
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�
والصلوُة قربه@/ ٕا� والسلوك العمل ã| ووفّقـنا لدينـه@, هدانا الّذيى # ا¡Çمُد
من اXعصـوم� الطاهرين وآله *ص) Tّمد بريّته وأ¾Ìف ُرُسله سيِّد ع� والّس4م

ّيته@/ ذرِّ

كتاب ع¿Ìمن ا¡اديى ازء ã| ورaته@, وتأييده وقّوته ا# Mول فنبدأ وبعد@:
مع�@/ خ� فٕانّه Ôأستع� ومنه ,@oXا حرف وأّوله ,@hالكر القرآن كلFت ã| التحقيق

الوكيل@/ ونعم ãحْس� وهو ,@oالعظ Ø ã�الع با# Kّٕا ãتوفي� وما
الدعاء@/ وdيُع بَص� لطيف ٕانّه ,@ هيى Fك ا¡قائَق وأِرنا ,@Ì Ø»تُع Kو Ì Ù»َي رّب

اXصطفويى حسن





oXبابحرفا
ما@:

`سة Gا كان ÓÊºٕا كانت فٕاذا وحرفاً@, ÓÊºٕا تكون وهيى ـ ٨٦ ا¡روف ãæمعا
أن ـ ãæوالثا يَعقل@/ مَن صفات وعن يَعقل K ØFع ٕاستفهاماً تكون أن ـ أحدها مواضع@:
تكون أن ـ والرابع زيداً@/ أحسن ما Lو تعّجباً@, تكون أن ـ والثالث ¾Ìطاً@/ تكون
لک@/ ُمعجٍب ]ا مررُت Lو موصوفة@, نكرة تكون أن ـ واòامس /@ ]ع$الّذيى خ%يّة
واKٕستقبال@, للحال نفياً تكون أن ـ أحدها مواضع@: `سة كانتGا حرفاً كانت وٕاذا
eت@, ما ã$يعجب Lو اXصدر@, تأويل ã| الفعل مع يكون أن ـ ãæوالثا زيد@/ يقوم ما ع�Lو مُسلِّطة تكون أن ـ والرابع لغواً@/ أو كافّة زائدة@, تكون أن ـ والثالث قيامک@/ معـ$أيى تنقل ة Ùمغـ� تكون أن ـ واòامس زيد@/@ قام ا Ø[ر Lو اKٔفعال@, ع� الدخول

للتحضيض@/ فيكون زيداً@, أ@كرمَت ما لو Lو غ�ه@, ٕا� مدخوGا
كافّة ٕامّا@ ا Øuفٕا@] ا¡رفيّة K اdKٕيّة وما ـ اXوصوKت ـ للجاميى الكافية ¾Ìح
اشـ)يته@, ما عرفُت Lو موصـولة ÍÈبت@] ما Lو نافيـة وٕامّا قائـم@, زيد ا Ø̂ ٕا Lو
]Çع$ وتامّة وموصـوفة@, أصنع@, تصنع ما Lو و¾Ìطيّة عندك@, ما Lو واستفهاميّة
كذلک ومَن ما@/ ÍÈباً أÍÈبه Lو وصفة ,@ هيى ØFفنع اXعّرفLو ء ãÏ¿ال أو منّكر ء ãÏ¾

والصفة@/ التامّة ã| Kّٕا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ما ٨

والتحقيق@:
واòصوصيّات oفاهXا وأمّا ء@, ãÏ¿ال مطلق هو اdKّٕية@, ã| الواحد اKٔصل أّن

وغ�ه@/ n ã| سبق Fك الك4م@, ¡ن التعب�ومن كيفيّة من تستفاد ا Ø̂ فٕا اKُخر@,
/@K مثل ã.للن فهيى ا¡رفّية@: وأمّا

اXسّمي عن Ñ ßويُن� نفسه ã|@مع$ملحوظ�ع اËºKٕما@يدّل أّن ذلک@: أمـ�وتوضيح قال Fك غ�ه@, ã| ومع$ خصـوصيّة يوجد ما فهو ا¡رف وأمّا عنه@/ كي ÔJو
غ�ه@/ ã| مع$ أوَجد ما ا¡رف اXؤمن�*ع)@:

,@Ëºٕا فهيى اXسّمي@: عن وٕانباء حكاية وفzا نفسه ã| ع�مع$ تدّل كلمة فكّل
ٕاستفهام أو ¾Ìط مورد ã| كان سواء اXطلق@, ء ãÏ¿ال ع�مفهوم الدالّة ما كلمة ã| Fك@
غ�ها@/ أو تعّجب أو نكرة أو معرفة أو تأ@كيد أو موصوف أو صفة أو موصول أو

الك4م@, أداء ã| و¡نه وتعب�ه اXتكلّم بيان كيفيّة من تستفاد ا Ø̂ ٕا ãæعاXا وهذه
ع�اXتدّبر@/ .O K Fك@

ã| ٕاسناد من يفهFن ا Ø̂ ٕا واKٕثبات ã.الن فٕاّن حرف@, فهيى النافية@: ما كلمة وأمّا
من الك4م اُطلق فٕاذا فيه@, ã.الن مع$ توجد بآKت باقـ)انه أو فيه وٕاط4ق الك4م
يـق)ن أن 4Rف اKٕثبات@/ منه يفهم الك4م ٕايراد من النحو فهذا وقرينة@: قيد دون

النسبة@/ ã| ã.مع$الن توجد ا Øuفٕا ,@ ã.الن بأداة الك4م
الكافّة ã| Fك بصحيح@, ليس للحرفيّة اXذكورة ãæـعاXا بعض أّن يظهر وwذا
, ّ اdKٕيى @الكاّفة@قريبة@من@مع$@ضم�الشأن@و]ع$@اXفهوم فٕاّن والتحضيض@واXصدرّية@:

غ�ها@/ ã| وهكذا والتأ@كيد@/ للتنبيه ويذكر اXطلق@, ء ãÏ¿ال أيى



٩ مائة

اÇXع$ يتبع اKٕعراب ٕاّن وقلنا فراجعه@/ ليس ã| قلنا فgا :@Kو ما عمل وأمّا
اKٕعراب@/ وظهور تعي�اXراد ã| ظاهريّة آلة ّ الظاهريى والعامل اXراد@,

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

مائة@:

من ومائة يّتسع@/ Ø8ح مددتَه ٕاذا مَأياً@: ومأيته مأواً الَد مأوُت مأي@: ـ صحا
ِمئون@, قلَت والنون بالواو Çbعَت وٕاذا الياء@, من عوض واGاء ِمأًي@, وأصله العدد@,
جائزاً@/ لكان ِمعات مثال ِمئات قلَت ولو اKٔخفش@: قال ,@ ØËÉبال مُُؤون يقول وبعÎÉم
اKٕخفاء@/ وذلک ُيبينون@, Kو الرفع من شيئاً يُشّمون درهم@, مائة يقول@: العرب وبعض
آKف@, ث4ثة تقول Fك ِمئات@, أو مئ� يقولوا أن حقّه وكان ثلAئة يقال سيبويه@: قال

/@Ì¿ع بأحد وه Ø{ش م Øyولك
وقـيل طَلع@, مَأياً@: الشجر ومأي بالغت@/ مَأياً@: أمأَي ء ãÏ¿ال ã| مأيت ـ لسا

Ø8ح ومددته وّسـعته ٕاذا قاء@: السِّ ومأيت مَأواً قاء والسِّ لو والدَّ الَد ومأوُت أورق@/
العرب@/ عن مائة مع$ ã| ِمئياً dعت أبو@ا¡سن@: قال معروف@, عدد ائة@: ßXوا يّتسع@/
ٕا� فأضافوا ثلAئة@, وقالوا ِمئية@/ ِمائة أصل ٕاّن أماليه@: بعض ã| ãèعراKٔا ابن وقال
أ@ك@ع�شذوذه@/ واKٕفراد ومئ�@, ِمئات ث4ث يقال وقد ع�امع@, للدKلة الواحد
اGاء@, وعّوضعyا الكلمة Kم فحذفت aل@, ِمAوزان أصلها ائة@: ßXا ـ مصبا
وِمئات وسن�@, عزين نقصمثل Xا ج%اً ليكون مئ� الب½Íيّ�ث4ث عند والقياس
ا# كتاب ã|و بالتوحيـد@/ ث4\ائة أصـحابنا عند والقياس اKٔنباريى ابن قال أيضاً@/
فهو مئ�ومئات@: وأمّا قال@: اللغات@/ بأفصح نزل ا# وكتاب سن�بالتوحيد@, ث4\ائة

شاّذ@/ أصحابنا عند



مائة ١٠

قرن@/ مائة@, *مآه) ـ قع

صد@/ @= ِمآه@ ـ@ @ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

صد@/ ـ@ ِمآه@ ـ@ @ آراميى ,@ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن ويّتسع@/ أقصاه يبلغ Ø8ح ء ãÏ¿ال ã| امتداد هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
ويطلع@/ يورق Ø8ح والشجر النبات ^ّو ã| وامتداد الد@/ ã| والتوّسع اKٕمتداد ذلک

هذا وب� اKٔصل ب� تناسب ٕا� مضافاً الع%ّية@, من مأخوذ فهو اXأة@: وأمّا
وتتجّمع تتكّرر Øj ٕاليه@, تنxيى ا Øuفٕا والع¿Ìات ا�Kحاد أعداد منxي اXأة فٕاّن العدد@,

اُخر@/ أعداد مyا
غ� ã| أخري@: كلمة أو اßXئية أو ãAßXا هو اXاّدة أصل أّن ã| البحث أّن فظهر

غ�ه@/ له أصل Kو الع%ّية@, من مأخوذ اللفظ فٕاّن Tّله@,
وث4\آت@, ث4\ائة@, Lو ل4ٔعداد اً ØñW وقوعـه صورة ã| وامع اKٕفراد وأمّا
يكون أن ف4بّد اXع$@, ã| bع الع¿Ìة ٕا� الث4ثة من العـدد ٕاّن قالوا ِمئ�@: وث4ث
العدد@, @يطابق@اXعدود Ø8ح وا¦ر, كالرهط ٕاËºجنس ٕاb@Ëºع@أو أو bعاً أيضاً ها ØñW

والكث�@/ ع�الواحد يدّل جنس Ëºٕا واXأة
Ì Ø»كXا امع بصيغة Ø%يع بالتكث�@: ´Í½والت اXبالغة ٕا� اKٕشارة اُريد وٕاذا
ã| وللقلّة للعق4ء فٕانّه ,@nالسا bع بصيغة Ø%يع العقل@: أو القلّة اُريد وٕاذا ئات@, ßXا وهو

اKٔغلب@/

/@٢٥٩ . ٢ ـ بعثَه Ø Ôj عاٍم ِمائَة اُ� فأماتَُه



١١ متع

/@٢٦١ . ٢ ـ َحبّة ِمائَُة ُسْنُبلٍة كلِّ ã|
/@١٤٧ . ٣٧ ـ يزيدون أو ألٍف ٕا�ِمائة وأرسلناُه

مفرد وهو ها ØñW ٕا� مضـافة تكون Fعهbو Fxوتثني واKٔلف اXائة ٕاّن قالوا
حاجة Kو وغ�ه@, التنـوين Mذف أخّف الكلمة كون توجب اKٕضافة فٕاّن Vرور@,

عليه@/ ًKّدا العدد كون مع امع ٕا�
دون من واXؤّنث اXذّكر ã| فتستعم4ن الع%ّية@: من اُخذا اXائة@واKٔلفØXا ٕاّن Øj
استعملت باGاء: @الع%يّة ã|@كانت ØXا Ì¿ٕا�@الع اKٔعداد أّن :Ì¿الع@ ã| وسبق /@Fyفرق@بي

للفرق@/ اGاء التأنيثMذف ã|استعملت Øj الصورة@, هذه ع� اXذّكر ã|
وَعلم عنكم اُ� خّفف ا.Ðن مائت�@/// َيغلبوا صاِبرون ِع¿Ìون ِمنكُم َيكُْن ٕان

/@٦٥ . ٨ ـ مائت� َيغلبوا صاِبرة مائة منكُم يكن فٕان ِضعفاً فيكم أّن

ع� الغلبة ã| اKٔقوي السـبب فٕاّن واZKٕان@, والتحّمل الص% ã| الضعف يراد
واKٕستقامة@/ واZKٕان الص% هو الظاهرّية@: ا¡ربيّة والوسائل القّوة ٕاعداد بعد العدّو

/@٢٤ . ٢ ـ َجلدة مائة Fyم واحد كّل فاجِلدوا@ ãæوالّزا الّزانية

اXعمولة@, اKٔصليّة اKٔعداد ع¿Ìات ٕاليه تنxيى الكامل العدد هو اXائة ٕاّن قلنا
يوجب فٕانّه وجناية@, وعدواناً عصياناً الزناء عمل عظم ع� يدّل العدد wذا لد Òوا
اKٕجBع, اُمور ã| الفحشاء وشيوع ا¡ياة@, @جريان ã| والفساد العائلة, @نظم ã|@خت4لKٕا

والطمأنينة@/ اKٔمن ورفع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

متع@:

استمتعت منه خ�@, ã| مّدة وامتداد منفعة ع� يدّل صحيح أصل متع@: ـ مقا



متع ١٢

ويـقال به@/ تنتفع ا Øu@Kٔ ء@, ãÏ¿بال اXطلّقـة ومّتعت اXنفعـة@/ واXتاع@: واÔXتعة ء@, ãÏ¿بال
به@/ [ّتعت ما واÔXتعة طال@/ الyاُر@: ومتَع جّيد@/ ماِتع@: وحبل [ّتعت@/ ]ع$ ,@ ãا�[ أمتعُت
ومتّع حوائجه@/ ã| اKٕنسان به يستمتع ما واÒXتاع@: البيت وأمتعة هذا@/ من اXتعة ونكاح
من أحّب Dف به ليستمتع أبقاه أيى واحد@, ]ع$ ٕامتاعاً@, به وأمتَعه [تيعاً@, ف4ناً به ا#
التلّذذ@/ الباب ã| اKٔصل أّن ٕا� بعÎÉم التحـقيق أهل من وذهب واXنافع@/ ال«Ìور
]ا اKٕنتفاع واXتاع@: الyار@/ بتمتّع مشبّه ال«Ìاُب ومتَع بضيائه@/ يتمتّع Kٔ@نّه الyاُر ومتع
انتفاع واÒXتاع@: واKٕرتفاع@/ اKٕمتداد اKٔصل أّن ٕا� آخر مyم وذهب عاجلة@/ لّذة فيه

ودته@/ يتمتّع به أيى أaر@, ماتع@: و¾Ìاب الوقت@/ Wتّد
اXتاع وأصل البيت@/ وأثاث Ø ÒPوال كالطعام به ما@ينتفع كّل اللغة ã| اXتاع ـ مصبا
ومُـتعة أمتعة@/ وامع ذلک@, أعطيته ٕاذا مّتعـته@, من Ëºٕا وهو الزاد@, من به يتبلّغ ٕاËºما واÔXتعة به@/ تنتفع ا Øu@Kٔ ٕايّاه@, أعطيxا ٕاذا بكذا اXطلّقة ومّتعت ذلک@, من الط4ق

الط4ق@/ ومُتعة النكاح ومُتعة ا¡ّج مُتعة ومنه ا¦تّع من
ومتَع ا¡مرة@/ شديد ماِتع@: ونبيذ aرته@/ اشتّدت مُتوعاً@: Zتَع النبيذ متَع ـ لسا
ومُتع@: الرجل ومتَع ماتع@/ الطويل للحبل ويقال الفتل@/ جيّد ماتع: وحبل اشتّد@/ ا¡بُل:
الغاية اودة ã| البالغ ء@: ãÏ¾ كّل من واXاِتع مُتع@/ فقد جاد ما كّل وقيل@: وظُرف@/ جاد
كتابـه@, من مواضع ã| وا¦تيع واKٕستمتاع وا¦تّع اXتاع تعا� ا# ذ@كر وقد بابه@/ ã|
اKٔصل ã| اXتاع فأمّا :@ ّ اKٔزهريى قال واحد@/ أصل ٕا� راجعة اختلفت وٕان ومعانzا

الدنيا@/ ã| عليه ãçيأ والفناء ويðُّود به ويتبلّغ به يُنتفع ء ãÏ¾ فكّل
Fك وقبيحة@, حسنة تكون اXنفعة أّن والنعمة@: ب�اXنفعة الفرق ـ ١٦١ الفروق

حسنة@/ Kّٕا تكون K والنعمة وقبيحة@/ حسنة تكون ة ØÍÉXا أّن



١٣ متع

لوجود ٕامّا وذلک اللّذة به تتعّجل الّذيى النفع اXتاع أّن واXنفعة@: ب�اXتاع الفرق
ا¡اجة@/ لوقت اXاء وت%يد الطعام ٕاص4ح Lو اللّذة معه يكون ]ا وٕامّا اللّذة

ÇZتّع كالّذيى وا¦تـيع الشكر@/ يوجب اKٕنعام أّن وا¦تـيع@: اKٕنعـام ب� الفرق
نفسه@/ ع� واKٕتيان ماله اغتصاب من فيتمكّن ليستنoٕاليه اKٕنسان@بالطعام@وال¿Ìاب

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

والتحقيق@:
وت4ؤم التذاذ انتفاع@يوجبحصول ذا ء ãÏ¿ال كون اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
بـه@/ يـنتفع Ø8ح ذاته ã| جودة حّد ٕا� ء ãÏ¾ بلوغ مصاديقه@: ومن حاجة@/ رفع أو
Fك ء ãÏ¿ال ã| وٕاحكام وشّدة وا¡بل@/ والعمر كالشجر منه يستفاد Ø8ح وطول وارتفاع

ا¡بل@/ فتل ã|
والقوت@, الزاد@, ã| Fك ا¡اجة@, مورد ã| منه وينتفع به تع ÔZ ]ع$ما فُعلة واÔXتعة

البيت@/ أثاث ومن اXطّلقة@, ومتعة به@, يتمتّع وما
ذا ء ãÏ¿ال وكون اÔXتوع ]ع$ فاXصدر وصفة@, مصدراً وَجبان كَس4م واÒXتاع@:

به@/ ينتفع ]ع$ما والصفة ا¡اجة@/ مورد ã| انتفاع

به@, انتـفاع ذا ء ãÏ¾ جعل أيى التعدية@, مقام ã| يسـتعم4ن وا¦تيع@: واKٕمتاع
به@/ ومتّعه به أمتعه يقال

البقاء@: اKٕمتداد@, اKٕرتفاع@, البلوغ@, اودة@, الطول@, التلّذذ@, ـ oمفاه أّن فظهر
وآثاره@/ اKٔصل لوازم من

:@ ã| Fك ـ صفة واÒXتاع
/@٨٠ . ١٦ ـ ٕا�ِح� وَمتاعاً أثاثاً وأشعارها وأوبارها أصوافها وِمن



متع ١٤

/@٥٣ . ٣٣ ِحجابـ وراِء من فاسئلوهّن َمتاعاً سأ¦وهّن وٕاذا
/@١٧ . ١٢ ـ َمتاِعنا عند يوسَف وَتركنا

ا¡وائج@/ رفع ã| ومُتوع ٕانتفاع ذا يكون ما يراد

مفهوم ØDس Kو واKٕمتداد@, واKٕرتفاع والطول ع�مفاهoالتلّذذ فzا دKلة Kو
وهذه به@/ يتلّذذ ما *ص) Ø ãالن� أزواج عن مع$للسؤال K فٕانّه الثانية@, ا�Kية ã| التلّذذ
السؤال لزوم ٕا� Jتاج ف4 Kّوٕا والكفّ�@, الوجه ã| ا¡جاب وجوب ع� تدّل ا�Kية

فراجعها@/ اXورد@, ã| الواردة اKٔحاديث وتؤيّده ا¡جاب@, وراء عن
:@ ã| Fك ـ ]ع$اÔXتوع مصدراً واXتاع

/@٢٣٦ . ٢ باXعروفـ َمتاعاً َقَدُره ß ßْق� ÔXوَع�ا َقَدُره ع�اXوِسِع ومتِّعوهّن

/@٣ . ١١ ـ َحَسناً َمتاعاً تِّعكم ÔZ ٕاليه توبوا Ø Ôj
/@٦١ . ٢٨ ـ نيا الدُّ ا¡ياِة متاَع مّتعناُه @كََمن

الفعل نتيجة أّن ٕا� ٕاشارة با¦تيع@: K ال4ّزم Ø ã~4الث ]صدر اXصدر ã| والتعب�
ع�جعل يدّل فٕانّه ا¦تيع@, 4Rف وهذا سن@, Ô¡وا باXعروف اÔXتوع نفس حصول هو
من اXصدر يكون أن اXطلق اXفعول ã| يلزم Kو الفاعل@/ جانب من وIقيقه اXتوع

فراجع@/ ـ@ الفعل باب

:@ ã| Fك بالباء@, ãæالثا اXفعول ٕا� يتعّدي ا¦تيع فٕاّن ع�اXصدرّية@: ويدّل
/@@٨٨ . ١٥ ـ مyم أزواجاً به مّتعنا ٕا�ما عينيَک َن دَّ Ô Ò] .

:@ ã| Fك@ ـ التعدية قبل اXوجود به اXنتفع هو ãæالثا واXفعول
من اّلذين اسَتمتع Fك Rقكم ÒR rفاستَمع بكفرك@, [تَّْع ُقل بالُعمرة@, [تََّع ن Òf

Rقهم@/ ÒR قبلكم



١٥ متع

به اXنتفَع هو ãæوالثا وباعل@/ ا¡قيقة ã| اXاتع هو التعدية بعد اKّٔول فاXفعول
با¡رف@/ اXذكور

:@ ã| Fك@ ـ الشمول أو اKط4ق ٕا� النظر كان ٕاذا اXفعول هذا وJذف
/@٩٨ . ١٠ ـ ٕا�ِح� ومّتعناهم

/@٤٤ . ٢١ ـ وآباءهم هؤ.ِء مّتعنا بل
مسّمي@/ أجل ٕا� يشxون Lو ّ وبأيى ا¦تيع من نوع ِّ بأيى أيى

/@١٩٦ . ٢ ـ ديىِ ÒGا Ìمن Ò»ستيY fا ّج Ò¡ٕا�ا بالُعمرة fن[تَّع rأِمن فٕاذا
اKٕقتضاء اòارجّية@وIقّق واXوانع Í½¡ا اKٔمن@والفراغ@وارتفع حصل @فٕاذا أيى
[تّعه ُوجد أيى العمرة@, [اميّة بعد حوائجه ويرتفع به يلتّذ ]ا انتفع fن الوقت@: وسعة

/@ اGديى استي«Ìمن ما فله للحّج@: أحرم أن ٕا� وبعده العمرة بتحقّق
اXتمـتَّع هو والُعمرة ا¦ّتع@, Iقّق ٕا� ٕاشارة \fن[تَّع] ãÏÈاXا بصيغة والتعب�
منه@/ التقص� بعد Jصل ا Ø̂ ٕا وهذا ووجوده@, Iقّقه بعد يكون أن Kزم به واXتمتّع به@,

ٕا�ِح�@/ عناهم ومتَّ :@ ã| Fك ا¦ّتع@, غاية ٕا� ٕاشارة ّج@: Ò¡ٕا�ا وقوله
عن متأخِّرة Fzف العمـرة ٕاّن حيث والقران@, اKٕفراد حّج قبال ã| ا�Kية وهذه

والعمرة@/ ا¡ّج [اميّة بعد Fzف فا¦تّع ا¡ّج,
/@Fyبي Dوف ا¦تّع حّج عمرة بعد ا¦تّع جواز ã| قاطعة ¼JÍة وا�Kية

fا ُمسـافح� غ� Òِصـن� ÔT بأمواِلكُم َتْبـتغوا@ أن ذلكم وراَء@ ما َلكُم واُِحلَّ
/@٢٤ . ٤ ـ فريضًة اُجوَرهّن فآتوهّن مyّن Yستمتَعrبه

اKٕحصان سبيل ع� مyّن ء ãÏ¿ب اKٕستمتاع موارد bيع تشـمل عامّة ا�Kية
المسّماة@/ اKُجور إعطاء وب¿Ìط الدينيّة اXقّررات وع�طبق



متع ١٦

مـفهوم oتعم ٕا� ٕاشارة العق4ء@: ذويى غ� ã| اXسـتعمل ما بكلمة والتعب�
اختصاص Kو wّن@, تتعلّق خصوصيّة ّ وبأيى عضو ّ وبأيى Lو ّ اKٕنتفاع@واKٕستمتاع@بأيى
فٕاّن اXرأة@, Xقام oوتعظ Qليل فيه وأيضاً وجودهّن@/ Vموع من واKٕلتذاذ باKٕنتفاع

واKٕلتذاذ@: واKٕنتفاع باKٕستمتاع ليستUصوصة هيى حيث من اXرأة
ةً َمَودَّ َبينكُم وَجَعَل ٕالzا لَتْسُكنوا أزواجاً أنُفِسكُم ِمن لكُم َخلَق أن آياِتِه ومن

/@٢١ . ٣٠ ـ ة Òaور
ورعاية واXرأة للرجل الص4ح وحفظ مقـّررة ¾Ìائط ع� النكاح مُتعة وأمّا
ØDس Kو العمل هذا من الناشئة واKٕبت4ءات ا¡رمة وهتک التوليد من اKُمور عواقب
ٕاشكال يب� Kو الكرZة@, ا�Kية مصاديق من فتكون Tدودة@: مّدة ã|كانت ٕاذا للمرأة

فzا@/
أهل عن الواردة وبالروايات *ص)@, ا# رسول زمان ã| م¿Ìوعيxّا أصل نعم
أهـل بعض كان وٕان مقطوعة@, مسلّمة الفريقـ� طرق عن علzم@, ا# س4م البيت
من و¾Îواtم [ايلهم طبق ع� اXورد هذا ã| عملوا قد ا¡يوانيّة وا¦اي4ت اGوي

وأضّلوا@/ فضلّوا اKٔمر عواقب يراعوا أن دون

ِعْلم@/ ßبغ� أهواَءهم َظلُموا اّلذين Yّتَبع بل

ٕا� K الثانوّية@, اهة هذه ٕا� ناظر فلعلّه IرZها@: ã|بعض عن رويى ما وأمّا
فzا@/ شّک K ا ØW م¿Ìوعيxّا فٕاّن اXطلق@, hالتحر

حكنَّ ÙÌº واُ اُمتِّعكنَّ Òفَتعاَل� xا وزينَ نيا الدُّ ياةَ Ò¡ ا تُِردَن Ú Ôíُكن ٕان ٔ.زواِجک ُقل
/@٢٨ . ٣٣ ـ Rًي Òb Ìاحاً Òº



١٧ متع

به واXنتفَع ٕاط4قهّن@, Øj اXاّدّية@, والعطيّات واòـ� النفع وٕايصال ا¦تـيع يراد
اXفهوم وليس اKٔزواج@/ ٕا� راجع امع وضم� ا¦تيع@, من نوع ّ أيى ويشمل Tذوف

مyّن@/ ا¦تّع وأخذ *ص) Ø ãالن� تلّذذ الكلمة@: من
اُمور@: واXتاع ا¦تّع موضوع ã|يات�Kا من ويستفاد

الدنيا ا¡ياة فٕاّن وكيفاً@, ومقداراً زماناً Tـدود ّ اXاّديى ّ الدنيويى ا¦ـتّع أّن ـ ١
Çwذه اKٕنتـفاع فيكون Tـدودة@, Tصورة ا«Êنيّة البدنيّـة القوي وكذلک Tدودة@,
اKُخروّية@: الروحانيّة ا¦تّعات 4Rف Tدوداً@, أيضاً الدنيويّة اKُمور مورد ã|و القوي

/@٣٦ . ٢ ـ ٕا�ِح� وَمتاٌع ُمْستَقرٌّ أ.ْرِض ã| ولكُم

/@٧٧ . ٤ ـ % نYتّ ÒX Õخ� خرة Ð.وا قليٌل نيا الدُّ َمتاُع ُقل

/@٣٨ . ٩ ـ قليل ٕاّ. خرة Ð.ا ã| الّدنيا ا¡ياِة َمتاُع fا
والص4ح العاقبة وحسن السعادة ع� دKلة فzا ليس الدنيويّة ا¦تّعات ـ ٢
اKٕشـتغال فٕاّن والض4ل@, والعصيان والطغيان النسيان هو فzا اKٔغلب بل والف4ح@,
استغ$@: رآه أن ليطغي واKٕنسان الروحانّية@, اهة ٕا� التوّجه عن Zنع الدنيا بلّذات

/@٢٠ . ٥٧ ـ الغرور َمتاُع ٕاّ. نيا الدُّ ا¡ياةُ وما
/@١٨ . ٢٥ ـ @ُبوراً قوماً وكانوا @كر الذِّ َنسوا Ø'ح وآباَءهم م Òxمتّع ولكن

العـائلة حوائـج تأم� ã| Fك وهذا مسـتحبّاً أو واجباً ا¦تـيع يكون قد ـ ٣
تعا�@: قال والنسيان@, ٕا�الطغيان Nّر n ما والزوجة@, ع�اKٔوKد والتوسعة

ßقـ� ÔXوَع�ا َقَدره َع�اXوِسع وَمتِّعوُهنَّ ساء@/// النِّ rطلّق ٕان عليكُم ُجناَح .
/@٢٣٦ . ٢ عروفـ ÒXبا متاعاً َقَدره



íم ١٨

ـ @Rًي Òb Ìاحاً@ Òº حوهّن ÙÌ Òºو ـعوهّن fتِّ طّلقتموهّن@/// Øjؤمنـات ÔXا Ôrنكْح ذا@ ٕا
/@٤٩ .@@٣٣

ـ Rًي Òb Ìاحاً@ Òº حكّن ÙÌº واُ �اُمتِّعكنَّ فَتعالَ وِزينxا نيا الدُّ ا¡ياةَ تُِردن Øíكن ٕان
/@٢٨ . ٣٣

/@٦ . ٦٥ ـ ُتضاّروهّن و. ُوجِدكم َسكنrمن حيث من أسِكنوهّن

والعطايا ات Ø%ÒXا وٕايتاء ا¦تيع بلزوم الكرZة ا�Kيات هذه ã| تعا� ا# فحكم
كان واKذا bيل@, Ìاح Ò»وب باXعروف ´Ì»الت يكون وبأن وحينه@, الط4ق قبل للنساء
التكليف يكون فكيف *ص)@, Ø ãٕا�الن� بالنسبة Ø8وح بل الفراق زمان ã|كذلک اKٔمر

اKٕنس@/ حال ã|و الفراق قبل زمان ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@íم

صُلب ما اKٔرض@: واíÒXمن مَت�@/ فهو ,@ وقويى اشتّد َمتانة@: ء ãÏ¿ال@ Ôíم ـ مصبا
اÒXتـناِن@: فارس@: ابن وقال الظهـر@/ :@íXوا Îام@/ ßºو Îºم مثل ِمتان وامع وارتفع@,
ويؤّنث@/ ويذّكر �Zو¾Êل@, عن :@ اوهريى وزاد واللحم@, الَعَصب من لب الصُّ مُكتنفا

متنه@/ أصبت وقتل@: ÍÈب ãèبا من متناً الرجل ومتنت
منه وطول@/ امتـداد مع ء ãÏ¿ال ã| ص4بة ع� يدّل صحيح أصل :@íم ـ مقا
ٕا� يذهبون مَتنٌة@, ويقولون@: ِمتان@/ وامع وانقاد@, اKٔرضوارتفع صُلبمن ما :@íXا
ماطله@/ وماتنه@: بعيداً@/ شديداً Wاِتناً@: س�اً وسار الغاية@, ã| اXباعدة واFXَتنة@: اللحمة@/

بيتاً@/ وذلک بيتاً هذا قال ٕاذا الشاعَرين@: وWاتنة
ء@: ãÏ¾ ومíكّل وامع@ُمتون@وِمتان, َظهره@, ما@صلب ء: ãÏ¾ كّل اíXمن ـ لسا



١٩ íم

واسـتوي@, اKٔرض من ارتفع ما íـXوا البارز@/ وجهها زادة@: ÒXا íوم منـه@/ ظهر ما
اKٕقتدار ذو اÒXت�@: القّوة ذو ومع$ ُصلب@/ ّ قويى :@íَم ورجل وصُلب@/ ارتفع ما وقيل
يلحقه K الّذيى الشديد ّ القويى هو ابن@اKٔث�@: قال /@ ّ القويى صفة@ا#@: ã|@ت�Xوا الشديد@/
بالغ ٕانّه حيث من فهو والقّوة@, الشّدة ـتانة@: ÒXوا تعب@/ Kو كلفة Kو مشقّة أفعاله ã|

أقام@/ مُتوناً@: باXكان Òíوم مت�@/ القّوة شديد ٕانّه حيث ومن ,@ ّ قويى تامّها القدرة
خا¼Íة@/ *موتِن) ـ قع

بودن@/ ن�ومند و استوار ـ @ ع%يى ـ@ ـ @ ãتطبي� فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والطول مفاهo@اKٕمتداد وأمّا مع@ثبوت@/ ٕاحكام هو اXاّدة@: ã| الواحد أّن@اKٔصل
آثار من كلّها واKٕنقياد@: والقدرة واKٕقامة والقّوة والشّدة والص4بة والبعد واKٕرتفاع

الثبوت@/ اKٕحكام@, قيدان@: فيه واKٔصل واXوضوعات@/ اXوارد بتناسب اKٔصل@,
ما ã|و ء@, ãÏ¿ال وجـه من البارز ã|و البدن@, َظهر ã| وثبوت ٕاحكام وباعتبار
اXستمّرة@, واKٕقامة اXشاعرة@, ã|و الس�اXمتّد@, ã|و اKٔرض@, وجه من وارتفع صلب

اXاّدة@/ علzا تطلق الشديدة@: القّوة ã|و
من أو ,@ ّ اKٕنðاعيى اKٕشتقاق من متنه@: ÍÈبت أيى الرجل متنت ـ قوGم وأمّا

التجّوز@/

/@٤٥ . ٦٨ ـ َمت� َكيديى ٕاّن Gم ãواُم�

ب�, @قبال@ا¢الف�اXكذِّ ã|@العمل وهذا اÍÈKٕار, التدب�والعمل@بقصد هو الكيد
وK@تزلزل وثبوت@, ٕاحكام فيه كيده بأّن يتوّجهوا أن وKزم قبال@مكرهم@وكيدهم, ã|و



íم ٢٠

نافذ@/ قاطع وهو بوجه@, فيه ضعف Kو tاون Kو
أن ريـُد اُ وما ِرْزٍق من مyم ريُد اُ ما ليعـُبدوِن ٕاّ. وإ.نَس ا)نَّ َخَلْقُت وما

/@٥٨ . ٥١ ـ Ôت� ÒXا ِة القّو ذو الّرّزاق هو اَ� ٕاّن ُيطِعموِن
الفناء حقيقة ٕا�مقام والوصول العبوديّة حالة حصول Fخلقه ã|@ الغاييى فالنظر

اXطلقة@/ العظمة قبال ã| FÎ»أنف ã| و¾Îودها والذلّة
Ø8ح موالzم@, قبال ã| للعبيد اXعمولة العرفيّة كالعبوديّة العبوديّة هذه وليس
اKقتضاء ع�طبق ٕانعام هو الرزق فٕاّن Rدماtم@, حوائجهم@وقاموا يطيعوهم@ويقضوا

وا¡اجة@/
اXطلق الرّزاق هو بل ورزق@, ٕاعانة ٕا� Jتاج Kو اXطلق Ø ã$الغ هو تعا� اÇXت�وا# وهو حاجاtم@, وطبق وجودهم اقتضاء ع� اòلق bيع رزق ع� ّ والقويى

ا¤كم@/ الثابت
اXفهوم@, Gذا Ø ãحقي� تاّم كامل مصداق تعا� وهو ا¡س$@: اÊºKٔء من فاXت�
اضطراب Kو تزلزل يع)يه K Mيث وجوده ã| ٕاحكام مع اXطلق ا¡ّق الثابت وهو

عجز@/ Kو تأّثر Kو حّد Kو فقر Kو حاجة Kو ضعف Kو Iّول Kو
ãçالذا بالفقر متّصفة سويه ما bيع ٕاذ تعا�@, غ�ه ã| اXتانة حّق يتحقّق Kو
:@ ãçالذا والفـقر ا¤Çدوديّة هذه لوازم ومن واKٕحتياج@, والضعف والعجز وا¤دوديّة

وحياtا@/ بقاؤها hويستد قوامها يستمّر به الّذيى الرزق ٕا� اKٕحتياج
والضعف@/ والتحّول واKٕضطراب الðلزل oمفاه اKٕحكام يقابل Øj

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



٢١ م�

م�@:
م8 Lو وال¿Ìط@, اKسـتفهام ã| للزمان م8 ومyا ـ للجاميى الكافية ¾Ìح
يـوم أيّان ÇLو م8@, مثل ٕاسـتفهاماً للزمان أيّان ومyا أخرج@/ Hرج وم8 القتال@؟
يوم أيّان يقال ف4 وباXستقبل@, العظام باKُمور Uتّص أيّان أّن Fyبي والفرق الّدين@؟

/@Fw Uتّص غ� م8فٕانّه 4Rف ا¡اّج@, قدم وأيّان زيد@؟ قيام
ã| ويستعمل يُفعل@, أو فيه فُِعل زمان عن ٕاستفهاماً يكون ظرف م8@: ـ مصبا
الشمس@/ م8طلعت يقال ف4 ا¤قَّق ã| K م8زمانه@, أيى م8القتال@؟ فيقال اXمكن@,
الفعل ع� تقع Fّكل فقالوا ,@Fّكل وب� بينه وفّرقوا التكرار@, ãÏÉيقت ف4 ¾Ìطاً كلFّويكون قال فٕاذا التكرار@, يقبل K والزمان الزمان ع� تقع وم8 تكراره@, جائز والفعل
للتكرار@/ كانت ما@: علzا ِزيد ٕاذا النحاة بعض وقال دخلxا@/ َدخلة كّل fعناه دخلَت@:
/@ ã.الن ã| للحال كانت وقعت¾Ìطاً وٕاذا التوكيد@/ غ� يفيد K الزائد Kّٔن ضعيف وهو

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

والتحقيق@:

ال¿Ìط مـفهوما وأمّـا الزمانّيـة@, الظرفيّة هو الكلمة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
وغ�ه@, ما كلمة ã| سبق Fك التعب�@, وكيفيّة الك4م ¡ن Fzعل يدّل ا Ø̂ فٕا واKٕستفهام@:
ال¿Ìط اُريد فٕاذا اXراد@, اXع$ من وظهور اXفهوم من أثر كاللحن اKٕعراب ٕاّن وقلنا
وهذا وازاء@, ال¿Ìط مورد ã| الواقعتان الكلمتان فتجزم ازم@, يناسبه الك4م من

واللحن@/ الك4م [ديد اXقتÏÉفيه اKٕستفهام 4Rف
التعب�@/ ¡ن من فيستفاد التكرار@: مفهوم وهكذا



مثل ٢٢

ع� الدالّتـ� ,@8Xوا اXتو ãçماّد وب� الكلمـة هذه ب� التناسـب Oـ. Kو
مورد ã| اXستعملة ما@, وب�كلمة بيyا وهكذا ٕامتداداً@/ أيضاً الزمان ã| فٕاّن اKمتداد@,

واKٕستفهام@/ ال¿Ìط
/@٤٨ . ٣٦ ـ صادق� rكن ٕان الوعُد َم'هذا ويقولون

/@٢١٤ . ٢ قريبـ ا� ÒÍ½ن ٕاّن ا�أ. ÔÍ½َم'ن
/@٥١ . ١٧ ـ قريباً يكوَن Ïأن Ò»َع ُقل َم'هو

والفتح@/ ا�Kخرة وعد زمان عن اKٕستفهام مورد ã|استعملت قد

بالنظام ترتبط ã8ّال اXستقبلة اKُمور موارد ã| كث�اً السؤاKت@تُري هذه وأمثال
ا¡Çوادث bيع وقّدر ]جارvا ÓFعل وJيط اKُمور مصا¬ يعلم ا# فٕاّن الدارين@, ã|
القـادر nالعـا وهو ء ãÏ¾ علمه عن يعزب Kو ا¡قيقيّة اXصا¬ ÏÉمقت ع� الواقعة

ا¤يط@/
gJون Kو ا¤دود@, الضعيف علمهم به أحاط ما Kّٕا يدركون K الناس ولكّن
اXصا¬ وٕا� nوالعا اòلق نظام ٕا� التوّجه Gم Zكن Kو عاج4ً@, منافعهم فيه ]ا Kّٕا
ٕاّ. الِعلم اُوتيrمن وما ـ واXعنويّة والغائبة اÎ¿Xودة واXستقبلة ا¡اÍÈة واXفاسد

/@Rًَقلي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مثل@:

أيى هذا@, ِمثل وهذا ء@, ãÏ¿لل ء ãÏ¿ال ع�مناظرة يدّل صحيح أصل مثل@: ـ مقا
أمثَل العرب@: تقول كشبيه@/ مَثيل قالوا Çا Ø[ور واحد@/ مع$ ã| ثال@: ßXوا واßXثل نظ�ه@/
أيضاً@, اßXثل واÒXثَل@: فَعله@/ كان ما مثل به فعل أ@نّه واXع$ قََوداً@, قتَله ف4ناً@: السلطاُن
اXع$@/ ã| ِمثله عن به موّرًي Kٔ@ّنه@ُيذكر هذا, من اÍÉXوب@مأخوذ واÒXثَل @كَشَبه@وِشبه@/



٢٣ مثل

العقوبات أيى أيضاً@, هذا من ـث4ُت ÒXوا أيضاً@/ هذا من هو نكّل@, ٕاذا به مثّل وقوGـم
انتصب@/ قا_اً@: الرجُل ومَثَل َمُثلة@/ وواحدها Kٔجلـه@, وقعت ما مثل عن َتزجر ã8ّال
فوقه@, أو Iته ما Zاثل ء ãÏ¾ وهو مُثُل وامع الفراش@, ثال@: ßXوا أمِثلة@/ اßXثال وbع
وهؤKء ,@�òوا الص4ح Kٔهل Wاثل ٕانّه أيى للخ�@, أدناهم ف4ن@: ã$ب أمثل وف4ن

خيارهم@/ أيى القوم@, أماثل

ء ãÏ¿ال نـفس و]ع$ الشبيه@, ]ع$ أوجه@: ث4ثة ع� يستعمل اXثل@: ـ مصبا
وهّن وهم وYا وهيى هو فيقال وامع واXؤّنث اXذّكر به ويوصف وزائدة@, وذاته@,
ليس ـ تعا� قوله ع�هذا بعÎÉم وخّرج ِمثلنا@/ لب¿Ìين أنؤمن ـ التcيل ã|و ع�مثله@/ ا Øu@Kٔ بالزيادة@, القول من أو� هذا وقال ء@, ãÏ¾ كوصفه ليس أيى ء@, ãÏ¾ @كمثله
أيى اميل@, يعرف مَن مثلک يقال Fك ء@, ãÏ¾ كذاته اXع$ليس وقيل اKٔصل@/ خ4ف
]ثل آمنوا فٕان ـ الزيادة ومثال الّظلFت@/ ã| مثله كَمن ـ قوله وعليه كذا@, تكون أنت
K أنت أيى زائدة@, مثل قالوا كذا@, يفعل K مثلک :@ ã Ø$ج ابن قال ]ا@/ أيى آمنrبه@, ما
واÒXثيل واÒXثَل ل4ٔمر@/ أثبت ليكون كذا@, شأuم bاعة أنتمن ـ تأويله أّن Kّٕا تفعل@,
وصفاً@, أيى مَث4ًَ وÍÈب@ا# واXفتوح@]ع$الوصف@, ]ع$شبه@, اXكسور وقيل @كذلک@/

اXصّورة@/ الصورة والتِّمثال@: شاwه@/ ٕاذا Wاثلة ماثله ٕاËºمن ثال@: ßXوا
يـقال غ�ه@, مثال ع� اXصّور واÔXمثَّل@: اKٕنتصاب@, اÔXثول أصل مثل@: ـ مفر
فليَتبّوء الرجاُل له ثَّل ÔZ أن أحبَّ مَن *ص)@: قوله ومنه ر@, وتَصوَّ انتصب ء@: ãÏ¿ال مَثُل
قول عن عبارة واÒXثَل@: تصّور@/ كذا@: ثّل Ò]و ر@, اXصوَّ ء ãÏ¿ال والتِّمثال@: النار@/ من مَقعده

ويُصّوره@/ ا�Kخر أحدYا Øليب� آخر ء ãÏ¾ ã| Kًقو يُشبه ء ãÏ¾ ã|
واÒXثل الذات@/ ã| تكافآ ما اßXثل� أّن واÒXثَل@: اßXثل ب� الفرق ـ ١٢٦ الفروق

اّنة@/ صفة أيى وعد@, ã' الّ ا)نّة َمَثل ـ الصفة بالتحريک@:



مثل ٢٤

صفاته أ@ك@ ã| ء ãÏ¿ال يشـبه الّذيى هو الشكل أّن والشكل@: اXثل ب� الفرق
الصور@/ ã| Kّٕا يستعمل Kو ,@Fyبي الفرق يشكل Ø8ح

السواد شبه السواد فيقال يشاهد, Dيستعمل@ف الشبه أّن الفرق@ب�الشبه@واXثل@:
مثلها@/ يقال Fك القدرة@, يقال Kو

K@يكون واحد وجه من ء ãÏ¿بال يشبه ء ãÏ¿ال أّن التشبيه@واXثل: ب�@كاف الفرق
تشـبيه يفيد بالكاف والتشبيه لذاته@/ الوجوه bيع من أش}ه ٕاذا Kّٕا ا¡قيقة ã| مثله

ببعض@/ بعÎÉا الذوات تشبيه يفيد وباXثل ببعض@, بعÎÉا الصفات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اXمـتازة الصـفات ã| ء ãÏ¿ب ء ãÏ¾ مسـاواة هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن

تاّمة@/ مشاwة وهذا اXنظورة@,
الصورّية@/ الظاهريّة الصفات ã| مشاwة والشكل

معنويّة جهات من الظاهرّية@أو الصفات ã| جزءاً أو ك4ًّ مشاwة مطلق والشبه@:
متشاwات@/ واُخر ـ@

Wتازة@/ أصيلة صفات ã| شباهة واßXثل@:
العنوان@, هذا فيه ويثبت باßXثليّة يتّصف ما ]ع$ كحَسن مش}ة صفة واÒXثَل@:

¾Ìيف@/ ع�وزان @كاÒXثيل
واXشـاwة اXثليّة ã| وامتياز فضيلة له من وهو كاKٔعلم@, للتفضيل واKٔمثل@:

ا¦ثّل@/ ã|و ء ãÏ¿ب
واKٕستمرار@/ التداوم جهة Fzف ي4حظ وا¦اثل@: واFXثلة



٢٥ مثل

/@١١٣ . ٢ ـ قوGم ِمثَل َيعلمون اّلذين. قال
/@١٣٧ . ٢ ـ اهَتدوا فقد بِه Ôrآمن ما ]ثِل آَمنوا@ فٕان

/@١٩٤ . ٢ ـ عليكم اعَتدي ما ]ثِل عليِه فاْعَتدوا عليكُم اعَتدي fن
/@٢٢٨ . ٢ باXعروفـ علzّن اّلذيى مثُل ّن ÒGو

/@٨٨ . ١٧ ـ الُقرآن هذا ]ثِل يأتوا ع�أن

/@١١٠ . ١٨ ـ مثلكُم ÕÌ¿ بَ أنا ا Ø̂ ٕا ُقل
@اZKٕان@واKٕعتداء@وغ�ها@/ ã| @اòصوصيّات@اXمتازة,@وهكذا ã|@مGمشابه@قو يراد

/@١١ . ٤٢ ـ الَبص� ميُع السَّ وهَو ٌء ãÏ¾ كِمثلِه ليَس

بل مستقّل مع$ عن Ñيُن� Kو غ�ه ã| مع$ ع� ويدّل تشبيه حرف الكاف
ليس أ@نّه واXع$ ما@, شباهة فيه وجد الّذيى باXثل يتعلّق ã.والن غ�ه@, ã| مع$ يوجد
من وقريباً شبzاً شيئاً فٕاّن أو�@, ع�طريق اXثل انتفاء فيكون له@, كاßXثل وهو ء ãÏ¾

أو�@/ بطريق يكون اXثل نفس فانتفاء منفيّاً@, كان ٕاذا اXثليّة
بـل بزائـدة@, Kو الذات ]ع$ وليست ,@ Ø ãا¡قي� ]عناها مستعملة اXثل التعب�فكلمة من أبلغ التعب� وهذا باXثلّية@, شباهة فيه وجد الّذيى اXثل ã.ن ã| التعب� لطف

نفسه@/ اXثل ã.بن
زيـادة فٕاّن الصفة@: ]ع$ اXثل أّن أو زائدة@, الكاف بأّن القول أيضاً وK@يصّح
اXمتازة@, الصفات ã| اXشابه معناه اXثل ٕاّن وقلنا معقولة@, غ� تعا� ا# ك4م ã| تعي�@كلمة ã| ٕاشتباهاً وأوجب صفة@, بفتحت� اXثل صيغة من جاء قد الصفة مفهوم ولعّل

مع$اXاّدة@/ حقيقة
/@٧٥ . ١٦ ـ @Wلوكاً َعْبداً Rًََمث اُ� ÍÈَب



مثل ٢٦

/@٢٦ . ٢ ـ بَعوضًة ما@ Rًَمث يÍÉَب أن َيستحييى . اَ� ٕاّن
/@١٦ . ٥٩ ـ ا@كُفر لRٕنساِن @قاَل ٕاذ يطاِن الشَّ @َكَمَثِل

/@٥ . ٦٢ ـ أْسفاراً مُل Ö ÒJ Fِر@ ß¡ا @َكَمَثِل
اÇXملوك فالعبد أمر@, ٕاراءة مقام ã| اÇXتمثّل وهو ِمث4ً بكونه يتّصف ما اÒXثَل@:
اÒXثل ã|و ٕاراءtا@/ يراد منظورة اُمور فzا Ë Ø»يتج أمثال والشيطان Fر ß¡وا والبَعوضة

اXقصودة@/ واòصوصيّات اXمتازة الصفات أهّم ي)اءي
/@١٧ . ٢ ـ ناراً اسَتوَقد اّلذيى َكَمَثل َمَثلهم

/@٥٩ . ٣ ترابـ ِمن خلَقه آَدَم َكَمَثل ا� عي«Ïعند َمَثَل ٕاّن
/@١٧٦ . ٧ الَكلبـ َكَمَثل َثله Ò Òf

ء ãÏ¿ب ء ãÏ¿ال نفس تشبيه فٕاّن حيثYا@: اXوضوَع�من دون باÒXثل اÒXثل شبّه
اKٕش)اك يفيد Kو كالكلب@, وهو عي«Ïكآدم@, ٕاّن ã| Fك الذات@, ã| Fتوافقه يفيد آخر
فٕاّن له@, اÒXثَل عنوان تشـبيه 4Rف وهذا مقصودة@, خصوصيّة ã|و الّصفات أهّم ã|

اXقصودة@/ اXمتازة صفاته من اXتمثّل هو ء ãÏ¾ كّل مَثَل
اXنظور فهو به@: ح ØÍ½وي الشبه وجه يذكر أن ٕامّا واÒXثل التعب�باßXثل ã| ٕاّن Øj

تعا�@: قوله ã| Fك ,@ Øع�Xا ا¢صوص
يلهث@/ عليه Iمل ٕان تراب@, ِمن خلَقُه

به@, اXشبّه ã| Wتازة صفات bيع فيعّم Uصوص@: شبه وجه يذكر K أن وٕامّا
:@ ã| Fك ع�اXشّبه@, ينطبق Ø8ح

مثل َلنا ليَت يا و\ود@, عاد صاعقِة مثَل صاعقة أنذرتكُم مثلُكم@, ÕÌ¿ب أنا ا Ø̂ ٕا
مثلها@/ أو مyا à�Rنأت قارون@, ãçاُو ما



٢٧ مثل

وات مى السَّ ã| أ.ع� َثل ÒX ا ولُه عليِه وهوأهوُن ُيعيدُه Øj لَق Òò ا َيبدؤ اّلذيى وهَو
/@٢٧ . ٣٠ ـ oا¡ك العزيُز وهو وأ.ْرِض

واKٔرض ال«Êوات ã|و اKّٔول@, ٕا� بالرجوع ّ ثانويى عمل هو اKٕعادة ٕاّن قلنا
العظمي@, أÊºئه من ظاهرة وQلّيات ومقاماته تعا�وعظمته ا# صفات أع�من مَثل

النافذة@/ القاطعة وٕارادته ا¤يط ونوره وحgته وعلمه وقدرته حياته من
الباهرة@, صفاته وQلّيات العليا اKٔمثال هذا عن غفل من Kّٕا اKٕعادة ينكر ف4
واKٔرض@/ ال«Êوات ã| صنعه وعجائب وعلمه وحgته قدرته آثار ٕا� يتوّجه nو

طريقًة أمثُلهم يقول ٕاذ يقولون ]ا أعلُم Lُن َع¿Ìاً@ َلِبثrٕاّ. ٕان بيyم َيتخاَفتون
/@١٠٤ . ٢٠ ـ يوماً لِبثrٕاّ. ٕان

الوجدان طريق ã| تثبxّم جهة ã|@مyا£رم�@ومن@بي اXتمثّل@من هو اKٔمثل@هنا
الطريقة@/ جهة ã| اKٔمثل أيى واKٕنسانّية@, وال¿Ìف

ٕا�اKعتدال أقرب تكون ما طريقة@: اXث�واKٔمثل الطريقة ٕاّن طرق@: ã| وقلنا
صاح}ا@/ وكذا أخري@, طرق ٕا� بالنسبة وأعدل

ا¡ياة ã| منظّم صحيح معتدل برنا¶ من متّخذاً يكون ما الطريقة@: من واXراد
والروحانّية@/ ا«Êنيّة

ã| Ì¿الع اXراحل هو Ì¿الع من اXراد فلعّل َع¿Ìاً@: َلِبثrٕاّ. ٕان ـ قوGم وأمّا
Øj واÇن�@, الروح نفخ زمان Øj النطفة@, تكّون حالة من ل4ٕنسان@, Ø ã$التكوي الس�
, Ø ãæÊ»ا ّ الروحيى ال%زخ Øj الق%, زمان Øj الكهولة, Øj @الشباب@, Øj ,ñا¦ي@ Øj الطفولة,

طولّية@/ وأزمنة IّوKت ع¿Ìة فهذه /@Ì¿¡وا البعث Øj الصور@, ã| نفخ Øj
البدء اXرحلت�ـ ٕا� ٕاشارة فلعلّه يوماً@: لبثrٕاّ. ٕان ـ طريقًة اKٔمثل قول وأمّا



مأجوج ٢٨

السابقة@/ ا�Kية ã| Fك والعود@,
التفعيل ã| أّن Kّٕا كالتفعيل وهو للتكث�@, مصدر داد@: Ú(كال بالفتح التَّمثال وأمّا
واKستمرار@, ع�ا¦ديد التَّفعال ã|و الفعل@, وقوع ع�جهة دKلة زيادة الياء, بوجود

اKٔلف@/ بوجود

وظهور@, ٕامتداد فيه Wاثِل ع� ويدّل بالفتح@, التَّمثال بالك«ÌٕاËºمن والتِّمثال
ا¦اثيل@/ وامع

/@٥٢ . ٢١ ـ عا@ِكفون Gا Ôrأن ã' الّ ماثيِل التَّ هذِه ما وقوِمه ٔ.بيه قال ٕاذ
/@١٣ . ٣٤ وابـ Ò(كا وِجفاٍن اثيَل Ò]و اريَب ÒTمن َيشاء ما لُه َيعملوَن
ا¦اثيل@/ هذه ã| وك% وعظمة أYيّة ٕا� ٕاشارة الصيغة wذه فالتعب�

وتثّبت@/ واستحكام َربط فيه مفهوم ã| ٕاËºيستعمل والَعُضدة@: كالَعُضلة كFواÒXثُلة وحّدة@, شّدة فيه اXتمثّل ]ع$ فهو الثقيلة@, الضّمة ٕا� الفتحة من نقل بسبب وهذا
سيّئاً@/ اXتعقّبة العقوبة ã|

/@٦ . ١٣ ـ ثRُت ÒXا قبلِهم من خَلْت وقد ا¡َسنَة قبل بالّسيِّئة وَيستعجلونََک
اKٔعFل@/ سيّئات أثر ã|عقوبات أيى

واXساوية السئِّي العمل من اXتمثّلة هيى العقوبة أّن ٕا� ٕاشارة باÒXثلة والتعب�
عنه@/ اXنعكسة اXشاwة

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

مأجوج@:

عظيمتان اُمّتان ومأجوج ويأجوج توّقدت@/ أجيجاً@: تؤّج النار أّجت ـ مصبا
من مشتقّان وقيل ل4ٕناث@/ Ëºٕا ومأجوج للذكران@, Ëºٕا يأجوج@: وقيل ال)ك@/ من



٢٩ مأجوج

ومفعول@/ يفعول Fuووز أصل@, فاGمزة النار أّجت
بَنوَن Gم وُولد وياَفٌث وحاٌم ساٌم نوح@: ã$ب مَواليد وهذه ـ ٢ . ١٠ التكوين
وِت�اُس@/ وماَشُک وتوباُل وياواُن ومادايى وماجوُج جوَمر ياَفث@: بنو الطوفان@/ بعد

رئيس ماجوج أرِض ع�جوج وجَهک اجعل آدَم ابن يا ـ ٢ . ٣٨ حزقيال
ياجوُج عليَک هىأَنَذا الربُّ الّسيّد قال هكذا وقل عليه@, وتَنبَّأ وتوباَل@, ماِشَک ُروٍش

رئيس@/

*مأجوج) ـ@ ـ هكذا@ وحزقيال العـ%يى التكوين ã|و
*جوج)@/

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

والتحقيق@:

Fك التوراة ã| اسـتعملت وقد الع%ّية@, اللغة هو اÇXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
موÏº*ع)@/ زمان وال«Ìيانيّة الع%يّة ã| الكلمت� ع�وجود فيدّل نقلنا@,

كون اXسلّم من فٕاّن اKٔصل@, ã| الصينيّة من مأخوذة اللغة تكون أن وK@يبعد

Ø ã}Ì¿ال ال¿Êل ã| اXعروف@باXنچوريى الص�@وهو من ال¿Êل ã|@مسكن@هات�الطائفت�
مربّعاً@/ كليوم) مليون من قريب وهو الص�@, Wلكة من

وتفصيل القطعة هذه تار± خصوصيّات ع� يدّل ما القدZة اXآخذ ã|وليس
اُمورهم@/ جريان وتوار± أهلzا حاKت

يِن دَّ السَّ Òَب� بَلغ ٕاذا Ø'ح َسَبباً أتَبع Øj الّشمس@/// َمطِلع بَلغ Ø'ح َسَبباً أتَبع Ø Ôj
ومأُجوَج يأُجوَج ٕاّن ßالَقْرن� ذا يا قالوا َقْو.ً , َيفقهوَن .@َيكادوَن Fَقْوماً ßuمنُدو وَجَد

/@٩٤ . ١٨ ـ َخْرجاً لََک عُل Ö ÒS فهْل أ.رِض ã| ُمْفِسدوَن



مأجوج ٣٠

ومأجـوُج يأجوُج فتحت ٕاذا Ø'ح يَرجعون . م Øu@أ أهلكناها َع�َقرية وَحراٌم
/@٩٦ . ٢١ ـ َيْنِسلون َحَدٍب كلِّ من وهم

اُمور@: ا�Kيات من ويستفاد

فراجعه@/ القرن@, ã| القرن� ذيى عن البحث سبق ـ ١
وم¿Ìقها@/ الشمس ٕا�مطلع وصوله ã| كان اريان هذا ـ ٢

جهة ٕا� كان ولعلّه ٕالzا@, وصوله وبعد اÌ¿Xق جهة ã| كان الس�الثانويى ـ الس�٣ وهذا ومأجوج@, يأجوج اKُمّتان Fuدو ٕا�ب�جبل�ومن وصل ال¿Êل@ٕا�@أن
ٕا� يصل أن ٕا� واGند ٕايران خّط من كان مس�ه فٕاّن ,@ ّ الطبيعيى باXس� اKٔوفق هو

وسطه@/ أو الص� جنوب من جانب
الب4د@/ عرض من ث4ث�درجة من قريباً الس�ينطبق وهذا

الّذيى السّد غ� هو يكون@: مصداق ّ بأيى السّدين أّن ا�Kية من ويسـتفاد ـ ٤
السّدين]@/ ب� بلغ ٕاذا Ø'ح\ Fyبي بلغ أن بعد مستحدثاً كان Kٔ@نّه القرن�@, ذو جعله

فٕاّن َردماً ] وبيyم بينكم \ أجعل بالردم ّ اòارجيى العمل مقام ã| Ø%ع قد ـ ٥
مورد ã| باXقام اXناسبة هيى الكلمة وهذه َخلل@, أو ثُلمة من يكون ما سّد هو الردم

العمل@/

اÇعل هذا بدء مورد ã|و َدف�@, بالصَّ وعمله@: السّد جعل مقام ã| Ø%وع ـ ٦
يتصّور ا Ø̂ ب�ابل�اXرتفع�ٕا السّد جعل فٕاّن بالسّدين@, ٕا�ا¤ّل@: البلوغ زمان ã|و
ã}4الت هو الصدف فٕاّن ,@Fyم K Fzوطرف Fzجانب من أيى ,@Fzصدف ب� يتحقّق بأن

ب�ابل�@/ بلغ ٕانّه ـ عرفاً فيقال البلوغ@: مورد ã| وأمّا جنب@/ عن

ابل كون جهة ٕا� النظر أّن ٕا� ٕاشارة ابل�@: دون بالسّدين التعب� وأمّا



٣١ مأجوج

اKٕستحكام@/ مع حاجزاً

¾Êل ã| السا@كنون الود@, فر الصُّ من اُمّتان Fفه واXأجوج@: اليأجوج وأمّا ـ ٧
والتخريب@, من@اXفسدين@أهل@الطغيان@والعدوان وكانوا الص�@كاXغول@والتَّ)وغ�Yا,
¾Êل ã| السا@كن� الوحشيّة اKٔقوام ãأها� بقاطبة يومئذ العنوان هذا cول يبعد Kو

وغ�هم@/ واXغول ويوچانگ وتوانگو مانچو من منچوريى الص�ناحية
السّد بناء وزمان مشـّخصة ÇTلّهم وحدود اKُمّتـ� اُمـور خصوصيّات ـ ٨
راجع ـ اXقدار هذا من أزيد ٕا�التحقيق لنا سبيل Kو لنا@, Vهولة جريانه@: وجزئيّات

القرن@/ الردم@, السّد@,

سّدYا اKُمّت�واستحكام Tدوديّة أّن واKٔنبياء@: الكهف آيات من يستفاد ـ ٩
ويرفع السّد يفتح وانقÏÉا¡كم@: اXسّمي اKٔجل انxي وٕاذا معلوم@, وقت ٕا� تستمّر

ينسلون@/ حدب كّل من وهم ا¡ّد@,
فٕاذا ã Ùèر من رaـة هذا قال َنقباً@, له Yسَتطاعوا@ وما َيظهروه أن Yسطاعوا ا Òf

/@١٠٠ . ١٨ ـ َحّقاً ã Ùèَر وعُد وكاَن َد@كّاً جَعله ã Ùèر وعُد جاَء

زمان ã| مرتفع Tّل كّل من والنَّسل ّد السَّ ã| ّك الدَّ ع� ا�Kيات دKلة والظاهر
اXقّررة@/ الساعة من قريب

السادس ã|@ا£اورة اXغول@وaلxم@ع�اFXلک ع�@خروج ا�Kيات تطبيق وأمّا
ã| النفخ قيد كان وٕان معلوم@, فغ� آسيا@: ãÏÈأرا أ@ك@ ع� استولوا Ø8ح القرون@, من
ـ عاً Ö Òb فجَمْعناُهم وِر الصُّ ã| وُنِفَخ بعٍض ã| وُج ÒZ يومئٍذ م ÔÎ ÒÉبع وترْكنا ـ ا�Kية آخر

والنقب@/ الظهور دون بال)ك يتعلّق
[ّوجهم ينxيى أن ٕا� بعض ã| بعÎÉم Zوج والنقب الظهور بعد تركناهم أيى



Vد ٣٢

النفخ@/ زمان ٕا� حياtم دائرة ã| وتوّسعهم

ثلث قريبمن وهو مليارد تقربمن هذا زماننا ã| الص� نفوس O.أّن Kو
اKٔرض@/ سكنة bعيّة

قطع ٕا� اXاّدية حياته ã| Jتاج أ@نّه Fك اKٕنسان أّن ٕا� نتوّجه أن Kزم ـ ١٠
قطع من الروحانيّة حياتنا ã| لنا Nب كذلک Nاوره@: من جانب من يى والتعدِّ النفوذ
يتمكّن Ø8ح الباطن@, ã| والطمأنينة اKٔمن وIصيل الشياط� وٕاغواء الوسواس نفوذ
العبوديّة بوظائف العمل ã|خ4صKٕوا مقامه وترفيع نفسه tذيب ٕا� اKٕشتغال من

ّية@/ ×GKٕا والنواهيى واKٔوامر التكاليف من واKٕطاعة

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

Vد@:
ع� ا£يديّة واKٕبل ¾Ìيف@/ hكر ماجد@: ورجل وال¿Ìف@/ العّز ا£د@: ـ مصبا

التصغ�@/ لفظ
منه Tمود@/ ã| Kّٕا يكون Kو الyاية@, ع�بلوغ يدّل صحيح أصل Vد@: ـ مقا
ماجد العرب@: وتقول كرمه@/ فوق كرم K ا£يد@, اXاجد وا# الكرم@/ ã| الyاية بلوغ
قريباً نالت ا Øu@أ معـناه فقالوا@: وداً@: ÔV اKٕبل َدت ÒV ـ قوGم وأمّا فاخره@/ ف4ناً@: ف4ن

وغ�ه@/ طب الرُّ من ِشبَعها من
نيل ا£د ِسـيده@: ابن وال¿Ìف@/ الكرم وا£د@: والسخاء@/ اÔXروءة الَمجد@: ـ لسا
ده@: ÚVو وأVَده خاّصة@/ ا�Kباء كرم ا£د وقيل@: باء@/ �Kبا Kّٕا يكون K وقيل@: ال¿Ìف@/
وا£د ال¿Ìف ّكيت@: السِّ ابن دهم@/ ÒV ذ@كروا بيyم: Dالقوم@ف و[اَجد عّظمه@وأث$عليه@,
@ال¿Ìف/@وا¡سب@والكرم ã|@متقّدمون له@آباء ¾Ìيف@ماجد: باء@,@يقال@رجل �Kيكونان@با



٣٣ Vد

ã| وا£د للمبالغة@, فَعيل والَمجيد@: ¾Ìف@/ Gم آباء له يكن n وٕان الرجل ã| يكونان
[ُجد اKٕبُل وVَدت /@ ãالعا� الرفيع يريد ا£يد@: والقرآن الواسع@/ ال¿Ìف العرب@: @ك4م
ذلک وُعرف الشبع من قريباً الك4ٔ نالتمن وأVَدْت@: د@, Ô ÔVو د ÚVو مَواِجد وهيى وداً ÔV

أجسامها@/ ã|
ٕاذا اKٕبل@, Vَدت قوGم من ا£د وأصل وا4ل@/ الكرم ã| عة السَّ ا£د@: ـ مفر
الفضل بذل ã| السعة Nريى أيى ا£يد@, ا#@: صفة ã|و واسع@/ كث� َمرعًي ã| حصَلْت

به@/ ا¢تّص
بركة@/ منتقاة@, فا@كهة ,@�\ ء ãÏ¾ د) ß ßV* ـ قع

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

والتحقيق@:
العـّزة آثـاره@: ومن وعلّو@/ سـعة ã| عظمة هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن

والرفعة@/ والكرم وال¿Ìف
ا£د@/ صفة ثبوت ع� دKلة فعيل ã|و واXاجد@/ ا£يد ا¡س$@: ا# أÊºء ومن

ا£د@/ ع�قيام فاِعل@: ã|و
عظمة وKيتصّور قباله@, ã| Vد لغ�ه وليس ا£د@, ومطلق مطلق تعا�Vد وله

وعلّوه@/ عظمته سعة Iت وهو Kّٕا
اKّٔول وهو تناٍه@, Kو حّد وليسله مطلق ّ حيى تعا� وهو كذلک يكون Kكيف@

والباطن@/ والظاهر وا�Kخر

ـ يد ÒV يد Òa ٕانّه البيِت أهل عليكُم وبركاتِه اِ� َرaُة اِ� ِمنأمِر Òأتعجب� قالوا
/@٧٣ . ١١



Vد ٣٤

/@١٥ . ٨٥ ـ الَمجيُد الَعْرِش ذو الَودوُد الَغفوُر وهَو

الرÇaة تعلّق فٕاّن :@Fuمضمو يناسـب الكرZت� ا�Kيتـ� ã| ËºKٕا هذا ذ@كر
وسيعة عظمة وله ا£يد هو Kٔ@نّه ويتحّقق@, تعا�يتثّبت منه واXوّدة واXغفرة وال%كات
وهو والرaة@, واKٕفضال الكرم التاّمة@: عظمته آثار ومن ء@, ãÏ¾ كّل JيطVده رفيعة@,
اXوجودات@/ عن@مراتب عبارة والعرش اXطلق, ا¡مد العرش@وثابت@له تعا�@صاحب

وحgاً@/ ا�Kيت�موضوعاً ب�كلFت ما ã| فالتناسبTفوظ
ã| وهو ومع$@, لفظاً oعظ فٕانّه :@hالكر القرآن ع� أيضاً ا£يد لفظ ويطلق
مثله@/ من بسورة ãçيأ أن Kٔحد Zكن K Mيث اKٕعجاز حّد يبلغ عظمته ã| وعلّو سعه
ٌء ãÏ Ò¾ هـذا الكاِفروَن فقاَل م Ôyم ُمنِْذٌر جاَءُهم أن َعِجبوا َبل ا£يِد والقرآِن ق

/@١ . ٥٠ َعِجيبـ

/@٢١ . ٨٥ ـ فوظ Ö ÒT لَْوٍح ã| يٌد ÒV ُقْرآٌن ُهَو بل

اKٕتيان عن يعجز اXع$حّداً ã|و اللفظ عظمة ã| بلغ القرآن أّن قرء@: ã| سبق
تعا�@: قال بل ,@Ì¿ب ّ أيى ]ثله

ـ ]ثِله .@يأتوَن الُقْرآِن هذا ْثِل ß[ يأتوا ع�أن وا)نُّ إ.نُْس لYBجتمَعت قل
/@@٨٨ . ١٧

اXع$ بيان ã| دKلة Økوأ أنسب هو اX)ادفات@, ب� من لفظ ّ أيى انتخب نعم
ّ أيى ã| ريـب@, K@يعـ)يه الّذيى القاطع الواقع ا¡ّق هو ما ãæـعاXا من Øب� وقد اXراد@/
,@ ّ ٕاجBعيى ,@ Ø ãæعرفا ,@ Ø ãèأد ,@ ّ فقهيى ,@ Ø ã.فلس ,@ Ø ãæروحا ,@ Ø ã}4أخ ,@ ّ طبيعيى وحكم@: موضوع

/@ ّ تارOيى
/@٤٢ . ٤١ ـ َخلِفه ِمن و. ب�َيَديِْه ِمن الباطُل يأتيِه .



٣٥ Vس

اXعنويّات@/ ã| ٕاستعGFا أ@ك@ اXاّدة أّن .O@Kو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Vس@:
ا£وس, من صار و[ّجس: @كلمة@فارسّية@/ وهيى اُّمة@من@الناس@, ا£وس: ـ مصبا

Vوساً@/ جع4ه أبواه@: َسه ØVو تن½ÍØوtّود@/ يقال Fك@
وبالفارسيّة / َمگوش,@مَگيى ب@من@الفارسّية@القدZة@ـ معرَّ وس: ÒV فرهنگ@مع�ـ
من nع$العا[ ـ@ موبَد ـ كلمة اXاّدة هذه من اُخذ وقد ُمغو@/ أوستا ã|و َمغ@/ ـ اXعمولة

ا£وس@/
Vوس@/ موبد@, مغ@, مَگوگ@: ـ پهلويى فرهنگ
ماجوش@/ ـ آراميى وس@: ÒV ـ ãتطبي� فرهنگ
ما@گوشا@/ ـ ãæياÌº وس@: ÒV ـ ãتطبي� فرهنگ

ماغ@/ ـ ع%يى وس@: ÒV ـ ãتطبي� فرهنگ

لدين واòدمة ع�الكهنة يطلق ,@ ّ أوِمديى Ø ãæكلدا لفظ Vوس@: كتاب@: قاموس
معابدهم@/ ã| وٕابقائه النار حفظ ã| اXراقبة وظائفهم ومن زردشت@/

َحرة والسَّ الَمجوس كّل فوق أضعاٍف ع¿Ìة وَجدهم اÒXلِک ـ ٢٠ . ١ دانيال
ã|و ـ@ ٢ . ٢ ـ اXِلک@/ لكورش اKُو� السنة ٕا� دانيال وكان Wلكته@, كّل ã| الّذين
َحرة@/ والسَّ الَمجوس يُستَدعي بأن اXلِک فأمر ///@ÍÚ½ نَ نَبوَخذ ِملک من الثانية السنة

ه�وُدس أيّام ã| الzـوديّة م Ò¡ َبيت ã| يَسوُع ُولد وØXا ـ ١ . ٢ Ø8َم ٕاSيل
الzود ملُِک اXولوُد هو قائل�أيَن Òoٕا�اورشل جاؤوا قد اÌ¿Xق Vوسمن ٕاذاً اXلِک

له@/ لنسُجد وأتينا اÌ¿Xق ã| َمه ÒS رأينا فٕانّنا



Vس ٣٦

أصل� أثبتوا Ø8ح با£وس@, اختّصت الثنويّة Øj ـ ٦٠ . ٢ ãæرستاÎ¿لل اXلل
الظـلمة@, ãæوالثا النور أحدYا يسّمون ,@ ØÌ¿وال �òا يقت«Êن ,@�Zقد مدبّرين ٕاثن�
ـ ٕاحداYا قاعدت�@, ع� تدور كلّها ا£ـوس ومسائل وأهرمن@/ يزدان وبالفارسيّة
وجعلوا الظلمة@/ من النور خ4ص سبب ـ والثانية بالظلمة@/ النور ٕامðاج سبب بيان
أن ÇNوز K اKٔصل� أّن زعموا اKٔصليّة وا£وس معاداً@/ وا4òص مبدءاً اKٕمðاج

Tدثة@/ والظلمة Ø ãأز� النور بل أزليّ�@, �Zقد يكونا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
من مأخوذة والكلمة زرادشت@, ع�دين اXلّة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

القدZة@/ الفارسيّة
ã| مسـتعملة كانت الكلمة أّن :@ Ø8م وٕاSـيل دانيال ã| اسـتعÇGFا من ويظهر

/@Fuزما ã|كانت Vوس وملّة الزمان�@,
ã| Ø|توXا بابل ملوك من وهو ,@(ÍÚ½ نَ ت ÔR* ÍØ½ نَ نَبوكُد زمان ã| كان ودانيال

أوائله@/ السابع القرن أيى اXي4د@, قبل ٦٠٥
/@ اXي4ديى السادس القرن قبل ظهوره فاXسلّم

وهو الفارسـّية@, من القدZة باللغة وكتابه وآذربيجان@, ٕايران ٕا� مبعوثاً وكان
بأوستا@/ اXسّمي

منظومة, ]ع$قطعات وگاتا بگاtا, يسّمي فصول@*١٧@فص4ً) من@أوستا وZتاز
زرادشت@/ كلFت أقدم وهيى

ّية@, ×GKٕا اXعارف من عال سطح ã| ا Øuفٕا زرادشت@, نبّوة مyا يستنبط ما وفzا



٣٧ Vس

تعا�@/ وأمره ا# عظمة قبال ã| وخشوعه وتذلّله خضوعه ع�كFل وتدّل
زرادشت ويَفدي يُقّدم ترbته@: ما ـ ص٤٩ ـ ٣٣ يسنا أهنودگات ـ @گاtا ã|و
قبال والصفاء@, اòلوص من Gا ما مع ا¡سنة@, وأقواله وأعFله فكره وخالص بروحه

الصدق@/ وِفناء َمزدا فناء ِفنائه

روح Ú ãٕا� جاء ح� ا# يا أقّدسک أنا ـ ٦٧ ص ـ ٤٣ يسنا أشتودگات ã|و
موجباً الرسالة ٕا� ãmبع كان ولو اKُو�@, اXّرة ã| دينک من ÓFّمتعل و¼Íت الصدق@,
عمل@/ أحسن علمxا Kٔ@نّک الوظيفة@, هذه وأجريى أعمل ã Øæ@أ Kّٕا ,@ ã� واXشقّة للزaة
ٕا� أهورا َمزدا يُعطيى ما هو يوَجد@: ٕانعام أحسن ـ ١٤٣ ص ٥٣ يسـنا ã|و
العمل ã| اّتبع@دينه من بكّل وبكذا الدا_ة@, العالية السعيدة ا¡ياة من سپنBن@, زرادشت

الصدق@/ والقول

واّلذين والَمجوَس صـاري والنَّ Òوالّصـاِبئ� هاُدوا واّلذيَن آَمنـوا اّلذين ٕاّن
/@١٧ . ٢٢ ـ الِقيامة يوَم م Ôyبي َيفِصُل اَ� @ٕاّن أ¾Ìكوا

اKُو�من فاXرتبة ال¿Ìك@, ٕا� يصل أن ٕا� ومراتبه التوحيد بلحاظ ال)تيب
ا£وس@, Øj النصاري@, Øj الصائب�@, من ا¡نفاء Øj الzود@, Øj أسلموا@, للّذين التوحيد
وقـع Øj ديانxم@, íم ã| موّحدين اòمس اKُمم كون ع� يدّل باÌ¿Xك� فاXقابلة

الكرZة@/ ا�Kية ã| الّذيى بال)تيب فzم ال¿Ìك ٕا� وا¦ايل اLKٕراف
nللـعا أّن اعتقدوا Mيث ال¿Ìك من قريب شديد ٕاLراف فzم وقع فا£وس
ã.تن رأيت Fك زرادشـت كلFت أّن مع ,@ ØÌ¿وال �òا مبدأ وYا وظلمة نوراً أصل�

الباطلة@/ العقيدة هذه

وقرwم مرات}م Mسب بيyم الفصل ويتحقّق ا�Kخرة ã| Zتازون الفرق فهذه
اKٕخ4ص@/ تعا�ومن ا# توحيد من



Tص ٣٨

بفكريى ِفناءك واُقّدم ãçآ أن أريد َمزدا@) *أيى ا# يا ـ ١١٥ ص ٤٩ يسنا ã|وØ8حـ فـيک@, ãçوغ� ã8ّوني اòالصـة ãçوعباد الصـدق اتّبع الّذيى وروحيى الطاهر
ا#@/ يا ã� واحفظها اòالدة@, القّوة وشديد عظoالقدرة يا Iافظها@,

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

Tص@:
صاً: ÒT وTَصه وتنقيته@/ ء ãÏ¾ليصH@�ع صحيح@يدّل أصل@واحد Tص@: ـ مقا
الذهب صت ÚTو ونقّاه@/ منه طّهره الذنب@: من العبد ا# وTَص عيب@/ كّل من خلّصه
وقياسه لق, Òòا الشديد يقولون@ٕانّه فرس@Wحَّص, ـ وقوGم وب@/ الشَّ من خلّصته بالنار:
Ø8ح ص ß ÔT ما واKٔوتار@: بال ß¡ا من الَمِحص وكذلک العيوب@/ من ء ال%يى أ@نّه عندنا

وKَن@/ زئ�ه ذهب
دَحـص@, مثل بِرجله اXذبوُح ص ÒTو َيعدو@, أيى Zَحص Ô ã�َّالظ Tَص ـ صحا

واKٕختبار@/ اKٕبت4ء وا¦حيص@: يشوبه@/ ا ØW خلّصتَه ٕاذا بالنار الذهب صت ÒTو
امتَحص@, وكذلک َشـديداً@, عدواً وعدا أÌºع َعـدوه@: ã| Ô ãالظ� Çص ÒT ـ لسا
واÒXْمحوصوالَمْحصوالَمحيص اòلق@, شّدة والَمْحص@: ذهب@/ اKٔرض@: ã|ص ÒTو
ء@/ ãÏ¿ال خلوص والَمْحص@: اKٕبل@/ من الشديد هو وقيل@: اòلق@, الشديد ص@: واXمحَّ

واSلت@/ الكسوف من ظهرت الشمُس@: أTَصت وقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبـ� وبيyا والتثبيت@/ اKٕبقاء مع التخليص هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
أ@ك%@/ ٕاشتقاق وا¢ض@: ا¤ض مواّد



٣٩ Tق

وتطه� ـوب@/ الشَّ من الذهب وHليص وٕابقاؤه@/ ء ãÏ¿ال تنقـية مصاديقه@: من
وتثبيته@/ الدنس من ء ãÏ¿ال

ا4SKٕء@: لق@, Òòا ã| الشّدة اKٕختبار@, اKٕبت4ء@, العدو@, الذهاب@, ـ oمفاه وأمّا
ويوجب والتخليص@, التحّول حالة عن الذهاب ي4زم التثّبت فٕاّن اKٔصل@/ آثار fن

واKٕبت4ء@/ اKٕختبار ي4زم التخليص أّن Fك وانكشافاً@, وا4Sء شّدة
الكافرين حَق ÒZو آَمنوا اّلذيَن اُ� َص وليُمحِّ اس@/// النّ Òَب� ا@ ÔGُنداِو أ.يّاُم ِتلَک

/@١٤١ . ٣ ـ

يوجب@Hليص@اXؤمن�@وتثبيxم الدنيا ا¡ياة ã|@تKيّام@والتحّوKٔا تداول @ٕاّن أيى
وبقاءهم@/

فٕاّن ا¤ص@, ã| والبقاء التثّبت مفهوم ع� يدّل ا¦حيص@: قبال ã| ا¤ق وذ@كر
اK^حاء@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� نقصان فيه ا¤ق

/@١٥٤ . ٣ ـ قلوبكم ã| ما َص حِّ Ô̈و ُصدوِركم ã| ما اُ� Ò ãولَيْبت�

الضعيفة@/ اKٕعتقادات من قلوبكم ã| ما ا# وليخلّص أيى

واKٕبت4ء اXصباح@, من كاXشكاة القلب من يستن� وهو القلب@, وعاء الصدر
والطمأنينة والزيغ ròوا وا¦حيص الصدر@, تناسب والتحّوKت وال¿Ìح واKٕختبار

الصدر@/ راجع ـ القلب تناسب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Tق@:
ُوصف نقَص ء ãÏ¾ وكّل نقصه@, وÇTَقه@: نقصان@, ع� تدّل كلFت Tق@: ـ مقا
قوم وقال ب%كتـه@, ذهب ا#@: وTقه ا4Gل@/ [ّحق ٕاذا@ ال¿Îر آخر والَمحاق@: wذا@/



Tق ٤٠

ماِحُق وقوGم ا4Gل@, كمحاق لک Ôv أن اTKٕاق عمرو@: أبو وقال ء@, رديى وهو أTقه@:
به@/ ويذهب يوِبسه أيى النبات@, حق ÒZ ا¡ّر بشّدة ٕانّه أيى حّره@, شّدة يف@: الصَّ

ذهاب هو وقيل ال%كة@, منه وأذهب نقصـه نفع@: باب من Tقاً Tقه ـ مصبا
ã| ليال لث4ث ا4Gل@, وا^حق الربا@/ ا# حق ÒZ ومنه أثر@, له يُري K Ø8ح كلّه ء ãÏ¿ال

لغة@/ Ì»والك ,@ ØËÉبال ا¤اق ËºKٕوا òفائه@/ ال¿Îر آخر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا� ينxيى أن ٕا� ّ دفعيى أو ّ تدرNيى نقصان هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن

اKٕ^حاء@/ أو البط4ن
حُق ÒZ ـ@ ا�Kية ã| به قوبل وع�هذا زيادة@, مع انتفاخ وهو الربو@, @قبال ã| وهذا

َدقات@/ الصَّ ãèوُيْر با الرِّ اُ�
اK^حاء@, ٕا� ينxيى أن ٕا� الشكل ã| ا4Gل نقصان اKٔصل@: مصـاديق ومن
زيادة@, اXأخوذ وهو الربا ã|@حاق^Kٕوا ال¿Îر@/ @أواخر ã|@ارجòا ã|@ع$@يتحّققXا وهذا
وجـود مع كان ٕاذا والذهاب مال@/ ã| �òوا ال%كة وا^حاق وينمحق@/ ينقص فٕانّه

القيدين@/

/@٢٧٦ . ٢ ـ oأث كَّفاٍر ُكلَّ ّب ß ÔJ . واُ� َدقاِت الصَّ ãèوُيْر َبوا الرِّ اُ� حُق ÒZ
/@١٤١ . ٣ ـ الكاِفرين حَق Ö ÒZو آَمنوا اّلذيَن اُ� َص وليُمحِّ

ب�يديه من الباطُل يأتيه K ثابت باق فهو ّية@: ×Gٕا ِوجهة وله # كان ما ٕاّن نعم
وإ.@كرام@/ Rِل Ò(ذو@ا ربَّک ويب%َوْجُه فاٍن zا َعلَ َمن ُكّل خلفه@, من Kو

ا# سبيل ã| Kو ٕاG×يّة وجهة فيه وليس ا¡ّق خ4ف وهو عمل من وما والكفر



٤١ Tل

ثابت@/ غ� باطل فهو وبرضائه@:
والظـاهر وا�Kخر اKّٔول وهو تعا�@, ا# هو وبنفسـه نفسه ã| الثابت فا¡ّق
ّية@, ×Gٕا وجهة له ء ãÏ¾ فكّل زائل@, والباطل باطل@/ ا# خ4 ما ء ãÏ¾ كّل Kأ ـ والباطن@

ـ ببقائه@ باق فهو عم4ً@: أو موضوعاً

باق@/ اِ� عنَد وما َينفُد عندكُم ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Tل@:
والَمْحل@: َجْدٌب@/ يكن n وٕان الشديد اوع والَمْحل@: الشّدة@/ الَمْحل@: ـ لسا
اXطر@/ احتباس والُقحوط@: الُمحول اKٔزهريى وأTال@/ ول ÔT وbعه صب@, ßòا نقيض
با¡يل@/ اKٔمر وَروم الكيد والِمحال@: حيـنه@/ ã| اXطر يُص}ا n وَقْحط@: ل Ö ÒTوأرض
والِمحال التدب�@, الغضب@, والِمحال@: وُيدافع@/ ا@كر ÔZ أيى اKٕس4م@, عن احل ÔZ وف4ن

عاداه@/ :@Kًا ßTو Wاحلة وماَحله الَعداوة@/ الناس ومن العقاب@, ا#@: من

الوشاية ـ وا�Kخر ,@�òا قلّة ـ أحدYا معنيان@: له صحيح أصل Tل@: ـ مقا
بامع@, ول ÔTأرض يقال@: الك4ٔ@, اKٔرضمن ويُبس اXطر انقطاع فا¤ل@: والسعاية@/
واXع$ ماحل@/ وزمان القوم@, وأTَل ِحل@, ÔW فهيى وأTَلْت اXواضع@/ ع� ذلک Jمل

به@/ سعي به@: ل Ò ÒT ـ ا�Kخر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن مطلقاً@/ والسعة النعمة جهة من التضيّق هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

ã|ويُبس تضيّق وجدب@/ وشّدة السنة ã| تضيّق والغذاء@/ الطعام ã| تضيّق مصاديقه@:



Tل ٤٢

وظهور الباطنيّة الصفات جهة من تضيّق اXطر@/ ã|واحتباس تضيّق والنبات@/ اKٔرض
واXكر وا¡يلة بالكيد حياtم ã| وتشديد الناس عيش ã| وتضييق وا¡ّدة@/ الغضب

واXعاداة@/ والسعاية والعقاب السئّي والتدب�
كّل ã.ف اXوضوعات@, ٕاخت4ف OتلفMسب وهو ذ@كرنا@, ما اXاّدة ã| فاKٔصل

ووجوده@/ حياته خصوصيّة Mسب التضيّق يتحقّق ء ãÏ¾
تعا�@: قال التضييق@, استمرار ع� ويدّل اXفاعلة@, من مصدر والِمحال

َمن wا فُيصيُب الّصواِعَق ويُْرِسُل ِخيفتِه من واRXئكُة مِدِه ÒM الّرعُد وُيسبِّح
/@١٣ . ١٣ ـ الِمحال َشديد وهَو اِ� ã| اِدلوَن ÔN وُهم َيشاُء

واòصومة الغلبة مقام ã| الك4م oكI وهو ادل@, ٕادامة عن عبارة Vاَدلxم
الشديد@, الغالب القادر فٕانّه علzم@, ا# Wاحلة ا£ادلَة ويقابل ا¡ّق@, ظهور عن واXنع
معصوم�@, كوuم مع عظمته من ا4Xئكة وOاف بشّدته@, الرعد له يسبّح الّذيى وهو

يشاء@/ من يصيبwا أمره Iت والصواعق
اKستمرار ع� ويدّل ا£ادلة صيغة ليقابل الِمحال@: ã| اXفاعلة بصيغة والتعب�
واخـتياره وٕاحاطته وسلطته وقدرته نفوذه أّن ٕا� مضافاً اXستمّرة@, Vادلxم ã| Fك@

دا_ة@/ مستمّرة توسعة أو تضييقاً
مفاهoاوع وهكذا اXاّدة@/ توصفwا بل اKٔصل@, من ليست الشّدة أّن فظهر

وغ�ها@/ والسعاية والعقاب
Iقّق بلحاظ يكون ا Ø̂ ٕا ادال فٕاّن اXورد@: ã| باXاّدة التعب� لطف أيضاً وظهر
ف4زم عليه@, التضييق حقيقة هو وهذا الطرف@, حّق ظهور عن واXنع والتفّوق الغلبة

التضييق@/ هذا ã| والتأ@كيد اXبالغة ٕا� ٕاشارة بالشّدة@: ويوصف ال@/ ß¤با يقابل أن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٤٣ Tن

Tن@:
وامتحنه@/ وTنه اKٕختبار@, اKُو�الَمْحن@: ع�غ�قياس@/ ث4ث كلFت ـ مقا

ÍÈبه@/ َسوطاً@: نه ÒT ـ والثالثة أعطانيه@/ ما أيى شيئاً@, ã$ن ÒT fا أتيته ـ والثانية
الِمـحنة@, ËºKٕوا كذلک@/ وامتحنته اخت%ته@, نفع@: باب من ناً ÒT Tنه ـ مصبا

ن@/ Ò ßT وامع
فـذلک *ص)@: وقوله ودّبره@/ فيه نظر القوَل@: وامتحن اßò%ة@/ الِمحنة@: ـ لسا
وخلّصxا صفّيxا ٕاذا الفّضة@, Tنت من ا¢لَّص@, ب اXهذَّ Ú.صXا هو اXمتَحن@, ال¿Îيد
معناه كأّن م@, Òwقلو ا# ¾Ìح ا#@: امتَحن وقيل@: اXذلَّل@/ اXَوطَّأ اXمتَحن@: وقيل@: بالنار/

الَعطّية@/ والَمْحن@: للتّقوي@/ قلوwم ا# وّسع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العمل@/ ã| بالدأب@واّد وIصيل@نتيجة اختبار هو اXاّدة@: ã| اKٔصل@الواحد أّن
كان@/ وسيلة ّ بأيى واKٕط4ّع %Ôòا Iصيل فيه ي4حظ اKٕختبار أّن :@íف ã| وسبق

@يتحّصل@اXطلوب@والنتيجة@/ Ø8ح ٕاخت4ل@واضطراب ي4حظ@فيه@ٕاNاد واKٕفتتان:
واختياره@/ والتقّلب@, ]ع$التحّول البلو من واKٕبت4ء@:

ãæعاÇXا من كّل ã| وK@بّد اKٔصل@/ ã| منظـوران بالدأب) * اKٕختبار@, فالقيدان
مـطلق أو اKٕختبار@, مطلق ã| Fك Vازاً@, فيكون Kّوٕا القـيدان@, ي4حظ أن اXذكورة

التدب�@/ مطلق وكذا اختبار@, Iصيل ٕا� النظر يكون أن دون من الÍÉب



Tن ٤٤

fن والتوسـعة@: والxذيب وال¿Ìح والتذليل والنظر والتخليص التصفية وأمّا
ولوازمه@/ اKٔصل آثار

م Ô Òwقلو اُ� امتحَن اّلذيَن ولئَک اُ اِ� رسوِل عنَد م Òtأصـوا َيُغّضون اّلذيَن ٕاّن
/@٣ . ٤٩ ـ مغفرة للّتقويGم

ما فوق الصوت ورفع وقبيح@, مكروه كّل عن وحفظـه النفس وقاية التقوي
ٕاظهار وآية واXزاaـة@, ل4ٕيذاء وموجب اKٔدب@, عن خارج اÊºKٕع ã| ٕاليه Jـتاج

الطرف@/ مقام ٕا� اKٕعتناء عدم وفيه والشخصّية@, الوجود
للزوم وأسوأ@, أقبح تعا�@: ا# جانب من Kًورسو نبيّاً الطرف كان ٕاذا وهذا

ÍÉTه@/ ã| واòشوع واKٕسBع السكوت
والÇxذيب اXراقبة وIقّق وارتياضه النفس تدريب ع� يتوقّف العمل وهذا
ا# عظمة ب�يديى اòشوع حالة وتتحقّق اKٔنانية وتزول التقوي ملكة Iصل Ø8ح

*ص)@/ رسوله ومقام

عِلمتموهّن فٕاّن بٕاZاuّن أعلَُم اُ� فامتحنوهنَّ مهاجراٍت اXؤمناُت جاَء@كم ٕاذا
/@١٠ . ٦٠ ـ ٕا�الكّفار تَرِجعوهنَّ Rف مؤمناٍت

وÇJصل ٕاZاuّن@, يعلم Ø8ح والدقّـة واهـد والتعب باّد ٕاختـبارهّن يراد
علzّن@/ واKٕعBد بقوGّن اKٕطمينان

شديد وجهد وIقيق دقّة لزوم ٕا� ٕاشارة اKٕختبار@: دون باKٕمتحان والتعب�
ٕا� ينجّر وقد وابتـ4ء@, وفساداً خل4ً يوجب أمثاله ã|و فيه التسا� فٕاّن اXورد@, ã|

:@ ã| Fك وهذا@ اامعة@, ã| oعظ اخت4ل
Çهالٍة Ò ßP @ َقْوماً ُتصـيبوا@ أن @فتبيَّنوا@ ِبَنبٍأ فاسٌق جاَء@كُم ٕان آَمُنوا اّلذيَن ا Ûv@أ يا



٤٥ Tو

/@٦ . ٤٩ ـ ناِدم� Ôrفعل ع�ما فُتْصِبُحوا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Tو@:
أزلته@/ لغة@: نفع باب من بالياء ياً ÒT وTيته قتل@, باب من Tواً Tوته ـ مصبا

أثره@/ ذهب ء@: ãÏ¿ال وا^حي
السـحاَب@: الر´ وTت ء@/ ãÏ¿بال الذهاب ع� يدّل صحيح أصل Tو@: ـ مقا
Tواً@/ أTوه الكتاب وTوُت السحاب@/ [حو ا Øu@Kٔ وًة@, ÒT ال¿Êل وتسّمي به@/ ذهبت

امَتَحي@/ كذلک أثره@, ذهب ُء@: ãÏ¿ال ي ÚTوا
قـبلها مـا لك«Ìة ياًء الواو صـارت ,@ ّ حيى ÒWو حّو Ö ÒW فهو َلوَحـه@, Tا@ ـ صحا

الفعل@/ Kم هيى ã8ّال الياء ã|فاُدغمت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيyا الفرق العفو@: ã| وسبق زائ4ً@, ء ãÏ¾ جعل هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
وغ�ها@/ وال)ك والعفر وب�العفو

معّينة@/ نقطة عن ء ãÏ¿ب الذهاب عن عبارة اKٕزالة@: ٕاّن Øj
اKٕزالة@/ من أخّص وهيى منه@, جانب ٕا� ٕازالته التنحية@: أّن Fك@

ء@/ ãÏ¿ال انعدام وهو البقاء@, قبال ã| وا4Gك@:
اKٕدبار@/ ع�سبيل نقطة عن ء ãÏ¾ حركة والذهاب@:
اK^حاء@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� ء ãÏ¾ ã| نقصان وا¤ق@:



Tو ٤٦

وٕابـطال البـنية بنقض يكون قد ا4G@كة فٕاّن اKٕه4ك@, من أخّص واKٕعدام@:
اNKٕاد@/ قبال ã| فهو اKٕعدام وأمّا القوي@/

ٕاه4ك@, أو مكان@, عن بٕازالة يكون أن من أعّم وهو اKٕثبات@, قبال ã| وا¤و@:
Tق@/ أو ٕاعدام@, أو

١٧ ـ Íةً ß½ ُمبْ اِر Úyال آيَة وَجَعلنا اللَّيِل آيَة َحونا Òf ßآيت� ار Úyوال اللَّيَل وَجَعلنا
/@١٢ .

