
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�
بعبوديّتـه العمل ã| ووفّقَـنا كلFته@, ومعرفة معرفتـه ٕا� َهدانا الّذيى %ِ ا¡مُد
من الطّاهرين وآله Tّمد َبريّته وسيِّد ُرُسله أ¾Ìف ع	 والّس2ُم والّصلوُة وطاعته@,

وبعد@: ذّرّيته@/

ã| التحقيق ـ كتاب من Ì¿ع ãæالثا ا�زء ã| وتوفيقه@, وقّوته ا% Mول فنبدأ
مُع�@/ خ� ٕانّه استمّد@, ومنه النون@, حرف وأّوله ,@hالكر القرآن @كلFت

وآياتک@/ كلFتک حقائق قلوبنا ã| وألِق عندك@, من واهدنا Ì Ù»تُع JوÌ Ù»ي ربِّ

الوكيل@/ ونعم الدعاء dيع وهو بص�@, لطيف ٕانّه عنده@, من Jّٕا التوفيق وليس

اXصطفويى حسن





بابحرفالنّون
ن@:

النون@/ Mرف يتعلّق ما السطر ã| سبق

/@١ . ٦٨ ـ جنون Ò[ ربَِّک بنعَمِة أنَت ما َيسُطرون@, َوما والَقلَِم ن@,

أمر ã| أو ّ خارجيى موجـود ã| أو كتابة ã| النظم مع اصطفاف مطلق السطر@:
اòلق@/ مراتب ã| يوجد واJٕصطفاف /@ ّ معنويى

وسبق معنويّاً@/ أو ماّديّاً وضبطه ونظمه ء ãÏ¾حداثJٕ ويُقطع ي Ò�ُي ما والَقَلم@:
اXباركة الشجرة القلم@: ومن واJٔرض@, ال«Êوات نور النون@: من يراد أن اXناسب أّن
ã| وQلzّا الفيوضات تلک ظهور السطر@: ومن النور@/ Ø	ويتج الفيض يبسط wا ã�الّ

تكويناً@/ اòارج
والعلم@, الرaة نور Ø	يتج به ٕاذ اJٔ@كرم Ø ã الن وجود هو القَلم@: مصاديق Økأ ومن

ت¿Ìيعاً@/ وا¡gة والنظم الفيض ينبسط وبه

التوحيد@, عن الث2ثة@, اXوضوعات هذه عن يبحث اXباركة السورة هذه ã|و
يقابلها@/ ØFوع واJٕطاعة@, والرسالة@,

عّز ا% عيشمن وطيب وترفّه فيض ظهور ٕا� أيضاً ٕاشارة النون@: حرف ã|و
يتحقّق Ø�ح بواسطة@, النّاس وٕا� عموماً عبيده وٕا� واسطة@, ب2 أوليائه ٕا� وجّل



ن ٨

مرتبة@/ كّل ã|صطفافJٕا

ال#فّه عن عبارة والنعمة الثانية@, اlJية ã| اÇXذكورة النعمة يناسب النون فٕاّن
J@يعـقل Mيث واJٕدراك العقل ã| والتغطّيى اXـواراة وهو ا�نون قباله ã|و والطيب@,

ونعمة@/ وطيباً ترفّهاً

واXشxيات التلّذذات ٕا� توّجه غ� oصq Ø ã ّالن مشاهدtم القول هذا ومبدأ

هيى الروحانيّـة اللذائذ أّن عن غافل� دنيـويّاً@, عيشاً Jو ترفّهاً يطلب Jو اXاّدّية@,
اlJخرة@/ عيش Jّٕا عيش J اللّهّم يقول@: وكان الثابت@, وا¡ّق اJٔصل

اJُخروّية@واللّّذات@الروحانّية@, النعمة النعمة@وهيى حقيقة عن السورة ã|@فُيبحث
تعا�@: فيقول ,@ ّ الدنيويى العيش ٕا� Jّٕا يتوّجهون J الّذين ويذّم

وهو َسبيله َعن َضّل ن Ò[ أعلم هو ربّک ٕاّن فتون ÒXا بأّيكم Íون ß½وُيب ÔÍ ß½فسُتب
ربّه من ِنعمة َتداركَه لَو3أن ///@oالنّع جنّات م Øwر للمتّق�عنَد ٕاّن هَتدين@/// Xبا أعلُم
وَيقولون @كر الذِّ عوا ß Òd ا ØX بأبصارهم ِلقونََک Ôñل َكَفروا اّلذين َيكاد وٕان بالَعراء@/// لُنِبذ

نون@/ Ò£ ٕانَُّه@

آخر ٕا� ,@oا�حـ أصحاب مقابلهم ã|و ,@oالنعـ بأصحاب يتعلّق ما فيذكر
عن Vنون وهو ٕادرا@كه مغطّي Ø ã الن بأّن الدنيا أهل قول يكّرر آخرها ã|و السورة@,

الدنيوّية@/ اللّذات ٕادراك

وvدvم النعمة حقائق Gم ويضبط يُظهر الّذيى Ø ã الن القلم@: من اXراد فيكون
وجهها@/ عن النقاب ويكشفGم ٕالzا

ã| القلم من تظهر ã�الّ والبـيانات اXضبوطة ا¡قائق تلک السـطر@: من ويراد
اJٔوراق@/ ã| أو القلوب صفحات

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



٩ نأي

نأي@:
ماَء يَدفع ـباء ßòا حول َحف�ة فالنُّؤي@: /@ والنَّأيى النُّؤي@, كلمتان@: نأي@: ـ مقا
نأي يقال@: فالُبعد@, :@ النَّأيى وأمّا موضعه@/ واXنتَأي@: نُؤياً@/ أنأيت يقال اòباء@/ عن اXطر
ناَء@, فقالوا اGمزة أّخروا ا Ø[ور البعيد@/ اXوضع واÔXنتَأي@: منه@, افتعل وانتأي نَأياً@, ينأي

نأَي@/ هو ا Ø̂ وٕا
أبـعدته أيى فانتأي@, وأنأيتُه بُعدت@, أيى Ó0ع[ نأياً@: عنه ونأيُت نأيتُه ـ صحا

Ø ã ß1وِن ُفعول@, ع	 ّ نُِؤيى وا�مع باء@, ßòا حوَل حف�ة والنُّؤي تباَعدوا@/ وتَناُءوا@: فبُعَد@,
النُّؤي@/ ã| لغة اGمزة بفتح والنَُّؤي الك«Ìة@/ الك«Ìة تتبع

أبعدته@/ ٕاذا ٕانئاًء@: أنأيته وقد بُعَد@/ fعناه ينأَي@: نأَي وأمّا ـ ٥٤٢.١٥ الxذيب
أنأي أ@نّه ومعناه Pانبه@, نأَي بوجهه@: وأعرض Øتك� ٕاذا للرجل ويقال الُبعد@/ :@ والنَّأيى

نأياً@/ خّديى عن الدمع نأيت الليث@: وقال اه@/ Ø ÒL أيى وراء@, من جانبه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا� جريان عن [ايل أيى ُبعد@, ٕا� ميل مع Ø ã� هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
بعيد@/ جانب

والث0والطوي@/ وا¡وي والقتل اللوي ب�مواّد الفرق اللوي@: ã| وسبق

اXذكورة@/ واXواّد البُعد وماّدة ب�اXاّدة الفرق فظهر

ٕا� و[ايله اòباء ماء اLراف باعتبار اJٔصل@, من fأخوذ ف�ة@: Ò¡ا مفهوم وأمّا
اòباء@/ Tيط عن وبعده ا¡ف�ة تلک



نأي ١٠

ـ يؤوساً كاَن @ ÛÌ Ø¿ال ُه مسَّ وٕاذا ونأيPاِنبـه أعَرض ا3نسان Òَع� أنَعْمنا وٕاذا
/@@٨٤ . ١٧

أعرض واستغناء@: ووسعاً ترفّهاً عيشه ã| ووجد ظاهريّة بنعم أنعمناه ٕاذا أيى
والروحانّية@/ النورانيّة عن نفسه ا%@والتوّجه@ٕاليه@وبّعد عن@ذ@كر ا¡ّق@و[ايل ¼Íاط عن

الدنـيويّة وا¡ياة الروحانّية@, اJُخرويّة النعم تقابل يّة اXادِّ الدنيويّة النعم فٕاّن
النعم@/ النوع�من هذين من تنبعثان ا Ø̂ ٕا واJُخرويّة

ا¡ياة تناسب القلب ã| حالة تكّون يوجب النوع�@: بكّل@من فالتعّلق@والتوّجه
والظلمة@/ النور مراتب من العليا@, وا¡ياة الدنيا

@اللسان@وا�وارح@واJٔركان@, ã|@ارجّيةòا ثار lJا هات�ا¡الت�@تظهر @باقتضاء Øj
القلب@/ ã| ما وتgل ا¡ياة Ørت ثار lJا هذه وبظهور

واJٔركان@, وا�وارح اللسان ã| آثاره القلبوتظهر ã| يتكّون ا Ø̂ اZJٕان@ٕا أّن Fك@
اZJٕان@/ حقيقة Ørت ثار lJا هذه وبظهور

َعـنُه ْوَن وَينأَ َعنه ون Òy يَ ا3ّٔول�وُهم Ôأساط� ٕا3ّ هذا@ ٕان َكَفروا الَّذيَن يَقول
/@٢٦ . ٦ ـ Îم Ò»أنُف ٕا3ّ ِلكون Ôv وٕان

عنـه وZيلون القـرآن@, من والتقّرب التوّجه عن النّاس يyون الكفّار ٕاّن أيى
تضلّهم القرآنية اlJيات هذه أّن ون ØYويتو القرآن@, وهذا Ø ã الن عن أنف«Îم ويبّعدون
حياtم وزوال ه2@كهم يوجب عyا واJٕعراض تركها أّن يشعرون وما طريقهم@, عن

ا¡قيقّية@/ الباطنيّة
,@ ّ الظاهريى ّ اXاّديى والعيش الدنيا ا¡ياة Jّٕا ا¡ياة ليست أن Jسبون م Øuٕا نعم
فـيyون Gم@, اXوجود العيش هذا وتوهن العقيدة هذه Hالف اGJٕ×يّة اlJيات ويرون

عyا@/ وينأون



١١ نبأ

القرآن من اlJيات تلک ã| عميقاً تأث�اً يشاهدون كانوا م Øu@أ ع	 يدّل وهذا
وعي¿Îم@/ حياtم عن تزعجهم ا Øu@أ ويرون ,@hالكر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبأ@:
ٕا� أرض من ينبأ للّذيى يقال مكان@/ ٕا� مكان من اJٕتيان قياسه نبأ@: ـ مقا
القـياس هذا ومن مثله@/ Ñèنا ورجل بلد@/ ٕا� بلَد من çأ :@ Ñèنا وسيل /@ Ñèنا أرض
والنَّبأة@: ونبّأته@, وأنبأته الُمخبر@/ :@ Ñ ß نÔXوا مكان@/ ٕا� مكان من ãçيأ Jٔ@نّه /@�òا النبأ@:
Ú ã النَّـ ز ÒY ومَن مكان@/ ٕا� مكان من ء Nيى الصوت Jّٔن القياس هو وهذا الصوت@,

تعا�@/ ا% عن أنبأ ف2ٔ@نّه

ٕاذا ونُـبوءاً@, نَبْأً أنبَأُ القوم ع	 نبأت زيد@: أبو /@ Ø ãGòا الصوت النَّبأة@: ـ صحا
/@�òا والنَّبَأ@: ٕا�@اُخري@/ مyا خرجَت ٕاذا من@أرض@ٕا�@أرض@: ونبأت علzم@/ َطلعَت
فَعيل وهو سبحانه@, ا% عن أنبأ Jٔ@نّه Ø ã َّالن اُخذ ومنه /@ Úَخ� أيى ونبّأَ@, وأنبأ نبأ تقول@:
غ� باGمز@, مُسيلمٌة@, تنبّأ ويقول@: Jّٕا العرب من أحد ليس سيبويه@: قال ]ع0فاعل@,
م Øuفٕا مكّة أهل Jّٕا وا¡ابية@, يّة ß Òوال� ّريّة الذُّ ã| تركوه Fك Ø ã َّالن ã| اGمزة تركوا م Øu@أ

اJٔحرف@/ هذه مزون Òv
وٕان Yزه@/ ك Ô#ف ا% عن أنبأ من هو ,@ Ø ã َّالن السّكيت@: ابن ـ ٤٨٦.١٥ الxذيب
ف ØÌ Ô¾ وJٔ@نّه قـدره Jرتفاع اJٔرض@, من اJٕرتفاع وهيى والنَّباوة@, النَّبوة من أخذته
اGمزة@, طرح النبيّ�واJٔنبياء@: ã| علzا ا£تَمع القراءة الزّجاج قال اòلق@/ سائر ع	
وأنبأ@, نبأ من واشتقاقه هذا@, من القرآن ã| ما bيع اXدينة أهل من bاعة Yز وقد
فعيل@, من مهموزاً كان ما أّن يوجب اJٕستعFل Jّٔن اGمز@, ترك واJٔجود أخ�@/ أيى

Ø ã0غ Lو أفع2ء@, فجمعه الياء ذوات من كان فٕاذا وُظرفاء@, ظريف مثل فع2ء فجمعه



نبأ ١٢

وهو الصحيح ã| تقول Fك ونُبَآء ء ã َن قلت Yزت فٕاذا بغ�Yز@, وأنبياء Ø ã ون وأغنياء
أرض ٕا� أرض من ونبأت علzـم@/ طلعَت ٕاذا القـوم@, ع	 نبأُت زيـد@: أبو قليل@/
وا�مع خ�اً@, أيى نَبأ لف2ن وٕاّن ,@�òا النَّبأ@: الليث@: ٕالzا@/ مyا خرجت ٕاذا أخري@,

النبّوة@/ اّدعي ٕاذا الكّذاب@: وتنبّأ الشديد@/ ليس الصوت والنبأة@: أنباء@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا� موضـع من آخر ء ãÏ¾ أو حـديث نقل هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن
يطلق ف2 والتحقيق@, بالدقّة وعلم نافذ ٕاط2ّع ٕانّه خ�@: ã| سـبق وقد آخر@/ موضع

/@�òع0ا[
السيل وٕاتيان آخر@/ ٕا�موضع موضع حديثمن انتقال مصاديق@اJٔصل: ومن
والطلوع قريب@/ مكان ٕا� ووصوله الصوت ونقل وقدومه@/ الرجل وٕاتيان وجريانه@/

اJٕحاطة@/ أو Tّل ٕا� موضع من

يسـمع Ø�ح الصوت انتقال ]ناسبة الصوت ã| اòفاء قيد يكون أن وJ@يبعد
اللغت�@/ اخت2ط مع0ا�Ôòومن من فلعلّه الطلوع@: وأمّا ضعيفاً@/

عنه@/ ونبحث واويّاً@, النبو ماّدة fن :@ Ø ã والن النبّوة وأمّا

خـ2ف وهو اGمزة قلب ٕا� Jـتاج ٕانّه ـ@ Jًفأّو النـبأ@: من اJٔخذ وJ@يصّح
Jّٕا خاّصاً رفيعاً مقاماً J@يفيد اJٕط2ق تعا�بنحو عن@ا% اJٕخبار ٕاّن ـ وثانياً اJٔصل@/

ã| ارتفاع ع	 تدّل ا Øuفٕا النبو ماّدة 2Rف وهذا هو@, حيث من �Uاً كونه جهة ã|Fك اXوارد@, بعض ã| ٕارادته oيستق J النبأ مفهوم ٕاّن ـ وثالثاً مطلقة@/ ورفعة ء ãÏ¿ال
:@ ã|



١٣ نبأ

ِعباداً كونوا@ للنّاِس يَقوَل Ø Ôj ةَ والنُّبّو وا¡كَم الِكتاَب Kُا أنيؤتيَه àÌ Ò¿ لبَ كاَن ما@
/@٧٩ . ٣ ـ Kا دوِن ِمن ã�

ã�الّ ا¡الة تلک ã| يتصّور فكيف تعا�@, ا% عن ß�¢ا ]ع0 كان ٕاذا Ø ã ّالن فٕاّن
النّاس@ٕا�عبودّيته@, @ألوهّية@ويدعو يّدعيى أن :@% عبد وأ@نّه بكونه@واسطة@ٕاخبار يع#ف

ã| ٕا�سبقها مضافاً الدعوة@, هذه فيه فيتصّور الذاتّية@, والرفعة العلّو مقام 2Rف وهذا
الع�ّية@/

/@٢٧ . ٥ ـ با¡ّق آَدَم ã Ò�اب َنبأ zم َعلَ واتُل

/@٧١ . ١٠ ـ نوح َنبأ@ zم َعلَ واتُل

/@٦ . ٤٩ ـ ِبَنبَأ فاِسٌق جاَء@كُم ٕان

/@٤٤ . ٣ ـ ٕاليک نوِحيِه الَغْيِب أنباِء ِمن ذلَک

/@٩٩ . ٢٠ ـ َسَبق َقد ما أنباء ِمن َعلَيَک نَُقصُّ

/@١٠١ . ٧ ـ أنباِئها ِمن َعلَيَک نَُقصُّ الُقري ِتلَک

والقضايا اJٔحاديث من سبق ا ØW اXاضية@وت2وة اJُمور اريى ÒV@من حكاية يراد
ا�ارية@/

/@٣٣ . ٢ ـ بأÊºِئهم أنبأهم ØF َفلَ
/@٣ . ٦٦ ـ ب� Òòا Ôoالَعل ãæ َنبّأَ قاَل هذا ك أنبَأَ قاَلتَمن به نبّأها ØF َفلَ

/@٥٣ . ١٠ ـ هو أحقٌّ وَيسَتنِبئونََک

تفعيل والتنبئة به@/ وقيامـه الفاعل ٕا� الفعل نسـبة ع	 ويدّل ٕافعال فاJٕنباء
الصدور, @اJٕفعال@ٕا�@جهة ã| فالنظر الفعل@ونسبته@ٕا�اXفعول@به@, ع	جهة@وقوع ويدّل

ã|و الكـرZة اlJيات هذه ã| ملحوظة ا�هات وهذه الوقـوع@/ جهة ٕا� التفعيل ã|و



نبو ١٤

اJٕستعFل@/ موارد سائر
والسؤال@/ ع	الطلب فتدّل اJٕستفعال@: صيغة وأمّا

متناسب@/ مورد ã| Fyم كّل ,@�òا أو النبأ ]اّدة التعب� أّن فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبو@:
ه ÔÍ½ب نَبا عنه@/ تنّح أو غ�ه عن ء ãÏ¿ال ã| ع	ارتفاع يدّل صحيح أصل ـ مقا
n مPَُله@: به ونَبا فzا@/ Zِض nو Ò|ا ÒQ الÍÚÉيبـة@: عن السـيف ونَبا ينبو@, ء ãÏ¿ال عن
من ٕاسـمه oصq Ø ã ّالن ٕاّن ويقال@: الِفراش@/ عن جنبُه نبا ويقال@: فراشه@/ وكذا يوافقه@,
:@ Ø ã ّالن ويقولون@: مPلتـه@/ بَرفع الناس سـائر ع	 مفضَّل كأ@نّه اJٕرتفاع@, وهو النَّـبّوة

الطريق@/

قطع@, غ� من رجع ونُبّواً@: قتل باب من نَبواً الÍÚÉيبة عن السيف نَبا ـ مصبا
ء@: ãÏ¿ال عن الطبع ونبا ُيصبه@/ n اGدف@: عن ال«Îم ونبا بُعد@/ ء@: ãÏ¿ال ونَبا ناٍب@/ فهو

يقبله@/ nو نفر

َينبو@, ã Ø0ع ء ãÏ¿ال ونَبا واحدة@/ َمّرٌة ونَبوة ونُِبيّاً@, نُبُّواً ء ãÏ¿ال عن ه ÔÍ½ب نَبا ـ لسا
اJٕقـامة@/ والنَّبْوة@: فْوة@/ Ò�ا والنَّبْوة@: /@ ãÏ»نف عن دفعته أنا@: وأنبَيْتُه وَتباعد@/ ا| ÒQ أيى

اJٔرض@/ من ارتفع ما :@ Ø ã َّوالن والنَّباوة والنَّبوة والعلّو@/ اJٕرتفاع@, والنَّبوة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى ينخفض@, أن ء ãÏ¿ال شأن من ØFع ارتفاع هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
اKJٕفاض@/ فيه يتوقّع مورد ã| ء ãÏ¾ ارتفاع



١٥ نبو

السـيف وارتفاع واòفض@/ الغّض فيه يتوقّع Dف Í½البـ رفع مصاديقه@: ومن

ã| البـعد وحصول اGدف@/ ٕاصابة ã| ال«Îم ã| والتوقّف والنفـوذ@/ القطع ã| وتوقّفه
غ�ه@/ أو ع	طعام الطبع انطباق وعدم اXقصد@/ ٕا� الوصول

متناسبة@/ oمفاه ع	 Qّوزاً تطلق اXناسبة وwذه
جهة من ٕانسان شأن ã| واعت2ء ارتفاع وهو النبّوة مقام اJٔصل مصاديق ومن
اJٕنسان@/ أفراد كسائر Ì¿ب ع	فطرة كونه مع وا@كتسابّية@, ذاتيّة واXعنوّية@, الروحانيّة

واJٕرتباط والطبيعة@, اXاّدة nعا ع	مراتب اJٕحاطة اJٕعت2ء@: هذا لوازم ومن
ٕاليـه@, وجّل عّز ا% جانـب من الوحيى ونزول والظاهر@, ا¤سـوس وراء ما nبعـوا

وا¡قائق@/ ع	اXعارف واÌ¾Jٕاف
/@٤٥ . ٣٣ ـ وَنذيراً Ìاً Ù¿وُمب شاِهداً أرَسلناَك ٕانّا Û ã& النّ ا Ûv@أ يا

/@٣٠ . ١٩ ـ اً َنبيّ ã� وَجَعلَ الِكتاَب ãæآتا Kِا عبُد ã Ùæ ٕا

النبوء آثار من ليست الصـبا@: سّن ã| النّـبّوة وIقّق القوم ع	 Îادة Ø¿ال فٕاّن
/@ ãæالروحا اXقام وارتفاع الذات اعت2ء لوازم من هيى بل مهموزاً@,

/@Fzعل ي#ّتب وما والرسول Ø ã ب�الن الفرق رسل@: ã| وسبق

وا2òفة النبّوة مقام ٕاّن :@Ì¿ع ا¡اديى باب ¾Ìح ã|و الكتاب هذا ã| وقلنا

ã| خاّص وامتياز ,@ Ø ãçذا ّ معنويى وارتفاع Ø ã0تكوي ٕامتياز ٕامتيازات@, ث2ث ٕا� ÇJتاج
اXنصب@واXأموريّة ٕاعطاء وامتياز العبودّية@والفناء, حقيقة @تتحقّق Ø�ح ا£اهدة@والعمل

وا2òفة@/ النبّوة مقام Ørي Ø�ح ٕاليه@, اXتعال ا% جانب من

للنبّوة@: ولوازم آثار ا£يد القرآن ã|ذ@كرت وقد

/@٣١ . ٢٥ ـ ا£ِرم� ِمن عُدّواً Ý ã& نَ ِلُكلِّ َجَعلنا وَكذلک ـ ١



نبو ١٦

الذنب ã| يسـتعمل اللحاظ وwذا ا¡ّق@, ري ÒV ã| القطع ]ع0 اJٕجـرام فٕاّن
اXعـ0 وهذا وجّل@/ عّز ا% وب� العـبد ب� اJٕرتباط يقطع ا2òف فٕاّن والعصيان@,
هذا ã| فالعداوة تعا�@, ا% ٕا� الناس لدعـوة ٕاG×يّة بَعثة ا Øuفٕا النّـبّوة@, حقيقة يقابل

/@ ّ طبيعيى أمر اXورد
بالشياط�@: آخر مورد ã| Øع� وقد

/@١١٢ . ٦ ـ وا)ّن ا3ٕنس Ò�َشياط عُدّواً Ý ã& نَ لُكّل َجَعلنا وَكذلک

يقابل أيضاً اXعـ0 وهذا ا¡ّق@, عن و[ايل اعـوجاج عن عبارة الشطن فٕاّن
واJٕرتباط@/ النبّوة

/@١٦١ . ٣ ـ القياَمة يوَم َغلَّ ]ا يأِت َيغُلْل وَمْن َيُغلَّ أن Ý ã& لنَ كاَن وما@ ـ ٢

والصـفا اòلوص ويزيل اً Øوتغ� JًّوI يوجب ء ãÏ¾ ã| ء ãÏ¾ ٕادخال الُغلول@:
روحانيّته وكFل شأنه وعلّو Ø ã الن مقام رفعة Oالف اXع0 وهذا وانكدار@/ خلط ٕا�
تكشف يوم يظهر والغلول وجّل@/ عّز ا% عظمة قبال ã| التاّم وفناءه نيّاته وٕاخ2ص

ال«Ìائر@/ فيه
/@٩٤ . ٧ ـ اء ØÍ ØÉوال بالبَأساِء أهَلها أَخذنا ٕا3ّ Ý ã&ن من َقريٍة ã| َسْلنا أْر وما ـ ٣

فـٕاّن ّيـة@, اXادِّ وا¦اي2ت ال¿Îوات عن وينصـرفوا ا¡ّق ٕا� يتوّجهـوا Ø�ح
عاقبة ã| وتفّكر تنبّه له Jصل أن Zكن @J الدنيويّة بالتلّذذات مشتغ2ً دام ما اJٕنسان
اسـxزاء Jّٕا Gم وJ@يزيد عبثاً@, ودعـوته لغواً Ø ã ّالن بعث فيكون نفسـه@, وسعادة أمره

شديداً@/ وطغياناً

/@٦٧ . ٨ ـ ا3ْٔرض ã| ُيثِخَن Ø+يح ÒÌºأ لُه يكوَن أن Ý ã&لن كاَن ما@ ـ ٤

والسـلطة@/ النـظر Iت واXضبوط ا¤بوس ]ع0 وهو اJٔس�@, bع اÌºJٔي



١٧ نبو

Jًقو Ø ã ّالن برنا¶ أّن يراد مقهـوراً@/ الشخص وجعل والقدرة القـّوة ٕاعFل واJٕثخان@:
والعـفو العـطوفة وٕاعFل اXاّدة ماوراء nعوا ٕا� واGداية ا% ٕا� الدعـوة هو وعم2ً
السلطة وتوسـعة الدنيا ا¡ـياة جانب وتقوية الZوة واّدخار اXال bع J والرaة@,
ُيريد Kوا نيا الدُّ َعَرض ُتريدون ـ أذJّء مقهورين الناس وجعل الظاهرية وا¡كومة
حيث من ا�هـة هذه ٕا� اÌºJٔي ضبط ã| النظر كان فٕاذا ـ oَحك َعزيز Kوا اÐ3خَرة

الدنيا@/ َعَرض ٕا� وتوّجه ّ دنيويى نظر فهو :@ هيى

اُمنيَّته ã| يطاُن الشَّ Ò,أل Ø�] ٕاذا ٕا3ّ Ý ã&ن و3 َرسوٍل ِمن قبِلَک ِمن أرَسلنا وما ـ ٥
/@٥٢ . ٢٢ ـ الّشيطاُن ã,ُيل ما Kُا فَينسُخ

Ø0يُتم ]ع0ما كاJُحدوثة واJُمنيّة التقدير@/ مع أمر حصول يى ØÎ¿ع0ت[ ã Ø0¦ا
Vلبة اXؤمن قلب ã| ã Ø0¦ا وظهور والتفويض@/ والرضا oالتسل Oالف ã Ø0¦وا شديداً@/

Jٕلقائه@/ مناسب ومورد الشيطان طمع

هذه ÏÉقتÇ[و البدنيّـة والقوي ا�«Êنيّة ا�هة آثار من يى ÙÎ¿الت أّن GO Jو
وأمّا ا¢الف@, العمل مرحلة ٕا� يبلغ n ما عصياناً يعّد Jو اJٕنسان@, خلقة ã| ا¡يثيّة
مـنه اJٕستعاذة ويلزم اJٕنسان@, اختـيار عن خارج فهو ووسوسـته@: الشيطان ٕالقاء

واJٕستغفار@/

من واJٕلقاء يى ØÎ¿الت يعرضـه أن Zكن Ø ã ّالن قلب أّن ع	 الكرZة اlJية فتدّل
وعصيان@/ خ2ف ّ أيى عن Jفظه وجّل عّز ا% أّن Jّٕا الشيطان@,

/@٧ . ٤٣ ـ َيسxزُءون به كانوا ٕا3ّ Ý ã&ن ِمن يأتzم وما ـ ٦

ÇIق�ه يـريدون Ø ã ن يأتzم ٕاذا أيى واJٕهانة@, التحق� طلب ]ع0 اJٕسxزاء
وأقـواله وأعFله Ø ã الن حياة برنا¶ فٕاّن وهذا يكون@/ Lو ّ وبأيى مطلق بطور وٕاهانته

ّ الدنـيويى التـعيّش ٕا� التوّجه Jّٕا نظر ليسGم الّذين القوم هؤJء Hالف وأفكاره



نبو ١٨

وا¦اي2ت@/ باXاّديّات والتعلّق

اXوهومة@/ باlJخرة ÍÈا¡ا العيش يبيع Ø ã الن بأّن فيحسبون

كونوا للنّاس يقوَل Ø Ôj والّنبّوة كم Ô¡وا الكتاَب Kُا يؤتيَه أن àÌ Ò¿ ِلبَ كاَن ما@ ـ ٧
/@٧٩ . ٣ ـ Kا دوِن ِمن ã� ِعباداً@

