً ء ãÏ¿ال قرفُت ـ مصبا
الذنب@: واقBاف ا�Fع@/ عن كناية واقBفxا@: اXرأة وقارفُت قاربته@/ قاتل@: باب من

أيضاً@/ اقBافاً واقBف ا@كتسَب@, 7ٔهله@: وقرف فعله@/

واّدراعـه@, بـه وا7لتباس ء ãÏ¿ال Uالَطة ع� يدّل صحيح أصل قرف@: ـ مقا
يُعمل ُجلود من يُعمل ء ãÏ¾ الَقرف@: الباب ومن ,@Ì¿َق كّل وهو الَقرف@, ذلک وأصل



قرف ٢٧٢

اòلع@/ هذا ã| ُيفّرغ Øj تَوابل فيه عل ÔNو فيُطبخ اللحم يؤخذ أن لع Òòوا لع@, Òòا فيه
فـ6ن قـوGم@: وكذلک رعه@/ وادَّ 7بَسه وكأ@نّه ا@كتسبته@, َء@: ãÏ¿ال اقBفت الباب ومن
له ضاع ٕاذا الرجل يقول الِقرفة@/ با7ٔمر@: م Øxُي للّذيى ويقال به@/ ُيرمي أيى بكذا@, ُيقَرف
اòطيئة@: ف6ن وقارف الظِّّنة@/ ألبسـه قد كأ@نّه مه@, ß Øtأ الّذيى أيى ,@ ãKِقرف ف6ن ء@: ãÏ¾

خالطها@/

Çا@/ Òtنكأ ٕاذا قرفاً@: أقِرفها الَقرحـَة َقرفُت مصدر الَقرف ـ ١٠٢ . ٩ الxذيب
قرفت السّكيت@: ابن الِقرفة@/ ا�لدة Ëºوٕا َتقّرف@, Ìقد Ø¿تَق ٕاذا للُجرح يقال أبو@عبيد@:
ف6ناً@: ف6ن وقرف عليه@/ بَغي ٕاذا عليه@: قرف :@ ّ ا7ٔصمعيى به@/ رميتَه ٕاذا بالذنب@: الرجَل
ِقـ¿Ìها@, شـجرة كّل وِقرُف ,@Ì¿الِق والِقرف@: ,@Ì Ö¿َالق الَقْرف@: وأصل فيـه@/ وقع ٕاذا
شيئاً يديى أقرَفْت وما ا@كتسب@, أيى اقBف ويقال@: واحد@/ ]ع� والظروف والُقروف
غـ�ها@/ أو ب«Ìقة Çمه Øtا ٕاذا ف6ناً@: ف6ن وقرف قاربت@/ وما دانت ما أيى تكره ا ØW
6ط@/ ßòوا Fع ßا� والِقراف@: وفَعله@/ أتاه ذنباً@: واقBف به@/ @ُير{ أيى وف6ن@ُيقَرف@بسوء@,

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

والتحقيق@:

/@Ì Ø¿التـق مصاديقه@: ومن وا7ٕحاطة@/ القرب هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
الxمة وٕاحاطة وتقري}ا@/ ا7ٔموال وٕاحاطة علzا@/ بٕاحاطة وا6òط الذنب@/ وٕاحاطة

وهكذا@/ /@ البغيى وٕاحاطة ا¤يط@/ والظرف والظّنة@/

,@ والبـغيى وا¢الطـة@, ء@, ãÏ¿ب والّرميى واXقاربـة@, ا7@كتساب@, ـ@ oمفاهـ وأمّا
وا7ٕحاطة@/ القرب القيدين@: ¡اظ من ف6@بّد والوقوع@:

وا7قتناص@: وا7@كتساب وا7قتناء ا7بتغاء وب� بيyا والفرق
وا7ٕحاطة@/ القرب جهة فيه ي6حظ ا7قBاف@: أّن



٢٧٣ قرف

الشديد@/ الطلب جهة فيه ي6حظ وا7بتغاء@:

وا�لب@/ ا�مع جهة فيه ي6حظ وا7قتناء@:

وا7ٔخذ@/ الطلب جهة فيه ي6حظ وا7@كتساب@:

ا7صطياد@/ جهة فيه ي6حظ وا7قتناص@:

/@٢٣ . ٤٢ ـ ُحسناً فzا له نَِزد َحَسنًة ْف ß=يَق وَمن
وٕاحاطxا@/ ا¡سنة قرب اختار من أيى

/@١٢٠ . ٦ ـ فون ß=يَق كانوا ]ا سيُجَزْون Òj7ٕا َيكِسبون اّلذين ٕاّن
هـم ما وليَق=فوا َضوه Ö Ò�ول خرة Ð7با يؤمنـون 7 الَّذين أفئـدةُ ٕاليه ولَتْصَغي

/@١١٣ . ٦ ـ فون ß=مق
/@٢٤ . ٩ ـ كساَدها شون ÒH وQارةٌ فتموها Ò=اق وأمواٌل

ا7@كتساب@, بعد Jصل ا Ø̂ ٕا فا7قBاف كسبوا@, ]ا وا7ٕحاطة القرب @Oتارون أيى
ا7@كتساب@/ من وكاملة متأّخرة مرتبة ã| وهو

ٕا�بعضُزخرَف Îم ÔÉبع �يوحيى ُغروراً ع� عطف وِلَتصغي@: ـ تعا� وقوله
و7ٔن خارجّية@, اُمور بتأث� فzم الغفلة حالة وحصول لغرورهم أيى �ُغروراً القول
قوGم@, من الزخارف هذه ٕا� تية@, ا7_ ا7ٔزمنة ã| بعدهم يؤمنون@, 7 الّذين أفئدة [يل
يشـاءون ما قرب باختيارهم Oـتاروا أيى مقـBفون@, هم ما ويقـBفوا ول�ضوها

به@/ وا7ٕحاطة

الشكـوك بـرفع ا¡ــقائق وانكشاف ا¡ّق أهل تثّبـت يوجب اXعـ� وهذا
ومبحث ّ علميى موضوع كّل ã| ّ طبيعيى أمر وهذا السخيفة@, وا7عBاضات والوساوس

:@ ّ نظريى دقيق



قرن ٢٧٤

. ٨ ـ عليـم لسميٌع ا1َ وٕان بيِّنة عن ييَمنحيىَّ Ö ÒJو بيِّنة َهلَکَعن ِلکَمن Ö Òzل
/@٤٢

غ�ها@: دون باXادة اق=فتموها@, وأمواٌل ـ تعا� قوله ã|و ا7_يت� ã| والتعب�
wا@/ Tيطاً با7ٔموال قلبه يتعلّق Mيث التاّم وا7@كتساب الشديد التعلّق ٕا� ٕاشارة

ÇOتارون Çم Øu إ أيى وا7ختيار@, اXطاوعة ع� يدّل ا7فتعال@: بصيغة والتعب�
والرغبة@/ بالطوع القرف

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

قرن@:

Çbع ÍÈب@: باب من لغة ã|و قتل@: باب من والعمرة ا¡ّج ب� َقَرن ـ مصبا
له bع ٕاذا للسائل الشخُص قرن من مأخوذ كأ@نّه الِقران@, Ëº7ٕوا ا7ٕحرام@, ã| Fyبي
ُقرون@/ bعه والبقرة@, الشاِة وَقرُن لغة@/ بفتحت� والَقَرن ا¡بل@, وهو ِقران@, ã| بع�ين
ٕاّن الزّجاج@: وقال سبعون@, وقيل سنة@, \Çانون قيل الناس@, من ا�يل أيضاً@: والَقرن
ك'ت@/ أو السنون قّلت سواء العلم@, أهل من طبقة أو Ø ãن� فzا كان مّدة كّل الَقْرن@أهل
/@ ÓFعظ يكون وقد الغليظة@, كالُغّدة الفرج ã| ينبت ¡م وهو العفلة@, فلس@: مثل والَقْرن

Sد@/ أهل ميقات أيضاً@: وَقْرن

َخر وا7_ ء@/ ãÏ¾ ٕا� ء ãÏ¾ bع ع� أحدYا يدّل صحيحان@: أص6ن قرن@: ـ مقا
بـه ُيـقرن ا¡بل والِقران@: الشـيئ�@, ب� قارنت ـ فا7ّٔول وشّدة@/ بقّوة يَنشأ ء ãÏ¾ ـ
ã|مثلک والَقرن@: الّشجاعة@/ ã| ِقرنُک والِقرن@: التقيا@/ ٕاذا ا¡اجب�@: ã| والَقَرن شيئان@/
7ّٔن له@, مُطبق أيى لكذا@, ُمقرن وف6ن /@Fتأ@كله Çرت� Ò] ب� َتقِرن أن والِقران@: الِسّن@/
وقرينة تقارنا@/ قد F Øu@كأ ا7ٕنسان@, نفس والَقرينة@: له@/ ِقرناً يكون أن Nوز أ@نّه معناه
يسّمي وبه ,@ ّ قويى Ñçنا وهو وغ�ها@, للشاة الَقرن ـ ا7_خر وا7ٔصل امرأته@/ الرجل@:



٢٧٥ قرن

الناس@/ من ا7ُمّة الَقرن@: الباب� هذين عن شّذ ا ØWو ُقروناً@/ الذوائب التشبيه ع�مع�

الشاة َقرن والَقرن@: الصغ�@, بيل Ôا� الَقرن@: السّكيت@: ابن ـ ٨٧ . ٩ الxذيب
أّن فتأويلـه ا7قBان@, من الَقرن اشـتقاق ا Ø̂ وٕا الناس@/ من والَقرن وغ�Yا@/ والبقر
آخر@/ اقBان ذوو بعدهم من يأتون والّذين الوقت ذلک ã| مقBن� كانوا الّذين القرن
الَقـَرن@/ وهو مانع@, فرجها ã| ãKّال النساء@: من والَقرناء عر@/ الشَّ من صلة Ôòا والَقرن@:

كاروان@/ معّرب وان@: Ö�َوالق قومه@/ ع� فبغي Ïºمو قوم من رج6ً كان وقارون@:

/@ ãæعاXا مع�من ã| أشياء أو شيئ� اجBع كونه ã| كا7زدواج ا7قBان ـ مفر
وÇbعه ا�6دة@, ã| وِقرنه وقرينه الو7دة ã| ف6ن ِقرن وف6ن التكث�@/ ع� وقّرنته

ُقرون@/ وbعه واحد@, زمن ã| اXقBنون القوم والَقرن@: ُقرناء@/

والبقر@/ الشاة َقْرن ]ع� ع�يّاً@: قِرن@, ـ ã8تطبي وفرهنگ قع@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كّل استق6ل مع آخر ء ãÏ¾ جنب ء ãÏ¾ وقوع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
ا7ّٔول� فٕاّن والزواج@: والقرب ا�مع مواّد عن تفـBق اXع� وwذا نفسـه@/ ã| Fyم
و[Çايل التيام ع� يدّل والزواج والقرب@/ ا�مع من مرتبة ّ أيى ع� يشم6ن عامّان

/@Fyبي وركون وانعطاف

الشـاة ãæقر وب� البع�ين@/ وب� والعمرة@/ ا¡ّج ب� التقارن مصاديقه@: ومن
ا¡Çاجب�@/ ã|و اÇXرأة@/ ã| الذوابت� وب� اXعيّن�@/ الزمان� ã| ا�يل� وب� والبقر@/

ã| أو السّن جهة من القرين وهكذا الشجاع�@/ الرجل� وب� واXدخل@/ العفلة وب�
غ�Yا@/ أو الزواج



قرن ٢٧٦

ã>بي ليَت يا قال قرين@/// له فهو شيطاناً نُقيِّضله ن ×aالّر ِذ@كر عن يَعُش وَمن
/@٣٧ . ٤٣ ـ القرين اÌ¿Xق�فِبَس ُبعَد وبينَک

/@٣٧ . ٤ ـ قريناً فساَء قريناً له الشيطاُن يكن وَمن

ض9ل ã|كان ولكن أطغيته ما رّبنا قرينُه قال َعتيد@/// َّ َلديى ما هذا قرينُه وقال
/@٢٤ . ٥ بعيدـ

اهتداء@, أو ض6ل ã| علّة يكون أن دون جنبشخصمن ã| يكون من القرين
تامّاً@/ واختياراً استق7ً6 Fyم لكّل فٕاّن

اXصاحب الرفيق ã| Tرز هو Fيقارنه@ويصاحبه@,@ك @فيمن ّ طبيعيى للقرين@أثر نعم
سوئها@, أو النيّة حسن ÏÉقتÇ[ هو ا Ø̂ ٕا والرفيق القرين اختيار أّن ٕا7ّ اً@, ØÌ¾ أو خ�اً

وبقاًء@/ حدوثاً فيه Uتار فهو

َسـواء ا¡ّق@, عن واXنحرف وا7لتواء العوج ٕا� اXائل هو الشيطان أّن وسبق
الرأفة فيه Øيتج� من الّرaن فٕاّن الّرaن@, ويقابله جّن@, أو ٕانسان أو حيوان ã| @كان

وص6ح@/ خ� ٕا7ّ منه و7@يظهر والشفقة

ّ طبيعيى أمر أيضاً وانتخابه القـرين وجود كذلک طبيعيّاً@, أثراً للقرين أّن Fوك
حـاله يقتضيه ما ٕا� Zيل فرد كّل فٕاّن وا7ٔعFل@, والصفات ا¡ا7ت اقتضاء Mسب
ã| ن ×aور والعوج@/ اL7راف مورد ã| شيطان فهو عملـه@, ويوافقه مقامـه ويناسبه

الرaة@: مورد
/@٣٦ . ٥٠ ـ َبطشاً مyم أشّد هم َقرن من قبَلهم أهَلكنا وكم

/@١٣ . ١٠ ـ ظلُموا ا ØX قبلكُم من @القروَن أهلكنا وَلقد
/@١٧ . ١٧ ـ نوح قوم بعد من الُقرون من أهلكنا وكَْم



٢٧٧ قرن

عرÎÈم@, ã| أو طوGم ã| آخرين bعـيّات جنب ã| متطاولة bعـيّات يراد
\ود@/ قوم جن}م ã|و عاد@, من @كا�معيّة

مع� فهو خاّصة bعيّة أو قوم بامتداد اXمتّد الزمان ع� القرن ٕاط6ق وأمّا
حيوانان@/ فيه اXشدود ا¡بل ع� كٕاط6قه ,@ ّ Vازيى

من فيكون آخر@: Wـتّد زمان جنب ã| Uص,وص Wتّد زمان لوحظ ٕاذا نعم
ا7ٔصل@/ مفهوم مصاديق

زمان� صاحب الرجل كون بلحاظ اعتبارات@, ع� فيطلق القرنَ�@: ذو مـتقابل�وأمّا مكـان� ã| مِلكاً أو والعجم@, كالعرب ÇUتلفت� طائفت� ملِک أو Wتّدين@,
والغرب@/ @كال¿Ìق

الس6ط�@: من رجال ع� اللقب هذا أطلق وقد

قبل ـ ٣٢٣ سنة يونان@, من باXقدونيّة أبيه بعد ملک فيليپ@, بن ا7ٕسكندر ـ ١
واGند@/ وٕايران Í½وم سوريّة وفتح اXي6د@,

مـن غـ�ه أو بـا¨ن@, التبابعة ملوك من ا¡ارث بن الصعب القرن� ذو ـ ٢
العاربة@/ العرب من وهم اXي6د@, قبل ـ التبابعة

اXي6د@/ قبل ـ ٥٢٩ سنة Ø|توXا بٕايران@, اÒGخامنشيّ� من كوُرش ـ ٣

/@7ًBاح Ì¿ع `سة من يقرب ما تعيينه ã| ويقال

وهو الشمس@, مغرب بلغ ٕانّه ـ فأّو7ً توصيفه@: ã| hالكر القرآن ح ØÍ¼ ما وأمّا
بلغ ٕانّه ـ وثالثاً الشمس@/ م¿Ìق بلغ ٕانّه ـ وثانياً غرباً@/ وأوروبا أفريقيا ãÏÈأرا أواخر
ومتوّجهاً ا# جانب من مؤيَّداً كان ٕانّه ـ ورابعاً سّداً/ فzا الص�@وجعل من ال¿Êل جهة

ٕاليه@/



قرن ٢٧٨

ãKّال القدZـة ا7ٔزمنـة ã| فرد ع� تطبيقها يشكل ا7ٔربعـة@: ا7ٔوصاف وهذه
فzا@/ به Ørيطم قاطع سند لنا وليس التار±@, J@7قّقها

مفيدة@/ يقينيّة فائدة ينتج 7 فيه فالبحث

ب� اXتوّسطة اFXلک ãأها� من كان القرن� ذا أّن الكرZة@: ا7_يات من ويستفاد
يصدق@: ØKح والغرب@, ال¿Ìق

الّشمس@/ َمطِلَع الّشمس@/// َمغِرَب بلغ ٕاذا Ø5ح َسَبباً فأتبع
/@٨٤ . ١٨ ـ راجع يقارuا@, وما واليونان وٕايران كا¨ن وهذا

ٕا� البلوغ بقرينة والغرب@, ال¿Ìق bعيّة القرن�@: مفهوم من اXراد أّن والظاهر
الطـبيعة مـñان عن بعـيد فٕانّه الرأس@, ãæبقر التفسـ� و7@يصّح واÌ¿Xق@, اXغرب
كث�ين ع� يصدق اXع� هذا فٕاّن السّن@, جهة من بالزمان� و7 ا¡ّقة@/ والضوابط

القدZة@/ ا7ٔزمنة ã| ØDس و7

قارون وهو له@, عّم ابن كان ٕانّه ويقال GعIÏºمو أقارب من فهو قارون@: وأمّا
أعـFله ã| يعاونه لفرعـون وزيراً وكان يعقوب@, بن 7ويى بن قاهث بن ـر ÔÎ½ يَ ابن

الشداد@/ الرجال ع� مفاتيحها aل يثقل كنوز ا7ٔموال من له وكان ومظاXه@,
ـُه Ò ßIمفا ٕاّن ما الُكنوِز ِمن وآتيناُه علzم موÏºفبَغي قوِم من كاَن قاروَن ٕاّن

/@٧٦ . ٢٨ ـ القّوة ãاُو� بالُعْصبَِة َلَتنوُء
فقالوا وقاروَن وهاماَن مب�ٕا�ِفرعوَن وُسلطان بآياتنا Ïºمو أرسلنا وَلقد

/@٢٤ . ٤٠ ـ كّذاب ساحٌر

فرعون@/ قرين كونه باعتبار التسمية وجه يكون أن وZكن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٧٩ قري

قري@:

هيى والَقرية@: الَقراء@/ Ëº7ٕوا ِقرًي@, َرمي باب من أقريه الضيف قريت ـ مصبا
كظَبية ِفعال ع� Nمع اXعتّل من فَعلة 7ّٔن قياس@, غ� ع� ُقري@, وا�مع الضيعة@,

قياس@/ غ� ع� ّ َقَرويى ٕالzا والنسبة وِظباء@,
7جـBع القـرية ذلک من واجBع@, Çbع ع� يدّل صحيح أصل قري@: ـ مقا
وbع ,@ ّ َقِريى ا£موع اXاء وذلک bعـته@, قـراة@: ßXا ã| اXاء قريت ويقال فzا@, الناس
Xا أو علzا@, الضيف 7جBع فنة Òا� قراة@: ßXوا /@ÏÒ»ُوك كُسوة ع� جاءت ُقَري الَقرية
ا7ٕبل@/ َترده oالعظ ا¡وض عند Wدود معروف حوض والَقرو@: طعام@/ من فzا ع Ôb

واحدة@/ طريقة ع� ء ãÏ¾ كّل وهو الَقرو@: الباب ومن

مـصدر الَقرو الليـث@: قال والواو@/ الياء ذوات من قرا@: ـ ٢٦٧ . ٩ الxذيب
وقروُت القََدح@/ والَقـْرو@: ء@, ãÏ¿ال Lو القصد وهو َقـْرواً@, أقرو ٕالzم قروُت ـ قولک
بـقوله ف6ناً يَقBيى وف6ن َقـْرواً@/ أقروها فأنا ناس@, بعد ناسـاً تتّبعَت ٕاذا ا7ٔرض@,
ٕاذا وَيـقروها@: ويستقرvا أرضاً يقBيى وا7ٕنسان يّتبعه@/ أيى ويقروه@, سبي6ً ويقBيى

وأمرها@/ حاGا ينظر فzا سار
ã| ويستعمل bيعاً@, الناسوللناس فيه Nتمع الّذيى للموضع Ëºٕا الَقرية ـ مفر

/@Fyم واحد @كّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالياء@: أو باGمزة أو بالواو ٕامّا اXاّدة أّن
واستقري بالر�@, ٕاليه قروت يقال وعمل@, ٕاقدام مع قصد ع� يدّل :@ ّ فالواويى



قري ٢٨٠

تتّبعه@/ ا7ٔمر@: واقBي

بالبص�ة@/ أو Í½بالب مكتوبة معان وضبط تفّهم ا Øuٕا سبق وباGمزة@:
وتكفّل أداره ٕاذا الضيف قري يقال وانتظام@/ تشكّل مع bع ع� يدّل :@ Ø ãkواليا
ع� تطلق والقرية@: وانتظام@/ تشكّل ٕاNاد مع عFرات أو أفراد bع :@ والقَريى اُموره@,

عامرة@/ أرض أو ا�معيّة تلک

مفهوم بعد مرتبته فالقري واKفاض@/ ع�تثّبت الدال الياء ÏÉقت[ اXع� وهذا
القرو@/ قبل مفهومه القرء أّن Fك القرو@/

ã| اXواّد تشتبه وقد والتفس�@, اللغة كتب ã| اXواّد هذه ãæمعا اختلطت وقد
بالقرائن@/ التشخيص من و7@بّد الصيغ@, بعض

ع� يدّل وبالواو@: والضبط@/ التفّهم طلب ع� يدّل اXهموز@: من فا7سـتقراء
يذكرون اللغويّ� أّن مع /@oوتنظ bع طلب ع� يدّل وبالياء@: ٕاقدام@/ ã| القصد طلب

/@ Ø ãkاليا هو واXناسب بالتتّبع@, Ìوuا Ø»ويف الث6ث@, اXواّد من كّل ذيل ã| الكلمة

ãæمعا من والتجّمع ا�مع أّن مع مyا@, كّل ذيل ã| ا�مع مفهوم يذكرون وأيضاً
/@ Ø ãkاليا

Vتمعة أيى التجّمع@, من واحدة هيئة ]ع� للمّرة@, فَعلة وزان فع� القرية@: وأمّا
ورد ã|و والعFرات@, ا7ٔبنية مورد ã| hالكر القرآن ã|استعملت وقد متشّكلة@, واحدة

معاً@: موردYا ã|و وا�Fعات@, ا7ٔفراد
:@ ã| Fك ـ@ فا7ّٔول

/@٥٨ . ٢ ـ Ôr ِشئْ حيُث مyا فُكلوا الَقريَة هذه �دُخلوا ُقلنا وٕاذ
/@٢٥٩ . ٢ ـ Îا ß¾ع�ُعرو خاِوية وهيى ع�قرية َمّر كاّلذيى أو



٢٨١ قري

/@٣١ . ٢٩ ـ القريِة هذه أهِل ُمهِلُكوا ٕانّا
:@ ã| Fك ـ@ ãæوالثا

/@٤ . ٧ ـ قاِئلون هم أو اتاً بَيَ بأُسنا فجاَءها أهلكناها قريٍة ِمن وكَم
/@٤٨ . ٢٢ ـ ظاXة وهيى Gا أمَلْيُت قريٍة وكأيِّنمن

:@ ã| Fك ـ@ والثالث

/@٤٦.@٢٧ ـ يَْرجعون لعلَّهم ياِت Ð7ا ْفنا ÚÍ Ò¼الُقريو ما@َحولكُممن أهلكنا وَلقد
/@٥٩ . ٢٨ ـ َرسو7ً اُّمها ã| َيبعَث Ø5الُقريح ُمهِلَک ربّک كاَن وما

من ا¤دودة القِطعة هو سبق@: Fك البلد أّن واXدينة@: والقرية البلد ب� والفرق
مطلقاً@/ عامرة غ� أو عامرة ا7ٔرض

النـاس@, من أفراد ã| أو عFرة ã| كان سـواء التجّمع فzا ي6حظ والقريـة@:
وجه@/ وخصوصمن عموم Fyوبي

والتدب�@/ والنظم ا7ٕقامة مفهوم فzا ي6حظ واXدينة@:
القرية قبال ã| GصI Ø ã�ّالن وٕارسال وا7ٕنذار وا7ٔخذ ا7ٕه6ك يطلق هذا وع�

ãæعاÇXا هـذه تقابل و7@يناسـب العFرات@, من أو الناس أفراد من Qّمع ع� الدالّة
هذه ُتناسب 7 وهكذا البلد@/ أهلكنا أو البلد@, ٕا� الّرسول أرسلنا يقال@: ف6 بالبلد@,

وتدب�@/ نظم وفzا مدينة ا Øuٕا حيث من باXدينة ãæعاXا
أهَلكناها@/ َقْرية ِمن وكم َمّيت@/ ِلَبلد ُسقناه

Ï Ò½أق ِمن وجاَء رَسـلون@/// ÔX ا جاَءها ٕاذ القريـِة أْصـحاَب مث9ً@ م ÒGب ßÍÖÈو�
/@٢٠ . ٣٦ رَسل�ـ ÔX ا اّتِبعوا قوِم يا قال َيسعي رُجٌل اXدينة

مقام ã|و ا7_ية ã| عyا Øيع� Øj وأصحاwا@, القرية ٕا� اXرسل� ٕارسال فينسب



قسور ٢٨٢

باXدينة@/ الرسل@: لتأييد اXؤمن الرجل ء Vيى
أو نظم ٕا� نظر دون من التجّمع مطلق فيه ي6حظ مورد ã| القريـة فٕاط6ق
عرف ã| اXتفاهم هو Fك متّسعاً@, أو Tدوداً ا¤ّل كون أيضاً فzا ي6حظ و7 تدب�@,
القرآن ã|أطلقت قد القرية أّن مع Tدودة@, صغ�ة ع�بُليدة القرية فيطلقون الناس@,

واXدنّية@/ الصحيح النظم عن خلت ٕاذا كب�ة متّسعة مدينة ع� hالكر
/@٣٤ . ٣٤ ـ فوها Ò Ö=ُم قاَل ٕا7ّ َنذيٍر ِمن قريٍة ã| أرَسلنا وما

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

قسور@:

يقال والقهر@, الغلبة :@Ì»َالق ذلک من بشّدة@, وغلبة قهر ع� يدّل :@Ì»ق ـ مقا
لقـّوته ا7ٔسـد@, والقَسورة@: ُصلب@/ :@ ّ قَيْ«Ìيى Õوبع� اقتساراً@, واقت«Ìته Ìاً Ö»َق ق«Ìته

وغلبته@/

Ìه Ò»َوق وقهره@, غلبه واقت«Ìه@: Ìه ß»يق Ìه Ò»ق الُكره@/ ع� القهر :@Ì»الق ـ لسا
وا�Çمع َيـقهره@, أيى غ�ه@, Ì»يقت العزيز والقسورة عليه@/ أ@كرهه ق«Ìاً@: ا7ٔمر ع�
والقسورة@: ماة@, الرُّ القَْسورة@: :@ Ø ãèا7ٔعرا ابن الصائد@/ وقيل ,@ الراميى والَقسور@: َقساور@/
الشـجر@/ من ÍÈب والقسورة@: الليل@/ أّول والقسورة@: الشجاع@/ والقسورة@: ا7ٔسد@,
القسورة يقول@: عبّاس ابن وكان ماة@/ الرُّ َقْسورة@: من ْت فرَّ ـ تعا� قوله ã| ـ الفّراء

العظام@/ ا7ٕبل :@Ì ßºوالقَيا شديد@/ كّل وقيل@: وأصواtم@/ Îم Ø»ِح يريد الناس@, ُنكر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جـريان ã| يكون ØKح مقهـوراً ء ãÏ¾ جعل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن



٢٨٣ قسور

فيه@/ والنفوذ القدرة باظهار Tدوداً عمله

الشـجاع@/ ّ القويى والرجل العامل@/ والصائد اXصيب@/ الراميى مصاديقـه@: ومن
ا�سيمة@/ القويّة وا7ٕبل

ا¡يوانات@, ع�@bيع مسلّطاً قاهراً غالباً لكونه @مصاديق@اللفظ@, Økمن@أ وا7ٔسد
ٕاليه@/ اللفظ ين½Íف هذا وع�

أن اختار أيى واقت«Ìه عمله@/ ã| Tـدوداً جعله Mيث قهـره أيى ق«Ìه يقال
يَق«Ìه@/

الواو زيَد فَْعَولة@, وهو الصـوت@, جه� ]عـ� ا�هر من هورة Òكا� والقَْسورة
الفعل@/ ã| مبالغة ع� ليدّل

ْت فرَّ ُمسَتنِفرة ٌر Ô Ôa م Øu@كأ�ُمعِرض التَّذكرة عن م ÒG fا َسَقر@/// ã| َسَلككم ما
/@٥٠ . ٧٤ ـ@ َقْسَورة@ ِمن

التدب�والدفاع, وعدم وا�هل بالب6دة م¿Îور وهو ار, ßa bعا م� Ò¡وا ُمر Ô¡ا
وتدب�@/ فكر دون من والوحشة اòوف مورد ã| ويفّر فينفر

مصا¬ ã| و7@يتفّكر اُموره عواقب ã| 7@يتدّبر الّذيى اa7ٔق ا�اهل فالرجل
فيتوّحش ÍÈره@, ع� هو له@, وتذكرة ودعوة نداء كّل Jسب وكFله@: وسعادته نفسه

ا7ٔسد@/ من كفراره عنه@, وينفر ويفّر منه

اÇXع� وهذا مسلّطاً@, قاهراً غالباً كونه ٕا� ٕاشارة بالقَْسورة@: التعب� أّن فظهر
الشجاع الرجل أو الصائد @أو بالراميى التفس� و7يصّح بفطرته@ووجدانه@/ ا¡Fر يدركه

ا¡Fر@/ يدركها 7 ا Øuفٕا غ�ها@: أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



قّس ٢٨٤

قّس@:

�Çانب تغليباً والنون بالواو وNمع النصاري nعا :@Ì»بالك الِقّسيس ـ مصبا
كُفلوس@/ قُسوس وbعه فيه@, لغة والقَّس اd7ّٕية@,

ٕاّن وقوGم وطلبه@/ ء ãÏ¿ال تتـبّع القَّس@: ء@/ ãÏ¿ال تتـبّع بابه معظم قّس@: ـ مقا
أصواَت وتقّسسُت يَقُّس قّس َيُنّمه@/ Øj الك6َم يتتبّع 7ٔ@نّه هذا@, من هو ا§يمة@, القَّس

بالك6م@/ آذيxم القوم@: وقسسُت ا@/ Òxتتبّع ٕاذا باللّيل القوم
@كشيش@/ = َقّسيسا@ قَّسا@, ـ@ @ آراميى ـ@ @ ã8تطبي فرهنگ

كشيش@/ @= َقّسيسا@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ã8تطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خ�اً كان نيّة ّ بأيى ء ãÏ¾ عن والتحقيق التتبّع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
اً@/ ØÌ¾ أو

كتـب فٕاّن ,@ Ø ãæياÌ»وال ّ ا7_راميى من fأخـوذة والقَـّس@:@ الِقّسيس @كلمة وأمّا

ّ الع�يى ٕا� Øj ,@ Ø ãæياÌ»وال@ ّ ا7_راميى @ُترbت@ٕا� Øj ,@ Ø ãæاليونا نت@باللسان دوِّ ا7ٔناجيل@قد
وغ�ه@/

بالع�ّية@/ ُدّونت قد ا Øuفٕا التوراة كتب 6Rف وهذا

أو ا7_رامـيّة أو اليـونانيّة من مأخوذ ا�ديد@: العهد ã| ا7صط6حات فأ@ك'

ãأها� لسان وكان ,@6ًaو وتلفّظاً لغة اXتقاربة الساميّة اللغات من وهيى ال«Ìيانّية@,
wا@/ والفلسط� السوريّة



٢٨٥ قسط

ا7ُو�: @القرون ã|@�ّسيحيXمن@ا ال«Ìيانيّ�@وا7_راميّ� @لسان ã| القَّسيسا فكلمة
وكلمة بالعربّية@, الِقّسيس كلمة عyا وتؤخذ ,@ Ø ãæالروحا nالعا ]ع� مستعملة @كانت

بالفارسّية@/ @كَشيش

من nالعا فٕاّن اXاّدة@, ã| الواحد وا7ٔصل الكلمة مفهوم ب� التناسب �O@7و
والتتّبع@/ التحقيق شأنه

/@٨٢ . ٥ ـ َيْسَتك�ون 7 م Øu@وأ هباناً وُر Ò�يس ِقسِّ ِمyم بأّن ذىلَِک

هـبة@: الرَّ آثار ومن راهب@, bع هبان والرُّ ,@hمسـتد مسـتمّر خوف هبة@: الرَّ
الصا¬@/ والعمل والتوّجه والدقّة العبادة

واXعرفة@/ ين الدِّ مسائل ã| ا¤قّق nالعا هو والِقّسيس@:

ع� واXعرفة العلم مقام رفعة ع� يدّل الصّحة@: bع وbعه الِقّسيس hوتقد
ا7ستكبار@/ وعدم واòشوع اòضوع حالة حصول ã| ويشBكان والعبادة@/ اòوف

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

قسط@:

من فهو أيضاً@, وعـدل جار@, وقُسـوطاً ÍÈب باب من قَْسطاً قَسط ـ مصبا
وقّسط أقساط@/ وا�مع النصيب@, والِقسط@: الِقسط@/ Ëº7ٕوا عدل@, وأقسط: ا7ٔضداد@/
اñXان, والقسطاس: معروف@/ Rور والُقسط: معلومة/ جعله@أجزاء ٕاذا اòراج@تقسيطاً:
وك«Ìها@/ القاف ØËÉب معّرب@, ّ روميى وقيل العدل وهو القسط@, من مأخوذ Ø ãèعر قيل

فالِقسط@: واحد@/ والبناء ع�معني�متضاّدين@, يدّل صحيح أصل قسط@: ـ مقا
يقال ا¡ّق@, عن العدول والُقسوط@: ا�ور@/ والَقسط@: ُيقسط@/ أقَسط منه ويقال العدل@,
ـ ا7ّٔول البـاب ومن جل�@/ الرِّ ã| اعوجاج والَقسط@: قَسطاً@/ َيقِسط جار@, ٕاذا قَسط



قسط ٢٨٦

بيننا@/ ء ãÏ¿ال وتقّسطنا النصيب@, الِقسط@:

ـ ا¡ديث ã|و العادل@/ وهو قِسط@, ÔXا س�@: Ô¡ا تعا� ا# أÊºء ã| قسط@: ـ لسا
ا# ره يُـقدِّ Xا [ثيل وهو وَيرفعه@/ الِقسط فض ÒO ينام أن له و7@ينبغيى 7@يَنام ا# ٕاّن
وتَقّسطوا قسَطه@/ ال¿Ìكاء من كّل@واحد يقال@أخذ ا¡ّصة@والنصيب@, والِقسط@: ويOُله@/
كعدل@, wا@ اXوصوف اXصـادر من وهو واء@/ والسَّ العدل ع� تقّسموه بيyم@: ء ãÏ¿ال
عدل@, مع� ã| قَسط جاء فقد ِقسط@/ ومَوازين ِقسط@, ومñانان قسط@, مñان يقال
:@GرضI Ø ãع� @حديث ã|و لغة@واحدة@قسط@/ ور Òا� ã|و قَسط@وأقَسط@/ لغتان@: العدل ãف�
جـاروا م Øu@7ٔ ِصـفّ� أهل والقاسطون ـ واXاِرق� والقاِسط� النا@ِكث� بقتال اُِمْرُت

فّرقه@/ ء@: ãÏ¿ال ط وقسَّ ها@/ ØBق تقسيطاً عياله ع� النفقة ط وقسَّ وَبَغوا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Tلِّه@/ ٕا� ا¡ّق وٕايفاء مورده ٕا� ء ãÏ¾ ٕايصال هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
اòارج@/ ã| وٕاعFله العدل ٕاجراء مقام ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا

oوتقس ا¡صص@/ oوتقس العيال@/ ع� وتفريقها النفقة ٕايصال مصاديقه@: ومن
اòراج@/ وQزئة ال¿Ìكاء@/ ب� اXال

با�ور عyا Øفيع� وٕا7ّ@: بالعدل@/ عyا Øيع� وحقّاً عد7ً كانت ٕاذا اXوارد وهذه
عنه@/ والعدول ا¡ّق عن واL7راف