ووسيلة اÇXقصود ٕا� السـ� ã| وقصد توّجه مورد يكون ما ا�Kية أّن سـبق
نظر الyار آية وٕابصار بالقلب@/ أو بالع� والعلم النظر واKٕبصار@: ٕاليه@/ wا للوصول

/@ Ø ã$تكوي ّ طبيعيى
الظ4م يرتفع أن ٕا� الظلمة و¾Ìوع الشمس غروب ابتـداء من وهو فالليل
وعلم وحgة وعظمة قدرة ع� تدّل آيات من وYا الyار@/ وهو اÌ¾Kٕاق ã�وينج

وربوبّية@/ ورaة وتدب�ولطف
وٕا¾Ìاق والقـمر اKٔرض حـركة ã| وتدب� نظم أثر ã| توجدان ا Ø̂ ٕا وا�Kيتان

Uصوص@/ Øمع� ع�مñان الشمس

يستفاد ما ع� مقدمة وهو ع�الyار@, بالطبع وسابق مقّدم ٕانّه الليل ã| وقلنا
والسكون@/ الظلمة وهيى الليل ٕا�آية ا¤و نسب وع�هذا الyار, ã| من@ٕابصار وينتج
َيشـاُء ما اُ� Zحو كتاب أَجٍل ِلكلِّ اِ� بٕاذِن ٕاّ. بآيٍة Ò ãçيأ أن لرسوٍل @كاَن وما

/@٣٩ . ١٣ الِكتابـ اُمُّ وِعندُه وُيثبت

البـاطَل اُ� ُح ÒZو َقلبک rع� ÒO اُ� يَشأ فٕان كَِذباً اِ� ع� ي Òاف� يقولوَن أم
/@٢٤ . ٤٢ ـ بكلFته ا¡قَّ ّق ÔJو



٤٧ Tو

مهّمة@: مطالب ٕا� الكرZت�ٕاشارات ا�Kيت� ã|
والرسول واXوافقة@/ ضاء الرِّ مع اKٕط4ِّع هو اKٕذن أّن سبق ا�@: بٕاذن ٕاّ. ـ ١
*ص) ا# ورسول معّينة@, بوظيفة وموظّفاً أمر حامل وNعل يُنفَذ الّذيى اXبعوث هو
ٕارادتـه ã| ãæوالفـا عباده@, وب� بينه والواسطة اòلق ع� تعا� ا# من اòليفة هو
Kّٕا بعمل يعمل Kو بقول يتقّول Kو ا#@, يشاء أن Kّٕا يشاء ما Mيث ج4له@, وعظمة

ورضائه@/ وموافقته بٕاذنه

تعا�@, باËºا# عم4ً أو Kًقو آية ٕاتيان الرسول@: من والعمل القول ٕاظهار ومن
وحيىٌ ٕاّ. هو ٕان َوي ÒGا عن َينِطُق وما تعا�@: قال Fك عملّية@, ومعجزات قرآنية @كآيات

يوَحي@/

تعا� ا# علم ã| مقّدرة مضبوطة ل4ُمور ا�Kجال فٕاّن كتاب@: أجٍل لكلِّ ـ ٢
يقّدم@/ Kو يؤّخر K والص4ح@, والنظم ا¡gة ع�طبق

ٕا� Jتاج واNKٕاد اòلق فٕاّن وقّيومّيته@, وربوبيّته وحgته مقتÏÉعلمه وهذا
ل4ُمور@, ع�تعي�ا�Kجال اXع$يتوقّف وهذا وتدب�كامل, مضبوط وتقدير تاّم نظم

اKٕخت4ل@/ Jصل لئ4ّ
علمه ٕاحاطة ã| فرق Kو واKٔمكنة@, واKٔزمنة باKُمور Tيط علمه أّن .O Kو
وِسـع َخلفهم@/// وما أيدvم Òب� ما َيعلم ـ@ واXستقبل ãÏÈاXوا ا¡ال ب� وحضوره

وأ.رض@/ واِت مى السَّ @ُكرسيُُّه

Tدوديّة يوجب K وثبxا ا�Kجال ضبط أّن ٕا� ٕاشارة َيشاء@: ما ا� حو ÒZ ـ ٣
مO@KÏÉتلف Dجال@ف ل�4 علمه@وضبطه فٕاّن اXتعال, ا# عن اختيار وسلب واضطراراً
آثار حدوث يوجب العباد من اختياريّة أعFل حدوث أّن Kّٕا ,@ÍÈا¡ا بالفعل هو ØFع
وK@يوجب النظم O@Kالف بنحو الكتاب ã| ما@ُضبط ã| تغي�اً ãÏÉيقت قد وهذا قهرّية@,



Tو ٤٨

/@Kً4ٕاخت

حgته Mسب التقدير@, ã| تغي�اً ãÏÉتقت العـباد من وا¡وادث اKٔعFل فهذه
الكامل@/ واختياره النافذ وعلمه التاّم وعدله البالغة

أن دون من قاطعة وٕاحاطة ثابت وعلم Ø ã$باط جامع تقدير عن يكشف وهذا
مرجعها والتدب�ات الضوابط فٕاّن @الكتاب@, اXع$@باُمِّ هذا عن Ø%ويع فzا, تغي� Jصل

اKٔصيل@/ الكتاب وهو ٕاليه@,

صورت�@: ع� اXثَبت الضابط الكتاب وكذلک فالتقدير
جـهات فـيه ي4حظ أن دون من Ø ãا�bKٕا ّ الظاهريى اXطلق التقدير ـ اKّٔول

كتاب@/ أجٍل لكلِّ ـ بقوله عنه Ø%وع خارجّية@,
واòصوصيّات @اKٔصيل@الثابت@اXلحوظ@فيه@bيع@القيود Ø ã�التفصي التقدير @ـ ãæالثا
bيع ٕاليه يرجع الّذيى الِكتابـ اُمُّ وعنَدُه ـ بقوله@تعا� عنه Ø%وع العارضة , اòارجيّة

والثانوّية@/ اKّٔوليّة التقديرات

واقعّية@, Kو له ثبات Kو ا¡ّق Oالف ما الباطل أّن سبق الباِطَل@: اُ� حو ÒZ ـ ٤
اقتضاء فيه ما ا¡ّق كان ا ØXو /@ رأيى ã| أو قول ã| أو عمل ã| أو ّ خارجيى وجود ã|
فيه الباطل أّن Fك تعا�@/ ا# جانب من اKٕثبات حكم به فيتعلّق واقعّية@: وفيه الثبوت
ٕاّن ـ@ ا¤و حكم به فيتعلّق واقعّية@: Kو حقيقة فيه وليس واK^حاء@, الزوال اقتضاء

الباِطل@/ وُيْبِطل ا¡قَّ لُيحّق َزهوقا@, كاَن الباِطلَ 
عـند اÇ×GKٕيّة الرaة وتعلّق الفيض إعطاء ـّية@: ×GKٕا الكلِّيّة الضوابط من نعم@,
تتعلّق العذاب@والسخط@والنقمة@واXضيقة أّن Fك الطرف@/ ã| واKٕستعداد اKٕقتضاء Iقّق

اKُمور@/ تلک اقتضاء فيه ]ورد



٤٩ Uر

واKٕحسان والعفو واXغفرة واللطف الرaة توقّع أّن ٕا� نتوّجـه أن لنا ف4زم
والص4حّية@: اKٕقتضاء ٕاNاد وقبل النفس ٕاص4ح دون من وجّل عّز ا# من والفضل

والوجدان@/ العقل وخ4ف فيه حقيقة K وطلب موهون وانتظار باطل توقّع

من شيئاً طلب ومن سبيله@/ وسلک مقدماته وهيّأ له استعّد شيئاً طلب من فٕاّن
ا¡gاء@/ وسفّهه العق4ء ذمّه فقد اXوانع@: ورفع مقّدمات وtيئة وعمل حركة دون

مطلق قبال ã| فهو يشاء@: ما ]طلق اKُو� ا�Kية ã|ثباتKٕوا ا¤و تعليق وأمّا
كتاب]@/ أَجٍل \لكلِّ اKُمور ã| والقيد الضبط

خ4ف هو ]ا تتعلّق أن Z@Kكن اXطلق القادر oا¡ك ا# مشيّة أّن ٕا� مضافاً
والعقل@/ ا¡ّق

أمرين@: ع� يتوقّف oا¡ك العزيز ا# من اKٕثبات ا¤و أّن فظهر
Iصي4ً@/ أو تكويناً اXقتÏÉواKٕستعداد وجود ـ ١

باطل@/ أو حّق ã| وا¤و اKٕثبات كون ـ ٢
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Uر@:
شـّقته@/ راً@: ÒU اXاء السفينُة Uرت يقال@: وفتح@, ع�شّق يدّل أصل Uر@: ـ مقا
استقبلxا ٕاذا :@ Ò́ الر استمخرُت ويقال اXاء@/ فzا أرسلَت ٕاذا اKٔرَض@: Uرُت ويقال@:
انتقيت ٕاذا القوَم@: امتخرت وقوGم@: بأنفک@, الر´ تشّق كأ@نّک صحيح@, وقياسه بأنفک@,

الطويل@/ الرجل الَيمخور@: شّذ@: ا ØWو انتخبه@/ Ø8ح ٕاليه الناس شّق كأ@نّه خيارهم@,

صوت@, مع تشّق@اXاء جَرْت ٕاذا وراً: ÔUو راً ÒU و[ُخر Uَرت@السفينُة@[َخر ـ صحا



Uر ٥٠

الّذيى والُمخرة@: والِمخرة /@ َجواريى ã$يع فيه@, َمواِخَر الُفلک وَتري ـ تعا� قوله ومنه
Hتاره@/

ã| Ò́ الر استقبلت وقيل@: صوت@/ مع اXاء تشّق جَرْت السفينُة@: Uَرت ـ لسا
Çَر ÒUو بالرياح@/ الفُلک َجريى صوت هو َمواِخر@: الفّراء@: وقال ماِخرة@/ فهيى جريxا@,

ا@/ Òyبط شّق ٕاذا الشاة@: ئب الذِّ ر ÒUو للزراعة@, شقّها ٕاذا اKٔرَض@:

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

والتحقيق@:
حركة مصاديقه@: ومن ء@/ ãÏ¾ ã| شّق مع حركة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
ء ãÏ¾ حركة أيى فzا@, واKٕستمخار وجرياuا الر´ وحركة اXاء@/ شقّها مع السـفينة
يشّق Ø8وحركة@الذئبح اKٔرض@/ وانشقاق اXاء ã| الزارع@أو ã| وجريان الر´@/ وUر

مyم@/ واKٕنتخاب قوم جانب ٕا� وحركة الشاة@/
اXوارد@/ بعض ã| اKٔصل آثار من فهو الصوت@: حدوث وأمّا

ا Òuتلبسو ِحلية منه وتستخرجوا طَِريّاً ÓF Ò¡ ِمنه أ@ُكلوا ِلتَ البحَر ر سخَّ اّلذيى وهو
/@١٤ . ١٦ ـ َفضله ِمن ولتبَتغوا فيه َمواِخر الُفلَک وَتري

@طـِريّاً ÓF Ò¡ تأ@ُكلـوَن كلٍّ ومن ُفـرات@/// َعـْذٌب هذا@ البحـراِن َيْسـتويى وما
/@٣٥@.@١٢ ـ َفْضله @ِمن@ @لتبتغوا َمواِخَر فيه الُفلَک وَتري تلَبسوuا ِحلْيًة وَتستخِرجون
البـحر Tيط ã| حيواناته من اللحوم أ@كل من ـ Kًفأّو البحر@: من اKٕسـتفادة
بوسـيلة ـ وثالثاً Tيطه@/ ã| البحر من اXستخرجة Ò� ß¡ا من ـ وثانياً عنه@/ وخارجاً
ملبوس أو مأ@كول من مyا نوع ّ أيى من الفوائد وابتغاء بالفلک, البحر ٕا�وسط ا¡ركة

غ�Yا@/ أو



٥١ Uض

تسخ� ذ@كر هذا وع� البحر@: من اKٕنسان ٕاستفادة مقام ã| ـ اKُو� وا�Kية
ã8ّال واخر ÒXا hبتقد فيه مواخر الفلک ورؤية منه@, واKٕستخراج منه@, وأ@كله له@, البحر
ـ قـوله ع� العاطفـة بالواو فضـله@, من اKٕبتغاء ÇIقّق وبعلّة اسـتفادة@, موارد تقع

لتأ@كلوا@/

ومطلق اللحم@, أ@كل مطلق فيذكر ٕاليه@: والتوّجه البحر تعريف مقام ã| ـ والثانية
من تبتغوا Ø8ح البحر@, ٕا� الراجع *فيه) الضم� عن اXواخر لفظ ويؤّخر اKٕستخراج@,
منه@/ ع�اKستفادة K وخصوصّيته@, البحر نفس ٕا� النظر فٕاّن عاطفة@, بدون فضله@,
اKُو� ا�Kية 4Rف واKُجاج@, الفرات بنوعيه ا�Kية ã| البحر يذكر هذا وع�

مطلقاً@/ البحر فيذكر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Uض@:
يستعار@/ Øj @وعائه@مائٍع@, ã| ء ãÏ¾اضطراب�ع يدّل صحيح أصل Uض: ـ مقا
Zخض كأ@نّه التشبيه@, ع� وهو البع�@, هدر والَمخض@: ضاً@/ ÒU اUُضه éالل ضت ÒUو
ع�مع$التشبيه@, أيضاً وهذا الطَّلق@, wÍÈا ٕاذا ا¡امل واXاِخض: شيئاً@/ ِشقشقته ã|
َخِلفة@/ واحدtا ا¡وامل@, النوق والَمخاض: مائع@يتمّخض@/ ء ãÏ¾ جوفها ã|@ الّذيى @كأّن
/@K أم اُمّه لِقحت اض@, ÒU ابن اُّمه@: فzا ã8ّال اKٕبل ã| الفَحل اُرسل الناقة@ٕاذا ويقال@لولد
ٕاذا ونفع@: ÍÈب ãèبا من لغة ã|و قتل@, باب من ضاً ÒU Òéالل Uضت ـ مصبا
مخَضة@: ßXوا فَعيل@]ع$مفعول@/ يض, ÒU فهو فيه@وIريكه@, اXاء استخرجت@ُزبده@بوضع
الوKدة@/ وجع والَمخاض@: خض@/ ÔZ حان@له@أن :éالل ض ÒUوأ خض@فيه@/ ÔZ@ الّذيى الوعاء
ماِخض@, فهيى الطَّلق@, وأخذها وKدها دنا تعب@: باب من حامل وكّل اXرأة ضت ßUو
من َخِلفة الواحدة اض@, ÒU نوق قلت حامل@: ا Øu@أ أردت وٕان ضوَمواِخض@, Ú ÔU ونوق



Uض ٥٢

الثانية السنة ã| يأخذ الناقة ولد اض@: ÒU وابن ناقة@/ اKٕبل لواحدة قيل Fك غ�لفظها@,
ال4ّم@, بزيادة ا¢اض ابن يقال وقد اض@, ÒU بنات Fzف وامع اض@, ÒU بنت mنKُوا

ا¡وامل@/ وهّن بالَمخاض و¡قت فحملت الفحل wÍÈا قد اُمّه Kّٔن بذلک يى Ød
غ�ها وكذلک الطَّلق@, أخذها ضت@: Ú ÒUو اضاً@, ßUو اضاً ÒU اXرأُة ضت ßU ـ لسا
يض@: ÒUخوض@وW ث4ث@لغات@,@فهو @Zَخضه@وZِخضه@وZُخُضه@, Òéض@الل ÒUو /@mمن@ال}ا

ض@/ [خَّ وقد ُزبَده@, أَخذ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومـن ء@/ ãÏ¾ بـاطـن ã| وIّرك اضـطراب هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
البطن@/ ã| ان� للولد واضطراب وIّرك /@éل فيه وعاء داخل ã| Iّرك مصاديقه@:

الوجع أو الزبدة@, Kستخراج ا¢ض كون أو مايعاً@, ا¢يض كون oمفاه وأمّا
اKٕستعارة@/ fن ,@وغ�ه@: @رأيى ã|@والفكر كF@أّن@التدب� fن@لوازم@اKٔصل@وآثاره, للوKدة:
. ١٩ ـ ـْخلَة النَّ ٕا�ِجْذِع ا¢اُض فأجاَءها@ َقِصيّاً@ َمكاناً@ بِه فانَتبَذْت َفَحَمَلتُْه

/@٢٣

ا¡مل@/ ع�@قرب@وضع يدّل وهذا البطن, ã|@ّر@كهIن�@وا ٕاضطرب الَمخاض:
ع�التعدية لدKلته بالباء@, التعدية من أنسب وهو باGمزة@, تعّدي اKٕفعال من وأجاَء
oمستق عود ذع ßوا ومصاحبة@/ ع�ارتباط يدّل فٕانّه الباء 4Rف واسطة@, دون من
اXع$يصدق وهذا بطن أو ظهر أو ع�يد ء ãÏ¾ مطلق@رفع مل: Ò¡وا النخلة@/ ساق ع�من اXولود Iمل أن ٕا� الوضع من Øj َفَحَمَلْته@, @= ان� وضع ٕا� ا¡بل أّول من

ظهر@/ أو صدر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٥٣ مّد

مّد@:

فzا جعلت قتـل@: باب من مّداً الدواة ومددُت به@, يكتب ما ـداد@: ßXا ـ مصبا
من ومددت للكتابة@, مّرة الدواة ã| القلم َغمس بالفتح@: واÒXّدة لغة@, ا Ôtوأمدد داد@, ßXا
Ø ã~4الث يستعمل ه@: وأمدَّ وأمدَّ ه@, ومدَّ البحُر ومّد مyا@/ أخذت مyا@: واستمددت الدواة
باXصدر@, تسمية فكأ@نّه زيادة@, Kٔ@نّه :@ مَدٌّ للسيل ويقال ومتعّدي�@/ Kزم� ّ والرباعيى
من ال%هة واÔXّدة@: وثلث@/ رطل وهو كيل واÔXّد@: انبسط@/ ء@: ãÏ¿ال وامتّد ُمدود@/ وbعه
واÒXَدد@: @الغثيثة@الغليظة/ القيح@وهيى واßXّدة: مَُدد@/ وامع ع�القليل@والكث�, الزمان@تقع

به@/ وقّويته أعنته وأمددته@: ايش@,
ã| ء ãÏ¿ب ء ãÏ¾ واتّصال طول ã| ء ãÏ¾ جّر ع� يدّل واحـد أصل مّد@: ـ مقا
فيه زاد أيى آخر@, uٌر ومّده ـُر@, Øyال ومدَّ مَّداً@, ه أمدُّ َء ãÏ¿ال مددُت تقول@: اسـتطالة@,
ِمـّدة@, فيه صارت ـرح@: Ôا أمدَّ ومنه دد@, Ò[ ايَش وأمددت مَّدته@/ فأطال وواصله
ومَّد به@/ [ّده ء ãÏ¿ب أو بالدقيق اXاء أسقيxا مّداً@: اKٕبل مددت ومنه Oرج@/ ما وهيى
من ـّد ÔXا الباب ومن باXاء@/ ّد ÔZ Kٔ@نّه به@, ُيكتب ما ـداد@: ßXوا امتّد@/ ٕاذا ٕارتفاعه الyار@:

مثله@/ باXكيل اXكيل Zّد Kٔ@نّه اXكاييل@,
ومددُت رح@/ Úا وِمّدة اXمـتّد@, للوقت اÔXّدة ومنه ّر@, Òا اXّد أصل مّد@: ـ مفر

اXكروه@/ ã| واÒXّد ا¤بوب ã| اKٕمداد جاء ما وأ@ك@ كذا@/ ٕا� ã$عي
وف4ن فتمّدد@/ ومّدده فامتّد به ومّد مّداً@, ÔZّده ه مدَّ واÒXطْل@/ ذب Òا اXّد@: ـ لسا
وطّول أمهله أيى غيّه ã| ه ومدَّ اXّتصلة@/ الزيادة واXاّدة اذبه@/ ÔNو اطله ÔZ ايى ف4ناً@, اّد ÔZ
للمبالغة@/ اGاء فيه دخلت ما@Zّده@, ء: ãÏ¿ال وماّدة وَسّواها/ بَسطها اُ#@اKٔرض: ومّد له@/



مّد ٥٤

أمّدهم@/ أو به مدهم ما واÒXَدد@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اهات@/ bيع ã| أو جهة ã| خارج من بسط هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
مع ء ãÏ¿ال نفس ã| ٕامتداد البسط فٕاّن البسط@, مفهوم عن اXاّدة [تاز القيدين وwذين

التسوية@/

واXعنوّية@/ اXاّدية اKُمور ã| تستعمل واXاّدة
:@ ã| Fك ـ ّ اXاّديى اXطلق فاKٕمتداد
/@٣ . ١٣ ـ أ.ْرَض َمدَّ اّلذيى هو

/@١٢ . ٧٤ ـ ُدوداً Ö ÒW ماً.@ لُه وَجعلُت

اKٕنبساط@/ مطلق يراد

:@ ã| Fك ـ ّ اXعنويى اXطلق واKٕمتداد
/@٧٥ . ١٩ ـ َمّداً ُن Öa الرَّ لُه فلَيمُدْد Rلِة الضَّ ã| كاَن َمن ُقل

:@ ã| Fك ـ ماّديّة جهة ã| واKٕمتداد

/@١٣١ . ٢٠ ـ م Ôyم أزواجاً به متَّعنا ٕا�ما عينيَک َن دَّ Ô Ò] و.
:@ ã| Fك ـ معنويّة جهة ã| واKٕمتداد

/@٢٠٢ . ٧ ـ الَغيىّ ã| م Ôuّدو Ô ÒZ م Ôuوٕاخوا
:@ ã| Fك ـ ومعنويّاً ماّديّاً العاّم واKٕمتداد

/@٤٥ . ٢٥ ـ سا@كناً َعلَه Ò Ò( شاَء ولو الِظلَّ مدَّ كيَف ٕا�ربَِّک تََر nأ



٥٥ مّد

نِفَدْت ما ر ÔMأ َسبعُة َبعِده ِمن ّده ÒZ والبَحُر أقRٌم َشَجَرة أ.رضِمن ã| ا Ø̂ أ@ ولَو
/@٢٧ . ٣١ ـ ا� @َكلFُت

ومّد اKٔق4م@/ عن عبارة اXعـ$ ã| وهو اXوصول@, ٕا� راجع Zّده ã| الضم�
حاليّة بعده من وbلة الكتابة@/ ã| وجّرها وٕاجرائها بسطها عن عبارة باKٔق4م البحر

البحر@/ عن

وغ� Tدودة غ� وحياته وحgته وٕاحاطته وعلمه وجّل عّز ا# نور كان وØXا
تنفد@: K متناهية غ� أيضاً علِمه ã| Xا اXظهرة كلFته فتكون متناهية@:

ولو ã Ùèَر كلFُت َتنفَد أن قبَل البحُر َلنِفَد ã Ùèَر @لكلFِت ِمـداداً البحُر كاَن لو ُقل
/@١٠٩ . ١٨ ـ @ َمَدداً ثله ß[ ِجئنا

ويصّح ٕاليه وينسب بالفاعل يقوم Kٔن صا¡اً يكون قد للمواّد@: oفاهXا ٕاّن Øj
من يصدر Kٔن صا¡اً يكون وقد وذهب@/ ف ÔÌ¾و كُرم ã| Fك كذا@, ذا صار يقال أن
وقد وكتب@/ Í½ون ÍÈب ã| Fك كذا@, ذا جعلته يقال أن ويصّح بغ�ه ويتعلّق الفاعل
فيقال وحزنتـه@, وحزن ومّده مّد ã| Fك التعب�ان فيه ويصّح ل4ٔمرين صا¡اً يكون
تتعّدي الكلمة ٕاّن اللغة@: كتب ã| يقال مع$ما وهذا امتداد@, ذا وجعلته امتداد ذا صار

تتعّدي@/ Kو

جهة التفعيل ã|و فقط الصدور جهة اKٕفعال ã|في4حظ وا¦ديد@: اKٕمداد وأمّا
الوقوع@:

ã Ùæأ آ.ٍف@, Çمسة ÒR ربُّكم ِددكم ÔZ بفا@ِكهة@, وأمَدْدناهم ,@ Òوَبن� بأنعام أمّد@كم
اRXئكة@/ من بألٍف @كم دُّ ß ÔW

ٕاليه@/ ونسبته تعا� الرّب من ا¡دث وقيام الصدور جهة ٕا� فzا فالنظر



مدن ٥٦

/@٦ . ١٠٤ ـ َدة دَّ Ò ÔW َعَمٍد ã| مؤَصدة علzم ا Øuٕا
الفاعل@/ ٕا� نظر Kو باXفعول@, وتعلّقه ا¡دث وقوع جهة ٕا� فالنظر

امـتداد فzا منبسـطة أعمدة بصورة ومتشـك4ًّ ظاهراً النـار توقّد كون يراد
أفئدtم@/ ع� تطّلع وهيى وبسط@,

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

مدن@:
ومَّدنت مُُدناً@/ وNمعوuا ع�َفعيلة@, كانت ٕان مدينة@, Kّٕا فيه ليس مدن@: ـ مقا

مدينة@/

دان@, من ا Øu@Kٔ مَفِعـلة وقيل فعيلـة@, ووزuا اامع@, Í½Xا اXدينـة@: ـ ع�مصبا Yـز وبغ� فعائل@, ووزuا oXا بأصالة القول ع� باGمز ومدائن مُُدن وامع
ã| ونـظ�ها ٕاليه@, ف)د ا¡ركة ã| أص4ً للياء Kّٔن مَفاعل ووزuا oXا بزيادة القول

معايش@/ اKٕخت4ف

من مَفِعلة ٕانّه آخر قول وفيه اXدينة@, يت Ød وبه به@, أقام باXكان@: مَدن ـ صحا
مدينة ٕا� َنسبَت وٕاذا اKٔمصار@/ ÍØ½م يقال Fك اXدائن ن مدَّ وف4ن َملكت@, أيى ِدنت
,@ Ø ã$َمدائ ِك«Ìي مدائن وٕا� ,@ Ø ã$مدي منصور مدينة وٕا� ,@ Ø ãæمََد قلَت *ص) ا# رسول

قرية@/ ومَديَن Oتلط@/ لئ4ّ
اُصطُّمة ã| يُبـ$ ا¡صن واXدينـة@: ات@/ ÔW فِعل به@, أقام باXكان@: مَدن ـ لسا
ويقال بأمرها@/ nالعا َمدينة@: وابن ومُُدن@/ مدائن وامع ,@ Ø ã$مَدي والنسبة@ٕالzا اKٔرض@,
, ّ ٕاËºأعجميى ومَديَن@: مَدين@/ ويقال@للعبد مفعول@/ oم@oXوا Wلوكة@, َمدينة@أيى ل4ٔمة@:
ٕالzا والنسـبة أظهر@, وهو مَفع4ً يكون وقد زائدة@, فالياء العربيّـة من اشـتققته وٕان

/@ Ø ã$َمَدي



٥٧ مدن

ِمِدينتا ـ@ @ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ
مَدينه ِمِديتآ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

@ِمِديناه ـ @ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ِمديان ـ@ @ @ع%يى ـ @ ãتطبي� مَديَنفرهنگ
مَديان ـ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:
]ع$ ومَِدينة مَدين اشتقاق وأمّا وال«Ìيانّية@, الع%يّة من مأخوذة الكلمة أّن
ـ راجع ـ مقّررات أو برنا¶ Iت اòضوع وهو الّدين ماّدة fن وغ�Yا@: واKَٔمَة العبد

دين@/

Çfن وغ�Yا@: اXدينـة أهل بأخ4ق Hلّق أيى ن و[دَّ أقام@, ]عـ$ مََدن وأمّا
اXدينة@/ من اKٕنðاعيى اKٕشتقاق

كيلوم)اً ث4ثـ� من قريبة العـراق ã| ب4د Vتمع فzا مدينة كانت دائن@: ÒXوا
أصـحاب من ا¨ان بن وحذيفة ØãÏºالفار سـلFن ق% فzا بغـداد@, ¾Ìق Ø ãèجنو ã|
سنة ã|وقّاص ãèأ بن سعد فتحه طيسفون hالقد ã| مدائن Ëºوٕا *ص)@, ا# رسول

اGجرة@/ من ١٦
اÇنوب من قريبة تبوك من ال¿Êليّـة اهة ã| معمـورة فكانت مَْديَن@: وأمّا

شعب@/ ـ راجع ـ سينا من ã}Ì¿ال
/@١٨ . ٢٨ َي�قَّبـ خاِئفاً دينِة ÒX ا ã| فأصبَح

/@٢٠ . ٢٨ ـ َيْسعي دينِة ÒX ا أقصا ِمن @َرِجٌل وجاَء



مرء ٥٨

/@٨ . ٦٣ ـ ٕا�اXدينة Bَرَجْعنا لَ َيقولون

الناس@/ أفراد ã| أو عFرة ã| التجّمع فzا ي4حظ القرية أّن قري@: ـ ã| سبق
اKٔرض من Tـدودة قطعة هو والبلَد واKٕقامـة@, والتدب� النظم فzا ي4حظ واXدينة

عامرة@/ غ� أو عامرة
اXدائن@: اXدينة وbع

/@٥٣ . ٢٦ ـ Ìين ß¾حا اXدائِن ã| ِفرعوَن فأرَسل
فيه@: تعا� قال فقد ومَديُن

/@٨٥ . ٧ ـ ُشعيباً أخاهم وٕا�َمديَن
/@٢٣ . ٢٨ ـ اُّمًة َعلَيه وَجد َمديَن ماء َوَرَد ا ØXو

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

مرء@:
فيه Nريى للحلقوم ال4ّزق والكرش اXعدة رأس ,@hكر وزان ء@: اXريى ـ مصبا
نفسانيّة آداب روَءة@: ÔXوا وُبُرد@/ بريد مثل ُمُرؤ وbعه مهموز@, وهو وال¿Ìاب@, الطعام
َمُرؤ يقال العادات وbيل اKٔخ4ق Tاسن عند الوقوف ع� اKٕنسان مراعاtا مل ÒI
تشّدد وقد :@ اوهريى قال ُمروءة@, ذو أيى قريب@, فهو قرب مثل ء مَريى وهو اKٕنسان
ومِرٔي ء@, مَريى فهو َمراءة الطّعـاُم وَمُرؤ ِمراء@, واÇمع معروفة@, رآة ßXوا ُمرّوة@/ فيقال
َمـريئاً@, وجدته واستمرأته@: يتعّدي@/ Kو يتعّدي أيضاً Ì»بالك ومرئته لغة@, Ì»بالك
أفرد فٕاذا ل4ٕزدواج@, ألف@, بغ� ãæوَمرأ الطعام ãæهنّأ أيضاً@: ويقال الطعام@, ãæوأمرأn فٕان لغة@, وضّمها ,@oXا بفتح الرجل@, ْرء@: ÒXوا /@ ãæَمرأ يقول من ومyم ,@ ãæأمرأ قيل
امرأة mنKُوا لفظه@, غ� من رجال وامع وامرءاِن@, امرؤ قلت وال4ّم باKٔلف تأت
لفظها@/ غ� من ونسوة نساء وbعها رة@, Ò] وزان َمرأة أخري لغة وفzا وصل@, wمزة



٥٩ مرء

يكون فٕانّه ادال 4Rف اع)اضاً, Kّيكون@ٕاKو جادلته@, Wارة@وِمراًء: اُماريه وماريته
واع)اضاً@/ ٕابتداء

وقـوم وامـرآِن امرؤ يقال@: تنقاس@, K كلFت فيه صارت Yز ٕاذا مرأ@: ـ مقا
يُب$ Kو مشّددة@, مهموزة وهيى الرجولّية@, كFل ة@: روَّ ÔXوا امرٔي@, تأنيث وامرأة ,@ امرٔيٍ

ُيستمرأ@/ الّذيى ء اÒXريى ء ãÏ¿ال مصدر راَءة@: ÒXوا فعل@/ منه
آقا@/ @مرد@, =@ ماري مار@, ـ@ @ @آراميى @ـ ãتطبي� فرهنگ

بانو@/ @= ماَرت@ ـ@ @ @آراميى ـ @ ãتطبي� فرهنگ
مرد@/ @= ُمرا@ ,@ ُمِريى ـ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

زن@/ @= ُمرتا@ ـ@ @ ãæياÌº@ ـ @ ãتطبي� فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الطعام مُرؤ يقال الطعام@/ أ@كل ã| واÒGناء واغ والسَّ الطيب هو@: الواحد اKٔصل أّن

ء@/ مَريى فهو َمراءة@, ومِرٔي ومَرأ

وا�Kرامّية@, ال«Ìيانيّة من fأخوذ منه@: واXؤنّثة الرجل ]ع$ واXرأة اXرء وأمّا
وا¦ّرؤ@/ ء واXريى ة روَّ ÔXوا روَءة ÔXا فيقال ٕانðاعاً@, مشتقّات منه تشتّق Øj

/@ Ø ãtاليا الناقص fن ]ع$ا£ادلة@: اFXراة وأمّا
اXرء@/ من K الرؤية ماّدة من فهو رآة@: ßXا وأمّا

@الرجال@من@الصفات@اXمتازة@ا¢تّصة@من@الغ�ة@والشجاعة ã| ØFع عبارة روءة@: ÔXوا
]ع$كون ّ ٕانðاعيى مصدر وهو وغ�ها@, واKٕستقامة اXشقّة وIّمل وا£اهدة والدفاع

اXرء@/ صفات ع� الرجل



مرء ٦٠

جريان وÎºولة اGناءة باعتبار وهو راءة@, ÒXا من اXعـدة@: رأس ]ع$ ء واÒXريى
اXعدة@/ قبل له Vري آخر وهو راه@, ÒV عن الطعام

قيد مع الرجل هو اXرء فٕاّن اGناءة@, ومفهوم الرجل ب� Dف التناسب .O Kو
اKُنوثيّة قبال ã| الذكورة Vّرد فيه اXلحوظ فٕاّن الرجل 4Rف وهناءة@, صفاء ذا @كونه

الرجل@/ راجع ـ

النظر كان فٕاذا اòصوصيّت�@, من كّل الكلمت�@: استعFل موارد ã| لوحظ وقد
اXرء@/ 4Rف بالرجل@, Ø%فيع هو حيث من @كر الذَّ Vّرد ٕا�

هذا وع� مؤنّثاً كونه عليه يغلب التأنيث@: ع4مة دخول فباعتبار اXرأة@: وأمّا
أيضاً@/ الرجل قبال ã| يستعمل

/@١٢ . ٤ ـ ٕامرأةٌ أو َكRلًة يوَرث رجل كان وٕان
/@٢٨٢ . ٢ ـ وامرأتاِن فرُجٌل Öرُجَل� يكونا n فٕان

واKُنوثة@/ الذكورة Vّرد ٕا� فالنظر
/@١٠٢ . ٢ ـ وزوجه ب�اXرء به يُفّرقون ما

/@٢٤ . ٨ ـ وقلِبه اXرء Òب� ول ÒJا� أّن
/@٤٠ . ٧٨ ـ َيداه َمْت قدَّ ما اXرُء َينظُر يوَم

/@٢٨ . ١٩ ـ َسْوٍء ٕامرَء أبوِك كاَن ما@
اXروءة@/ صفات وسائر واKٕستقامة واKٕستق4ل مفاهoالشخصيّة في4حظ@فzا
الرجل قبال ã| تذكر n ٕاذا اòصوصيات@: هذه فzا ت4حظ اXرأة كلمة وكذلک

:@ ã| Fك منفردة@, بل
ãçوامـرأ فرَعون@, ٕامرأةُ قالت لكهم@, Ò] ٕامرأة َوَجْدُت ã Ùæ ٕا العزيز@, ٕامرأةُ قاَلت



٦١ مرء

عاِقر@/

/@ هيى حيث من اKُنوثيّة Vرد ٕا� فzا النظر فليس

اXرأة@: بعنوان معيّنة نسوة تسع ا£يد القرآن ã| ويذكر

عمران@: ٕامرأة ـ ١

. ٣ ـ ã ÙOم فتقـبَّل راً رَّ ÔT ãO َبطْ ã| ما لَک نََذرُت ã Ùæ ٕا َربِّ ِعمراَن ٕامرأةُ قالت ٕاذْ
/@٣٥

اXطّهرة@/ hمر اُّم مyا يراد
العزيز@: ٕامرأة ـ ٢

/@٥١ . ١٢ ـ ا¡ّق َحْصَحَص َن Ð.ا العزيز ٕامرأةُ قالت
زليخا@/ وهيى يوسف@, اش)ي م½Íالّذيى عزيز ٕامرأة مyا يراد

َسبَأ@: ملكة ـ ٣

٢٧ ـ ء ãÏ¾ كلِّ واُوتَيتمن لكُهم Ò] ٕامرأةً وجدُت ã Ùæ ٕا àيق� بنبٍأ َسبٍَأ من وِجئتَک
/@٢٣ .

بلقيس@/ مyا يراد
فرعون@: ٕامرأة ـ ٤

/@١٠ . ٢٨ ـ َتقتلوه ولک. ã� àَع� ُقّرة ِفرَعوَن ٕامرأةُ وقاَلت

بيته@/ ã| Ïºمو Øèر الّذيى فرعون ٕامرأة يراد

نوح@: ٕامرأة ـ ٥

من َعْبـَديِن Iَت كانتا لوط وٕامرأةَ نوح ٕامرأةَ َكَفـروا لّلذيَن Rًََمث اُ� ÍÈَب
/@١٠ . ٦٦ ـ Ö� Ò ß¡صا ِعبادنا



مرء ٦٢

لوط@: ٕامرأة ـ ٦

/@٣٢ . ٢٩ ـ@ الغاِبرين كانتِمن ٕامرأتُه ٕاّ. وأهلَُه ينَُّه َلُننجِّ

:@oٕابراه ٕامرأة ـ ٧
ـ@@١١@. يَعقوَب ٕاسحاَق وراِء وِمن بٕاسحاق Ìناها Ú¿فب َفَضِحَكْت قا_ة وامرأتُه

/@٧١
سارا@/ مyا يراد

ب@: Ò ÒG ãèأ ٕامرأة ـ ٨
/@٤ . ١١١ ـ@ َطب Ò¡ ا الَة Ø Òa وٕامرأتُه

زكريّا@: ٕامرأة ـ ٩

/@٤١ . ٣@ ـ عاِقر ãçوٕامرأ Ô ÒQالِك ãOبلغ وقد

عن والبحث ا£ـيد@, القرآن ã| اXذكورات النساء ذ@كر من موارد تسـعة فهذه
ٕا� فل�اجع الكتاب@, هذا موضوع عن خارج حياtّن وتار± اُمورهّن خصوصيّات

اXربوطة@/ الكتب
َهنيئاً فُكلوه َنفساً ِمنه ء ãÏ Ò¾ َعن لكُم Òéِط فٕان لًة Ö ßL ّن ßtَصُدقا النِّسـاَء وآتوا

/@٥ . ٤@ ـ َمريئاً

التـامّة الصـادقة الصحيحة العطيّة ]ع$ ا¡جاز@, لغة ØËÉفال بالفتح ُدقة@: الصَّ
هـو ء@: واXريى نفس@/ طيب عن ٕاعطاء والنَّحل@: أهلها@/ ٕا� ٕايتـاؤها يلزم ã8ّال ا¡قّة

السائغ@/ اòالص هو ء@: ã$ÒGا أّن Fك ا¤مود@, والطيب السائغ
اòالصالّذيى هو ء@: ã$Gا أّن ء@: واXريى ء ã$Gب�ا الفرق ـ ٢٤٤ الفروق ã| قال
يـفسـدها@/ ما علzا يع)ض n فائدة كّل ã|و الطـعام ã| ذلک ويقال فيه@, K@تكدير



٦٣ مرت

عافيته@/ ع�س4مة أ¾Ìفت أيى فعلَت@, ما ٌء مَريى يقال@: العاقبة@, ا¤مود ء@: واXريى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مرت@:

اXروتة Øب� مرت@: ومكان الَقفر@: الف4ة ْرت@: ÒXا هيى واحدة كلمة مرت@: ـ مقا
مـنه@/ ماروت اشـتقاق أّن وبلَغنا وُمروت@/ أمرات َمرت وbع خ�@, فيه يكن n ٕاذا

َمرعاها@/ ينبت Kو َثراها Nّف Kأرض ْرت@: ÒXا ويقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

:@١٠٢ . ٢ آية ã|ذ@كرت قد ماروت كلمة أّن

Òـياط� الشَّ ولكّن ُسلDُن كَفر وما ُسلDَن ُملک َع� Ôياط� الشَّ َتتلو ما واتَّبُعوا
وما وماروَت هاروَت بباِبَل � ـلكَ ÒX ا ع� اُنِزل وما ـْحَر السِّ النّاَس ُيعلِّمون @كَفروا
Òب� به قون ُيفـرِّ ما Fyم فَيَتَعّلمون َتكفْر Rف ِفتنٌة Lُن ا Ø̂ ٕا يَقو. Ø'ح أَحد ِمن Fِن ُيعلّ
و. هم ÛÍÉَيـ ما وَيَتعلَّمون ا� بٕاذِن ٕاّ. أحـٍد من به بضـاّريَن هم وما وَزوجه رء ÒXا
Îم Ò»أنف به ْوا ÒÌ Ò¾ ما ولِبئَس َخRق ِمن ِخرة Ð.ا ã| لَه ما يه Òاش� ن Ò ÒX عِلموا وَلَقد َينفُعهم

/@١٠٢ . ٢ ـ َيعلمون كانوا@ لَو

ٕالzا@: نش� لطيفة ٕاشارات الكرZة ا�Kية هذه ã|و
الفرات جوار ع� واقعة الدنيا مدن أعظم من عظيمة مدينة كانت باِبل@: ـ ١
قبل ٢٠ قرن من ببغـداد@, Ø ã}Ì¿ال Ø ãèنوا من كيلوم)اً ١٦٠ ã|و ّلة@, ß¡ا من قريبة

اXكان@/ ã| اليوم م¿Îودة وآثارها اXي4د@, من قريب زمان ٕا� اXي4د



مرت ٦٤

ÍÚ½ نَ نَبوكد علzا ملک Øj ا�Kشورّيون@, علzا تسّلط Øj اKٔموّيون@, أّس«Îا وقد
Wلكxا عاصمة ٕاسكندر جعل Øj كوروش@, سّخرها Øj اXي4د@, السادسقبل القرن ã|

علzا@/
اKٔصنام ويعبدون النجوم علم ã|و الصنايع ã|@م� مقدَّ hالقد ã| بابل وكان@أهل

حر@/ السِّ ويتعلّمون ال«Êويّة واKٔجرام
وهذا والتواء@, اعوجاج مع ا¡ّق عن اXيل هو الشطن أّن سبق الشياط�@: ـ ٢
السف� اXلكوت ã| ويوجد العـليا@, اXلكوت ã| Kو العقل nعا ã| يتحـقّق K اXع$

اKٕنسان@: nعا ã|و اّن
/@٣٠ . ٧ ـ ا� دون من الشياط�أولياء ذوا ØHا م Øuٕا

أمامه ء ãÏ¾ جعل هو والتُّلّو اّن@/ من أو ٕانساناً اXعوّج اXنحرف هو الشياط�فالشيطان برنا¶ عن يتّبعون ا# كتاب اXعرض�عن هؤKء ٕاّن يراد خلفه@/ يكون وأن
ا¡ّق عن اXيل Kّٕا وبرناVه وليسمس�الشيطان /@ Ø ãالن� سلDن ع�ملک كانوا الّذين
عن مالوا الشـياط� أّن Fك ا# كتاب وعن ا¡ـّق عن Zيـلون فهؤKء واKٕعوجاج@,
ا¡ّق@/ ٕا� يدعوهم سلDن أّن مع وكفروا وأحكامه هدايته وعن *ص) Ø ãالن� سلDن

سبق Fك أيضاً@ حر السِّ فٕاّن الشـيطنة@, حقيقة يناسب اKٔمر هذا حر@: السِّ ـ ٣
العـمل فـهذا والباطل@, ا4òف جانب ٕا� والواقع ا¡ّق هو ØFع ال½Íف عن عبارة
ب½Íف أو اÎ¿Xودات ã| اKٔبصار ب½Íف ٕامّا حر والسِّ الشيطنة@/ مصاديق من يكون
ã| بت«Ìيع أو وأدوية@, وآKت ووسائل بأسباب كان وسواء اXعقوKت@, ã| القلوب

واليد@/ والعمل ا¡ركات
ٕا�ا¡ّق وvدوuم الناس يدعون م Øuفٕا اKٔنبياء@, تعلDت قبال ã| oالتعل وهذا

/@ ّ الواقعيى الص4ح وٕا�



٦٥ مرت

ببابل Kلك�نزXا ع�أّن يدّل حر@, ع�السِّ عطف لك�@: ÒXا�ع اُنزل وما ـ ٤
وخـصوصيّة دفعه وكيفيّة حر السِّ حقيقة Gم يبيِّنا Ø8ح فzا حر السِّ شـيوع بواسطة

/@ Øوالتح� الض4لة عن Gم دفعاً عمله@,
ظـهور أّن ع� فيدّل اXـي4د@, قبل Ì¾العا القرن ã| ã Ø|تو سلDن أّن .O Kو

القرن@/ هذا قبل كان ببابل حر السِّ

اKٔنبياء أّن Fك الّساحرين@, ٕاض4ل قبال ã| Gم وٕارشاداً لطفاً كان الcول وهذا
فيه@/ واGداية ا¡gة ãÏÉتقت ع�ما Tيط كّل ã| يبعثون

منه مانع Kو Wكن أمر وبصورته Ì¿الب لباس ع� اXلک نزول لك�@: ÒXا ـ ٥
اXاضية@: اKٔمم ã|و السابقة اKٔزمنة ã| واقعاً وكان بوجه@,

/@٩ . ٦ ـ َيلِبسون ما zم َعلَ وَلَلبسنا Rًرج َعلناه Ò Ò( َمَلكاً َجَعلناه ولَو
/@٧٥ . ٢٢ النّاسـ ومن Rًُرُس اRXئكة من ãUَيصط ا�

/@٤٥ . ٣ ـ منه بكلمة Ìك Ù¿ُيب ا� ٕاّن Ôhمر يا اRXئكُة قالت ٕاذ
/@١٧ . ١٩ ـ اً َسويّ ¿Ìاً بَ فَتمّثلGا@ روَحنا ٕالzا فأرسلنا

/@٦٩ . ١١ ـ َسRٌم قال َسRماً قالوا Ìي Ö¿ بالبُ Òoٕابراه ُسلنا ُر جاَءْت وَلَقد
/@٦٢ . ١٥ ـ ُمنَكرون قوم ٕاّنكم قال اXرَسلون لوٍط آل جاَء ØF فلَ

ووسـائل وأسباب زمان ٕا� Tتاجاً Ì¿الب كٕاNاد فليس وَخلقه ٕاNاده وأمّا
ومقّدمات@: وتدب�

/@٨٢ . ٣٦ ـ َفَيكون كُن لُه@ يقوَل أن شيئاً أراد ذا@ ٕا أمره ا Ø̂ ٕا
ببابل اXعمولة اللغة من ومأخوذتان ُمعّربتان الكلمتان وماروت@: هاروت ـ ٦
من أو العربيّـة من Fأصله بأّن قطعاً دلي4ً ÇSد nو ,@ اXي4ديى Ì¾العا قبل القرون ã|
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معّربتان فالكلمتان حال ّ وع�أيى القدZة@, الفارسيّة من أو ا�Kشوريّة من أو ا�Kراميّة
سـند لنا يكن n وØXا وناسوت@, وKهوت وجالوت طاغوت وزان ع� الصورة wذه
كالقول الضعيفة@, ا¤تم4ت البحثعن ã| فائدة ف4 الوجوه@: من Rصوص@وجه قاطع

وامرتات)@/ *هئوروتات ومرداد خرداد ã8كلم من مأخوذان F Øu@بأ
وا¤بّة ]ع$الص%والتواضع :@ ã8آرم ص@٨١@: ـ ب)bة@پورداود گاtا ـ ã|@قال
ã8بكلم يومئذ Fyع Ø%ويع الوصول@والس4مة@والعافية@, ]ع$ وهروتات@: واKٕخ4ص@/

مرداد@/ خورداد@, ـ

اXلك�ع� هذين أÊºء ينطبق K@گارد@: يقول هاروت@: ـ ãتطبي� فرهنگ ã|و
أصـل من اُخذا قد اللفظ� هذين أّن مارگوليوت ويعتقد أوستا@/ ã| ومرداد خرداد

/@ ّ آراميى

ã| النـظر فٕاّن النّاس@, عن واKٕنتقاد الذّم مقام ã| املة هذه فيتعّلمون@: ـ ٧
الض4ل عن وحفظهم وٕابطاله@, دفعه وتعلoكيفيّة حر السِّ حقيقة ٕا�@بيان اXلك�@: بعث

/@ ØÌ¿وال الفساد موارد ã| وٕاعFله منه اKٕستفادة وسوء حر السِّ Ì¿ن K واLKٕراف@,
Ø'حـ أحٍد من Fِن ُيعلِّ وما ـ FGبقو oالتعل مقام ã| FهJÍ½ت تري هذا وع�

َتكُفر@/ Rَف ِفتنٌة ُن ÒL ا Ú̂ ٕا يَقو.
بأّن ل4ٕشـكال مورد ف4 وهدايxـم@, الناس ٕارشاد اXلكَـ� غرض أّن فظهر

ا4òف@/ وأعFل العصيان عن معصومون ا4Xئكة
واKٕمتحان قبل@اKٕختبار وهو مع@اضطراب@, Kً4اخت ما@يوجب وسبق@أّن@الِفتنة:

واKٕبت4ء@/

حر السِّ بأّن ´Í½ت ا�Kيـة ã| ا�@: بٕاذِن ٕاّ. أَحٍد ِمن به يَن بضـارِّ ُهم َوما ـ ٨
ا#@, بيد اKُمور فٕاّن وٕاذنـه@, تعا� ا# برضاء موافقاً يكون أن Kّٕا نفسـه ã| K@يؤّثر
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هو@/ Kّٕا الوجود ã| مؤّثر Kو

أثراً يفيد Kو النتيجة ¡صول موجباً يكون K وأمثاله حر السِّ ٕا�ٕاّن تنبيه ففzا
تعا�@/ ا# يشاء أن Kّٕا اòارج ã|و نفسه ã|

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

مرج@:

ã| Òkاòا ومِرج واضطراب@/ وَذهاب ء Vيى ع� يدّل صحيح أصل مرج@: ـ مقا
اضطربت وعهودهم@: القوم أمانات ومِرجت منه@/ كلّه الباب وقياس َقِلق@/ اKٕصبع@:
البَْحَريِن@: َمَرَج وقوله@: واّب@, الدَّ فzا رج Ò]نبات أرضذات أصله ْرج ÒXوا واختلطت@/

fِرجا@/ Fأرسلَه ثناؤه جّل @كأ@نّه
مرجاً الدابّة ومرجت ُمروج@, وامع نبات@وَمرعي@, أرض@ذات اXرج@: ـ مصبا
Kو يتعّدي اXرج@, ã| َترعي أرسلxا َمْرجاً@: ومرجxا اXرج@, ã|رعت قتل@: باب من
اللـؤلؤ@/ صغار هو وÇbاعة@: ّ اKٔزهريى قال واXرجان@: Uتلط@/ َمريج@: وأمر يتعّدي@,
شاهدنا وهكذا قال, الكّف@, كأصابع البحر من تطلع aر عروق هو : ãÏºوقال@الطرطو
Kّٕا بالفتح فَع4ل الك4م ã|ليس فٕانّه زائدة@, فقيل النون وأمّا كث�اً@, اKٔرض ]غارب

/@ ّ رباعيى أم ã~4أث أدريى K :@ ّ اKٔزهريى قال لخال@/ Òòا اXضاعفLو ã|
الدابّة ومَرج الدواّب@/ فzا ترعي ك4ٔ ذات أرض وقيل@: القضاء@/ ْرج@: ÒXا ـ لسا
ومـَرج شاءت@/ حيث تذهب تركها وأمرَجها@: اXرج@, ã| َترعي أرسلَها ٕاذا رُجها@: ÒZ
فهو َمَرجاً اKٔمر ومِرج ترعي@/ وهيى Gا راعيى K كانت ٕاذا َمَرج@: وٕابل خ4ّها@, داّبَته@:
أسبابه@/ وقِلقت فَسد أيى الدين@: مِرَج ٕاذا rأن كيف واختلط@/ ٕالتبس وَمريج@: ماِرج
:@ Ø ãèعـراKٔا ابن بذا@/ ذا K@يلتبس Fجعله Øj خY4ّا وقيل ,@Fأرسله الَبْحـَرين@: َمَرج
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اKٕجراء@/ ْرج@: ÒXا
چمن@/ َمِرجا@: ـ@ @ @آراميى @ـ ãتطبي� فرهنگ

چمن@/ َمرجا@: ـ@ @ ãæياÌº @ـ@ ãتطبي� فرهنگ

مرواريد@/ َمرجونيتا@: ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

مرواريد@/ َمرَجنيتا@: @ـ@ @آراميى ـ @ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:
ء ãÏ¿لل ّ طبيعيى جريان ã| وٕاط4ق ٕارسـال هو اÇXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن

ã| الدابّة وٕارسال اKٔرض@/ ã| البحر ماء ٕاجراء مصاديقه@: ومن القيود@/ عن وتنحيته
والعهود اKٔمانات حفظ ã| واKٕط4ق تقييده@/ اKٕصبع@وعدم ã|@kاòا وٕاط4ق اXرعي@/
يشـتبه Ø8ح Tدوداً مقيّـداً يكن n ٕاذا َمريج وأمر الوفاء@/ Rصوصيّات التقيّد وعدم
قـيد دون من نباتات تنبت ã8ّال واKٔرض ا¤دود@/ غ� الواسع والفضاء ويضطرب@/

بالطبع@/ 4ّUة وٕابل برنا¶@/
اXاّدة ٕاستعFل مقام ã| ي4حظا أن Kبّد ( ّ الطبيعيى اKٕط4ق *اKٕرسال@, فالقيدان

Vازاً@/ فيكون Kّوٕا ا¡قيقة@, Lو ع�
من تكون قد فهيى واKٕخت4ط@, واKٕلتـباس واKٕضطراب الفساد oمفاه وأمّا

واòصوصّية@/ القيد وفقدان اKٕط4ق آثار
أصل بأّن القول ã| مورد ف4 وال«Ìيانّية@, ا�Kراميّة من مأخوذة اXاّدة أّن وظهر

/@ ّ رباعيى أم Ø ã~4ث مرجان
ã| اXتكّون وهو مرواريد@, وبالفارسيّة اللؤلؤ@, بالعربيّة له فيقال اXرجان@: وأمّا
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كّل ع� ويطلق الصدف@/ له ويقال داخله@, ã| ترّشحات أثر ã| ّ Mريى حيوان داخل
في)ّشح صغ�@, Ë»ج داخله ã| ورد ٕاذا ال)ّشح ويوجد ,@ ّ خارجيى صدف له حيوان

عنه@/ الدفاع بعنوان

/@٥٨ . ٥٥ ـ ْرجان ÒXوا الياقوُت ّن Øuكأ@
صـفائهّن ã| واÇXرجان كالياقوت ن Øuوٕا الّطرف@, قا¼Íات ٕا� راجع الضم�

وXعاuّن@/
وaرة الص4بة جهة الياقوت@: ã.ف :@Fw Uصوصة جهات التشبيه ã| وي4حظ
ص4بة الكرZة اKٔحجار أشّد الياقوت فٕاّن وثباته@, واستقامته وXعانه وصفاؤه اللون

وأbل@/ أحسن لونه أّن Kّٕا اXKٔاس@, بعد الص4بة ã| وهو وج4ًء@, ومقاومة

وتربيته اللطيف بال)ّشح وتغّذيه الصدف ب� Dف ا¤فوظيّة جهة اXرجان@: ã|و
وصفائه@/ وXعانه اòاّصة

ـ ْرجاُن ÒXوا الُلؤلؤ Fyم ُرج ÒO َيبغياِن@/// . َبرزٌخ F Ôyبَي َيلتقياِن البَْحَرين َمَرَج
/@٢٢ . ٥٥

اللمعان جهة ٕا� اKُو� ا�Kية ã|و والقدر@/ القيمة جهة ٕا� ا�Kية هذه ã| النظر
والصفا@/ واللون

]Çع$ دحـرج@, مثل ّ رباعيى فعل وهو KٔKٔ من الكلمة أّن اللؤلؤ@: ã| وسـبق
برق@, أو نار أو eر أو Sم أو ُدّرة من يري ضياء ع� ويطلق اضطراب@, مع اللمعان
والصدف ّرة كالدُّ Ñ�4ٔمت شـفّاف Ë»ج كّل واللؤلؤ@: وIـّرك@/ اضطراب مع كان ٕاذا@
@Hرج@من@البحر,@فل�اجع@ٕا�@الكتب@اXربوطة/ وهيى مرواريد يقال@Gا ّرة: والدُّ وغ�Yا,
وخّط نقطة ّ ٕا�أيى Fوٕاجرائه Fوٕاط4قه FGٕارسا عن البحرين@:عبارة َمَرَج وأمّا
آخر@, مقابل ã| Fyم كّل ص�ورة واللقاء@: واKٕنبساط@/ التوّسع اقتضاء Fzوف Zكن
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/@K أم واسطة مع كان سواء

الطلب هو :@ والبغيى وظهورها@/ الثانويّة اديدة ا¡الة هو ال%زخ@: أّن وسبق
الشديد@/

البحـرين ب� Jصل أن ٕا� البحـر ã| وتوّسع وجريان انبساط هو واXع$@:
ÏÉقت[ Mر لكّل فٕاّن خر@, �Kبا أحدYا Oتلط لئ4ّ فاصل@, ظاهر بارز وTيط برزخ
Fyبي برزخ لزوم ٕا� مضافاً به@, Uصوصة مائيّة وحيوانات آثاراً وخصوصيّاته Tيطه

والرح4ت@/ للحركة

]ع$ ااّن ٕاّن فيقال العاّم@: معناه وأمّا /@ ّ الظاهريى معناه البحر من اُريد ٕاذا هذا
مغطّي اKٕنسان وراء ا ØW يكون من كّل فيشمل ٕالينا@, بالنسبة ومُواراً مغطّي يكون من
ما واXاء [ّوج@/ وفيه الكث� اXاء فيه اXتجّمع الوسيع ا¤يط هو والبحر عنّا@/ ومستوراً

أيضاً@/ واXعنويّة الروحانيّة ا¡ياة به ما ويشمل ا¡ياة@, به
اKٕنسان حياة به ا ØW البحران ا¢لوق�@: وااّن اKٕنسان بقرينة البحر من ف�اد
وبلحاظ ّ اXعنويى بالنظر اKٕرسال جهة وٕاط4قه البحر من@ٕارسال اXراد فيكون اقتضائهFوااّن, حسب ع� البحرين ã| ّ اXعنويى واKٕنبساط التوّسع فيتحّصل , Ø ãا�gالس�ال
البارز الظاهر وهو ال%زخ@, Fuودو س�Yا@, منxي ã| يتوقّفا أن ٕا� واستعدادYا@,

والس�@/ اKٕرسال استعداد هنا وليس البحرين@, ب� Dف
ã| فيه استعداد Kو ã�السف nالعا من اّن nعا هو البحرين@: هذين ã| فال%زخ

والتوّسع@/ الس�
ã Øèمر تعا� فهو موردYا@, ã| واXغرب اÌ¿Xق العا�Xيطلق هذين وباعتبار
والتgيل@, ال)بية مقام ã| والتوّجه والرaة الفيض ٕا¾Ìاق هو اÌ¿Xق فٕاّن ,@�Xالعا
,@ ّ الصعوديى القوس وهو اÌ¾Kٕاق مورد فاÌ¿Xق والس�@, اKٔجل انxاء هو واXغرب



٧١ مرج

bيع ال)بية فيحيط ,@ Ø ãو�cال القوس وهو والس�ٕا�اKنxاء الرجوع مورد واXغرب
عاn@اXاّدة@بوسيلة@الشمس@وٕا¾Ìاقها,@وغروwا@/ ã|@,القوس�@ ã| F{ومرات@�Xمراحل@العا

وضبطه@/ وbعه ,@ Ø ãæالروحا التوّجه وٕا¾Ìاق اXعنويّة اXع$باKٕفاضة nعا ã|و
واXغرب كاÌ¿Xق Uتـلفة@: ãæمعا ع� ا¡مل من وأو� أنسب oالتعم وهذا
بالصيف ينح½Íان K اKٕعتـبار واXغربwذا اÌ¿Xق فٕاّن وأق½Íها@, اKٔيّام أطول ã|
شخص@/ لكّل يشاهد ا ØW وهذا ومغرب@, م¿Ìق فيه السنة من يوم كّل بل والشتاء
ã.ينت Mيث ّ واKٕستعداديى Ø ãçالذا الطلب عدم فاXراد البحرين@: ابتغاء عدم وأمّا

ا¡ّد@/ عن اòارج واKٕرسال الزائد الس� ٕا� Fzف اKٕقتضاء
Mسبه@/ nعا كّل ã.ف واXرجان@: اللؤلؤ خروج وأمّا

/@١٥ .@٥٥ نار@ـ ِمن ماِرٍج ِمن ا)انَّ وَخَلَق كالَفّخاِر َصلصاٍل ِمن َخَلَق@إ.نساَن

هو النار ã| واKٕط4ق قيود@, دون من وبسط وٕاط4ق ٕارسال فيه ما هو اXارج
فـفيه وقيد@, حّد يقـيِّدها أن دون ومن هيى حيث من الصافية اòالصة اXطلقة النار

السارية@/ اللطيفة النار هو اان تكّون مبدأ أّن ٕا� ٕاشارة
العامّة الرaة بسط تناسب الرaن سورة ã| اXكّررة اXرج ماّدة أّن .O Kو

السورة@/ ã| اXنظورة
بيFy@بَْرَزخاً وجعَل اُجاج ِمْلٌح وهذا فراٌت َعذٌب هذا الَبْحريِن َمَرَج اّلذيى وهو

/@٥٣ . ٢٥ ـ @ جوراً Ö ÒT وِحْجراً@

البـحرين@, من اXطلق اXعـ$ ع� Iمل أن èتأ K أيضاً الكرZة ا�Kيـة هذه
ع� ينطـبق الفرات الَعذب فٕاّن ـ وجاِهدهم الكاِفريَن ُتِطع Rف ـ قبلها ما ]ناسـبة
عن وا4òف@والظلمة@والبعد ع�الكفر اKُجاج لح ßXوا والنورانّية@/ والروحانيّة اZKان
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Dفـ Fائهxوان البحـرين انقضاء بعد ويظهر ي%ز ما :@Fyبي ال%زخ من واXراد ا¡ّق@/
اXع$@/ جهة من Fyبي

عن واòارج القاطع@, اZKٕان عن ا¤روميّة هو Fyبي Dف البارز اXتوّسط nوالعا
وذاك@/ هذا مذبذب�ب� الكفر@, حّد

/@٥ . ٥٠ ـ َمريج أْمٍر ã| فُهم جاَءُهم ا ØX بوا با¡قِّ كذَّ َبل
بل Iقـيق@, Kو تعّهد Kو حّد Kو قيد فيه ليس حياtم من برنا¶ ã| م Øuفٕا أيى

Uصوص@/ بقيد تقيّد دون من وٕاط4ق ٕارسال ã|
والðلزل@/ وال)ديد اKٕضطراب حصول هو اKٕط4ق هذا آثار ومن

واKٕضطراب واKٕط4ق اKٕرسال دون اXوارد@, @هذه ã|@اّدةXالتعب�با لطف فظهر
آثارYا@/ من واحد ã| أو Fyم واحد ã|لطف Kو اXاّدة@, ٕا�قيديى النظر فٕاّن وغ�ها@,

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

مرح@:

من أشّد وقيل ومع$@, وزناً فرح فهو فرح مثل مرح فهو مرحاً مرح ـ مصبا
الفرح@/

ÇZَرح@, ومِرح َطَرباً@, معها َيستقّر يكاد K ة ØÌ»َم ع� يدّل أصل مرح@: ـ مقا
ويقال wا@, َعجباً رآها من Zَرح َمروح@: وقوس راح@/ ßXا ومنه وَمروح@, راح ßW وفرس
الدمع@, غزيرة راح@: ßW ع� ويقولون@: ال«Îم@/ ٕارساGا حسن من َمَرحاً wا كأّن ã8ّال بل
وكذلک اKٕسـتقرار@/ قلّة من قلناه ما ٕا� فيه ذهبوا م Øu@Kٔ الباب@, قياس بعض وهذا

وٕاعجاب@/ تعّجب كلمة وَمْرَحي@: وتسيل@/ ب ØÌ»لتت مt4ٔا زادة@: ÒXا مّرحت



٧٣ مرح

ËºKٕأمرَحه@غ�ه@,@وا وقد قدره@, @Nاوز Ø8ح والنشاط الَفَرح شّدة َرح@: ÒXا ـ لسا
مِرح وقد والَبـَطر@/ Ì Ò¾Kٔا َرح@: ÒXا وقيل@: واKٕختيال@/ التبخـ) َرح@: ÒXا وقيل@: راح@/ ßXا
قـوم من ِسـكّ� مثل وِمّر´ وَمراحي@/ َمْرَحي قوم من َمِرح ورجل وِمراحاً@, َمَرحاً

راحة@/ ß] ِتلعابة ã Ùæأ النابغة@: ابن وزعم نِشط@/ َمَرحاً@: ومِرح /@�J ِمرِّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
حرف ÏÉقت[ وهذا /@ Ø%وتك غلظة مع فرح هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
والرخاوة@, ب�الشّدة حروف من oXوا والرخاوة اGمس حروف من الفاء فٕاّن ,@oXا

الفرح@/ مفهوم ã| وغلظة شّدة ع�زيادة اXرح فتدّل
اKٔصـل@, آثار fن وغ�ها@: Ì¾Kٔوا واKٕختيال والبطر التبخـ) oمفاه وأمّا

أ@ك%@/ ٕاشتقاق وبيyا
Çتاٍل ÔU ُكلَّ بُّ ß ÔJ . اَ� ٕاّن َمَرحاً أ.ْرِض ã| ِش Ò] و. للّنـاِس َك َخدَّ ُتَصعِّر و.

/@١٩ . ٣١ ـ َفُخور

ãجان� وكأّن اXستطيل@, الشّق واòّد: جانب@/ العنق@ٕا� الوجه@أو ٕامالة التّصع�:
النـاظر@/ نظر قبال اKُو� اXرتبة ã| الظاهر وهو الع�@, لدمع مستطيل Vري اKٔنف
ا¡الة ومن الذهن@, ã| أو اòارج ã| Uصوصة حالة وهو يل Òòا اختيار واKٕختيال@:
آخرين@/ قبال ã| لنفسه Wتاز أمر دعوي والفخر@: والُعجب@/ والتبخ) Ø%التك اXنعقدة@:
عن الوجه صفحة وٕامالة اÇòّد تصـع� بعد وقع قد الكرZـة ا�Kية ã| َرح ÒXفا
حال ã| اKٔدب حسـن يذكر Øj واXواجهة@/ اKٕقبال Oالف وهذا حالة@, ّ أيى ã|الناس
من متصنّعة Uصوصة حالة اذ ØHا وهو اXرح@, ب)ك مصاحباً أو مدبراً أو مقب4ً ء ãÏ¿Xا

اKٔنانّية@/



مرح ٧٤

تعا�@: بقوله َرح ÒXا Ì Ø»يف Øj
َفخور@/ تال ÔU ُكّل ّب ÔJ ا�. ٕاّن

ã| افتخار ع�وجود يدّل وهو ِرح@, ÒXا حالة من ي)اءي ما أّول اKٕختيال فٕاّن
اXرح@/ مفهوم حقيقة فالكلمتان باطنه@/

كلمة ضمن ã| K@يوجـد كلمة لكّل Ø ãا¡قي� اXفهوم فٕاّن بالكلمت�@: Ø%ع ا Ø̂ وٕا
أو لفظان يذكر أن ا¡قيقة تعريف مقام ã| وKزم اهات@, bيع من م)ادفة@, واحدة

اللغات@/ تراجم ã| تري Fك ألفاظ@,
/@٣٨ . ١٧ أ.رضـ ِرق ÒHلَن ٕانّک أ.رضَمرحاً ã| ِش Ò].و

يدّل أ.ْرض@: رَق ÒH لَن ٕانَّک تعا�@: بقوله ورّده اXرح تضعيف مقام ã| التعب�
اKٕختيال بأّن يتوّجه أن وKزم الكلمة@/ ã| واختيال وأنانيّة Ø%تك مفهوم وجود ع�

ا¡قيقة@/ عن واLرافاً جه4ً Kّٕا ليس وك%يائه اòلقة عظمة قبال ã| واKٕفتخار

]حروميّة اXوجبة اòبيثة ا¡يوانيّة الصفات@واKٔعFل من@أشّد اXرح وع�وOK.@أّن اKٕنسانّية@, وحقيقة الgال ٕا� الس� وعن والسعادة@, �òا طلب عن اKٕنسان
تعا�@: قوله تري هذا

rُكن و]ا أ.رضبَغ�ا¡ّق ã|تَفرحونrكن ذلكم]ا الكافريَن ا� @كذلکُيضّل
/@٧٥ . ٤٠ ـ َرحون Ò]

ٕا� التوّجه وعن الgال طلب عن Zنعه عنده ]ا والرضا والنشاط الفرح فٕاّن
ã.ين فٕانّه واKٕختيال اXرح مرحلة ٕا� انxي ٕاذا ØDس Kو وفقره@, نفسه ضعف جهات
الّرÇ×aن الّرّب جانب من واللطف والرaة الفيض بتوّجه Ø ã$الباط ّ الطبيعيى اKٕقتضاء

/@oالّرح hالكر



٧٥ مرد

توّجه عن Zنع واXرح الضعف@/ رفع وعن النفس ã| الطلب عن مانع فالفرح
ّية@/ ×GKٕا اKٔلطاف وcول الفيوضات

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

مرد@:
من يعلوه ما أو ق¿Ìه من ء ãÏ¿ال Qـريد ع� يدّل صحيح أصل مرد@: ـ مقا
¡اءه عنه أل� [ريداً@: الغصَن د ومرَّ Zَرد@/ ومِرد ¡يته@/ تَبُد n الشاّب واKٔمرد@: َشَعره@/
َمراَدي@/ وامع فzا نبت K منبطحة رملة واXرداء@: َمرداء@/ شجرة ومنه أمرد@, ف)كه
َشعر K الّذيى اòيل@: من واKٔمرد /@�òا من Qّرد كأ@نّه ريد@, ÒXا وكذا /@ ãçالعا واXاِرد@:
الشجرة يُشبه Vّرد كأ@نّه Kٔ@نّه الباب@, قياس وهو الطويل@, البناء د@: مرَّ ÔXوا ُثّنته@, ع�
واKٔصل اKٕبدال@, من هو الطعاَم@: مرد وقوGم أمرد@/ ãب� زماناً@: ف4ن و[ـّرد رداء@/ ÒXا

مرس@/

Zُرد ومَرد أمرد@/ فهو َتنبت¡يته n ٕاذا تِعب@: باب من َمَرداً الغ4ُم َمِرَد ـ مصبا
مرسته@/ قتل@: باب من الطعاَم ومردُت مارد@/ فهو عتا@, ٕاذا قتل@: باب من

وَمريد@, ماِرد فهو وَمرادة@, ُمروداً Zُرد ع�اKٔمر َمُرد /@ ãçالعا اXارد: مرد@: ـ لسا
ذلک عليه ما bلة من Hرج ã8ّال الغاية يبلغ أن رود@: ÔXا وتأويل وَعتا@, أقبَل د@: رَّ Ò]و
عليه@, رون ÔXا ء@: ãÏ¿ال ع� رود ÔXوا مِّـ�@/ ßòا مثل رادة@, ÒXا الّشـديد ّريد@: ßXوا نف@/ الصِّ
بوا@/ وُجرِّ عليه َمرنوا يريد النِّفاقـ ع� مَردوا به@, K@يَعبأ عليه مَرن ع�الك4م@: ومَرد
َعر@, الشَّ من اòّدين نقاء َرد@: ÒXوا /@ ãÏ¼عاXوا بالِك% التطاول ْرد@: ÒXا :@ Ø ãèعراKٔا ابن وقال

الورق@/ من الغُصن ونقاء

عصيان@/ @= َمرد@ ماِرد@, @ـ@ ãæياÌº ,@ آراميى ,@ ع%يى @ـ@ ãتطبي� فرهنگ

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



مرد ٧٦

والتحقيق@:
ماّديّاً به يتلبّس أن شأنه من ØFع ء ãÏ¾ Qريد هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
عن اòّد وQّرد ق¿Ìها@/ من أو أوراقها من الشجرة Qّرد مصاديقه@: ومن معنويّاً@/ أو
والص4ح@/ �òا عن@حدود الرجل وQاوز النبات@/ اKٔرضعن وخلّو َعر@/ اللحية@والشَّ

الثُّـّنة@/ وهو الفرس ِرجل مؤّخر ã| عر الشَّ وخلّو

أو بـه التلبّس شأنه من ØFع التجـريد@, القـيدين@: ÇIقّق من اKٔصل ã| ف4بّد
Qّوزاً@/ يكون ي4حظا n وٕاذا به@, اKٕتّصاف

والفساد@/ ØÌ¿ال طريق ã| ا¡ّد عن Vاوزة العتّو@: أّن وسبق
ء@/ ãÏ¾ ّ أيى ã|تعارفXا ا¡ّد عن Vاوزة والطغيان@:

والتصقيل@: والتطويل والتجريد وا¦رين والك%والعصيان مفاهoالتطاول وأمّا
ولوازمه@/ اKٔصل آثار fن

/@٧ . ٣٧ ـ ماِرد َشيطاٍن ُكلِّ ِمن وحفظاً

بوظائفه@/ بالعمل يلðم K غ�متعّهد شيطان كّل نفوذ من حفظاً وحفظناها أيى
واKٕنس@/ اّن من أعّم وهو عوج@/ وفيه واKٕستقامة ا¡ّق عن اXائل هو والشيطان
كّل ã| والدافعة ااذبة ã Òçقّو جهة من الشياط�@: نفوذ عن الدنيا ال«Êء وحفظ
موجودة ومواّد اGواء من فzا ا¡ياة وسائل خصوصيّات وباخت4ف الكوا@كب@, من

مyا@/ كّل ã|
/@٣ . ٢٢ ـ َمريد َشيطاٍن ُكلَّ ويتَّبع بَغ�ِعلم ا� ã| اِدل ÔNالنّاسَمن وِمن

عن اLKٕراف يوجب متعّهد@: غ� وهو ا¡ّق عن اXائل الشيطان عن اKٕتّباع
هذا ونتيجة واXذا@كرة@, البحث مقام ã|و Kًوقو وعم4ً وأخ4قاً وفكراً عقيدة ا¡قيقة



٧٧ مرد

ا£ادلة@/ هيى اLKٕراف
. ـفاق النِّ َع� َمَردوا اXدينـِة أهل وِمن ُمناِفقون أ.عراب ِمن َحوَلكُم ن ÚWو

/@١٠١ . ٩ ـ َتعلمهم

وخـالفوا Gم Nب ØFع وعتوا تعّهـداtم عن خرجوا أفراد اXدينـة أهل ومن
يعلمهم@/ وا# وا¦ّرد@, النفاق برنا¶ ع� وظائفهم@,

من جهات ففzم عyم@, ا¦ّرد هذا Iقّق ٕا� ٕاشارة :@ ãÏÈاXا بصيغة والتعبـ�
اXرود@/ ووقوع عليه@, واXرود النفاق@, ا4òف@:

وقـوم أيى Tذوف@, Xبتدأ صفة َمردوا وكلمة مؤّخر@, مبتدأ منافقـون وكلمة
أو ظرف وهو %òا تقّدم ٕاذا جائز اXبتدأ وتنك� اXدينة@, أهل من ع�النفاق مردوا

استقّر@/ أو مع$كائن ناوين ـ جّر Mرف أو بظرف وأخ%وا Vرور@,
واللغات@/ اKٔلسنة [ام ã| شايعة واKٕيصال ا¡ذف هذا وأمثال

/@٤٥ . ٢٧ ـ قواريَر من د رَّ ÔW Íٌح Ò¼ ٕانّه قال
ا¡Çّد عن خارجاً ُجعل ما د@: واXمـرَّ /@ Øتبـ�Xا الظاهر Í½والق البـناء ال½ÍÚح

ال½Íح@/ راجع ـ وكيفاً Ó ØFك اXعمول هو ØFع وQاوز اXتعارف
ا¡ّد@/ عن ومتجاوزاً مارداً ُجعل ما د@: فاXمرَّ

والتجاوز@/ رود ÔXا به يقوم ما واXارد@:
ثبوت@/ وفيه مارداً بكونه يتّصف ]ع$ما فعيل ريد@: ÒXوا

يناسبه@/ مورد ã| مyا كّل فاستعمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



مّر ٧٨

مّر@:
ذهب@/ الّدهـُر@: ومّر اجðُت@/ Çّراً@: ÒWو وُمروراً َمّراً وعليه بزيد مررت ـ مصبا
شـديداً@, فت4 فتلته واòيط@: ا¡بل وأمررت وأمررته الشاة حلق ع� السكّ� ومرَّ

وثبت@/ دام ء@: ãÏ¿ال واستمّر ع�اKٔصل@/ Wّر فهو
ع�خ4ف وا�Kخر ء, ãÏ¾ ØãÏÉ@م�ع يدّل@أحدYا صحيحان: أص4ن مّر: ـ مقا
وُمضّيه@/ ٕانسحابه السحاب@: وَمرُّ /@ÏÉم ٕاذا ّر@: ÔZ ء ãÏ¿ال مرَّ ـ فاKّٔول والطِّيب@/ ا¡4وة
اÇÒXّر@, من مّرة لقيـته ويقولون مّر@, قد زمان عن عـبارة هو ا Ø̂ ٕا ومّرت�@, َمّرة ولقيته
منه ولقيت ُمّراً@/ صار ٕاذا وَمّر@: ّر ÔZ ء ãÏ¿ال أمرَّ ـ ا�Kخر واKٔصل ع�اXّر@/ اXّرة Nمعون
طيِّب@, غ� Kٔ@نّه اKٔمّر يى Ødو اGّم@واXرض@, واKٔمّران@: طّيبة@/ غ� شديدا أيى اKٔمّرين@,
وهو فتلته@, ا¡بَل@: أمررت يقولون@: البناء@, wذا وشديدة شّدة كّل ذلک بعد يت Ød Øj

النفس@/ عّزة ريرة@: ÒXوا منه@/ القّوة اXريرة@: وكذلک اXفتول@/ ا¡بل رير@: ÒXوا ّر@, Ò ÔW
ّر: ÔXوا ُمرارة@/ الواحدة شجر@, أيضاً@: رار ÔXوا شجرة@/ Ëºٕا ة@: وُمرَّ ـ ٢٢ اKٕشتقاق
قـّوته@/ اKٕنسان@: وِمّرة ل4ٕنسان@/ الطبايع أخ4ط أمشاج أحد ّرة@: ßXوا لو@/ Ô¡ا خ4ف

شديداً@/ فت4ً فتلتَه ٕاذا ا¡بَل@, وأمررت
تريد َمّرين@, أو َمّراً وجئتک َمّراً@, ّر Ô ÒZ َمّر معكوسه@: ومن رّم@: ـ ٨٨ . ١ امهرة
ا¡بل, قوي من القّوة ّرة@: ßXوا معروفة@/ شجرة ّرة@: ÔXوا لو@/ Ô¡ا ضّد ّر@: ÔXوا مّرت�@/ أو َمّرة

صحيحها@/ اKٔعضاء oسل كان ٕاذا ِمّرة@: ذو ورجل ِمَرر@, وامع
توّجع@/ ,@ Øn@تأ ُمّراً@, صار *ماَرر) ـ قع

اXّرة@/ الصفراء@, *ِمِرراه) ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧٩ مّر

والتحقيق@:

ã| وي4حظ ا¡ال@/ ã| ء ãÏ¾ ع� اKٕجتـياز هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
وع%@/ Ìºي راجع ء@/ ãÏ¾ ٕا� أو ء ãÏ¾ عن ØãÏÉم التجاوز

واXرض ع�اGّم يطلق وبتناسبه الع%ّية@, عن fأخوذ لو@: Ô¡ا ضّد مفهوم وأمّا
شّدة النفسوكّل وعّزة القّوة وظهور ا¡بل فتل ومنه اXورد@, ã| m4غ�م يكون وما

الطرف@/ ٕا� بالنسبة
دون من ء ãÏ¾ ع� اXرور فٕاّن اXرارة@, ومفهوم اKٔصل ب� تناسب ٕا� مضافاً
ÇIقّق الفـتل@: ã|و وخ4فاً@/ مرارة ويوجـد ا4Xءمة عدم عن يكشف nوتسا توقّف

ع�اòيط@/ الفتل مرور
/@٢٥٦ . ٢ ـ ع�قرية َمّر كالَّذيى أو

/@١٢ . ١٠ ـ ه مسَّ ØÍÔÈ ٕا� َيدُعنا n @كأن َمرَّ
/@٣٨ . ١١ ـ قومه من Rَٔم عليِه Fَمرَّ وكلَّ

/@١٠٥ . ١٢ ـ zا َعلَ ّرون Ô ÒZ آية@/// وكأيّنمن
علzا@/ اKٕجتياز يراد

/@٨٨ . ٢٧ الّسحابـ َمرَّ ّر Ô Ò] وهيى جاِمدة ا Ô{س ÒI باَل Ù( ا وَتري
أّن فgا اKٔرض@, جبال مصاديقه ومن بالفطرة@, ÓDعظ يكون ما ابل أّن سبق
اÇبال كذلک جوانبـه@, من اòارج ٕا� بالنظر Kّٕا حركxا تري K oالعظ السحاب
وHرج ٕا�مس�منظور@, وتتحّرك@وتضطرب@وتُساق يومئذ العظيمة@[ّر واXوضوعات

السابقة@/ براVها عن اXوجودات



مّر ٨٠

/@٢ . ٥٤ ـ ُمستَِمّر ِسحٌر وَيقولوا يُعِرضوا آية َيروا وٕان

فيه ما اXستمّر@: والسحر اKٕجتياز@/ اقتضاء وفيه اXرور طلب ]ع$ اKٕستمرار
مروراً@/ بنفسه يطلب وهو بتكرار@, الناظر ع� Nتاز أن اقتضاء
/@٨٠ . ٩ ـ م ÒG اُ� يَغفر َفلَْن ةً مّر Òَسبع� Gم َتستَغفْر ٕان

ة@, َمـّر أّول ـ تعا� قوله ã| اXع$ وهكذا مّرة@/ سبع� Gم استغفارك Zّر بأن
ثRثَمّرات@/ َمّرتاِن@, الّطRق

ا Ø̂ ٕا التكّرر أّن ع� دKلة فzا فٕاّن يرادفها@: ما دون بالكلمة التعب� أّن .O@Kو
ٕا� وثالثاً ثانياً Zّر اKّٔول ã| fا اòصوصيّات@, من اKُو� اXرتبة ã| يقع ما بع� يقع

آخرها@/

والدفـعة واÇXرتبة كالcلة اòصوصيّات من فzا ما ي4حظ ماّدة كّل ã| فٕاّن
اX)ادفات@/ من وغ�ها

َفعلة@/ صيغة من يستفاد ا Ø̂ فٕا الوحدة@: مفهوم وأمّا
ع� اXرور من خاّص ع�نوع وتدّل النوع لبناء فالصيغة :@Ì»بالك ّرة ßXا وأمّا

وغ�ها@/ القّوة آثاره ومن ء@, ãÏ¾
/@٦ . ٥٣ ـ َدنا Øj أ.ع� باُ.ُفق وهو فاسَتوي ٍة ِمّر ذو الُقوي شديُد علَّمه

وP%ئيل القدس بروح عنه Ø%ويع اXتعال@, ا# جانب من Óمُل� روٌح علّمه عاnأيى من وهو والقدس@, العّزة Êºء من ã Ù�تجXا ãæالفا ّ اXت�القويى الشديد وهو اKٔم�@,
ربّانيّة بقّوة قلبه حÍÉة ã| Ø�ويتج ,@ Ø ãçهوK Ø ãæروحا مرور نوع Zّر وهو ال4ّهوت@,

/@ ã Ø�والتج اKٕرتباط هذا له ويستمّر قلبه@, ع� يستويى أن ٕا� نورانّية@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٨١ مرض

مرض@:

ã| الصّحة حّد عن اKٕنسان به Oرج ما ع� يدّل صحيح أصل مرض@: ـ مقا
عليه القيام أحسن ومّرضه@: أعلَّه@/ وأمرَضه@: ,@ÏÒÈَمر اXريض وbع كان@/ ء ãÏ¾ ّ أيى
وقالوا مطَّرد@/ وقياسه مرض@, والنفاق م¿Ìقة@/ تكن n ٕاذا مريضة@: وcس مرضه@/ ã|

فzا@/ عزمه يصّح nوÍØ½ق ا¡اجة@: ã|مّرض

الطبع عن خارجة حالة واXرض تِعب@, باب من َمَرضاً ا¡يوان مِرض ـ مصبا
اXرض@/ أعراضعن واKٔورام اK�Kم أّن هذا من ويعلم بالفعل@/ ضاّرة

يقال يعقوب@: قال ا#@/ وأمرضه فـ4ن@, مِرض وقد السقم@, اXرض@: ـ صحا
اKٔمر: ã|@وا¦ريض سقام@/ ßXا الرجل مراض: ßXوا العاهة, ماله ã|@وقع ٕاذا الرجُل: أمرض

أيى الرجُل وأمرَض به@/ وليس اXرَض نفسـه من يُريى أن وا¦ارض فيه@/ التضجيع
/@ الرأيى ã| اKٕصابَة قارب

اKّٔول وذلکÍÈباِن@: باKٕنسان@, اòاّص اKٕعتدال عن اòروج اXرض@: ـ مفر
éوا كاهل الرذائل عن عبارة ãæوالثا َحَرج@/ ريِض ÒXع�ا و. ـ ّ مرضجسميى ـ
والكفر النفاق ويشبّه مَمَرض@/ ß ßwُقلو ã| ـ لقيّة Ôòا الرذائل من وغ�ها والنفاق والبخل
اÇXانع كاXرض الفضائل ٕادراك عن مانعة لكوuا ٕامّا باXرض@: الرذائل من وLوYا
النفس Xيل وٕامّا اKُخروّية@/ ا¡ياة Iصيل عن مانعة لكوuا وٕامّا ف@/ ØÍ½الت عن للبدن

ة@/ ØÍÉXا اKٔشياء ٕا� اXريض البدن ميل الرديئة اKعتقادات ٕا� wا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
قبال ã|النفس أو اÇXزاج اعتدال ã| اخت4ل هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن



مرض ٨٢

نبات@, أو حيوان أو ٕانسان ã| يكون أن من أعّم اXزاج من واXراد /@Fxوصّح Fxس4م
راض@/ ÔXا ا¥رَة وأصاب الناقة@, ومرضت الرجل@, مِرض فيقال@:

Vازاً@/ أو حقيقة أيضاً واKٔلفاظ اFدات ã| تستعمل وقد

ÇLو ع� اKٕط4ق يكون اKٔصل@: قيود لوحظت ٕاذا اXوارد هذه من كّل ã|و
والتشبيه@/ ع�اKستعارة K ا¡قيقة

:@ ã| Fك ـ اKٕنسان بدن ã|رضXفا
/@١٨٤ . ٢ ـ ع�َسَفر أو َمريضاً@ ِمنكُم كاَن ن Òf

/@٢٠ . ٧٣ ـ ÏÒÈَمْر ِمنكُم سيكوُن أن َعِلَم
اXزاج@/ واعتدال الصّحة ã| اخت4ل حدوث يراد

:@ ã| Fك ـ والباطن الروح ã|رضXوا
/@٢٠ . ٤٧ ـ ٕاليک ينظروَن َمَرٌض م ßwقلو ã|الَّذين رأيت

/@١٠ . ٢ ـ َمَرضاً اُ� فزاَدهم َمَرٌض قلوwم ã|
/@١٢ . ٣٣ َمَرضـ م ßwقلو ã|واّلذين اXناِفقوَن يقول وٕاذ

ٕا� التـوّجه مس� ع� ويس� وصفائه روحانيّته ع� يب� أن الروح س4مة
ذاته@/ وتقوية والتgيل النور nعا

من الطبيعة nوعا اXاّديات من دونه ما ٕا� تعلّق ٕامّا للنفس أّن ذلک وتوضيح
وٕامّا والتجّرد@/ والنور اXلكوت nعا من فوقه ٕا�ما تعلّق وٕامّا و¾Îواtا@/ الدنيا لذائذ

الناس@/ ب� Dف واXقام والتشّخص العنوان من وفيه لَه ما وحفظ نفسه ٕا� تعلّق
ÇIصيل ٕا� والتـوّجه اXال حّب من ولوازمه آثاره يظهر اKّٔول@: الوجه ã.ف
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اKٕجxاد Øj و¾Îواtا@, الدنيويّة واللّذات واXسكن واÌ¿Xب اXأ@كل ã| وا¦كّن الوسع
كان@/ طريق ّ بأيى واXزاحم اXعارض ودفع اXوانع رفع ã|

وسـوء والبـخل وا¡سد والتنازع والغضب والطمع ا¡رص ذلک من فيتولّد
خطيئة@/ كّل رأس الّدنيا حّب فٕاّن النّية@,

وحّب والرياء والتحق�واKٕهانة Ø%والتج Ø%التك منه Ø�يتج الثالث@: الوجه ã|و
النفس@/ حّب اXؤمن قلب من Oرج ما آخر فٕاّن واXدح@, والشخصيّة والعنوان النفس

وسعادته كFله ٕا� ويس� الصحيح ع�مس�ه الروح يب� ـ ãæالثا الوجه ã|و
ã| وNاهد وذاته مقامه وعلّو نفسه شؤون وJفظ وص4حه خ�ه Iصيل ã| وxNد

لقائه@/ وٕا� ا¡ّق وٕا� ا#
والروحـانّية@, والطهارة والنورانيّة والس4مة الصفاء له يتحقّق الوجه هذا ã.ف

تعا�@: اXع$بقوله هذا ٕا� اُش� وقد الرذيلة@, الصفات عن ويزكّيه نفسه وvّذب
ا@/ ×zَدّس َمن خاَب َوَقد ا ×z َز@كّ َمن أفَلَح َقد

هو والتدسيس /@nالساíXا عن وٕاخراجه ليس]ناسب ما تنحية هيى فالðكية
اKٕستكراه@/ مورد ã| والس) اKٕخفاء

من كّل ظهور ã.ف والثالث@, اKّٔول الوجه ã| Jصل ا Ø̂ ٕا القلب مرض أّن فظهر
يتحّصل عن@روحانّيته@وس�ه@ٕا�كFله@: اXانعة@له اKٕنسان اXنافية@Xقام الرذيلة الصفات
خصوصيّات Mسب ء ãÏ¾ كّل ã| والصّحـة اXرض فٕاّن ظاهر@/ وهذا وسقم@, مرض

وجوده@/

واKٕعتقاد@, بالقلب يتعلّقان ا ØW F Øuفٕا اKٔمراض@: من Fuوكو والكفر النفاق وأمّا
حصول أّن@حقيقة@اZKٕان Fك القلب@/ ã| ودّس Iّقق@ظلمة@وTجوبّية@وانكدار Fxوحقيق
فٕاّن النفسانّية@, الرذائل آثار من Fفه فيه@/ وس4مة وصّحة وصفاء ويق�وطمأنينة نور



مرو ٨٤

حّب من Jصل قد النفاق أّن Fك واKٔنانّية@/ النفس حّب من اKٔغلبJصل ã| الكفر
اKٔغلب@: ã| الدنيا

/@٤٩ . ٨ َمَرضـ قلوwم ã|واّلذين اXنافقوَن يَقول ٕاذ
/@٦٠ . ٣٣ ـ َمَرضواXرِجفون ُقلوwم ã| والَّذيَن اXناِفقون َينتِه Òn Bل

اXقابلة@/ ã| فذكرا

ف4 القلب@, ã| موجودة صفات يتبـعان ا Ø̂ ٕا والكفر اZKٕان أّن قطعاً نعلم ا ØWو
Kو الصفات@, رذائل آثار من والنفاق الكفر أّن Fك الðكية@, بعد Kّٕا اZKٕان Iقّق Zكن

والنفس@/ الّدنيا حّب من Fمبدئه ٕازالة بعد Kّٕا والكفر النفاق ٕازالة Zكن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مرو@:
اXعروف ابل بالواحدة يى Ødو َمْروة@, الواحدة الِبيض@, ا¡جارة اXرو@: ـ مصبا
َمْرَوروذ@, ـ خر ول�4 الشاهجان@, مرو KٔحدYا يقال Rراسان@, بلداِن ْروان@: ÒXوا ]ّكة@/
قياس@, غ� ع� زايى بزيادة ّ َمْرَوزيى ØãÏºناKٔا ã| اKُو� ٕا� والنسبة عنكبوت@/ وزان

ع�لفظه@/ ّ مرويى الثوب ونسبة
واحدtا النار@, مyا وتُقدح النار فzا تكون بّراقة بيض حجارة ْرو@: ÒXا ـ لسا

]ّكة@/ اXروة يت Ød وwا مروة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العظيمة اKٔحجار من وYا ومقابله@, الصفا ارتفاع رديف ã| إرتفاع اXروة أّن
ارتفاعات ومن اXسـجد@, من وال¿Êل Ø ã}Ì¿ال Ø ãèنوا ã| وواقعتان تشّكلتا@, الصلبة
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اXعّظمة@, مكّة من ابال æوأد Ø ã}Ì¿ال انوِب اهة ã| هو الّذيى قبيس ãèأ جبل
ُقَعيِقعان@/ وجبل

جـوانب ã|و اXسـجد@, عن منفصلت� سابقاً وكانتا للحّجاج@, اÒXسعي Fyوبي
أّن Kّٕا وغـ�ها@, وا¡بوبات العطريّات من اKٔمتعة لبيع وحجرات حوانيت اÒXسعي
ٕا� Fولواحـقه واXسـعي اXسجد أبنية وبلغت اXسعي ٕا� واتّصل وّسع قد اXسجد
فواصـل ã| وبنيت رفيعة@, فوقانيّة مرتبة للمسعي وُجعلت ها@, Ø]وأ الوجـوه ع�أحسن باXسجد ملحق عال بناء اXسجد@: أطراف دائرة من يعادGا وما واXسعي اXسجد

العاXّية@/ اXساجد أبنية أحسن من اليوم اXسجد وصار طبقات@, ث4ث أو طبقت�
باب ومن :@٨٦ ص الثامن القرن أوائل ã| اXؤلّفة رحلته ã| بطوطة ابن يقول
درجة ع¿Ìة وله@أربع ٧٦@خطوة@, ا¡رام@ٕا�الصفا أبواب@اXسجد أحد @هو الّذيى الصفا
درجـات@, `س وللمروة خطوة@/ ٤٩٣ واÇXروة الصفا وب� مسطبة@, ا Øu كأ علياهّن

خطوة@/ ١٧ Fxوسع كب�@, واحد قوس ذات وهيى

ص@١١٢@: الثامن القرن ã|@ؤلَّفXا اKٔبصار مسالک كتابه ã| فضل@ا# ابن ويقول
موضع آخر كُ«Ìبَدَرج@ٕا� قد @ُقبيس@, ãèجبل@أ أصل ã| oعظ أزرق فحجر الصفا أمّا
روة@: ÒXا وأمّا Lوها@/ أو درجة ع¿Ìة ã8اثن ٕا� مyا الناس ينxيى ما وأ@ك@ الوقوف@,
يقابل اXسجد ¾Êل ناحية من *وهو قَُعيِقعان Pبل متّصل جبل عظoٕا�أصل فحجر
ٕا� علzا َدَرج مyا يَب� فرجَة Fyبي وبقيت جزءين ع� Ë»انق قد كأ@نّه قُبيس) أبا

ذراعاً@/ ٧٨٠ واXروة ب�الصفا ما وbيع الوقوف@, آخر
أن عليه ُجناَح Rف اعتَمر البيـتأو َحّج ن Ò Òf ا� َشـعائر ِمن ْرَوة ÒXوا فا الصَّ ٕاّن

/@١٥٨ . ٢ ـ Fwف يطَّوَّ

حـول أو أمر حول والدّقة@, باللطف يُدَرك ما ]ع$ فَعيلة الشـع�ة أّن سبق
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تعا�@/ ا# عظمة
ع�@سبيل@الدوران@واKٕحاطة@الظاهرّية@, كان سواء ء ãÏ¾ حركة@حول والطواف:

:@ ã| Fك حوله@, يدور كأ@نّه التكّرر@, وع�سبيل متداوماً ٕاليه حركة أو
دون@/ لَّ ÔU ِولدان zم َعلَ وَيطوف

التوّجه وبلحاظ ,@Fyبي الّسعيى مقام ã| منظورة خصوصيّات مع واXروة فالصفا
حول m4وع آيات من تكونان العمرة@: أو ا¡ّج ã| ا¤رم للساعيى آداب لطائف ٕا�

تعا�@/ # والك%ياء العظمة
oشوع@والذّلة@والفناء@والتسلòل@اFك ع�@البيت@يُظهر وOK.@أّن@ا¡اّج@بالطواف
ويتحقّق وجّل@, عّز # والتوّجه والربوبيّة القدرة ومظهر وا4ل العظمة ã Ø�Q قبال ã|
@اòارج@بص4ة@الطواف@وباòشوع@التاّم@والركوع@والسجدة@والعبوديّة ã|@4ًال%نا¶@عم هذا

اòالصة@/
ومنxي السالک مقامات وuاية اXؤمن كFل غاية اòالصة العبوديّة كانت وØXا
التفصيل سبيل ع� به والعمل ال%نا¶ هذا ٕاعFل ã| يبتدٔي أن ف4زم العارف@: مقصد
ب� السعيى هيى والسـ�@: ال%نا¶ هذا ã| والتعّهد فيه ا£اهـدة هذه وآية والتحقيق@/

والنورانّية@/ الصفا Fyاللّت�باط الصلبة@, اKٔحجار العظيم�بل ابل�وا¡جرين
ب� Dف والس� والسلوك با£اهدة و¾Ìوعاً وعم4ً ٕاقداماً يعلن السعيى وهذا
صعب أمر ّ وأيى صلب موضوع ّ بأيى مواجهاً كان ولو شديدت�@, عظيمت� مرحلت�

شديد@/ m4م غ�
أن ٕا� واKٕياب والذهاب العمل hويد وا£اهدة السعيى ويكّرر Fyبي فيسعي

اXطلوبة@/ العبوديّة ٕا� ويصل اXقصود Jصل
الشدائد وابل�@ٕا�@اKٔمرين@من الك@ة@واKستمرار, السبع@فيه@ٕاشارة@ٕا� وعدد



٨٧ مريى

والباطنّية@/ الظاهريّة واKٕبت4ءات

السـلوك عن Ø ãا�bٕا فهرس والتقصـ�@: والسعيى والص4ة والطواف فاKٕحرام
مراحل ٕا� وهداية Ø ã�عم oوتعل عّز@وجّل, وٕا�ا# ا# ã|@ا£اهدة منتخب@من وبرنا¶

اللقاء@/ ٕا� الس�
للسعادة وIصي4ً لقائه ٕا� وسلوكاً تعا� ا# ٕا� حّجاً نظره كان ٕاذا فللحاّج
ٕا� تفصي4ً ال%نا¶ هذا ã| واهاد بالعمل حّجه نتيجة ã| يصّمم أن والف4ح@: والقرب

اXقصود@/ وصول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ مريى
بادال اُريد ٕاذا القول وتقّدم جادلته@, ومراًء@: Wاراة اُماريه وماريتـه ـ مصبا
للقائل, وتصغ�اً للقول تزييفاً قوله ã|طعنت ٕاذا أيضاً@: ماريته ويقال الباطل@/ أو ا¡ّق
ã| وام)ي واع)اضاً@/ ابتداًء يكون فٕانّه ادال@, 4Rف اع)اضاً Kّٕا اXراء وK@يكون

رية@/ ßXا ËºKٕوا شّک@, أمره@:
ٕاذا وذلک النـاقة@, َمْريى :@ اXريى واستدرار@/ ء ãÏ¾ مسح ع� يدّل :@ مريى ـ مقا
حّر@كها ٕاذا الفرُس@بيده@, مَري يشّبه@wذا ا ØWو َمرياً, يقال@مريxا@أمرvا ُمسحت@للحلب@,
ت%ق@, حجارة واXرو@: /@éبالل وتدّر Ñ�ت] ã8ّال العروق رايا@: ÒXوا كالعابث@, ع�اKٔرض
يقال الشّدة@, بعض فيه ك4م Kٔ@نّه هذا@, من الرُج4ن فيه يBَري ÇØWا راء ßXا أّن وعندنا

وWاراة@/ ِمراًء ماراه
رية@, ßXا وهيى ا@, Ôyلب درَّ :@ هيى وأمَرْت لتِدّر@/ الناقة ÍÒÈع مَسح :@ ْريى ÒXا مرا@: ـ لسا
ما استخرج قد معناه ف4ناً@, ف4ن ماَري قوGم ã| :@ اKٔنباريى ابن أع�@/ ËÉبال رية ÔXوا
/@ لتِدرَّ ÍÈَعها مسحَت ٕاذا الناقة مريت قوGم من مأخوذ وا¡ّجة@, الك4م من عنده



مريى ٨٨

اللغة ã| وأصله والشّک@/ اKٕم)اء من أيضاً راء ßXوا وادل@, اFXراة راء@: ßXوا دريد@: ابن
مريت من وغ�ها@, اòصومة ãæومعا ك4ماً مناِظره من الرجل يستخرج وأن دال ßا

لبyا@/ واستخرجت حلبxا ٕاذا الشاة
الناقة مريت من وأصله الشّک@, من أخّص وهو اKٔمر@, ã| ال)ّدد رية@: ßXا ـ مفر

للَحلب@/ ÍÈعها مسحَت ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لنفسه شيئاً منه يستخرج Ø8ح ء ãÏ¾ ã| Wارسة هو اXاّدة@: ã| الواحد أّن@اKٔصل
معنويّاً@/ أو ماّدياً

أ@ك%@/ ٕاشتقاق اXرص@: اXرز@, اXرث@, @اXرس@, وب�مواّد وبيyا
ليستخرج البحث@والك4م وٕادامة /@éالل الÍÉع@ليستخرج مسح ومن@مصاديقه@:
ع�اKٔرض وIريكه جل الرِّ ومّس لنفسه@/ مفيداً ك4ماً كلFته ومن الطرف لسان من
ÇJّصل Ø8حـ ء ãÏ¾ ã| واÇXزاولة وال)ّدد /@ ّ مـعنويى أمر ã| ولو لنفسـه أمراً ليحّصل

اطميناناً@/

أمر@/ ã| ال)ّدد وهو اFXرسة من ع�نوع يدّل ِفعلة رية ßXوا
به@/ Zاَرس ع�ما ويدّل كاللُّقمة فُعلة رية ÔXوا
اKستمرار@/ ع� دKلة Fzف واFXراة@: وا¦اريى
وٕارادته@/ اXرس ع�اختيار يدّل واKٕم)اء@:

/@ ãæعاXا wذه أيضاً الع%يّة ã| تستعمل اXاّدة أّن .O Kو
/@٥٥ . ٢٢ ـ ِمنه ِمرية ã| َكَفروا اّلذين يَزال و.