وصفاته وٕا�@معرفة@أÊºئه عّز@وجّل@وٕا�التوحيد ٕا�ا% اòلق يدعو Ø ã الن فٕاّن
وTدودّيته@/ وفقره عبوديّته يعرف وهو نفسه@, ٕا� يدعوهم أن له Zكن ف2 وآياته@,

عنه@/ النبّوة وحقيقة الرفعة مقام ãGيُن وهذا

/@٥٥ . ١٧ ـ �َع�بَعض الّنبيِّ بعَض لنا َفضَّ وَلَقد ـ ٨

ã|و التكوين@, أصل ã| ٕامتيازات@: بث2ث الناس سائر عن ÇZتاز Ø ã الن ٕاّن قلنا
تعا�@/ ا% من به اXأموريّة تعلّق ã|و وا£اهدة@, العمل

تـتبعان Çا Ø̂ ٕا والثالثة الثانية اXرتبة فٕاّن اJُو�@, ا�هة اXـقام@: هذا ã| والعمدة
الثابت@/ اJٔساس ع	تلک تبنيان واXرتبتان ومبدءاً@, وأساساً أص2ً لكوuا اJُو�@,

/@١٧ . ١٣ ـ بَقَدرها َفساَلتأودية ماًء Êِء Ú»ال ِمَن أنَزَل

التكوين جهة من امتيازهم هو الفضيلة@: جهة من اJٔنبياء ã| اJٕخت2ف fبدأ
اJٔعFل تلحقه الثابت اJٔصل و]قتÏÉهذا ا�هة@, هذه ã| مرات}م واخت2ف واòلقة@,

واXأمورّية@/ وا£اهدات@,
اÇòلق فـٕاّن وأنواعها@, اXوجـودات طبقات bيع ã| جارية الضـابطة وهذه
oا¡ك وهو يشاء@, كيف يشاء ]ا يشاء من يعطيى وجّل@, عّز بيده والتقدير والتكوين

اXدبِّر@:
ـ@٣٠ . ٢٢@/ واتِ وا3ٔرض واختhفُ ألِسَنِتكُم وألوانكُم مى وِمن@آياته خلقُ السَّ



١٩ نبت

النبّوة@/ مطلق مقام تلزم ã�الّ اòصوصيّات من آثار \انية فهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبت@:
وأنبَت التعدية@, ã| ا% وأنبته النبات@, ËºJٕوا قتل@, باب من نبتاً نَبت ـ مصبا
ينبُت Xا قيل Øj متعّدياً@, Jّٕا ّ الرباعيى يكون J وقال ّ اJٔصمعيى وأنكرها لغة@, اللزوم ã|

غرسه@/ َجَر@: الشَّ الرجل ونّبت أشَعر@/ ٕانباتاً@: الغ2م وأنبَت وَنبات@/ َنبت

معروف@, فالنبت يستعار@, Øj مزروع@, من ^اء ع	 يدّل واحد أصل نبت@: ـ مقا
لَناِبتـَة ف2ن ã0ب ã| ٕاّن ويقال@: غرسـته@/ الشجَر@: َنَبتُّ اJٔرُض@/ وأنبتت نَبت@, يقال@:
من ّ حيى والنَّبيت@: الولد@/ من صغار نشٌء Gم نشأ ٕاذا ناِبتـٌة@: ف2ن ã0لب ونبَتْت /@ ØÌ¾

/@hكر أصل ِصدق@: َمنبِت ã| وهو الشجر@/ هذا ِنبتََة أحسَن وما ا¨ن@/
فعله@, والنَّبات@: َنبت@/ فهو اJٔرض@, ã| اُ% أنَبت ما كّل الليث@: النبت@: ـ لسا
يقوم Ëºٕا النـباَت ٕاّن الفّراء@: قال ٕانباتاً@/ النـباَت ا% أنبَت يقال@: ٕاdه@, َري ÔV ريى ÒNو

اXصدر@/ مقام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ا¤ّل كان سواء با§ّو@, Tّل من ء ãÏ¾ خروج هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
وغ�ه كالك2َٔ J أم كاJٔشجار ساق له اòارج النبات كان وسواء آخر, ً2ّ ÒT أو أرضاً

/@ ّ ماّديى وغ� نبات@, غ� أو له@, ساق J ا ØW
ونّبـته@/ به ونبت أنبَتـه :@ يى التعـدِّ ã| ويقال Jزماً@, مصـدران والنَّبات والنَّبت
اJٕط2ق@, هذا يؤيّد واJٔلف للنَّبت@, مصداقاً كونه باعتبار َينبت ع	ما النَّبات ويطلق

اXفهوم@/ هذا فيه يستمّر فكأ@نّه



نبت ٢٠

ã|و با§ّو@/ Tّل من اòروج ٕا�جهة اXاّدة ã| النظر أّن وا§ّو@: ب�اXاّدة والفرق
اòروج@/ بعد ورشد زيادة حصول جهة ٕا� ا§ّو

/@٢٧ . ٨٠ ـ اً َحبّ فzا فأْنَبْتنا@

/@٦٠ . ٢٧ ـ َشَجرها@ ُتنبتوا لكُمأن كاَن ما@ َجٍة Ö Òw ذاَت حدائَق به فأْنَبْتنا

/@١١ . ١٦ ـ يتوَن والزَّ ْرَع الزَّ به َلكُم ُيْنِبُت

/@١٤٦ . ٣٧ ـ َيقط� ِمن ةً َشَجَر َعلَيه وأْنَبْتنا

اJٔرض@/ من خارجًة نبات ذوات والزرع والشجر وا¡دائق ا¡ّب جعل يراد

/@١٠ . ٣١ ـ hكَر َزْوٍج ُكلِّ ِمن فzا فأْنَبْتنا

/@١٩ . ١٥ ـ َموزون ٍء ãÏ Ò¾ ُكلِّ ِمن فzا وأْنَبْتنا

/@٥ . ٢٢ ـ يج Òw َزْوٍج ُكلِّ وأْنَبَتتِمن

وهذا التوضيح@, مقام ã| يذكر ما بقرينة مذكور غ� اXوارد هذه ã| به اXفعول
مyا@/ وأشياًء أزواجاً أيى واللغات@, اXكاXات bيع ã| Qريى ã�الّ الضوابط من

ٕاظـهار ٕا� ٕاشارة وجّل@, عّز ا% ٕا� الكرZـة اlJيات هذه ã| اJٕنبات وُنسب
آية@: ã|ونسب السلطة@/ وٕاجراء ا¡كومة وٕاعFل القدرة

زوج@/ ُكلِّ ِمن وأْنَبَتْت َوَرَبْت ْت Øðاه zا اXاَء َعلَ فٕاذا أنَزلنا
القدرة هذه نتيجة ã|و تعا�اXاء ا% ٕانزال أثر ã| هنا اJٕنبات فٕاّن ٕا�اJٔرض@:

طبيعيّاً@/ أمراً بعده فيكون والتدب�@,

اXنبسطة الكب�ة أوراقها جهة من الشجرة كون ]ع0 فهو عليه@: اJٕنبات وأمّا
ٕا�يقط�@/ ول�اجع ـ وأعضائه لبدنه ساترة



٢١ نبت

ـ َحَسناً َنباتاً ا Òxوأنب َحَسن بقبوٍل ا Øwر َلها فَتقبَّ ///@ ã�َبط ã| ما لََک َنذرُت ã Ùæ ٕا َربِّ
/@٣٨ . ٣

/@١٧ . ٧١ ـ ٕاخراجاً رجكُم ÔOو ُيعيدكُم Ø Ôj َنباتاً ا3ٔرض ِمَن أنَبتكُم Kوا

اJٕنسـان أفراد وٕا� الّس2م علzا hمر ٕا� اJٕنبات يتعلّق اlJيتـ� هات� ã|
أعّم@/ جنس فٕانّه واJٕنسان@, ا¡يوان ã|النبات مفهوم وجود باعتبار عموماً@,

فيخرج ال#اب@واJٔرض, أيى اJٔصيل, تكّونه مبدأ وا¡يوان@Oرج@من@Tّل@وهو
اJٕنسان يُعيد Øj واJٕنسانّية@, ا¡يوانيّة ٕا� يصل أن ٕا� بالتدريج والرشد با§ّو مyا

أخري@/ مّرة ٕاليه يص� الّذيى ال#اب من

رجة ÔU فهيى وروحانيّاً@, ماّدياً والرشد ال#بية يشمل عاّم فهو :@hمر ٕانبات وأمّا
تعا�@/ ا% تربية Iت وا§ّو الرشد Gا Jصل Øj ,@ ّ ماّديى Tّل من

اJٔرض جـهة من وٕاط2قه@, اJٕنبات مفهوم عموميّـة ع	 دJلة اlJيتـ� ãGف
با§ّو مطلق Tّل عن مطلقاً ء ãÏ¾ خروج فيه@: فاJٔصل وغ�ها@/ ّ اXاّديى وا§ّو والشجر

معنويّاً@/ أو ماّديّاً والرشد

ع	 يدّل وهو ٕافعال اJٕنبات فٕاّن اJٕنبات@: دون بالنبات اXصدر ã| التعب� وأمّا
مصدره وتكرير من@أنَبَت@, اXع0@يستفاد وهذا به@, ا¡دث@ٕا�الفاعل@وقيامه جهة@نسبة
وامتداد ع	استمرار فيدل النبات وأمّا اXطلق@, اXفعول باب ã| Fك تأ@كيداً Jّٕا يزيد J	ع يدّل واJٔلف Vّرد@, مصدر فٕانّه هو@, حيث ومن نفسـه والرشـد ا§ّو مفهوم ã|	وع بالفاعل@, الفعل قيام ¡اظ ع	 دJلة فيه :@ َنباتاً أنَبتكُم ـ تعا� فقوله استمرار@,
يكن n ولو الفعل@, ع	مفهوم يدّل ما ãGيك اXطلق اXفعول ã|و والرشد@/ ا§ّو استمرار

الفعل@/ ماّدة من



نبذ ٢٢

وِصبٍغ هِن بالدُّ َتنُبُت سيناَء طوِر من ُرُج ÒH وَشَجرةً َجنّاٍت@/// بِه لكُم فأنشأنا
/@٢١ . ٢٣ ـ @ِكل� Ðhل

مرتبطة@ومصاحبة@بالدهن@وِصبغ الشجرة تلک @َتنبت أيى للربط@واXصاحبة, الباء
@كل�@/ l2ل

ã| JًّوIو اً Øتغ� يوجب ء ãÏ¾ ã|غمس مصدراً بغ والصَّ به@, يصبغ ما بغ والصِّ
ذلک ومن بغ@, الصَّ أنواع من ٕا�نوع ٕاشارة بغ@: الصِّ ã| والتنك� باطناً@/ أو ظاهراً حالته

والزيتون@/ اJٕدام ã| aòا غمس

ٕاط2ق@/ وبنحو فقط ُدهناً ُتنبت J الشجرة فٕاّن التعدّية@: يناسب Jو

ا3ٔرِض َنباُت به فاختَلَط Êِء Ú»ال من أنَزلناُه كFٍء نيا@ الدُّ ياة Ò¡ا َمثَل م Ô ÒG ْب ßÍÈوا
/@٤٧ . ١٨ ـ ÓDَهش فأصَبح

وا¡ياة منه@/ واJٕفاضة الواجب الثابت ّ ا¡يى نور ã Ù	Q عن عبارة ا¡ياة حقيقة
ا¡Çياة وهـذه ,@ ّ اÇXاّديى nالعـا هذا ã| متجلِّية نازلة ضعيفة مرتبـة عن عبارة الدنيا
فـ2 فzا@, اXاء بٕا¾Ìاب ا�البة اللطيفة اXتلّونة ÍÉÔòا كالنباتات اXتجلّية اXتظاهرة

باXاء@/ حياtا ا Ø̂ وٕا أنف«Îا@, ã| Gا تقّوم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبذ@:
نبذاً@: أنِبـذه َء ãÏ¿ال ونبذت وٕالقـاء@, طرح ع	 يدّل صحيح أصل نبذ@: ـ مقا

الّذيى اXنبوذ@: Ø ã والص اXاء@/ عليه وُيصّب نية lJا ã| bيُل ا¦ر والنَّبيذ@: /@ يديى من ألقيته
يب@, الشَّ من نبذ رأسه ã|و يس�@/ ء ãÏ¾ أيى مال@, من نَبٌذ بأرضكذا ويقال@: اُّمه@/ تُلقيه

وصغره@/ لقلّته يُنبَذ الّذيى كأ@نّه يس�@, أيى



٢٣ نبذ

مطروح@/ َمنبوذ@: Ø ã وص َمنبوذ@, فهو ألقيته@, ÍÈب@: باب من نَبذاً نبذته ـ مصبا
فانِبذ نقضته@/ ٕالzم@: العهَد ونبذت يشتّد@/ Ø�ح ي#ك أيى ينبذ Jٔ@نّه النبيذ@, يى Ød ومنه
سابقاً wم توِقع ف2 النقضللعهد مyم فعلمت قوماً هادنَت ٕاذا معناه ٕالzمع�سواء@:
خالفxم@/ ونابذtم@: أYلته@/ اJٔمَر@: ونبذت العهد@/ نقضت @ُتعلمهم@أ@نّک Ø�ح ٕا�النقض

وهيى البيع@, ã| اXنابذة عن وuي القوم@/ عن بعيداً يكون ]عزل ذته ØHا مكاناً@: وانتبذُت
نُبذة@: وجلس بكذا@, البيـع وجب فقد متاعيى نبذَت أو متاَعک نبذُت ٕاذا تقول@: أن

ناحية@/

النَّعل نبذ نبذته يقال ولذلک به@, اJعتداد لقلّة وطرحه ء ãÏ¿ال ٕالقاء النَّبذ@: ـ مفر
لقلّة طرحوه أيى مyم@, فريٌق ونبَذُه به@/ اعتدادهم لقلّة ُظهوِرهم وراَء َفنَبذوُه لق@/ Òòا

َلم@/ السَّ ٕالzم ألِق fعناه َسواء@, ع� ٕالzم فانِبْذ به@/ ٕاعتدادهم

به ٕاسxانة ء ãÏ¿ال Jٕلقاء Ëºٕا النبذ أّن والطرح@: ب�النبذ الفرق ـ ٢٤٥ الفروق
فهو الفعل �نس Ëºٕا والطرح@: ُظهوِرِهم@/ وراَء@ َفَنبذوُه ـ قال وGذا عنه@, وٕاستغناء

ولغ�ه@/ لذلک يكون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو وليس]ع0الطرح عنه@, ٕاستغناًء ء ãÏ¾ ٕالقاء هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

النقض@/ أو اJٕعðال أو اJٕسxانة
التبعيد@/ مطلق بلحاظ رميى الطرح@: أّن وسبق

ربط@/ ٕاNاد مع آخر ء ãÏ¾ مقابل ã| ء ãÏ¾ جعل واJٕلقاء@:

جريانه@/ ã| كان ØFع ء ãÏ¾ أو شخص تنحية والعزل@:

/@١٤٥ . ٣٧ ـ َيقط� ِمن ةً َشَجَر َعلَيِه وأْنَبْتنا oَسِق وهو بالَعراِء َفَنبَْذناُه



نبذ ٢٤

يونس فٕاّن واJٕسxانة@, الطرح مفهوم اXاّدة@ليس@فzا ع	@أّن الكرZة اlJية تدّل
بـقرينة رÇaة@, مورد ã| وقع وقد oسق وهو اJٕبتـ2ء من التخلّص بعد oصq Ø ã ّالن
ٕالقائه مطلق ٕا� النظر بل يُسxان@, وأن يُطرح بأن مع0 J عليه@: واJٕنبات اSJٕاء

:@٤٩ . ٦٨ ã| تعا� وقال بالعراء@/

َمذموم@/ وهو بالَعراء َلُنِبَذ َربِِّه ِمن ِنْعمٍة َتداَر@كَُه أن لَْو3@

/@١٠١ . ٢ ـ ُظهورهم وراَء Kِا كتاَب الِكتاَب اوتوا الَّذيَن ِمن فريٌق َنبَذ

/@١٨٧ . ٣ ـ hًَقلي ناً@ Ò\ به ْوا@ Ò Ò<واش ُظهورهم وراَء فَنبذوه

ويتوّجهون عنه@, مستغنون م Øu@أ وJسبون ظهورهم وراء ا% كتاب ألقوا أيى
قليلة@/ خياليّة دنيويّة منافع ٕا� العمل هذا ã|

/@٤٠ . ٢٨ ـ Ø Òoال ã| فَنبذناهم وجنوَده فأخذناه

قبال ã| جعلهم اXراد بل ,@ Øoال ã| وطرحهم رمzم اXع0 وليس ألقيناهم@, أيى
البحر@/ جريان

وكـذلک ا Ôtفَنبذ سول الرَّ ِمنأثر قبَضًة فَقبضت به Íوا Ô½َيب n ]ا Íُت Ô½ب قاَل
/@٩٦ . ٢٠ ـ ãÏ»نف ã� َلْت سوَّ

والساحر ,Ïºو[ الّذين@آمنوا السحرة من ّ السامريى بكون الظّن السمر: ã|@سبق
بوسائل ويتوّسل الناس@به@, Í½يب@n ]ا Í Ô½يب وقد اXاّدة@, nعا وراء ا ØW يرتبط@باُمور قد

Uصوصة@/ أموراً عمله ã| ãbويُل أنظارهم@, عن بعيدة وأسباب

Ø ãeا�ز فٕاّن wا اXعرفة نستطيع ف2 وخصوصيّاته@: ا�ريان هذا جزئيّات وأمّا
مكتسباً@/ Jو كاسباً J@يكون

آثار من قبضة وأخذ به يب½Íوا n ما ا��وت nعا ب½ÍÔمن التفس�بِأ@نّه وأّم



٢٥ نبذ

nبعـا واXرتبط العمل@, هذا ã| نفسـه بتسويل اع#ف فٕانّه صحيح@, فغ� :@nالعا تلک
نفسه@/ wوي Tكوماً J@يكون ا��وت

/@٥٨ . ٨ ـ َسواء Òَع� ٕالzم فانِبْذ ِخيانًَة قوم من اَفنَّ ÒH وٕاّما@

بتوّسط النبذ ذلک يكون وأن عyم@, وان½Íف ووفاقهم@, عهدهم ٕالzم ألِق أيى
وشّدة@/ وحّدة تعّصب دون من وٕاعتدال@,

:@ ã| Fك النبذ@ وهذا
/@١٠٠ . ٢ ـ 3@يؤمنون أ@ك?ُهم بل مyم فريٌق نبَذُه َعهداً عاَهدوا@ F ُكلَّ أَو

عنه@/ ٕاستغناء مقابلهم ã| وجعله ٕالzم ٕالقاؤه العهد@: فنبذ
/@٤ . ١٠٤ ـ طََمة Ô¡ا ã| َلُينبَذنَّ hّك@

اعتباراtم شخصيxّم@وعنواuم@ويزيل Ì»يط@يكT @قبال ã|@َعلون ÔNَلُيلَقون@و@ أيى
وتضعيفهم@/ وتعيي}م الناس وIق� اXال@, Pمع ا@كتسبوها ã�الّ

أخَلَده@/ مالَُه أنَّ سُب ÒJ ده وَعدَّ ما3ً َع Ò Òb الَّذيى ٍة َز Ò ÔX ٍة َز ÔY لُكّل ويٌل

/@ ØsهP عنه Øع�Xا وشّدة ومضيقة ٕابت2ء Tيط عن عبارة طَمة Ô¡ا وهذه
/@١٦ . ١٩ ـ اً ¾Ìقيّ َمكاناً@ أهِلها@ من انتبَذْت ٕاذ@ Òhَمْر الكتاِب ã| واذ@كُر

/@٢٢ . ١٩ ـ الَمخاض فأجاَءها َقِصيّاً َمكاناً بِه فاْنَتبََذْت فَحَملتُْه

أهلها@, عن مستغنياً البلد@, من ØãÏ½َق Ø ã}Ì¾ مكان ٕا� نفسه ٕالقاء اختارت أيى
ٕاستغناًء@/ الفعل ع	اختيار ويدّل ٕافتعال واJٕنتباذ

نزول أوجب اXتعال@, ٕا�ا% اòالص والتوّجه اJٔهل@والبلد عن اJٕنقطاع وهذا
اليابسة@/ النخلة وبا\ار اXاء Pريان تأم�معا¾Îا Øj ,@ ّ الزكيى الغ2م وهبة ٕالzا الروح

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



ن� ٢٦

ن�@:
باXصدر@/ تسمية اللقب@, :@aَّوالن لّقبه@/ ÍÈب@: باب من نaاً ه Òaن :@aن ـ مصبا

بعضاً@/ بعÎÉم aن وَتناَبزوا@:

تقول: بالتسك�@اXصدر, Öaَّنباز,@والنJٔا وا�مع اللقب@, بالتحريک@: Òaَّالن ـ صحا
للكZة@/ شّدد يُلقّ}م@, أيى بالصبيان@, Ô Ùaيُن وف2ن لّقبه@/ أيى نaَاً@: يَنaه ه Òaن

بـاJٔلقاب@, التداعيى والتناُبز@: اXصدر@/ :@ Öaَّوالن اللقب@/ بالتحريک@: Òaَّالن ـ لسا
ذمّاً@/ كان Dف Zيك وهو

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

والتحقيق@:
يدّل Ëºٕا ٕانّه اللقب@: ã| وسبق السيِّئة@, الدعوة هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
تفسـ� ã| مساTة به والتعبـ� التلقيب@, ليس]ع0 مصدراً Öaَّفالن ذّم@/ أو مدح ع	

اXع0@/
تعا�@: قوله هذا ع	 ويدّل

َتناَبزوا و3 أنُفَسكُم َتلِمزوا و3 َقوم@/// ِمن َقوٌم َيسَخر 3 آَمنوا الَّذيَن ا Ûv أ يا
/@١١ . ٤٩ ـ اZ3ٕان َبعَد الُفسوق ÔË Öº3ا ِبئَْس با3ٔلقاِب

:@aَّوالن شديد@/ وتضعيف تعييب هو واللَّمز@: وتذليل@/ قهر مع حكم خر@: فالسَّ
عرفّية@/ أو عقليّة أو دينيّة مقّررات عن اòروج هو والُفسوق@: السّيئة@/ الدعوة هو

بـا% اXعتقدين اXؤمن� من واJٕيذاء بالتحق� يرتبط ما ã| مراتب أربع هذه
مؤمن@/ غ� أو مؤمناً آخرين قوم ٕا� بالنسبة عّز@@وجّل



٢٧ نبط

السخر@/ وهو وذمّاً@, قبحاً اJٔشّد هو ـ@ فاJّٔول

وتذليل@/ قهر فيه وليس بعده ـ@ ãæوالثا

شديد@/ تعييب فيه وليس فقط بالدعوة Uصوص ـ@ والثالث

اXضبوطة@/ اXقّررات عن خروج فيه ما ـ@ والرابع

ب�اXؤمن�@/ اXعا¾Ìة بآداب يتعلّق ما اع Ôb فzا الكرZة فاlJية
مقـام عن وا¤روميّـة واJٔنانيّـة الُعجب هو اJُمـور@: هذه منشأ أّن GO@Jو

الباطنّية@/ ا¡قيقيّة العبوديّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبط@:
واXاُء استخرجته@/ اXاء: واستنبطت ء@, ãÏ¾ ع	استخراج تدّل كلمة نبط@: ـ مقا
ع	 ا¤مول ومن اXياه@/ Jستنباطهم به واً Ø Ôd النََّبط ٕاّن ويقال َنَبط@/ استُخرج ٕاذا نفسه
]اء البياضمشبّه ذلک كأّن أنبُط@, وفرس الفرس@, ٕابط Iت بياضيكون النُّبطة@: هذا

َنبط@/

أخـ2ق ã| استعمل Øj العراق@, سواد يPلون الناس من جيل النَّبط@: ـ مصبا
وتـفتح@, ØËÉت والنون ألف@, بزيادة نباطيى والواحد أنباط@/ وا�مع وعوامهم@, الناس
استخرجته@باJٕجxاد, واستنبطت@ا¡كم: / Ø ãèعراJٔومنعه@ابن@ا@, ّ ورجل@نَبطيى قال@الليث:

اXاء@/ ا¡افر استنبط من وأصله مثله@, ٕانباطاً وأنبطته

ابيّض الّذيى الفرس وهو النََّبط@, ËºJٕوا أنَبط@/ تصغ� ُنَبيط@: ـ ٣٩٦ اJٕشتقاق
تستخرجه ما أّول وهو ,@iالب َنَبط والنََّبط@: كان@/ لون ِّ من@أيى منه@وأع2ه سفَل بطنه@وما

حَفرها@/ ٕاذا وأنبَطها@: بiاً ف2ن واستنَبط مائها@/ من



نبط ٢٨

الركيّة نَبط سيده ابن ُحفرت@/ ٕاذا iالِب قعِر من ينِبط الّذيى اXاء النََّبط@: ـ لسا
أنبـاط وا�مع والنََّبـط@, النُّبطة اXاء Ëºوٕا أماهها@/ ونبَّطها@: واسـتنبَطها وانبَطها نَبطاً
:@Jًوما وخ�اً ÓFعل منه واسـتنبط نِبط@/ اُ فقد اُظِهر ما وكّل نبع@/ اXاُء@: ونَبط وُنبوط@/

باجxاده@/ الباطن الفقه استخرج ٕاذا الَفقيه@: واستنبط استخرجه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ء ãÏ¾ باطن من ٕاخراجه أو ء ãÏ¾ خروج هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
واستخراج اJٔرض@/ باطن من أو iالب قعر من اXاء استخراج مصاديقه@: ومن قعره@/
وباطن الفرس بطن من بياض وخروج مصادرها@/ من والعلوم اJٔحكام من اXشكل

منه@/ خفاء ã|و أعضائه

العراق@, ãÏÈأرا من خفيّة بعـيدة ãÏÈأرا ã| يسكنون قوم ع	 يطلق والنََّبط@:
والعجم@/ العرب العراق� ب� Dف Tلّهم ٕاّن ويقال

يظهر الّذيى والبياض /@ Ø ãGخ باطن Tّل من ويستخرج ُينَبط ما ُفعلة@: والنُّبطة
الفرس@/ بطن من

ـ م Ôyم َيستنِبطونه الَّذيَن َلَعِلمه مyم ا3ٔمر ã�وٕا�اُو سول الرَّ �ٕا َرّدوه ولَو
/@@٨٣ .@٤

تعا�@: قوله ã| اJٔمر ٕا� راجع الضم�

به@/ اòوفأذاعوا ا3ٔمنأو من جاءُهمأمر وٕاذا

والغزوات@/ ا¤اربة ٕا� اXربوطة اÌºJٔار ٕافشاء عن الyيى واXراد
]Çجّرد اً ØÌ¾ أو خ�اً اXسلم� باُمور يتعلّق ما ٕاذاعة عن تÇyيى الكرZة اlJية



٢٩ نبع

به وبص�ة ٕاحاطة له ٕا�من ٕارجاعه والوظيفة ويق�به@, علم دون من اط2ّع أو Êºع
اòـفاء من وHـرNها عنده موجودة مصـادر عن واJٕسـتنباط التحقيق ٕامكان وله

وٕافساد@/ فساد أم ص2ح به اJٕذاعة أّن ã| تدّبره Øj الظهور@, ٕا� والباطن

الكرZة@/ اlJية ã| باJٕستنباط التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبع@:
من خرج لغـة@: نفع باب من نَبعاً ونبع قعـد@, باب من نُبوعاً اXاُء نبع ـ مصبا
ويتعّدي َمنابع@/ وا�مع اXاء@, رج ÒU نَبع@: ÒXوا ينابيع@/ وا�مع للع�يَنبوع@, وقيل الع�@/

ٕانباعاً@/ ا% أنبعه فيقال@: باGمزة
يَنبوع@/ منـه ينبُع الّذيى واXوضع اXاء@, نُبوع ـ ٕاحـداYا كلمـتان@: نبع@: ـ مقا
اJٔرض@/ من ارجه ÒU اXاء@: ومَنابع َعَرقه@/ مyا يسيل ã�الّ واضع ÒXا البع�@: من والنَّوابع

شجر@/ النَّْبع@: ـ واJُخري

تفـّجر@, ونُبـوعاً@: نَبْعاً اXضارع@, ã|و ãÏÈاXا ã| البـاء Mركات ينبع نبع ـ لسا
Gا يقال ماء ع� ا¡جاز وبناحية الع�يَنبوعاً@/ يت Ød ولذلک الع�@, من خرج وقيل

عنه@/ ا% ãÏÈر طالب ãèأ بن Ø ã	ع lJل ي2ً ÒK ãbتَس يَنبُع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
التفّجر@/ وهو رج@, ÒU من ماء أو مايع خروج هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

الَع�@/ له يقال ا¢َرج وهذا
والفور@/ واGيجان والغليان ب�اXاّدة الفرق الفور@: ã| وسبق



نبع ٣٠

أ@ك�@, ٕاشتقاق والنجم@: والنبغ والنبط والنبش والنبت النبث ومواّد اXاّدة وب�
اòروج@/ مفهوم وNمعها