كالعادل والقاسط مصدر@, Ëºٕا Ì»بالك والِقسط مصـدر@, كالÍÉب فالَقسط
جـهة فـيه يـ6حظ والتقسيط بالفاعل@, القـيام جهة فيه ي6حظ وا7ٕقساط@: صفة@,

والتعّلق@/ الوقوع



٢٨٧ قسط

/@٢٩ . ٧ ـ بالِقسط ã Ùèَر ُقلأَمَر
/@١٣٥ . ٤ ـ بالِقسط Ò�َقّوام @كونوا

/@١٢٧ . ٤ ـ بالِقسط للَيتامي َتقوموا وأن

الصحيح@/ التقّسط ٕاقامة يراد

/@٥ . ٣٣ ـ ا1 عند أقسُط هو بائهم Ð7 اُدعوهم

. ٢ ـ ا1 ِعند أقسُط ذلكم ٕا�أَجلِه كب�اً@ أو صغ�اً@ َتكتبوه أن تسأموا و7
/@٢٨٢

وأحسن@/ أحّق ٕا�مورده وٕايصاله صاحبه ٕا� ا¡ّق جهة@ٕايفاء من هذا ٕاّن يراد

قسطاً@/ وأفضل ا7ٔع�تقّسطاً وهو للتفضيل@, فا7ٔقسط

/@٤٢ . ٥ قِسط�ـ ÔX ا ّب ÔJ1ا ٕاّن بالِقسط بيyم فاحكُم حgَت وٕان
ا1 ٕاّن وأقِسطوا بالعدل Fyبي فأصِلحوا اقَتتلوا@/// اXؤمن� من طائفتاِن وٕان

/@٩ . ٤٩ اXقِسط�ـ ّب ÔJ
ا¡قـوق ٕايفاء أيى التقسـيط@, مفهوم حفـظ مع وا¡كم ا7ٕص6ح يكون بأن

ا¡قوق@/ وتضييع والظلم ا�ور ãينت� ØKح علzم Gم ما وٕايصال

بعده@, ويتحقّق العدل يغاير ا7ٕقساط أّن العدل@: بعد ا7ٕقساط ذ@كر من ويظهر
وٕاجراؤه@/ اòارج ã| العدل تطبيق فٕانّه

طاَب ما فانِكحوا الَيتاَمي ã| ُتقِسطوا ِخفrأ@7ّ وٕان م@/// ÒGالَيتاَميأموا وآتوا
/@٣ . ٤ ـ النِّساء من لكم

ماGا بتقسـيط نفوسـكم Ørتطم nو وbال@, مال ذات يتيمة حÍÉت ٕاذا أيى
عyا با7ن½Íاف فعليكم منـه@: وا7ٔ@كل ماGا وتضـييع علzا ا�ـور rوخف وحّقها@,



قسط ٢٨٨

اÍÈ7ٕار@/ ãون� ا¡قوق وٕايفاء بالتقسيط ا7ٕطمينان حيث من لكم طاب ما وتزويج

حقوقها@/ تضييع ã| الوقوع من أهون وتركها عyا ا7ن½Íاف فٕاّن
ومـنّا اXسـِلمون منّا وأ@نّا فقالوا@/// ا�ّن ِمن نََفر اسَتـَمع أ@ّنـه Ú ãٕا� اُوحيىَ ُقل
. ٧٢ ـ َحَطبا Úsه� فكانوا القاِسطون وأّما َرشداً وا رَّ ÒIفاُولئک القاِسطونfنأسلَم

/@١٤

وفـّوض لربّه أسلَم من واXسلم اXسلم@, قبال ã| واقع اXورد هذا ã| القاِسط
ا¡ّق oالتسل مرتبة فٕاّن وتقسيطه@, وعدله وتقديره وقضائه gMه ãÏÈور ٕاليه أمره
عـ� وا¡Çقوق ا7ٔمـوال من له ما بتقسيط والتعلّق والرضا@, التفويض مراتب فوق
وماله لنفسـه وTّب متوّجه فهو والنفس@, بالدنيا التعلّق من شديدة مرتبة هو نفسه@:

وجّل@/ عّز # وا¤بّة التوّجه مقابل ã|
قبال ã| ذ@كر ØXا أ@نّه ٕا7ّ ,@ Ø ã8ا¡قي معناه ã| مستعمل الكرZة ا7_ية ã| فالتقسيط

وا�ور@/ وا7عوجاج ا¡ّق عن والعدول اL7راف مفهوم منه يستفاد :@oالتسل

ã| ا7ٕنفاق فٕاّن لنفسه@: له ما و¼Íف والبخل الناس@, ع� ا7ٕنفاق ã| Fك وهذا
مذموم@/ نفسه ã|و Wدوح@, الناس

وعـدله وقـدرته بعلمه وجّل عّز ا# فٕاّن ا¡س�@: ا7ٔسـFء من قِسط ÔXا يو|Òوأمّا Mيث علzا@, موجود كّل ٕاليه Jتاج وما ا7ٔرزاق ُيقسط التاّم@, ونفوذه وٕاحاطته
أو bاد@, من ء@, ãÏ¾ كّل ع� قِسط ÔXا فهو حّقه@, عن ء ãÏ¾ َرم ÔJ و7 Mقِّه@, ء ãÏ¾ @كّل
حّقه@/ وعن ء ãÏ¾ عن يغفل ف6 العلوّية@, nالعوا من أو ٕانسان@, أو حيوان@, أو نبات@,

اXع� وهذا مسـتحّقه@, ٕا� ا¡ّق ٕايفاء هو اXاّدة ã| الواحـد ا7ٔصل أّن فظهر
استعGFا@/ موارد bيع ع� ينطبق



٢٨٩ Ë»ق

وغ�ها@/ واL7راف وا�ور العدل مورد ã| اXاّدة و7@تستعمل
كانوا وأصحابه معاوية فٕاّن والقاِسط�@: النا@كث� بِقتال اُِمْرُت ـ حديث وأمّا
ا# رسـول ØãÏ¼و عن ومعرض� منحرف� أنف«Îم@, ع� وآثارها ا6òفة يُقسطون

حّقه@/ ٕايفاء عن ومانع� GصI

التعدية@, مع� فيه ا7ٕفعال فٕاّن القاسط@: ـ ا£ّرد بصيغة اXورد ã| التعرب� وأمّا
Vّرد ع� يدّل فهو Vّرداً@, القاسط 6Rف وهذا غ�ه@, ٕا� ء ãÏ¾ ٕايصال ع� ويدّل

والتقّسط@/ القسط ٕاNاد
ã| Fك ـ وال«Ìيانيّة اليونانيّة اللغة من مأخوذة الكلمة فهذه الِقسطاس@: وأمّا

/@GانñXاI ترازو @= @ ã8تطبي فرهنگ

ٕالياس@/ ـ@ راجع ـ@ الكلمة بآخر الس� حرف ¡وق ويؤّيدها

يكون ا Ø̂ ٕا الظاهر ã| ا¡قوق ٕايفاء فٕاّن مناسبة@, أيضاً القسط ماّدة وب� وبيyا
اñXان@/ بوسيلة

ـ وباليـونانيّة ـ ِقستوس ِديقاْسـتوس@, ـ بال«Ìيانيّة القِسـطاس عن Øويعـ�
ِكسِتيس@/ ِديكاسِتيس@,

شاه�@/ هو وقيل وأقومها@/ اXوازين أعدل والقُسطاس القِسطاس ـ لسا ã|و
العدل@/ مñان هو والقِسطاس القبّان@/ هو وقيل الَقَرسطون@/ هو وقيل

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

:@Ë»ق
Ë ß»مَق واXوضع فانقسـم@/ أجزاًء فرزته ÍÈب@: باب من ÓÊ Ö»َق قَسمته ـ مصبا
ع� اُطلق Øj ,@Ì»بالك Ë»الِق Ëº7ٕوا مبالغة@/ وقَّسام@: ,@Ëºقا والفاعل َمسجد@/ مثل



Ë»ق ٢٩٠

Ëº7ٕوا بيyم@, اXال واقتسموا أقسام@/ وا�ميع ,@ ِقسميى هذا فيقال والنصيب@, ا¡ّصة
وقـاdته له@/ حـلفت وقاdته@: /@Ë Ò»ِق وbعها أيضاً@, النصيب ع� وأطلقت الِقسمة@,
بـا# Ë»أقـ من Ëºٕا :@Ë Ò»َوالق /@ ãÏ»جلي مثل فاعل ]ع� فعيل قسـيميى وهو اXال@,

القتيل@/ أولياء ع� Ë Ò»تُق أZان والَقسامة@: حلف@/ ٕاذا ٕاقساماً@:

Qزئة ع� ـ وا7_خر وحسن@/ bال ع� يدّل صحيحان@, أص6ن :@Ë»ق ـ مقا
Çbال@/ ذو أيى الوجه@, Ë Ú»مق وف6ن وا�Fل@, ا¡سن وهو الَقسام@, ـ فا7ّٔول ء@/ ãÏ¾
قسمت مصدر :@Ë Ö»َالق ـ ا7_خر وا7ٔصل ا7ٕنسان@/ ã| ما أحسن وهو الوجه@, والقَِسمة:
مـن ذلک أصل اللغـة@: أهل قال /@Ë Ò»َفالق ا¨ـ� فأمّا /@ ÕË»ِق والنصيب /@ ÓÊ Ö»َق ء ãÏ¿ال
به@/ موهم Øtا ناس ع� مَقتوGم دم عوا ادَّ ٕاذا أZان@, اXقتول أولياء ع� Ë Ò»تُق الَقسامة@,
Ë Ö»َوالق مَقسوم, ء ãÏ¿وال ,Ëºقا فأنا , ÓÊ Ö»َء@أقِسمه@ق ãÏ¿ال قسمُت ـ ا7شتقاق@٦٢
Ë»يُق Ë Ò»أق ا¨�@, :@Ë Ò»َوالق ِشئت@/ الِقسم� ّ أيى ُخذ يقال@: النصيب@, Ë»والِق اXصدر@,
oَوســ رجل ويقال@: فعل@, له ف ÚÍ½ 7@يَتَ ا¡ّر شّدة والَقسـام@: /@Ë ß»مُق فهو ٕاقساماً@,

bي6ً@/ كان ٕاذا Ë Ú»مُق ورجل /@oقَس

ال¿Ìكاء ب� ء ãÏ¿ال قسمت ويقال جّزأه@/ مه@: وقسَّ ,@Ë»فانق ء ãÏ¿ال ÒË»ق ـ لسا
ونظر قّدره :@ ÓÊ Ö»َق أمره Ë Ò»وق نصيبه@/ وَقسيمه@: وِقسمه ِمقَسمه ¾Ìيک كّل وأعطيت

فيه@/ يعمل كيف ينظر وُيدّبره يُقّدره أيى أمره Ë ß»يَق وهو يفعل@, كيف فيه

قطَع@/ نقَش@, َت@, ÒL ـ@ @GË ÒºقاI ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من وي6حظ ويُقّدر@, ُيدّبر ما Mسـب Qزئة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن



٢٩١ Ë»ق

ÇÎºم@, ـ راجع ـ أخري جهات ٕا� أو Gا Ë»يق موارد ٕا� نظر دون من هو حيث
فرج@/

النصيب@/ ا¡ّصة@, التقدير@, ع� تطلق قد اXع� هذا و]ناسبة
زائـدة@, خـصوصيّة ٕا� النـظر كان ٕاذا ا7ٕط6ق فيصّح وا�Fل@: ا¡سن وأمّا
قسيمة امرأة فيقال العاّم ا�ريان ع� زائداً للجميل اُعطيى ونصيب قّدرت قد ا Øu@كأ@

الوجه@/ oقس ورجل وقسيمة@, الوجه@,

اXعنيان وهذان الَقسـام@/ كلمة من اXسـتفادة ا¡رارة شّدة اXع�@: هذا ونظ�
اXناسبة@/ بع6قة Vازان

فرهنگ ـ@ ã| Fك وال«Ìيانّية@, ا7_راميّة اللغة من مأخوذ فهو ا¡لف@: مع� وأمّا
لف@/ Ò¡ا@ = قسام@ ,@Ê»قي ـ@ ã8تطبي

رaَة َيقِسمون َعظoأهم ß�الَقريت من ع�رُجل القرآن هذا ل نُزِّ َلو7@ وقالوا
بعضَدَرجاتـ فوَق Îم ÒÉبع وَرفعنا نيا الدُّ ياة Ò¡ا ã| م Òxمَمعيش Òyبي َقسمنا ربّکLُن

/@٣٢ . ٤٣

اÇòلق أفراد ومعيشة والتقدير@, التدب� مب� ع� تكون أن 7@بّد القسمة فٕاّن
ØKح القادر@, nالعا ا¤يط oا¡ك اòالق جانب من تنتظم أن 7زم وتقديرها وتدب�ها

ã|و اXعنويّات ã| فكيف الدنيوّية@, اXاّدية ا7ُمور ã| هذا ,@nالعا ã| والعدل النظم Ørي
كالنبّوة@/ الروحانيّة ا7ُمور

توَعدون ا@ Ø̂ @ٕا Êت@أمراً Ù»ق ÔXفا@ «Ìاً @فا�ارياِت@يُ @فا¡اِم9ِت@ِوقراً رواً ذَ والّذارياِت@
/@٤ . ٥١ ـ َلصاِدق

الثقيل@/ ا¡مل والِوقر@: Ì¿َّالن مع ا7ٕثارة رو@: الذَّ
اXن�ة@, السيّارة الكوا@كب ع�bيع اXاّدة nعا ã|فتنطبق مطلقة@, الكلFت هذه



Ë»ق ٢٩٢

ã| وتن¿Ìها أنوارها تثـ� ا Øuفٕا الواقع@, ã| والسيّارة ظاهراً الثابتـة الشموس ومyا
Ë Ø»وتق منتظمة@, اXعيّنة أف6@كها ã| وQريى ا¡رارة@, من ثقي6ً 6ًa وIمل منظوماtا@,

جري@/ ـ راجع ـ والنور ا¡رارة
ا¡قائق Ì¿لن اXبعوث� اXرسل� ا7ٔنبياء bيع ع� Ø ãæالروحا nالعا ã| وتنطبق
Pذبة ا# ٕا� والسائرين تعا�@, ا# علّمهم ما اXودعة العلوم من ا¡امل� واXعارف@,
وسعة استعداده حسب ع� ك6ًّ اXستعّدة النفوس واXعط� ٕاليه@, تسوقهم ٕاG×يّة وTبّة

الذرو@/ راجع ـ@ وجوده

ÇPريان رÇaة Ì¿ن ã| اXأمورين واXوكّل� ا6Xئكة bيع ع� أيضاً وتنطبق
الطبقات@/ واخت6ف اXقتضيات حسب ع� ويقسمون Îºل

مقام ٕا� الواصل� الصا¡� وأوليائه أرضه@, ã| ا# خلفاء ع� تنطبق وهكذا
اG7ّٕية@/ وا7ٕفاضات ا7ٔوامر ٕاب6غ ã| اXأموريّة

قال التجزية@, وطلب oالتقس واختيار اXطاوعة ع� ويدّل افتعال وا7قتسام
تعا�@:

جعلوا@/ ع�اXقتسم�اّلذين @أنزلنا Fك@
ِعض�@/ ـ@ راجع

اXفهوم هذا ã|و اXشتقّات@, أ@ك' اXاّدة من فيستعمل ا¡لف@: ]ع� Ë Ö»َالق وأمّا
وفصل قاطعيّة وفيه وتقطيع وتعّهد الðام هو ا¡لف فٕاّن ,@oالتقسـ مع� مع تناسب

غ�ه@/ عن فيه Ë»يُق موضوع

/@٥٥ . ٣٠ ـ ساعة Ò�غ َلِبثوا ما Ëالُمجِرمون ß»يُق
/@٢١ . ٧ النّاِصح�ـ ن ß ÒX gا لَ ã Øæ ٕا Fه Ò Òdوقا



٢٩٣ Ë»ق

تقيّد ب6 Ë»ق Vّرد Ë»والق ,@Ë»الق مع الðام عن عبارة ٕانّه حلف@: ـ@ ã| وسبق
با7لðام@/

عـظمة اÇXتكلّم عـند له ما بذكر يذكر ما oكI فهو :@Ë»الق موضـوع وأمّا
Oتّص و7 ٕانشائه@, أو ٕاخباره مقام ã| وذ@كره ذلک توسيط Ë»فالق Uصوص@, واعتبار

والعهد@/ با7ٕنشاء

ã| واسـطة وجعله وج6له@, وعظمته ]قامه يعتقد ما بذكر اòلق من Ë Ò»َوالق
]قاله@/ السامع Ørليطم ٕانشائه أو خ�ه

به Ë»فالق تعا�@, ا# وعند ا¡ّق مقام ã| وشأن عظمة له ما بذكر اòالق@: ومن
ٕا� التوّجه وÍÈورة وجّل عّز ا# عند مقامه وعلّو الواقع ã| شأنه عظمة يكشفعن

اXع�@/ أو اòلق nعا ã| موقعيّته

:@ ã| Fك ـ واXاّدة اòلق nعا ã| فالعظمة

َيغشـاها ٕاذا والّلـيِل َج9ّها ٕاذا اِر Øyوال َت9ها ٕاذا والقمِر وُضحاها والّشمِس
خلَق وما Ø� ÒQ ٕاذا اِر Øyوال Ï¿يَغ ٕاذا والّليل َطحاها@, وما وا7ٔرِض َبناها وما Êِء Ú»وال
ذاِت Êِء Ø»وال والَوتر@, والّشفِع Ì¿َع وَلياٍل والفجِر البلد@, wËذ ß»اُق 7 ,@bوا7ُن الّذ@كَر

ا7ٔم�@/ البلِد سين�وهذا وطوِر والّزيتون ß� والتِّ وج@, Ô�ال
البحث سبق وقد اXاّدية@, ا¤سوسة الظاهريّة معانzا الكلFت هذه من اُريد ٕاذا

مواضعها@/ ã| عyا
اXعيشـة ٕادامة ã|و والشخصّية@, ا7جBعيّة ا¡ـياة نظم ã| تأث� له مyا فكّل
ا7ٕنسان@/ ã| الروحانيّة جهة تأم� ã|و النباتات@, نشوء ã|و بل وا¡يوانّية@, ا7ٕنسانيّة

:@ ã| Fك ـ@ اXعنويّة الروحانيّة العظمة وأمّا



Ï»ق ٢٩٤

Ë ß»اُق ف9 Íون@, ß½ُتب 7 وما Íون ß½ُتب ]ا Ë ß»اُق ف9 با1@, أقَسموا اّلذين أهؤ7ء
ا@/ ×vَسّو وما ونفٍس الِقيامة@, بيَوم ÔË ß»اُق 7 غارب@, ÒXوا شارق ÒXا بربِّ

وهكذا@/

بـه Ë Ò»يُق ]ا Ë»الق عظمة ٕا� ٕاشـارة :@Ë»اُق 7 ـ@ ãالنّـ� بصيغة التعبـ� وأمّا
Ë»الق ٕا� Tتاج غ� اXورد أّن ]ع� عليه@, Ë Ò»يق الّذيى اXوضوع قبال ã| واعت6ئه

اXورد@/ عن به Ë»قXا مقام لرفعة به@,
:@ ã| Fك ـ Øالب� وثبوته اXوضوع وضوح جهة من ãالن� يكون وقد

/@٤٠ . ٧٠ ـ لقاِدرون ٕانّا واXغارب اXشارق Ëبرّب ß»اُق ف9
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï»ق
والقسـوة فعيل@, ع� ØãÏ ß»َوق قاٍس فهو واشتّد@, صُلب ٕاذا يقسو@: قسا ـ مصبا

منه@/ Ëºٕا
غلظ والقسوة@: ,@ ãÏºالقا ا¡جر ذلک من وص6بة@, شّدة ع� يدّل :@Ï»ق ـ مقا
معا�ة اXقاساة@: الباب ومن الباردة@/ الليلة والقاسية@: ا¡جر@/ قسوة من وهيى القلب@,

يعا�ه@/ الّذيى ا7ٔمر أق«Ïمن أ@نّه يُظهر 7ٔ@نّه القسوة@, من وهذا الشديد@/ ا7ٔمر

قاسية@: وليلة ء@, ãÏ¾ كّل ã| الص6بة القسوة الليث@: قال ـ ٢٢٥ . ٩ الxذيب
تنبت 7 قاسية@: وأرض /@ ØÌ¾ أو حرب من الشديد وهو ØãÏ»َق ويوم الظلمة@/ شديدة
غلُظت اللغة@: ã| َقَست تأويل قلوُبكم@, َقَست ـ تعا� قوله ٕاسحاق@: أبو قال شيئاً@/

والرaة@/ الل� ذهاب القلب@: ã| القسوة وتأويل ت@/ وعسَّ وَيِبست
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩٥ قشعر

والتحقيق@:
,@ ّ معنويى أو ماّديى من أعّم وهو ص6بة@, شّدة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن

اللينة@/ ويقابله

مع الرخاء@, يقابل الشّدة فٕاّن اليبس@: أو الغلظة أو الشّدة مطلق ]ع� وليست
صفة@/ كّل من عالية درجة الشّدة أّن

الرّقة@/ فتقابل الغلظة@: وأمّا

الرطب@/ يقابل واليبس@:

7@يناسـبه مث6ً القلب قساوة فٕاّن الكلمة@, ع� ãæعاXا هذه تطبيق و7@يناسب
غ� يابساً أو رقيـق@, غ� غليظاً أو رخـوة@, ذات غ� شديداً القلب بكون التفس�

/@ Øل� غ� ُصلب ]ع� بل رطب@/

/@٧٤ . ٢ ـ ةً َقْسَو أشدُّ أو جاَرة ß¡كا ذلکفهيىَ َبعِد من قلوُبكم َقَست Øj
/@٢٢ . ٣٩ ـ ا1 ِذ@كر من م Ôwقلو للقاسيِة فويٌل

لينة 7 ص6بة فيه ا¡جر أّن Fك فيه@, لينة 7 الّذيى لب الصُّ ]ع� ãÏºالقا فالقلب
تعا�@/ ا# ذ@كر عن قلبه يصُلب اللِّينة بفقدان وهو فيه@,

رطب@/ غ� يابس و7 رقيق@, غ� غليظ ٕانّه يقال 7 أيضاً ا¡جر ãف�

تعا�@: وقال

/@٢٣ . ٣٩ ـ ا1 ٕا�ِذ@كر م Ôwوقلو جلوُدهم Ô�َتل Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قشعر@:

فتحذف َقشـاِعر@, وا�مع ُمقشعّر@, فهو ٕاقشعراراً@, الرجل جلد ٕاقشعّر ـ صحا



قشعر ٢٩٦

ُقشعريرة@/ أخذته يقال زائدة@, ا Øu@7ٔ oXا
ٕاقشعّرت اXّس@/ اòشن والُقشاعر@: ا�لد@/ واقشعرار الرعدة الُقشعريرة@: ـ لسا
ُيصب n ٕاذا ا�لد@والنبات@: واقشعّر تقّبضت@وQّمعت@/ واقشعّرت: الَمْحل@/ ا7ٔرضمن

َريّاً@/

/@oالغـ انقشع ومنه فف@/ Ö ÒN اللحم مثل قِشع@, فقد خّف ء ãÏ¾ كّل قشع@: ـ مقا
/@oالغ انكشاف بعد تب8 السحاب من القِطعة والِقشعة@:

والِقـ¿Ìة@: وLـوه@/ كاللباس ء ãÏ¿ال ويكون ء ãÏ¿ال تنحـية ع� يدّل ـ Ì¿ق
ا7ٕنسان@/ لباس :@Ì¿والِق اXقشورة@/ ا�لدة

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

والتحقيق@:

وهـذه وظاهره@/ ء ãÏ¿ال جلد ã| ا7نقباض هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا7ٔصل أّن
والقمر@: القمط من مأخوذ القمطر أّن Fك ,@Ì¿والق القشع ãKكلم من مأخوذة الكلمة
والبياض@/ الك'ة ]ع� والقمر الشّد@, ]ع� والقمط الشديد@/ اXتقبّض اXتجّمع ]ع�

والقدس@/ القدم من اXأخوذ السّيد@, hالقد ]ع� القُدموس وهكذا

الذاتّية@/ الد7لة من الكلFت خلّو عدم من مبنانا ع� وهذا

شون ÒO اّلذيَن ُجلوُد منه تَقشِعّر Ò ãæَمثا اً ßwُمتشا ِكتاباً ا¡ديِث أحسَن نَّزل ا1
/@٢٣ . ٣٩ ـ م Ôwوُقلو ُجلوُدهم Ô�تل Øj م Øwَر

وتتأّثر وتتجّمع ا�لود تنقبض Fك أبداuم@, ظواهر وتتأّثر جلودهم @تنقبض أيى
بالتوّجه تل� Øj ,@m6م غ� ء ãÏ¾ بلمس أو موحشة@, أو مأنوسة غ� أخبار ب«Êع

معانيه@/ ٕا� والتعّمق والتفّكر



٢٩٧ قصد

6Rف والظاهر@, ا�لد ã| انقباض فٕانّه فقط@, ا�لود ٕا� ا7ٕقشعرار نسب وقد
والباطن@/ بالظاهر تتعلّق ا Øuفٕا اللينة

من ّسون ÔJ6ف قلوwم@: ã| ورؤيxا اòشية وفقدوا م Øwر شون ÒO 7 الّذين وأمّا
تعا�@: قال Fك وألفاظها@, الكلFت ظاهر غ� شيئاً Êºعه
/@٢٢ . ٣٩ ـ ا1 ِذ@كر من م Ôwقلو للقاِسية َفويٌل

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

قصد@:

ع� وا7_خر وأمِّه@/ ء ãÏ¾ ٕاتيان ع� أحدها يدّل ث6ثة@, اُصـول قصد@: ـ مقا
أصابه ٕاذا ال«Îم أقَصده الباب: ومن ومَقصداً, قصداً قصدته فا7ٔصل ء@/ ãÏ¿ال ã| ا@كتناز
ء ãÏ¿ال من القِطعة والِقصدة@: ك«Ìته@/ ء@: ãÏ¿ال قصدت ـ ا7_خر وا7ٔصل مكانه@, فقُتل
,@ ÓFÇ¡ اXمتلئة اXكتOة القصـيد@: الناقة ـ الثالث وا7ٔصل ِقَصـد@/ وا�مع ,@Ì Ø»تَك ٕاذا
تامّة ٕا7ّ أبيـاtا و7@تكون أبياtا@, لتقصيد قصيدة ـعر الشِّ من القصيدة سـمِّيت ولذلک

ا7ٔبنية@/

وٕاليه بعينه@, طلبته ÍÈب@: باب من مقَصداً وٕاليه وله ء ãÏ¿ال قصدت ـ مصبا
ع� القصد bع الفقهاء وبعض الصاد@/ Ì»بك مقِصد اXكان Ëºوٕا /@ وقصديى مقَصديى
بلفظه جنس@وا�نس@يدّل 7ٔ@نّه وN7مع@, Ø�7يث اXؤكِّد اXصدر النحاة@: وقال قصود@/
كالÍÉبات عدداً اXصدر كان فٕان ا�مع@, ã| فائدة ف6 الك'ة@, من ا�مع عليه دّل ما
ع� فيجمع اXقصد وأمّا وأنواع@/ وحدات ا Øu@7ٔ ذلک@, جاز وا7ٔعFل @كالعلوم نوعاً أو
قصد ع� وهو ا¡ّد@/ Nاوز nو ا7ٔسّد وطلب توّسط قصداً@: ا7ٔمر ã| وقصد مقاصد@/

Lوه@/ أيى قصَده@, وقصدت Îºل@, أيى قصٌد@, ã8وطري رشد@/ أيى

العود@: وقصدت Lوه@/ Lوت قصَده@: وقصدت ء@/ ãÏ¿ال ٕاتيان الَقصد@: ـ صحا



قصد ٢٩٨

والقاِصد@: أقصـاد@/ وُر� Ìت@, Ø»تك ماح@: الرِّ وتقّصَدت الُر�@, وانقصد يقال @ك«Ìته@,
ُبطء@/ و7 فيه َتَعب 7 السـ� هيّنة أيى قاِصدة@, ليلة اXاء وب� بينـنا يقال القريب@,
َمْشـِيک@/ ã| و�ْقِصْد النفقة@, ã| مقتِصد ف6ن يقال والتقتـ�@, اÌº7ٕاف ب� والَقصد@:

العدل@/ والقصد@:

دون بفعله Uتّص القاصد قصَد أّن وا7ٕرادة@: القصد ب� الفرق ـ ١٠٣ الفروق
الفعل ٕارادة أيضاً والقصد خر@, ا7_ دون الفعل� بأحد Uتّصة غ� وا7ٕرادة غ�ه@, فعل
أن يصـّح 7 أ@نّه تري أ7 قصـداً@, ØË»ي n بأوقات تقّدمته وٕاذا فقط@, ٕاNاده حال ã|

غداً@/ أزورك أن قصدت تقول@:

Lوته يقال واحد@, وجه من ء ãÏ¿ال قصد النحو أّن والنحو@: القصد ب� والفرق
واحد@/ وجه من قصدته ٕاذا

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

والتحقيق@:

مرحلة فهو عمل@, ã| وٕاقدام عمل ٕا� توّجه هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
العمل@/ من قريبة ا7ٕرادة من أخ�ة

]ناسـبة وغ�ها@, والرشـد والقرب والعدل Ì»والك القتل ã| Qّوزاً وتستعمل
مقامّية@/ أو مقاليّة أو حاليّة بقرائن مyا كّل ويستفاد عمل@, ٕا� وا7ٕقدام التوّجه مفهوم

ا7ٔصل من@لوازم اXذكورة ãæعاXوا التوّجه@ٕا�عمل@وٕاقدام@/ من ما@ذ@كر فا7ٔصل
عليه@/ اBXتّبة آثاره ومن

/@١٩ . ٣١ ـ َصوتک واغُضضمن َمشيک ã| واقِصد

/@٩ . ١٦ ـ جائر ومyا بيل السَّ َقصُد وع�ا1ِ
التوّجه هذا وأثر اXبا¾Ìة@, من مرحلة@قريبة ã| توّجه@ٕا�موضوع قَصداً@: قَصد



٢٩٩ قصد

والنظم@/ وا7ستقامة والتعديل ا7ٕص6ح اXبا¾Ìة@: من قريباً الدقيق

Mسب خصوصيّاته نظمه@ورعاية الدقيق@ٕاليه@يوجب @والتوّجه ãÏ¿Xا ã| والقصد

ãÏÉيقت قد اXـقام فٕاّن ا7عتدال ]ع� وليس وا7عتدال@, والبطء ال«Ìعة من اXوارد
Ìºعة@/ أو بطأً

من ويُرَسـل ـتّد ÔZ ما وهو السـبيل ٕا� تعا� ا# من الدقيق والتوّجه والقصد
اL7راف من Tفوظاً ساXاً ÓDمسـتق كونه يوجب ال«Îل@: الطريق وهو مقصودة نقطة

وا7ٕعوجاج@/

ما السبيل جنس من أيى جائر@: ومyا للجنس@, وهو ويؤّنث@, يذّكر والسبيل
يكون ØKح تعا� ا# من نظر ودقّة بتوّجه يكون أن ف6زم جانب@, ٕا� ماي6ً يكون

ا7ٔبدّية@/ السعادة وٕا� ا¡ّق ٕا� وسائراً اXنحرفة الطرق عن Tفوظاً السالک

/@٤٢ . ٩ ـ 7ّتبعوك قاِصداً وَسَفراً قريباً َعَرضاً كاَن لو

هو السفر@: من والقاصد منه@/ مرأًي ã|و الناظر معرض ã| يكون ما الَعَرض@:
وا¡ركة@/ ا7قدام ٕا� واXتوّجه ف ßÌ¿Xا

هذا ã|و وا�ريان@/ ا¡ركة ٕا� متوّجه السفر فكأّن للمبالغة@, بالقاصد والتعب�
كذلک@/ أيضاً بالعرض التعب� أّن Fك القرب@, كFل ٕا� ٕاشارة

/@٣٢ . ٣٥ ـ �اتòبا ساِبق ومyم مقَتِصد ومyم لنفِسه Õ ßnظا yßfم
عمل@/ ٕا� وا7ٕقدام التوّجه اختيار ع� ويدّل افتعال ا7قتصاد

بالBك لنفسـه nبظا ليس فهو العمل@, ٕا� ويتوّجه ا7ٕقدام يريد من فاXقتصد
با�òات@/ السابق� من و7 وا7ٕعراض@,

تعا�@: قوله ã| اXع� يراد وهكذا



Í½ق ٣٠٠

/@٦٦ . ٥ ـ ُمقتِصدة اُّمٌة ِمyم
الشعر@, من ا¢صوصة وا7ٔبيات اXمتلئة الناقة فكأّن والقصيدة@: القصيد وأمّا

Uصوص@/ وٕاقدام توّجه مورد ã| وقعتا قد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í½ق
ãKّال العالية اللغة هيى هذه قتل@, باب من ق½Íاً ومyا الص6ة ق½Íت ـ مصبا
لغـة ã|و مقصورة@/ فهيى الص6ة ½Íßت وقُ الّص9ة@/ ِمَن تق½Íوا أن ـ القرآن wا جاء
بّيضته@/ ق½Íاً@: الثوب وق½Íت tÍا@/ Ø½وق أق½tÍا فيقال والتضعيف@, باGمزة يتعّدي
قعـد@: باب من قُصـوراً ء ãÏ¿ال عن وق½ÍÒت القَّصار@/ والفاعل الصناعة@, والِقصارة@:
النفقُة@: بنا وق½Íت يبلغه@, n ٕاذا قُصوراً@: اGدف عن ال«Îُم ÍÒ½ق ومنه عنـه@, عجزت
عليه@/ القدرة مع أمسـكته ء@: ãÏ¿ال عن وأق½Íت للتعدية@, والباء مقصَدنا@, بنا تبلغ n
Í Ô½ وقَ مyا@/ ا¡جرة الدار: ومَقصورة َمقصورات@/ ُحور حبسته@,@ومنه ته@ق½Íاً: ÖÍ Ò½وق

بالتضعيف@/ ويتعّدي ِقصار@, وا�مع قص�@, فهو طال@, خ6ف ِق½ÍÒاً@: ء ãÏ¿ال
وuايته@/ مداه ء ãÏ¿ال يبلغ أ@7ّ ع� يدّل أحدYا صحيحان, أص6ن :Í½ق ـ مقا
يقال الطول@/ خ6ف :@ÍÒ½الِق ـ فا7ّٔول متقاربان@/ وا7ٔص6ن ا¡بس@/ ع� ـ وا7_خر
ق½Íته@: ـ وا7ٔصل@ا7_خر توانيت@/ ا7ٔمر: ã| وق½ÍØت الثوب@وا¡بَل@تقص�اً@, ق½ÍØت
Iبس ا Øu@كأ بعلها@, غ� ٕا� [ّده 7 الطَّرف@: قا¼Íة وامرأة مقصور@, وهو حبسته@, ٕاذا
نفسک وحبست عليه اقت½Íت ما ُيراد كأ@نّه كذا, الباب@قُصاراك@أن@تفعل ومن طرفها@/

فهيى علzا اُحيط ٕاذا الكبـ�ة الدار من ناحية وكّل مقصورة@, bع :@Í¼قا ÒXوا عليه@/
اخت6طه@/ الظ6َّم@: Í½ وقَ مقصورة@/

/@Í½ق@ = قاسBا@ قا¼Íا@,@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ã8تطبي فرهنگ



٣٠١ Í½ق

/@Í½ق@ =@ @قا¼Íا ـ @ آراميى ـ@ @ ã8تطبي فرهنگ

/@Í½ق @= كاسBون@ @ـ@ ãæيونا@ @ـ ã8تطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا7متداد@, جهة ã| ا¤دوديّة من الطول ما@يقابل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
كيف@/ أو كّم ã| معنوّية@, أو ماّدية

والقصب القصد@, ومواّد اXاّدة هذه ب� Dف ا7ٔ@ك� وا7شتقاق التناسب �O@7و
التداوم@/ وعدم وا¤دوديّة ا7نقطاع بيyا وا�امع والقصف@/ والق½Ëوالقصل

ã| ال«Îم وقصور ٕا[امها@/ وعدم الص6ة فعل ã| Í½الق ا7ٔصل@: مصاديق ومن
Í½وق ا7ٕبصـار@/ جهة ã| امتـداده وعدم النظر Í½وق سـ�ه@/ ã| اGدف ٕا� البلوغ
وعـدم النفـقات ٕانفاق ã| Í½والق اXكان@/ سـعة جهة ã| وIديده وحبسـه شخص

ã| وتوانيه وقصـوره وٕاعGFا@/ القدرة ٕاظهار عن وعجـزه ا7ٕنسان وقصور توسعته@/
العمل@/