٨٩ مريى

/@٥٤ . ٤١ ـ م ß Ùwَر ِلقاء ِمن ِمريٍة ã| م Ô Øuٕا أ.
ال)ّدد@/ ã| Wارسة ã| أيى

/@٩٤ . ١٠ ـ ين Òم�Xا ِمَن تكونَّن Rف ربَِّک ِمن ا¡قُّ جاَءك َلَقد
هو الرّب من جاء ما فٕاّن الواقع@, ا¡ّق ليكشـف ال)ّدد واختـيار ا¦ايل أيى

ا¡ّق@/
والتوّجه فيه وKيصّح@ال)ّدد الرّب@تعا�, من@جانب يتحّقق@ويظهر ما@هو فا¡ّق

آخر@: أمر ٕا�
/@٦٠ . ٣ ـ ين Òم� ÔXا ِمن َتكن Rف ربَِّک ِمن ا¡قُّ

/@١٨ . ٤٢ ـ َبعيد َضRٍل ãU لَ الّساعِة ã| اروَن ÔZ اّلذيَن ٕاّن أ.
/@١٢ . ٥٣ ـ َيري َع�ما رونَُه ÔBرأيأف ما الُفؤاُد كَذَب ما@

ã| ما يُستخرج Ø8ح ال)ّدد بصورة واXكاXة البحث ã| ويزاولون Zارسون أيى
نيxّم@/

من وZاريى Oالف أن يصّح K شيئاً@, يشاهد Kو يري K من فٕاّن الض4ل@: وأمّا
ويشاهده@/ يريه

الرّب وجـود لوازم ومن التوحيد آثار من الّساعة فٕاّن الساعة@: أمر وكذلک
Kّوٕا اXيعاد@, Oلف K عادل oحك وهو وينذر Ì Ø¿ويب يكلّف ومن اKٕنسان وخالق

عبثاً@/ الروحانيّة الgاKت رابطة ã|التكاليف فتكون

أسـباب ٕا� Jتاج K الساعة ã| العود وكذلک وجّل عّز ا# خلق ٕاّن وأيضاً
أفعال وأمّا اXاّدة@/ nعا ã|و أفعالنا ã| ٕالzا Tتاج اKٔسباب ا Ø̂ وٕا ومقّدمات@, ووسائل

ع�ٕارادته@: fتوقّفة وتكوينه تعا� ا#



مريى ٩٠

َفَيكون@/ كُن لُه يقوَل أن شيئاً أراَد ٕاذا أمُره ا Ø̂ ٕا
تعا�@: اXع$قوله هذا ٕا� ويش�

@عليه أْنَعْمنا عبد ٕاّ. هو ٕان ون@/// َيِصّد منُه قوُمَک ٕاذا Rًََمثhَمر ابُن َب ßÍÔÈ ا Ø ÒXو
/@٦١ . ٤٣ ـ wا نَّ Ô� Ò]Rف للّساعِة َلِعلٌم وٕانّه ٕاÌºائيل@/// ãOلب @Rًََمث وَجَعلناُه

@كر@: الذِّ ã| Fك مبالغة@, ع�عي«Ï*ع) اXصدر اُطلق
أنزلناه@/ مباَرٌك ِذ@كٌْر وهذا ,@� ÒXللعا ِذ@كٌر ٕاّ. ُهَو وما

أّول من *ع) وجـوده فٕاّن العـلم@, يقوم به وجود أ@نّه K ِعلم@, وجـوده فكأّن
تنطبق Kو اXاّدة@, nعا وراء من وكأ@نّه الروحانّية@, Ë Ø»Q فيه حياته آخر ٕا� تكّونه

الطبيعة@/ nعا ضوابط عليه

خصوصيّات وسائر فوجوده اXعلوم@: عن اKٕحاطة@والكشف الِعلم@هو كان وØXا
الساعة@/ حقيقة ع� وٕاحاطة كشف فيه حياته جريان

فناء مع واKٕحياء@, واNKٕاد اòلق عود هو الساعة@: وقوع ã| اKٕستبعاد نعم
وحياته@: عي«Ï*ع) وجود وهذا واKٔسباب@/ اKٔبوين فقدان مع اKٕنسان وبعث اXواّد@,

طبيعّية@/ ضابطة ٕا� تستند K
و. ظـاِهراً ِمـراًء@ ٕاّ. م ßzف اِر Ô] Rف َقليٌل ٕاّ. َيعلُمُهم ما م ßt بِعـدَّ أعلُم ã Ùèَر ُقل

/@٢٢ . ١٨ ـ أَحداً م Ôyم م ßzف َتْسَتْفِت

اُمور@: الكرZة ا�Kية هذه من يستفاد
ازئيّة اKُمور من اXوضوع فٕاّن ]ثله@, أو بوحيى ا# علّمه ن ØW قليل@: ٕاّ. ـ ١
الظاهـريّة با¡واّس اKدراك ٕا� لنا سبيل Kو والعقل@, بالنظر يدرك Kو اòارجّية@,

واXشاهدة@/



٩١ hمر

نقل حيث فرد@, عددهم بل بزوج@, ليسوا م Øu@أ عّدtم@: ã| التعب� من والظاهر
سبعة@, عّدtم وأّن كل}م@/ بٕاضافة سبعة@, أو `سة أو ث4ثة كوuم ã| القائل� أقوال
وأيضاً شيئاً@, الثالث بعد يقل nو بالغيب@, َرbاً :@ ãæوالثا اKّٔول القول� بعد قال حيث

الثبوت@/ ع� يدّل والعطف اKّٔول�@, دون بالواو@, الثالث ã|الكلب عطف

وخفاء@: ٕاwام فيه موضوع ّ أيى ã|و فzم راء ßXا أّن ع� يدّل فzم@: ار@ Ô]Rف ـ ٢
راء ßXفا ا¢اطب@/ ٕا� بالنسبة أو اFXريى ٕا� بالنسبة اwKٕام كان سواء صحيح@, غ�
ã| ØDس Kو نفسـه@, ã| مستحسن غ� لنفسه@: ء ãÏ¾ Kستخراج واFXرسة ال)ّدد وهو

فيه@/ علم K موضوع

ٕاستخباراً كان ٕاذا@ يتحقّق أن Kزم اKسـتفتاء أّن ع� يدّل َتْستفِت@: و. ـ ٣
عنه@/ ّ مyيى فهو ااهل عن وأمّا يعلم@, عّمن

ء@/ ãÏ¾ ّ أيى ã| ٕاستحكام عن عبارة ٕانّه ادل@: ã| وسبق

/@Fwربط Kو اXعني�@, هذين من مأخوذ اXصطلح َدل Òفا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@hمر
/@ Òhَمر @ـ@ ãæيونا :@hمر ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

/@ Òhَمر ـ@ @ ãæياÌº :@hمر ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ومن vودا@, سبط ومن اXسيح اُّم البا@كرة Ëºٕا طغيان@, :@hمر كتاب@: قاموس
داود@/ نسل

َج%ائيُل اُرسل َحبل@أليصابات) السادس*من ال¿Îر ã|و ـ ٢٦ . ١ لوقا ٕاSيل
بـيت من لرجل Uطوبٍة عذراَء ٕا� نا¼Íßُة ٕاdها اليل من مدينٍة ٕا� ا# من ا4ÒXُك



hمر ٩٢

اÔXنَعم ا Ôxّأ@ي لِک س4ٌم وقال ا4ÒXُك ٕالzا فدخل ,@ Ôhمر العذراِء ÔËºوٕا يوسُف ٕاdه داوَد
ما وفّكرت ك4مه من اضطربت رأته ØFفل النساء@, ã| أنِت مباركة معِک ألربُّ علzا@,
نعمًة وجدِت قد Kٔ@نِّک hمر يا ã|ا ÒH K ا4ÒXك Gا فقال التحيُّة@, هذه تكون أن Ï»ع
كيف للَم4ك Ôhمر فقالت يَسوَع@/// وتُسمِّينه ٕابناً ستَحبَل�وتَلدين أنِت وها ا#@, عند
عليِک ّل ß ÒJالقُُدس الروُح Gا وقال ا4ÒXك فأجاب رج4ً@, أعِرُف لست وأنا هذا يكون

لُِک@/ تُظلـِّ Ø ã ß�الَع وقّوُة
ُحلٍم ã| ليوسَف ظَهر قد الرّب م4َك ٕاذا ان½Íفوا وبعدما ـ ١٣ . ٢ Ø8َم ٕاSيل
ِه�وَدَس Kّٔن لک@, أقول Ø8ح هناك وكن ÒÍ½ٕا�م واهُرب واُمَّه Ú ãالص� وُخذ قُم قائ4ً
وكان ,@ ÒÍ½ٕا�م وان½Íَف لي4ً واُمّه Ú ãالص� وأخذ فقام لكه@, Ôzل Ø ã� الصَّ يطلب أن ُمزِمٌع

ه�وُدَس@/ ٕا�وفاة هناك
عّز ا# بعث سـنة ع¿Ìة سبع عمران ٕابنة hمر بلغت وØXا ـ ٣٧ . ١ اÔXروج
وولدت hمر بن Ï»عي اXسيح بالسيّد فحمَلْت الروَح فzا فنفخ ج%يل ٕالzا وجّل

اXقدس@/ بيت من أميال ع� بيت¡م Gا يقال بقرية
تلَد K حنّة كانت عمران@, زوج حنّة اُمّها hمر ـ ٣٠ . ١ الورديى ابن تار±
فحملت اXقدس@, بيت َسَدنة من جعلته ولداً ُرزقت ونذرت@ٕان فدَعْت الولد, واشxت
Øj العـابدة@, معناه ,@hمر xØdا بنتاً فولدت حامل@, وهيى عمران زوجها وهلک حنّة
فتَنافَسوا اXنذورة هذه دونكم وقالت اKٔحبار, عند ووضعxا اXسجد aلxا@وأتت@wا
,@ ã8زوج خالxا Kّٔن wا@, أحّق أنا زكريّا فقال أ_xØم@, من وكان عمران بنت ا Øu@Kٔ فzا
أربع سنة بيت¡م ã| Ï»عي hمر وولدت خالxا@, ٕا�ايساع وضّمها زكريّا فأخذها
فريّا@, شيئاً جئت لقد hمر يا قالوا Iمله@, قومها به فأتت اKٕسكندر@, لغلبة وث4\ائة
Øj ف)كوها@, ِمنك}ا@, ã| معلّقاً اXهد ã| عي«Ïوهو فتكلّم ل�bوها@, ا¡جارة فأخذوا



٩٣ hمر

ماتان@, بن يعقوب ابن النّجار يوسف عّمها ابن مع Í½م ٕا� به وسارت hمر أخذته
سنة@/ ع¿Ìة ã$ٕاثت هناك وأقاما ,@ ÓDحك اراً ØS وكان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والرحلة والنسب الزواج جهة من hمر الطاهرة العذارء حياة خصوصيّات أّن
فzا@/ Uتلف والوضع وا¡بل

oالعل الرّب من النازل كلFته ã| القاطع hالكر القرآن ã| ما ٕا� نستند وLن
فنقول@: ا¤يط@, oا¡ك

ِعمران@: هو hمر ãèأ Ëºٕا ٕاّن ـ ١
/@١٢ . ٦٦ ـ عمراَن ابنَت Òhومر

هارون@: هو بالتجّوز أو نسباً أخzا Ëºٕا ٕاّن ـ ٢
/@٢٨ . ١٩ ـ َسوٍء ٕامرَء أبوِك كاَن ما هاروَن اُخَت يا

َسْوء@: سابقة FG تكن nو Ö� Ò¡صا كانا واُمّها أباها ٕاّن ـ ٣

/@٢٨ . ١٩ ـ اً بَغيّ ِک اُمُّ كانت وما َسوٍء ٕامرَء أبوِك كان ما
اُّمها@: جانب من مطلَقة معتقة منذورة ا Øuٕا ـ ٤

. ٣ ـ ã ØOمـ فتقبَّل راً رَّ ÔT ãOَبط ã| ما لََک نََذرُت ã Øæ ٕا َربِّ ِعمراَن ٕامرأةُ قالت ٕاذ
/@٣٦

تعا�@/ ا# ã| وTبxّا نيxّا وخلوص اُمّها توّجه عن ويكشف
التوّلد@: بعد أمرها وجريان توّلدها كيفيّة ـ ٥

@َكـر الذَّ وليَس وَضَعْت ]ا وا�أعلُم Ò\اُن ا Ôxَوَضْع ã Ùæ ٕا َرّب قاَلت ا Öxوضَع ØFفل
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/@٣٧ . ٣ ـ oج الرَّ يطاِن الشَّ ِمن ا Òx يّ وذرِّ بَک اُعيُذها ã Ùæ وٕا Òhَمْر ا Ôxي Ød ã Ùæ @كاُ.ن\وٕا

,@oالّرجـ الشيطان من وذّريxّا با# وأعاذtا hمر xØdا قد اُمّها بأّن ح ØÍ½ف
اُّمها@/ مقام ع�قداسة أيضاً فيدّل

تعا�@: # والعبادة اòدمة ã| ورودها كيفيّة ـ ٦

/@٤٥ . ٣ ـ Òhَمْر َيكُفل م Ûv@أ أقRَمهم ُيلقون ٕاذ َلدvم ُكنَت وما@

/@٣٨ . ٣ ـ َز@كريّا وكّفَلها َحَسناً نباتاً ا Òxوأنب
زكريّا@/ ـ راجع ـ Gا بالكفالة زكريّا وانتخب باKٕق)اع@, العبادة ã| كفيلها Øفتع�

وتربيxا@: وعبادtا نشوئها كيفيّة ـ ٧
راَب Ö¤ا َز@َكريّا zا َعلَ َدَخل F ُكلَّ ///@ َحَسناً َنباتاً ا Òxوأنب َحَسٍن بقبول ا Ûwَر فتقّبلها

/@٣٨ . ٣ ـ ا� ِعنِد ِمن قالتهو هذا لَِک Øæأ Õhَمْر يا قاَل ِرزقاً ِعنَدها َوَجَد
تعا�كان ا# ٕاّن Mيث تربية@, بأحسن ا# تربية ُرّبيتIت قد ا Øu@أ ع� فيدّل

الغيب@/ ومن عنده من يرزقها

ا#@: أعطاها وما تعا� ا# عند Ø ãæالروحا مقامها حقيقة ـ ٨
ِنسـاء ع� واصطفاِك َرِك وَطهَّ اصطفاِك اَ� ٕانَّ Ôhَمـْر يا اRXئكـُة قالت وٕاذ

/@٤٣ . ٣ ـ الّرا@كع� َمَع وYْر@كَعيى وYْسُجديى لَربِِّک ã' Yقنُ Ôhَمْر �يا ÒXالعا
الظاهريّة اKٔرجاس من وطّهرها اصطفاها تعا� ا# ع�أّن الكرZة ا�Kية تدّل
وهذا ,@�Xالعا نساء ع� تعا� ا# اصطفاها قد منتخبة صارت ا Øuٕا Mيث والباطنّية@,
ÇJصل اXقام هذا ã|و *ص)@, الرسـول بيت أهل شأن ã| النازلة التطهـ� آية نظ�

للعارف�@/ أع�مقام وهو السجود@, مقام ã| واقعة بكوuا اKقتضاء



٩٥ hمر

واقتضاء ãæالربّا الفيض وتعلّق اGKٕيّة للنفخة وجودها ã| اKٕستعداد Iقّق ـ ٩
الروحانّية@: البشارة علzا يتوّجه أن

Òhَمْر عي«Ïابُن اXسيُح ُه Ôdٕا ِمنُه بكلمٍة ِك ÔÌ Ù¿ُيب اَ� ٕاّن Ôhَمْر يا اRXِئكَُة قاَلت ٕاذ
/@٤٦ . ٣ ـ ب� اXقرَّ وِمن خرِة Ð.وا الّدنيا ã| وجzاً

َقْت وصـدَّ ُروِحـنا من فيه فنَفخنا فرَجها أحصـَنْت ã' الَّ عمـراَن ابنَت Òhوَمْر
/@١٢ . ٦٦ ـ القاِنت� وكاَنتِمَن وُكُتبِه ا Ùwر بكلFِت

ã| صـفة فـهو ومـع$@, ظـاهراً النفس ã| والعفّة ا¡فظ هو صن Ô¡ا أّن سبق
قانتة@/ مصّدقة فهيى حفظه@, ãÏÉيقت ٕانفراج مطلق والفرج صاحبه@/

اòالص والتوّجه اKٔهل@, عن والتبتّل الناس عن اKٕنزواء حال حصول ـ ١٠
اXتعال@: ا# ٕا�

م ß ßuدو ِمن َذْت ØHفا قيّاً ÖÌ Ò¾ َمكاناً أهِلها Yنتبذتِمن ٕاذ Òhَمْر الكتاِب ã| وYذ@كُر
/@١٦ . ١٩ ـ ُروَحنا ٕالzا َسْلنا فأْر ِحجاباً

اKٕلقـاء اختارت فهيى ٕاليه@/ التوّجه وترك ء ãÏ¾ وٕالقاء طرح اختيار اKٕنتباذ@:
ã| اXوجود ال%د تعب ã| تقع لئ4ّ Ø ã}Ì¾ Tّل ٕا� والقصَد وتركxم@, اKٔهل من والطرح
فzا لتكون دوuا ما وب� بيyا حجاب ÍÈب اختارت Øj وحوالzا@, اXقدس بيت

منطلقة@/

البلد@/ خارج أو اÌ¿Xق@, جانب :@ Ø ã}Ì¿ال اXكان من اXراد وليس

ã| تشـاهده أن Gا Zكن Mيث عندها@, Ø ãçال4ّهـو اXقّدس وح الرُّ [ثّل ـ ١١
اòارج@:

/@١٦ . ١٩ ـ اً َسِويّ Ìاً Ò¿ بَ ا ÒG فتمثََّل ُروَحنا ٕالzا فأرَسلنا



hمر ٩٦

Ìºيرtا وصفاء قل}ا نورانيّة كFل عن يكشف عندها Ø ãçال4ّهو وح الرُّ و[ثّل
بص�tا@/ نفوذ وشّدة

فzا@: ونفخه وح الرُّ ٕالقاء ـ ١٢
. ٤ ـ ِمنه وُروح Òhٕا�َمْر ألقاها وَكِلمتُه اِ� رسوُل Òhَمْر عي«Ïابن اXسيُح ا Ú̂ ٕا

/@١٧١

َقْت وصـدَّ روِحنا من فيه فنَفْخـنا@ فرَجها أحصَنْت ã' الَّ ِعمـراَن ابنَت Òhوَمْر
/@١٢ . ٦٦ ـ ا ØwترFبكل

وبـ� بيyا التامّة السنخيّة ووجود Ø ãçالذا اKٕسـتعداد كFل عن يكشف وهذا
بالوظائف مقابلته@وقبوله@وaله@والتسلo@لديه@والعمل تتمكّن@من Ø8ح , Ø ãçالروح@ال4ّهو

اòاّصة@/
باطل@: عن علzا وwتاuم hمر ã|الناس قول ـ ١٣

/@١٥٦ . ٤ ـ ÓDَعظ تاناً Ôw Òhع�َمْر وَقوGم وبُكفرهم
/@٢٧ . ١٩ ـ اً َفِريّ َشيئاً ِجئِت َلَقد Ôhَمْر يا

ÏÉمقت�ع يكون ما Kّٕا يعتقدون Kو نظرهم يوافق ما Kّٕا يرون K الناس فٕاّن
الطبيعّية@/ اريانات

لنظرهم@: ا¢الف اريان عن الدفاع ـ ١٤
/@٢١ . ١٩ ـ ِمنّا ًة Öaوَر للنّاِس آيًة ولَنْجَعلَه Ùَه� Ú ãع� هو َربُِّک قال

/@٣٠ . ١٩ ـ اً نبيّ ãO وَجَعلَ الكتاَب ãæآتا ا� عبد ã Ùæ ٕا قال ليه@/// ٕا فأشارت

معها وJ@Kتاج التكوينّية@, اKُمور كافّة ã| التامّة العلّة هيى تعا� ا# ٕارادة فٕاّن
فيكون@/ كُن لُه يقوَل أن ـ@ زائد أمر ٕا�



٩٧ hمر

ٕالzا@: بالنسبة اعتقادهم ã|الناس ٕافراط Øj ـ ١٥
/@١٧١ . ٤ ـ واحد ٕاله اُ� ا Ø̂ ٕا لكم خ�اً وا Òxان ثRَثة َتقولوا و.

. ٥ ـ �Ç ×G ٕا يى واُمِّ ãæذو ØHا للنّاس قلَت ءأنَت hمر عي«Ïابَن يا ا� قال ٕاذ
/@١١٦

/@hومر ,@Ï»عي ا#@, ث4ثة@: Gة �Kا ٕاّن قالوا حيث
مقامهم وراء ا ØW تعا� ا# يكون أن مرتبة ã| هو با#@: معرفxم الناس ٕاّن نعم
ÇTيط عـن خارجاً أمراً ء ãÏ¾ من أو شـخص من رأوا فٕاذا عرفاÇuم@, Tيط وفوق
للتثليث@: الفلسفية الدقيقة ãæعاXا وأمّا تعا�@/ ا# هو ٕانّه يقولوا واقتدارهم@: أفكارهم

لقوGم@/ تأوي4ً ,@ ّ الطبيعيى اريان بعد حادثة هيى ا Ø̂ فٕا
القّديسة أمر جريان ã| ا£يد @القرآن ã| ما@ورد ع¿Ìٕاbال اòمسة اKُمور هذه
وهذه مقامها@, وعلّو وقداسxا طهارtا ã|و ا#@, روح وع�ٕابyا علzا ا# س4م hمر

اKٔناجيل@/ ã| ورد ا ØW مرات}ا تعريف ã| وأ@كمل وأbع أبلغ الكرZة ا�Kيات
ِنسـاء ع� واصطفاِك َرِك وطهَّ اصطفاِك اَ� ٕاّن َمْريـُم يا اRXئكـُة قالت وٕاذ

/@٤٢ . ٣ ـ � ÒXالعا
غ� اXع$ وهذا ء@, ãÏ¾ ã| الكدورة عن واòلوص الصفاء اختيار اKٕصطفاء@:

صافياً@/ ء ãÏ¾ جعل ٕا� اKٕصطفاء ã| فالنظر واKٕختيار@/ اKٕنتخاب

Fzعل ا# Ø�ص ا# رسول بنت فاطمة بأّن الواردة بالرواية معارض غ� وهذا
bيع ã| مyّن وأفضل خ�اً كوuا ي4زم K علzّن اKٕصطفاء فٕاّن ,@�Xالعا نساء خ�

اهات@/
بصيغة التعب� ويؤيّده اXوجودين@, ا¡اÍÈين �Xالعا نساء اXقطوع ٕاّن وأيضاً

التحّقق@/ ع� الداّل ãÏÈاXا



مزج ٩٨

قبال ã| اصطفاء ٕا� ãæوالثا نف«Îا@, ã| اصطفاء ٕا� ٕاشارة اKّٔول واKٕصطفاء
النساء@/ سائر

الصفا@/ ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مزج@:
Zُزجه ال¿Ìاَب ومَزج بغ�ه@, ء ãÏ¿ال خلط ع� يدّل صحيح أصل مزج@: ـ مقا
شيئ� من نوع وكّل ¾Ìاب@/ كّل به َزج ÔZ كان Kٔ@نّه زج@: ÒXا يسّمي العسل وكأّن َمزجاً@/

لصاحبه@/ ِمزاج

طبايعه اسد: وِمزاج خلطته@, من@باب@قتل: َمزجاً ء@باXاء ãÏ¿مزجت@ال ـ مصبا
أمِزجة@/ وامع مyا@, يأتلف ã8ّال

عسل, وِمزاجه جا@/ Òðوام ازجا Ò]و ومازجه فامðج@, باXاء ال¿Ìاَب مَزج ـ أسا
منه@/ رُّ ÔXا وهو زيج@: ÒXا اللَّوز@, ã|و Îد@/ Û¿ال وهو اÒXزج طعُم طعَمه وكأّن

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

والتحقيق@:

عن مyا كّل يBيـز K أجزاء وتداخل خلط هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
أعّم@/ واòلط اXايعات@, ã| Fك ا�Kخر

وغ�ها@/ والولوج وب�الدخل Fyبي الفرق السوط ã| وسبق

/@٥ . ٧٦ ـ @كاُفوراً ِمزاُجها كاَن كأٍس ِمن بوَن ÒÌ¿ يَ أ.براَر ٕاّن
/@١٧ . ٧٦ ـ Rًبي ÒSَز ِمزاُجها كاَن كأساً@ فzا@ وُيسَقوَن

والكأس وتصفية@وٕازالة@للعفونات وا¡¿Ìات@ذوات@السموم@/ فيه@ت%يد الكافور



٩٩ مزج

Mسـن يتّصف من وهو Ø Ò%ال bع واKٔبرار ماء@/ فيه كالقدح اXظروف مع الظرف هو
واÇXعدة القلب ضعف ã| يفيد ّ عطريى نبات أصل والزSبيل الفجور@/ قبال ã| العمل

الرطوبات@/ ويرفع

الت%يد@والتسك�@للحرارة@والغليان @مورد ã|@يستعمل اFXَزج@بالكافور فال¿Ìاب
قبلها@: ما قبال ã| وا�Kية اXزاج@/ وتصفية

وَسع�اً@/ .ًRوأغ َسRِسَل للكافرين اعَتدنا ٕانّا

الشوق@: وهيجان الروحانيّة واذبات وا¡ّب والتوّجه الصفاء أثر ã| فاKٔبرار
مـ4_اً داً Ø%م ¾Ìاباً ي¿Ìبوا أن ãÏÉفيقتـ والxاب@, شـديدة حرارة باطyم ã| يوجد

بالكافور@/ Wزوجاً ¾Ìاباً اXورد فيناسب مطبوعاً@,
القلب وتقوية الرطـوبة دفع مورد ã| يستعمل بالزSبـيل اXمزوج وال¿Ìاب
عباُد ا ßw ¿Ìُب يَ َعيناً ـ Tيط مورد ã| الثانية فا�Kية اXزاج@, وتعط� ا¡ال وٕاص4ح
ي¿Ìبوا @ا¤يط@أن ãÏÉفيقت ـ ا ÔGRِظ علzم ودانيًة و.@َزمهريراً, cساً فzا .َيرون ا�@,

ال%ودة@/ وٕاص4ح الرطوبة لدفع به Wزوجاً ¾Ìاباً
¿Ìُب يَ َعيناً oَتسن ِمن وِمزاُجه اXتناِفسون فليَتناَفس ذىلَک ã|و ِمسٌک ِختاُمه

/@٢٧ . ٨٣ ـ بون قرَّ ÔXا ا ßw
اKٔبرار مورد ã| واردة فا�Kية نفسه@/ ã| وارتفاع علّو ذا ء ãÏ¾ جعل oوالتسن

وا¡ضور@/ القرب ٕا� Kّٕا نظر ليسGم اXقّرب�الّذين
الزSبيل أو بالكافور باXمزوج عyا ة Ø%عXا الروحانيّة اÌ¿Xوبات هذه ٕاّن Øj
واحد لكّل مناسبة وتوّجهاتUصوصة وجذبات بن«Êت تطابق أن Kبّد :@oالتسن أو

واòصوصّية@/ اKٔثر ã| مyا



مزق ١٠٠

ظواهـر يطابق Kو وجيه@, فغ� ية@: مادِّ باُمـور الكرÇZة ا�Kيات تفسـ� وأمّا
اKٔبرار حاKت Kو ا�Kخرة nعوا خصوصيّات أيضاً يناسب Kو الكلFت@وK@حقائقها@,

ج«Êنّية@/ باُمور ي)فّعون Kو ماّدية لّذات ٕا� يتوّجهون K واXقّرب�الّذين
الطبيعة Tيط ã|@ هيى ا Ø̂ ٕا :Fبيل@ومنافعهSوالز الكافور خواّص من ما@يذكر @ٕاّن Øj
اXاّدة@/ ماوراء nعوا ã| به يلتّذ K Fyم بواحد اXمزوج ال¿Ìاب وهكذا اXاّدة@, nوعا
الكلمت� خواّص من ما@يستفاد خ4صة وهو عاّم مفهوم اللفظ�@ٕامّا من فاXراد
@أ@ك@@الكلFت@اXوضوعة@للمع$اXش)ك@/ ã| Fك , ّ @واXعنويى ّ يى ع�@اXادِّ اXنطبق وآثارYا
ã|اللفظ ٕاستعFل فٕاّن حقيقة@/ فيكون بالكناية@, اXعنويّان اXفهومان اXراد أن أو

حقيقة@/ ي4زمه ما به مراداً ّ الظاهريى معناه

ية اXادِّ oفاهXا m4ت K والبعث ال%زخ nعوا فٕاّن :@ ّ اXاّديى اXفهوم انتفاء ٕا�وأمّا Iـتاج Ø8ح وسـقم@, ومرضوضعف وتعـب وتزاحم وتضيّق Tدوديّة فzا ã8ّال
الزSبيل@/ أو بالكافور ¾ÌابWزوج ٕا� فتوّسل ومداواة@, ودفاع معاة

/@٣٥ . ٣٥ ـ@ لُُغوب فzا@ نا@ و.@Zسُّ َنَصٌب فzا@ نا سُّ ÒZ @.
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مزق@:
ومّزقهم فتمّزق@, ومّزقته شققته@, ÍÈب@: باب من َمزقاً الثوب مزقت ـ مصبا

أثره@/ أذهب ملكه@: ومّزق الب4د@/ من وجه كّل ã| فّرقهم ق@: Wزَّ كّل ا#
ّزقه@/ ÔZ ومّزقه Zِزقه@, ومَزقه ء@, ãÏ¾ ã| Hّرق ع� يدّل صحيح أصل مزق@: ـ مقا
ِجلدها@/ عyا يتمّزق يكاد جّداً Ìºيعة ِمزاق@: وناقة اXمزوق@, الثوب قطاع َزق@: ßXوا

به@/ رمي بَذرقه@: الطائر ومَزق



١٠١ مزق

ا¦زيق@: خرقه@/ [ّزق@: فا^زق قه ومزَّ مَزقه وLوها@/ الثياب شّق اXزق@: ـ لسا
أمـزاق وثوب وَمِزق@/ َمزيق وثوب الثوب@, من القِطعة زقة@: ßXوا والتقطيع@/ التخريق

وِمَزق@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ÇOتلف اXعـ$ وهذا تفـّرق@, مع تفّتـت هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
تفّرقها@/ Øj بدنه وأجزاء اKٕنسان @أعضاء ã|تفّتت ومن@مصاديقه@: حØ8اXوضوعات@Mس}ا@/ وحياtم وجودهم ã|وتفّتت أفرادهم@/ وتفّرق وQّمهم القـوم تشكّل ã|وتفّتت
اÇXلک ã| و[ّزق شكله@/ وزال ã�ب ٕاذا الثوب ã| و[ّزق أجسـادهم@/ وتتفّرق لكوا Ôv

ا¡كومة@/ آثار وذهاب
ٕاشتقاق@/ واXذق@: واXضغ واXزع اXزاج ومواّد وب�اXاّدة

به@/ اXفعول ٕا� والنسبة والتحقّق الوقوع جهة ع� يدّل وا¦زيق
ãU لَ ٕاّنكم ق زَّ ÔW كلَّ rق ُمزِّ ٕاذا ُينّبئكم َع�رجل َنُدّلكم َهل َكَفـروا الَّذيَن وقاَل

/@٧ . ٣٤ ـ@ َجديد َخلق

ياتلكّل Ð.ذلک ã| ٕاّن ق Wزَّ كلَّ قناهم ومزَّ أحاديَث فجعلناُهم Îم Ò»أنُف وظَلموا
/@١٩ . ٣٤ ـ@ َشكور َصبّار

ويتأ@كّد به@, اXفعول ٕا� الفعل تعلّق ã| ومبالغة ع�شّدة ليدّل التعب�بالتفعيل
اXصدر@, K ٕاËºاXفعول بالتعب�بصيغة وهكذا ع�ا¦امّية@, كّل@ليدّل اXع$@بكلمة هذا
يدّل اXفعول Ëºوٕا ÍÈباً@, ÍÈبت كقولنا الفعل نفس ã| تأ@كيد ع� يدّل اXصدر فٕاّن
ã| ا£هول وب�الفعل بينه تناسب ٕا� مضافاً الفعل@, به اXتعلّق اXفعول ã| تأ@كّد ع�

اKُو�@/ ا�Kية
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وع� أنف«Îم@, وظلموا ـ@ قوله نتيجة أحاديث@: فجعلناهم ـ@ تعا� قوله وأمّا
اKٔحاديث@/ عل وتبي� توضيح هو الّذيى ع�ا¦زيق قّدم هذا

اKٔحاديث @بقاء Øj الظا�X@وبوارهم@وفناؤهم, ه4ك جعلهم@أحاديث@: من ويراد
بالذكر,@وا¡دوث د@@بالذكر@ويروي@من@حاtKم@ووقائعهم,@وا¡ديث@ما@يتجّدد @تتجّد ã8ّال

متأّخر@/ زمان ã| ء ãÏ¾ تكّون هو
الكافـرين ه4ك عن ذ@كر وفzا سـبأ@, سورة ã| ذ@كرت اXـاّدة أّن وO@Kـ.
وعامل سـبب ِّ بأيى قاً Wزَّ ُجعل من بعث عن السورة ابتداء ã| سئل وقد ,@�Xوالظا

وأهله@/ السبأ مّزق Fك بظلمهم@, تعا� ا# جانب من [زيقهم يذكر Øj @كان@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مزن@:

زن@: ÔXا ـ فاKُو� القياس@: متباينة كلFت ث4ث فيه صحيح أصل مزن@: ـ مقا
م4َٔها@/ ِقربته@: َمزن ـ والثالثة النَّمل@/ بَيض اXاِزن@: ـ والثانية ُمزنة@/ والقطعة السحاب@,
زن ÔXا ولعّل سخاء@/ زن ÔXبا يتشبّه كأ@نّه علzم يتفّضل أيى أصحابه@, ع� يتمّزن وهو

عليه@/ ع fفرَّ سواه وما الباب@, ã| اKٔصل هو

القبيلة@, يت Ød وwا ُمزيَنة@, وتصغ�ها ُمزنة@, الواحدة السحاب@, زن@: ÔXا ـ مصبا
الياء@/ Mذف ãæُمَز ٕالzا والنسبة

ما أ@ك@ البيضـاء@, السحابة زنة@: ÔXوا ُمزنـة@/ تصغ� وُمَزينة ـ ١٨٠ اKٕشتقاق
أيى قومه@, ع� يتمّزن ف4ن تقول@: العرب أّن زيد@: ãèأ وعن ُمزن@/ وامع ُتنَسب@,
يسّمي وهو ا§ل@, بيَض من ٕامّا شيئ�@: من ٕاشتقاقه وماِزن@: ـ ٢٠٣ ـ علzم يتفّضل

قومه@/ ع� يتمّزن قوGم من وٕامّا زن@/ ÒXا من وٕامّا ماِزناً@/
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ÏÉم و[ّزن@: وُمزوناً@, َمزناً Zُزن مَزن ا¡اجة@, طلب ã| اÌºKٕاع زن@: ÒXا ـ لسا
تَري أيى وا¦ّزن@: العدّو@/ من فرار يوم كان ٕاذا َمزن@: يوم هذا ويقال@: وذهب@, لوجهه

هناك@/ ولسَت ع�غ�ك فض4ً لنفسک
حال@/ و عادت ـ@ َمُزنا@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:

صـفات السـحاب ã| كان ا@ ØXو السـحاب@, هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
والذهاب ا¡ركة وÌºعة والسخاء@, اKٕعطاء اKٕضاءة@, البياض@, مyا ع�وخصوصيّات@, اXاّدة فتطلق منه@: واKٔودية والنباتات ãÏÈراKٔا واستفاضة اKٕنسان@, مقابل من

ع�اKستعارة@/ ãæعاXا هذه
ال«Ìيانّية@/ من fأخوذ وا¡الة@: العادة مفهوم وأمّا

ويطلق وجّر@, سوق هو السحاب ã| اKٔصل أّن والسحاب@: زن ÔXا ب� والفرق
الفضا@/ ã| منبسطاً ٕاSراره باعتبار السحاب

وكوuا والذهاب ا¡ركة Ìºعة باعتبار اXازن@, علzا فيطلق البيضاء@: وا§لة
بيضاء@/

رؤية أو لوجهه@, الذهاب Ìºعة هو اXاّدة@: ã| اKٔصل بأّن نقول أن يصّح Kو
مضافاً متضاّدة@, oمفاه هذه فٕاّن :@4ٔXا أو اXدح@, أو اKٕضاءة@, أو واKٕفضال@, الفضل
ع� حقيقة فيكون ]ع$السحاب@, زن ÔXا هو واXستعمل القرآن ã| تستعمل n ا Øu@أ ٕا�

اXب$@/
/٦٩ .@٥٦ ـ لوَن ß Ö̀ ÔXا Lُن ْزِنأم ÔXا ِمَن @أنَز¦وُه Ôrءأن بون ÒÌ¿ تَ اّلذيى اXاَء Ôrأفَرأي
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حركته Øj بصورة@السحاب@, الفضاء ã| @Qّمعه Øj ٕا�@تبخ�اXاء زن@ٕاشارة ÔXا ذ@كر
بالرسوب@/ ابال ã| وتصفيته اXطر بصورة نزوله Øj منظور@, موضع ٕا�

وهو اÌ¿Xوب@, اXاء Iّصل ã| تعا� ا# رتّ}ا قد واُمور طبيعيّة أسباب وهذه
واKٔودية وابال واKٔرضواGواء ال«Êوات من nالعا خلق ã| بديع ع�نظم يتوقّف
ونظمها, وخصوصيّات@مواّدها@وكيفّية@خلقها والر´@وا¡رارة@وال%ودة@والشمس@والقمر

الطبيعّية@/ اارية اريانات هذه ã| وKٔعFلنا لنا تأث� Kو تعا�@, ا# بيد وكّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مسح@:
اXسح أبو@زيـد@: قال عليه@/ اليد أمررت مسحاً@: باXاء ء ãÏ¿ال مسحت ـ مصبا
باXاء يديى مسحت يُقال َغس4ً, ويكون اXاء@, ٕاصابة وهو مسحاً يكون العرب @ك4م ã|
برؤوِسكُم وامَسحوا ـ@ تعا�@ قوله ومنه اغتسـلت@/ ٕاذا باXاء و[ّسحت غسلxا@, ٕاذا
ٕاط4ق جاز فٕان فاXسح@مش)ك@ب�@معني�, غسلها, ]سح@اKٔرجل فاXراد ـ وأرجلكم
ÇTذوف@/ فالعامل باXنـع قيل وٕان ك4م@, ف4 Vازاً أو حقيـقة اXعني� وٕارادة اللفظة
ُمسوح@, وامع الب4س, واXسح: واËºKٕ@اXساحة@/ ذرعxا, اKٔرض@مسحاً: ومسحت
الفتنة صاحب الدّجال واXسيح@: بالش�@/ معّرب@وأصله مرh@*ع), عي«Ïبن واXسيح@:
أيى مسيح@, درهم ومنه حاجب@/ Kو ع�له Kو وجهه ã Øش� أحد مسح Kٔ@نّه العظمي,

أطلس@/

بيَديى ومسحته بَسطاً@/ ء ãÏ¿@ال�ع ء ãÏ¿ال ٕامرار وهو أصل@صحيح, مسح@: ـ مقا
K Wسوح وجهه ã Øش� أحد سيح@: ÒXوا جامعها@/ مسحها@: فيقولون@: يستعار Øj مسحاً@,
الَعرق@, سيح@: ÒXوا الع�@/ Wسوح Kٔ@نّه مَسيحاً@, الدّجال يى Ød ومنه حاجب@, Kو ع�له
واKٔمسح@: ُمسح@/ قد نقشه كأّن اKٔطلس الدرهم سيح@: ÒXوا سح@, ÔZ Kٔ@نّه به يى Ùd ا Ø̂ وٕا
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اKٕسـتعارة@/ جهة ع� أيضاً بالسيف يكون واÒXسح ُمسح@/ قد كأ@نّه اXستويى اXكان
باFل مُسح وجهه كأّن bال@, من مَسحة ف4ن وع� قطعها@/ بالسيف@: يده ومَسح
مَـلَک@/ مَسحة عليه كأّن ويقولون مَسيحاً@/ الّس4م عليه اXسيح يى Ød ولذلک مسحاً@/

هن@/ بالدُّ سح Ô] ا Øu@Kٔ وائب@, الذَّ سائح@: ÒXوا
اKٔرض@باòيط / وقاَس تقديساً / دَهن@ومَسح@بالزيت *ماَشح) ـ قع

اXنتظر@/ @اXسيح *آراميّة) *ِمِشيحا)  ـ قع

@مسيح@/ = ِمِشيحا@ ـ@ @ ãæياÌº ,@ آراميى ,@ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:
سـواء اXّس@, ã| آخر ء ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾ ٕامرار هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
أم اXمسوح أو اXاسح ã| ء ãÏ¾ٕا�ٕاذهاب النظر كان وسواء آخر@, بعضو أو باليد @كان

/@K
/@K أم وٕاحساس بٕارادة Fyبي لصوق Vّرد واXّس@:

اKٕحساس@/ فيه يعت% واللمس@:

يكون القيدين أحد فقد وٕاذا معاً@, واللصوق اKٕمرار ¡اظ من اKٔصل ã| ف4بّد
وQّوزاً@/ ٕاستعارة

ومسح Vّرداً@/ أو ]اء اKٔعضاء من ع�عضو اليد مسح اKٔصل@: مصاديق ومن
الع�والوجه ومسح أملس@/ يكون Ø8ح الدرهم ومسح ء@/ ãÏ¾ ّ بأيى اKٔرضوقياÎºا

وتسويxا@/ اKٔرض ومسح والعطر@/ بالزيت البدن ومسح Wسوحاً@/ يكون Ø8ح
وال«Ìيانّية@/ ا�Kراميّـة من مأخوذة فالكلمة الّس4م@: عليه Ï»عي اXسيح وأمّا
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وكان@اXسح@بالدهن@ا¢لوط@بالعطر  متداوKً@ب�@الع%يّ�@وغ�هم,@للت¿Ìيف@والتقديس/
اXسيح@: بعنوان ا£يد القرآن ã| القرآن ã| تذكر مطالب ٕا� ونش�

أّن اXتعال@: ا# ك4م ã| Ï»وعي اXسيح ã8كلم ٕاستعFل موارد من يستفاد ـ ١
استعFل نري ولذا لقب@/ أو ّ ثانويى Ëºٕا واXسيح الّس4م@/ عليه له Ø ã�أص Ëºٕا Ï»عي
عّز ا# خطابات ã| Fك أخري@, جهة ٕا� نظر دون من ٕاليه اKٕشارة موارد ã| اKّٔول

وجّل@:

/@٨٧ . ٢ الُقدسـ بروِح وأّيدناُه البيِّناِت Òhَمْر عي«Ïابَن وآتينا
/@٥٥ . ٣ ـ متَوّفيک ã Ùæ عي«Ïٕا يا ا� قال ٕاذ

/@١١٦ . ٥ ـ ãæذو ß ØHا للنّاِس قلَت أ@أنَت Òhَمْر عي«Ïابن يا ا� قاَل وٕاذ
:@ ã| Fك وجوده@, نفس ٕا� النظر يكون موارد ã| أو

/@١٣٦ . ٢ ـ الّنبيُّوَن Ò ãçاُو موÏºوعي«Ïوما Ò ãçاُو وما

/@٥٢ . ٣ ـ أنصاريى َمن قاَل الكفَر م ÔyمÏ»عي أحسَّ ØFفل
/@٥٩ . ٣ ـ آَدم كَمَثِل اِ� عي«Ïعنَد مثَل ٕاّن

/@٦ . ٦١ ـ ٕاÌºائيَل ãOب يا Òhمر عي«Ïابُن قاَل وٕاذ
وتعظيمه Qليله ٕا� قصد دون من وجوده@, نفس ٕاراءة اXوارد هذه ã| فالنظر

مقامه@/ وترفيع

وحفظ oوتعظ Qليل ٕا� النظر يكون موارد ã| فيكون اXسيح@: استعFل وأمّا
:@ ã| Fك مقام@,

/@٤٥ . ٣ ـ Òhَمْر عي«Ïابُن اXسيُح ُه Ôdٕا منُه بكلمٍة Ìِك Ù¿ُيب اَ� ٕاّن
/@١٧١ . ٤ ـ وكلمتُه اِ� َرسوُل Òhَمْر عي«Ïابُن اXسيُح ا Ø̂ ٕا
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/@١٥٧ . ٤ ـ ا� َرسوَل hَمْر عي«Ïابَن اXسيَح قتلنا ٕانّا م ÔGوقو
والت¿Ìيف@/ التجليل جهة فzا في4حظ

واKٕفاضة Ø ãæالروحا اXسح من أعّم وهو باXسح@, متّصفاً كان من اXسيح ـ ٢
/@ Ø ãæالبد ّ الظاهريى اXسح ومن اXعنوّية@,

آية@: من اXستفاد فهو :@ Ø ã$التكوي Ø ãæالروحا اXسيح أمّا
/@٤٥ . ٣ ـ Ï»عي اXسيُح ُه Ôdٕا منُه بكلمٍة Ìَك Ù¿ُيب اَ� ٕاّن

خصوصيّات و]ناسبة ا# قِبَل كانت@من التسمية اGKّٕية@مشعرة@بأّن البشارة فٕاّن
Ø ãæالروحا سح@بالزيت@بعده@/@واXسح Xا حصول ٕا� K@بالنظر التوّلد@, من@أّول@زمان ذاتيّة

:@١ . ٦١ ـ ٕاَشعياَء ã.ف اKٔنبياء@, ألسنة ã| مستعم4ً @كان

Kٔعِصب ã$َأرَسل اXسا@ك� Ì Ù¿بKُ ã$مَسـَح الربَّ Kّٔن Ú ã�ع الرّب السيِِّد ُروُح
النَّوح@/ عن ِعَوضاً َفرح وُدهن ماد الرَّ عن ِعَوضاً Kًا Òb م ÒzعطKُ القلب@/// يى ßÌ ß»مُنك
ã Ø�تجXا النور فهو منه@, كلمة كونه ٕا� راجعة Wسوحيّته حقيقة أّن ٕا� مضافاً

وجّل@/ عّز ا# صفات عن اXنبئة الظاهرة وا�Kية
وÊÈ_ه بالزيت مسح منه يراد مسح@: ـ الكتاب قاموس ã.ف : Ø ãæالبد اXسح وأمّا
اXوسوّية@, ال¿Ìيعة ã| به Kًمعمو اKٔمر هذا وكان وجّل@, عّز ا# خدمة ã| Nعل ٕانساناً
اGيكل@, ã|و اKٔعياد ã|و والفرح ال«Ìور موارد ã| اXعطّرة باKٔدهان Zسحون وكانوا

والكهنة@/ والس4ط� اKٔنبياء Zسحون ØDس Kو
ٕا� ٕاشارة اXسيح@, دون بالكلمة البشارة التعب�بتعلّق منه@: بكلمة Ìك Ø¿يُب ـ ٣
الظاهر@/ ã| ã Ù�تجXا Ø ãçال4ّهـو التاّم واXظهر الرفيع Ø ãæالروحا والوجود اKٔسـ$ اXقام
وسـبق ,@ËºKٕا بعنوان باXسيح التبش� تعلّق ٕاذا مسـتفادة غ� اòصوصيّات وهذه

/@Ï»عي ã| الكلمة توضيح



مسح ١٠٨

وخصوصيxّا@/ البشارة ية ØYأ ٕا� ٕاشارة التعب� ã.ف
وجود مورد ã| اKٕستعFل وكان فقط@: وت¿Ìيف oتعظ ٕا� النظر كان ٕاذا ـ ٤
يسـتنكف لن ا�@, ابن اXسـيح فـيقال@: واُمّه Ï»عي Ëºٕا فيحذف مشـّخصة@: قرينة
ابن اXسيح هو ا� ٕاّن فيقال@: فقط Ï»عي Ëºٕا Jذف أو /@� َعْبـداً يكوَن اXسيحأن

/@ Òhَمْر ابن اXسيح ما ,@hمر
نوح ومن ا�@, عند Ï»عي مَثل ٕاّن ـ كذلک ÇVّرداً Ï»عي Ëºبٕا التعب� أّن Fك@

/@Ï»وعيÏºوموoوٕابراه
العرفّية@/ اXكاXات ضوابط ع� جارية أمور فهذه

/@١٧ . ٥ ـ hَمر ابن اXسيُح هو اَ� ٕاّن قالوا الَّذيَن كََفَر َلَقد ـ ٥
/@٣٠ . ٩ ـ ا� ابن اXسيح صاري النَّ وقالت

/@١٧٢ . ٤ ـ � عبداً يكون أن اXسيُح َيستنكف لن

متناه وغ� ذاته ã|و بذاته حيّاً يكون أن Kزم تعا� ا# أّن Tلّه ã| ثبت قد
وا¡ّد@/ واKٕنxاء واKٕحتياج والضعف الفقر ي4زمه Kّوٕا Tدود@, وغ�

اُموره جريان ã| وهو وTتاجاً@, وTدوداً Kًومتحّو ÓÊ Ø»مستحدثاً@ومتج ومن@كان
اXاّدية باKُمـور اKسـتعانة ٕا� Tـتاج بل ذاتـه@, ã| mقا وغ� بذاتـه مسـتغن غ�
اXزاج@وس4مة والروحانّية@من@اXكان@والطعام@وال¿Ìاب@واللباس@والع¿Ìة@وحفظ@صّحة
ضعيف@, Tدود Uلوق عبد فهو واXناجاة@: والدعاء البدن@والعبادة@واòضوع@واòشوع

والطاعة@/ العبوديّة ãÏÉيقت وخلقه ومزاجه
وجهل uاية@ض4ل مع$@كان: ّ بأيى ا¤دود, ا¡ادث اKٔلوهّية@ٕا�ا¢لوق فنسبة

ا¡ّق@/ عن واLراف



١٠٩ مسح

ã| وَمن ه واُمَّ hمر ابن اXسيَح لک Ôv أن أراَد ٕان َشيئاً اِ� ِمن Zلک ن Ò Òf ُقل ـ ٦
/@١٧ . ٥ وأ.رضـ وات مى السَّ ُملک وِ� يعاً Òbأ.رض

عّز ا# فٕاّن اXسيح@, هو ا# بأّن اعتقادهـم ع� ورّد السابقة@, ا�Kية تتّمة هذا
قدير@, ء ãÏ¾ كّل ع� وهو اKُمور أزمّة وبيده اXطلق@, القادر ا¤يط القيّوم هو وجّل
يصّح فكيف وسلطانه@, وقيّوميّته حgه Iت خاضع وعبد رسول hمر ابن واXسيح

باُلوهّيته@/ القول

اKٔقانoالث4ثة@: من وأصل اُقنوم أ@نّه ابن@ا#@أو أ@نّه ا#@أو هو اXسيح فالقول@بأّن
الواهية@: التخي4ّت من غ�ذلک أو واُّمه@, واXسيح ا# أو واXسيح@, القدس وروح ا#

القاطع@/ وال%هان ا¡ّق خ4ف وع� فاسدة @كلّها
/@Ï»عي عنوان Iت قلنا ما ٕا� مضافاً اXسيح@, بعنوان يرتبط ما هذا@

راِفق ÒXٕا�ا وأيدَيكُم وجوَهكُم فاْغِسُلوا Rة ٕا�الصَّ Ôr Ôe ٕاذا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ يا
فـاْمَسـُحوا َطيِّباً َصعيداً مـوا فَتيمَّ ///@ Öالَكْعَبـ� ٕا� وأرُجَلكُم بُرؤوِسـكُم وYْمَسُحوا

/@٦ . ٥ ـ منه وأيديكُم بوجوِهكُم

الرأس ومسح واليدين@, الوجه غسل الوضوء ã| ويعت% اXسح@, يقابل الغَسل
واليدين@/ الوجه مسح التيّمم ã|و جل�@/ والرِّ

هـذه بBم واXسح الغسل جل�@: الرِّ مسح ã|و واليدين الوجه َغسل ã| وKزم
عرفاً@/ اKٔعضاء

اXسـلّمة العرفيّة معانzا ع� واXسح@: والغَسل اKٔعضاء هذه من كّل فيحمل
ي)اءي ما والرجل@: الوجه من ف�اد والكعب@/ كاXرفق ,@ Øمع� Mّد أن@يقيّد Kّٕا اXتيقّنة,

اòارج@/ ã| Fyم اX)اءي الظاهر وهو عرفاً@, Fyم



مسخ ١١٠

الربط Iقّق Vّرد ع� يدّل الربط@: ع� الداّل الباء Mرف مyا يذكر ما ٕاّن Øj
ما 4Rف /@Kًاbٕا التيّمم ã| واليد الوجه ومسح الوضوء@, ã| بالرأس اXسح وصدق
الوجـوه غسل ã| Fك عرفاً@, اKٕسـتيعاب فيلزم حرف@: واسـطة بدون Kًمفعو يذكر

الكعب@/ راجع الكعب�ـ ٕا� اKٔرجل ومسح ,@ واKٔيديى
ٕا� K جل@, والرِّ اليد وهو اXوضوع ٕا� راجع والكعب اXرفق قيد أّن .O Kو

واXسح@/ الغسل وهو ا¡كم
الشيعة@/ فقهاء يعتقد ع�ما قاطع برهان فا�Kية

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

مسخ@:

ء, ãÏ¿ال طعم وقلّة ع�تشويه يدّل وهو اXسخ ـ ٕاحداYا كلمتان@: مسخ@: ـ مقا
م4َحة K َمسيخ@: ورجل قبيحة@/ ٕا�صورة حسنة صورة من َخلقه شّوه ا#@: ومسخه
ُتنسب اXاسخّية@: ØãÏ ß»ِالق اKٔخري@: والكلمة طعم@/ Kو له ِملح K َمسيخ@: وطعام له@/

اKٔسد@/ من رجل ماِسخَة@: ٕا�
ومسـخ غ�ها@/ ٕا� علzا كان ã8ّال صورته حّول مَسخاً@: ا# مسخه ـ مصبا

كتابته@/ ã| اXع$ فأحال صّحف ٕاذا الكاتب@:

بعض قال صورة@/ ٕا� صورة من FويلهIو لق Ôòوا لق Òòا تشويه اXسخ@: ـ مفر
قد ومسخ لق@, Òòا مسخ وهو العينة ã| Jصل خاّص مسخ ÍÈبان@: اXسخ ا¡gاء@:
ذمoمن لق ÔR متخلّقاً يص�اKٕنسان أن وذلک ُلق@, Ôòا مسخ وهو زمان كّل ã| Jصل
ه@@كاcòير, ÒÌ Ú¿ال@ ã|ا¡رص@كالكلب@,@و شّدة ã| أن@يص� Lو أخ4ق@بعضا¡يوانات@,
واòنازير@/ الِقَرَدة وجَعلمyم ـ قوله ã| الوجه� أحد وع�هذا كالثَّور@, الَغFرة ã|و



١١١ مسخ

َخلق Iويل الxذيب ã|و مyا@/ أقبح صورة ٕا� صورة Iويل اXسخ@: ـ لسا
اòلق@/ ه مشوَّ وكذلک وَمسيخ@, مَسخ وهو َسخه ÒZ قرداً ا# مسَخه أخري@/ صورة ٕا�

اّن@/ مسيخ ااّن عبّاس ابن حديث ã|و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واXؤاخذة العقوبة جهة ã| ء ãÏ¿لل ّ معنويى مسخ هو @اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
الباطنّية@/ أو الظاهريّة الصورة ã| KًّوIيوجب Mيث الشديدة

الصـورة ã| Øوتـغ� ÇIّول حصول فهو اòفيف أمّا وشـديد@: خفيف فاXسخ
اòبيـثة الصفات ã Ø�Q وبواسطة السيئة اKٔعFل نتيجة ã| ل4ٕنسان ال%زخيّة الباطنيّة

ا¡يوانّية@/ الصفات من قلبه ã| ما ع�طبق اKٕنسان باطن فيتحّول الظلFنّية@,
وزكّـي روحـه ونّور قلبه أخلص من يشاهده Ø ã$الباط والتحّول اXسخ وهذا

واليق�@/ اZKٕان بنور نفسه@,
البدن@, ã| التاّم ظهوره Øjالقلب ã| Iّول حصول فهو التاّم@: الشديد اXسخ وأمّا

القلب@/ ع�وفق وصورته البدن وينقلب فيتأّثر
القهرّية@, الطبيعيّة اريانات من بل البصائر, مسلّمة@لذويى م¿Îودة اُمور وهذه

ااهل@/ ا¤جوب Kّٕا ينكرها Kو
ã| تبديل فٕانّه وٕارادته@, ا# بأمر يقع ا Ø̂ ٕا اòارج ã| الكامل اXسخ Iقّق ٕاّن Øj

القرد@/ راجع أمره@, ٕا� وJتاج اòارج ã|و ا# خلق
ـ@٣٦.@٦٨@/ ُمضيّاً@و.يَرِجعون استطاعوا م@fا ßxع�مكان َسْخناُهم ÒX َنشاء ولَو



مسد ١١٢

ã| وما س�tم ومطابقاً الباطن ã| عليه كانوا ما ع�وفق صورtم Lّول أيى

ã| عي¿Îم فيتوقّف الظاهرّية@: صورtم غ� صورة ع� وكانوا مُسخوا فٕاذا قلوwم@,
Kو ا¡يوانيّة اXعيشة من عليه كانوا الّذيى برناVهم ٕادامة Gم Zكن Kو الدنيا ا¡ياة
وKينفعهم@الندامة@والتنّبه@/ اXاضيّة سوابق@حاtKم@ومعاي¿Îم الرجوع@ٕا� يتمكّنون@من
أمـر وحقيقته مبدؤه هو الّذيى اòفيف اXسخ بأّن اKٕنسان يتوّجه أن فال4ّزم
يرجع Ø8ح ,Í¼من قّوة و. نا لُه fا Ìائر Ø»ال@ Òيوم ُتب� Ø�ويتج مسّلم@مشاهد,@وسيظهر

حياته@/ ٕادامة ã| يسبق أو عيشه جريان مÏÉمن ما ٕا�
أو صا¡ة وأعFله اKٕنسان أخ4ق ٕانعكاس وحقيقة ا£ازات@, من نوع وهذا

ـ نفسه ã| طا¡ة
يََره@/ اً ØÌ Ò¾ ذَّرة ِمثقاَل َيعمل وَمن يََره َخ�اً ذَّرة ِمثقاَل َيعمل ن Òf

ØÌ¿وال �òا نفس يري فهو ,@ ØÌ¾ أو خ� من عمل ما يري اKٕنسان ٕاّن يراد
ازاء@/ رؤية اXراد وليس عمل@, من

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

مسد@:

من يتّخذ ليف َسد@: ÒXفا وطّيه@/ ء ãÏ¾ َجدل ع� يدّل صحيح أصل مسد@: ـ مقا
لق Òòا دولة ÒV Wسـودة@: وامرأة اKٕبل@/ أوبار من يتّخذ حبل واXسد@: النخل@/ جريد
الليف@, َسد@: ÒXوا الفتل@/ أ@نّه أصله ã| بعÎÉم وعبارة مس)خية@/ غ� اXمسود@, @كا¡بل

للَحبل@/ يُفتَل أن شأنه من Kّٔن

أو ليف من حبل أيضاً@: واÒXَسد مسد@/ من حبل يقال الليف@, َسد@: ÒXا ـ صحا
مَْسداً@: أمُسده ا¡بل ومََسدُت أوبارها@/ من أو اKٕبل ُجلود من يكون وقد ُخوص@/



١١٣ مسد

وهيى واKَْٔرم@, ْدل Òوا والَعْصب اÒXْسد حسنة وجارية Wسـود@, ورجل فتله@/ أَجدُت
Wسودة@/

َوَبر أو َشَعر أو خوص أو ليف من حبل َسد@: ÒXا ِسيده@: ابن اللِّيف@/ َسد@: ÒXا ـ لسا
كان@/ ء ãÏ¾ ّ أيى من أو ُجلود أو اKٕبل ُجلود أو ُصوف أو

خرما@/ ليف از طناب @= مازدا@ ـ@ @ ãæياÌº @ـ@ ãتطبي� فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ا¡بل هو واXسلّم معمول@, ء ãÏ¾ ّ أيى من ا¡بل هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
من مأخوذة اللغـة فٕاّن :@oالتعم وأمّا ا¡ـجاز@, ã| اXعمول خوصه أو Kل ليف من

اXطلق@/ هو حوله@, وما الشام أهل ب� Dف اXتداول وا¡بل ال«Ìيانّية@,
/@٥ . ١١١ ـ َمَسد ِمن َحْبٌل ِجيِدها ã| َطِب Ò¡ ا الََة Ø Òa وامرأتُُه

فوق ما وهو الُعنق من القُّدام يد@: ßوا /@ Ó$معـ أو ظاهراً ٕامّا يتوقّد ما َطب@: Ò¡ا
ٕاليه@/ يتوّسل Wتّد طويل ء ãÏ¾ بل@: Ò¡وا الصدر@/

ية@: �Kا قبال ã| ا¡بل وهذا
يعاً@/ Òb اِ� بِل ÒM واعَتِصموا

Mبل وشّده وTدوديّته العنق ربط ٕا� ٕاشارة العنق@: ã| ا¡بل بكون والتعب�
الّذيى ا# Mبل واKٕعتصام التعلّق قبال ã| الضعف@, غاية ã| ضعيفة وأمثاله ليف من

له@/ K@@انفصام

بوجه@, wا اعBد K زائلة متحّولة هيى ã8ّال بالدنيا التعلّق هو ا¡بل هذا وحقيقة
با¡ّق@/ الكفر ٕا� ينxيى وهذا



مّس ١١٤

وعـصيان خ4ف ّ Kٔيى اXوجب هو الضعيف ا¡ـبل wذا التعلّق أّن وO@Kـ.
خطيئة@/ كّل رأس الّدنيا حّب @ٕاّن ـ ورد وقد اXتوّقد@/ ا¡طب وهو واLراف@,

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

مّس@:
من بيديى ٕاليه أفضيت قتل@: باب من لغة ã|و تعب@, باب من مِسسته ـ مصبا
كنايـة ومَسيساً@: مَّساً ٕامرأتـه ومّس سيس@/ ÒXا ËºKٕوا قّيـدوه@, هكذا حائـل@, غ�
Wاّسـة وماّسه أأت@/ كذا@: ٕا� ا¡اجة ومّست كذلک@/ Wاّسـة Îا Øºوما اFع@, عن
أصـابه@/ جسداً@: اXاء ومّس خر@/ �Kا واحد كّل مّس و[اّسا@: مّسـه@/ ]ع$ وِمساساً@:

ماًء@/ وأمسستُه ]اء@, اسَد مسسُت فيقال@: وباGمزة با¡رف ثان ٕا� ويتعّدي
ه@, أَمسُّ ومِسسته باليد@, ء ãÏ¿ال ع�جّس يدّل واحد صحيح أصل مّس@: ـ مقا
واÒXسوس ته@/ مسَّ اÇّن كأّن مَّس@, به الّذيى واXمسوس@: أمُّس@/ مَسست قالوا ا Ø[ور

/@ اKٔيديى نالته ما اXاء@: من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أم وٕاحساس بٕارادة كان سواء Xس@, ã| ٕاصابة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

بيyا@/ الفرق واXسح اللمس ã| سبق وقد ذلک@/ بغ� أو باليد كان وسواء ,@K
ٕاصابة مفهوم مطلق مyا يراد اXاّدة أطلقت فٕاذا هذا@, من بأزيد يدّل K فاXّس

Xس@/ ã| ء ãÏ¾
:@ ã| Fك ـ اXطلق فاXّس

/@٧٩ . ٥٦ ـ رون َطهَّ ÔX ا ٕاّ. ُه سُّ ÒZ . َمكنوٍن كتاٍب ã|



١١٥ مّس

اXّس هو الظاهر كان وٕان بغ�ها@/ أو وبٕارادة بالقلب أو اليد أو بالبدن مّس أيى
واKٕحساس@/ وباKٕرادة بالقلب

:@ ã| Fك ـ ّ يى اXادِّ واXّس
/@٤ . ٥٨ ـ Bّسا يَ قبلأن متتابع�من Îرين Ò¾ فصيام د ÒN Ònن Òf

من وأبلغ حقيـقة والكناية كناية وهذا اFÇع@, منه يراد الزوج� من ا¦اّس
/@´Í½الت

اXوضوعات سـائر ã| Fك كناية@, فيه تستعمل بل اFع@, ]ع$ ليست فاXاّدة
عرفاً@/ ذ@كرها اXستقبحة

:@ ã| Fك ـ ّ اXعنويى واXّس
/@٣٨ . ٥٠ لُغوبـ ِمن نا َمسَّ وما أيّاٍم ستِّة ã|

/@ Ø ãæÊ»ج بأمر ليس ا# Zّس ما فٕاّن
:@ ã| Fك ـ Fyم واKٔعّم

/@١١ . ٦ ـ هو ٕاّ. له كاشَف Rف ØÍ ÔÉب اُ� َسْسَک ÒZ وٕان
/@ ّ معنويى ØÍÈ أو ّ ماّديى ØÍÈ من أعّم
:@ ã| Fك ـ ا�Kخرة nعوا ã| واXّس

/@٢٤ . ٣ َمعدوداتـ أيّاماً ٕاّ. اُر النّ ّسنا Ò Ò] لَن
/@٤٨ . ١١ ـ oعذابأل منّا Îم Û»Z Øj

/@nالعا تلک يناسب ع�ما
:@ ã| Fك ـ �òا ã| واXّس



مّس ١١٦

/@٢١ . ٧٠ ـ َمُنوعاً Ô Ö� Òòا ُه َمسَّ وٕاذا
/@١٢٠ . ٣ ـ َتُسْؤُهم َحَسنٌة َسْسكُم Ö Ò] ٕان

/@ ØÌ¿وال �òب�ا فيه فرق K واللمس اKٕصابة ã.ف
/@١٢ . ١٠ ـ قا_اً أو قاعداً@ أو نبِه Ò( َدعانا ÛÍ ÛÉال إ.نساَن مسَّ وٕاذا

/@٣٣ . ٣٠ ـ ٕاليه Òُمِنيب� م Ô Øwَر َدَعْوا ÞÍÔÈ النّاَس مسَّ وٕاذا

/@٦٧ . ١٧ ـ ٕايّاه ٕاّ. َتدعوَن من َضلَّ البحِر ã| ÛÍ ÛÉال كُم مسَّ وٕاذا
ã| كان ٕاذا ويدعوه تعا� ا# ٕا� يتوّجه اKٕنسان أّن ع� الكرZة ا�Kيات تدّل
عنه ومسلوباً وضعيفاً فق�اً نفسه يري حينئذ فٕانّه عنوانه@, أو ماله أو بدنه ã| ÍÈر
فقره رفع ã| منه ويستع� والقدرة القّوة مبدأ ٕا� قهراً فيتوّجه والغ$@, والقّوة القدرة

وابت4ئه@/

نفسـه ٕا� فيتوّجه وسـعة@, وغ$وقّوة نفع ã| نفسـه رأي ٕاذا ما 4Rف وهذا
وابت4ءه@, فقره Ï»فين وسعة@: خ�اً ØÍÉال بعد حاله تبّدل ٕاذا ٕانّه بل أعFله@/ ã| ويطغي

باKٕستحقاق@: له والرaة النعمة ويري والقول@, العمل ã| ويطغي

فخور لَفِرح ٕانّه ã ÙOع الّسيِّئاُت ذهَب ليقولَّن تْه مسَّ اء ØÍÒÈ بعَد نَعFَء ولBأذقناه
/@١٠ . ١١ ـ@

عـ� أنَعْمنا وٕاذا ///@ ã� هذا َليقولَّن مّسـته اء ØÍÈ بعد من منّا رaة أذقناه وٕاذا
/@٥٠ . ٤١ َعريضـ ُدعاء فُذو @ ÛÌ Ø¿ال ه مسَّ وٕاذا Pانبه َونأيى ا.نسانأْعَرَض

وضعيفاً بالطبع عاجزاً نفسه ف�ي رفعه@: عن وعجز والÍÉر ØÌ¿ال مّسه فٕاذا
رفعه@/ ã| وقلبه بلسانه ا# فيدعو وفق�اً@, وTتاجاً

أنواع@: ث4ثة ع� ل4ٕنسان اXصيب ØÍÉال ٕاّن Øj



١١٧ مّس

nالعـا ونظم ّ الطبيعيى اريان أثر ã| اKٕنسان يصيـب ما وهذا :@ ّ الطبيعيى ـ ١
مقهور اKٕنسان فٕاّن دفعه@, ã| قدرة ل4ٕنسان يكون أن دون من ,@ Ø ãæÊ»ا ا¤سوس
ا¡Çرراة من ونظمها@, اXاّدة nعا وضوابط الفطريّة والقوان� الطبيعيّة النواميس Iت
والðاحم وTدوديxا@والتنازع عاn@الدنيا اارية@ومضيق ا¡وادث وال%ودة@واخت4ف

بيyم@/ Dف وا¡دود ا¡قوق وٕاضاعة الناس ٕا� والظلم والتجاوز متاعها ã|
وا¡ّق العدل أحكام ٕاجراء أثر ã| اKٕنسان يصيب ما وهو :@ ّ اXعنويى ØÍÉال ـ ٢
ومفاسدهم العباد مصا¬ رعاية وبلحاظ الروحانيّة اXعنويّة وا¡قوق ا¡دود وحفظ
ٕاجBعيّاً@/ أو فرديّاً ت¿Ìيعيّاً@, أو تكوينيّاً النفسانّية@, وكtKFم سعادtم ٕا� وبالنظر

هـذه مضيقة ã|و اGKٕيّة والضوابط التكاليف هذه Tدودة ã| واقع فاKٕنسان
بعض ã| وTروميّة اKٔمر@, ظاهر ã| ٕابت4ء توجب ا¤دوديّة وهذه اKٔحكام@الروحانيّة,

اXادّية@/ الفرديّة واXنافع النفس مشxيات ٕا� بالنسبة اXوارد
وعصيان خ4ف أثر ã| اKٕنسان ما@يصيب وهو ا4òف: من ا¡اصل ØÍÉال ـ ٣

/@ ّ اXعنويى ,@ ّ الطبيعيى القسم�اXذكورين@: عن
ã| اXقـّررة والضـوابط الوظائف هذه قبـال ã| Ï½وع اKٕنسـان خالف فٕاذا
Êوات Ø»ال مـالک لدن من قّررت قد ã8ّال Fوضوابطه � ÒXالعا نظم يقابل فهو :@� ÒXالعا
الظاهريّة العقوبات من فzا ما ويتبعه واXقابلة@, ا¢الفة هذه آثار فتلحقه واKٔرض@,

ا¡سنات@/ من واKٕنقياد اKٕطاعة ã| ØFع Tروماً ويكون والباطنّية@,
والطاعة@: والعبوديّة oوالتسل الرضا مع$حقيقة هذه من فظهر

. ٧٠ ـ َمُنوعاً Ô Ö� Òòا ُه مسَّ وٕاذا َجزوعاً ÛÌ Ø¿ال ُه َمسَّ ٕاذا َهلوعاً ُخِلَق إ.نساَن ٕاّن
/@٢٠

/@١٢٠ . ٣ ـ َتُسْؤُهم َحَسنٌة َسْسكُم Ö Ò] ٕان



مسک ١١٨

/@١١٣ . ١١ ـ النّار كُم فتَمسَّ ظلُموا@ ٕا�اّلذيَن تَْر@كنوا و.
/@١٤٠ . ٣ ـ ِمْثلُه َقْرٌح الَقْوَم َمسَّ فقد َقْرٌح َسْسكُم Ö ÒZ ٕان

التخّلفات@/ ٕا� ٕاشارة هذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مسک@:

والبخيل Iّبسه@, أو ء ãÏ¿ال حبس ع� يدّل صحيح واحد أصل مسک@: ـ مقا
مَُسكة: ورجل البخيل@أيضاً, واÒXسيک: ساك@واßXساك, ÒXا البخل@وكذا واKٕمساك سک@, ÔW
باليد@, Kستمسا@كه بل@, الذَّ من وار السِّ واÒXَسک@: منه@/ فيتخلّص ء ãÏ¿ب يَعلق K كان ٕاذا
Kٔ@نّـه طَّل@, ٕا� Jتاج K الّذيى لب الصُّ اXكان :@zالبـ من واÒXَسكة َمَسكة@/ الواحدة

الطيب@/ من اßXسک عنه شّذ ا ØWو مBِسک@,
ء@مَسكاً@من@باب@ÍÈب@و[ّسكت@وامتسكت@واستمسكت ãÏ¿مسكت@بال ـ مصبا
وأمسكت باليد@, قبضته ٕامسا@كاً@: بيديى وأمسكته واعتصمت@, وتعّلقت به ]ع$أخذت
حبسه الغيث@: وأمسک@ا# حبسته@, : ãÏ»@نف�ع اXتاع وأمسكت عنه@, كففت اKٔمر: ع�عن يقطر بل ينحبس K يستمسک K والبول اLبس@, البول@: واستمسک نزوله@/ ومنع
ما وال¿Ìاب@: الطـعام من واÔXسكة ُمسـوك@/ وامع الد@, واXسک@: العادة@/ خ4ف
عقل@, أيى مُسكة له وليس عليه@, يُعّول أصل أيى ُمسكة@, Kٔمر وليس الرمق@, سک ÔZ
تسـمِّيه والعرب معّرب@, وهو معـروف@, طيب واßXسـک@: قّوة@/ أيى مُسكة به وليس

اXشموم@/
حيوان وهو اXسـک@, غزال يسّمي غزال ٕافراز اßXسک@: ـ ٥٨٧ التذكرة ٕاحياء
يشـبه يكاد غليـظ خِشن وبر وله ذيل@, Kو قرون له وليس معـدات أربع له Ø(V
يسكن وهو ,@ Ø ãtغشا كيس ã| ويكون ,@mنKُا ُتفرزه Kو الذكر ٕافراز واßXسک الشوك@,



١١٩ مسک

ã| أنواعـه وأجود الص�@, ã| ويك@ عموماً@, آسـيا وأواسط واGند وسي%يا التّبت
التّبت@/

ِمسک@/ ـ@ @موِشک@ ـ @ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ِمسک@/ @ـ@ موشكا ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:
عـن ء ãÏ¾ توقيـف أيى حفـظ@, مع حبس هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
يـقابل اKٕمسـاك أّن ال«Ìح ã| وسـبق حـفظه@, مع ,@´Ì»والت واKٕط4ق اKٕرسال

ومتعلّقاً@/ ومرتبطاً متمّسكاً ء ãÏ¾ جعل واKٕمساك /@´Ì»الت
فهيى اKٔصل@, قيود فzا لوحظت ٕاذا واKٔخذ@: والكّف ومفاهoالقبضوالتعليق

Qّوزاً@/ فتكون Kّوٕا اXصاديق@, من
ب� Dف ا¢صوص الغزال من جلد كيسIت ã| يكون ما ]ع$ اßXسک@, وأمّا

ال«Ìيانّية@/ من مأخوذ فهو منه@: Ø ã�التناس والعضو معدته
Tّله@/ ã| ومضبوط وTفوظ معلَّق اßXسک هذا أّن ٕا� مضافاً

الصدور@: جهة ٕا� فيه والنظر بالفاعل@, قيامه مع وحفظ حبس هو فاKٕمساك@:

/@٢٢٩ . ٢ ـ بٕاحسان Ṍ Ì» تَ أو ]عروٍف فٕاْمساٌك َمّرتاِن الّطRُق
]عروٍف حوهّن ÙÌ Òº ]عروفأو فأمِسكوهّن أجَلهّن فَبلغَن النِّسـاَء@ rطلَّق وٕاذا

/@٢٣١ . ٢ ـ ÍßÈاراً ِسكوهنَّ Ô] و.
/@٤ . ٥ ـ َعَليكم أمَسكَن ا ØW فُكلوا وارح@/// Ú(ا علّمrمن وما

الوقوع@: جهة ٕا� فيه والنظر باXفعول@, متعلّقاً وا¡فظ ا¡بس هو وا¦سيک@:



مسک ١٢٠

/@١٧٠ . ٧ ـ لوة الصَّ وأقاموا بالكتاب كوَن سِّ ÔZ واّلذيَن
ا¦ّسک ÇIقّق معـ$ وهذا الكـتاب@, بضوابط أنف«Îم ويُقيّدون Jبسون أيى

الكتاب@/ ع�طبق النفسوحفظه حبس أيى بالكتاب@,

والتحّفظ@/ التحبّس حصول طلب واKٕستمساك@:

/@٢٥٦ . ٢ ـ الوث% بالُعروة استمَسَک فقد با� ويؤمن بالطّاغوت َيكفر fن
الوث�@/ العروة بوسيلة لنفسه والتحبّس ا¦ّسک حصول طلب أيى

/@٢١ . ٤٣ ـ ُمسَتمِسكون به فُهم قبله ِمن ِكتاباً آتيناهم أم

ã| يتمّسكون ف4 علzم@, يcل nالكتاب أّن مع نازل@, بكتاب أيتمّسكون أيى
الواجـبة الوظـيفة أّن يشــعرون وما أنف«Îم@, بأهوية Kّٕا واُمـورهم حياtم برنا¶

/@ بالوحيى اKٕستمساك هيى Gم اKٕنسانيّة
ولو ومقام@, مرتبة ّ أيى ã| معتقد مؤمن لكّل وظيفة بالوحيى اKٕستمساك وهذا

تعا�@: قال النبّوة@, مقام ã| @كان

وِلـقومک لََک Íاطٍ ُمستَقo وٕانَّهُ لَِذكٌر ß¼ َع� فاستمِسْک@باّلذيى اُوِحيىَ ٕاليکَ ٕانََّک
/@٤٤ . ٤٣ ـ ُتسألوَن َوَسوَف

والتحبّس ا¡بس@, اختيار ع� واKٕمتساك التحّقق@, ع� يدّل اKٕمساك ٕاّن Øj
Øj اKٕمتساك@, بعده Øj واقع@, Iقّق اKّٔول@: ã.ف ع�طلبه@/ واKٕستمساك@: ع�ٕاظهاره@/

يتحّقق@/ Ø8ح ع�الطلب الداّل اKٕستمساك Øj ا¦ّسک@, بعده
/@٢٧ . ٨٣ ـ تناِفسون ÔX ا فْلَيتناَفِس ذلَک ã|و ِمْسٌک ِختاُمه

اÇòالص@/ ã|الصـا ال¿Ìاب والرحـيق@: ا¢Çتوم@, الرحـيق ٕا� يرجـع الضم�
ã| أيى ا¢ا[ة@, من مصدر واòتام ء@/ ãÏ¿ال كFل ã| واXنxي ٕا�ا¦اميّة البالغ وا¢توم@:



١٢١ Ï»م

الراسبة واÌ¿Xوبات اÌ¾Kٔبة سائر قبال ã| وهذا معّطراً, ال¿Ìاب مسک@ليكون خا[ته
الزوائد@/ من فzا ما فzا

بعد منه يرسب K Mيث وخلوصـه الرحيق ذلک صفاء كFل ٕا� ٕاشارة وهذا
اXسک@/ هو الرحيق ذلک فخلط اXسک@, Kّٕا ال¿Ìب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï»م
ٕا� الظـهر ب� ما اXساء القوطية@: ابن وقال الصباح@, خ4ف اXساء@: ـ مصبا
صبّحه يقال Fك له@, دعا :@�R ا# ومّساه اXساء@, ã|دخلت ٕامساءاً@: وأمسيُت اXغرب@,

ا#@/

خ4ف وهو اKٔزمنة@, من زمان ـ اKُو� جّداً@: متباينتان كلمتان :@Ï»م ـ مقا
يده الراعيى يُدِخل أن :@ ãÏ Ö»ÒXا اKُخري@: والكلمة وأمسـينا@/ أصبحنا يقال اKٕصباح@,

مل@/ ÒI أن كراهة رaها من الفحل ماء سط ÒZ الناقة رحم ã|
ٕاخراج@النطفة@من@الّرحم@/ : ãÏ Ö»ÒXا : اوهريى مَسواً/ أمسوها ها Òaَمسوت@ر ـ لسا
كلّه :@ÏÚ»ومÏ»وأم ومسا ُحسن@, بعد ُخلقه ساء ٕاذا مَْسياً@: ãÏ» ÒZ Ï»َم :@ Ø ãèعراKٔا ابن
واÒXساء الصباح قالوا سيبويه@: قال الصباح@/ ضّد واXساء عنک@/ أبطأ Øj وعدك@بأمر ٕاذا
وامع مضاف@/ مساٍء@: وصباَح ,@ Ø ã$مب مساَء@: صباَح ولقيته واد@/ البياضوالسَّ قالوا Fك@

باح@/ الصَّ من بح كالصُّ ساء@ ÒXا من ãÏ»ÔXوا ساء@, ÒXكا ãÏ»ßXوا ãÏ»ÔXوا أمِسية@/
كردن@/ پا@ك و كشيدن ـ@ ماشاه@ ـ@ @ @ع%يى @ـ ãتطبي� فرهنگ
كردن@/ پا@ك و كشيدن ـ@ ِمشا@ ـ@ @ ãæياÌº@ @ـ ãتطبي� فرهنگ

انتثل@/ الغرق@, من أنقذ *ماشاه) ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Ï»م ١٢٢

والتحقيق@:
أّول فالصباح الصباح@, قبال ã| اXساء وقت هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
ٕا� اGواء انكشاف Iّول بالطبيعة يعرف زمان أيى اXغرب@, قبل آخره واXساء اليوم@,
مصـدر@, Ëºٕا بح كالصُّ ãÏ»ÔXوا مصدر@, كالصباح واXساء نسـبّية@/ ظلمة ã| الدخول

اKٕصباح@/ ã| Fك مساء@, ذا ء ãÏ¾ أو شخص ]ع$ص�ورة واKٕمساء
ã| ٕابطاء وع� اòلق حسـن ã| Iّول ع� اXاّدة تطلق اXع$ هذا و]ناسـبة

الوعد@/

والع%ّية@/ ال«Ìيانيّة من fأخوذ واذب@ٕا�قّدام@والتصفية@: مفهوم@اKٕنقاذ وأمّا
وأ.رض وات مى السَّ ã| ا¡مُد وله ُتصِبحون Òوح� سـون Ô] Òح� ا� فُسبحان

/@١٧ . ٣٠ ـ ُتظِهرون Òوح� وَعشيّاً

ã| دخل بقوGم Ø%ويع مساء@, ذا ص�ورته أو مساء@, ã| نفسه جعل اKٕمساء
الضعف@/ نقاط عن هاً Øcم ا¡ّق ع� الكون وهو كالُغفران@, مصدر بحان والسُّ اXساء@/
الظلمة@/ تشتّد أن ٕا� الليل ٕانكدار أّول من والعشاء@: الذّم@/ قبال ã| الثناء هو وا¡مد@:

والظهور@/ النور بدّو امتداد من يتحّصل ما وهو مصدر Ëºٕا والظُّهر@:
يدّل التحّول فٕاّن وبالعكس@, ع�الليل اليوم يناسبIّول والتcيه فالتسبيح
وتcيه التسـبيح ينتج التحّوKت هذه ٕا� فالتوّجه ونقص@, وحّد ضعف وجود ع�

ونقص@/ حّد ّ أيى عن اòالق
اKٔلطاف مظاهر من Fفه الyار@: وكFل الليل [اميّـة ]ع$ والظهر ØãÏ¿الع وأمّا
وا¡مد@/ الثناء فيناسب العباد@: عيش ã| تعا� منه رaة ظهور وفzا ّية@, ×GKٕا والنعم
لتحقّق اKٕنسان حياة ã| أصل والظلمة الليل فٕاّن والعشاء@: اXساء hتقد وأمّا



١٢٣ مشج

سبق Kولو الyار@, ã| وا£اهدة للعمل يxيّأ Ø8ح القوي ولتجديد والفراغ اKٕس)احة
بالوظائف العمل Zكن Xا وقويه@: البدن ã| والطمأنينة السكون وحصول اKٕس)احة

الyار@/ ã|
ا Ø̂ ٕا وا¡مد ونقص@/ ضعف ٕا� التوّجـه مورد ã| يكون ا Ø̂ ٕا التسبيح أّن فظهر
مقّدماً التسبيح يكون هذا وع� لطف@, وظهور ونعمة رaة مشاهدة موارد ã| يتحقّق

ع�ا¡مد@/
والرÇaة النـعمة مظاهر من F Øuفٕا ا¡مد@: مورد ã|رضKٔوا Êوات Ø»ال وذ@كر

ء@/ ãÏ Ò¾ ُكّل وِسَعت ã'aور ـ اGKٕ×يّة
وNّدد الكرZة ا�Kية هذه من يعت% أن وا¡ّق@: اللقاء طريق السالک فللمؤمن
ح� كّل ã| والليلة@, اليوم ã| ٕاليه توّجه ما كّل عن وتvcه نفسه وتسبيح ا# تسبيح

واKٕصباح@/ اKٕمساء من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مشج@:

أمشاج@, وامع َمشيج@, ء ãÏ¿وال خلطت@, مَشجاً@: Fyمشجت@بي مشج@: ـ صحا
ودمها@/ اXرأة ]اء Oتلط الرجل Xاء أمشاج@, نطفة ويقال وأيتام@/ oيت مثل

اÇXاء ٕاخت4ط وذلک أمشاج@, ونطفة اòلط@/ وهو صحيح أصل مشج@: ـ مقا
وَمشيج@/ ومَِشج ومََشج مَشج الواحد ٕاّن ويقال والدم@/

مشجاً: Fyَمشجُت@بي شيئ�@Uتلط�@/ وقيل@كّل كّل@لون�@ٕاختلطا@/ شج@: ÒXا ـ لسا
اKٔخ4ُط@, اKٔمشاج السّكيت@: ابن اXـرأة@/ ]اء Oتلط الرجل ماء شيج@: ÒXوا خلطت@/
Uتلفة@/ طبايع ذا اKٕنسان يولد ولذلک أنواع من Uتلطة ا Øu@Kٔ النطفَة@, اKٔخ4َط يريد



مشج ١٢٤

/@ Ø ã$ßXوالدم@وا اKٔسود رار ßXوا اaKٔر رار ßXا الكيموسات@اKٔربع@وهيى أخ4ط واKٔمشاج:
هكذا اسد@, أمشاج من الواحد واÒXشج اòلط@/ شج@: ÒXا ـ ٩٧ . ٢ امهرة
خالط ٕاذا ومَشيج ومََشج ِمشج الواحد ّرة@, ßXوا الدم Lو طبائعه وهيى عبيدة@, أبو Ìه Ø»ف

َمشيج@/ فهو غ�ه@: أو زبٌد الدَم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
آخر@, ء ãÏ¿ب Oتلط نفسه ã| حق� ء ãÏ¾ كّل هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
ٕاشـتقاق واXّج@: والشمج اXزج وب� وبيyا أمشاج@, ا¢تلطة اKٔشـياء £موع ويقال

أ@ك%@/
/@٢ . ٧٦ ـ َبص�اً يعاً Òd فَجعلناه َنبتليه ُنطفةأمشاج من إ.نسان َخَلقنا ٕانّا

Ø ã ß$Xا واXراد به@, يُنطف ما أيى والسي4ن@, القطر ]ع$ النَّطف@: من فُعلة النُّطفة
واXرأة@/ الرجل من

يسّمي Í½عن سـلّولَ�@: من مرّكب سلّول من يتكّون اKٕنسان أّن Oـ. Kو
اXرأة@, جانب من يسّمي@باËº@*اُُوول) Í½وعن الرجل@/ جانب من باËº@*ٕاسِپرماُتُزئيد)

/@mنKُا ã| @كر الذَّ Í½عن فيُلقَح
مyا ويتولّد السلّول ذلک Ë»ينق Øj الواحد@, Í½العن ذلک ã| يى التغذِّ Jصل Øj

اXربوطة@/ الكتب ã| ع�ما سلّوKت
اXركّبة اKٔجزاء وهذه ,@ اXتغّذيى اXرّكب Í½العن ذلک من تكّونه مبدأ فاKٕنسان

حق�ة@/ Í¼عنا
ا¡ق�ة اXاّدة تلک اّن ٕا� ٕاشارة يرادفه@: ما دون باKٔمشاج التعب� ã|واللطف



١٢٥ Ï¿م

جيفة@, وآخره نُطفة أّوله ـ اً ØñW عاق4ً بص�اً dيعاً بعد Nعل الّذيى اKٕنسان خلق يغتsمبدأ أن له وKزم واFل@, وا¡سن القّوة [ام ٕا� ووصول Iّول حياته جريان ã|و
ل Øgي وأن وعقيدة@, وخلقاً عم4ً اXناسبة اXوقعيّة تلک من يستفيد وأن الفرصة@, تلک

ويزّكيه@/ وvّذبه نفسه@,
ا¢تلفة@/ Í¼والعنا اKٔجزاء فباعتبار امع@: بصيغة التعب� وأمّا

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

:@Ï¿م
ماش@, فهو بطيئاً@, أو كان Ìºيعاً ع�رجليه كان ٕاذا مَشياً@: ãÏ¿Z Ï¿َم ـ مصبا
اXال واXاشية@: مَّشاء@, فهو وم¿Ïبا§يمة@, والتضعيف@/ باGمزة ويتعّدي مُشاة@, وامع

اXاشية@/ من البقر Nعل وبعÎÉم ,@sوالغ اKٕبل من
وغـ�ه@/ اKٕنسـان حركة ع� يدّل أحدYا صحيحان@: أص4ن :@Ï¿م ـ مقا
الّذيى الدواء وهو ومَِشياً@, مَُشّواً و¾Ìبت ,@ ãÏ¿Z Ï¿م ـ واKّٔول والزيادة@/ ا§اء َخر �Kك@وا ماشـية@: وامرأة اXاشية@, يت Ø Ôd وبه الكث�@, النِّتاج وهو شـاء@, ÒXا وا�Kخر /@ ãÏ¿ ÔZ

ماشيته@/ ك@ت الرجُل@: ÏÒ¿وأم ولدها@/
ـ ا§يمة عن ãÏ¿Xبا Ø$ويك بٕارادة@/ مكان ٕا� مكان من اKٕنتقال :@ ãÏ¿ÒXا ـ مفر
واXاشية@: ومَشواً@/ مَشياً ¾Ìبت فقيل اÎ»Xل ¾Ìب عن به Ø$ويُك /@oبنَم مّشاء از Ø ÒY

اKٔغنام@/

ÍÈب شية@: ßXوا ومّشاه@/ هو وأمشاه شية@, ßXا ËºKٕوا معروف@, :@ ãÏ¿ÒXا ـ لسا
وتقول الُوشاة@/ شاة@: ÔXوا با§يمة@, ب�الناس ãÏ¿ ÒZ الّذيى واÒXّشاء@: /@Ï¿َم ٕاذا ãÏ¿Xا من
يك@@, :@ ãÏ¿ ÒZ :@qيGا أبو ماشيته@/ ك@ت ف4ن@: ÏÒ¿وأم وماشية@/ مَشاء لَذو ف4ناً ٕاّن



Ï¿م ١٢٦

وك@@/ Ò®تَنا مال@: ف4ن آل وم¿ÏÒع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وسبق مقامه@/ يقوم ]ا أو بالقدم ذهاب مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

وغ�ها@/ واXرور واريى وال«Ìيى الس� ومواّد ب�اXاّدة الفرق :@ ال«Ìيى ã|
اKٔموال سائر @قبال ã| الغs@والبقر@واKٕبل, من ع�اKٔموال فتطلق اXاشية@: وأمّا

واKٔجناس@/ والنقود الغ4ّت من

أو مال ã| وحركة جريان فباعتـبار واKٕنط4ق@: والنتاج الك@ة oمفاه وأمّا
Qّوزاً واÎºKٕال@, اKٕنط4ق أو النتاج أو الزيادة أو الك@ة جانب ٕا� بطن ã| أو أوKد

واستعارة@/

Ï¿أم فيقال اّر@, Mرف أو بالتضعيف أو باGمزة ويتعّدي Kزم@, مyا والفعل
ماشياً@/ جعله الرجَل@: ÏÚ¿وم

َع� ãÏ¿ ÒZ َمن ِرجَلـ�ومyم َع� ãÏ¿ ÒZ َمن ومyم بطنـِه َع� ãÏ¿ ÒZ َمن yfم
/@٤٥ . ٢٤ ـ أربع

مyا كّل الدواّب ã| ّ طبيـعيى وذهاب حركـة عن عـبارة ãÏ¿Xا أّن ع� تدّل
وليس ماء)@, من دابّة كّل خلق *وا# أربع ع� أو رجل� أو ع�بطن خلقته Mسب

خاّصة@/ بقدم بالذهاب Uصوصاً
له اختصاص Kو ا¡يوان@, من اKٔفعال قاطبة ã| ّ طبيعيى أمر فهو اKٕرادة@: وأمّا
ويقال ٕارادة@, ب4 كان وٕان طبيعيّة صورة ع� الذهاب ã| يصدق ãÏ¿Xا بل اXورد@, ã|

وغ�ه@/ كالنوم ,@ Ø ã|العر ع�الصدق واXناط وغاف4ً@, النوم حال ã| Ï¿م ٕانّه



١٢٧ Ï¿م

/@١٨ . ٣١ ـ َمشيک ã| واقِصد ///@ َمَرحاً أ.رِض ã| ِش Ò].و
Õ Ôأْع� م ÔG أم wا َيْبِطشوَن أيٍد م ÔG أم wا شوَن Ö ÒZ أرُجٌل م Ô ÒG أ ُعون@/// َتْد الَّذيَن ٕاّن

/@١٩٥ . ٧ ـ wا َيْسمُعون آذاٌن م ÔG أم wا Íوَن ß½ ُيبْ
/@٢٨ . ٥٧ ـ به شون Ò] نوراً لكم عل ÒNو

ã| كاليد مقامـه@, يقوم ما أو الرجل وجود الطبيعة nعا ã| ãÏ¿Xا وسائل fن
ã| ãÏ¿Xا أسباب من النور وجود أّن Fك السمع@, ã| واKُذن اKٕبصار ã| والع� البطش

به@/ اKٕدامة مقام

/@٣٧ . ١٧ ـ أ.رضَمَرحاً ã| ِش Ò].و
/@٢٨ . ٥٧ ـ به شوَن Ö Ò] نوراً@ لكُم وNعُل

/@٢٥ . ٢٨ ـ اْسِتْحياء ع� ãÏ¿ Ò] @Fvٕاحد فجاءتُه
/@٦٣ . ٢٥ ـ َهْوناً ع�أ.ْرِض Zشوَن الَّذيَن

. ٦٧ ـ oُمْستَق Íاط ß¼ع� َسِويّاً ãÏ¿ ÒZأْهديأمَّن ع�وجِهِه ُمكبّاً ãÏ¿ ÒZن Òfأ
/@٢٢

/@١٩ . ٣١ ـ مشيک ã| واقِصد

بـص�ة ع� يكون بأن ,@ ãÏ¿Xا آداب رعاية لزوم ٕا� اKٕنسان ترشد ا�Kيات
وخضوع ع�َهون يكون وأن وظلمة@, وعمي ع�جهل K مشيه ã| وباطنيّة ظاهريّة
انتظام@, وخ4ف وبَذاءة@وخفّة وخشونة Ø%تبخ)وتك�ع K واعتدال, ول�@واستحياء
اKنكـباب ع� K ,@oمسـتق طريق وع� Kزم ونظم صحيح برنا¶ ع� يكون وأن

واKٕخت4ل@/ واLKٕراف
وخشوع @النفس@, ã|@طمأنينة @توجبحصول ãÏ¿Xا مقام ã|@داب�Kا هذه فرعاية



Í½م ١٢٨

له@/ والتقوي الورع ملكة وحصول ٕاليه@, وانقطاع وتبتّل ا¡ّق@, ٕا� وتوّجه الباطن@, ã|
/@١١ . ٦٨ ـ oبنَم َمّشاٍء@ اٍز Ø ÒY َمه� َحRّف كّل ُتِطع و.