/@٩٠ . ١٧ ـ َيْنبوعاً ا3ْٔرِض ِمَن َلنا تَفُجر Ø+ح لََک نؤِمَن وقالوا لَن
يتلّفظ وقد ا¡جاز@, ناحية ينبع ã| Fك الع�@, من اòارج الyر به يسّمي اليَنبُع
كث�@, جريان فيه ع� من اÇòارج الyر به مراداً الينـبوع ويقال واو فñاد oبالتفخ

النبع@/ موضع J اXاء@, من ا£ري ذلک هو فالينبوع

جريان فzا ويشكل وا¡رارة@, اليبس علzا يغلب ا¡جاز أرض كانت ا@ ØXو
من ينبوع باخراج Gم@, معجزة ٕاظهار oصq Ø ã ّالن من طلبوا اJٔرض@: وجه ع	 اXاء

اJٔرض@/ ع	وجه جريانه يروا Ø�ح أرÎÈم
فٕانّه وحقيقة@, ونور ومعرفة ع	هدي دJلة فيه ليس الطلب هذا أّن GO Jو
يدّل Jو عرفّية@, وتداب� قُوي من ويتحّصل ماّديّة مقّدمات ع	 يتوقّف ّ ماّديى أمر

معنوّية@/ وارتباط روحانيّة ورفعة نبّوة ع	مقام

جواwم@: ã| تعا� وقال

/@٩٤ . ١٧ ـ دي ÔGا جاَءُهم ٕاذ يؤمنوا أن النّاَس َمَنع وما

َزْرعاً بِه رُج ÔO Ø Ôj ا3ْٔرِض ã| َينابيَع فَسـلكُه ماًء Êِء Ú»ال ِمَن أنَْزَل Kَا أنَّ تََر Òn@أ
/@٢١ . ٣٩ ـ تِلفاً ألوانُه ÔU

وليس]Çع0 عـ�@, من اòارج اXاء ري ÒV ]ع0 اليَنبوع أّن ع	 دJلة فzا
نَبع@/ ÒXا هو ا Ø̂ وٕا اòروج@, موضع

اXقصود ٕا� اXوصل ال�نا¶ ٕاجراء Øj التاّم@, النظم Øj التدب�@, Øj التكوين هذا
وعلمه@/ ع	قدرته شاهد Økوأ دليل أحسن اXاّدّية@: تأم�ا¡ياة ã|

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



٣١ نتق

نتق@:
العرب@: تقول أصله@/ من وقَلعه وَزعزعته ء ãÏ¾ َجذب ع	 يدّل أصل ـ مقا
جذبه وذلک ِحباله@, ُعَري نتق له ßa َتزعزع والبع�ٕاذا َجذبته@/ :@iالِب من الغرب َنتقُت
مـyا نُِتقوا م Øu كأ البـاب@, قياس وهذا أوJدها@/ ÔZك ناتق@: وامرأة ,@ فتَْس#خيى ٕايّاها

أرحاماً@/ أنتق ّن Øuفٕا باJٔبكار عليكم ا¡ديث@: ã|و نَتْقاً@/

ـ ã| عبيدة أبو وقال نَتْقاً@/ أنتُقه نتقتُه وقد والنَّفض@, عزعة الزَّ النَّْتق@: ـ صحا

أيى Çلَد@, ß�ا ونـتقُت را@كـَبه@/ يـنفُض كان ٕاذا ناتق@: وفرس زعزعنا@, أيى َنتْقنا@, وٕاذ
سَلخته@/

نَتقاً@: وينتقُه ينِتقه َء ãÏ¿ال ونَتق والنَّفض@/ وا�ذب ّز ÒGوا الزعزعة النَّتق@: ـ لسا

ã| وجاء ورفعناه@/ َزعزعناه أيى َفوَقهم@, ا)بَل َنتْقنا وٕاذ ـ التPيل ã|و واقتلعه@/ جذبه
ٕاذا نَتقاً@: اJٔوعيـة من وغ�Yا راَب ß�وا قاء السِّ وَنتقت مكانه@/ من اقتُلع ٕانّه :@�òا

فيه@/ ما يستخرج Ø�ح نفَضه وقيل@: ُزبدته@, منه ليَقتلع نَفضه

رشح@/ نّز@, قلع@, أزاح@, أبعد@, oناتَقq ـ قع

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

والتحقيق@:
السقاء@/ نتق مصاديقه@: ومن مع@اهðاز, ا�ذب هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
Hرجه Ø�ا¡ب	ا�ن�ح ونتق ِحباله@/ وُعري له ßa البع� ونتق /@iالب من الدلو ونتق

وسلخه@/ ا�لد ونتق را@كبه@/ الفرس ونتق والسقاء@/ ا�راب نتق ã| Fك@
اXكان@/ ã| انتقال ٕا� نظر دون من ء ãÏ¿ال نفس ã| Iريک ٕانّه اGّز@: ã| وسبق



نتق ٣٢

القيدان@/ هذان فيه ي2حظ فاJٔصل

وNمعها أ@ك�@, ٕاشتقاق والنتف@: والن# والنتخ والنتح النتج ومواّد اXاّدة وب�
وا¡ركة@/ ا�ذب مفهوم

عواطف جلب توجب بكراً كانت ٕاذا اXرأة فٕاّن أرحاماً@: أنتُق ـ حديث وأمّا
ليست ا Øuفكأ الثّيـب@: وأمّا الطرف�@/ أرحام ومن نف«Îا من وفطرًة@, طبيعة اJٔرحام

حديثة@/ جديدة وصلxا

/@١٧١ . ٧ ـ م ß ßw واِقٌع أ@نَُّه وظّنوا ُظلَّة كأ نّه َفوقهم ا)َبَل نَتْقنا وٕاذ@
ومن والفطـرة@, بالطبيعة ÓFعظيـ يكون ما كّل عن عـبارة ٕانّه ا�ـبل ã| سـبق
O@Jتّص فا�بل فيه@, اهðاز مع ء ãÏ¾ جذب والنتق اXعروفة@/ ا�بال تلک مصاديقه
فوق جانب ٕا� َذب ÔN oعظ ع	سحاب ينطبق أن Zكن بل اXعروف@, با�بل معناه

به@/ يُظَلّوا Ø�ح رُءوÎºم
بنو كان جانب ٕا� ا�بل من قلّة أو قسمة [ايل اXراد يكون أن أيضاً ويصّح
وقوعها@/ جهة مع@توّحشمن @ظلِّها ã| @يستقّروا Ø�ح الناحيّة, @تلک ã|@ائيل@يسكنونÌºٕا

اXورد@/ Rصوصيّات أعلم وا% الذهن@/ من وأقرب أوفق اXع0اJّٔول ولكّن

كـZة ع	 توجد قد ا Øuفٕا راد@, Ò�كا متجّمعة طيور ع	 أيضاً ا�بل وينطبق
اJٔشجار جلست@أ@كلت@قاطبة اXظّل,@وٕاذا طارت@تكون@كالسحاب فٕاذا اJٕحصاء, فوق

ء@/ ãÏ¾ مyا bيب J والنباتاتMيث

بالطائر@/ ا�بل التعب�عن من ال�هان@: تفس� ã| ورد ما هذا@: ويؤيّد

الكرZة@: اlJية أيضاً ويؤيّده

/@١٣٣ . ٧ ـ والُقّمَل راَد Ò(وا الطُّوفاَن م ßz @َعلَ َسْلنا فأْر



٣٣ ن�
ٕاÌºائيل@/ ã0ب ã| أيضاً نزلت ا Øuفٕا

التـظليل مـع0 Iقّق وكذلک اXع0@, هذا يؤيّد أيضاً واJٕهðاز النتق ومفهوم
م@/ ßw واقٌع أ@نّه وظّنوا ـ عنوان وصدق

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

ن	@:
ها@/ Òوغ� الدراهَم ÒZون متفّرق@/ ء ãÏ¾ ٕالقاء ع	 يدّل صحيح أصل :@Zن ـ مقا
أو ßZَفانت أَت توضَّ ٕاذا ـ ا¡ديث ã| وجاء اJٔذي@/ أنفها من طرحت الشـاُة@: ت ÒZون
عـ	 ألقاه ه@: ÒZفأن طَعنه ويقال@: ÇSم@/ والنZَّة@: نZَتک@/ ã| اXاَء اجعل معناه ـ ßZفأن

رع@/ الدِّ والنZَّة@: القياس@/ هو وهذا َخيشومه@,

ونZُت ,@Zفانت متـفّرقاً@, به َرميُت وÍÈب@: قتل باب من نZاً نZتـه ـ مصبا
]ع0اXنثور ويكون ,@Zكالن ٕاËºللفعل لغة@: ØËÉوال ,@Ì»بالك والنثار وLَوها@/ الفا@كهَة
يتناثر ما النثار@: وقيل اXنثور@, من أيى النثار@, من وأصبت اXكتوب@/ ]ع0 @كالكتاب
Zون ُترمي@/ ã�الّ بالفضـلة تشبzاً لغة@, ØËÉوال يسـقط@, Xا Ëºٕا كالسقاط ء ãÏ¿ال من
اXاء@, ٕايصال اJٕستنشاق فيجعل يفّرق من ومyم استنشق@, ]ع0 ,@Zواستن ÑÏØÈتوXاØ	ص كان ا¡ديث لفظ عليه ويدّل وغ�ه@/ اط ÔU من اJٔنف ã| ما ٕاخراج واJٕستنثار

/@Zيستن مّرة كّل ã| ث2ثاً يَستنِشق وسلّم عليه ا%

Ì»بك ßZينZن ويقال@: اJٔنف@/ طرف النZَّة@: :@ Ø ãèعراJٔا ابن ـ ٧٣.١٥ الxذيب
اJٔنف@, طرف النZة@: :@ Ø ãèعراJٔا ابن قول وأمّا غ�@/ J ØËÉبال ه ÔZين كَّر السُّ ÒZَون الثاء@,
أنفه@/ طرَف ُجعلت ا Øu@كأ ل2ٔسد@, النZَّة له يقال الّذيى النجم يى Ød وبه صحيح@, فهو
ّكر, والسُّ واللوز نZا�وز مثل متفّرقاً@, به َترميى بيدك َء ãÏ¿ال نZَك :@Zَّالن الليث@: وقال



ن� ٣٤

الولد@/ الكث�ة والنَّثور@: ُبذر@/ ٕاذا ا¡ّب Zَن وكذلک

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

والتحقيق@:
مصاديقه@: ومن التفّرق@/ ع	صورة أشياء ٕالقاء هو اXاّدة@: ã| الواحد أّن@اJٔصل
وتفريق متفّرقة@/ وغ�ها والفوا@كه الدراهم ورميى اط@/ ÔU أو ماء من اJٔنف ã| ما Zن
العرسوغ�ها@/ @Vالس ã| Zوما@يُن الكث�ة@متفّرقة/ اJٔوJد وتوليد @اJٔرض/ ã| البذور

Qّمع Jو نظم J متفّرقة كلFت Zن باعتبار وهو النظم@, يقابل الك2م ã| Z والنَّ
كاXنظوم@/ فzا

وهكذا منثورة@/ ا Øuكأ كالسحاب@, فzا بياض لطخ باعتبار اJٔسد@: ã| والنZة
منثورة@/ ا Øu@كأ حلقاتUتلفة من تركّبه باعتبار الدرع ã|

وغ�ها@/ والتفريق والبّث Ì¿الن مواّد خصوصيّات الرفت ã| وسبق

ذلک من اJٔنف ã| ما Zن باعتبار فتجّوز اJٔنف@: طرف ع	 النZَّة ٕاط2ق وأمّا
اJٔنف@/ من الطرف

/@٢٣ . ٢٥ ـ َمنثوراً َهباًء@ َفَجعلناه َعَمل من عِملوا ٕا�ما وقِدْمنا

وغ� منقطعاً أيضاً عمله فيكون بٕاجرامه@, تعا� ا% عن اXنقطع هو ا£رم فٕاّن
الدنـيا با¡ياة تتعلّق هيى ا Ø̂ ٕا عيشه وجريان وحياته يعمله وما هو بل با%@, مرتبط
وٕا�الثواب اlJخرة وٕا�ا¡ياة وجّل عّز ٕا�ا% التوّجه من أثر @نيّته ã|@وليس وللدنيا,

تعا�@/ ا% من

يرتبط عمل له يشاهد ف2 لقائه@: مقام ã|و ا% نور بقبال ا£رم هذا قوبل فٕاذا

اXاّديى للتعيّش @كلّها اً ØÌ¾ أو خ�اً قاطبـة أعFله فتكون وبثـوابه@/ وبقربه وMبِّـه با%
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فقط@/ ّ الدنيويى ول2ٔجر وفيه

اXاّديّة با¡ياة يتعلّق ما فكذلک اlJخرة@: nعا بٕاقبال يyدم ّ اXاّديى Ònالعا أّن Fوك
منثوراً@/ َهباًء اJٔعFل تلک مع0ص�ورة وهذا أثر@, مyا bيب ف2 الدنيوّية@,

كوuا مع اXع0جعلها وليس ,@ ّ القهريى ّ اXع0الطبيعيى هذا هو ا�عل من فاXراد
كوuا وٕابراز حقيقxا كشف ا�عل من اXراد أو منثوراً@/ هباًء تكون أن وثابتة@: صا¡ة

ثابتة@/ غ� باطلة

ـ َرْت وأخَّ َمْت قدَّ ما نفٌس علَمْت ت@/// Ò?انت الكوا@كُب وٕاذا انفطَرت Êُء Ú»ال ٕاذا
/@٢ . ٨٢

الطبيعيّة بأحواGا Hتار اXوقعيّة تلک ã|الكوا@كب فكأّن ,@Zالن اختيار اJٕنتثار@:
وتفّرقاً@/ نZاً

وللدنيا@, الدنيا ã| مyا سبقت ã�الّ أعGFا حقيقة وتشاهد النفوُس حينئذ فتعلم
وأثرها@/ ]ثاGا اlJخرة ã| حاÍÈة وبقيت تأّخرت وما

اXنتZة@/ كالكوا@كب وا^حت بطلت قد الدنيويّة اJٔعFل أّن ف#ي

/@٢٠ . ٧٧ ـ َمنثوراً لؤلؤاً م Òxَحِسب م Òxرأي ٕاذا دوَن لَّ Ò ÔU ِولداٌن zم َعلَ ويطوف

واòلط@/ الكدورة عن واòلّو وا�البيّة والصفاء النورانيّة جهة ã|
kنJُوا ع	الذكر ويطلق اXسَتحدث@, اÔXنَشأ ]ع0اXتولّد الَوليد bع والِولدان
اXوضوع فٕاّن ,@ ّ غ�ماّديى ع	كونه يدّل باòلود@: وتوصيفه /@ Ø ãæوالروحا ّ يى وع	اXادِّ

اòلود@/ له Zكن Jو له ثبات J ّ اXاّديى
أّن عليـه@: ويدّل علzم@/ الطائفـ� والروحانيِّـ� اXلكوت من ِولدان فاXراد
وÇVزيّون تكاليفهم مقابل ã| ومسـؤولون مكلّفون هم الناسوت جنس من الولدان
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به@/ متقيدين الصا¡�@, ا�نّة أهل حول يطوفوا أن وليسGم اً@, ØÌ¾ أو خ�اً بأعGFم
واخت2فهم@/ كtZم ٕا� ٕاشارة باXنثور@: والتعب�

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

Sد@:
الرجل النجـد@: منه وٕا¾Ìاف@, وقّوة اعت2ء ع	 يدّل واحد أصل Sد@: ـ مقا
يد@/ ßSو د ßSو د ÔSو د Ö ÒS وهو شـجاعاً@, صار ٕاذا دًة@, ÒS ينُجد الرجـل د ÔSو الشجاع@/
النََّجد@: الباب ومن شّدة@/ أيى دًة@, ÒS ف2ن }Jو اXقاتل@/ واXناِجد@: دة@/ ÒS والشجاعة
َمنجـود@/ فهو د ß ÔS هذا@: ã| قالوا ا Ø[ور كرب@/ أو عمل من َعِرق داً@: ÒS د ßSو الَعَرق@/
/@Ë½òا ع	 استع2ء الباب ذلک ã|و /@ ã0َفأغاث استغثته :@ ãæد ÒSفأ استنجدته ويقال@:
اJٔرض@/ من ما@ع2 والنَّْجد: غلبته@/ الرجل@: وSدت ضعف@/ @بعد قويى ف2ن@: واستنَجد
فzا@/ خفيـف أيى ا¡اجـة@, ã| ٌد ÒS هو الباب@: ومن Sـد@/ ٕا� غور من ع2 د@: ÒSوأ
مَـتاع@/ من البيـت به د Ù ÔS ما والنَّْجـد@: العاِتق@/ يعلو Jٔ@نّه السـيف@, ائل Òa والنِّجاد@:

وقّواه@/ الدهر ده ÚS الّذيى د@: نجَّ ÔXوا /@ ãالعا� الطريق والنَّجد ي�@, Øðال والتنجيد@:

والشّدة@, الشجاعة والنَّـجدة@: أعنته@/ وأSـدته@: قتل باب من Sـدته ـ مصبا
والشـّدة@/ البأس وهـيى ـدة ÒS ذا@ كان ٕاذا@ Sـيد@: فهو الرجل د ÔSو Sـدات@/ وbعها
سـمِّيى وبه اJٔرض@, من ارتفع ما والنَّجد@: فأعانه@/ فأSده@: النجد@, سأله واستنجده@:

ا¡جاز@/ من وليست العراق@, ã	ي ا ØWالعرب ديار من معروفة ب2د
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
من اXرتفع مصاديقـه@: ومن قّوة@/ مع اعت2ء هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
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أو ٕاعـانة@, جهة ã| ّ القـويى وال#فّع ا¤كم@/ اXرتفع والطريق فzا@/ قـّوة مع اJٔرض
الزينة جهة من وترفّع وعلّو وبأس@/ شّدة أو غلبة أو ٕاغاثة أو ٕا¾Ìاف@, أو شجاعة@,

وهكذا@/ ع	ا�لد@/ البدن من ي#ّشح ما وهو َعَرق وارتفاع واJٔثاث@/

ماّديّة جهة ã| كان سواء وتثّبت@, قّوة مع وارتفاع علّو Iقّق اJٔصل ã| فيعت�
معنوّية@/ أو

وفzا السعودّية@, اXملكة من Ø ã}Ì¿ال ال¿Êل ã| وب2د ãÏÈأرا هيى النجد@: وأمّا
أطراف ٕا� سيناء من Wتّدة الغربيّة ال¿Êليّة ا�هة ã| امة ßt ãÏÈأرا وتقابلها الرياض@/

ãÏÈأرا اXملكة من ال¿Ìقيّـة ا�نوبيّـة ا�هة ã|و ومّكة@/ جّدة وفzا جنـوباً@, ا¨ـن
َحÍÉموت@/

. ٩٠ العَقبَةـ اقتََحَم hف النَّجَديِن وَهَديناُه ß�وَشَفَت وِلساناً ß�َعيَن لَُه عْل ÒS nأ
/@١١

له وخـلقنا بـدنه ã| موجودة والسـ� والعيش ا¡ياة وسائل له وجعلنا أيى
/@�òوا السعادة قاطبة أسباب

فٕاّن اlJخرة@/ ا¡ياة ã|و الدنيا ا¡ياة ã| القويّان اXرتفعان اXقامان والنجدان@:
مت2زمان@/ F Øuفٕا ا¡ياة@, هذه ã| الدنيويّة السعادة ع	Iقّق تتّوقف اJُخرويّة السعادة

/@٧٢ . ١٧ ـ hًَسبي وأضلُّ أعَمي اÐ3خَرة ã| فهَو أعَمي هذِه ã| كاَن وَمن

ã| كان ما هو :@ ّ الدنيويى العيش ã| �òوا الدنيويّة ا¡ياة سعادة أّن GO@Jو
:@ ã| اXراد هو وهذا اXعنوّية@, والسعادة والروحانيّة الgال Iصيل طريق

/@٢٠١ . ٢ ـ َحَسنَة اÐ3خَرة ã|و َحَسنًَة نيا الدُّ ã| آِتنا ربَّنا

س� ã| النجد يوجب فٕانّه العالية@, الرفيع@واPXلة اXقام مصداق اXع0هو وهذا
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اlJخرة@/ ا¡ياة ã| ٕا�السعادة والوصول اJٕنسان

تعا�@: وقوله

الَعَقبة@/ }قتََحَم hَف

واحد@/ أمر ٕا� Fمرجعه اXع0 ã| النجدين ٕاّن وقلنا النجدين@, مقابل ã| بيان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Sس@:
س@: ÒSو س ßS ء ãÏ¾و الطـهارة@/ خ2ف ع	 يدّل صحيح أصل Sس@: ـ مقا
له@/ دواء J الداء الناِجس@: قوGم@: منه يكون أن ببعيد وليس القَذر@/ والنَجس@: قِذر@/
من يعّوذونه شيئاً Ø ã الص ع	 يُعلّقون كانوا َتفعله@, العرب كانت ء ãÏ¿ف التنجيس@: أمّا

أش}ه@/ ما أو عظم ذلک ولعّل ا�ّن@,
غـ� قـِذراً كان ٕاذا@ تِعب@, باب من س@, ßS فهو سـاً@, Ò ÒS ء ãÏ¿ال س ßS ـ مصبا
وَمشاه� طُهر@/ خ2ف س ÔSو بعÎÉم@: قال لغة@/ قتل باب من ينُجس س ÒSو نظيٍف/
ËºJٕوا Gذا@, موافق فهو Sاسة@, يكون قد القذر أّن وتقّدم ذلک@/ عن سا@كتة الكتب
وتَنّجس أSاس@, وقوم باXصدر@, وصف وبالفتح فاعل@, Ëºٕا س ßS وثوب النجاسة@,

Uصوص@/ قذر ال¿Ìع عرف ã| والنجاسة سُته@/ ØSو ُء ãÏ¿ال
يدرك وÍÈب با¡اّسة@, يُدرك ÍÈب وذلکÍÈبان: القذارة@, النجاسة@: ـ مفر
سـه ÚS ويقال@: س@/ ÒS اÌ¿Xكوَن ا Ø̂ ٕا فقال@: اÌ¿Xك� به ا% وصف ãæوالثا بالبص�ة@/

العرب@/ تنجيس ومنه َسه@/ ÒS أزال أيضاً@: َسه ØSو ساً@/ ßS جعله أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
يـقابل ما القـذر أّن Fك الطهـارة@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن
تـقليب@/ بعد اXضيقة هو والرجز العرف@, عند مكروهاً يكون ما والرجس النظافة@,

الرجس@/ راجع

ء ãÏ¾ جـعل والتنجيس@: صفة@/ ِشن Òòكا والنِجس مصـدر@/ كالتَعب والنَجس
كالعظم ء ãÏ¾ تعليق التعويذ@: ã|التنجيس وحقيقة الوقـوع@/ جهة ع	 ويدّل ساً@, ßS

السئّي@/ النظر دفع يوجب قذارة@, فيه ا ØW وغ�ه

فـيه ي2حظ التفعيل فٕاّن ا¡ّق@, خ2ف فع	 التفعـيل@: ã| اJٕزالة مفهوم وأمّا
ا�هة@/ هذه ٕا� النظر ويكون اXفعول@, ٕا� الفعل نسبة

عاِمهم بعَد ا¡راَم اXسجد يقَربوا hف س Ò ÒS كوَن ßÌ¿Xا ا Ú̂ ٕا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ يا
/@٢٨ . ٩ ـ هذا

يطلق هذا وع	 مبالغة@, ]ع0الوصف يستعمل Øj مصدر اJٔصل ã|والنَجس
صيغة ã|ليس ما اXبالغة من ففيه كاXصادر@, واXؤّنث@, وا�مع واJٕثن� اXفرد ع	

وNمع@/ Ø0ويث يؤّنث وهو وصفاً@, النِجس

الظاهر@: أمّا الباطن@: ã|و الظاهر ã| متحقّق فهو الكافر@: ã| الطهارة فقدان وأمّا
الفقهـّية@/ ال¿Ìعيّة النجاسات من يكون وما واJٔقذار اòبائث عن N@Jتنبون م Øuفٕا
عن أفـكارهم ومنحرفة الباطلة باJٕعتقـادات قلوwـم منكدرة م Øuفٕا الباطن@: وأمّا

وجّل@/ عّز ا¡ّق أنوار عن بصائرهم وTجوبة ا¡قّة اXعارف ٕا� والتوّجه التوحيد

يناسب ف2 تعا�@: ٕاليه وتقّرب وتذلّل وخضوع سجود Tّل اXسجد كان وØXا
العزيز ¼Íاط خ2ف ع	 وهو ظاهرّية@, Jو باطنيّة طهارة له ليس من يدخله أن
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ا¤ّل@/ لروحانيّة وٕابطال السجود ل�نا¶ Ø ã	عم نقض اXسجد ã| وجوده فٕاّن ا¡ميد@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Sل@:
باب من 2ً Ö ÒS أبوه Sله مصدر وهو النسل@, وقيل@: الوالد@, قيل@: النَّْجل@: ـ مصبا
مثل ـ2ء ÒS وع� تِعب@, باب من مصدر وهو وحسyا@, العـ� سـعة والنََّجل@: قتل@/

استخرجته@/ ٕاذا Sلته من مشتّق قيل واSJٕيل@: aراء@/
ÇSلت ويـقال@: واسـعة@, أيى 2ء@, ÒS ع� قوGم من 2ن ÒS ـ ٥٣٣ اJٕشتقاق
بطن ã| يظهر ماء والنَّجل@: ِمنج2ً@/ � الرُّ يى Ù Ôd وبذلک طعنته@, ٕاذا ,@� بالرُّ 2ً ÒS الرجَل
أهل من قوم وزعم نسـله@/ أيى ف2ن@, ل ÒS وهؤJء َيسيح@/ Ø�ح جبل َسفح أو واد

كمونه@/ بعد ظهر كأ@نّه النَّجل@, من إفعيل اSJٕيل أّن العلم
بشارت@/ و مژده ٕاSيل@: ـ@ @ ãbتطبي فرهنگ

ِاSيل@/ @@= أنگليون@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãbتطبي فرهنگ

ِاSيل@/ @@= ٕاوا@ِگليون@ ـ ãæيونا ـ ãbتطبي فرهنگ

Vموعة واJٔناجيل الب¿Ìي@, معناها يونانّية@, كلمة اSJٕيل@: ـ العلوم ã| اXنجد
من وYا ـ ويوحـنّا Ø�م وضعها روايات بأربع ٕالينا وصلت وأقواله اXسـيح أعFل
ل2ٔنام أتت ا Øu@Jٔ باSJٕيل يت Ødو اXسيح@/ ت2ميذ من وYا ـ ومرقص ولوقا الرسل@,

/@ الفاديى اXسيح يد عن ا2òص بب¿Ìي
ب«Ìعة@, الكليسا تقبّلها قد قانونيّة أناجيل أربعة ولنا ٕاSيل: ـ الكتاب قاموس
وقد اJٔناجيل@/ هذه يقابل آخر ٕاSي2ً بأّن أحد يقل nو وا¢الف@, اXوافق ٕالzا ويرجع
واJٔوامـر روحانيّة تعلDت ع	 Jتويى يوحنّا ٕاSيل بأّن Tقّق wا عارف كّل يعلم
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اُ@لّف قد بأ@نّه يدّل وهذا الث2ثة@/ ع	 زائداً oعq Ï»عي بألوهيّة تعّرض وقد ّية@, ×GJٕا
اlJخر من كّل وقريبة مشاwة وTتوياtا واحد سياق ع	 فهيى الث2ثة@: وأمّا بعدها@/

اXضام�@/ ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
النجل من مأخوذة بعربيّة وليست اليونانّية@وال«Ìيانّية@, من مأخوذة الكلمة أّن

اللغة@/ كتب ã| Fك@
زمان ã| @اليونان@والسوريّة@وفلسط� ãÏÈ@أرا	ع الغالبة هيى اليونانيّة اللغة @ٕاّن Øj

اللغة@/ هذه ع	 اJٔناجيل كتبت وقد oعq Ø ã النÏ»عي
بالبحر Tـدودة أوربا@, من Ø ã}Ì¿ال ا�نـوب ã| واقعـة فع2ً اليـونان وWلكة

/@JًÊ¾ وباXقدونيّة جنوباً@, oمدي#انهq اXتوّسط
فيليب ابن اJٕسكندر حكومة بسط بعد Iقّق ا Ø̂ فٕا اليونانّية@: اللغة بسط وأمّا
وبناء واJها وما Í½وم سوريا ع	 واسـتي2ئه اXعظّمة الب2د Zأ@ك وفتح ,@ ãæقدوXا
اXي2د@/ قبل ٣٢٣ سنة ومات اXي2د, قبل عام@٣٣٢ البناء وذلک /Í½م ã|@سكندرّيةJٕا
من bع خرج أن ØDسـ Jو اليونانّيـة@, باللغة اFXلک هذه ãأها� Zأ@ك فتكلّم
تأليفاtم يؤلّفون اXؤلّفون فكان يونان@, من والرياضيّ� والعلFء وا¡gاء الف2سفة

ٕاSيل@/ كلمة راجع ـ اJٔناجيل هذه مؤلّفو ومyم الشايعة@, الرائجة اللغة wذه
باSJٕيل@: يتعلّق ما ا£يد القرآن ã| ويذكر