/@ كوتاهيى ـ@ بكلمة بالفارسيّة عنه Øيع� ما اXوارد هذه bيع ã| فا7ٔصل

من وهيى وا7_راميّة ال«Ìيانيّة اللغة من مأخوذ فهو البـناء@: ]ع� Í½ القَ وأمّا
كاسBون@/ ـ@ اليونانيّة

/@ ã8فرهنگتطبي@ ã| Fك من@ال«Ìيانيّة, مأخوذ فهو ]ع�@التبييض: Í½الق وهكذا
قبال ã| مقصورة بناء Í½الق فٕاّن اXعني�@: وب� ا7ٔصل ب� تناسب ٕا� مضافاً
/@ ãتعا�Xا اXرتفع البناء هو ال½Íح فٕاّن ا7ٔسباَب@, أبلغ ã Ùلَع� حاً@ ÖÍ Ò¼ ã� ابن ـ@ ح ÖÍ Ú½ال

مرتفعاً@/ ليس الّذيى الكامل ا¤كم القص� البناء هو Í½والق



Í½ق ٣٠٢

وشّدة@/ ع�استحكام ويدّل وا�هر@, الشّدة حروف من :Í½ق@ ã|@القاف وحرف
وٕارسـال ٕاسبال ع� ويدّل والرخاوة@, اGمس حروف من ¼Íح@: ã| ا¡اء وحرف

وارتفاع@/

ويدّل وا�هر@, الشّدة حروف من الدال فٕاّن :@Í½والق القصد ب� الفرق وكذلک
ع� ويدّل والرخاء@, الشّدة ب� Dف حروف من والراء العمل@/ ã| والتوّجه الدقّة ع�

/@Í½وق وانكسار ãæتوا

Zنع فكأ@نّه منه@: الدنس ويُزيل اللباس ويُطّهر يَغسل الّذيى وهو القَّصار وأمّا
عـنده@, ]ا Í½ويقت به ويقنع جديد@, لباس وtيئة اللباس بتجديد العمل امتداد من

ا@كت�@/ أيى Í½اقت يقال
/@٤٥ . ٢٢ ـ Íَمشيد Ö½وَق ُمَعطَّلة àdوب Îا ß¾ع�ُعرو خاِويٌة فهيى

/@٧٤ . ٧ ـ ُبيوتاً بال ß�ا وَتنِحتون ُقصوراً ÎوGا Ôºتتَِّخذونمن
/@٣٢ . ٧٧ ـ ُصفر الة ßb Íكأ@نّه Ö½كالَق ر ÒÌ Ò¿ب تَرميى ا Øuٕا

للجنس@, Í½والق وهو النار@, من يتطاير ما ر@: ÒÌ Ú¿وال رفع@/ مع ٕاحكام يد@: والشَّ
العظمة@/ ã| الyاية بلغ ما وهو للَجَمل bعاً Fلة ßبا� يشبَّه Øj ضم�ه يفرد هذا وع�

ã| والضم� فعل@/ منه يستعمل n اXشيد@: البناء ]ع� Í½ القَ كلمة أّن �O و7

وهيى اXعنوّية@, الث6ث الشعب وباعتبار شعب@, ث6ث ذيى ٕا�ظّل يرجع :@ ترميى ا Øuٕا ـ
تعا�@, ا# ٕا� التوّجه عن Iجب الث6ثة وهذه الغفلة@, بالدنيا@, التعلّق النفس@, رؤية

Ìر@/ Ø¿بال ترميى وهيى والّلهب@, العذاب مواجهة عن و7@[نع
ا7_خرة@, وعن ا¡ّق عن الغفلة الدنيا ٕا� التوّجه فٕاّن :@Í½بالق ال¿Ìر وتشبيه
من تتّخذون ـ بالدنيا التعلّق نتيجة فٕانّه اXشيد@, Í½الق بصورة الدنيا ا¡ياة ã| Øيتج�

قُصوراً@/ ا ßGوÎ Ôº



٣٠٣ قّص

القصور@/ بصورة Ë Ø»يتج يومئذ فال¿Ìر
/@٤٨ . ٣٧ ـ الطَّْرف Íاُت ß¼قا وعنَدهم
/@٧٢ . ٥٥ ـ يام ßòا ã| ُمقصوراٌت ُحور

وتكرZاً Gم ٕاعزازاً وهذا تعيّ¿Îم@, وTّل Xسكyم و7 لطرفهم@, امتداد 7 أيى
Tاّل ã| Iفظ ا¥ينة ا�واهر أّن Fك ص6حهم@, وباقتضاء حياtم وفق ع� ,@ ÓDوتعظ

اòائنة@/ ا7ٔع� عن صوناً معيّنة

واXهلكة@, اXزلّة ã| الوقوع عن صوناً طرفه@: Í½ويق ه ÒÍ½ب ا7ٕنسان يغّض وقد
والوسوسة@: اòطأ عن وحفظاً

/@٥٦ . ٥٥ ـ َجانٌّ و7 َقْبَلُهم ٕانٌس َيطِمُثُهنَّ nالطَّْرف Íاُت ß¼قا فzنَّ
/@٢٠٢ . ٧ ـ Íون ß½يُق 7 Øj الغيىّ ã| م Òuّدو Ô ÒZ م Ôuوٕاخوا

/@٢٧ . ٤٨ ـ Íين Ù½وُمق رؤوَسكم Ò�لِّق ÔT Ò�آِمن

والتقص� بالفاعل@, الفعل قيام جهة ٕا� النظر كان ٕاذا ويستعمل ٕافعال ا7ٕقصار
بالفاعل يرتبط Dف فا7ٕقصار الفعل@, وقـوع جهة ٕا� النظر كان Dف ويستعمل تفعيل

عر@/ الشَّ وهو باXفعول يرتبط Dف والتقص� صفاته@/ ومن

/@١٠١ . ٤ ـ 9ة الصَّ من Íوا Ô½تَق أن ُجناُح عَليكم فليَس
قص�ة@/ بصورة وتتّموها آخرها ٕا� [ّدوا أن أيى

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

قّص@:

قّصصته@, وا7ٔصل مبالغة@, وقّصيته قطعته@, قتل@: باب من قَّصاً قصصته ـ مصبا
وقصصت القـلم@/ وهو وLوه الظفـر قّصيت وقيل للتخفيـف@, ياًء أحدها من فأبدل



قّص ٣٠٤

تتّبعـته@, ا7ٔثـر@: وقصصت القََصص@/ Ëº7ٕوا وجهـه@, ع� به حّدثـت قّصاً@: اòـ�
ã| ين الدَّ فجعلت عليک له ما مثل دين عليه لک كان ٕاذا وِقصاصاً@: مقاّصة وقاصصته
القاتل قتل ã| الِقصاص استعFل غلب Øj ا7ٔثر@, اقتصاص من مأخوذ الدين@, مقابلة
ف6ن@: من وأقّصـه قوداً@, قتله ٕاقصاصاً@: ف6ناً وأقّص القاطع@, وقطع ا�ارح وجرح
وا�مع شأنک@؟ ما أيى قّصتک ما يقال وا7ٔمر@, الشأن والقّصة@: جرحه@/ ما مثل جرحه

ا�}ة@/ حذاء تُقّص الطُّّرة@, والُقّصة@: ِقَصص@/

اقتصصُت قوGم ذلک من ء@, ãÏ¿ال تتـبّع ع� يدّل صحـيح أصل قّص@: ـ مقا
والقََصص@, الِقّصة الباب ومن أثره@, اقتّص فكأ@نّه الِقصاص@, ذلک ومن تتّبعته@, ا7ٔثر@:
عظم كّل كأّن العظام@, متساويى 7ٔ@نّه القَّص@, فهو الصدر وأمّا فيذكر@/ يتتبّع ذلک @كّل
ب� سّويَت فقد قصصتَه ٕاذا ٕانّک وذلک عر@, الشَّ قصصُت الباب ومن خر@/ ل6_ يُتبع مyا

واُخxا@/ شعرة @كّل

قطعت ما واßXقّص@: قطعـه@/ قَّصاً@: ه يقصُّ والظفـر والصوف عر الشَّ قصَّ ـ لسا
ويقال معروفة@/ والِقّصة@: الِقَصص@/ قَّص ٕاذا القاّص فعل القَّص@: الليث@: به@/ وقصصَت

وقصَّ القََصص@, وهو ,@�Çòا والِقّصة@: فشيئاً@/ شيئاً أثره تتّبعَت ٕاذا ء@: ãÏ¿ال قصصُت
وا¡ديث@, ا7ٔمر والِقّصة@: قصوص@/ ÒXا اòـ� والقََصص@: أورده@, يقّصـه@: خ�ه Ú ãع�

رويته@/ ا¡ديث@: واقتصصت

قطف@/ ,@oتقل قّص@, قطع@, GِقصيصاهI ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وسيلة ّ بأيى مضبوطة جاريـة واقعة رواية هو اÇXاّدة@: ã| الواحـد ا7ٔصل أّن



٣٠٥ قّص

الواقع@/ طابق ما ع� Êºعاً@, أو قراءة @كانت@,

التـتّبع@, الرواية@, ا7ٔمـر@, ا¡ديث@, اòـ�@, ـ oمفاه يرجع ا7ٔصل هذا وٕا�
الذكر@/ الشأن@, ا7ٔثر@, ا7ٕيراد@,

الع�ّية@/ من مأخوذ فهو والقلم@: القطع مفهوم وأمّا

فيكّرر وقع@, Fك وجناية وجرياٍن واقع أمر حكاية فهو القصاص@: مفهوم وأمّا
اXعت�@/ ليعت� ,@ ãæا�ا ع�

وا7ُذَُن با7ٔنف بالع�وا7ٔنف Ò�والَع بالنَّفِس النَّفَس أّن فzا zم علَ وكَتبـنا
/@٤٥ . ٥ ـ ِقصاٌص روَح Ô� وا نِّ بالسِّ نَّ والسِّ با7ُذِن

/@١٧٩ . ٢ ـ َحياة الِقصاِص ã| ولكُم

فـاعَتدوا عليكم اعَتدي ِقصاصfن ُرمات Ô¡وا ا¡رام Îِر Ø¿بال ا¡رام Îر Ø¿ال
/@١٩٤ . ٢ ـ عليكم اعَتدي ما ]ثِل َعلَيه

ا�راحة@, وٕاحداث والسّن@, وا7ُذن وا7ٔنف الع� وٕازالة النفس@, قتل أّن يراد
وقعت ãKّال اXعيّنة اXوارد هذه ã| ا¡رمات@, رعاية وعدم ا¡رام@, ال¿Îر ã| واXقاتلة

و]ثله@/ جريان@, قبال ã| وعمل وحكاية Gا تكرير أيى قصاص@, جناية@:

عنـه حكاية كأ@نّه و]ثله@, جريان@, قبال ã| ثانياً يقع ما ع� القصاص فيطلق
ونقيصة@/ زيادة دون من بعينه

ٕا� ٕاشـارة الكلمة ã| فٕاّن اÇXوارد@, هذه ã| بالكلمة التعب� لطف يظهر وwذا
ونقيصة@/ زيادة دون من ا�ناية ]ثل Vازاة

/@٢٥ . ٢٨ ـ الَقَصص عليه وقصَّ جاَءه ØFفل
/@٥ . ١٢ ـ رؤياكع�ٕاخوتک َتقُصص 7 Ø ã> بُ يا



قصف ٣٠٦

/@١٠٠ . ١١ ـ عليک ه َنقصُّ الُقري أنباِء ذلکِمن

/@١١١ . ١٢ ـ ِع�ةٌ َقَص½Îم ã| كان لَقد

/@٧٨ . ٤٠ ـ نقُصصعليک nَمن وِمyم َعلَيک َقَصصنا َمن مyم
/@٧٦ . ٢٧ ـ تِلفون ÒO فيه هم اّلذيى Ò$ائيلأ@كÌºٕا ã>ع�ب يَُقّص القرآن هذا ٕاّن

/@١٣٠ . ٦ ـ ãçآيا عليكم َيُقّصون منكم ُرُسٌل يأِتكم nأ
/@٥٧ . ٦ ـ ا¡ّق يَُقّص 1ِ ٕا7ّ ا¡كُم ٕان

والروايـة والقول ا7ٕخبار مواّد دون اÇXوارد@, هذه ã| باXاّدة التعب� أّن فظهر
اòارجيّة ع�@ا�ريانات@والوقائع ا7ٔقوال ٕاشارة@ٕا�@أّن@هذه والنقل@وا¡ديث@وغ�ها@:

تغي�@/ دون من ومثلها

وwا ا7ٔباطيل من ا¡ّق يفصل وwا والواقع@, ا¡ّق عن وا¡ا@كيى ا¡ّق هيى فهذه
الضعيفة@/ اXتخالفة وا7_راء ا7ٔقوال من الصحيح والقول اòالص ا7ٔمر ينكشف

/@١١ . ٢٨ ـ ُجُنب َعن به ْت ÒÍ Ô½فب يه ُقصِّ وقالت7ُخته

اXراقـبة بعد اXاء@, ã| قذف أن بعد Ïºمو جريان ãÏ½اقُص 7ُختـه قالت أيى
ا7ضطراب@/ ويرتفع القلب Ørليطم أمره@, ومشاهدة والدقّة

Oتلفون@, ا¡ّق@, با¡ّق@, ـ الكرZة ا7_يات ã| القرائن اXاّدة@: ã| ا7ٔصل وٕا�ويؤيِّد القـرآن وٕا� وجـّل عّز ا# ٕا� ينتسـب القّص أّن ٕا� مضافاً فب½ÍÔت@/ بعلم@,
بعÎÉا@/ ã| بقرائن@, يقBن أن دون من اXذكورة@, اXوارد ã| ا7ٔنبياء@,

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

قصف@:
ا Ø[ور ومع�@, وزناً Ì»فانك ك«Ìته مثل فانقصَف@, قَصفاً العود قَصفُت ـ مصبا



٣٠٧ Ë½ق

الرعُد وقصف تركه@/ ء@: ãÏ¿ال عن وانقصف فقصف@, قصفته فقيل أيضاً 7زماً استعمل
واللعب@/ اللهو والقصف@: ت@/ صوَّ قَصيفاً@:

يقال القياس@, هذا لف ÔO@7و ء@, ãÏ¿ل Ì»ك ع� يدّل صحيح أصل قصف@: ـ مقا
والقصيف@: ا7نكسار@, ال«Ìيع والقَِصف: قاِصف@, ور´ البحر, ã| السفينة Ố الر قصفت
قاِصف@, ورعد مستعار@, وهو تركوه@, ٕاذا عنه@: انقصفوا ـ قوGم ومنه الشجر@, oهش
بأسنانه@/ البع� ¼ÍÒيف القَْصف ومنه بشّدته@, ا7ٔشياء يَقِصف يكاد كأ@نّه شديد@, أيى

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

والتحقيق@:

باخت6ف Oتلف اXع� وهذا ,@Ì»الك ã| الشّدة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
اشـتقاق القَصل@: ,@Ë½ القَ الَقصب@, ـ مواّد وب� وبيyا /@ ّ معنويى أو ماّديى ã| اXوارد@,

أ@ك�@/

انكسار@, حصول مع عنه@, وا7ٕعراض ا¦ايل ã| شّدة ء@: ãÏ¿ال عن وا7نقصاف
العمل@/ wذا نفسه ّقر ÔJو أمره جريان Ì»يك ال6ّهيى القاِصف وكذلک /@ Øn@وتأ

ـ الّر´فُيغرَقكم من قاِصفاً عليكم سَل Ô�اُخريف تارةً فيه ُيعيَد@كم أن Ôrأِمن أم
/@٦٩ . ١٧

فيغرقكم وغ�ها وأهلها السفينة ã�وتف يقابلها@, ما ÔÌ ß»تك شّدة فzا رJاً أيى
البحر@/ ماء وPريان اGائلة ا7ٔمواج وبتمّوج الر´ ]واجهة

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

:@Ë½ق
:@Ë Ò½ والقُ /@ ÓÊ½ قَ ء ãÏ¿ال قصمت يقال ,Ì»ع�@الك يدّل صحيح أصل :Ë½ق ـ مقا



Ë½ق ٣٠٨

/@ ã8َل ما طم ÒJ الرجل

وقوGم /@Ë Ø½وتقË½فانق فأَبْنُته@, ك«Ìته ÍÈب@: باب من الُعوَد قصمُت ـ مصبا
نبات من والَقْيصوم@: موته@/ قّرَب وقيل وأذّله@, أهانه معناه قيل ا#@: قصَمه ـ الدعاء ã|

البادية@/

كان ٕاذا الثَّـنّية@, Ë½أق ورجل يَب�@/ ØKح ك«Ìتَه ٕاذا َء@: ãÏ¿ال قصمُت ـ صحا
الثنيّة تأنيث ٕا� به ُيذهب Êء@: Ö½ القَ جاءتكم يقال ,@Ë½ القَ Øب� النصف من Ìها ß»مُنك
الَقرن@/ اXكسورة عـز@: ÒXا من ½Êء والقَ الفـم@] ã| اXقّدم ا7ٔسـنان @= الثَّـنايا@ [@وا�مع
:@Ë ß½ قَ ورجل السـواك@/ ِقصمة عن ولو اسـتغنوا ا¡ديـث@: ã|و الِك«Ìة@, والِقصمة@:

ا7نكسار@/ Ìºيع
:@Ë½ القَ ِسـيده@: ابن ظهـره@/ اُ# Ë Ò½ق :@nللظا يقال ء@, ãÏ¿ال َدّق :@Ë½ القَ ـ لسا

يب�@/ ØKح الشديد ء ãÏ¿ال Ì»ك@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وOتّل أجزاؤه تب� Mيث ونظم صورة Ì»ك هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
Ì»والك ,@Ë½الف من أشّد القصف أّن Fك القصف@, مفهوم من أشّد اXع� وهذا تشّكله@,

مyا@/ أعّم
ا�Çهر حروف من القاف فٕاّن فzا@: ا¡روف مواّد من تسـتفاد اXراتب وهذه
والرخاوة@/ الشّدة ب� ا¡روف واoXمن اGمس@والرخاوة, حروف من والفاء والشّدة,

/@١١ . ٢١ ـ قوماً بعَدها وأنشأنا كانتظاXًة قريٍة من َقَصْمنا وكَْم
وتشّكلهم@/ حياtم اختّلت Mيث عي¿Îم نظم ك«Ìنا أيى

ã| أو عFرات ã| كان سواء وانتظام تشكّل مع bع القرية أّن قري@: ã| وسبق



٣٠٩ قصو

القري@/ خ6ف فيكون ذ@كرناه@, الّذيى Ë½الق مفهوم يناسب اXع� وهذا أشخاص@/

التأدية وعدم وا¡قوق ا¡ّق ٕاضاعة الظلم فٕاّن الظلم@, هو :@Ë½الق هذا ومنشأ
والتشكّل@/ النظم اخت6ل فتوجب ,@ هيى Fك@

من اXوت@: وتقريب وا¡طم والدّق وا7ٕه6ك وا7ٕهانة ا7ٕذ7ل ـ oمفاه ٕاّن Øj
وآثاره@/ ا7ٔصل لوازم

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

قصو@:

الُبعد@, الَقصا@: ذلک من وٕابعاد@/ بُعد ع� يدّل صحيح أصل :@ يى ـ قصو ـ مقا
أحاطونا @ناحيته@/@ويقال ف6ن,@أيى باXكان@ا7ٔق½Ï@والناحية@الُقصوي,@وذهبت@قَصا وهو
ء ãÏ¿ال Jوط ء ãÏ¿كال Tيطون@بنا م Øuأ غ� والقريب البعيد ب� منّا وقفوا أيى الَقصا@,

أيى ُترَكب@, و7 َهد ÔQ 7 الكرZة اXودوعة ا7ٕبل من والقَِصيّة أبعدته@/ وأقصيته@: Jفظه@/
ا7ُذن@/ فاXقطوعة الَقْصواء@: الناقة فأمّا Gا@/ ٕا@كراماً ÏÒ½تُق

قاصـية@, وب6د قاص@, فهو بُعـَد@, قعـد@, باب من قُصّواً@: اXكان قصا ـ مصبا
:@ ãÏ¼وا7ٔقا ãæوا7ٔدا Sد@/ أهل لغة والقُصيا العالية@/ أهل لغة هذه القُصوي@, والناحية

وا7ٔباعد@/ ا7ٔقارب

وَقصّية@/ قاصية وأرض ,@ ØãÏ ß½َق فهو َبُعـد@, قُصـّواً@: يقصو اXكاُن قصا ـ صحا
مَقصّو يقال Çا Ø̂ وٕا Ï½أق bل و7@يقال َقصواء@, وناقة َتباعدت@/ القوم@: عن وقصوت
تكن nو َقصـواء@, تُسّمي ناقة GصI ا# لرسول وكان القـياس@, فيه تركوا ,@ ØãÏ½ومَق

ا7ُذن@/ مَقطوعة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قرب فٕانّه الدنّو@, قبال ã| وهذا علّو@, مع البعد هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن



قصو ٣١٠

ãæا7ٔدا ـ اللـغة ã| الكـلمتـ� تقابل اXعـ�@:@ هذا ع� ويدّل التسـفّل@/ سـبيل ع�
:@hالكر القرآن ã|و /@ ãÏ¼وا7ٔقا

/@٤٢ . ٨ ـ الُقصوي بالُعدوة وهم نيا الدُّ بالُعدوة rأن ٕاذ@
مyم بعيد مرتفع ãعا� Tّل ã| كانوا م Øuوٕا متسفّل@, Tّل ã| مكاuم كون يراد
ا7ٔسفل فٕاّن ـ منكم أسفَل والّر@كُب ـ بعدها ما bلة اXع� هذا ويؤيّد wم@, وTيط

مyم@/ أسفل الركب يكون ØKح فيكم@, ـ اXسلم� ã| تسفّل وجود ع� يدّل

/@٢٠ . ٣٦ ـ َيسعي َرجٌل اXدينة أقصا ِمن وجاَء
/@٢٠ . ٢٨ ـ َيْسعي اXدينِة أقصا من َرجٌل وجاَء

قالوا بكم@/// نا Ø�تط ٕانّا قالوا ـ القرية ã| اXرسل� دعوة مورد ã| ا7ُو� ا7_ية
يؤّخر هذا وع� الّرسل@, يؤيّد رجل ء Vيى ٕا� هنا فالنظر ـ kذ@كّر معكمأئن طائركم

الرجل@/

عـند ظـهر الّـذيى الرجل ٕا� ا7ُو� اXرتبة ã| النظر كان ـ الثانية ا7_ية ã|و
بَک يأ[Çرون 9ٔÇX ا ٕاّن قـال ـ الرجل hبتقد Øفعـ� ء@, ا£يى ٕا� 7 ٕاليه@, وجاء Ïºمو

الناصح�@/ من لَک ã Ùæ ٕا فاخُرج لَيقتلوك
اّلـذيى Ï½ا7ٔق ٕا�اXسجِد ا¡راِم اXسجِد من لي9ً بعبِده Ìي Öºأ اّلذيى ُسبحاَن

/@١ . ١٧ ـ آياِتنا من يُه Ôeل حولُه باَر@كنا
ليـ6ً@, عبده@, أÌºي@, ُسبحاَن@, ـ@ بقرائـن الكرZة ا7_ية أّن :@ ال«Ìيى ã| سـبق
nالعـا ÇTدودة ã| Ø ãæالروحـا السـ� ع� تدّل آياتنـا@: باركنا@, ,@Ï½ا7ٔق اXسـجد@,

البدن@/ wذا تعلّقه ã| وعروجه الروح س� أيى Ø ãæÊ»ا�
اXسجد فٕاّن اÇXقّدس@: البيـت ã| وباXسجد اXاّديى بالس� التفسـ� و7@يصّح
مسـجد ٕا� الس� ٕا� ا7_يات ٕاراءة ã| حاجة و7 وأع6ها@, اXساجد أ¾Ìف ا¡رام



٣١١ قضب

وا7_ية ا7ٔرض@, قطعات bيع ã|@موجودة ا¤دودة يّة اXادِّ ا¤سوسة ا7_يات فٕاّن آخر@,
وأجزائـه وقواه وأعضائه جوارحه بBم ا7ٕنسان نفس وجود اXاّدة nعا ã| الك�ي

وت¿JÌه@/ وتشكيله ونظمه
ف6 ّية@: ×G7ٕا والصفات اÊº7ٔء حقائق ومشاهدة الروحانيّة اXعقولة ا7_يات وأمّا
ا¢صوصة وا7ٔمكنة الظاهريّة وا¡واس البدنيّة التقوي وٕاعFل البدن س� ٕا� Iتاج
وحصول وسجود@, كامل وانكسار تاّم خضوع ÇIقّق ع� يBّتب بل ّية@, مادِّ واُمور
ومنxي السجود اòضوع@وحقيقة مقام@حّق ٕا� @يصل ØKح أنانّية@, ¼Íفة@وTو عبوديّة

/@Ï½ا7ٔق اXسجد ـ@ والفناء ا7نكسار درجة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قضب@:

قَضباً@/ ء ãÏ¿ال قَضبت يقال ء ãÏ¿ال قطع ع� يدّل صحيح أصل قضب@: ـ مقا
ا7ٔرضون قاِضب@: ÒXوا ُتقَضـب@, ا Øu@7ٔ يت Ød ْطبة@, الرَّ والَقضـب@: الُغصـن@/ والَقضيب@:
وقُضابَة ل6ُمور@, قَطّاع قَّضابة@: ورجل قَطّاع@/ وَقضيب@: قاضب وسيف الَقضب@, ُتنبت
ارQله@, ٕاذا ا¡ديَث@, اقتضب الباب@: ومن ُقضب@/ ٕاذا أطرافه من يتساقط ما الَكْرم@:

روّية@/ غ� عن اقتطعه @كأ@نّه

الك6م@: واقتضاب ء@, ãÏ¿ال من إقتطعته واقتضبـُته@: قطعه@, أيى قَضـبه ـ صحا
والقَضبة ٕانقطع@/ ء@: ãÏ¿ال وانقَضب مقتَضب@, وكتاب مقتَضب شعر هذا يقول ارQاله@,
َمقَضـبة@/ فيه تنبت الّذيى واXوضع بالفارسـّية@, ا7ٕسِفسـت وهيى طبة@, الرَّ والَقضب@:
وقّضبت بالَقضيب@, ÍÈبه قَْضباً@: وقضبَه ا7ٔغصان@/ وهيى الُقضبان@, واحد والَقضيب

الربيع@/ أيّام أغصانه قطعَت ٕاذا تقضيباً@, الَكْرم

الَقضيب قَضبک ء@/@والَقْضب@: ãÏ¿ال من اقتطعته القطع@/@واقتضبته@: الَقضب@: ـ لسا



قضب ٣١٢

ِقسـيّاً@/ أو Îºاماً مyا لتتّخذ أغصاٍن من قضبَت ما ع� يقع Ëºٕا والَقضب@: وLوه@/
ويقال مكانه@/ من الكوكب وانقضب انðعته@واقتطعته@/ هو ا Ø̂ ٕا ا¡ديَث@: اقتضبت ومنه
وطـالت َسِبطت شجر كّل الشـجر@: من الَقضب الليث@: وِمقضاب@/ ِمقضب للِمنَجل

َغّضاً@/ اXقتَضْب النّبات من اُ@كل ما والَقضب@: أغصانه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن منه@/ وا7نðاع وقطعه ء ãÏ¾ من ا7ٔخذ هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
ا¡Çديث وانðاع مyا@/ وا7نðاع وقطعها وغ�ه الكرم أغصان من ا7ٔخذ مصاديقه@:
وهكذا اXقاتل�@/ ا7ٔعداء من وقبضه أخذه باعتبار القاضب والسيف ا7ٔحاديث@/ من
ÇXا يـقال اللـحاظ وwذا الكوا@كب@/ ب� من وقبض انðع وكأ@نّه الكوكب انقضاب

اßXنجل@/ وهو قضب ßXا به يُقبَض

فـيكون القـيود@, هـذه بلحاظ بل القطع@, مطلق ]Çع� ليست اXاّدة أّن فظهر
Qّوزاً@/ ا7ٔصل موارد غ� ã| استعGFا

وَقـْضباً وِعـَنباً حبّاً فzا فأنَبْتـنا َشّقاً ا7ٔرَض شَقْقنا Øj اً َصبّ اXـاَء َصَبـْبنا أ@نّا
/@٢٨ . ٨٠ ـ 9ً ÒKو وَزيتوناً

واسطة@/ ب6 أو بواسطة ا7ٔرض من وبروزها اXوضوعات هذه Iّصل يراد

من تنبت وشـجراً نبـاتاً كوuا بلحاظ والنخل@: والزيتـون والَقضب فالِعنـب

ã|وسبق بواسطة@, تتحّصل ّب@: Ò¡كا أ\اراً كوuا وبلحاظ واسطة@/ ب6 Iصل ا7ٔرض@:
من وع�كّل ع�ا£موع وتطلق وا¥ر الشجر Vموع ع� تدّل ا Øuٕا والعنب@: الزيتون

وا¥ر@/ الشجر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣١٣ قّض

قّض@:

ء@/ ãÏ¿ال ã| ُخشـونة ِخر وا7_ ء@/ ãÏ¿ال ّ هُويى أحدها ث6ثة@: اُصول قّض@: ـ مقا
الطائر@: انقضاض ومنه وقع@, ا¡ائط@: انقّض قوGم@: ـ فا7ّٔول ء@/ ãÏ¿ال ã|ثقب َخر وا7_
وأصله بعد@, تنسحق n اXّس خشنة قَّضاء@: ِدرع قوGم@: ـ ãæوالثا ط�انه@/ ã| ُهِويّه
ا¡جارة@, Ì»ك والَقَضض@: ,@íم جان}ا وٕا� رمل تراwا أرضمنخفضة وهيى الَقّضة@,
و¡م الفراش@, يعلو تراب والقَّض@: َقضقاض@, أسد يقال العظام@, Ì»ك القَضقَضة: ومنه

ثق}ا@/ ٕاذا Îا@: ØÉ أقُ اللؤلؤة قَضْضُت ـ الثالث وا7ٔصل /@ ØãÏ¿ال عند تِرب ٕاذا قَّض@,

البكارة@, وهيى الِقّضة ومنه ثقبxا@, قتل@: باب من قّضاً اòشبة قَضْضت ـ مصبا
ء@: ãÏ¿ال وانقّض ط�انه@/ ã| هوي الطائر@: وانقّض ِقّضxا@/ أزلت ٕاذا اقتَضْضxا@: يقال
يسـقط@, nو تَصّدع ٕاذا انقّض يقول وبعÎÉم سقط@, ٕاذا ا�دار@: انقّض ومنه ,@Ì»ٕانك

ّور@/ Òtو ٕاuار قيل سقط فٕاذا

انت¿Ìت@/ اòيُل@: علzم وانقّضت أرسـلها@, Îا@: ØÉيَق اòيَل علzم قّض ـ لسا
ٕاذا هو وقيل الوقوع@, يريد ط�انه ã| وهوي اختات :@ÏØÉوتق وتقّضَض الطائر وانقّض

ء@/ ãÏ¾ ع� ليسقط ط�انه من هوي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| يقع ØKح ارتفاع أو قيام حالة من اLدار هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
السفل@/ ã| أو ا7ٔرض

صفة ã| واLـدار واسـتقامته@/ قيامه حالة من ا¡ائط اLـدار مصاديقه@: ومن
جانب ٕا� ط�انه اسـتقامة ã| الطائر ّ وهويى وا7نكسار@/ الضعف ٕا� وا¡جارة العظم



ÏÉق ٣١٤

البكارة@/ بٕازالة أو بالثقب ء ãÏ¾ [اميّة ã| اLدار واختيار واقتضاض غ�ه@/ أو صيد
حالة من اòيل وٕارسال والصفا@/ اòلوص بعد من والتلّوث ا7نكدار حالة وحصول

وهكذا@/ ا7نتشار@/ حالة ٕا� والتجّمع النظم

/@٧٧ . ١٨ ـ فأقاَمه َينقّض ُيريدأن ِجداراً@ فzا َفَوَجدا@
ا7ٔرض@/ ã| يقع ØKح ا7ستقامة حالة من اL7دار يريد أيى

فأقاَمه@/ ـ@ بقوله اXاّدة مقابلة ا7ٔصل ع� ويدّل

حالته قرب ٕا� ٕاشارة اختيار@: مع طلب ا7ٕرادة أّن مع ُيريد@, ـ بقوله والتعب�
اL7دار@/ ¾Ìف ã| فكأنّه اL7دار@, من

ã| Fك والطبيـعة@, بالتكوين أو بقصـد يكون أن من أعّم وا7ختـيار والّطلب
اXتوجه@/ كالقاصد ا7ٔعFل هذه ã| فيكون وغ�Yا@, والتسبيح السجود

بالضعف طبيعة@ٕا�اL7دار,@فكأّن@طبيعته ا7قتضاء فيه@ٕاشارة@ٕا�وجود وأيضاً
اL7دار@/ يطلب وا7نكسار

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

:@ÏÉق
�Çهته@/ وٕانـفاذه وٕاتـقانه أمـر ٕاحكـام ع� يدّل صحيح أصل ـ ÏÉق ـ مقا
ãÏÈالقـا يى Ùd ولذلک واحكم@, اصنع أيى ـ قاٍض أنَت ما فاْقِض ـ@ ا¡كم والقضـاء@:
آدم ابن ã| يُنفَـذ أمر 7ٔ@نّه قضاء اXنـيّة يت Ødو وُينِفذها@/ ا7ٔحكام ِكم ÔJ 7ٔ@نّه قاضياً@,

اXع�@/ Øتغ� ز Ø ÔY فٕاذا اòلق@, من وغ�ه

ونلت@/ بلغته :@ وطَريى وقضيُت حgت@/ :@Fzوعل اòصم� ب� قَضْيت ـ مصبا

ã| القـضاء العلFء واسـتعمل أّديته@/ ين@: والدَّ ا¡ّج وقضيت كذلک@/ ا¡اجة وقضيت
واستقضيته@: الكّل@/ ã| مصدر والقَضاء ¾Ìعاً@/ ا¤دود وقxا خارج تفعل ãKال العبادة



٣١٥ ÏÉق

حا@كمته@/ وقاضيته@: أخذت@/ :@ ã Ø8ح منه واقتضيت قضاَءه@/ طلبت

جاءت ا ØX الياء أّن ٕا7ّ قضيت من 7ٔ@نّه ٌ قضايى وأصله ا¡كم@, القضاء@: ـ صحا
فَـعا�@, ع� القضايا وا�مع مثله@, والقضـيّة ا7ٔقضـية@, وا�مع زت@, ØY ا7ٔلف بعد
عليه ÏÉفق وÍÈبه ,@ ãKحاج قضيت تقول الفراغ@, ]ع� يكون وقد فعائل@/ وا7ٔصل
تقول واu7ٕاء@, ]ع�ا7ٔداء يكون وقد قاتل@/ أيى قاٍض@, ØË Òºو منه@, فرغ كأ@نّه قتله أيى
القضاء ومنه Êواٍت@, Òº سبَع فَقضاهّن ـ والتقدير نع الصُّ ]ع� يكون وقد ,@ ã�دي قضيت

قاضياً@/ Øُص� أيى ف6ن@, ãÏÉاستُق ويقال والقدر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا� والبلوغ ا7[ام ]ع� عمل@, أو قول ã| اu7ٕاء اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
/@Fzف الyاية

اXقصود ٕا�منxي والبلوغ ء@/ ãÏ¾ ّ أيى ã| الفاصل القاطع ا¡كم مصاديقه@: ومن
وٕا[Çام وا¡ّق@/ الدين وتأدية وٕا[امها@/ والص6ة والعبادة ا¡ّج وأداء ا¡اجة@/ رفع ã|

آخره@/ ٕا� والبلوغ العمل

ا7ٔصل@/ آثار fن ا7ٕنفاذ@: القتل@, الفراغ@, oمفاه وأمّا

ٕا� وٕاب6غه عمله وٕا@كFل الواجب ٕا[ام فٕانّه الفائتة@: للعبادة القضاء مفهوم وأمّا
ذّمته@/ تفرغ ØKح اXكلّف ع� الواجب ا¡ّد

موضوع@, ّ أيى ã| ا¡كم جهة ã| وٕا[ام ٕاuاء هو فالقضاء والتقدير@: القضاء وأمّا
وآخره@/ كFله ٕا� اXورد ã| ا¡كم ينxيى ØKح

وحدود ع�قيود اòارج@, ã| والتحقيق التطبيق مقام ã| بعده يتحقّق والتقدير



ÏÉق ٣١٦

قدر@/ :@ ã| سبق Fك ـ@ Uصوصة
واu7ٕاء@/ ا7ٕ[ام جهة ٕا� القضاء ã| النظر فٕاّن وا¡كم@: القضاء ب� الفرق وأمّا