واÒXّشاء فساد@/ فيه أمر أو ك4م من يظهر ما وا§يمة@: فيه@فساد@, أمر ٕاظهار :@ Ø Úsالo^بسبب كث�اً ãÏ¿Zمن واXراد اGمز@/ ã| ز ØFÒGوا ا¡لف ã|4ّف Ò¡كا ãÏ¿Xا ã| مبالغة
ٕاشاعته@/ ã| أيى ظهر@,

والتـعييب اÇGمز ٕا� يبلغ Øj التفّكر@, ã| وضعف الرأيى ã| مهانة آية فا¡لف
ٕاشاعة ã| ãÏ¿Xا بصورة اòارج ã| ويظهر العمل ٕا�مقام يبلغ Øj والظّن@, النظر وسوء

ا§يمة@/
سـفر ٕاّن يقال هذا ومن وWنوع@, Tّرم فهو سوء@: بقصد كان ٕاذا@ ãÏ¿Xا أّن فظهر

صاحبه@/ ويصوم الص4ة Ør ويُ حرام اXعصية
اKٕظهار ã|سبب Økأ ãÏ¿Xا فٕاّن ا§يمة@: مورد ã| ãÏ¿Xبا التعب� لطف .O Kو

وك@ة@/ مبالغة فيه كان ٕاذا ØDس Kو واKٕشاعة@,
من ف4بّد يقصد@, موضوع ّ أيى ã| Ø ã�عم أثر أقوي له ا ØW ãÏ¿Xا أّن يظهر وwذا

فيه@/ واòلوص النيّة وحسن اKٔخ4قيّة اهات رعاية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í½م
والصدقات@, ء ã.ال فzا Ë»يق كورة كّل Í½Xوا معروفة@, مدينة :@Í½م ـ مصبا

أمصار@/ وامع فتمنع@, والتأنيث فت½Íف@, التذك� فzا Nوز وهذه
الّس4م@, عليه بن@نوح حام يت]½Íبن@م½Íاh@بن Ød :@Í½م ـ ٥ البلدان معجم
طول الزيج@: صاحب قال اòطّاب@/ بن عمر أيّام ã|العاص بن عمرو فتوح من وهيى



١٢٩ Í½م

وربع@/ درجة وع¿Ìون تسع وعرÎÈا وثلثان درجة ٥٤ Í½م
وأقواها اKٔرض[ّدناً دول أعظم من Í½م كانت قد ـ ١٤٦ اKٔزهريّة النخبة
أمّها Ø8ح واXعارف@, العلوم أنواع ميع مَنبعاً وكانت وثروة@, رفاهية وأ@ك@ها شوكة
Kّٕا هيى وما ,@ Ø ã}Ì¿ال أفريقيا قاّرة ¾Êل ã| واقعة وهيى اليونان@/ وحgاء علFء @كث�من
و٢٥٠ ٥٠ ب� اKٕرتفاع ã8قليل جبال ب�سلسلت�من Tصور مضيق واد عن عبارة
تتّصل والثانية اaKٔر@, البحر ٕا� ¾Ìقاً ٕاحداYا [تّد صحراوان هات� وخلف م)اً@,

ليبيا@/ صحراء وتسّمي الك%ي البادية أو بالصحراء
اKٔبـيض البـحر وهو Ø ã�Fشـ أحدYا Mـرين@: ب� واقعة اÍ½Xيّة ãÏÈراKٔوا

اaKٔر@/ البحر وهو Ø ã}Ì¾ وا�Kخر اXتوّسط@,
ماًء وأعذwا الدنيـا أuار أعظم من هو الّذيى يل النـِّ ]ياه Í½م أرض تُروي
أودع ٕاذا Kّٕا يذهب Kو خ�اته@, بدايع علzا فيفيض معلوم زمن ã| سنة كّل يأتzا

طينة@/

كيلومـ)@, و`«Êئة آKف السـتّة Lو مَصـبّه ٕا� منبعه من راه ÒV طول ٕا�ويبلغ يصل Ø8ح Í½م Øj السودان Øj اوغندا Wلكة فيجتاز فيكتوريا �Mة من Oرج
اXتوّسط@/ اKٔبيض البحر

للنِّيل@/ Ø ã}Ì¿ال الشاطٔي وع� اKٔفريقـيّة القاّرة ã| مدينة أعظم هيى والقاهرة
ع�الشاطٔي ودمياط اKٔبيض@/ البحر ã| ãæواXا أهّم من اKٕسكندريّة :@Í½م ب4د ومن

وغ�ها@/ للنيل@, Ø ã}Ì¿ال
والقرون@, Í½عKٔا bيع ã| اشxرت Í½م ٕاّن ـ ٢٢١ . ١ الشافية التعريبات
ملک ñكمب علzا@ تغّلب ØFفل الدنيا@, Wالک Kٔعظم معا¼Íة الفراعنة زمن ã| وكانت
اKٔحيان غالب ã|و العجم@, Xلوك رعيًّة سنة وث4ث� وث4ثة مائة مّدة مكثت العجم@:



Í½م ١٣٠

ولذا وتعيyا@, تعضدها اليـونان اُمّة وكانت العصيان@, وأظهرت طاعxم من خرجت
بعد والبطليموسيّة ,@ÌºKٔا من Gا اXنجيى كأ@نّه تلقّـته اKٔ@ك% ٕاسكندر علzا دخل ا ØX
ØËÈ ا ØX Øj الب4د@, وعمروا والتجارة واXعارف العلوم أظهروا قرون ث4ثة مّدة ٕاسكندر
مثل سـنة ٦٧٠ مّدة Í½م صارت الرومانيّ�@: لسلطنة اXملكة هذه اغسطوس اXلک
باKٕس4م@/ ما@فتحوها@, من@أّول جعلوها الراشدون واòلفاء Uزن@رومة@والقسطنطينّية@/
ثيبة@/ ب4د أو عيد الصَّ ـ اKّٔول أقسام@: ث4ثة ٕا� uرها جريان باعتبار Ë»وتنق
البحر@/ ٕا� Zتّد وهو الصعيد@, مقابلة ã| اKٔسفل ـ والثالث /@ ãæالوسطاË»الق ـ ãæالثا

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

والتحقيق@:

ã| مستعملة وهيى وغ�Yا@/ وا�Kراميّة الع%يّة اللغات من مأخوذة الكلمة أّن
لوٌط فرفَع ـ ١٠.١٣ التكوين ã.ف واديدة@, القدZة اXقّدسة الكتب وسائر التكوين
كَجنّة وَعموَرَة َسدوَم الربُّ أخرَب Fَقبل Õ ãَس� يَعها Òb أنَّ اKٔرض دائرِة كلَّ ورأي عينَه

الع%ّية)@/ ã| ـ h ÒÍ ß½ِم* Í½ِم كأرض الرّب

أن يبعد ف4 ,@h ـ ع4مة آخرها ã| يضاف الع%يّة الكلFت bع ã| كان وØXا
ã| مستعم4ً Í½م لفظ ويكون /@Í½[القطعات Vموع :@h ÒÍ½ِم كلمة من اXراد يكون

مyا@/ قسمة كّل قبال
نـتّخَذه أو َينفَعنا َع«Ïأن َمثواه أ@كِرميى .مرأته ÒÍ½م ِمن اه Òاش� اّلذيى وقال

/@٢٢ . ١٢ ـ َولداً

ـ Òآِمن� ا� شاَء ٕان ÒÍ½ِم Yدُخلوا وقال أبََويْه ٕاليِه آَوي ع�يوسَف دَخلوا ØFفل
/@١٠٠ . ١٢
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سنة@, وتسعون ٕاحدي وليعقوب يوسف ليعقوَب ولد ـ ١٦.١ الورديى ابن قال
]½Íوعمر واجتمعا سنة@, وع¿Ìين ٕاحدي واف)قا سنة@, ع¿Ìة ãæا\ وعمره وفارقه
ã Ø|تو ا ØX يوسف فعمر سنة@, ع¿Ìة سبع Vتمعـ� وبقيا سنة@, وث4ثون مائة يعقوب
مولد يوسفمن fولد وع¿Ìسن�@, مائة وعاشيوسف سنة@, و`سون سّت يعقوب
وتكون وستّ�@, وٕاحدي ثلAئة ØãÏÉX ووفاته و`س�@, وٕاحدي مائت� ØãÏÉX oٕابراه
مـن اُستاذه فباعه Í½م ٕا� به وذهبوا Tقّقاً@/// سن� بأربع Ïºمو قبل يوسف وفاة
من العFليق من الوليد بن الريّان م½Íحينئذ وفرعون ,@Í½م خزائن ع� الّذيى العزيز

نوح@/ بن سام بن عم4ق ولد

Ø8ح نف«Îا@/// عن وراودتـه راعيل ٕامرأته هويتـه يوسف العزيز اش)ي وØXا
مات وØXا الرؤيا@, تعب�ه بسبب Í½م فرعون أخرجه Øj سن�@, سبع زوجها حبسه
وجعل كّلها@, خزائنه ع� موضعه يوسف فرعون جعل يوسف@: اش)ي الّذيى العزيز
ãوب� فآمََن اZKان ٕا� اXذكور الريّاَن فرعوَن يوسف ودعا نافذاً@/ وحgه ٕاليه القضاء
يؤمن@, nو أيضاً العFلقة من مصعب بن قابوس بعده وملک الريّان@, مات ٕا�أن @كذلک
وهيى كنعان أرض من وٕاخوته يعقوب أبوه ٕاليه وصل أن بعد ملكه ã|يوسف ã Ø|وتو
ã| ودفنه به فسار ٕاسحاق@, أبيه مع بدفنه يوسف ٕا� Ï¼وأو يعقوب ومات الشام@///

ودفن@/ ã Ø|تو م½Íوwا ٕا� وعاد أبيه@, عند الشام
التيه@: ٕا� ٕاÌºائيل ã$ببÏºمو سار ØFفل كان@, ما وفرعون Ïºمو من كان Ø8ح

/@Ïºمو مات Ø8ح التيه ã| معه وaله يوسف نبش

اُمور@: الكلFت هذه من فظهر
ويدّل فرعون@: K Í½م خزائن ع� العزيز هو يوسف اش)ي الّذيى أّن ـ ١

بقوله@: الكرZة ا�Kيات ã| التعب� عليه



Í½م ١٣٢

. ١٢ ـ َوَلداً نتّخَذُه أو َينفَعنا ع«Ïأن .مرأِته@/// ÒÍ Ö½ِم ِمن اُه Òاْش� اّلذيى وقاَل
/@٢٢

/@٢٦ . ١٢ البابـ لَدي دها َسيِّ وألَفيا الباَب@/// واْسَتَبقا

/@٣١ . ١٢ ـ zا َفتَ تُراوُد@ العزيُز ٕامرأةُ اXدينِة ã| ةٌ ِنْسَو وقال

السلطان ٕاحضار مورد ã| نري ولذا السلطان@, مقام تناسب K التعب�ات فهذه
باXلک@: التعب� الرؤيا@, لتعب�

/@ ãÏ»لنف أْسَتْخِلْصه بِه ãæائتو اXلُک وقال
:@ ã| Fك ـ مِلكاً K أيضاً ع�اòزائن يوسف وكان ـ ٢

/@٥٦ . ١٢ ـ oَعل َحفيظ ã Ùæ ٕا أ.رِض َع�َخزائِن ãO اجَعلْ قال

/@٧٩ . ١٢ ـ َكب�اً َشْيخاً@ أباً لُه ٕاّن العزيز ا Ûv أ يا قالوا
/@٨٩ . ١٢ ـ نا مسَّ العزيز@ ا Ûv أ يا قالوا

سنة ومتوفّياً ا#@, خليل oٕابراه مولد من ٢٥١ سنة متولّداً يوسف كان ـ ٣
سن�@/ موÏºبأربع تولّد قبل وكان ,@٣٦١

/@٦١ . ٢ ـ Ôrَسأل ما لكُم فٕاّن ِم½Íاً@ هِبطوا ٕا
/@٨٨ . ١٠ ـ ُبيوتاً @ ÒÍ½[ لَِقومgا@ ءا َتبوَّ أن ٕا�موÏºوأخيه وأوَحينا

ريى ÒQ أ.uاُر وهذه ÒÍ½ِم ُملُک ã� أليَس قوِم يا قال َقومه ã| فرعون وناَدي
/@٥٢ . ٤٣ ـ ã' ÒIِمن

اُمور@: ذ@كر هنا ويناسب

بـن Kويى بـن قاهـث بن عمـران بن Ïºمو ـ@ ٢٨ . ١ اXروج ã| قال ـ ١
فراعنة من الرابع وهو مصعب بن الوليد وهو ابّار@, فرعون زمن ã| Í½[ يعقوب@,



١٣٣ مضغ

علzم واشتّد يوسف ØãÏÉم بعد اس)قوا قد ٕاÌºائيل بنو وكان عمره طال وقد ,@Í½م
الب4ء@/

أمر قد الوليد@, Í½م فرعون موÏºكان ولد وØXا ـ ١٧.١ الورديى ابن قال ـ ٢
لي4ً@, أتاها Ø8ح ,@Í½م ٕا� wم وسار أهله ٕا� الطور) *من أقبل Øj اKٔطفال@/// موÏºبقتل قال Øj واعتنقا@, فتعارفا ,@Ïºمو أنا فقال أنت@؟ من وسأله هارون به واجتمع
وطاعة@, dعاً فقال ٕاليـه@! معيى فانطِلق فرعون@, ٕا� أرَسـلَنا تعا� ا# ٕاّن هاروُن يا
ã$لبـ فـرعون أطلق ا¡ال وآخر أصحابـه@, Kو فرعـون يؤمن فلم ٕاليه@/// فانطلقا

القلزم@/ Mر عند بعسكره فلحقهم ندم Øj ,@Ïºمو مع اXس� ٕاÌºائيل
ـ ٤٩.١ ã| الورديى ابن ويقول الوليد@/ هو كان Ïºمو فرعون أّن فظهر ـ ٣
تسـّمي من أّول هو وقيل صيده@, ã| أسد قتله البقر@, عابد :@ ã}4العم دبيع بن الوليد
ã|و دارم@, ٕابنه Øj cس@, بع� ونزل يوسف فرعون الريان ٕابنه بعده وملک بفرعون@,

ãالعملي� معدان بن Ëºكا بعده ملک Øj شديداً@, وكفر دارم Ø%Qو يوسف ã Ø|تو زمانه
وقيل العFلقة@, موÏºمن فرعون مصعب بن الوليد بعده ملک Øj اGرم�@, هدم وقصد

القبط@/ من هو وقيل ,@Ïºمو أيّام ٕا� وعمر يوسف فرعون هو

كان ا@ ØXو برناVـنا@/ عن خارج الفرعونَ� تعي� ã| فالتحقيق حال ّ أيى ٕابراهoوع� مولد من ٤٢٥ سنة ã| مولده وكان سـنِّه@, من `س� من قريباً Ïºمو بعث
مولد من ٥٤٥ ٕا� ٤٧٠ سنوات ع� موÏº*ع) فرعون زمان فينطبق *ص)@, Ø ã�ّالن

*ع)@/ oٕابراه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مضغ@:
الطعام ضاغ@: ÒXوا Zضغه@, ومَضغه للطعام@, اXضغ وهو صحيح أصل مضغ@: ـ مقا

ã8ّال كالقطعة ا Øu@Kٔ ¡م@, قطعة واÒXضغة َضغ@, ÔZ ا ØW الفم ã| يب� ما ضاغـة@: ÔXوا ضغ@, ÔZ



مضغ ١٣٤

دق�@/ الشِّ من ØËÉان ما واXاِضغان فُتمضغ@/ تؤخذ
ã| تقدمت واÔXضَغة علكته@/ وقتل@: نفع ãèبا من مَضغاً الطعام مضغت ـ مصبا
آخر طوراً ينتقل Øj منجمداً@, غليظاً دماً فيص� طوره بعد ينتقل ã8ّال [@والعلَقة علق

َضغ@]@/ ÔZ ما مقدار ا Øu@Kٔ بذلک يت Ød ضغة@, ÔXا وهو ÓF¡ فيص�
ُذقت ما عبيد@: أبو ضغ@/ ÔZ طعام كّل ضاغ@: ÒXا الليث@: قال ـ ١٨ . ٨ الxذيب
مُضغة اKٕنسان وقلب ¡م@, قطعة ضغة@: ÔXوا Zضغ@, ما ذقت ما أيى َلوا@كاً@, Kو مَضاغاً
ُمضغة@/ فهيى ¡مة اKٕنسان مyا ُخلق ã8ّال العلقة صارت ٕاذا غ�ه@: وقال جسده@, من
يوماً أربع� Øj نُطفة@, يوماً أربع� اُمّه بطن ã| مع ÔN أحدكم َخلق ٕاّن ا¡ديث@: ã|و

الروح@/ فيه فينفخ اXلک ٕاليه ا# يبعث Øj ُمضغة@, أربع�يوماً Øj َعلقة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ماّدة وب� بيyا والفـرق َلوك@/ ذا ء ãÏ¾ كون هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
وwذا مضـغ@, حالة ã| ء ãÏ¿ال كون جهة ٕا� اXاّدة هذه ã| النـظر أّن والَعلک@: اللَّوك

َضغ@/ ÔZ ع�ما واÒXضغة اÒXضاغ يطلق اللحاظ
الفرس Kك يقال@: النظر وwذا ضغ@, ÒZ وكونه الفاعل جهة فيه ي4حظ واللَّوك@:

اللجام@/
Vموعاً@/ اهتان فيه ي4حظ والعلک@:

كـون بعد Iّول حالة عن عبارة القدZة اKٕصط4حات ã| فهيى ضغة@: ÔXا وأمّا
كأ@نّه اللحم ماّدة تكّون حالة وهيى اXضغة@, بصورة وتكّونه علقة@, اKٕنسان خلق مبدأ

ُمِضغ@/



١٣٥ ÏÉم

النطفة فٕاّن للحيوان)@: الفñيولژيى *علم زماننا ã| ما@يطابق@ت¿Ì´ا¡يوان وأمّا
ـ@@گاسـ)وK@@ـ شكل ٕا� تنxيى سـّلوKت@, Fyم وتشّكلت اتّصلتا ٕاذا الزوج� من
وتتكّون ـ@@ٕا@كتُِدرم@@ـ ّ خارجيى جدار ã|تKسلّو فيه ٕا�شكل تنxيى Øj بالعلقة@, شبzاً
وتتكّون ـ@آنُدِدرم@ـ Ø ã�داخ جدار ã|@تKوِسّلو ا¡ّس@/ واKٔعصاب@وأعضاء مyا@الد

والدم@/ والعظام العض4ت منه

Øj ُنطَْفٍة ِمن Øj تُراٍب خلقنا@كُممن فٕانّا الَبْعِث ِمَن َريٍب ã| rُكن ٕان النّاُس ا Ûv ياأ
/@٥ . ٢٢ ـ لَّقة ÔU وغ� لَّقٍة ÔU ُمْضَغٍة ِمن Øj َعلََقٍة ِمن

َفَكَسـونا ِعظاماً@ ضَغة ÔXا َفَخَلْقـنا ُمضَغة الَعلََقة َفَخلقنا َعلََقة النُّطفة َخَلْقـنا Ø Ôj
/@١٤ . ٢٣ ـ @ ÓF Ò¡ الِعظاَم

هو ا Ø̂ ٕا اKّٔول اòلق فٕاّن اXوت@, بعد وٕاعادته ّ الثانويى اòلق جهة من َريب@: ã|
وتقدير سابقة له يكن nو اKٔشياء@, أدون هيى ã8ّال والعلقة النطفة ال)ابومن مبدأ من
والعظم @مرحلة@اللحم ã|@ أيى اXضغة, مرتبة ã| يظهر قد والتصوير التقدير ا Ø̂ وٕا وتصوير,

والد@/ واKٔعصاب والعروق
هو واòلق اXفعول@, ٕا� النسـبة فيه وي4حظ اòلق Xبالغـة التخليق Uّلقة@:
قد بل Uّلقة@, ع�كوuا اXضغة مبدئيّة Í½ينح Kو Uصوصة@, ع�كيفيّة ء ãÏ¾ ٕاNاد
مضغة@/ كوuا مرتبة بعد مرتبة ã| أو املة ã| أو وباملة رأساً ٕامّا Uلّقة غ� تكون
الثانية@, ا�Kية ã| Fك ـ ÓF¡ العظام ولبس العظام خلق اXضغة@: بعد التخليق ومن

اKُخر@/ اXراحل وكذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÏÉم
ع� ومضيُت ذهب@/ واXّد@: بالفـتح ومَضاًء مُضيّاً ãÏÉZ ء ãÏ¿ال ÏÉم ـ مصبا



ÏÉم ١٣٦

أنفذته@/ وأمضيته@: نفذ@/ َمضاء@: ومÏÉاKٔمر داومته@/ مُضيّاً@: اKٔمر
ضاء@: ÒXوا مُضيّاً@/ ãÏÉ ÒZ ÏÉوم ومرور@, ع�نفاذ يدّل صحيح أصل :@ÏÉم ـ مقا

التقّدم@/ َضواء@: ÔXوا اKٔمر@/ ã| النفاذ

البـدل@/ ع� اKٔخ�ة وذهب@, خ4 ومُضـّواً@: ومَضاء مُضيّاً الرجُل ÏÉَم ومÏÉلسا مات@/ بسبيله@: ÏÉَوم عليه@/ Wضّو وأمر مُضّواً@, اKٔمر وع� اKٔمر ã| ÏÉَوم
منه@/ تفّعل ãÏ ØÉ¦وا قَطع@/ َمضاء@: السيُف

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

والتحقيق@:

زمان عن السابق الزمان ã| ووقوعه أمر Iقّق هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
وغ�ها@/ والزوال والسبق والتقّدم وب�اXرور بيyا الفرق الزهق ã|سبق وقد التكّلم@/

ء@/ ãÏ¾ ع� الدقيق الورود النفوذ@: ã| في4حظ

جهة@/ ٕا� مدبراً@ معيّنة نقطة عن ا¡ركة الذهاب@: ã|و
آخر@/ أمر ٕا� بالنسبة Kًأّو أمر وقوع التقّدم@: ã|و

قباله@/ ã|و اللحوق ٕا� بالنسبة التقّدم ي4حظ السبق@: ã|و
زمـان ã| والوقوع التحقق جهة ٕا� النظر اXـواّد@: هذه ã| اXلحوظ كان فٕاذا@

Vازاً@/ فتكون Kّوٕا اKٔصل@, مصاديق من تكون سابق@:
ومضيُت مات@, أيى لسبيله ÏÉوم قطع@, أيى السيُف ÏÉم ـ ã| التعب� أّن Fك@

فzا@/ التحقّق جهة ٕا� النظر ٕا� داومته@: أيى ع�اKٔمر
/@٨ . ٤٣ ـ أ.ّول� Ïَمَثُل ÒÉوم َبْطشاً م Ô Öyِم أَشدَّ فأْهَلْكنا



١٣٧ مطر

يكون ما ]Çعـ$ صـفة كحَسن واXثَل الرسل@/ اسـxزؤوا الّذين من أشّد أيى
مَثلهم@/ اKّٔول� ã| ÏÉم أيى اXمتازة@, الصفات ã| تامّاً مشاwاً

ُسـنَُّة َمَضْت َفَقد َيُعودوا وٕان َسَلَف َقد ما م Ô ÒG يُْغَفْر وا Ô Òxَين ٕان كََفُروا للَّذيَن ُقل
/@٣٨ . ٨ ـ ل� أ.وَّ

Dف والعداوة ا4òف ã| طريقrوسنxّم مضت فقد عنه وا Ôu ٕا�ما يعودوا وٕان
ا4G@كة@/ من أعGFم نتيجة من يعت%وا أن ف4زم ب�السابق�@,

Çا Òf ـم ßx َمكانَ َع� َسـْخناهم Ò ÒX َنشاء ولَو م@/// ßyَع�أعُيـ َلَطَمْسـنا َنشاء ولَو
/@٦٨ . ٣٦ ـ يَْرِجُعون و. ُمِضيّاً اسَتطاعوا@

الفاسـدة@, أعÇGFم وٕادامة وخ4فهم برناVهم ã| Zضوا أن يسـتطيعون K أيى
والض4ل@/ اLKٕرافات عن ويتوبوا يرجعوا وK@@أن

وغ�Yا@: والتقـّدم السبق دون ٕاستعGFا@, موارد ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
التحّقق@/ ٕا� ٕاشارة فzا فٕاّن

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

مطر@:

وا�Kخر ال«Êء@/ من النازل الغيث أحدYا معنيان@: فيه صحيح أصل مطر@: ـ مقا

ã| Kّٕا اُمـِطر يقال K ناس@: وقال مََطراً@/ ومُِطرنا اXَطر@, ـ فاKّٔول الَعـدو@/ من جنس
قوGم ـ ãæوالثا /@�òا طالب اXسَتمِطر@: ومنه للمَطر@, تعّرض الرجل@: طَّر Ò]و العذاب@/

به@/ الفرسNريى الرا@كب واXتمطِّر@: ذهب@, ٕاذا اKٔرض@: ã| الرجل [ّطر
وأمطَرْت @الرaة, ã|@ماطرة@ فهيى طلب@, من@باب مَطراً [ُطر مطرت@ال«Êُء ـ مصبا

أمطار@/ وbعه باXصدر@, القطر يى Ùd Øj العذاب@, ã| غ� K وأمطَرْت لغة@/ أيضاً



مطر ١٣٨

ال«Êء ومَطرtم اXَطر@, فعل واXَطر@: السحاب@/ من نسكب ÔXا اXاء َطر@: ÒXا ـ لسا
ال«Êء مطرت يقولون وناس ُمِطرنا@/ وقد باXطر@, أصابxم م@: Ötوأمطَر مَْطراً@/ ُطرهم Ò]
مَطر@/ ذو وَمِطر@: وماِطر ِطر ÔW ويوم عـذاباً@/ أو مَطراً ا# وأمطرهم ]عـ$@/ وأمطرت

اXطر@/ أصابه ومَط�@: Wطور ومكان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

موضـوع قيدان@: ففيه نزوله@, بلحاظ اXطر هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
متوالياً@/ ال«Êء من ونزوله اXطر@,

ياء@/ Ò¡وا الغيث وب� بيyا الفرق الغيث@: ã| وسبق

واKٕغاثة@/ اKٕنقاذ جهة الغيث ã| في4حظ

السحاب@/ من النازل اXاء ã| ويستعم4ن ا¡ياة@, جهة ياء@: Ò¡ا ã|و
مفهومه@/ من جزء فالcول الcول@, جهة اXطر@: ã|و

دفعة يcل الذاهب فكأّن الcول@, Ìºعة فبمناسبة واÌºKٕاع@: الذهاب وأمّا
استعارة@/ فهو اXطر@, @كcول

اXاّدة فٕاّن يتعّدي@: Kو يتعّدي ٕانّه ومطرته وأمطرته ال«Êُء مطرت ã| قوGم وأمّا
يتعّدي@, Kو يتعّدي فهو معاً@: ٕاصداره ونسبة الفعل قيام لنسبة صلحت ٕاذا فعل كّل من
جهة فيه ي4حظ أن يصلح كذلک به ويقوم ال«Êء من يcل أن يصلح اXطـر أّن Fك@

منه@/ والتعّديى ال«Êء ٕاصدار
:@ ã| Fك ,@ والتعّديى اKٕصدار مقام ã| يستعمل فهو اKٕمطار@: وأمّا

/@٥٨ . ٢٧ ـ نَْذرين ÔXا َمطَُر@ @َفَساَء َمطَراً zم َعلَ وأْمطَْرنا



١٣٩ مطو

/@٤٠ . ٢٥ ـ وء السَّ َمَطر@ اُْمِطرت ã' الَّ َع�الَقريِة أَتوا وَلَقد
/@٢٤ . ٤٦ ـ ِطرنا ÔW عاِرٌض هذا قالوا أوِديxم ُمستقِبَل عاِرضاً@ رأوه ØF فلَ

اòارج@/ ã| وٕاحداثه اXطر ٕاصدار فzا ف�اد
ء ãÏ¾ كّل هو بل السحاب@, من النازل بالغيث Uصوص غ� اXطر أّن .O Kو
اXوارد هذه ã| استعFله تري وع�هذا حجارًة@, ولو كالغيث@, متوالياً@ ال«Êء من يcل

العيث@: غ� ã|
/@٧٤ . ١٥ ـ ِسجِّيل ِحجارةً ِمن م ß Öz َعلَ وأْمطَْرنا

/@٨٢ . ١١ ـ َمْنُضوَد يٍل ِسجِّ حجارةً ِمن ا Öz َعلَ وأْمطَْرنا
/@٣٢ . ٨ ـ Êء Ú»ال ِحجارةً ِمَن َعَلْينا فأْمِطْر

وبناًء مفعوله@/ وا¡جارة اXتواتر@, ãتوا�Xا اKٕنزال مطلق هنا اKٕمطار من فاُريد
مقالّية@/ أو حاليّة قرينة عليه دّلت ٕاذا Kّٕا بالغيث اXطر O@Kتّص اXع$ هذا ع�

ا¡جارة هو واKٕبت4ء العـذاب مقام ã| اXطر من اXراد بأّن القـول يبـعد ف4
الشديد@: الغيث أو وأمثاGا@,

/@٥٨ . ٢٧ ـ نَذرين ÔXا َمطَُر فساَء@ َمطراً@ zم َعلَ وأمَطرنا
/@٤٠ . ٢٥ ـ وء السَّ مطََر@ اُمِطَرْت

اXوارد@/ هذه ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مطو@:
أمطو بالقوم ومطوت وامتداد@/ ء ãÏ¿ال ã| ع�مَّد يدّل صحيح أصل مطو@: ـ مقا
ُيرَكب Kٔ@نّه يت Ù Ôd بل وقيل القياس@, ذلک من واXطيّة السـ�@, ã| wم مددت مَطواً@:



مطو ١٤٠

طو ÒZ Kٔ@نّه الصاحب طو@: ßXوا فيه@/ الّذيى ل4ٕمتداد اÒXطا الظَّهر يى Ù Ôdو َظهرها@, أيى َمطاها@,
معک@/

طايا@, ÒXوا ّ اÒXطيى واحدة واXطّية@: اKٔمطاء@/ وامع الظَّهر@, مقصور@: اÒXطا ـ صحا
به فُِعل أ@نّه Kّٕا فَعـائل واKٔصل ,@ Òفَعا� طايا@: ÒXوا ويؤّنث@, يذّكر وbع واحد واÒXطيّة
وهو اÒXطيطة من مأخوذ ا¦طّيى ويقال@: اليدين@/ التبخـ)ومّد :@ وا¦طِّيى Rطايا@, ما@فُِعل
طو@: ÒXوا الظّن@/ من مثل@تظّنيت ويتمّطط@,@وهو ا¡وضKٔ@ّنه@يتمّدد @أسفل ã| اòاثر اXاء

اXّد@/
ومطا اXّد@, اÒXطو وأصل مُطّواً@/ مَطا وقد ,@� السَّ ã| والنَّجاء ّد ßا طو@: ÒXا ـ لسا
Ø8 Ò]و مددت@/ ]ع$ ومططت مَطوُت ويقال ّدد@, Ò] الرجُل@: طّي Ò]و مّده@/ مَطواً@: َء ãÏ¿ال

وطال@/ امتّد الyاُر@: طّي Ò]و البدل@, ع� @كتَمطّي
بدوست@/ رسيدن و ,@íرف در @ـ@ @ِمطاء @ـ ãæياÌº ,@ @آراميى @ـ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:
Wتّد سـ� مصاديقه@: ومن الس�@, ã| امتداد هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

Wتّداً@/ مصاحبة ã| وس� Wتّداً@, الyار زمان ã| وجريان Ìºيع@,
الس�@/ ã| بامتداد يتّصف ما فعيلة@: واÒXطيّة
به@/ والتظاهر Wتّد س� اختيار :@ وا¦طّيى

/@٣٣ . ٧٥ ـ يَتمطَّي ٕا�أهِلِه ذهَب Ø Ôj Úوتَو� َب كذَّ ولِكن

فيه بالتبخ)@: التفاس� ã| عنه Ø%ويع اXمتّد@, ال«Ìيع الس� وهو ا¦طّيى وهذا
الرضا Mالة أهله جانب ٕا� ويتوّجه يدبر واKٕعراض@, التكذيب بعد أ@نّه ٕا� ٕاشارة



١٤١ مع

ã| وتقص�وTروميّة وعيب ٕا�ضعف يتوّجه أن دون من وعمله@, قوله والشعفعن
به@/ ويتظاهر وOتاره ال%نا¶@, wذا ويباهيى ويفتخر يتبخ) بل نفسه@,

اُخر@/ كلFت دون باXاّدة التعب� لطف وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مع@:
معاً@, خرجـنا Lو التنوين لدخول لدن@, ]ع$ ا¢ـتار ع� ظرف مع@: ـ مصبا
بفتح وهو شاّذ@, استعFله ولكن عنده@, ِمن أيى معه@, ِمن جئت Lو عليه ِمن ودخول
هو وقيل القوم@, مَِع Lو السا@كن� Kلتقاء عندهم Ì»فتك ربيعة@, ã$لب وٕاسكاuا الع�@,
كان Kّوٕا ,@ ÓÊºٕا كان جّر حرف عليه دخل ٕان :@ Ø ãæالرمّا وقال جّر@/ حرف السكون ã|
منصوب واحد@, مكان ã| أيى معاً وكنّا واحد@, زمان ã| أيى معاً خرجنا تقول حرفاً@,
bيعاً@: وفعلنا معاً@, فعلنا ـ ب� والفرق Vتمع�@/ أيى ا¡ال@, ع� وقيل الظرفّية@, ع�
واKٕف)اق@/ اKٕجBع فzا Nوز ]ع$كلّنا وbيعاً الفعل@, حالة اKٕجBع تفيد معاً أّن
ã| ااّر ودخول معاً@, قوGم ã| التنوين بدليل Ëºٕا مع@: ـ ١٧٣ اللبيب ã$مغ
عينه وتسك� ,@ َمعيى ِمن ِذ@كر هذا ـ بعÎÉم وقرائة َمعه@, ِمن ذهبت ـ سيبويه حكاية

لسيبويه@/ خ4فاً ÍÈورة@, K وربيعة@, sغ لغة
ف ØÍ½الت عادم خ4ف ب4 ظرف فهو مََع@: وأمّا ـ ٢٠٤ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح
التنوين لدخول بٕاعرابه ا¡كم واKٔو� /@ Ø ã$مب أ@نّه سـيبويه ك4م وظاهر النصب@, Kزم
أ@نّه ا¡ّق Kّٔن ا¡روف@, وضع وليسموضوعاً شاّذاً@, عليه ِمن دخول كان وٕان واّر@,
بالنظر مسبوق ا¡روف اËºKٕوضع وضع أّن تقّدم قد أ@نّه مع ء@, Nيى Fك ال4ّم Tذوف
واKٔلف /@ËºKٕا بناء سبب يكون ف4 للحرف@, اKٕستعFل ã| مشاwته ٕا� الواضع عن
يونس عند وهيى عنده@, اKٔصل ã| له Kم K ٕاذ التنوين@, من بدل اòليل عند معاً@: ã|



مع ١٤٢

ع� اXوضوع اKٕعراب ٕاستنكار ال4ّم@, من بدل ف8 ألف مثل ا¡ّق@: وهو واKٔخفش
اKٕضافة ã|ذفJ وقد غ�اKٕضافة ã| Kمها برّد أخوك@, عكس عندYا fع حرف�@,

Kمها@/ مقام ٕاليه اXضاف لقيام
ØËÉت كلمة أو خفض@, حرف أو وينّون@, يسكن وقد ,@Ëºٕا مع@: ـ ٣٠٨ @كليّات
Kٕثبات وهو اXتصاحب�@, حد ٕا� مضاف فٕانّه خ4ف@, ب4 ظرف ء ãÏ¿ال ٕا� ء ãÏ¿ال

ٕابتداء@/ اXصاحبة
ٕاËºمعناه وهيى ء@, ãÏ¿ٕا�ال ء ãÏ¿ال ØËÉت كلمة الع�@, بتحريک ومََع معع@: ـ لسا
يدّل الّذيى :@ ّ ال«Ìيى بن Tّمد قال اXعتّل@/ ã| ّ اKٔزهريى وذ@كرها معاً@, وأصلها الصحبة@,
جاؤوا تقول وينّون@, يُسكن وقد قبـله@, ما Iّرك مع آخره حركُة ,@Ëºٕا مََع أّن ع�
وأنا معكم أنا تقول الظروف@, كنصب معكم نصب َمَعكم@: ٕانّا ـ ã| الزّجاج وقال معاً@/

معكم@/ مستقّر أنا معناه خلَفكم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]ع$ا4Xزمة اKٕضافة@, صورة ã| مبنيّة كلمة ا@ Øu@أ اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
واKٕنÊÉم@/

ومع الرا@كعـ�@, ومع ا#@, مع كالكون اÇXوارد@, باخت4ف Oتلف اXعـ$ وهذا
مع نوح@, مع ,@Ì»الع ومع اKٔثقـال@, ومع الظاXـ�@, ومع الكافرين@, ومع الصابرين@,

الرسول@/

أو Ø ãæمكـا ã|و ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| يكون أن من أعّم واKٕنضـFم فا4Xزمة
غ�Yا@/ أو Ø ãæزما



١٤٣ مع

ٕاليه ينسب ما ٕا� معناه ã| Kفتقار وبناؤه الفتح@, ع� مبنيّة اKٔصل ã| فالكلمة
فع4ً@/ ا¡روف ع�وضع ولكونه

فٕاّن الظرفّيـة@, ]عـ$ مربوط غ� الكلمة مفهوم أّن فالتحقيق الظرفّيـة@: وأمّا
ذ@كرناه@/ ما فzا واKٔصل الظرفّية@, غ� وا4Xزمة اKٕنÊÉم

مyا اُريد ٕاذا ã.ينت مع$اKفتقار فٕاّن اKٕضافة@: فقدان صورة ã|عرابKٕا وأمّا
ذلک ã|و وVتمعاً منضّماً أيى معاً@, فعلنا ـ قولنا ã| Fك وا4Xزمة@, اKٕنÊÉم مفهوم مطلق

ا¡ال@/
الزمان ã| اسـتعGFا مورد ã| كان وٕان مراد غ� الظرفيّـة مفهوم أّن .O Kو
زمان ã| كوuم ٕا� K وا4Xزمة@, اKنÊÉم ٕا� النظر فٕاّن معاً@: كنّا ـ كقولنا اXكان@, أو

واحد@/

باLصار نلـðم ف4 الث4ثّية@: اÊºKٔء من تكون Ø8ح ال4ّم Tذوفة كوuا وأمّا
وذو وما كَمن اXبنيّات@, ã| ØDس Kو كث�ة@, الثنائيّة اÊºKٔء بل أنواع@, ث4ثة ã| اÊºKٔء

/@ ãçو وتا وذا وهيى وهو

ومفهوم غ�ه@, ã| مع$ أوجد ما ا¡رف فٕاّن صحيح@, فغ� حرفاً@: كوuا ٕا�وأمّا مفهومه Iقّق ã| Jتاج Kو نفسه@, ã| مستقّل مع$ واKٕنÊÉم ا4Xزمة أيى اXعيّة
فيه@/ يوَجد Ø8ح آخر موضوع

وهو فzا يَْعُرُج وما Êِء Ú»ال لمن ß̀ ي وما مyا ُرُج ÒO وما أ.ْرِض ã| يلُج ما َيعلم
/@٤ . ٥٧ ـ َبِص� َتعملوَن ]ا واُ� rكن @Cأي َمعكم

Tدود@, وغ� غ�متناه وصفة تعا�ذاتاً ا# أّن ا¡ياة@والعلم@واKٕرادة@: ã|@سبق
زمان Oلو ف4 Tيط@, ء ãÏ¾ ع�كّل وهو ,@ Ø ãçذا أو Ø ãæمكا أو Ø ãæزما بوجه له حّد Kو



معز ١٤٤

علمه@/ ٕاحاطة عن Kو وجوده نور عن Êºء Kأرضو Kو Ònعا Kو مكان Kو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

معز@:
عزاء@: ÒXوا اKْٔمعز منه وص4بة, ء ãÏ¿ال ã| ع�شّدة يدّل صحيح أصل معز: ـ مقا
اXعروف@/ ْعز ÒXا ومنه اòـلق@, َعصب شديد ماِعز@: رجل اKٔما@كن@/ من الغليظ زن Ò¡ا
اKٔوعال Fعة ويقال أن@/ الضَّ ã| تكون K فzا وص4بة لشّدة وذلک bاعة@, :@ñع ÒXوا

جّد@/ أمره@: ã| الرجل واسَتمعز ُمعوز@/ والثَّياتِل

,@sالغ من َعر الشَّ ذوات وهيى لفظه@, من له واحد K جنس Ëºٕا عز@: ÒXا ـ مصبا
عَزي@: ÒXوا /@ñومَع أمُعز السا@كن وbع الع�@وتسكن@, وتُفتح @مؤّنثة@, وهيى شاة@, الواحدة
اKٔلف كانت ولو ,@ñمُع ع� ويصّغر النكرة@, ã| ينّون وGذا للتأنيث K ل4ٕ¡اق ألفها

ماعزة@/ mنKُوا ماعز@, والذكر Iذف@, nللتأنيث
وهيى جنس@, Ëºٕا وهو أن@, الضَّ خ4ف sالغ من َعر الشَّ ذو اXاِعز@: معز@: ـ لسا
اُمعوز وكذلک وِمعاز ñومَع وَمواِعز وَمَعز َمْعز وامع وِمعزاة@, ماِعزة mنKُوا ,@cالَع
من التُّيوس bاعة واKُمعوز@: ِمعزًي@/ صاحب ّعاز@: ÒXوا bع@/ Ëºٕا ذلک وكّل وِمعَزي@/

اKٔوغال@/ من الثَّياتِل bاعة أو خاّصة@, الظباء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وباعتبار قص�@, وذنب َشَعر ذو sالغ من نوع هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
الضـأن أّن Fك والشـّدة@, والص4بة اòشـونة موارد ã| اXاّدة تطلق فيه خصوصيّات

والضعف@/ والل� اKٕس)خاء oمفاه موارد ã| يستعمل



١٤٥ معن

فيـه ي4حظ sالغـ أّن Fك الطعن@, مفهوم فيه في4حظ عز@: ÒXا ]عـ$ cالَع وأمّا
اKٕغتنام@/ مفهوم

/@١٤٣ . ٦ ـ ßٕاثن� ْعِز@ ÒXا وِمَن ßٕاثن� أِن الضَّ ِمَن أزواٍج اِنيَة Ò\
رزقكم بعضما من كلوا أيى ـ ا� رزقكم ا ØW ـ من Kًحا لكوuا ا¥انية نصب

\انية@/ مðّوجة كونه حال ا#
والبقر@, واKٕبل الضأن قبال ã| خاّص نوع اXعز أّن ال¿Ìيفة@: ا�Kية من يستفاد
ألفـاظها عyا يُعلن وباطنيّـة ظاهريّـة Rصـوصيّات مyا كّل Zـتاز ما عليه ويدّل

ا¢صوصة@/
اKٔحكام@/ بعض ã| Fyبي فّرقوا م Øuفٕا واKُنmمyا@: الذكر وذ@كر

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

معن@:
ومـَعن ذلک@/ غ� أو جريى أو جريان ã| Îºولة ع� يدّل أصل معن@: ـ مقا
/@ Nريى القليل اXاء عنة ÒXوا مُعناٌن@/ الواديى ã| اXاء اريى ÒVو مَع�@/ وماء جري@, اXاُء@:
حاجته@: ã| مَْعن ورجل به@/ ذهب :@ ã Ø�M وأمعن عدوه@/ ã|الفرس أمعن الباب ومن
مَعاٌن@, للمcل وقوGم اXاء@/ فيه جري عون@: ÒW وك4ٔ رِويت@/ اKٔرُض@: وأْمَعَنت Îل@/ Òº

ع�@/ ÒXا اXاء فيه ك@ :@ الواديى ومَعن مُُعن@, وbعه
ã| تـباعد ٕامـعاناً@: الفرُس وأمَعن مَع�@/ فهو جَري@, Zَعن@: اXاء مَعن ـ مصبا
Kٔثاث ٕاËºجامع واXاعون@: اKٕستقصاء@/ ã| بالغ ٕاذا الطلب@: ã| قيل@أمَعن ومنه َعدوه@,

البيت@/

ã|و عاِدياً@, تباعـد كY4ا@: وأمَعـن@, مَْعـناً َعن ÒZ وLوه الفـرُس مَعن ـ لسـا



معن ١٤٦

الطاعة@/ واXاعون@: وَتباعد@/ هرب الرجل@: وأمَعن ,@rبالغ أيى كذا@, ã| rأمعن ا¡ديث@:
الذّل@, عـن@: ÒXوا وتُطيـعک@/ لک تنقاد أيى اXاعـون@, وتعطيک با¡ّق@, اKٕقرار عـن@: ÒXوا
وعن الزكوة@/ اXاعون *ع)@: Ø ã�ع وعن اليس�@/ ال«Îل واXعن@: ال«Îل@, ء ãÏ¿ال َعن@: ÒXوا
وÇÎºولته@, Ìه Ø»لتي كلّه اXعروف واXاعـون@: واÒXعن بعيـنه@/ اXاء هو اXاعون الفّراء@:
ã|و واXنفعة@, العطيّة ااهليّة ã| واXاعون@: والِقدر@/ كالدلو البيت أسقاط واXاعون@:

/@Ì Ø»والتي ال«Îولة من وكلّه الواجبة@, والصدقة والزكاة الطاعة اKٕس4م
خانه@/ ظروف ـ@ مآنا@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

خانه@/ ظروف ـ@ @مآنايا@ @ـ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:

ÇOتلف اXع$ وهذا أمر@/ ã| واعتدال مZ4ة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

ã|و ال¿Ìب@/ مقام ã| هنيئاً كونه اXاء ã.ف Mسبه@: مyا كّل ã|و اXوضوعات باخت4ف
مفرط@وK@مفّرط@/ غ� Kًالفرس@كونه@معتد جريى ã|و /4ًÎº طبيعيّاً اريان@كونه@مZ4اً
اXعمول واKٔسباب اKٔشياء bلة ومن البيوت ã| جريان ã| كان ما البيت أثاث ã|و
K مZ4ة وفيه منَكر غ� معروفاً الناس عند يكون ما اKٕنفاقات ã|و اXتعارف@/ ã| wا
خضوع فيه ما اKٔعFل ã|و مرطوباً@/ ليّناً عذباً 4ًÎº يكون اKٔرضما ã|و صعوبة@فيه@/
فيه كان ما اcXل ã|و /@ يى تعدِّ Kو عصيان Kو فيه خ4ف K وطاعة واعتدال ومZ4ة

واXسكن@/ واXاء اGواء العيشمن ووسائل اس)احة
ع�فاعول ٕانّه وال«Ìيانّية@, ا�Kراميّة باللغة ٕا�مسبوقيّته مضافاً اXاعون@: وأمّا

/@Kًمعتد مZ4اً بكونه يتّصف ما وهو @كالفاروق@



١٤٧ معن

وهنيئاً@/ مZ4اً يكون ما ء@: واXريى ء ã$ÒGع�كا ÒXا أّن Fك@
/@٧ . ١٠٧ ـ اXاعون َنعوَن ÒZو يُراءون ُهم اّلذيَن

بالتقوي أنف«Îم يعّرفوا Ø8ح الناس ع� وُيراءوuا أعGFم يُظهرون م Øuٕا أيى
من العيش ووسائل اXاعون عن Zنعـون م Øu@أ مع ,@ Ø%وال واòدمة والطاعة والقدس
عن فيمتنعون احتياجهم@, لدي عyم وتسـتعار ٕالzا احتيج ٕاذا البيت أثاث أسقاط
ÍÈر عن Oافـوا Ø8ح بانفاق وليست فzا@, Gم ر ØÍÉت K ã8ّال ا¡ق�ة اXعاونة هذه

/@ Ø ãما�
واKٕعتدال اZ4Xة غاية ã| اKٔشياء تلک ٕا�كون ٕاشارة اXبالغة@: والتعب�بصيغة
Tّقرات البيتومن لوازم أساقط من هو ا ØWو الناس عند اXتعارف به معمول هو ا ØWو

الوسائل@/

/@٤٥ . ٣٧ ـ َمع� ِمن بكأٍس علzم ُيطاُف

/@٣٠ . ٦٧ ـ َمع� ]اٍء يأتيكُم ن Ò Òf َغْوراً@ ماُؤ@كُم أصَبَح ٕان
/@٥٢ . ٢٣ ـ وَمع� َقراٍر ذاِت ٕا�َربَوٍة وآَويناYا

ا¤ّل بوة@: والرَّ ء@/ ãÏ¾ قعر ã|خفض والغور@: ¾Ìاب@/ فيه القدح هو الكأس@:
بالنبات@/ اXنتفخ اXرتفع

أو ماء من نوع ّ أيى من ء ã$ه ¾Ìاب كّل ليعّم اKُو�@: ا�Kية ã| ع� ÒXا فأطلق
والثالثة ء@/ ã$Gا m4Xا اXاء خروج Øj اXاء غور مورد ã| والثانية غ�Yا@/ أو عسل
واKٔ\ار@/ واGواء والنبات اXاء من معتدل ء ãÏ¾ من وفzا اXرتفعة اKٔرض ٕا� راجعة

*ع)@/ واُمّه عي«Ï*ع) فzا سكن ã8ّأرضفلسط�ال ويراد

ء ã$ÇGا دون الكرZة ا�Kيات ã| اKٕستعFل موارد ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر



معي ١٤٨

الكلFت@من@باب@التقريب@/ فتفس�ها@wذه @وغ�ها@/ واh4X@واXعتدل@وااريى ء واXريى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

معي@:

قـد َطب الرُّ ْعـو@: ÒXا ـ@ اKُو� واحداً@: قياÎºا ليس كلFت ث4ث ـ معو ـ مقا
صـار النخُل@: وأمَعي الُيبس@, بعض دخله ٕاذا هو دريـد@: ابن وقال bيُعـه@, أرَطب
َمذانب من ذَنـب@: ßXا َعي@: ßXا ـ والثالثة أمعـاء@/ وامع البطن ِمَعي ـ والثانية @كذلک@/

اKٔرض@/

K@يوثق من فيه التأنيث وروي مذّكر@/ البطن@, أعفاج من َعي ßXوا َعي ÒXا ـ لسا
البطن ã| ما bيع وهو :@ ّ اKٔزهريى قال اÒXصارين@, وهو وأمعاء@, وِمَعياِن ِمعًي يقال@: به@/
َعي ßXوا با¡جاز@/ ا¦ر ء رديى من ÍÈب الفَأرة@: وِمَعي كّلها@/ وايا Ò¡ا من فيه ي)ّدد ا ØW
هو فح السَّ ã| والّذيى بالسَند@, ِمذنباً ãÏ¼يُنا ضيض Ò¡با ِمذنب كّل اKٔرض@, َمذانب من
مyا@/ صلب ما واKٔص4ب واKفض@, اKٔرض Kن@من ما اKٔمعاء@: : ّ اKٔزهريى لب@/ الصُّ

صغار@/ مسايل اKٔمعاء@: ـ@ @ اKٔصمعيى

روده@/ ـ@ ِمِعه@ ـ@ @ @ع%يى ـ @ ãتطبي� فرهنگ

/@ ã�داخ دستگاه و روده ـ ِمِعيى ـ ãæياÌº ـ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:

اليابس@, ء الرديى ا¦ـر ]ع$ تستعمل *معو) فالواويّة ويائّيـة@: واويّة اXاّدة أّن
الُيبس@/ بعض دخلها ٕاذا طبة الرُّ عوة@: ÒXا يقال@:



١٤٩ معي

وتستعمل اXعدة)@, بعد فيه الطعام يدخل *ما اKٔعفاج ]ع$ فهيى اليائّية@: ع�وأمّا تطلق ذانب@: ÒXوا اÒXسايل هذه وباعتبار باKٔمعاء@, تشبzاً صغ�ة@, اXاء مسايل ã|
للFء@/ اريان اقتضاء فzا ã8ّال اXنخفضة ا¡ضيضة ãÏÈراKٔا

بـه ح ØÍ¼و ال«Ìيانّية@, ã| Fك البطن ã| وما اKٔحشاء مطلق اKٔصل كان وٕاذا
@اXنخفضة@, ãÏÈراKٔودية@واKٔا@ ã|@ذانبXسايل@واÒX@ا�ع فيكون@ٕاط4قه @وغ�ه@: ّ اKٔزهريى
واKٔحشاء كالبواطن واKٔودية اXذانب تلک أّن باعتبار حقيقة :@ ãÏÈراKٔا تلک وع�
اXياه مyا Qريى ã8ّال ابال باطن رديف ã| ا Øuٕا حيث اXرتفعة@, واKٔمكنة ابال من

واuKٔار@/
/@١٥ . ٤٧ ـ فقطَّعأمعاَءهم @ ÓD Òa@ ماًء وُسقوا النّاِر ã| خالٌد هَو @كََمن

واKٔفكار العقائد من قلوwم ã| ما ]ناسـبة اKٔمعاء@: وقطُع oبا¡م ãالس� هذا
تلک Iرق بأن فتستحّق الرذيلة@, الفاسـدة ا¡يوانيّة واKٔخ4ق والصفات السخيفة@,

ا¡ار@/ باXاء تس� وبأن اKٔحشاء تلک وتقطّع البواطن
عن نفوÎºم واXهّذبة اZKٕان@, بنـور قلوwم اXنّورة انّة أهل قبال ã| وهذا
ومن éل ومن آِسن غ� ماء من أuار من فيُسقون والظلFت@, واòبائث اKٔرجاس

ية@/ �Kا قبل Dف Fك عسل ومن `ر
Qريى ã8ّال واKٔطعمة باXآ@كل الدنيا ã| التذاذهم فٕاّن والتعب�RصوصاKٔمعاء@:
البدن@, يفيد ما مyا وتستنتج اXواّد تلک تضبط ã8ّال هيى واKٔمعاء ُتدفع@, Øj اKٔمعاء@, ã|

حرام@/ وأ@ك@ها
اKذا طب الرُّ هو عو ÒXا ـ قولنا فٕاّن واXعي@: اXعو ب� التناسب من ما .O KوØيتغ� ف4 باطنه@, ã| ما وظهور الظاهر من والنضارة الرطوبة ]ع$رفع اليبس@, أصابه

الظاهر@/ Øبتغ� الباطن



مقت ١٥٠

اXورد@/ ã| oا¡م واXاء باKٔمعاء التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مقت@:
ٕا� ومُقت قبيح@/ أمر البغضعن أشّد أبغضه قتل@: باب من مقتاً مقَتَه ـ مصبا

َمقيت@/ فهو ,@ ØËÉبال مَقاتًة النّاس

َمـقيت فهو مَقـتاً ومقَـته وُقبح@, شـناءة ع� تدّل واحـدة كلمة مقت@: ـ مقا
أبيه@/ امرأة الرجل يðّوج أن ااهليّة ã| كان قت ÒXا ونكاح قوت@/ ÒWو

% ÔH ا Ø̂ فٕا ,@ عنديى أمقتَه ما قلَت ٕاذا سبيويه@: قال اKٕبغاض@/ أشّد قت@: ÒXا ـ لسا
بُغض قت@: ÒXا الليث@: قال ماقت@/ أ@نّک % ÔH ا Ø̂ فٕا له@, ã$َأمقت ما قلت وٕاذا قوت@/ ÒW أ@نّه
قلوwم ã| منكراً يزل n أيى وَمْقتاً@, فاِحَشًة كاَن ٕانُّه َمقيت@/ فهو ركَبه@, قبيح أمر عن

عندهم@/ Wقوتاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يـقابل البُـغض أّن وسبق الشديد@, البغض هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن

/@ التعّديى بصورة اòارج ã| اXتحقّقة العداوة وفوقه ا¡ّب@,
فٕاّن اKٔصل@, هذا لوازم من هيى ا Ø̂ فٕا قبيح@: أمر عن وكونه والقبح الشناءة وأمّا

علzا@/ يتوقّف ا Ø̂ ٕا البغض Iقّق
اKٔصل@/ مصاديق من فهو أبيه@: ٕامرأة الرجل نكاح وأمّا

ـ Rًَسبي وساًء@ وَمْقتاً فاِحَشًة كاَن ٕانُّه ساء@/// النِّ ِمَن آباؤكُم َنَكَح ما َتنِكُحوا و.
/@٢٢ . ٤



١٥١ مقت

ولد ٕاذا النسب ã| ل4ٕخت4ل وموجب اKٔب ¡رمة وهتک عرفاً قبيح أمر فٕانّه
اKٕبن@/ ومن اKٔب من ولد Gا

ب� Dف يتحّصل اXورد ã|و الشديد@, البغض قت@: ÒXوا /@ Øالب� القبيح والُفحش@:
فٕانّه السبيل@: وسوء اKٕبن@/ وأوKد اKٔب أوKد ب� Øj النا@كح@, ٕابنه وب� اKٔب ورثة

حياtم@/ ã| وٕافساداً والطائفة@, ب�النسل Dف Kً4ٕاخت يوجب برنا¶
/@٣٩ . ٣٥ ـ َمقتاً ٕاّ. م Ùwر ِعنَد ُكفرهم الكافريَن َيزيد و.

. ٤٠ ـ آَمُنوا الَّذيَن وِعنَد ا� ِعنَد َمْقـتاً Ò ÔQَك ا�@/// آياِت ã| ادلون ÔN الَّذيَن
/@٣٥

/@٣ . ٦١ ـ َتْفَعُلون . ما َتقولوا أن اِ� عنَد َمْقتاً@ Ò ÔQَك@

تدّل عند كلمة فٕاّن تعا�@, با# مربوط مقام ã| الشديد البغض حدوث يراد
والدنّو@/ با¡ضور عنه Ø%ويع وشّد@, ع�ارتباط

ÍÉT ã| شديداً بغضاً وتوجد مقتاً توجب يُفعل@: K ]ا والقول وادال فالكفر
شديد@/ بغض Tيط ٕا� والعطوفة والرaة واللطف ا¡ّب Tيط يتبّدل أيى ,@ ãتعا�Xا ا#
اXتعال@, ا# ٕا� اXقت ينسب nحيث آخر@, لطف ا#@: عند بكلمة التعب� ã|و
أعGFم بتبع اXقت ذلک ع�أّن دKلة وفيه وÍÉTه@, جنابه ã| اXطلق Mدوثه Ø%ع بل

وخ4فهم@/ وجداGم كفرهم ونتيجة
ٕا�إ.Zاِن ُتدَعوَن ٕاذ أنُفِسكُم َمقِتكُم من ÔQأ@ك اِ� قُت ÒX ُيناَدوَن كفُروا اّلذيَن ٕاّن

/@١٠ . ٤٠ ـ فَتكُْفُرون

رؤوف ا# فٕاّن أنف«Îم@, مقxم من أ@ك%وأشّد كفرهم مورد ã| ا# مقت ٕاّن يراد
يبغضه بل واÌ»òان الض4ل وJ@Kّب وسـعادة وص4حاً خ�اً Kّٕا Gم يريد Kوoرح



مكث ١٥٢

وخلقه@/ لعباده البغض أشّد

يوجب نفسـه@: ã| ا¡ق جاّدة عن واLـراف خ«Ìان ٕا� مضافاً العبـد فكفر
وهو خلقـه@, ب� Dف ّ اGKٕيى ال%نا¶ ã|و النظم ã| وٕافساداً Kً4واخت واخت4فاً اLرافاً

وٕاGهم@/ الناس ورّب الناس مالک

من آثارها ويُب½Íخصوصيّات اKٔعFل نتائج يعلم وجّل عّز ا# أّن ٕا� مضافاً
خصوصيّات من يتبعه وما الكفر ã| ما فساد يعلم تعا� فهو جهة@, ّ أيى ã|و جهة ّ أيى

واÌ»òان@/ ا¡رمان
اXطلقة وا¤بوبيّة ا¡ّب وبانتفاء اXقت بوجود ح ØÍ¼ قد ا£يد القرآن أّن فظهر
ا¡Çّق ظهور مورد ã| ا£ادلة Øj اZKٕان@/ وفقدان وبا¡ّق با# الكفر أّوGا موارد@: ã|
الضعفاء@, ا# عباد وٕاغواء الباطل وتقوية ا¡ّق Iريف يوجب Ø8ح اKٕشكال وٕايراد

وعمل@/ ٕاZان دون من ãæاللسا والقول النفاق Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مكث@:

ورجـل ومُكـثاً@, مَكثاً ومَكث وانتـظار@, توقّف ع� تدّل كلمة مكث@: ـ مقا
اKٕنتظار@/ وا¦ّكث@: ومُكث@, ومَكث عجول@, غ� َرزين َمكيث@:

َمكيث فهو مُكثاً ومُكث ما@ِكث@/ فهو وتلّبث@, أقام قتل@: باب من مَكث ـ مصبا
ويتعّدي باللغتـ�@/ بعيد@, fكثغ� السبعة@: وقرأ لغـة@/ قريب@: فهو ُقرباً قُرب مثل

فيه@/ Nعل n ٕاذا أمره@: ã|و[ّكث أمكثه فيقال باGمزة
ومُكـثاً مَكـثاً ومُكث Zُكث@, مَكث واKٕنتظار@, واKٔناة اللََّبث كث@: ÔXا@ ـ لسا



١٥٣ مكث

اXكان@/ ã|والتلّبث اKٕنتظار مع اKٕقامة كث@: ÔXوا ّكث@/ Ò]و وَمكاثة@, ومَكاثاً ومُكوثاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا سابق@/ كَون ã| أو سابقة ع�حالة توقّف هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
زمان@/ ã| ٕادامة فهو اللبث@:

أو حالة ã| توقّف ٕا� اXكـث@: ã|و سـابق@/ زمان ٕادامة ٕا� اللبث ã| فالنظر
مكان@:

قيل@: فٕاذا

/@٢٩ . ٢٨ ـ ÒQ Ò ßR ِمyا آتيكُم ã Ùلََع� ناراً@ آنْسُت ã Ùæ ٕا مكثوا اُ

أمراً@, ا# @Jدث Ø8ح علzا @كانوا ã8ّال ع�@أمرهم@وحالxم والتوقّف Ø%التص يراد
قيل@: ما 4Rف وهذا حالxم@/ ع� والتوقّف Ø%التص ٕا� فالنظر

ِتسعاً@/ وازدادوا Òِسن� مائٍة ثRَث كهِفهم ã| ولِبثوا

ومقداره@/ ومّدته الزمان امتداد ٕا� فzا النظر فٕاّن
ع� التوقّف ٕا� النظر بل اXكث@, مفهوم ã| وقيداً جزءاً ليس اXكان أّن فظهر

حالة@/ أو مكاناً كان ما

الرضـا وٕاظهار اXطاوعة ع� ويدّل التفّعل@, بناء فع� والتلّبث@: ا¦ّكث وأمّا
التفعيل@/ قبال ã| واKٕختيار

اKٔصل@/ آثار fن والرزانة@: واKٔناة اKٕنتظار oمفاه وأمّا
/@١٧ . ١٣ أ.رضـ ã|فَيمُكث النّاَس َينفع ما وأّما



مكر ١٥٤

/@١٠٦ . ١٧ َع�ُمكثـ ع�النّاِس ِلتَقرأه

/@٢٢ . ٢٧ ـ طِبه ß ÔI Òn ]ا أحْطُت فقاَل َبعيد َغ�@ fَكَث
التعجيل وعدم والعمر@/ البقاء بطول واستمرارها السابقة ا¡الة ã|التوقّف يراد

اواب@/ ã|و علzم القراءة ã|
قاَل ربُّک َعَلينا ليقِض مالُک يا وناَدوا �Xالظّا ُهم كانوا ولكن ظلمناُهم وما

/@٧٧ . ٤٣ ـ ما@ِكثون ٕاّنكُم

باKٔعFل أنف«Îم �Xظا كانوا ]ا وذلک ,@ Øsجه عذاب ã| وتبقون تتوقّفون أيى
ع�@حّب@الدنيا@و¾Îواtا, وبتثّبت@قلوwم الرذيلة, السّيئة@وبتدسيس@نفوÎºم@بالصفات
/@oا¡م النار بصورة والشيطانيّة ا¡يوانيّة والصفات وا¦اي4ت ال¿Îوات هذه Ø�فتتج
الظلم شّدة Mسب العذاب ã| توقّفاً يوجب مراتبـه باخت4ف بالنفس فالظلم

الظلم@/ التوقّف]راتب ٕامتداد فيختلف وضعفه@,

الyاية@/ ٕا� منxياً الظلم كان ٕاذا اòلود ٕا� ينxيى قد واXكث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مكر@:

ومكر لغة@/ باKٔلف وأمَكر ما@ِكر@, فهو خدع@, قتل@: باب من مكراً مكر ـ مصبا
Vازاً@, سيّئة السيّئة جزاء يى Ød Fك مكراً@, ازاء يى Ødو اXكر@, ع� جازي وأمكر@: ا#

باللفظ@/ اللفظ مقابلة ع�سبيل
واKٔخري داع@, ßòوا اKٕحتيال اXكر@: ٕاحداYا متباينتان@: كلمتان مكر@: ـ مقا

الساق�@/ كورة ÒW وٕامرأة الساق@, َخدالة كر@: ÒXا



١٥٥ مكر

الكـيد أّن Kّٕا الكيد@, مثل اXكر أّن واXكر@: الكيد ب� الفرق ـ ٢١٥ الفروق
بنفسـه@, يتعّدي الكيد أّن والشاهد وفكر@, تدّبر مع Kّٕا يكونان Kو اXكر@, من أقوي

أقوي@/ بنفسه يتعّدي والّذيى Mرف@, يتعّدي واXكر
الغ� نفع يقّدر أّن وهو ليس]كر@, ما ا¡يلة من أّن واXكر@: ب�ا¡يلة والفرق
آخر@: وفرق نفعاً@/ يكون K واXكر نفعاً@, كونه مع حيلة ذلک فيسّمي وجهه@, من K
/@K أو وجهه من كان وسـواء به@, يُعِلم أن غ� من الغ� ÍÈر يقّدر اXكر أّن وهو
جارية قيل ومنـه الفتل اللغـة ã| اXكر وأصل وجهه@/ غ� من Kّٕا تكون K وا¡يلة

البدن@/ ملتفّة أيى Wكورة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ويُعلن يُعِلم أن غ� من لÍÈ4ٕار وتقدير تدب� اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

ٕاÍÈاره@/
اXكر@/ من وأشّد أقوي والكيد@:

نفع@/ أو ٕاÍÈار فيه يكون أن من أعّم وا¡يلة@:
ظاهراً@/ يكون أن شأنه من ما ٕاخفاء واòدع@:

ã| ما ٕاخـفاء نوع فيه واKٕلتـفاف اKٕلتواء فٕاّن وش}Çه@: اKٕلتفاف مفهوم وأمّا
ء@/ ãÏ¿ال ظاهر

اِ� وعـنَد َمكَْرُهم َمَكروا وَقد Îم@/// Ò»أنُف ظلموا@ الَّذيَن َمسا@ِكن ã| Ôr َوسَكنْ
/@٤٦ . ١٤ ـ ا)باُل منُه وَل Òðِل َمكُْرهم كاَن وٕان َمكُْرهم

وÇGم Zكروا أن Zكن ما bيع ع� ليدّل وعّرف@: ضم�هم ٕا� اXكر اُضيف



مكر ١٥٦

[Çام أّن ٕا� يتوّجهون Kو ذلک@, ã| قدرÇtم uاية فيظهرون وقّوته@, اXكر استطاعة
Oرج Kو عنده@, ء ãÏ¾ اXكر O.باخفاء Kو وٕاحاطته@, وعلمه ا# قدرة Iت مكرهم
غـاية ã| مكرهم برنا¶ كان وٕان ورّده@, دفعه من يتمكّن K Ø8ح قدرته حيطة عن

التدب�@/
/@٥٤ . ٣ ـ اXا@كرين @ Ô Öَخ� واُ� اُ� وَمكََر وَمَكروا

/@٥٠ . ٢٧ ـ َيشُعرون . وُهم َمكْراً وَمكَْرنا َمكْراً وَمَكروا

. ١٣ ـ نَفٍس ُكلُّ تكسُب ما َيعلم bيعاً اXكُْر فِللّه قبلهم ِمن الَّذين َمكَر وَقد
/@٤٥

يـدZون والكفّار وتقدير@, تدب� مع آخر شخصاً ØÍÉي عمل ٕاخفاء هو اXكر
أّن عن غافلون وهم ا¡ّق@, وٕافناء والتضعيف واKٕفساد اKٕخ4ل ã| وفكرهم تدب�هم
وهـو اKُمـور@, أزمّـة وبيده اXتعال@, # اXطلقة واKٕرادة والقدرة والعلم التاّم التدب�

علمه@/ من ء ãÏ¿ب وJ@Kيطون ء@, ãÏ¾ ع�كّل ا¤يط
]ثلها@: زي ÔQ سيِّئة كّل أّن@ .O Kو

/@١٦٠ . ٦٠ ـ ُيظَلمون . وُهم مثَلها ٕاّ. َزي Ö ÔNRف بالسّيئة جاَء وَمن

/@٤٠ . ٤٢ ـ ِمثُلها سّيئٌة سّيئٍة وجزاُء

النظم وحفظ وا¡gة والص4ح العدل ÏÉو]قت Kزم أمر باXكر اXكر fقابلة
والّدين@/ وا¡ّق واòلق

أنف«Îم ٕا� مكرهم عود ã| تعا� ا# من فتقدير وجّل@: عّز ا# من اXكر وأمّا
سلب ã|و وأبداuم@, وأمواGم اُمورهم ã| وأخذهم Vازاtم ã| آخر بتقدير مقابلة أو

عyم@/ واللطف والتوفيق الرaة



١٥٧ مكر

ومقّدمات ووسائل أسباب وtيئة فكر ٕا� وجّل عّز ا# ã| اXكر Jتاج Kو
فيكون@/ كُن لُه يقول أن شيئاً أراَد ٕاذا أمُرُه ا Ø̂ ٕا ـ@ عمل@ ٕاخفاء وٕا� زمان وٕا�انتظار
ا� كُر ÖZو كرون ÒZِرجوكو ÔO َيقُتلوكأو لُيثبتوكأو َكَفروا اّلذيَن بک كُر Ö ÒZ وٕاذ@

/@٣٠ . ٨ ـ اXا@ِكرين Ôوا�خ�

Rَف ا� َمكَر أفأِمنوا َيلَعبون وُهم ُضحًي بأُسـنا يأتzم أن الُقَري أهُل أِمَن أو
/@٩٨ . ٦ ـ اòاÌºون الَقوم ٕاّ. ا� َمكَر يأمن

اXكر ظهر ٕاذا Øj اLKٕراف@, أو النفاق أو الكفر أثر ã| يكون قد اXكر ٕاّن قلنا
والرaة@/ التوفيق وسلب والعذاب اXؤاخذة يتبعه

«Îم بأنُف ُكرون@ٕاّ. ÒZ وما@ فzا لَيْمُكروا ِرمzا@ ÔV َقريٍة@أ@كاِبَر ُكلِّ ã| َجعلنا وكذلک@
/@١٢٤ . ٦ ـ َيشُعرون وما

جهة من اXتشّخصة اKٔفراد الكافرين@: ã| السابقة وا�Kية القرية بقرينة اKٔ@كابر
الضعفاء عناويyم@وجلب@منافعهم@وتسخ� م@¡فظ Øuوٕا , ّ الدنيويى الدنيا@واXال@والعنوان

وا¡يلة@/ الغدر بأنواع Zكرون اXؤمن�@, وIق�
اللطف وقطع ّ اGKٕ×يى والتوفيق الروحانيّة الرaة سلب من نوع اKٕستكبار وهذا

:@ Ø ãæالربّا والتوّجه
/@٧٦ . ٤٠ ـ ين ÙQتكXا َمثوي فِبئَس فzا خالديَن Ò Øsجه أبواَب دخلوا اُ

و. السـئِّي وَمكَر أ.رض ã| اسـتكباراً ُنفوراً ٕاّ. زاَدهم ما َنذير جاَءُهم ØF َفلَ
/@٤٣ . ٣٥ ـ بأهله ٕاّ. @ الّسئيُ اXكُر يُق ÒJ

اKٕجـرام ã| والزيادة الشّدة يوجبان ا Ø̂ ٕا واXكر@: اKٕستكبار هذا أّن .O Kو
وأمّا والرaة@/ ا¡ّق عن وبُْعـداً وُكْفراً Kً4ضـ Kّٕا F{لصاح يزيدان Kو والعصـيان@,



مكّة ١٥٨

ويقيyم ٕاZاuم فñيد اKٕستكبار@, هذا قبال ã| تحنون ÔZ م Øuفٕا اXؤمن�@: ٕا� بالنسبة
واKٕستقامة@/ بالص%والتحّمل ومقامهم ومعرفxم ونورهم

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

مّكة@:

البيت@, بالباء@: وقيل ع�البدل@, بكّة فzا وقيل تعا�@, ا# فها ØÌ¾ مّكة@: ـ مصبا
مذّكر@/ وهو مكيال@, واXكوك@: مّكة@/ بطن بالباء وقيل حوله@, ما oXوبا

يقولون@: ذلک@, ع� يقاس Øj العظم@, ع�انتقاء يدّل صحيح أصل مّک@: ـ مقا
وا¦كّک@: به@/ ßÌ¾ اُّمـه@: ÍÒÈع ã| ما الفصـيل وامتّک ـه@/ Ø ÔU أخرجت العظم@: [ّككت

وَتقصمه@/ لكه Ôt أيى wا@, اXاء لقلّة مكّة يت Ød ويقال اKٕستقصاء@,
درجـة@, ٧٨ اÇXغرب جهة من طوGا بطليموس@: قال مّكة@: ـ البلدان معجم
:@ اKٔنباريى ابن قال اشـتقاقها@: وأمّا ,@٢١ وقيل درجة@, ٢٣ انـوب) *من وعرÎÈا
قد قوGم من الناسwا Kزدحام ويقال@: Kوtم@, ُتذهب أيى اـبّارين@, Ôّک Ò] ا Øu@Kٔ
تذهب أيى الذنوب@, ّک Ò] ا Øuٕا وقيل@: شديداً@/ مَّصاً ه مصَّ ٕاذا اُّمه@, ÍÒÈع الفصيل امتّک
Kٔعلم ã Ùæٕا *ص)@: ا# رسول وقال اKٔم�@, والبلد الُقري@, اُّم تعا� ا# وسّماها wا@/
ãæأخرجو اÌ¿Xك� أّن Kولو ا#@, ٕا� ا# أرض أحّب وأ@نِّک ,@ Ú ãٕا� الب4د أحّب أ@نِّک

خرجت@/ ما منِک

مستطيلة كب�ة بلدة مّكة@: رام Ò¡ا ا# بلد أّن ٕاعلم :@٦ البيتص بأع4م اKٕع4م
ومنxاها @اXق%ة@ال¿Ìيفة, ْع4ة@وهيى ÒXا fبدؤها وuايتان, مبدأ وGا شعاب@واسعة@, ذات
aزة@/ سيّدنا مولد قرب ا¨ن جانب ومن الشبيكة@, له يقال موضع ُجّده جانب من

ã}زرKٔا وسّماها ُقبيس@, ãèأ جبل نصف أ@ك@من ٕا� ِجَزّل جبل وجه من وعرÎÈا



١٥٩ مكّة

وأمّا الزب�@, بن عبدا# وع�دور ع�قيقعان اÌ¿Xف اaKٔر قبيسوابل ãèأ جبل
مّكة@/ وسط ã| ابل� ب�هذين اXسجد وسط فهو اXعّظمة@: الكعبة موضع

مّكة@/ *ِمكّاء)@:@ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فzا والبكّة أ@ك%@, ٕاشتقاق بكّة وب�كلمة وبيyا ا¡رام@, للبلد Ëºٕا الكلمة أّن
فٕانّه oXا 4Rف والشّدة@, اهر حروف من وهو الباء حرف بوجود زائد ودّك دّق

والرخاوة@/ ب�الشّدة متوسطة حروف من
آية@: ã| اXناسبة wذه Ø%ع وقد

/@٩٦ . ٣ ـ ُمباَر@كاً بَبكَّة َلـّلذيى للنّاِس ُوِضَع بيٍت أّوَل ٕاّن

القـدرة ٕاظـهار مـورد ã|و واÌ¿Xك�@, بالكفّار اXقابلة مقام ã| ا Øuفٕا بالبّكة@,
ا¢الف�@/ ودفع والعظمة
آية@: ã| Ø%وع

أظفَر@كُم أن َبعِد ِمن مكَّة بَبطِن عyم وأيدَيكم عنكُم م Òvأيد َكفَّ الَّذيى وهو
/@٢٥ . ٤٨ ـ zم َعلَ

مyم@, واKٕنقياد واKٕطاعة oالتسل مقام ã|ا¢الف�و مغلوبيّة بعد ا Øuفٕا باXّكة@,
Gم@/ أمناً للمسلم�وصارت فتحت البلد ٕاّن حيث

آية@: ã| Ø%ع قد أ@نّه Fك@
/@٩٢ . ٦ ـ ا ÒGَحو وَمن الُقري اُمَّ وِلُتنِذر



ميكال ١٦٠

ã| يكون أن فيناسـب واKٕنذار@, واGداية التبليغ مقام اXورد فٕاّن الُقري@, باُّم
وهـم ويقصـدوuا@, أوKدها يراجعها ã8ّال كاKُّم ٕاليه يُقَصد وموقعيّة مرجعيّة له Tّل

Gا@/ أتباع
هو العنوان ٕاّن حيث أطرافها@, ã| ã8ّال الب4د قاطبة ا@: ÒGوَمنَحو ـ Pملة واXراد
قاطبة وهو ويقصدها@, يراجعها وهو مكّة اُمّه Tّل كّل فيشمل اُمّاً@, وكوuا اXرجعيّة

مغارب@/ ã| أو مشارق ã| بلد ّ أيى أرضومن ّ أيى ã| اXسلم� مسا@كن
ã| Ø8ح ا¤ارب�@, ا¢الف� الكفّار خ4ف رفع ٕا� ٕاشارة مّكة@: ببطن والتعب�
مأمون�@/ kÍ¼ Ø8ح ونفوذه@, وحكومته ا# بقدرة وذلک بطن@أرÎÈم@وداخل@بلدهم@,

مّكه@/ اء)@@:@@ *ِمكّ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ميكال@:
َجـ% وميكائيل@: جـ%ائيل عـبّاس@: ابن قال ميكائيل@: ـ ٣٢٧ ص اXعّرب
اXلِک Ëºوٕا تعا�@, ا# Ëºٕا ٕايل@, أّن ٕا� ذهب وعبدالرaن@, عبدا# كقولک *عبد)@,
ã| القـّراء واختلف هذا@, ã| Ìون Ø»فXا Oتلف nو تعا�@, ا# ٕا� فنُسبا وِميكا@, َج%
ابـن وقرأ ميكاِئل@/ قرأ وبعÎÉم ِميكال@, قرأ وبعÎÉم ميكائيل@, قرأ بعÎÉم قراءته@:
ØFفل تعرفها@, العرب تكن n أÊºء وميكائيل ِج%يُل :@ Ø ãtالكسا وعن ِميكِئل@/ يِصن ÔT

عّربxا@/ جاءت
فرشته@/ ِميكائيل@: ِميكال@, ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ميكيل@/ ميكاِئل@, ـ@ @ ãæياÌº ميكاِئل@/@ ـ@ @ آراميى َترجوم فرهنگ

ã| Fك ا4Xئكة@, رئيس خدا)@: @ـ@ vّوه مثل *@كيست ميكائيل@: @ـ@ كتاب قاموس
التِّنِّ�)@/ حاربوا وَم4ئكته ميخائيل ال«Êء ã| حرٌب @*وحدَثْت ـ @٧.١٢ يوحنّا رؤيا



١٦١ ميكال

/@(oالعظ الرئيس ميخائيل يقوم الوقت ذلک ã|* ـ@ @١.١٢ دانيال ã| Fوك
ا#@/ مثل مَن @= است)@ vوه كسمثل *چه ميخا@: ـ@ @ ã|و

مَن@/ كّل مَن@, @= @( *ميى ـ قع

عند@/ عن@, Lو@, نظ�@, ِشيه@, @مثل@, = *ِك)@ ـ قع

قدرت@/ قّوة@, ا#@, @= *ِال)@ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مركّبة ا Øuٕا الكتاب@: قاموس ã| Fوك الع%ّية@وال«Ìيانيّة, مأخوذة@من الكلمة أّن
والقّوة@/ القدرة ã| ا# مثل هو الّذيى ]ع$مَن ٕايل@] ِك@, , كلFت[@ميى ث4ث من

ٕاÌºائيل@/ وهكذا وٕايل@, جاَبر ماّدة من مرّكب ج%ئيل أّن Fك@
وعظمته@/ ا# قدرة مظاهر من فاXيكائيل

وِميكال@/ وميكئِل ِميكائل فيقال@: لفظّية@, بتغي�ات فيه ف ØÍ½ويت
ـ للكاِفرين َعُدّو اَ� فٕاّن وِميكاَل وِجQيَل وُرُسِلِه وَمRئكِتِه �ِ َعُدّواً كاَن َمن

/@٩٨ . ٢

ُرسـله وٕارسـال ديـنه وٕانزال حgه وٕانفاذ قدرته ٕاجراء جهة من # العداوة
ومعاي¿Îم النفسانيّة أهويxم@وبراVهم Hالف اKُمور وهذه ا¢الف�@وTاربxم@, وطرد

ال¿Îوانّية@/ وأعGFم ا¡يوانيّة ومسالكهم
ٕاجـراء ووسائل صفاته ãا�Vو قدرته مظاهر أيضاً Oالفون اXب$ هذا وع�

أحكامه@/ ٕاب4غ ووسائط أوامره



مكن ١٦٢

والقوان�@/ والفرام� اKٔحكام ٕاب4غ وسائط وا4Xئكة@: اKٕنس من سل الرُّ فٕاّن
صـفاته من صفة من مظهريّة مyا نوع كّل ã|و والصفات اÊºKٔء مظاهر وا4Xئكة@:

ا¤ّولة@/ بوظائفه يعمل اXتجلّية الصفة وع�مقتÏÉتلک اXتعالية@,
واستعداداً@, وقّوة وقدرة مظهريّة ا4Xئكة أعظم من Fفه وميكال@: ج%يل وأمّا

لغ�Yا@/ ليس ما ا¤ّولة الوظائف من FGو
بل ,@FÇtوذا FÎ»أنف جهة من ليست وميكال %يل الكفّار عداوة أّن فظهر
يشتّد باKٔمر@: العمل وتظاهر اKنتساب وقويى القرب اشتّد Fّوكل ا#@, عداوة من ناشئة

البغض@/
تعا�@: قال هذا وع�

@للكافرين@/ عدّو اَ� فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مكن@:
عـنده عـظم ضخامة@: ضخم وزان مكانة السـلطان عند ف4ن مكن ـ مصبا
فتمكّن وقدرة@, سلطاناً عليه له جعلت [كيناً@: ء ãÏ¿ال من ومكّنته مَك�@/ فهو وارتفع@,
مّكـنـته@/ مـثل منه وأمكنـته وشّدة@/ قّوة أيى مكنـة وله عليه@, قدر واستمكن@: منه

/@Ì Ø»وتي Îºل اKٔمر@: ã$وأمكن
أيى وض Ûyال كـنه ÔZ K وف4ن ,@ Ó$ع[ منه وأمكنه ء ãÏ¿ال من ا# مكّـنه ـ صحا
ـ ا¡ديث ã|و واXِكنات@, اÒXِكن واحدة ِكنة ÒXوا ,@ بِّ الضَّ بَيض كن@: ÒXوا عليه@/ K@يقدر

بطyا@/ ã| بَيÎÉا bعت ّبة@: الضَّ وأمكنت ع�مَِكناtا@/ Ò�َّالط أقّروا
سألت عبـيد@: أبو قال وLـوYا@, رادة Òوا بّة الضَّ بَيض ِكن@: ÒXوا اÒXكْن ـ لسا



١٦٣ مكن

كنات ßXا ا Ø̂ وٕا ُو@كنات@, هيى ا Ø̂ وٕا مِكنات@, للط� K@نعرف فقالوا مَِكناtا@؟ اKٔعرابعن
ومواضعها@/ أمكنxا ع� الطَّ�ع�مَِكناtا@: أقّروا تفسـ�ـ ã| وقيل باب@/ الضِّ بَيض

]ع$ا¦كّن@/ ِكنة ÒXوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العظمـة آثاره@: ومن قـدرة@, مع اسـتقرار هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصـل أّن
موضع@/ ع� والكون Ì Ø»والتي والشّدة والقدرة والسلطنة واKٕرتفاع

لنوع يقال بالفارسيّة ّب@: والضَّ بّة والضَّ َبيضة@/ والبَيضbع الضّبة@: بَيض وأمّا
ومن واGواء الرطوبة من ويتغّذي مديدة@, ويعيشمّدة ,@ ّ وبريى ّ Mريى وهو ـ ـ@@سوÊºر
ا¡يوانات من وهو ـ مارمولک ـ بالفارسيّة مyا الصغار ويسّمي الصغ�ة@, ا¡¿Ìات
ã| حفرت بَيÎÉا Oرج أن الضبّة أرادت ٕاذا ـ ا¡يوان حياة ã|و فzا@, ٕايذاء K ã8ّال
ã| Oرج Ø8ح يوم كّل وتتعاهدها بال)اب وضّمxا فzا بيÎÉا ورمت ُحفرة اKٔرض

أربع�يوماً@/
Çفر ÔIحيث فzا@, وقّوة اسـتقرار ]ناسـبة للضّب@: البيض ع� اXاّدة فٕاط4ق
ã| مثلها ع� يكون ما البيض ã| fا بال)اب@, Hتلط Øj فzا البيض وتوضع اKٔرض

واKستقرار@/ الصفة هذه

/@١٣ . ٢٣ ـ َمك� َقراٍر ã| ُنطْفًة َجعلناُه Øj
حفظها@/ ã| قّوة ذيى مستقّر

/@٥٤ . ١٢ ـ أم� Õَمك� َلَدينا اليوَم ٕانّک

قّوة@/ ذيى مستقّر مقام ã| لدينا ٕانّک السجن@: بعد يوسف كلّم ØXا اXلک فقال



مكن ١٦٤

/@٢٠ . ٨١ ـ َمك� الَعرِش ذيى ِعنَد ٍة ُقّو ذيى hكَر َرسوٍل لَقوُل ٕانَّه
ّ قويى فهو رّبه@/ عند ثابتTكم مستقّر مقام وله ّية@, ×Gٕا روحانيّة قّوة ذو ٕانّه أيى

رّبه@/ عند اKٕستقرار جهة من ّ وقويى روحاً@, نفسه ã|
/@٧١ . ٨ ـ مyم فأْمكَن قبُل ِمن اَ� خانوا فَقد ِخيانتَک ُيريدوا وٕان

مyم@, ا# وأمكن قبل@, من ا# خانوا فقد اòيانة@: *اKُساري) يريدوا وٕان أيى
بالفاعل@/ الفعل قيام جهة ع� يدّل فاKٕفعال قباGم@/ ã| قّوة ذا مستقّراً ا# جعلک أيى

باXفعول@/ وتعلّقه الفعل وقوع جهة ع� ويدّل تفعيل وا¦ك�@:
/@٥٧ . ١٢ ـ يتبّوأ أ.ْرِض ã| ليوسَف َمّكنّا وكذلک

/@٩٧ . ١٨ ـ ãæخ�فأعينو ã Ùèَر فيه ãO مكّ ما قال

. ٦ ـ َلكُم كِّن Ô̂ n ما أ.ْرِض ã| مّكنّاهم َقْرٍن ِمن َقبلهم ِمن أهَلكنا كَم َيروا nأ
/@٧

والقّوة اKٕستقرار [ك�يتعلّق اKّٔول أّن منه@: ومكّن له ومكّن ب�مكّنه والفرق
متمكّناً@/ نفسه ã| فيكون اXفعول بنفس فيه

وسيلة يكون و]ا له وباKٔسباب باXفعول يرتبط ]ا ا¦كّن يتعلّق ـ ãæالثا ã|و
لُكم@/ كّن Ô̂ ليوسف@, مّكنّا ـ ¦كّنه

Fك ـ حقّه ã| اòارج ã| ريى ÔNو ا¦كّن يُعَمل ٕا�من النظر يكون ـ الثالث ã|و
حقِّهـم ã| يعمل Ø8ح أشـخاص أو لشخص ا¦كّن جعل واXراد مyم@, فأمكَن ـ ã|

وعلzم@/
Uصوص@/ مورد ã|التعب�ات من كّل لطف فظهر

التقـوية من أقوي ا¦كـ� فٕاّن اXـوارد@: ã| باXاّدة التعـب� لطف أيضاً وظهر



١٦٥ مكا

القدرة@/ مع وIقّق وتثّبت استقرار ع� يدّل فٕانّه وغ�ها@, والسلطنة القدرة واعطاء
/@٥٦ . ٢٤ ـ م Ô ÒG ÏÉ ارتَ الَّذيى م Ô Òyِدي م ÒG وَلُيمكِّننَّ

ذا gTاً ثابتاً مسـتقّراً سـعادtم@, وفيه Gم ÏÉارت الّذيى ديyم جعل وقد أيى
واXتمكّن /@ÏÉرتXا الّدين هو فاXتمكّن منه@/ وانتفاعهم Kستفادtم واستحكام@, قّوة

الصا¡ون@/ اXؤمنون هم له
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مكا@:
اKٔصوات@/ من ء ãÏ¾ أحدها ث4ثة@: معان ع� يدّل صحيح أصل ـ مكا ـ مقا

ã| صَفر كو@: ÒZ مكا ـ فاKّٔول الغسل@/ من ÍÈب ـ ِخر �Kوا ء@/ ãÏ¿ال ã| خشونة وا�Kخر
[كو@: استُه مَكْت ويقولون@: Zكو@/ Kٔ@نّه يى Ød طائر@, كاء@: ÔXوا مُكاًء@/ bعها@, وقد يده
كَـي Ò] يُده َمِكيت قوÇGم ـ واKٔخري اKٕرنـب@/ fجمع كو@: ÒXوا كا ÒXا وأمّا حَبق@/ ٕاذا
حکَّ الفرُس@: كّي Ò] قوGم وأصله تَوّضأ@/ ٕاذا [كّي ـ والثالثة وخشنت@/ غلُظت مَكًي@:

بركبته@/ عينَه

مَكواً Zكو مَكا وقد الصف�@/ كاء@: ÔXوا /@ ّ كا@كيى ÒXا وامع طائر@, كّاء@: ÔXا ـ صحا
صَفر@/ ومُكاًء@:

ب� Nمع أن هو بعÎÉم@: قال بفيه@, صَفر اKٕنساُن@: مَكا ف�@/ الصَّ كاء@: ÔXا ـ لسا
ُعـراة بالبيت يطوفون كانوا الليـث@: فzا@, َيصـِفر Øj فيه ã| يُدخلها Øj يديه أصابع
اKسـت@, كوة@: ÒXوا نفخت@/ اسـُته@: ومَكت بأيدÇvم@/ ويُصفِّـقون بأفواههم َيصِفرون
يى Ød بَلَقا جناحيه ã| أّن Kّٕا ة Ô%القُن ÍÈب ã| طائر كّاء@: ÔXوا لصف�ها@/ بذلک يت Ù Ôd

حسناً@/ صف�اً@ Fzف يصِفر Øj يديه Nمع Kٔ@نّه بذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
أو ٕانسان ã| الصف�@, يشبه Uصوص صوت هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

خالص@/ بصوت أو مستعملة كلFت ضمن ã|و جناح أو يد أو بفم حيوان
وصـف� والفـم@/ اليد بوسيلة والصف� بالفم@/ اòالص الصف� مصاديقه@: ومن
عـند اKٔرانب وأصوات حيواناً@/ أو ٕانساناً الدبر من خارج وصف� باناح@/ الطائر

اجBعهم@/
اليائّية@/ اXاّدة fن وغ�ها@: وا¡جر والغلظة اòشونة oمفاه وأمّا

rُكن ]ا@ العـذاَب فذوقوا وَتْصـِديًة @ُمكاًء ٕاّ. البيـِت عنَد ـم ÔtRكانص وما@
/@٣٥ . ٨ ـ َتكُفرون

وذ@كر وثناء وص4ة دعاء من وغ�ها للتحيّة الشامل اميل الثناء هو الص4ة@:
است¿Ìاف أو يد ÍÈب أو بصوت كانت وسيلة ّ بأيى تظاهر هو والتصدية@: ومناجاة@/
ُتقرأ ã8ّال الكلFت من اXسموع وهو يش}ه@, الصف�وما كاء@: ÔXا من واXراد غ�ها@/ أو

واXناجاة@/ والص4ة الدعاء عند
ص4ة ضمن ã|@كونه Kيناسب الصف� فٕاّن الصوت@والصف�@, نفس اXراد وليس
Kّٕا مyا K@يقصد صلواtم وكلFت أدعيـxم كون ٕا� النظر بل البيـت@, عند ودعاء
تسبيحهم من K@يسمع الظاهر أهل من سـ� اXتقدِّ بعض أّن Fك واKٔصوات@, الصف�
ذ@كـر ã| Fك اXتكّررة@, باKٔذ@كار التلّفظ Ìºعة جهة من وذلک الصف�@, Kّٕا وذ@كرهم

اXتكّرر@/ بح السُّ Kّٕا منه يسمع K حيث الص4ة@, بعد اXكّررة ا# سبحان
اKٔلفاظ يؤّدون Kو بل اKٔلفاظ@, ¼Íف ٕا� Kّٕا صt4م ã| يتوّجهون K فكانوا

Uارجها@/ وعن ã Øæ@وبالتأ صحيحة تأدية
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اXتظاهر الصـوت Vّرد صt4م ã| قصـدهم أّن ٕا� ٕاشـارة باXكاء@: والتعبـ�
كالصف�@/ اXسموع

ظـهور Kّٕا ÇTصـول وذ@كره ودعائـه ص4ته ã|ليس من فليعتـ% هذا ومن
أهـل من بعض حّق ã| وdعت اKٔلفاظ@/ أو ãæعاXا ٕا� توّجـه دون من اKٔصوات@,
قريباً يطول قد علzا ا# س4م الّزهراء فاطمة السيّدة بتسبيح ِذ@كره أّن واXعرفة@: العلم

ساعة@/ من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مٔ<@:

طوي4ً@/ دهراً أيى مَليّاً@, وأقام الطـويل@, الزمن هيى واحـدة كلمة ـ م� ـ مقا
واßXْلء@: ء@/ ãÏ¿ال ã| والgال اXساواة ع� دّل ز Ø ÔY وٕاذا والyار@/ الليل طرفا لَواِن@: ÒXوا
ِمـ4ٔه ã$أعـط ويـقال قدره@, ã| لوعائه مساو Kٔ@نّه يى Ødو ,@4ٔ ÔZ الّذيى للمقدار ËºKٕا
من اÌ¾Kٔاف :@4ٔÒXا ومنه بالغ@/ ٕاذا القوس@: ã| الcَع أم4َٔ ومنه أم4ئه@/ وث4ثة وِم4َٔيه

أم4َء@كم@/ أحِسنوا ا¡ديث@: ã|و كرماً@/ مُِلئوا م Øu@Kٔ الناس

اKٔمر@: ã| له وأمليت وضجرت@/ سـئمت منـه@: ومللت مللتـه ملل@: ـ مصبا
واسعاً@/ زماناً وقيل اXّدة@, :@ Ø ã�ÒXوا ووّسعت@/ أرخيت القيد@: ã| للبع� وأمليت أّخرت@/
أو ,@ الرأيى وجودِة اXعروف من عندهم يلتمس ]ا 4Xمxم وا Ø Ôd القوم@, أ¾Ìاف :@4ٔÒXوا
باب من م4ًَٔ اKٔناَء وم4ٔت أم4ء@/ وامع هيبة@, والصدور ًة Øw اُ العيـون Zلؤون م Øu@Kٔ
ء ã� مَ ورجل تعاونوا@/ اKٔمر@: ع� و[الَؤوا معاونة@, عاونه ة@: ٔKَاW وماKَٔه فامت4ٔ@/ نفع@,

واKٕدغام@/ البدل وNوز مقتدر@, Ø ã$غ ع�فعيل@:
تقول والعامّة ِم4ء@/ وامع نـٌة@, وم�4َ ُن م�4َ وٕاناٌء ,@ م4ًَٔ Zلَؤه َء ãÏ¿ال م4َٔ ـ لسا
خفِّف شئت وٕان ِم4ٌء@, وِحباب م4ََٔي@, وِقربة ُن@, م�4َ ُحّب يقال :@kحا أبو م4ًَ@/ ٕاناء



م2ٔ ١٦٨

ثقة أيى ٌء@, ã� مَ فهو م4َءة@, Zلُؤ الرجل ملَُؤ وقد /@ Ó$ع[ ,@ ٔ4ّ Ò]و اKٕناء امت4ٔ وقد اGمزة@/
القوم أ¾Ìاف وقيل اFعة@, :@4ٔ ÒXوا ٕاليه@/ تاج ÔJ ]ا ِم4ء م Øu@Kٔ َؤساء الرُّ /@4ٔÒXوا /@ Ø ã$غ
]Çا ء ã�ÒXا لق Ôòا الxذيب@: ã|و ُلق@/ Ôòا :@4ٔÒXوا قوGـم@/ ٕا� يرجع الّذيـن ووجوههم

اKٔخ4ق@/ واKٔم4ء@: ٕاليه@/ تاج ÔJ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مقدار ع� Tّل ã| ء ãÏ¾ وضع أيى الشحن@, هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

معنويّاً@/ أو ماّديّاً أخذه@, استعداد Ørي Ø8ح ا¤ّل ذلک
وهو واXعتّل اKنضجار@/ ع� فيدّل اXّل@: وهو اXضاعف وأمّا اXهموز@, ã| هذا

والتوسعة@/ ع�التأخ� يدّل :@ ã�Xا
بعد يتحّصل ا Ø̂ ٕا اKٕنضجار فٕاّن ومع$@: لفظاً اXواّد هذه ب� التناسب .O Kو
التأخ� وأمّا اKٕستعداد@/ حّد يتجاوز شديد ٕامت4ء اXع$ وهذا الوسع@, مقدار امت4ء

اXلحوظ@/ اXنظور اXقدار حّد ã| توسعة أيضاً ففيه والتوسعة@:

ٕان وغ�ها@: لق Ôòوا والغ$ والثقـة والوجوه واÌ¾Kٔاف اFعة oمفاه وأمّا
مصاديق من فهيى معنوّية@: أو ية مادِّ اُمـور ã| واKٕمت4ء الشحن عنـوان فzا لوحظ
والوجاهة والوثوق والعنوان وال¿Ìف والغ$ واXال الفضيلة من كاKٕمت4ء اKٔصل@,
من فهيى Kّوٕا اKنسان@, ع� القاهرة والصفات ا¡ا@كمة اKٔخ4ق أو اòلق@, وحسن
مطلق ã| 4ٔÒXا كلمة استعFل مورد ã| Fك ا£ازّية@, الع4ئق من وع4قة بتناسب التجّوز

اFعة@/ مفهوم
ٕا� النـظر موارد ã| hالكـر القرآن ã| الكلمة هذه اسـتعFل تري هذا وع�
تعا�@: قوله ã| Fك اFعة@, مطلق K وعنوان@, مال أو وفضيلة ذوات¾Ìف bاعة



١٦٩ م2ٔ

/@٨٨ . ٧ ـ لنُْخرجنّک قوِمِه من وا ÒQاسَتك اّلذيَن RٔÒXا قال
/@١٢٧ . ٧ ـ Ïºمو فرعونأتذر قوِم من RٔÒXا وقال

/@٤٣ . ١٢ ـ رؤيايى ã| ãæأفتو @RٔÒXا ا Ûv أ يا
/@٢٩ . ٢٧ ـ hكَر كتاب Ú ãٕا� Ò ã%اُل ã Ùæ ٕا @RٔÒXا ا Ûv أ يا قالت

/@٨٨ . ١٠ ـ وأمواً. زينة ه َRٔوَم فرعوَن آتيَت ٕانَّک رّبنا Ïºمو وقال
يصّح Kو القـوم@, خواّص من هم الّذين ا�Kيات@: هذه ã| 4ٔÇXا من اXراد فٕاّن
قبال ã| تقع ا Ø̂ ٕا ا¢اطـبات هذه وأمثال اXـوارد@, هذه ã|الناس قاطبة ٕا� اòطاب

اKٔصحاب@/ من اòواّص
أهـل من bاعة ٕا� اKٕشارة موارد ã| الكلمة اسـتعملت اòصوصيّة وwذه

تعا�@: بقوله اXلكوت@,
/@٧٠ . ٣٨ ـ Oَتِصمون أ.ع�ٕاذ@ @RٔÒXبا ِعلم من Ò ã� كان ما@

/@٨ . ٣٧ ـ ُدحوراً جانٍب كلِّ ِمن أ.ع�ويُقَذفون RٔXٕا�ا عوَن مَّ َيسَّ .
فاKٕط4ِّع اKُمـور@: جزئيّات وأمّا اXلكوت@, nعـوا كلِّيّات يعلم *ص) Ø ã�ّفالن
فgا اKٕختصام@: وأمّا غ�Yا@/ أو مشاهدة أو وحيى من زائدة ٕا�وسائل Jتاج علzا
والشياط�@: @اّن ã|@التسّمع وأمّا ٕادرا@كهم/ @حدود ã|@خت4فاتKٕا دم@وسائر �K@سجدة ã|
والسامعة البا¼Íة بقوvم واKٕدراك اKٕستفادة من يتمكّنون خلقxم ã| بلطافة م Øuفٕا
وسـعهم@, حدود ã| الوسـيع واKٕط4ّع ال«Ìيعة@, وبا¡ركة النافذة@, ا¡ديدة اللطيفة

ذلک@/ ٕاستطاعة Ì¿للب ما@ليس

واXظروف@: الظرف خصوصيّات باخت4ف Oتلف اKٕمت4ء ٕاّن Øj
:@ ã| Fك ـ ّ اXاّديى ã.ف



ملح ١٧٠

/@٩١ . ٣ ـ هباً أ.ْرضذَ @Rِٔم ُيقَبلمنأحدهم َفلَن

الذهب@/ اKٔرضمن سطح Ñ�تZيثM أيى

:@ ã| Fك ـ ّ اXعنويى ã|و
/@١٨ . ١٨ ـ ُرعباً ِمyم ِلئَت Ô ÒXو ِفراراً@ َلولَّيتمyم علzم Yّطلعَت لو

واòوف@/ عب الرُّ من قلوwم 4ٔ Ô] أيى
:@ ã| Fك ـ يناس}ا ]ا ا�Kخرة nعوا ã|و

/@١١٩ . ١١ والنّاسـ نَّة Ù(ا ِمن Úsجه ْمRٔنَّ ٔ.َ
/@٨٥ . ٣٨ ـ م Ôyِم تِبعَک ن ÚWِمنکو Úsجه ْمRٔنَّ ٔ.َ
/@٦٦ . ٣٧ ـ الُبطون مyا fاِلئوَن مyا @ِكلوَن Ð.

العالية@, ال½Íفة الروحانيّة nوعوا اXاّدة nعا ماوراء ã| علzم Tيطة Øsجه فٕاّن
اXاّديّ�@/ غ� الناس وبورود والشياط�فzا@, انّة بورود تناسب هذا وع�

لنا Nوز Kو Mواّسنا@, لنا غ�مدركة ا�Kخرة nعوا خصوصيّات ٕاّن مراراً وقلنا
كاKٔ@كل اXاّدة@, nعوا ã| نري ]ا Ìها Ø»نف أن أو ويق�@, ¾Îود غ� من فzا Lكم أن

وغ�Yا@/ والبطن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ملح@:

يذّكر@: Kو يؤّنث ما باب ã| اKٔنبـاريى ابن قال ويؤّنث@, يذّكر اXلح@: ـ مصبا
مَلحاً الِقـدر وملحت وبئار@/ zِب مثل ِم4ح وامع ُمليحة@, وتصغ�ها مؤنّثـة اXلح
وقال أملحxا@, قلت لح ßXا فzا أ@ك@ت فٕاذا اXلح@, فzا ألقيت وÍÈب@: نفع ãèبا من
لغة هذه ُملوحة@, اXاء وملح اXلح@/ منبت وا4ّÒXحة@: [ليحاً@/ ملّحxا قلت :@ ّ اKٔزهريى



١٧١ ملح

ولكن الفاعل@, Ëºٕا ã| اKٔصل هو هذا خِشن@, مثل مَِلح مyا والفاعل العالية@, أهل
أملح يقولون ا¡جاز وأهل ِملح@, فقيل عليه اKٕستعFل ã| Í½واقت خفّف @ك@استعFله
اXوضع أبقل Lو قياس@, غ� ع� جاء ã8ّال النوادر من ما¬ والفاعل ٕام4حاً@, اXاُء
Oتارون كانوا ا¡جاز أهل بأّن اللغة أهل ح ØÍ¼و حجازّية@, لغة ا Øuٕا ونقل باقل@/ فهو
بلغxم@, القـرآن نزل وGذا فيستعملوuا@, أعذwا اKٔلفاظ ومن أفصحها اللّـغات من
وقد فصاحته@, بعدم القول Nوز K لغxم من أ@نّه ثبت وما العرب@, أفصح مyم وكان
ع�القياس@/ جار فهو ما¬@, هذا وقياس من@باب@قعد@, مُلوحاً اXاء ملَح الفعل ã| ٕا�قالوا يÍÉب الّذيى وهو زرقتـه اشـتّدت تعـب@: باب من مَلَحاً وغ�ه الرجل ومِلح

منظره@/ وحُسن ج Ôw َم4حة@: ء ãÏ¿ال وملُح َملحاء@/ mنKُوا أملح@, فهو البياض@,

بعض ظاهرها ã| كان اXع$وٕان ã|تتقارب فروع له صحيح أصل ملح@: ـ مقا
وقد ِملح ماء وقالوا لبياضـه@/ يى Ùdو اXعروف اXلح منه البياض@, فاKٔصل التفاوت@/
ومَلحت ما¡Çاً@/ ماًء أصبنا وأملحـنا@: وَمليح@, لوح ÒW وdک اXاُء@, وملَح /@ ß¬ما قالوا
Kّٔن السفينة@, صاحب وا4ّÒXح@: باXلح@/ أفسدtا ا@: Ôxوأملح بَقدر@, ِملحها ألقيت الِقدر@:

ملح@/ البحر ماء

كان ٕاذا أملح@, كَبش يقال لون@, وهو لَح ÒXا من ٕامّا وِملحان@: ـ ٤٥١ اKٕشتقاق
ا¡سـن عن عّق Ø ãالنّـ� أّن ا¡ـديث ã|و البياض@/ لحة@: ÔXوا َبياض@/ ُصوفه أع� ã|
ِمـلح وماء /@ ß¬ما وK@يقال لوح@, ÒWو ومَليح ِملح ک Òdو أملَح�@/ ßبكَبشـ� وا¡س�
لح@/ ßXبا حياءها مسحَت ٕاذا مَلحاً@: أملَُحها الناقة وملحُت ضاع@/ الرَّ لح@: ßXوا K@غ�@/

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

والتحقيق@:
غ� ماء من سب Ø(ي أو معـدن ã| يتكّون ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن



ملح ١٧٢

الّذيى الطعام ِملح مyا اXتـداول واÎ¿Xور متنّوعة@, واKٔم4ح aوضـة@, فيه عذب@,
ويطيب@/ الطعام به يصلح

زرقة فيه الّذيى ع�اللون اXاّدة تطلق منه@: قريباً أو البياض ع�لون ولكونه
ومÇZ4ة وجذبة wجة فيه ما ع� تطلق الطـعام@: ã| طيباً ٕاNابه وباعتـبار وبياض@/
فيه @كان ٕاذا بياض أو زرقة فيه لون ã| اXاّدة تستعمل اKٕعتبار وwذا منظر@/ وحسن

مطلقاً@/ K وwجة@, جذب
بلحـاظ مyا كّل ÍÈب@: أو تِعب أو ف ÔÌ¾ أو قَعد باب من اXاّدة واÇXا¬ßواسـتعFل غ�ها@/ أو يى التعدِّ أو اللزوم أو الثبوت من الباب ذلک خصوصيّة ٕا� النظر

اXاّدة@/ من صفات ليح@: ÒXوا ِلح ÒXوا لح ßXوا
بيFyبَْرَزخاً وجَعَل اُجاٌج ِملٌح وهذا ُفراٌت َعْذٌب هذا الَبْحريِن َمَرَج الَّذيى وهَو

/@٥٣ . ٢٥ ـ

وال%زخ@: القيود@/ عن وتنحيته ّ طبيعيى جريان ã|@ط4قKٕرسال@واKٕا هو اXرج@:
أو ملوحة أو توقّد ã| وشّدة حفيف واKُجاج@: وظهورها@/ الثانويّة اديدة ا¡الة هو

العذب@/ يقابله اXلح أّن Fك الفرات@, ويقابله غ�ها@, أو حركة
واZKٕان الكفر سبق بقرينة الروحانّية@, nعوا من البحرين تشمل الكرZة وا�Kية

اXرج@/ راجع والعصيان@, واKٕطاعة
كّل وِمن اُجاٌج ِملٌح وهذا Ìابُه Ò¾ سائٌغ ُفراٌت َعْذٌب هذا البْحـراِن َيْستويى وما

/@١٢ . ٣٥ ـ تلَبسوuا ِحلْيَة وَتستخِرجون طِريّاً @ ÓF¡ تأ@كلوَن

Fومقامه Fuشأ ã| يستويان K وYا والكافر@, للمؤمن [ثيل الكرZة ا�Kية هذه
العيش@, ã| به ويستعان الّدنيا ا¡ياة ã| منه يستفاد Fyم ك4ًّ ٕاّن مع وجودYا@, وكFل



١٧٣ ملق

ٕالzا التوّسل Kّٕا مcلة أنف«Îا ã| ليستGا ã8ّال اXاّديّة اKٔسباب كسائر الكافر أّن Kّٕا
واXعايش@/ وا4Xبس اXآ@كل وسائل tيئة من ا¡وائج@, ã|

وجوده@, نفس من ويستفاد يُ¿Ìب الّذيى الفرات العذب كاXاء فهو اXؤمن وأمّا
ا Ø̂ فكأ نفساً@ أحيي ومن ,@ ّ حيى ء ãÏ¾ كّل اXاء ومن ـ حياة للنفوس@وٕادامَة حياة ويعطيى

ا¡قيقّية@/ با¡ياة والناسbيعاً نفوساً أحيي

أ@نّه Kّٕا اXوارد@, سائر ã|و اKٔطعمة ã| منه يستفاد الّذيى اKُجاج كاXلح فالكافر
ٕاليه@/ وK@ُيرغب وK@يؤكل K@يصلُح نفسه ã|

Kّٕا الظاهر@, ã| ويBث4ن يتشاwان واXلح@, العذب كالبحرين والكافر واXؤمن
العذب اòالص @الطاهر ã|اب@الصاÌ¿وال والظلمة, النور كاخت4ف ا¡قيقة, Uتلفا F Øu@أ

وكدورة@/ وملح خلط فيه وما ,@m4Xا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ملق@:

السّكيت@: ابن قال ول�@/ ء ãÏ¿ال ã| Qّرد ع� يدّل صحيح أصل ملق@: ـ مقا
اXال ٕات4ف اKٕم4ق@: ويقال@: لساء@/ ÒXا الصفاة َلقة@: ÒXوا التلي�@/ وأصله ا¦لّق من لَق ÒXا
من انسحج الرجل@: ساعد وا^لق اXال@/ عن Qّرد كأ@نّه واحد@, والقياس وج@/ ÔJ Ø8ح
ومَلقت َلقات@/ ÒXوا لَق ÒXا وامع أثر@, يب�فzا يكاد KرضKٔا َلقة@: ÒXوا اaKٔال@/ aل

الوَسخ@/ عن Qّرده Kٔ@نّک غسلته@, الثوَب@:
غسلته@/ قتل@: باب من مَلقاً الثوب وملقُت واحتاج@/ افتقر ٕام4قاً@: أملَق ـ مصبا

كذلک@/ له و[ّلقت تِعب@, باب من توّددته أيضاً@: له ومِلقت مَلقاً ومَِلقته
وهيى لَـقات ÒXا وامـع لَقة ÒXوا والطلب@/ ع ØÍÉالت َلق@: ÒXوا ـ ٣@.@١٦٣ امهرة



ملق ١٧٤

ذات قلّة وهو اKٕم4ق@: واXصدر فق�@, ِلق@: ÔWو ضعيف@, َمِلق@: ورجل مف)شة@/ آ@كام
اليد@/

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

والتحقيق@:
ل4ٔرض لَقة ÒXا مصاديقه@: ومن و[ّلس@/ خلّو هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
اKٔمـوال@/ مـن اòالية واليد اXلسـاء@/ الصافية َجرة Ò¡وا ثار@/ �Kا من لسـاء ÒXا اòالية

الفق�@/ أو الضعيف والرجل والوسخ@/ الدنس آثار عنه الزائل واللباس

Çfن واKحتياج@: والطلب@, ع@, ØÍÉوالت والتذلّل@, والتوّدد@, اللينة@, oمفاه وأمّا
اKٔصل@/ آثار

غ�ه أو نفسه جعل وهو ,@ للتعّديى واKٕم4ق ياً@, ومتعدِّ Kزماً يستعمل واXلق
الدنيوّية@/ اKٔمتعة سائر من أو اKٔموال من متملّساً خالياً

سوراً Ö ÒT َملوماً@ فتقُعَد الَبْسِط ُكلَّ تبُسْطها@ ٕا�ُعنُقکو. َمغلولًة َيَدك عل ÒQ.و
تقُتلوا و. َبصـ�اً َخبـ�اً@ بعـبادِه @كاَن ٕانُّه وَيْقِدر َيشـاء لَِمن زَق الرِّ َيبُسط ربّک ٕاّن
/@٣٠ . ١٧ ـ كب�اً ِخطأً@ كاَن قتَلهم ٕاّن ا@كُم وٕايّ َنرُزقهم Lُن ٕاْمRٍق َخْشيَة أو.َد@كُم

. ٦ ـ وٕايّاُهم َنرُزقكُم Lُن ٕامRٍق أو.َد@كُممن َتْقُتلوا و. ْحساناً ٕا وبالوالديِن
/@١٥٠

Hلية ي4زم وهو الرزق بسـط رابطة ã| القتل فٕاّن اXلق@: دون باKٕم4ق Ø%ع
Iّققها@/ عن ومنعاً التخلية هذه مقابل ã| فالقتل فzا@, ا¦لّس وحصول اXال عن اليد
أو اXال ٕانفاق ã| والبسط التوسعة وبواسطة بيده حصوله يكون أن من أعّم واXلق

اُخر@/ بأسباب



١٧٥ ملک

حصـوله@, وبعد اKٕم4ق بسـببIقّق اKٔوKد قتل عن uيى الثانية@: ا�Kية ã|و
للقتل@/ موجباً اKٕم4ق يكون Ø8ح

تعا�@: بقوله العمل هذا تضعيف ٕا� اُش� اXوردين ã|و
اهم@/ وٕايّ ا@كم@, وٕايّ ونرزقهم@, نرزقُكم@, Lُن

تعا�@: وبقوله
الّرزق@/ َيبسط ربّک ٕاّن

والوالد@/ للولد الرازق وهو بيده@, وبسطه فالرزق

فٕاّن الثانية@: ã| وتأخـ�ه اKُو�@, ã| اKٔوKد ٕا� الراجع الضمـ� hتقد وأمّا
بالنسبة خشية Kو اKٔوKد ٕا� اKُو� الدرجة ã| متوّجهة اKُو� ã| اKٕم4ق خشية

وKٔوKدهم@/ Gم فzا متحقّق اKٕم4ق فٕاّن الثانية 4Rف وهذا أنف«Îم@/ ٕا�
جـهة مـن هو ا Ø̂ ٕا الرذيلة@: ا¡يوانيّـة اKٔعFل هذه أمثـال منشأ أّن .O Kو
وفيضه عّز@وجّل@وعن@ربوبّيته@وٕاحاطته@وقّيوميته@وcول@رaته ا# عن القاطع اKٕنقطاع
واKٔسباب ٕا�الدنيا وقلبه باطنه Pميع والتعلّق التوّجه Øj التاّمة@, العاّم@وعلمه@وقدرته

مب�@/ خ«Ìان وهذا الظاهرّية@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ملک@:

َعجيَنه@: أملَک يقال@: وصّحة@, ء ãÏ¿ال ã| ع�قّوة يدّل صحيح أصل ملک@: ـ مقا
اKٕنسان ملَک قيل@: Øj هذا@, واKٔصل قّويتـه@/ ء@: ãÏ¿ال وملكت وشـّده@/ عجـنَه قّوي
من مُلک ما فاßXلک صحيحة@, قويّة فيه يـده Kّٔن لک@, ÔXا ËºKٕوا مَلكاً@, ِلكه ÒZ َء ãÏ¿ال
وعبـد Wاليكه@/ ٕا� نيع الصَّ َحسن أيى َلكة@, ÒXا َحسن وف4ن العبـد@/ واXملوك@: مال@/
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هو@/ Kّٕا Zلكه n أيى تعا�@, ا# دون مو�َم4@كة لف4ن وما أبواه@/ لَک ÔZ nو ãُس� لكة@: ÒW
يكون اXاء لَک@: ÒXوا مّلكناه@/ مثل وأملكناه امرأته@, أملكناه أيى ف4ن@, ٕام4ك ã| وكنّا

أمره@/ ملَک معه كان ٕاذا Kٔ@نّه اXسافر@, مع
مالک والفاعل منه@, Ëºٕا Ì»بالك واßXلک ÍÈب@, باب من مَلكاً ملَكته ـ مصبا
اXصدر@, ã| لغت� والفتح Ì»بالك اßXلک Nعل وبعÎÉم وكفّار@, كافر مثل م4ُّك وامع
ٕاذا وضّمها@: ال4ّم بفتح لكة ÒW عبـد وهو َمَلكة@, عليه وله ِملكه@, وهو Wلوك ء ãÏ¾و
وHفّف مَِلک@, فهو السلطنة Øتو� ٕاذا أمرهم@: ع�الناس وملَک أبويه@/ دون ومُلک ãُس��ع يَقدر أيى ¾Îوtا@, عند نفسه Zلِک وهو لک@, ÔXاËºKٕوا ملوك@, وامع بالسكون@,
الَک Ò] وما ¾Îواtا@, ã| السقوط من ع�منعها أقدر أيى لنفسـه@, أملک وهو حب«Îا@,
ألک@/ تركيب ã| وتقّدم ا4Xئكة@, واحد واÒXلَک نفسه@/ حبس يستطع n أيى فَعل@, أن
ويتعّدي بامرأة@, تزّوجت لغة ع� بامرأة مَلكت يقال وقد تزّوجxا@, ٕامرأة@: ومَلكت
قوله وعليه ٕامرأة@, وأملكته ٕامرأة ملّكته فيقال@: آخر@, مفعول ٕا� والتضعيف باGمزة

قوامه@/ اKٔمر@: وِم4ك القرآن@/ من معک ]ا ملّكتكها *ص)@:

اÇÔXلک مـن واÇÒXلَكوت الðويـج@/ واKٕم4ك@: أمِلكـه@/ ء ãÏ¿ال مَلكت ـ صحا
قُوة@, Ú(ال مثال أيضاً العراق ومَلْكَُوة العراق مَلكوت له يقال هبة@, الرَّ من َهبوت @كالرَّ

والعّز@/ اÔXلک وهو
اGمز@, أصله وا4Xئكة مَلک@/ ربيعة لغة ã| وهو واXِلک@, مالک ـ ٢٦ اKٕشتقاق
الرسالة@/ وهيى واKٔلوكة@, اXأ@لُكة من ا4ٔÒXك واشتقاق م4ٔك@, واحده ã| قالوا م Øu@Kٔ

ٕام%اطورّية@/ Wلكة@, ملكّية@, *مَِلكوت) ـ قع

ساَد@/ َحكم@, مِلكاً@, كان ملََک@, *مالَک) ـ قع
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َم4ك@/ مَلَک@, @@= @م4ك@ @ـ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

َم4ك@/ مَلَک@, @@= @ملكا@ @ـ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

َمَلكوت@/ @@= @ملكوت@ @ـ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

َمَلكوت@/ @@= َملكوتا@ @ـ@ آراميى ,@ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:

بيده@, اختياره يكون Mيث ء ãÏ¾ ع� التسّلط هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
أو òلقه@/ ا# مالكيّة ã| Fك وفرعاً@, أص4ً ء ãÏ¿ال ذات ٕا� بالنسبة ٕامّا التسّلط وهذا
ã| Fك منه@, يستفاد ٕا�ما بالنسبة أو واXبيع@/ اXملوك ã| Fك ٕاعتباراً@, ٕا�الذات بالنسبة
ا¡ا@كم تسّلط ã| Fك اKٕجBعّية@, ووظائفهم بالنسبة@ٕا�اُمورهم وٕامّا اKٕحارة@والنكاح@/
وغ�ها اXرتاضة@/ اXهّذبة النفوس ã| Fك وهواه@, النفس ع� تسّلط وٕامّا والسلطان@/

التسّلط@/ أLاء من
اXاّدة@, كأصل وال«Ìيانيّة الع%يّة من fأخوذة لكوت@: ÒXوا 4ئكة ÒXوا اÒXلَک وأمّا
مفهوم حقيقة ã| أيضاً العربيّة ã|اللغت�و ã|استعملت قد الكلFت هذه أّن ٕا� مضافاً

التسّلط@/ وهو اXاّدة@,
من وت Òa والرَّ %ا من كا%وت مصدراً اÔXلک من زيادة ذو اXلكوت فٕاّن
وتدّل الركب@, من والركبوت العظمة من والعظموت الرهبة@, من َهبوت والرَّ الرaة@,

اXفهوم@/ ã| وسعة وامتداد اXع$وعظمة ã| ع�زيادة الزيادة
هذا ويؤيّد َصباح@, ã| بائح كالصَّ م4َك bع أو كا4òئف مَليک bع وا4Xئكة@:
وهو م4َٔك@, ا4Xئكة مفرد أّن يذكرون بعÎÉم وأّن لَک@, ÒXا ]ع$ الع%يّة ã| ا4ÒXك أّن
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4ك@/ ÒXا من قريب
الع%ّية@/ من أخذت ا Ø̂ ٕا الكلFت هذه أّن التحقيق ولكّن

التسّلط آثار من هيى ا Ø̂ ٕا وأمثاGا@: والعّزة والصّحة والشّدة القّوة oمفاه ٕاّن Øj
ذ@كرناه@/ ما واKٔصل لوازمه@, ومن

آثار ه�عن Øcم اXاّدة وراء ا ØW خلقوا م Øuفٕا ا4Xئكة@: ã| اXالكيّة حقيقة وأمّا
لوازم ومن وQّرداً@, وخلوصاً وروحانيّـة صفاء Gم ذلک فأوجب وحدودها@, اXاّدة
فzم@, اXالكيّـة حقيـقة وهذا وذواtم@, أنف«Îم ã| والقدرة والشّدة القّوة اXعـ$ هذا
ية@/ ومادِّ ومكانيّة زمانيّة Mدود ا¤دود اKٕنسان 4Rف وجودهم@, ã| اXالكيّة Ø�فيتج
@الع%ّية@وال«Ìيانّية@واKٔراميّة ã|@لک ÔXا من@ماّدة مأخوذة لک@وا4Xئكة ÒXا أّن فظهر

الوهن@/ غاية ã| اللغة@: كتب ã| Fك اKٔلک@, من باشتقاقها والقول والعربّية@,
مع$ مفهومها ã| مأخوذ غ� ا4Xئكة فٕاّن الرسالة@: ]فهوم تفس�ها وكذلک
اKٔعFل بعض ã| واXأموريّة واKٕطاعة واXعرفة واòضوع العبادة oكمفاه الرسالة@,

مرات}م@/ خصائص من وغ�ها
اُمور@: ٕالzم ينسب خلقxم ã| اXمتازة اòصوصيات هذه وباقتضاء

عليه@الّس4م@: @قضّية@يوسف ã| Fك والcاهة@والطهارة@واòشوع@: الصفاء جهة ـ ١
/@٣١ . ١٢ ـ hكَر َملٌَک ٕاّ. هذا@ ٕان Ìاً@ Ò¿ بَ هذا ما �ِ حاَش وُقلن

وهو الغ�@, ٕا� بالنسبة استع4ء غ� من نفسه ã| وتفّوق عّزة فيه من hوالكر
اGوان@/ قبال ã|

:@ ã| Fك ـ اKٔرض ã|يعيش ما bلة من وليسوا اXاّدة nعا وراء ا ØW م Øuٕا ـ ٢
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/@٨ . ٦ ـ َملَک َعلَيه اُنِزَل لَو. وقالوا

َمَلكاً Êِء Ú»ال ِمن م ßzعل لنا Ø̀ لَ Òمطمئّن� شـوَن ÒZ أ.رضمRئكَة ã| كاَن لَو ُقل
/@٩٥ . ١٧ ـ َرُسوً.