للناس@: هداية فيه ـ@ ١

/@٣ . ٣ ـ للنّاس ُهدًي َقبُل ِمن واS3ٕيَل التَّوراةَ وأنَْزَل



Sل ٤٢

مفاهيمه كون عن يكشف وهذا ا¡ّق@, ٕا� النّاس Gداية كان اSJٕيل فPول
فيه@/ باطل J حقّاً

نور@: ٕانّه ـ@ ٢

/@٤٦ . ٥ ـ وُهدًي نوٌر فيه اS3ٕيَل وآتيناُه@

خ2ف@/ وجهة ظلمة فيه ليست نوراً اSJٕيل فكان
:@oعqÏ»عي	ع نزل كتاب ٕانّه ـ@ ٣

/@٢٧ . ٥٧ ـ اS3ٕيل وآتيناه ÒhابنمرÏ»بعي ينا وقفَّ
جانب من مَدّون بكتاب وليس /@oعq Ï»عي ع	 ا% جنب من نزل أ@نّه يعلم

الناس@/
اJٕس2م@: Ø ã بن ÒÌ Ú¿ب ٕانّه ـ@ ٤

/@١٥٧ . ٧ واS3ٕيلـ الّتوراِة ã| عندُهم َمكتوباً دونَه ß ÒN الَّذيى يىَّ ا3ُمِّ Ú ã& النّ

التوراة@/ ã| وكذا ا¡ّق@, اSJٕيل ã| اJٕس2م@مضبوط@ومكتوب@ٕاdه@وصفاته Ø ã فن

:@oعqÏ»عي وجّل عّز ا% علّمه قد ٕانّه ـ@ ٥

/@١١٠ . ٥ ـ واS3ٕيل والتَّوراةَ gَة ß¡وا الكتاَب عّلمتُک وٕاذ

اÇXعنويّة وا¡Çقائق ا¡Çقّة واXعارف اGJٕ×يّـة ل2ٔحكام حاوياً كان أ@نّه فيعلم
العرفيّة اJُمـور J وتفهيمه@, وجّل عّز ا% oتعل ٕا� Iتاج ã�الّ النورانيّـة واللطائف

منه@/ صدرت قد ã�الّ وأقواله وأعFله حياته Pريان يرتبط وما التارOّية@,
Ï»عي Ø ã ّالن	ع ال2ّهوت من النازل باSJٕيل ترتبط `سخصوصيّات فهذه

وبشارة@/ ومعرفة ونور هدي وفيه الّس2م@, عليه

والتوحيد ا¡ّق ع	خ2ف واُمور تناقضات ففzا اJٔربعة@: اJٔناجيل هذه وأمّا



٤٣ النّجم

الّس2م, عليه ا% ٕا�روح وجريانات وأعFل أقوال فzا ينسب وقد ّية@, ×GJٕا واXعارف
ٕا� والصعود الق� من والبعث اXسكر و¾Ìب كالتثليث والدين@, للعقل Uالفة وهيى

ٕالzا@/ فل�اجع مفّصلة@, كتب ã|باحثXا هذه ذ@كرت وقد وأمثاGا@, ال«Êء
الكتب فٕاّن مناسب@, غ� التوراة@واSJٕيل ã|@التحريف بوقوع القول وGOJ@أّن
بل Êºويّان@, اÇSٕيل Jو توراة فzا ليس وا�ديد hالقد العهد من اXوجودة اXقّدسة
اJٔصي2ن الكتابان وأمّا الّس2م@, Fzعل Ï»وعي Ïºمو رحلة بعد حادثة مؤلّفة @كتب
بعض من يوجد ما Jّٕا أثر Fyم يبق nو وانعدما ا^حيا فقد ال2ّهوت: Êºء من النازJن

الكتب@/ هذه ã| Fyمضامي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

الّنجم@:
Çم ßSو طلع@/ النجم@: م ÒSو وظهور@, طلوع ع	 يدّل صحيح أصل Sم@: ـ مقا
يريدوuا@/ م Øuفٕا النجم@, طلَع قالوا@: وٕاذا Gا@, Ëºٕا الZيّا@, والنجم@: طَلعا@/ ّن@والَقرن@: السِّ
ساق@, له يكن n ما النـبات@: من والنجم ومَطِلع@/ أصل أيى ا¡ديثSم@, وليسGذا

فيه@/ اXع#ضة ا¡ديدة اñXان@: ã| واßXنجم طَلع@/ ٕاذا م@, ÒS من

بطلوع ُتؤّقت العرب وكانت ـوم@, ÔSو م ÔSأ وا�مع الكوكب@, النجم@: ـ مصبا
وكانوا باJٔنواء@, السنة أوقات Jفظون ا Ø̂ وٕا ا¡ساب@, يعِرفون كانوا ما م Øu@Jٔ النجوم@,

Øj بالنجم@, Jّٕا يعرف J اJٔداء Jّٔن Qّوزاً@, ,@ ÓFS اJٔداء فيه Jّل الّذيى الوقت يسّمون
النجم@, فيه يطلع الّذيى الوقت ã| اJٔصل ã| لوقوعها ,@ ÓFS الوظيفة وا Ød Ø�ح توّسعوا

Sوماً@/ جعلته ٕاذا ين@, الدَّ مت ÚS فقالوا منه واشتقّوا

أيى Sومه@, ٕابّان هذا ا¡ديث@: ã|و وظهر@/ طلع وماً@: ÔS ينُجم ء ãÏ¿ال م ÒS ـ لسا
والنـجمة شجرة@, النجمة :@ Ø ãèعراJٔا ابن Sم@/ فقد وظهر طلع ما وكّل ظهوره@/ وقت



النّجم ٤٤

يكن n وما شجر@, فهو ساق له كان fا Sم@, وbعها الصغ�ة@, النبتة والنجمة الكلمة@,
النخلة@/ اُصول ã|ينبت ء ãÏ¾ والنجمة@: Sم@/ فهو ساق له

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

والتحقيق@:
ظهور مصاديقه@: ومن علّو@, جهة ٕا� ظهور هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
واعت2ؤها@, اJٔرض من النباتات وظهور الرأس@/ dت جهة ٕا� اJُفق من الكوا@كب

وٕانتاجه@/ ء ãÏ¾ وصدور الفارس@/ أو الشاعر ونبوغ والقرن@/ السّن ã| وهكذا

والaوغ والظـهور الطـلوع وبـ� بيyا الفرق وغ�Yا@: وبدو برز ã| وسبق
فراجعها@/ ـ وغ�ها

منه@/ ونشئه واعت2ئه الفرع ظهور فباعتبار اJٔصل@: مفهوم وأمّا

ã| آخر Sم وطلوع اXغرب ã| Sم سقوط وهو النَّوء bع فهو اJٔنواء@: وأمّا
الyضة ]ع0 والنَّوء كّلها@/ السنة امتداد ã| وع¿Ìون \انية واJٔنواء اÌ¿Xق@, ã| قباله

والسقوط@/

راجعه@/ وضياء@/ بعظمة التظاهر باعتبار النجم هو والكوكب@:

/@١ . ٥٣ ـ َغَوي وما صاِحُبكُم َضلَّ ما َهَوي ذا@ ٕا والنَّْجِم
علّو@/ ٕا� ظهور النجم أّن Fك ُسفل@, ٕا� Zايل فٕانّه ّ اÔGويى مقابل ã| فالنجم

ّ ٕا�اÔGويى النجوم [ايل واXراد اXعنويّات@/ ã|و اXاّديّات ã| تستعمل اXاّدة ٕاّن Øj
اXع0بٕاقبال وهذا انَكَدَرت@/ النُّجوُم وٕاذا ْت@/ Ò Ò? انتَ الكوا@كُب وٕاذا ـ ã| Fك والسقوط@,

الدنيا@/ وٕادبار اlJخرة@, nعا
ّ معنويى أمر وهذا عن@مس�ا¡ّق@/ واLJراف اGداية@والرشاد, فقدان والض2ل:



٤٥ النّجم

/@ ّ اXاّديى النجم ّ wويى Ë»الق مورد ã| ذ@كر وقد

اJٔع	واXقام ا¤ّل من اGابط oصq@%رسول@ا نفس اXراد يكون واJٔحسن@أن
وسوقهم وهدايxم ٕالzم بالرسالة اòلق جانب ٕا� ا¡ّق@, ã| ا¡ّق مرتبة اJٔس0ومن
واLراف@, ض2ل أ@نّه الناس Jسبه اòارج ã| العمليّة والفّعاليّة ال�نا¶ فهذا ٕا�ا¡ّق@,

اXنكدرة@/ بقلوwم الروحانيّة ا¡قائق يدركوا أن يستطيعون J م Øuفٕا
/@٦ . ٥٥ ـ َيْسُجدان َجُر والشَّ والنَّْجُم ْسباٍن ÔM والَقَمُر@ ْمُس الشَّ

مـعنويّاً@/ أو ماّديّاً نبات أو كوكب من اعت2ء ٕا� ويBيل يظهر ما كّل النجم@:

ã| فـعليّة ٕا� بـلغ ما والشجر معنويّاً@, أو ماّديّاً وفّرع وأورق و^ا ع2 ما والشجر@:
راجع ـ الشجر كذلک النبات من أعّم النجم أّن Fوك القّوة@/ ففيه النجم 2Rف اJٕعت2ء

الشجر@/

أّن وسـبق اJٔنانّيـة@/ تف0 Mيـث والتذلّل التاّم اòضـوع فهو السجدة@: وأمّا
فراجعه@/ ـ Ø ã0التكوي ّ والطبيعيى ّ اJٕختياريى من أعّم السجود

]ع0 وهو كالغفران@, مصدر سبان Ô¡ا فٕاّن السابقة, ا�ملة تناسب ا�ملة وهذه
ا¡كومة آثار ومن واJٕحاطة@, ا¡كومة ي2زم اXع0 وهذا والدّقة@, والنظر اÌ¾Jاف

الطرف@/ ã| التذلّل حصول التامّة

والنجـوم وTاسـبة@, دقيـق ونظـر ٕا¾Ìاف Iت والقمر الشمس كون فاXراد
:@ ã| Fك وهذا@ وعظمته@/ حgه Iت ومتذلّلة وساجدة خاضعة واJٔشجار

. ١٦ ـ بأْمِره ُمَسخَّراٌت والنّجوُم والَقَمَر ْمَس والشَّ اَر Úyوال اللَّيَل َلكُم َر وَسخَّ
/@١٢

بأْمِره ُمسخَّراٍت والنّجوَم والَقَمَر ْمَس والشَّ وا3ْٔرَض@/// واِت مى السَّ َخَلَق اّلذيى
/@٥٤ . ٧ ـ



النّجم ٤٦

والقـمر ـمُس والشَّ ا3ٔرض ã| وَمن واِت مى السَّ ã| َمن لُه َيسُجد Kا أّن تََر Ònأ
/@١٨ . ٢٢ ـ وابُّ والدَّ والّشجُر وا)باُل والنّجوُم

وع	خصوصيّات مقّدرة ُخلقت Mيث تكويناً تسخ�ها التسخ�: من فاXراد
السجود@/ وهكذا بوجه@, عنه تتجاوز J gMه وTكومة معيّنة

Jو والقمر@, الشمس بقرينة الكوكب@, به يراد الكرZة@: اlJيات هذه ã| والنجم
ع� ã| Nعل أن يناسب اXع0 وهذا بالّطبع@, اعت2ء ٕا� يBيل ما عموم ٕارادة من مانع

بالتسّخر@/ Tكوماً اJٕعت2ء@: اقتضاء

/@٣ . ٨٦ ـ اِقب الثّ النَّجُم اِرُق الطّ ما أدراك وما والطّاِرِق Êِء Ú»وال
والنفوذ@/ الدقّة والثقب@: Uصوصة@/ حالة ع	 وتثبيت ÍÈب الطرق@:

ã| منظومتـه ã| Ø ãçذا نور له شـمس كّل ع	 الطارق تطبيق الطرق@: ã| سبق
,@ Ø ãæالروحا ال«Êء ã| Ø ãæالنـورا الكامل ØoطمXا Ø ãæالروحا النفس وع	 /@ ّ اXاّديى ال«Êء

Tيطه@/ ã| ونوراً حرارة ويوجد Uصوصة وكيفيّة وحركة ÓFنظ يثبت Fyم وكّل

:@ ã| oالتعم يراد وهكذا

/@٩٧ . ٦ ـ والبَحر Ù ÒKال ُظلFت ã| wا َتدوا Òx ل النّجوَم َلكُم َجَعَل الَّذيى وهَو

الروحانيّـة اXعنويّـة بل السُّ ã| أو الظاهريّة يّة اXادِّ الطرق ã| ٕامّا اGـداية فٕاّن
الروحانّية@/ بالنجوم

/@٨٨ . ٣٧ ـ oَسق ã Øæ ٕا َفقاَل النّجوم ã| َنظرةً فنظَر

قوله@: بعد النظر هذا

/@� ÒXالعا بربِّ ظّنكُم ا Òf
اُمورها وإدارة حركاtا oوتنظ النجوم ب#بية يرتبط ما nالعوا تدب� من فٕاّن
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عـلّو ٕا� وتBيل تظهر وهيى أحد@, لكّل م¿Îودة وIّوtJا والنجوم وٕابقاًء@, تكويناً
خاّص@/ ع	نظم

التفّكر ٕا� اòارج ã| أذهاuم وعطف عمليّة مرحلة ٕالzا والتوّجه النظر وهذا
وا�Çواب@, السؤال وٕادامة البحث عن اXزاج واخت2ل السقم بٕاظهار اعتذر Øj فzا@,
J وا¡قيقة@, اJٕنصاف وطلب ا¡ّق Iّريى بصورة كان ٕاذا مفيد والبحث اXكاXة فٕاّن

وا¢اصمة@/ ا£ادلة بطريق

واخت2ل Ø ã	داخ أمر السقم فٕاّن ٕا�النجوم@, النظر عن السقم ٕانتاج اXراد وليس
أو النجوم ã| ٕا�النظر تشخيصه ã| حاجة Jو ,@ ّ ¾Îوديى بعلم النفس ٕاليه يتوّجه Ø ãæبد

اُخر@/ اُمور

/@٢ . ٨١ ـ ت Ò Ùُس� باُل ß( ا وٕاذا }نَكَدَرْت النُّجوُم وٕاذا

/@٨ . ٧٧ ـ ُنِسَفْت باُل ß( ا وٕاذا ُفِرَجْت Êُء@ Ú»ال وٕاذا ُطِمَسْت النُّجوُم فٕاذا

فـيه@/ واòلط الشـوب وحصول ء ãÏ¾ ã|لوصòوا الصـفا زوال اJٕنكدار@:
واJٕنفراج@: فيه@/ اخت2ل Mصول ء ãÏ¿ال ã| وصورة نظم زوال يوجب مّس والطمس@:

والفرق@/ القلع والنَّسف@: اJٕرتباط@/ بزوال ب�الشيئ� الفرجة مطلق حصول

صفائها ã| اJنكدار وعروض النجوم@وجرياuا, @نظم ã| اJخت2ل حصول يراد
وانضباطها@/ وارتباطها وحرارtا ونورها نظامها وخلوص

النـظم زوال يـ2زم nالعـا هذا Iّول فٕاّن ,@ ّ يى اXادِّ nالعـا ã| الكوا@كب واXراد
النـجوم فٕاّن النـبات@: أو العاّم@, اXعـ0 يراد أن وJ@يصـّح فيه@/ اJختـ2ل وحصول
دا_اً فهيى واJٔشجار النباتات وأمّا اlJخرة@, nعا بظهور وH@Jتّل J@تنكدر الروحانيّة

واJخت2ل@/ التحّول ã|



Sي ٤٨

ـ oَعظ َتْعلُموَن لََق«Ëلَو وٕانَُّه النُُّجوم واِقع Ò[ ÔË ß»اُق hَفoالَعظ ربَِّک ßËºبا َفَسبِّْح
/@٧٥ . ٥٦

الروحانيّة النجوم واXراد الوقوع@وا¡لول@والPول@/ Tّل اXوقع@وهو bع واقع ÒXا
ã| اXـنازل هيى ومَواقعها ,@ Ø ãçال2ّهو nوالعـا القدس جناب ٕا� السالكون والنفوس
حـقائق ويشاهدون مPل@, بعد JًPم ٕالzا السالكون يصل ã�الّ واXقامات مس�ها

فzا@/
ل2ٕنسان وليس اÇXتعال@, ا% ٕا� الس� مس� ã| متعالية رفيعة مقامات وهذه

مyا@/ و¾Ìف وعلّو وعظمة رفعة ذات منازل

ويستعّد وخلط@, شوب كّل عن Ø ãæنساJٕا النفس ه ØPوي يسبّح اXنازل هذه ã|و
وعظمة Jً2ج وJّصل ا¡س0@, واÊºJٔء العليا للصفات مظهراً ويكون الرّب@, للقاء

العظمة@/ مبدأ من

لو بأ@نّـه Çwا Ë»الق توصيف وهكذا اÇXورد@, ã| oالعظ Ëºٕا ذ@كر لطف فظهر
السبح@/ راجع ـ@ oعظ Ë»ق تعلمون

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

Sي@:
,@Í½يق وقد باXّد@, النجاء ËºJٕوا خلص@, Sاة@: ينجو ا2Gك من Sا ـ مصبا
ويتعّدي@باGمزة@والتضعيف@فيقال: العرب@, يت@قبيلة@من Ùd وwا واXرأة@ناجية@, ناٍج, فهو
بعÎÉم ناجي القـوم@: وتَناجي النَّجـوي@, ËºJٕوا ساررته@, وناجيته@: يته@, ØSو أSيته
الفعل@ٕا�@اJنسان ويسند خرج/ قتل: باب من واً ÒSالغائط وSا واء, Òòا والنَّجو: بعضاً@/
Mجر مسحته أو النجو موضع غسلت واستنجيت@: تغّوط@/ ٕاذا الرجل Sا فيقال أيضاً

مدر@/ أو
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َسـ# ع	 ـ واlJخر وَكشف@/ َكشط ع	 أحدYا يدّل أصـ2ن Sـو@: ـ@ مقا
الواحدة النَّـجا@, للُغصون يقال@: كَشـطَته@/ ٕاذا@ أSوه@: لَد ß�ا Sوت ـ فاJّٔول وٕاخفاء@/
واJنكشافمن هاب مع0الذَّ وهو Ìعة@, Û»ال ã| اًء@ ÒSو اة@, ÒS ينجو اJٕنسان وSا Sاة@/
من ذ@كرناه ما ع	 Tمـول وهو البـاب ومن Ìºيعة@/ اة@: ÒSو ناجيٌة وناقـة اXكان@/
السيل@/ من Sا كأ@نّه َسيل@, يعلوها J ã�الّ وهيى اJٔرض@, من والنَّجوة النَّجاة النجاء@:
وقوGم يثبت@/ J Jٔ@نّه انكشافه من وهو النِّجاء@, وا�مع السحاب@, النَّجو@: الباب ومن
Fك تس#ه@, اJٔرض من وة ÒS çأ حاجته قضاَء أراد ٕاذا اJٕنسان كأّن ف2ن@, استنجي ـ

ب�ٕاثن�@/ ØÌ Ù»ال والنَّجوي@: النَّجو ـ اlJخر واJٔصل غائطاً@/ çأ أيى ط@, تغوَّ قالوا

اًء@, ÒS ال«Ìعة ã| ينجو@, وSا Sاًة@, ينجو ØÌ¿ال من ف2ن Sا ـ ١٨٦.٦ الع�
خرج ما والنَّجو@: اXاء@, يعلوه J اJٕرتفاع أيى اJٔرض@, من النَّجوة والنَّجاة@: ناٍج@/ فهو
ب� ك2م والنَّجو@: Sواً@/ ا ÒS وقد البطن@, استط2ق والنَّجو@: ر´وغ�ها@, من البطن من
عن ألقيتَه ما والنَّجا@: انتَجوا@/ وكذلک بيyم@, Dف وتَناَجوا م Ôxناجي تقول@: ,@ ØÌ Ù»ٕاثن�كال

الشاة@/ عن سلختَه ما أو ِثياب من نفسک

والنَّجوة ف2ن@/ من ف2ن Sا ومنه ء@, ãÏ¿ال من اJٕنفصال النجاء@: أصل ـ مفر
وِجلد الشـجرة Ì¿ِق وSوُت حوله@, ØFع بارتفاعـه اXنفصل اXرتفع اXكان والنَّجاة@:
من أصله وقيل اJٔرض@, من وة ÒS ã| به لَو ÒH أن وأصله ساررته@, وناجيته@: الشاة@/
عليک@/ يطّلع أن من ك ØÌ»ب تَنجَو أن أو خ2صه@, فيه ع	ما تُعاونه أن وهو النجاة

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

والتحقيق@:
تـنحية@/ ã|ليصH أيى والتخليص@, التنحية هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
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Hليصه وهكذا ا¤يط@/ ذلک عن وتنحيته ا2Gك من شخص Hليص مصاديقه@: ومن

ã| والتخلّص التخلّص@/ وحصول البدن عن اللباس أو ا�لد وتنحية حادثة@/ ّ أيى عن
اJٕمت2ء عن اXعدة Hلّص ã| وهكذا آخر@/ ابت2ء أو ماء جريان عن اXرتفع اXكان

ر´@/ أو Sو من البطن ã| ما وتنحية

جانـب ٕا� يى التنحِّ فيه ي2حـظ حيث ,@ والتناجيى النَّجوي اXعـ0@: ذلک ومن
Hليصلنفسه التناجيى wذا ويقصد القلب@, ã| مكتوم أمر من فيه ØFع وHليصالباطن

لغ�ه@/ أو له خ2ص وحصول

ع	 أو البطـن من خرج ما ع	 أو اXرتفـع اXكان ع	 النَّجـو ٕاط2ق وأمّا
wا@/ أو فzا والتخلّص التنّحيى Iقّق فباعتبار السحاب@:

/@٤٥ . ١٢ ـ F Öyِم ا@ ÒS الَّذيى وقاَل

/@٢٥ . ٢٨ ـ الَقْوم ِمَن وَت Ò ÒS ْف Ò ÒH 3 قاَل

/@٤٢ . ١٢ ـ F Ôyم ناٍج أ@نّه ظنَّ ِلّلذيى وقاَل

/@٤١ . ٤٠ ـ ٕا�النّار ã� وَتدعونَ النَّجاة �ٕا أدعوكُم ã� ما قوِم ويا

/@٨٠ . ١٢ ـ اً Sيّ خَلصوا@ ِمنُه استيَئسوا ØFفل
ليوسـف@, السجن صاحب مورد ã| والثالثة اJُو� واlJية Jزمة@/ اXاّدة هذه
قومه@/ ٕا� خطاباً الرابعة وكذلک ,@oعqÏºمو ã| والثانية يوسف@, ٕاخوة ã| واòامسة

والتضعيف@: باGمزة وتتعّدي

/@٦ . ١٤ ـ فرعون ِمنآل أSا@كُم ٕاذ@

/@٢٣ . ١٠ ـ ا3ْٔرض ã| َيبُغون ٕاذا ُهم أSاُهم ØF َفلَ
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/@٦٣ . ٦ ـ Ø ÒKال ُظلFِت ِمن ُينجيكُم َمن ُقل

/@١٠٣ . ١٠ ـ ؤمن� ÔXا ُننِْج َعَلْينا @كذلکحّقاً

النظر ويكون بالفاعل الفعل ع	قيام تدّل اJٕفعال وصيغة ناج�@, جعلهم يراد
ووجود اJٕقتضاء موارد ã| الربوبيّة شؤون من اSJٕاء وهذا منه@/ الصدور فيه@ٕا�جهة

اXناسب@/ ا¤ّل
/@٦٧ . ١٧ ـ Ôrأْعَرْض @ Ù ÒKال�ٕا ا@كُم Ø ÒS @ ØFفل

/@٢٨ . ٢٣ ـ �Xالظّا القوم ِمن انا Ø ÒS
/@٧٣ . ١٠ ـ الُفلک ã| وَمنمعه فنّجيناه

/@١٠٣ . ١٠ ـ آمنوا والَّذيَن ُسَلنا ُر ُننّجيى Ø Ôj
/@١١ . ٦٦ ـ � ßXالظّا الَقوم ِمَن ã� ÙSو وعمله فرعوَن ِمن ã� Ù ÒSو

وقـوع جـهة ٕا� التفعيل@: بصيغة فzا Øيع� ã�الّ اXوارد هذه أمثال ã| فالنظر
به@/ باXفعول وتعلّقه الفعل

اJٕبت2ء@/ عن وفzم والتخليصGم التنحية وقوع Iقّق ف�اد

Øjالنَّجوي َعن وا Ôu ٕا�الَّذيَن تََر nأ رابعُهم@/// هَو ٕا3ّ َويثhثَة ÒSيكونمن ما
ـذيَن الَّ ا Ûv أ يا سول@/// الرَّ وَمعصية والُعدوان j3ٕبا وَيتناَجون عنه وا Ôu Xا َيعودون
Ø ßKبال وَتناَجوا سـول الرَّ وَمعصية والُعـدوان j3ٕبا َتتناَجـوا hف َتناجيُتـم ٕاذا آَمُنوا

/@١٠ ـ ٧ . ٥٨ ـ آَمنوا الَّذيَن ليحُزَن الشيطان النَّْجويمن ا Ø̂ ٕا قوي@/// والتَّ

ã| والنـجوي وتنجية@/ تنحية ã| اً ØÌº اXكاXة ]ع0 كالدعوي مصدر النجوي
وأخـفوا براÇVهم وا ØÌºأ م Øuٕا حيث واXنافقـ�@, ا¢الف� ã| يقع ا Ø̂ ٕا اXسلم� Tيط
ع	@أساس@اjJٕ@والعدوان @يكون الّذيى هو وهذا اXؤمن�, ع	خ2ف@مصا¬ تداب�هم
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والعصيان@/

Øال� برنا¶ ع	 يتحقّق فهو بيyم@, تناج ٕا� احتاجوا ٕاذا م Øuفٕا اXؤمنون@: وأمّا
اXسلم�@/ وخدمة اJٕس2م طريق ã|و والتقوي

ع	 وعلمه تعا�واط2عه حضوره ٕا� ٕاشارة رابعهم@: هو Jّٕا ـ بقوله والتعب�
واòفاء@/ ØÌ»ال منxي ã| النجوي كان وٕان تناجzم@,

ا Ø̂ ٕا تناجzم ا¢الف�وأساس Sوي مبدأ فٕاّن الشيطان@: من التناجيى كون وأمّا
والتداب�الظلFنّية@/ الشيطانيّة اJٔفكار من هو

فٕان وأْطَهر لكُم Õخ� ذلَک صَدَقة وا@كُم ÒS ْ يَديى Ò�ب موا فقدِّ سوَل الرَّ Ôrناَجي ٕاذا
n فٕاذا صدقاٍت وا@كُم ÒS ب�َيَديى موا ُتقدِّ أن Ôrَءأشـفقoرح غفـوٌر Kا فٕاّن دوا ÒQ Òn

/@١٤ . ٥٨ ـ الّصhة فأقيموا عليكُم Kا وتاَب َتفعلوا

من وهو اòلق خدمـة ã|و ا% سـبيل ã|و تامّاً صحـيحاً يُعطَي ما الّصَدقة@:

ã|و ا% سـبيل ã| وعم2ً ا% ٕا� توّجهاً يوجب الّصـدقة وإعطاء الصدق@, مصاديق
انعطاف وحصول اXتعال ا¡ّق ٕا� وانقطاعاً ّ اXاّديى التعلّق عن وان½Íافاً خلقه سبيل

القلب@/ ã| Øوتل�

ã| وخشـوع وليـنة وصفاء وخلوص توّجه حالة Iقّق يوجب العمل وهذا
/@oصq الرسول مع ح�النجوي القلب

مع النجوي ã| فٕاّن اJمتداد@, ع	 دJلة Fxصيغ ãGف :@ والتناجيى اXناجاة وأمّا
ما@/ امتداد Jصل oصq الرسول

النجوي@/ يريد Xن وطهارة خ�ة وفيه استحباباً@, مطلوب التكليف وهذا

عن نفسـه يى يُنجِّ اXناجيى العبد فٕاّن وجّل@: عّز ا% مع اXع0اXناجاة هذا ومن



٥٣ Lب
اXتعال ٕا�ا% وينقطع والتعلّق اJٕضطراب من فيه ØFع قلبه لّص ÔOالظاهرّية@و التعلّقات

/@ ØÌ»ال ظهور هو النجوي فٕاّن ه@, ØÌº ã| ما بلسانه ويظهر

/@٧٨ . ٩ ـ واهم ÒSو هم ÚÌº َيعلم Kا أّن َيعلموا nأ
/@٤٧ . ١٧ ـ َوي ÒS ُهم وٕاذ@ ٕاليَک َيسَتمعوَن ٕاذ@ به َيسَتمعون ]ا أعلَم Lُن

أن واJٔو� وَجرحي@/ وقَت	 وجر´ كقتيل ّ يى ÒS bع اlJية ã| النجوي فكلمة
مظهر م Øuفكأ وا�مع, اXفرد @فيه ويستويى مبالغة, الوصف مقام ã|اُطلق تكون@مصدراً
والتدب� ãæالتبا معيشxم طول ã| برناVهم فٕاّن ,@ التناجيى Ëمفهوم Ú»Q وفzم النجوي