والَبّت@/ ا7ٕحكام جهة ٕا� ا¡كم ã|و

:@ ã| Fك ـ@ ا¡كم ã| فالقضاء

من �ةُ ßòا Gم يكوَن أن أمراً ورسولُه Ïا1ُ ÒÉق ٕاذا مؤمنٍة و7 Xؤمٍن كاَن وما
/@٣٦ . ٣٣ ـ أمرهم

/@٧٨ . ٢٧ ـ gÔMه بيyم ãÏÉيَق ربّک ٕاّن
/@٢٣ . ١٧ ـ ٕايّاه ٕا7ّ َتعُبدوا 7 Ïربُّکأن ÒÉوق

ِكم ÔJو يyُيى وهو اختلفوا@, Dف gMه قاطعاً Ør يُ وهو ,@ Økو حgه انxي ٕاذا أيى
ٕايّاه@/ ٕا7ّ 7@تعبُدوا بأن حgه

وتأخ� ع�@مغايرة@ب�@ا¡كم@والقضاء, م@gÔMه�@تدّل Òyبي@ ãÏÉيَق� الثانية@ فا7_ية
فٕاّن والقاطعّية@, والبتّـيّة ا7ٕحكام وهيى ا¡كم@, ã| زائدة خصوصيّة ع� يدّل ا¡كم
تعييناً التقدير ã| فٕاّن القضاء@, بعد القدر يذكر هذا وع� مفهوماً@/ أعّم وا7ٕ[ام اu7ٕاء

وIديداً@/ وتطبيقاً

:@ ã| Fك@ ـ العمل ã| والقضاء

/@١٠ . ٦٢ ـ Ìوا ß¿ فانتَ لوةُ الصَّ ُقضَيْت فٕاذا
/@٧٢ . ٢٠ ـ الّدنيا ا¡ياةَ هذه ãÏÉتَق ا Ø̂ ٕا قاٍض أنت ما فاقِض

/@١٤ . ٣٤ ـ ع�َمْوِته م ØGَد ما اXوَت عليه قَضْينا ØFفل
/@٢٠٠ . ٢ ـ َمناِسَككم r َقَضيْ فٕاذا

اXوت@/ وٕا[ام فzم@, والعقوبة العمل وٕاuاء الص6ة@, ٕا[ام يراد



٣١٧ ÏÉق

:@ ã| Fك ـ@ الزمان ã| والقضاء

/@٢ . ٦ ـ Ïأج9ً ÒÉق Øj
/@٢٩ . ٢٨ ـ بأهله وساَر ÏموÏºا7ٔجَل ÒÉق ØFفل

:@ ã| Fك ـ@ وال�نا¶ القصد ã| والقضاء

/@٣٧ . ٣٣ ـ َوطَراً مyا Ïزيٌد ÒÉق ØFفل
/@٢٣ . ٣٣ ـ ينتِظر َمن ومyم بَه ÒL Ï ÒÉق َمن yfم

أجل@, ٕا� زمان امتداد فٕاّن العمل@, ٕا� Fمرجعه الزمان ã|وكذلک القضاء وهذا
وبلحاظه@/ العمل باعتبار كلّها تعّهد@: Iقّق أو وحاجة@, بغية حصول أو

:@ ã| Fك ـ اXطلق والقضاء

/@٤٥ . ٤١ ـ م Òyبي ÒãÏÉ لُق ربَِّک ِمن سبَقْت @كلمٌة ولو7
/@٣٩ . ١٩ ـ ا7ٔمُر ÒãÏÉ ُق ٕاذ Ìة Ö» Ò¡ا يوَم وأنِذرهم
/@Fuزما وانxاء والعمل ا¡كم انقضاء مطلق يراد

:@ ã| Fك ـ@ تعا� ا# من والقضاء

/@٣٥ . ١٩ ـ فيكون كُن لُه يقوُل ا Ø̂ ٕا Ïأمراً ÒÉ َق ٕاذا سبحانه
/@٢٠ . ٤٠ ـ با¡ّق ãÏÉيَق وا1ُ

/@٤٧ . ١٠ ـ ُيظَلمون 7 وهم بالِقسط م Òyبي ÒãÏÉ ُق رسوGم جاَء فٕاذا
/@٧٨ . ٤٠ ـ با¡ّق ÒãÏÉ ُق ا1 أمُر جاَء فٕاذا

/@٤٢ . ٨ ـ َمفعو7ً كان أمراً@ ا1ُ ãÏÉلِيق ولكن
ا7ستع6ء مع ء ãÏ¾ طلب وا7ٔمر عمل@/ أو حكم ã| وٕا[ام ٕاuاء القضاء ٕاّن قلنا
ومـطابقاً ثابتاً يكون ما وا¡ّق مطلوب@/ وهو للطلب متعلَّـقاً يكون ما ع� ويطلق



ÏÉق ٣١٨

مورده@/ ٕا� ء ãÏ¾ ٕايصال هو والقسط للواقع@/

فيوَجد كُن له فيقول طلبه@: وأ@كمل أمره Økوأ أÇuي ٕاذا تعا� ا# ٕاّن ـ وثانياً
تعا�@: قال Fك وهذا اòارج@, ã| ويتحقّق

/@@٨٢ . ٣٦ ـ فيُكون كُن لُه يقوَل أن َشيئاً أراَد ذا@ ٕا أمُرُه ا@ Ø̂ ٕا
ا7ٔمر ٕاuاء مرتبة ã| كالقضاء وهو ا7ختيار@, مع الّطلب عن عبارة ا7ٕرادة فٕاّن

والطلب@/

اFXت ِقبال ã| ا¡ياة فٕاّن ا¡ياة@, صفة من منðعة ا Øuٕا القدرة ã| سبق ـ وثالثاً

ّ حيى فهو Tدود@, وغ� متناه غ� وهو وجوده@, ع� تعا� وحياته الوجود@, وتساوق
الضعف عن ه ØOم @ي6زم@الضعف@,@وهو ا¡ّد@والتناهيى لقدرته@,@فٕاّن و7@حّد مطلق, وقادر

والفقر@/

ـ بقوله طلبه ويُظهر يقول شـيئاً@: واختار وطلب أراد ٕاذا تعا� فهو ـ ورابعاً
أن دون من اòارج@, ã| اXطلوب ذلک فيوجد موضوع@: ّ أيى ã|و كان@, ء ãÏ¾ أيى @كُن@,

زمان@/ أو ¾Ìط أو ء ãÏ¾ ٕا� يتوقّف

وÇLن شاء@, ٕاذا ويBك القـدر شاء ٕاذا يفعل wا ذاتيّـة صفة أو قّوة فالقدرة
ومواّد وسائل ٕا� القدرة ٕاعFل مقام ã| Lـتاج ذواتنا@: ã| والتقيّد ا¤Çدوديّة بلحاظ
الضـعف ويرتفع الكاملة@, والسببيّة العلِّيّـة [اميّة نستgل ØKح ومقّدمات@, و¾Ìائط

واXوانع@/
يشاء ما فيفعل وحاجة@: وفقر وضعف وقيد حّد ّ أيى عن ه ØOXا القادر ا# وأمّا
ماّدة ّ أيى ٕاNاد ã| الكامل والسبب التامّة العلّة هيى الفعليّة فٕارادته يشاء@, كيف يشاء ]ا

ء@: ãÏ¾ أيى تكوين ã|و وصورة@,

/@٤٥ . ٢٤ ـ َقدير ٍء ãÏ¾ ع�كّل ا1َ ٕاّن َيشاء ما ا1ُ لُق ÒO



٣١٩ قطر

/@١٤ . ٢٢ ـ ُيريد ما َيفعل ا1َ ٕاّن
/@٤٠ . ٣ ـ يشاء ما َيفعل ا1ُ @كذلک

ãÏÉيق و7 قسطاً ٕا7ّ يريد ف6 :@oرح nعا oحك قادر تعا� ا# ٕاّن ـ وخامساً
آخرين@, حقوق ٕا� عدوان الظلم فٕاّن وعدوان@, ظلم حقّه ã| Zكن و7 با¡Çّق@, ٕا7ّ
ã| Tدود وغ� مطلق Ø ã�غ تعا� وهو وا¡اجة@, والضعف والنقص الفقر ي6زم وهو
ا# تعا� ولغو@, وعبث وجهل وفقر نقص تعا� منه فالظلم قدرته@, و7@تنxيى غناه

ذلک@/ عن

/@٢٧ . ٦٩ ـ القاِضية كاَنت ا@ Òx لَيْ يا ِحسابَيْه ما وnأْدِر
ليxا فيا وا¡ساب@, بال¿Êل الكتاب وٕايتاء والبعث اXوت من التحّو7ت أيى

/@ ãÏ¿عي صفحات Xنxي وخا[ة ãçيا¡ متّمة @كانت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قطر@:

وقال يتعّدي@, و7 يتعّدي وقطرته@, وقََطراناً قتل باب من قَْطراً اXاُء قَطر مصباـ
قََطرات@, وا�مع النقطة@, والقَْطرة@: أقَطْرته@/ فيقال با7ٔلف بل بنفسه يتعّدي 7 زيد@: أبو
]Çع�@/ كلّها وقّطرتـه@: وأقطرتـه ا¡لق ã| اXاء وقطرت قطرة@, قطرة سال وتقاَطر@:
ِفعال وهو وُكُتب@, كتاب مثل قُُطر وا�مع واحد@, نسق ع� عدد ا7ٕبل@: من والقِطار
وقـّطرtا مَقطورة@, فهيى قِطاراً@, جعلxا ا7ٕبل@: وقطرت الِبسـاط@, مثل اXفعول ]ع�
وا�مع والناحية@, ا�انب والُقطر@: ذاب@/ ÔXا ا¡ديد ويقال النحاس@, والِقطر@: مبالغة@/
Ì» ßوا� عليه@, للعبور ع�اXاء Ò�ما@يُب والقَنْطرة@: قَْطرة@/ اXطر,@الواحدة والقَطر: أقطار,
ا7ٕبـل بـه ويط� اw7ل شـجر من يتحلّل ما والقَِطران بناء@/ وغ� بناء 7ٔ@نّه أعّم@,
والقِنطار الطاء وسكون القاف Ì»وك الطاء@, Ì»وك القاف فتح لغتان@: وفيه وغ�ها@,



قطر ٣٢٠

هو وقيل دينار@/ آ7ف أربعة هو ا Ø̂ وٕا العرب@, عند وزن له ليس بعÎÉم قال ِفنعال@:
الكث�@/ اXال

فالقُطر ا7ُصول@: متبائنة وكَِلُمُه قياس@, ع� غ�موضوع باب هذا قطر@: ـ مقا
وYا ُقطريه@, أحد ع� ألقاه أيى فقطَّـره@: طعـنه يقال ا�وانب@, وا7ٔقطار@: الناحية@,
مـعناه 7ّٔن اÇXوضع@, هـذا ã| يَنقاس باب وهذا وغ�ه@, اXاء قَطر والَقطر@: جانباه@/
أن Wكن والقَِطران@: يقُطر@/ بوله الّذيى القاِطر@: والبع� ا7ٕبل@/ قِطار ذلک ومن التتابع@,
قََطر وقوGم النحاس@/ الِقطر@: القياس هذا ليسمن ا ØWو يقُطر@/ ا ØW 7ٔ@نّه بذلک@, يسّمي

ذهب@/ أيى ا7ٔرض@, ã|
وأقَطر وقََطراناً وقُطوراً قَطراً يَقُطر يّال السَّ من Yا Ôوغ� والدمع اXاُء قَطر ـ لسا
من وÍÈب الذائب@, النحاس والِقطر@: قطرًة@/ قطرًة ٕاسالته ء@: ãÏ¿ال وتقط� وتقاَطر@,
الفرس@: وأقطار قَّ�@, الشِّ والقُطرين@: ,@Bُالق وكذلک وا�انب@, الناحية والُقطر@: ال�ود@/

ورائحته@/ به@, ُيتبّخر الّذيى والعود ونواحيه@, منه أ¾Ìف ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من ء@, ãÏ¾ وانفصال Tـدودة@, قطعات تتابع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
غ�ه@/ أو مايع ã| الكّل@,

من يBّشح ما وسـي6ن اÇXطر@/ من أو اXاء من قََطرات تتابع مصاديقه@: ومن
وسيع@, مكان من تنفصل وقطعة آخر@/ فلّز أو Lاس من ويذوب يسيل وما شجر@/

ء@/ ãÏ¾ من متجلّياً أو متظاهراً ي6حظ وما ء@/ ãÏ¿ل جانب ويعت�من ينفصل وما

ما مyا كّل ã| ي6حظ مصادر واXقاَطرة@: والتقاطر والتقط� وا7ٕقطار فالقَطر
والتعّلق@, الوقوع وجهة بالفاعل@, قيامه وجهة ا¡دث@, ظهور من صيغها@, من يستفاد



٣٢١ قطر

التداوم@/ وجهة

من كالسي6ن الَقطر@, من Uصـوص وشكل خاّص نوع فيه ي6حظ والِقطر@:
ال�ود@/ ã| والتنّوع غ�ه@, أو ذائب Lاس

غ�ه@/ أو وسيع مكان عن وينفصل يُقَطر ما فيه ي6حظ والُقطر@:

الكـلمة وهذه مال@, أو كيل أو وزن من وسـيع مقدار فيه ي6حظ والِقنطار@:
أيضاً القَِطران كلمة أّن Fك ,@ ã8تطبي فرهنگ ã| Fك ـ وال«Ìيانيّة ا7_راميّة من مأخوذة

فراجعه@/ ـ اللغت� من مأخوذة

/@٧٥ . ٣ ـ ٕاليک ه يؤدِّ بِقنطار تأَمنْه ٕان َمن الِكتاِب أهِل ومن
/@٢٠ . ٤ ـ شيئاً ِمنه تأُخذوا ف9 ِقنطاراً ٕاحداهّن Ôrوآتي

َهب الذَّ ِمن ِة َقنطََر ÔX ا ß�والَقناط Ò�والَبن النِّساِء ِمن واِت ÒÎ Ú¿ال ُحبُّ للنّاس ُزيِّن
/@١٤ . ٣ ـ مة سوَّ ÔXا ْيِل Òòوا ة والفضَّ

ا7ٔمن بقرينة ,@ Øمع� وزن أو بكيل التفس� يصّح و7 عرفاً@, الكث� اXال يراد
به يتعلّق 7 الوزن أو الكيل فٕاّن والفّضة@, والذهب وا¤بوبيّة وا7ٔخذ وا7ٕيتاء والتأدية

اXال@/ أيى واXكيل@, اXوزون ع� تتعلّق بل ,@ ãæعاXا هذه
ـ نيا الدُّ ا¡ياِة َمتاُع ذلک ـ الدنيويّة حياtم ã| للناس زينة ا Ø{ُح ا7ُمور فهذه
فنفس /@ ّ معنويى أو ماّديى ã| عرضيّة أو ذاتيّة ء ãÏ¿ال ظاهر ã| حسن عن عبارة والزينة
Çا Øuفٕا اXشxيات@, من اXاّدية ا7ُمور 7 الدنيوّية@, ا¡ياة جريان ã| زينة ُجعل ا¡ّب
مشقّة توجب ا7ُمور هذه ٕاّن وأيضاً الزينة@, علzا يصدق و7 منفصلة@, خارجيّة اُمور
الباطنيّة ا7لتذاذات من فهو wا@: والتعلّق ا Ø{ح وأمّا ا¡ياة@, ã| وزaة وابت6ء وكدورة

الدنيوّية@/ ا¡ياة جريان ã| والتعيّشات

وعي¿Îا@/ الدنيا ا¡ياة ã| زينة ويكون ,@ Ø ã�باط Ø ãقل� أمر فا¤بّة



قطر ٣٢٢

/@٣٣ . ٥٥ ـ وا7َْٔرض موات السَّ أقطاِر ِمن َتنُفذوا �ْسَتطَعrأن ٕان
/@١٤ . ٣٣ ـ الِفتنة ُسِئلوا Øj أقطاِرها من علzم ُدِخَلْت ولو

Tدودة @قطعة ّ من@أيى أو Êوات@وا7ٔرض@, Ø»ال من منفصلة من@قطعات@Tدودة أيى
مyا@/ نقطة ّ أيى ومن ي'ب من

ãKال النـقاط أّن ٕا� ٕاشارة غ�ها@: أو النواحيى أو ا�وانب دون wا والتعب�
مفروضة صغ�ة Tدودة نقاط الكّل@: عن ومسـتثناة منفصلة ا Øu@أ مع مyا@: ينفذون
بُسلطان@/ ٕا7ّ َتنُفذون 7 ـ أيضاً مyا النفوذ يستطيعون 7 هذا ومع تصّورهم@, ع�

/@٩٦ . ١٨ ـ ِقطراً عليه اُفِرغ ãæقالآتو ناراً َجَعلَه ٕاذا Ø5ح
. ٣٤ ـ الِقـطر Ò�َعـ له وأرَسلنا ¾Îٌر وَرواُحها ¾Îٌر ُغدّوها Ò́ الرِّ ولُسلDَن

/@١٢

له اختصاص و7 الفلّزات@, ã| وهو السي6ن من اòاّص للنوع الِقطر ٕاّن قلنا
ُزَبـَر ãæآتـو ا¡ديد@, ُزبر من بكونـه حة ØÍ½Xا ا7ُو� ا7_ية عليه ويدّل بالنحاس@,
ا7_ية ã| فالِقطر ـ ناراً جعله ٕاذا Ø5ح انُفخوا َدق�قال الصَّ Ò�ب ساوي ٕاذا Ø5ح ا¡ديد

ا¡ديد@/ ã| وَذَوبان سي6ن ع� يدّل

من واXراد ع�@/ أَسلنا@, اُفِرغ@, انُفخوا@, ـ بقرينة ذوبان@: ع� د7لة ا7_يت� ã|و
اXعدن@/ من نُبوعه القطر@: ع� ٕاسالة

Ï¿وَتـغ َقِطـراٍن من Ìابيُلهم Òº ا7ْٔصفاِد ã| Ò�ن ُمقرَّ َيومئٍذ الُمْجِرمـين وَتري
/@٥٠ . ١٤ ـ اُر النّ وجوَههم

وكون مyا@/ تBّشح أو ا7ٔشجار بعض من مستخرجة ُدهنيّة عصارة القَِطران@:
ال«Ìبال@/ @راجع ـ أ¨اً اً ØX@وتأ شديداً احBاقاً يوجب منه والثياب القمص

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



٣٢٣ قّط

قّط@:

قططُت يقال عرضاً@, ب«Ìعة ء ãÏ¿ال قَطْع ع� يدّل صحـيح أصل قّط@: ـ مقا
البـاب ومن يقطعها@/ كأ@نّه ـَقق@, Ô¡ا يعمل الّذيى اòّراط والقَطّاط@: قطّاً@/ أقُطّه َء ãÏ¿ال
ٕانّه فيقال الِقّط@: وأمّا قَطّاً@/ ُقّط كأ@نّه ْبِط@, السَّ خ6ف يOويى الّذيى وهو الَقَطط@, عر الشَّ
]Çع� َقـّط فأمّا عليه@, اXكتوب ã| الّذيى التقطـيع جهة من فلعلّـه با�ائزة@, ّک الصَّ
]ع� قَطاِط ويقولون قّد@, وا7ٔصل ا7ٕبدال من ذاك ا Ø̂ ٕا الباب@, هذا فليسمن حسب@:

/@ ãحس�

والِقّط@: َبْريه@/ ã| عرضاً رأسه قطعُت قتل@: باب من قَطّاً القلم قطَطُت ـ مصبا
والِقّط@: قطوط@/ وا�مع الكتاب@, والِقّط@: وِقَطط@/ قِطاط وا�مع ,@jا7ُن والقِطّة ّر@, ßGا
عودة@, Ôا� شديد أيضاً@: وقََطط َقّط وَشعر كذلک@, وامرأة وَقَطط@, َقّط ورجل النصيب@,
وَقْط /@ ãÏÈاXا الزمان ã| أيى ,@ َقطُّ فعلتذلک وما /@ الزSيى شعر الَقَطط@: ـ الxذيب ã|و
هـنا ومن ,@ ãَحْس� أيى ã�ْقَط تقول ء@, ãÏ¿بال ا7@كتفاء وهو حسب@, ]ع� بالسكون@:

وغ6@/ ارتفع قتل@: باب من قَطّاً عر السِّ وَقطَّ فقط@/ مّرة رأيته يقال

وقيل وLوها@, قّة Ô¡كا لب الصُّ ء ãÏ¿ال قطع هو وقيل عاّمة@, القَطع الَقّط@: ـ لسا

ã| والِقّط /@ قطَّ ط توسَّ وٕاذا قدَّ َع6 ٕاذا كان ٕانّه :@GعI Ø ãع� عن وُرويى عرضاً@, القطع هو
بِصلة ل6ٕنسان الصحيفة وأصله النصـيب@, والِقّط@: ا¡Çّظ@, وهو ّک الصَّ العرب@: @ك6م
وِصكاك ِرقاع ã| مكتوبة رج ÔH ا Øu@7ٔ يت Ød وا7ٔرزاق@, ا�وائز wا وأراد wا@/ يوَصل
الليل@: من ِقّط ÏÉوم عربّية@/ أحس}ا 7 ـ دريد ابن قال ّنور@, السِّ والِقّطة@: مقطوعة@/

ساعة@/

اXكتوب@/ مدرك@/ و نوشته @= گيتا@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ã8تطبي فرهنگ



قطع ٣٢٤

ّرة@/ ßGا ماده@/@ گربة @@= گوتو@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ã8تطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقـه@: ومن وتشّخص@, Øتعـ� مع قطع هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا7ٔصل أّن
اXشّخصة@/ وا�ايزة َبريه@/ عند ال6ّزم هو ع�ما ت ÔLو قُطع ٕاذا والقلم / Øع�Xا النصيب
وTدوداً@/ معيّـناً به يُكتَـ� وما Ìاح@/ Ú»وال الرخصـة قبال ã| وارتفع غ6 ٕاذا عر والسِّ

ãÏÈاXا بالزمان وHصيصه العمل وIديد ا7سBسال@/ قبال ã| اXتجّمع ا£عَّد عر والشَّ
/@ Øتع�Xا

Uصوصة قاطعيّة فيه الِقّط أّن ٕا� مضافاً ال«Ìيانّية@, من fأخوذة ّرة@: ßGا وأمّا
أعFله@/ ã|

/@١٦ . ٣٨ ـ ساب ß¡ا يوِم قبَل نا@ ِقطَّ لنا@ ل عجِّ ربَّنا وقالوا
والعذاب@/ ا£ازاة من لنا ويتّع� يُقطَع ما أيى

قيد فيه ي6حظ ا¡ّظ فٕاّن والقسمة@: وال«Îم والنصيب ا¡ّظ دون به Øع� وقد
شخص ٕا� النسبة ال«Îم@: ã|و شخص@/ مقابل ã| النصب النصيب@: ã|و ا7ستفادة@/

ال«Îم@/ راجع ـ@ ا7نقسام القسمة@: ã|و /@ Øمع�

اòارج@/ ã| Øوالتع� القطع جهة من مبالغة الَقّط ãف�

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

قطع@:

وانقطع احتبس@, الغيث@: وانقطع انقطاعاً@, فانقطع قَطعاً@, أقطُعه قطعتُه ـ مصبا
قطعة له وقطعت ِقَطع@, وا�مع ء@, ãÏ¿ال من الطائفة والِقطعة@: ُحبس@, أو َجّف الyر@:



٣٢٥ قطع

قطيعة@, عبده ع� السيِّد وقطع أخذtا@/ قطعة@: ماله من واقتطعت قّررtا@/ اXال@: من
منعـته@/ حقِّـه@: عن وقطعـته هجرتـه@/ الصـديق@: وقطعت والÍÉيبة@/ الوظيفة وهيى
قطع@: ÒXوا القطع@/ آلة قطع@: ßXوا أبطلxا@/ الص6َة@: ا¡ديُث وقطع ُجزته@/ :@ الواديى وقطعت
:@sالغـ من والقطـيع طرقـه@/ ٕاليه ينxيى حيث ء@: ãÏ¿ال ومنقطَع ء@, ãÏ¿ال قطع موضع

الفرقة@/

قـطعت يقال ء@, ãÏ¾ وٕابانـة ¼ÍÒم ع� يدّل واحـد صحيح أصل قطع@: ـ مقا
ِقـطعة@/ كأ@نّه اللّيل@, من الطائفـة والِقطع@: اGجـران@/ والقطيعة@: قَطعاً@/ أقطُعـه َء ãÏ¿ال

الِقصار@/ الثياب واXقطَّعات@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جهة من ا7ٔجزاء ب� وحيلولة مطلق فصل هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا7ٔصل أّن
أم بينونة حصل سواء معقولة@, أو Tسوسة معنوّية@, أو ماديّة وا7رتباط@, ا7تِّصال

/@7
والقرض@: والقّط والفلق والفرق الفصل ومواّد اXاّدة ب� والفرق
/@Fyبي الفصل Øj أّو7ً شيئ� ب� الوصل فيه ي6حظ الفصل@: أّن

/@Fyبي التفرقة Øj شيئ� ب� ا�مع فيه ي6حظ والفرق@:

بينونة@/ حصول مع ء ãÏ¾ ã| انشقاق هو والفلق@:

وTدودّية@/ Øتع� حصول مع انقطاع هو والقّط@:

قطعات@/ ع� وٕابانة قطع والقرض@:

وwذا ا7ٔجزاء@, ب� وا7تِّصال ا7رتباط ã| وفصل حيلولة ٕاNاد مطلق فالقطع
ا£يد@/ ا# ك6م ã| استعt7Fا موارد ã| وباXواّد باXاّدة التعب� لطف يظهر



قطع ٣٢٦

ا¤سوس@: ّ يى اXادِّ فالقطع
/@٥ . ٥٩ ـ ِلينَة قطَْعrمن ما

/@٣٨ . ٥ ـ جزاًء F Òvأيد فاقَطعوا والّساِرقُة والّسارُق
:@ ّ اXعنويى واXعقول

/@٢٧ . ٢ ـ يوَصل بهأن ا1ُ أمَر ما وَيقَطعون
/@٢٢ . ٤٧ ـ أرحاَمكم وُتقطِّعوا ا7ْٔرِض ã| ُتفسدوا أن

ٕابانة@: مع والقطع

/@٤ . ١٣ ـ متجاِورات ِقَطع ا7ْٔرِض ã|و
/@٧١ . ٢٠ ـ منِخ9ف وأرجلكم أيديكم ف9ُقِطعّن

ا7ُخروّية@: nالعوا ã| والقطع

/@١٩ . ٢٢ ـ نار من ِثياٌب ُقطِّعتGم
/@١٥ . ٤٧ ـ َفَقطَّعأمعاَءهم ÓD Òa ماًء وُسقوا
/@٤٥ . ٦ ـ َظلموا اّلذين القوم داِبُر فُقِطع

/@٧٢ . ٧ ـ كّذبوا اّلذين دابَر وقَطْعنا
/@٧ . ٨ ـ الكافرين دابَر وَيقطع

نتيجة ب6 آخره انقضاء عن عبارة وقطعه منه@, يتأّخر وما آخره ء ãÏ¾ كّل دابر
الواقع@: ا¡ّق خ6ف ع� كان ٕاذا أمر جريان فٕاّن حياته@, جريان وانقطاع مطلوبة@,
والتكذيب@: ا¡ّق@, Bس والكفر@: ,Bأب فيكون استقرار, و7 فيه 7@ثبات مðلز7ً يكون

ا¡ّق@/ عن Qاوز والظلم@: ا¡ّق@, Uالفة
/@٣٢ . ٥٦ ـ وW7نوعٍة َمقطوعٍة 7 كث�ٍة وفا@كهٍة اليَمين@/// وأصحاُب



٣٢٧ قطف

اXناسب اXوافق والغذاء الطّيب الرزق عن عبارة ا�نّة ã| ا Øu@أ الفا@كهة ã| تقّدم

فهيى Wنوعة@, و7 غ�مقطوعة كث�ة متنّوعة ا�نّة ã| فالفوا@كه /@nالعا تلک سنخ ومن
منع@/ و7 غ�انقطاع من ا7ٔوقات bيع ã| موجودة

/@٣٢ . ٢٧ ـ دون ÒÎ¿ تَ Ø5ح أمراً@ قاِطعًة @ُكنُت ما أمريى ã| ãæأفتُو
ب¿Îادتكم@/ ٕا7ّ أجزمه وما ا�ارية ا7ُمور ب� من أمراً ل اُفصِّ ما أيى

ء ãÏ¾ قطع وهو اXع�@, هذا من مأخوذ اليقـ�@: ]ع� اXصطلح القطع وأصل
وا7ٔشياء@/ ا7ُمور من وفصله

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

قطف@:

ذلک@, يسـتعار Øj شجرة@, من \رة أخذ ع� يدّل صحيح أصل قطف@: ـ مقا
ِقطافه@/ دنا الَكرُم@: أقطََف ويقال الُعنقود@/ والِقطف@: قطفاً@, أقِطفها ا¥رة قَطفت فتقول@:
كأ@نّه قَطوف@, وهو الدابُّة قطَف فيقال ذلک ويستعار القُطوف@/ من يسقط ما والقُطافة

شيئاً@/ ا7ٔرض من يَقِطف قوا_Òه نقله Ìºعة من
القطاف زمان وهذا قطعته@, وقتل@: ÍÈب ãèبا من وLَوه العنَب قَطفت ـ مصبا
ابـن وقـال ء@/ البـطيى وغ�ها@: الدواّب من القَطوف :@ ãèالفارا وقال /@Ì»والك بالفتح

`ل@/ له دثار والقَطيفة@: طو@, Òòا تقارب مع س�ه أعجَل الدابُّة@: قَطف القطاع@:

ا¥ر@, من قُِطف ما والِقطف@: قطعه@/ وقِطافاً@: وقَطافاً وقَطَفاناً قَطفاً قطَف ـ لسا
قُطوف@/ وا�مع يُقطف@, ساعة العنقود أيضاً وهو

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

والتحقيق@:

ٕانّه سبق القضب أّن Fك ا¥ر@, من وا7ٔخذ القطع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن



قطم ٣٢٨

يقِطف كأ@نّه Ôيس� دابّة ع� يطلق الدابّة من والقَطوف ء@/ ãÏ¾ ّ أيى من والقطع ا7ٔخذ
اXنسوجات@/ ب� من مقطوفة لطيفة \رة ا Øu@كأ والقطيفة@: \رة@/ ا7ٔرض من

/@٢٣ . ٦٩ ـ دانية ُقطوفها عاليٍة َجنٍّة ã|
/@١٤ . ٧٦ ـ َتذلي9ً ُقطوُفها ّللت وذُ ا ÔG9ِظ علzم ودانيًة

اXقطوف@, ا¥ر وهو قِطف bع والقُطوف التسفّل@/ سبيل ع� القرب هو الدنّو
ٕا� ٕاشارة وفيه مبالغة@, اXقطوف ع� ويطلق القطف@, من نوع ع� يدّل أصله ولعّل

Gم@/ َهواٍن اقتطافَها وأّن يس�@, قريب وتناوGا Îºل دان قَطفها أّن
ٕا�نفس Fxنسب وأو�من أنسب ٕا�ا7قتطاف والذلّة الدنّو نسبة و�O@7أّن
أّن 7 وهوان@, وÎºولة دنّو ã| وكونه ا7قتطاف جهة ٕا� النظر فٕاّن واXقطوفات@: ا¥ار

مطلوبة@/ غ� فzا والتسفّل واGوان الذلّة فٕاّن ودانية@, وهيّنة ذليلة ا7ٔ\ار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قطم@:

الِق¿Ìة والقِطم�@: قطَعه@/ أو وذاقه ه عضَّ ÍÈب@: باب من ÓFْقَط قطََمه ـ مصبا
النواة@/ ع� ãKّال الرقيقة

النواة@/ بطن ã| ا¡بّة القِطم�@: ـ مقا

وهيى النواة ã| ãKّال الفوقة الصحاح@: ã|و النواة@/ شّق والقِطFر@: القِطم� ـ لسا
مyا تنبت ãKّال النواة ظهر ã| ãKال البيضاء النكتة هيى ويقال@: وا¦ر@/ النواة ب� الِق¿Ìة

النخلة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كّل@/ عن اXنفصل اXلحق ا¢بوء ا¡ق� ء ãÏ¿ال هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن



٣٢٩ قعد

= والقطم الكّل@, عن ا7نفصال = والقَطر اòبأ@, = الطمر ـ@ مواّد من مأخوذة والكلمة
والقطع@/ العّض

والنكتة@/ النواة@, بطن ã| وا¡بّة الق¿Ìة@, ع� اللفظ فيصدق

/@١٢ . ٣٥ ـ �ِقطم من لكوَن ÒZ ما ُدونه ِمن َتدعوَن واّلذين
تـابع حـق� ء ãÏ¾و قـطم� ع� ولو بوجه مالكيّة و7 سلطان Gم ليس أيى

حوائجكم@/ ويقضوا دعوتكم يستجيبوا أن يستطيعون فكيف Uبوء@,
/@١٨٩ . ٣ ـ َقدير ء ãÏ¾ ع�كّل وا1ُ وا7ٔرِض موات السَّ ُملُک و1ِ

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

قعد@:

كـان وٕان ا�لوس@, ُيضـاهيى وهو لف@, ÔO@7 منقاس مّطرد أصل قعد@: ـ مقا
اXّرة والقَعدة@: قُعوداً@/ يقُعد الرجل قَعد يقال با�لوس@, فzا 7@يتكلّم مَواضع ã| يُتكلّم
القعود كث�ة ُضَجعة@قَُعدة@: ورجل القعود@/ ã|@قبيحة حسنة@أو ا¡ال والِقعدة@: الواحدة@/
والّنفاس@, ا¡يض عن قاِعـد وامرأة امرأته@/ الرجـل@, قَعيدة والقَعيدة@: وا7ضطجاع@/
مـن فيه تقعد العرب كانت ¾Îر القَعدة@: وذو فادع@/ الضَّ قَعدات@: ÔXوا َقواعد@/ وا�مع

ا7ٔسفار@/

قواِعـد وا�مع قاعدة@, واXرأة ُقعـود@, وا�مع قاعـد@, والفاعل قَعد@, ـ مصبا
مَـقاعد ومـنه القـعود@, موضع قَعد@: ÒXوا أقعـدته@, فيقال باGمزة ويتعّدي وقاِعدات@,
عن اXـرأة وقعَدت له@/ Ørاه ل6ٔمر@: وقََعد عyا@/ تأّخر حاجته@: عن وقََعد ا7ٔسواق@/
واُقِعد@: 7تشxيه@/ فهيى الزوج وقعدتعن قاعد, فهيى حيÎÉا, أسّنتوانقطع ا¡يض:
وقواعد الزمن@أيضاً@/ وهو ُمقَعد@, فهو ,@ ãÏ¿للم ا¡ركة ف6@يستطيع جسده ã| داء أصابه



قعد ٣٣٠

الضابطة@/ والقاِعدة@: أساسه@/ البيت@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| أو قيام عن جلوس وهو القيام@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
bاد@/ ã| أو معنويّاً أو ماّدياً قيام@, موقعيّة

:@ ã| Fك ـ@ ا¤سوس يى اXادِّ فالقعود
/@١٩١ . ٣ ـ وع�ُجنوwم وُقعوداً ِقياماً ا1َ َيذكروَن اّلذيَن

/@١٢ . ١٠ ـ قا_اً أو قاِعداً أو ْنبه Ò� دعانا ÛÍ ÔÉال ا7ٕنساَن مسَّ وٕاذا

/@٦٨ . ٦ الظّاX�ـ القوِم مع الّذ@كري بعَد تقُعد ف9
:@ ã| Fك ـ@ ّ اXعنويى والقعود

/@٥٥ . ٥٤ ـ ُمقتدر مليٍک عنَد ِصدٍق َمقعِد ã|
/@١٧ . ٥٠ ـ َقعيد Êل Ù¿ال وعن اليَمين عن ياِن تلقِّ ÔX ا ØUَيتل ٕاذ

:@ ã| Fك ـ@ ا�Fد ã| والقعود

/@١٢٧ . ٢ ـ البيت ِمن القواعَد Ôoٕابراه يَْرفُع وٕاذ
/@٦٠ . ٢٤ ـ ِنكاحاً يَرجوَن 7 ãç9ّال النِّساء من والَقواعُد

نكاحاً@/ و7@يرجون اXزاوجة اُمور عن قعدَن ãç6ّال النساء أيى

مـزاجـاً مـتحّو7ت كوuـّن ٕا� ٕاشارة القاعـدات@: دون بالقـواعد والتعبـ�
التكس�@/ bع صيغ ã| Fك وٕاقتضاًء@, حا7ً ات Øومتغ�

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



٣٣١ قعر

قعر@:

كناية بيته@: قعر ã| وجلس ُقعور@, وا�مع أسفله@, uايُة ء@: ãÏ¿ال َقعُر ـ مصبا
ا6Xزمة@/ عن

هذا يقال ُسف6ً@, ذاهب ء ãÏ¿ال ã| َهزم ع� يدّل واحد@, صحيح أصل قعر ـ مقا
وانقعرت شّدق@/ ك6مه@: ã| الرجل وقّعر قع�ة@/ قَْصعة وهذه ا7ٕناء@, وقعر الب_@, قعر

انقلعت@/ الشجرُة@:

قَع�ة@, وقَصعة ُمقّعرة@, أيى َقعران@, وقَدٌح ُعمقها@, وغ�ها@: الب_ َقعُر ـ صحا

ØKح نزلت أيى البـ_@, قعرت ـ@ ãkالكسـا أصلها@/ من أقلعxا َقعراً@: الشجرة وقعرت
وأقعرت قعره@, ٕا� انxيت ØKح فيه ما ¾Ìبت ٕاذا ا7ٕناء@: وكذلک قعرها@, ٕا� انxيت

التعميق@/ والتقع�@: قعراً@/ Gا جعلت الب_@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قعـر مصاديقه@: ومن ء@, ãÏ¾ ã| العمق منxي هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
الشجر@/ قعر الك6م@/ قعر ا7ٕناء@/ قعر الب_@/

التسفّل@/ ذلک منxي والَقعر@: ء@, ãÏ¿ال تسفّل ã| جهة فالُعمق@:

والَقلع@: والَقعر والُعمق فر Ò¡ا ب� الفرق وأمّا

وIقّق ا¡فر وبعد سفل@/ ã|و ُحفرة ذا ء ãÏ¾ جعل جهة ٕا� ا¡فر@: ã| فالنظر
منxي وهو القعر Jصل Øj العرضوالطول@/ قبال ã| تسفّل العمق@وجهة فل@Jصل السُّ

ء@/ ãÏ¾ نزع فهو القلع@: وأمّا العمق@/ ذلک



قفل ٣٣٢

Çم Øu كأ@ الّنـاُس )ُع تَ ُمسـتِمّر ٍس Ö ÒL يوم ã| ¼Íاً ÖÍ Ò¼ ِرJاً علzم َسـْلنا أْر ٕانّا
/@٢٠ . ٥٤ ـ ُمنَْقِعر ٍل Ö ÒK أعجاُز

واُصـول شديد وتعلّق Tكم مستقّر Gم كان ولو مسا@كyم@, عن تOعهم أيى
اXستقّر@/ الثابت كالنخل راسخة@,

جهة ومن واستحكاماً استقراراً ا7ٔشجار أشّد لكونه النخل@: بأعجاز والتشبيه
التعلّق ٕا� Tتاجة أعجاز فهيى اُصوله@: ã| النافذ التعّمق هذا ومع اُصوله@, ã| التعّمق
غ�ه أو بتقّعر مستقّرها عن انقطعت فٕاذا الثابت@, وا7ستقرار والBاب باXاء الشديد
عاجزة ضعيفة Kلها@: ã| ا7ستقامة@وا7ستحكام مع@تلک فهيى فzا@/ 7@حياة تب8@يابسة

Tتاجة@/
/@٨ . ٦٩ ـ خاوية Kل أعجاز م Øu@كأ عي ÖÍ Ò¼ فzا القوَم ي Ò=ف

ضعفاء عاجزين ٕا�كوuم وبا7ٔعجز: تعّلقهم@/ ٕاشارة@ٕا�شّدة فالتعب�بالOع@:
وا7ٕستقامة@/ والتعلّق الرسوخ هذا مع

فٕاّن قعره@: ويُري يظهر Mيث قعر ذا ص�ورته وهو با7نقعار النخل وتوصيف
oومستق Tكم فرع Gا كان وٕان والضعف@, العجز غاية ã| تص� ا¡الة هذه ã| اُصوله

وحادثة@/ ر´ ّ بأيى تOع فهيى ظاهراً@, مرتفع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قفل@:

باGمزة ويتعّدي واËº7ٕ@قَفَل@, رجع@, باب@قعد@: من سفره@قُفو7ً من قفَل ـ مصبا
ع� القافلة وتطلق قَوافل@, القافلة وbع قافلة@, وا�مع قاِفل@, والفاعل أقفلته@, فيقال
يقال بل غلط@, فقد فقط@: السفر من الراجعة القافلة قال ومن :@ ãèالفارا قال الرفقة@/
وأقفلت أقفال@, وا�مع معروف@, والقُفل بالرجوع@/ Gا تفاؤ7ً أيضاً بالسفر للمبتدئة



٣٣٣ قفل

مُقفَل@/ فهو الباَب@,

ع� ـ وا7_خر سفر@/ من أْوبة ع� أحدYا ع� يدّل صحيح أصل قفل@: ـ مقا
للذاهب� يقال و7 السفر@, من الرجوع وهو الُقفول@, ـ فا7ّٔول ء@/ ãÏ¾ ã| وشّدة ص6بة
القُفل@, ومنه اليابس@, اòشب وهو فالقَفيل@: ـ ا7_خر ا7ٔصل وأمّا يرجعوا@/ ØKح قافلة
هو للبخيل@: ويقال مُقفَل@, فهو الباَب@, أقفلت يقال وِشّدًة@, شّداً فيه 7ّٔن بذلک Çيى Ød

َضواِمر@/ قَواِفل@: وَخيل يبس@, ُء@: ãÏ¿ال وقَفِل اليدين@/ مُقفَل
أقفلته وقد ا7ٕقفال@, وفعلُه معروف@, القُفل@: الليث@: قال ـ ١٦٠ . ٩ الxذيب

مقتِفلة@/ وامرأة خ�اً@, يديه ب� من رج ÔO 7 الّذيى الناس@: من واÔXقتفِل فاقتَفل@,

بست@/ @قفل@, = قوف6@ @ـ@ ãæياÌº ـ@ @ ã8تطبي فرهنگ

بست@/ @قفل@, =@ قوف6 @ـ@ @آراميى @ـ ã8تطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويقابله الغلق@, من أخّص وهو بٕاحكام@, سّد هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
/@ ّ واXعنويى اXاّديى من أعّم وهو ا7ٕنفتاح@,

واليبس@, اليابس@, واòشب السـفر@, من الرجوع ع� تطلق ا7عتـبار وwذا
والبخيل وذهاباً@/ ٕاياباً السفر برنا¶ فzا ويُطمأّن يتعّهد القافلة فٕاّن والقافلة@: والبخل@,
والرجوع وا¡ياة@/ واÍÉòة ا§ّو باب فيه يُسّد واليبس ا7ٕنفاق@والبذل/ فيه@فتح يُسّد

السفر@/ به rO السفر من

/@٢٤ . ٤٧ ـ ا ÔGأقفا ع�قلوٍب القرآنأم يتدبَّرون أف9
ضم�ها@: ٕا� ا7ٔقفال وٕاضافة منكرة@, قلوب ا Øu@كأ للتحقـ�@, القلوب تنك�



قفو ٣٣٤

Gا@/ و7زمة wا ومتعلّقة Uصوصة جعلت قد ا Øu@كأ ا7ٔقفال هذه أّن ٕا� ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قفو@:

أتبعته بف6ن@: أثره ع� وقّفيُت تبعته@, قال@: باب من قفواً أثره قفوت ـ مصبا
وع� أقفية@, التذك� ع� وbعه ويؤّنث@, ويذّكر العنق@, مؤّخر مقصوراً@: والقفا ٕايّاه@/

ُفلوس@/ مثل Ø ãُق� ع� Nمع وقد أقفاء@, التأنيث

يـقال القـفو@, ذلک من ء@, ãÏ¿ل ء ãÏ¾ اتّباع ع� يدّل صحيح أصل ق�@: ـ مقا
القفا@/ والقافية@: تتلوه@/ أيى الك6م@, سائر تقفو ا Øu@7ٔ البيت@, قافية يت Ødو أثره@, قفوت

قبيحاً@/ ك6ماً أتبعه كأ@نّه بفجور@, قذفته ٕاذا الرجَل وقفوت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXعـ� وهذا آخر@/ ء ãÏ¾ عقيب ء ãÏ¾ وقوع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
الظهر@: اòلف@, العقب@, التابع@, ـ مواّد يفارق

أم بعده وقوعه كان سواء فكر@, أو عمل ã| ا7تّباع جهة فيه ي6حظ التابع فٕاّن
فيه@/ منظوراً Ø ãæكاXا أو Ø ãæالزما التأّخر وليس ,@7

به@/ متّص6ً ء ãÏ¾ خلف الوقوع فيه ي6حظ والعقب@:

كيفّية@/ أو مكاناً أو زماناً ء ãÏ¾ ظهر الوقوع فيه ي6حظ لف@: Òòوا
ا¡يوان@/ من يظهر وما الظهور@, جهة فيه ي6حظ والظَّهر@:

ي6حظ و7 فقط@, مكان أو زمان جهة من والتأّخر التبعيّة فيه ي6حظ فالقفو@:
عمل@/ أو رأيى عن ا7تِّباع فيه



٣٣٥ قلب

وقفوت وآخره@/ الشعر عقب ã| يقع ما والقافية الوجه@/ عقيب يقع ما فالقفا
هـذه ã| نـظر ف6 ك6ماً@/ عقبه ã| جعلت أيى الرجَل وقفوت بعده@/ وقعت أيى أثره

فكر@/ أو عمل ã| التبعيّة جهة ٕا� اXوارد
عـنه كاَن ولئک اُ ُكّل والفؤاَد ÒÍ½والب الّسمع ٕاّن ِعلٌم به لَک ليَس ما َتقُف و7

/@٣٦ . ١٧ ـ َمسئو7ً

بالفارسيّة اXع� هذا عن Øويع� لک@, ]علوم ليس ما عقب نفسک Qعل 7 أيى
/@G Iپ�ويى بكلمة

ã| ا7قتفاء هو ا7تِّباع فٕاّن و7@تّتبع@: ـ بكلمة التعب� أو التفس� يناسب و7
وهو اXطلق وا7قتـفاء ل6تِّبـاع@, قابل غ� ]علوم ليس وما وا£هول ,@ رأيى أو عمل

ظنّاً@/ و7 ÓFعل ãÏÉ7@يقت ء ãÏ¾ عقب الوقوع

/@٤٦ . ٥ ـ Òhمر بعي«Ïابِن ع�آثاِرهم وَقّفينا
/@٢٧ . ٥٧ ـ Òhمر بعي«Ïابِن وقّفينا

/@٢٧ . ٥٧ ـ بُرسلنا ع�آثاِرهم قّفينا Øj
بعدهم@/ أيى آثارهم@, عقب ã|و قافية hمر ابن Ï»وعي الّرسل جعلنا أيى

ã| Gم تابعاً يكن n GعIÏ»عي فٕاّن أتبعنا@: ـ التعب�بكلمة التفس�أو Nوز و7
الّرسل@/ أ@ك' وهكذا وأعGFم@, ¾Ìيعxم

بعث 7 التقفـية@, جهة ٕا� النظر فٕاّن :@Gبالّرسل ,@Ï»بعيI به اXفعـول وتأخ�
والتشخيص@/ للتأ@كيد الباء وذ@كر الّرسل@, أو Ï»عي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قلب@:
ء@و¾Ìيفه@,@وا7_خر ãÏ¾@ع�@خالص :@أص6ن@صحيحان@,@يدّل@أحدYا ـ@@قلب@ مقا



قلب ٣٣٦

7ٔ@نّه يى Ùd وغ�ه@, ا7ٕنسان قلب القلب@, ـ فا7ّٔول جهة@, ٕا� جهة من ء ãÏ¾ رّد ع�
قلبت ـ ا7_خر وا7ٔصل قلبه@/ وأ¾Ìفه ء ãÏ¾ كّل وخالص وأرفُعه@, فيه ء ãÏ¾ أخلص
َء@: ãÏ¿ال وقلبت أقلب@/ وصاح}ا َقلبـاء@, وهيى الّشفة@, انق6ب والَقَلب@: قلباً@/ الثوب

ØFفل أرضاً كانت ا Øu@7ٔ تُطوي@, أن قبل البـ_ والقليب@: تقليباً@/ بيديى وقلّبـته @كببته@,
/@ ّ الطَِّويى فهيى ُطوَيْت فٕاذا قِلَب كأنّه تراwا صار ُحفرت

م½Íوف مقلوب@: وك6م وجهه@, عن حّولته باب@ÍÈب: من قلبته@قلباً ـ مصبا
ل6بـتياع@: ء ãÏ¿ال وقلبت أسـفله@, أع6ه وجعلت حّولته الرداء@: وقلبت وجهه@, عن
بالتشديد: ظهراً@@لبطن:@اخت�ته,@وقلبت@ا7ٔرض@للزراعة@وقّلبت وقلبت@ا7ٔمر تصّفحته@/
الفؤاد@: والَقلبمن ُقُلب@/ وا�مع مذّكر@, وهو الب_@, والَقليب@: وتكث�@/ الكّل ã| مبالغة
من ومyم وغ�ه@, اòّف قاَلب والقاَلب@: قلوب@/ وbعه العقل@, ع� ويطلق معروف@,

يك«Ìها@/
عقل@/ أيى قلٌب@, لُه كاَن Xن العقل@, عن به Øيُعـ� وقد الفـؤاد@, القلب@: ـ صحا
ف@/ ÒÍ Ò½نXا مكاناً@ويكون@مصدراً@مثل نَقَلب@يكون ÔXوا انكّب@/ ء@فانقلب,@أيى ãÏ¿وقلبت@ال

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

والتحقيق@:

أو Ø ãæزما ,@ ّ معنويى أو ماّديى ã| اXطلق التحّول هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
موضوع@/ ã| أو صفة ã| أو حالة ã| أو Ø ãæمكا

حالة@/ ã| تبّدل التحّول@: ã| وي6حظ

به@/ وتعقيبه آخر مقام ء ãÏ¾ ٕاقامة التبديل@: ã|و

جهة@/ ّ أيى ã| وغ�ه سويه ٕا� متحّو7ً ء ãÏ¾ جعل التغي�@: ã|و



٣٣٧ قلب

كان@/ Lو ّ بأيى ء ãÏ¿ل والّرد ال½Íف Vّرد الت½Íيف@: ã|و

مطلقاً@/ ء ãÏ¾ ã| شديد Iّول التقليب@: ã|و

:@ ã| Fك ـ@ ّ يى اXادِّ فالقلب

/@١٨ . ١٨ ـ Êل Ù¿ال ا¨�وذاَت ذاَت م Ô{ وُنقلِّ
:@ ã| Fك ـ@ Ø ãæوالزما

/@٤٤ . ٢٤ ـ اَر Úyوال اللَّيَل ا1ُ ُيقلُِّب

:@ ã| Fك ـ@ Ø ãæكاXوا
/@١٢ . ٤٨ ـ واXؤمنون الّرسوُل َينقلَب لَن أن Ôrظنن َبل

:@ ã| Fك ـ@ ا7ٔحوال جهة ã|و

/@٣٧ . ٢٤ ـ وا7ٔبصار القلوُب تتقّلبفيه يوماً افون ÒO
:@ ã| Fك@ ـ ّ واXعنويى

/@١٢٥ . ٧ ـ منقِلبون ٕا�َربِّنا ٕانّا
:@ ã| Fك ـ@ اXوضوع ã| وتقّلب

/@٤٤ . ٢٤ ـ ار Úyوال اللَّيَل ا1ُ ُيقلِّب

/@٥٠ . ٢٦ ـ ُمنقِلبون ربِّنا ٕا� ٕانّا Ò Ö�َض 7 قالوا

الرجوع 6Rف با7نق6ب@, م6زماً الس� يتحقّق مورد ã| الكلمة هذه ٕاط6ق
ٕاليه@/ الس� Vّرد ٕا� فيه النظر فٕاّن ـ راجعون ٕاليه ٕانّا ـ

منه الدم يُرسل الصدر@, ا7ٔي«Ìمن ا�انب ã| ّ صنوبريى عضو فهو الَقلب@: وأمّا
فهو ٕاليه@, ا7ٔعضاء من با7ٔوردة يعيده j بال¿Ìاي�@, وأجزائه البدن أعضاء bيع ٕا�



قلب ٣٣٨

با7ٔصالة تقّلب ã| يكون البدن أعضاء من ء ãÏ¾ و7 وتقّلب@, وبسط قبض ã| دا_اً
بالقلب@/ يسّمي وGذا مثله@,

البدن@, Wلكة ã|رئيس وهو ا¡يوان@, ã| وا¡ياة وا¡ركة ا�ريان يتحّصل وبه
ا¡ياة@/ تتوقّف وبتوقّفه ,@ ãæا7ٕنسا الروح يتعلّق وبه

وا¡ركة@/ للحياة اXنبع Ø ãæالبد العضو هذا هو ّ الظاهريى اXاّديى فالقلب

يتحقّق وبه ,@ Ø ãæالبد بالقلب اXتعلّق ا£ّرد الروح هو :@ Ø ã�الباط Ø ãæالروحا والقلب
والبدن@/ القلب ã| وا¡ياة والعمل ا¡ركة

ã| وهو ا7ٕنسان@, حقيقة وهو اXريدة@, اXدركة الناطقة النفس هو الروح وهذا
bيع أّن Fك الروح@, من Øوتتج� تنشأ ا Ø̂ ٕا والصفات القوي وbيع القوي@, كّل وحدته

بالقلب@/ حياtا يتقّوم ا Ø̂ ٕا ا7ٔعضاء

ã| Jكـم ا Ø̂ وٕا الروح@, هو وباطناً@: ظاهراً ا7ٕنسان وجود ã| اXطلق فا¡ا@كم
القلب@/ بواسطة البدن ã|و واسطة@, بغ� الروحانيّات

Øيّتصف@بصفات@كالس6مة@والتك� @القلب: ã|@ا¢تلفة التقّلب@والتحّو7ت وباعتبار
والعـمي والزيـغ والغـفلة واÇXرض وا7ٕطمينان j7ٕوا وا7ٕنابـة والغلظة وا�بّارية

وغ�ها@/ واòشوع والقساوة
ØCُمـطم وقـلبُه قلبُه@, ßjآ ُمنيب@, بقلٍب ار@, جبّ Ø�متك قلٍب وكّل ,@oَسل بقلٍب

قلوُبكم@/ َقْست َفريق@, قلوُب َيزيغ باZ7ٕان@,
عارضة Iّو7ت باعتبار Uتلفة@, موارد ã|@يستعمل ا Ø̂ وٕا مع�@واحد@, فالقلب@له

اòصوصّية@/ ٕا�تلک النظر فيكون له@,

ا7ّٔول@, ã| والتشّخص الشخصيّة ¡اظ باعتـبار فيطلقان والّروح النّفس وأمّا



٣٣٩ قلد

فراجع@/ ـ@ ãæالثا ã| Ø ãæالروحا ّ اXعنويى وا�ريان
يناسبه@: مورد ã| مyا كّل ويطلق واحد@, ]ع� والّروح والنّفس فالقلب

/@٤ . ٣٣ ـ َجوِفه ã| ß�َقلب ِمن لرجٍل ا1ُ َجعَل وما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قلد@:

به@/ وليّه ء ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾ ع�تعليق أحدYا يدّل صحيحان أص6ن قلد@: ـ مقا
عنقها ã| يُعلَّق أن وذلک البََدنة@, تقليد التقليد@, ـ فا7ّٔول ونصيب@/ حّظ ع� ـ وا7_خر
فتلته@, ٕاذا قَلداً@: أقِلده ا¡بَل قَلدت يقال الفَتل@, الَقلد@: وأصل ,@ ٌ هَديى ا Øu@أ ليُعلَم ء@, ãÏ¾
]ا هجاه ٕاذا َسوء@: ق6ِدة ف6ناً ف6ن قلَّد ويقال@: السيف@/ وتقلّدت وَمقلود@/ قَليد وَحبل

هيى فيقال ـقاليد@: ÒXا فأمّا اXاء@/ من ا¡ّظ الِقلد@: ـ ا7_خر وا7ٔصل َوسـُمه@/ عليه يب8
وIوزها@/ Iفظها أيى ا7ٔشياء@, صن ÔI ا Øu@7ٔ بذلک يت Ød ولعلّها اòزائن@,

الق6ِدة جعلت تقليداً@: اXرأة وقلّدت َق6ئد@/ وا�مع معروفة@, الِق6دة@: ـ مصبا
أ@نّـه ليُعلَم جلد من قطعة البعـ� بعنق يُعلَّق أن وهو ,@ اÒGديى تقليد ومنه عنقها@, ã|
Zانّية@, لغة اXفتاح@, وا7ٕقليد@: عنقه@/ ã| ق6دة جعل كأ@نّه توليته العامل@: وتقليد /@ هَديى

اòزائن@/ واXقاليد@: أقاليد@/ وا�مع اقليدس@, بالروميّة وأصله معّرب@, وقيل

ِق6ده@/ @= ِقُلدا@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ã8تطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الق6دة تعليق مصاديقه@: ومن عقد@/ مع تعلّق هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
ا¡بل وفتل للعامل@/ وعقدها وظيفة وتعليق /@ للَهديى وعقده ء ãÏ¾ وتعليق وعقدها@/



قلد ٣٤٠

ا¡Çّظ وتعليق سـيئة@/ بنسـبة والتعليق بالسيف@/ والتقلّد ء@/ ãÏ¿ل ويُشّد يُعـقَد @كأ@نّه
وهكذا@/ وعقده@/ وتطبيقه والنصيب

Qّوزاً@/ فيكون وٕا7ّ القيدين@, ¡اظ من ف6@بّد

فالنظر ء@/ ãÏ¾ به ويُسّد يُعقد ما أيى اXفتاح@, مقابل ã| فهو قاليد@: ÒXوا ق6د ßXا وأمّا
باXفتاح@: اXق6د فتفس� والغلق@/ العقد جهة ٕا� ق6د ßXا ã|و الفتح@, جهة ٕا� اXفتاح ã|

به@/ يفتح أ@نّه Fك أيضاً به ويُعقد يُغلق اXفتاح أّن باعتبار
عـقدها يـلزم ء ãÏ¾و مُـغلَقة Çا Øu@أ باعتبار اòزائن@: ع� قاليد ÒXا ٕاط6ق وأمّا

وحفظها@/ وbُعها

ٍء ãÏ¾ بكلِّ ٕانّه وَيقدر َيشاُء Xن الّرزَق َيبُسُط وا7ٔرض واِت ـمى السَّ َمقاليُد له
/@١٢ . ٤٢ ـ oَعل

وا7ٔرِض واِت ـمى السَّ َمـقاليُد له وكـيٌل ء ãÏ¾ ع�كلِّ وهو ء ãÏ¾ كلِّ خالق ا1ُ
/@٦٣ . ٣٩ ـ Ìون ßºاòا ُهم ولئَک اُ ا1ِ بآياِت َكَفروا واّلذيَن@

يشاء@/ وا7ٔرضفيمن Êوات Ø»ال متََّسعة ã| والتضييق والعقد ا7ٕغ6ق بيده أيى

وكَفروا@, يقِدر@, تعا�@: وقوله الكرZت�, ا7_يت� ã| اXورد اXع�: هذا ع� ويدّل
وظهورYا@/ Fxسع ã| وا7ٔرض وال«Êوات Ìون@, ßºاòوا

تعا�@: قال Fك والغيب@, Bوالس اXضيقة مورد ã| يكون الفتح فٕاّن

/@٥٩ . ٦ ـ هو ٕا7ّ َيعلُمها الَغْيب7 Ô ß³مفا وعنَده
/@٦١ . ٢٤ ـ َصديقكم َملكrمفاIهأو ما أو

/@٧٦ . ٢٨ ـ َمفاIه ٕاّن ما الكنوِز ِمن
وظهر@/ فتح ما دون اXفتاح@, ٕا� Jتاج بابه غلق وما اXستور الغيب فٕاّن



٣٤١ قلع

/@٢ . ٥ ـ الَق9ئَد و7 َ ديى ÒGا و7 ا¡رام Îَر Ø¿ال و7 ا1 َشعائر ّلوا ß ÔI 7

ـ والَق9ئَد َ ديى ÒGوا ا¡راَم Îَر Ø¿وال للنّاس ِقياماً ا¡رام البيَت الكعبَة ا1ُ َجَعَل
/@٩٧ . ٥

ويشّد ُيربط ما واXراد واXع�@, اللفظ جهة من باطة كالرِّ الِق6دة@: bع الَق6ئد
ع� ويشـّد يعلّق ما ويشمل وغ�ه@/ الزاد من ا¡ّج سـفر ã| وا7ٔنعام اXرا@كب ع�
من أيضاً ا Øuفٕا الق6دة@, ذات اGديى وع� ومطلوبّية@, قيمة له كان ٕان ل6ٕع6م@, اÒGديى

الرباط@/

واXناسک@, الشـعائر ٕاح6ل ف�اد والش,ّد@/ والّربط العقـد قبال ã| وا7ٕح6ل@:
ويُعقد يُعلّق ما وٕاح6ل الكعبة@, ٕا� دي Ôv ما وٕاح6ل ا¡رام@, ال¿Îر حرمة وٕاح6ل

/@�Xا ã| لقربان Øويتع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قلع@:

تركه@/ ٕاق6عاً@: ا7ٔمر عن وأقلَع فانقلع نزعته قَلعاً@: موضعه من قلعته ـ مصبا
ا�مع@/ bع فهو قَلَع bع والقُلوع وِق6ع@, قَلَع وا�مع جبل@, ã| Wتنع حصن والَقَلعة@:

الَقَلعة@/ ã| ا7ٕسكان Nوز 7 دريد@: وابن الِسّكيت ابن قال

ما منه يفـّرع Øj ء@, ãÏ¾ من ء ãÏ¾ انـðاع ع� يدّل صحـيح أصل قلع@: ـ مقا
يكن n ٕاذا ُقلعة@, مOل وهذا مَقلوع@, وهو قالع@, فأنا قلعاً@/ ء ãÏ¿ال قلعُت تقول يقاربه@,
والَقـَلعة@: عزول@, ÒXا ا7ٔم� قلوع@: ÒXوا ِرحلة@, أيى ُقلعة@, ع� والقوم استيطان@, موضع

العظيمة@/ السحابة تشبّه وبه َمراُمها@, يصُعب منفردة جبل عن تتقلّع صخرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



قّل ٣٤٢

والتحقيق@:
باق@/ منه 7@يب8 ÇMيث أصله من ء ãÏ¾ نزع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
ومقامه@/ Tلّه من ا7ٔم� وقلع أساÎºا@/ من الصخرة وقلع أصلها@/ من الشجرة @كقلع

بBمها@/ البدن من ا¡ّمي وقلع
مكانه من ء ãÏ¾ جذب أيى وTّله@, ء ãÏ¿ال مكان من القلع الOع@: ã| وي6حظ

ا7ٔصل@/ من ا�ذب ي6حظ و7 آخر@, ء ãÏ¾ داخل من أو

/@٤٤ . ١١ ـ اXاُء وِغيَض أقِلعيى Êºُء ويا ماَءِك ابلَعيى أرُض يا وقيَل

بتبخ� جاذبة وسيلة ّ ٕا�ا7ٔرضبأيى منِک نزل الّذيى ماءِك ãèواجذ@ انزعيى أيى
ا7ٔرض@/ ã| ء ãÏ¾ اXاء ذلک يب8من 7 ØKح غ�ه أو

التفاس�@/ ã| يقال Fك ا7مساك ]ع� وليس

من اXاء ٕانزال ع� قادر أ@نّه Fك تعا� ا# أّن ٕا� وٕاشارة لطف التعب� هذا ã|و
ٕالzا@/ وجذبه قلعه ع� قادر ال«Êء@:

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

قّل@:

خ6ف ع� ـ وا7_خر ء@, ãÏ¿ال َنزارة ع� أحدYا يدّل صحيحان, أص6ن ـ مقا
والقُّل@: قليل@, فهو قّلة@, يقِّل ء ãÏ¿ال قّل قوGم@: ـ فا7ّٔول ا7نزعاج@/ وهو ا7ستقرار@,
ٕاذا القوم استقّل ويقال ٕا�قُّل@/ ك'فٕانّه @ٕان ـ ا¡ديث ã|و ّلة@/ والذِّ ّل كالذُّ وذلک القّلة@,
ا7ٔصل وأمّا واستقلّوه/ Òالس� استخفّوا م Øu@كأ ا7ٕق6ل@أيضاً, وذلک@من ÒXس�هم, مضوا

ã| قَِلق اÊ»Xر@: وتَقلقَل مكان@, ã| يثُبت n ٕاذا وغ�ه@: الرجل تَقلقَل فيقال@: ـ ا7_خر
موضعه@/



٣٤٣ قّل

Øيع� وقد فقّل@, وقلّلته أقللته فيقال والتضعيف@, باGمزة ويتعّدي قّل@: ـ مصبا
الكب�ة كا�ّرة ٕاناء والقّلة@: يفعله@/ يكاد 7 أيى ,@�òا قليل فيقال العدم@, عن بالقلّة
ا7ٔرض@: عن وأقللته @Jملها@/ أيى @يُقلّها, ّ القويى الرجل 7ّٔن يت@قُلّة Ød ا Øuكأ ا¡ّب@, شبه

رفعته@/

والصـغر الِعـظم أّن Fكـ ا7ٔعــداد@, ã| يسـتعم6ن والك'ة القلّة قّل@: ـ مفر
خر@/ ل6_ مyا واحد كّل يستعار Øj ا7ٔجسام@, ã| يستعم6ن

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

والتحقيق@:

أو عدداً ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| الكث� يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
مكان@/ أو زمان ã| أو ّ خارجيى موضوع ã| الكيف@, ã| أو مقداراً

قلي6ً@/ ء ãÏ¿ال جعل أيى باXفعول@, التعلّق جهة فيه ي6حظ والتقليل@:

كون أيى الصدور@, جهة ٕا� فالنظر بالفاعل@, القيام جهة فيه ي6حظ وا7ٕق6ل@:
ٕاليه@/ وبالنظر الفاعل بلحاظ قلي6ً ء ãÏ¿ال

ـ ã8تطبي فرهنگ ã| Fك ال«Ìيانّيـة@, من مأخوذ فهو ا�ـّرة@: ]ع� القُلّة وأمّا
بزرگ@/ @كوزه = @قولتا@ @ـ ãæياÌº

اòارج@/ ã| ما ٕا� بالنسبة قليل Tدود ء ãÏ¾ القلّة ã| ما أّن ٕا� مضافاً

ا7ٕق6ل@/ ]ناسبة Vازيّة ãæعاf والرفع@: ا¡مل oمفاه وأمّا

ُسقناه ِثقا7ً أقلَّتسحاباً ٕاذا Ø5ِتهحaر ب�َيديى ¿Ìاً بُ الّرياَح ُيرِسل اّلذيى وهو
/@٥٧ . ٧ ـ

سوقه@/ ع� تقدر Mيث وقدرtا قّوtا قبال ã| قلي6ً الّرياُح َتريُه أن ٕا� أيى



قّل ٣٤٤

قوله m6ي 7 ـ@ فأّو7ً مناسـب@, فغ� الرفع@: أو با¡مل الكلمة تفسـ� وأمّا
وا7ٕجراء السوق ونسبة وقدرته تعا� ا# عظمة ٕاظهار ٕا� النظر فٕاّن ُسقناه@, ـ تعا�
Fكـ ا7ٕق6ل كلمة حقيـقة خ6ف ع� التفسـ� هذا ٕاّن ـ@ وثانياً ياح@/ الرِّ ٕا� 7 ٕاليه
ل½Íاحة ا7ٕق6ل@, أو�من يكون حينئذ الرفع أو با¡مل التعب� ٕاّن ـ@ وثالثاً ذ@كرناه@/
ٕا� وٕاشارة لطف الثقال@, بالسحاب ا7ٕق6ل كلمة تعلّق ã|@ ـ ورابعاً دونه@/ Fzف اXع�
السحاب@/ ثقاَل أقّلت ا Øuٕا Mيث ونفوذها تعا� ا# جانب من اXرسلة ياح الرِّ تسّلط

:@ ã| Fك ـ@ اXعنويّة القلّة وأمّا
/@٨٥ . ١٧ ـ قلي9ً ٕا7ّ الِعلم من Ôrاوتي وما
:@ ã| Fك ـ@ اòارجيّة اXوضوعات ã| والقلّة

/@١٤ . ٥٦ ـ ِخرين Ð7ا من وقليٌل
:@ ã| Fك ـ ا7ٔعداد ã|و

/@٨٦ . ٧ ـ كم Ø$فك كنrقلي9ً ٕاذ واذ@كروا
:@ ã| Fك ـ@ الزمان ã|و

/@٢ . ٧٣ ـ قلي9ً ٕا7ّ الّليَل ُقم
:@ ã| Fك ـ@ اXكان ã|و

/@٥٨ . ٢٨ ـ قلي9ً ٕا7ّ َبعدهم ُتسكَنمن n م Ô Ôyَمسا@ك فِتلَک

:@ ã| Fك ـ@ اXقدار ã|و

/@٣٤ . ٥٣ ـ وأ@ْكدي قلي9ً وأْعطَي

:@ ã| Fك ـ@ الكيف ã|و

/@٨ . ٣٩ ـ قلي9ً بكُْفِرَك [تَّْع



٣٤٥ القلم

ا7ٔمر قبال ã| الوقوع وي6زمه القّلة@, طلب أيى كا7ٕق6ل@, فهو ا7ستق6ل@: وأمّا
الضعف@/ ورفع ا¡مل وÎºولة الBفّع أيى القليل@,

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

القلم@:

منه@/ طال ما أخذت الظُّفر@: وقلمت قطعته@/ ÍÈب@: باب من ÓFقَل قلمته ـ مصبا
به@, ُيكتب الّذيى والَقَلم@: وتكث�@/ مبالغة وقّلمت الظفر@/ طرف عن قلومة ÒXا والُق6مة@:
قصبة@/ هو وقبـله ,@ ال�يى بعـد ٕا7ّ ÓFقل و7@يسّمي واòبط كا¡فر مفعـول ]ع� فََعل
معروف@, :@oوا7ٕقل ا7ٔق6م@/ وعاء قلمة@: ßXوا يُ�ي@/ أيى 7ٔ@ّنه@ُيقلم@, ,@ ÓFم@قلÎ»ال ويسّمي

ا7ٔرض@/ من قطعة وهو

الِقداح@/ هاهنا ا7ٔق6م الزّجاج@: قال أق9َمهمـ ُيلقوَن ٕاذ ـ ١٨٠ . ٩ الxذيب
مّرة@/ بعد مّرة قُلم 7ٔ@نّه ÓFَقَل يى Ød ا Ø̂ وٕا قلمته@/ فقد ء ãÏ¾ بعد شيئاً منه قطعت ما وكّل
:@ Ø ãèا7ٔعـرا ابن وعن بريتـه@/ ء@: ãÏ¿ال قلمت الليث@: وقال قـ6م@/ ßXا للِمقراض ويقال
اXرأة@/ أZة طول والَقَلم@: مقلFَّت@/ ونساء ,@nقا والواحد الرجال@, من الُعّزاب الَقَلمة@:

هذا ومن وٕاص6حه@, َبْريه عند ء ãÏ¾ تسوية ع� يدّل صحيح أصل َقلم@: ـ مقا
من ذ@كرناه ا ØX يى Ùd قلم@, فقيل به الِقدح شبّه Øj منه@, يُقلم 7ٔ@نّه ,@ ÓFقل القلم يى Ød الباب

وَبريه@/ تسويته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وسيلة يكون ØKح والعمل والxيئة يى Ö Òال� هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
معنويّاً@/ أو ماّدياً ونظمه وٕاحداثه أمر ضبط

ا7ٔغصان من ي�ي وما للكتابة@/ قصبة أو شجرة من ي�ي ما مصاديقه@: ومن



القلم ٣٤٦

قرعة@/ أو eار أو Tاربة ã| Îم@, Ø»لل أو للر� اليابسة
واستعارة@/ Qّوزاً أو حقيقة العزب@: الرجل ع� وتطلق

:@ ã| Fك ـ@ ا¤سوس ّ اXاّديى فالقلم
نِفَدْت ما ر ÔMَسبعُةأ َبعده ِمن ّده Ô ÒZ والبحُر ا7ٔرِضمنشَجَرةأق9ٌم ã| ما ولوأّن

/@٢٧ . ٣١ ـ ا1 @كلFُت
تعا�@/ ا# كلFت لكتابة أق6ماً@, ا7ٔشجار bيع يصنع بأن أيى

:@ ã| فgا ـ القرعة مقام ã| اXستعمل ال«Îم ]ع� اXاّديى والقلم
ٕاذ َلـدvم كنَت وما@ مريـَم َيكُفُل ـم Øv@أ أق9َمهم ُيلُقـون ٕاذ َلدvم كنَت وما