Tـيط ã| فهو فzا يعيش من فٕاّن ا¤سوسة@, اXاّدية الدنيا ال«Êء اXراد وليس
يس�ة@/ باخت4فات كان ولو Mدودها@, وTدود اXاّدة nعا

:@ ã| Fك ـ اKٕنسان ã| ونفوذهم العالية اXمتازة وقّوtم قدرtم ـ ٣
/@١١ . ٣٢ ـ بكُم ُو@ّكل الَّذيى اXوت َملَک ا@كُم َيتوّف ُقل

/@١٢٥ . ٣ ـ م� ُمَسوِّ اRXئكِة من آ.ٍف Rمسِة رّبكم ِددكُم ÔZ
/@٢٧ . ٤٧ ـ وأدباَرهم ُوجوَههم ÍÉبون يَ اRXئكة تََوّفxم ٕاذا فكيَف

وب� وجّل عّز ب�ا# وسائط يكونوا وأن للرسالة مستعّدين بعÎÉم كون ـ ٤
:@ ã| Fك ـ اXمتازة ]قتÏÉخلقxم خلقه

/@٤٥ . ٣ ـ منه بَكلمة Ìك Ø¿ُيب ا� ٕاّن Ôhَمْر يا اRXئكُة قاَلت ٕاذ@

/@٢ . ١٦ ـ ِعباده ِمن َيشاء ع�َمن ِمنأمرِه وح بالرُّ اRXئكَة ل Ù̀ يُ
/@٧٥ . ٢٢ ـ النّاِس وِمن Rًُرُس Rئكة ÒXا من ãUَيصط اُ�

من واXراد وبالناسوت@, بال4ّهوت اKٕرتباط ٕاستعداد فzم أّن ع� يدّل وهذا
اليق�واXعرفة بأنوار قلوwم ونّوروا الطبيعة nعا ظلمة عن خرجوا الّذين الناسوت@:

باXلكوت@/ باKٕرتباط واستعّدوا بواطyم بصائر عن جب Ô¡ا وكشفوا
أنـوار Ø�ÇQ من ÍÉT ã|و ال4ّهوت Tيط ã| يعيشوا أن استعداد فzم ـ ٥

تعا�@: قال ـ وك%يائه عظمته
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/@٧٥ . ٣٩ ـ م Ùwر مد ÒM ُيسبِّحون الَعرِش َحول حاّف�من اRXئكَة وَتري
/@٤ . ٧٠ ـ َسنٍة ألَف Òس� Ò̀ مقداُره كاَن يَوٍم ã| ٕاليه وُح والرُّ اRXئكُة تَعُرج

/@٢٢ . ٨٩ ـ َصّفاً َصّفاً لَُک ÒXوا ربُّک وجاَء

/@١٧ . ٦٩ ـ \انية يومئٍذ ربّک عرَش مُل ÒJو َع�أرجائها لَک ÒXوا
وأن Kبّد وا¡مل وجّل@, عّز # واFل وا4ل العظمة العرشÌºير أّن سبق
العرش@والتحّفف@منه@والعروج@ٕاليه@تعا�والتصفّف وaل Kهوتيّاً@/ روحانيّاً 4ًa يكون

العرش@/ راجع ـ ال4ّهوتيّة ا4Xئكة مقامات من آيات الرّب@: ء Vيى عند
تعا�@: قال ـ وجّل عّز ا# يَعصون K م Øuٕا ـ ٦

ـ ُيؤَمـرون ما وَيفَعلون أمَرهم ما اَ� َيعصـوَن . ِشداٌد ِغRٌظ َمRئكٌة zا َعلَ
/@٦ . ٦٦

واXنافق� @قبال@الكافرين ã|@الشّدة@والغلظة مقام ã|@مuكو ا4Xئكة@مع فٕاّن@هؤKء
عّز ا# أمر ما خ4ف عم4ً يعملون K شداداً@: ِغ4ظاً أنف«Îم ã| وكوuم وا¢الف�@,

وجّل@/

وجّل@: عّز قال ـ واللعن الدعاء ã| تعا� ا# يوافقون م Øuٕا ـ ٧
/@١٦١ . ٢ ـ ع� Ò Öbوالنّاِسأ واRXئكِة اِ� َلعنُة zم َعلَ اولئَک

/@٤٣ . ٣٣ الظُّلFتـ ِمَن ليُخِرجكُم ومRئكتُُه َعَليكُم ã Ùُيَص� الَّذيى هَو

/@٥٦ . ٣٣ ـ Ø ãl النَّ Òَع� ُيصّلون ومRئكته ا� ٕاّن

ا#@/ يشاء أن Kّٕا يشاؤون fا
تعا�@: قال ـ وبُرسله با# كفر با4Xئكة الكفر ـ ٨
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ـ َبعيداً @.ًRَض َضلَّ َفَقد ِخِر Ð.ا واليَوِم وُرُسلِه وُكُتبِه ومRئكتِه باِ� َيكُفر وَمن
/@١٣٦ . ٤

ـ للكاِفرين َعدوٌّ اَ� فٕاّن وِميكاَل وِجQيَل وُرُسلِه وَمRئكتِه �ِ َعُدّواً كاَن َمن
/@٩٨ . ٢

/@٢٨٥ . ٢ ـ وُرُسله وُكُتبه وَمRئكِته با� آَمن ُكلٌّ واXؤمنوَن
وÇVاليه@, ومـظاهره وصفاته بأÊºئه اZKٕان ي4زم وجّل عّز با# اZKٕان فٕاّن
ليسGم وbاله@, وج4له عظمته قبال ã| فانون م Øuوٕا تعا� صفاته مظاهر وا4Xئكة

جانبه@/ من النازلة والُكتب سل الرُّ وهكذا برنا¶@, تعا� رضائه خ4ف ع�
هذه ع� متكّونة وخلقxم وجودهم فٕاّن ,@ Økوأ أقوي اهة هذه ã| وا4Xئكة
سل الرُّ ع� قّدمت هذا وع� والس�@, الرياضة ٕا� حاجة دون من بالذات@, اXظهريّة

الكرZة@/ ا�Kيات هذه ã|والكتب

والقـرب اXقام جهة من مقّدمـون اXقّربون واKٔولياء اXرسلون اKٔنبـياء ـ ٩
الكرZة@: ا�Kيات نزلت اللحاظ وwذا ا4Xئكة@: من وجّل عّز ا# من واcXلة

/@٢٩ . ٢ ـ َخليفًة أ.ْرِض ã| جاعٌل ã Ùæ ٕا للمRئكَِة ربَّک قاَل وٕاذ@

/@٣٣ . ٢ ـ ٕابليَس ٕاّ. فسَجدوا دَم Ð. اسُجدوا للمRئكِة ُقلنا وٕاذ@

وأشَفقَن ا Òyمل ÒJ أن Òفأب� وا)بال وأ.ْرِض موات السَّ Òَع� أ.مانَة َعرضنا ٕانّا
/@٧١ . ٣٣ ـ َجهوً. َظلوماً كاَن ٕانّه إ.نساُن لها Òaو ِمyا

تعا� ا# صفات من معيّنة لصفة خاّص مظهـر مyم نوع كّل ا4Xئكـة فٕاّن
للعرش@, حاملون ومyم قا_ون@, ومyم را@كعون@, ومyم ساجدون@, مyم وأسـFئه@,
ومyم َيسأمون@, K مسـبِّحون ومyم يðايلون@, K صافّـون ومyم ذا@كرون@, ومyم
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جنانه Kٔبواِب َدنة السَّ ومyم لعباده@, فظة Ò¡ا ومyم ٕا�ُرسله@, وحيه@وألسنة ع� اُمناء
ا4Xئكة@/ خلقة الyج اKُو�من اòطبة راجع ـ

الصـفات ميع بل Uتلفة@, لصفات مظهراً يكون Kٔن ٕاستعداد فيه فاKٕنسان
ا¡س$@/ واÊºKٔء العليا الصفات م Øu@بأ ورد Fك ـ اGKٕيّة واÊºKٔء

Ø ã$تكـوي Ø ãçذا باقتضاء له ا4ÇXئكة سجود أوجبت ã8ّال التامّة اXظهريّة وهذه
تعا�@: قوله علzا ويدّل ثابت@,

ع�اRXئكـة@, م ÔÎÒÈعر Ø Ôj ُكّلها أ.Êºَء آَدَم وعلَّم خليفـة@, أ.رِض ã| جاعٌل
لُه فَقعوا@ ُروحيى من فيه ونفخُت سّويتُه فٕاذا عّلمَتنا@, ما ٕاّ. لنا ِعلَْم ُسبحانَک. قالوا

/@٢٩ . ١٥ ساجدينـ

روحه@: من والنفخ ,@ ّ ا¡ضوريى بالعلم ا¡ـّق والتعلّم ا¡ّقة@, الواقعيّة فا4òفة
الكامل@/ Ø ãæالروحا والقرب التامّة اXظهريّة ع�تلک تدّل

أوجب[ايز ا4Xئكة@: ã| ا¢صوصة واòصوصيّات اòاص التنّوع وهذا ـ ١٠
فيبعث اKٕنسان@, 4Rف وهذا معّيـنة@, بوظيفة مyم نوع كّل واختصـاص وظائفهم
ومن ومعارف@, ٕاعتقادات من واKُمور@, الشؤون bيع ã|و اòلق ٕا�كافّة ونبيّاً Kًرسو

ووظائفUتلفة@/ أعFل ومن النفوس@, بðكية يرتبط وما أخ4قيّات
bيع ã| اòلق وب�قاطبة وجّل عّز ب�ا# والسف� اXطلق اKٔم� هو Ø ã�ّفالن

اهات@/
ا4Xئكة@/ nبعوا يرتبط Dف خصوصيّات Ì¿ع فهذه

مراتب@: Gا ٕاّن فقلنا واXملوكّية@, اXالكيّة وأمّا
Uتّصة اXرتبة وهذه وٕابقاًء@, وٕافناًء ٕاNاداً اKٔشياء مطلقة@لذوات مالكيّة ـ اKّٔول



١٨٣ ملک

وقّدرها@: اKٔشياء bيع خلق تعا� فٕانّه اKٔشياء@, خالق با#
/@٢٦ . ٣ ـ َتشاء َمن لَک ÔXا ãçلکتؤ ÔXا مالَک الّلهّم ُقل

/@١٨٩ . ٣ وأ.رضـ وات مى السَّ ُملُک وِ�

/@١١٦ . ٩ يتـ ÔZو ييى ÔJوأ.ْرض وات مى السَّ ُملک له ا� ٕاّن

/@١٢٠ . ٥ ـ فzّن وأ.رضوما وات مى السَّ ُملک �ِ

/@١١١ . ١٧ ـ لک ÔXا ã| ¾Ìيٌک له يكن Ònو
Êوات@واKٔرض Ø»لک@الZ #@اXتعال,@وهو الثابتة ا¡ّقة@اKٔصيلة فالتسّلط@واXالكيّة

له@/ ¾Ìيک Kو ,@ ã$ويُف ãويُب� لق ÒOو يت@, ÔZو ييى ÔJ فzّن@, وما
ã| هـو ا Ø̂ فٕا ء ãÏ¿ل مالک وكّل سواه@, مالک Kو وجّل@, عّز # اÔXلک أّن فظهر

الظاهر@: ã|و التجّوز Lو وع� اXتأّخرة اXرتبة
/@٢٦ . ٣ ـ َتشاء ن ÚWلک ÔXا `ع وتَ َتشاء َمن لَک ÔXا ãçتُؤ

Ø%يع وهذا بالعدل@: أو قهراً وأهالzا ãÏÈراKٔ ّ ظاهريى وتسّلط مالكيّة ـ ãæالثا
ص4حهم ã|و الناس من باختيار تسلّطه@وحكومته كان ٕاذا وهو عنه@باÒXلِک@والسلطان,
أوامـره@, ٕاطاعة فيلزم فzا@, وخليفته اKٔرض ã| ا# ظّل فهو :@ ّ ٕاGيى عدل برنا¶ ã|و

واKٔوصياء@: اKٔنبياء من ا# أولياء حكومة ã| Fك gMه@, والرضا
/@٢٥١ . ٢ ـ َيشاء ا ØW وَعلَّمه وا¡gَة لَک ÔXا اُ� وآتاه جالوَت داوُد وقَتل

/@١٠١ . ١٢ أ.حاديثـ تأويل من ãO وعلَّمتَ لِک ÔXا ِمن ãO آَتيتَ َقد ربِّ

/@٥٤ . ٤ ـ ÓDَعظ ُملكاً وآتيناهم gة ß¡وا الكتاَب Òoٕابراه آل آتينا َفَقد
قد ا� ٕاّن م Ûzنب م ÒG وقال ا�@/// َسبيل ã| ُنقاِتْل َمِلكاً َلنا ابَعْث م ÔG Ý ãlلن قالوا ٕاذ

/@٢٤٦ . ٢ ـ أحقُّ وLُن َعلينا لُک ÔXا له يكوُن Øæ أ@ قالوا َمِلكاً طالوَت لكُم بعَث



ملک ١٨٤

ال¿Îوات وحّب الرياسة وطلب الدنيا ا¡ياة برنا¶ ã| التسّلط ذلک كان وٕاذا
وٕاضاعة@حقوق@اXستضعف�@وترويج@الباطل@وٕاض4ل @ٕا�العباد يى وضبط@اKٔموال@والتعدِّ

تعا�@: قال ـ ّ واXعنويى ّ اXاّديى ه ØÌ¾ من با# نعوذ ,@nظا حا@كم فهو الناس@:

ـ َيفعلون وكذلک أِذلًَّة أهِلها ةَ أِعّز وَجَعلوا أفَسدوها َقريًة َدَخلوا ٕاذا لوك ÔXا ٕاّن
/@٣٤ . ٢٧

Íونأم ß½ُتب Rأف ã' ÒIمن ريى ÒQ أ.uار وهذه ÒÍ½ِم ُملُک ã� أليَس قوم يا قاَل
/@٥١ . ٤٣ ـ َمه� هَو اّلذيى هذا خ�ِمن أنا

اLKٕرافات وأ@ك@ ودنياهم@, ديyم الناسعن Jّرفون س4ط�اور وهؤKء
وأعGFم@/ آرائهم نتيجة اXاّديّة وا¦اي4ت

عادلة@, صحيحة مقّررات وIت ّ ٕاGيى Pعل ّ ظاهريى وتسّلط مالكيّة ـ الثالث
الفقهّية@/ الكتب ã| عyا اXبحوث والعقود اXعام4ت ã| Fك@

وا£اهدة@, والصناعة الزراعة ã| Fك والفّعالّية@: بالعمل والتسّلط ا¦لّک ـ الرابع
تعا�@: قال اÌ¿Xك�والكفّار@/ مع واهاد ا¤اربة ã| Ìي ÒºKُا�ع ا¦لّک ومyا

/@٦ . ٢٣ ـ َملوم� Ôغ� م Øuفٕا م ÔuاZأ َمَلَكْت ما َع�أزواِجهمأو ٕاّ.

/@٢٨ . ٣٠ ـ قنا@كُم َرَز Dف @كاء ÒÌ Ô¾ِمن َمَلكتأZانكم ما ِمن َلكم هل

اÇXميت ا¤Çييى اXكّون ÑÏ¿نXا اòالق هو ا# فٕاّن اXتعال@, # اÔXلک أّن فظهر
اXنصوب� وأوليائه خلفائه ã| Fك عاّم بٕاذن ٕامّا بٕاذنه@, Kّٕا شيئاً أحد Zلک Kو اXدّبر@,
ã| ا¦ـليک أسباب من ٕالzا اُشـ� ã8ّال اXـوارد ã| Fك خاّص بٕاذن أو ا¢صوص�@,

ال¿Ìيعة@/
اXقّررات خ4ف ع� أو والباطل@, والظلم واور بالقهر والتسّلط ا¦لّک وأمّا



١٨٥ ملک

من أصلها ع� باقية ا Øuٕا بل مالكيّة يفيد ف4 اGKّٕيـة@: ال¿Ìيعة ã| اXعيّنة وال¿Ìائط
وجّل@/ عّز ا# مالكيّة

الواقع@: ا¡ّق هو ع�ما وأوصيائه Kٔنبيائه فzا فا¡كم
َتشاء@/ ن ØWلک ÔXا `ع وتَ َتشاء لکَمن ÔXا ãçتُؤ لک ÔXا مالَک الّلهمَّ
اKط4ق@/ ع� اXتعال # فهيى ا�Kخرة@, nعوا ã| اXالكيّة وأمّا

فٕاّن ووسائل@/ أسباب ٕا� فيه ا¡ياة ٕادامة Jتاج اXاّدة nعا أّن ذلک@: وتوضيح
واُنس مزاج وصّحة ومسكن وملبس وم¿Ìب مأ@كل ٕا� Tتاج عيشـه ã| اKٕنسان
وعمل ومقّدمات ووسائل أسباب tيئة ع� يتوقّف مyا وكّل وعبودّية@, واس)احة
ع� تتوقّف اKُمـور وهذه وتعـاون@/ علم وIصيل وحرفة وزراعة وصنعة وفّعالية
فه@/ ØÍ½وت وعمله ونفـوذه يده Iت ما ã| التاّم واKٕختـيار القـدرة ووجود اXالكيّة

ال¿Ìائع@/ ã| وأحكام وقوان� ومقّررات موازين للتملّک فيجعل
لعدم الطيور@, ã| ØDس Kو ا¡يوانات nعوا ã| أقّل الوسائل هذه ٕا� وا¡اجة
وIصيل وصنعة وف4حة وQارة وكسب Uصوص ومسكن ملبس ٕا� فzا ا¡اجة
ٕا� ÇGا حاجة K اXستعّدة @كام �Kا ã| اKٔشجار أّن Fك وأسباب@, وسائل وtيئة علم

ء@/ ãÏ¾ Iصيل
وملبس مسكن ٕا� هناك حاجة ف4 اXاّدّية@: غ� ا�Kخرة nعا ã| ا¡ياة وأمّا
ا¡Çياة ٕادامـة ã| مyا يسـتفاد ã8ّال والوسائل اKٔسباب سائر وٕا� وم¿Ìب ومأ@كل
اللـطيف البـدن وأمّا ,@ ّ يى اXادِّ البدن جهة من هيى ا Ø̂ ٕا اKٕحتياجات هذه فٕاّن اXاّدية@,
ولبـاس ومكان ّ يى مادِّ مأ@كل من يّة اXادِّ الوسـائل هذه ٕا� فيه حاجة ف4 ّ ال%زخيى

الظاهرّية@/ اللوازم وسائر وصنعة وحرفة معيشة وا@كتساب

واKٔموال ãÏÈراKٔا من ا¡ياة@الدنيويّة, ã|@ال4ّزمة اXالكيّة @موضوع ã.ينت فحينئذ



ملک ١٨٦

تعا�@: قال وغ�ها@/ العيش ولوازم اKٕ@كتساب@, وأسباب البيت وأثاث

/@٢٦ . ٢٥ ـ َعس�اً الكاِفريَن َع� َيوماً وكاَن ن ×a للرَّ ا¡قُّ يومئٍذ لُک ÔXا
/@١٦ . ٤٠ ـ الَقّهار الواحِد �ِ اليوَم لُک ÔXا ن Ò ßX

/@٤ . ١ ـ ين الدِّ يَوم الّرحoمالِک ِن ×a الرَّ

اليوم وهذا معّينة@, مقّررات أو برنا¶ قبال واKٕنقياد اòضوع هو ين الدِّ أّن سبق
اÇòالق هو ٕاذا وجّل@, عّز # هو ا¡ّق اÔXلک ٕاّن وقلـنا اXاّدة@/ وراء ما nبعا Í½منح

ر@/ اXصوِّ البارٔي
١٩ ـ �ِ يومئٍذ@ وأ.مُر شيئاً لنفٍس نفٌس لُک Ò]. ينيوَم الدِّ يوُم ما أدراك ما Ø Ôj

/@٨٢ .

/@٤٢ . ٣٤ ـ اً ØÍÒÈ.و نفعاً لبعٍض بعُضكم لُک ÒZ . فاليوَم
ã| واKٕنقياد اÇòضوع حقيقة وظهرت وأسبابه@, ولوازمه اXاّدة nعا انت. فٕاذا
سلطان Kٔحد يب� Kو وجّل@, عّز له والسلطان ا¡كم فيكون اXتعال@, # ا¡ياة دائرة
بأسباب وٕامّا ا�Kخرة@/ nعا ã| يوجد ف4 والقهر@: %با ٕامّا ا¡كم فٕاّن حكومة@/ Kو

/@# يومئذ واXلُک منتفية@/ فهيى اXاّدة@: nعا ã| Fك مقّررة ظاهريّة
ٕا� اÇXلِک ã| والنـظر ا¡س$@, اÊºKٔء fن واXالِک@: واÒXلِيک اÒXلِک أÊºء وأمّا
به@/ الصفة قيام جهة ٕا� اXالک ã|و واKٕستمرار@/ الثبوت ٕا� اXليک ã|و الثبوت@/ جهة
Êوات Ø»وللـ اÇXوجودات Çميع اÇÔXلک له الثـابـت ا¡ّق اXطلق اXالک وهو

لک@/ ÔXا ã|يکÌ¾ له وليس فzّن@, وما واKٔرض

/@١١٦ . ٢٣ ـ hالكَر الَعرش رّب هو ٕاّ. ٕاله . ا¡ّق ِلک ÒXا َفَتعا�اُ�
/@٢٣ . ٥٩ وسـ الُقدُّ ِلُک ÒXا هَو ٕاّ. ٕاله . الَّذيى اُ� هو



١٨٧ مّل

/@٤ . ١ ين الدِّ يَوِم مالِِک

/@٢٦ . ٣ ـ لک ÔXا مالَک الّلهمَّ

/@٥٥ . ٥٤ ـ ُمقَتدٍر َمليٍک ِعنَد ِصدٍق َمقعِد ã|
وباXالک@: الثابتة@/ اXالكيّة مطلق ٕا� فzا النظر يكون موارد ã| باXِلک@: Ø%فيع
ã| Fك اKستمرار@, ٕا� النظر كان ٕاذا ليک@: ÒXوبا فقط@/ به اXالكيّة قيام ٕا� النظر كان ٕاذا

والعندّية@/ القعود بقرينة ا�Kية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مّل@:

وضجرت@, سـِئمت وَم4لة@: تِعب@, باب من مَل4ًَ منه ومِللت مِللتُـه ـ مصبا

ã8ّال ا¡فرة قيل بالفتح@: لّة ÒXوا ء@/ ãÏ¿ال أمللته فيقال باGمزة ويتعّدي َملول@, والفاعل
باب من م4ًَّ النار ã| واللحم Pòا ومللت والرماد@, ا¡اّر ال)اب وقيل ;@Pللخ فر ÔI
مع الوصف ع� مَلي4ً وخPًة باKٕضافة@, مَلّة Pخ وأطعمته لول@/ ÒWو مَليل فهو قتل@,
:@Kً4ٕامـ الكـاتب ع� الكتاَب وأمللُت ِملَل@/ وامع يـن@, الدِّ :@Ì»بالك لّة ßXوا اGاء@/
o] ã$ب لغة والثانية أسد@/ ã$وب ا¡جاز لغة واKُو� ٕام4ًء@, عليه وأمليته عليه@, ألقيته
ُبكـرة عليه Ò� Ô] فهيى ا¡ّق@, عليه اّلذيى ولُيملل ـ Fw العزيز الكتاب وجاء وقيس@/
ٕا\Çاً@/ دادوا@ Ö Òñل ÇGم ã�^ ا Ø̂ ٕا ـ التـcيل ã|و أّخرت@, اKٔمر@: ã| له وأمليت /@Rًوأصي
زماناً وقيل مّدة@, قيل مَِليّاً@: ãæواهجر ووّسعت@/ له أرخيت القيد@: ã| للبع� وأمليت

واسعاً@/

ع� وا�Kخـر ء@, ãÏ¾ تقليـب ع� أحدYا يدّل صحيحان أص4ن مّل@: ـ مقا
فـzا@/ ٕاّيـاها تقليـبک وذلک النـار@, ã| اòـPة مللُت ـ فاKّٔول ء@/@ ãÏ¿ال من َغَرض



مّل ١٨٨

Ø8ح ُسلک ّل@: Ò ÔW طريق الباب ومن الكَحل@/ الع�عند ã|يقّلب Kٔ@نّه اXيل@, لمول@: ÔXوا
يَقلق أيى ِفراشه ع� يَتململ وبات تقّلب@/ ا Øu@كأ الِعظام ã| ي Ø Ôa ليلة@: ÒXوا /@ ÓFمَعل صار
ٕاذا وذلک َيعدو@, امتّل الباب@: ومن يتملَّل@/ واKٔصل ع�َمّلة@, كأ@نّه Ø8ح عليه ويتضّور
وأمـللُته@: سـئمته@, وَم4لة@: مَل4ًَ أمَلُّه مِللته ـ ا�Kخر والباب اÌºKٕاع@/ بعَض أÌºع

علzم@/ أمللُت وكذا مَّل@, Ø8ح عليه شققَت
كردن@/ ام4ء @= مالَل@ ـ@ @ @ع%يى @ـ ãتطبي� فرهنگ

كردن@/ @ام4ء = مالِل@ @ـ@ ãæياÌº@ @ـ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:

ã| وسبق وانضجاراً@, اً ØXتأ يوجب القلب ã| تضيّق اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
اXواّد@/ ب�هذه الفرق السأم

وقد التأخ�@/ هو ã�Xوا الشحن@/ هو 4ٔXوا الضجر@/ هو اXّل ٕاّن :@4ٔXا ã| وقلنا
اXواّد@/ هذه oمفاه اختلطت

من fأخوذ للمسـتمع@: ا¡افظة ã| أو الكتاب ã| ما ٕالقاء ]عـ$ اKٕم4ء وأمّا
ã| وهو ٕام4ًء@, أمليت فيقال@: ياًء@, أو Yزة للتضعيف ال4ّم بقلب وال«Ìيانيّة الع%يّة

/@ Ø ãtٕابتدا ٕاNاد وهو اKٕنشاء مقابل
ã$وبـ ا¡جاز لغة Kً4ٕام أمللت أّن من ذ@كر ما والنقل اKٔخذ هذا ع� ويدّل

/@o] ã$ب لغة وأمليت أسد@/
أو. ا¡ّق@/// عليه الَّذيى ِلل Ô¨و فلَيكُتْب ا� علَّمه Fك َيكتَب كاِتبأن يأَب و.

/@٢٥٢ . ٢ ـ بالعدل وليُّه فلُيمِلل هَو ّل ß ÔZ أن َيستطيُع



١٨٩ مّل

هذه ã| وجاء ا¡جاز أهل استعمله وقد الع%ّية@, من مأخوذ قلنا Fك اKٕم4ل
Ø8للمخاطبح الكتاب ã| أو الذهن ã| ما القاء وهو مّرات@, ث4ث أيضاً الكرZة ا�Kية

يضبطه@/

يكون Kو ونقيصة@, زيادة دون من ٕاقراراً ليكون ا¡Çّق@: عليه من ٕام4ل وأمّا
تفريط@/ أو ٕافراط دون من قاطعاً سنداً الضبط هذا فيكون عليه@, ما ã| تعّدياً اKٕم4ل

:@ ã| فgا ياء@, ال4ّم قلب وأمّا
/@٥ . ٢٥ ـ Rًوأصي ُبكرةً عليه Ò� Ô] فهيى ا Ò{ا@كتت أ.ّول� Ôأساط� وقالوا

وقيس@/ o] ã$ب لغة ã| Fك للتخفيف والقلب لَل@, Ô] أيى
وهو اللفظ ã| Hفيفاً اKٕم4يى ã| فٕاّن اKٕم4ل@: دون اللغة wذه التعب�هنا وأمّا
عليه اKٕم4ل فٕاّن اXع$@, ذلک يناسب اXورد وهذا اXع$@/ ã| ووهن خفّة ع� يدّل
وٕاحكامه@/ تشديده فيلزم ا¡ّق@: عليه ن ØW اKٕم4ل 4Rف له@/ حقيقة Kو ووهن ٕاف)اء
اKٕم4ل ã| فٕاّن التناسب@: من اXذكور واKٔصل اXع$ هذا ب� Dف ما .O Kو
دون من عليه لَل ÔZ ما خصوصيّات بضبط[ام ويلðم يتعّهد ٕانّه حيث للكاتب تضييقاً
اKٕنشاء@/ ã| ٕانط4ق مقابل ã| للقلب@, تضيّق فيه أمر وهذا ك«Ìه@, أو حرف ٕاضافة

التضـيّق من نـوع ع� وتدّل ِفعلـة ع� فالكلمة يـن@: الدِّ ]عـ$ لّـة ßXا وأمّا
Iت واKٕنقياد اòضوع هو ين الدِّ أّن Fك مضبوطة@, مقّررات والعيشIت وا¤دوديّة
حّق ã| ع�تضيّق فيطلق القلب@: ã| مطلقاً تضيّقاً لّـة ßXا مفهوم كان وØXا /@ Øمع� برنا¶

باطل@/ أو

:@ ã| Fك ـ ا¡ّق ã.ف
وٕاسـحاق oٕابراه ãoآبا ِمّلـة واّتبعُت با�@/// يؤِمنـون . قوم ِملّة تركُت ã Ùæ ٕا



ãم� ١٩٠

/@٣٨ . ١٢ ويعقوبـ

/@٩٥ . ٣ اÌ¿Xك�ـ ِمن كاَن وما َحنيفاً Òoٕابراه ِملَّة فاّتِبعوا
:@ ã| Fك ـ الباطل ã|و

ٕان ِمّلتـنا@/// ã| لَتعوُدنَّ أو َقرَيتنا ِمن َمَعک آَمنوا والَّذيَن ُشعيُب يا َلنُخرجنََّک
/@٨٧ . ٧ ـ ِمّلتكم ã| ُعدنا

تـضيّق ã| ٕاستعGFا وأ@ك@ Uصوصة@, وتضيّق حدود عيشIت ٕا� فالنظر
حـيث اKُو�@, ا�Kيـة ã| Fكـ باطل@, تضـيّق قبال ã| أو مع$@, أو ظاهراً m4م غ�
أو وا£ادلة@, اKٕفحام ع�سبيل يؤمنون@, K قوم ملّة قبال ã| ,@oٕابراه ملّة استعملت

:@ ã| Fك ا¡قيقة@, ٕا� يتوّجهون K أفراد مقابل ã|
/@١٦١ . ٦ ـ oٕابراه @ملَّة@ Ó ØDق ِديناً àoُمستق Íاٍط ß¼ ٕا� ã Ùèر ãæَهدا ãO ٕانّ ُقل

واKٕنقياد@, ع�اòضوع يدّل ٕانّه حيث ين الدِّ فٕاّن واXّلة@: ين الفرق@ب�الدِّ فظهر
ã| تستعمل وا¤دودّية@, التضيّق ع� دKلxا بلحاظ لّة ßXوا ا¡ّق@/ موارد ã| يستعمل

قباله@/ ã| أو الباطل موارد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãم�

طـوي4ً@/ دهـراً أيى مَليّاً وأقام الطـويل@, الزمن هيى واحـدة كلمة :@ ã�م ـ مقا
وا4ÇßXوة@: والyار@/ الليل طَرفا لواِن@: ÒXوا طوي4ً@/ زماناً معک أقام ٕاذا ء@, ãÏ¿ال و[ّليُت

/@�ß¡ا
القـيد وأمليت غ�ه@/ أو زمان ء ãÏ¾ ã| امتداد ع� يدّل صحيح أصل ـ ملو
والÇyار@/ الليل لواِن@: ÒXوا به@/ استمتعت ٕاذا ,@ عمريى و[ّليت وّسعته@/ ٕاذا ٕام4ًء@, للبع�



١٩١ ãم�

الكتاب@/ ٕام4ء الباب@: ومن له@/ ã�اُم قد أيى العيش@, م4وة وا4ÒXوة@:
طـوي4ً@/ معـه وأعاشک به متّعک أيى حبيبـک@, ا# م4َّك يقال@: م4@: ـ صحا
ِحيناً أيى وِم4وة@, وم4ُوة الدهر من م4َوة عنده وأeُت منه@/ استمتعت : عمريى و[ّليت
سـاعة أيى الÇyار@, من Ø ã� مَ ÏÉَوم وِملوة@/ ومُلوة الدهـر من مَلوة وكذلک وُبرهة@,
وأمليت له@/ وطّول أمهله أيى له@, وأم�ا# له@/ أطلَت ٕاذا َغيِّـه@, ã| له وأمليُت طويلة@/
أن سألته الكتاب@: واستمليته القرآن@/ Fw جاء جيّدتان لغتان وأمللته ã�اُم الكتاب

/@ Ú ã�ع ليه ÔZ
طـوي4ً@/ أمهلـته له@: وأمليت اKٔرض@/ من اXتَِّسـع ـ4@: ÒXا قطعت ملو@: ـ أسا

وأوسعته@/ أرخيته للبع�@: القيد وأمليت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
واXّل 4ٔXا مواّد ب� Dوف والتأخ�@/ اKٕمهال هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن

اللغة@/ كتب ã| معانzا اختلطت وقد أ@ك%@, ٕاشتقاق ã�Xوا واXلو
واKٕطالة@, التوسعة مفهوم ã|@ويش)كان , Ó$ومع لفظاً @قريبتان ã�Xوا اXلو وماّدتا

زائدة@/ ٕاطالة فيه Ø ãtاليا أّن Kّٕا
الع%ّية@/ من مأخوذاً اKٕم4ل Fأصله واKٕم4يى اKٕم4ء أّن وسبق

اKٕمهال@/ لوازم fن الشديد@: والس� والَعْدو ا¦تّع وأمّا
والÇyار@, اللـيل ]ع$ لوان ÒXوا اXّتسعة@, واKٔرض الصـحراء ]ع$ ـ4 ÒXا مع$وأمّا فzا لوحظ ٕاذا اKٔصل@, مصاديق من فتكون والتطويل@: واKٕمتداد@, والتوسعة@,

/@Kًوٕامها تأخ�اً واKٕمتداد@: التوسعة oمفاه من كّل ã| فٕاّن والتأخ�@, اKمهال



ãم� ١٩٢

/@٣٢ . ١٣ ـ َكَفروا لّلذين فأمليُت قبِلک ِمن بُرُسل ِزٔي Ôxاس وَلَقد
/@٤٨ . ٢٢ ـ ا Ôtأخذ Øj ظاXة وهيى ا ÒG أمليُت َقرية ِمن وكأيِّن

/@٤٤ . ٢٢ ـ م Ôtأَخذ Ø Ôj للكاِفريَن موÏºفأمليُت َب وكُذِّ

/@١٨٣ . ٧ ـ َمت� @َكيديى ٕاّن م ÔG ãواُم� َيعلمون . حيُث ِمن سَنسَتدِرُجهم

يصّح Kو والعقاب@, اKٔخذ ã| اKمهال ع� تدّل كلّها اXـوارد هذه ã| فاXاّدة
وتكذي}Çم ظلمهم ع� ٕاعانة تكون ا Øuفٕا والتطويل@, وا¦ديد التوسعة ]ع$ التفس�

اXتعال@/ ع�ا# Nوز K وهذا وكفرهم@,
اKسـتبصار يـريدون للّذين رaـة فهو العـقاب@: ã| والتأخـ� اKٕمهال وأمّا

تعا�@: قال Fك للمخالف�@, حّجة وٕا[ام واKٕهتداء@/
وGم ٕا\اً دادوا Òñ لِ م Ô ÒG ã� Ô̂ ا Ø̂ ٕا «Îم َخ�ٔ.نُف م ÔG ã� Ô̂ ا Ø̂أ َكَفروا@ اّلذيَن Ø Òéس ÒJ.و

/@١٧٨ . ٣ ـ ُمه� َعذاٌب

Ørفت وا@, Ø{يتن nو vتدوا n ٕاذا باختيارهم واLKٕرافات ãÏ¼عاXا ã| لñدادوا أيى
علzم@/ عقاب نوع هذا ويكون اKٕمهال@, بذلک علzم ا¡ّجة

الكرZة@: ا�Kيات وأمّا
/@٢٥ . ٤٧ ـ م Ô ÒG Òوأم� م Ô ÒG َل سوَّ يطاُن الشَّ وا@/// ارَتّد الَّذيَن ٕانَّ

/@٦ . ٢٥ ـ Rًوأِصي ُبكرةً عليه Ò� Ô] فهيى ا Ò{ ا@كتتَ أ.ّول� Ôأساط� قالوا

للمستمع الكتاب ã| ما أو الذهن ã| ما ]ع$ٕالقاء اKٕم4ل من مأخوذة فاXاّدة
ليضبطه@/

له قُّدر ما ã| أحداً هل ÔZ أن يقدر K الشيطان فٕاّن باKٕمهال@, التفس� يصّح Kو



١٩٣ َمن ِمن@,

أوليائه@/ نفوس ã| واKٕلقاء الوسوسة عمله ا Ø̂ وٕا عليه@, أو
السلوك وٕا� والتوحيد ا¡ّق ٕا� واKٕرشاد اGداية له Zكن K الشيطان أّن Fك@
ã|و حـّق ¼Íاط عـ� كان من منه يتمكّن ا Ø̂ ٕا وهذا والgال@, السعادة ¼Íاط ٕا�

وجّل@/ عّز # خالصة وعبوديّة تامّة وٕاطاعة خضوع

/@٤٦ . ١٩ ـ اً َمِليّ ãæواهُجر نََّک Ôbر.ٔ َتنتِه n B لَ Ôoٕابراه يا
العجلة@/ ]ع$اXّتصف@باXهلة@والرفق@وفقدان , ã�Xا من أو اXلو @من ّ كالدعيى Ø ã�ÒXا
ã| وتوقّع وانتـظار رجاء ٕا� ٕاشارة الكلمة ã|و وتأخ�@/ مهلة فيه زماناً تركـه يراد

/@ ã Ùèر لَک سأْستَْغِفُر عليَک سRٌم قال ـ بقوله أجاب اXناسبة وwذه اKٕهتداء@/
واKٔصل@/ ا¡قيقة عن خارج فٕانّه الطويل@, الزمان وليس]ع$

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

َمن@: ِمن@,

واKٕستفهام@/ ولل¿Ìط اXوصوKت من ãæوالثا ااّرة@/ ا¡روف من اKّٔول
غ� ã| وزائدة@, والتبعيض@, والتبي�@, ل4ٕبتداء@, ِمن@: ـ اّر حروف ـ الكافية

اXوَجب@/ الك4م
اّر@, وعملها العوامل@, ا¡روف من وهيى ِمن@: ـ ٩٧ ـ ãæمّا للرُّ ا¡روف ãæمعا
تكـون أن ومyا الدار@/ من خرجت Lو الغايـة@, Kبتداء تكون أن مyا َمعان@: وGا
وتكون خّز@/ ثوبمن هذا Lو@: للجنس@, وتكون الدراهم@/ قبضتمن Lو للتبعيض@,

أحد@/ من ãæجاء قد Lو@: ,@ ã.الن ã|وذلک زائدة@,

به@/ َز@ Ö ÔN سوءاً@ َيعمل َمن ـ Lو ¾Ìطية@, أوجه@: أربعة ع� مَن@: ـ اللبيب ã$مغ



منع ١٩٤

الّسموات ã|َمن له َيسُجد ـ Lو وموصولة@, َمرقدنا@/ ِمن َبَعثنا َمن ـ Lو واستفهامّية@,
لک@/ معِجٍب ]Òن @مررُت ـ Lو موصوفة@, ونكرة أ.ْرض@/ ã|وَمن

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

والتحقيق@:

ء ãÏ¾ عن وفصله ء ãÏ¾ ٕاخراج ع� تدّل ا Øu@أ ِمن@: كلمة ã| الواحد اKٔصل أّن
عن أو زمان@, عن أو ,@ Øمع� مكان عن كاKٕخراج مصاديق@: وله ã Ø�مع$ك وهذا آخر@/

Vموع@/ عن أو جنس@,

اXذكور@/ اKٔصل ٕا� راجعة فهيى اُخر@, ãæمعا عن يقال@: وما
والتشديد@/ التأ@كيد ٕافادtا فأقّل الزيادة@: وأمّا

اللحـن باخت4ف معـناها وOتلف نكرة@, فرد ع� تدّل فهيى مَن@: كلمـة وأمّا
ما@/ ـ@ راجع موارد@, ã| نظ�ه مّر Fك الك4م@, ã| التعب� وكيفيّة

اXتكلّم ك4م ¡ن من تسـتفاد ا Ø̂ ٕا وال¿Ìطيّة واKٕستفهاميّة اXوصوليّة oفاهf
تعب�ه@/ وكيفيّة

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

منع@:

مانع@, والفاعل ÇTروم@, منه@: Wنوع فهو منعاً@, اKٔمر ومن اKٔمر منعته ـ مصبا
ء ãÏ¿ال ومانعته عنه@/ كّف اKٔمر@: من وامتنع ومنّاع@/ مَنوع للمبالغة وجاء مَنَعة@/ وامع
عّز ã| أيى َمَنعة@, ã| وهو Çwم@, تقّوي بقومه@: وامتنع ء ãÏ¿ال عن و[نّع نازعته@/ ]ع$
أو والعظَمة اKٔنَفة مثل مصدر وهيى :@ الزÌ¿Uيى قال يريده@/ من عليه يقدر ف4 قومه
فـ4ن ومُِنع ناعة@/ ÒXا من مقصورة تكون أن وNوز وا¡FÔة@, الَعش�ة وهم مانع@, bع



١٩٥ منع

ضُخم@/ مثل َمنيع@, فهو َمناعة@, صن ß¡ا ومنُع ومناعة@/ منَعة
مانع وهو مَنعاً@, ء ãÏ¿ال ومنعـته اKٕعطاء@, خ4ف وهو واحـد أصل منع@: ـ مقا

وَمْنعة@/ ِعّز ã| وهو َمنيع@/ ومكان ومنّاع@/

الّذيى ء ãÏ¿ال وب� الرجـل ب� Iول أن اXـنع الليث@: قال ـ ٣@.١٩ الxذيب
ويقال وَمَنعة@, ِعّز ã| وف4ن ٕاليه@, لَص ÔO K َمنيع@: ورجل فامتنع@/ منعته يقال@: يريده@,
Rي4ً كان ٕاذا ومَنّاع مَنوع ورجل فاحشة@/ ع� Òçتؤا K متمنّعة َمِنعة@: وامرأة َمْنعة@,
من واXانع نفسه@/ Zنع مَنيع ورجل غ�ه@, Zنع مَنوع رجل :@ Ø ãèعراKٔا ابن وقال ِسكاً@/ ÔW
Xا مانع K اللّهّم *ص)@: Ø ãالن� عن ُرويى ما ـ أحدYا معنـيان@: له تعا� ا# الصفات
يستحّق@/ n مَن وZنع استحّق من يُعطيى وعّز جّل فكأ@نّه منعَت@/ Xا مُعطيى Kو أعطيت

وين½Íهم@/ Jوطهم أيى دينه@, أهل Zنع ٕانّه ـ ãæوالثا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو عمله@, ã| القادر الفاعل به يتعّذر ما ٕاNاد هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
عمل@/ جريان يتوقّف به ما ٕاNاد

فراجع@/ يرادفها@, وب�مواّد بيyا الفرق عوق@: ã| سبق وقد

أمر وقوع ã| أو غ�ه@, عمل أو نفسه@, ٕا�عمل بالنسبة كان سواء مطلق واXنع
/@ ØÌ¾ أو خ� ã| جريانه@, أو

:@ ã| Fك ـ نفسه عمل عن Zنع ما ـ ١
/@١٢ . ٧ ـ ٕاذأمرتُک َتسجَد منَعکأ@ّ. ما



منع ١٩٦

/@٩٤ . ١٧ ـ دي ÔGا جاَءُهم ٕاذ يؤِمنوا أن النّاَس مَنع وما
:@ ã| Fك ـ غ�ه عمل عن Zنع ما ـ ٢

/@١١٤ . ٢ ـ ه Ôdا فzا ُيذكَر ا�أن َمساِجَد مَنع ن ÚW وَمنأظلُم
:@ ã| Fك ـ أمر وقوع عن Zنع ما ـ ٣
/@١٢ . ٦٨ ـ oأث للخ�ُمعَتٍد َمنّاٍع

:@ ã| Fك ـ تعا� ا# عمل عن Zنع ما ـ ٤
/@٥٩ . ١٧ ـ لون أ.وَّ wا َب كذَّ أن ٕاّ. ياِت Ð.با ُنرِسل أن مَنعنا وما

ØÌ¿ال عمل وكذلک قبيح@, مذموم هو حيث ومن نفسه ã| �òا عن اXنع ٕاّن Øj
الناس@/ من أو تعا� ا# من كان سواء هو@, حيث من وٕاNاده

أو العـقل@, به Jكم برنا¶ ع� أو أصلح@, أمر بلحاظ Fyم كّل كان ٕاذا وأمّا
ومستحسناً@/ Kزماً فيكون سيئة@: قبال ã| ومعاقبة Vازاة بعنوان

والديات@/ القصاص ã|و mراا Vازاة ã| Fك وهذا
قاطبة ã| والص4ح �òبا nعا فٕانّه ,@ واXعطيى اXانع وجّل@: عّز ا# صفات ومن

ØFع فيمنع وبذاته@, ذاته ã| Ø ã$وغ ع�اKط4ق ومالک مطلق وقادر wا وTيط اKُمور
رaته ã Ø�Q ÏÉقت[ Fyم وكّل وخ�ه@, ص4حه يعلم ما ويُعطيى ه@, ØÌ¾و فساده يعلم

غضَبه@/ رaته سبقت ـ وعطوفته
Kو منع يلحقـه ف4 وجّل@: عّز ا# من واKٕعطاء والرaة اKٕفاضة Iّققت فٕاذا
واقع غ� اXع$ وهذا العبد@, من وجرم jوٕا وكفران وعصيان خ4ف ظهر ٕاذا Kّٕا قطع

اّنة@/ أهل ã|و انّة ã|و ا�Kخرة nعا ã|
/@٣٣ . ٥٦ ـ نوعة Ö ÒW و.@ َمْقطُوعٍة . كث�ٍة وفا@كهٍة



١٩٧ َمّن

ما ٕاNاد واXنع وجوده@/ بعد فيكون ء ãÏ¿ال أجزاء ب� ا¡يلولة ٕاNاد هو القطع
بعده@/ ]ا فيتعلّق بقاًء@, أو حدوثاً ء ãÏ¿ال يتوقّف به

العبد يوجد أن Kّٕا فيه انتفاء K مستمّراً مستداماً وجّل عّز ا# ٕاعطاء كان ا ØXو
تعا�@: قال منتف@/ انّة ã| وهو ومنعه@, قطعه أسباب

/@٢٥ . ٥٦ ـ َسRماً َسRماً Rقي ٕاّ. ÓDتأث و. لغواً فzا َيسمعوَن .
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

َمّن@:

خ�@/ ع�@اصطناع وا�Kخر ع�@قطع@وانقطاع@/ يدّل أحدYا أص4ن@: مّن@: ـ مقا
نون@: ÒXوا نون@/ ÒW @ Ôَغ� َفَلُهمأجٌر ـ قطعته بل@: Ò¡ا مننت يقال@: ومنه القطع@, اXّن@: ـ اKّٔول
عن ينقطع عييى ÔXا أّن وذلک اKٕعـياء@, واÒXّن@: اÒXَدد@/ وتقطع العدد تَنقص ا Øu@Kٔ نّية@, ÒXا
الباب ومن ي4ً@/ Òb ُصنعاً صنَع ٕاذا مَنّاً@: Zّن مَنَّ تقول@: اÒXّن@, ـ ا�Kخر واKٔصل /@� السَّ

اKٕنسان@/ ِقوام wا ã8ّال القّوة وهيى ّنة@, ÔXا
أنعم أيضاً@: به@, عليه Øíوام قتل@, باب من مَنّاً وغ�ه بالعتق عليه منَّ ـ مصبا
اKٔضـداد@/ من أيضاً والضعف القّوة@, ّنـة@: ÔXوا /@ Òïِم وامع ـّنة@, ßXا ËºKٕوا به@, عليه
القلوب@, تنك«Ìمنه تكدير وهو الصنايع@, من له فعلَت ما له عددَت مَنّاً: عليه ومننُت
أيضاً@: مَنّاً ء ãÏ¿ال ومننُت وأ.ذَي@/ نِّ ÒXبا َصَدقاتكُم .@ُتبِطلوا عنه@بقوله@: الشارع ي Òuو
ا Øu@Kٔ القطع@, وهو اÒXّن من ٕاËºفاعل ا Øu@وكأ ,@mاُن اXنيّة نون@: ÒXوا نون@/ ÒW فهو قطعته@,

/@ فيُج$× ال«Êء من يسقط ء ãÏ¾ واÒXّن@: الدهر@/ نون@: ÒXوا اKٔعFر@/ تَقطع
ٕاحـدي من اُبدل ا Ø[ور وأمنان@, ومَـنّاِن مَّن يقال@: به@, يوَزن ما ّن@: ÒـXا ـ مفر
النِّعمة ّنة@: ßXوا َموزون@/ يقال Fك نون ÒW يُقّدر Xا ويقال وأمناء@, مَنا فقيل ألف@, النون�



َمّن ١٩٨

ف4ن مَنَّ فيقال@: بالفعل@, ذلک يكون أن ـ أحدYا وجه�@: ع� ذلک ويقال الثقيلة@,
يكون K ا¡قيقة ع� وذلک ْؤمن�@/ ÔXع�ا اُ� َمنَّ َلقد ـ بالنِّعمة أثقله ٕاذا ف4ن@: ع�
عند Kّٕا الناس ب� Dف مستقبح وذلک بالقول ذلک يكون أن ـ ãæوالثا تعا�@/ # Kّٕا
ٕاذا قيل الُكفران عند ذلک سن Ô¡و الصنيعة@, دم Òt اßXنّة قيل@: ذلک ولقبح النعمة@, @كفران
ٕاسRمكم@, @ Ú ã Òَع� نُّوا Ò].ُقل أسَلموا عليَکأن ّنوَن ÒZ ـ وقوله اßXنّة , حُسنت النعمة @ُكِفرت
بعُد@: َمنّاً فأّما ـ وقوله ٕايّاهم@/ هدايته وهو بالفعل@, علzم ا# ومن بالقول@, مyم فاßXنّة

عوض@/ ب4 اKط4ق ٕا� ٕاشارة
/@ ترّشحيى مّن @= مَنّا@ َمنا@, مان@, ـ ãæيونا ,@ ãæياÌº ,@ ع%يى ـ ãتطبي� فرهنگ

/@ ãæوز من @=@ مَنيا َمنيا@, ماِنه@, ـ@ @ آراميى ,@ ãæياÌº ,@ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

دادن@/ هديه و Rشيدن @مَّن@:@ ـ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:
وwذه ا¢صوصة@/ اXقطوعة اXعيّنة النعمة بروز هو @اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

ع�مع$القطع@/ تطلق اXناسبة
النعمـة هيى اXنّة أّن واXّنـة@: النعمـة ب� الفرق :@١٦٢ . ص الفروق ã| قال

مyا@/ قطعة ا Øu@كأ جوان}ا من اXقطوعة
واÒXّن وغ�ه@, ال)Sب� مثل اKٔشجار بعض من ي)ّشح Xا اÒXّن ـ oمفاه وأمّا

وال«Ìيانّية@/ الع%يّة من fأخوذة الوزن@: من Øمع� Xقدار
من Tـدود مقدار اX)ّشـح اXّن فٕاّن وبيyا@: اKٔصل ب� تناسـب ٕا� مضافاً

اKٔوزان@/ ã| اXّن وكذلک اXتظاهرة@/ النعمة



١٩٩ َمّن

به@: عليه مننُت ـ قولنا ã| Fك ّ خارجيى Ø ã�فع منٌّ ـ اKّٔول مراتب@: له اXّن ٕاّن Øj
بارز@/ Uصوصمقطوع ء ãÏ¿ب عليه أنعمت أيى

تعا�@: قوله ã| Fك عليه ّن ÒZ أ@نّه واّدعاء وٕابرازه مَّن ٕاظهار ـ ãæالثا
/@٢٦٤ . ٢ ـ وأ.ذَي نِّ ÒXبا َصَدقاِتكُم ُتبِطلوا .

ٕانـعامه باعتـبار عليه منِعم أو عليه منَّ بأ@نّه والقوِل وٕاظهاره اXّن بٕابراز أيى
تعا�@: قوله ã| Fوك السابق@/

ـ َهدا@كُم عليكُمأن ّن Ô ÒZ اُ� َبل ٕاسRَمكُم Ú ãع� نُّوا Ô Ò] ُقل. أْسَلموا َعلَيَکأن ّنوَن Ô ÒZ
/@١٧ . ٤٩

قوله ã| Fوك عليک@/ بٕاس4مهم اKٕنعام يُظِهرون أو بٕاس4مهم عليک يُنعمون أيى
تعا�@:

. ٢ ـ أذًي و. َمـنّاً أنَفُقوا ما ُيتِبعوَن . Ú Ôj اِ� سبيِل ã| م ÒGأموا ُيْنِفقوَن الَّذيَن
/@٢٦٢

/@Kًقو وٕاعادته ٕانعام وٕاظهار ]ّن اKٕنفاق بعد K@يأتون أيى

اKٕظهار ã| ٕانعاماً أو اòارج@, ã| Tقَّقاً حقيقيّاً ٕانعاماً يكون أن من أعّم فاXّن
ÓFمنِع نفسه وNعل ا¡ال ã| ويذّكره ٕانعامه من سبق ما حيثJسب اXتكلّم وباّدعاء
ã| Fبـوقوعه يتحقّقان ا Ø̂ ٕا F Øuفٕا واKٕحسـان اKٕنعام 4Rف وهذا السابق@/ باعتـبار

فع4ً@/ اòارج
:@ ã| فgا ـ@ Ø ã�الفع اXّن وأمّا

/@١٦٤ . ٣ ـ َرسوً. فzم َبعَث ٕاذ Òؤمن�Xَع�ا اُ� َمنَّ َلَقد

/@٩٠ . ١٢ ـ َعَلينا اُ� َمنَّ قد@ @أخيى وهذا يوسُف أنا قاَل



َمّن ٢٠٠

اKٕبـت4ءات مـن والتخليص الرسول ببعث اXؤمن� وع� علينا ا# أنعم أيى
والشدائد@/

/@٦ . ٧٤ ـ ßpَتْستك Ö Ôï Ò].و فاْهُجر ْجَز والرُّ
الدنيا@/ متاع ã| واKٕسðادة اKٕستكثار بنيّة تُنِعم Kو ُتعِط K أيى

/@٨ . ٤١ ـ نون ÒW Ôَغ� مأجٌر ÒG
بوجه@/ فzا انقطاع K Tدودة غ� مطلقة عطيّة أيى

مقطوعة@/ غ� اKُخرويّة النعم أّن ملک@: ã| سبق

/@٥٧ . ٢ ـ لوي والسَّ ّن ÒXا َعَليكُم وأنَزلنا الَغFَم َعَليكُم وظّللنا
النـباتات من ي)ّشح ]ا فيه اختصاص Kو wا@, يتنّعم نعمـة يكون Fّكل اÒXّن

سلو@/ ـ راجع ـ وأمثاله كال)Sب� واKٔشجار
/@٣٠ . ٥٢ ـ ُنون ÒX ا َرْيَب بِه َن�بُّص شاِعٌر َيقولوَن أم

أفـعال ã| ويوجد شّک@, مع توّهم والريب@: وانتظار@/ نظر مع Ø%تص ال)بّص@:
بصور ثّل ÔZو ر ويُصوَّ Jدث ما واXراد @أفعاله@, ã|تعال@وXا العزيز يرتبط@با# Dف K العباد
والَعـجول لول كالذَّ صفة واÒXنون والتحّوKت@/ والب4يا والنوازل ا¡وادث من Uتلفة
للنعمـة ٕابرازاً فيـه يكون ما أيى وٕاظهارها@, النعمـة بٕابراز يتّصف ما ]ع$ واÒXنـوع@:
اXعّينة@/ النعمة Ø�فيه@تتج كّل@مورد ã|@يستعمل@ Øj , Ø ãا¡قي� Ø ã�صKٔا معناه هذا ا¤دودة@/
ومتوقّعاً@/ ومطلوباً نعمة اXوت يكون مورد ã.ف اXوارد, النعمة@Oتلف@باخت4ف وظهور
ولو مـطلوبة@, منه الظاهرة وIّوKته حوادثه كانت ٕاذا مَنوناً الدهر يكون مورد ã|و
قدZاً العرب كلFت ã| تستعمل كاXثَل اÒXنون) *َريُب الكلمة وهذه قوم@/ أو طائفة عند
يـراد َنـتوّجع@/ وَريبه اÒXنون أِمن الُمَخْضَرمين@: من Ø ãَذ�ÔGا ُذَويب أبو يقول وحديثاً@,

وIّوKته@/ نوازله



٢٠١ م�

ما نوازل من وي)ّتب Jدث ما ٕاليه يصل أن ٕانتظار الكرZة@: ا�Kية ã| واXنظور
ا¤دود@/ التنّعم من ٕاليه برز

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

م�@:

منه به@, القضـاء ونفاذ ء ãÏ¾ تقدير ع� يدّل صحيح واحد أصل م$@: ـ مقا
واÒXنيّة خلقُته@/ منه يُقّدر أيى ,@ Ø ã$َم اKٕنسان وماء ر@/ اXقدِّ ر قدَّ أيى ,@ ãæاXا له Ò$م ـ قوGم
منه@/ اُفعولة واKُمِنّية@: ره@/ يُقدِّ أمل اKٕنسان@: ã Ø$ Ò]و ء@/ ãÏ¾ ع�كّل رة مقدَّ ا Øu@Kٔ وت@, ÒXا
الّذيى نا@: ÒXا الَمجري هذا Nريى ا ØWو فيه@/ يُذبَح أن ر قدِّ Xا به يى Ø Ôd قوم قال َمّكة@: Ò$وِم
Kّٔن اXعـ$ ذلک وهو قرأه@, الكـتاَب@: Ø$ Ò] وقولنا@: عليه@/ يُعمل تقدير Kٔ@نّه به@, يوزن
Kٔ@نّه التقـدير من وهذا غ�ه@, باَري ٕاذا اناة ÔW ãæا ÔZ Òæما الباب@: ومن تقـدير@/ القراءة

ُيساويه@/ أن يريد َغ�ه بفعل فعله يُقّدر
أمـناء@, وامع َمنوان@, والتثـنية وغ�ه@, السمن به يُكال الّذيى نا@: ÒXا ـ مصبا
]ّكة@, موضع Ëºٕا :@ Ò$وِم مَنّاِن@, والتثنـية أمنان@, وامع بالتشديد@, مَّن :@o] @@لغة ã|و
قّدره@, رمي@: باب من َء ãÏ¿ال ا# Ò$وم ُمنع@/ اُّنث وٕاذا ½Íف@, فيُ التذك�@, عليه والغالب
القدر@, وهو اXنا من مأخوذ قيل كذا@, و[ّنيت ِم$@/ çأ الرجُل@: Ò$وأم نا@/ ÒXا ËºKٕوا
الثـانية وbع ,@ Ò$ُم اKُو� وbع واKُمنيّة اÔXنية ËºKٕوا حصوله@, يقّدر صاحبه Kّٔن
رمي@: باب من ã$ ÒZ Ò$وم َمنـّيه@, أراق ٕامناًء@: الرجل Ò$وأم معروف@, :@ Ø ã Ø$ـ ÒXوا /@ Ø ãæماKٔا
استدعي الرجل@: واستَم$ اXنقوص@/ ٕاعراب فيعَرب لغة والتخفيف فعيل@, Ø ã$Xوا لغة@,

اFع@/ غ� بأمر مَنيّه
وقد الَقدر@, بالياء@: ã$ÒXوا به@/ يوَزن الّذيى مقصور@: واÒXنا ـ ٥٢٩.١٥ الxذيب



م� ٢٠٢

و]ا يكون النفـس]ا حديث :@ ã Ù$ا¦ـ أبو@العـبّاس@: قّدر@/ أيى ك@, ØÌ»َي ما لک ا# مَ$
/@ Ú ãٕا� يص� أن وأحببُت قّدرته ء@: ãÏ¿ال [ّنيُت K@يكون@/

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

والتحقيق@:

اXطلق والتقدير تقدير@/ مع أمر حصول يى ØÎ¿ت هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
اKٔصل@/ مصاديق وليسمن ّ Vازيى مع$

وÌºيانيّاً@/ ع%يّاً مَنيا من مأخوذتان واÒXنا اÒXّن أّن اXّن ã| سبق فقد َمنا@: وأمّا

الع%ّية@/ من مأخوذاً أيضاً اXاّدة ã| القطع مفهوم يكون أن يبعد Kو

اXعـ$ هذا وباعتـبار ,@ يى ÙÎ¿الت مع$ ظهور فٕانّه الرجل@: ماء ]ع$ Ø ã$ÒXا وأمّا
/@ يى ÙÎ¿ت ذات نفسه جعل أيى ٕامناًء@, الرجل أم$ يقال@:

/@٥٩ . ٥٦ ـ اòالقون Lن ُلقونهأم ÒH Ôrءأن نون Ô] أفرأيrما
/@٤٧ . ٥٣ ـ ÒO Ô] ٕاذا ُنطفة واُ.ن\ِمن @كَر الذَّ ßْوَج� الزَّ خَلق وأ@نّه

/@٣٨ . ٧٥ ـ َعلَقًة @كاَن Ø Ôj ÒO ÔZ Ý ãOَم ِمن ُنطفة يُک nأ
حقيقة بل ولد@, خلق ٕا� نظر له يكن nالرجل أّن ٕا� ٕاشارة التوصيف@باKٕمناء
Jصـل K وال¿Îوة@: يى ÙÎ¿الت ذلک يتحقّق n لو Mيث ,@ Ø ãæالنفسا يى ÙÎ¿الت هو اKٕمناء

اKٕمناء@/

يظهر الّذيى Ø ã$Xا من اKٕنسان خلق حيث وجّل@, عّز ا# خلق عظمة من وهذا
/@ يى ÙÎ¿الت وهو اKٕمناء من

وبأّن ,@ Ò$Ç ÔZ الّذيى Ø ã$Xا ذلک هو وتكّونـه خلقتـه مبدأ بأّن اKٕنسان وليعتـ%



٢٠٣ م�

ومراحل والgال السعادة طلب ã| منه يسـتفيد أن وKزم خلقته@, ã| عجن يى ÙÎ¿الت
الروحانّية@/

ã| التقدير من أثر Kو ,@ يى ØÎ¿بالت Kّٕا قوام له ليس Iّصله حال ã| Ø ã$Xا أّن فظهر
به@/ يعلّل Ø8ح التكّون هذا

من مcل اXوت فٕاّن والتقدير@, يى ØÎ¿بالت يتّصف ما ]ع$ مّية@: كالرَّ اÒXنيّة ٕا�وأمّا السالک ل4ٕنسان يى ØÎ¿ت ومورد الرaن@, جانب من ومقّدر اKٕنسان@, س� منازل
تعا�@: قال والفناء@/ اXاّدة nعا مضيق عن يتخلّص وبه لقائه@, وٕا� ا#

/@٦ . ٦٢ ـ اXوَت فَتمنَُّوا النّاِس ُدون ِمن �ِ أولياُء أ@ّنكم Ôrَزعم ٕان
/@١٤٣ . ٣ ـ َتلَقوه َقبلأن ِمن اXوَت ّنوَن Ò] Ôrُكن وَلَقد
/@٥ . ٢٩ ـ ٍت Ð. اِ� أجَل فٕاّن اِ� ِلقاَء يَرُجو كاَن َمن

لتدّل مزيدة واKُضحّية@: واKُحدوثة كاKُضحوكة اُمنوية أصلها اKُمنّية@, وأمّا

ã Ø$للتم تامّاً مصداقاً يكون واXع$ما /@ Ø ãæماKٔا وامع فيه@, واXبالغة اXع$ ع�زيادة
وا¡دوث@/ والضحک

ـ اُمِنّيته ã| يطاُن الشَّ Ò%أل ØO Ò] ٕاذا ٕاّ. Ø ãlن و. َرسول ِمن َقبلک ِمن أرسَلنا وما
/@٥٢ . ٢٢

عن غاف4ً نفسه من ٕاشxاء فيه ء ãÏ¾ ٕا� ورغبة وتقديراً ياً ØÎ¿ت اختار ٕاذا أيى
الشـيطان فيجد ا«Êنّية@: الدنيويّة ا¡ياة ÏÉمقت ع� الكامل@, اòالص اKٕخ4ص

ّ ٕاG×يى برنا¶ ã| اòلط يوجب شيئاً يه ÙÎ¿ت موضوع ã| ãفيُل� للوسوسة@, مستعّداً ً4ّT
خالص@:

/@٢٠٠ . ٧ ـ oَعل يٌع Òd ٕانَُّه باِ� فاْستَِعْذ زٌغ نَ يطان الشَّ ِمن `غنَّک يَ وٕاّما



م� ٢٠٤

/@١١١ . ٢ ـ م Ûzأماِن ِتلَک َنصاري أو ُهوداً كان َمن ٕاّ. نّة Ú(ا َيدخَل لَن
/@١٤ . ٥٧ ـ Ø ãæأ.ما وارَتبrوَغّرتكم rوَتربَّص فَتنrأنُفسكم ولكّنكم

/@١٢٣ . ٤ ـ @به َز ÔN سوءاً َيعمْل الكتابَمن أهل Ø ãæو.أما بأماِنّيكم لَيس

ع� شخص كّل من ã Ø$¦وا وتقدير@, يى ØÎ¿بت اKنسان Ø$يتم ما كّل :@ Ø ãæماKٔفا
من يكون أن Ø$يتم الكتاب أهل من فكّل وأعFله@, أفكاره وMسب حاKته ÏÉمقت
ã| ا£ازاة ãÏÉيقت العدل أّن عن غاف4ً ا�Kخرة@/ ã|و الّدنيا ã| اXتنّعم� ومن انّة أهل

النفسانّية@/ م Øzأمان ا¡ّق يوافق ف4 كان@, شخص أيى ã| اKٔعFل سيّئات
َحّقاً@/ ا� وْعَد ـ ã| ا¡ّق الوعد ٕا� راجع ليس ã| فالضم�

وهو وحاKته@, [اي4ته باقتضاء النفس طلب ٕا� مرجعـه ã Ù$¦ا أّن Oـ. Kو
تعا�@: قال اللحاظ وwذا ن@/ ×aالر ٕاليه يدعو ما خ4ف ٕا� اKٕنساَن يدعو الّذيى

َيـِعُدهم ومـا zم ـنِّ ÔZو َيِعدُهم ///@ فلُيبّتـكُنَّ م ÚuُمرÐ.و م Ô Úyوُ.َمنِّي م Úyِضلَّـ وَ.ُ
/@١١٩ . ٤ ـ ُغروراً ٕاّ. يطاُن الشَّ

ٕاليه يدعـو ما وٕا� ا¡ّق ٕا� متوّجهاً اKٕنسان دام وما اKٕض4ل@, بعد فا¦نية
غ�ه@/ ٕا� ã Ø$¦ا يتحقّق K الرaن@:

/@ Ø$فتم ,@ صاحب[نٍّ جعلته أيى منّيتُه يقال@:

حصل ٕاذا واXؤمن وجّل@, عّز ا# ٕا� والتفويض oوالتسل الرضا Oالف ã Ø$¦وا
الشيطان@/ من با# يستعيذ أن Kزم :@ ã Ø$¦ا له

ã| Fك وا�Kراميّة وال«Ìيانيّة العـ%يّة ã| مستعملة كانت فالكلمة ـناة@: ÒXا وأمّا
التقدير@/ ٕاKه أو ,@sص Ëºٕا ,@ ãتطبي� فرهنگ



٢٠٥ مهد

وقد مَناُة@, كلّها اKٔصنام أقدَم فكان ـ ص١٣ اKٔصنام كتاب ã| منذر أبو يقول
اÇXدينة ب� بقُديد البحـر ساحل ع� منصوباً وكان مناَة@, عبَد تسّميى العرب @كانت
يcل ومن واòزرج اKٔوس وكانت حوله وتذبح تعظّمه العربbيعاً وكانت ومّكة@,

له@/ دون Ôvو له ويذMون يعظّمونه اXواضع من قارب وما ومكّة اXدينة
/@٢١ . ٥٣ ـ اُ.خري الثاِلثَة وَمَنوةَ ي والُعزَّ الRَّت Ôrأفرأي

]ع$ وال«Ìيانيّة الع%يّة ã| وهيى ,@ ã$ÒXوا اÒXنو ماّدة من مشـتقّة الكلمة ولعّل
حجر@/ Uصوصمن ع�شكل مقطوعاً كان sالص هذا ولعّل القطع@,

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

مهد@:
اKّٔول وÇbع الفـراش@, هاد@: ßXوا واÒXهد ِمهاد@/ وامع معروف@, اXهد@: ـ مصبا
له Çّهد Ò]و لته@/ ØÎºو وطّأته [هيداً@: اKٔمر ومّهدت ُكُتب@/ مثل مُُهد ãæالثا وbع ُمهود@,

قبلته@/ العذر@: له ومهدت اKٔمر@/

تَوطّأ@/ ّهد@: Ò]و ْهد@/ ÒXا ومنه ء@, ãÏ¿لل وت«Îيل توطئة ع� تدّل كلمة مهد@: ـ مقا
وتسّوي@/ ارتفع وغ�ه@: البع� َسنام د Òxوام ء@/ ãÏ¾ كّل من الِوطاء هاد@: ßXوا

فيه لِيـنام ـيّأ Ôv اXوضع وكذلک Ø ãللص� اÒXْهد الليث@: قال ـ ٢٢٩.٦ الxذيب
وÇbع للعـباد@, مهاداً ا# جعلها كاKٔرض اXهد@, من أbع Ëºٕا واßXهاد قال@: /@ Ø ãالص�
اXهـد وأصل يوطِّئـون@/ أيى هدون@, ÒZ@ م ßÎ»نُفRٔف ـ@ ومنـه أمِهدة@, وث4ثة مُُهد اßXهاد
وطـيئاً مكاناً جعلت أيى ومهدت@: ãÏ»لنف مّهدت يقال@: والتلي�)@, *التوطئة التَّوث�

واستواء@/ Îºولة ã|فضKا ما اKٔرض من اÒXهدة :@ÍÉالن وقال /@4ًÎ Òº
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



مهد ٢٠٦

والتحقيق@:
واKٕس)احة@/ للسكونة وموطّأً مهيّأً Tّل جعل هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
نام والسَّ واKٕس)احة@/ للنوم والفراش اXوطّأة@/ واKٔرض /@ Ø ãللص� اÒXهد مصاديقه@: ومن

واKفضت@/ استوت ما اKٔرض ومن للجلوس@/ وانبسط tيّأ ٕاذا
وقبوله@/ العذر ã| وا¦هيد اXعنوّية@وٕاص4حها/ اKُمور @[هيد ã| Fك @اXعنويّات: ã|و

تعا�@: ويقول
/@٤٤ . ٣٠ ـ هدون ÒZ م ßÎ»نُفRٔف اً ß¡صا َعِمَل وَمن

ã| وماّدياً معنويّاً مقاماً أو روحانيّاً@, ومقاماً معنويّاً Kًcم ويسّوون vيّئون أيى
Kٔنف«Îم@/ الدنيا ã|و ا�Kخرة

:@ ã| Fك ـ اKُخرويّة nالعوا ã|و
/@١٩٧ . ٣ ـ هاد ßXا وِبئَس Ô Úsجه مأواُهم Ø Ôj

:@ ã| Fك ـ Ø ãللص� واXهد
/@٤٦ . ٣ ـ Rًوَكْه هِد ÒX ا ã| النّاَس وُيكلِّم

:@ ã| Fك ـ اXاّدية اKُمور ã|و
/@٥٣ . ٢٠ ـ َمْهداً أ.ْرَض َلكُم َجَعَل الَّذيى

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

وMار جبال فzا ليّنة مستوية جعلها حيث اKٕنسان@, للعيشوحياة مهيّأة أيى
وكـّل وحرارة@, ور´ وهواء ونباتات وأشـجار وحيوانات Uتلفة ومعادن وأحجار

حياته@/ ٕادامة ã| اKٕنسان ٕاليه ما@Jتاج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٠٧ مهل

مهل@:
من جنس وا�Kخر تَُؤدة@/ ع� ـ أحدYا يدّل صحيحان@: أص4ن مهل@: ـ مقا
قال وٕاذا واÇمع@, ل4ٕثن� وكذلک رجُل@, يا مَه4ً تقول@: التَُّؤدة@/ ـ فاKّٔول الذائبات@/
أن ولعلّه اKّٔول@, خ4ف وهذا التقّدم@, ا¦ّهل@: عبيد@: أبو وقال وا#@/ مَهَل K قالوا مَه4ً@,
واKٔصل ع�ِرسله@/ أيى ع�ُمهلته@, ×Ï¿وم يُعاِجله n ا#@: وأمهله اKٔضداد@/ يكون@من

الذائب@/ النُّحاس هو وقالوا@: يت@/ الزَّ ُخثارة هو وقالوا اÔXهل@/ ـ ا�Kخر
واËºKٕاÒXْهل مثله@/ [هي4ً ومهَّلته طلبه@/ وأّخرت أنظرته :@Kًٕامها أمهلته ـ مصبا
تَعجل@/ Kو أمرك ã| اتِّئد ايى [ّه4ً, @أمرك ã|@و[ّهل Kًوأمَهل@ٕامها لغة@/ والفتح بالسكون,
اKٔمر@: ã| و[هَّل تأخ�@/ أيى ُمهلة@, اKٔمر ã|و الرفق@/ وهيى كذلک@, ُغرفة@, مثل واÔXهلة

يعجل@/ nو [ّكث
اÒXهل الليث@: وقال شيئاً@/ عنک غنـيٍة Ô[ وا# مَهُل ما يقال@: ـ ٣٢٠.٦ الxذيب
التثقيل@/ وNوز تَعجل@, K وسكوناً ِرفقاً أيى ف4ن@: يا مَه4ً تقول@: والوقار@, السكينة

ã| تـقّدم ذو أيى مََهل@, ذو وف4ن التقّدم@, وهو ال«Ìيع@, اXاِهل@: :@ Ø ãèعراKٔا ابن وقال
أو ِسّن ã| تقّدمه ٕاذا هلة@, ÔXا ف4ن ع� ف4ن أخذ ويقال@: /@ ØÌ¿ال ã| يقال Kو ,@�òا
تقّدموه@, الّذين أس4فه الرجل@: ومََهُل الُعّدة@/ ُخذ أيى @أمرك: ã| اÔXهلة ُخذ ويقال: أدب@/
مرضه@: ã| Ï¼أو ٕانّه بكر, ãèأ عن وُرويى مََهلَک@/ ورحم@ا# مََهلُک@قبلک@, تقّدم يقال@قد
الصديد هذا@: ã| اÔXهل عبيد@: أبو قال وال)اب@/ للُمهل Yا ا Ø̂ فٕا هذين@, Ø ãèثَو@ ã|@ ãæٕادفنو
أ@نّه Kّٕا القَِطران من ÍÈب اÔXهل@: الليث@: وقال اُِذيب@/ ِفِلّز كّل هذا@: غ� ã|و والَقيح@,

بالزيت@/ شبيه رقيق ماء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



مهل ٢٠٨

والتحقيق@:
عـمل جريان ب� Dف وتوّسع انفـراج ٕاNاد هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
اKٔصل@: آثار ومن ٕا�أجل@/ العمل بأن@Zتّد التعّجل@واKٕنقضاء, @قبال ã| وهذا وخا[ته@,
وهـو واKٕتّـئاد والتأّجل@, والتأّخر@, والسكينة@, والتباطؤ@, ,@ ØãÏÉXوا والتقـّدم الرفق@,

/@ ã Ùæالتأ
Kّوٕا اKٔصل@, مصاديق من تكون اXذكوران@: القيدان ãæعاXا هذه ã| كان وٕاذا

Vازاً@/ فتكون
واFXطلة@/ التسويف اXاّدة@: مفهوم من كلمة وأقرب

غـ� ÇWزوج ء ãÏ¾ كّل ع� ويطلق والصـديد@, القيح ]عـ$ فهو اÔXهل@: وأمّا
الع%ّية@: اللغة من مأخوذ وهو ,@ Ø ãن� خالصغ�

/@ غشَّ مَزج@, خَلط@, @@= *ماَهل)@ ـ قع

ã| خلطاً يوجب واKٕمهال اFXطلة فٕاّن اKٔصل@: وب� بينه تناسب ٕا� مضافاً
/@ Ø ãن� غ� وكونه ء ãÏ¿ال

/@٢٩ . ١٨ ـ Ìاُب Ú¿ال ِبئَْس الُوجوَه َيشويى ْهِل ÔXكا ]اء ُيغاثوا َيسَتغيثوا وٕان
/@٤٥ . ٤٤ ـ الُبطون ã| ãيَغ� هِل ÔXكا ßoأ.ث َطعاُم الَزّقوِم َشَجرِة ٕاّن

/@٨ . ٧٠ ـ كالِعْهن باُل ß( ا وتكوُن هِل ÔXكا Êُء@ Ú»ال َتكوُن يوَم
/@ ÓFوطع ولوناً جنساً اXنكدر Ø ãالن� غ� ا¢تلط ء ãÏ¿ال مyا@: كّل ã| واXع$

من بÍÉب أو الزيـت@, من ّ رديى الدُّ أو الذائب@, فر بالصُّ الكلمة تفسـ� وأمّا
اXصاديق@/ ذ@كر باب fن بأمثاGا@: أو بالدم@, أو القَطران@,



٢٠٩ Fمه

وحـال ا¤Çيط اقـتضاء فـبمناسبة النـقاء@: غـ� اKٕنكـدار ذلک ÇIقّق وأمّا
/@oول4ٔث Øsجه Tيط ã| Fك وقلوwم@, اKٔشخاص

/@١٧ . ٨٦ ـ ُرَويداً أمِهْلُهم الكافريَن ل هِّ Òf
/@١١ . ٧٣ ـ Rًَقلي ْلُهم وَمهِّ النّعمة ãب�او� واXكذِّ ãæْر وذَ

حقِّـه@/ ã| التعجـيل وعـدم وفرجة مهلة ã|شـخص جعل وا¦هيل@: اKٕمهال
فيه ي4حظ والتفعيل النظر@/ هذا فيه وي4حظ بالفاعل ا¡دث ع�قيام يدّل واKٕفعال

تأ@كيداً@/ اهتان لوحظت اKُو� ا�Kية ã.ف باXفعول@/ والتعلّق الوقوع جهة
ÇVازاة ã| العجـلة وعدم واKٕصطبار الطمأنينة Iقّق ٕا� اKٕمهال ã| والنظـر
واKٕص4ح التنبّه ورجاء ا¡ّجة@, وٕا[ام ا¡ّق تثبيت ٕا� ا¦هيل ã|و ا¢الف�@/ اKٔفراد

اKٕعتذار@/ ورفع والتوبة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Fمه

هيى بعÎÉم فقال فيه@: اختلف :@Fمَه ـ ا£ازات الكلم ـ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح
اُ¡قت ما هيى اòليل@: وقال بالياء@/ يكتب أن فحقّها ,@ Ò�فَع ع�وزن مركّبة غ� @كلمة
اXثل�فأبدل تتابع استكره Øj ,@Cوأي Aحي Lو ال¿Ìط@, كلFت بسائر تَلحق Fك ما wا
أخواtا@/ ع� قياساً قريب اòلـيل وقول اGمس@/ ã| لتجان«Îا هاًء اKُو� ما ألف
مع$للكّف K ٕاذ بعد@, وفيه ال¿Ìطّية@, وما ]ع$كّف مَه من مركّبة هيى الزّجاج@: ]ع$وقال مَهمن@, العرب@: عن الكوفيّون حكي ما ثبت ولو ُبعد@/ ع� Kّٕا مع$ال¿Ìط مع

اKٕستفهام@/ ã| Fمه جاء وقد الزّجاج@/ Xذهب مقّوياً لكان مَن@:
:@ ã| ٕالzا الضم� لعود Ëºٕا :@Fمَه ـ اللبيب ã$مغ

/@١٣٢ . ٧ ـ ؤِمن� Ô[ لَک Lُن fا@ wا@ ِلَتْسحَرنا@ آيٍة ِمن به تأِتنا Fَمه



َمهن ٢١٠

اللـفظ ع� 4ًa wا@, وضم� به ضم� علzا عاد وغ�ه@: ّ الزÌ¿Uيى وقال
زمـان@, ظرف Fمَه بعـÎÉم@: وقال حرفاً@/ ãçتأ ا Øu@أ :@ ã�يÎ Û»ال وزعم اXعـ$@/ مع$وع� تضّمن مع الزمان Ôغ� يَعقل K ما أحدها معاٍن@: ث4ثة وGا وقت@/ ّ أيى واXع$
ـ والثالث ال¿Ìط@/ لفعل ظرفاً فيكون وال¿Ìط الزمان ـ ãæوالثا ية@/ �Kا ومنه ال¿Ìط@,

bاعة@/ ذ@كره ٕاستفهام@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ع� دKلة Fمه ã| أّن Kّٕا ما@, كلمة مع مش)كة وهيى مرّكبة@, غ� الكلمة أّن

فzا@/ اللفظ بزيادة استمرار@,
وكيفيّة اòطاب ¡ن من تستفاد ا Ø̂ ٕا فzا ا¢تلفة ãæعاXا ٕاّن ومَن@: ما ã| وقلنا
اللحن@/ Rصوصيّة خصوصيّاته Hتلف مع$واحد Kّٕا وليسGا الك4م@/ ã| تعب�

ã| ما@, كلمة ã| Fك ولل¿Ìط@, اX}م@, ء ãÏ¿ع$ال[ الكرZة@: ا�Kية ã| Fمه فكلمة
وال¿Ìط@/ النكرة مورد

ا�Kيـة ٕا� راجع اXؤّنث وضم� ما@/ ]ع$ وهو Fمه ٕا� يرجع اXذّكر وضم�
اعتقادهم@/ ع� wا ُيسَحرون ã8ّال

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

َمهن@:
مَه� قوGم منه ء@, ãÏ¿ال ã| وحقارة ع�احتقار يدّل صحيح أصل مهن@: ـ مقا
واXاِهن اòدمة@/ اÒXهن@: الباب ومن هانة@/ ÒXا Øمَه�ب� وهو قارة Ò¡ا هانة@: ÒXوا حق�@/ أيى

جذبته@/ الثوَب@: وَمهنُت اòادم@/
وامxنته@: استخدمته@/ وأمهنته: غ�ه@/ خَدم @قتل@ونفع@: ãèبا من مَهن@مَهناً ـ مصبا



٢١١ َمهن

َخَدمته@/ أيى مََهنته ثياب ã| وخرج خدمxم@/ ã| أيى أهله@, مهنة ã| وهو ابتذلته@/

ٕاذا مَهن وقد وLوه@, بالعمل ا¡ذاقة هـنة@: ßXا الليث@: قال ـ ٣٢٩.٩ الxذيب
اKٕبل من للفَحل ويقال حق�@/ ضعيف مَه�@: ورجل العبد@/ واXاهن@: َضيعته@, ã| عِمل

ضعيف@/ قليل ماء من أيى َمه�@ ماٍء من مَه�@/ مائه@: من يُلقح ٕاذا sوالغ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

له يكون Kو اختيار Iت يكون الّذيى الضعيف هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
موظّفاً كونه جهة واXو�من اKٔج�@/ واòادم اXملوك@, العبد مصاديقه@: ومن اختيار@/
الغاسل@/ عمل Iت استقّر ٕاذا والثوب ُيلقح@/ أن يستطع n ٕاذا والفَحل عائلته@/ òدمة

والعمل@/ اòدمة آثار من فهو ا¡ذاقة@: وأمّا
ء@/ ãÏ¿ال نفس ã| حقارة ون ÒGا ٕاّن وب�اGوان@: بيyا والفرق

/@٨ . ٣٢ ـ َمه� ماء من ُسRلة ِمن َنسلَه جعل Øj
/@٢٠ . ٧٧ ـ َمك� َقرار ã| فَجعلناه َمه� ماء ِمن ُلْقكم ÒK nأ

خ� هو ما لنفسـه Oتار Ø8ح فيه@, اختيار Kو له قّوة K ضعيف ماء من أيى
له@/ وص4ح

/@٥٢ . ٤٣ ـ ُيب� َيكاد َمه�و. هو اّلذيى هذا من Õخ� أنا أم

/@١٠ . ٦٨ ـ oبنَم َمّشاٍء اٍز Ø ÒY àَمه� َحRٍّف ُكّل ُتِطع و.

حيث الّس4م@, عليه Ïºمو اXبعوث Ø ãالنّـ� حّق ã| فرعـون قول اKُو� ا�Kية
الضعيف كالعبد ٕانّه فقال ظاهرّية@وحكومة@وسلطنة, ماّدية@وٕامكانات توّجه@ٕا�جهات

/@ ã8حكوم وسعة ã8سلطن قبال ã| اختيار Kو له قدرة K الّذيى



موت ٢١٢

برناVاً وO@Kتار نفسه@, ã| واستق4ل شخصيّة له ليس ٕا�من ٕاشارة ـ والثانية
والشيطان@, اGوي يتّبع دا_اً فهو اُموره@, ã| oتصم له وليس سلوكه@, ã| صا¡اً قاطعاً
واGمز والظلم واKّٕدعاء با¡لف نفسه ويقّويى والف4ح@, العقل خ4ف برناVاً وOتار

واللمز@/

بوسـيلة بأمر يلـðم فا¡الف مطلقاً@/ K با¡لف تعّهد ٕانّه ا¡لف@: ã| وسـبق
عليه@/ يعتمد تصمoمستقّل له وليس ا¡لف@,

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

موت@:

وِمتُّ لغـة@, خـاف بـاب من ات ÒZ وماَت مَوتاً@, وت ÒZ اKٕنسان مات ـ مصبا
وِكدَت تَدوم ِدمَت اXعتّل من ومثله اللغت�@, تداخل باب من وهيى ثالثة لغة أموت
للتخفيف@/ والتخفيف بالتثقيل@, َمّيت فهو اد@/ ÒQو تكاد Fzف وجاء ود@, ÒQ وجدَت تكود
oÇXا ØËÉب وات ÔXوا روح@/ ذيى كّل ã| يصلح ومات ا#@/ أماته فيقال باGمزة ويعّدي
كّان@, والسُّ العFرة من خلت ومَواتاً@: مََوتاناً اKٔرض وماتت اÇXوت@/ مثل لغة والفتح
Çwا ينتفع Kو Gا مالک K ã8ّال اKٔرض وات@, ÒXا وقيل@: باXصدر@, تسمية مَوات فهيى
واÇGيئة@, للحال :@Ì»بالك واßXيتة َبليد@/ أيى َسكران@: وزان الفؤاد مَْوتان ورجل أحد@/
وأصلها َميتات@, وامع أنفه@, َحتف مات ما ا¡يوان@: من واÒXيتة حسنة@/ ِميتة ومات
غـ� ã| التخفيف والðم اKٔصل@, Kٔ@نّه ØãÏºناKٔا ميتة ã| التشـديد والðم قيل@: َمّيتة@/
واXيّتات العق4ء@, بذكور Uتّص واXيّتون يعقل@, من bع çو ÒXوا /@Fyبي فرقاً ,@ ØãÏºناKٔا
ومُـؤتَة وأبـيات@/ بـيت مثل َميت Çbع واKٔموات للحيوانات@, وبالتخفيف Kٕناثهم@,

الشام@/ أرض من قرية @كغرفة@:

خ4ف اXوت منه ء@, ãÏ¿ال من القّوة ع�ذهاب يدّل صحيح أصل موت@: ـ مقا



٢١٣ موت

مَوتان ورجل وات@/ ÒXا وكذلک ٕاص4ح@, Kو بَزرع بعُد َ يى ÔI nرضKٔا َوتان@: ÒXوا ا¡ياة@/
من حال واßXيـتة الواحدة@, وتة@: ÒXوا ُطبخت@/ اòمر@: واُميتت َموتانة@/ وامرأة الفؤاد@,

جاهلّية@/ ِميتَة ومات قبيحة@, أو حسنة اXوت
النامية بٕازاء@القّوة ما@هو ـ فاKّٔول ا¡ياة: اXوت@Mسب@أنواع أنواع موت: ـ مفر
زوال ـ ãæالثا َموtا@/ بعد ييى أ.ْرَض ÔJ اKٕنسان وا¡يوانات والنبات@,@Lو ã|@وجودةXا
اهالة@, وهيى العاقلة@, القّوة زوال ـ الثالث هذا@/ قبل ِمتُّ ãOَليت يا Lو ا¡اّسة@, القّوة
ويأتيه ـ بقوله قصد وٕايّاه للحياة, ر اXكدِّ زن Ô¡ا ـ الرابع فأحييناه@/ َميتاً كاَن أَوَمن Lو
ثقيل@/ نوم واXوت خفيف موت النوم فقيل@: نام@, ÒXا ـ اòامس مكان@/ كلِّ اXوتمن

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

والتحقيق@:
وجوده@, وخصوصيّات ]قتÏÉذاته ء ãÏ¾ كّل ã|@وا¡ياة ا¡ياة, اXوت@انتفاء أّن
وا¡ـيوانات@, والنـباتات@, اFدات@, مرتبة من اXوجـودات مراتب بتنـّوع ويتنّوع

العقول@/ nعوا من وماوراءها وا4Xئكة واKٕنسان@,
اKٔجـزاء من ء@, ãÏ¿ال قوام به ما bيع Iقّق هو ا¡ياة@: Xفهوم اامع واXع$

ال4ّزمة@/ وال¿Ìائط فzا والنظم والباطنيّة الظاهريّة
مرتبته@/ باقتضاء كّل ã.ف اXوجودات@: بتنّوع Oتلف اXع$ وهذا

من اXفاض ء@, ãÏ¿ال لشيئيّة ØrXا اKٔخ� ازء نوع@: كّل ã| اKٔجزاء ذلک ومن
من مقامـه Mسـب ء ãÏ¾ كّل ٕا� اXتوّجهة الروحانيّة القّوة وهو اXتعال@, ا# جانب

/@ ّ اGKٕيى والنفخ الرaانيّة والنفحة بالروح عنه Ø%عXا هو وهذا العزيز@, ا# جانب
وIقّق أجزائه [اميّة بعد كان@, موضوع ّ أيى باXوضوع يتعلّق ا Ø̂ ٕا الروح وهذا



موت ٢١٤

ّ أيى ٕا� الكـهربائيّة القّوة اتّصال ã| يري Fك واòصوصيّات@, وال¿Ìائط ال4ّزم النظم
الروح@/ راجع ـ@ تامّة مكينة

أجـزاء ã| وفسـاد اختـ4ل Mدوث ٕامّا أمـرين@: بانتـفاء يتحقّق ا Ø̂ ٕا فاXوت
الروح ارتباط حالة ã| أو وتفّرق@/ كنقصومرض وخصوصيّاtا, نظمها ã|وضوع@وXا

والتوّجه@/ النفخ كقطع وتعّلقه@,

جـهة من Fyم كّل وOتـلف كذلک@, ا¡ـياة أّن Fك ,@ ã Ù�ك واحـد أمر فاXوت
اKٔنواع@/ وتنّوع اXصاديق

:@ ã| Fك ـ اFدات ã|وتXفا
/@٦٥ . ١٦ ـ َموtا بعَد أ.رَض به فأحيا ماًء@ Êء Ú»ال ِمَن أنزَل واُ�
/@٣٣ . ٣٦ ـ اً َحبّ ِمyا وأخرجنا أحَيْيناها يتُة ÒXا أ.رُض م ÔG وآيٌة

النقص برفع فzا@, [اميّة ¾Ìائط وIقّق استعداد@, حصول اKٔرض ã| فا¡ياة
فzا@/ واXوانع واòلل

ال4ّزمة وال¿Ìائط والنظم ا¦اميّة Iقّق ٕا� ٕاشارة :@ اً َحبّ ِمyا وأخَرْجنا ـ وقوله
النباتات@/ لتخريج تستعّد Mيث فzا@,

أو وسـطوحها@, أجزائـها ã| اخت4ل Mـدوث Jصل ا Ø̂ ٕا اKٔرض ã| فاXوت
والرطـوبة اÇXاء وقـطع الشديدة وال%ودة كا¡رارة مواtا@, توجـب موانع بعروض

وغ�ها@/
:@ ã| Fك ـ النباتات ã|وتXوا

. ٣ ـ ا¡يىّ اXيِّتِمَن رُج ÔUيِّتوXا ِمَن ا¡يىَّ رُج ÔOوالنَّوي ّب Ò¡ا فاِلُق اَ� ٕاّن
/@٢٧



٢١٥ موت

من به فأخـرجنا اXاَء بِه فأنزلنا َميٍِّت لَبَلٍد ُسـْقناُه ِثقاً.@ َسـحاباً أقلَّْت ٕاذا Ø'ح
/@٥٧ . ٧ ـ çو ÒXا رُج ÔKكذلِک الثَّمراِت

من ,@ ãçالنبا ا¡ياة وهو ا§ّو@, فعليّة اقتضاء Fzف يوجد n مادام والنَّوي ّب Ò¡ا
النـباتات@, أنواع من ميّتان Fفه اُخر@: وخصـوصيّات الشمس وحرارة واXاء ال)اب

اXّيت@/ من ّ ا¡يى Uرج فهو للحياة@, واKٕقتضاء ال¿Ìائط بٕاNاد Fفالقه تعا� وا#
ب�اKٕنسان فرق Kو م¿Îود@, ظاهر فيه فاKٔمر وا¡يوان@: اKٕنسان ã|وتXوا
Ø ãæنساKٕا الروح جهة من الفرق ا Ø̂ وٕا ,@ ّ اXاّديى Ø ãæالبد واXوت ا¡ياة جهة من وا¡يوان
والبعث@/ واللقاء والقرب للgال يستعّد الّذيى وهو ا#@, روح من ينفخ الّذيى Ø ãæالروحا
. ٣ ـ ُيرَزقون م Øwَر ِعنَد َبلأحياٌء أمواتاً اِ� َسبيِل ã| ُقِتلوا الَّذيَن Úéس ÒI و.