/@oصq الرسول ع	 السوء

ã| وجودهم فٕاّن ٕاليک@/ يستمعوَن ٕاذ@ ـ قوله بعد به التعبـ� هذا@: ع	 ويدّل
ٕاليک@/ كوuم@متناج�ح�يستمعون اXنظور وليس النجوي, مَظهر اJٕسBع@ٕاليک مقام

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

Lب@:
ٕاخـطار أو َخَطر من ه Ò{أش وما نذر ع	 يدّل أحدYا أص2ن@: Lب@: ـ مقا
ع	 ف2ن وسار النذر@, النَّحب@: ـ فاJّٔول اJٔصوات@/ من صوت ع	 واlJخر ء@/ ãÏ¾
وهو العـرب ã|التنحيـب كان وقد /@ فجـدَّ ء ãÏ¾ ع	 خاطر فكأ@نّه َجهد@, ٕاذا ب@, ÒL
بالyيى اJٕس2م ã| وجاء عليک@/ ã	ِف Jّوٕا كذا Ú ã	ع فلک كذا كان ٕان تقول@: @كا¢اَطرة@,
اXوت@, النَّحب@: وكذا واحد@/ Fzف والقياس حا@كمَته@, ٕاذا ف2ن@, ٕا� ناَحبته ومنه عنه@/
النَّـحيب@: ـ اlJخر واJٔصل منه@/ له وJ@بّد به الوفاء َيلزمه اJٕنسان ينِذُره نذٌر @كأ@نّه
البـع� ب Ò ÒLو اJٕبـل@, ُسعال النُّحاب@: ومنه وٕاعوال@/ صوت مع بكاؤه وهو ,@ البا@كيى

َينِحب@/
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باب من بLباً ÒLو النَّحيب@/ ËºJٕوا بكي@, بابÍÈب@: من بLباً ÒL ـ مصبا
بالنذر@/ الوفاء وأصله ا%@, سبيل ã| قُتل أو مات Lَبه@: ÏÉوق نذر@, قتل@:

ا% سبيل ã| قُِتلوا أيى ـ بَه ÖL ÏÉ َق َمن م Ôyf ـ النذر النَّحب@: ـ ٢٥١.٣ الع�
صوت واJٕنتحاب@: Mاجxم@/ ظِفروا اXع0 كأّن }م@, ÒL قضاء فذلک نَّوا Ò] ما فأدَر@كوا
� السَّ والنَّحب@: رجل@/ ٕا� قاضيته أو حا@كمته وناَحبته@: البكاء@/ والنَّحيب@: البكاء@,

ال«Ìيع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن عليه@/ وُيلَزم شخص ع	 يقّدر جريان هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
للشخصبتحقّق يقّدر ما ما@ُيلَزم@با¡كم@والقضاء@/ والعهد@/ بالنذر ما@يوَجب مصاديقه@:
حادثة وجريان الس�ال2ّزم@/ من يقّدر ما مقّدراً@/ ا¡ياة جريان Zتّد ما قتل@/ أو موت

وعوي2ً@/ بكاًء يوجب قاطعة

وا¢اَطرة@, كاXّدة,@والوقت@, @Qّوزاً: ãæمعا@ ã|@اّدةXا اJٔصل@تستعمل وبتناسب@هذا
وغ�ها@/ عال@, والسُّ وا�هد@,

مَمن Ôyوِم بَُه ÒL ÏÉ َق َمن م Ôy ßf َعلَيه Kَا عاَهدوا ما َصَدقوا ِرجاٌل Ò�ؤمنXا ِمن
/@٢٣ . ٣٣ ـ َينَتِظر

عليه@/ Kا عاَهـدوا ما ـ@ من@ اXـراد وهو عليـه@, واُلزم ر قدِّ ما Økوأ ÏÉق أيى
يقّدر ما مطلق وهو ُذ@كر@, الّذيى اJٔصل ع	 يدّل اXعاهدة مورد ã| الكلمة واستعFل

كالتعّهدات@/ باختيار أو كاXوت@, Ø ã0تكوي بتقدير كان سواء ع	شخص@, وُيلزم

ٕاÇZانه ]وجب يعمل أن له Jزم ٕاZانه بعد اXؤمن أّن ع	 الكرZة اlJية فتدّل
القلبيّة والوظائف اJٔحكام من به وأمر oصq Ø ã الن به جاء ]ا وتعّهده@: والðامه وبيعته
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اXوت@/ ويدركه حياته زمان ãÏÉينق أن ٕا� فzا واJٕستقامة واللسانيّة والعمليّة

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

Lت@:
اòَشبَة النّجار ت ÒLو Mديدة@/ وتسويته ء ãÏ¾ ر ÒS ع	 تدّل كلمة Lت@: ـ مقا
كالغريزة اJٕنسان@, علzا ت ÔL ã�الّ ا¡الة يريدون الطبيعـة@, والنَّحيتة@: تاً@/ ÒL ا Ôxيَنح

اَتة@/ ÔLنحوتÒXا من سقط وما اJٕنسان@, علzا ُغِرز ã�الّ

قرأ وwا لغـة@, نفع باب ومن ÍÈب@, باب من ا�ـبل ã| بيـتاً ت ÒL ـ مصبا
نحات@/ ßXا لة lJوا Sرها@, تاً@: ÒL أيضاً اòشبة وLت ا¡سن@,

وÇbل لغـة@, وَينَحت ينِحت@, اòشب النّجار َت ÒL النَّحت@: ـ ٣@.@١٩١ الع�
وتقول وLوه@/ اòشب من ء ãÏ¿ال انتحتتمن ما والنُّحاتة@: ه@/ ßdمَنا انُتِحتت قد يت: ÒL

Lتاً@/ ا ÒxL النكاح@: ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أّن :@ يى Òال� ã| وسبق oتراشيدنq النحت مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
اJُذن وشّق واضطراب@, [ّوج فيه التوّسع ٕانّه البحر@: ã|و والتسوية@/ التPيه مع0 فيه
مطلق فالنحت وٕاص2حه@/ ء ãÏ¿ال تسوية هو والنَّجر النتاج@/ كZة باعتبار البح�ة ã|

Uصوص@/ شّق

وغـرض بنـظر اòشـبة Lت وغ�ه@/ للسك0 ا�بل Lت مصاديقـه@: ومن
/@Fٕاص2حه ã| وا¡جر العود وLت النّجار@/ كنحت Uصوص

راسخة@/ جعلت صفة أو ع	طبيعة النحيتة تطلق التناسب وwذا
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Ò�آِمن ُبيوتاً باِل ß( ا ِمن َينحتون وكانوا ْرَسل�@/// ÔXا ْجر ß¡ا بأصحاُب كذَّ وَلَقد
/@٨٢ . ١٥ ـ

ُقصوراً ÎوGا@ Ôºِمن تّتِخذوَن ا3ْٔرِض ã| أ@كُم وبوَّ قال@/// أخاُهمصا¡اً وَد Ò\ �وٕا
/@٧٤ . ٧ ـ ُبيوتاً باَل ß( ا وَتنِحتوَن

/@١٤٩ . ٢٦ ـ فاِره� ُبيوتاً باِل ß( ا ِمن وَتنِحتون

ال¿Êل ãÏÈأرا ã| يسكنون كانوا الّذين وهم جر@, ß¡ا أصحاب ã| اJُو� اlJية
قـوم ã| اlJخرتان واlJيتان \ود@/ قوم مyم وكان تDَء@, من قريباً ا¡جاز من Ø ãèالغر

و\ود@/ حجر ـ راجع ـ خاّصة \ود
اغBم@/ دون من m2Xا Ø ã0الباط الفرح هو والَفَره@:

والبـليّات@, ا¡وادث من احتـفاظاً وأشّد وأحكم آمن ا�ـبال ã| والبيـوت
وتربيـة والف2حة بالزراعة العمل ٕالzا ضّمت ٕاذا وفارهاً@, آمناً فzا السا@كن ويص�

واJٔنعام@/ اJٔغنام

ا¡قيقيّة اXعنويّة الباطنيّة ا�هة التأم�من وأمّا اXاّدّية@, الظاهريّة ا�هة ã| هذا
ا¤يط ا¡افظ وهو اXتعال@, الرّب ٕا� وتوّجه Ø ãæروحا ارتباط ٕا� فيحتاج اXستمرة@:
ء ãÏ¾ كّل ع	 وهو �òا وبيده يشاء من ويذّل يشاء من يعّز اXهيمن اXؤمن اXالک

قدير@/

ـ َتعملون وما َخَلقكُم Kوا َتنِحتون ما أتعُبدون قاَل ///@oبراه ٕ3َ ِشيعته ِمن وٕاّن
/@٩٥ . ٣٧

لكّل اòالق هو وجّل عّز ا% أّن مع بأيدvـم ينحتوuا ما اJٔصـنام من فٕاّن

ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا أيضاً وعملهم وبل تعا�@, ا% Uلوق من ُينَحت ما وكّل م Øuوٕا ء@, ãÏ¾



٥٧ Lر
منه@/ وقّوة ا% من Mول اòارج

النظم من فzا ما وٕا� Fyبي وما واJٔرض Êوات Ø»ال خلق ٕا� توّجه من نعم@,
ا%@/ من الكّل ويري التوحيد@, مقام ٕا� vتديى واJٕحكام@:

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

Lر@:
وغ�ه@, ل2ٕنسان النَّحر هيى الباب@, كلFت مyا يتفّرع واحدة كلمة Lر@: ـ مقا

ã| ِعـرقان والناحراِن@: راً@, ÒL البع� وLرت النَّحر@/ ã| ل Òaال والنَّحر@: ور@/ ÔL وا�مع
يريد مyم واحد كّل كأّن ِحرصاً@, عليه تشاّحوا ء@: ãÏ¿ال	ع وانَتحروا الفراس@/ صدر
nوالعـا يدخل@/ الّذيى ينحر Jٔ@نّه ال¿Îر@, من يوم آخر النَّح�ة@: ويقال@: صاحبه@/ Lر

/@ ÓFعل ء ãÏ¿ال هذا قتلت كقولک@: راً@, ÒL العلم ينحر ٕانّه رير@, ßL ب@: ا£رِّ ء ãÏ¿بال
موضع نَحر@: ÒXوا النحـر@/ عيد ومنه نفع@, باب من Lراً ال}يمة Lرت ـ مصبا
وا�مع الصدر@, من الق2دة موضع والنَّحر@: أيضاً@/ مصدراً ويكون ا¡لق@, من النحر

الصدور@/ ع	 النحور وتطلق ور@, ÔL
َذMک والنَّحر@: الصدور@/ والنُّحور: الصدر/ النَّحر: الليث: قال ـ ١٠.٥ الxذيب
يوم@اJٔضحي@/ ويوم@النَّْحر: من@أع	الصدر/ ا¡لقوم حيث@يَبدو َمنحره ã|@البع�تَطعنه
د@, Òyف ص2ته ã| اJٕنسان انتَصب وٕاذا تلک@/ َتنحر هذه قيل@: داراً@: داٌر استقبلت وٕاذا

ر@/ ÒL قد قيل

طعن@/ @ذَبح@, = @oناَحرq ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
طعن@/ أو بذبح ا¡يوان من ا¡لقوم ã| قطع هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

الع�ّية@/ من مأخوذة واXاّدة
يكون أن من أعّم والشّق غ�ه@/ من أو حيوان من يكون أن من أعّم والذبح
أو ّ يى مادِّ ã| انفراج حصول مطلق وهو غ�ه@, أو حيوان ã|و J أم وتفّرق بانفصال

/@ ّ معنويى

فzا فكأّن التجّوز@, fن بدار@: الدار ٕاستقبال والنح�ة@, التشاّح@, ـ oمفاه وأمّا
قباله@/ ã| ء ãÏ¾ ع	 وÍÈبة طعناً

/@٢ . ١٠٨ ـ ْر ÒLوا لربَِّک َفَصلِّ الكَوثَر أعطيناَك ٕانّا

كث� ع	كّل وتدّل مبالغة صيغة وهو الكوثر@, إعطاء نتيجة ã| والنحر فالص2ة
Iـيّة من اÇXطلق ا�ميل الثـناء هيى والص2ة معنـويّاً@/ أو يّاً مادِّ والص2ح �òا من

وغ�ها@/ Uصوصة وعبادة

وخدمة اòلق مع ارتباط والنحر وجّل@/ عّز ا% مع اJٕرتباط وسيلة فالص2ة
نـتيجة ã| وهو للعبد@, وسعادة توفيق أعظم واòلق اòالق مع اJٕرتباط وهذا Gم@/

تعا�@/ ا% من وفضل وتوّجه لطف

مطلق أمر ا Øuفٕا اJٔضحي@, يوم وLر با¡ّج Uصوصة غ� الكرZة اlJية ٕاّن Øj
بص2ة فzا اختصاص Jو ,@Fوٕابقائه Fيلهgرتباط�وتJٕا بٕاNاد الكوثر إعطاء ٕاثر ã|
اlJية مصاديق من F Øuٕا نعم التفاسـ�@, بعض ã| يقال Fك اJٔضحي@, Lر أو الطواف

الكرZة@/
معنويّاً أو دنيويّاً ماّديّاً فضـله من الكث� اòـ� مطلق أيضاً الكـوثر أّن Fك@
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Uصوص@/ ]ع0 فيه اختصاص Jو روحانيّاً@,

عبارة ا Øuفٕا الرسالة@, وظيفة Vموع Vموع Yا اJٕرتباط� هذين أّن GO Jو
ب� واسطة هو Ø ã الن فٕاّن اÇòلق@, ٕا� وجّل عّز ا% من والس� السفر مقام كFل عن

ٕاليه@/ Gم والداعيى واòالق اòلق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Lس@:
َمنحوس@/ فهو هو َس ß ÔLو عد@/ السَّ خ2ف ع	 يدّل واحد أصل Lس@: ـ مقا
ا�واهر خالف ا ØX كأ@نّه ا�واهر@, هذه من والنُّحاس فيه@/ ب Ò ÒG J الدخان والنُّحاس@:
س Ö ÒL يوم ويقال@: اJٕحBل@/ وجـه ع	 هذا اساً@, ÔL يى Ù Ôd والفّضـة كالّذهب ال¿Ìيفة
ع	 اJٔصـل@, النُّحاس@: أّن وJتمل سات@/ Ö ÒLو سات ß ÒL أيّام ã| ـ وُقِرٔي س@/ ß ÒL ويوم
اس@/ ÔL ء ãÏ¿ال أصل Xبلغ قيل ا�واهر@, لكث�من أص2ً كان وØXا بعÎÉم@/ ما@ذ@كره

وغ�ها@/ النجوم من النحوس@, وbعه عد@, السَّ خ2ف النَّحس: ـ ١٤٤.٣ الع�
من ÍÈب والنُّحاس@: النحس@/ خفّف أضاف ومَن ثّقله@, نعتاً جعله مَن Lس@: يوم
طبع مبلغ والنِّحاس@: فيـه@/ ب Ò ÒG J الّذيى الدخان والنُّحاس@: مـرة@/ Ô¡ا شديد فر الصُّ

وأصله@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والسعد السعد@, خ2ف وهو شّدة@, فيه انكدار هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

والص2ح@/ �òوا الصفاء ãÏÉتقت حالة
والدخان والص2ح@/ �òا عن [نع ء ãÏ¿ال ã| النحوسـة حالة مصاديقه@: ومن
واJٔصـل واJٕنكدار@/ ا¡مرة شديد فر والصُّ وضياء@/ وتشّعل Gب ب2 @كان ٕاذا اXظلم
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ٕاwام@/ فzا ء ãÏ¿ال من واXاّدة
ã| Fك ء@/ ãÏ¿ال من باق Øمعـ� مقدار ع	 الصيغة وتدّل فُعال ع	 والنُّحاس@:
اXعـدن ã| انكدار من يتحّصل ما ـفر الصُّ وكأّن والرذال@, ـذاذ Ô�وا طام Ô¡وا فات الرُّ

ا¡مرة@/ شديد الصفر بصورة Ë Ø»ويتج
. ٤١ ـ ساٍت ß ÒL أيّاٍم ã| Íاً Ò¼Í Ò¼ رJاً zم َعلَ فأرَسلنا وا@/// ÒKفاستك عاٌد فأّما

/@١٦

وص2ح@/ خ� فzا ليس وابت2ء انكدار فzا منحوسة أيّام ã| أيى

يوِم ã| Íاً@ Ò¼Í Ò¼ رJاً zم َعلَ َسْلنا أْر ٕانّا ونُُذر ãèَعذا كاَن فكيَف عاٌد@ بْت @كذَّ
/@١٩ . ٥٤ ـ ُمْستَِمّر ٍس Ö ÒL

بصورة والثانية صفة@/ اòِشن ع	وزن وبك«Ìا¡اء الوصف اJُو�بصورة اlJية
من أو� وهذا واJٕنكدار@/ والظلمة النحوسـة ]ع0 مصدراً ا¡اء وبسكون اJٕضافة

زائد@/ وتأ@كيد ع	مبالغة يدّل اXصدر فٕاّن َصْعب@, ع	 صفة جعله

ٕا� مستمّراً أيى نازعاً@, كونه بلحاظ واJٕستمرار للنحس@, صفة مستمّر وكلمة
العذاب@, استمرار ٕا� Jتاج اJٔصل من الPع فٕاّن حياtم@, Tيط الناسعن يPع أن
فـيه ãGيك بل اسـتمرار@, ٕا� J@Jتاج لنذيقهم@, قوله فٕاّن اJُو�@, اlJية 2Rف وهذا

وقت@/ ã| ما حدوٌث

والوقايع والعوارض ا¡وادث باعتبار اليوم ã| والنحوسة السعادة أّن GO@Jو
يعت� ّ ٕاعتباريى أمر هو حيث من والزمان الزمان@, من قطعة اليوم فٕاّن فيه@, تقع ã�الّ

الوقايع@/ ب� أو بيyا نسبة وحصول السيارات@, حركات من

خ� ع	 الزمان من قطعـة ã| اXؤثّرة ا¤يطة وا¡ـوادث الوقايع كانت فٕاذا@



٦١ Lس
فـيه أحـاطه Lـس فيوم Jّوٕا سـعد@/ يوم الزمان فيكون للـناس@: ورÇaة وص2ح

والفساد@/ ØÌ¿وال اJنكدار

/@٣٦ . ٥٥ ـ Íاِن ß½ َتنتَ hف اٌس ÔLو ناٍر ِمن ُشواٌظ ا Ôgَعلي ُيرَسل

nبعوا مربوط وهذا ,@Ë Ø»متج Gب من النار من متجلّية منفصلة قطعة الشواظ@:
wا@/ ومتناسـب� nالعوا تلک سنخ من تكونا أن Jبّد والشواظ والنار اXاّدة@, وراء ما
والشّدة والظلمة والكدورة النحوسة من باق ظاهر ع	أثر ويدّل واظ كالشُّ والنُّحاس

اXتجّلية@/
اXراد وليس فيه@, واaرار كدورة باعتبار النحاس عليه يطلق فر الصُّ ٕاّن وقلنا

الفلّزات@/ من ا�نس هذا ٕارسال اlJية ã|
با¡ـواّس اXدركة اXوXـة ا¤سوسـة اXوضوعات من ـواظ الشُّ أّن GO@Jو
اÇXدركة اÇXوضوعات مـن والنحاس برزخّية@/ أو ماّديّة ا�Ê»Çنيّة البدنيّة الظاهريّة

الشديدة@/ اXوXة الروحانيّة با¡واّس
اJٔخـ2ق من اXتجلّية اXتجّسمة هيى اXوXة@: والشّدة والظلمة الكدورة وهذه
با�وارح@/ الظاهرة واJٔعFل القلب ã| الباطلة والعقائد واJٔفكار النفس ã| الرذيلة

أّن J اòارج@, ã|والنُّحاس واظ الشُّ ع	وجود دJلة فيه باJٕرسال@: والتعب�
وب�هذين بينه رابطة بتحقّق وذلک منه@, واJٕ¡اق اJٕرسال ا Ø̂ وٕا تعا�يوجدYا@, ا%

الكرZة@: اlJية هذه بعد تعا� قال Fك /@�XوXا
/@٤١ . ٥٥ ـ وا3ٔقدام ãÏ¼بالنَّوا فيؤَخُذ بسDهم الُمْجِرمون يُْعَرف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Lل@:
ع	 ـ واJٔخري وُهزال@/ ِدقّـة ع	 تدّل ـ اJُو� ث2ث@: كلFت ÇLل@: ـ مقا
وأLلَه دّق@/ ٕاذا ناحل@, فهو ,@Jًو ÔL جسمه ل ÒL فاJُو�ـ ع	اّدعاء@/ ـ والثالثة عطاء@/
كذا@, Lلته ـ والثانية الÍÉبwا@/ كZة من ظُباtا رّقْت ã�الّ السيوف والنَّواِحل@: اGّم@/
ويـقولون@: النُّح2ن@/ اXعطَي ء ãÏ¿ال يى Ød بكر@: أبو قال النُّحل@/ ËºJٕوا أعطيته@/ أيى
نفس ِطيب عن أيى لة@, ßL َمهرها اXرأَة لت ÒLو استعواض@/ ب2 شيئاً تُعطي أن النُّحل@:
انتحله@, قوم@: وقال واّدعاه@/ تَعاطاه ٕاذا كذا@, انتحل قوGم ـ والثالثة مطالبة@/ غ� من
انـتحل ومع0 ء@, ãÏ¿ب عـندنا هذا وليس مبط2ً@/ اّدعـاه ٕاذا وتنّحَله@, Tقّاً@/ اّدعاه ٕاذا

سواء@/ عندنا وتَنّحل

غ� من شيئاً أعطيته ,@2ً ÔL لُه ÒLأ لته Ò ÒLو لة@, ÒL الواحدة مؤّنثة@, النَّحل ـ مصبا
باب ومن سقم@, :@Jًو ÔL ينَحل Ë»�ا ل ÒLو الدعوي@/ والنِّحلة@: نفس@/ بِطيب عوض

لغة@/ تعب

ُتِرد n ٕاذا لًة@: ßL َمهرها أعطيxا ويقال@: َمهرها@/ اXرأِة@: ُل ÒLو ـ ٢٣٠ . ٣ الع�
ُرويت ٕاذا قصيدة@, الشاعر ل ß ÔLو قائله@/ أ@نّه اّدعاه ٕاذا ف2ن@, شعر ف2ن وانتَحل ِعوضاً@/

أيى ينَحلُه فهو ساّبه@, أيى ف2ناً@, ف2ن ل ÒLو دقيق@/ أيى ناحل@, وسيف لغ�ه@/ وهيى عنه
لة@/ ÒL الواحدة العسل@, دَبر والنحل@: يساّبه@/

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

والتحقيق@:
والعطاء ء@/ ãÏ¾ مطالبـة وب2 عوض ب2 عطاء هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
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ã| النظر أّن Fك غرض@/ أو عوض أو [ليک جهة ٕا� نظر دون من ء ãÏ¾ ٕايتاء مطلق
العطو@/ راجع ـ ء ãÏ¾ نقل ٕا�مطلق البذل ã|و ا¦ليک@/ جهة ٕا� اGبة

شـاعر ٕا� شعر نسبة وٕاعطاء النفس@/ ِطيب عن هر ÒXا إعطاء مصاديقه@: ومن
ورقّة Jًوُهزا ضعفاً توجب ابت2ء أو عمل أو فّعاليّة أو خدمة وٕاراءة دعوي@/ ب½Íßف
فٕاّن العسل وLُل وجسمه@/ بدنـه من أو قّوة أو خدمًة أعطَي كأ@نّه ,@Ë»وج بدن ã|

/@�òوا والنعمة العطاء مَظهر وجوده

وغ�ها@, واGّم واXرض والسقم والنسبة واJّٕدعاء والدقّة زال ÔGا آثاره@: ومن
Qّوز@/ فzا اXاّدة فاستعFل

]ع0ما كالغُسل مصدر Ëºوٕا اJعطاء@/ ]ع0 مصدراً يستعمل :@ ØËÉبال والنحل
اòارج@/ ã| اJٕعطاء من يتحّصل

اJٕعطاء@/ ع	اختيار ويدّل ٕافتعال@, واJٕنتحال

/@٤ . ٤ ـ ِمنُه ٍء ãÏ Ò¾َعن لكُم Ò Öéِط فٕان لًة Ö ßL ّن@ ßtَصدقا النِّساَء@ وآتوا

]ع0 ا¡ـجاز@, لغة وهيى َدقـة الصَّ لغات ٕاحدي ُدقـة الصَّ أّن الصدق@: ã| سبق
مطالبة ب2 العـطاء من نوع Ì»بالك والنِّـحلة ا¡ّق@/ سـبيل ã| وِصـدقاً % يُعطَي ما

واستعواض@/

جهة ã| معاي¿Îّن تأم� من يلزم وما هر@, ÒXا وهو داق الصَّ تشمل والصُدقات
اXعروفة@/ اJٕحتياجات وسائر والطعام السك0واللباس

واسـتعواض مطالبة دون ومن النِّحلة بسـبيل اJٕعطاء هذا يكون أن وJزم
الصُدقات bيع تشمل الكرZة فاlJية نفس@/ ِطيب عن مyا شيئاً يبذلوا أن Jّٕا وٕايذاء@,

اXعيشة@/ ã| واضطراwم ٕاحتياجهم يرتفع Ø�ح Gّن@, والعطايا



Lل ٦٤

Jزم وتـعّهد Uصوص أمر فٕانّه هر@, ÒXوا داق الصَّ ]فهوم Hتّص J فالصُدقات
العقد@/ زمان ã|و بالعقد تأديته

غ� وٕاجبار واضطرار بٕا@كراه صُدقاtّن من ء ãÏ¾ عن عفوهّن أّن يظهر وwذا
وظلم@/ وQاوز للحقوق وٕاضاعة بالباطل أ@كل فٕانّه قطعاً@, وTّرم بل جايز

@يَْعِرُشون ا ØWو جِر الشَّ وِمَن ُبيوتاً باِل ß( ا ِمَن ِذيى ß ÚHا أن ٕا�النَّْحِل َربَُّک وأوَحي
تلف ÔU Ìاٌب Ò¾ ا@ ßuُبطو ِمن ـُرُج ÒO @hًُذُل َربِّک ُسُبَل فاْسُلكيى الثَّـمراِت ُكلِّ ِمن ã� @كُ Ú Ôj

/@٦٨ . ١٦ ـ للنّاس ِشفاٌء فيه ألوانُه

كيس فهoذو حيوان النحل@: ـ ٥٩١ ص ,@٢ ج ا¡يوان حياة ã| الدم�يى قال
واXطعم وتدب�اXرتع اXطر وأوقات السنة بفصول ومعرفة العواقب ã| ونظر وشجاعة
وبعÎÉا العسل يعمل فبعÎÉا الفطرة@/// وعجيب الصنعة وبديع وقائده والطاعة@لكب�ه
اJٔشـياء أعجب من وبيوtا البيوت@, ã0يب وبعÎÉا اXاء ãbيس وبعÎÉا الشمع يعمل
فبذلک اخت2ف فzا وJ@يوجـد J@ينحرف الّذيى اXسّدس الشكل ع	 مبنـيّة ا Øu@Jٔ
اJٔشـجار Øj ا�Çبال ã| بيوtا Zأ@ك وكانت الواحدة@, كالقطعة صارت Ø�ح اّتصلت
داخـل مyا ء ãÏ¾ هلک وٕاذا بيـوtا@/// أقّل وهيى ذلک يعرش Dف Øj ذلک دون وهيى
من رجيعـه Oرج فلذلک النظافـة طبعـه ومن خارج@, ٕا� اJٔحياء أخرجتـه اòليّة
Jو عذباً@, صافياً كان ما اXاء من وي¿Ìب واòريف@, الربيع ãæزما يعمل وهو اòلّية@,

ٕانxي@/ ـ شبعه قدر Jّٕا العسل من يأ@كل

آJف@, `سـة عددها يَبلغ وقد والنظم@, اJٕجBع بصورة تعيش النحل ٕاّن Øj
المسّماة وهيى bيعها@, اُّم هيى واحدة مؤنّثة Lلة Jّٕا اXتشكّلة اXتجّمعة للنحل وليس

عاملة@/ وهيى تلد@, J عقيمة اXؤنّثة النحل ã}وبا باXلكة@,
وعـقل كامل تدب� ع	 الدالّة العجيـبة اXنظّمة التشكي2ت هذه أّن GO@Jو



٦٥ Kر
oتنظ	ع يقدر J حيوان عن تصدر أن Zكن J الغريبة@: اJُمور هذه وراء تاّم نافذ

مصا¡ها@/ ã| والتفّكر وتقديرها اُمورها

البحث ء وسيجيى ـ ربُّک وأوَحي ـ بقوله والتدب� العقل هذا مبدأ ٕا� فأشار
فراجعه@/ ,@ الوحيى حقيقة عن

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

Kر@:
النَّخ�@: منه@/ يفّرع Øj اJٔصوات@, من ع	صوت يدّل صحيح أصل Kر@: ـ مقا
منه وفّرع /@Fyم اòارج النَّخ� جهة من نِخران ÒXا يى Ù Ôdو نِخرين@/ ÒXا من Oرج صوت
َمنِخرها@/ ã| اJٕصبَع تُدِخل Ø�ح تَُدّر J الناقة والنَّخور@: النُّخرتان@/ اJٔنف ã}ْر Òò فقيل
النَّـِخرة الشجرة فأمّا رة@/ ÔK الر´ ÔGبوب ويقولون نفسـه@/ اJٔنف النُّخرة@: ويقولون@:
ذلک عند Gا ويكون الر´ فتَدخله يتجّوف ذلک Jّٔن أيضاً@, هذا fن النَِّخـر والعظم
منه رج ÒHو الر´ فيه تدخل الّذيى والناِخر@: /@ ãالبا� النَِّخر@: ويقولون صوت@/ أيى رة@, ÔK