/@٤٤ . ٣@ @ـ تِصمون ÒO
وخصوصيّات وأسـباب بوسائل ٕاÌºائيل@, ã�ب ã| wا معمو7ً القرعـة وكانت

جزئياtا@/ ا7_ن لنا مكشوفة غ� Uتلفة@,
:@ ã| Fك ـ@ Ø ãæالروحا والقلم

/@١ . ٦٨ ـ جنون Ò[ربّک بنعمة أنَت ما َيسُطروَن وما والَقلِم ن

وا7ٔرض@, Êوات Ø»ال نور ن@: ـ Mرف يراد أن اXناسـب أّن @سطر@: ـ ã| سبق
النور@/ آية ã| اXباركة الشجرة وبالقلم@:

النـور@, Øويتج� الفيض يبسـط به ما ٕا� ٕاشارة الكرZة@: ا7_ية هذه ã| فالقلم
وانتظامها@/ وQلzّا الفيوضات تلک ظهور هو والسطر@:

التاّم اXظهر فٕانّه ا7ٔ@كرم@, Ø ãالن� هو ّية@: ×G7ٕا الفيوضات ظهور مصاديق Økأ ومن
والروحانّية@: والنعمة للرaة

جنون@/ Ò[ َربَِّک بنْعَمِة أنَت ما



٣٤٧ ق0

وا¡gÇة العـلم نور Øيتج� به ٕاذ القلم@, مصـاديق من آخر@: باعتـبار Ø ã�ّوالن
والنـظم الضبط ã| ا7صـطفاف يتحقّق وبه القلوب@, ã| والنورانيّـة واXعرفة والرaة

للمؤمن�@/ وا7ستفاضة

وسيلة القلم أّن باعتبار أيضاً@, ا¤سوس القلم يشمل القلم@: من Ø ã Øالك� واXفهوم
البسط أيضاً@: السطر من اXراد فيكون اXقصود@, وٕاجراء اXطلوب وٕاظهار العلم Ì¿لن

الظاهرّية@/ والكتابة

ا7ٕنساَن ٕاّن ك9ّ َيْعَلم@ Òn ما ا7ٕنسـاَن َعلَّم بالَقلَِم َعلَّم اّلذيى ا7ٔ@كَْرم َوَربُّک ٕاقرأ
/@٤ . ٩٦ ـ َلَيطْغي

وسـيلة الواقـع Ø ãæالروحـا القلم خصوص ع� تدّل أيضاً الكرZة ا7_ية هذه
ãæالفا ا£ّرد ّ اG7ٕيى والروح اXباركة كالشجرة وهو واسطة@, ب6 وجّل عّز ا# oلتعل

واG7ٕامات@/ بالوحيى اXرتبط اXبعوث Ø ãوالن�

فالعلوم حال ّ أيى وع� بواسطة@, أو واسطة ب6 يتحّصل ٕامّا ل6ٕنسان فالتعلّم
وروحانيّته نورانيّته ã| قلب ازداد وما تعا�@وٕافاضته@/ بتعلo@ا# Iّصلت ا Ø̂ واXعارف@ٕا
عن خارجة الروحانيّة واXعارف العلوم فٕاّن يقيناً@, علمه ويزداد ٕا7ّ وارتباطه@, وQّرده

وٕافاضته@/ ا# oوبتعل مهّذبة صافية بقلوب تدرك ا Ø̂ وٕا اXاّدة@, Tيط
والك6ميّة الفلسـفيّة وا7سـتد77ت با7حتجاجات بالعقـول يُدَرك ما وأمّا
واXعارف مربوطة@با¡قائق@الواقعيّة @Tدودة@العقول@وا7ٕدرا@كات@وغ� ã| فهيى والعقلّية@:

اXاّدة@/ nعا وراء ØFع هيى ãKّال اG7ٕ×يّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ق7@:

وق6َّء ق�@/ ßXا ã| ا7ٕنضاج وقتل@: بابÍÈب من قلواً وقلوتُه قَلياً قليته ـ مصبا



ق0 ٣٤٨

لغة@/ تِعب باب ومن أبغضته@, رمي@: باب من الرجل وقليت كالنّجار@/ فاعل

اòفيف@, ا¡Fر الِقلو: من@ذلک خّفة@وÌºعة@, ع� يدّل صحيح أصل قلو@: ـ مقا
البغض@, وهو الِق�@, البـاب@: ومن به@, تقّدمت ٕاذا قَلواً@: برا@ك}ا الناقـة قَلت ويقال@:
عنه@/ وذهاب ء ãÏ¿ال عن Qاٍف والِق�@: أق6ه@/ قليته قالوا وقد /@ Óِق� أقليه قليته يقال@:

ق6َّء@, والرجل مَقلّو@, فهو وقلوت ,@ Ø ãمَق� فهو والسويق@, اللحم قليت ـ صحا
مددت@/ القاف فتحت فٕان الُبغض@, والِق�@:

غاية وكرهته أبغضته وَمقلية@: ِق�وق6ًَء قليتُه ِسيده@: ابن البغض@/ الِق�@: ـ لسا
فBكته@/ الكراهة

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

والتحقيق@:

ÇOتلف اÇXع� وهـذا والتشـديد@, التـضييق هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
واXوضوعات@/ اXوارد باخت6ف

اÇXركب وتضييق والكراهـة@/ والبغض وشـيُّه@/ اللحم ٕانضاج مصاديقه@: ومن

ã|والتجا والBك العمل@/ ã| وشّدة ضيق ã| وقع ٕاذا وا¡Fر وا¡مل@/ الّس� ã| لرا@ك}ا
للتضييق@/

Qّوزاً@/ فيكون وٕا7ّ القيدين@, اعتبار فال6ّزم

٢٦ �ـ القالِ لَعمِلكممن ã Øæ ٕا منا¢َرج�قال لتكونَّن لوُط يا َتنتِه nC لَ قالوا
/@١٦٨ .

/@٣ . ٩٣ ـ � َق وما ربُّک ودَّعک ما َسَجي ٕاذا والليل حي والضُّ

الشديد بالÇyيى العمل@, هذا جهة ã| عليكم وشّددوا ضيّقوا قد الّذين من أيى
ا7ُو�@/ ã| مستمّرة@, ومبارزة أ@كيدة وUالفة



٣٤٩ eح

جهة من وزaة شّدة ã| Nعـلک nو عليک ضيَّق وما تركَک ما تعا� ا# وٕاّن
الثانية@/ ã| ,@ الوحيى نزول ã| الفصل وقوع

العمل@, مقام ã| كراهة ع� د7لة ففzا اXوردين@, ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
الكرZت�@/ ا7_يت� مضمون يناسب اXع� وهذا

اXوردين@/ يناسب و7 فيه@, لطف ف6 والكراهة@: البغض Vّرد وأمّا

ينxيى البغض شّدة فٕاّن الشديد@, بالبغض بعÎÉم تفس� ا7ٔصل@: من وقريب
واللسان@/ اXفردات ã| Fك هذا العمل@/ مقام ٕا�

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

eح@:
وهو الشارب@, من اXاء ¾Ìب عند تكون صـفة ع� يدّل اُصيل eح@: ـ مقا
منه@/ امتناعاً ال¿Ìب عند ا7ٕبل من رأسـه الرافع وهو القا�@, ذلک من رأسـه@, رفعه
ا7ٔصل@: هذا عن شّذ ا ØWو ريّاً@/ ال¿Ìب ترَكت أيى انقمَحْت@, ØKح ُرِوَيْت ويقولون@:

منه@/ فاك م6ٔ ما اXاء@: من والقُمحة ,@ Ø Ôال� وهو القَْمح

ح� ٕا� ا7ٕنضاج لدن من السنبل ã| جري ٕاذا Ø Ôال� الَقمح@: اòليل@: قال ـ مفر
Øj ء@, ãÏ¿ال لَسـّف الرأس رفع والَقمح@: حة@, Òe منه اXتّخذ السويق ويسّمي ا7@كتناز@,

خلف@/ ٕا� رأسه شددت البع�@: ْحُت Òeوأ eح@, كان Fكيف الرأس لرفع يقال

طَح�@/ دقيق@, Gح Ò ÒeI ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الدابّة رأس كرفع به@, يُوظَّف ØFع الرأس رفع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن



eر ٣٥٠

منه@, الرأس ُيرفع ما كاللُّقمة@: والقُمحة فانقمح@/ رأسه أeحت فيقال اXاء@/ ¾Ìب عن
رأسه@/ مرتفعاً السنبل ã| كونه باعتبار Ø Ôال� ع� ويلطق منه@/ فوه 6ٔ ÔZ ما وهو

Ø Ôال� ã| واسـتعمل الع�ّية@/ من مأخوذ والطح� الدقيق مفهوم أّن ٕا� مضافاً
السنبل@/ ã| الرأس برفع لتناسبه

/@٩ . ٣٦ ـ ُمقَمحون فهم قاِن ٕا�ا7ٔذْ فهيىَ أعناِقهمأغ7ً9 ã| َجعلنا ٕانّا

قبال ã| Hضع 7 أعناقهم أّن ٕا� ـ ا7ّٔول أمرين@: ٕا� ٕاشارة التعب� هذا ã|و
ا7ٔغ6ل تلک أثر ã| م Øuأ ـ ãæوالثا ة@/ Øمتج� مBفّعة دا_ة وهيى عليه@, تعطف و7 ا¡ّق
oأل وعذاب شديد ابت6ء وهذا جانب@, ٕا� رؤوÎºم يلوا ÔZو ّر@كوا ÔJ أن يستطيعون 7

كب�ة@/ وTدوديّة
أيى جعـلنا@, ٕانّا ـ@ تعا� قوله ليناسـب Vهـو7ً@: ا7ٕفعال بصيغة التعبـ� وأمّا

غفلxم@: نتيجة وهذا حّق@, ٕا� Z@7يلون منقمح� وجعلناهم

يؤمنون@/ 7 فهم ع�أ@ك$هم القوُل حّق لقد غافلون فهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

eر@:
القمر@, ذلک من منه@, غ يفرَّ Øj ء ãÏ¾ ã|بياض ع� يدّل صحيح أصل eر@: ـ مقا
تقّمرته@: ويقال ,@� Ôe والتصغ� أبيض@, أيى أeر@, وaاٌر لبياضه@, eراً يى Ød ال«Êء@, eَر
يـنضج@, أن قبل ح6وته فذهبت ال�د ÍÈبه ٕاذا وأeر@: التَّمر ر ß Òeو الَقْمراء@, ã| أتيته
من والِقFر@: eراً@, يقِمر eَر قوGم وأمّا الَقمراء@/ ã| الصيد يطلب خرج ٕاذا ا7ٔسد@: وتقّمر

منه@/ هو آخرون وقال ذ@كرناه@, الّذيى ا7ٔصل عن شاّذ هو قوم فقال اXقاَمرة@,
اراً ße وقامرته بيضاء@, أيى ُمقِمرة@, وليلة لبياضه@, بذلک يى Ùd ال«Êء ر Òe ـ مصبا



٣٥١ eر

الِقFر@/ ã| غلبتُه وÍÈب@: قتل ãèبا من راً Òe فقمرتَه
أضاءت@/ ليلتنا@: وأeرت كُدرة/ وقيل@بياضفيه ٕا�اÍÉòة, لون القُمرة: ـ لسا
وقال لبياضه@/ eراً يسّمي ال¿Îر@, آخر ٕا� ال¿Îر من الثالثة الليلة ã| يكون والَقَمر@:
باللّيل@: Ò�ّوالط الظِّباَء الصيّاد تقمَّر وأصله وخَدعها@, ِغّرtا طلب رها@, َتقمَّ :@ ّ ا7ٔصمعيى
يقال داع ßòا من مأخوذ الِقFر وكأّن فُتصاد@/ أبصارها فَتْقمُر القمر@, ضوء ã| صادها

ã| ب½Íه حار يقَمر@: الرجل ر ß Òeو الثلج@, الب½Íمن Ø�I والَقْمر@: فقَمره@/ داع ßòبا قاَمره
/@Í½يُب فلم الثلج

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

والتحقيق@:

الشمس من ء ãÏÉسـتXا ,@ ّ ال«Êويى الكوكب هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا7ٔصل أّن
كـلFت مـنه يشـتّق Øj ا�ملة@, ã| الظلمة ويرفع ليـ6ً@, ا7ٔرض ٕا� نوره وينعكس

/@ ّ ا7نðاعيى با7شتقاق

تـقّمر@: القـمر@/ ÇGم ظهر القوُم@: وأeَر أضاء@/ ر@: Òeوأ ٕابيّض@/ يقَمر@: ر ß Òe فيقال@:
ابـيّض@/ واÇeاّر@: واeرَّ راء@/ Òe ليلة ã| صاده الصيَد@: وتقّمر ونور@/ eر فzا ليلة اختار

كالقمر@/ أبيض أeر@: وجه اÍÉòة@/ من قريباً أو البياض@, والُقمرة@:

اXع� وهذا ,@Ì»يXوا اXراهنة عمل ٕادامة فٕانّه واXقاَمرة@: الِقFر اXع� ذلک ومن

ãالليا� ã| واقعاً كان قد القFر فٕاّن القمراء@, الليلة ã| الصيد طلب أيى بالتقّمر@, شبيه
الناس@/ عن ØBللتس اXضيئة@,

س ßc فيقال أيضاً@, الشمس كلمة ã| جارية ا7نðاعّيـة@: ا7شـتقاقات وهذه
الشمَس@/ عبَد الكافر@: س Úcو شاِمس@ومشمس@/ فهو ظهرت@الشمس@, اليوم@: س Òcوأ

الشمس@/ ذو والَشِمس@: الشمس@/ ã| قعد تشّمَس@:



eر ٣٥٢

اXستعملة@: اXوارد من كّل ã| مyا كّل ي6حظ ولوازم آثار وللقمر
وغ@: Ô}ال

/@٧٧ . ٦ ـ بازغاً القمَر رأي ØFفل
النور@:

/@٥ . ١٠ ـ نوراً والقَمر
/@١٦ . ٧١ ـ نوراً فzّن القمَر وجعَل

سبان@: Ô¡ا
/@٩٦ . ٦ ـ ُحسباناً والقمَر والشمَس

التسّخر@:
/@٢ . ١٣ ـ 7ٔجل Nريى كّل والقمر الشمَس وسّخر

اXنازل@:
/@٣٩ . ٣٦ ـ منازَل رناه قدَّ والقمَر

ا7نشقاق@:
/@١ . ٥٤ ـ القمُر و�نشقَّ الّساعُة اق=بت

اòسوف@:
/@٨ . ٧٥ ـ القمر الب½Íوخَسف برَق فٕاذا

ا�مع@:
/@٩ . ٧٥ ـ والقمر الشمُس ع Ôbو

ا7تِّساق@:
/@١٨ . ٨٤ ـ اّتسق ٕاذا والقمِر



٣٥٣ eص

التلو@:
/@٢ . ٩١ ـ ت9ها ٕاذا والقمِر وُضحاها والشمِس

مورده@/ ã| عنه مبحوث اXوضوعات هذه من وكّل

وIصيل الروحانّية@, للحياة مقّدمة ا¤سوس@: اXاّديى nالعا ã| النظام أّن وليعلم
ـ القمر ã| النظام Iقّق ّ يى ÒXالعا النظام bلة ومن اòلق@, من اXقصودة العبوديّة مقام
ونسبِته ا¡ركة@, خصوصيات ã|و حركة@, نوراً@, ودافعة@, جاذبة مقداراً@, شك6ً@, ماّدة,

به@/ اXربوطة ا7ُمور وسائر اòسوف@, خصوصيّات ã|و وا7ٔرض@, الشمس ٕا�

:@ اXاّديى nالعا باخت6ل Oتّل النظام وهذا

/@١ . ٥٤ ـ القمر وانشقَّ الّساعُة اق=َبت
/@٨ . ٧٥ ـ والَقمر الّشمُس ع Ôbو القمُر وخسَف ÔÍ½الب برَق فٕاذا

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

eص@:
ع� وا7_خر فيه@/ وا7نشيام ء ãÏ¾لُبس ع� يدّل أحدYا أص6ن@, eص@: ـ مقا
Øj لبسه@, ٕاذا تقّمَصه@, يقال@: معروف@, ل6ٕنسان@, القميص فا7ّٔول وحركة@/ ء ãÏ¾ نزو
الو7ية@/ وتقّمص تَقّمصا7ٕمارة@, فيقال@: ا7ٕنسان@, فيه دخل ء ãÏ¾ @كّل ã|ذلک يستعار
البع�يقِمُص Òeَص قوGم من القَْمص@, ـ ا7_خر وا7ٔصل ص@/ Ô Ôeو صة ßeأ القميص وbُع
ـ@@eَص هذا ومن برجليه@/ ويعجَن معاً Fيطرحه Øj يديه يرفع أن وهو اصاً@, ßeو Öصاً Òe

بع�يَقِمُص@/ ا Øu@فكأ باXوج@, حّر@كها ٕاذا بالسفينة البحر

وÒeص فتقّمصه@/ ألبسته يصاً@: Òe وØeصته ص@, Ô Ôeو صان Ôe bعه القَميص ـ مصبا
معاً@/ Fويضعه معاً يديه أن@يرفع وهو ÍÈب@وقتل@, ã Òèمن@با الركوب عند البع�وغ�ه



eص ٣٥٤

فـيؤّنث@/ الدرع به ã�يعـ وقد مذّكر@, معـروف ُيلبس@, الّذيى القميص@: ـ لسا

ã| 7@يسـتقّر أن والِقFص@: القلب@/ غ6ف والقَميص@: eيصاً@/ منه قطع الثوب@: وØeَص
الِقFص@/ أخذه قد للقَِلق ويقال ص�@, غ� من مكانه من فيثب يقمص تراه موضع
اXاء@/ فوق صغار ُذباب والقََمص@: /@ Øíاس البع�@: وeص الَوْثب@/ والقFُص@: والِقFص

آب@/ با7يى ح¿Ìات صا@: Ö Òe ـ آراميى ,@ ãæياÌº ـ ã8تطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهو القميص له ويقال ا�لد@, Bيس ما لُبس هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
ا7ٕنسان@/ جلد Bيس لباس

والوثو ا¢صوصة ,@كا¡ركة ّ معنويى باستي6ء Jيط@البدن@ولو Dف ويستعمل@Vازاً
للبع�@/ وا7ستنان للبدن@, شكله ãستو�Xا

ا Øuكأ باXاء Iيط ا Øu@أ ٕا� مضافاً ال«Ìيانّية@, من fأخوذ الصغار@: باب الذُّ وأمّا
يسBه@/ eيص

من ُقّد eيُصه كان وٕان ُقبل@/// من ُقّد eيُصه كان ٕان بر@/// ُد من وَقّدتeيَصه
/@٢٥ . ١٢ ـ ُدبر من ُقّد رأيeيَصه ØFفل فكذبت@/// ُدبر

/@١٨ . ١٢ ـ بَدم eيِصه ع� وجاُءوا
/@٩٣ . ١٢ ـ هذا ãÏ½بقمي ذهبوا ٕا

ي6زمه دا_اً وهو ويسـBه@, بالبدن يلصق فٕانّه الثـياب@: من القميص انتخاب
وأعFله@/ وخصوصيّاته ال6ّبس حا7ت ع� قاطعة د7لة ففيه ويلبسه@,

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



٣٥٥ eع eطرير@,

eطرير@:
للمع�@, تأ@كيداً وكّررت الراء@, فيه زيدت ا ØW وهذا الشديد@, الَقمطرير@: ـ مقا

لق@/ Òòا Vتَمع ْطر@, Ò ße بع� قوGم ومنه ا�مع@, معناه وأّن eط@, وا7ٔصل

عبيد@: أبو اشـتّد@/ يومنا@: واeطرَّ شديد@, أيى طرير@, Òe ويوم اِطر Ôe يوم ـ صحا
الِقربَة@: طرُت Ö Òeو نف«Îا@/ وbعت ذن}ا عطفت ٕاذا العقرب@: واeطّرت ا£تمع@/ قمِطر@: ÔXا

بالِوكاء@/ شددtا ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

شّد ع� يدّل القمط فٕاّن ,@hستدXا اXتجّمع الشديد هو فيه@: الواحد ا7ٔصل أّن
ا7ستدامة مع اXع� ã| وزيادة تأ@كيد ع� تدّل ا¡رف ã| والتكرير والزيادة وbع@,

وا7متداد@/

/@١٠ . ٧٦ ـ َطريرا Ö Òe َعبوساً يوماً ربِّنا افِمن ÒK ٕانّا
ا¡زن@/ مع اXنقبض والَعبوس@: فيه@/ والشّدة التجّمع Zتّد متجّمعاً شديداً أيى

اليوم@/ ذلک ã| ا7ُمور وVاريى والوقائع ا¡وادث باعتبار وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

eع@:
له@/ تُعمل أداة ã| مائع ء ãÏ¾ نزول ـ أحدها صحيحة@: ث6ثة أصول eع@: ـ مقا
يقال معروف@, الِقَمع@: ـ فا7ّٔول ا¡يوان@/ من جنس ـ والثالث وقهر@/ ٕاذ7ل ـ وا7_خر
Çeعته@: ـ ا7_خر وا7ٔصل كّله@/ ¾Ìبته ٕاذا قاء@: السِّ ã| ما ٕاقتمعُت ويقولون@: ع@/ Ö ßeو ٌع Ò ße

باب@/ الذُّ الَقَمع@: ـ ا7_خر وا7ٔصل قمع@/ ßXبا ÍÈبته ٕاذا eعته ومنه أذللته@,



eع ٣٥٦

wا يÍÉب خشبة وهيى قمعة@, ßXبا ÍÈبتـه وeعته@: أذللته@, عاً@: Ö Òe eعته ـ مصبا
أيضاً والقَمع به@/ تتعلّق وLوها ا¦ر ع� ما والَقمع@: وvان@/ ليذّل رأسه ع� ا7ٕنسان

أeاع@/ وا�مع وLوه@, الزيت فzا ويصّب السقاء فم ã| Qعل آلة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الÍÉب قيدان@: فيه وي6حظ ٕاذ7ل@/ ã|بÍÈ هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
وا7ٕذ7ل@/

ٕاذا والقهر@, وا7ٕحراق@, والرّد@, وال½Íف رأسه@, بأع� الÍÉب مصاديقه@: ومن
وٕاذ7ل@/ بÍÉب مyا كّل @كان

الوجوه@/ من بوجه مناسبة موارد ã| ويستعمل ]ناسبته ويتجّوز
ا¦ر أطراف ã| والذباب القربة@, فم ã�وث بأداة@, فيه ء ãÏ¾ صّب ـ oمفاه وأمّا
الظرف ã| والتذلّل وا7نكسار اXقهوريّة حصول فباعتبار الشديد@: وال¿Ìب وغ�ه@,

واXاء@/ والذباب

/@٢٣ . ٢٢ ـ َحديد من َمقاِمُع وGم لوُد Ô� وا ُبطوuم ã| ما ر ÒÎ½ يُ
الشخصّية@/ Ì»وك والقهر ل6ٕذ7ل به يÍÉب ما وهو ِمقمع@, bع

Jيي@/ و7 اXقموع الشخص Zوت 7 Mيث ٕاذ7ل قامع ÒXبا والÍÉب
وا¡ديد@, الÍÉب وهكذا معنويّاً@, أو ياً مادِّ يكون@, شكل ّ القمع@بأيى قمع@آلة ßXوا
تكون مyا@: يراد مفهوم ّ وأيى ا7_خرة@, nلعا التناسب من و7@بّد ا¡ّدة@, من ا¡ديد فٕاّن

سنخها@/ ومن Gا متناسبة متعلّقاtا
والنـ�ان اXقامع هذه قبال ã| مقاوم جنس من البدن يكون حال@, ّ أيى وع�



٣٥٧ eل

وا7ٕذابة@/ Îر Ú½وال ا¤رقة الناريّة الثياب وسائر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

eل@:
والقُـّمل@: حـق�@/ أيى ,@ Ø ã�Ò Òe رجل وeاءة@/ حقارة ع� تدّل كلFت eل@: ـ مقا

بالقُّمل@/ شبّه ذلک كأّن صغاراً@, ورقه بدا ٕاذا مث@: الرِّ وأÒeل الدبا@/ صغار

ضخم@/ بطـنه@: وeَل رأسـه@, ل ß Òe وقد لة@, Ö Òe الواحدة معروف@, القَْمل@: ـ صحا
يركب مyا أصغر ا Øu@أ ٕا7ّ الِقردان@, جنس من دويبة والقُّمل@: ا¡ق�@/ الرجل :@ Ø ãوالقََم�

ـل@/ Øe وbعها كا�راد@, تط� أخري فدويبة الزرع ـلة Ø Ôe وأمّا زال@/ ÔGا عند البع�

يُروي وهذا له@/ أجنحة 7 الّذيى Ø ãè الدَّ القُمَّل@: الفّراء@: قال ـ ١٨٦ . ٩ الxذيب
من الصغار وهيى ا�نادب@, القّمل@: ِعكرمة@: عن ّ ا7ٔنباريى ابن وقال عبّاس@/ ابن عن
را@كـع مثل قاِم6ً القُّمل واحد يكون أن Nوز الفـّراء@: وقال ـلة@/ Ø Ôe واحدtا ا�راد@,

مyا@/ أصغر ا Øu@أ ٕا7ّ الِقردان جنس من صغار دواّب القُّمل@: الليث@: وقال وُر@ّكع@/

شپش@/ @= كلمتا@ َقلمتا@, ـ@ @ ãæياÌº ,@ @آراميى ـ @ ã8تطبي فرهنگ

أصاب ٕاذا والوسخ العرق من يتولّد اXعروف القَمل ـ ٤٤٩ . ٢ ا¡يوان حياة
ا7ٕنسان كان ا Ø[ر ا�احظ@: قال عفناً@/ يص�اXكان ØKح شعراً أو ريشاً أو بدناً أو ثوباً
والزب� عوف بن ن ×aلعبد@الر عرض Fك الثياب@, وبّدل وتعّطر تنظّف وٕان الطباع eل

فيه@/ FG فأذن ا¡رير لُبس ã| GصI ا# رسول استأذنا ØKح عّوام ابن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حيوان@, أو ٕانسان بدن ã| وسخ من يتولّد ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن



قنت ٣٥٨

ويتكّون@/ يتولّد مقّدمة ّ بأيى يشاwه ما أو
م¿Îود القُّمل جنس ã| اXع� وهذا وضخامة@, حقارة ع� يدّل مyا واXشتّق

أنف«Îا@/ ٕا� بالنسبة

بالنسبة الضخم ا¡ق� Ø ãèالد هو والقامل طالب@, bع كُطّلب قاِمل bع والقُّمل
القمليّات@/ أنواع فيشمل ووجوده@, بدنه ٕا�

مَفّص9ٍت آياٍت والدَم فادَع والضَّ والُقّمـَل وا�راَد الطوفاَن َعلzم فأرَسـْلنا
/@١٣٣ . ٧ ـ وا Ò�فاسَتك

أّن :@ÏÉق ã| سبق ـ فيُكون كُْن له يقوَل أن شيئاً أراَد ٕاذا أمُرُه ا Ø̂ ٕا ـ تعا� قال
وماّدة مقّدمة ٕا� وJ@7تاج وتكّونه@, Iقّقه ã| علّة يكون ا7ُمور من أمر ّ 7ٔيى ٕارادته

اXتظاهرة@/ وا�راد الطوفان ã| الناس 7ٔ@ك' مشاهد هو Fك وهذا أخري@, وعلّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قنت@:

الص6ة@, ã| القيام ع� ويطلق الدعاء@, قعد@: باب من مصدر الُقنوت@: ـ مصبا
السكوت ويسّمي القيام@, دعاء أيى القنوت@, ودعاء القنوت طول الص6ة أفضل ومنه

قاِنت�@/ 1ِ وقوموا@ ـ تعا� قوله ومنه قنوتاً@, الص6ة ã|
الباب@/ هذا يعدو 7 دين@, ã| وخ� طاعة ع� يدّل صحيح أصل قنت@: ـ مقا
الديـن طريق ã| استقامة كّل ي Ød Øj قُنوتاً@, يقُنت قَنت يقال@: الطاعة@, فيه وا7ٔصل
علzا وا7ٕقبال الص6ة ã| السكوت ي Ødو قنوت@, الص6ة ã| القيام لطول وقيل قنوتاً@/

قنوتاً@/

قـوله@: ã| Fyمـ واحد بكّل Ì Ø»وف اòضوع@, مع الطاعة لزوم القنوت@: ـ مفر



٣٥٩ قنت

قاِنت�@/ 1ِ وقوموا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو اòضـوع ã| وقلنا طاعـة@, مع خضوع هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا7ٔصل أّن
القـنوت ãف� وخضوع@/ رغبة مع بالوظيفة العمل هو الطاعة ã|و /@oتسل مع مواضع

/@Fyم أشّد خضوع

الص6ة@, اòشوع@, الطاعة@, ـ oمفاه وأمّا اÇXاّدة@, ã| القيدين ¡اظ من ف6بّد
طول ا7نقياد@, اòضوع@, ا7ٕمساك@, الدعاء@, السكون@, ا7نقياد@, الذّل@, القيام@, العبادة@,

Qّوزاً@/ فيكون وٕا7ّ القيدين@, وجود من ف6بّد التواضع@: والطاعة@, القيام

:@ ّ ٕاراديى ّ وت¿Ìيعيى ,@ Ø ã�تكوي القنوت ٕاّن Øj
:@ ã| Fك ـ@ Ø ã�فالتكوي

/@١١٦ . ٢ ـ قاِنتون له كلٌّ وا7ٔرِض مواِت السَّ ã| ما لَه بل ُسبحانه

/@٢٦ . ٣٠ ـ قاِنتون له كّل وا7ٔرِض مواِت السَّ ã|َمن وله

العق6ء@: مورد ã| ا7_ية فٕاّن مَن@: ـ بكلمة الثانية ا7_ية ã| والتعب�

َمن@/// ولَه رجون ÒH rأن ا7ٔرضٕاذا ِمَن َدعوةً َدعا@كم ٕاذا Øj
بصيغة التعب� وأمّا وا7ٔرض@/ Êوات Ø»ال ã| ما مطلق ã| ا Øuفٕا ـ ا7ُو�× 6Rف
م Øuفكأ الشـعور@, ع� الداّل القنـوت مفهوم فبلحاظ قاِنتون@: ـ العاقل nالسـا bع

عملهم@/ ã| متوّجهون شاعرون

:@ ã| Fك ـ ّ ا7ٕراديى ّ والت¿Ìيعيى
/@٢٣٨ . ٢ قاِنت�ـ 1ِ وقوُموا@



قنط ٣٦٠

/@٩ . ٣٩ ـ وقا_اً ساجداً الّليل آناَء قانٌت هَو ن أمَّ

/@٣٥ . ٣٣ ـ والقانتات Ò�والقانت واXؤمنات Ò�ؤمنXوا
/@٤٣ . ٣ الّرا@ِكع�ـ مع واركعيى واسُجديى لربِّک ã5 اقنُ Ôhمر يا

بعد وهذا وركوع@, وسجود قيام بصورة طاعة@, ã| اòضوع حالة Iصيل يراد
اZ7ٕان@/ Iقّق

والعبادة@: العمل ص6ح ã| و¾Ìط اZ7ٕان@, بعد 7زم فالقنوت

/@٥ . ٦٦ ـ قانتاٍت مؤمناٍت مسلFٍت
/@٣٤ . ٤ ـ للغيب حافظات قانتاٌت فالّصا¡اُت

ا¡الة هذه Iصل n ومادام الطاعة@, ã| اòضوع حالة حصول اZ7ٕان فنتيجة
والعبادة@/ الطاعة و7 اZ7ٕان ينفع 7

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

قنط@:

وقِنط يقِنط@, قَنط يقال ء@, ãÏ¿ال اليأسمن ع� تدّل صحيحة كلمة قنط@: ـ مقا
يقَنط@/

وتعب@, ÍÈب ã Òèمن@با من@رaة@ا#@تعا�@,@وقنط@يقنط ا7ٕياس الُقنوط@: ـ مصبا
باGمزة@/ ويعّدي قعد@, باب من ثالثة لغة :@ ا�وهريى وحكي وَقنوط@, قانط وهو

من اليأس أشّد وقيل /@�òا من اليأس الxذيب@: ã|و اليأس@/ الُقنوط@: ـ لسا
اXصدر@/ والُقنوط@: ء@/ ãÏ¿ال

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



٣٦١ قنع

والتحقيق@:
القاف حرفا الشّدة ع� ويدّل الشديد@, اليأس هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
والياء@/ الس� 6Rف وا7ستع6ء@/ والضغط والشّدة ا�هر حروف من F Øuفٕا والطاء@,
اGمس حروف من والس� والرخاوة@وا7ستفال@والسكون@/ ا�هر حروف من فالياء

والسكون@/ وا7ستفال والّرخاوة

:@ ã| اليأس بعد ذ@كره ـ القنوط خصوصيّة ع� أيضاً ويدّل

/@٤٩ . ٤١ ـ َقنُوط فيَُؤوٌس ÛÌ Ø¿ال ه َمسَّ وٕان
فـهو الطمع@, يقابل اليأس فٕاّن له@, وجـه ف6 الرaة@: أو باòـ� التقييد وأمّا
]ا غالبـاً يتعلّق والطمع الرجاء كان وٕان كان@, ء ãÏ¾ ّ أيى عن والطمع الرجاء انقطاع

ا�òّية@/ ا7ُمور ã| يُقصد

/@٥٣ . ٣٩ ـ ا1 َرaِة من َتقَنطوا 7
/@٥٥ . ١٥ القاِنط�ـ ِمن َتكن ف9 با¡قِّ Ìناك Ø¿ بَ قالوا
/@٢٨ . ٤٢ ـ َقنطوا ما بعِد من الَغيَث ُل Ø( يُ اّلذيى وهو

/@٥٦ . ١٥ ـ الّضاّلون ٕا7ّ َربِّه رaِة َيقَنطمن وَمن

والتوّقع@/ ا7نتظار ذلک انقطاع فالقنوط مقصود@, ¡صول توقٌع الرجاء أّن Fوك
ض6ل@/ أعظم وهذا واòالق@, العبد ب� Dف ا7رتباط ينقطع وبالقنوط

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

قنع@:

Hتلف Øj ء@, ãÏ¿ال ع� ع�ا7قبال يدّل أحدYا صحيحان@, أص6ن قنع@: ـ مقا
ا7ٕقناع@: ـ فا7ّٔول ء@/ ãÏ¾ ã| اسـتدارة ع� يدّل ـ وا7_خر القياس@/ اتّفاق مع معانيه



قنع ٣٦٢

الدعاء@, عند اليد مّد وا7ٕقناع@: ٕاقناعاً@/ يُقنع له أقنَع يقال@: ء@, ãÏ¿ع�ال بالوجه ا7ٕقبال
اXنحدر@/ للFء ا7ٕناء ٕامالة يده@ٕالzا@/@وا7ٕقناع@: @Zّد ãKّع�ا�هة@ال ٕاقباله عند @بذلک يى Ùdو
يسـأله@/ من ع� 7ٕقباله قانعاً يى Ùdو سأل@, ٕاذا قنوعاً@, يقنع الرجل قنع الباب@: ومن
راضياً@/ له الّذيى ء ãÏ¿ال ع� يُقبل 7ٔ@نّه قناعة يت Ødو ,@ ãÏÈر ٕاذا قناعة@: قنع ويقولون@:
من مسـتدير وهو فالِقنع@, ـ ا7_خر وأمّا لل¿Ìب@/ اXاء ٕا� رأسه البعـ� مّد وا7ٕقناع
ا Øu@7ٔ معروف@, اXرأة@: وقِناع اGدّيـة@/ عليه دي Ôt طبق شـبه والِقناع@: والِقنع الرمل@/
ا ØWو له@/ كالقِناع جعله كأ@نّه ÍÈباً@, بالسوط رأسه قنّع منه@: اشتّق ا ØWو برأÎºا@/ ُتديره
ثـالثاً أص6ً هذا عل ÔN أن Zكن وقد تصـّوب@, فيه ليس ء ãÏ¾ إرتفاع ا7ٕقناع@: شّذ@:

Îم@/ ßºُرءو ُمهِطع�ُمقِنعيى ـ تعا� بقوله فيه وJتّج
فالقانع@: ـ Ú=ْعـ ÔXوا القاِنَع وأْطِعُموا سأل@/ قُنوعاً@: بفتحـت� يقنَع قنَع ـ مصبا
رضيت@, وَقناعة@: من@باب@َتِعب قنعاً وقِنعت@به @يطيف@و7يسأل@/ الّذيى :@ ØBعXوا السائل@/
ُكتب@, مثل قُنُع bعه اXـرأة وقِناع /@ ã�أقنع فيقال باGمزة ويتعّدي وقَنـوع@, قَِنع وهو