/@١٦٩

ã| َمَثـله كََمن النّاِس ã| به ãÏ¿ ÒZ@ نوراً لُه وَجعـْلنا@ فأحييـناُه َميـتاً كاَن أَوَمن
/@١٢٢ . ٦ الظُّلFتـ

يّـة اXادِّ البدنيّـة اهة ٕا� نظر دون من اXعـنويّة الروحيّـة ا¡ياة ٕا� ٕاشارة
Wاtا@/ أو وحياtا

وجوده وخصوصيّات ء ãÏ¾ نظم ã| اخت4ل حصول عن عبارة اXوت ٕاّن وقلنا
نفخه@/ الّذيى مبدئه وب� بينه Dف اKٕرتباط انقطاع أو ا¡ياة@, سلب يوجب وأجزائه

بـاهـة يتحقّق ا Ø̂ ٕا وا4Xئكـة@: اKٔرواح من اXاّدة وراء ما nعـوا ã| واXوت
nعا علzا يطلق هذا وع� بالنفخ@, وجودها قوام فٕاّن اKٕرتباط@, قطع وهيى الثانية@,

اòلق@/ nعا قبال ã| اKٔمر@,

ميت@: ÔXوا الُمحييى ا¡س$@: ا# أÊºء ومن



موت ٢١٦

أو اÇNٕاداً@ واKٔمر اKٕرادة ]جّرد اKٔمر@: nعا ã| اXوجودات وٕاماتتـه فٕاحياؤه
كُن لُه@ يقول ـ الرaة وبسط اKفاضة مع$ من ويقرب تكوينّية@, ٕارادة وٕارادته ٕافناًء@,

فيكون@/

اخـت4ل بٕاNاد أو الروح وتعلّق ونظمها اXواّد فبتحقّق اòلق@: nعـا ã| وأمّا
النظم@/ ã| باخ4ل أو اXواّد ã| وفساد

يُفاض الّذيى الروح هو مرات}ا@: قاطبة ã| اKٔشياء ميع ØrXا ازء ٕاّن وقلنا
وwذا أنف«Îا@, واسـتعداد Tلّها اقتضاء ع� مرتبة كّل ã| ال4ّهوت@, nعا من وينفخ
وٕانساناً وحيواناً ونباتاً bاداً وموtا@, وجودها قوام وwا اXوجودات@, تتكّون الروح
اXوجودات@, ومتعلّقPميع ساٍر هو بل للروح@باKٕنسان@, ف4@اختصاص ومَلكاً@, ي){Øوِجنّاً أن ٕا� اFد من اXوجودات@, مراتب حسب ع� وشّدة وضعفاً قّوة وOتلف

الكامل@/ اKنسان ٕا�
سبيل ã| قتل أو موت ـ اKّٔول صورت�@: ع� ل4ٕنسان Ø ãæالبد اXوت أّن فظهر
قال أس$@/ مقام ٕا� ونيل سعادة فهذا ورّبه@: الروح ٕا�مالک بل الروح@, ٕا� الوصول

تعا�@: ا#
ـ َحَسـناً ِرْزقاً ا� م Úyزق Òل�@ ماتوا أو ُقِتلوا Ú Ôj اِ� َسـبيِل ã| هاَجروا والَّذين

/@٥٨ .@٢٢
/@١٥٨ . ٣ ـ Ìون Ò¿ ÔIا�� ٕ.َrُقِتل أو Ûrُم ßBول

. ٣ ـ ُيرَزقون م Øwر ِعنَد َبلأحياٌء أمواتاً اِ� َسبيِل ã| ُقِتلوا الَّذيَن Úéس ÒI و.
/@١٦٩

أدركـه Øj لقـائه@, وٕا� وجـّل عّز ا# ٕا� حياته@, ã| اKٕنسان س� كان فٕاذا@
اÇXنّور روحـه له ويـب� اXاّدية@, الدنيا ا¡ياة ٕا� وبالنسبة ظاهراً Zوت فهو اXوت@:



٢١٧ موت

/@nالعا ذلک يناسب ]ا عنده ويرزق اXتعال ¿Ìٕا�ا# ÔJو الدنيا@, شوائب اòالصعن
اÇXاّديى عيشه تأم� ٕا� الدنيوّية@, حياته ٕادامة ã| اKٕنسان س� كان ٕاذا وأمّا
اKٔعFل عن ومعرضاً اÇXتعال@, الرّب وجهة مقام عن غاف4ً ,@ ãæالنفسا هواه وترضية
ا�Kخـرة nعا من ليسÇGم الّذين اKٔخ«Ìين من فهو ّية@: ×GKٕا والوظائف الروحانيّة

نصيب@:

/@١٦١ . ٢ ـ ا� لعنُة علzم اولئک كُّفار وهم وماتوا َكَفروا اّلذين ٕاّن

/@٢٤ . ٤٥ ـ يا ÒLوتو^ نيا الدُّ حياُتنا ٕاّ. هيىَ ما وقالوا
واKٕلتذاذات الدنيويّة اKٔرزاق عن منقطع وهو وروحاً@, جسداً اXّيت هو فهذا
n بل ينفـعه@, عم4ً يعمل n فٕانّه اKُخروّية@, الروحانيّة النعم عن وTروم ا«Êنّية@,

عي¿Îا@/ وKٕدامة للدنيا Kّٕا Vاهداته تكن nو ا¤سوس@, عاXه وراء ]ا يعتقد
ٕا� يتوّجهوا nو اXاّدة@, nعوا وراء ]ا يعتقدوا n م Øu@أ Gم@: اÌ»òان أشّد نعم
البدنّية@: ا¡ياة عن اòارجية ا¡ياة ينكرون وهم @أنف«Îم, ã|@رواح@والروحانّيةKٔا جهة

/@٨٢ . ٢٣ ـ بعوثون ÒX أئنّا وِعظاماً تُراباً وُكنّا ِمتنا أئذا قالوا
/@٣٧ . ٢٣ ـ بعوث� Ò[ Lُن وما يا ÒLو وُت Ò̂ الّدنيا َحياتنا ٕاّ. هيىَ ٕان

تعا�@: قوله حقيقة ظهر وwذا
/@٧٤ . ٢٠ ـ يي ÒJ.و فzا .Zوُت Úsَجه لُه فٕاّن رماً@ Ö ÔV ربَُّه يأِت َمن ٕانّه

. ٨٧ و.Jييـ فzا وُت ÒZ . ØjيQ الكُ اَر النّ Òَيْص� اّلذيى أ.ْش% ا Ô{ وَيتجنّ
/@١٣

Ø8ح وروحاً@, ÓÊ»ج بالكلّيّة Zوتون Kو الروحانّية@, ا¡ياة عن Tرومون م Øuفٕا
العذاب@/ K@يذوقوا



موج ٢١٨

وأمّا البدن@/ عن الروح وبانقطاع ّ الظاهريى فباXوت ا«Êنّية@: ا¡ياة فقدان أمّا
النفخ وانقطاع بالكلّية@, اKٕرتباط بقطع يتحقّق ا Ø̂ ٕا فٕانّه :@ Ø ãæالروحا اXوت حصول عدم

اXبدأ@/ من
ومـّرة الدنـيوّية@, اÇXاّدية ا¡ياة من مّرة مّرتان@: للناس اXشاَهد اXوت ٕاّن Øj

للبعث@/ اXثاليّة ال%زخيّة ا¡ياة من أخري
,@ ّ الدنـيويى اÇXوت بعد م¿Îودة برزخيّـة حياة حدوث مّرتان@: ا¡ياة أّن Fك@

/@Ì¿¡ا ã|بالبعث حياة وحدوث

/@١١ . ٤٠ ـ بُذنوبنا فنا Òفاع� ßاثنت� وأحييَتنا ßاثنت� أَمتَّنا ربَّنا قالوا

وYا مؤثِّرتان@, عظيمـتان حادثتـان اُمـورهم@: جريان ã| للكـفّار اÎ¿Xودة
وا¡Çياة اXثال nعا بانقضاء اXوت وحدوث الدنيوّية@/ ا¡ياة بانقضاء اXوت حدوث

ال%زخّية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

موج@:

الناسZوجون@: وماج ء@/ ãÏ¿ال ã|اضطراب�ع يدّل واحد أصل موج@: ـ مقا
Kضطرابه@/ يى Ød الَبحر@, مَوج وج@: ÒXوا اضطرب@/ ومِرج@: أمرهم وماج اضطربوا@/ ٕاذا

ماج@/ فقد اضطرب ء ãÏ¾ وكّل ومََوجاناً@, مَْوجاً وج ÒZ وماَج
الواحدة وbع وج@, ÒXا من أخّص ْوجة ÒXوا اضطرب@, مَوجاً@: البحُر ماج ـ مصبا
واضطرابه@, هياجه اشتّد ّوج@: Ò]و أثواب@, مثل أمواج اXوج وbع َموجات@, ع�لفظها

واضطربت@/ اُمورهم اختلفت ٕاذا الناس@: ماج قيل ومنه

واÇÒXيج@: فـيه@, داَر ٕاذا اKٔمـر ã| ماج :@ Ø ãèعـراKٔا ابن ـ ٢٢٥ . ١١ الxذيب



٢١٩ موج

ابـن اÇXوُج@/ ماَج والفعل@: اXاء@, فـوق اXاء من ارتفع ما اXوج@: الليث@: اKٕخت4ط@/
بعÎÉم دخل ٕاذا الناس@: وماج البحُر وماج ,@ Ø�Iو اضطرب ٕاذا وج ÒZ ماَج :@ Ø ãèعراKٔا

بعض@/ ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| [Çّوج مصـاديقه@: ومن ترا@كم@/ ã| Iّرك هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
اKُمور@/ ã|و الناس@/ Qّمع ã|و البحر@/

فتكون واKٕخت4ط@: واKٕخت4ف@, واGياج@, واKٕضطراب@, ,@ Øالتح�oمفاه وأمّا
القيدان@/ فzا لوحظ ٕاذا اXصاديق من

وال)ا@كم@/ اريان ã|وضعف ع�انكسار يدّل يج@: ÒXوا
٣١ ـ Ø ÒQٕا�ال zم@ ÚS @ ØFفل يَن الدِّ لُه Òِلص� ÔUا� َدعوا كالظَُّلل َموٌج م Òzغِش وٕاذا

/@٣٢ .

عاِصٌف Ṍ ِر جاَءtا wا@ وفِرحوا@ َطيِّبٍة à́ بِر وَجَريْنwم الُفلِک ã| rُكن ذا@@ ٕا Ø'ح
/@٢٢ . ١٠ ـ وَظّنوا مكاٍن كّل من وُج ÒXا وجاَءهم

والعـلّو التغطية يراد متشّخص@/ وجود من أثر انبساط وهو الظِّّل bع الظُّلَل
اÇXوج ء ÇVيى ٕا� ٕاشـارة الثانية@: ا�Kية ã|و جبل@/ أو سحاب من oعظ كظّل علzم
ي)ا@كم Ø8ح اXاء ã| شديد جريان البحر@: ã| واXوج عاصف@, ر´ جريان بعد ا¤يط

وخطراً@/ واضطراباً وحشة يوجب Ø8ح بعض@, فوق بعضه ويعلو اXاء
ٕابنَه نوٌح وناَدي بال ß(كا َموج ã| م ßw ريى ÒQ وهيى ا�@/// Ë»ِب فzا ارَكبوا وقاَل

/@٤٢ . ١١ ـ غَرق� ÔXا ِمَن فكان وُج ÒXا F Òyبي وحاَل َمعِزٍل@/// ã| وكان



موج ٢٢٠

يعصمه@, [ّسک@ٕابنه@ٕا�@جبل وقد كابال, @خ4ل@اKٔمواج ã|@مw@الفُلک ريى ÒQ@ أيى
وجّل@/ عّز ا# عن معرضاً

ã|وُنفخ بعٍض ã|وج ÒZ يومئذ بعÎÉم وَتركنا ///@ َد@كّاَء جعلَه ã Øèر وعُد جاَء فٕاذا
/@١٠١ . ١٨ ـ عاً Òb فجمعناهم ور الصُّ

ع� عطف تركنا وقوله يومئذ@/ بعÎÉم ون)ك دكّاء Nعله الوعد جاء ٕاذا أيى
اXستقبل@, ]ع$ ويكون جاء@, ٕاذا قوله من اXفهوم لل¿Ìط جزاء فيكون جعله@, قوله

يومئذ@/ بكلمة باKٕستقبال ح ØÍ½وي
ويكـون السّد@, وراء Dف ب4دهم عن ومأجوج يأجوج Rروج ´Í½ت وفzا

اX)ا@كمة@/ كاKٔمواج ãÏÈراKٔا ã| وانتشارهم خروجهم

وأهالzا@/ الص� Wلكة ع� تنطبق ومأجوج@: ويأجوج السّد وهذا
موٌج َيغشـيه يىّ Ù Ô( ر ÒM ã| كُظلFت أو ِبقيعة@///@ Ìاٍب Ò»ك م ÔGFأع َكَفروا واّلذيَن

/@٤٠ . ٢٤ بعضـ فوَق Îا ÔÉتبعF ُظلُ سحاٌب فوقِه ِمن َموج فوقِه ِمن

ع�صور وٕامّا كال«Ìاب@/ فهيى حسنة جالبة صور Gا ٕامّا أعGFم واّلذين@كَفروا
من باطنيّـة خبيثة صفات يغشzا العميـق@, اXت4طم البحر ã| كظلFت فهيى قبيحة@:
وهـذه وغ�ها@/ واKٔنانيّة اXاّدية والتعلّقات النفسـانيّة وال¿Îوات الدنيوية ا¦اي4ت
وجّل عّز با# الكفر من باطلة وعقائد أفكار فوقها ومن أنف«Îم ã| متمّوجة الصفات
Tجوبة أنف«Îم فتجعل قلوwم ã| اKٔفكار هذه وتتمّوج وبالبعث@/ وبرسله وبأحكامه
الظلFت فتكون الربّانّية@, والنفحات اGKٕيّة اKٔنوار من اKٕستفاضة ٕاستعداد فzا ليس
وفيضان والتوّجه النفح وب� بيyم فيحول كالسحاب@, الطبقات هذه من اXتصاعدة

نور@/ ِمن له fا نوراً له اُ� Nعل Ònوَمن ـ اGKٕ×يّة والرaة النور



٢٢١ مور

آية ã| اXذكورة وطبقاته النور يقابلها الظلمة من الث4ث الطبقات هذه ٕاّن Øj
وهو واXصباح كالصفات@والقلب@, وهيى والزجاجة كاKٔعFل, وهيى اXشكوة من النور,
ا¡اجب@/ السحاب قبال ã| اXِضيئة اXوقِدة اXباركة والشجرة اXنّورة@, @كاKٕعتقادات
عن خارجة Mرانيّة حالة ã| يظهر ا Ø̂ ٕا ا¦ّوج فٕاّن النور@: طبقات ã| [ّوج Kو

وسكينة@/ طمأنينة النور ã|و اKٕعتدال@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مور@:

Ìºيعة@, اليد@: مَّوارة وناقة ّرك@ب«Ìعة, ÒI باب@قال: من مَوراً ء ãÏ¿ال ماَر ـ مصبا
ي@بنفسه@وباGمزة ويُعدَّ سال/ الدم: ومار اضطرب@/ البحر: ومار عرض@, ã| ترّدد وماَر:
لؤلؤيّة اللحم مكتcة الياء@: بتشديد ماريّة وقطاة أساله@/ ٕاذا ماره@وأماره@: فيقال: أيضاً,

اللون@/ اقة Ø%ال البقرة واXارّية@: اXرأة@/ يت Ø Ôd وwا Hّفف@, وقد اللون@,
ور@: ÒZرضKٔا وجه ع� الدم ومار ترّدد@/ ع� يدّل صحيح أصل مور@: ـ مقا
َس�ها@, ã| ور Ò] والناقة الر´@/ به ور Ò]تراب ور@: ÔXوا fاَر@/ دمَه وأمرت وترّدد@, انصّب
فيه Zورون الناس Kّٔن الطريق@, ور@: ÒXوا الظَّهر@/ مَّوارة وفرس Ìºيعة@, مَّوارة@: وهيى

وج@/ ÒXا ور@: ÒXوا ي)ّددون@, أيى
ã|و الَعيدانُة@/ النخلُة تتكَفّأ Fك وذهب وجاء Iّرك مَْوراً@: ور ÒZ ُء ãÏ¿ال ماَر ـ لسا
وماَرت /@ اXسـتويى وطوء ÒXا الطريق ور@: ÒXوا مثله@/ والتَّّمور َعْرض@/ ã| َترّدد ا¤كم@:

Ìºيعة@/ الس� Îºلة ومَّوارة@: دت@/ وَتردَّ ماجت موراً@: س�ها ã| الناقة

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



مور ٢٢٢

والتحقيق@:
ولينة@, Îºولة وفzا جانب ٕا� م)ّدداً حركة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
والضـغط@/ والشّدة اهر حروف من oا أّن هذا@: ع� ويدّل اXوج@, 4Rف وهذا

والزلق@/ والرخاوة ب�الشّدة اهر حروف من فٕانّه الراء 4Rف
وذهاب@, ء Vيى ã| وIّرك م)ّدداً@, وسي4ن مضطرباً@, ا¡ركة مصاديقه@: ومن
من ف4@بّد اضطراب@/ مع وانصباب وÎºولة@, لينة ã| و[ّوج ا¡ركة@, عرض ã| وترّدد

القيدين@/ Iقّق
ء,@اKٕضطراب@, اريان,@السي4ن,@اKٕنصباب,@الذهاب,@ا£يى ـ وأمّا@مفاهo@مطلق

التجّوز@/ باب fن وغ�ها@: الطريق@,
ã| و[Çّوجاً اضطراباً ت4زم Çا Øuفٕا اقـة@: Ø%ال اللون اللحم@, ا@كتـناز oمفاه وأمّا

كاKٕرتعاش@/ Ë»ا لون ã| أو اسد
/@١٦ . ٦٧ ـ ور Ò] هيىَ فٕاذا أ.ْرَض بكُم ِسَف ÒO أن Êِء Ú»ال ã| َء@أمنrَمْن

/@٩ . ٥٢ ـ @ َمْوراً Êُء@ Ú»ال وُر Ò] يوَم داِفع ِمن لَُه ما
واòروج باLKٕراف Fxحرك ã|واضطراب ترّدد ال«Êء@: ã|و اKٔرض ã| ا¦ّور
اKٔمن ويزول النظم فيختل ,@Fzف اKٕخت4ل وحصول اXستقيمة@, اXنظّمة ا¡ركة عن

/@Fzف ا¡ياة ã|
مقابل ã| وحكومته@, وتفّوقه تسلّطه ٕا� ٕاشارة Êء@: Ø»ال ã| مَن بقوله@: والتعب�
اXطلق�@/ والسفل العلّو جهتا واKٔرض@: ال«Êء من واXراد الناس@, من اKٔرض ã| مَن
ا¦ّور بقرينـة أقرب اXع$ وهذا ا¤سوسـة@, اXاّدية الكرة هذه اKٔرض من اXراد أو

فzا@/ واòسف



٢٢٣ Ïºمو

ال«Êء ال«Êء@: مـن الثـانيـة ا�Kيـة ã| يراد أن اXـور@, بقرينة اKٔنسـب أّن Fك@
اهة ٕا� ا�Kيتـ� ã| النظر فٕاّن وعيشـه@/ اKٕنسان حياة ã| اXؤثِّرة يّة اXادِّ ا¤سوسة

/@ ّ الدنيويى والعيش يّة اXادِّ
مطلق ٕا� النـظر فٕاّن تعا�@: ا# دون مطلقاً ال«Êء ã| مَن بقوله التعبـ� وأمّا
من كان سواء فوقهم@, ن ØW سلطان Iت Tكوم�مقهورين وكوuم وا¡كومة اKٕنذار
ضعفهم ع�غاية دKلة التعب�فيه وهذا وجّل@/ عّز ا# أو Ø ãæÊ»ج أو Ø ãæشخصروحا

اوانب@/ bيع من ومقهوريxّم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ïºمو
/@ ّ @النسبة@ٕا�@موÏº@موسويى ã|@حلق@الرأس@/@ويقال ْوس: ÒXا يقولون: موس: ـ مقا

ØãÏºمو زائـدة الياء فيه ا ØW Fأشـ}ه وما Ï»وعي Ïºمو ٕا� ينسب :@ Ø ãtالكسـا وقال
زائدة@/ فيه الياء أّن وذلک ØãÏ»وعي

مت قسِّ وقد ٕاÌºائيل@, قوم ٕامام اXاء) من *اXأخوذ Ïºمو ـ الكتاب قاموس
سنة@/ أربعون مyا وكّل أزمنة@, ث4ثة ٕا� حياته أياُم

اGجرة زمان من ـ اKّٔول دورات@: ث4ث ٕا� ونبـّوته ٕامامته أيّام أيضاً مت وقسِّ
من ـ الثـالث كنعان)@/ جنوب ã|* قادش ٕا� اÇGجرة من ـ ãæوالثا سـينا@/ جبل ٕا�

اُردن@/ من ãÏÈراKٔا افتتاح
وكان يعقوب@/ بن Kويى بن قاهث بن ِعمران موÏºبن هو ـ ٤٣ اXعارفص
وأغلظ ÓÊ»وأبيض@ج@ ÓF¡cوأ@ك@Ïºهارون@أطول@من@مو وكان /Kًطُوا جعداً موÏº@آدَم
Ïºمو وِفرعون /@Fyم أسنَّ Fxاُخ hمر وكانت سن�@, موÏº@بث4ث من ألواحاً@وأسنَّ
ٕانّـه وقيل ُمصعب@/ بن الوليد وٕاdه سنة@, أربعFئة من أ@ك@ ُعمِّر يوسف فرعون هو



Ïºمو ٢٢٤

بن قاهث بن صافر ابن هو وقارون ُمزاحم@/ بنت آسـية فرعون ٕامرأة Ëºوٕا غ�ه@/
سنة@/ ع¿Ìة وسبع سنة مائة ابن وهو وقُبضهارون موÏº*ع)@/ عّم ابن وهو ,@ Kويى

يوسف@/ بن mافرا بن نون بن يوشع وَخلَفه سن�@/ ث4ث موÏºبعده وُعمِّر
من وع¿Ìين و`س أربعFئة ØãÏÉX Ïºمو ومولد ـ ١٩.١ الورديى ابن تار±
ØXا عمره وكان سنة@/ و`سون مائتان Ïºمو ومولد oٕابراه وفاة وب� ,@oٕابراه مولد
بـنو وكان سـنة@/ أربع� التـيه ã| وأقام سـنة@, \ان� Í½م من ٕاÌºائيل ã$بب خرج
ع�بقايا وكانوا Gم@, رعيّة Í½م فراعنة حكم Iت Ïºمو Oرجهم أن قبل ٕاÌºائيل

ديyم@/ من
بن ر ÔÎ½ يَ بن ِعمران موÏºبن ٕانّه العلم هذا أهل قال ـ ٨١.٣ والتار± البدء
ٕاّن التوراة@: ã|و يعقوب@/ بن Kويى ولد من اباخه واُمّه يعقوب@, بن Kويى ابن قاهث
ك@وا ØXا ٕاÌºائيل ã$ب ٕاّن ذ@كروا شعيب@/ بنت صفراء Ïºمو وٕامرأة يوخابذ@, اُمّه Ëºٕا
الدين@, ã| العظيمة اKٔحداث أحدثوا يوسف بعد اKٔمَد علzم وطال Í½[ وتناسلوا
,@oٕابراهـ بدين ك� متمسِّ بقايا Kّٕا آثارهم ع� وطابقوهم اُمورهم ع� القبط الطِّ�وأتوا نقل من العذاب سوء وسامهم م ØGواستذ فاستعبدهم فرعون علzم ا# فسّلط

الصخور@/ ã|البيوت ونقب ابال اKٔساط�من وسلخ اKٔبنية وتشييد
/@ÏÒºمو@ @= موِشه@ ,@ آراميى ,@ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

/@Ïºمو@ @= @ ãÏ ß¾مو ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أقـاويل ومن اÌºKٕائيليّة اKٔقاويل من مأخوذ التوار± كتب ã| يُروي ما أّن
أن تصلح K خرافيّة بل ضعيفة مطالب Fzوف وطمأنينة@, ÓFعل يوجب Kو القّصاص�@,



٢٢٥ Ïºمو

علzا@/ يعتمد
اbKٕال@: ع�سبيل hالكر القرآن ã| ورد ما لک نذكر وLن

ا¡ّق@: ٕا� ديى Òv القرآن ٕاّن ـ ١
ـ دًي Ô ÒG وٕانّه تلفون ÒO فيه ُهم اّلذيى Òpأ@ك ٕاÌºائيل ãOع�ب يُقّص القرآَن هذا ٕاّن

/@٧٦ . ٢٧

القرآن وٕاّن الزمان@, ذلک ã| وأحكامهم اعتقاداtم ã| Uتلف� كانوا م Øu@أ فيظهر
ا¡ّق@: هو ما علzم يَقُّص

/@٣ . ٢٨ ـ با¡ّق موÏºوفرعوَن َنبأ ِمن عليَک َنتلو

فرعون@: حكومة برنا¶ ـ ٢
ُيـذبِّح م Ôyِم طائفًة َيسـَتْضِعُف ِشَيعاً أهَلها وَجَعَل أ.رض ã| Rَع فرعوَن ٕاّن

/@٤ . ٢٨ ـ فِسدين ÔX ا ِمن كان ٕانّه ِنساَءهم وَيستحييى أبناَءهم
ويقتل ا#@, عباد ويستضعف اKٔرض@, ã| يعلو جائر@: سلطان كّل برنا¶ هذا

خاَلفه@/ من

:@ Ø Òoال موÏºوٕالقاء مي4د ـ ٣
ـ @ ã|ا ÒH و. Ø Òoال ã| فألِقـيه َعليه ِخفِت فٕاذا أرِضعيه موÏºأن ٕا�اُّم وأوَحينا

/@٧ .@٢٨

يـريد من Jفظ حيث تعا�@, وحكومته ا# ٕارادة ونفوذ القدرة بgال ٕاشعار
البحر@/ أمواج قبال ã|و جائر@, سلطان سلطة وIت جور Tيط ã| ولو حفظه

:@Ïºمو ٕالتقاط ـ ٤



Ïºمو ٢٢٦

َع� ُت ُقرَّ فرعوَن ٕامرأة قالت نا@/// وَحَز عُدّواً م ÔG ليكوَن فرعون آُل فالتَقطه
/@٩ . ٢٨ ـ َتقُتلوه ولَک. ã�

مَن ويقّويى وأقواهم@, أعدائه أشّد بيد ولو Jفظه مَن Jفظ تعا� ا# بأّن يشعر
وٕافنائه@/ بقتله عازماً كان من نفوذ Iت يشاء

بلوغه@: ـ ٥

/@١٤ . ٢٨ ـ ÓFوِعل ُحgاً آتيناه واسَتوي ه أُشدَّ بَلغ ا Ø ÒXو
الشّدة زمان بلوغه ح� والعلم واليق� ا¡gة إعطاء ع� الكرZة ا�Kية تدّل
مـقام Kٕعطاء الص4حيّة وٕاNاد مقّدمة هذا ã|و العقل@, ã|و وقواه البدن ã| وا¦اميّة
اKٕفاضات لقبول اXتفّوق Ø ãçالذا واKٕستعداد الxيّؤ وجود ع� أيضاً وتدّل الرسالة@/

فرعون@/ كفالة Iت م)بّياً كونه مع ّية@, ×GKٕا
وَو@كُزه@: بَطشه ـ ٦

/@١٥ . ٢٨ ـ Ïعليه ÒÉ موÏºفَق فَو@كزه َغفلة@/// ßَع�ح� اXدينَة ودخَل
ع�الرجل ٕاÌºائيل ã$ب من شيعته أغاث حيث عرفاً@, مكروهاً عم4ً هذا @كان
وب4 غفلة عن صدر عمل سوء ع� له تنبيه العمل هذا ã|و يقتت4ن@/ وكانا ,@ القِبطيى
Tيط@الكفر@والفساد@, عن@م½Íوعن هذا@@العمل@أوجب@خروجه @ٕاّن Øj@/@توّجه@وٕاخ4ص

وتزّكيه@: وتربّيه منه واKٕستفادة وخدمته شعيب مصاحبة وتوفيق

/@٢١ . ٢٨ ـ �Xالظّا القوم ِمن ãO Ù ÒS ربِّ قاَل َي�ّقب خائفاً ِمyا فخَرج
مَديَن@: وروُده ـ ٧

/@٢٢ . ٢٨ ـ بيل السَّ سواء ãOدي Òv أن ã ØèرÏ Ò»ع قاَل َمديَن ِتلقاَء ه توجَّ ا Ø ÒXو
وجّل@, عّز ا# ٕا� والسلوك اKٕهتداء هو مقصده أّن ع� منه الك4م هذا يدّل



٢٢٧ Ïºمو

الصا¡ة@/ ابنته وزّوجه مدين Ø ãن� شعيب بيت ٕا� وهداه ربّه له فاستجاب
شعيب@: مصاحبة ـ ٨

استحياء@/// َع� ãÏ¿ Ò] Fvٕاحد َخ�فق�فجاَءته من Ú ãٕا� أنزلَت ا ßX ã Øæ ٕا رّب فقال
/@٢٥ . ٢٨ ـ �Xالظّا القوم من Sوَت ْف ÒH قال.

ابنة منه قربت Ø8ح ٕاليه@, نفسه وتفويض تعا� ٕا�ا# واحتياجه فقره فأظهره
القـوم من Sـوَت Hف K شعيب@: وقال وضيافتـه@, أبيه خدمة ٕا� ودعته شعيب@,

/@�Xالظّا
شعيب@: بنت من تزوNه ـ ٩

فٕانأ[مَت ِحَجج Ò ãæا Ò\ ãæتَأُجر َع�أن ßهاَت� Ú ã'ابن ٕاحَدي اُنِكَحَک ريُد اُ ã Ùæ ٕا قال
/@٢٧ . ٢٨ ـ Ìاً Ö¿َع

الدورة هـذه ã| تعـلّق حيث *ع)@, ÏºوX Ø ãæروحا ãè4ٕانقـ برنا¶ ابتداء هذا
هذا واسـتدام له@, م4زماً Ø ãالن� تربية وعاشIت *ع)@, شعيب Ø ã�ّالن بيت من بامرأة
والروحانّية@, اòلوص@والنورانيّة من ما@بلغ كمل@وبلغ@ٕا� Ø8ح سن�, Ì¿ال%نا¶@ٕا�ع

الطور@/ جانب من والنداء ل4ُنس فاستعّد

الطور@: جانب ٕا� مَدين من مس�ه ـ ١٠
/@٢٩ . ٢٨ ـ ناراً الّطور جانب ِمن آنَس بأهله وساَر ÏموÏºأ.َجَل ÒÉق ØFفل
ا¡جاز@, من Ø ãèالغر ال¿Êل جانب ã| وهيى مَدين مدينة من *ع) Ïºمو فسار
جانب من اXاء جاوز Ø8ح بأهله فسار سـينا@, واديى من Ø ãèالغر انوب من قريبة

الطور@/ من ناراً فآنس سينا@, طور من القريب وبلغ العقبة خليج

ا#@/ ã| وسَفراً ا# ٕا� حركة الس� هذا فكان



Ïºمو ٢٢٨

ٕاليه@: وس�ه النور لقاء ـ ١١
/@٣٠ . ٢٨ ـ � ÒXالعا َربُّ اُ� أنا ã Ùæ موÏºٕا يا أن ///@ ناراً آنسُت ã Ùæ ٕا

ٕا� وحرارتـه النور فجذبه واللقاء@, ل4ٕستيناس واKٕستعداد الxيّؤ له فتحقّق
تبتي4ً@/ ٕاليه وتبتّل واKٔوKد اKٔهل عن وان½Íف النور@, جانب

اللقاء@: وIقّق اKٕرتباط حصول ـ ١٢
أنا ã Ùæ موÏºٕا يا أن الّشجَرِة من اXباَر@كِة البُقعِة ã| أ.Zِن الواِد شاطٔي ِمن َ نوِديى

/@٣٠ . ٢٨ ـ ا�
واسطة@/ ب4 الكاملة وا¢اطبة التاّم اKٕرتباط له فحصل

ٕاليه@: ويتوّجه عليه يعتمد ما وكّل العصا ٕالقاء ـ ١٣

/@٣١ . ٢٨ ـ َعصاك ألِق وأن

من عليه يعتمد ء ãÏ¾ كّل وٕالقاء التاّم التبتُّل واKٕرتباط@: اللقاء مرحلة ã| ف4زم
العصا@/ Ø8ح ا#@, دون

الكامل@: واòشوع والتذلّل التاّم اòضوع حصول ـ ١٤
. ٢٨ ـ َجناَحک ٕالَيک واضُمْم َغ�ُسوٍء ِمن َبيضاَء رْج ÒHَجيبک ã|يَدك اُسلُْک

/@٣٢

بيضاء@/ رج ÒH يب@: Úا ã|تُسلک ٕاذا اKٕقتدار مَظهر هيى ã8ّال فاليد
يظهر Ø8ح العصا ٕالقاء أيى وَمRئه@: ٕا�فرَعْوَن ربَِّک ِمن ُبرهاناِن َفذاِنک ـ ١٥
فتص� الكامل@/ والتذلّل التاّم اòضوع وباطنه يب Òا ã| اليد ووضع جاّن@, وهو باطyا

حوGا@/ ما ء ãÏÉي ضياء Gا بيضاء اليد وتص� ثعبان@, بصورة جانّاً العصا
الناس ضُعف وقد اليد@, وسلوك اKٕلقاء@, باطن ã| منطويتان اXعجزتان وهاتان



٢٢٩ Ïºمو

الضياء ã Ù�Qو الثعبان تعا�ظهور ا# بٕاذن ينتجان العمل�اللَّذيِْن هذين عن وعجزوا
والنور@/

هارون@: بأخيه استعانته ـ ١٦
/@٣٥ . ٢٨ ـ بأخيک عضَدك سَنُشّد

/@٤٥ . ٢٣ ـ وُسلطاٍن بآياِتنا هاروَن وأخاه Ïºمو أرسلنا Ø Ôj
/@٣٥ . ٢٥ ـ َوزيراً هاروَن أخاه معه وَجعلنا الكتاَب Ïºمو آتينا وَلقد

وزيراً هارون فجعل وم4ئه@: فرعون ٕا� بعثة ا Øuفٕا عظيمة مأموريته كانت ØXا
بوزارته@/ ويتقّوي به عضده فيشّد له@, ومعيناً

وشاهد@: نا¼Íومع� وم4ئه فرعون دعوة ã| يومئذ له يكن nو ـ ١٧
أعلُم ã Ùèَر Ïºمو وقاَل أ.ّول� آباِئنا ã| wذا ْعنا ß Òd وما مف�ًي ِسحٌر ٕاّ. هذا ما

/@٣٧ . ٢٨ ـ ِعنده ديِمن ÔGبا جاء ن Ò[
ما م Øu@أ أظهروا Mيث اKٔنبياء@, دعـوة عن أجنبيّاً كانوا فرعون م4ٔ أّن ãيظهر Øèر فقال@: التوحيد@, ã| قوله حقيقة يصّدق رج4ً بيyم DفÏºمو يشاهد nو dعوها@/

:@ ãأحوا� ع� وا¤يط ãقو��ع الشاهد وهو باGدي@, جاء ]ن أعلم
/@٣٧ . ٢٨ ـ الظّاXون ُيفلح . ٕانّه

/@٣٨ . ٢٨ ـ َغ�يى ٕاله من لكُم علمُت ما
ورسالته@: بعثته ـ ١٨

ـ َيتذكَّرون لعلَّهم وَرaًة وُهدًي للنّاس َبصاِئَر الكتاَب@/// Ïºمو آَتينا وَلَقد
/@٤٣ . ٢٨

ã| لُه وَكـتْبنا@ ///@ وبكRَميى ãç.بِرسا النّاس َع� اصَطفيتُک ã Øæ موÏºٕا يا قاَل
/@١٤٤ . ٧ ـ ء ãÏ¾ لكلِّ Rًوتفصي َموِعظًة ٍء ãÏ¾ ُكلِّ ِمن أ.لواِح



Ïºمو ٢٣٠

Gم@/ ا# من ورaة واهتدائهم الناس ÍØ½لتب بعثته فكانت
وم4ئه@: فرعون ٕا� رسالته ـ ١٩

/@٤٣ . ٢٠ ¿Ïـ ÒO َيتذكَّرأو َلعلَّه َليِّناً َقْوً.@ @لَُه طََغيفقو. ٕانَُّه ٕا�فْرعوَن ذَهبا ٕا
َع� أقوَل . ع�أن �َحقيٌق ÒXالعا َربِّ ِمن رسوٌل ã Ùæ ٕا فْرعوُن موÏºيا وقال

/@١٠٥ . ٧ ـ رّبكُم من ببّينٍة جئُتكم قد ا¡قَّ ٕاّ. ا�
Mصول فيه الطغـيان ورفع Øالتل� حالة ٕاNاد فرعون@: ٕا� الرسالة ã| اXنظور
من مرحلة أّول وهذا يزاaه@, Kو ا¡ّق ٕا� الدعوة يعارض K Ø8ح خشية@, أو تذّكر

ا¡قيقة@/ وٕا� ا# ٕا� الناس ودعوة الرسالة وظيفة ٕاعFل
:@Ïºمو ا# oتكل ـ ٢٠

. ٤ ـ ُسل الرُّ بعد ِمن ِللنّاسَع�ا�حّجٌة يكوَن Rِّلئ ///@ ÓDتْكلÏºمو اُ� وكلََّم
/@١٦٤

/@١٤٣ . ٧ ـ ٕاليک أنظُْر ãæأِر ربِّ قاَل َربُّه وكلََّمه يقاِتنا ßX Ïºمو جاَء ØFفل
يوجـد فٕانّه با¡جاب@, يتحقّق وهذا ا¢اطب@, قبال ã| الك4م ٕابراز :@oالتكل
والرؤيـة اللقاء ٕا� ووÇGاً شوقاً يوجد جانبه من الك4م واسBع اòارج@, ã| الك4م

/@ ãæأِر @َربِّ ـ بقوله عقّبه هذا وع� والتقّرب@, القلبيّة
الرؤية@: سؤال ـ ٢١

مكانَه استََقّر فٕان َبل Ò( ٕا�ا انظُْر ولكن ãæتَرا لَن قال ٕاليَک أنظُْر ãæأِر َربِّ قال
ُسبحانََک قال @أفاَق ØFفل موÏºَصِعقاً وخرَّ َد@كّاً َجَعلَُه للَجَبِل َربُُّه Ú� ÒQ ØFفل ãæتَرا َفسوَف

/@١٤٣ . ٧ ـ ٕاليک ُتْبُت

والوصل اXطلقـة الرؤية طلب Ø8ح والتكّلم@, اXناجاة لّذة بعد اشـتياقه اشتّد



٢٣١ Ïºمو

خاّصة@/ جهة ٕا� Kبالع�و الرؤية ٕا� نظره يكن nو الكامل@, واللقاء التاّم
اقتضاء وع�مقدار موÏº*ع) ُوسَع يوافق ع�ما طلبه تعا� ا# فاستجاب
الصـعب oالعـظ للجبل نوره Ø�فتج ,@ Ø ã$والباط ّ الظاهريى وجوده وٕامكان اسـتعداده

موÏº*ع)@/ وخّر َد@كّاً فُجعل @كا¡ديد@,
سؤاله عن التوبة فأظهر الشوق@: الxاب وعن عقة الصَّ عن موÏº*ع) أفاق ØFفل

/@ ãقو� عن سبحانک فقال@: طلبه@, ã| واع)فRطأ
عليه@: الكتاب نزول ـ ٢٢

/@٣٥ . ٢٥ الكتابـ Ïºمو آَتْينا وَلَقد
/@٤٤ . ٥ ـ ونور ٕانّا أنَْزْلنا التَّْوراةَ فzا ُهدًي

اKٔسفار عن والبحث وأحكام@/ و¾Ìيعة ّ Êºويى كتاب صاحب ع�كونه تدّل
التوراة@/ ã| Kًاbٕا عyا البحث مّر قد بالتوراة@: المسّماة اXوجودة اòمسة

فرعون@: سلطة عن ٕاÌºائيل ã$ب ٕاSاء ã| مأموريّته ـ ٢٣

/@٤٧ . ٢٠ ـ wم تُعذِّ ٕاÌºائيلو. ãOب َمعنا فأْرِسْل ربَّک رسو. ٕانّا فُقو. فأِتياُه

/@١٠٥ . ٧ ـ ٕاÌºائيل ãOب معيى فأرِسْل ربِّكُم ِمن ببيِّنٍة ِجئُتكم َقد

أ.Zنونّزلنا الّطور جانَب وواَعدنا@كم َقدأSينا@كممنَعُدّو@كم ٕاÌºائيَل ãOب يا
/@٨٠ . ٢٠ ـ لوي والسَّ ّن ÒXا عليكم

Ìوا Ø¿ويُـب يُنَذروا بأن وا¡قيق وعشـ�ته قومـه وهم ٕاÌºائيل@, ã$ب من فٕانّه
Wتّدة سابقة وGم وجّل@, عّز ا# من النازلة أحكامها وٕا� ا¡قّة ال¿Ìيعة ٕا� وvتدوا
بٕاÌºائيل@, اXسّمي ويعقوب وٕاسحاق oٕابراه آبائهم بدين والتديّن والطاعة اZKٕان ã|

اKٔنبياء@/ نسل ومن ¾Ìفاء Sباء وهم



Ïºمو ٢٣٢

البحر@: وعبورهم Í½م من ٕاÌºائيل ã$ب خروج ـ ٢٤
/@٥٠ . ٢ ـ فرعوَن آَل وأْغَرْقنا ينا@كُم ÖSفأ البَْحَر بكُم َفرقنا@ وٕاذ@

/@٩٠ . ١٠ ـ وُجنوُده فرعوُن فاتَبعُهم البَْحَر ٕاÌºائيَل ãO ببَ وجاَوْزنا

كالطَّـْود فرق ُكلُّ َفكان فانفَلَق البَْحَر بَعصـاَك ب ßÍÈا ٕا�موÏºأن فأْوَحْينا
/@٦٣ . ٢٦ َمَعه موÏºوَمن ينا ÒSوأ َخرين Ð.ا Ú Òj وأزَلفنا oالَعظ

له موفقـيّة أّول كونه ٕا� مضافاً *ع)@, ÏºوXكانت العظيمة اXعجزات من هذا
من يّة وحرِّ سـعة ã| وجعلهم فرعـون@, سلطة من ا# أÇSاهم حيث ٕاÌºائيل ã$ولب

واXعنوّية@/ اXاّدية ا¡ياة
قومه@: ã| معجزاته ومن ـ ٢٥

منُه فانبَجَسْت ا¡َجر بَعصاك ْب ßÍÈا أن قوُمُه اْسَتْسقاُه ٕا�موÏºٕاذ وأْوَحْينا
Çّن ÒX ا علzم وأنَزلنا الَغFَم zم علَ وَظّللنا م ÒwÌ¿َم ناٍس اُ ُكلُّ َعِلَم َقد َعْيناً َع¿Ìة اثنتا

/@١٦٠ . ٧ ـ لوي والسَّ

ã|و ومأ@كلهم م¿wÌم ã| قومه اضطرار عند منه ظهرت معجزات ث4ث فهذه
ومعيشxم@/ حياtم ٕادامة

رج4ً@: Òسبع� اختيار جريان ـ ٢٦
شئَت لو ربِّ قاَل جفُة الرَّ م Ôtأخذ ØFفل يقاِتنا ßX Rًَرُج Òَسبْع� موÏºقوَمُه واختاَر

/@١٥٥ . ٧ ـ َ وٕايّايى َقبُل ِمن م Ô Òx أْهَلكْ
هذه وكانت معـنويّاً أو ياً مادِّ العميـق واKٕضطراب الشديدة الزلزلة جفة@: ٕا�الرَّ ٕاشارة وفيه ٕاZاuم@, ã| واضطراwم تزلزGم أوجبت وامتحاناً ٕابت4ًء اXطلقة جفة الرَّ
استقبل مÏÉ@أو ا ØW ء ãÏ¿ب ÓFعل JKيط كان@نبيّاً ضعيف ,@واKٕنسان@ولو Ì¿الب أّن@اختيار

اKٔفراد@: ومقّدرات اKُمور Vاريى من



٢٣٣ Ïºمو

شاَء@/ ]ا ٕاّ. ِعلمِه ِمن ء ãÏ Ò¿ب يطوَن ÔJ و.
@ÇUالف� أعداًء كوuم مع وٕاZاuم َحرة السَّ ٕانق4ب اKٕختيار@: هذا مقابل ã|و

مبارزين@:
ساِجدين@/ َحرةُ السَّ ã%واُل

القـوم م Øu كأ@ السبع�رج4ً هذا أّن ٕا� ٕاشارة القـوم@: من بدل سـبع� وقوله
واختياره@/ Ïºمو ع�اعتقاد bيعاً

موÏº*ع)@: ãçاو ã8ّال ا�Kيات ـ ٢٧
/@١٠١ . ١٧ ـ ٕاÌºائيل ãOب فاسأْل بيِّناٍت آياٍت ِتْسَع Ïºمو آَتْينا وَلَقد

وانف4ق واليد@, كالعصـا@, ومأمورّيته@, رسـالته ع� wا يسـتدّل ع4مات أيى
الَغـFم@, وتـظليل ,@oوالتكـل واKٔلواح@, والغFم@, ا¡جـر@, من اXاء وانبجاس البحر@,

Tسوسة@/ ظاهريّة آيات وهذه ـ سبع�للميقات واختيار
القرآن ã|ذ@كرت ã8ّال موÏº@وأحواله@ومقاماته حياة جرياناتمن اKُمور فهذه

ا£يد@:
. ٤١ ـ يد Òa àoِمنَحك `يٌل تَ َخلفِه و.من �َيديِه بَ من الباطُل .يأتيِه اّلذيى

/@٤٢
اòمسة@: اKٔسفار ã|وردت ã8ّال الفوائد بعض ٕا� هنا ونش�

ودَعْت ٕابناً Gا فصار فرعوَن ٕا�ٕابنِة به جاءت الولُد Ô%ك ا@ ØXو ـ ١٠.٢ اòروج
اXاء@/ من انتَشلتُه ã Øæٕا وقالت Ïºمو ه Òd إ

أت� ØFفل ///@ Òواستَق� Òفأت� بَناٍت سبُع ِمدياَن لِكاِهن وكاَن ـ ١٦.٢ اÇòروج
أنقَذنا ّ م½Íيى رجل فقُلَن اليوَم@, ء الَمجيى ã| Ú Ôíْع ÒÌºأ لَكنَّ ما قال أبzّن َرعوئيل ٕا�
ه Òd إ فَدعا ٕابناً فولَدت ٕابنتَه موÏºَصفّورَة فأعطَي َلنا@/// � استَ وٕانّه عاة الرُّ أيديى من



مال ٢٣٤

مات@/ Í½م مَلِک أّن اKٔيّام تلک ã|وحَدث ِجرشوَم@///

هو وأيضاً يتكلّم أ@نّه أعلم أنا أخاك ُّ ال4ِّويى هاروُن أليس ـ ١٤.٤ اòروج
ã| أ@كون وأنا fه@, ã| الكلFِت وتَضُع فتُكلُّمه بقلبه َيفرُح َيراك Cفحي Kستقبالک خارج

ه@/ Òf ومع fک
تارOّية@/ فوائد فzا تري اKٔبواب هذه فراجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مال@:
ماُله@/ Ô@ك اُل@: ÒZ وماَل /@Kًما ذ ØHا الرجُل@: ل [وَّ هيى واحدة@, كلمة مول@: ـ مقا
الرجُل ماَل وُيقال@: @اXال, اXال@وهيى وهو ويؤّنث@, ويذّكر اXال@معروف@, ـ مصبا
:@ ّ اKٔزهريى وقال ه@/ Ôغ� لَه وموَّ ل وَّ Ò]و مالة@, وامرأة ماٌل@, فهو ماله@, ك@ ٕاذا :@Kًما اُل ÒZ

العرف@/ ã| Kًما يُعّد ما أيى يُتمّول ما الفقهاء فقول قنية@, ذه ØHا :@Kًما [ّول
ã| اXال اKٔث�@: ابن قال اKٔشياء@/ bيع من ملكته ما معروف اXال مول@: ـ لسا
اKٔعـيان@, من لک ÔZو يُقت$ ما كّل ع� اُطلق Øj والفّضة الذهب من لَک ÔZ ما اKٔصل
الرجل وماَل أمواGم@/ أ@ك@ كانت ا Øu@Kٔ ع�اKبل@, العرب عند اXال يطلق ما وأ@ك@
وهو مَُويِّل@, تقول والعامّة مَُويل@, وتصغ�ه مال@, ذا صار ٕاذا :@Kًومُؤو Kًمَو ال ÒZو ول ÒZ
أن وٕامّا عينه@, ذهبت فاع4ً يكون أن ٕامّا مال سيبويه@: قال مال@/ ذو أيى مال@, رجل

أيى أمولَه وما وماKت@, مالة نسوة ِمن مالَة وامرأة ,@ Ò�ِومال مالة قوم من فَْع4ً@, يكون
مَِول وأصلها اXال@, كث� كان ٕاذا مَئِل رجل العرب@: عن الفّراء وحكي ماَله@/ Ò Ò@أ@ك ما

يقلبYزة@/ أو قبلها@, ما وانفتاح لتحّر@كها ألفاً الواو انقلبت Øj
واXال@: اور@/ ã| ويُستعمل اانب�@, ٕا�أحد الوسط عن العدول اXيل@: ـ مفر



٢٣٥ مال

َعَرضاً@/ يى Ødولذلک وزائ4ً@, أبداً مائ4ً لكونه بذلک يى Ùd
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ãÏ¾واXوا النقدين من اKٕنسان Zلكه ما مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
وغ�ها@/ والرقيق

ء ãÏ¾ واسـتقرار التسّلط عنوان فيه ي4حظ اßXلک أّن لک@: ßXوا ب�اXال والفرق
عموم Fyفبي بشخص@/ ويتعلّق قيمة نفسه ã| له يكون ما فهو اXال 4Rف يده@/ Iت

وجه@/ وخصوصمن

أن يصّح Kو نفسه@/ Zلِک وهو واXملكة@, الناس اُمور ملَک السلطان ٕاّن فيقال
مالّيـة@, وGا أنف«Îا ã| أموال اKٔشـياء هذه ٕاّن ويقال مال@/ والنفس اKُمـور ٕاّن يقال

مالک@/ وليسGا

ورفـع والðيّـن ف ØÍ½والتـ واKٕنفاق واÇGبة وال¿Ìي البيع يتعلّق هذا وع�
باXال@/ وغ�ها@, وال¿Ìكة والكسب واKٕبت4ء والفقر ا¡وائج

وال¿Ìي@: البيع ã.ف
/@١١١ . ٩ ـ ا)نَّة م Ô ÒG بأّن م Ô ÒGوأموا م ÔÎ»أنُف Òؤِمن� ÔXا ِمن ي Òاْش� اَ� ٕاّن

ÇGم يتحّصل Ø8ح ا#@, سبيل ã|و # تكون بأن واKٔنفس اKٔموال هو فاXبيع
اّنة@/ وهو ا¥ن

:@ ã| Fك ـ اGبة ã|و
/@٣٣ . ٢٤ ـ آتا@كُم الَّذيى اِ� ماِل ِمن وآتوهم خ�اً فzم Ôrَعِلْم ٕان فكاِتبوهم

تعا�@/ ا# كٕاعطاء ٕاعطاؤهم يراد



مال ٢٣٦

:@ ã| Fك ـ اKٕنفاق ã|و
/@٢٦١ . ٢ أنَبَتتـ َحبّة َكَمَثل اِ� َسبيل ã| م ÒGُينِفقونأموا الَّذين َمَثل

/@٣٨ . ٤ ـ باِ� يؤمنوَن و. النّاِس ِرئاَء م ÒGُينفقونأموا والَّذيَن
رياًء@/ اKٕنفاق يقابل ا# سبيل ã| فاKٕنفاق

:@ ã| Fك ـ ف ØÍ½الت ã|و
/@١٥٢ . ٦ ـ َيبُلَغ Ø'ح أحسُن هيى ã' بالَّ الَيتoٕاّ. ماَل َتقربوا@ و.

كان@/ Lو ّ بأيى اXطلق ف ØÍ½الت يرد
:@ ã| Fك ـ الðيّن ã|و

/@٤٦ . ١٨ ـ نيا الدُّ ياِة Ò¡ ا زينُة والَبنوَن اXاُل
:@ ã| Fك ـ اKٕبت4ء مورد ã|و

/@١٧ . ٥٨ ـ عyمأمواGم ãOتُغ لَن
/@٢ . ١١١ َكَسبـ َوما مالُُه َعنُه ÒOأغ ما

حوائجه@, عن اKنسان ã$يُغ أ@نّه يتخيّل وقد الدنيا@, ا¡ياة ã| زينة اXال نعم@,
اKٕبت4ءات من يوجبه ØFع غفلة ويستلّذ@, وي Òv ما به ويُدرك كاره@, ÒXا عن به ويُدفع
اKٕنسان كFل @فzا ã8ّال الروحانيّة اKٔصيلة اXقاصد الفراغة@للنفس@والتوّجه@ٕا� وسلب

وسعادته@/
تعا�@: قال

ـ َيشُعرون ا�Òòاتبل. ã| م ÒG ُنسارع Òوَبن� مال ِمن به ّدهم ß Ô̂ ا Ø̂ أ@ سبون ÒJأ
/@٥٥ . ٢٣

. ٩ ـ نيا الدُّ يىوة Ò¡ا ã| مwا Òwلِيُعّذ اُ� ُيريد ا Ø̂ ٕا و.أو.ُدهم م ÔGُتعِجبْکأموا Rَف
/@٥٥



٢٣٧ مال

/@١٠ . ٣ ـ شيئاً ا� ِمَن و.أو.ُدهم م ÔGمأمواyَع ãOتُغ لَن َكَفروا@ اّلذيَن ٕاّن

الصـوارف أعظم من هيى ا Ø̂ ٕا الدنيـويّة ا¡ياة تزيّنات وسائر واKٔوKد فاXال
ã| واستغراقاً Tجوبيّة توجب فهيى ا¡ياة@, مس� ã| التنبّه وعن ا¡ّق ٕا� التوّجه عن

الدنيوّية@/ ال¿Îوات
حينئٍذ فيمكن ا�Kخر وباليوم با# @واXعرفة Ø ã$اليقي اZKٕان بعد اXال حصل ٕاذا Kّٕا
اKٔعFل ã|و الناس حـوائج رفع ã|و ا# عـباد خدمة ã|و ا# سـبيل ã| ½Íف يُ أن

اXتعال@/ ا# من بتوفيق ا�òّية@,
تعا�@: يقول

�وآçاXاَل والنبيّ والكتاِب واRXئكِة ِخر Ð.ا واليوم باِ� َمنآَمن Ú ßQال ولكّن
. ٢ قابـ الرِّ ã|و Òوالّسائل� بيل السَّ وابَن Òسا@ك� ÒX والَيتاميوا Òèالُقْر ذَِويى ع�ُحبِِّه

/@١٧٧
/@١٨ . ٩٢ ـ @كّي Ò Òðَي مالَُه ãçيؤ أ.ت%الَّذيى ا Ô{ وسُيَجنَّ

َجنَّة َكَمَثل «Îم أنُف ِمن وَتثبيتاً ا� َمرضاِة ٕابتغاَء م ÒGأموا ُينِفقون الَّذيَن وَمَثُل
/@٢٦٥ . ٢ ـ ßِضعَف� @ُكَلها اُ فآَتْت واِبٌل ا Òwأصا بَربوٍة

ا¡Çياة امتداد ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا والروحانيّة ا�Kخرة مقامات Iصيل أّن .O Kو
بأمرين@: الدنيا

tذيب ومن العباديّة البدنيّة اKٔعFل ã| Vاهدة بالنفسمن يتعلّق ]ا ـ اKّٔول
الصفات@/ رذائل بتخلية القلب ã| وتزكية

يتوّصل به الّذيى اXال هو اامع واKٔهّم خارجّية@, بوسيلة يتعلّق ]ا ـ ãæالثا
العـرف ã| مـتقّدم اKٔمر وهذا واòدمات@, واKٕنفاقات ات Ø%Xوا ا�òات أنواع ٕا�

الكرZة@: ا�Kيات ã| ذ@كره يقّدم هذا وع� العمل@, ã| وأÎºل



مال ٢٣٨

/@٩٥ . ٤ ـ «Îم وأنُف م ßGبأموا ا� َسبيل ã| والُمجاِهدوَن
/@٩٥ . ٤ ـ َدرجة القاِعديَن ع� Îم ß»وأنُف بأمواGم ا£اِهديَن اُ� ل فضَّ
/@٨٨ . ٩ ـ Îم ß»وأنُف بأمواGم جاَهدوا َمَعه آَمنوا والَّذيَن سوَل الرَّ لكن

/@١٥ . ٤٩ ـ «Îم وأنُف بأمواGم وجاَهدوا َيرتابوا n Øj
تعا�@: قوله ã| ع�اKٔموال اKٔنفس تقّدم وأمّا

/@١١١ . ٩ ـ نَّة Ú(ا م ÒG بأّن م ÒGوأموا Îم Ò»أنف Òؤِمن� ÔXا ِمن ي Òاش� اَ� ٕاّن

اÇXالكيّة وسلب النظر و¼Íف ,@ ك4ًّ واXال النفس بBميّة يتعلّق اKٕش)اء فٕاّن
ما النفس فٕاّن النفس@, عن والتعلّق التوّجه وسلب اKٕن½Íاف بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXال عن
النفسومن ع4ئق من اXال فٕاّن اXال@, عن التعلّق سلب Zكن K عنه التعلّق ُيسلب n

وتشّخص@/ أنانيّة للنفس مادام انقطاعه Zكن Kو متعلَّقاته@,
عم4ً@, أÎºل هو ما يقّدم أن ف4زم اKٕنسان@: من والعمل ا£اهدة مقام ã| وأمّا

ودفعًة@/ بالكلّيّة K بالتدريج ٕا�العمل والنظر
:@ ã| Fك ـ ع�البَن�واKٔوKد اKٔموال تقّدم ظهر وwذا

/@١١٦ . ٣ ـ شيئاً ا� من و.أو.ُدهم م ÔGمأمواyع ãOتُغ لَن َكَفروا الَّذيَن ٕاّن

/@٣٧ . ٣٤ ـ تُقّربكم ã' بالَّ أو.ُد@كم و. أمواُلكم وما

/@٦ . ١٦ ـ Òوَبن� بأمواٍل دنا@كم وأمَد

/@٢٠ . ٥٧ ـ وأ.و.د أ.موال ã| وَتكاثٌر بينكم وَتفاُخٌر

قال هذا وع� اKٔوKد@, من لصاحبه استفادة وأزيد انتفاعاً أشّد اKٔموال فٕاّن
تعا�@:

/@٢ . ١١١ َكَسبـ وما مالُُه أغOعنُه ما



٢٣٩ ماء

َوَلده@/ أغ$عنه ما ـ يقل nو
ٕاستعداد بذاته أيضاً اXال ã| فٕاّن أ@ك%@, ٕاشتقاقاً واXيل@: اXال ãçب�ماّد Dف ٕاّن Øj
ع�السكون يدّل اXال ã|لفKٔا وجود أّن Kّٕا موجود@, اKٔيديى من واKٕنتقال ا¦ايل
ع�اريان فيدّل والل�واXّد@, الرخاوة صفات ففيه الياء 4Rف واKٕرتفاع@, والشّدة

واXيل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ماء@:
اXاء@, بناء أصل اXَوَه وهيى َكِلُمه@, يتفّرع ومنه واحد@, صحيح أصل موه@: ـ مقا
مّوهُت ويقال هاء@/ من بدل اXاء ã| اGمزة أّن ع� دليل وهذا قالوا@: مَُويه@, وتصغ�ه
ذلک Nعلون م Øu@كأ ذهب@, أو بفّضة طليته ء@: ãÏ¿ال ومّوهت اXاء@/ سقيته كأ@نّک َء ãÏ¿ال
ومـن فـيه@/ باب الشَّ ماء َترقُرَق أيى وجهه@, َموَهَة أحَسَن ما يقال ُيسقاه@, ما ]cلة
اه@: Ò]و وه Ò] السفينُة ماهت يقال@: اXرآة@/ اXاوّية@: وكذلک الِبّلور@, حجر اXاِوّية@: الباب
رحـم ã| ماَءه أل� الفحـُل@: وأماَه َنّز@/ فzا@ ظهر اKٔرُض@: وأماهت اXاء@/ فzا دخل
,@ Ø ãtوما ّ ماهيى ماه@: ٕا� النسبة ã| ويقال بَليداً@/ يكون أيى القلب@, ماُه ورجل /@mنKُا

/@ ّ وماويى Ø ãtما ماء@: وٕا�
فاجتمع قبلها ما وانفتاح لتحّر@كها ألفاً الواو فقلبت مََوه@, أصله اXاء@: ـ مصبا
فـيقال@: والتصغ�@, امع ã| أصله ٕا� يرّد وGذا Yزة@, اGاء فقلبت خفيّان حرفان
أيضاً اه Ò]و َموهاً [وه الركيَّة وماهت أمواء@/ قالوا ا Ø[ور أيضاً@, أمواه وقالوا ومَُويه@, ِمياه
ا¡ّق من ـزوج ÒW مزخرف أيى ه@: ـوَّ ÔW وقول ماَءها@/ Ò@أ@ك ا#@: وأماَهها ماؤها@, @ك@

والباطل@/

مسَحه@/ ٕاذا هة@: ومُوَّ وُمواَهة ُحسن من ُموَهة عليه يقال@: ـ ٤٧٢.٦ الxذيب
ومّوهت اXاء@/ لَون اXوَهـة@: الليث@: وقال ¡ومـه@/ ã| َجري ٕاذا َمن@: للسِّ اXاُل ه و[وَّ



ماء ٢٤٠

وَح4وة@/ ُحسٌن أيى ُموَهة@: عليه وك4م كث�اً@/ ماًء@ أسالت ال«Êُء@:
مياه@/ ماء@, (o *مَ ـ قع

آب@/ @ماء@, @= @o مَ ,@ مَيى ـ@ @ @ع%يى @ـ ãتطبي� فرهنگ

ماء@/ @@= @َميا@ @ـ ãæياÌº ـ@ @ آراميى @ـ@ ãتطبي� فرهنگ

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

والتحقيق@:
ماء من جامـد@, غ� مايعاً يكون ما مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
اKٕط4ق عند أ@نّه Kّٕا غ�ها@, أو ا¥Çرات أو النباتات من ء ãÏ¾ ٕا� مضاف أو مطلق

اòالص@/ اXاء ٕا� ين½Íف
واXزج القلب وماُه سن Ô¡وا ã� الطَّ ـ oمفاه ã| اXاّدة تستعمل اXناسبة وwذه

وغ�ها@/
Øj يائّيـة@, وَميا@, مَيى واKٔصل وال«Ìيانّية@, الع%يّة من مأخوذة الكلمة وهذه
,@ ّ اKٕنðاعيى باKٕشـتقاق منه ويشتّق ماهاً@, يقال وقد ماًء@, فصار العربيّـة ã| ف ØÍ½ت
ã| قال Fك لساuم@, ã| به معمول هاًء اGمزة وقلب ومّوه@, وأماه اه ÒZو Zوه ماه فيقال@:
وأذا@, نّک ٕKَو وٕايّاك وأرحُت أرقُت ã| مسموع اGمزة من واGاء ـ اKٕبدال ã| الشافية

هذا@/ نّک@, ß ÒG ِهيّاك@, هرحُت@, هرقُت@, فيقال@:
الشديدة ا¡روف من واGمزة رخاوة@, وفيه مهموساً اGاء كون باعتـبار وهذا

/@FzرجUقرب ٕا� مضافاً وا£هورة@,
مورده@/ غ� ã| مََوه@: ماء أصل بأّن فالقول

:@ ã| Fك ـ اòالص فاXاء



٢٤١ ماء

/@٢٢ . ٢ ـ ماًء Êء Ú»ال ِمَن وأنَزل
/@٢٣ . ٢٨ ـ اُّمًة عليه وَجد َمديَن ماَء ورَد ا Ø ÒXو

/@١٢ . ٥٤ ـ ُعيوناً أ.رَض رنا وفجَّ

/@١١ . ٦٩ ـ ا)ارية ã| لنا@كم Òa اXاُء طغي ا Ø ÒX ٕانّا
اuKٔار ã| والثالثة /@zالب ماء ã| والثانية ال«Êء@/ من يcل ماء ã| اKُو� فا�Kية

البحر@/ ماء ã| والرابعة اارية@/ والعيون
ا�Kخرة@: nعوا ã| واXاء

/@٥٠ . ٧ ـ اXاء ِمَن@ علينا أفيضوا أن ا)نّة النّارأصحاَب وناَديأصحاُب

/@١٥ . ٤٧ ـ َغ�آِسٍن ماء ِمن أuاٌر فzا
اللطافة@/ من Tيطها سنخ يناسب أن Kبّد انّة ã| فاXاء

:@ ã| Fك ـ ا�Kخرة ã| ã|الصا غ� واXاء
/@١٦ . ١٤ ـ َصديد ماٍء@ وُيْس%ِمن Øsجه ورائِه ِمن

/@٢٩ . ١٨ ـ هل ÔXكا@ @]اٍء ُيغاثوا َيسَتغيثوا وٕان
/@١٥ . ٤٧ ـ فقطَّعأمعاَءُهم @ ÓD Òa ماًء@ وُسقوا@ النّاِر ã| خاِلٌد هو @كَمن

وا¡ياة والسعة النور عن منخلع Tيط وهو ,@ Øsجه Tيط تناسب اXياه وهذه
اXعنوّية@/ واللذائذ اGKٕ×يّة والرaة الروحانيّة

خالص@/ غ� ء ãÏ¾ كّل هل@: ÔXوا فيه@/ لكراهة عنه اBXيل ديد@: والصَّ
:@ ã| Fك ـ ّ اXاّديى ã|الصا غ� واXاء

/@٥٤ . ٢٥ ـ Ìاً Ò¿ @بَ اXاء ِمَن َخَلَق الَّذيى وهو



ميد ٢٤٢

/@٨ . ٣٢ ـ َمه� ماء@ ِمن ُسRلٍة ِمن َنسلَه َجَعَل Ø Ôj
/@٦ . ٨٦ ـ داِفق ماٍء@ ِمن ُخِلق

وميعانه@/ ريانه ماء أيضاً فهذا
معنويّاً@, أو ماّدياً@, جريان@, وفيه مايعاً يكون ء ãÏ¾ كّل عن عبارة اXاء أّن فظهر

ا�Kخرة@/ nعا يناسب ا ØW أو
لَيبلَو@كُم َع�اXاء وكانَعرُشه ِستّةأيّام ã|وأ.رَض واِت مى السَّ َخَلَق الَّذيى وهَو

/@٧ . ١١ ـ

والضم� اKٔرض@وال«Êوات@اXاّدية, هو والسّتة@وليبلوكم@: اòلق, بقرينة واXراد
Fك ,@ اXاّديى ع�اXاء الرفيع البناء هذا ابت$واستقّر وقد اòلق@, ٕا� راجع عرشـه@: ã|

تعا�@: ا# قال
/@٣٠ . ٢١ ـ َحيىٍّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ اXاء ِمَن وَجَعلنا

/@٤٥ . ٢٤ ـ َبطنه Òَع� ãÏ¿ ÒZَمن م Ôy ßf ماٍء ِمن دابَّة ُكلَّ َخَلَق واُ�
دKلة فzا والسّتة@: اXاّديات@/ ã| ويستعمل اKٔمر قبال ã| هو اòلق@: وظاهر
ã| والتعليل النتيجة كان فٕاذا للناس@, اòطاب فٕاّن ولِيَبْلَُو@ُكم@: الزمانّية@/ ع�ا¤دوديّة

ماّدياً@/ أيضاً اòلق يكون الناس@, مورد

استعداد ج«Ë@لطيف@مايع@فيه اXاء فٕاّن اXاء@: Êوات@واKٔرضمن Ø»ال تكّون وأمّا
Uتلفة@/ متنّوعة أجسام ٕا� التحّول

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

ميد@:
جوانبه لتحّرك ذلک من واÒXيْدان Iّرك@, ومَيَداناً@: باع باب من مَيداً ماَد ـ مصبا



٢٤٣ ميد

واÇXائدة أعـطاه@, مَيداً@: وماَده وشياط�@/ شيطان مثل مَيادين وامع السباق@, عند
Gم@/ أعطاها أيى للناس ماَدها اXالک Kّٔن مفعولة@, ]ع$ فاعلة وهيى ذلک@, من مشتقّة

Iّرك@/ ٕاذا ماَد من مشتقّة وقيل
ع� وا�Kخر ء@, ãÏ¾ ã| حركة ع� يدّل أحدYا صحيحان@: أص4ِن ميد@: ـ مقا
العيش ْيدان@: ÒXوا [ايلت@/ يد@: Ò] اKٔغصان ومادت التحّرك@, يد@: ÒXا ـ فاKّٔول وعطاء@/ نفع
/@ ã$نَعَش :@ ãæيُد ÒZ ãæوماَد وأنفع@/ أطعم يد@: ÒZ وماَد اÒXيْد ـ ا�Kخر واKٔصل الريّان@/ الناعم
البحـر@/ ركوب عن ُدوار أيى مَيٌد أصابَـه بكـر@: أبو قال منه@/ اXائـدة يت Ù Ôdو قالوا@:
أصل ا¤قِّق�أّن بعض وذهب خ�ه@/ طلبت وامَتدته@: ,@�R وأمَدته أعطيته@, وِمدُته@:
مَيَد *ص)@: قوله وأمّا ّر@كه@/ ÔI أيى علzا@, ]ا يد Ò] ا Øu@Kٔ وان@, ßòا واXائدة@: ا¡ركة@/ مَيٍد

أ@نّا@/ بيَد ã| لغة فهو أ@نّا@, Òغ� أيى الكتاب@: اُوتينا أ@نّا

من اXمتّد هو وقيل@: اKٔرض@/ كاضطراب oالعظ ء ãÏ¿ال اضطراب اXيد@: ـ مفر
علينا أنِزل وقوله@: الطـعام@/ عليه الّذيى الطَّبَق واXائدة@: منه@/ الدابّـة ومَيَدان العيش@,

/@ ÓFعل استَدعوا قيل مائدةً@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وبيyا جهة@/ ّ ٕا�أيى مطلق اضطراب مع حركة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
اXيدان@: فٕاّن واXائدة@: اÒXيَدان ذلک ومن أ@ك%@/ ٕاشتقاق يع@: ÒXوا ور ÒXوا اÒXوج وب�مواّد
ومن وخروجها اXرا@كب ورود ã|و والذهاب ء ا£يى ã| مطلق واضطراب حركة فzا
اKٔغذية ã| واضطراب وIّرك [ّوج فzا واXائدة@: امعّية@/ ã| وIّرك وترا@كم Qّمع

والطَبق@/ اXائدة ã| ã8ّال واKٔطعمة
فرهنگ ã| Fك اللغـات سابق ã| واXائدة اXـيدان ã8لكلم سـابقة ٕا� مضافاً

ج@٢@/ @من@ و@٨٨١ ٨٨٠ ص ãتطبي�



م� ٢٤٤

ّ اKٕنðاعيى باKٕشتقاق اXائدة من مأخوذ فكأ@نّه واKٕنعام@: اKٕعطاء مفهوم وأمّا
Qّوز@/ فهو فzا@, مع$النعمة با¾Ìاب أو مyا@,

/@١٥ . ١٦ ـ وأuاراً بكُم يَد Ò] أن ÒãÏºأ.رضَروا ã| وأل%

/@٣١ . ٢١ ـ ِفجاجاً فzا وجعلنا wم يد Ò] أن ÒãÏºأ.رضَروا ã| وَجعلنا

/@oعظ ء ãÏ¿ل تاّم اسـتقرار ]Çع$ َرسواً@, يرسو ÏÒºور راسـية@, bع ãÏºوا الرَّ
الثابتة@/ التامّة اXستقّرة ابال :@ ãÏºفالروا

@مس�ها@واضطراب ã|@ضطرابKٕرض@¡فظها@عن@اKٔا@ ã|@لقيت @اُ ãÏºوا فابال@الرَّ
فzا@/ ا¡ياة ونظم نظمها Oتّل K Ø8ح السا@كن�فzا@,

مورد ã| به Ø%وع وعطوفة@, لطف فيه اKٕلقاء فٕاّن اعل@: أو باKٕلقاء والتعب�
العـذاب مورد ã| به Ø%وع ,@ ّ طبيعيى تكـوين ٕا� ٕاشارة فيـه واعل والنعمة@/ الرaة

الكافرين@/ مقابل ã|و والنقمة@,
/@١١٤ . ٥ ـ Êء Ú»ال ِمَن مائدةً َعَلينا أنِزْل ربَّنا الّلهمَّ Òhَمْر عي«Ïبُن قال

ا¡واريّ�@: قول أثر ã| هذا

Êء@/ Ú»ال ِمَن ماِئدةً َعَلينا َل Ù̀ يُ أن ربَُّک َيستطيُع َهل Òhَمْر عي«Ïابَن يا
بقوله@: تعا� وأجاب

/@١١٥ . ٥ ـ بُه اُعذِّ ã Øæ فٕا منكُم بعُد َيكُفْر ن Ò Òf َعَليكُم ا ÔG Ù̀ ُم ã Ùæ ٕا اُ� قاَل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

م�@:
بلده@, ٕا� له الطعام وا�ßXة@: مَ�اً@/ وِمرُت ,@�ÒXا هو صحيح أصل م�@: ـ مقا

مَ�@/ Kو َخ� عنده ما وقالوا@:



٢٤٥ ñَم

لنفسه@/ وامتاَرها الطعام@, وهيى با�ßXة@, أتاهم باع@: باب من مَ�اً ماَرهم ـ مصبا
ماَر وقد للبيع@/ الطعام َجَلب الxذيب@: ã|و اKٕنسان@/ Zتاره الطَّعام ا�ßXة@: ـ لسا
ٕاذا وره@: ÒZ ماره :@ ّ اKٔصمعيى ا�ßXة@/ جاِلب واÒXيّار Gم@/ وامتار مَ�اً �هم ÒZ وأهلَه عيالَه
�هم@: ÒZ مارهم ويقال@: كفّار@/ مثل مُيّار اXاِئر وbع مثله@/ واKٕمتيار بطعام أتاه@]�ßة@أيى

ا�ßXة@/ أعطاهم ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أهـله@/ أو بلده ٕا� الطـعام َجلب ã| حركة هو اÇXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
@ق«U@Ëصوص لسة@للنوع,@أيى ßكا وا�Xة مصدر/ :�ÒXوا العمل/ هذا اختيار واKٕمتيار:
َلب@/ Òا من نوعاً ـ�ة ßXا فتكون بلد@, ٕا� بلد من َلب ÔN ما بفتحت�@: َلب Òوا /@�ÒXا من
ومفاهيمها اختلطت@استعtKFا وقد ٕاشتقاق@أ@ك%, واÒXيد: ور ÒXا وب�@مواّد وبيyا
أذابه@, ]ع$ ء ãÏ¿ال وأمار أوداَجـه@, وأماَر Zور@, ماَر ـ قوGم ã| Fك اللغـة@/ كتب ã|

م)ّدداً@/ حركة ع� يدّل ٕانّه وقلنا اXور من ا Øuفٕا نقشته@: ]ع$ الصوَف وِمرُت
وَنزداُد فظأخانا ÒLو أهَلنا Ô� Ò̂و ٕالينا ردَّت بضاَعُتنا هذه َنبغيى ما أبانا يا قالوا

/@٦٥ . ١٢ ـ بَع� @كيَل

كيل ونزداد@ م½KٔÍهلنا من اXتاع جلب Kّٕا نريد K فٕانّا أخانا@, معنا @أرسل أيى
بع�@/

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

:@ñَم
مبالغـة@/ والتثـقيل غ�ه@, من وفصـلته عزلته باع@: باب من مñَاً ِمزته ـ مصبا
ÇLو ا¢ـتلطات ã|و يِّب@/ الطَّ من اòبيث ¨ـñا� Lو@ اXشـت}ات ã| يكون وذلک



ñَم ٢٤٦

يقولون@: والفقهاء غ�ه@/ عن انفصل ء@: ãÏ¿ال Úñو[ـ الُمْجِرمون@/ ا Ûv@أ اليوَم وامتازوا
ت Øñم من مأخوذ وكأ@نّه ومنافعه@, مَضاّره عرف ٕالzا انxي ٕاذا ِسّن واXراد :@ñا¦ي ِسّن

اKٔشياء@/

[يñاً ته Øñوم وتزييله@/ ء ãÏ¾ من ء ãÏ¾ ع�تزيّل يدّل صحيح أصل :@ñم ـ مقا
وا^اَز@: يتقّطع@/ أيى غيظاً@, Øñيتم ويَكاد بعض@/ من بعÎÉم Øñ] وامتازوا@: مñَاً@/ وِمزته

انفصل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بـ� ØFع وٕابانتـه ء ãÏ¾ خصـوصيّات تعي� هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
ـ مواّد وب� بيyا والفرق معنويّاً@/ أو ماّديّاً جهات@, ã| واXتشاwة اXش)كة اKٔشياء

الشّق@: اKٕنفراج@, الðيّل@, العزل@, القطع@, الفصل@, الفرق@,
بعده@/ وIقّقه بالوصل مقابلته الفصل@: ã| في4حظ
بعده@/ ويتحقّق بامع مقابلته الفرق@: ã|و =

ب�اKٔجزاء@/ وفصل حيلولة ٕاNاد مطلق القطع@: ã|و =
جريانه@/ ã| كان أمر شخصعن تنحية العزل@: ã|و =
فzا@/ ثابتاً@ كان نقطة عن ء ãÏ¾ تنّحيى الðيّل@: ã|و =

ب�الشيئ�@/ فرجة حصول اKٕنفراج@: ã|و =
/@K أم تفّرق حصل سواء املة ã| انفراج حصول الشّق@: ã|و =

:@ ã| Fك ـ ا¤سوس ّ اXاّديى ã| ñفا¦ي
. ٣ ـ الطَّيِّب ِمَن اòبيَث Òñ ÒZ Ø'ح َعلَيه Ôrأن ما اXؤمن�َع� لِيََذر اُ� كاَن ما@

/@١٧٩



٢٤٧ ميل

فيه@/ وآثاره اòبيث خصوصيّات جهة من اòبيث Øتع� يراد
:@ ã| Fك ـ يناس}ا ]ا ا�Kخرة nعا ã| ñوا¦ي

بَعٍض Òَع� بعَضُه بيَث Òò ا عَل ÒNو الطَّيِِّب ِمَن بيَث Òò ا اُ� Òñ Òß̈ Ìون Ò¿ Ö ÔJ Øsٕا�جه
/@٣٧ . ٨ ـ يعاً Òb كَُمه Òف�

/@٥٩ . ٣٦ ـ الُمْجِرمون ا Ûv أ اليوَم وامتازوا
/@٨ . ٦٧ ـ الَغيِظ ِمَن @ Ô Øñ Ò]@ @َتكاُد َتفوُر وهيىَ Îيقاً Ò¾ ا ÒG@ عوا ß Òd

تناسـب لطيفة ج«Êنيّة بل ليست]اّدّية@, Øsجه ونفس وا£رمون Øsجه فأهل
ا�Kخرة@/ nعا

الغيظ آثار ظهور وكذلک ارم@, خصوصيّات Øوتع� اòبث آثار ظهور واXراد
مشاهدًة@/ wا تعرف Mيث ا�Kثار بتلک وتشّخ½Îا

اXذكورة@/ م)ادفاtا سائر دون باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ميل@:
حgه ã| ا¡ا@كم ومال عنه@/ وحاَد تركه مَي4ً@: يل ÒZ الطريق عن ماَل ـ مصبا
Mوائجه@, أصاwم الدهر: علzم ومال ومَيّال@مبالغة, مايل, فهو وظلم, جار أيضاً: مي4ً
ويتعـّدي الكّل@, ã| ي4ً ÒWو Kًا ÒWو لغـة@, ال ÒZ ومال اسـتوائه@, عن زال ا¡ائط@: ومال
واÇßXيل خلقة@/ اKٕعوجاج تِعب@: باب من مصدر بفتحت� واÒXيَل والتضعيف@/ باGمزة
والعامّة أميال@/ ث4ثة الكّل عند والفرسخ اKٔرض@/ الب½Íمن مدي مقدار العرب@: عند

َملمول@/ هو ا Ø̂ وٕا خطأ@, وهو ميل@, به يُكتحل Xا تقول
كان فٕان منه@, جانب ٕا� ء ãÏ¿ال ã|رافLا�ع تدّل صحيحة كلمة ميل@: ـ مقا



ميل ٢٤٨

تَعðل ضخمة ُعقدة الرمل@: من واÒXي4ْء مَي4ًَ@, يل ÒZ مال يقال@: Òيَل@, Òf ء ãÏ¿ال ã| ِخلقة
من واKٔميَل الباب@/ قياس من وهيى الفروع@, الكث�ة الشجرة ي4ء@: ÒXوا ناحية@/ يل Ò]و
ِميل@/ اKٔميَل وbع Ìºجه@/ عن ف4ٔ@نّه الفرس@, ع� يثبت K الّذيى ٕانّه يقال الرجال@:

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

والتحقيق@:
باطل@, أو حّق ã| ء ãÏ¾ ٕا� أو ء ãÏ¾ عن ٕاLراف اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
اÇXيل مصاديقـه@: ومن اLKٕـراف@/ مطلق ]عـ$ فهو /@ ّ طبيعيى غ� أو ّ طبيعيى أمر ã|
وعن باKٕعوجاج@, لقـة ßòا وعن العدل@, وعن ا¡ّق@, ا¡كم وعن الطريق@, خّط عن

وهكذا@/ جانب@/ ã| وQّمعه الرمل وميل وا¡ائط@, البناء ã| اKٕستواء

تستعمل الرغبة مفهوم ã|و عن@/ Mرف تستعمل مع$العدول ã|استعملت فٕاذا
حرف@/ واسطة بدون تستعمل فيه ثبت Dف مطلق@اLKٕراف@واXيل اُريد وٕاذا Mرف@ٕا�@/

/@٢٧ . ٤ ـ ÓDعظ Rًيلوا َمي Ò] أن Îواِت Ú¿ال َيّتبعوَن الَّذين وُيريد
برنا¶ K نفسه ¾Îوات يتّبع من فٕاّن كنrفيه@, ØFع اLKٕراف لكم يتحقّق أن أيى
نفسـه يشxيه أمر كّل يتّبع فهو وحركاته@, أعFله ã| له هدف Kو حياته@, ã| له معيّناً
اKٕضطراب وحصول واZKٕان@, والطمأنينة الثبات زوال Kّٕا نظر فليس@Gم صورة, ّ بأيى

للمؤمن�@/ اXطلق واLKٕراف
قلوwم@/ ã| ما ميل وجود ٕا� ٕاشارة :@ ÓDعظ ـ كلمة ذ@كر ã|و

فتََذروها ْيل ÒXا ُكلَّ يلوا Ò]Rفrَحَرص ولو النِّساء Òب� َتعِدلوا أن َتسَتطيعوا ولَن
/@١٢٩ . ٤ ـ َعلَّقة ÔXكا@

منه@/ مَناص K ّ طبيعيى أمر املة ã| اÒXيل أّن ٕا� ٕاشارة اXيل@: كلَّ ـ قوله ã.ف



٢٤٩ ميل

اختيار Kو وجوده ã| له K@استق4ل ء@, ãÏ¿ب معلَّقاً يكون ما فٕاّن باXعلَّقة@: تشبzها وأمّا
كاXصلوبة@/ الزوجة فتكون صلوب@, ÒXكا فهو بوجه@, له ٕارادة Kو قدرة Kو

َميلًة َعَليكُم فَيميلوَن وأمِتَعِتكُم أْسـِلَحِتكُم َعن َتغفلوَن @َلو@ َكَفروا @الَّذيَن َودَّ
/@١٠٢ . ٤ ـ واحدةً

دفعة اXيلة هو ا¡رب ã|طلوبXا فٕاّن اXيل@: كّل دون الواحدة باÒXيلة هنا Ø%ع
اXيل@/ بكّل كان ولو بالتدريج K

دا_اً العـدّو فٕاّن اXقابل@, الطرف غفلة العدّو@: من ومقتضzا اXيلة هذه ومنشأ
الفرصة@/ ينتظر

,@oXا حرف Øk وقد أعـدائنا@/ مَكايد ومن أنفسـنا Ìور Ô¾ من ¥حفـظنا اللّهّم
@يطابق ـ ق ١٣٦٤@ه@/ سنة اKّٔول الربيع ¾Îر العا¾Ìمن ã|وذلک اGاء@/ حرف ويتلوه

فة@/ ØÌ¿Xا قم بلدة ã| ش@, ه@/ ٢.@٩.@١٣٦٤





بابحرفاGاء
ا£لّد١٢ إ� أّخرناه ا£ّلد@, هذا ã| Ørو�@ي الّلغات@, وسيع النون كانحرف ا@ ØXو

ها@:

ã|ُتقلب � ßa لغة ã|و الوقف@, ã| هاء تب� للتأنيث ã8ّال واGاء هوي@: ـ مصبا
مفتوحة Wدودة wمزة هاَء قيل@: مذّكر, كان@Xفرد وٕاذا [رة@وطلحة@/ فيقال: الوقف@تاء@,
بواو هاُءوا وللجمع التثنية@, بألف هاًء ول4ٕثن� هاِت@, ع� ومكسوة ُخذ@/ مع$ ع�
وهاَء ,@ ã ßçع$ها[ ã ßtها للمؤنّثة اُخري لغة ã|و مكسورة@, wمزة هاِء وللمؤنّثة امع@,
فتقول@: ,@oXا دخلت ا¢اطب) ã| *أيى الكاف ]ع$ كان فٕاذا ,@ Ó$ومع وزناً هاَك ]ع$
هاِت فيقال@: ,@Í½الق Øتع� والكاف التاء دخلت فٕاذا اXؤّنث@/ ã| وهاُؤنَّ هاُؤم@, هاؤما@,
,@ ã$أعِط التاء@: fع$ /@ ها@كُنَّ ها@ُكم@, ,@Fها@ك وهاِك@, وهاَك@, ,@ هاتُنَّ هاتوا@, هاتا@, ,@ ã ßçها

ُخذ@/ الكاف@: ومع$
حرف أن@تكون ـ أحدYا مَوِضعان: وGا ها: ـ ص@٩١ ãæمّا للرُّ ا¡روف ãæمعا
أوKِء@, Lن وها ذاِن@, Lن وها أنت@؟ أين لَک قال Xن جواٌب ذا@, أنا ها ـ Lو تنبيه@,
ها أنrاُوKء@, ها ذاِن@, Bأن ها ذا@, أنت وها أوKء@, Lـن ها تان@, Lن ها ِذه@, أنا وها
تاِن@, Yا ها ذاِن@, Yا ها ِذه@, هيى ها ذا@, هو ها أوKء@, أنتُـنَّ ها تان@, Bأن ها ِذه@, أنِت

اُوKِء@/ هّن ها أوKِء@, هم ها



ها ٢٥٢

وهؤKء@/ وهاتان@, وهذه@, هذاِن@, هذا@, ذلک@: ومن

هذا ـ Lو بعده@, ا¡ال ع� النكرة ُتنصب ولذلک التنبيه@, مع$ ها@: قولک ã|و
اKشارة@/ مع$ شئت وٕان التنبيه@, مع$ ا¡ال ã| العامل جعلَت شئت ٕان شيخاً@, ã�بَع
للواحد ها تقول@: ُخذ@/ ومعناه الفعل@, أÊºء من ÓÊºٕا تكون أن ها@: موضعيى من ãæوالثا
ثالثة@: ولغة ها@كم@/ ,@Fها@ك هاك@, تقول أن ثانية@: ولغة ومؤنّثاً@/ مذّكراً واKٕثن�واميع@,
ولغـة كتاِبيَه@/ اقَرُءوا هاُؤُم تعا�@: قال ـ هاُؤنَّ هاِء@, هاؤم@, هاُؤما@, هاَء@, تقول@: أن

/@ ãtوها ها@, رابعة@:
ها@, ã$يع التنبـيه حرف wا ويلحق ـ اKٕشارة أÊºء ـ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح
ٕالzا يق)ن تعّرف]ا اKٕشارة أÊºء Kّٔن كث�اً@, اKٕشارة أÊºَء اXفردات من يلحق وهو
Mروف أوائلها ã| ء فجيى ٕاليه@, اXشار ٕا� أخري Pارحة أو باليد اXتكلّم ٕاشارة من
اKٔشـياء من يُشـ� ء ãÏ¾ ّ أيى ٕا� وينـظر ٕاليه يلتفـت Ø8ح ا¢اطَب اXتكلُّم wا يُنبِّه

ا¡اÍÈة@/
ضـم�اً تكون أن ـ أحدها أوُجـه@: `سـة ع� اXفردة اGاء ـ اللبيب ã$مغ
وهيى للغيبة@, حرفاً تكون أن ـ ãæوالثا والنصب@/ اّر موضعيى ã| وتستعمل للغائب@,
لبيان ال4ّحقة وهيى كت@, للسَّ ـ والثالث وحدها@/ الضم�ٕايّا والتحقيق@أّن @ٕايّاه@, ã| اGاء
اKٕستفهام@/ Yزة من اXبَدلة ـ والرابع وأزيداه@/ وُهناه@, ِهَيـه@, ما Lو حرف أو حركة

الوقف@/ ã| ونعمه رaه التأنيثLو هاء ـ واòامس
مّد وNـوز ُخذ@, وهو لفعل ÓÊºٕا تكون أن ـ أحدها أوُجـه@: ث4ثة ع� وها@:
الكاف يستغ$عن أن اXمدودة ã| وNوز وبدوuا@, اòطاب بكاف وتُستعم4ن ألفها@,
/@ هاؤنَّ هاؤما@, هاِء@, هاؤم@, هاُؤما@, هاَء@, فيقال@: الكاف@, تصاريف Yزtا بت½Íيف
أربعة@: ع� فتدخل للتنبـيه تكون أن ـ الثالث للمؤّنث@/ ضمـ�اً تكون أن ـ ãæالثا



٢٥٣ ها

Ëºبٕا عنه Ò%¢ا الرفع ضم� ãæوالثا هذا@/ Lو بالبعيد@, ا¢تّصة غ� اKٕشارة أحدها
ã| وهيى الرجل@, ا Øv@أ يا Lو النداء@, ã| ّ أيى نعت والثالث أوKء@/ rأن ها Lو ٕاشارة@,
بقطع اِ#@, ها يقال@: ا¡رف@, حذف عند Ë»الق ã| ا# Ëºٕا والرابع للتنبيه@/ واجبة هذا

ووصلها@/ اGمزة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وجوه@: فيه اGاء حرف أّن

الغايب@, اXذّكر للمفرد الÊÉير من فهو ومضمومة@: Vّردة اGاء حرف ـ اKّٔول
ذلک تـناسب ÏÉقتÇ[ والتأنـيث@, وامع التثنية m4ع ¡وق من عوارض ويلحقه
هو Fك والياء@: فالك«Ìة واKٔلف@: الفتحة أو والياء@, الك«Ìة بلحوق فيؤّنث ا¡رف@,
ع� الدKلة ã| اKٔصل هيى فالك«Ìة وغ�ها@, اKٕشـارة وأÊºء اKٔفعال ã| اXتداول
اÊºKٔء ã|و وِذيى ãèÍÈوا تـÍÉب� :@ ã| Fك ال4ّزم@, اKشباع ÏÉقت[ والياء التأنيث@,

وغ�ها@/ اّر حالة ã| الستّة

يناسـبه واXفعول متّصل@, مفعول ضم� كوuا فبمناسبة واKٔلف@: الفتحة وأمّا
وٕايّاها@/ wÍÈا@, :@ ã| Fك التنوين@, عن عوضاً وٕاشباعها الفتحة

ا¢اطب تنبيه فzا يقصد bلة أو كلمة قبل ويذكر للتنبيه@, فهو ها@: ـ ãæوالثا
والنداء@/ اKٕشارة أÊºء ã| Fك مضموuا@, ٕا� يتوّجه Ø8ح

كذلک@/ أنا ها أنت@, ها هو@, ها فتقول@: ع�الضم�@, ويدخل
تلحق وقد ُخذ@/ أيى هاك@, فيقال@: ُخذ@, ]ع$ فيكون فعل@, Ëºٕا ها ـ والثالث
هاءا@, هاَء@, فيقال@: ا¢اطب@, اKٔمر بفعل تشـبzاً وامع@, والتثنـية اKٕفراد m4ع به

هاؤم@/ هاُؤما@, هاَء@, يقال@: وقد هاؤّن@, هاؤما@, هاِء@, هاُءوا@,



ها ٢٥٤

أعِط@/ ]ع$ هاِت@, فيقال@: بالتاء@, يستعمل وقد
هرقت ã| Fك اKٕيتاء من آِت واKٔصل اGمزة@, عن بدل فيه اGاء أّن ا¡ّق ولكّن

وٕايّاك@/ وأرجت أرقت واKٔصل وِهيّاك@, وهرجت

:@ ã| Fك ـ اKٕشارة Ëºٕا ã.ف
/@٦٣ . ٢٠ ـ َلساِحراِن هذاِن ٕاْن قالوا

/@١٩ . ٢٢ ـ م Ùwر ã| اخَتصموا َخ½Êِن هذاِن
/@٢٧ . ٢٨ ـ ßهاَت� Ú ã' ٕاحَديYبنَ اُنِكَحک أن ريُد اُ ã Ùæ ٕا

/@٢٤ . ٥ ـ قاِعدون هzنا@ ٕانّا
للمكان@/ الرابعة ã|و الثالثة@للتثنية@مؤّنثة@/ ã|و مذّكراً@/ ا�Kيت�اKُولي�للتثنية ã|

التنبيه@/ هاء أ¡قتwا وقد
:@ ã| Fك ـ النداء ã|و

سوُل@/ الرَّ ا Ûv@أ يا النّاُس@, ا Ûv@أ يا
:@ ã| Fك ـ الضم� ã|و

/@١٠٩ . ٤ ـ جاَدلrعyم أنrهؤ.ء ها
:@ ã| Fك ـ الكنايات ã|و

/@٤٢ . ٢٧ ـ عرُشک أهكذا قيل

:@ ã| Fك ـ امع ع4مة ¡وق ã|و
/@١٩ . ٦٩ ـ كتابيه اقرءوا@ هاؤم

ُخذ@/ ]ع$ ٕاËºفعل الصورة هذه ã| ها كلمة ٕاّن ويقال



٢٥٥ هبط

كلمة أّن الذاتّية@: الدKلة من قريبة ا Øu أ من الكلFت دKلة ã| مَبنانا ع� وبناًء
ع� فتُدّل تلفّظها@, ã| اللحن واخت4ف التعب� كيفيّة Mسب ودKلة مفهوماً Hتلف ها
ٕاذا والتـناول اKٔخذ وع� والشّدة@/ Í½وبالق بالتاء التعب� كان ٕاذا واKعطاء اKيتاء

اKٕستدعاء@/ وبلحن ã Ø$¦ا وMالة وباللينة Wدوداً Ø%ع
ومتلفّظاً ونظائرها اKٕشارة بأÊºء متّصلة ا Øuفٕا التنبيه@: كلمة اريان وع�هذا

والتوجيه@/ ع�التنبيه تدّل بعدها@: ]ا ع�تعلّقها يدّل بلحن wا
تلحق ا Ø̂ ٕا والتثنية@وامع) اKٕفراد m4ع* اللواحق أّن والدّقة@: التدّبر عند فظهر
واKٕستدعاء@/ واللينة اXّد صورة ã| أيى والتناول@, اKٔخذ التعب�بقصد ¡ن كان ٕاذا wا

الطاهر@/ ã|الصا oالسل القلب Kّٕا ٕاليه يتوّجه K$عXا وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هبط@:
وهبَطُت دور@/ Ô¡ا بوط@: ÒGوا ُهبوطاً@/ وهبط ع�اLدار@, تدّل كلمة هبط@: ـ مقا

اKٕبل@/ من الضاِمر بيط@: ÒGوا العليل@/ اXرض¡َم وهَبط ,@ غ�يى وهبَطت أنا
Çvُبط قليلة@: لغة ã|و نزل@, ÍÈب@: باب من هَبطاً وغ�ه اXاء هَبط ـ مصبا
باب من السلعة وهبط\ن يتعّدي@, Kو يتعّدي أنزلته@, وهبطته@: قعد@, باب من ُهبوطاً
ا Ø[ور أنقصت@/ ا¥ن@: من وهبطت عليه@, كان ما [ام عن نقص أيضاً@: هبوطاً ÍÈب
وهبطت انتقلت@, آخر موضع ٕا� موضع من وهبطت أهبطـته@/ فقيل باÇGمزة يى عدِّ
رسـول@: مثل واÒGبوط مسـجد@/ وزان الوحيى مهبط ومّكة@: نزلتـه@/ هبوطاً@: الواديى

ا¡دور@/
بالفتح@: واÒGبوط ا¡جـر@/ كُهبوط الَقهر@, سبيل ع� اLKٕـدار بوط@: ÔGا ـ مفر



هبط ٢٥٦

سـبيل فـع� اKٕنسان@: ã| اسـتعمل وٕاذا /@ غـ�يى وهبطت أنا هبطت يقال@: هِبط@, ÔXا
واXطر@/ والقرآن ا4Xئكة كٕانزال اKٕنزال 4Rف اKٕستخفاف@,

ومن ٕاقامة@, بعقبه نزول اGبوط أّن والcول@: ب�اÔGبوط الفرق ـ ٢٤٤ الفروق
انِزلوا ومعناه bيعاً@, مyا اهبطوا وقلنا ,@Í½م اهبطوا ومنه كذا@, مكان هبطنا قيل Øjn وٕان نزل ويقال فÇzا@, استقّر ٕاذا Kّٕا اKٔرَض@, هبط وK@يقال@: فzا ل4ٕقامة اKٔرَض

يستقّر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الcول ٕا�منxي فيه والنظر استقرار@, ã| ل Øcت هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
Tّل من الcول ابتداء جهة ٕا� الcول ã| النظر أّن Fك ,@ ّ ثانويى Tّل ã| اKٕستقرار وهو

Tل@/ ã| استقرار جهة فيه ي4حظ Kو ,@ Ø ãأّو�
اXاّدة@/ من تستفاد ف4 واKٕستخفاف@: القهر جهة وأمّا

/@٧٤ . ٢ ـ ا� َخشيِة ِبطِمن Òv ا ÒX ِمyا وٕاّن جارة@/// ß¡ا ِمن وٕاّن
اòشية العظمة@وMصول من بالتأّثر @مكانه@ٕا�سافل@ابل, ãعا� من @ينحدر أيى

فيه@/ ا4ل نفوذ من الذاتيّة
خوف@/ حصول مع ووقاية مراقبة هيى اòشية ٕاّن Øj

:@ ã| ما نظ� ا�Kية وهذه
. ٥٩ ـ ا� َخشيِة ِمن عاً ُمتصدِّ خاِشعاً لَرأيتَُه َجَبٍل َع� الُقـْرآَن هذا أنَزْلنا لَو

/@٢١

× Ø�Q ØFفل ا#@/ نور ÇQلِّيات من القرآن نور فٕاّن القرآن@, نور عظمة ã Ø�بتج أيى
َد@كّاً@/ َجَعلُه للَجَبِل



٢٥٧ هبط

وال%ودة@, وا¡رارة والر´ والنار كاXاء اXاّديات ã| اXاّدية اKُمور أّثرت فٕاذا
اللطيفة@/ النافذة الروحانيّات تؤّثر K فكيف

/@٤٨ . ١١ ـ َعلَيک وبََر@كاٍت ِمنّا بَسRٍم Yْهِبْط نوُح يا قيَل

فzا@/ واستقّر وغا^اً@, ساXاً اKٔرض ٕا�سطح السفينة من ٕانزل أيى
استخفاف@/ Kو قهر اXورد هذا ã|وليس

. ٧ ـ الّصاِغرين ٕانَّکمن فاخُرْج فzا ÚQَتتك لَکأن يكوُن fا ِمyا فاْهِبْط قاَل
/@١٣

Ø ãæروحا هبوط واXراد الساجدين@, ا4Xئكة مع فيه كنت الّذيى اXقام من أيى
اُخُرج أيى فاخُرج@, بعد@: Dف قوله عليه ويدّل اXبغوضّية@, مرتبة ٕا� القرب مرتبة من

الروحانّية@: مقام اLطاط بعد ا4Xئكة bاعة عن

/@١٧ . ٧ ـ َمدحوراً َمذُءوماً ِمyا قالYخرْج
السجود هذا فٕاّن ,@ Ø ãæالروحا والتذلّل اòضوع غاية أيضاً السجود من واXراد

القّديسة@/ اللطيفة ا4Xئكة nعا ã|ناسبXا هو
كالسجدة عمل وٕاظهار الرياء كذلک ا4Xئكة@, nعا ã| منتف Ø%التكـ أّن Fوك

باطنه@/ ã| ما خ4ف ع� الظاهريّة
للخروج سبب أعظم وهو التاّم@, واòضوع السجود قبال ã| Ø%التك أّن فيظهر

واòضوع@/ والروحانيّة الطاعة nعا من واGبوط
العـداوة فٕاّن خر@, ل�4 عدّواً البعض وكون التعاديى اKٕسـتكبار@: ع4مات ومن

يّدعيى فٕانّه @كالرياء@, فالتعاديى #@تعا�, اòضوع@والسجود فقدان عن يكشف يى والتعدِّ
باطناً@/ ه Ø%وتك Hلّفه مع خضوعاً



هباء ٢٥٨

/@٢٤ . ٧ ـ ُمستَقّر أ.رِض ã| ولكُم َعُدّو لبَعٍض بعُضكم Yهِبطوا قال

من فٕانّه اّنة@, ã| ا¡ياة ã| Ø ãأّو� عنوان والس4مة الس4مة@, قبال ã| فالَعداوة
عن ه Øcوالت اKٔجزاء ب� Dف كامل ونظم ء ãÏ¿ال ذات ã| اعتدال عن عبارة هو حيث

العيوب@:

@ا)نَّة@/ دُخلوا اُ َعليكُم َسRٌم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هباء@:
الشمس@/ ضوء ã| يُري الّذيى ـ اXنبّث ء ãÏ¿وال ال)اب@, ُدقاق هباء@: ـ مصبا

الغباُر وهبا ة Ò%الَغـ ـبْوة@: ÒGا منه فzا@/ ورقّة ة Ò%َغ ع� تدّل كلمة هبو@: ـ مقا
د@/ Ò ÒYو بال)اب اختلط الرماُد@: وهبا ال)اب@/ ُدقاق باء@: ÒGوا سطع@/ هاٍب@: فهو بو Òv

من ãèاGوا الر´@/ ه Øتُط� الّذيى ال)اب ـباء@: ÒGا يل@: Ôc ابن ـ ٤٥٤.٦ الxذيب
دخان@/ كأ@نّه اGواء ã| ساطع غبار اÒGبْوة الليث@: وقال ودّق@/ ارتفع ما ال)اب@:

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

والتحقيق@:

أو تراب جنس من اGواء ã| وارتفع ودّق رّق ما اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
اXاّدة@/ من منبعث أو ّ ماّديى ã| كان وسواء مثلها@, أو حجر أو رماد

/@٢٣ . ٢٥ ـ َمنثوراً َهباًء فَجعلناُه َعَمٍل ِمن َعِملوا@ ٕا�ما وقِدمنا
ا¡Çّق ال%نا¶ طبق وع� صحيح وهدف خلوص فيه يكن n ٕاذا العمل فٕاّن

خساراً@: وعمله عبثاً سعيه كان ّ اGKٕ×يى



٢٥٩ هجد

وُهـم نيا الدُّ ياِة Ò¡ ا ã| م Ôzَسـْع َضّل الَّذيَن @.ًFأع بأ.خ«Ìيَن ـئكُم ُننبِّ َهل ُقل
/@١٠٢ . ١٨ ـ م ÔGFفحِبَطْتأع سبون@///@ ÒJ

ورفـع بالكلّيّة نظمها واخت4ل وتدقّقها اKٔجزاء تشّتت هو العمل@: ã| فاÒGباء
الفضاء@/ ã| ة Øتط�Xا كالغ%ة وتأّصلها@, ثبوtا

أثر@/ الثبوت يب�من K Mيث التشّتت@, من مرتبة آخر هو اGباء fفهوم
/@٥ . ٥٦ ـ اً ُمنَبثّ هباًء فكاَنت َبّساً ا)باُل وُبّست

Mيث باء@, ÒGكا اXفتوتة اXبثوثة اKٔجزاء تكون أن ٕا� والبّث الفّت ينxيى أيى
والتأّصل@/ والثبوت والتشّخص النظم يرتفع

ا# خلق من كان سواء اXاّدة@, nعا وفناء ٕا�تفّتت ا�Kيت�الكرZت�ٕاشارة ã|و
وتأّثر رسوخ له ليس ماّدية جهة ã| اKٕنسان عمل من أو كابل@, الكب� اXتشّخص

/@ Ø ãæالروحا ãæنساKٕا القلب ã|
/@١٩ . ٤٦ ـ م Ô ÒGFمأع Ô Òz وليَُوفِّ َعِملوا@ ا@ ØW َدَرجاٌت وِلُكلٍّ

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

هجد@:
مثل هجود وامع هاجد@, فهو بالليل@, نام قعد@: باب من ُهجوداً هجد ـ مصبا
اKٔضداد@/ من فهو بالليل@, Ø�ص أيضاً@: وهَجد ركع@, مثل أيضاً@: وهَجد ورقود@/ راقد

واGاِجد@: نام@/ ٕاذا هجد@: يقال@: مكان@, ã| ركود ع� يدّل اُصيل هجد@: ـ مقا
قياسمستعمل, وهذا عنه@, جوَد ÔGا بص4ته@ترك كأ@نّه د, مxجِّ فهو لي4ً Ø�وٕان@ص ,mالنا

/@ Øjمتأ قيل منه وانت. jKٕا كِره فٕاذا ,@ ßjآ رجل يقال Fك@
استيقظوا ٕاذا وtّجدوا@: ناموا@, ٕاذا القوم@: هَجد الليث@: قال ـ ٣٦.٦ الxذيب



هجد ٢٦٠

أهجدُت ُبزُرج@: ابن بالليل@/ ã Ø�صXا واGاِجد@: ,@mالنا اGاجد@: @عبيدة@: ãèوعن@أ للص4ة@/
من واXعروف أ^ُته@, الرجَل@: وهّجدت غ�ه@: وقال أيقظـته@/ وهّجدُته@: أ^ـُته@, الرجَل
آخر النـوم من الص4ة ٕا� mالقا فهو اxXّجد وأمّا /@mالنـا اGاجَد أّن العرب@: @ك4م
متحنِّث@, للعابد قيل أ@نّه Fك نفسـه@, عن اGجود Kٕلقائه د مxجِّ له قيل وكأ@نّه الليل@,

/@jKٕا وهو نفسه عن نث ß¡ا Kٕلقائه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو Îر Òº ã| بتوّجه اXاّدية اXشاغل من التفّرغ هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
واKٕختيار@, ع�اXطاوعة ويدّل تفّعل والxّجد اXتعال@/ ا# ã| بعبادة أو واس)احة نوم
Tيط ã| Kّٕا مصداقه Iقّق Zكن K$عXا هذا فٕاّن الليل@, ã| طَوعاً التفّرغ اختيار أيى

غالباً@/ الليل

اKٔصل@/ أجزاء من والنوم والص4ة مفاهoالليل فليست
الصيغة@/ عليه تدّل ف4 اGجود@: ٕالقاء مفهوم وأمّا

/@٨٠ . ١٧ ـ موداً ÒT َمقاماً َربَُّک َيبَعثََک Ïأن Ò»َع لََک ناِفلًة بِه ْد جَّ Òxف اللَّْيِل وِمن
ٕاّن أيى الxّجد@, من حال والنافلة الليل@, من اXستفاد البعض ٕا� راجع الضم�

النفل@/ راجع ـ وا¡الة اXّدة باعتبار والتأنيث النوافل@, من لک يكون الxّجد هذا
اXاّدة@/ ã| مأخوذ غ� الليل مفهوم أّن ع� يدّل الليل وذ@كر

ّ Kٔيى التـفّرغ@, Vّرد اXطلوب أّن ع� يدّل اXتعلَّق@: جهة من الxّجد وٕاط4ق
هو التفّرغ ]وضوع واXناسب توّجه@/ أو فكر أو ص4ة أو ذ@كر من ,@ Ø ãæروحا برنا¶