واحد@/ والقياس /@� ÒK وGا
الصوت وهو النَّخ� موضع وأصله اJٔنف@, َخرق مسِجد@: مثال نِخر ÒXا ـ مصبا
ل2ٕتباع نِخر ßXوا ,@oياشòا ã|النفَس مَّد ٕاذا قتل@: باب من ينُخر ر ÒK يقال اJٔنف@, من
َمناِخر وا�مع ,@ ّ طيى لغة عصفور مثل واÔXنخور ,@FGثالث Jو قالوا ,@ ßíِمن ومثله لغة@,

وناِخر@/ ر ß ÒK فهو وتفّتت@, ã	ب تِعب@: باب من راً Ò ÒK العظم ر ß ÒKو ومَناخ�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Ë»ج ã| اGواء دخول من ا¢صوص الصوت هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن



Kر ٦٦

شجر ã| Nريى وما اJٔنف@/ ري ÒV من اòارج الصوت مصاديقه@: ومن منه@/ وخروجه
صوت@/ جريانه من وJصل Fzف اGواء يدخل Mيث Fداخله وتفّتت بليا عظoٕاذا أو

/@Fyم واحد ãGيك@Jو اJٔصل@, ã| Jزمان فالقيدان

واXطِلع, اXسِجد ã| Fالع�كÌ»بك اXنِخر وكذا الع�ٕاËºمكان@, بفتح فاXنَخر
يط@/ ß¢كا آلة Ëºٕا oXا Ì»بك واXنَخر

ã|و والفاروق@, واòِشن كال¿Ìيف مش}ة صفات والناخور@: والنَِّخر والنخ�
اXبالغة@/ صيغ من وعّد اJٔلف@, بزيادة وامتداد مبالغة فاعول

جهة من وهذا وا�ريان@, ع	الِب	 زائدة دJلة تعب@: باب من ينَخر ر ßK ã|و
ع	اKJفاض@/ الدالّة الك«Ìة

ع	اJٔنفQّوزاً@, النُّخرة يطلق Øj اGواء@/ من ُينَخر ]ع0ما كاللُّقمة@: والنُّخرة
اJٔنف@/ خرق ع	 وهكذا

/@١١ . ٧٩ ـ رةً ß ÒK ِعظاماً ُكنّا أءذا@@ ا¡اِفرة@ ã| ردودوَن Ò ÒX َيقولونأِءنّا
ã| Fك واللزوم الثبـوت ع	 الدالّة الصـفات من ا¡افرة أّن ا¡فر@: ã| سـبق

القبور@/ ã|و مقبورين كوننا حال أيى حال@, Tّل ã|والظرف اGالكة@/
جريان من الصوت فzا Jدث تفّتت وفzا بالية تكون ã�الّ النَِّخرة@: والِعظام

فzا@/ اGواء
واXواّد الِعظام بعود يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXعاد أّن تصّورهم ٕاشكاGم منشأ أّن GO@Jو
اlJخرة أّن عن غاف2ً اXاّدّية@, الدنيا nكعا ّ ماّديى nعا اlJخرة nعا وأّن قاطبة@, البدنيّة
ابـت2ء دار ا�Çنّة تص� Jّوٕا ء@, ãÏ¾ الكثيـفة اXواّد هذه من فzا وليس لطيف@, nعا
ا�ّنة@/ صفات من الكرZة اlJيات ã| ما ã|ينا وهذا وTجوبّية@, وعجز وفقر وTدوديّة



٦٧ Kل
اJّٔول@, التكوين من أÎºل واJٕعادة ãæالثا والتكوين بيده اòلق أّن ٕا� مضافاً

قدير@/ ء ãÏ¾ ع	كّل وهو

/@٨٢ . ٣٦ ـ َفَيكون كُن لَُه يَقوَل أن شيئاً أراَد ٕاذا أمُرُه ا Ú̂ ٕا
بُكلِّ وهَو َمّرٍة َل أوَّ أْنشأها اّلذيى ـيzا Ö ÔJ ُقل oَرم وهيى الِعظاَم ييى Ö ÔJ َمن قاَل

/@٧٩ . ٣٦ ـ oَعل َخلٍق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Kل@:
2ت@/ ÒK وث2ث يٌل@, ÒKو ٌل ÒK وا�Fعة ا¦ـر@, شجرة النَّخلة@: ـ ٢٦٤.٤ الع�
مطراً أو الثَّلْج ليلتُنا وانتخَلْت والَوَدق@/ الثلج تنخيل والنَّْخل@: بالبادية@/ موضع يلة@: ÔKو
فـالنَّـخل@: وانتخلت@/ Kلُت قلَت@: أفضلَها ÒãÏ½لتَستق أشـياَء لَت ÒK وٕاذا َجود@/ غ�

أيضاً@/ التَّنّخل وهو أفضلَه لنفسک اJٕختيار واJٕنتخال@: التصفية@/

Ø�ح استقصيت وانتخلته@: واختياره@/ ء ãÏ¿ال انتقاء ع	 تدّل كلمة Kل@: ـ مقا
الواحدة ساق@, ذيى شجر كّل أ¾Ìف Jٔ@نّه به يى Ød النخل أّن وعندنا أفضله@/ أخذت

الة@/ ÔK فهو منه سقط وما باÔXنُخل@, الدقيق لُک ÒK والنَّخل@: لة@/ ÒK
اÇGاء@: واحـده وب� بينه bع وكّل لة@, ÒK الواحدة bع@, Ëºٕا النَّخل@: ـ مصبا
البقر@, وهيى النخل وهيى Ø Ôال� وهيى ا¦ـر هيى فيقولون أ@كZه يؤنِّثـون ا¡جاز فأهل
منقِعر@, Kل ـ التPيل ã|و mوكرا وكرZة hكر Kل فيقولون@: و[o@يذّكرون Sد وأهل
والنُّخالة@: قتل@, باب من الدقيق وKلُت fؤّنثـة@/ بالياء@: النخيل وأمّا خاوية@/ وKل
النـوادر@, من وهو به@, يُنخل ما :@oXا ØËÉب واÔXنخل /@ ّ اlJدميى يأ@كله Jو ا¡ّب Ì¿ق
ء@: ãÏ¿ال وانتخلت أجـوده@, ت Ø�H ك2مه@: وتنّخلت آلة@/ Ëºٕا Jٔ@نّه Ì»الك والقياس



Kل ٦٨

الناس@/ من سقط ما لطلب اJٔزقّة ã|ال#اب يَنخل الّذيى والنَّّخال@: أفضله@/ أخذت

كردن@/ غربال @@= ل@ Ò ÒK ـ@ @ ãæياÌº @ـ@ ãbتطبي فرهنگ

غربال@/ @@= ولتا@ ÒU ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãbتطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وٕاذا كا¦ر@, جنس Ëºٕا والنَّخل ا¦ر@/ شجرة هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

آخره@/ ã| التاء زيدت الواحد اُريد

ساXاً اXفرد من Ò0يُب وهو اJّٔولّية@, بالدJلة اJٔفراد ع	 يدّل ا�مع أّن وا¡ّق
Øj ٕابتداًء جنس من مفهوم ع	مطلق يدّل فٕانّه ا�نس Ëºٕا 2Rف وهذا Ìاً@/ Ú»مك أو
Çرة Ò]و Çر Ò] فـيقال@: وbع@, مفرد بعُد منه Ò0ويُب اXصـاديق@, ع	 اXفهوم هذا يصدق

اXصاديق@/ ف�اد رات@, Ò Ò]و
وجود ٕا� مضافاً ال«Ìيانّية@, اللغة من fأخوذ واJٕنتقاء@: الغربلة مفهوم وأمّا
خصوصيّات بسبب ب�اJٔشجار من منتقاة ا Øuفٕا النخل@, وشجرة ب�اJٕنتقاء تناسب

العرب@/ ب2د من والعراق ا¡جاز ãÏÈأرا ã| ØDس Jو غ�ها@, من Wتازة فzا
الغـربال ]عـ0 Ìºيانيّاً ـولتا ÒU من مأخوذ oXا ØËÉب اÔXنخل أّن يظهر وwذا

النوادر@/ من يعّد Ø�ح اlJلة Ëºٕا ã| العربيّة ضوابط ع	 جارياً وليس

/@٢٩ . ٨٠ ـ hً ÒKو ْيتوناً وَز وَقْضباً وِعَنباً َحبّاً فzا فأنبتنا

/@٦٨ . ٥٥ ـ وُرّمان ٌل Ö ÒKو فا@ِكَهٌة فzا

/@٧١ . ٢٠ ـ النَّخل ُجذوِع ã| بنَّكُم َصلِّ و3َُ



٦٩ Kل
فرعون زمان ,@Í½م ã| النخل ع	وجود اJٔخ�ة اlJية وتدّل ا¦ر@, شجر يراد

السحرة@/ أسلم وموÏºح�
/@٩٩ . ٦ ـ داِنيٌة ِقنواٌن َطلِعها ِمن النَّْخِل وِمن

/@٢٠ . ٥٤ ـ منَقِعر ل ÒK أعجاُز م Ô Úu كأ النّاَس Wع تَ

/@٧ . ٦٩ ـ خاِويٍَة ٍل Ö ÒK أْعجاُز م Ô Úu كأ Íَعي Ò¼ فzا النّاَس ي Ò<َف

/@١٤٨ . ٢٦ ـ oَهِض َطلُعها ٍل ÒKو وُزروٍع

لوحـظ والرابـعة@, والثالثة اJُو� اlJية ãGف ومؤنّثاً@: مذّكراً الكلمة اسـتعملت
وهذا التذك�@, لوحظ الثانية ã|و والزروع@/ وال½ÍÚعي القنوان ]ناسبة وهذا التأنيث@,

م@/ Øu@كأ الناَس ]ناسبة
اÇXصاديق ٕا� معطوفاً كان ٕاذا@ ا�نس Ëºٕا ã| النظـر أّن الكلِّـّية@: والضابطة
هو@, حيـث من ا�نس مفهوم ٕا� النظـر كان وٕاذا مؤنّثاً@/ اللفظ يسـتعمل واJٔفراد@,

مذّكراً@/ يستعمل

الوجه�@/ أحد اختيار ãÏÉتقت أخري مناسبات ٕا� مضافاً

/@١٩ . ٢٣ ـ النَّخلَة ذِع ßP ٕاليِک يى وُهزِّ خَلة@/// النَّ ٕا�ِجذِع الَمخاُض فأجاَءها

ا�نس@/ من للوحدة التاء

/@٢٦٦ . ٢ ـ وأعناٍب يٍل ÒKمن َجنٌّة لُه تكوَن أن

/@٦٧ . ١٦ ـ وا3ٔعناب النَّخيِل راِت Ò\ومن

/@٩١ . ١٧ ـ فتَُفجِّر وِعَنٍب يٍل ÒKمن َجنَّة لَک تكوَن أو

وQّمع اKفاض ع	 دJلة الصيغة هذه ã|و والعبيد@, كالَعبد ل ÒK bع النخيل



Kل ٧٠

سـلطة Iت وص�ورtا النخل@, قامة ارتفاع يناسب وهذا والياء@, الك«Ìة باعتبار
العبد@/

فzا النظر فٕاّن ا�مع@: بصيغة ã}البا ã|و مفرداً@, بالِعنب الثالثة اlJية ã| والتعب�
اlJيات سائر 2Rف الرسالة@, ودعوي القدرة ٕاظهار مقام ã|العنب وجود مطلق ٕا�

والعنب@/ النخل من كث�ة مصاديق ووجود وسعة بسط ٕا� فيه النظر فٕاّن الواردة@:

Gا والنخيل وتغطية@, ٕا�تظليل Iقّقها Jتاج ا�نّة فٕاّن النخل@: ã| ا�مع وأمّا
اJٔعناب@/ 2Rف اJٔمر@, هذا ã| تأث�

اJٕختيار كلFت مورده ã| فتستعمل Ìºيانيّاً@: اJٔفضل أخذ ]ع0 النخل وأمّا
واJٕنتقاء@/ والتصفية والغربلة واJٕنتخاب

:@ ã| قال ا¦ر@: شجر من خصوصيّات وأمّا

اÍ½Xيّ�@, قدماء عهد م½Íمن ã|معروف النخيل ـ ١٦٥ ص التذكرة@, ٕاحياء
غزيراً ^ّواً ينمو وهو للزراعة@, القابلة اÍ½Xيى القطر جهات bيع ã| النخيل Ì¿وينت
ويـتحّمل ال#بة@/ أنواع من نوع ّ أيى ã| وتنمو اXتوّسط@, اJٔبيض البحر سواحل من

أيى يتحّملها J لدرجة العطش يتحّمل وكذلک كب�ة@, بدرجة اJٔم2ح الكب� النخيل
ا¥ار أعظم من و\ارها ل2ٕنسان@, فائدة النباتات أهّم من والنخلة آخر@/ فا@كهة نبات
/@ËÉGا Îºلة فهيى ذلک عن وفض2ً كام2ً@, غذاء تكون تكاد ا Øuفٕا الغذائية@, القيمة ã|
من Jتويه ]ا Ø ã0غ فهو الصحّية@, الناحية من خ�الفوا@كه من oالنضج قبل qا¦ر والبَلح
تُضارع غذائيّة قيمة ذو منه الواحد والرطل ا¡رارة@, ا�«Ëمن ã| يولده وما ا¡ديد
الغذائّية@/ القيمة من للسمک ما أمثال ث2ثة يُعادل أ@نّه Fك اللحوم@, Jٔنواع ما ِضعف

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



٧١ نّد

نّد@:
وجهه ع	 وذهب نفر ونديداً@: وِنداداً ÍÈب باب من نَّداً البعـ� نَّد ـ مصبا
Jو مثله@, والنَّديد اXثل@, والنِّّد@: به@/ يتبّخر عود والنَّّد نَواّد@/ وا�مع ناّد@, فهو شارداً@,

وأaال@/ ل ßa مثل أنداد وا�مع Uالفاً@, Jّٕا النِّّد يكون

ذهب ونُدوداً@: نَّداً البع� ونَّدا وفراق@/ ¾Ìود ع	 يدّل صحيح أصل نّد@: ـ مقا
غ� برأيى ãçيأ أيى اJٔمر@, ã| يُناّد الّذيى والنَّديد@: النِّّد الباب ومن شارداً@/ وجهه ع	

قياسه@/ من قريباً هذا ويكون ال«Êء@, ã| اXرتفع التَّّل والنَّّد@: صاحبه@/ رأيى

نفرت وتَناّدت@: ونُدوداً@/ وِنداداً ونَديداً نَّداً تِنّد اJٕبُل ونّدت د@, ÒÌ Ò¾ ٕاذا نَدَّ ـ لسا
Xا القيامة يوم التناّد@: ويوم Ìود@, Ò¾ نَدود وناقة وجوهها@, ع	 fضت Ìوداً Ô¾وذهبت
تَُولُّون يَوَم ـناِد التَّ يوَم عليكُم أخاُف ـ@ التـPيل ã|و ,@Ì¿¡ا ٕا� اJٕنزعاج من فيه
,@ اlJيى رؤوس لتَـعتدل للياء فُحّول الباب هذا ل وَّ ÔT من يكون أن فيجوز ُمدِبرين@/
دها@/ وندَّ أنّدها وقد متفّرقة@/ نََدد@: وٕابل أيضاً@/ الياء وحذف النداء من يكون أن وNوز
الّذيى ء ãÏ¿ال مثل والنِّّد@: وجه@/ كّل ã| تفّرقوا ٕاذا وأناديَد@, يَناديد القوم ذهب ويقال@:

ِنّديى وف2ن والشـبه@, الضّد النِّّد@: اJٔخفش@: قال Oالفه@/ أيى ويُناّده اُموره ã| يضاّده
أنت ما ]ثل ذلک من مستقّل وهو تريد@, الّذيى الوجـه خ2ف يريد الّذيى :@ ونَديديى

به@/ تستقّل

ناّد قولک من اÔXناّد@, اXثل هو النِّّد أّن والنِّّد@: اXثل ب� الفرق ـ ١٢٧ الفروق
كان ما النِّّد الع�@: صاحب وقال ِنّداً@/ الضّد يى Ød وGذا وباعده@, عاداه ٕاذا ف2ناً@, ف2ن
فالنِّّد التنافر@/ والتناّد@: Ìود@, Û¿ال والنُّدود@: مثله@/ والنَّديد اُموره@, ã| يضاّده ء ãÏ¿ال مثَل



نّد ٧٢

ت¿Ìيده@/ يريد كأ نّه لصاحبه Xناداته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يّدعيى وهو ء ãÏ¿لل وUالفاً مقاب2ً يكون ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن
واJُمور@/ اJٔعFل ã| Wاثلته

نَّد مصاديقه@: ومن واFXثلة@, وا¢الفة@, اXقابلة@, قيود@: ث2ثة اJٔصل ã|فب2حظ
اXوافق@/ عمله ضّد وعمله Uالف مقام ã| واستقراره الطاعة عن خروجه وهو البع�
اÌ¿Xكون يعتقد الّذين واJٔنداد ويقابله@/ صاحبه رأيى Oالف الّذيى النديد والشخص

تعا�@/ فعله مثل ويفعلون وجّل عّز الرّب قبال ã| آGة م Øu@أ
النفور@, oمفاه مطلق ã| Fك ÇQّوز@, فهو القيود@: هذه مورد ã| ي2حظ n وٕاذا

اXعاداة@/ ومطلق اFXثلة@, ومطلق

اللغة@/ كتب أغلب ã| Fك والشبيه@, ليس]ع0اXثل النِّّد أّن فظهر

يوم فٕاّن النَّّد@, من اJٔخذ Nوز Jو النداء@, من فهو الكرZة@: اlJية ã| التناد وأمّا

ã| يـومئذ ء ãÏ¾ اسـتقرار Zكن Jو اÇXتعال@, ا% Jّٕا سلطان Jو فيه مالک J القيامة
الندو@/ ã| توضيحه ء وسيجيى له@, وجه J التضعيف حذف أّن ٕا� مضافاً مقابله@/

ذلَک أنـداداً لُه Çَعلوَن ÒQو�يَوَم ã|ا3ْٔرض َخَلَق بالَّذيى َلَتكُفرون ُقلأِءنَّكُم
/@٩ . ٤١ ـ � ÒXالعا ربُّ

. ١٤ ـ النّار �ٕا @كُم Òَمص� فٕاّن تَّعوا Ò] ُقل َسبيلِه َعن لُيضّلوا أنداداً Kِ وَجَعلوا
/@٣٠

/@٢٢ . ٢ ـ َتعلمون Ôrوأن أنداداً K علوا ÒQhَف



٧٣ ندم

/@١٦٥ . ٢ ـ Kِا كُحّب بّوuم ÔJ أنداداً Kا دون ِمن يتِّخُذ النّاسَمن َوِمن

ã| يقع ما كّل يشمل وجّل عّز % فالِنّد اFXثل@, اXقابل ا¢الف هو النِّّد ٕاّن قلنا
ع	هوي اXع0يصدق وهذا ومطاعاً@, معبوداً كونه ومّدعياً يريده Xا Uالفاً ا% مقابل

ã| تأث�ها يعتقدون وأصنام اُخري وآGة وولد وٕامرأة Tبوب ومال وأم�مطاع متّبَع
اJُمور@/

اÇXعبوديّة جهة ٕا� Gة lJا ã|و اFXثل@/ ا¢الف اXقابل جهة ٕا� النِّّد ã| فالنظر
جهـة ٕا� واJٔم� اGوي ã|و والتعّلق@/ ا¤ـبّة جهة ٕا� واJٔوJد اXال ã|و والعبادة@/

والتوّسل@/ التوّجه جهة ٕا� اJٔصنام ã|و اJٕتّباع@/

مصاديق من يكون اFXثل@: ا¢الف اXقابل جهة اXلحوظ يكون مورد كّل ãGف
غ�ها@/ أو Gة lJا من كان سواء النّد@,

توّجـه قطع خ2فـه@: جهة ã|و الرّب مقابل ã| وهو النِّـّد ٕا� التوّجـه ٕاّن Øj
ض2ل وهذا اJُمـور@, أزمّة بيـده الّذيى اòلق خالق وعن ا¡ّق مسـ� عن واLراف

النار@/ ٕا� صاحبه ويص� وٕاض2ل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ندم@:
أو حـزن ٕاذا نادمة@: واXرأة نادم@, فهو وندامة@, نََدماً فعل ما ع	 نِدم ـ مصبا
َسكاري مثل نَدامَي وا�مع َندمانة@, وٕامرأة أيضاً@, نَدماُن ورجل كرهه@, Øj شيئاً فعل
ِنـدام وbعه ال¿Ìب@, ع	 ـنادم ÔXا :@hوالند أندمتـه@/ فيقال باGمزة ويتعّدي بالفتح@,

نداَمي@/ وا�مع َندمانة@, واXرأة نَدمان أيضاً فيه ويقال وكرماء@/ ِكرام مثل ونَُدماء

وَندامة@/ نََدماً عليه نِدم يقال@: كان@, قد ء ãÏ¿ل ع	تفكّن تدّل كلمة ندم@: ـ مقا



ندم ٧٤

ٕادمان وذلک اXدامنة@, مَقلوب اXنادمة ناس@: وقال ونَدZه@/ مُناِدمُه الرجل@: Ìيب Ò¾و
يُنَدم ما بعض أحدYا من يكون ßيب�Ì Ú¿ال كأّن يقولون@: وناس نظر@/ وفيه ال¿Ìاب@,

/@ ß�ÒZند يا Ø Ôdفلذلک عليه@,

ورجـل أِسف@/ وتَنّدم@: وندامة نََدماً فعل ما ع	 ونِدم ء ãÏ¿ال ع	 نِدم ـ لسا
ِسدام وِندام ُسّدام نُّداٌم وقوم توبة@/ الندامة ا¡ديث@: ã|و َسدماُن@/ ونَدماُن ساِدم ناِدٌم
فـ2ن ã0وناَدم أيضاً@, نَدمانة وهو ُينادمه@, الّذيى ال¿Ìيب :@hوالنَّد سداَمي@/ ونَدامَي

/@ ãæونَدما ندZيى فهو ع	ال¿Ìاب@,

يا Ød Ìيبان Ú¿ال بعÎÉم وقال فائت@/ أمر ã| رأيى Øتغ� من Ì Ø»التح النََّدم@: ـ مفر
/@Fفعله	ع الندامة من FGأحوا يتعّقب Xا �Zند

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

والتحقيق@:
من وقـع ØFع اXطلـق واJٕنزجار اJن½Íاف هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن

قبيحاً@/ أو وحَسناً عم2ً أو نيّة نفسه

وغ�ها@/ والتوب واJٔسف ا¡زن عن اXاّدة [تاز القيود وwذه
له@/ العذر بعدم واJٕع#اف الندم@, مع ذنب عن رجوع فالتوبة@:

وجّل@/ عّز ٕاليه ء ãÏ¾ كّل عن رجوع واJٕنابة@:

ٕاتيانه@/ ã| له بالعذر يقّر ذنب ع	 ندم ٕاظهار واJٕعتذار@:

ال«Ìور@/ ويقابله القلب@, ã|صوصUٕانقباض وا¡زن@:
غ�ك@/ من أو فعلک من فات ع	ما حزناً يستتبع تلّهف واJٔسف@:

التلّهف@/ لوازمه ومن العقب@, ٕا� ء ãÏ¿ال ورّد تنحية :@Ì»ح



٧٥ ندم

Nالس الّذيى الظريف الصاحب اXتابع فهو لل¿Ìيب@: ]ع0ا£الس hالند وأمّا
Jّٕا وصحبته جلوسه من له bيب J الرجـل فهذا و¾Ìبه@, عمله ã| له عوناً ال¿Ìيب
فـهو باطنه@, ã| ثبت قد والندامة فعله@, ع	 نادم دا_اً وهو والتنّدم@, والتلّوم التحّزن
الثبوت ع	 الدالّة ة ß{شXا الصفة بصيغة عنه Øيع� هذا وع	 ,@ Õhوند بالندامة متّصف

اJستمرار@/ ع	 الدالّة اXفاعلة بصيغة أو

/@٥٤ . ١٠ ـ بالِقسط م Ôyبي ÒãÏ ßÉ وُق الَعذاَب رأُوا ا ØX النَّدامَة وا ØÌ Òºوأ
٣٤ ـ َكَفروا اّلذيَن أْعناِق ã| ا3ٔغhَل وَجَعْلـنا العذاَب رأُوا ا Ø ÒX النَّدامَة وا ØÌ Òºوأ

/@٣٣ .

با�ـور فzم كم ÔJ أن واXقهـوريّة الضعف حالة وحصول النََّدُم يوجب ف2
واJٔعFل النيّات من مyم سبق ]قتÏÉما َزون ÔNو بالعدل@, بيyم ×ÏÉيُق بل ,@ يى والتعدِّ

السّيئة@/

والُعـنق اXاّدّية@/ والتعلّقات وا¡دود التقيّدات هيى اJٔغ2ل ٕاّن غّل@: ã| وقلنا
يوجب ء ãÏ¾ ã| ء ãÏ¾ ٕادخال والغَّل واJٕستكبار@/ اòضوع يظهر وفيه الشخصيّة مظهر

الرقبة@/ ã| الغُّل بصورة اlJخرة ã| Ø	يتج الغَل وهذا ,@JًّوI
ابت2ء وهو اJٕبت2ء@, شّدة ع	 دJلة فيه اJٕظهار فٕاّن الندامـة@: ٕاÌºارهم وحـ�أمّا ا�Çزاء يـوم ã| أمره وتثبيت والتحق� والتوبيخ الطعن يوجب حيث ّ ثانويى

ا£ازاة@/ ٕاعFل
ã| وا ÛÌ Òºأ ما Òَع� فُيصِبحوا فzم@/// ُيسارعوَن َمَرٌض م ßwُقلو ã| الَّذيَن ي Ò<َف

/@٥٢ . ٥ ـ ناِدم� م ßÎ ß»أنُف
السّيئة@/ النيّة من قلوwم@, ã| وا ØÌºأ ع	ما الندم تعلّق اlJية ãGف



نديى ٧٦

هالٍة ÒP @ قوماً ُتصـيبوا أن ـنوا @فتبيَّ ِبَنبٍَأ فاِسٌق جاَء@كُم ٕان آَمنـوا الَّذيَن ا Ûv أ يا
/@٦ . ٤٩ ـ ناِدم� Ôrَفَعل َع�ما فُتصِبحوا

الشديد@/ واJٕنزجار النَدم يلحقه Øj عم2ً أو Jًقو منكم وقع ع	ما أيى

وأعFله نانيّة Ò�ا اعتقاداته ã| تشخيصا¡ّق ã| اJٕجxاد كّل xNد أن فللعاقل
اJٕنفراديّـة أعFله من ظهر وما منه وقع ]ا يتيقّن أن ٕا� اللسانّية@, ومنطقه اJٔركانيّة
والندامـة اJٕنزجار حـدوث عن واJٕطمينان اJٔمـن له Jصـل Ø�ح واJٕجBعّيـة@,

اXب�@/ واÌ»òان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ نديى
القوم Vلس وهو الناِديى ومنه اجتمعوا@, قتل@: باب من نَدواً القوُم ندا ـ مصبا
فيه@, Vتمعون والقوم Jّٕا ذلک فيه يقال Jو مثله@, واXنتََدي مثقل@, ّ والنَّديى ثهم@, ومتحدَّ
]كّة النَّدوة دار يت Ød ومنه الفعل من اXّرة والنَّدوة@: اÊºJٔء@/ هذه عنه زال تفّرقوا فٕاذا
ُيرجع دار لكّل مث2ً صار Øj Nتمعون@, أيى فzا@, يَندون كانوا م Øu@Jٔ ,@ ØãÏ Ò½ُق بناها ã�الّ
حـال للـقوم أÊºء هذه يقـول مَن ومyم أنديـة@, الناديى وbع فzا@, وNـتمع ٕالzا
طَّل من ندي أصابه يقال@: Xعان@, يطلق مقصور وهو اXطر@, أصله والنََّدي اجBعهم@,
بلل@, من أصاب ما والندي@: الصوت@, وندي ,@ ØÌ¿ال وندي ,@�òا وندي َعَرق@, ومن
أنداء@/ وا�مع السدي@, فهو أّوله يسقط الّذيى وأمّا الليل, آخَر ما@سقط وبعÎÉم@يقول@:
قـّوته عن كناية منه@: صوتاً وأندي وخ�اً@, فض2ً Zأ@ك أيى ف2ن@, من أندي وف2ن
/@Í½الق من Zأ@ك Fzف واXّد ضّمها@, من Zأ@ك النون Ì»وك الدعاء@, والنِّداء وحسنه@/