به@/ يُقنع أيى جعفر@, مثال مَقنع شاهد وهو الِقناع@/ لبست وتقّنعت@:

يقنَع قِنع يقال ٕالzا@, ا¤ـتاج ا7ٔعراض من باليس� ا7جðاء القـناعة@: ـ مفر

ã| يُلّح 7 الّذيى السائل هو القانع بعÎÉم@: قال سأل@/ وقَنع@: /@ ãÏÈر ٕاذا وقَنَعاناً@: قَناعة
يأتيه@/ ]ا ÏÈوير السؤال

وقنيع قَِنع�@/ قوم من وقَِنٌع قُـنَّع قوم من قانٌع ورجل /@ ãÏÈر بنفسه@: قِنع ـ لسا
الَعدل ال¿Îود من قنع@: ÒXوا قنائع@, نسوة من وقنيعة قنيع وامرأة قَنيع�وُقَنعاء@, قوم من
والقُنوع@: َمرضيّـ�@/ كانوا ٕاذا@ وقُنعان مَقاِنع ورجال وقضائه@/ برأيه ÏÈوُير به يُقنَع

سأل@/ وقيل@: للسؤال@, ذّل وقَنع@: للمسألة@, والتذلّل السؤال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٦٣ قنع

والتحقيق@:

يديه ب� ما ع� حياته أمَر يُطبّق ØKح تنازل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
يدعو ومن به@/ ãيكت� بشاهد والرضا يأتيه@/ ]ا الرضا مصاديقه@: ومن ٕامكاناته@/ من

/@oوالتسل الرضا حال ã| ربّه

يقصده@, ما ٕا� الوجه وٕاقبال باطناً@, الفقر وحالة السؤال الرضا@, مطلق وأمّا
ويـضبطه@, وÇJفظه الرأس ÇNمع ما ولُبس أرض@, أو ماء جانب ٕا� الرأس وٕامالة
ا7ٔصل لوازم fن هدّية@: وفيه وتOيله طبق hوتقد @الرمل, ã| وQّمع وحصول@انضباط

وآثاره@/

/@٣٦ . ٢٢ ـ Ø Ò=عXوا القانَع وأطِعموا ِمyا فُكلوا ا Ôwُجنو َوَجَبْت فٕاذا

وهو ّ ظاهريى Øn@وتأ اضطراب دون من له çوأ tيّأ ]ا ãÏÈور تنازل من أيى
السائل@, ]ع� ØBعXالقانع@و7@ا وليس العاجز@/ اXعتّل الضعيف هو : ØBعXوا عفيف@وقور@/
ا7ٔغلب ã| والسائل منه@/ وا7حسان ا7طعام ٕا� وحاجة فقراً أشّد ØBعXوا القانع فٕاّن
أّن Fك ـ ر Öy تَ ف9 الّساِئَل وأّما للسـائل@: والّزجر ر Øyال يكره نعم Tـتاجاً@, 7@يكون

حراماً@/ يكون وقد مكروه@, أيضاً سؤاله ع� ا7ٕعانة

ٕالzم 7َيرتدُّ ُرؤوÎºم ُمقِنعيى Ò�ُمهِطع ا7ٔبصاُر فيه تَشَخُص ليَوم رهم نؤخِّ ا Ø̂ ٕا
/@٤٣ . ١٤ ـ َطرفُهم

و7 ومتحقِّرين@, متذلِّل� اòفض ٕا� رؤوÎºم ãي�Bوم مقبل�@, ع� ßÌ»م أيى
ا¡�ة@/ من طرفهم يرتّد

ا7ٕعت6ء من مBي6ً الرأس جعل الرأس@: وإقناع قانعاً@/ ء ãÏ¾ جعل فا7ٕقناع@:
اليوم@/ ذلک أهوال من يري ]ا تذل6ًّ سفل ٕا�



قنو ٣٦٤

ذلک ã| والشدائـد وا7_7م ا7ٔهوال من يري ما ع� حاt7م تنطبق فهؤ7ء
والذّلة@/ اGوان ع� رؤوÎºم ويُقنعون اليوم@,

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

قنو@:

وِقناء ع�قَ� الكّل مع ÔNو ا¤فورة@, والقناة الظهر@, وقناة الر�@, القناة@: ـ مصبا
قـتل بـاب من قَنـواً أقنوه ء ãÏ¿ال وقنوت ٕاحتفرtا@/ القـناَة@: وقّنيت وقُنّو@/ وقَنَوات
قُـنواٍن ومال قّيدوه@, هكذا للتجارة@, 7 قنية ãÏ»لنف ذته ØHا واقتنيته@: bعته@/ وِقنوة@:
وا�مع قيس@, @لغة ØËÉوبال الكباسة, ل: ßa@وزان والِقنو أعطاه@وأرضاه@/ وأقناه: وِقنياٍن@/

وُقنوان@/ ِقنوان

ã| ارتفاع ع� وا7_خر وUالطة@/ م6زمة ع� أحدYا يدّل أص6ن قنا@: ـ مقا
الباب@: ومن غ�ه@/ آخر لوناً ãæيُقا كاللون خالطه@, ٕاذا قاناه قوGم@: ـ فا7ّٔول ء@/ ãÏ¾
قنيت ومنه قنيته@, يتّخذ قنيان@: ومال للتجارة@, 7 له معّداً كان ٕاذا واقتناه ء ãÏ¿ال قَ�
من اÒXقـناة الباب ومن لشجرته@/ م6زم 7ٔ@نّه عليـه@, ]ا الِعذق والِقنو@: لزمتـه@/ ãçحيا
الظـّل 7ّٔن بـذلک Çيى Ød ا Ø̂ وٕا الشمس@, تُصيبه 7 مكان وهو مزها@, Òv 7 فيمن الظّل
,@ Ó�َق ã ß�َق والفعل ا7ٔنف@, ã|ٕاحديداب الَقنا@: ـ ا7_خر وا7ٔصل يفارقه@/ يكاد 7 م6ُزمه
قَـنا ÇQمع ا Øu@7ٔ واو@, وألفها وُترَفع@, ُتنصب ا Øu@7ٔ هذا@, من القَناة تكون أن وZكن
والتشـبيه عربّية@, اXاء قَناة كانت ٕان القـناة@, wذه ة Ø{مُشـ عندنا اXاء وقَناة وَقَنوات@/
كُعوب ا@ Øu7ٔ القـناة@, هذه ا Øu@فكأ وآباٌر Ômكظا هيى ولكن ارتفـاع@, جهة ليسمن wا

وأنابيب@/

القريبة للك«Ìة ياء الواو قلّبوا الِكسبة@/ والُقنية@: والِقنية والقُنوة القِنوة ـ لسا



٣٦٥ قنو

قَنية فجعلوا الكوفيّون وأمّا الب½Íيّ�@, قول هذا MاGا@/ الياء فاُِقّرت ُقنية@: وأمّا مyا@,
ذtا@/ ØHا وقنوtا@: كسبته@/ ء@: ãÏ¿ال وقنوت لغت�@/ وقَنوة

خَلق@/ امتلک@, ا@كتسب@, أحرز@, اشBي@, GقاناهI ـ قع

ذراع@/ عصا@, خñرانة@, قصبة@, GقاِنهI

/@ ãæ ,@ نايى نñه@, = قاِنه :@ ع�يى قانيا@/ :@ ãæياÌº قانيا@/ :@ آراميى ـ ã8فرهنگتطبي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن النفـس@/ لدي bع مع اذ ØHا هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
وُعنقود@/ ِقنوان بصورة الشجرة لدي ار ß\ وQّمع النفس@/ لدي اّدخار bع@/ ا@كتساب@مع

الدوام@/ اXوافقة@, اللزوم@, اòلط@, آثاره@: ومن
والع�ّية@/ ال«Ìيانيّة من fأخوذة والَقَصبة@: والَعصا لْق Òòوا � الرُّ ãæمعا وأمّا

أ@ك�@, باشـتقاق مyا مشتقّة متفّرعة واليائيّـة ا7ٔصل@, ã| واويّة اXاّدة وهذه
وتدّل@ع�@ثبوت@ولزوم@ودوام@زائدة@بالياء/@وحينئذ@تستعمل@من@باب@ÍÈب@,@7ختصاصه

/@ Ø ãkاليا بالناقص

داِنية ِقنواٌن َطْلعها من النَّْخِل وِمن م=ا@ِكباً َحبّاً منه رُج ÔK Íاً ßÉَخ منه فأخَرْجنا
/@١٠٠ . ٦ ـ

بـا¡ّب شـبيه والِقنوان حالّيـة@, وا�ملة النخـل@, من خ�ه@: مبتـدأ وقنوان
اBÇXا@كب@, ا¡ّب بـ� مـعBضة أو عقيـبه@/ ذ@كر وGذا بعض@, فوق بعضه اBXا@كب

ا¡ّب@/ بتناسب أعناب@, من وا�نّات
مـن النـخل لدي اXتجـّمع وهو والِكباسـة@/ الِعذق وهو ِقنـو@, bع والِقنوان



قنو ٣٦٦

لنف«Îا@/ ذtا ØHا ا Øu@كأ أ\ارها@,
/@٤٨ . ٥٣ ـ Ò>وأق Ò>هوأغ وأ@نّه ا7ُخري الّنشأةَ عليه وأّن

طلب أيى لنفسه@, وbع اذ ØHا وهو القنا ويقابله والفقر@, ا¡اجة فقدان هو الغ�

ã�البـاط الفـقر ٕا� القـنا حقيقة ومرجع ٕالzا@, للحاجة لديه وbعها اُمـور وIصيل
وٕان ãالقل� الغ� هو الغنا حقيقة أّن Fك وثروة@/ مال ذا الظاهر ã| كان وٕان وا7حتياج@,

لل'وة@/ فاقداً @كان

التكوين جهة من ٕامّا واXعنويّة معنوّية@, أو ماّدية جهة ã| ٕامّا الغ�والقنا@: ٕاّن Øj
/@ ØãÏÈعر ّ ثانويى باعطاء أو والذات@,

ما Iصـيل ã| دا_اً xNد مقتنياً أو غنـيّاً@, Nعل الّذيى هو صورة@, ّ أيى وع�
واXعنوّية@/ اXاّدية ا7ُمور من ٕاليه Jتاج

خـلَق وأ@نّـه اÇXاّديى اÇòلق بـعد �النشأة عليه �وأّن ا7ُخري النشأة وذ@كر
/@ ّ واXعنويى للFّديى oالتعم هذا ع� يدّل وج�@: الزَّ

مصـدر@, Ëºٕا عريى والشِّ ,@ عريى الشِّ ُرّب هو وأ@نّـه الكرZة@: ا7_ية بعد يذكر Øj�الغ مرتبـة ٕا� يبلغ ما منه ãالعا� وا¡ّد مراتب@, وله الدقيـق@, ا7ٕدراك هو عور والشُّ
وا¡قائق@/ اXعارف ٕادراك ã| Ø ãæالّروحا

اXتعال@/ ا# من وهو ا7ٔصيل@, ومنشأYا والق� الغ� مبدأ عور فالشُّ

حا7ته@, bيع ã| ويعبده فضله@, ويستع�من لرّبه@, وOشع Oضع فل6ٕنسان@أن
والعبادة@/ بالسجود ويأمر السورة@, آخر ã| تعا� يقول Fك@

فzا@/ ÍØ½فتب اXقام@, ã| وتفس�اً لغة ا¡قيقة اشت}ت وقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٦٧ قهر

قهر@:

مقهوراً@, وجدته وأقهرته@: مبالغة@, وقَّهار قاهر@, فهو غلبه@, قهراً@: قهره ـ مصبا
فzا@/ ُيقَهر حال ٕا� صار وأقَهر@:

وأقهر قهراً@/ يقهره قهره يقال@: وعلّو@, غلبة ع� تدّل صحيحة كلمة قهر@: ـ مقا
ماؤه@/ يَسيل ØKح طُبخ اللحم@: ُقِهر الباب@: ومن فzا@/ يذّل حال ٕا� Ùُص� ٕاذا الرجُل@:

خلفه@/ ٕا� رجع ٕاذا القَهقَريى ذلک@: عن شّذ ا ØWو
/@Fyم واحد كّل ã| ويستعمل معاً@, والتذليل الغلبة القهر@: ـ مفر

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

والتحقيق@:

ا7ٕجـراء مـقام ã| الغـلبة أيى الغـلبة@, ٕاعFل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
قدرة@/ ã| تفّوق هو الغلبة أّن وسبق والعمل@/

ِمن وهم َتغلب@, ف6 Òoاليت فأمّا يقال@: ف6 خر@, ا7_ مقام ã| أحدYا يستعمل و7
اXتحقّق أّن Fك القهر@/ دون ,@oع�اليت موجودة ثابتة الغلبة فٕاّن سيقهرون@/ َقهرهم بعِد

مقهوريxّم@/ 7 مغلوبيxّم هو الروم Tاربة ã|
وتفّوقه وعلّوه قدرته Qريى الّذيى وهو والقَّهار@: القاِهر ا¡س�@: ا# أÊºء ومن
يكون من غ�ه من وليس Tيط@, نافذ مهيمن حا@كم وهو خلقه@, bيع ع� وغلبته
حgه Iت Tكومون مقهورون سويه ما فكّل uاية@, و7 حّد ب6 ا7ط6ق ع� قاهراً

وقهره@/ وسلطانه

شديدة@/ وحكومة أ@كيد قهر ع� يدّل اXباِلغة@: صيغِته ]ناسبة والقّهار
الرّب سيطرة Iت ا¡ا7ت bيع ã|و دا_اً مقهوراً كونه ٕا� يتوّجه أن فللعبد



قاب ٣٦٨

ضعيف@, Tدود غ� أو فيه ظاهرة قدرة بظهور يَطغي و7 وحgه@, وتسخ�ه القاهر
القاهر@/ الغالب القيّوم ا¤يط الرّب قدرة عن يغفل و7

/@١٨ . ٦ ـ �اòب Ôoا¡ك وهو ِعباِده فوَق القاهُر وهو
/@٣٩ . ١٢ ـ القّهار الواحُد ا1ُ أم Õ�خ قون متفرِّ أرباٌب َء

/@١٦ . ٤٠ ـ القّهار الواحد 1 اليوَم اXلُک ن Ò ßX
/@١٦ . ١٣ ـ القّهار الواحُد وهو ء ãÏ¾ كلِّ خالُق ا1ُ قل

فـا# الواحد@, ا# هو اXطلق القّهار أّن ٕا� ٕاشارة الواحد@: ا# بعد ذ@كره ã|و
وا¡كم@/ اXلک وله ء ãÏ¾ كّل خالق القّهار وهو غ�ه ٕاله 7 واحد تعا�

/@٩ . ٩٣ ـ َتقهر َف9 Òoاليت فأّما
ã| تـفعل بأن والعلّو@, التفّوق وٕاجراء القدرة بٕاعFل غلبة عليه تغلب ف6 أيى

تعا�@: قوله ã| اXراد هو وهذا تشاء@, ]ا وأمواGم أنف«Îم
/@١٢٧ . ٧ ـ قاِهرون فوَقهم وٕانّا نساَءهم وَنستَحييى

ا7ٔصل@/ آثار من القاهر@: ã| والعلّو اXقهور@, ã| التذلّل أّن فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قاب@:

ولكـّل َية@, والسِّ القوس مَقبض ب� ما القاب ويقال@: القـدر@, القاب@: ـ مصبا
قابان@/ قوس

ا7ٕبدال@: فأمّا وقلب@, ٕابدال معنيان@: فzا الكلمة أّن وعندنا القدر, القاب@: ـ مقا
بـ� ما القاب ويقال@: القيد@/ وا7ٔصل ياء@, من منقلبة وا7ٔلف دال@, من مبدلة فالباء

والِسَية@/ قِبض ÒXا



٣٦٩ قاب

ٕاذا قَوباً@: يقوب وقاب التقوير@, ِشية ُحفرة أو أرضاً تَقوب أن الَقوب@: ـ لسا
قـوٍس وقاد قوس@, وقيب قوس قاُب Fyبي وتقول قرب@/ ٕاذا الرجل@: وقاب هرب@/
قوله ã| بعÎÉم وقال ية@/ والسِّ اXقبض ب� ما والقاب@: قوس@/ قدر أيى قوس@, وقيد
الفّراء@: قوس�@/ طول وقيل@: فقلبه@, قوس@, Ö ã Òèقا أراد :@ Ö�قوَس قاَب فكاَن عّز@@وجّل

قوس�@/ قدر أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من مشـتقّة الكلمة وهذه Wتّد@/ عميق تأث� هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
أثر فيه يري ا ØW وغ�ها واGرب@, الفلق@, ا¡فر@, ومنه العميق@, التأث� وهو القوب@,

خاّص@/ Lو ع� التأث�والعمل من

اXعمول@/ ã| امتداد وجود ع� يدّل فيه@: ا7ٔلف بوجود والقاب

الطول@/ اXقدار@, ـ@ oمفاه موارد ã| الكلمة اXع�تستعمل هذا و]ناسبة
اXعمول@/ ã| نافذ عميق تأث� ع� يدّل فيه@: الياء بوجود والقيد

/@٩ . ٥٣ ـ æأد أو ß Ö�َقوَس قاَب فكاَن Øفَتَد� َدنا Øj
ã Ùوالتد� معنويّاً@/ أو ياً مادِّ التسفّل@واL7طاط ع�سبيل القرب هو الدنّو ٕاّن قلنا

أمر@/ جريان ã| انعطاف هو والقوس اLدار@/ مع ا7سBسال هو

وقـد العالية@, الروحانيّة اXراتـب من ا7ٔع� ا7ُفق ã| GصI الرسـول ٕاّن أيى
ا7ُفق كان ØKح وَمنّيته@, تشّخصاته [ام عن واLدر متسف6ًّ@, خاشعاً متواضعاً تقّرب

منه@/ أقرب أو قوس�@, قاَب اXتعال ا# وب� بينه Dف
ا7ٕمكانّية@, الذاتيّة ا¡دود عن@ا¡ّدين@حّد عبارة القوس�@اXمتّدين@: وجود وأمّا

وغ�Yا@/ واXكان الزمان من ا�«Êنيّة اòارجيّة ا¡دود وحّد



قوت ٣٧٠

وكFله@, بلوغه uاية ٕا� بلغ ولو كان@, Ì¿ب ّ للب¿Ìأيى مت6زمان ا¡ّدان وهذان
واللقاء@: والبقاء الفناء مرتبة Ï½أق له وحصل

/@١١٠ . ١٨ ـ Ú ãٕا� يُوَحي مثلكُم ÕÌ¿ب أنا ا Ø̂ ٕا ُقل
/@ الوحيى راجع

ã|و الوجود نور ã Ø�Q عن ٕاLناًء Fzف فٕاّن بالقوس�@: ا¡ّدين عن التعب� وأمّا
القيدين@/ هذين حصول بسبب اXنبسط@, الفيض جريان

الكرZة@/ ا7_ية ã| بالكلFت التعب� لطف فظهر

مرحلة ã|و قوس�@, قاَب صاَر أيى ا7ُفق@, كان@راجع@ٕا� ضم� أّن أيضاً وظهر
القـلوب أبصاُر Hِرَق ØKح :@ Øk7ٔا بالنـور يلحق ØKح وا¡جاب� القيدين رفع يريد

قُدسک@/ بعزِّ مَُعلّقًة أرواُحنا Òوتَص� العظمة مَعِدِن ٕا� فتَِصَل النّور ُحُجَب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قوت@:

من ء@/ ãÏ¿ال ع� وقدرة وحفـظ ٕامساك ع� يدّل صحيح أصل قوت@: ـ مقا
أراد@/ ما ع� وقادراً عليه وشاهداً له حافظاً أيى ,@ ُمقيتاً ء ãÏ¾ ع�كّل ا1 وكان ذلک@:
والقَْوت@: ته@/ وقوَّ البدن ِمساك 7ٔ@نّه قوتاً يى Ød ا Ø̂ وٕا مق@, الرَّ سک ÔZ ما القوت الباب: ومن

الُقوت@/ Ëº7ٕوا قَوتاً@, قُتّه يقال الَعْول@,
من قَوتاً يقوته وقاته أقوات@/ وا�مع مق@, الرَّ سک Ô̈ يؤكل ما القوت@: ـ مصبا
وا¡افظ اXقتدر قيت: ÔXوا يتقّوت@بالقليل/ وهو أ@كله@, واقتات@به: قُوتاً, أعطاه قال: باب

والشاهد@/

والِقـيتة والِقيت القوت ِسيده@: ابن الرزق@/ من مق الرَّ سک ÔZ ما الُقوت@: ـ لسا



٣٧١ قوت

الُبـلغة@/ وهيى ا7ٕنسان@, بدن به يقوم ما الصحاح@: ã|و زق@/ الرِّ من اÔXسكة والقائت@:

يُعطيى الّذيى هو قيل قيت@: ÔXوا القوت@/ سأله واستقاَته@: يقوت@/ قات مصدر والَقوت@:
قوته@/ أعطاه ٕاذا ُيقيته@, أقاته من وهو ا6òئق@, أقوات

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

والتحقيق@:

الرزق@, من أخّص وهو حيوان@/ به يتغّذي ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
]قدار كان سواء ا¡ّية@, اXوجودات وسائر ا¡يوان حياة تدوم به ٕانعام هو الرزق فٕاّن

تعا�@: قوله ã| Fك /@7 أو 7زم قوت

ُينِفقون@/ رَزقناهم ا ØWو زقنا@كم@, َر ما طّيباِت ِمن @ُكلوا

ا¡ياة@/ hويُد ا¡اجة سک ÔZ مقدار هو والقوت

القوت ٕايتاء ]ع� ٕافعال وا7ٕقاتة مصدر@, Ëºٕا ØËÉوبال مصدر@, بالفتح فالقَوت
منه@/ ٕاËºفاعل قيت ÔXوا وٕاعطاؤه@,

ا7ٔصل@/ آثار fن وا7ٔ@كل@: وا7ٕمساك والبُلغة ا¡فظ ـ oمفاه وأمّا

ـ أيّام أربعِة ã| ا Òtأقوا فzا ر وقدَّ فzا وباَرك َفوقها من ÒãÏºَروا فzا وَجعَل
/@١٠ . ٤١

له يكن سيِّئة َشفاعَة َيشفع وَمن مyا نصيٌب له يكن َحَسنة َشفاعة َيشفع َمن
/@٨٥ . ٤ ـ مقيتاً ء ãÏ¾ ع�كّل ا1ُ وكاَن مyا @ِكفٌل

فتأم�القوت ا¡دوث@, بعد البقاء امتداد ã| ٕاليه وJتاج ا¡ياة hيُد ما فالقُوت
البقاء@/ Iقّق ã| 7زم واN7ٕاد التكوين بعد

والُقوت@Oتلف@باخت6ف@أنواع@اXوجودات@Mسب@اقتضائها@وتناس}ا@واحتياجها@,



قوس ٣٧٢

الرزق@/ ã| قلنا Fك معنويّاً@, أو ماّدياً
كان@, صنف ّ أيى من موجود كّل تعا�يعطيى فٕانّه ا¡س�@: اÊº7ٔء من واXقيت
الوجـود نعمة وينتج Ørي ØKح وجوده@, واستمرار بقاؤه Jصل به الّذيى وقوته رزقه

عبثاً@/ التكوين و7@يكون وٕابقاء@, ٕاحداثاً

واXاء كاGواء ا�سـFنيّة ا7ٔغذية من هو ا Ø̂ ٕا اXادّية@: اXوجودات ã| والقوت
مyا@/ يBّكب وما وا¡يوانات والنباتات وا�Fدات

الروحانيّة ا7ُمور من اXاّدة@: nعا وراء ا ØW nالعوا من الروحانيّة اXوجودات ã|و
واXؤانسات والعقليّة القلبيّة واXشاهدات الروحانيّة وا7ٕدرا@كات اXعنويّة @كا7لتذاذات
اG7ٕيّة اÊº7ٔء حقائق وQلّيات الغيبيّة با7ٔنوار وا7رتباطات بالروحانيّات والتعلّقات

ا¡ّقة@/ ا�Fليّة وا�ذبات ال6ّهوتيّة والصفات

وألوان أنواع ع� ا7ٔشياء خلق وتدب�ه@: وحgته علمه ÏÉقت[ سبحانه فهو
ذواtا@/ اقتضاء ع� قوtا مyا لكّل Øوع� قّدر Øj Uتلفة@,

مقصـود@, لتحصـيل بآخر قّوة أو ء ãÏ¾ ٕا¡اق عن عبارة الشـفاعة ٕاّن وقلنا
النتيجة@/ Iصيل ã| يشBكان وwذا ا7ٔمر@, ã| مشاركة نوع فيتحقّق

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

قوس@:

واوه فُتقلب ف ØÍ½ يُ Øj ء@, ãÏ¿ب ء ãÏ¾ تقدير ع� يدّل واحد أصل قوس@: ـ مقا
اXذروع@, wا يقّدر 7ٔ@نّه بذلک يت Ødو الذراع@, فالقوس@: واحد@/ bيعه ã| واXع� ياء@,
ذراع�@/ أراد التفس�@: أهل قال ـ قوس� قاَب ـ عyا ُيرمي ãKّال القوس يت Ùd وwا
وبينه ã�بي ويقال@: قوس@/ كأ@نّه ,@�Lا الشيخ@: قّوس وقد الظَّهر@/ ã�نحXا وا7ٔقوس@:
وbع مقياس@/ واXقدار ء@, ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال تقدير وهو القياس ومنه قدره@, أيى ُر�@, ِقيس



٣٧٣ قوس

منه@/ القياس أصل وأّن ْبق@, السَّ القَْوس@: أّن بعÎÉم@: وحكي وأقواس@/ ØãÏ ß»ِق القوس
الواو@/ كلّه ذلک وأصل

وا�مع ُقويسة@, قيل التأنيث ع� صّغرت وٕاذا ويؤّنث@, يذّكر القوس@: ـ مصبا
وقياس@/ أقواس وع� ُفعول@, ع� وا7ٔصل القلب ع� وهو ,@ ØãÏ»ِق

وه Øفص� فُعول ع� قُووس ØãÏ ß»ِق وأصل وِقياس@, ØãÏ ß»ِق وا�مع قوس@, ـ صحا

ã| ا¦Çر بقيّة أيضاً والقَوس قوساً@, الذراع وا Ød ا Ø[ور ياء@/ الواو قلّبوا Øj فلوع@, ع�
ع� قّدرته ٕاذا فانقاس@: وِقياساً قَيْساً أقيس غ�ه وع� بغ�ه ء ãÏ¿ال وِقست ّلة@/ Ôا�
القياس, ã|@جاريته ف6ناً@ٕاذا وقايست وِقياساً/ ُقسته@أقوُسه@قَوساً وفيه@لغة@أخري مثاله,

سبيله@/ يسلک أيى بأبيه@, ويقتاس يقيس@, أيى يقتاس وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن جانب@/ ٕا� ء ãÏ¾ ã| اLـناء هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن

ã|و ا7ٕنسان@, َظهر ã|و ُقَزح@, وقوس الدائرة@, وقوس ال«Îم@, قوس ã| واقع اLناء
ء@/ ãÏ¿ب ء ãÏ¾ مقايسة وكذلک الذراعان@, اّتصلت ٕاذا دائرة من قوس فٕانّه الذراع

ء ãÏ¾ تOيل ã| Fك اL7ناء@, ã| وانطباق ووقوع ع�Iقّق يدّل بالياء@: والقيس

ã| اÇLناء Iقّق اXقايسة حقيقة فٕاّن والقياس@, اXقايسة مع� وهذا ء@, ãÏ¿ب وتقديره
آخر@/ ء ãÏ¾ ٕا� مBي6ً ء ãÏ¾

ٕاذا والسـبق وا7نـعطاف وا7قـتداء التقدير ã| تستعمل اXع� هذا و]ناسـبة
وا7ٕشتداد@/ Bالتبخ وكذلک النظم عن اLناء أوجب

Qّوزاً@/ فيكون وٕا7ّ ا7ٔصل@, قيود ¡اظ من ف6@بّد



قوع ٣٧٤

/@٩ . ٥٣ ـ æأد َقوس�و قاَب فكاَن Øفَتَد� َدنا Øj ا7ٔع� با7ُُفق وهو
ا# وب� بينه Dف قوس� قاب امتداد ٕا� ا7ٔع� ا7ُفق بلغ ØKح Øفتد� دنا أيى
,@ Ø ãçذا حـّد واLناء ,@ ãæÊ»ج اLناء اLناءين@, من أثر ٕا7ّ يبق n أيى اXتعال@, العـزيز
وهـو ا7ٕمكـان@, لوازم مـن ãæوالثا ,@Ë»وا� اXـاّدة nعا من بالرحلة يرتفع وا7ّٔول

Wكن@/ لكّل الثابت ا¡جاب
اXطلق@/ الوجود نور جريان ã| ٕاLناء ا¡ّدين هذين أّن قاب@: ã| وسبق

ا¡ّق وب�نور بينه يبق nيثM ,@ ãتعا�Xا مقامه ٕا�رفيع التعب�ٕاشارة هذا ã|و
يديه@/ ب� ØFع ا¡جب bيع وارتفع ذاتيّان@, حجابان ٕا7ّ ا�ليل العزيز

كّلت مقام وهذا أيضاً@, Fwواضطرا ا¡جاب� تزلزل ٕا� ٕاشارة :@æأد كلمة ã|و
عرفانه@/ عن أفكارنا وعجزت ٕادرا@كه@, عن أفهامنا

عبادتک@/ حقَّ عبدتک وما مَعرفتک حقَّ عرفتک ما :@GصI قال فقد هذا ومع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قوع@:

وا7ٔلف ْلساء@, ÒXا ا7ٔرض القاع@: ذلک من مكان@, ã|ع�تبّسط يدّل قوع@: ـ مقا
فيه يبسط الّذيى اßXسطح القَوع@: دريد@: ابن قال ُقويع@/ التصغ� ã| يقال واو@, ا7ٔصل ã|
من 7ٔ@نّه الباب هذا من فليس الناقة@: الفحل ÍßÈاب وهو والقَوع أقواع@/ وا�مع ا¦ر

قعو@/ وأصله اXقلوب@,
والقيعة@: ينبت@, 7 الّذيى فارس@: ابن وزاد ا7ٔرض@/ من اXستويى القاع@: ـ مصبا

ساحxا@/ الدار@: وقاعة وِقيعان@/ وأقُُوع أقواع وbع مثله@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٧٥ قول

والتحقيق@:

العFرة عن اòالية اXستوية اXتّسعة ا7ٔرض هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
وا7ٔشجار@/ والزراعة

والسكون ل6ستفال والع� والل�@, للمّد ا7ٔلف حرف اXع�@: هذا ع� ويدّل
وا7نفتاح@/ مت والصَّ

Fك وانطباق@, ووقوع Iقّق ع� ويدّل والل�@, للمّد فالياء بالياء@: الِقيعة وأمّا
والِقيب@/ والقاب والِقيس@, القوس ã| قلنا

/@١٠٦ . ٢٠ ـ َصْفَصفاً قاعاً فَيذُرها بال@/// ß�ا ويسألونکعن

/@٣٩ . ٢٤ ـ ماءاً الظَّمآُن سبُه ÒJ Ìاببقيعٍة Ò»ك م ÔGFأع كَفروا واّلذيَن
ويـفّرقها يَـنسفُها فـقُل القيامة@: يوم جرياuا وعن ا�بال عن ويسألون أيى
مسـتوية أرض ã| ك«Ìاب الكافرين وأعFل صافية@/ متّسعة مستوية أرضاً فيذرها

مّتسعة@/

6Rف الِقيعة@/ بكلمة Øع� خارجيّاً@: معيّناً قاعاً الثانية@, ا7_ية ã| اXراد كان ا ØXو
ا7ٔصل@/ مفهوم مyا ف�اد ا7ُو�@: ا7_ية

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

قول@:

يقول قال النطق@, من القول وهو كَِلمُه@, يقّل صحيح واحد أصل قول@: ـ مقا
الَقول@/ كث� وقَّوال@: قُولَه ورجل اللسان@/ قول@: ßXوا قَو7ً@/

مصدران@, 7 منه ٕاÊºن والقيل@: والقال ومَقالًة@/ ومَقا7ً قَو7ً يقول قال ـ مصبا



قول ٣٧٦

ُجع6 ماضـيان فع6ِن ا7ٔصل ã| Yا ا7ٕنصاف@: ã| وقال العوامل@/ Mسـب وُيعَربان
ما عليه ويدّل عليه@, كانا ما ع� ليدّل Fفتحه ã8واُب اÊº7ٔء استعFل واستعم6 ,@�dٕا
ã| وقاوله /@ ã Ø�غXا والقَّوال@: بالفتح@/ وقاَل@, قيَل عن GصI ا# رسول uي ا¡ديث@: ã|

الرئيس@/ قول@: ßXوا ومع�@/ وزناً جادله مثل مقاَولة أمره
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان@/ وسيلة ّ بأيى وٕانشاؤه القلب ã| ما ٕابراز هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
Uصوص غ� فالقول التفهo@والتفاهم@/ جهة الطرف�من باخت6ف Oتلف اXع� وهذا
والعقول ال6ّهوت nعوا من ومرحلة مقام ّ أيى ã|@ بل@Nريى با7ٕنسان@وبا7ُذن@واللِّسان@/

الطبيعيّات@: وسائر وا¡يوان وا7ٕنسان وا6Xئكة
:@ ã| Fك ـ@ اXتعال ا# من فالقول

/@٣٠ . ٢ ـ جاِعٌل ã Ùæ ٕا للم9ئكة ربّک قال ٕاذ
:@ ã| Fك ـ@ ا6Xئكة ومن

/@٣٢ . ٢ ـ عّلمتنا ما ٕا7ّ َلنا ِعلَم ُسبحانک7 قالوا
:@ ã| Fك ـ@ ا7ٔنبياء ومن

/@٣٧ . ٢٨ ـ دي ÔGبا جاء ]ن أعلم ã ÙèرÏºمو وقاَل
:@ ã| Fك ـ@ ا¡يوان ومن

/@١٨ . ٢٧ ـ دُخلوا اُ ا§ُل ا Øv@أ يا قالت^لٌة

:@ ã| Fك@ ـ الطّ� ومن

/@٢٢ . ٢٧ ـ َسبأ وجئتکمن طبه ß ÔI n ]ا أحطُت فقال



٣٧٧ قول

:@ ã| Fك ـ@ ا�ّن ومن
/@١ . ٧٢ ـ عجباً ُقرآناً dعنا ٕانّا فقالوا@

:@ ã| Fك ـ@ ٕابليس ومن

/@٧٦ . ٣٨ منط�ـ وخلقتَه نار من ã> خلقتَ ِمنه Õ�خ أنا قال@
Jصل فقد الطرف�@, باخت6ف Oتلف التفاهم Jصل ØKح الضم� ã| ما فٕابراز
Uصوصة Mالة أو Uصوص بصوت أو بٕارادة أو بٕاGام أو بوحيى أو بٕالقاء أو منطق

:@ Ø ã�تكوي أمر بٕاNاد أو معيّنة Mركة أو

/@٣٤ . ٢ ـ دَم Ð7 اسُجدوا للم9ئكِة ُقلنا
/@٣٥ . ٢ ـ ا�نّة وزوُجَک أنَت اسكُن آدُم يا قلنا

/@٦٠ . ٢ ـ ا¡َجَر بَعصاَك ب ßÍÖÈ� فقلنا
/@٦٥ . ٢ ـ ِقَرَدة كونوا م ÔG فقلنا

/@٦٩ . ٢١ ـ بَْرداً ãæكو ناُر@ يا قلنا
/@٣٠ . ٥٠ ـ َمزيد ِمن هل وتقول امت9ِٔت هل Øsه� نقوُل يوَم

/@١١٧ . ٢ ـ فيكون كُن له يقول ا Ø̂ فٕا Ïأمراً ÒÉق وٕاذا
,@oالتفه جهة ã| الطرف حال يناسب نوع ّ بأيى يتصّور العزيز ا# من فالقول
بٕاشـارات أو باXنطق ا7ٕنسان@: ã|و وا7ٕلقاء@/ باG7ٕام وا6Xئكـة@: ا£ّردات nعا ã|و
صنف كّل ã| Vبولة حالة أو حركة أو فبصوت ا¡يوان@: ã|و @ا7ٔخرس@/ ã| Fك متداولة