البدنّية@/ العبادة Øj والتفّكر@, التوّجه



٢٦١ هجر

تـفّكر فٕاّن ,@ موداً ÒT َمقاماً@ َربَُّک َيبعثََک Ïأن Ò»َع ـ تعا� قوله هذا ع� ويدّل
¾Îود NKابه وسنوات@, بل سـنة@, عبادة يعادل خالص وقلب فارغ Tّل ã| ساعة

روحانّية@/ وحقائق ٕاG×يّة معارف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هجر@:
اXريض وهجر اGجران@/ ËºKٕوا قطعته@, قتل@: باب من َهجراً هجرته ـ مصبا
باب من ُجر Òv هجر من Ëºٕا وهو الفحش@, جر@: ÔGوا وهذي@/ خلط هجراً@: ك4مه ã|
قبل به يتكلّم كان ما جاوز Ø8ح أ@ك@منه ٕاذا منطقه@: ã| أهَجر أخري@, لغة وفيه قتل@,
أيى باGاجرات@, ورماه قبيحاً@, Kًقو فيه وقلت به اسxزأت بالرجل@: وأهجرت ذلک@,
بلد ٕا� بلد مفارقة واGجرة@: وتاِمر@/ Kبن باب من وهذه فحش@, فzا ã8ّال بالكلFت

هجرته@/ موضع أيى مهاَجره@, وهذه غ�ه@/
ء ãÏ¾ شـدِّ ع� ـ وا�Kخر وقطع@/ قَطيعة ع� أحدYا يدّل أص4ن هجر@: مقا
دار@: ٕا� دار من القوم وهاَجر جران@/ ßGا وكذلک الوصل@, ضّد جر@: ÒGا ـ فاKّٔول وربطه@/
واÇÒGج� جر ÒGوا باXهاجرين@/ تشـبّه هَجر@: Ò]و الرجل ر جَّ Òtو للثانيـة@, اKُو� تركوا
Çيت Ødو الوقت@, ذلک ã| ساروا روا@: وهجَّ ا¡ّر@, اشتداد عند الyار نصف واGاِجرة@:
اÇÔGجر@: الباب ومن اجروا@/ Òt قد م Øu@كأ بيوtـم@, ã| يسـتكنّون الناس Kّٔن هاِجرًة
باGاجرات@, ورماه @مَنطقه@/ ã|@الرجل يقال@أهَجر اXنطق, ã|@فحاشKٕا جر: ÔGوا اÒGَذيان@/
ء ãÏ¾ هذا ويقولون خ�فيه@/ K الّذيى اXهجور من Kٔ@نّه كلّه هذا يى Ødو الفضائح@, وهيى
هذا ويقولون@: هَجرها@/ قد اKٔشياء ومباينته جودته من كأ@نّه له@, نظ� K أيى َهجر@,

أ@كرُم@/ أيى هذا@, ِمن أهجُر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هجر ٢٦٢

والتحقيق@:
واXهاَجرة /@Fyبي ارتباط وجود مع ء ãÏ¾ ترك هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
وٕاذا عـنه@/ با¡ركة ال)ك اسـتمرار ي4زم اXع$ وهذا اسـتمرار@, ع� وتدّل مفاعلة

ٕاليه@/ وامتدادYا وا¡ركة ال)ك ع�انxاء تدّل ٕا�@: استعملتMرف
ا¡ـالة عن اòروج فباعتـبار والفضـيحة@: واKٕفحاش ـَذيان ÒGا oمفاه وأمّا

غ�Yا@/ أو غضب أو ]رض وتركها الطبيعيّة
/@٥ . ٧٤ ـ فاهُجر جَز والرُّ

/@٤٦ . ١٩ ـ اً َمليّ ãæواهُجر

/@١٠ . ٧٣ ـ Rًي Òb َهجراً واهُجرهم

/@٣٤ . ٤ ـ ضاِجع ÒX ا ã| واهُجروُهنَّ

الرابطة@/ وجود مع ال)ك يراد
مطلقاً@/ والتخلية اليد رفع هو ال)ك أّن وسبق

/@٢١٨ . ٢ ـ ا� َسبيل ã| وجاَهدوا هاَجروا والَّذيَن آَمنوا الَّذيَن ٕاّن

/@٧٢ . ٨ ـ ا� َسبيل ã| Îم ß»وأنُف م ßGبأموا وجاَهدوا وهاَجروا آمنوا اّلذيَن ٕاّن
اÇXتعال@: ا# ٕا� السـلوك مراتب من ث4ث مراتب ع� تدّل FGوأمثا ا�Kيتان
باKٔموال فzا وا£اهدة الروحانيّة ا¡ياة ٕا� والتوّجه اXربوطة@, الدنيا وترك اZKٕان@,

واKٔنفس@/

/@١٠٠ . ٩ ـ وأ.نصار اXهاجريَن ِمن لون أ.وَّ والّساِبقوَن
/@١٠٠ . ٤ ـ ورسولِِه ٕا�اِ� ُمهاِجراً َبينه ِمن ُرج ÒOَوَمن



٢٦٣ هجع

وبالصيغة الدنيا@/ با¡ياة التعلّق ترك ع� باXاّدة يدّل اXفاعلة بصيغة فالتعب�
اXتعال@/ ا# ٕا� وا¡ركة ع�الس� فينطبق فآناً@, آناً ال)ك ذلک استمرار ع�

اXوارد@/ هذه ã| واGيئة باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هجع@:
اGجوع يطلق Kو السّكيت@: ابن قال بالليل@/ نام ُهجوعاً@: َجع Òv هَجع ـ مصبا

الليل@/ ع�نوم Kّٕا
َهجعة@/ بعد ولقيته لي4ً@, نام ُهجوعاً@: وهَجع نوم@, ع� تدّل كلمة هَجع@: ـ مقا
من خفيفة نَومة بعد أيى َهجعة@, بعَد ف4ناً أتيت يقال@: ـ ١٢٩ . ١ الÇxذيب
:@ Ø ãèعراKٔا ابن عن وَهواِجع@/ ع ُهجَّ ونِسوة هُجوع وقوم نام@, ٕاذا هَجع@, وقد الليل@, أّول
من وأصـله وِمهجع@, وُهَجعة وِهجَعة ِهجع به يراد ØFع الغافل اaKٔق للرجل يقال@:
ابـن واحد@, ]ع$ وَهزيع@: الليـل من َهجيع ÏÉم تـراب@: أبو النَّـوم@/ وهو اÔGجوع
َهجعاً@, vَجع الرجل جوُع هَجع يل@: Ôc ابن سكن@/ ٕاذا وهجأ@, َغَرثه هَجع :@ Ø ãèعراKٔا

جوعه@/ Ì»انك أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã|حساسKٕوا التحّرك ã| وانكسار سكون هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى

ã| للسكون ا4Xزم وا¡مق ليل@, غ� أو لي4ً اòفيـف النوم مصاديقـه@: ومن
Iّرك@اوع@وسكونه@/ @نفس@الليل@بفقدان@التحّرك@فيه@,@وانكسار ã|@حساس@,@وسكونKٕا

تعا�@: قوله عليه ويدّل بالليل@/ Kو بالنوم فيه اختصاص K اXاّدة fفهوم



هّد ٢٦٤

ُهم وبأ.سحار َجعوَن Òv ما اللَّيِل ِمَن Rًَقلي كانوا وُعيون@/// َجنّاٍت ã| Òتّق�Xا ٕانَّ
/@١٧ . ٥١ ـ َيستغِفرون

ع� اXاّدتـ� ã| دKلة Kو بالسحر@, اKسـتغفار أّن Fك باللـيل قيّد فاÔGجوع
القيدين@/

القوي وٕاعFل التحّرك عن اXانع واKٕس)احة والتوقّف السكون مطلق فاXراد
غ�ه@/ أو بنوم والباطنّية@, الظاهريّة البدنيّة

السحر, أّول ã| يستغفر Øj @أ@ك@لياليه@, ã| وي«Îر bيع@أوقاته@, ã| Nاهد ãّت�Xفا
ونقص@/ ضعف ã| دا_اً نفسه يري فٕانّه

وب4غاً KًFك Kتوجب النوم فٕاّن@قلّة لطف@زائد, النوم@: التعب�باGجوع@دون ã|و
ال4ّزمة@/ ا¡ّق@وع�@خ4ف@الوظيفة ما@هو خ4ف ال«Îر يكون اXقصود@,@وقد ٕا�@ما@هو

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

هّد@:

هدمته@/ هّداً@: وهددته وَهدم@/ ËÉوَه Ì»ك ع� يدّل صحيح أصل هّد@: ـ مقا
وعن /@ ُهدَّ كأ@نّـه الضعيف@, الرجال@: من فاGّد القـياس@/ هذا ٕا� كلّه البـاب ويرجع
أيى ِهّد فابان ,@Ì»بالك ِهّد وابان /@hالكر اواد الرجال@: من ـّد ÒGا :@ Ø ãèعراKٔا ابن
َوقـع َصوت ـّدة@: ÒGا اKٔصوات ري ÒV Nريى ا ØWو اِله@/ ßX اGاّد hالكر ـّد@: ÒGوا َمهدود@,
حّر@كتـه ا@: Òyٕاب اXرأة وَهدَهدت ت@/ صوَّ مـام@: Ò¡ا وَهدَهد معروف@, دهد ÔGوا ا¡ائط@/

لينام@/

توّعده ده@: وtدَّ وهّدده فاuّد@, صوت@, بشّدة هدمته هّداً@: البناَء هددت ـ مصبا
بالعقوبة@/



٢٦٥ هّد

ركَنه@/ أوهنت صيبة@: ÔXا تْه وهدَّ وَضعَضعه@/ ك«Ìه َهّداً@: ه دُّ Òv الِبناَء َهدَّ ـ صحا
من ك هدَّ برجـل مررت تَقول والقـّوة@, لَد Òبا عليه ã$اُث ٕاذا ـّد@, Ò Ôv ف4ن :@ اKٔصمعيى

اِسنه@/ ÒT وصُف أثقلَک معناه رجل@,

صوت ـّدة@: ÒGوا فيyدم ]ّرة ّد Ò Ôv كحائط ,@Ì»والك ديد الشَّ اÒGدم ـّد@: ÒGا ـ لسا
الغليظ@/ الصوت واÒGَدد@: واÒGّد جبل@/ ناحية أو حائط سقوط@ركن@أو من تسمعه شديد

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

والتحقيق@:

أو Ì»بك كان سـواء دفعة@, الشـديد اGدم هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
غ�ه@/ أو وأساس ركن باuدام أو بتضعضع

أ@ك%@/ ٕاشتقاق واGبط@: واGطل واGدل واGدر اGدم وب�مواد وبيyا
اKٔصل@, لوازم fن بان@: Òوا واÔXثقَل والضعيف والصوت hالكر ـ@ oمفاه وأمّا

الشديد@/ اGدم مصاديق من يكن n ما
/@٩٠ . ١٩ ـ َهّداً باُل Ù( ا ّر ß ÒHو أ.ْرُض وَتنَشّق

دعوا م Øu@بأ مyدمة@, ابال تسقط أيى صوتUصوص@, مع السقوط هو ّر Òòا
َولداً@/ يتّخذ أن للرaن ينبغيى وما َولداً@, للرaن

ã| مؤّثر Kو الواحد@, با# ومتقّوم بالتوحيد mقا هو Çا Ø̂ ٕا اXاّدة nعا نظام فٕاّن
كذباً@, ع�ا# اف)وا فقد َولداً@: الرaن ذ ØHا قالوا فٕاذا القّيوم@, ّ ا¡يى هو Kّٕا النظام ذلک

ا¡ّق@/ غ� ٕاGاً وعبدوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هدم ٢٦٦

هدم@:
أهِدمه@/ ا¡ائط وهَدمت عليه@, يقاس Øj بناء@, حّط ع� يدّل أصل هدم@: ـ مقا
أيى َهَدم وِدماؤهم أهدام@, وامع ,@ ãالبا� الثوب دم@: ßGا الباب ومن م@/ دَّ Òt ما واÒGَدم@:

يُطلبwا@/ فلم ُهدمت قد ا Øu@كأ َهَدر@,
ã| اسـتع� Øj فاuدم@, أسقطته ÍÈب@: باب من َهدماً البناء هَدمت ـ مصبا

فسقط@/ ّدم Òt ما واÒGَدم@: وLوه@/ اKٔمر من أبرمه ما هدمت فقيل اKٔشياء@, bيع
وهّدموا ّدم@, Òtو فاuدم مه وهدَّ َهدماً@, ِدمه Òv هَدمه البناء@, نقيض دم@: ÒGا ـ لسا

البيوت@/ ã$يع اXَدر قَلع اGدم :@ Ø ãèعراKٔا ابن للك@ة@/ شّدد م@, Òtبيو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
كان طريق ّ يُب$بأيى Xا مطلق وٕاسقاط نقض هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

تكون@/ كيفيّة ّ وبأيى

ودم منسوج@, ثوب أو بناء@, من اXوضـوعات@, باخت4ف Oتلف اXع$ وهذا
ومبالغة@/ شّدة فيه hدxوال جاٍر@/ T)م

وَمساِجُد وَصَلواٌت وِبَيٌع َصوامُع َمْت دِّ ÔGببعض Îم ÒÉبع النّاَس اِ� َدفُع ولَو.
/@٤٠ . ٢٢ ـ ا� ÔËºٕا فzا ُيذكَر

واستي4ؤهم قدرtم وٕاعFل نفوذهم يُدفَع n وا¢الف�@لو اÌ¿Xك�@والكفّار فٕاّن
Iت مقهـورين الضـعفاء من ا¡ّق وأهل حكومxم Iت Tكوم� اXسلمون لكان
اXسلم�@, ومَساجد الzود النَّصاري@وَصلوات الرهبانّية@وِبيَع َصوامع فُهّدمت نفوذهم,



٢٦٧ ُهدهد

ا¡ّق@/ أهل ع� الكفر وغلب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ُهدهد@:
واÇمع ُهدُهد@, الطـ� من َقرقر ما وكّل َقرَقر@, الطائر@: وَهدَهَد هدد@: ـ لسا
َء ãÏ¿ال وَهدَهَد ا¡FÒم@/ من دير ÒGا الكث� داِهد@: ÔGوا دُهد ÔGا حنيفة@: أبو وقال َهداِهد@/

حّر@كه@/ وهدهده@: هَدَره@/ ُسفل@: ٕا� ُعلو من
واÇÔGدُهد ا¡ائط@/ َوقع صوت ة@: ـدَّ ÒGا اKٔصوات ري ÒV Nريى ا ØWو هّد@: ـ مقا

ت@/ صوَّ ا¡Fم@: وَهدَهد معروف@/
íط�من وهو كث�ة خطوط@وألوان معروف@ذو طائر ـ ٢@.@٦٥٥ ا¡يوان حياة
ٕانّه عنه ويذكر جنسه@, bيع ã| عاّم وهذا الزبل@, ã| يَفحص*يبيض) Kٔ@نّه طبعاً@, الر´
من@ُهدهد@/ ÔÍ½أب وقالوا الزجاجة, @باطن ã|@نسانKٕا يراه Fك @باطن@اKٔرض ã| يري@اXاء

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

والتحقيق@:

ã|و لطيف@, طويل منقار له ا¡Fم من أصغر وهو معلوم@, لطائر Ëºٕا الكلمة أّن
أوساط ٕا� ويأويى منفرداً وJيي ا¡¿Ìات من يأ@كل وهو الريش@, من طائفة رأسه

حلقه@/ ã| بال)جيع يصّوت أيى ُيقرقر وهو الشكل@, حسن وهو اKٔشجار@,
َعذاباً بنَّـه الغائبـ�ُ.عذِّ ِمَن كاَن أم ْدُهـَد ÔGا أَري . ã� ما َفقال Ò Ö� الطَّ وَتفقَّد
طبِه ß ÔI Òn ]ا فقالأحطُت بعيد @ Òغ� fَكَث àُمب� بُسلطاٍن ã ØO لَيأتيَ ٔ.ذMنَّهأو أو شديداً@

/@٢٢ . ٢٧ ـ

:@١٦ . ٢٧ ã| تعا� ويقول



هدي ٢٦٨

لُسلDَن Ì ß¿وُح ء@/// ãÏ Ò¾ ُكّل ِمن واوِتينا � الطَّ َمنِطَق ُعّلمنا النّاُس ا Ûv أ يا وقال
قوGا@/ من ضاحكاً Ë Ú»فتب عون@/// يوَز �فُهم والطَّ وإ.نس ّن ß(ا من ُجنوُده

واKٕنس والط� اّن وجعل الط�@, منطق علّمه وجّل عّز ا# بأّن ´Í½ت فzا
وسلطانه@/ حgه Iت وحكومة جنوداً

واقعاً داود الط�مع وتسبيح وعي«Ï*ع) ٕابراهo*ع) الط�من ٕاحياء كان فٕاذا
الط�@/ راجع ـ أÎºل فتعلoمنطقه تعا�@, ا# بٕاذن

أمره ا Ø̂ ٕا ٕارادته@: ]جّرد توجد ã8ّال التكوينيّة اGKٕيّة اKُمور من ا# oتعل ٕاّن Øj
وسيلة ّ ٕا�أيى وK@يتوقّف اXراد@, ما@هو فيتحقّق فيكون@, كن@, يقولله أن شيئاً أراد ٕاذا

اKٔجسام@/ nعا ã| Fك وعلّة وسبب
علمهم وليس وتفاهم@, ارتباط بيyا ã8ّال والطيور ا¡يوانات أنواع ã| Fك وهذا

/@ ّ ا¡ضوريى Ø ãæالوجدا بالعلم بل والتحصيل@, بالكسب
ٕالقاء ã| Fك ل4ٔنبياء@, واXعجزات اòوارق سائر من بأصعب oالتعل هذا وليس

يأفكون@/ ما تلقف ثعباناً وص�ورtا العصا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هدي@:

يتعّدي غ�هم ولغة ا¡جاز@/ لغة هذه ِهداية@, أهديه الطريَق هديتـه ـ مصبا
واÇGدي هُـدًي@, اZKان ٕا� ا# وهداه وللطريق@, الطريق ٕا� هديتـه فيقال با¡رف
فيقال للمفعول ويُب$ وَهِدّية@, ّ َهِديى فهيى ِهـداًء بَعلها ٕا� العروَس وَهديُت البـيان@/
ٕا� Çَدي Ôv ما :@ واÒGديى مُهداة@/ فهيى عي4ن@, قيس لغة وأهديxا َمهدّية@, فهيى ُهِديت
للرجـل وأهديت والتخفيف@/ بالتثقيل هدية الواحدة وOـّفف@, يثقّل النَّعم من ا¡رم



٢٦٩ هدي

ٕا� بعÎÉم أهدي القوُم اَدي Òtو غ�@/ K بالتثقيل َهِديّة فهو ٕا@كراماً ٕاليه به بعثت @كذا@:
ِجهته@/ أيى أمره@, َ هَديى وعَرف َهديَه أحسَن ما يقال الس�ة@, :@ واÒGْديى بعض@/

ـ فاKّٔول لََطف@/ بَعثة وا�Kخر ل4ٕرشاد@/ التقّدم أحدYا أص4ن@: هدي@: ـ مقا
هذا@, وينشـعب هاٍد@/ لذلک متقّدم وكّل Kُرِشده@/ تَقّدمتـه أيى الطريَق@, هديته قوGم
تتقـّدم ا Øu@Kٔ العصـا@, واGاِدية@: هُدًي@/ هديتـه تقول@: الضـ4لة@/ خ4ف اÔGدي فيقال
أحسَن وما ِجهـته@, أيى أمره@, َ هَديى ف4ن نظر الباب@: ومن ُترشـده@/ ا Øu@كأ سكها ÔW
يقال مَوّدة@, ٕا�ذيى لَطَف من أهديَت ما اÒGِدّية@: ـ ا�Kخر واKٔصل َهدَيه@/ أيى ِهديته@,
العـروس@/ :@ ّ اÒGِديى الباب@: ومن عليه@/ دي Ôt الطَّبق واßXهَدي@: ٕاهداًء@/ اُهِديى أهديت

النََّعم@/ من اُهِديى ما :@ ّ واÒGِديى واÒGدي
لتـقّدمها َ اÇGاديى الُعـنق يت Ø Ôd وقد هاٍد@, فهو vِديى هَدي ـ ١٧٢ اKٕشتقاق

اَسد@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا� الوصـول من وا¦كّن الرشد طريق بيان هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

ٕاليه@/ دKلة أيى ء@, ãÏ¿ال
والفساد@, ØÌ¿ال ٕا� الدKلة وهو ّ الغيى يقابله والّرشاد الّض4لة@/ يقابلها فاGداية

والص4ح@/ �òا ٕا� اKٕهتداء هو الّرشاد أّن Fك@
/@ ØÌ¾ أو خ�@, ã|و ,@ ّ معنويى أو ,@ ّ ماّديى ã| تكون واGداية

:@ ã| Fك ـ@ اXاّدية فاGداية
.@١٦ @ـ@ َتدون Ö Òt لعلَّكُم Rًُوُسب وأuاراً بكُم يَد@ Ò] أن ÒãÏ ßºَروا أ.ْرِض ã| Ò%وأل

/@١٥



هدي ٢٧٠

يقول@: Øj وأسفارهم@, الدنيويّة معاي¿Îم ã| أيى

َتدون@/ Òv ُهم وبالنَّْجم وَعRماٍت

والع4مات ا�Kيات السبل@بتلک ã| اKٕهتداء فٕاّن اKٕهتداء@, مطلق يراد وZكن@أن
/@ ّ معنويى واهتداء توّجه ٕا� يرشد الظاهريّة

:@ ã| Fك ـ ّ اXعنويى واKٕهتداء
/@٧٣ . ٢١ ـ بأمرنا دون Òv ًة Ø_وَجَعلناُهمأ
/@١٢٠ . ٢ ـ دي ÔGا هَو ا� ُهَدي ٕانَّ ُقل

:@ ã| Fك ـ ØÌ¿ال ٕا� واGداية
/@٤ . ٢٢ ـ ع� السَّ ٕا�َعذاب ديه Òvو ُيضلّه فأ@نَُّه تََوّ.ه َمن أ@نَُّه َعلَيه @ُكِتَب

ٕا� والدKلة اKٕض4ل حقّهم ã| Zكن K وأولياءه تعا�وأنبياءه ا# O.أّن Kو
والفساد@: ØÌ¿ال

/@٢٨٥ . ٢ ـ ÒÌ Ö»الُع بكُم ُيريُد@ و. ÒÌ Ö» اليُ بكُم اُ� ُيريُد
/@٣١ . ٤٠ ـ للِعباد @ ÓFُظل ُيريُد اُ� وما

/@٢٢١ . ٢ ـ ْغفرة ÒXوا ٕا�ا)نّة َيدعو وا�
/@١٠٤ . ٣ ـ Ö� Òòٕا�ا َيدعوَن ٌة اُمَّ ِمْنكُم ولَتكُن

والنار العذاب كنسبة هيى ا Ø̂ فٕا وجّل@: عّز ا# ٕا� ØÌ¿وال اKٕض4ل نسبة وأمّا
وا4òف@, ØÌ¿ازاة@أهل@الV@الدنيا@,@فٕاّن ã|@القصاص@وا£ازاة@@ٕاليه @القيامة@,@وكنسبة ã|@ٕاليه�ع عون فيه والتساهل وا¡ّق@, العدالة ع� هو ا Ø̂ ٕا والطغيان@: العدوان أهل وأخذ

اXظلوم�@/ ¡قوق وتضييع والفساد@, الظلم



٢٧١ هدي

/@٢٥٨ . ٢ ـ �Xالظّا القوَم ديى Òv وا�.

/@٢٦٤ . ٢ ـ الكاِفرين القوَم ديى Òv وا�.

/@٢٤ . ٩ ـ الفاِسق� القوَم ديى Òv وا�.

/@٢٨ . ٤٠ كَّذابـ ف ßÌ»ُم هَو َمن ديى Òv ا�. ٕاّن

nو بأعGFم مبا¾Ìين ماداموا الكّذاب@, ف ßÌ»Xوا والفاسق والكافر nالظا فٕاّن
عوناً Kّٕا ا¡الة هذه ã| هدايxم ينتج Kو اGداية@, بقبول فzم اقتضاء ف4 عyا@: يتوبوا

ع�ا¡ّق@/ Gم
دون ِمن أولياَء Òالّشياط� ذوا ØHا م Úuٕا Rلُة الضَّ علzُم حقَّ وفريقاً هَدي َفريقاً

/@٣٠ . ٧ ـ ا�

َهَدي َمن م Ôy ßf الطّاغوَت واجتِنبوا اَ� Yعُبدوا أن َرسوً. اُّمٍة كلِّ ã| َبعثنا وَلَقد
/@٣٦ . ١٦ ـ Rلة الضَّ حقَّتعليِه َمن م Ôyوِم اُ�

ف4 فرد@: ã| الض4ُل وحّق oسـتقXا وال½Íاط ا¡Çّق عن اLKٕراف ثبت فٕاذا
الداعيى اXبعوث رسوله هداية أو ا# هداية قبال ã| كان ولو اGداية, اقتضاء فيه يوجد

ا¡ّق@/ ٕا�
كتابه@: ومن رسوله من أو وجّل@, عّز ا# من ٕامّا اGداية ٕاّن Øj

K@تنفّک ٕارادته فٕاّن الواقعّية@, وIقّق ٕا�اXطلوب اKٕيصال هيى ا#@: من فاGداية
تعا�@: فيقول ـ راّد وK@يرّده مانع وZ@Kنعه اXراد@, عن

/@٢١٣ . ٢ ـ oُمستق Íاٍط ß¼ ٕا� َيشاُء َمن ديى Òv واُ�
/@٣٥ . ٢٤ ـ َيشاء َمن لنوره ا� ديى Òv َع�نور ُنوٌر

/@٩٧ . ١٧ ـ اXهتِد فهَو اُ� وَمنvِد



هدي ٢٧٢

/@٤٢ . ٤٢ ـ oُمستق ¼Íاٍط ٕا� ديى Òx لَ وٕانََّک

اÇXراد ٕا� الدKلة ]ع$ فهيى كتابه@: ومن أوليائه ومن رسوله من اGداية غ�وأمّا نف«Îا ã| ٕارادtم فٕاّن ,@K أم اXطلوب حصل سواء اXطلوب@, ٕا� الطريق وبيان
وجّل@/ عّز ا# أراد ٕاذا Kّٕا تؤّثر Kو نافذة

تعا�@: ا# يقول
/@٥٦ . ٢٨ ـ َيشاء َمن ديى Òv اَ� ولكنَّ أحببَت َمن ديى Òt ٕانّک.

/@٢٨ . ٤٨ ـ ُكلّه ين َع� الدِّ َدي ودينِ ا¡قّ لُيظهَرُه ÔGأرَسلَ َرسولَهُ با@ اّلذيى هَو
/@٢٧٢ . ٢ ـ َيشاء َمن ديى Òv اَ� ولكنَّ ُهداهم عليَک ليَس

/@٥٧ . ١٨ ـ أبداً ٕاذاً@ تدوا@ Òvفلَن دي ÔGٕا�ا َتدُعهم وٕان
/@٣ . ٣١ ـ ورaًة ا¡كoُهدًي الكتاب آياُت ِتلَک

أّن Kّٕا اXـوارد@, bيع ã| الرشـد طريق وبيان الدKلة ]ع$ اGـداية أّن فظهر
وIقيقه@/ ٕا�اXطلوب Kًوٕايصا قاطعيّة يوجب مورد ّ أيى ã| وجّل عّز ا# ٕارادة ضميمة

:@ Ø ã$تكوي أو ّ ت¿Ìيعيى ٕامّا تعا� ا# من اGداية ٕاّن Øj
:@ ã| Fك ّ فالت¿Ìيعيى

/@١٦١ . ٦ ـ ُمْستَقoِديناً Íاٍط ß¼ ٕا� ã Ùèَر ãæَهدا ãO ٕانّ ُقل

:@ ã| Fك Ø ã$والتكوي
/@٥٠ . ٢٠ ـ َهَدي Ú Ôj خلَقه ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ أعطَي الَّذيى َربُّنا

ويطلب@, ما@ُيراد ٕا� بالنسبة قاطعيّة تعا�فzا ا# من فاGداية حال@: ّ وع�أيى
:@ ã| فاGداية



٢٧٣ هرب

/@٣ . ٧٦ ـ @َكفوراً وٕاّما شا@ِكراً ٕاّما بيَل السَّ هديناه ٕانّا
/@١٧ . ٤١ ـ العمي فاْسَتحّبوا ْيناُهم فَهَد \وُد وأّما

\ود@/ هداية من اKّٔوليّة وباXرتبة اXراد@, وهو بالسبيل يتعلّق
الكرZة@: مع$ا�Kيات يعلم اXذكورة اXطالب هذه ومن
/@٩٣ . ١٦ ـ َيشاء َمن ديى Òvو َيشاء َمن ُيضّل ولكن
/@٨ . ٣٥ ـ َيشاء َمن ديى Òvو َيشاء َمن ُيضّل ا� فٕانَّ

/@٨٨ . ٤ ـ ا� َمنأضلَّ دوا Òt أُتريدونأن
/@١٥٥ . ٧ ـ َتشاء َمن ديى Òtو َتشاء َمن wا ُتِضّل فتنتُک ٕاّ. هيىَ ٕان

اKٕض4ل وأمّا الذاتّية@, والرaانيّة ا¡قّة الرaة باقتضاء Ø ãأّو� أصل اGداية فٕاّن
والكفر التعّديى مورد ã|و الطرف@, ã| الض4ل ثبوت صورة ã| يتصّور ØãÏÈعر أمر فهو

والفسق@/ والظلم

tتديى ا Øu@فكأ ٕا�مطلوب@, والسوق فzا الدKلة فباعتبار دّية@: ÒGوا@ اÒGديى وأمّا
مقصود@/ Tّل ٕا�

/@١٩٦ . ٢ ـ لَّه ÒT ديى ÒGا َيبَلغ Ø'ح ُرؤوَسكم لقوا Ö ÒI.َو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هرب@:

أيى قاِرب@, Kو هاِرب له وما /@ فرَّ ٕاذا َهَرب@, هيى واحدة@, كلمة هرب@: ـ مقا
له@/ ء ãÏ¾ K أيى وارد@, Kو اXاء عن صادر

َمـهَرب@/ ٕاليه@: َرب Ôv الّذيى واXوضع فّر@, وُهروباً@: َهَرباً ُرب Òv هَرب ـ مصبا
هّربته@/ فيقال@: بالتثقيل ويَتعّدي



هاروت ٢٧٤

من وغ�ه ل4ٕنسان ذلک يكون ,@ فرَّ َهَرباً@: vُرب هَرب الِفرار@, َرب@: ÒGا ـ لسا
غ�ه وهّرب َمذعور@/ Òغ� أو وقيل مَذعوراً@/ هاب الذَّ ã| جّد وأهَرب: ا¡يوان@/ أنواع

tريباً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أ@نّه الفّر@: ã| وسـبق ال«Ìيعة@/ ا¡ركة مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

ابت4ء@/ Kنكشاف أو ابت4ء عن للتخلّص ُمدبراً Ìºيعة حركة
/@١٢ . ٧٢ ـ َهَرباً نُْعِجَزه ولَن أ.ْرِض ã| اَ� نُعِجَز لَن أن َظَننّا وأ@نّا

عاجزين بكوuم ã$اليقي والعلم القاطع اZKٕان لفقدان بالظّن اّن من التعب�
َرب ÒGبا تعا�ولو ا# Mكم اXقابلة ٕامكان قل}م ã| وكان وجّل@, عّز ا# ٕارادة قبال ã|

والتكليف@/ ا¡كم مورد عن
مyم@: اKٔقاويل هذه جواب ã| تعا� وقال

/@٢٢ . ٧٢ ـ ُمْلَتَحداً دونِه من ولَنأِجَد أحٍد اِ� ِمن ãæ Ò� ÔNلَن ã Ùæ ٕا ُقل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هاروت@:
ء@/ ãÏ¾ ã| سعة ع� تدّل كلمة َهرت@: ـ مقا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وK@حاجة@ٕا�ٕاعادtا لغة@وتفس�اً, ماّدة@مرت@, ã|@سبق قد الكلمة ã|@الك4م أّن

هنا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٧٥ هرع

هرع@:
ارتَعد الرجُل@: واُهِرع واضطراب@/ حركة ع� يدّل صحيح أصل هرع@: ـ مقا
من فيكون زائدة@, فيه اGاء أّن وZكن رأيـه@, Kضطراب عاً Òَه� اaKٔق يى Ùdو َفَرقاً@/
َشوارع@/ أقبلت ماح@: الرِّ ّرعت Òtو /@ ااريى الدم أو الدمع ِرع: ÒGا الباب ومن يرع@/ باب

ُيساقون@/ أيى ٕاليه@, َرعون Ôv وهم
ع�اÌºKاع@/ أعَجل ٕاذا للمفعول@: Fzف بالبناء واُهِرع ُهِرع ـ مصبا

َرع@/ Ôv الشيخ أقبَل ويقال@: ِرعدة@/ ã| ٕاÌºاع وهو ٕاهراعاً@, الرجل اُهِرع ـ أسا
ومنه ـ مهروع واÍ½Xوع@: للمجنون ويقال ّمي@/ Ô¡وا وال%د الغضب من َرع Ôv وف4ن

َرعون@/ Ôv فهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن وتدافع@/ اضطراب مع ا¡ركة ã| ٕاÌºاع هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
مـع اÇاريى الدم أو والدمـع ,@ الرأيى مضطرب واaKٔـق َفَرقاً@, اKٕرتعاد مصاديقه@:
وحركاته@, فكره اضطرب ٕاذا وا£نون ,@ ا¡ّميى أو ال%د أو الغضب من ورعدة التدافع@,

واضطراب@/ رعدة فيه الّذيى واÍ½Xوع
وتدافع@/ اضطراب فzا حركة ã| ٕاÌºاع عن عبارة@: اKٔصل فقيود

كانوا َقبُل وِمن ٕاليه َرعون Ôv قوُمـه وجاَءه ///@ َء ãÏ ßº لوطاً ُسـلنا ُر جاَءت ا ØXو
/@٧٩ . ١١ ـ َيعملون

ٕا�بيت ليصلوا بعضاً بعÎÉم وتدافع واضطراب ب«Ìعة وZشون يتحّر@كون أيى
لوط@/



هارون ٢٧٦

اختيار K ال«Ìيع ãÏ¿Xا هذا ã| كأّن م Øu@أ ٕا� ٕاشارة ا£هول@: بصيغة والتعب�
ٕاليه@/ يُساقون م Øu@وكأ Gم

/@٧٠ . ٣٧ ـ َرعون Ôv َع�آثارهم �فُهم ضالّ آباَءُهم أَلفوا م Úuٕا
من والس�ة@, واKٔعFل ا�Kداب ã| آبائهم ٕا�برنا¶ يساقون أ@ك@هم الناس فٕاّن

وتفّكر@/ وتدّبر تعقّل دون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هارون@:
وأغلظ ÓÊ»وأبيضج ÓF¡ cوأ@ك Ïºمو من أطول هارون وكان ـ ٤٣ اXعارف
hمر وكانت *الُعقدة)@, شامة ج}ته ã|وكانت سن�@, موÏºبث4ث من وأسّن ألواحاً

سنة@/ ١١٧ ابن وهو هارون وقُبض ,@Fyم أسّن Fxاُخ
ولد وأّول الكهنة@, رؤساء أّول وهو ـ ابل) *سا@كن هارون ـ كتاب قاموس
سّن ã| وهو فيه ذ@كر ما وأّول اXقّدس الكتاب ã| شبابه حياة أيّام تذكر nو عمرام@,
ãÏÈأرا ع� اÌ¿Xف هور جبل ã| وُدفن ã Ø|وتُو وشجاعاً@, الك4م فصيح وكان ,@٨٣

فلسط�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]Çع$ *َهر) الع%يّة ã| وماّدtا وال«Ìيانّية@, الع%يّة ã| مسـتعملة الكلمة أّن
ذ@كر وقد ,@Ïºمو أخو يعقوب@, بن Kويى بن قاهث بن عمران بن هارون وهو ابل@/
Ø ãن� فكيفMال وجّل@, عّز با# مؤمن رجل بشأن يليق K ما فيه اXقّدسة الكتب ã|

مقامه@/ Qليل من hالكر القرآن ٕاليه يش� ما Kًاbٕا هنا ونذكر اKٔنبياء@, من
:@ Ø ã�ّالن oٕابراه ذّريّة من ٕانّه ـ ١



٢٧٧ هارون

ويوُسَف وأيّوَب وُسـلDَن داوَد ّيـته ذرِّ وِمن ويَْعقوَب@/// ٕاْسحاَق لُه ووَهْبنا
/@٨٤ . ٦ ـ وهاروَن Ïºومو

أبو اòـليل oٕابراه بن ٕاسحاق ابن وهو يعقـوب@, نسل من ٕاÌºائيل ã$ب فٕاّن
*ص)@/ اKٔنبياء

قومه@: ã| XوÏº*ع) خليفة جعله ـ ٢
فِسدينـ ÔX ا َسبيَل تّتبع وأْصِلحو. قوميى ã| ãOاخلُف هاروَن موÏºٔ.خيِه وقاَل

/@١٤٢ . ٧

ظاهريّة جهة ّ أيى ã| *ع) Ïºمو من للخ4فة أه4ً كان هارون أّن مyا يظهر
قومه@/ ã| خليفة جعله Ø8ح وروحانّية@,

Kٔخيه@: وزيراً جعله ـ ٣

/@٣٥ . ٢٥ ـ وزيراً هاروَن أخاه َمَعُه وَجَعلنا الكتاَب Ïºمو آتينا وَلَقد
Kٕردارة ال4ّئق وهو والتدب�ات@, اKُمور أثقال السلطان عن يتحّمل من الوزير

السلطان@/ اُمور

به@: هاروَن يُلحق أن تعا� ا# من موÏºوطلبه دعاء ـ ٤
/@٣٤ . ٢٨ ـ ãOق ُيَصدِّ ِردءاً@ َمعيى فأْرِسلُه ِلساناً ã ÙOِم أفَصُح هو هاروَن وأخيى

ã| دء والرِّ واس)خاءه@/ ضعفَه ليُج% آخر ء ãÏ¿ل ظه�اً ء ãÏ¾ ص�ورة دء@: الرِّ
اKٔس$@/ واXقام اKٕستعداد ي4زم اGKٕ×يّة البعثة برنا¶

وجّل@: عّز ا# جانب من النبّوة مقام إعطاء ـ ٥

أخـاُه Çتنا Òaَر ِمن لَُه وَوهبنا يّاً ÒS بنـاُه وقرَّ أ.Zِن الّطوِر جانِب ِمن يناُه وناَد
/@٥٣ . ١٩ ـ اً َنبيّ هاروَن



هارون ٢٧٨

ح�اللحوق وكان الطور@, جانب من النداء بعد كان به هارون ¡وق أّن يظهر
اXستقّلة@/ النّبّوة ]نصب أو نبيّاً

فرعون@: ٕا�دعوة أخيه مع ٕارساله ـ ٦
/@٧٥ . ١٠ ـ وا ÒQفاستك وَملئِه ٕا�فرعوَن وهاروَن Ïºبعِدهممو ِمن بَعثنا Ø Ôj
ا# من مبعوثاً وكان XوÏº*ع)@, ¾Ìيكاً كان اGKٕيّة العظيمة الرسالة هذه ã.ف

تعا�@/
ٕالzم@: أوحي واXرسل�الّذين اKٔنبياء عداد ã| ذ@كره ـ ٧

وأيّوب Ï»وعي وأ.سباط ويعقوَب وٕاسحاق وٕاÊºعيل Òoٕا�ٕابراه وأوَحينا
/@١٦٣ . ٤ ـ وسلDَن وهاروَن ويونَس

ٕالzم@/ ا# أوحي واXرسل�الّذين اKٔنبياء من فكان
ونوراً@: فرقاناً ا# آتاه وقد ـ ٨

/@٤٨ . ٢١ ـ للُمتّق� وِذ@كْراً@ وضياًء@ الُفْرقاَن وهاروَن Ïºمو آتينا وَلَقد
ã| وجوده يلزم Ø ãæروحا مقام وهذا والباطل@, ا¡ّق ب� يفرق به نور الفرقان@:

اXبدأ@/ من اÌ¾Kٕاق جهة والضياء@: وعمل@/ حركة @كّل
والسلطان@: با�Kيات تعا� ا# أرسله ـ ٩

/@٤٥ . ٢٣ ـ ُمب� وُسلطاٍن بآياتنا هاروَن وأخاُه Ïºمو أرَسلنا Ø Ôj
/@ ّ معنويى ونفوذ وسلطنة وروحانيّة ظاهريّة بآيات أيى

عليه@: وَس4مه ا# مَّن ـ ١٠

Òَع� َسRم اXسـتب�@/// الكتاَب ا ÔYوآتينا وهاروَن@/// Ïºمو Òَع� َمَنـنّا وَلَقد
/@١١٤ . ٣٧ ـ وهارون Ïºمو



٢٧٩ هزء

والتحّية@/ الكتاب وٕايتاء اXّن ã| FكهÌ¾أ فقد
wا@/ هارون اُعطيى قد كلّية روحانيّة مقامات Ì¿ع هذه

وأعFل موهونة اُمور فzا نسبت حيث للzود اXقّدسـة الكتب من والعجب
أخيه مع وكونه بنبّوته يقولون م Øu@أ مع اXعصوم@, Ø ãالن� Gذا ضعيفة واعتقادات @كرvة
با# نعوذ ل4ٔنبياء@/ ونازلة Êºويّة الكتب هذه بأّن قوGم منه واKٔعجب *ع)@, Ïºمو

العمياء@/ العصبيّة هذه أمثال من

اXقّدس@/ القاموس كتاب اXنسوبة@, اKُمور هذه ٕاbال ã| راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هزء@:
منه@, سـخرت نفع@: باب من لغة ã|و تعب@, باب من أهَزأ به هِزئت ـ مصبا

أيضاً@/ للتخفيف وتُسكن ,@ الّزايى ØËÉوت زء ÔGا ËºKٕوا
سِخر@/ ٕاذا زأ@: Òxواس هِزٔيَ يقال@: واحدة@, كلمة هزأ@: ـ مقا

ا Ø̂ ٕا أخطأ@, فقد منک@, هِزئت الرجل قال ٕاذا يونس@: قال ـ ٣٦٩.٦ الxذيب
Çزأ Òv ُهَزأة@: ورجل ـخرّية@, السُّ زء@: ÔGا الليث@: وقال بک@/ واسـxزأت بک هِزئت هو

به@/ َزأ Ôv ُهَزأة@: ورجل بالناس@,

من Iقـ� ãÏÉيقت@K اXزاح أّن واKٕسـxزاء@: اXزاح ب� الفرق ـ ٢١٠ الفروق
Iق� ãÏÉيقت واKٕسـxزاء wم@, اKسـتيناس ãÏÉيقت ولكن ذلک@, اعتقاد Kو ازحه ÔZ

Iق�ه@/ واعتقاد به زأ ÒxسXا
منه يسبق أن غ� من به زأ Òxيُس اKٕنسان أّن خرّية@: والسُّ ب�اKٕسxزاء والفرق

عليه@/ يدّل والسخرية أجله@/ من به زأ Òxيُس فعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هزء ٢٨٠

والتحقيق@:
جهة@, ٕا� توّجه دون من وٕاهانة Iق� مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

بعمل@/ أو بقول كان سواء

فيه فالنظر بغ�ه@, أو بنفسـه كان وسيلة ّ التحقـ�بأيى طلب ]ع$ واKٕسxزاء
مصـدر Ëºٕا وهو ا¡قارة مطلق ٕا� زء ÔGا ã| النظر أّن Fك والتحق�@/ اKٕهانة حصول

كالُغسل@/ الفعل@, من يتحّصل ع�ما يدّل
/@٢٣١ . ٢ ـ ُهُزواً ا� آيات تّتخذوا و.

/@٤١ . ٢٥ ـ ُهُزواً ٕاّ.@ َيّتخذونک ٕان َرأوَك وٕاذا
/@١٠٦ . ١٨ ـ ُهُزواً ãوُرُس� ãçآيا ذوا Ò ØHوا

ِمَن أ@كوَن أن باِ� أعـوذُ@ قاَل ُهُزواً@ أتتَِّخـُذنا@ قالوا@ موÏºلَقوِمـِه@/// قاَل وٕاذ
/@٤٧ . ٢ ـ ا)اِهل�

حيث من Ø ã~ع$ا¡دXا أيى والُكفء@/ كالكُفو واحد@, ]ع$ ْزء ÔGوا ُزو ÔGوا ُزؤ ÔGا
واÇGون ا¡قارة مفهوم نفس ُزو ÔGا من ف�اد والُغسل@/ كالطُّهر النسبة عن عارياً هو

ء@/ ãÏ¾ ٕا� انتساب فيه ي4حظ أن دون من هو حيث من واòفّة
/@٦٥ . ٩ ـ ِزُءون Òxَتْس Ôrُكن ورسولِِه وآياِتِه أباِ� ُقل

/@١١ . ١٥ ـ ِزُءون Òxَيْس بِه كانوا ٕاّ.@@ َرسوٍل ِمن يَأتzم َوما
/@٣٠ . ٣٦ ـ ِزُءون Òxَيْس به كانوا ٕاّ.@@ َرسول يأتzمِمن ما الِعباد Òَع� ةً ÒÌ»َح يا
ٕا� Kّٕا يتوّجهون K الناس ٕاّن حيث ,@oالعظ Ìوالتأّسف Ø»التح موارد من وهذا
وقيمة@, \ن من عندهم واXعارف وا¡قائق للمعنويّات وليس اXاّدّية@, الدنيويّة ا¡ياة
واÇGوان والظلمة اهل ã| متوّغلون فهم واKٕستخفاف@, باKٕستحقار يواجهوuا بل
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والغفلة@/

وخ«Ìانه ÍÈره يعود ا Ø̂ ٕا العمل هذا أّن ٕا� ٕاشارة زء@: ÒGا دون والتعب�باKٕسxزاء
زء ÒGا طلب Kّٕا مyم اXتحقّق فليس أنف«Îم@, ã| Kّٕا مyم الطلب هذا يؤّثر Kو ٕالzم@,

خارجاً@/ التحق� دون وٕارادته
/@١٥ . ٢ ـ َيْعَمهون م ßuُطْغيا ã| ّدهم Ô ÒZو wم َيْسxِزٔي اُ�

اسxزائهم@: قبال ã| اXتعال ا# من اKٕسxزاء
/@١٤ . ٢ ـ ِزءون Òxُمْس Lُن ا Ú̂ ٕا َمَعكُم ٕانّا قالوا

مسxزئ�@/ كانوا ما ]ثل Vازاة وهذا
التـوفيق وسـلب مـقامهم واسـتخفاف شأuم Iق� عن عبارة ا# واسxزاء
الض4ل ã| Zتّدوا Ø8ح وٕام4ؤهم عyم@, واللطف والفضل الرaة وقطع عyم والتأييد

التحق�@/ غاية وهذا والطغيان@,
/@٨ . ١١ ـ زُءون Òxَيْس به كانوا ما@ wم وحاَق

/@٩٥ . ١٥ ـ ْسxِزئ� ÔXا َكفيناَك ا@ ٕانّ
ا¡وق@/ راجع ـ اKٕحاطة مع الcول هو ا¡يق

ٕا� ترجع bيعها والّص4ة@, والدين وبآياته وبالرسول با# اسxزاءهم أّن فظهر
اXاّدة@/ nعا ماوراء nوعا ا�Kخرة ا¡ياة

ا�Kخرة nعا وآثار اXوت@, مقّدمات من يسxزءون@, به كانوا ما wم Jيق وقد
أنباء وصدق الرسول أخبار تعا�وصدق ا# قول صدق وظهور ولّذاtا@, الدنيا بفناء

القيامة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هّز ٢٨٢

هّز@:
ت@, Øðفاه القَناة وهززت وحركة@/ ء ãÏ¾ ã|اضطراب�ع يدّل أصل هّز@: ـ مقا
س�ها@/ ã| هيى ت Øðواه Mـدائه@, اKٕبَل ا¡اِديى وَهزَّ الر´@, وهّزته النـبات@, Øðواه
وسيف الناس@, فيه Øð Òv íالِف زاِهز@: ÒGا الباب@: ومن ا@/ Ôtوصو ا Ôxحرك الر´@: وَهزيز

اKٕهðاز@/ حسُن صاٍف وُهزُهز@: َهزهاز

/@ Øðفاه حّر@كُته@, قتل@: باب من َهّزاً هَززته ـ مصبا
هززُت تقول@: /@ Øðtو فتضطرب القناَة ّز Òt Fك ء ãÏ¿ال Iريكک ّز@: ÒGا ـ الxذيب

للخ�@/ Øðفاه ف4ناً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
انتـقال ٕا� فيه نظـر Kو ء ãÏ¿ال نفس ã| Iّرك اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
للسـ� يxيّأ Ø8ح اKٕبل ã|و اGـواء ã| وIّرك والنبات القـناة اهðاز ã| Fك /@ Ø ãæمكا

/@íالف ã| واهðاز
/@٢٥ . ١٩ ـ ُتساِقط النَّخلِة ذع ßP ٕاليِک يى وُهزِّ

شديد@, Iريک ٕا� النظر وليس نفسه@, ã| وحصوله ذع ßا ã| Iّرك مطلق يراد
اXرأة أّن مع اذع@, ã|فيفòا باGّز باKٔمر اKٕمتثال Iقّق اXنظور بل ٕاليه@, حاجة Kو
اKٕرادة اثـر الرطب وسقوط شـديداً@/ اذع Iّرك أن تسـتطيع K الفارغة الضعيفة

اGّز@/ ب¿Ìط وجّل عّز ا# من واKٕجازة
/@١٠ . ٢٧ ـ ُمْدِبراً Øو� جاّن ا Øu@كأ @@ Øð Ö Òt َرآها@ ØFفل َعصاَك وألِق

اXرحلة ã| اKٕهðاز وهذا العصا@, نفس ã| اهðاز وحصول Iّرك مطلق يراد
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يعرف K حيث ووحشة@, خوف شّدة يوجب وعمل@, وأسباب مقّدمة وبدون اKُو�
/@ ينxيى أين وٕا� اKٕهðاز هذا عاقبة

/@٥ . ٢٢ وأْنَبَتتـ توَرَبْت Ø Òðاه اXاَء zا َعلَ أنَزلنا هاِمدةً فٕاذا@ أ.ْرَض وَتري

ã| واKٕضـطراب اòفـيف كا¦ّوج أجزائها ã|و نف«Îا ã|رضKٔا ت Øðاه أيى
نباتاً@/ وتولّد واKٔرض ال)اب ã| ا¡ياة Iصل وwذا والط�@, ال)اب ذّرات

اXوارد@/ هذه ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هزل@:
اّد@/ نقيض زل@: ÒGفا َضعف@/ ع� يدKّن واحد@, قياس ã| كلمتان هزل@: ـ مقا
وأهـَزَل@: مَنطقه@/ ã| وهَزل ُهِزلت@/ وقد ã8ّداب هَزلُت يقال@: َمن@/ السِّ خ4ف زال@: ÔGوا

زال@/ ÔGا ماله ã| وقَع

ُهَزيل@, اXصدر وتصغ� مَزح@, ÍÈب@: باب من Kًَهز ك4مه ã| هَزل ـ مصبا
بابÍÈب@, من أيضاً أهِزGا الدابّة وهَزلُت مبالغة@/ وَهّزال هاِزل@, والفاعل /@ يى Ù Ôd وبه
َضعفت فٕان َمهزولة@, فهيى وُهِزلت زال@, ÔGاËºKٕوا علzا, القيام بٕاساءة أضَعفxا :Kًُهز

زال@/ ÔGا ماله ã| وقع أهَزل@: قيل@: اXالک غ�فعل من
,@ َهْز�× وشاء َهزيل وشاة ك4مـه@, ã| زل Òv وهو جاّد@؟ أم أنت أهازٌل ـ أسا
وَهـَزGا اKٕبـل@/ ã| زيلة ÒGا وفشت وَهزيلة@, ُهزال وبه مَهازيل@, وٕابل َمهزول ل Ò Òbو

م@/ Øwَدوا ُهِزلت القوُم@: وأهَزل Gا@/ وهزَّ ا Ô{صاح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕاحكام فيه يكون الّذيى والفَصل ّد ßا يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن



اGزم ٢٨٤

تثّبت@/ فيه ليس الّذيى واGون والðلزل ]ع$اKضطراب اGزل فيكون وٕاتقان@/
والصّحة الس4مة عن أو البدن ã| اKٕحكام عن تزلّق ٕاذا زال ÔGا مصاديقه@: ومن
واKٕبانة@/ والقاطعيّة اòطاب وفصل ّد ßا مرتبة عن سقط ٕاذا واGزل من@/ السِّ عن أو

/@١٤ . ٨٦ ـ ْزل ÒGبا ُهَو@ وما َفْصٌل لَقوٌل ٕانَُّه
تعا�@: قال الّس4م@, عليه داود اوتيت ã8ّال ا¡قّة والقاطعيّة كالقيامة فالقرآن

/@٢١ . ٣٧ ـ بون ُتكذِّ به Ôrُكن الَّذيى الَفْصِل يوُم هذا
/@٢٠ . ٣٨ طابـ ßòا وفْصَل َة Ög ß¡ا وآتيناُه
/@٣ . ٤١ ـ اً عربيّ ُقرآناً لتآياته ُفصِّ @كتاٌب
/@١ . ١١ َلتـ ُفصِّ Ø Ôj تآياته Ò ßgاُْح @كتاب

,@ Øوالتب� الفصل مرتبة عن سقوط وفيه اKٕحكام, عن تزلّق ما@يكون@فيه فاGزل
واضطراب@/ وضعف هوان نوع وفيه

انتفاء وع� والðّلق@, السقوط ع� دKلة فzا فٕاّن باXاّدة@, التعب� لطف فظهر
/@ Øوالتب� والفصل اKٕحكام

أ@ك%@/ ٕاشتقاق واGزع@: واGزء اGّز ومواّد وب�اXاّدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اGزم@:
بيدك ء ãÏ¿ال َتغِمز أن زم@: ÒGفا ,@Ì»وك غمز ع� يدّل صحيح أصل هزم@: ـ مقا
متبعِّق@/ :@hهز وَغيث رب@/ Ò¡ا ã| زZة ÒGا ومنه والِبّطيخة@, كالِقثّاءة داخل@, ٕا� فيyَزم
ومن فتشـّقق@/ يِبس قاء@: السِّ ّزم Òt قوGم@: من ,@Ì Ø»يتك كأ@نّه َصـوته@, الرعد@: hوَهز

اKٔرض@/ من تَطامَن ما زZة@: ÒGوا ا@/ ÔxMذ الشاة@: اهðمت الباب
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زمة@: ÒGوا واËºKٕ@اGزZة@/ ك«Ìته@, من@باب@ÍÈب@: هزماً هزمُت@ايش ـ مصبا
مثل هزمات وامع َهزَمة@, ال)قوت� من للثُّغرة قيل ومنه وغ�ه@, َصخر ã| النُّقرة

َسجدات@/

@جوفه, ã|@زمyِزمه@بيدك@في Òt@َء ãÏ¿زم:@@غمزك@ال ÒGا قال@الليث: ـ الxذيب@١٦٠.٦
َهِزم@: وَغيث زوم@/ ÔGا واميع زمة@, ÒGوا اÒGمزة ËºKٕوا جوفها@/ ã| تyزم الِقربة وكذلک
القوم ُهِزم الليث@: السحاب@/ hَهز وكذلک مائه@, عن مxّزم كأ@نّه يَستمسک K م مxزِّ
داهية أيى الدهـر@, هواِزم من هاِزمة وأصابxم ي@/ ÒZّز ßGوا زZة ÒGا ËºKٕوا ا¡رب@, ã|
ع�بعض@/ بعضه ã$َوث ء ãÏ¿الÌ»ك اللغة@: ã| زم ÒGا وأصل ٕاسحاق@: أبو وقال @كاÌºة@/

واKٕندفاع@/ التشقّق التَّبّعق@:

اKKٕفاض@/ التَّطامن@:
ء@/ ãÏ¾ ã|فاضKوا النحر ثُقبة النُّقرة@:

قوت�@/ Ú(ب�ال النحر ونُقرة الثُّلمة الثُّغرة@:
الصدر@/ أع� ã| الَعظFن ُقوتان@: Ú(ال

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

والتحقيق@:

ء@وصورته@, ãÏ¿هيئة@ال Ì»وضغط@ٕا�@أن@تنك شّد هو @اXاّدة: ã| أّن@اKٔصل@الواحد
باليد ء ãÏ¿ال غمز مصاديقه@: ومن خارجّية@/ بقّوة أو ّ طبيعيى Pريان أو بيد كان سواء
السقاء ã| وÇtّزم bلته@/ ã| وضعف ٕانكسار بورود ايش ã| واuKٕزام داخله@/ ٕا�
ومثله فzا@/ ّ طبيعيى وانغFز اKفاض اKٔرضMصول ã| وَهزمة ويتشّقق@/ ييبس Ø8ح

ال)قوة@/ ã| والثُّغرة صخرة ã| النُّقرة



هّش ٢٨٦

اGرب@/ الداهية@, التصّوت@, ,@Ì Ø»التك اKٔصل@: آثار ومن
/@٢٥١ . ٢ ـ جالوَت داوُد وَقَتل اِ� بٕاذِن فهَزموهم

داوُد قـتل Ø8حـ طـالوت@, أصحاب بغمز ومنغمزين منك«Ìين فصاروا أيى
ليس]ع$اGرب@/ اGزم أّن ع� يدّل وهذا فzم@/ اKٕنغFز حصول بعد جالوَت
/@١١ . ٣٨ أ.حزابـ ِمن َمهُزوٌم هنالِک ما ُجنٌد أ.سباِب ã| َتقوا Òفل�

/@٤٥ . ٥٤ ـ بَُر الدُّ ويَُوّلون ا)مُع َزم Ôzس
وهو فيه@, Iّزبوا الّذيى مقامهم ã| ضعيف ُجند الكافرون اXكّذبون هؤKء ٕا�أيى مسـتنداً وليس وجّل@, عّز ا# من له ظه� K فٕانّه مكسـور@, مغموز ا¡قيقة ã|

حّق@/

يـولّون Øj مغموزين@, مهزوم� يكونون اXتحّزبون ا£تمعون الكفّار وهؤKء
القتال@/ معركة عن ويفّرون أدبارهم

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

هّش@:

هّشـاً الشجرَة وهّش بعصاه@/ صال قتل@: باب من هّشاً الرجُل َهشَّ ـ مصبا
Kن َهشـاشة@: تـِعب باب من ّش Ò Òv ُء ãÏ¿ال وهّش ورقها@, ليتسـاقط wÍÈا أيضاً@:
/@Ì»الك Ìºيع أيى َهّشاً صار ُهشوشاً: أيضاً ّش Òv العوُد وهشَّ َهّش@/ فهو واس)خي,

وارتاح@/ Ë Ø»تب ٕاذا َهشاشة@: الرجُل وهشَّ

ومنـه ,@ َهشٌّ Ù�َّالل خو والرِّ ول�@/ رخاوة ع� يدّل صحيح أصل َهّش@: ـ مقا
ومن َثّرة@/ َهشوش@: وشاة الَعرق@/ الكَث� ّش@: ÒGا والفرس الُمحيّا@/ طَلق َهّش@: رجل

بعصاً@/ خبَطته َهّشاً@: الورق هششُت الباب



٢٨٧ هّش

بِرفق@/ َخبطاً خبَطته :@sالغ�ع الورَق وهَششت /@ Ø�َل ِرخو َهّش@: ء ãÏ¾ ـ أسا
ّش ß Òv وهو َهّش@, ورجل َثرور@/ َهشوش@: وناقة َصلود@/ غ� َهّش@: فرس ا£از@: ومن

ٕاخوانه@/ ٕا�
:@ ّ اKٔصمعيى قال رخاوة@, فيه ء ãÏ¾ كّل من ّش ÒGا الليث@: قال ـ الxذيب@٣٤٧.٥
هَششت وقد ٕاليک@/ الشجر من جذبک@الغُصَن ّش: ÒGوا ,�òخفيفاً@ٕا�@ا@ أيى فؤاُده@, َهّشاً
أيى Çwا@: وأُهشُّ ـ تعا� قوله ã| الفّراء قال لغنـمه@/ فألقاه الشجَر خَبط ٕاذا أُهّش@:
ٕاذا ُهشوشاً@: العـوُد َهشَّ :@ Ø ãèعراKٔا ابن ورقها@/ لَيسُقط اليابس الشـجَر wا أÍÈب

/@Ì Ø»تك
الوجه@/ الُمحيّا@:

/@éالل غزيرة َثّرة@:
الشجرة@/ ورَق ونَفضُت ÍÈبته خبَطته@:

الَعرق@/ ء بَطيى لود@: الصَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصاديقه@: ومن فيه@/ ما فيضان توجب َرخاوة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
َصلود@/ غ� رخاوة فيه الفرس العريكة@/ Ùل� الوجه طَِلق الرجل /@ Ù�òا Ù�َّالل الرجل

الورق@/ التلي�وٕاسقاط ,@éَّالل غزيرة الناقة
/@١٨ . ٢٠ ـ َع�َغنَميى ا ßw وأُهشُّ zا @َعلَ أتَو@كَّأ َ َعصايى ِهيى

ã| ٕارخـاء هنا واXراد واسطة@/ ب4 أو الباء بواسطة متعّدياً يستعمل قد ّش ÒGا
ليّنة زائدة أغصاناً أو أوراقها ُتسقط Ø8ح غ�ها أو جذب أو ã$ث أو بÍÉب الشجرة

مyا@/



Ë¿ه ٢٨٨

الرخاوة, وفيه@قيدان: ما@ذ@كرناه@, واKٔصل الوَرق@/ ]ع$@ٕاسقاط OKتّص فاGّش
منه@/ واKٕفاضة

ـ Ì¿Gا ,@éَّالل دّر ـ اÒGشل ,@Ì»الك ـ Ë¿ÒGا اXزاح@, ـ اGشو مواّد وب� وبيyا
ـ اGيش امع@/ ـ واÒGمش اKٕثارة@, ـ اGجش والب@, امع ـ اÒGبش ,@éَّالل حلب

أ@ك%@/ ٕاشتقاق اGيجان@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë¿ه
ÍÈب@, باب من مصدر وهو واKٔجوف@, اليابس ء ãÏ¿ال Ì»ك ـ Ë¿ه ـ مصبا
واÒGشoمن /@Ë¾ها يى Ød وباËºالفاعل العظم@, Ë¿ Òt ã8ّال الشّجة وهيى اGاcة@: ومنه

رطب@/ وهو oَهش له يقال Kو Ì Ø»تكXا النبات
/@ ÓÊ¿َهـ هَشمته اKٔجوف@, وغ� اKٔجوف ء ãÏ¿ال Ì»ك ع� يدّل :@Ë¿ه ـ مقا
يَد@, Ú@ال Ë Ò¿ه Kٔ@نّه به يى Ød ÓÊ ß¾ها أّن ع� َمٌع ÔVو الرأس@, عظم Ë¿ Òt الشّجة ة@: ßcاGوا
أيى ف4ن@, ع� ف4ن Ë Ø¿ Òt قالوا@: ا Ø[ور البدن@/ ضعيف :@oَهش ورجل عمرو@/ وٕاdه

احَتلبه@/ الناقة@: ÍÒÈع ã| ما Ë¿َواهت الباب@/ من وهو تَعّطف@,

والرأس ك«Ìالعظام هو وقيل واليابس@/ اKٔجوف ء ãÏ¿ال ك«Ìك :@Ë¿ÒGا ـ ك«Ìلسا هو وقيل اKٔنف@/ Ì»ك هو وقيل الوجه@/ Ì»ك هو وقيل اسد@/ سائر ب� من
وقـد وهَشَمه ,@oوَهش مَهشوم فهو هَشمه ء@/ ãÏ¾ كّل ã| هو :@ ãæاللحيا قال القيض@/

البالية@/ والشجرة ,@Ì Ø»تكXا اليابس النبت :@oشGوا /@Ë Ø¿ Òtو Ë Ò¿uا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وانتفاء وا¦اميّة الصّحة زوال يوجب ٕاصابة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
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غ�ها@/ أو Ó�ِب أو يُبس أو Ì»ك أو بÍÉب كان سواء ء@, ãÏ¿ال من اXقصودة الفائدة
العظم@/ ã|@والشّجة أجوف@/ غ� أو أجوفاً أو يابساً ء ãÏ¿الÌ»ك wشoومن@مصاديقه@: أو والتخصيصwشoا¤تِظر@, البالية@/ والشجرة البدن@/ ã|النبات@و@ ã| Ì Ø»والتك
من مصداق ذ@كر باب من هو ا Ø̂ وٕا له@, وجه ف4 ا£يد@: القرآن ã| Fك الرياح@, تَذروه

اXطلق@/ اKٔصل
/@٤٥ . ١٨ ـ ياُح الرِّ تَْذروه ÓDَهش أ.رضفأصَبح َنباُت فاخَتَلطبه

/@٣١ . ٥٤ ـ كَهشoا¤َتِظر فكانوا واحدةً َصيحة zم َعلَ أرَسلنا ٕانّا
]ع$ واKٕحتظار@: ظر Ò¡وا واKٕطارة@/ التفريق هو ذرواً@, يذرو ذري يقال الَذرو:
عليه@, اط ÔJ@ الّذيى واXوضع ء, ãÏ¾ بينک@وب� ما@حال ظ�ة: Ò¡وا وا¡بس@/ اXنع@وا¡جر

حظ�ة@/ يتّخذ من وا¤تِظر@:
ã| وÇbعه ا¤تظر وأخذ والك4ٔ@/ الضعيفة النـباتات ã| Ë¿ÒGا آثار من رو الذَّ

لنفسه@/ أو Kٔنعامه ا¡ظ�ة لبناء ا¤تظر يّتخذها Ø8ح اKٔشجار
# وجـه فzا يكن n ٕاذا هيى حيـث من وحياtا للدنيـا [ثيل اKُو� وا�Kية

الر´@/ تذروه oشGا كالنبات هالكة فانية فهيى تعا�@,
ا�Kخرة@, ا¡ياة ٕا� يتوجه Kو الدنيا ع� يعتمد من لعاقبة [ثيل الثانية وا�Kية

اGشيمّية@/ بلحاظ Kّٕا وجوده من يستفاد ف4
أو يابس ء ãÏ¾ ã|و بٕاصابة@, أو Ì»بك يكون أن من أعّم اXوردين ã| Ë¿Gوا
أو Êºويّة خارجيّة حادثة بٕاصابة Fzف اGشيميّة Iقّق الظاهر بل غ�Yا@, أو أجوف

طبيعّية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ËÉه ٢٩٠

:@ËÉه
هضمه: وقيل /@ËÉuفا عن@موضعه@, دفعه من@بابÍÈب@: ÓÊ ÖÉهَضمه@َه ـ مصبا

وأسقطت@/ تركت كذا@: ã Øح� من لک وهضمت نقصه@/ حّقه@: وهضمه @ك«Ìه@/
ء ãÏ¿ال وهضمت وتداخل@/ وضغط Ì»ك ع� يدّل صحيح أصل :@ËÉه ـ مقا
الكَشح�@: َهضيمُة وامرأة مولَّداً@/ وأراه ËÉvالطعام@, الّذيى واGاضوم: ك«Ìته@/ : ÓÊÉه
والطَّلع عيب@/ ـيل Òòا ã| وهو البطن@, أع� ٕانÊÉم ضـم@: ÒGوا ُضِغطا@/ F Øu كأ ,@Fxلطيف
لغموÎÈا@, بذلک يت Ù Ôd اKٔودية من بطون واKٔهضام@: بعض@/ ã| بعضه الداخل :@oضÒGا

/@ËÉِه الواحد
وقال ول�@/ َرخاوة فيه Xا الشادخ :@ËÈاGا الليث@: قال ـ ٦@.@١٠٤ الxذيب
واللطيف@, ,@ Ùالل� :@oضGوا كواف�ه@/ ã| ما@دام oضÒGا :@oهض َطْلُعها@ وKٍل ـ ã| الفّراء
الزّجاج: وقال Ë@مُدِرك/ ßÉyُوقيل@م وقيل@ناعم/ ء@/ مريى :oَهض : ãèعراKٔابن@ا والنضيج/

بعض@/ ã| بعضه الداخل

الشجرة, من ا¥رة وسقَطت وك«Ìه@/ شدخه@*غَمزه) خو: الرِّ َء ãÏ¿الË ÒÉه ـ أسا
يَنشدخ/ @كاد Ø8ح ُغِمز :Ë ÚÉوقَصب@َمهضوم@ومه / بيديى ا Ôxّضمت@,@وهضمtضمت@وuفا
:@ ÓÊ ÙÉxم ورأيته /@Ë ÒÉه كَشحه ã|و /@Ë ÔÉوأه oوَهض Ë ÚÉومُه مَهضوم كَشٌح ا£از@: ومن
ٕاذا لزوجها@: َمهرها من اXـرأة وهضمت َهضوم@/ وِمعدة ا¡ـزن@, من الوجه Ì Ù»متك

شيئاً@/ منه له وهبت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Iـّول له Jصـل Ø8ح ذاتـه ã| ء ãÏ¿لل غمز هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
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ã| أو اÇXهر@, ã| أو الوجه@, ã| وانكسار الطعام@, ã| Ë ØÉt مصاديقه@: ومن واندقاق@/
ã| أو الكشـح ã| وانÊÉم غ�ه@/ أو ٕاذKل أو ظلم أو بنقص ء ãÏ¿ال ã| وغمز ا¡ّق@/

/@ الواديى ã|فاضKوا /@ ÔoضGا النخِل وطَلُع أع�البطن@/
Qّوز@/ فهو Kّوٕا اKٔصل@, قيود ي4حظ أن وKزم

ã|و أ@ك%@, ٕاشتقاق ,@Ë¿Gوا ,@Ë»ÒGوا واGزم@, واGذم@, ,@rGا مواّد وب� وبيyا
/@Ì Ø»التك من نوع مyا @كّل

/@١١٢ . ٢٠ ـ ÓÊÉَه و. ÓFُظل اف ÒORمؤِمنَف وهو الّصا¡اِت ِمَن َيعمْل وَمن
Ø8ح والغمز التأث� ËÉÒGوا خارج@/ من ء ãÏ¿ال ã| والتأث� التعّديى هو الظلم
أو زائد ¾Ìط أو بط4ن أو انكسار أو ضعف كتحّصل ذاته@/ ã| وIّول انغFز Jصل
العرفّية@/ واXعام4ت اòارجيّة اKُمور ã| ي)اءي ا ØW اقتضاء@, انتفاء أو فوت¾Ìط

ظلم توّجه عن Oاف K وآثارها@: ونتائجها الصا¡ة أعFله رابطة ã| فاXؤمن
وغمز@/ ËÉه حصول أو

مطلق@/ عادل قادر Ø ã$غ حا@كم اXقابل الطرف ٕاّن نعم
/@١٤٨ . ٢٦ ـ ُبيوتاً بال ß(ا ِمن وَتنِحتون oَهض َطلُعها ٍل ÒKو وُزروٍع

بعضاً بعضه يدخل ضغطة وفيه دقيق لطيف هو يطلع ا¦ر من مرتبة أّول فDأيى @كوَن Òأُت� يقول@: اòـ�ات@, هذه من اسـتفادtم سوء ٕا� والنظر مغموزة@/ ا Øuكأ@
وُزروع@/ وُعيوٍن َجنّاٍت ã| آِمن� ها@هنا

وخشونة ص4بة فيه اKٔ\ار أغلب ã| الطلع فٕاّن بالذكر@: الطَّلع Hصيص وأمّا
واXذاق@/ الطعم ã| م4_ة وغ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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هطع@:

ع� الرجل هطَع يقال@: وانقياد@/ ء ãÏ¿ال�ع ع�ٕاقبال يدّل اُصيل هطع@: ـ مقا
ع@/ ÒÌºأ وأهَطع@: منقاداً@/ عنقه صّوب البع�@: وأهطع أقبل@/ بب½Íه@: ء ãÏ¿ال

هُطوعاً@, طَع Òv عنه@, يَقلَع Kو ء ãÏ¿ال�ع بب½Íه أقبل ٕاذا الرجُل@: هطَع ـ صحا
ã| وأهطَع ِخلقًة@/ تصويب عنقه ã| مُهِطع@: وبع� رأسه@/ وصّوب عنقَه مّد ٕاذا وأهطع@:

/@oس Òا الطويل الرجل َطلَّع@: ÒGوا أÌºع@/ أيى َعدوه@:
ـ Îم ßºُرؤو ُمهِطع�ُمقِنعيى ـ عنه يرفعه فلم بب½Íه أقبل وأهَطع@: هطَع ـ لسا
وهطَع ذّل@/ ã| ينظر رأسه يرفع الّذيى قِنع ÔXوا وُخشوع@/ ذّل ã| يَنظر الّذيى اÔXهِطع قيل@:
وصّوب عنقه مّد وقيل ثعلب@: عن ـ Rضوع نظر وقيل خائفاً@/ عاً ßÌ»م أقبل وأهَطع@:

رأسه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الب½Íوشخوصه@/ العنق@ورفع الرأس@ومّد رفع هو اXاّدة@: ã| اKٔصل@الواحد أّن
والدهشة@/ واKٕنتظار Øالتح� ع4مة وهذا

آثار fن واòوف@: واòشوع والذّل واÌºKٕاع واKٕنقياد اKٕقبال ـ oمفاه وأمّا
اKٔصل@/

ٕالzم َيرتدُّ Îم. ßºُرءو ُمقِنعيى Òُمهِطع� أ.بصاُر تَشخُصفيه ليَوم رهم تؤخِّ ا Ø̂ ٕا
/@٤٣ . ١٤ ـ َهواٌء م Ôtوأفِئد َطرُفهم

oالتسـل حالة وظهور اòضوع وأثره ٕامكانـه@, ã| ]ا ا¡ـياة تطبيق اKٕقناع@:
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اKٕهــطاع@, مفهـوم Oالف Ø8ح الرأس خفض مع$ اKٕقـناع ã|وليس واKنقـياد@/
قلبّية@/ حالة فاKٕقناع

اKٔقئدة@: وهواء الطرف@, ارتداد وعدم واKٕقناع@, العنق@, ومّد ,@Í½الب وشخوص
والدهشة@/ واKٕنتظار Øالتح��ع تدّل

/@٨ . ٥٤ ـ ٕا�الّداِع Òُمْهِطع�Ì ß¿ُمنت َجراٌد@ م Øu@كأ أ.جداِث ِمن ُرجون ÒO
ويقول يدعوهم@, مَن جانب ٕا� ويس�ون أعناقهم ّدون ÒZو ُرءوÎºم يرفعون

/@ Øالتح� غاية من ـ@ ÕÌ ß»َع يوٌم هذا الكافروَن
الدعوة@/ وبعد اKٔجداث من خروجهم بعد فzم تشاَهد ا¡الة وهذه

/@٣٦ . ٧٠ ـ ِعِزيَن Êِل Ù¿ال وَعن اليَميِن َعن Òُمْهِطع� ِقَبلک كفروا الَّذيَن fاِل
Kو وأقوالک@, وأعFلک حاKتک مشاهدة عن ين Øمتح� مقابلک ã| Gم fا أيى
وُيعرضون يتفّرقون بل ودعوتک@, واُمورك حياتک جريان ã| عندك@ليتفّكروا يتوقّفون

عنک@/

اللغة@, كتب بعض ã| بعÎÉا يذكر قد ا�Kيات@, ã| ã8ّال القيود هذه أّن .O Kغ�و اXورد وخصوصيّات القيود فٕاّن ٕا�ا¡قيقة@/ يتوّجهوا أن دون من دأwم@, هو Fك@
اKٔصل@/ مفهوم ã| داخلة

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

هلع@:
وَهلوع@/ َهِلع فهو جزع@, هلَعاً@: هِلع ـ مصبا

ونـعامة Ìºيـعة@/ حديدة ِهلواع@: وناقة وحّدة@/ Ìºعة ع� يدّل هلع@: ـ مقا
وَهلوع@/ َهِلع ورجل رص@/ ß¡ا ِشبه اKٕنسان@: ã| لَع ÒGا ومنه كذلک@/ هالِع



هلع ٢٩٤

اÇَزع أÌºُع هو وقيل@: الصـ%@/ وقلّة اَزع وقيل@: رص@/ ß¡ا َلع@: ÒGا ـ@ لسا
وِهلواعـة@: وِهلواع وهَلوع وهالِع َهِلع ورجل لوع@/ ÔGكا وا4ÔGع@: 4ع ßGوا وأفحشه@/
هو وا¡سن@: معمر قال َهلوعاً@: ُخِلق زين@/ Ò¡ا ِلع@: ÒGوا زن@/ Ô¡ا َلع@: ÒGوا حريص@/ َجزوع
عـند éÇÔا واÇÒGَلعان@: وا4ÔGع لَع ÒGوا جاَع@/ وَهِلع@: جور@/ الضَّ الفّراء@: وقال ه@/ ßÌ Ú¿ال

اللقاء@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وال«Ìعة@, ازع@, وأمّا وتلّذذ@/ تنّعم ٕا� [ايل هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
َلع@/ ÒGا آثار fن :@éÔوا والتضّجر@, وا¡زن@, الص%@, وقلّة وا¡رص@, وا¡ّدة@,

وازع ا¦ايل@/ صورة ã| الص%@: وقلّة ا¡رص@واXسارعة Jصل@له اÒGلوع فٕاّن
التنّعم@/ يئسعن ٕاذا وا¡زن@: والتضّجر

الطعام@/ ٕا� اXيل باعتبار واوع مطلق@/ شديد [ايل ه@: ÒÌ Ú¿وال
فيتخيّل لوع@, ÒGمع$ا ã| ٕاشتباهاً أوجب ال¿Ìيفة ا�Kية ã| زوع Òا أّن .O Kو

اXنع@/ أو ازع ٕامّا وهو َلع@, ÒGا ã| اKٔثر ذ@كر اXراد أّن مع به@, Ì Ø»ف اÒGلوع أّن
ٕاّ. َمنوعاً Ôـ�òا ـُه َمسَّ وٕاذا َجُزوعاً ÛÌ Ø¿ال ـُه مسَّ ٕاذا َهلوعاً ُخِلَق إ.ْنسـاَن ٕانَّ

/@١٩ . ٧٠ ـ � َصلِّ ÔX ا
عـند اÒGلوع ل4ٕنسان يظهران وYا اKٕنسان@, ã| لَع ÒGا آثار من واXنع فازع
Kو بالضجر Kو با¡رص Kو باَزع لَع ÒGا تفسـ� يصّح Kو اòـ�@, أو ØÌ¿ال رؤية

فطرًة@/ علzا Uلوق غ� اKٕنسان فٕاّن با¡زن@:
النـور nبـعـا قلبه يرتبط ã Ù�صXا فٕاّن اXصلّون واÒXنوع@: زوع Òا من ã$واستث



٢٩٥ هلک

الدنيوّية@, واKٕلتذاذات والتنّعFت اXاّديّة التعلّقات عن وينقطع تعا� ا# ٕا� ويتوّجه
ومنع@/ جزع Gم Jصل ف4

التـنّعFت ٕا� ا¦Çايل اســتعداد له ليـحصل َلع@: ÒGا ع� اKٕنسـان خلق وأمّا
ا¡قيقّية@/ الروحانيّة واKٕلتذاذات

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

هلک@:

للمّيت يقال ولذلک السقوط@, ا4Gك@: منه ع�ك«Ìوسقوط@/ يدّل هلک@: ـ مقا
ء ãÏ¿ال لَک@: ÒGوا اXهالک@/ ع� بنف«Îا رَمْت :@ البـازيى خوَف القَـطاُة واهتلكت هلک@/

ب�ابل�@/ ّ اÒXهويى لَک@: ÒGوا اGالک@/
ال4ّم اoXوأمّا بفتح ومَهلكاً وَه4@كاً بابÍÈب من َهلكاً ء ãÏ¿ال هلَک ـ مصبا
باGمزة ويتعّدي ا4Gك@/ ]ع$ قصـبة مثال لَكة ÒGوا قفل@/ مثل اÔGلک ËºKٕوا fثّلثة@,

هلكته@/ فيقال بنفسه يتعّدي o] ã$لب لغة ã|و أهلكته@, فيقال
اÇÒGلک اÇÔGلک يقال@: عبيد أبو 4ك@/ ÒGا لک@: ÔGا الليـث@: قال ـ ١٤.٦ الxذيب
ء ãÏ¾ كّل ُلكة@: Úxال و ُلكة@, Òt ã| نفسه اKٕنسان َرميى اKٕهت4ك زيد@: أبو لک@/ ÒXوا واÔXلک
عليه@, سَقط ٕاذا والفراش@: ع�اXتاع ف4ن الک Òt :@ اKٔصمعيى ٕا�ا4Gك@/ يص�عاقبته

اXرأة@/ الُک Òt ومنه
Kٔ@نّه اKٕعدام@, من أعّم اKٕه4ك أّن واKٕعدام@: ب�اKٕه4ك الفرق ـ ٨٤ الفروق
واKٕعدام واXنفعَة@/ اللّذة معه يصل أن Nوز وما ا¡اّسة وٕابطال البنية بنقض يكون قد

اNKٕاد@/ نقيض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هلک ٢٩٦

والتحقيق@:
والفناء@, اFXت من أعّم وهو ا¡ياة@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã| وا¡ياة ا¡ياة@, انقضاء أيى ا¡ياة@, عن سقوط وهو
اKٕنعدام قبل وهو خصوصيّاته@, من ء ãÏ¿ال قوام به ما زوال الفناء@: أّن وسبق

بالكّلّية@/ ء ãÏ¿ال ذات زوال فٕانّه
اخت4ل Mدوث ٕامّا يتحّقق@بانتفاء@أمرين@: وهو ا¡ياة, انتفاء هو اXوت ٕاّن وب�وقلنا بيـنه وتعلّقه الروح ارتباط حالة ã| أو نظمها@/ ã|و اXوضوع أجزاء ã| وفساد

النفخ@/ منه الّذيى مبدئه

فيه@/ ال¿Ìائط ووجود ء ãÏ¿ال أجزاء ب� النظم Iقّق هو ا¡ياة أّن فظهر
:@ ã| فgا ـ وا4Gك ا¡ياة مقابلة أمّا

/@٤٢ . ٨ ـ@ بيِّنة@ َعن َحيىّ ييَمن ÒJو َبّينة هلَکعن ِلکَمن Òz ِل
:@ ã| فgا ـ اFدات ã| ا4Gك وأمّا

/@٦ . ٩٠ ـ @ ُلَبداً ماً. أْهَلْكُت

:@ ã| فgا ـ النباتات ã| وأمّا

م ÔÎ Ò»أنـُف ولكن اُ� ظَلَمُهم وما فأهلَكـتْه م ÔÎ Ò»أنُف َظلُمـوا َقوم َحْرَث أصاَبْت
/@١١٧ . ٣ ـ َيظلمون

:@ ã| Fك ـ ا¡يوان ã|و
/@٢٠٥ . ٢ ـ والنَّْسَل ْرَث Ò¡ا ِلَک Ö Ôvو فzا ِلُيْفِسَد أ.رض ã|َسَعي Øتَو� وٕاذا

حيوان@/ كّل من والنَّسل



٢٩٧ هلک

:@ ã| Fك ـ اKٕنسان ã|و
/@١٥٥ . ٧ ـ َ وٕايّايى َقبُل ِمن م Òxأهلك ِشئَت لَو َربِّ

:@ ã| Fك ـ الطوائف ã|و
/@٥٠ . ٥٣ ـ اُ.و� عاداً أهلَک وٕانَُّه

:@ ã| Fك ـ الب4د ã|و
/@٤٥ . ٢٢ ـ أهَلكناها َقريٍة ِمن فكأيِّن

:@ ã| Fك ـ القرون ã|و
/@٣١ . ٣٦ ـ الُقرون ِمن قبَلهم أْهَلْكنا@ يََروا@ كَْم Ònأَو

بوجود وانقضـائه@, ا¡ياة زوال عن عـبارة الطبقات هذه من كّل ã| فا4Gك
كان@/ سبب ّ بأيى اKٔجزاء نظم ã|ونقض اخت4ل

:@ ّ الطبيعيى اXوت صورة ã| Fك طبيعيّاً@: أمراً ا4G@كة حدوث ã|السبب كان سواء
. ٤٠ ـ َرسوً. َبعِده ِمن يبعثاُ� لَن Ôrُقل هلَک ٕاذا Ø'ح يوسُف@/// جاَء@كُم وَلَقد

/@٣٤

/@١٧٦ . ٤ اُختـ ولُه َوَلٌد لُه ليَس هلََک امرٌؤ ٕان

ÇPريان ا¡Çياة ٕانتفاء اXوت فٕاّن اXوت ليعّم اXوت@: دون با4G@كة والتعبـ�
/@ ّ طبيعيى

:@ ã| Fك ـ م4_ة غ� ٕابت4ءات Mدوث أو
/@٨٥ . ١٢ ـ اGالك� ِمَن تكوَن أو َحَرضاً@ تكوَن Ø'ح يوسَف َتذكر َتفتُؤ

:@ ã| Fك ـ Êºويّة Mادثة أو



هلک ٢٩٨

/@١١٧ . ٣ ـ فأهلَكتْه Îم Ò»أنف َظلموا قوم َحرَث أصاَبْت ØÍ ß¼ ِر´فzا @َكَمَثل
:@ ã| Fك ـ وجّل عّز ا# من وعقوبة بأخذ أو

/@١٣ . ١٠ ـ َظلموا ا ØX قبِلكم ِمن الُقرون أهَلكنا وَلَقد
:@ ã| Fك ـ اXعنويّة اKُمور ã| اXاّدة تستعمل قد ٕانّه Øj
/@٢٩ . ٦٩ ـ ُسلطاِنيَه ã ÙOع هلََک مالِيَه ã ÙOَع ÒOأغ ما

:@ ã| Fك ـ Ó ØFوك كيفاً ا4G@كة مطلق منه يراد وقد
/@٨٨ . ٢٨ ـ تُرَجعون وٕاليه كُْم Ô¡ا له وجَهه ٕاّ. هالٌِک ٍء ãÏ Ò¾ ُكلُّ هو ٕاّ. ٕالَه .

من ُيطَلب@, أن يصّح ما ع�كّل يُطلَق ء ãÏ¿وال ء@, ãÏ¾ كّل ه4@كة تشمل فا�Kية
اXوجودات@/ من نوع ّ أيى ومن عمل@, أو حكم أو موضوع

وِمرآًة مَظهـراً يكون ما وهو ا#@, به يواَجـه ما أيى ا#@, وجـه منه mويسـتن
واKٔوليـاء اXعصوم� واòلفاء ة Ø_Kٔوا اXرسل� كاKٔنبياء واFلّية@, ا4ليّة لصفاته

التاّم@/ واKٕخ4ص والفناء اللقاء َمراحل بلغوا اXؤمن�الكامل�الّذين من
من أعّم وهو ء@, ãÏ¿ال أجزاء نظم ã| باخت4ل ا¡ـياة انقضاء ا4Gك@: ٕاّن وقلنا

والفناء@/ اFXت
Kو ثبات K هو حيث من وهو والزوال@, معرضالفناء ã| اXمكن اXوجود فٕاّن
وهالک@/ وفاٍن زائل ع�اKٔصل فهو Tدود@, Øمع� أجل ٕا� حياته ويستمّر له@, بقاء
Ø ãز�Kٔا اXطلق ّ وا¡يى بذاته Ø ã$الغ ا¡ّق فٕانّه وجّل@, عّز ا# هو ذاته ã|والثابت
أنانيّـته عن ومنسلخاً ج4له@, عظمة ã| وفانياً لصفاتـه مَظهراً يكون ما Øj ,@ ّ اKٔبديى

وبيyم@/ بينه Dف وحّجة خلقه@, ã| عنه وخليفة له ووجهاً رّبه@, سوي ØFع ومنقطعاً



٢٩٩ هّل

حياته وOتّل نظمه يتبّدد فهو وجّل@: عّز ا# َوجه خ4َف ِوجهة له ء ãÏ¾ فكّل
وا«Êنّية@/ اXاّدية الشخصيّة خصوصيّاته وتزول

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

هّل@:

قوم@, عند للمفعول بالبناء ّل Ôxواس صارخاً@, خرج :@Kً4ٕاه اXولود أهَلَّ ـ مصبا
من وكلُّ اKٕحرام@, عند بالتلبية صوته رفع الُمحِرم@: وأهلَّ كذلک@/ قوم@, عند وللفاعل
أيضاً@/ وللفاعل للمفعول@, بالبناء لَّ Ôxواس ا4Gُل واُِهّل ّل@/ Òxواس أهَّل فقد صوته رفَع
الصوت رفعنا للناه@: Òxواس ا4Gَل وأهلَلنا َظهر@/ ٕاذا أيضاً@: لغة ÍÈب باب من وهَلَّ
ُيعجبه@, ء ãÏ¾ رؤية أو نعمة عند تعا� ا# بذكر صـوته رفع الرجل@: وأهَّل برؤيته@/
لليلت� القمر ويسّمي :@ ّ اKٔزهريى قال خاّصة@/ حالة ã| القمر أ@نّه فاKٔ@ك@ 4ل@: ßGا وأمّا

/@Kً4ِه ال¿Îر أّول من
ء ãÏ¿ال فيسّمي فيه ع يتوسَّ Øj صوت@, رفع ع� يدّل صحيح أصل هّل@: ـ مقا
واKٔصل غ�ه@/ اXسّمي wذا يشـبَّه Øj وال4ّم اGاء ألفاظ ببعض عنده ت يُصوَّ الّذيى
ِوKده@/ عند صّوت صارخاً@: Ø ãالص� ّل Òxواس بالتلبية@/ صوته رفع با¡ّج@: أهلَّ قوGم
للقرب هذا ع� Jمل الّذيى وأمّا /@Kً4uٕا وصوته صوبه شّدة ã| اXطر اuّل ويقال@:
ين Ø%مك ٕاليه نظرهم عند النـاس Kٕه4ل به يى Ùd السـFء@, ã| الّذيى فا4Gل وار ßوا
أهَـلَّ يقال@: ذلک@, بعد eر هو Øj والثالثة@, والثانيَة ليلة أّوَل Kً4ه ويسّمي وداع�@,
ال%ق كأّن ,@Kٔ4ٔت ب%قه@: السحاب لَّل Òt التشبيه@: مع$ ع� قيل Øj ّل@/ ß Ôxواس ا4Gُل

Gا@/ به ت يُصوَّ َصوت !@ ِقِريى َه4 للَخيل@: ويقال با4Gل@/ شبِّه
ّل@: Òxواسـ Kً4Çu إ باXطر واuّل َه4ًّ اXطُر وهّل باXطر@, السـحاُب هَلَّ ـ لسا



هّل ٣٠٠

أِهّلة@, وامع منه@, يصيبک ما أّول هو وقيل@: منه@, الدفعة 4ل@: ßGوا انصبابه@/ شّدة وهو
اXطر@/ وا4uل الدمع ا4uل ومنه

آيا@/ @= َهل@ ـ@ @ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

زدن@/ @فرياد =@ هَّل ـ@ @ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

/@íگف مدح @= َهِلل@ ـ@ @ ãæياÌº ِهلول@, ـ@ @ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

خواندن@/ Ìºود ـ@ @Kِهيلو ـ@ @ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ستايش@/ Ìºود ـ@ 4ه@ ßt ـ@ @ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

درخشيدن@/ آغاز ـ هالَل ـ ع%يى ـ ãتطبي� فرهنگ

َسبَّح@/ د@, ÚV َمدح@, *هَلَل) ـ قع

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

والتحقيق@:

اÇXرتبة ã|و دفـعًة انـصباب بشـّدة انصباب هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
والدمع@/ اXطر انصباب مصاديقه@: ومن اKُو�@/

واKٕس4xل والxليل@, والتلبية اXولود@, و¼Íاخ الصوت@, رفع ـ oمفاه وأمّا
الع%ّية@/ من fأخوذة وا4Gل@: با4Gل@,

وNمعها أ@ك%@, ٕاشتقاق مع@: ÒGوا مر ÒGوا واÒGدر ور ÒGوا واÒGوي وب�اÒGمل وبيyا
السقوط@/ مفهوم

/@١٧٣ . ٢ ـ ا� ßلَغ� بِه اُِهلَّ وما `ير ßòا و¡َم َم والدَّ اXيتَة َعَليكُم م حرَّ ا Ø̂ ٕا
Lوها@/ أو ا# غ� آGة أو Kٔصنام ا#@, غ� مقصد ã| دمه اُريق ما أيى



٣٠١ هّل

رفـع فـٕاّن الذبح@: عند للصوت بالرفع الكلمة تفس� من أحسن اXع$ وهذا
هو اXاّدة ã| اKٔصل أّن ٕا� مضافاً الذبح@/ وقوع من أعّم الذبح عند والتكب� الصوت

دفعة@/ واKٕراقة اKٕنصباب

هو بل ُمراقاً@, نفُسه اُهلَّ ما وليس اKراقة@, ]ع$ اKٕه4ل فٕاّن به@: ـ قيد وأمّا
بوسيلته@/ الدم يراق أيى به@, ُمراق

ا#@: لغ� bلة بعد ١١٥@.@١٦ ـ آية ã| القيد هذا ويذكر

به@/ اِ� ßلغ� اُِهلَّ وما `يِر ßòا َم Ò¡و والّدَم اXيتَة َعَليكُم م حرَّ ا Ú̂ ٕا
خارجاً@/ القيد ويكون ا#@, لغ� اKٕه4ل يكون ما ]طلق متعلِّقاً hالتحر فيكون

ا#@/ لغ� كان ٕاذا به اُهّل ]ا hالتحر يتعلّق اKُو�@: ا�Kية ã|و
/@١٨٩ . ٢ ـ ّج Ò¡ِللنّاسوا َمواقيُت هيى ُقل أ.ِهلَّة َعِن َيسألونََک

اKٔوقـات لتـوقيت كوuا وهيى Gم@, ا¤سوسـة اKٔهلّة آثار ÏÉقتـ[ جواب
اXقّررة الوظائف من عباداtم ã|و ومواعيدهم@, اُمورهم وبرا¶ أعGFم ã| وتشخي½Îا

ال¿Îور@/ وأيّام والصيام كا¡ّج ال¿Îور ã|
ا¡ركات جهة fن اKٔهّلة@: ã| والتحّوKت اKٕخت4فات جريان حقيـقة وأمّا
فيه وينعكس اKٔرض حول يدور القمر فٕاّن والقمر اKٔرض ã| واKٕنتقاليّة الوضعيّة
واKٔشـّعة وا¡رارة الضياء فzا وينعكس الشمس حول تدور اKٔرض أّن Fك النور@,

ا¡ياة@/ ã| ال4ّزمة

دقيقة@/ ع�صورة ¾Îر كّل ã| ظهورها باعتبار امع وصيغة
أّول ã| لتـ4ٔلئه التـ4ٔلؤ@, ]ع$ هالَل@, ماّدة من الع%ّية@, من مأخوذة والكلمة

وا^حاقه@/ غيبته بعد ال¿Îر



َهلمَّ ٣٠٢

النور مyا ويستفيد الشمس حول تدور كلّها الشمسيّة اXنظومة أّن .O Kو
اXنظومة@/ هذه bلة من واKٔرضوeرها وا¡رارة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

َهلمَّ@:

ٕاتـيان يريـد مَن ك4م ,@ َأُؤمُّ هل وأصلها قالوا@: ء@, ãÏ¾ ٕا� دعـوة كلمة ـ حØ8مقا ك@ت Øj اُعُل@, أيى تعاَل@, قوGم@: مثل ,@ الداعيى wا تكلّم Ø8ح ك@ت Øj الطعام@,
أيى ,@ اُمَّ الطعام ã|لک هل معناها يكون أن وJتمل فوق@/ كان Xن أسفَل كان من قاGا

اXشكل@/ الك4م من ٕانّه عندنا@: والّذيى اقِصد@/

أصله اòليل@: قال َتعال@/ يقال@: Fك ء@, ãÏ¿ٕا�ال ]ع$الدعاء كلمة :@ َهلُمَّ ـ مصبا
وهـا@: ٕاليـنا@/ نفَسـک Ú Ôn أراد@: اXناديى وكان شـعَثه@, ا# Ú Òn ومنه وامع@, ØËÉال من Ú Ôn
هل أصلها وقيل@: واحداً@/ ÓÊºٕا وُجع4 اKٕستعFل لك@ة اKٔلفHفيفاً وحذفت للتنبيه@,
للدعاء@/ واحدة كلمة جع4 Øj وسـقطت ال4ّم ٕا� اGمزة حركة فنقلت ُقِصد@, أيى اُمَّ
قـوله وعليه وامع@, واXفرد واXؤّنث للمذّكر واحد بلفظ wا يُنادون ا¡جاز وأهل
وُهـلّموا Fّوهل هلّميى فيقال وتُطابق@, الÊÉئر تلحقها Sد لغة ã|و لينا@/ ٕا َهلُّم ـ تعا�
أيى لْينا@, ٕا َهلُمَّ Lو@ Kزمة وتُستعمل الÊÉئر@/ فيلحقوuا فع4ً Nعلوuا م Øu@Kٔ وهلُممن@,

Îداَء@كم@/ Ô¾ َهلُمَّ Lو@ ومتعّدية أقِبل@,
َء ãÏ¿ال وهلُمَّ /@o] ã$ب عند وNمع ويذّكر يؤّنث ٕاËºفعل :@ َهلُمَّ ـ ٣٤٩ @كليّات
ء ا£Çيى هـنا باKٕتيان اXراد وليس وتعاَل@/ ٕائت ]ع$ ٕالينا وهلُمَّ وأحÍßÉه@, به قرِّ أيى

عليه@/ واXداومة ء ãÏ¿ال�ع اKٕستمرار بل ,@ ãÏ Ø»¡ا
أقـِبل@, ]Çع$ هلُمَّ وKزماً@: ياً متعـدِّ جاء ا ØWو ـ ١٨١ ãÏÈللر الكافيـة ¾Ìح



٣٠٣ َهلمَّ

هاء اòليـل@: عند وهيى داَء@كم@/ ÒÎ Ô¾ َهلُمَّ ـ@ ÍßÉأح و]ع$ لْينا@/ ٕا هلُمَّ ـ@ بٕا� فيتعّدي
ْع Òbوا ال4ّزم@, ã| ٕالينا نفَسک ْع Òbٕا أيى َشعَثه@, اُ# Ú Ònقولک من أمر ,@ Ú Ôn معها ُر@ّكب التنبيه
بعدما ÍßÉأح أو ]ع$أقبِل صار Kٔ@نّه ال)كيب عند معناه Øُغ� ØFفل ,@ يى اXتعدِّ ã| ك Òغ�
أهل فيه ف ØÍ½يت فلم اُصوGا@, عن اXنقولة اKٔفعال أÊºء كسائر صار ]ع$اbع@: @كان

ف@/ ØÍ½الت أصله أّن مع ا¡جاز@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Fك واللَّّم اòليل@/ قاله Fك اKٔمر@, بصيغة Ø Ônو للتنبـيه ها من مركّبة الكلمة أّن

ها@/ وضمِّ تفّرق ما bع عن عبارة سبق

اُضمم أيى Ú Ôn فيقال@: بال4ّزم@, فيشتبه بنفسه امع يتعلّق وقد ية@, متعدِّ واXاّدة
هاً ومتوجِّ ٕا�جانبنا منضّماً نفسک اbع أيى ٕالينا@, َهلُمَّ الباب@: هذا ومن نفَسک@واbعه@/

ٕالينا@/

ـ البأَس يَأتون و. لْينا @ٕا َهلُمَّ م ßuخوا.ٕ Òوالقاِئل� ِمنكُم ق� اXَعوِّ اُ� َيْعلُم َقد
/@١٩ . ٣٣

واضُمم نفسـک ع Òbٕا ]ع$ وتستعمل واحدة@, كلمة مركّبة صارت هلّم @كلمة
صورة عن خرجت ا Øuفٕا ومؤنّثاً@/ مذّكراً وامع والتثنية اXفرد موارد ã| وتطلق ,@ Ú ãٕا�

اKٔفعال@/ أÊºء من ا Øuٕا يقال هذا وع� ,@Ëºٕا ا Øu@كأ مركّبة كلمة وصارت الفعلّية@,
منظـورهم أّن ٕا� ٕاشارة :@ÍÉوأح وأقبِل وٕائِت تَعاَل دون بالكلمة والتعبـ�

ٕالzم@/ واKٕنÊÉم أنف«Îم@/ ã| واKٔفكار القُوي Qّمع أمراِن@:
ã| واÇمع ØËÉفال ٕاخواuم@, ٕا� وضّمها النفس bع واXراد متعّدية فالكلمة

متعّديان@/ اKٔصل



Yد ٣٠٤

َمَعهم د ÒÎ¿ تَ Rف دوا ßÎ Ò¾فٕان هذا م ا�َحرَّ أنَّ دوَن ÒÎ¿ يَ الَّذيَن داَء@كُم ÒÎ Ô¾ َهلُمَّ ُقل
/@١٥١ . ٦ ـ

ٕاليكم@/ واضمموا ¾Îداَء@كم اbعوا أيى
ال¿Îداء@/ وهو الظاهر ã| اXفعول فظهر

/@ËºKٕكا صارت Ø8ح فzا ف ØÍ½بت اKٔفعال من منقولة اKٔفعال وليعلم@أّن@أÊºء
Ìعان Òº ã| Fك الفعل@, ]ع$ مستق4ًّ يسـتعمل Øj فعل بتقدير اXصـدر عن ينقل وقد

فعل@/ ع�ظهور بالذات تدّل أصوات عن أو وشتّان@/
آخر@/ مقام خصوصيّاtا ã|وللبحث

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

Yد@:
د ÒYو ء@/ ãÏ¾ مyا يبَق nو حّرها ذهب قعد@: باب من وداً ÔY النار دت ÒY ـ مصبا
واGاِمد@: الِب�@/ من َتناَثر ه مسَّ فٕاذا صحيحاً Jسبه الناظر ٕاليه وينظر Ò ã ß� بَ وداً@: ÔYالثوب
من Ò� ßa من قبيلة َسكران َوزان دان Ö ÒYو سكنت@/ الر´@: دت ÒYو ء@/ ãÏ¾ كّل من ãالبا�

/@ Ø ãæدا ÒY ٕاليه والنسبة ا¨ن@, عرب
وأرض البّتة@/ طِفئت النار@: وYَدت ء@/ ãÏ¾ `ود ع� يدّل أصل Yد@: ـ مقا

باXكان@/ اKٕقامة واYKٕاد@: يابس@/ هامد@: ونبات نباتwا@/ K هاِمدة
K@يكون أن وYوُدها سـِنتة@, ÔXا اGامدة@: اKٔرض ر@: ßc قال ـ ٢٢٨.٦ الxذيب
فوق بعضه ãالبا� اXتلبِّد اGاِمد@: ماد والرَّ مطر@/ يُص}ا nو عود Kو نبت Kو حياة فzا
وقال وذهب@/ ã�ب أيى اKٔرض@: شـجر د ÒYو سكَنْت@/ أيى م Ôtأصـوا وYَدْت بعض@/
وأرض وعِفنت@/ اسـوّدت ٕاذا هاِمدة@: رة Ò\و ود@, Ò\ Yدت Fك وت ÒXا مـود@: ÔGا الليث@:



٣٠٥ Yد

واYKٕاد@: باXكان@/ اKٕقامة واYKٕاد@: يَبيسمتحطِّم@/ Kّٕا فzا نبات K مقشِعّرة هاِمدة@:
/@� السَّ ã| ال«Ìعة

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

والتحقيق@:
ومن َج4ئه@/ ذهاب مع ء ãÏ¿ال قوام به ما زوال هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
بالِب�@/ وج4ئه الثوب قـوام وزوال النار@/ من واKٕشـتعال ا¡رارة ذهاب مصاديقه@:
الشجر قوام وذهاب اKٔرض@/ ã| ا¡ياة ã Ø�Q وزوال ا@/ ßuوجريا الر´ Iّرك وسكون
الصوت@/ ã| والسكون واGمود الرماد@/ رماديّة وزوال باليبس@وغ�ه@/ والنبات@وج4ئه

ا¥ر@/ ã| واKسوداد

نفسـه جعل أيى ياً@/ متعدِّ بالفاعل اÔGمود ع�قيام تدّل فالصيغة اYKٕاد@: وأمّا
السكون@/ بعد هامداً نفسه جعل أو ا¡ركة@, بعد هامداً

واXوت@: واKٕنطفاء@واليُبس مود Ôòوالسكون@وا�الِب الفرق@ب�اXاّدة@ومواّد وأمّا
السفل@/ جهة وٕا� تسفّل ã| حدوثIّول هو فالِب�@:

ا¡ركة@/ قبال ã| ٕاستقرار كون@: والسُّ
وا¡ركة@/ الفوران بعد سكون مود@: Ôòوا
معاً@/ وامر اللهب سكون واKٕنطفاء@:

قباGا@/ ã| أو الرطوبة بعد جفاف والُيبس@:
ا¡ياة@/ مطلق مقابل ã| واXوت@:

/@٥ . ٢٢ ـ وأنبَتْت ورَبْت ْت Òðاه اXاَء zا َعلَ أنزلنا فٕاذا هاِمدةً وتََريأ.رَض

ã| والتـحّرك اKٕهـðاز بزوال وج4ؤها قوامها عyا زائلة تكون ما فاGامدة
ا4ء@/ فzا يظهر ã8ّال ا¡يّة اKٔرض قوام وهذا ظاهرها@, ã|نباتKٕوا داخلها



Yر ٣٠٦

وجـ4ء@/ ظـهور فيه واKٕنبات الداخلّية@/ ا¡ياة حصول ٕا� ٕاشارة فاKٕهðاز
بالقيدين@/ قوبل قد فاGمود

البعث@, مورد ã| ا¦ثيل ٕا� النظر فٕاّن ية@: �Kا ã| باXاّدة التعب� لطف .O Kو
لتعود ا¡ياة@, ماء ٕانزال ٕا� فتحتاج اXوجودات@, عن وا4ء والقوام ا¡ياة زالت وقد

تعا�@: ويقول اXيتة@, اXواّد ã| ا¡ياة
/@çْو ÒXا ييى ÔJ وأ نُّه ّق Ò¡ا ُهَو اَ� بأنَّ ذلک

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

Yر@:
واuَمر@: الدمُع ر ÒYو دمُعه@, ر Ò ÒYو وانصباب@, َصّب ع� يدّل أصل Yر@: ـ مقا

أيى ِمهFٌر@, وهو ,@ Ò@أ@ك ك4مه@: ã| ر ÒYو َجرفاً@/ أخذه ٕاذا ء@, ãÏ¿ال امر Ôv وف4ن سال@/
َصبّاً@/ له صبّه كأ@نّه ماله@, من له وYَر الك4م@, @كث�

وYَلْت@/ بالدمع عينه وYَرْت هاِمر@/ وسحاب صّبه@/ وYَره@: مyُِمر@, ماء ـ أسا
ِمهFر@/ ِمهذاٌر وف4ن ِمهمر@/ وَخطيٌب أ@ك@@/ ك4مه@: ã| Yر ا£از@: ومن

اXاء ر ÒYو واXطر@/ واXاء الدمع َصّب مر@: ÒGا الليـث@: قال ـ ٢٩٧.٦ الxذيب
اKٔرض حفره شـّدة وهو Çراً@, ÒY اKٔرَض مر Òvوالفـرس ومyُِمر@/ هامر فهو واuَمر

يُصّبه@/ أيى الك4م@: مر Òv الّذيى كثار ßXا هو واßXهFر@: ر ØFÒGوا وافره@/ ÒM
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وسبق السي4ن@/ من يقرب شديد انصباب هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن



٣٠٧ Yز

والسقط@/ والسكب والسفک السفح 4Rف قيد@/ ب4 فوق من ٕاLدار ٕانّه الصّب
ã| Kّٕا يسـتعمل ف4 مر ÒGا 4Rف معنويّاً@, أو ماّديّاً اLKٕدار من أعّم ّب والصَّ

والك4م@/ والدمع كاXاء اXاّدّية@, اKُمور
/@١١ . ٥٤ ـ ِمر Ò Öyُم ]اٍء Êء Ú»ال أبواَب ففَتحنا @Í ß½ فاْنتَ َمْغلوٌب ã Ùæأ َربَُّه فَدعا

عـلzم اXاء فصّب واGمر@, بالفتح وانقباÎÈا ال«Êء أبواب انسداد فبّدلنا أيى
والتتابع@/ والسي4ن بالشّدة

/@٧ . ٤٨ ـ ÓDحك عزيزاً اُ� وكاَن وأ.ْرض واِت مى السَّ ُجنوُد وِ�

/@٩ . ٣٣ ـ َتروها Òn وُجنوداً@ رJاً م ßz َعلَ َسْلنا فأْر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Yز@:
وYزته ,@Í¼كالعا عليه املت ÒI ÍÈب@: باب من زاً ÒY َء ãÏ¿ال Yزت ـ مصبا
از@/ ØY فهو غيبته@, ã| اغتابه Yزاً@: وYزه أيضاً@/ Yزاً الكلمة ذلکYزت ومن ,@ ã Ø.ك ã|

لغة@/ همز ßXوا معروف@, واXهFز ليعدو@, باßXهFز حثّه الفرس@: وYز
مز ÒGا ومنه ,@ ã Ø.ك ã| ء ãÏ¿ال وYزت /@Í½وع ضغط ع� تدّل كلمة Yز@: ـ مقا
شـديد Çَزي@: Ò ÒYوقوس اKٔرض@/ به Yز ويقولون@: الك4م@/ يضغط كأ@نّه الك4م@, ã|
قلب ع� تغلب وتة ÔXكا الشيطان ز Ö ÒYو َمَزة@/ ÔGا وكذا الَعيّاب@, ز@: ØFÒGوا لل«Îم@/ الدفع

به@/ َتذهب اKٕنسان

ز@: ØFُّوالل الغيـب@/ ã| اÇXغـتابون ز@: ØFÔGا :@ Ø ãèعراKٔا ابن عن ـ ٦@.١٦٤ الxذيب
Îم@/ ØÉويغ الناس يغتاب الّذيى اللَُّمَزة@: مَزة ÔGا ٕاسحاق@: أبو وقال ا¡ÍÉة@/ ã| اXغتابون
*ص)@: Ø ã�ّالن وقال العيب@/ مز@: ÒGوا /@Ì»الك واللَّمز@: الَغّض@/ مز ÒGا :@ Ø ãèعراKٔا ابن وقال



Yز ٣٠٨

وتة@, ÔXفا زه ÒY أمّا قال@: وَنفخه@! ونَفثه زه ÒYمنoالرج الشيطان من بَک @أعوُذ ã Ùæٕا اللّهّم
رأسه@, Yزت تقول /@Í½الع مز@: ÒGا الليث@: وقال فالِك%@/ نفخه وأمّا عر@, فالشِّ نَفثه وأمّا
عن مز Ôxف ّت Ò Ôxف َمز Ôt ا Øu@Kٔ ا¡روف@: ã| اGمزة سـمِّيت ا Ø̂ وٕا /@ ã Ù.بك وز Òا وYزت
مزون Òv ã8ّالنّخاس�ال مَقاِرع هاِمز: ÒXوا مز@/ ÒGبا تكلّم ٕاذا َهتّاً@: ّت Ô Òv هو يقال@: Uرجها@,

ِمهمَزة@/ واحدtا لتُ«Ìع@, واّب الدَّ wا
والكّف@/ واòفض النقص الَغّض@:

اKنسان@/ يع)يى ال½ÍÚع وتة@: ÔXا
فzا@/ وتتابع وكلمة@, صوت ã| Í½ع ّت@: ÒGا

والرقيق@/ واّب الدَّ بيّاع النّخاس@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو الّلمز أّن Fك الضعيف@, والنقص التعييب هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
حروف من فٕانّه اGاء حرف من يستفاد ا Ø̂ اXع$ٕا وهذا شديد@/ ّ قويى وتضعيف تعييب
الشـّدة ب� اهر حروف من فٕانّه ال4ّم 4Rف واòفاء@/ والصمت والرخاوة اGمس

والزلق@/ واLKٕراف والرخاوة
Í½وع خفض@/ ã|ونقص واغتياب@/ الغيبة ã| تعييب اKٔصل@: مصاديق ومن

شديد@/ تعييب حّد يَبلغ n ما غ�Yا أو َجوز أو رأس

وÇYز القـوس@, Yز اKٔرض@, Yز الك4م@, Yز الفـرس@, Yز :@oمفاه وأمّا
اKٔصل@/ قيدا لوحظ ٕاذا Kّٕا التجّوز@, fن وتة@: ÔXوا الشيطان

/@١ . ١٠٤ ـ َده وَعدَّ ماً. َع Ò Òb الَّذيى ٍة َز Ò ÔX ٍة َز Ò ÔY لُكلِّ ويٌل



٣٠٩ Yز

غيبة ã| عمل أو غمز أو ٕاشارة أو بك4م اXطلق التعييب مقام ã| يكون من أيى
شديد وٕاÍÈار وتنقيص تعييب مقام ã| يكون ومن وقّوة@/ شّدة يبلغ n ما حÍÉة أو

ومواجهة@/ حضور ã| بغمز أو بقول

وقت ã| ويلمز vمز قد من قبال ã| الويل@, بتناسب اXبالغة@: بصيغة والتعب�
وصفته@/ شأنه من هذا وليس اتّفاقاً@,

/@١١ . ٦٨ ـ oبنَم مّشاٍء از Ø ÒY َمه� َحRٍّف ُكلَّ ُتِطع و.

له اختيار K الّذيى الضعيف واXه�@: /@Ë»الق مع اKٕلðام من يك@ من ا¡4ّف@:
مبالغة واÒXّشاء@: فساد@/ فيه أمر من يظهر ما والنَّميم@: غ�ه@/ من اختيار Iت ويكون

ٕاشاعته@/ ã|و o^بسبب كث�اً ãÏ¿Z من أيى ,@ ãÏ¿Xا من
ã| يداوم فهو قلبه@: ã| وٕاطمينان ٕاZان يكن nو بنفسه اعBد له ليس من فٕاّن
,@ Ø%وتكـ نفس وحّب حسد جهة من فساد@, نسبة أو بتعييب آخرين أفراد تضعيف

ٕاليه@/ توّجههم Nلب Ø8ح وJلف
ٕاذا Ø'ح Íوِن ÔÉ ÒJأن ربِّ بَک وأعوذُ ßياط� الشَّ زات Ò ÒYِمن بَک أعوذُ وُقلربِّ

/@٩٩ . ٢٣ ـ اXوُت أحَدهم جاَء
وÇIام4ت مكّررات تعييـبات ]ع$ واKٔ@َك4ت@: كاKٔ@كلة Yزة bع َمزات ÒGا
عن اXيل وهو الشطن من والشـيطان وتنقيص@/ وٕاÍÈار تضعيف وبقصد نيّـة بسوء

والتواء@/ باعوجاج واKٕستقامة@, ا¡ّق
تعا�@: قال Fك جّن@, أو ٕانسان أو حيوان ã| يوجد أن من أعّم اXع$ وهذا

/@١١٢ . ٦ ـ وا)نِّ إ.نِس Òَشياط� عدّواً@ Ý ãlن لُكلِّ َجعلنا وكذلک

/@١٤ . ٢ ـ َمَعكُم ٕانّا قالوا َشياطيyم ٕا� َخَلوا@ وٕاذا



Yس ٣١٠

يقصدون الّذين اKٕنس شياط� هو وال4ّحقة@: السابقة ا�Kيات بقرينة واXراد
*ص)@/ Ø ãللن� واKٕيذاء والتضعيف التعييب

أن يستطيعون K الشياط� أّن مع الوسوسة@, ليس]ع$ اGمز أّن ٕا� مضافاً
بيده@/ آمن شيطانه أن ورد وقد وغ�ها@, بوسوسة *ص) ا# رسول قلب ã| فوا ØÍ½يت

قوله@: أيضاً هذا ع� ويدّل
Íوِن@/ ÔÉ ÒJ أن ربِّ ِبَک وأعوذُ

كاللَّمز@/ ا¡ÍÉة@, ٕا� وتعيي}م ٕايذاؤهم يبلغ أن أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Yس@:
ÍÈب@, باب من الك4م Yست مصدر وهو ,@ Ø ã.òا الصوت اGمس@: ـ مصبا
َمهموس@: وحرف الصوت@/ من Ø ã.òا وYا حرساً@, Kو Yساً له وما@dعت أخفيته@, ٕاذا

ظاهر@/ غ� َمهموس@: وك4م Vهور@/ غ�
/@ Ø ã.Çòا الصـوت اÇÒGْمس@: منه وِحّس@/ صوت َخفاء ع� يدّل Yس@: ـ مقا
الشديد@, اKٔسد س@: ØFÒGا قوGم وأمّا القدم@/ َوطء من يكون ما أخ. اKٔقدام وYُس

َعّضه@/ ã| وٕامّا وطِئه ã| ٕامّا Yُسه به يراد Kٔ@نّه أيضاً@, عندنا هذا fن
له ٕا¾Ìاب K ا ØW الفم ã|الصوت ِحّس مس@: ÒGا الليث@: قال ـ ١٤٢.٦ الxذيب
ابن /@ ØÌ»كال الفم ã|مَهموس ك4م ولكنّه اXنطـق@, ã| ِجهارة Kو الصـدر صوت من
الس�باللّيل@/ مس@: ÒGا أبو@عمرو: @واسكت@/ َخفيّاً امِش س@وَصه@أيى ßYا يقال: Ø ãèعراKٔا

أbع@/ ليله ي«Ìيى الّذيى موس@: ÒGوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣١١ هّم

والتحقيق@:
حـّد ٕا� وK@يصل صوته .O عمل أو قول هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

ã.O Mيث ãÏ¿Xوا الوِطء@, ã|مسÒGوا الك4م@/ ã|مسÒGا مصاديقه@: ومن اòفوت@/
اXضغ@/ صوت يسمع K Mيث اKٔ@كل ã|مسÒGوا صوته@/

قـّوة وشّدة فzا س ÒY باعتبار اKٔسد@: وأخذ والوسوسة Í½الع ع� ويطلق
شديد@/ ٕا�عمل Jتاج K Mيث اKٔسد ã| وقدرة

ٕاّ. َتسـمُع Rَف ِن ×aللّر أ.صواُت وَخَشعت لَُه ِعَوَج . الّداعيىَ َيّتبعون َيومئٍذ
/@١٠٨ . ٢٠ ـ ساً Ö ÒY

Kّٕا يب�مالكيّة ف4 اòلق@, عن وKٕختيار اXالكيّة ã.ينت اXاّدة nعا وراء Dف فٕاّن
ين@: الدِّ يوم مالک فٕانّه وجّل@, عّز #

/@٢٦ . ٢٥ ـ َعس�اً الكاِفريَن Òَع� َيوماً وكاَن ن ×aللّر ا¡قُّ يومئٍذ لک ÔXا
اXلک@/ ٕا� راجع

ã| وأشـّد آ@كد التعبـ� وهذا القـلوب@, خشوع آثار من اKٔصوات وخشوع
نف«Îا@/ القلوب تعب�خشوع من ع�اòشوع الدKلة

Qلّيات من ظهور وآخر اòشوع@, Iقّق آثار من أثر غاية فهو مس@: ÒGا وأمّا
حقيقته@/

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

هّم@:
ع� تطلق وقد العزم@, أّول ّمة@: ßGوا ة@, Ø ßY mنKُوا ,@ ãæالفا الشيخ ّم@: ßGا ـ مصبا
من اً ØY ء ãÏ¿بال وYمت أيضاً@/ العزZة أّول واÒGّم@: عالية@/ ة ØY له فيقال@: /@ ّ القويى العزم



هّم ٣١٢

من باKٔمر ã$ ÚYو /@ ã$أقلق اKٔمر@: ã$ ÚYوأ ا¡زن@/ واÒGّم@: تفعله@/ nو أردتَه ٕاذا قتل@: باب
وامع كا¡ّية@, يَقتل ØËº له ما واGامَّة@: به@/ قام باKٔمر الرجل Ørواه مثله@/ قتل باب

كا¡¿Ìات@/ يقتل K ع�ما تطلق وقد َدواّب@/ مثل واّم ÒGا
Øj ذلک@, أشـبَه وما وَدبيـب وجريان ع�ذوب يدّل صحـيح أصل هّم@: ـ مقا
واÇÒGواّم@: ذاب@/ الشـحم@: واuّم /@ ã$أذاب ء ãÏ¿ال ã$ ØY العـرب@: قول منه عليه@/ يقاس
واXرأة اXِسّن@, الرجل ّم@: ßGا الباب ومن دبي}ا@/ أيى ميمها@, ÒG يت Ød اKٔرض@, ح¿Ìات
القياس@, هذا من فعندنا ـزن@: Ô¡ا هو الّذيى اÒGّم وأمّا الك%@/ من ذابا قد F Øu@كأ ة@, Ø ßY
اFÇÔGم@: ّمة@: ßGا من تشتّق Øj به@, Yمَت ما واÒGّم@: َيذيب@, أيى ّم@, Ô Òv كأ@نّه لشّدته Kٔ@نّه

/@ ã$أقلَق :@ ã$ ÚYوأ شديده@/ اKٔمر@: ومُِهّم ّمة@/ ßGا oالعظ اXلک
تـقول نفسک@, ã| أمر من به Yمت ما اGّم@: الليث@: قال ـ ٣٨١.٥ الxذيب
به Yمَت ما ّمة@: ßGوا زن@/ Ô¡ا واGّم@: قال@: الشدائد@/ اKُمور من ت ØFهXوا اKٔمر@/ ã$ ØYأ

اGّمة@/ لصغ� وٕانّه ّمة@, ßGا oلعظ ٕانّه وتقول@: لتفعله@/ أمر من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن مقّدماته@/ ã| ¾Ìوع مع فعل ع� العزم هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
شـخص@/ جانب القاصـدة اXوذية ا¡¿Ìات ]ع$ ـواّم ÒGوا اGامّة اKٔصل@: مصاديق

وال¿Ìوع@/ العزم ذلک اختيار واKٕهBم@: ٕاليه@/ وصول أو ء ãÏ¿ب ع�تعلّق والعزم
ٕا� يـصل n ٕاذا اÇXقّدمات@, Çtيئة ã| وال¿Ìوع العـزم فباعتبار ا¡زن@: وأمّا

نفسه@/ ã|و Vّرداً العزم هذا وي4َحظ اXطلوب@/
مع وال¿Ìوع العزم واختيار اKٕهBم ذلک مصداق اXِسّن الرجل فٕاّن ّم@: ßGا وأمّا



٣١٣ هّم

العمل@/ ã| يوفَّق K الضعف بسبب أ@نّه

شديد@/ حزن فهو اKٕذابة@: وأمّا

حقيقة@/ فهيى اKٔصل@: قيود فzا لوحظت ٕاذا oفاهXا فهذه
/@٢٤ . ١٢ ـ ربّه ُبرهاَن رأي لَو.أن wا وهمَّ به ْت ÚY وَلَقد

ا¡ّق ٕا� التوّجه أّن Kّٕا الظواهر@, Mسب موجودة اXقّدمات وكانت عزمها أيى
عyا@/ Øوتو� وان½Íف يوسف@, منع قد والباطن

/@١١ . ٥ ـ عنكُم م Òvأيد فكفَّ م Òvأيد ٕاليكم َيبُسطوا أن قوٌم @ َهمَّ ٕاذ@
/@١١٣ . ٤ ـ ُيِضّلوك مأن Ôyم طاِئفٌة ْت مَّ ÒG تُُه Öaوَر َعلَيَْک اِ� َفْضُل وَلو.@

/@٧٤ . ٩ ـ َينالوا Òn ]ا وا Û ÒYو ٕاْسRِمِهم بعَد وكَفروا@
/@٥ . ٤٠ ـ ليأُخذوه بَرسوGم اُّمة كلُّ ْت Ú ÒYو

اKٔسباب@, وtيئة اXقّدمات ٕا� وال¿Ìوع العزم Iقّق ع� الكرZة ا�Kيات تدّل
العمل@/ فقدان مع

وٕارادته يريد@, وما يشاء ما يفعل والتقدير@, وا¡كم اKٔمر له وجّل عّز ا# ٕاّن Øj
كّلهم@/ اòلق ع�ٕارادة حا@كمة

النـور ã Ù�Q واXراد اKبيضـاض@, ]ع$ ال%ه من كالغفران@, مصدر وال%هان@:
ا¦Çاي4ت وتـرتفع الظـلFنيّة وا¡جب الغطاء لينكشـف القلب ã| ّ اGKٕ×يى Ø ãæالروحا

ا¡ّق@/ ٕا� التوّجه خ4ف النفسانيّة
Òَغ� باِ� َيظّنون «Îم مأنُف Öx ÚYَقدأ وطائفٌة أَمَنة@/// الَغّم ِمنَبعد عليكُم أنَزل Øj

/@١٥٤ . ٣ ـ ا¡ّق



هامان ٣١٤

دون من مقّدمات tيئة مع عزم واÒGّم هّم@, ã|و هّم ذا شخص جعل اYKٕام@:
يوجب عمل دون ومن هو حيث من والعزَم اGّم ٕاّن وقلنا ونتيجة@/ ٕا�عمل يصَل أن

الواقعة@/ ã| وحزن هّم ã| نفسه جعله النفس وٕاYام واضطراباً@, ُحزناً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هامان@:
/@ ّ أعجميى Ëºٕا هامان@: ـ@ ب@ اXعرَّ

فرعون@/ وزير هامان@: ـ@ @ ع%يى ـ @ ãتطبي� فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مـyم عّدة@, يى Ød قد ËºKٕا وwذا العلمّية@, هو الكلمة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

/@Ïºمو فرعون وزير هامان
فيكون *ع)@: Ï»عي مي4د من قرناً Ì¿ع سبعة قبل ã Ø|تُو *ع) Ïºمو كان وØXا

/@Í½م ã| حياته وكان له@, معا¼Íاً أيضاً هامان
:@oا¡ك القرآن ã| ذ@كر ا ØW أ@ك@ التوار± ã| ِذ@كر له وليس

وهاماَن فرعوَن ٕاّن رون/// Jَذ كانوا ما ونُِريىَ ِفرعونَ وهامانَ وُجنوَدYا ِمyم
/@٩ . ٢٨ ـ خاِطئ� كانوا وُجنوَدYا @

ع� هاماُن يا ã� فأْوِقد َغ�يى ٕالىٍه ِمن لكُم َعلمُت ما RٔXا ا Ûv أ يا فرعون وقال
/@٣٩ . ٢٨ ـ Ïºمو ٕا�ٕالىه لُع@ أطَّ ã Ùلََع� Íحاً@ Ò¼ ã� �فاجعْل الطِّ

. ٢٩ ـ وا ÒQفاستك بالبيِّنات Ïºمو جاَءُهم وَلَقد وهاماَن وفرعون وقاروَن
/@٤٠



٣١٥ هامان

فقالوا وقاروَن وهامان ُمب�ٕا�فرعوَن وُسلطان بآياتنا Ïºمو أرَسلنا وَلَقد
/@٢٥ . ٤٠ كَّذابـ ساِحٌر

اُمور@: الكرZة ا�Kيات هذه من فيستفاد
اKُو�@, اXرتبة ã| ذ@كره بقرينة وحكم@: سلطنة وله مَِلكاً كان فرعون ٕاّن ـ ١

اKٔلوهّية@/ وبادعائه ¼ÍÒحاً@, له ã$يب أن هامان ع� وgMه
بـعد الثـانية اXرتبة ã| حكومة وعنوان تالية شخصيّة له كان هامان ٕاّن ـ ٢
فرعون وبأمر ,@Fzٕال انود وبنسبة فرعون@, بعد ٕاdه ذ@كر بقرينة كالوزارة@: فرعون

/@Fzٕال موÏº*ع) تعا� ا# وبٕارسال ¼Íحاً@/ له ã$يب أن
هامان@, بعد ذ@كره بقرينة هامان@: بعد عنوان اXملكة ã| له كان قارون ٕاّن ـ ٣

ã| فرعون يُعاون ومعاوناً آخر وزيراً كان ولعلّه ٕالzم@, موÏº*ع) تعا� ا# وٕارسال
قرن@/ ـ راجع ـ اKٔموال من كنوز له وكان XوÏº*ع) عّم ابن وكان مظاXه@,

نسبة عدم بقرينة و[ّكنه@: أمواله باعتبار اXملكة ã| مقامه يكون أن يبعد Kو
ا�Kيت�@/ ã| ٕاليه انود

Gامان@/ كان والتدب�والعمل@واKٕجراء كان@لفرعون@/ والسلطنة ا¡كم أّن فظهر
لقارون@/ اXال جهة ã| وا¦كن واKٕقتدار

والعلّو والنفوذ السلطنة جهة من فائق وهو ا#@ٕالzم@, بعثه قد موÏº@*ع) ٕاّن ـ ٤
تـعا�@: وقوله كّذاب@/ سـاِحر وقوGم@: ُمب�@/ وُسلطان تعا�@: قوله بقرينة ـ علzم

Jذرون@/ كانوا وما@ واستكQوا@, وقوله@: وآياتنا@/ نات@, بالبيِّ

الك%ياء@/ Iقّق غ� وهذا كب�اً@, يكون أن وطلب الك% طلب اKٕستكبار فٕاّن
بالعجز@/ ٕاع)اف ساحر بأ@نّه القول ٕاّن وأيضاً

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



Yن ٣١٦

Yن@:
من هو ا Ø̂ ٕا هذا@, فليسمن الشاهد وهو هيمن@, ÔXا فأمّا ء@/ ãÏ¿ب ليس Yن@: ـ مقا

Yزة@/ من مبدلة واGاء أمن@, باب
آمَن وأصله@: اòوف@, من غ�ه آمَن مَن وهو الشاهد@, اÔXهيمن@: Yن@: ـ صحا

Øj مُؤيِمن@, فصار ,@FعهBجK كراهيـة ياًء@ الثانية اGمزة قلبت wمزتـ�@, مُؤاِمن فهو
أهراقه@/ اXاَء أراق ã| قالوا Fك هاًء@, اKُو� ت Øص�

اÔXهيمن ã|و ع�خلقه@, mالقا عليه@: وُمَهيمناً ـ @قوله ã| اKٔنباريى ابن قال ـ لسا
ال¿Îيد@/ اXهيِمن@: :@ ãtالكسـا وقال ـن@/ Ò]ؤ ÔXا اÔXهيمن@: عبّاس@: ابن قال أقوال@: `سة
وقال ء@/ ãÏ¿ال�ع رقيباً كان ٕاذا َهْيمنة@: يِمن Ôv هَيَْمن يقال@: الرقيب@, هو غ�ه@: وقال

الكتب@/ ع� وقا_اً وقيل@: عليه@, وقَبّاناً ومعناه :@Ì¿مَع أبو
ناظر@/ و شاهد ِمِهDن@: @ـ@ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ناظر@/ و شاهد ن@: ÒZِمها ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـن مأخـوذة والكـلمة النـاظر@/ الشـاهد هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
ب� تناسـب لعدم اللغـة@, كتب ã| قيل Fك أمن ماّدة من مشـتقّاً وليس ال«Ìيانّيـة@/
ا£يد القرآن ã| اXؤمن كلمة عقيب الكلمة ذ@كر ٕا� مضافاً والشاهد@, اXفهوم�اZKٕان

َهيمن@/ ÔX ا ْؤِمُن ÔXا الّسRُم ـ@
صحيح@/ فغ� مُؤاِمن@: أصلها أّن من وغ�ه الصحاح ã| ما وأمّا



٣١٧ ُهنا

/@٢٣ . ٥٩ ـ ÙQتك ÔX ا اُر@ @ا)بّ الَعزيُز َهيمُن ÔXا ْؤِمُن ÔXا Rُم السَّ وُس الُقدُّ ِلُک ÒXا هَو
آفة كّل عن الّس4م وهو وظلم@, نقص كّل عن ومقّدس ه Øcم الّذيى اÒXلِک أيى
شـاهد وهو وٕاطمينان@, أمن ã| منه واòلق خلقَه ويؤمن وضعف@, Ø ãæروحا ومرض

والعظمة@/ والك%ياء العّزة وله العزيز وهو لدvم@, ÍÈحا علzم
ٕالzم ناظراً ع�اòلق شاهداً ع�كونه ويدّل ا¡س$@, ا# أÊºء من فاXهيمن@:
كذلک متـناه@: غ� وهو ء ãÏ¿ب Tـدود غ� تعا� ا# أّن Fوك وباُمـورهم@/ wم قا_اً
ٕالzم وناظر اKط4ق ع� خلقه bيع ع� الشاهد وهو متناه@, وغ� مطلق مُهيمنيّته

باُمورهم@/ وقا_اً Tيطاً
ب� Dف والسكون والطمأنينة اKٔمن ٕاNاد أّن ٕا� ٕاشارة اXؤمن@: Ëºٕا بعد وذ@كر
Mضـوره مقرون واخت4ل@: وحشـة æوأد ٕاضطراب جانبه من K@يري Mيث خلقه@,

التاّمة@/ وٕاحاطته و¾Îوده
ـ َعلَيه وُمهيِمناً الِكتاِب ِمن َيَديِه Òَب� Xا قاً ُمَصدِّ قِّ Ò¡با الِكتاَب ٕاليَک وأنَْزَلنا

/@٤٨ .@٥

واKٔحكـام اGKٕيّة واXعارف ا¡قائق ع� ٕاحتوائه جهة من ا£يد القرآن فٕاّن
اcXلة ع�الكتب مهيمن اللقاء@: ٕا� والسلوك وا�Kداب@والسïالعبادّية@واKٔخ4قيّات

علzا@/ وحا@كم فوقها وهو wا@, وشاهد mوقا وناظر وTيط السابقة ال«Êويّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ُهنا@:
اKٔلفّية@: ã| يقول

ِص4 الكاَف وبه اXكاِن داِن ٕا� Ì ß¾أ نا Ôzَهــ أو ÇÇنا Ôwو
ِهـنّا أو انـِطقَْن لک Çنا Ô ßw أو َهـنّا أو فُـه Ú Òqب أو البُعد ã|



ُهنا ٣١٨

وٕا� ِمن عليه يدخل أ@نّه Kّٕا ف ØÍ½يت K مكان ظرف هنا@: ـ ٣٤٨ ـ @كليّات
يقال@: بذا@, اKٕشـارة كمراتب نا Ôw اKٕشارة ومراتب Nمع@/ Kو Ø$يث Kو للتنبيه@, وها

اXكان@/ من للبعيد وهنالک للمتوّسط@, وهناك للقريب@, وهzنا هنا
اينجا@/ @= ِهناه@ ـ@ @ ع%يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

/@ هُنَّ @=@ *ِهنّاه) ـ قع

ُهنا@/ @= *ِهنّاه)@ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,Kًمعقو أو Tسوساً وا¤ّل اXكان ã|@ويستعمل الع%ّية@, من مأخوذة الكلمة أّن
كذلک@/ الزمان ã| يستعمل وقد

ويلحقها حالته@, ع� ثابت وآخرها اXبنـيّات@, ومن اKٕشارة أÊºء من وهيى
وال4ّم@/ والكاف التنبيه هاء

:@ ã| Fك ـ ا¤سوس اXكان ã.ف
/@١١٩ . ٧ ـ صاِغرين وانَقلبوا هنالِک فُغلبوا

موÏº*ع)@/ من اKٕعجاز قبال ã| َحرة السَّ أيى

:@ ã| Fك ـ Kًمعقو اXكان ã|و
/@٤٠@.@٨٥ ْبِطلونـ ÔX هنالِکا ÒÌ ß»وَخ ِعباِدِه ã| َخَلْت ã' الَّ ُسنَّتا� َرأوا بأَسنا  ا Ø ÒX

فzم@/ ا# سنّة وجرت البأس رأوا ã8ّال اXوقعيّة ذلک ã| يراد

:@ ã| Fك ـ@ اKُخرويى اXكان ã|و



٣١٩ هنأ

/@١٣ . ٢٥ ـ ُثبورا هنالِک دَعوا@ Òن� ُمقرَّ ضّيقاً َمكاناً مyا اُلقوا وٕاذا
/@ Øsوجه السع� أيى
:@ ã| Fك ـ الزمان ã|و

/@١١ . ٣٣ ـ وُزلِزلوا اXؤمنوَن ã� ابتُ هنالِک َفوقكم@/// من جاُءوكم ٕاذا

واKٔحزاب@/ انود ح�جاءت أيى

باXوقع مفهومه@: ã| التعبـ� واKٔحسن باXكان@, Uتّصـة غ� الكلمة أّن فظهر
/@ ّ يى مادِّ غ� أو ماّدياً والزمان اXكان ليشمل واXوقعّية@,

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

هنأ@:
ء ã$ هَ فهو َعناء@, Kو مشـقّة غ� من Ì Ø»تي هَـناءًة@: ء ãÏ¿ال وُهنَؤ هن@: ـ مصبا
العرب وتقول وÍÈب@/ نفع باب من ãæنؤ Òv الولُد ãæوهنَأ واKٕدغام@/ اKٕبدال وNوز
,@ ãæ ØÌ Òº ومعناه ,@ ّ عامّيى وحذفها ياء@, وبٕابداGا سا@كنة@, wمزة الولُد نئِک Òzِل الدعاء@: ã|
سـاغ ãæنو Òv ãæوهنأ أطعمته@/ أو أعطيته باللغت�@: هنأً وهنأته ,@ يى Ù Ôd وبه Ñæها فهو
بعÎÉم@: وقال الكّل@/ ã| اXضارع ØËÉب نُؤ Òvو مشّقة@, ب4 أيى مريئاً@, َهنيئاً وأ@كلته ولّذ@/
بالولد@, وهنّأته الفعل@/ هذا غ� بالفتح ماضيه ا ØW مهموزاً ØËÉبال يفعل الك4م ã|ليس

/@ يى Ù Ôd اXفعول Ëºوبا
مصدر وهو الَعطّية@, نء@: ÒGفا مشّقة@/ غ� من خ� ٕاصابة ع� يدّل هنأ@: ـ مقا
ولقد هنيئاً الطعام هذا كان وما مشّقة@/ غ� من يأتيک اKٔمر ء@: ã$ÒGوا نء@/ ßGا ËºKٕوا

َهنأي@/ وٕابل بَقل@/ ِمن حظّاً أصابت اXاشية@: وهِنئت َهُنؤ@/
ناء@, ßGبا طليتَه ٕاذا َهنْأً@, أهنَؤه Òالبع� َهنَأت زيد@: أبو قال ـ ٤٣٢.٦ الxذيب



هود ٣٢٠

ّكيت@: السِّ ابن /@ ã$ُنِئ Òvو وَهنأً ِهنأً ãæنَُؤ Òv وهو الطـعام ãæَهنأ وتقول@: القَِطران@/ وهو
ومرأك@/ ا# َهنأك

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

والتحقيق@:

الطعام مصاديقه@: ومن اKٕلتذاذ@/ مع ا4Xءمة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
وم4ءمة@/ لينة مع القَِطـران � وطَ خشـونة@, فيه ليس m4Xا اXواِجه واKٔمر ء@, ã$Gا

لذيذة@/ م4_ة ووKدة والتذاذ@/ م4_ة حصول مع واKٕعطاء واKٕطعام
/@٤٣ . ٧٧ ـ َتعملون Ôrُكن ]ا@ َهنيئاً بوا ÒÌ Ö¾وا @ُكُلوا

/@٢٤ . ٦٩ ـ اòالِية أ.يّاِم ã| rأْسلَْف ]ا@ َهنيئاً بوا ÒÌ Ö¾وا @ُكُلوا
اòالصالّذيى هو نأ@: ÒGوا ا¤مود@/ الطّيب السائغ عن عبارة ٕانّه اXرء@: ã| وسبق

اللذيذ@/ m4Xا ٕا� ومرجعه فيه@/ كدورة K
اXاضية الصا¡ة اKٔعFل أثر ã| واXراءة اGنأ هذا أّن الكرZة ا�Kيات من ويظهر
جانب من اKٕقتضاء وجود عند يتحقّق ا Ø̂ ٕا وجّل عّز ا# وثواب هو@, Kّٕا ليس مyم

العبد@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هود@:
َهوداً@: الرجل وهاَد ين½Íف@, وGذا ,@ Ø ãèعر الّس4م عليه Ø ãن� Ëºٕا هود@: ـ مصبا
ويقال@: وباXضارع@/ بامع يى Ødو وُبزل@, باِزل مثل ُهود وامع هائد@, فهو رجع@, ٕاذا
الzود, اKٔلف@وال4ّم@فيقال دخول وNوز الفعل@, للعلمّية@ووزن غ�من½Íف وُد@, Òv@هم
د وهوَّ الّس4م@/ عليه يعقوب بن vودا ٕا� نسبة ّ الzوديى وقيل@: /@ ّ vوديى ٕاليه والنسبة

وtّود@/ ٕابنَه الرجل



٣٢١ هود

ويد@/ الرُّ ãÏ¿ÒXا ويد@: Úxال يقولون@: وسكون@/ ٕارواد ع� يدّل أصل هود@: ـ مقا
ا¡Çال وادة@: ÒGوا نفُسه@/ له ْت Ò@خ ٕاذا الشارب@, نفَس ال¿Ìاُب د وهوَّ نام@/ ٕاذا د@, وهوَّ
م Øu@Kٔ به وا Ø Ôdو تاب@, ٕاذا vوُد@, هاَد fن الzود@: فأمّا القوم@/ ب� الس4مة معها ُترَجي

وس4مٌة@/ حاٍل هوادُة التوبة ã|و الِعجل@/ عبادة عن تابوا
ٕاشتقاق وأحِسب ول�اانب@, السكون من أهَود واشتقاق ـ ٥٤٩ اKٕشتقاق
تقول@: التسك�@/ ويد@: Úxوال قلوُبنا@/ Kَنْت أيى ٕاليک@, ُهْدنا ٕانّا قوGم من هذا@, من vوَد

ذلک@/ الس�من ã| والxويد سّكنَته@/ ٕاذا ِنقاره@, من الرجل هّودُت
/@ ّ وديى Òzال الّدين ٕا� شخص ٕادخال ود) ßv* ـ قع

/@ ّ وديى Òv ( *vوديى ـ قع

عّز@/ ج4ل@, Vد@, *هود) ـ قع

شكر@/ *هوِده) ـ قع

,@ الربَّ ُد Òaأ اXّرَة هذه وقالت ٕابناً وولَدت أيضاً وَحِبلْت ـ ٣٥.٢٩ التكوين
الوKدة@/ عن توّقَفْت Øj وذا@, Òv ه Òd إ دَعْت لذلک

ãÏÈأرا وأ@ك@ vودا سبط ãÏÈأرا تشمل vودا@: Wلكة ـ الكتاب قاموس ã|و
سلطاناً@, Ì¿ع ٕا�تسعة متسلس4ً داود بعد vودا سبط سلطنة واستداَمْت يام�@, بن
وا Ødو من@اKٕسارة@, مyم bع @رجع Øj HّربWلكة@ٕاÌºائيل, بعد سنة ٕا�@١٣٥ وبقيت

فzم@/ ËºKٕا هذا ãوب� vوديّاً@,
ليئه@, زوجته من يعقوب أبناء من الرابع وهو ]ع$ا¡مد@, ٕانّه vودا@: ã| ويقول

اه@/ ØSو يوسف قتل من منع الّذيى وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هود ٣٢٢

والتحقيق@:
ٕارادة مصاديقه@: ومن وطلبه@/ حركة@ٕا�ارتياح هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
مع ãÏ¿وم التـوبة@/ ٕا� و[ايل الس4مة@/ ورجاء والطمأنينة@/ السكون وطلب ينام@/ أن

القيدين@/ وجود فال4ّزم مطلوب@/ ٕا� للوصول ودقّة رفق
ـ اُصيُببه ãèَعذا قاَل ٕاليَک ُهدنا ٕانّا ِخرة Ð.ا ã|و َحسنًة نيا الدُّ هذه ã| َلنا وا@كُتب

/@١٥٦ . ٧
غ�ه@/ عن وان½Íف ٕاليه وتاب تعا� ا# ٕا� [ايل ٕاذا َهوداً vود هاَد من

هاَد@, العربّية@: ã| فيقال الع%ّية@, من مأخوذة فهيى وكلFته@: الzوديّة مفهوم وأمّا
أهود@/ أو هائٍد bع ã| وُهود ويxّود@, ّود@, Ôvو وُد@, Òvو د@, وtوَّ د@, وهوَّ هاُدوا@, هادا@,

/@٦٢ . ٢ ـ والنَّصاري هاُدوا والَّذين آَمنوا الَّذيَن ٕانَّ

/@٦ . ٦٢ ـ النّاِس دوِن ِمن �ِ أولياُء@ أ@نَّكُم Ôrَزَعم ٕان هادوا الَّذيَن ا Ûv أ يا ُقل
بيت وٕا� أوطاuم ٕا� رجعوا والّذين vودا سبط من وكانوا دوا وَّ Òt الّذين يراد

اKٕسارة@/ من اXقدس
/@١١١ . ٢ ـ َنصاري أو ُهوداً@ كاَن َمن ٕاّ. نَّة Ò(ا َيدخَل لَن وقالوا

/@١٣٥ . ٢ ـ َتدوا Ö Òt َنصاري أو ُهوداً@ @كونوا وقالوا

الzودّية@/ ã| ودخلوا هادوا الّذين هم واXراد هائد@, bع ود ÔGا
ٕا� واXيل ا¡ركة فٕاّن التناسب@: من ّ والع%يى ّ اللغويى اXفهوم ب� ما .O Kو

والعظمة@/ والشكر ع�ا£د يصدق والرواح اKرتياح
الع%ّية@/ من أو قالوا@, Fك العربيّة من ٕامّا فالكلمة :@ ÓÊºٕا ُهوُد وأمّا



٣٢٣ هور

هنا ونذكر وزمانه@, قومه أحوال بأوضاع يرتبط ما وصا¬ و\ود عاد ã|وسبق
مقاماته@: من hالكر القرآن ã| ما Kًاbٕا

ã ÙOولك ه@/// Ôَغ� ٕالىٍه ِمن لكُم ما اَ� Yعُبدوا يا@قوم قال هوداً أخاهم وٕا�عاٍد ـ ١
هـذه من يسـتفاد نوح@: قوِم َبعِد ِمن ُخَلـفاَء جعَلكُم ٕاذ ـ�@/// ÒXالعا َربِّ ِمن َرسوٌل
وقبل نوح بعد وكان اXرسـل�@/ من كان أ@نّه :@٧٢ ـ ٦٥ آيات اKٔعراف ã| ام4ت
اXكّذب�@/ دابر وقطع ا# اه ØS وقد Gة@/ �Kا وترك التوحيد ٕا� عاداً قومه ودعا صا¬@/
Yْستغِفروا قوِم ويا ///@ أْجَراً عليِه أسألكُم . قوِم يا ///@ ُهوداً أخاُهم وٕا�عاٍد ـ ٢
هود سورة ã|يات�Kا هذه من يستفاد :@ ã Ùèر ع�اِ� توّكلُت ã Ùæ ٕا ليه@/// ٕا توبوا Øjرّبكُم
وطلب وهدايxم@/ رسالته ã| أجراً قومه سأل ما أ@نّه سبق@, ما ٕا� مضافاً :@٦٠ ـ ٥٠
اXتعال@/ ع�ا# كان@متوك4ًِّ وأ@نّه عّز@وجّل/ عن@ذنوwم@وتوبxم@ٕا�ا# اKٕستغفار مyم
لوٍط قوُم وما à¬صا قوَم أو هوٍد قوَم نوٍحأو قوَم ماأصاَب مثُل قوم@/// ويا ـ ٣

اKٔقوام@/ هذه ترتيب ع� تدّل ـ ٨٩ . ١١ ـ بَبعيد ِمنكُم
يستفاد ١٢٤ . ٢٦ ـ تّتقون أ. هوٌد مأخوُهم ÔG قاَل رَسل�ٕاذ@ ÔX ا بتعاٌد كذَّ ـ ٤

عاد@/ قوم من كان وأ@نّه أيضاً@, اُخر أنبياء لِعاد أن

وجّل عّز ا# ã| Uلصاً وكان نوح@, بعد اXرسل� اKٔنبـياء من كان أ@نّه فظهر
وكان رسالته وٕاب4غ عمله ã| أجراً يتوقّع K تعا� ع�ا# ومتوك4ًّ وصابراً وموّحداً

ا#@/ اه ØS أن ٕا� وعداوtم بأذvم متحّم4ً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هور@:
الليل@: وtّور اuدم@/ البناء@: tّور منه ء@, ãÏ¾تساقط�ع يدّل أصل هور@: ـ مقا



هور ٣٢٤

:@sالغ من ويقولون@للقطيع ه@/ ذهب@أشدُّ الشتاء: وtّدم ومّر@/ tّدم كأ@نّه انك«Ìظ4مه@,
بعض@/ ع� بعضه يتساقط ك@ته من Kٔ@نّه صحيح@, وهو َهور@,

وهـو هاٍر@, فهو يسقط@, nو انصَدع قال@: باب من َهـوراً رُف Ôا هار ـ مصبا
أيضاً@/ ر وtوَّ اuار فقد سقط فٕاذا هائر@, مقلوب

من انَصدع ٕاذا ور Òv K رف Òوا مصدر@/ ور ÒGا الليث@: قال ـ ٤١٠.٦ الxذيب
أع� من ء ãÏ¾سقط ٕاذا وكذلک وهائر@, هاٍر َجرٌف وهو مكاَنه@, بعُد ثابت وهو خلفه
أمره@/ ã| ضعيفاً كان ٕاذا هاٌر@, ورجل وَتدهور@/ ّور Òt يقال َقعرها@, ã| ركيّة أو ُجرف

بعض@/ ع� بعÎÉم وكَبْبت م Òxقتل ٕاذا َهوراً@, أهوُرهم القوَم ُهرُت ويقال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـعرض ã| Nعله ء ãÏ¾أساس ã| ضـعف هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
أساس ã|وضعف اKٕنسان@/ اُمور برنا¶ ã| تزلزل مصاديقه@: ومن واuKٕدام@/ السقوط
فصل أو ظلمة أو ليل ã| اريان انقضاء وهكذا بناء@/ ã| أو ماء@, أطراف من قطعة

اKٔصل@/ ã| القيدين وجود هو فال4ّزم السقوط@/ من يقرب Ø8ح شتاء
َشفا Òَع� ُبنيانَُه س َمنأسَّ أم Õ Öَخ� وِرْضواٍن اِ� ِمَن َتقوًي Òَع� ُبنيانَُه َس نأسَّ Ò Òfأ

/@١٠٩ . ٩ ـ Øsَجه نار ã| بِه فاuاَر هاٍر ُجُرف

اKٔخذ ]ع$ مصـدراً رف Òوا مش}ة@/ صفة وُجُنب كُصلب رف Ôا أّن سـبق
ٕاذا Kّٕا اKٔرض@, به يوصف Kو اXاء@, صفات من والسيل اXاء أطراف ã| وهذا الكث�@,

للمفعول@/ مبنيّاً @كان

شفا أو zالب شفا ã| Fك واLKٕطاط@, ع�التخلّص م¿Ìف نقطة آخر فا@: والشَّ



٣٢٥ هون

غ�ها@/ أو ا4Gك أو اللَّيل أو اXرض
التقوي مب$ ع� اKٕنسـانيّة الروحانيّـة ا¡قيقيّة ا¡ياة ã| البنـيان فتأسيس
اKٔساس فيكون وجّل@/ عّز ا# ع� واKٕتّكاء واKٕعBد اKٕرتباط يوجب والرضوان@:
التأسيس 4Rف وهذا العواصف@/ Iّر@كه K الراسخ كابل قويّاً gTاً متيناً ا¡ياة ã|
حال ã| وهو مyا وأ@كله ااريى اXاء أخذ ع� م¿Ìفة نقطة ع� ّ اXاّديى البنيان ã|

والسقوط@/ الضعف

ا# عـن مـنقـطعاً اXاّديّة اKُمـور ع� حياتـه ã| اتّكاؤه كان من حال وهذا
والرضوان@/ التقوي وعن وتأييده وقّوته َحوله وعن عّز@@وجّل

من التقوي التأسيسع�حقيقة هو وبقائه@: اKٔساسوتثبّته ٕاحكام ã|ناطXفا
الرضاء@/ وIصيل رضوانه Oالف ما تعا�وعن ا#
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هون@:

التخفيف وNوز ,@ Øه� فهو وÎºل@, Kَن قال@: باب من َهوناً ء ãÏ¿ال هان ـ مصبا
ع�أ.ْرِض شوَن ÒZ ـ التcيل ã|و بالتخفيف@/ اXدح جاء ما وأ@ك@ ل�@, ه� فيقال
وَهواناً@: َهوناً vون وهان هّونته@, فيقال بالتضعيف ويعّدي وسكينة@, ِرفقاً أيى ,@ ع�َهْوناً يقولون@: والك4َبيّون زيد@: أبو قال َهون@/ ع� ِسكه ÔZأ التcيل@: ã|و وحقر@/ ذّل
أهنته@, فيقال باGمزة ويتعّدي وَضعف@/ ذّل أيى مَهانة وفيه ون@/ ÒGا يعرفوا nو َهوان@,
عجلة@, غ� من ترفّق أيى هينته ع� Ï¿وم واKستخفاف@/ اKسxزاء ]ع$ واسxنته
فاعول@, ع� هاوون واKٔصل الواو بفتح قيل فيه@, يدّق الّذيى واGاون الواو@/ وأصلها

َهواوين@/ ع� Nمع Kٔ@نّه



هون ٣٢٦

السكينة ون@: ÒGا ذلک من ذّل@/ أو سكينة أو ع�سكون يدّل اُصيل هون@: ـ مقا
واGاوون@: ع�ُهْون@/ ِسكُه ÔZأ ـ وان ÒGا والُهون@: َهْوناً@/ ع�أ.ْرِض شوَن ÒZ ـ والوقار

ون@/ ÒGا من فاعول كأ@نّه به@, يدّق للّذيى صحيح@, Ø ãèعر
والوقار@/ السكينة مع$ ã| Ù�Gا مصدر ون ÒGا الليث@: قال ـ ٤٤٠.٦ الxذيب
K الّذيى Ù�Gا ا¡ق� ء ãÏ¿ال َهوان ون@: ÒGوا َهوناً@/ حبيبَک أحِبب *ع)@: Ø ã�ع عن وجاء
*ع)@/ Ø ã�ع حديث تفس� ã| قاله ينة@/ ßGوا عة والدَّ فق الرِّ ون@: ÒGا ر@: ßc وقال له@/ @كرامة

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

والتحقيق@:

حقارة أيى والعظمة@, والكرامة القهر يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
فيه@/ عظمة Kو كرامة K

قال والك%@, والعظمة باKٕ@كرام الكرZة ا�Kيات ã| اXع$مقابلته ع�هذا ويدّل
تعا�@:

/@١٨ . ٢٢ ـ ُمكِرم ِمن لَُه ا Òf اُ� ِن ß Ôvوَمن

/@١٥ . ٢٤ ـ oَعظ اِ� عنَد وهو َهيِّناً سبونُه ÒIو
/@٢٠ . ٤٦ ـ ون Ô ßQَتْسَتْك Ôrُكن ]ا@ ْوِن ÒGا َعذاَب َزوَن ÔQ

والسكينة وال«Îولة والل� فق الرِّ oمفاه أّن ع� تدّل وغ�ها ا�Kيات وهذه
هيى ا Ø̂ وٕا الكرZة@/ ا�Kيات ã| ٕارادtا صّحة لعدم اKٔصل@, من ليست والدعة@: والوقار

اXوارد@/ بعض ã| اKٔصل آثار من

والذّل@/ والسجود والرذل اòزيى راجع
/@٩٣ . ٦ ـ ون ÔGا َعَذاَب َزون Ö ÔQ اليوَم



٣٢٧ هوي

/@٥٩ . ١٦ ابـ Øال� ã| ه َيدسُّ أم ع�ُهْوٍن ِسكه ÔZأ
/@٢٧ . ٣٠ ـ َعلَيه أهَوُن وهَو ُيعيُده Ø Ôj
/@٩٠ . ٢ ـ ُمه� َعذاب وللكاِفرين

/@٦ . ٣١ ـ ُمه� َعذاٌب م ÔGاُولئک ُهُزواً@ ويّتخذها

/@٣٧ . ٤ ـ ُمهيناً َعذاباً@ للكافرين واعَتدنا

/@٦٩ . ٢٥ ـ ُمهاناً فيه ُلْد ÒOو القيامِة الَعذابيوَم لَُه ُيضاَعْف

والرفق وال«Îولة والسـكينة بالوقار ا�Kيات هذه ã| اXاّدة تفسـ� يصّح ف4
خلود ã| وهكذا ولينة@, ورفق وسكينة وقار ذا بكونـه مع$ K العذاب فٕاّن واللِّ�@,

والسكينة@/ الوقار Mالة النار أهل
/@٦٣ . ٢٥ ـ أ.رضَهوناً Òَع� ُشوَن ÒZ الَّذيَن ِن ×a الرَّ وِعباُد

يناسـب اXع$ وهذا اKٔنانّية@/ باسقاط التذلّل وuاية اòضوع كFل فالعبوديّة
بصـورة كان ولو تشّخص@, æأد فيه يري K النفسMيث ã| والتحّقر ون ÒGا حقيقة

والوقار@/ السكينة

بالفارسّية@/ ـ خواري ـ كلمة هو اXاّدة@: wا Ì Ø»يف كلمة أنسب أّن .O@Kو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هوي@:

اKٔرض ب� اGواء أصله وسقوط@, خلّو ع� يدّل صحيح أصل هوي@: ـ مقا

تَـعيى K خـالية أيى ـ َهواء وأفئدtم ـ هواء خال وكّل قالوا@: òلّوه@/ يى Ød وال«Êء@,
فzا@/ vويى الكافر Kّٔن ,@ Øsجهـ وهاوية@: سـقط@/ :@ ويى Òv ء ãÏ¿ال هَوي ويقال شيئاً@/



هوي ٣٢٨

ٕاليه رمَي كأ نّه ليأخذه@, بيده ٕاليه وأهَوي الَعميقة@/ الَوهدة ّوة@: ÔGوا مَهواة@/ كّل واGاوية
ّ ِويى ÒGا ويقولون@: بعض@/ أثر ã| بعÎÉم سقط اÒXهواة@: ã|@القوم اَوي Òtو أرسلها@/ ٕاذا بيده
bيعاً@, اXعني� النفسfن هَوي وي@: ÒGا وأمّا اKٕرتفاع@/ ã| ّ ِويى ÔGوا اLدار@, ã| ذهاب

/@ ينبغيى K Dف بصاحبه ِويى Òvو خ�@, كّل من خال Kٔ@نّه
أسفل@/ ٕا� أع� من سقط وَهواًء@: ُهويّاً ÍÈب باب من ِويى Òv هَوي ـ مصبا
ع�صيد انقضت العقاُب@: وهوت ارتفع@/ ٕاذا غ�@, K ØËÉبال ُهويّاً أيضاً ِويى Òv وهوي
تتبعه@/ وهيى الصيد ذهاب واKٕراغة@: له@, أهوت قيل أراغته فٕاذا ُتِرغه@, n ما غ�ه أو
أحببته ٕاذا تعب@, باب من هويته مصدر واÒGوي ا¡فرة@/ ب�ابل�وقيل ما واÒXهواة@:
مذموم@, ميل ã| استعمل Øj ء ãÏ¿ال Lو النفسواLرافها ع�ميل أطلق Øj به@, وعلقت
واKٔرض@, ب�ال«Êء ر اXسخَّ Wدوداً@: واGواء اKٔهواء@, أهل من وهو هواه@, اتّبع فيقال

بيده@/ تَناوله سيفه@: ٕا� وأهَوي /@ ãا�òا أيضاً@: واء ÒGوا أهوية@/ وامع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

السقوط أّن السفح@: ã| وسبق ٕا�ُسفل@/ [ايل هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
دفعة@/ الُعلو من ء ãÏ¾ نزول

جـانب ٕا� وميله اXاّدّية@/ واKُمور ال¿Îوات ٕا� النفس ميل مصاديقه@: ومن
ٕا� ّ طبيعيى اLدار أو سافلة@/ جهة ٕا� يذهب أو صيداً@/ يصيد أو شيئاً@, ليأخذ سفل

ابل@/ مَهواة ذلک ومن سفل@/
يرجع وهذا وغ�ه@, جبل ٕا� اKٕرتفاع مورد ã| فيطلق اKٕرتفاع@: مفهوم وأمّا
Çا Ø̂ وٕا ٕارتـفاع@, فـيه وليس واKٔرض@, اÇبل سـطح ٕا� ا¦ايل مع$ ٕا� ا¡قيقة ã|



٣٢٩ هوي

اÒXهواة@/ ٕا� بالنسبة اKٕرتفاع
مـقابل ã| ا£Çذوب الفضاء ع� ويطلق اKٔصل@, ã| مصدر فهو واء@: ÒGا وأمّا

اKٔصل@/ مصاديق من فهو امتداده@, مع ٕالzا اBXيل اKٔرض جاذبة

/@ ãا�òا الفضاء ظاهر ]ناسبة ّ Vازيى مع$ فهو اòلّو@: مفهوم وأمّا
سفل@/ ã|و سفل جهة ٕا� ا¦ايل مورد ã|كانت ٕاذا فهيى ا¤ّبة@: وأمّا

كان وسواء ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã| يكون أن من أعّم سفل ٕا� اXيل ٕاّن Øj
طبيعيّاً@/ أو ٕاراديّاً اXيل

/@٨٠ . ٢٠ ـ هَوي َفَقد ãlَغَض َعلَيه وَمنJِلْل

وهوي ورaته لطفه عن انقطع فقد ا# جانب من عليه مغضوباً يكون مَن فٕاّن
وبالقهر@/ بالطبع

/@٢٣ . ٥٣ أ.نُفسـ َوي Òt وما الظنَّ ٕاّ. َيّتبعون ٕان

/@٧٠ . ٥ ـ «Îم ويأنُف Òt. ا@ ß[ رسوٌل جاَءُهم F @ُكلَّ
اKٔنفُس@/ ٕاليه [يل ما أيى

تِعب@/ باب من vَوي هِويى من تكون ا Ø̂ ٕا النفس وميل والتعلّق ا¡ّب ومفهوم
فـٕاّن ÍÈب@, بـاب مـن فيكون السفل@, ٕا� واLKٕدار السقوط مفهوم 4Rف وهذا

واLKٕدار@/ السقوط تناسب الك«Ìة
الع%يّة من مأخوذ هو ا Ø̂ ٕا واLKٕدار السقوط ]ع$ الباب هذا أّن ٕا� مضافاً

وال«Ìيانّية@/
Çه ÒG ٕا ذ ØHا وي@, ÒGا َعن النَّفَس ي Ò Òuو َوي@, ÒGا تّتِبعوا Rف وي@, ÒGا َعِن َينِطق وما



هوي ٣٣٠

َلـُيضّلون أهواءهُم@, اّتبعَت Bول @ُكم@, أهواَء أّتبع . ُقل َقْوٍم@, أْهَواَء تّتِبُعوا و. هواه@,
بأهوائهم@/

/@ Ø ãæالنفسا وا¦ايل ]ع$التعلّق اÒGوي bع اKٔهواء

ٕا� التوّجه قبال ã| مانع وأعظم حاجب أ@ك% هو ãæالنفسا ا¦ايل أّن .O@Kو
ا¦ايل وهذا ماّدّية@, لّذات أو مال ٕا� أو ال¿Îوة ٕا� ا¦ايل كان سواء وجّل@, عّز ا#
با¡قيقة@, الكافرين من فيكون وجّل@, عّز ا# قبال ã| ومعبوداً ٕاGاً يكون حّد ٕا� يبلغ

اÌ¿Xك�@/ من أو
. ٧٩ أويـ ÒXا هيى ا)نّة فٕانَّ َوي ÒGا َعن النَّفَس ي Ò Òuو ربُِّه َمقاَم خاَف َمن وأّما

/@٤٠
اّنة@/ ٕا� للوصول مقّدمة أعظم اÒGوي عن فالyيى

َيرتّد . ُرءوÎºم ُمقِنعيى ُمهِطع� ون@/// ßXالظّا َيعمُل ØFَع Rًغاِف اَ� Øéس ÒI و.
/@٤٣ . ١٤ ـ َهواء م Ôtوأفِئد َطرُفهم ٕالzم

Øالتحـ� آثار من وهذا ,@Í½الب وشخوص العنق ومّد الرأس رفع واKٕهطاع@:
وأثـره ,@ Ø ãقل� أمر اXع$ وهذا فع4ً@, ٕامكانه ã| ]ا ا¡ياة تطبيق واKٕقناع@: والدهشة@/
والتعلّق ا¦ايل ]ع$ مصدر واء ÒGوا /@ Ø ã$الباط واKٕنقياد oالتسل حالة وظهور اòضوع
اللّب فـؤاده ã|و فيه رسخ ٕاذا القلب ع� ا¤ـيط ا¦ايل وهذا ـفل@, السُّ ٕا� اBXديى

وأحواGا@/ ا�Kخرة nعوا برؤية شديدة ودهشة اً Ø�Iيوجب اòالص@:
ٕامّا فهو اòلّو@, له Zكن Kالقلب ٕا�أّن مضافاً ]ع$اòلّو@, اGواء كلمة وليست

الروحانيّات@/ ٕا� أو الدنيا ٕا� ا¦ايل من Wلّو
نفس ا Øu كأ أفئـدtم أّن ٕا� ٕاشارة Wـدوداً@: وباXصدر باXصدر التعبـ� وأمّا



٣٣١ ء هيى

السفلّية@/ النفسانيّة للBي4ت مظهراً صارت وقد ا¦ايل
/@٩ . ١٠١ ـ هاِوية ُه فاُمُّ َموازينُه ْت َخفَّ َمن وأّما

كُصلب واKُّم اKٕنسانّية@/ الروحانيّة والصفات ا¡قيقيّة اXوازين ã| اòفّة يراد
يكـون وما السفل ٕا� اXائل واGاوية@: ٕاليه@/ للتوّجه ومورداً مقصوداً يكون ما ]ع$

ضّيقة@/ ومcلة سافل مقام ٕا� مBي4ً بالطبع
اÇXقام وIصيل الُع� ٕا� النيل ã| xNد n ٕاذا اKٕنسان فٕاّن ّ طبيعيى أمر وهذا
حّظ له يكون ف4 أضّل@, أو السبعيّة أو ال}يميّة ا¡يوانيّة الدرجة ã| يب� فهو اKٔس$@:

الروحانّية@/ العالية واXراتب وا¡قائق اXعارف من
/@٥٠ . ٢٨ ـ ا� ِمَن ُهدًي ßبغ� َهواُه بَع Yتَّ ن Ú ßW وَمنأضلُّ

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

ء@: هيى
صار ٕاذا حسنة@: هيئًة ُء وvيى vوُء هاَء يقال@: الظاهرة@, ا¡الة اGيئة@: ـ مصبا
فxيّأ@/ أعددته@, ل4ٔمر@: وهيّأته له@/ وتفّرغت أهبّته له أخذت ء@: ãÏ¿لل وtيّأت ٕالzا@/
وقد مهايأة@, وهايأته معلومة@/ هيئة واحد لكّل جعلوا اGيئة@, من ايُؤاً@, Òt القوم ايأ Òtو

مُهاياة@/ هاييته فيقال@: للتخفيف@, تبدل

هـاَء تقول@: وLوه@, مَلبسه ã| للمxئّي اGيئة الليث@: قال ـ ٤٨٥.٦ الxذيب
ا¡سن َهيِّع@: تقدير ع� واÒGئِّي@: لک@/ tيّأت أيى لک@, هيئُت وقرأ@: َهيئة@/ اء Òv ف4ن
tيئة@, اKٔمر وهيَّأُت به@/ في)اضون للقوم يxايأ أمر واÔXهايَأة@: ء@/ ãÏ¾ كّل من اGيئة

مَُهيّأ@/ فهو

أَخَذ وtيّأ@: ء يى Òvو اُء Òv ل4ٔمر وهاَء وكيفّيته@/ ء ãÏ¿ال حاُل يئة@: ßGوا اÒGيئة ـ لسا



ء هيى ٣٣٢

ٕاشتاق@/ اKٔمر@: ٕا� وهاَء مُهيَّأ@/ فهو أصلحه@, وtييئاً@: tيئة اKٔمَر وهيَّأ هيأته@/ له
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Tسوسة Uصوصة وكيفيّة حالة ع� تشكّل هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
والوسيلة اwKُة أخذ ]ع$ وهذا متناسبة@, وحالة شكل اختيار والxّيؤ@: معنوّية@/ أو
لبناء ِفعلة ع� يئة@: ßGوا متناسبة@/ وحالة wة اُ وذا مَُعّداً ء ãÏ¾ جعل والxيئة@: والُعّدة@/

للمّرة@/ واÒGيئة كِجلسة@, النوع
/@٤٩ . ٣ ـ � الطَّ كَهيئِة ß� الطِّ ِمَن لكُم أْخُلُق ã Ùæ ٕا

/@١١٠ . ٥ ـ ãæبٕاذ ß� الطَّ كَهيئِة ß� الطِّ ِمن ُلُق Ö ÒH وٕاذ

Uصوصة وكيفيّة ع�@تشكّل@وحالة ا¢لوق@يكون هذا باGيئة@ٕاشارة@ٕا�@أّن Ø%ع
اòلق@/ ومقّدمات اXاّدة خصوصيّات جزئيّات ٕا� نظر دون من بالط�@,

من ٕامّا و¡اظها@: ماّدة وساطة دون من والتكويَن للطبيعِة اòارقة اKُمور ٕاّن ØjØ8ح كُن@, ـ بكلمة اKٕرادة ظهور من أزيد ٕا� Iتاج K ã8ّال اXوجدة النافذة ا# ٕارادة
يكون@/

فتكون بواسطة@: أو واسطة ب4 لعبده وجّل عّز ا# من واKٕجازة باKٕذن وٕامّا
النفوذ في«Ìيى ونفوذه@, تأث�ه Mقيقة ونافذة ومؤثّرة ا# ٕارادة مقام قا_ة اKٕرادة تلک

فيكون@/ كُن ء ãÏ¿ل ويقول يتقّرب Ø8ح اXرتبة@/ هذه ٕا�
التقوي من ال4ّزمة@, ال¿Ìائط Iقّق فيه K@يش)ط بواسطة@: الُمجاز أّن .OKو
وtيّؤ اقتضاء فيه يوجد أن Kزم بل اòالصة@, والروحانيّة التاّم واKٕخ4ص الكامل

اKٕجازة@/ لصدور



٣٣٣ هيت

/@١٠ . ١٨ ـ َرَشداً ِمنأمرنا َلنا وَهئِّي َلُدنکرaًة ِمن آِتنا ربَّنا

/@١٦ . ١٨ ـ ِمرَفقاً ِمنأمِركُم لكُم ئِّي Ôvو
رفق@: ßXوا /@ ّ الغيى ضّد وهو والص4ح@, �òا ٕا� اKهتداء ]ع$ مصدر َشـد@: الرَّ

الُعنف@/ ويقابله ول�اانب@/ بلطف اXعاملة هو والرفق آلة@/ Ëºٕا
تعا� ا# من والثانية ٕاليه@/ الِفتيُة أوي ٕاذ الكهف أصحاب قاGا اKُو� فا�Kية

/@Kًأّو دعاءهم يوافق وهذا بعÎÉم@, من أو Gم خطاباً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هيت@:

ã| ويقولون صاح@/ ٕاذا به@, هيََّت يقولون الصيحة@, ع� تدّل كلمة هيت@: ـ مقا
َهلُّم@/ لک@: َهْيت مع$

هلّم أيى لک@, َهْيت وقوGم ودعاه@/ به صاح أيى به@, ت وهوَّ به هيَّت ـ صحا
لgا هيت يقول@: بعده@, Dف العدد أّن Kّٕا واXؤّنث@, وامع الواحد فيه يستويى وتَعاَل@,

لكُّن@/ وهيَت

وقد أقِبل@/ أيى لک@, وَهيت للحلم@, َهيَت العرب@: تقول تعّجب@, َهيَت@: ـ لسا
مyا@, ف ØÍ½يت فعل ليسGا اKٔصوات ]cلة ا Øu@4ٔف الفتح فأمّا وَهيِت@/ لک َهيُت قيل
السـا@كـن� التقاء أصل ف4ّٔن التاء Ì»ك ومَن الياء@/ وسكون لسكوuا التاء وفتحت
وابن Ø ã�ع عن وُذ@كر الغايات@/ مع$ ã| ا Øu@Kٔ :@ ØËÉبال َهيُت قال ومن /@Ì»الك حركة

لک@/ tيّأت يراد لک ِهئُت قرءا@: F Øuٕا عبّاس

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



هيت ٣٣٤

والتحقيق@:
ٕائِت أو اKٕفـعال باب من أمراً وأءِت التنبـيه هاء من مركّبة مبنيّة الكلمة أّن
أو نفسه ٕايتاء أيى اKٕيتاء@, أو باKٕتيان واKٔمر التنبيه ومعناها ع�الفتح@, وُبنيت Vّرداً@,

آخر@/ ء ãÏ¾
واحدة@/ كلمة وهيى باKٕتيان@, واKٔمر التنبيه معنـيان@: ب ßÌ¾ اُ َهيَت كلمة ã.ف

ها@/ راجع ـ هاِت كلمة من Ó$ومع لفظاً قريبة
ãæأقـرأ قال ٕانّه مسعود ابن عن له بٕاسناد الفّراء قال :@٦@.@١٩٣ الxذيب ã|و

لک@/ َهيَت *ص)@: ا# رسول

الضم�@/ بضميمة مؤّنث أو bع أو مفرد ٕا� اòطاب ã| تستعمل فالكلمة

ذ@كرناه@/ ما ٕا� ف)جع وهلُّم@: والدعاء الصيحة oمفاه وأمّا
حـقيقة بيان ٕا� K اXقصود@, وبيان التأويل ٕا� فراجع بالxّيؤ@: التفس� وأمّا
oتفه يريدون م Øuٕا حيث اXعصوم�@, ة Ø_Kٔا كلFت ã| كث�ة ونظائره /@ Ó$ومع اللغة@لفظاً

اXتعارفة@/ وأفهامهم النّاس ٕاليه يتوّجه Ø8ح اXفهوم وتوضيح اXقصود
الكلمة مفهوم من K اòطاب@/ و¡ن التعب� كيفيّة من يفهم فهو التعّجب@: وأمّا

اللغة@/ جهة من

َمعاذَ قال لََک َهيَت وقاَلْت وغّلقتأ.بواَب نفسه َعن بيxا ã| هَو ã' الَّ وراَوْدتَه
/@٢٣ . ١٢ ـ ا�

الّذيى وجّل عّز با# فاسـتعاذ /@ ã Ù$م قريباً لنفسـک أءِت أو Ú ãٕا� وأقبِل ٕائت أيى
ا#@/ يعصمه أن Kّٕا عاصمة@, قويّة قّوة نفسه ã| له وليس غ�ه@, معاذ له يكن nو ربّاه@/



٣٣٥ هيج

/@ ã Øèر َرِحم ما Kّٕا بالُسوء Kٔمّارٌة النفس فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هيج@:

وِهجتُه ثار@/ وِهياجاً@: َهيَجاناً ء ãÏ¿ال وهاَج اصفّر@/ vيج@: البقل هاج ـ مصبا
باXصدر@/ تسمية َهيٌْج فهيى َهيجاً ا¡رب وهاجت مبالغة@/ وهيّجته وKيتعّدي@, يَتعّدي
ع� وا�Kخر ء@, ãÏ¾ ثََوران ع� يدّل أحدYا صحيحان@: أص4ن هيج@: ـ مقا
/@ÍÒ½وتُق ّد Ô] واÒGيْجاء الدم@/ وكذلک وِهياجاً@, َهيجاً الفحُل هاج ـ فاKّٔول نبات@/ يُبس
ِمهياج@/ وع@ٕا�@وطyا Úcويقال@للناقة@ال الناقة@فانبَعثت@/ وهيَّجت وهيَّجته@/ ØÌ¿ال وِهجت
وأهَيجُت بقُلها@/ يِبس هائجة@: وأرض لييَبس@/ اصفّر ٕاذا البقُل@, هاَج ـ قوGم وا�Kخر

ذَوي@/ قد هائجاً نباtا صادفُت اKٔرَض@:

الدم به هاج تقـول ÍÈر@, أو Xشـقّة ثار وtّيج@: واهتاَج ء ãÏ¿ال هاَج ـ لسا
أيضاً@/ هَيـوج mنKُوا ,@ يى التعـدِّ ع� هَيوج ء ãÏ¾و ـه@, ÒNوها وهيَّجـه غ�ه وهاَجه
تَواثبا ٕاذا الفريقاِن ايَج Òtو القتال@/ يوم ياج@: ßGا ويوم أيبسته@/ النَّْبَت@: Ố الرِّ وأهاَجت
مَوطن ا Øu@Kٔ ا¡رب@, يجاء@: ÒGوا ياج ßGوا واÒGيجا واÒGيج ب�القوم@/ ØÌ¿ال وهاج للِقتال@/

غضب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وابت4ء@/ مشقّة @مورد ã|@اضطراب@وفََوران@مطلق هو @اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
أو ّ يى مادِّ ã| يكون أن من أعّم والفَـوران واKفاضMـرارة@/ ارتفاع الغليان أّن Fك@

/@ ّ معنويى
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واXوضوعات@, اXوارد Oتلف@باخت4ف @مشّقة@: ã|@ضطرابKٕيجان@واGا ومفهوم
الدم ã|و ٕا�الÍÉاب@/ ا¦ايل بشّدة الفحل ã|و ا¤اربة@/ نار بشّدة ا¡رب ã| @كاGيجان
ã| ØÌ¿ال وفوران وكاGيجان واليبس@/ الصفرة ٕا� بالتحّول النبات ã|و اريان@/ بشّدة

زمان@/

حرارة أو ب%ودة اGواء ã| ا¡ادث اGيجان آثار من واليبس الصفرة أّن فظهر
والنبات الشجر وجود ã| حادث هيجان من أو وعطش@, اXاء قلّة أو عاتية ر´ أو

غ�ها@/ أو ضعف أو ُدود أو مرض من

َزْرعاً به ِرج ÔO Ú Ôjأ.رض ã| َينابيَع فَسـَلكُه ماًء Êء Ú»ال ِمَن أنَزل ا� أنَّ تََر أم
/@٢١ . ٣٩ ـ ُمْصَفّراً اُه Òف� يُج Òv Ø Ôj ألوانُُه َتِلفاً Ö ÔU

/@٢٠ . ٥٧ ـ يكون Ú Ôj مصَفّراً اُه Òَف� يُج Òv Ú Ôj َنباتُُه الكُّفاَر َغْيثأعَجَب @َكَمَثِل

ã| ووقـوعه الطـبيعيى ا£ري عن باòروج اضطراب حصول ]ع$ فاGيجان
خارجّية@/ أو داخليّة بأسباب وشّدة@, ومضيقة ابت4ء مورد

ٕا� والنـبات الزرع لون فـيتحّول اGيجان@, حصول بعد يظهر ا Ø̂ ٕا واKٕصفرار
اGيجان@/ آثار من فاKٕصفرار اKصفرار@/

ا�Kيـت� هات� من واليبس الصـفرة مع$ أخذوا ا Ø̂ ٕا اللغـة أهل أّن والظاهر
غ� ٕانتاجهم أّن مع بعÎÉا@, ٕا� أ¾Ìنا ã8ّال اXوارد من واحد غ� ã| Fك الكرZت�@,

اXورد@/ هذا ã| Fك صحيح@,
حصـول وهو التحـّول@, ذلک علّـة ٕا� ٕاشـارة vـيج@: تعا� بقوله والتعبـ�
التعبـ� من يسـتفاد K اXع$ وهذا اKٕصفرار@, حالة ٕا� يص� Ø8ح فيه اKضطراب

غ�ها@/ أو يكون أو يص� أو يتحّول ـ بقولنا



٣٣٧ هيل

صفرة@/ ٕا�ذيى ]ع$الص�ورة وهو اKٕصفرار@, من ٕاËºفاعل واXصفّر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هيل@:
كيل@, غ� من دفعاً كَيـله كن ÔZ ء ãÏ¾ دفع ع� تدّل واحدة كلمة هيل@: ـ مقا
ء ãÏ¿ال أيى واÇÒGيلFَن@, باÒGيل جاء م@: ÔGقو ومنه أرسـلته@/ َهي4ً@: أِهيله الطعاَم وِهلُت

الكث�@/
منه ويقرب اليدين@, رفع ب4 َصبَبته بابÍÈب@: من َهي4ً الدقيق ِهلُت ـ مصبا
يقول@: وبعÎÉم فجري@/ أرسلته ٕاذا ذلک@: وغ� والرمل ال)اب ِهلت :@ اKٔزهريى قول

أع4ه@/ من فسال أسفله حّر@كت الرمَل@: ِهلُت

مكـانَه يثُبت K الّذيى الرمل@: من واGائل اÒGيل الليث@: ـ ٤١٦ . ٦ الxذيب
اXنبّث@/ اGواء يول@: ÒGوا فيسقط@/ يyاَل Ø8ح
بدائّية@/ ماّدة ( ãِهيو�* ـ قع

ذّرة@/ @=@ ُهول @ـ@ @ع%يى @ـ فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| Fك غ�اXايع@/ ã| ٕا�ُسفل هبوط ã| سي4ن هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
وٕارسال ٕا�الظروف@/ وٕارساGا ا¡بوبات وسي4ن وسي4نه@/ الرمل أو ال)اب انصباب

وهكذا@/ راب@/ ßا ã| الدقيق

ٕاشتقاق هلک@: َهدم@, َهدر@, هبط@, هيد@, هيج@, َهور@, َهوي@, ـ ومواّد وب�اXاّدة
السقوط@/ وNمعها أ@ك%@,



oه ٣٣٨

الذّرة ]Çع$ وهيى واليونانّيـة@/ الع%يّة اللغة من fأخوذة اÒGيـو�@: كلمة وأمّا
اKّٔولّية@/ واXاّدة

ã| اXنبثّة والذّرات اGـواء ع� اÒGيول يطلق اKٔصل@: وبلحاظ اKٕعتبار وwذا
اGواء@/

/@١٤ . ٧٣ ـ Rًَمهي َكثيباً باُل ß( ا وكانت باُل ß( وا أ.رُض تَرُجُف يوَم

يندّك يوم أيى قريب@/ مكان أو زمان عن القليل التجّمع هو الكثيب أّن سبق
الُكَثب ٕا�صورة اXرتفعة العظيمة ابال وتتحّول فzا الرجفة شّدة أثر ã| اXاّدة nعا

واKٕنصباب@/ ي4ن السَّ حالة ابال ã| وتظهر ا¡ق�ة@, اXتجّمعة
كاXبيع@/ vيل@, هال من مفعول Ëºٕا فاXهيل

واÇLKدار السـي4ن أثر ã| العظيمة اـبال ص�ورة الكرZـة@: ا�Kية وظاهر
اXرأي@/ من قريبة صغ�ة ٕا�قلل واKنصباب@,

علzا ع�ما تثبت K أيضاً الُكثب هذه ع�أّن يدّل الكثيب@: بعد اÒXهيل وذ@كر
واKٕنصباب@/ السي4ن حالة فzا ي)اءي بل والتشكّل التجّمع من

فٕانّه اXاّدة@, nعـا ã| والبقاء الدوام وانتفاء فzا التثّبت ã.ن ٕا� ٕاشارة هذا ã|و
والثبوت@/ للبقاء غ�قابل

nعا ã| يتظاهر oعظ كّل هو بل منه@, اXتعارف اXفهوم هو ]ا Oتّص K وابل
باندكاك ا¤دود@, اXقّدر أجله ãÏÉوينق اXاّديّة صورته عظمته@وتزول Ì»فتنك الطبيعة@/

اXاّدة@/ nعا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@oه
اKٕبـل :@oÇ ßGوا العـطش@/ ن@: ÒDÒGفا شديد@, عطش ع� تدّل كلمة :@oه ـ مقا



٣٣٩ oه

oxف عط¿Îا عند اKٕبَل يأخذ داء يام@: ÔGوا اXاَء@/ تبتلُع ã8ّال مال الرِّ :@oßGوا الِعطاش@:
ع� فذهب العشق من ُجّن كأ@نّه ن@, ÖDÒGا العاشق يى Ød وبه ,@ تَرَعويى Kو اKٔرض ã|

wا@/ ماء K اÒXفازة واDÒGء@: قصد@/ ع�غ� وجهه
ورجل ,@mها فهو يتوّجه@, أين يدريى K وجهه ع� خرج :@ Ôo Òv هاَم ـ مصبا
وامع الشخصرأسه@, من واGامة@: َهْيمي@/ وناقة ن@, ÖDَه bع يام ßGوا َعْطشان@/ ن@: ÖDَه

القوم@/ رئيس واGامة@: هام@/
اKٔرض@/ َهيام قال@: ـ oßGا َب ÖÌ Ô¾ شارُبوَن ـ ã|عبّاس ابن ـ ٤٦٧.٦ الxذيب
واÔGيّام@: /@ أحبَّ ٕاذا ناً@: ÒDوَه Ó ÖDَه Ôov هاَم مصدر ÖoÒGا السّكيت@: ابن مل@/ الرَّ َهيام وقيل
يذهب أن يوم@: ÔGوا وَهيوم@/ mها رجل ُعبيد@: أبو قال اXوسِوسون@/ واÔGيّام@: الُعّشاق@/
قالوا Fك ,@oِه ع� Nمعونه Øj واKُنmها_ة mها يقول@: مَن العرب ومن وجهه@/ ع�

وُحول@/ وحائل وِعيط عائط

:@ Ø ãèعراKٔا ابن وقال الفؤاد@/ مسxام فهو فؤاده@, o Ôxاس ويقال@: ـ ٤٧٧ ص ã|و
هاَم@: الصحراء ã| خ4 ٕاذا والشاعر العاشق@, ن ÒDه :@oÒGا

يمون@/ Òv@ واٍد ُكّل ã| م Ô Úu أ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وسواء ,@ ّ معنويى ã| @أو ّ ماّديى ã| اً Øمتح� الذهاب هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن
الباطن@/ ã| أو خارج ã| وا¡ركة الذهاب @كان

وسِوس ÔXا والرجل حيواناً, كان@أو العطش@ٕانساناً@ @مورد ã| mاGا مصاديقه: ومن
ã| شـديد [ايل أو حبٍّ أو هوًي بعارضة ã�ابت ومن وظيفـته@, أداء ã| Øيتح� الّذيى



oه ٣٤٠

برنا¶ له ليس قوله ã| Øتحـ�Xا والشاعر عمله@, ã| Øفيتح� Ø ãæروحا ّ معنويى أو ّ ماّديى
قاطع@/

Qّوزاً@/ فيكون Kّوٕا القيدين@, وجود من اKٔصل Iقّق ã| ف4@بّد

واويّاً@/ وم ÒGا fن الرأس@: ]ع$ اGامة وأمّا
ين الدِّ يَوَم م ÔGنُُز اoßGهذا Ìب Ô¾ َفشاِربون بون@/// اXكذِّ الّضاّلون ا Ûv@أ ٕاّنكُم Øj

/@٥٥ . ٥٦ ـ

ة@/ ß{شـXا الصـفة من والِبيض والبَيضـاء كاKٔبيض ء@, ÖDÇÒGوا oهKٔا bع oßGا
عـطشان فهو اُخري@, عارضة أو عطش من اً Ùمتحـ� ء وNيى يذهب ما كّل oهKٔوا
ã| كدورة أو صفاء ٕا� يتوّجه Kو وقلبه@, مزاجه حرارة دفع ã| مايعاً يطلب شديداً

اXاء@/
ñيÇ] ã|و أفكـارهم ã| هم Ø�ÇIو ا¡Çّق ¼Íاط عن ضG4م يناسب oÒGوا
تُب� يوم الّدين@, يوم مcلxم هذا ويكون اKهتداء@/ ٕا� طريقهم وتشخيص ص4حهم

ال«Ìائر@/
. ما َيقولون م Ô Úu@وأ يمون Òv واٍد ُكّل ã| م Ô Úu@أ تََر nأ الغاُووَن يّتِبُعهم َعراُء والشُّ

/@٢٢٥ . ٢٦ ـ َيفَعلون

وليس الرقيقة@, والذوقيّات الدقيق واKٕدراك اللطيف اKٕحساس ذو هو الشاعر
الرشـد@/ ويقابله والفساد@, ØÌ¿ال ٕا� هدايـة ّ والغيى وا¡Çّق@/ وال¿Îود اليق� قيد فzا

استواء@/ فيه ليس خطر ب�جبل�وفيه السيل Vري :@ والواديى
وكلtFم الظريفـة وٕاحساساtم اللطيفـة ذوقيّاtم باقتضاء الشـعراء أّن يراد
الفـاسدة أهوائهم باقتضاء اً ØÌ¾و وهوًي فساداً يريدون الّذين يتّبعهم الدقيقة االبة
اطمينان ليسGم وطريق Vري كّل ã| ويس�ون يذهبون الشـعراء فٕاّن النفسانّية@/



٣٤١ اGاء

با¡ّق الك4م ٕاجراء ã| وK@يتقيّدون اللطيف@, الذوق وباقتضاء Øبالتح� بل فيه@, ويق�
والتحقيق@/

ضـ4ل ٕا� اهتداء هو وبصـ�ة@: حّق ٕاصابة دون ومن Øبالتحـ� العمل وهذا
والغواية@/ ع�اGوي وهذا ,@ ØÌ¾و وفساد

وصدق العمل وص4ح واZKٕان باليق� قورن ٕاذا اللطيف الذوق أّن .O Kو
¡gة@/ الشعر من ٕاّن ورد وقد وال¿Ìع@, العقل عند مستحَسناً Wدوحاً يكون القول@:
ٕا� K فـقط@, شـعريّته بلحاظ الشعر وٕا� هو@, حيث من الشاعر ٕا� والنظر

البص�ة@/ ونور واXعرفة والعلم اZKٕان Tيط ã| الشاعر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اGاء@:
ÍÈبته@, زيد كقولک اÊÈKٕر: هاء سبع@: اGاءات ـ ١٤٥@ ãæمّا للرُّ ا¡روف ãæمعا

اÊÈKٕر@/ وهاء الكناية هاَء تُسّمي زيد عن كناية اGاء هذه به@/ مررت وعمرو
تاًء@/ صارت وصلَت فٕاذا الوقف@: ã|التأنيث وهاء

ة@/ َحـبَّ ِمـْثقاَل تَُک ٕان ا Úuٕا Ú ãO بُ يا ,@oا¡ك الَعزيز اُ� أنا ٕانّه Lــو@ الِعFد@: وهاء
الك4م@/ oالتفس�لتفخ ¾Ìيطة ع� مقّدمة هيى ا Ø̂ وٕا م@, ٕا�متقدِّ وليست@بضم�يرجع
هلَک مالَيه@, ã ÙOع ÒOماأغ ِهَيه@, ما أدراَك وما اقَتِده@, داهم Ô ß{ف Lو@ الوقف@: وهاء
واحـدة@, كلمة ع� يب� Ø8ح الفعل من Jذف Dف اGاء هذه وQب ُسـلطانَيه@/ ã ÙOَع

wا@/ ابتدٔي قد واحدة ع�كلمة يوقف K Kٔ@نّه ِعه@/ و ِقه@, ِشه@, تقول@:

فٕاذا الصوت@, Xّد ا Øu@Kٔ ثبتت@, وقفت ٕاذا عمراه@, وا و زيداه وا Lو الندبة@: وهاء
سقطت@/ اKٕتّصال ã| غ�ها حرف عyا ناَب



اGاء ٣٤٢

واِحد@/ ٕاله Lو واKٔصلّية@: هِرقت@/ Lو البدل@: وهاء
أوُجه@: `سة ع� اXفردة اGاء اGاء@: حرف ـ@ اللبيب ã$مغ

Lو ـ والنصب اّر موضعيى ã| وتستعمل للغايب@, ضم�اً تكون أن ـ أحدها
اوُره@/ ÔJ وهَو صاحبُه لُه قاَل

حرف£ّرد ا Øu@أ والتحقيق ٕايّاه@/ ã| اGاء وهيى للغيبة@, حرفاً تكون أن ـ ãæالثا
وحدها@/ ٕايّا الضم� وأّن الغيبة@, مع$

ِهَيه@, ما Lو حرف@, أو حركة لبـيان ال4ّحقـة وهيى السـكت@: هاء ـ الثالث
علzا@/ يوقف أن وأصلها وا@زيداه@, و هناه وLوها@:

بأصل@/ ليست ا Øyولك اKٕستفهام@/ Yزة من اXبَدلة ـ الرابع
ا Øu@أ زعموا الكوفيّ� قول وهو الوقف@, ã| رaة Lو التأنيث@: هاء ـ اòامس

الب½Íّيون@/ ذلک وعكس مyا@/ بدل الوصل ã| التاء وأّن اKٔصل@,

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

والتحقيق@:

واKنـفتاح والرخاوة اGمس صفات فيه واجتمعـت ا¡روف@, أخّف اGاء أّن
فضاء من اòارج الصوت من يقرب Mيث واòفاء@, والصمت والسكون واKستفال

Uرج@/ ع� K@يعتمد كأ@نّه الفم@,

من به اXلحـق ا¡رف ã| ما يظهر Ø8ح عليه@, وُيسـكت يوقَف اللحاظ وwذا
ب«Îولة@/ الوقف Zكن أو اòفاء@, أو اòصوصيّات

Ø8ح الصوت فيمّد زيداه@, ويا وهناه وذاه Kه Lو اللّ�@: حروف ã| Fك فاòفاء



٣٤٣ اGاء

الوقف@/ ã| .O@K وأن الل� حرف Øيتب�
وأيـَنه@, /@ ãÏ¾والو ã}الو مـن ِشه@, و ِقه@, Lو البنائّية@: ال4ّزمة ا¡ركة ã| Fوك

الوقف@/ ã| تسقط ا¡ركة فٕاّن وِهَيه@, ه@, وهُلمَّ وكيَفه@,
حركة أو سابق حرف صوت [ديد عن عبارة السكت@: هاء حقيقة أّن وا¡ّق
السابقت�@, وا¡ركة ا¡رف لتبي�خصوصيّة ٕامّا وهذا صافية@, ساذجة بصورة سابقة

باللفظ@/ اXستمع أو ا¢اطب لتنبيه أو
/@ مستق4ًّ ذ@كره من أنسب اKٔصوات باب ã| فذكره

هو@/ و وها ِهـ و ُهـ فzا@: فيقال اÊÈKٕر@: هاء وأمّا
وضع ما والضم� الغائب@, اXذّكر للمفرد اXضمومة ا£ّردة اGاء فzا واKٔصل
ã| اXع$أو ã| أو لفظاً أو خارجاً ذ@كره تقّدم غائب@, أو Uاطب أو ع�متكلّم للدKلة

واKٕعتبار@/ ا¡كم
زيٌد@, غ4مَه ÍÈب التقدير@: ã| والتقّدم اللفظ@/ ã| غ4َمه@, زيٌد ÍÈب ـ @كقولنا
العـدل أيى للّتْقوي@, أقَرُب ُهَو ٕاْعِدُلوا@ اÇXع$@: ã| والتقّدم تقـديراً@/ مقّدم الفاعل فٕاّن
ا#@, أنا ٕانّه زيد@, رج4ً نعم ـ الشأن ضمـ� ã| Fك واKٕعتـبار ا¡كم ã|و وٕاجراؤه@/

والشأن@/ ل4ٔمر oالتفخ مقام ã| ويستعمل أيضاً@, الِعFد ضم� فيقال

الضم�@/ أقسام من ÓÊ»ق بل ,@ ÓDقس ليس الضم� فهذا
واKٔصل فاعل@, ضم� لكونه تناسبه الضّمة فٕاّن هاء@: ضم� ã| الضّمة وأمّا

أنَت@/ ã| Fك اKّٕتصال@, عند خفّف Øj هو@, فيه@:
ِك@/ و أنِت ã| Fك اXؤّنث@, فتناسب :@ َ ِهيى ã| الك«Ìة وأمّا

والياء@/ الك«Ìة Vاورة فبم4حظة بِه@: و عليِه ـ ã| اGاء ã| الك«Ìة وأمّا



هzات ٣٤٤

هاًء تبدل Øj للتأنيث@, التاء فzا واKٔصل أصيلة@, غ� فهيى التأنيث@: هاء وأمّا
اGاء@/ خصوصيّات من ذ@كرنا Xا الوقف@, ã|

/١٠١@.@١٠ ـ حاِميَة ِهَيه@ناٌر ما وما أدَراَك هاِوية ُه فاُمُّ َمنْ َخفَّت َموازينُُه وأّما
مالِيَْه@, ã ÙOَع ÒOأغ ما ِحساِبيَْه@, ُمRٍق ã Ùæأ َظننُت ã Ùæ ٕا ِكتاِبيَْه@, Yقرُءوا@ هاُؤم فيقول

/@١٩ . ٦٩ ـ ُسلطاِنيَْه ã ÙOَع هلَک

ã|تثبت والوقف للسكت وسلطانيَْه@: وماليَْه وحسابيَْه وكتابيَْه هيَْه ما ã| فاGاء
الوصل@/ ã| وتسقط الوقف

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

هzات@:

أيى زيـداً ُرويَد مثل ,@ ãÏÈاXا أو اKٔمر ]ع$ كان ما اKٔفعال@: أÊºء ـ الكافية
ا¡Çجاز@, ã| التاء بفتح َهzاَت@: :@ للجاميى ¾Ìحه ã|و بُعَد@/ أيى ذاك ات Özوَه أمِهله@,

بعÎÉم@/ لغة ã| وبالضّمة ,@o] ã$ب ã| وبك«Ìها
Øj اXصادر ٕا� نقلت أصواتاً كانت ا Øu@أ بعÎÉا ã| والظاهر :@ ãÏÈالر ¾Ìح ã|و
فعل@, Ëºٕا Íß½ي nو اXصدريّة لزم ÍÈب ÍÈب�@: ع� وهيى اKٔفعال@, أÊºء ٕا� مyا
اXصادر من انتقل وبعÎÉا التعّجب@/ ã| وواهاً اKٕغراء@, ã| ووvاً الكّف@, ã| أvاً Lو

وهيَت@/ وأيه وَهيّا وها ومَه َصه Lو اKٔفعال@, أÊºء ٕا�
وقد الث4ث@, ا¡ركات تائها ã|و هzات@, :@%òع$ا[ ã8ّال اKٔفعال أÊºء ومن
وقد السّت@/ اللغات هذه ã| تنّون وقد أيضاً@, التاء تثليث مع اKُو�Yزة هاؤها تبدل
اòطاب كاف يلحقها وقد ٕاvا@, و هzا Lو التاء Jذف وقد الوصل@, ã| التاء يسكن

مفتوحت�@/ ونون wمزة أvاَن يقال وقد ٕاvاً@, Lو أيضاً ينّون وقد ٕاvاك Lو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
اKٔصوات@/ من مأخوذة أ@ك@ها اKٔفعال وأÊºء اKٔفعال@, أÊºء من الكلمة أّن
فٕاّن مناسب@, مفهوم ع� يدّل تعب�ه وكيفيّة خصوصيته بلحاظ صوت وكّل
يدّل أدائه@: وخصوصيّات وٕاNاده ¡نه وكيفيّة وهيئته الصوت ماّدة ]4حظة الصوت

Uصوص@/ مدلول منه ويتفاهم ع�مفهوم
من قريبة اKٔلفاظ دKلة ٕاّن قلنا وأيضاً مواضع@, ã| اKٔمر هذا ٕا� أ¾Ìنا وقد

باKٔصوات@/ فكيف الذاتّية@,

سـبعة من قريبة Uتلفة بصيغ الكلمة قراءة اXورد@: ã| اXع$ هذا ع� ويدّل
من اXورد@, ذلک يناسـب خاص مورد ã| يستعمل مyا ك4ًّ أّن ومعلوم لفظاً@/ Ì¿ع

البعد@/ مفهوم مراتب ٕا� اKٕشارة موارد
]رات}ا@/ oق�وتعظIو وتبعيد وتقريب ع�تنبيه اللفظ فيدّل

@Lُن وما ـيا Ö ÒLو وُت Ò̂ نيا الدُّ َحـياُتنا ٕاّ. @هيىَ ٕاْن توَعـدون Xا َهzاَت َهzاَت
/@٣٦ . ٢٣ ـ بُْعوث� Ò[

اXاّدّية@/ ا¡ياة هذه Kّٕا ا¡ياة وليس البعد@, غاية ã| الوعد هذا وقوع ٕاّن أيى

/@ ã.الن مرتبة ٕا� كث�يبلغ وتبعيد تنبيه الكلمة ã.ف
ã| ويتلوه ,@Ì¿ع ا¡اديى ا£لّد Øk وبBمه اGاء@, حرف Øk قد وجّل عّز وبتوفيقه
١٣٦٤.١٢.٢٥ @تار± ã| وهذا ا#@اXوفق@واXع�/ وهو حرف@النون, Ì¿ع ãæالثا ا£لّد

الطيِّبة@/ قم بلدة ã| ش@, ه@/





٣٤٧ الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب ã| عyا الكتباXنقولة

ه@/ ١٣٧٢ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور اKٔنطا@كيى تذكرة ٕاحياء
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الب4غة أساس @= أسا@

ه@/ ١٣٧٨ ,@Í½م طبع دريد@, Kبن اKٕشتقاق
/@Í½م طبع ,@ ãالكل� ابن منذر@, ãèKٔ اKٔصنام

ه@/ ١٣٠٣ ,@Í½م طبع ا¡رام@, البيت بأع4م اKٕع4م
ٕايران@/ طبع مالک@, Kبن النحو ã| اKٔلفيّة

/@ Ø ãèعر بريطانيا@, طبع لوقا@, ٕاSيل
/@ Ø ãèعر بريطانيا@, طبع ,@ Ø8م ٕاSيل

م@/ ١٩١٩ Vّلدات@, ٦ باريس@, طبع ,@ ãÏºللمقد والتار± البَدء
ه@/ ١٢٨٥ ,@Í½م طبع جزءان@, ,@ ّ الورديى ابن تار±

/@ بدويى لرفاعة ه@, ١٢٥٤ ,@Í½م بوKق@, طبع اغرافّية@, ã| الشافية التعريبات
/@ Ø ãèعر بريطانيا@, طبع التوراة@, من التكوين

م@/ ١٩٦٦ ـ Vلّداً ١٥ ,@Í½م طبع ,@ ّ ل4ٔزهريى الxذيب
ه@/ ١٣٤٤ حيدرآباد@, طبع Vّلدات@, ٤ دريد@, Kبن اللغة bهرة

/@ Ø ãèعر بريطانيا@, طبع اXقّدس@, الكتاب من حزقيال
ه@/ ١٣٣٠ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ للدم�يى ا¡يوان حياة

/@ Ø ãèعر بريطانيا@, طبع اXقّدس@, الكتاب من دانيال
/@ Ø ãèعر بريطانيا@, طبع التوراة@, من اòروج سفر

ه@/ ١٢٨٨ ت%يز@, ٕايران@, طبع ,@ للجاميى الكافية ¾Ìح



الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب ٣٤٨

ه@/ ١٢٩٨ ت%يز@, ٕايران@, طبع ,@ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح
ه@/ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة @صحاح =@ صحا

/@ ãÏ»c ١٣٥٧ طهران@, Vّلدان@, اللغات@, ã| ãتطبي� فرهنگ
/@ ãÏ»c ١٣٥٢ tران طبع ,@ ãÏ¾فرهو للدكتور ,@ ãÏºفار ـ پهلويى فرهنگ

/@ ãÏ»c ١٣٦٠ طهران Vّلدات@, ٦ مع�@, Tمد دك) مع�@, فرهنگ
م@/ ١٩٢٨ ب�وت@, طبع ها@كس@, Xس) م)جم@, اXقّدس@, الكتاب قاموس

م@/ ١٩٧٠ طبع لقوچFن@, ,@ Ø ãèعر ـ ّ ع%يى قاموس
ه@/ ١٢٨٦ ٕايران طبع ,@ الكفويى البقاء ãèأ @كليّات

م@/ ١٩٢٧ ,@ ãAب[ پورداود@, ب)bة أوستا@, من قسمة @گاtا@,
ه@/ ١٣٧٦ ب�وت@, Vلداً@, ١٥ منظور@, Kبن العرب @لسان = لسا@

ه@/ ١٣٤٦ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ للمسعوديى الذهب @مروج =@ اXروج
ه@/ ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللغة مصباح @= مصبا@

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م عكاشه@, ثروت بتحقيق قتيبة Kبن اXعارف
/@Í½م قاهرة ,@ ãæمّا للرُّ ا¡روف ãæمعا

م@/ ١٩٥٧ ب�وت Vّلدات@, ٥ ,@ ا¡مويى لياقوت البلدان@, معجم
ه@/ ١٣٦١ ,@Í½م ,@ ãللجوالي� ,@ اKٔعجميى الك4م من ب اXعرَّ
ه@/ ١٣٢٤ Í½م القرآن@, غريب ã|للراغب اXفردات @= مفر@

ه@/ ١٣١٢ ٕايران@, طبع هشام@, Kبن اللبيب ã$مغ
ه@/ ١٣٩٠ ,@Í½م Vّلدات@, ٦ فارس@, Kبن اللغة@, مقاييس @= مقا@
ه@/ ١٣٦٨ Í½م طبع ث4ثVّلدات@, ,@ ãæرستاÎ¿لل والنحل اXلل

اòرائط)@/ ã|* ه@/ ١٣١٤ سنة ã| Í½م طبع اغرافّية@, ã| اKٔزهريّة النخبة



٣٤٩ مهّمة موضوعات

مهّمة@> <@موضوعات

متع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXتعة جواز ¾Ìائط ã|íم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡س$ ا# أÊºء اXت�من
مثل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التعب� ولطيف ء@, ãÏ¾ كمثله ليس ـ ã| Iقيق
مأجوج / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وTلّهم والسّد ]أجوج يتعلّق ما
Vد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡س$ اÊºKٔء من ا£يد
Vس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وكتابه ونبّوته زرادشت عن Mث
مرج / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / البحرين وعن اÌ¿Xق�@, عن Mث
ملح / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / @

مسح / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اُمور ستّة وفيه باXسيح يتعلّق ما
مّس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أنواع ث4ثة ع� ل4ٕنسان اXصيب ØÍÉالÍ½م / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / موÏº*ع) من Øj يوسف@, زمان من خصوصيّات
مكر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تعا� ا# من واXكر اXكر عن Mث
ملک / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واXالكيّة ا4Xئكة@, nعا ã|خصوصيّات
ملک / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡س$ اÊºKٔء من واXالک اXلک
منع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡س$ ا# أÊºء من واXعطيى اXانع
موت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ميت ÔXوا ا¡س$الُمحييى ا# أÊºء ومن
موت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والروح البدن ã| وخصوصيّاته اXوت حقيقة
موج / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والظلمة النور ã|ث4ث طبقات
Ïºمو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / موÏº*ع) خصوصيّات من وع¿Ìون `سة
Yن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXؤمن هيمن@, ÔXا¡س$ا أÊºئه ومن



أدبيّة موضوعات ٣٥٠

<@موضوعاتأدبّية@>

ما / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وعم4ً Ó$مع ما خصوصيّات ã| Iقيق
مائة / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اً ØñWو ماّدة مائة خصوصيّات ã| Iقيق
م8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التعب� وكيفيّة م8َ@, oمفاه ã| Iقيق
مع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومعانzا مع@, بكلمة يتعلّق Dف Iقيق
من / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وٕاستعGFا مَن@, بكلمة يتعلّق Dف مهIFقيق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخصوصيxّا ,@Fمَه بكلمة يتعلّق Dف Iقيق
ها / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فzا والتحقيق وأنواعها@, وخصوصيّاtا ها
هيت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أخري وكلمة ها من مركّبة هيَت

هيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والشأن والسكت الضم� ـ@ ها@ أنواع
هzات / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وٕاËºالفعل هzات@,