منه@/

/@٤٥ . ٦٩ �ـ Ò̈با منه 7َٔخْذنا قاويل ا7ٔ بعَض عَلينا ل تََقوَّ ولَو

تكـلّفاً@, وأظهره قو7ً ٕاختار أيى واختـيار@, مطاوعة ع� ويدل تفّعل التقّول



قوم ٣٧٨

تعا�@/ ا# ع� ُيرّد ّ معنويى أو ّ لفظيى قول كّل ويشمل أقوال@, bع وا7ٔقاويل

/@ Ø ã Øك� أو Ø ãkجز قول ّ أيى cول ٕا� ٕاشارة ا�مع@: bع بصيغة والتعب�

التقّول فٕاّن اXوضوع@, عظمة uاية ٕا� ٕاشارة ا7ٔ@كرم@: الرسول من اXؤاخذة ã|و
وهذا وشأنه@, ومقامه ¡قّه وتضييع ٕاهانة تعا�@: عليه وا7فBاء ا�ليل العزيز ا# ع�

وا7ٔرض@/ ال«Êوات Iتمله 7 ما

قوٌم هؤ7ء ٕاّن ربِّ يا وِقيِلِه يؤَفكون Øæفأ ا1ُ ليقولُّن خَلَقهم َمن Cسألxم ولَ
/@٨٨ . ٤٣ ـ 7@يؤِمنون

Iقّق فيه قول والقيل@: والقاب@/ والقوس القاع ã| قلنا Fك ٕاÊºن والقيل القال
:@ ã| Fك وانطباق@,

/@١٢٢ . ٤ ـ ِقي9ً ا1 ِمن وَمنأصَدُق

/@٦ . ٧٣ ـ ِقي9ً وأقَوُم وطأً أشدُّ هيى الّليَل ناشئَة ٕاّن

والتدقيق@/ التحقيق ع� تدّل فالصيغة

وٕاليـه الساعِة علُم �وعنَده ã| الســاعة ع� عاطفة @وِقيله@: ـ ã| الواو وأمّا
�له ا7_يـة Çwذه يرتبطان Fyبي Dف وا7_يتان رّب@, يا قوله علم وعنده أيى �تُرجعون

وات@/ مى السَّ ملک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قوم@:

قوامه وهذا ا7ٔمُر@, واستقام ,@mوقا قّوام فهو قياماً@, به يقوم با7ٔمر قام ـ مصبا
وينتظم@, به يقوم الّذيى عFده أيى الك«Ìة@: مع جوازاً ياًء الواو وتقلب ,@Ì»والك بالفتح
العدل والَقوام@: القوت@/ من ا7ٕنسان oيق ما والِقوام@: /@Ì»الك ع� Í½يقت من ومyم



٣٧٩ قوم

وقـام /@ Òoالِق وا�مع الثَّمن@, والقيمة@: قيمته@/ تعّدلت بكذا@: اXتاع وقامت وا7عتدال@/
وأقـاَم@: قام@, ÔXا واXوضع ٕاقامة@, وأeتُه اXّرة@, والقَومة قام@, ÒXا واXوضع انتصب@, يقوم@:
جعلت اXتاع@: وقّومت فتعّدل@/ عّدلته ]ع� فتقّوم تقوZاً وقّومتُه /@oمُق فهو وطناً@, غـ�اHذ من رجل الواحد امـرأة@, فzم ليس الرجال bاعة والقـوم@: معلومة@/ قيمة له

أظهره@/ ال¿Ìَع@: وأقام ت@/ ØFهXوا mبالعظا لقيامهم بذلک وا Ød لفظه@,

ã| استع� ا Ø[ور ناس@, bاعة ع� أحدYا يدّل صحيحان@, أص6ن قوم@: ـ مقا
و7 امـرٔي@, bع يقولون القوم@, ـ فا7ّٔول عزم@/ أو انتصاب ع� ـ وا7_خر غ�هم@/
قوم ويقولون نساٍء@/ ِمن نساٌء و7 ـ قوٍم من قوٌم َيسخر 7 ـ للرجال ٕا7ّ ذلک يكون
]Çع� قـام ويكـون انتصب@/ ٕاذا قياماً@, قام ـ ا7_خر وأمّا bع@/ bع وأقاِوم وأقوام@,

العزZة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العمل@, وفعليّة ا7نتصاب أيى القعود@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
معنويّاً@/ أو ماّدياً

أو عمل@, أو ,@ ّ خارجيى موضوع ã| اXوضوعات@, باخت6ف Oتلف اXع� وهذا
Mسبه@/ مyا كّل ã| والفعليّة فا7نتصاب ,@ ّ معنويى أمر

:@ ã| Fك@ ـ اòارجية اXوضوعات ã| فالقيام

/@١٠٢ . ٤ ـ َمَعک مyم طائفٌة فلتَُقم
:@ ã| Fك ـ@ العمل ã|و

/@٢٧٧ . ٢ ـ @كاة الزَّ وآتوا 9ةَ الصَّ وأقاُموا
:@ ã| Fك ـ@ ّ اXعنويى ã|و



قوم ٣٨٠

/@١٢٧ . ٤ ـ بالِقسط للَيتامي َتقوموا وأن

:@ ã| Fك ـ@ ا7_خرة nالعا ã|و

/@١٤ . ٣٠ ـ يتفّرقون يومئٍذ الّساعُة تَقوُم ويوَم

:@ ã| Fك@ ـ الروحانيّات ã|و

/@٣٨ . ٧٨ ـ صّفاً وا9Xئكُة وُح الرُّ يقوُم يوَم
وٕاقـامة الصـ6ة@, كـٕاقامة بـالفاعل@, القيام جهة فيه ي6حظ ٕافعال@: فا7ٕقامة

ال¿Îادة@/ وٕاقامة ا¡دود@, وٕاقامة التوراة@, وٕاقامة ا�دار@,
تـعلّق جـهة ٕا� النظر يكون أيى فيه@, الوقوع جهة ي6حظ تفعيل@: hوالتقو

:@ ã| Fك اXفعول@, ٕا� الفعل

/@٤ . ٩٥ ـ hتقو أحَسِن ã| ا7ٕنساَن َخلقنا لَقد

قام فقد قيمته@: Øتع� ٕاذا ء ãÏ¿ال فٕاّن ء@, ãÏ¿لل تعي�القيمة أيى :@hالتقو ذلک ومن
وركوده@/ ٕاwامه ويرتفع وجوده@, وتشّخص وانتصب

التعديل@/ ]ع� وليس ومنتصباً@, قا_اً ء ãÏ¿ال جعل ]ع� hفالتقو
:@ ã| Fك للمكان@, م@, قوَّ ÔXوا قام ÔXوا قام ÒXا ب� الفرق ظهر وwذا

/@١٢٥ . ٢ ـ Øُمَص�oٕابراه َمقام ِمن
/@٦٦ . ٢٥ ـ وُمقاماً ُمستَقّراً ساءت ا Øuٕا

/@hللتقو م@: قوَّ ÔXوا ل6ٕقامة@/ مكان قام@: ÔXوا للقيام@/ مكان قام@: ÒXفا
عم6ً@, أو طبيعيّاً أو ٕاراديّاً ا7ٔمر ã| قيام طلب ع� ويدّل استفعال@: وا7ستقامة

:@ ã| Fك@



٣٨١ قوم

/@١١٢ . ١١ @ـ معک تاَب وَمن اُِمْرَت Fك فاْستَِقم
/@٣٠ . ٤١ ـ استقاموا@ Ø Ôj1ا َربُّنا قالوا اّلذيَن ٕاّن

/@٧ . ٩ ـ م@ ÒG فاسَتقيموا لكم اسَتقاموا ا Òf
ا7ٔمر@, ذلک ã| نفسـه وَينصَب وفعليتُه ا7ٔمر يدوم أن وٕارادة القيام طلب يراد

العهد@/ ã|و التوحيد@, قول ã|و با7ٔمر@, العمل ã| أيى

/@oستقXا Íاط Ù½ال :@ ã| Fك@ ـ ّ الطبيعيى والطلب

/@١٨٢ . ٢٦ ـ @oستقXالِقْسطاسا

بالطبع@/ انتصابه ويدوم الفعليّة اقتضاء فيه الّذيى ال½Íاط يراد
اXطاَوعة فٕاّن وا£ّرد@: التفّعل صيغة من اXقصود ã| أبلغ الصيغة هذه وانتخاب

Økأ ّ الطبيعيى وا7ستدعاء الّطلب أّن Fك ا£ّرد@/ ã| وكذلک واستدعاء@, طلب فzا ليس
/@ ّ ا7ٕراديى من وأبلغ

ا¡قيقة@/ لوازم من وا7ستمرار ا7ستدامة أّن فظهر

وٕامّا وقَيُْووم@/ قَيِْوم Fوأصله وَفْيعول@, فَيِْعل ãæع�وز ٕامّا Fفه الَقّيوم@: Ùo القَ وأمّا
القلب@وا7ٕع6ل Fقه¡ صورة@: ّ وع�@أيى قوh@وقَّووم@/ Fوأصله @فَعيل@وفَعُّول, ã Òæع�@وز

/@Fتلفّظه ã| للتخفيف

القيام@/ من ومأخوذان للمبالغة@, والقيّوم صفة@, Ùo فالقَ

وكّل أمر وكّل ء ãÏ¾ كّل ع� اXطلق mالقا وهو ا¡س�@, ا# أÊºء من متناه@وغ�والقيّوم غ� قيّوم وهو ء@, ãÏ¾ عن@قيّوميّته 7يغيب وتدب�ونظم@, أمر وبكّل عمل@,
قّيومّيته@/ ã| ّ أبديى Ø ãأز� Tدود

bيع منشـأ هو الّذيى ـ ّ ا¡يى ـ Ø ãçالذا ا7ٔصيل Ëº7ٕا آثار من الصـفة وهذه



قوم ٣٨٢

فراجعه@/ ـ فيه سبق Fك الثبوتّية@, الصفات

/@٢٥٥ . ٢ ـ نَوم و7 ِسنَة تأخذه 7 الَقيّوُم ا¡يىُّ هو ٕا7ّ ٕالَه 7 ا1ُ
/@١١١ . ٢٠ ـ القيّوم للحيىّ الُوجوُه وعَنِت

وهيى ا¡ياة@, من ثانويّة مرتبة القيّوميّة أّن ٕا� ٕاشارة :@ ّ ا¡يى بعد القيّوم عØFفذكر مسـتغنياً وا7ٕفاضة والتكوين للعمل القيام ومقام وا7نتصاب الفعليّة Iقّق مقام
ـ أمر وبكّل ء ãÏ¾ كّل ع� بنفسه mقا ولذاته@, ذاته ã|و بذاته مطلق قيّوم فهو سويه@,

له@/ الُوجوُه عَنِت

و7 مفتقر و7 منحرف وغ� ومنتصباً قا_اً نفسه ã| يكون ما فهو :@ Ùoالق وأمّا
الّدين@: به اتّصف وقد ناقص@,

/@٣٦ . ٩ ـ Ùoالق يُن الدِّ ذلَک

/@٤٣ . ٣٠ ـ Ùoالق يِن للدِّ وجَهک فأِقم

/@١٦١ . ٦ ـ Ó ØD َق مستقoِديناً Íاط ß¼ٕا� ã Ùèَر ãæَهدا ã> ٕانّ ُقل
برنا¶@/ Iت وا7نقياد اòضوع هو والدين

ل6ٕنسان@/ سلوك وأفضل انقياد وأ@كمل خضوع وأحسن ,@ Ùoق ين الدِّ فهذا

ِمن أنَفقـوا@ و]ا ع�بعٍض Îم ÒÉبع ا1ُ ل َفضَّ ]ا النِّسـاِء@ Òَع� َقّواموَن جاُل الرِّ
/@٣٤ . ٤ ـ م ßGأموا

مع الث6ث الواوات اجBع فٕاّن قّيوم@, ã| Fك ياء الواو يقلب nو مبالغة@, صيغة
القَّوام@/ دون وم@, قَوُّ ã| القلب أوجب الضّمة

استناد دون من فعليّته مقام ã| منتصباً نفسه ã| قا_اً كونه ã| بالغ من فالقّوام
احتياجاtا@/ ورفع اُمورها تدب� ã| اXرأة ع� يُ¿Ìف فهو غ�ه@, ٕا�



٣٨٣ قوم

أن قابليّة جهة من أيى ا�هة@, هذه من علzا له ع�فضيلة تدّل الكرZة وا7_ية
يده ã|و ماله@, من يُنفق أ@نّه ٕا� مضافاً ذاتاً@, باُمورها ومدّبراً وم¿Ìفاً متوّجهاً يكون

بيده@/ والتدب� اÌ¾7ٕاف يكون أن ãÏÉيقت وهذا نفقxا@,
والعمل@, بالتدب� أنف«Îم ع� ف� ßÌ¿م قا_� bاعة ع� فيُطلق الَقوم@: وأمّا
,@ ã8تطبي فرهنگ ã| Fك والَقّيوم@, Ùoكالق ال«Ìيانيّة من مأخوذة الكلمة كون ٕا� مضافاً
7 تغليب بالرجال والتفس� والنساء@/ الرجال من قا_� bاعة ع� تشمل والكلمة

Hصيص@/
/@٧ . ١٣ ـ هاٍد َقوم وِلكّل ُمنِذٌر أنَت ا Ø̂ ٕا

/@٢ . ٤١ ـ َيعلمون لِقوٍم َعربيّاً@ ُقرآناً

/@٢٤ . ٢٧ ـ للّشمِس َيسُجدون وقوَمها ا Ôtوَجد
والنساء@/ الرجال تعّم بل بالرجال@, Uتّصة غ� والسجدة والقرآن فا7ٕنذار

:@ ã| Fك ,@�Xالعا لرّب فzا اòلق قيام فباعتبار القيامة@: وأمّا
٨٣ العاX�ـ لربِّ النّاُس يَقوُم َعظoيَوم لِيوم َمبعوثون م Øu@اولئکأ َيظنُّ أ7

/@٧ .

/@٣٩ . ٧٨ ـ َصّفاً وا9Xئكُة الّروُح يَقوُم يوم
آثار@: للقيامة وُيذكر

/@٨٥ . ٢ ـ العذاب ٕا�أشدِّ ُيرّدون القيامة ويوَم
/@١١٣ . ٢ ـ تلفون ÒO فيه @كانوا Dف القيامة يوَم بيyم كُْم ÒJ فا1ُ

/@١٧٤ . ٢ ـ zم ُيزكِّ و7 القيامة يوَم ا1ُ ُيكّلمهم و7
/@٥٥ . ٣ ـ القيامة ٕا�يوم كَفروا اّلذيَن فوَق اّتبعوك اّلذين وجاعُل



قوم ٣٨٤

/@٨٧ . ٤ ـ فيه َريَب 7 القيامِة ٕا�يوِم َلَيجمعنَّكم
/@٩٧ . ١٧ ـ وُصّماً اً Ög وبُ ُعْمياً ع�ُوجوِههم القيامِة يوَم Ìهم Ô¿ ÖLو

/@١٦ . ٢٣ ـ ُتبَعثون القيامة يوَم ٕاّنكم Øj
/@١٣ . ١٧ ـ منشوراً يلقاُه كتاباً القيامة يوَم له ِرُج ÔKو
/@٩٨ . ١١ ـ اَر النّ فأورَدهم القيامِة يوم قوَمه َيقُدم

/@٣٢ . ٧ ـ القيامة يوَم خاِلَصًة نيا الدُّ ا¡ياة ã| آمنوا لّلذين هيىَ ُقل
/@٦١ . ٢٨ ـ الُمحَضرين من القيامة يوَم هو Øj

/@٢٥ . ٢٩ ـ بعضاً بعُضكم وَيلعُن ببعٍض بعُضكم َيكفر القيامة يوَم Øj
/@٦٧ . ٣٩ ـ القيامة يوَم قبضتُه bيعاً وا7ٔرُض

والقمر الّشمُس ع Ôbو القمر وَخَسف ÔÍ½الب بَِرق فٕاذا القياَمة يوُم أيّان َيسأل
/@١٠ . ٧٥ ـ اXفّر أين يومئٍذ ا7ٕنساُن يقول

/@١٥ . ٦٩ ـ الواقعُة وقعت فيومئٍذ واحدة@/// نَفخًة ور الصُّ ã| ُنِفَخ فٕاذا
/@٧١ . ٢٨ ا1ـ Ô�غ ٕالىٌه من القيامِة ٕا�يَوم مداً ÖÌ Òº الليَل عليكم ا1ُ جعَل ٕان
ØãÏ½الشخ باXوت فٕاّن اXوت@, غ� ا7ٔصيلة القيامة أّن ع� ا7_يات هذه فتدّل
للـناس كـم ÔJ و7 العاّمة@, القيامة يوُم يقوم 7 ال�زخ@, nعا ٕا� ّ الفرديى وبا7نتقال
والبعث Ì¿والن Ì¿¡وا ا�مـع فيه يصدق و7 ,@oجح أو جنّـة ٕا� بالرّد بأbعهم

وغ�ها@/ الصور ونفخ وا6Xئكة الناس وقيام

يومئذ@: نظمه Oتّل اXاّديى nالعا أّن الكرZة ا7_يات وظواهر

وٕاذا ْت Ò$انـت الكوا@كُب وٕاذا ْت@, انشـقَّ Êُء Ø»ال ٕاذا زلزاGا@, ا7ْٔرُض زلزلت ٕاذا
Ìاباً@/ Òºفكانت ا�باُل ت Ù�وُس رت@, الّشمسكُوِّ ٕاذا رت@, ُفجِّ الِبحاُر



٣٨٥ قوي

ألطف آخر nعا ويتظاهر ونظمه@, وأجزاؤه يى اXادِّ nالعا يتبّدل القـيامة فبقيام
وآ7مها@/ ولّذاtا ا7ُخرويّة با¡ياة متناسباً

معرفxا@/ ٕا� لنا طريق و7 خصوصيّاtا@, ٕادراك لنا Zكن و7
َسَيعلمون@/ ك9ّ َتلفون ÔU فيِه ُهم الَعظoاّلذيى الّنبأ َعِن َيتساَءلون َعمَّ

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

قوي@:

القَُوي@, وا�مع القُّوة@, Ëº7ٕوا أقوياء@, وا�مع ,@ ّ قويى فهو يقَوي@, قِويى ـ مصبا
بالَقواء@/ صار وأقوي@: القفر@, والَقواء@: طاقة@/ أيى قّوة@, به له وليس ا7ٔمر ع� وقويى

خلت@/ الداُر@: وأقَوت

ـ وا7_خر ضعف@/ وخ6ف ع�شّدة أحدYا يدّل متباينان أص6ن قوي@: ـ@ مقا
:@ قِويى ÔXوا الضعيف@/ خ6ف :@ ّ والقَويى القّوة@, ـ فا7ّٔول خ�@/ وع�قلّة هذا خ6ف ع�
وا7ٔصـل اòلق@/ ßÌºأ شديُد أيى القوي@, شديد ورجل أقوياء@/ وٕابله أصحابه الّذيى

معه@/ زاد 7 الّذيى الرجل :@ قِويى ÔXوا wا@/ أهل 7 ا7ٔرض القَواء ـ ا7_خر

ء ãÏ¿ال ع� يقدر الّذيى هو ّ القويى أّن :@ ّ والقويى القادر ب� الفرق ـ ٨٦ الفروق
وGذا لغ�ه@, فضل قدرته ã| كان ٕاذا عليه@: قِويى ٕانّه يقال ا Ø̂ وٕا منه@, أ@ك' هو ما وع�
أّن والشّدة@: ب�القّوة والفرق عليه@/ يقدر Dف العظoالشأن القادر :@ ّ القويى بعÎÉم@: قال
القدرة@, قبيل من هو وليس ص6بة@, ã| ء ãÏ¿ال وصف ã| مبالغة هيى ا7ٔصل ã| الشّدة

القدرة@/ قبيل من والقّوة شديد@/ # 7@يقال وGذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـبدأ وهو العمل@, من ا¡يوان يتمكّن به ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن



قوي ٣٨٦

ØKح الشديد ]ع� وليست ,@Fw تتّصف فالقّوة والضعف@, الشّدة ã| مراتب وله الفعل@,
الضعيف@/ يقابلها

بالقدرة فتفس�ها يBك@, أو شاء ٕان يفعل wا قّوة ا Øuفٕا القدرة@, مصاديقها ومن
مساTة@/ أيضاً

حصول@القّوة@باòلّو فباعتبار والقفر: اXطر وا�وع@واحتباس مفاهo@اòلّو وأمّا

ã| بتشكّل أو الشبع حال ã| الواقع� وا7نفعال الفعل عن أو السكنة أو النبات عن
ٕالقاء ]ع� ء ã8ال ماّدة من أيضاً مأخوذة ا Øuأ ٕا� مضافاً السحاب@/ ã| اXطر ماء Qّمع

أ@ك�@/ اشتقاق Fyوبي ما@@فيه@,
الضعف@: فيقابلها مyا@, الشديدة اXرتبة ع� ا7ٕط6ق عند تطلق القّوة ٕاّن Øj
/@٥٤ . ٣٠ ـ وَشيبًة َضعفاً قّوة َبعد ِمن جعَل Øj قّوة َضعٍف بعِد ِمن َجَعَل Øj

العمل@/ يتحقّق wا قّوة فقدت ا Øu@كأ الضعف من مرتبة ٕا� ينxيى أيى

/@ ّ اXعنويى ومن ا¤سوس اXاّديى من أعّم والقّوة
:@ ã| Fك ـ@ Ø ãæالروحا ّ فاXعنويى

/@١٩ . ٤٢ ـ العزيز ُّ الَقويى وهو ه@/// بعباِد لطيٌف ا1ُ

/@٧٤ . ٢٢ ـ عزيز ّ لقويى ا1َ ٕاّن َقْدره حّق ا1 َقدروا ما

/@٥٨ . ٥١ ت�ـ ÒXا القّوة ذو الّرّزاق هو ا1َ ٕاّن
/@١٦٥ . ٢ ـ يعاً Òb 1ِ القّوة أّن العذاَب يََرْون ٕاذ

/@٣٩ . ١٨ ـ با1 ٕا7ّ ةَ قّو 7 ا1ُ شاَء ما

دائـرة وسعت Fّوكل ا¡ياة@, آثار من الروحانّية@: النفسانيّة القّوة أّن �O و7
ا# ã| ا¡ـياة كانت ا@ ØXو شـديدة@, القّوة تكون الذات@, ã| وIّققت وتأّصلت ا¡ياة



٣٨٧ قوي

وسائر فيه@, ضعف 7 مَت� مطلق ّ تعا�قويى فهو Tدود@: وغ� uاية ب6 ذاتيّة اXتعال
رaته عطايا ومن وجوده@, حياة Qلّيات ومن ٕافاضاته آثار من القُوي@: من يُري ما

bيعاً@/ # فالقّوة وبقاًء@, حدوثاً به يقوم وجوده@,

دونه@, من ٕا� بالنسبة ãستع�Xا ق اXتفوِّ هو العزيز فٕاّن بالعزيز@: توصيفه وأمّا
وظهور وا7ستع6ء التفّوق فعليّة مقام ٕا� يش� ّ القويى Ëºٕا بعد hالكر Ëº7ٕا وهذا
حيث من وMقيقxا بنف«Îا اXطلقة القّوة وجود فيه ي6حظ ّ القويى فٕاّن القّوة@, مفهوم

/@ هيى

للطمأنينة@ولرفع ا7ٔم�@Iصي6ً يوصف@بصفة عّز@وجّل@: ا# ع�@غ� أطلق وٕاذا
وا7ضطراب@: الوحشة

/@٢٦ . ٢٨ ا7ٔم�ـ ُّ الَقويى �ْستأَجْرَت خ�َمن ٕاّن
:@ ã| Fك@ ـ يات اXادِّ ã| القّوة وأمّا

/@١٣ . ٤٧ ـ قّوة أشدُّ هيى َقريٍة ِمن وكأيِّن

:@ ã| Fك ـ@ اXطلق وأمّا
/@٦٠ . ٨ ـ قّوة ِمن Ôrْسَتطْع� ما Gم وأِعّدوا

ٕا� والنسـبة الصـدور جهة ٕا� النظر فيه وي6حظ ٕافعال@, فهو ا7ٕقواء@: وأمّا
قّوة@: وذا قويّاً النفس جعل أيى الفاعل@,

/@٧٤ . ٥٦ ـ للُمْقِوين وَمتاعاً تذِكَرةً َجعْلناها Lُن ُتورون@/// ã5 الّ اَر أفرأيrالنّ
أو نفسـه جعل وا7ٕقواء@: لعائلxم@/ أو 7ٔنف«Îم ا7ٕقواء@, وظيفxم الّذين أيى
لطبخ النار فيستعمل غ�Yا@, أو برد أو جوع من وا¡اجة الضعف ورفع قويّاً غ�ه

wا@/ ويتقّوي وا¡اجة الضعف يرتفع ØKح اGواء@, حرارة ã|و اXاء وٕاسخان الطعام



قيض ٣٨٨

وتب½Íة@, تذكرة النار فٕاّن القفر@: ã| النازل� أو ]ع�اXسافرين الكلمة وليست

ãæعاXا هذه أّن ٕا� مضافاً ,@ÍÉح أو سفر ã| حرارة@, أو ٕاسخان ٕا� Tتاج لكّل ومتاع
الكلمة@/ ã| الواحد ا7ٔصل عن خارجة

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

قيض@:

عوضاً عاوضـته به@: وقايضـته وقايَضـه@, قّدره أيى كذا@, له اُ# قيّض ـ مصبا
بعوض@/

مث6ن َقْيضان@: وYا عاوضته@, بكذا@: وقايضتُه سوء@, قريَن له ا# قيّض ـ أسا
الَقـْيض@, من خ� البيـض Û Ôو� خـر@/ ا7_ من عوضاً يكون أن Fyم واحد كّل يصلح

وُمنقاضة@/ مَقيضة وبيضة فانقاضت@, البيضَة الطائر وقاض

ماؤها@/ أو فرخها خرج ãKّال وقيل@: اليابسا7ٔع�@, ِق¿Ìالبيضة الَقْيض@: ـ لسا
لف6ن@: ف6ناً ا# وقيَّض وتشقَّقت@/ تصّدعت وانقاضت@: Ìت@/ Ø»تك البيضُة@: وتقّيضت
وقال J@7تسـبه@/ حيث من وسـبّبه هيّأه قريناً@: له ا# وقيّض له@/ وأتاحه به جاءه
نزع ٕاذا وتقي6ًّ@: تقيُّضاً وتقيَّله أباه ف6ن وتقيّض /@ ØÌ¿ال ã| ٕا7ّ قيّض 7@يكون بعÎÉم@:

َبه@/ الشَّ ã| ٕاليه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مع التعويض مصاديقه@: ومن نزع@/ مع تقدير هو اXاّدة@: ã| والواحد ا7ٔصل أّن
فzا لوحظ ٕاذا ٕاتاحة أو تكس� أو tيئة أو وتسبيٌب تقدير@, مع وشّق وصدٌع نزع@,

القيدان@/

التناسب من والقيص@: والقيس والقوس والقوز العوض مواّد ب� ما �O@7و
أ@ك�@/ اشتقاق وهو ومع�@/ لفظاً



٣٨٩ قيل

/@٢٥ . ٤١ خلَفهمـ وما ب�أيدvم ما Gم @فزّينوا ُقَرناء Gم وَقّيضنا
/@٣٦ . ٤٣ ـ َقرين له فهو شيطاناً نُقيّضله الّرaِن ِذ@كر عن يَعُش وَمن

وا�ّن@/ ا7ٕنس شياط� من سوء قرناء وKرج ونOع نقّدر أيى
أمران@: íيZالكر ا7_يت� من فيستفاد

لرفيقه@, ا7_خرة واُمور الدنيا اُمور تزي� السوء@: القرين m6ع من أّن ـ ا7ّٔول
ا7ٔعFل@/ سوء من فيه ما وIس� ونواقصه@, عيوبه وٕاخفاء

العبد أعرض وٕاذا مورد@, ã| Nتمعان 7 ن@, ×aالّر قبال ã| الشيطان أّن ـ ãæالثا
الشيطان@/ حكم عليه استو� ن@: ×aالّر جانب عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قيل@:

ابن قال والقال@: والقيل لّلفظ@/ هاهنا ُكتب ا Ø̂ وٕا الواو@, كَِلمه أصل قيل@: ـ مقا
هذا عن شـّذ ا ØWو Iّكم@/ ٕاذا ف6ن@: ع� واقتال مصدران@, 7 ٕاسـFن Yا السّكيت@:
أباه@: ف6ن تَقيّل وقوGم الyار@/ نصف نوم والقائلة الyار@, نصف ¾Ìب القَيل ا7ٔصل

ضاد@/ من مبدلة وال6ّم تقّيض@, ا7ٔصل ا Ø̂ ٕا ه@, Ò{أش
وقد القيلولة@, وقت والقائلة@: الyار@/ نصف نام وَقيلولة@: قي6ً يَقيل قال ـ مصبا
البـيع@, ã| ا7ٕقالة ومنه سقوطه@/ من رفعه ٕاذا َع'ته@: ا# وأقالَه القيلولة@/ ع� تطلق

سواء@/ واXعاوضة واXبادلة واXقايَلة لغة@/ باع باب من قَي6ً وقاله العقد@/ رفع ا Øu@7ٔ
الظه�ة@/ ã| النوم وهيى القيلولة@, ]ع� تكون وقد الظه�ة@, القائلة@: قيل@: ـ لسا
ا¡ّر  شتّد ٕاذا الyار نصف ا7سBاحة قيل@: ÒXوا العرب عند والقيلولة منصور@: أبو قال
قيّله يقال :@ ّ ا�وهريى فzا@/ نوم 7 ا�نّة أّن ع�ذلک والدليل نوم@, ذلک مع يكن n وٕان
البيع فسخا ٕاذا وتقاي6َ ٕاقالة@, يُقيله أقاله ويقال ف¿Ìب@/ الyار نصف سقاه أيى فتقيّل@,



قيل ٣٩٠

ا# أقاَل ويقال والعهد@/ البيعة ã| ا7ٕقالة وتكون كY6ا@, أو أحدYا ندم قد كان ٕاذا
عنه@/ الصفح ]ع� ع'ته@: ف6ناً

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

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن تضّيـق@/ وزوال ابتـ6ء رفع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا7ٔصل أّن
حرارة ساعة ã|بÌ¿وال والّضعف@/ الّتعب حال يرتفع ØKح غ�ه أو بنوم ا7سBاحة
با7ٕقالة@/ منه وÍÈر تضـيّق ظهر ٕاذا العقد وفسخ القلـب@/ حرارة يرتفع ØKح اليوم

أحسن@/ ٕا� تبدي6ً كان ٕاذا@ واXعاوضة واقع@/ وخطأ ع'ة عن والّصفح

والقيل الضم�@/ ã| ما ٕابراز مطلق القول فٕاّن أ@ك�@, اشتقاق القول وب� وبيyا
من فٕانّه الياء@, حرف يناسـب اXع� وهذا يرفعـه@/ بعمل وابت6ء تضيّق فيه ما ٕابراز

وا7تفال@/ ا7عت6ل حروف
/@٤ . ٧ ـ قاِئلون هم أو@ َبياتاً@ بأُسنا فجاَءها أهلكناها@ َقرية ِمن وكم

/@٢٥ . ٢٥ ـ َمقي9ً وأحسُن ُمستقّراً Õ�خ يومئذ ا�نّة أصحاُب
واXضيقة@/ والضعف التعب من والفراغة ا7ٕسBاحة حال ã| أيى

ã|ذلک وكان ِنعمه@/ ع� ونشكره ا£ّلد@, هذا ٕا[ام ã| علينا مَّن الّذيى # وا¡مد
فة@/ ØÌ¿Xا قم ببلدة ,@٢٧@.@١٢@.١٣٦٢

خ� ٕانّه والتأييد@, التوفيق ونسأله وال6ّم@, الكاف ã|حر ã| Ì¾العا ا£لّد ويتلوه
موفِّق@/



٣٩١ ا£ّلد هذا ã| عyا اXنقولة الكتب أساميى

الكتب> <أساميى

ا£لّد> هذا ã| عyا <اXنقولة
ه@/ ١٣٧٢ ,@Í½م ط مفتاح@, رمزيى للدكتور التذكرة ٕاحياء
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م ط ,@ للزÌ¿Uيى الب6غة أساس @= أسا@

ه@/ ١٣٧٨ ,@Í½م طبع دريد@, 7بن ا7شتقاق
م@/ ١٩٦٦ Vلداً@, ١٥ ,@Í½م ط ,@ ل6ٔزهريى اللغة ã| الxذيب

ه@/ ١٣٣٠ Vّلدان@, ,@Í½م ط ,@ للدم�يى ا¡يوان حياة
بريطانيا@/ طبع التوراة@, من اòروج سفر

ه@/ ١٣٥٥ Vّلدات@, ٤ ,@Í½م ط هشام@, 7بن الس�ة
ه@/ ١٢٩٨ ٕايران@, طبع ,@ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح

ه@/ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة صحاح @= صحا@
ه@/ ١٣٥٧ Vّلدان@, للمشكور@, ,@ ساميى ولغات ãèعر ã8تطبي فرهنگ

ه@/ ١٣٥٣ قاهرة@, ,@Í½م ط ,@ للعسكريى اللغويّة الفروق
قع@/ = م ١٩٧٠ لقوbان@, Ø ãèعر ـ ّ ع�يى قاموس

بالفارسّية@/ ب�وت طبع ها@كس@, BسX اXقّدس الكتاب قاموس
ه@/ ١٣٦٠ حيدرآباد@, ط Vّلدات@, ٣ قطاع@, 7بن ا7ٔفعال @كتاب

ه@/ ١٣٧٦ Vلّداً@, ١٥ ب�وت@, ط منظور@, 7بن العرب@, لسان @= لسا@
ه@/ ١٣١٣ ,@Í½م ط ,@ للفيّوميى اللغة@, مصباح @= مصبا@

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م ط عكاشه@, ثروت بتحقيق قتيبة@, 7بن اXعارف



ا£ّلد هذا ã| عyا اXنقولة الكتب أساميى ٣٩٢

ه@/ ١٣٦١ ,@Í½م ط ,@ ã8للجوالي ,@ ّ ا7ٔعجميى الك6م من اXعّرب
ه@/ ١٣٢٤ ,@Í½م ط القرآن@, غريب ã| للراغب اXفردات @=@ مفر

ه@/ ١٣٩٠ ,@Í½م ط Vّلدات@, ٦ فارس@, 7بن اللغة@, مقاييس @=@ مقا
ه@/ ١٣٧٨ بغداد@, طبع ,@ للقلقشنديى ا7ٕرب@, uاية



٣٩٣ مهّمة موضوعات فهرس

[ [@فهرس@

<موضوعاتمهّمة>

ك� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Øتك�Xوا الكب� ـ Ëºٕا حقيقة
كّر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومقداره الُكّر مع� ã| البحث

ØãÏºكر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ØãÏºوالكر العرش مفهوم حقيقة
كرم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كِرم ÔXوا hالكر Ëºٕا مع�
كره / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثاره الكراهة
كعب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الوضوء ã| الكعب� ع� اXسح مع�
كفت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا7ٔرض ã| الِكفات مع�
كفل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هو@؟ مَن ,@ Ø ãالن� الكفل ذو
كلف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / به يتعلّق وما التكليف
كلم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والك6م والتكوينيّة اللفظيّة الكلمة
كمه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا7ٕعجاز حقيقة
كهيعص / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كهيعص ã| ٕاشارات
لطف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اللطف/ Ëºٕا حقيقة
لّف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بالساق الساق التّفت
ل8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / السلوك ِمن اòامسة اXرتبة
Gب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Yا@؟ مَن وامرأته@, Gب أبو
Gم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومعناه اG7ٕام



مهّمة موضوعات فهرس ٣٩٤

لوح / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والتوراة ا7ٔلواح
لوط / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / GصI Ø ã�ّالن لوط حياة من خصوصيّات



٣٩٥ أدبيّة موضوعات فهرس

[ [@فهرس@

<موضوعاتأدبّية>

كأيّن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كم @كأيّن@,
كود / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXقاِربة ا7ٔفعال
كون / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الناِقصة ا7ٔفعال

كيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الناصبة ا¡روف
كيف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ãæللمعا تابعة ا7ٕعراب
لعّل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ëº7ٕا ã|و ا¡رف ã| الBّجيى مع�

Øn / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وٕاشتقاقها Øا ÒXو Òn
لن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وعمله وٕاشتقاقه لَن
لو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ال¿Ìط وحروف لَو
لو7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وتركّبه لَو7
ليت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ة ß{شXا وا¡روف ليت
ليس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ليس ã| Mث



تعا�× ُهو
وتأييده وتوفيقه ]نِّه
Ì¾العا ا�زء يتلوه
الكاف حرف وأّوله