ا¢زيات@/ واÔXنِديات دعوته@/ ٕاذا قاتل@: باب من وِنداء مناداة وناديته

النـاِديى فاJّٔول ء@/ ãÏ¿ال ã| بلَل ع	 يدّل وقد Qـّمع@, ع	 يدّل ندي@: ـ مقا



٧٧ نديى

ã| جالسته وناديته@: /@ ّ بنديى فليس تفّرقوا@: وٕاذا حواَلْيه@, القوم يندو ا£لس :@ والنَّّديى
من اXاء ٕا� تعود Øj منه القريب اXرعي ٕا� اÌ¿Xب من تَنُدَو ن اJٕبل ونَدوة /@ ّ النَّديى
وجاء وأنداٌء@, نَدًي يقال معروف@, البَلل من النََّدي ـ اlJخر واJٔصل غدها@/ أو يَومها
ء ãÏ¿ب لف2ن ã ØGك نَِدَيْت وما بالنَّـدي@/ الشحم عن وا Øعـ� ا Ø[ور شـاّذة@, وهيى أنديـٌة
بُعـد الصـوِت@: نَدي الباب ومن َيتسـّخي@/ أيى أصحابه@, ع	 يتنّدي وهو يكرهه@,
َطرائق ع	 يدّل ء ãÏ¾ ٕا� Øتَغـ� ز ÔY وٕاذا أبعد@/ أيى منه@, صوتاً أندي وهو َمذهبه@,

وآثار@/

ناَدي أيى وتَناَدوا@, به@, صاح أيى وِنداًء@, مناداًة وناداه الصوت@/ النِّداء@: ـ صحا
يـريد ـ ناِديَه فليدُع ـ تعا� وقوله /@ الناديى ã| السوا ÒQ أيى وتَناَدوا@: بعضاً@/ بعÎÉم

عش�ته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
هو اليائّيـة@: ã|و Uاطبـة@/ ã| دعـوة هو واوّية@: اXاّدة ã| الواحـد اJٔصل أّن

واJٕبت2ل@/ ال#ّشح

اللغة@/ كتب ã| FGFٕاستع اXاّدت�وموارد oمفاه خولطت وقد

اòطاب@, ã| الدعوة أيى تنادياً@, فتَناَدي ويُناديه ِنداًء ناداه تقول@: الواويّة fن
كان@/ كلمة ّ بأيى

النداء@/ Mروف اXستعمل النحو علم ã| اXصطلح بالنداء له ربط J0عXا وهذا
/@J أم حرف بواسطة تكون أن من أعّم Uاطبة ã| الدعوة فٕاّن

اXفهوم�@: فٕاّن اJٕجBع@ا2Xزم@دعوة@وUاطبة@, مفهوم اXع0@بالكناية@: ومن@ذلک
مت2زمان@/ وا¢اطبة@, اJٕجBع



نديى ٧٨

دون من هو حيث من التجّمع مفهوم اُريد وٕاذا ا¡قيقة@, مصاديق من والكناية
Qّوزاً@/ يكون ا¢اطبة@: ٕا� نظر

2ÇRف هذا اسـتمرار@, ع	 ويدّل كاXناداة@, اXفاعلة من مصدر النِّداء ٕاّن Øj
من عاء كالدُّ ØËÉبال النُّداء له ويقال استمرار@, ب2 ّ فوريى ع	خطاب فيدّل Mرفه النداء

وَدعوًة@/ ُدعاًء يدعو دعا

موارد ã| ومشـتقّاtا النِّـداء كلمة انتخاب أوجبت ã�الّ هيى اòصوصيّة وهذه
الكرZة@/ اlJيات ã| اJٕستعFل

ار@, النّ أصحاَب ا)نِّة وناَديأصحاُب
ِرجا3ً@, ا3ٔعراِف وناَديأصحاُب

ا)ّنة@/ النّارأصحاَب وناَديأصحاُب
ابَنه@, نوٌح وناَدي
ه@, ربَّ نوٌح وناَدي

ه@, َربَّ ناَدي ٕاذ وأيّوَب
الظُّلFت@, ã|فناَدي

قومه@, ã| فرعوُن وناَدي

س@, قدَّ ÔXا بالواِد ربُُّه ناداُه ٕاذ

ا@, ßx ÒIِمن فناداها

,@oٕابراه يا أن وناديناُه

جرات@, Ô¡ا َوراِء من ُينادونَک اّلذيَن ٕاّن

,@ ãZكاÌ Ô¾مأينvُيناد ويوَم



٧٩ نديى

ا)ّنة@, ِتلكُم أن ونودوا
َقريب@, َمكاٍن من ُيناَدون ولئک اُ

َخِفيّاً@/ ِنداًء@ َربَُّه ناَدي ٕاذ

ٕاستمرار ãÏÉتقت موارد ã| الكرZة اlJيات هذه ã|استعملت اXناداة من فاXاّدة
الدعوة@/ مطلق 2Rف قليل@, بزمان ولو اòطاب

ÇUاطباً دعوته أيى فتَنادي@, ناديته فيقال@: اXناداة@, Xطاوعة فهو التناديى وأمّا
والنِّداء@/ الدعوة تلک ã| فأطاع

/@٢١ . ٦٨ ـ ع�َحرثكُم اغدوا ُمصِبح�أن فَتناَدوا hÍ Ú½كال فأصَبَحْت

/@٣٢ . ٤٠ ـ ُمدِبرين ُتولُّوَن يوَم ناِد التَّ يوَم عليكم أخاُف ã Ùæ ٕا قوِم ويا

ويا َحرثكم@/ ٕا� ّولوا ÒI أن جانب كّل من مناَدين كوuم حال ã| صاروا أيى
َعلون ÔQو جهـة@, كّل من تُناَدون حالة ٕا� فيه تصـ�ون يوماً عليكم أخاف ã Ùæٕا قوم
ومقاماtم وسيّئاtم وحسناtم أعGFم رابطة ã| ا¢تلفة@, النـداءات من مطاَوعة ã|

Iوي2ً@/ Jو ¼Íفاً يستطيعون ف2 اُمورهم وعواقب حاtJم وخصوصيّات

ع	خ2ف التضعيف Hفيف فٕاّن النّد@, ماّدة من جعله يصّح J التناد أّن وسبق
اlJيت�@/ ã| اXع0 فساد ٕا� مضافاً اJٔصل@,

/@١٩@.٧٣ @ـ اً وأحسن@َنِديّ َمقاماً Õخ� ß�الَفريق ُّ أيى للَّذين آَمنوا قالَ الَّذين َكَفروا
/@٢٩@.@٢٩ ـ نكَر ÔX ا ناديكُم ã| وتأتوَن بيَل السَّ وتقَطُعوَن جاَل الرِّ لتأتوَن أِئّنكُم

/@١٨ . ٩٦ ـ ناِديَه فلَيدُع خاِطئة كاِذبٍة ناِصيٍة

ا�Çمعيّة اÇXع0 هذا مصاديق ومن Uاطبة@, ã| الدعـوة ]ع0 النَّـدو ٕاّن قلنا
اXناداة@/ مظهر التجّمع هذا فكأّن ومناداة@, Uاطبة فzم التجّمعة



نديى ٨٠

فيه فٕاّن وغ�ها@: والدار والَمحفل الَمجلس ـ كلFت من أحسن التعب� وهذا
Uاطبة ã| الداعيى هو : فالناديى Uاطبة, ã|@الدعوة وهو منه@, اXفهوم ٕاشارة@ٕا�الوصف
ويأتون ا2òف ٕا� Uاطباtم ã| ويدعون فيه Nتمعون الّذيى Vل«Îم ع	 وينطبق

اXنكر@/
وابـت2ءه@, وفقره عجزه شاهد ٕاذا الكاذب اòاطٔي ٕاّن يراد الثالثة@: اlJية وأمّا
ãÏÉفيقت ومصاحبة@/ وVالسة ومؤانسة Uاطبة ٕا� يدعوه كان الّذيى وهو ناديَه فليدع
دعوته@/ ã| وNيبه البليّة تلک عنه ليكشف ومصاحبه جليسه يناديى أن السابق اXناداة
كشَف لكوَن ÒZ hف ُدونِه ِمن Ôrزعم الَّذيَن ادُعوا ُقل ـ نظ� الكرZة اlJية وهذه

/@٥٦ . ١٧ ـ hًوي ÒI و3 عنكُم ØÍ ÛÉال
ا£لس ]ع0 الناديى وليس الكرZة@/ اlJيات هذه ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

وا¢اطبة@/ التحّدث ٕا� ]ع0الداعيى بل ث@, واXتحدَّ
]ع0 وهو يائيّاً النَدي من مش}ة صفة كال¿Ìيف ّ فالنَّديى اJُو�@: اlJية وأمّا

والسخاء@/ العطاء وترّشح اJبت2ل

الرجل@: وتَنّدي ابتّل@/ ُء@: ãÏ¿ال ونداَوة@, نَدًي علم@, باب من ينَدي نِديى يقال@:

والنَّـِديى والنديّة ّ والنِديى واòـ�@/ والفضل ا�ود والنََّدي@: /@ وَترّويى وتَفّضل تسّخي
وا�واد@/ اXبتّل والنِدَية@:

Lن القرآن@: آيات قبال ã| وانكسارهم عجزهم بعد الكافرون يقول اlJية ã|و
َنديّاً@/ وأحسُن َمقاماً Õخ� ـ@ ظاهريّة يّة مادِّ جهة ã| اJٔعلَون

العـمل برنا¶ جهة ã| اòـ�يّة ويراد العمـل@, وفعليّـة اJٕنتصاب Tّل اXقام@:
Dف النـدي ã| وا¡سن بالشخص@/ يتعلّق Dف وهذا الدنيوّيـة@, اJُمور ã| واJٕشتغال
اJّٔول أّن Fك اJٕجBعّية@/ اJٔعFل من فيكون للغ�@/ واòدمات ا�òيّة باJٔعFل يتعلّق



٨١ نذر

اJٕنفرادّية@/ اJٔعFل من

الندو@/ من أخذه يناسب Jو اليائّية@, من اlJية ã| ّ فالنديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نذر@:
يكاد Jو اJٕب2غ@, اJٕنذار@: منه Hّوف@, أو Hويف ع	 تدّل كلمة نذر@: ـ مقا
ٕاذا Oاف أ@نّه وهو النَّذر@, ومنه بعضاً@/ بعÎÉم ف خوَّ وتَناَذروا@: التخويف@/ ã| Jّٕا يكون
وا�مع اÔXنِذر, والنَّذير: مyم@/ فاستعددت@Gم@وحِذرت نِذرتwم ثعلب@: قال أخَلف@/
منه@/ ا¡ديث ã| اXوِضحة ونَذر أوِجَب@/ أيى نُِذر@, كأ@نّه Nب@, ما أيضاً@: والنَّذر النُُّذر@,

حديث ã|و قتل@, باب من لغة ã|و بابÍÈب@, من نذراً كذا % نذرت ـ مصبا
الرجل وأنذرت البخيل@, مال به يُستخرج ولكن قضاء J@َيرّد النَّذر فٕاّن %ِ J@تُنِذروا ـ
كقوGم التخويف@, ã| يُسـتعمل ما Zوأ@ك مفعـول�@, ٕا� يَتعّدي أبلغـته@, ٕانذاراً@: @كذا
نُـُذر@/ وا�مع وَنـذير@, مُنِذر والفاعل عـذابه@, فهم خوِّ أيى ـ@ ِزَفة@ Ð3ا يوَم وأنِذرُهم ـ@@
ب�الفعل�@/ فارقة فالصلة ,@ Ó0ومع وزناً فعلم به أعلمته مثل به@, فنَذر بكذا وأنذرته

نذرت يقال@: أمر@, دوث Ô¡بواجب ليس ما ع	نفسک توِجب أن النَّذر@: ـ مفر
والنَّـذير@: Ìºور@/ فـيه ٕاخبار التبش�@: أّن Fك Hويف@, فيه ٕاخبار واJٕنذار@: أمراً@/ %
ذلک َعِلمت أيى نِذرت@, وقد غ�ه@/ أو كان ٕانساناً ٕانذار فيه ء ãÏ¾ ع	كّل يقع نذر@, ÔXا

وحِذرت@/

تزّهد@/ اعðل@, للرهينة@, نفسه نَذر oناَزرq ـ قع

عهداً@/ ع	نفسه أخذ نَذر@, oناَدرq
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نذر ٨٢

والتحقيق@:
ٕانـذاراً@/ Hويف كّل وليس بالقول@, Hويف هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن

التبش�@/ ويقابله

وال«Ìيانيّة, من@الع�يّة مأخوذ فهو ع	عمل: واJٕلðام ]ع0@التعّهد النَّذر وأمّا
/@Fzف الذال لفقدان الدال@, أو بالزاء اللغت� ã| وهو

اJٕلðام ã| فٕاّن واJٕنذار@, كالتخويف Ø ãالقو� واJٕلðام التعّهد ذلک أّن ٕا� مضافاً
شديدة@/ وTدوديّة وIذيراً تضييقاً القاطع

كونه ]ناسبة اXاّدة@, من ا£ّرد ã| واJٕلðام التعّهد مفهوم يستعمل اللحاظ وwذا
الوقوع@/ أو الصدور حيث@ي2حظ@فيه@جهة من@أفَعل@متعّدياً, ومفهوم@التخويف @كال2ّزم@/

الصـفة ثبوت أيى الثبوت@, جهة ٕا� فيه النظـر فٕاّن صفًة@: النـذير كلمة وأمّا
ٕانـذار ذاته oصq Ø ã الن فكأّن واÇXبالغة@, للشّدة الصيغة wذه Øويع� للذات@, وا¡دث

الثابتة@/ الصفة متّصفwذه نفسه ã| وهو

والثبوت والشّدة اXبالغة جهة فيه في2حظ ,@ Ø ã الن غ� ع	 اطلقت ٕاذا وهذكا
:@ ã| Fك الوصفّية@, ã|

/@١٠١ . ١٠ ـ يؤِمنون 3 َقوم َعن والنُُّذر ياُت Ð3ا ã�تُغ وما

/@٣٠ . ٥٤ ـ ونُُذر ãèَعذا كاَن َفكيَف

فيه يثبت ما والنـذير ـع�@, والسَّ ُعر والسُّ وال«Ìير ر ÔÌ Û»كال النـذير bع فالنُُّذر
Jزماً جعله بعد Ò0تُب يى اXتعدِّ من ة Ø{شـXا الصفة فٕاّن قول@, أو شخص من الوصف

الع�@/ ØËÉب ٕا�فُعل وص�ورته



٨٣ نذر

اXوضوع@, ã|الوصف ع	ثبوت يدّل النـذير أّن واJٕنذار@: ب�النـذير والفرق
به@/ وقيامه الفاعل من ا¡دث صدور جهة ع	 يدّل واJٕنذار

فيقال@: قول@, ã| أو شخص من موضوع ã| الثبوت جهة ٕا� النذير ã| فالنظر
اJٕنذار@/ جهة فيه ثبت نذير وقول ٕانذار@, صفة فيه نذير Ø ã ن

وهيى اXقصـود ٕا� وسـ� توّجه فzا ما فاlJية والنذير@: اlJية ب� الفرق وأمّا
اXطلوب@/ ٕا� واGداية السوق جهة ففzا ٕاليه@/ للوصول الوسيلة

اXوانع رفع جهة ففيه ا2òف@, عن والتحذير التخويف صفة فيه ما والنذير@:
والض2ل@/ اLJٕراف ودفع

اXنِذر@: عليه ويطلق تعا�@, ع	ا% النذير يطلق J هذا وع	

/@١٤ . ٩٢ ـ َتلظَّي ناراً وا3ُو�فأنَذرتكُم ِخرةَ Ðhَل َلنا وٕانَّ
/@٣ . ٤٤ ـ ُمنِذرين ُكنّا ٕانّا ُمباركة َليلٍة ã| أنزلناه ٕانّا

يتحقّق وبه اXتعال@, ا% ٕا� السلوك ã| ٕابتدائيّة أّوليّة مرحلة ã| اJٕنذار ٕاّن Øj
وا2òف اLJٕراف@والكفر يثبت التخّوف@والتحّذر: وبانتفاء ٕا�الس�@, التوّجه@وا¦ايل

والعذاب@/

الكفر@: اJُو�من اXرتبة ã| بالنُُّذر التكذيب فيذكر

بالنُُّذر@, وُد Ò\ َبْت @كَذَّ

/@٢٣ . ٥٤ ـ بالنُُّذر لوط قوُم َبْت @كَذَّ

بتكذي}ا@: وتوأماً النُّذر متعاقب ã|العذاب ويذكر

ـ ونُُذر ãèَعذا كاَن فكيَف فعَقر فَتعاطَي ونُُذِر@/ ãèَعذا كاَن فكيَف عاٌد َبْت @كذَّ
/@١٨ . ٥٤



نذر ٨٤

الرسالة@: ٕاب2غ مقام ã| بالتبش� توأماً ويذكر

/@٢١٣ . ٢ ـ وُمنِذرين Ìيَن Ù¿ُمب Ò� النَّبيِّ Kُا فبَعَث

/@٤٨ . ٦ ـ وُمنِذرين Ìين Ù¿ُمب ٕا3ّ Ò�رَسل ÔX ا ُنرِسُل وما

/@٢٤ . ٣٥ ـ وَنذيراً بَش�اً با¡قِّ أرَسلناَك ٕانّا

اÇXع0 وهذا أمر@, قبال ã| طبيعيّة Uصوصة وط2قة انبسـاط هو Ì¿ُالب فٕاّن
اJٕبتداء قبل يكون وهو ٕا�مطلوب@, ا¦ايل وحصول واJٕقبال والتوّجه للxيّؤ مقّدمة
ٕانذار بوسـيلة اXانعة واJٔعFل ا2òف عن والتجّنب ه ØPالت مرحلة وبعده بالسلوك@/

اXنذرين@/
:@Fwواللمس الذوق مقام ã| والنُُّذر العذاب ويذكر

ونُُذِر@/ ãèَعذا فذوُقوا@ م Ô Òy أعيُ فَطَمْسنا َضيِفِه َعن راَودوُه وَلَقد
/@٣٧ . ٥٤ ـ ونُُذر ãèَعذا@ فذوُقوا @ ُمْستَِقرٌّ َعذاٌب ةً ُبكَْر َصبََّحُهم وَلَقد

ا¡واّس من حاّسة@, ّ بأيى ء ãÏ¾خصوصيّات من ٕاحساس^وذج الذوق ٕاّن قلنا
والعـذاب البَطشة أنَذرهم حيث لوط بقوم مربوطة واlJيات الباطنّية@/ أو الظاهريّة

بالنذر@/ و[اَروا فكّذبوه

واJٕنـذارات الوعـيديّة اJٔقوال آثار من ^Çوذج مّس النُُّذر@: َذوق من واXراد
اJٔقـوال تـلک آثار وأَحّسوا فرأوا لوط@, م Øzنب من وقعت ã�الّ والتحذيرات الواقعة

موtم@/ قبل اòارج ã| اXنذرة
العـذاب من Ø ãeجز مقدار الدنيا ا¡ياة ã| العذاب Xس فٕاّن وق@: بالذَّ والتعب�

اlJخرة@: ã|الثابت

/@٤٨ . ٥٤ ـ َسَقر َمسَّ ذوقوا ع�وجوههم النّار ã| ُيسَحبون يوَم



٨٥ نزع

للناسعن اJٕنذار هو واJٕب2غ@: الدعوة مقام ã| للرسول وظيفة أّول أّن فظهر
وغضبه@: عذابه يوجب ØFوع ا% عذاب

/@٢ . ٧٤ ـ فأنِذر ُقم ثِّر دَّ ÔXا ا Ûv أ يا
اُنِذَر ما َقوماً حoلُتنِْذَر الرَّ الَعزيِز Wيَل ُمستَقoتَ Íاٍط ß¼ Òَع� Ò�رَسل ÔX ا َن ß ÒX ٕانََّک

/@٦ . ٣٦ ـ آباؤُهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نزع@:
ونزع مثله@, وانðعته قلعته@, ÍÈب@: باب من َنزعاً موضعه من نزعته ـ مصبا
أبـيه وٕا� أيضاً@, واشتاق ٕاليه ذهب نزاعاً@: ء ãÏ¿ال ٕا� ونزع عزله@/ عامله@: السلطان
اÇXوت@, ع	 أ¾Ìف َنزعاً@: اXريُض ونزع مّدها@/ القوس@: ã| ونزع أشـ}ه@, وLوه@:
ٕا� النفُس ونازَعت عنه@/ وأقلع كّف نزوعاً@: ء ãÏ¿ال عن ونزع ا¡ياة@/ قلع ã| واXع0
وِنـزاعـاً@: منازعة كذا ã| ونازعـتُه مثـله@/ ونزَعْت اشـتاقت@, وِنزاعاً@: ُنزوعاً ء ãÏ¿الÌ Ò»Lا تِعب@: باب من نزعاً ونِزع اختلفوا@, القـوم@: وتنازَع فيه@/ وتَنازعا خاصمته@,
وموضع َنْزعاء@/ يقال Jو َزعـراء@, واXرأة َأنَزُع@, فالرجل ج}ـته@, ã جان عن عر الشَّ

َنَزعتان@/ وYا َنَزعة@, الPع

واPßXعة الPع@, الشديد واPßXع@: ء@/ ãÏ¾ ع	قلع يدّل صحيح أصل نزع@: ـ مقا
طـيِّب و¾Ìاب تـَر@كـه@/ ُنُزوعاً@: اJٔمر عن ونَزع العسل@/ مُشتار مع يكون لعقة ßXكا@
َنـزوع@: iوب اJٔنزع@/ رأس من اXوضع عة@: Ò ÚPوال ال¿Ìب@/ مَقطع طّيب أيى اPÒXعة@,
وأراد ا¡Çّق@, ٕا� رجع أيى عـة@, Ò ÚPال ٕا� اJٔمر وعاد باليـد@/ مyا يPُع الَقعـر قريبة
قـريب وف2ن بال«Îم@/ وَتره Nذب القَوس ã| ع ßPي الّذيى وهو نازع@, bع عة Ò ÚPبال
أو َمرعاه ٕا� حّن ٕاذا ناِزع@, وبع� رأيه@/ الرجل@: عة ÒPَوم اXهّمة@/ قريب أيى اPÒXعة@,



نزع ٨٦

َنزيع@/ غريب وكّل وحده@/ اXاء عليه ع ÒPُي الّذيى ا�مل وع@: ÚPوال وطنه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
القلع أّن Fك Tّلـه@, من وقلعه ء ãÏ¾ جذب هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن
السلطان نزع مصاديقه@: ومن باق@/ منه bيب J Mيث أصله من ء ãÏ¾ نزع عن عبارة
عن والPوع اXوت@/ ع	 وٕا¾Ìافه ا¡ياة عن اXريض ونزع ومقامه@/ Tلّه عن عامله
رأسه مقّدم من الشعر وسقط Ì»Lا الّذيى وهو واJٔنزع عنه@/ واJٕعراض ب#كه اJٔمر

منه@/ قريبة ãæمعا ã| اXاّدة من الصيغ تستعمل اJٔصل هذا وبلحاظ ا�}ة@, فوق

ء ãÏ¾ ٕا� وا¦Çايل ء ãÏ¾ عن اJنقطاع ع	 فتدّل ٕا�@: Mرف اسـتعملت وٕاذا
ٕاليه@/ اشتاقت أيى ء@, ãÏ¾ ٕا� النفُس نازَعت فيقال@: آخر@,

فيقال@: موضوع@/ ã| وIقّقه الPع امتداد ع	 فتدّل :@ ã| Mرف استعملت وٕاذا
ء@, ãÏ¾ ã| rتَنازع فٕاّن اJٔمر@, ã| rتنازع فيه@/ وتنازعا القوس@, ã| نزع

/@٦٧ . ٢٢ ُمْستَقoـ ُهدًي Òلََع� ٕانََّک ٕا�َربَِّک وادُع ا3ْٔمِر ã| ُيناِزُعنََّک hَف

عـ	 الدالّـ� والتـفاعل اÇXفاَعلة بـصيغة عـنه التـعب� يناسب اXع0 وهذا
مع0اXطاوعة@/ فيه والتفاعل اJٔلف@, بوجود اJستمرار@,

عمل@, أو رأيى من فيه ØFع Ë½òا قلع ã| استمرار عن عبارة أمر ã| فاXنازعة
ا¡ّق ٕا� الدعوة Oالف فٕانّه عنه@, ّ مyيى وهو وا¢اصمة@, ا£ادلة يشـبه اXع0 وهذا

اJٔنانّية@/ ونزع ا2òف ورفع وتلي�القلوب ا¡قيقة oوتفه

والكّف@/ وال#ك ع	اJنقطاع فتدّل عن@: استعملتMرف وٕاذا

من تسـتفاد ا Ø̂ ٕا الزائدة واòصوصيّات اXوارد@, هذه bيع ã| Tفوظ فاJٔصل



٨٧ نزع

صيغة@/ خصوصيّة أو حروف ضميمة من اòارجّية@, القرائن

/@٤٧ . ١٥ ـ ُمتقاِبل� ٍر ÔÌ Ôº َع� ٕاخواناً ِغلٍّ ِمن صدورِهم ã| ما ونََزْعنا

عن الِغّل بPع تتحقّق ا Ø̂ ٕا والوفاق وا¤بّة اJُخّوة أّن ع	 الكرZة اlJية فتدّل
صفات mذما من فيه@, وتلّوناً وانكداراً اً Øيوجب@تغ� الصدر ã| ما@يدخل وهو الصدور,

/@ رأيى فساد من أو وا¡سد@, والبخل @كاJٔنانيّة

واXغالبة وا£ادلة باXنازعة J الPع wذا يتحّصل ا Ø̂ ٕا والوفاق اJُخّوة فتحقّق
والشقاق@/ ا2òف ازدياد موجب اXنازعة فٕاّن والقهر@,

/@٤٦ . ٨ ـ كُم ÔJر وَتذهَب فَتْفَشلوا  َتناَزعوا@ و3 ورسولَه Kَا وأطيعوا

/@٤٣ . ٨ ـ Ôrوَلَتناَزع Ôrَكث�اً @َلَفِشل أرا@َكهم ولَو

وقد للتنازع مقّدمة يكون قد وهو /@oوالتصم اJٕرادة ã|وضعف tاون الفشل@:
التـنازع ب� ت2زم حال@: ّ أيى وع	 اXـوارد@/ اخت2ف ع	 له@, مقّدمة التنازع يكون

ãGيُن حgاً@: أو موضوعاً أمر تشـخيص ã| oوالتصم القاطعيّة وجود فٕاّن والxاون@,
واJٕخت2ف@/ وا£ادلة التنازع حدوث

/@٢٣ . ٥٢ ـ oتأث و3 فzا 3 لغٌو كأساً@ فzا@ يَتناَزعون

هو والكأس Tّله@/ عن ء ãÏ¾جذب هو والPع الPع@, استمرار هو التنازع قلنا
برزخيّاً أو ماّديّاً القلب@, باخت2ف@مراتب وال¿Ìاب@Oتلف@نوعه ¾Ìاباً, ا¤توي القَدح
م¿Ìوب من ا¡ال يوافق ¾Ìاباً واقتضائها ا¡اJت Iّول جهة ومن ,@Fyم ألطف أو

غ�ها@/ أو للتسك� أو للتعديل أو بارد أو حاّر

حاÇtJم ÏÉقت[ ٕالzا ا�نّة أهل شوق ا�ـّنة@: ã|الكأس جذب من واXراد
/@ ّ طبيعيى بنحو الطلب هذا واستمرار ا�ّنة@, nعا ã| ومقاماtم



نزع ٨٨

اÌ¿Xوبات ã| ي#اءي Fك oتأث Jو لغـو wا يقارن J اJٕسـتفادة هذه ٕاّن Øj
والتـوّجهات اXعنويّة وا�ذبات الروحانيّة ا¡اJت أثر ã| ا Øuٕا بل اXاّدّية@, الدنيويّة

ّية@/ ×GJٕا
Ë¼احم@والتخاðخت2ف@والJا@يلحقه@ا Ø̂ الPع@ٕا استمرار وGOJ@أّن@التنازع@وهو
Dوف اXاّدة وراء ما nعا ã| وأمّا الدنيوّيـة@/ اJُمور Tدودة ã|و اXاّدة nعـا مضيقة ã|
J@مضيقة وسيعة nالعا تلک ٕاّن حيث ف2@تزاحم@فzا ّية@: غ�مادِّ روحانيّة باُمور يرتبط

فzا@/ القلوب ã| غلول Jو Ë¼اH Jو اخت2ف Jو فzا
/@٤٧ . ١٥ ـ ُمتقاِبل� ر ÔÌ Ôº َع� ٕاخواناً ِغّل ِمن ُصدورهم ã| ما ونَزعنا

َسـْبقاً فـالّساِبقاِت َسْبحاً@ ات ßMوالّسا َنْشطاً اِشـطاِت والنّ َغْرقاً والنّاِزعاِت
/@١ . ٧٩ ـ أْمَراً َدبِّراِت ÔXفا

اJٕخـتيار عـنه ãGيـنت ÇMيث آخر ء ãÏ¾ اسـتي2ء ã| ء ãÏ¾ ص�ورة الغرق@:
قـلوب ـ بـقرينة ٕاÇGّية@, حكومة Iت اJٕستغراق حال ã| أيى حال@, وهو والقدرة@,

واجفة@///

السلوك من اòمس اXراحل من اJُو� اXرحلة ٕا� ٕاشارة الكرZة اlJية وهذه
والغفلة@/ اXاّدة Tيط عن الPوع وهيى ا%@, ٕا�

والتوّجه الس� ã| oوالتصم الفكر oكI أيى ,@oوالتحك العقد ]ع0 والنَّشط
الوظائف@/ ã| واXراقبة الصا¡ة باJٔعFل اXتعال@, ا% ٕا�

وخصوصيّات اXباركة اlJيات أوضحنا وقد الثانية@/ اXرحلة ٕا� ٕاشارة وهذا
اللقاء@/ رسالة ã|مسòا اXراحل هذه
والدبر@/ والسبق السبح راجع

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



٨٩ نزغ

نزغ@:
بيyم@/ ذات أفسد ب�القوم@: ونزغ ب�ٕاثن�@, ع	ٕافساد تدّل كلمة نزغ@: ـ مقا

ذات بفساد ع	بعض بعÎÉم aل أيى َنزغاً@, بيyم ف2ن نَزغ ـ ٣٨٤.٤ الع�
غ@/ Ú ÛPال الُعداة أقاويَل واحَذر ُرؤبة@: قال وٕاخوانه@/ يوسف من الشيطان نزغ Fك بيyم@,
ونَزغ بيyم@, بفساد بعض ع	 بعÎÉم فتَحمل ب�قوم غ ßPَت أن غ@: ÚPال ـ لسا

الّذيى الك2م غ@: ÚPوال ع	بعض@/ بعÎÉم وaل وأفَسد أغَري َنزغاً@: غ ßPغ@وي ÒPَم@يyبي
ã| سـه ÒKو َوساِوسه الشيطان@: وَنْزُغ حركة@/ Òæأد حّر@كه ونَزغه@: النّاس/ ب� يُغريى
أبو أصحابه@/ ع	 يُفسده ما قلبه ã| ãbيُل ã0يع ,@ ãÏ¼عاXا من ل2ٕنسان ل يُسوِّ القلب]ا
ِمـPغ ورجل بيyم@/ اJٕفساد من هذا كّل ومأست@: ونزأت القـوم ب� نزغت زيد@:
فيه وطََعن سه Ò ÒK وَنَزَغه@: والطعن@/ الَوخز شبه والPغ@: الناس@, يPغ وَنّزاغ@: وِمPغة

َنَسَغه@/ مثل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو وسوسة بوسيلة القلب@, ã| وفساد ØÌ¾ ٕالقاء هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
,@ والرميى واJٕفساد@, والطعن@, اJٕغراء@, آثاره@: ومن جّن@/ أو ٕانس من عمل@, أو @ك2م

والنخس@/ والتحريک@,

هـذه أّن Jّٕا والPك@/ والغـرز والنخس والنسغ الندغ مواّد اXاّدة@: من وقريبة
/@ ّ اXاّديى الطعن ã| تستعمل اXواّد

تعريف ã| به اXعمول هو Fك التعريف@, مقام ã| اXواّد هذه oمفاه تداخلت وقد
/@ Ø ã التقري بالتعريف Gفيكت اللغات@, ãæمعا



نزغ ٩٠

التفسـ� كتب من النقل اللغة@: تفسـ� ã| اLJراف موارد من ٕاّن كراراً@ وقلنا@
اÇXورد@, يقتضيه ما حسب ع	 اللغة مع0 توضيح Ìين Ø»فXا نظر ٕاّن حيث للقرآن@,
من خاّص@, مورد كّل تناسب Uتلفة oفاه[ Uتلفة موارد ã| واحدة كلمة Ìون Ø»فيف

Iقيق@/ دون

زٌغ نَ يطان الشَّ ِمن Wَغنََّک يَ ا)اِهل�وٕاّما بالُعرفوأعِرضَعن وأُمر العفَو ُخِذ
/@٢٠٠ . ٧ ـ oَعل يٌع Òd ٕانَُّه Kِبا فاستَِعذ

وسوسة بٕالقاء كان@, وسيلة ّ بأيى وفساد ÝÌ¾ م2ٍق الشيطان من ي2ُقِک وٕان أيى
الشيطانّية@/ الPغة هذه من وجّل@, عّز با% فاستعذ عقيدة@: فساد أو نيّة سوء أو

ا¢الف�ـ مقابل ã| بالُعرف@, واJٔمر العفو أخذ مورد ã| اXورد هذا ã| غة ÚPوال
َيسَمعوا@/ َدي3 ÔGا�ٕا َتدُعهم وٕان

العفو ٕا� بالنسبة خاّصاً اXـورد كان وٕان اJٕلقاءات@, أLاء bيع عامّة فاlJية
ال�نا¶@/ wذا العمل ã| وتوانياً تساTاً الPغ يوجب Ø�ح اXعروف@, وٕاجراء

/@١٠٠ . ١٢ ـ ãçٕاخو Ò�وب ã�بي ْيطاُن الشَّ نَزَغ أن بعِد ِمن الَبدِو ِمن @بكُم وجاَء

/@٥٣ . ١٧ ـ م Ô Òyبي Wغ يَ يطاَن الشَّ ٕانَّ أحَسُن هيىَ ã+ الَّ َيقولوا ِلِعباديى وُقل

وسوء والبغضاء العداوة أوجب Ø�ح بيننا@, Dف نيّة سوء Òbوأل الشيطان نَزغ أيى
فينا@/ والقول العمل

ٕا� يوحيى الشيطان فٕاّن أحسن@, هو ما وليقولوا أقواGم ã| ا% عباد وليتوّجه
اJٔقوال@/ ã| وفساداً اً ØÌ¾ قلوwم

:@ ã| Fك وهذا@



٩١ نزف

. ٢٣ ونـ ÔÍ ÔÉ ÒJأن َربِّ ِبَک ياط�وأعوذُ الشَّ زات Ò ÒYِمن بَک أعوذُ وُقلربِّ
/@٩٧

ـته منيَّ اُ ã| ـيطان الشَّ Ò,أل Ø� Ò] ٕاذا ٕا3ّ Ý ã& نَ و3 َرسـوٍل َقبلکِمن ِمن أرَسلنا وما
/@٥٢ . ٢٢ ـ آياِته Kُا كم ÔJ @ Ú Ôj ْيطاُن الشَّ ã,ُيل ما Kا فَينسُخ

واGمز@: واJٕلقاء ب�الPغ الفرق وأمّا

مطلق فهو ,@ ØÌ¾ أو خ� ã| ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| يكون أن من أعّم اJٕلقاء أّن
ٕارتباط@/ شيئ�مع مقابلة

تضعيف@/ وبقصد نيّة بسوء وIامل وتنقيص تعييب هو واGمز@:
/@ ØÌ¾و فساد ã|القلب ع	 اJٕلقاء فيه يعت� والPغ@:

:@ ã| Fك فهو ـ الPغ دفع وأمّا

/@٥٢ . ٢٢ ـ آياِته Kُا كُم ÔJ Ú Ôj يطاُن الشَّ ã,ُيل ما Kُا فَينسُخ

Ø	يتج وما وكدورة@/ ظلمة فهو ٕاليه@: وينسب الشيطان جانب من يظهر ما فٕاّن
الظلمة ترتفع منه@: وفضل ورaة بلطف Ø	Q ٕاذا والنور نور@, فهو الّرaن@: جانب من

قهراً@/

/@٢٥٧ . ٢ ـ الّنور �ٕا Fت الظُّلُ من ِرُجهم ÔO آَمنوا الَّذين Û ã�َو Kُا

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

نزف@:
كّلـه@/ خرج دمـه@: وُنِزف وانقـطاع@, ء ãÏ¾ نفـاد ع	 يدّل أصل نزف@: ـ مقا
وأنَزفوا: ء/ ãÏ¾ بعد البiشيئاً من اXاء نزح ف: ÚPوال عقله@/ @ُنِزف أيى َنزيف@, كران والسَّ



نزف ٩٢

وُنِزف يPُف@/ J Mر وهو الُغرفة@/ فة@: ÛPوال ¾Ìاwم@/ انقطَع وأنَزفوا@: بiهم@/ ماء ذهب
حّجته@/ انقطعت اòصومة@: ã| الرجل

َفصد@/ أو Mجامة استخرجه ٕاذا ÍÈب@: باب من َنزفاً دمَه ف2ن نَزف ـ مصبا
فَعيل َنزيف فالرجل ضعف@, Ø�ح بكZة الدم منه خرج اXقلوب@: من َنزفاً الدم ونَزفَه
Jو يـتعّدي ,@ هيى فت ÒPف كلَّه@, ماَءها استخرجت نزفاً@: iالبـ ونَزفت مفعول@/ ]ع0

ومتعّدياً@/ Jزماً أيضاً ّ الرباعيى يستعمل ,@ هيى فأنَزفت أنَزفxا@, يقال@: وقد يتعّدي@/

كران والسَّ عنه@/ انقطع أيى مPوف@, َنزيف فهو ف2ن@, دم ُنزف ـ ٣٧٣.٧ الع�
والفعل ء@, ãÏ¾ بعد شيئاً الyر البiأو من اXاء َنزح ف@: ÚPوال عقله@/ مPوف أيى َنزيف@,
عروقه يِبست Ø�ح عِطش للّذيى ويقال@: مع@/ الدَّ ف@: ÚPوال َنزفة@/ منه والقليل ف@, ßPَي

َنزيف@/ لسانه@: وجّف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
آخر ء ãÏ¾ باطن من واستخراجه ء ãÏ¾جذب هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
أو بفصد الدم واستخراج /@iالب أو الÇyر عن اXاء نزح مصاديقه@: ومن ينقطع@/ Ø�ح
وذهاب والتوّجه@/ العقل بانقطاع والسكر ينفد@/ Ø�ح الدمع وسي2ن البدن@/ عن غ�ه

فيه@/ واXاء الرطوبة بBميّة البدن ã|والعطش اليبس وظهور وانقطاعها@/ ا¡ّجة
البعد@/ مع0 فيه ي2حظ الPح أّن والPح@: ب�الPف والفرق

أو خارج@, آخر ء ãÏ¾ ٕا� الفعل تعلّق فباعتبار اXاّدة@: ã| واللزوم التعّديى وأمّا
/@iالب وُنزفت ماءها@, استخرج ٕاذا ,@ Òiالب الرجُل نَزف فيقال ء@/ ãÏ¿ال نفس ã| ÇIقّقه
ã| فاXاّدة بالطبع@/ iالب نفس جانب من الPف لوحظ ٕاذا ,@ هيى وأنزَفْت Ôiالب وَنزفت



٩٣ نزف

الثـبوت مـع0 فيه ي2حظ ة@, Ø{مشـ صفة فلكونه يف@: ÚPال وأمّا متعّدية@/ الصورت�

ØËÉب فُعل ٕا� ينقل منه الصـفة بناء اُريد ٕاذا اXتعّديى ٕاّن قوGم@: مع0 وهذا واللزوم@/
الصفة@/ تب0منه Øj الع�@,

عyا ُهم و3 َغوٌل فzا للّشاِرب�3 ٍة لَذَّ َبيضاَء à�َمع ِمن بكأٍس م ßz َعلَ ُيطاُف
/@٤٧ . ٣٧ ـ فون ÒW يُ

واJٔطعمة اÌ¾Jٔبة bيع ã| اXع0جار وهذا ء@, ãÏ¾ ã| وفساد ØÌ¾ نفوذ الَغول@:
يـتعلّق ما bيع ã| وهكذا والتسّنه@, Øالتغ� يعرÎÈا J ا Øuفٕا ا�ّنة@, ã| ã�الّ والفوا@كه

فساد@/ يع#يه Jو ØÌ¾ يلحقه ف2 با�نّة
ã| Oتـلط ف2 وِنعمها@, oالنعـ جنّات من ذ@كر ما ٕا� يرجع التأنيث وضم�

/@nأ Jو ØÌ¾ Jو َغْول عي¿Îا
أّن واÇXراد باطنه@/ من واستخراجه آخر ء ãÏ¾ ب� من ء ãÏ¾ جذب والPف@:
أبداً@/ فzا متنّعمون وهم عyا َرجون ÔO Jو ا�نّات تلک ã| ا¢لَص�خالدون ا% عباد

ا�نّـة هذه نعFت ã| ومسـتغرق� Tاط� كوuم ٕا� ٕاشارة بالPف@: والتعب�
wا@/ متنّعم� وJ@يزالون

و3 َعyا عون ُيصدَّ 3 ///@oالنَّع َجنّات ã|بون اXقرَّ اولئَک الّساِبقون والّساِبقون
/@١٩ . ٥٦ ـ فون ßW يُ

منقطعاً@/ ء ãÏ¿ال جعل والتصديع معنوّية@, ماّدّية@أو مهّمة اُمور ã|@قطع هو دع الصَّ
Tيط@/ عن آخر ء ãÏ¾ استخراج أو فيه يكون Tيط عن النفس استخراج واJٕنزاف

Jو دا_�@, فzا متنّعمون وهم ,@oالنع جنّات ã| السابق� اXقّرب� أّن واXراد
تلک عن اòروج يطلبون ف2 عyا@, أنف«Îم يستخرجون Jو عyا منقطع� َعلون ÔN



نزل ٩٤

قول@/ أو عمل أو بنيّة ا�نّات@,
أن دون من وسـيعة@, روحانيّـة oنع وجنّات قرب مPل ã| يعيشـون م Øuفٕا

أنف«Îم@/ من ان½Íاف أو خارجيّة موانع يتعّرضGم

تلک ã| ٕانكداراً يوجب مانع أعظم فٕاّن اXورد@: ã|نزافJٕوا التصديع ذ@كر وأمّا
اòارج@, من التصديع ٕاZكان Qويز هو التذاذها@: ã| Jً2واخت فzا واضطراباً العيشة

النفس@/ باطن من واJٕنزاف

ا�ّنة@واJٕطمينان@بدوامها عيش ã| وانكداراً تنّغصاً اJضطراب@يوجب هذا فٕاّن
بثباtا@/ القلب وعقد

مـرتبة فٕاّن باXعلوم@: الثانية ã|و ا£هول بصيغة اJُو� اlJية ã| التعبـ� وأمّا
الطـمأنينة مقام ٕا� وصلوا وقد اXقّربون@, م Øuفٕا ا�ّنة@, أهل درجات أع	 السابق�
توجب عارضة ّ أيى عروض من وأمنوا اòاّصة@, الرaة لواء Iت وعاشوا الكاملة@,
2ÇRف وهذا فzم@/ جريانه Zكن احBل أضعف حقّهم ã| Gفين عي¿Îم@, ã| انكداراً

اòارج@/ من واJٕنزاف كالَغول وأقوي@, أوسع عي¿Îم موانع فٕاّن ا¢لَص�@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نزل@:
,@Jًُنزو دابّتـه عن ونَزل ووقـوعه@/ ء ãÏ¾هبـوط	ع تدّل صحيحة كلمة ـ مقا

ã| ال ÙPوال ل@/ ßPَت الدهر شـدائد من الشديدة والناِزلة@: /@Jًنزو ال«Êء من اXطر ونزل
ل ÒPُي َنِزل@: ومكان ٕانِزل@/ موضـع توضع كلمة وَنزاِل@: الَفريقان@/ يَتنازل أن ا¡رب@:
ون Ùويُع� أ@@للPيل@/ يّ Ôv@ما ل : Ô ÛPوال مَنازGم@/ أيى ووجدت@القوَم@ع	@َنَزtJم@, كث�اً / فيه
والتPَّيل@: يف@/ الضَّ يل@: ÚPوال الرجل@/ ماء الة@: ÛPوال /@ حجَّ ٕاذا ونَزل@, ول@, ÚPبال@ ا¡جِّ عن

مPَله@/ ووضعه ء ãÏ¿ال ترتيب



٩٥ نزل

ويَتعّدي@با¡رف@واGمزة@والتضعيف@, ,Jًُنزو ل ßPٕا�ُسفل@ي ُعلو من نزل ـ مصبا
الPول@, موضع ل@: ßPـ ÒXوا أنزلتـه@/ ]ع0 واسـتPلته ونّزلتـه@/ وأنزلته به نزلت فيقال
فهو ـيَف@, الضَّ وأنزلت تركته@/ ا¡ّق@: عن ونزلت اXكانـة@/ أيضاً وهيى مثله@, لة ßPXوا
من :@Jًَنَز الطعام ونِزل له@/ يّأ Ôv الّذيى الPيل طعام ل@: Ô ÛPوال مفعول@/ ]ع0 فَعيل نزيل
من ومyم ال�كة@, أيى َسَبب@, وزان ل Ò ÚPال كث� وطعام و^اؤه@/ َريعه ÔZك تِعب@, باب
:@Jًوتناُز Jًوِنزا مناَزلة ا¡رب ã| ونازلَه /@ Ò0أم أيى وأنَزل@, ل@وزان@قفل@/ ÛPيقول@كث�ال

نزل@/ وقد كالزكام وهيى َنزلة@: وبه خر@/ lJا مقابلة ã| Fyم واحد كّل نزل

Jً ÒPَوم Jًُنزو ل ßPي wم ونَزل علzم ونزل نزGم وقد لول@, Ô¡ا ول@: ÛPال ـ لسا
,@Jًُنُز الزّجاج@: قال ل@, ßPXا ل@: Ô ÛPوال ]ع0@/ ونّزله وأنزله له ØPَوت شاّذ@/ Ì»بالك Jً ßPَوم
بعÎÉم الناس نزول من هو ,@Jًُنُز الفردوس جنّات ã| اJٔخفش@: قال مؤّكد@/ مصدر

]ع0@/ واستPله وأنزله ول@/ ÛPال ل@: ÒPXوا /@Jًُنُز عندكم وجدنا ما يقال بعض@, ع	

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

والتحقيق@:
اXرتبة ã| وهو ٕا�ُسفل@, ُعلو من ء ãÏ¾ اLدار هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

معنويّاً@/ أو كان ماّديّاً طبعاً@, الُعليا

بعقب ٕاقامة وIقّق Tّل ã| اJٕستقرار جهة ٕا� فيه النظر ٕاّن اGبوط@: ã| وسبق
الPول@/ ابتداء جهة ٕا� فيه النظر فٕاّن الPول 2Rف الPول@/

شدائد نزول ال«Êء@/ من اXطر نزول داّبته@/ عن الرا@كب نزول مصاديقه@: ومن
وبيته@/ مPله ã|@الشخص نزول ا¤اربة@/ ميدان ã|@الرجل نزول خاّص@/ @مورد ã| الدهر
الرجل@/ ماء نزول /@ËºوÇXا ã| باXناسک العمل ã| اXستطيع ونزول الضعيف@/ ونزول



نزل ٩٦

وغ�ها@/ والكتاب واlJية �òوا والرaة يع والرَّ ال�كة ونزول اXهيَّأ@/ الطعام نزول
:@ ã| Fك ـ ّ اXاّديى فالPول

/@٢٢ . ٢ ـ ِبِه فأخرَج ماًء@ Êِء Ú»ال ِمَن وأنَزَل

/@٥ . ٤٥ ـ رزق من Êِء Ú»ال ِمَن Kُا أنَزَل وما

:@ ã| Fك ـ Ø ãæالروحا والPول

/@١٩٣ . ٢٦ ـ نِذرين ÔXا ِمَن لتكوَن ا3ٔم�َع�قلبک وُح الرُّ به نَزل

/@٨٢ . ١٧ ـ للمؤمن� ورaة ِشفاء هو ما الُقرآِن ِمَن ل ÙW ونُ

ل@: ØPوالت والتPيل باJٕنزال ب�التعب� والفرق

جـهة ٕا� فيه فالنظر الفـاعل@, من الفعل صدور جهة فيه ي2حظ اJٕنزال أّن
:@ ã| Fك الصدور@,

/@٧ . ٣ ـ الكتاَب َعلَيَک أنَزَل الَّذيى هو
/@٢٦ . ٩ ـ تََرْوها Òn ُجنوداً وأنَزل

/@٢٦ . ٧ ـ ِلباساً َعَليكُم أنَزلنا َقد آَدَم ã� بَ يا
/@٢٩ . ٢٣ ـ ل� ßWÔXا Ôخ� وأنَت ُمباَر@كاً 3ً ÒWُم ã�أنِزل َربِّ

الفاعل@/ ٕا� انتسابه جهة ã| الPول@, وهو الفعل صدور فzا في2حظ

جـهة ã| الفـعل ٕا� النظر فيكون الوقـوع@, جهة فيه في2حظ التPيل@: وأمّا
:@ ã| Fك واXتعلَّق@, باXفعول وتعلّقه الوقوع

/@١٧٦ . ٢ ـ با¡ّق الِكتاَب ل نزَّ

/@١ . ٢٥ ـ َع�َعبِده الُفْرقاَن َل نزَّ الَّذيى َتبارَك



٩٧ نزل

/@٢٣ . ٢ ـ َعبدنا َع� لنا نَزَّ ا ØW َريٍب ã| Ôrُكن وٕان

/@١٩٨ . ٢٦ ـ zم َعلَ ا3ٔعَجم�فَقرأه َع�بَعِض نَّزلناه ولَو

/@٨٢ . ١٧ ـ @وَرaة ِشفاٌء هو ما الُقرآِن ِمَن ُل ÙW ونُ

ا�هة@/ هذه ã| ٕا�الفعل والنظر والوقوع@, التعلّق جهة فzا فلوحظت

طَوع ع	 الفعل كون ]ع0 التفعيل@, مطاوعة ع	 الصيغة فتدّل ل@: ØPالت وأمّا
اJٕنفعال@/ ã| Fك قهر ع	 J قبوله@, ã| واختيار

:@ ã| Fك@
/@٢٢١ . ٢٦ أّفاكأثoـ َع�ُكّل ُل ØW تَ Ô�ياط الشَّ ُل ØW تَ َع�َمن نبُّئكُم اُ َهل

. ٤١ ـ افوا ÒH أ@3ّ اhXئكة zم َعلَ ُل ÚWَتت اسَتقاموا Ú ÔjKا ربُّنا قالوا اّلذيَن ٕانَّ
/@٣٠

/@٤ . ٩٧ ـ م Ùwَر بٕاذِن فzا وُح والرُّ اhXئكُة ُل ÚW تَ

واختيار@/ و[ايل ورغبة ع	طَوع نزوGا يراد
التلّفظ@/ وت«Îيل للتخفيف والثالثة اJُو� اlJية ã| التاء وحذفت

أمر كّل نزول فٕاّن الشياط�@: أو ا2Xئكة نزول ã| والرغبة الطَّوع Iقّق وأمّا
اXقتـÏÉوIقّق وجود صـورة ã|و اXـورد@, ã| ÏÉقتXا ع	وجـود يتوقّف بالطوع
العـوارض عروض عن مانع bيبـ Jو الفيض@, ٕافاضـة ã| ٕاباء يُري J الص2حّية@:

اXت2_ة@/ وا¡وادث
تـBيل Jو ا¤Çّل@, وصلح اJٕقتضاء وجد ٕاذا Jّٕا مورد ã| ا2Xئكة ل ØPتت ف2

بPوGا@/ مقتضية متناسبة موارد ٕا� Jّالشياط�ٕا



نزل ٩٨

:@ ã| Fك واXّرة@, ع	الوحدة وتدّل فَعلة فهيى لة@: ÚPال وأمّا

/@١٣ . ٥٣ ـ ي ÒxنXا ِسدرة ِعنَد اُخري َنزلًَة َرءاه وَلَقد

القـوي فٕاّن Tال@, بذاته وجّل عّز ا% رؤية أّن ٕا� ٕاشارة بالPلة التعب� ã|و
وظهور ã Ø	التج بنحو يكون أن Jّٕا به@, واJٕحاطة ٕادرا@كه عن قا¼Íة للمخلوق اXدركة

اXستعّدة@/ اXنّورة القلوب ã| تعا� نوره

ع	اXكان@: الدJلة ã| ل ÚPXوا ل ÒPÔXوا ل ßPÒXا صيغ وأمّا

:@ ã| Fك قيد@, دون من الPول Tّل ع	مطلق يدّل ا£ّرد@: من فاPÒXل
/@٣٩ . ٣٦ ـ كالُعرجون عاَد@@ Ø+ح َمناِزَل رناه َقدَّ والَقَمَر

Ò�ن @السِّ َعَدَد ِلَتعَلموا َمناِزل ره وَقدَّ نوراً والَقَمَر ضياًء مَس الشَّ َجَعَل الَّذيى هَو
/@٥ . ١٠ ـ

يكتسب وهو الشمس@, ضياء نزول Tّل والقمر مكان@, Ëºٕا ل ßPَم bع اÒXنازل
وباخت2ف حركته باخت2ف Hتلف ا�هة وهذه wا@, مقابلته جهة ã|@الشمس من نوره

ã| منه يُري ما مقدار Oتلف Øj صفحـته@, ã| الضياء نزول فيختلف اJٔرض@, حركة
الشمس@/ ٕا� بالنسبة فيه والتسديس وال#بيع اXقابلة بلحاظ اJٔرض@,

اJخت2فات وwذه Rصوصيّات@وحاJت@Uتلفة, الضياء Tّل@نزول دا_اً فالقمر
الزمانّية@/ السن�ونستكشفTاسباتنا عدد نعلم

وحدود خصـوصيّات Iت ء ãÏ¾ جعل والتقدير التقـدير@, من حال فاXنازل
ذ@كرناه@/ ما يؤيّد والضياء النور وذ@كر معّينة@/

معان ا Øu@أ ـ Jًفأّو القمر@: منازل من اXصطلحة ãæعاXبا اXنازل@, تفسـ� وأمّا
منازل ]ع0ذا ٕانّه ـ قوGم مثل وتقدير@, ٕا�تأويل Jتاج ـ وثانياً حقيقّية@/ J ٕاعتباريّة



٩٩ نزل

/@Jًمفعو ناه Øع0ص�[ أو ,@Jًحا
صـيغة ã| ذ@كـر ما فzا في2حظ مكان@: ÒËºٕا اJٕفعال من ل ÒPـ ÔXا صيغة وأمّا

:@ ã| Fك الصدور@/ مع0 ٕا� النظر جهة من اJٕفعال

/@٢٩ . ٢٣ ـ ل� ßWÔXا Ôَخ� وأنَت ُمباَر@كاً 3ً ÒWُم ã� أنِزلْ َربِّ وُقل

تعا�@/ منه الPول صدور جهة الث2ث الكلFت ã| في2حظ

أّن Fك تعا�@/ منه الصـادر الPول فيه وقع الّذيى ا¤ّل ل@: ÒPـ ÔXا مع0 فيكون
التـعلّق جـهة فـيه ا¤لوظ الPول فيه وقع Tّل ع	 يدّل التفعيل من ل ÚPÔXا صيغة

والوقوع@/

واXع0 لب@, الصُّ وزان ع	 Oفّف وقد ُنب@, Ô�كا مش}ة صفة فهو ل@: Ô ÛPال وأمّا

أيى يل ÚPال طعام مصـاديقه@: ومن له@, ذاتيّـة صفة الPول ويكون بالPول يتّصف ما
أو ا�نّة Jٔصحاب اlJخرة ã| يPل ما وكذلک للضـيف@/ الطعام من ويPل ÍÉJ ما

/@oا�ح Jٔصحاب

/@٩٣ . ٥٦ ـ o Òaِمن �فُنـُزٌل ب�الّضالِّ اXكذِّ ِمَن كاَن ٕان وأّما

/@٥٦ . ٥٦ ـ ين الدِّ يوَم م ÔGنُُز هذا @ِكلون@/// Ð3 بون كذِّ ÔXا الّضاّلون ا Ûv@ٕانَّكُمأ Ú Ôj
/@٣٢ . ٤١ ـ oَرح َغفوٍر @ِمن نُُز3ً عون َتدَّ ما فzا وَلكُم

/@١٩٨ . ٣ ـ Kا ِعنِد ِمن نُُز3ً @///@ ريى ÒQ َجنّاٌت م Ô ÒG م Ô Úwَر َقوا@ }تَّ الَّذيَن لِكِن

من ما فهو مقامه@, حسب ع	 للوارد ل ßPَوي يُعّد ما ]ع0 اlJيات ã| ل Ô ÛPفال
حاله@/ باقتضاء الوارد أمام يPل أن شأنه

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



نسأ ١٠٠

نسأ@:
التأخـ�@, وهو اJٕدغـام@, وNوز فعيل@, ع	 مهموز ء ãÏ»َّوالن نسـو@: ـ مصبا
ويَتعّدي أّخره@, ٕاذا وأنسأه نفع@/ باب من أَجله ا% نسأ من ٕاÊºن وYا مثله@, والنَّسيئة
أيضاً@, وفيه وأنسأته البيَع ونسأته فيه@/ وأنسأ أجله@, ã| ا% نسأ فيقال@: أيضاً با¡رف
ã�الّ العصا Ëºوٕا ُسقxا@/ نفع@: باب من نسأ اJٕبَل ونسأت أّخرتـه@/ ين@: الدَّ وأنسأته

ِمنسأة@/ wا يُساق

ء@/ ãÏ¿ال ع	ترك ãæوالثا ء@, ãÏ¿ال ع	ٕاغفال أحدYا يدّل أص2ن@: :@ ãÏ»ن ـ مقا
فُرجيى وقته عن حيÎÉا تأّخر اXرأة@: وُنِسئت ء@/ ãÏ¿تأخ�ال اXع0ٕا� Øتغ� ز ß ÔY وٕاذا
وأنسأ أجـلک ã| ا% ونسأ التأخ�@/ وهو نَساًء@, ء ãÏ¿ال بَيعک والنَّسيئة ُحب	@/ Çا Øu@أ
ونسأت أخَّرtم@/ أنا@: م Ôtونسأ وتباعدوا@/ تأّخروا وانتسؤوا@: وأبعده@/ أّخره أجلَک@:
wا يُبَعد العصا كأّن العصا@, باßXنسأة@: ÍÈبxا ونسأtا@: الس�@/ ã| wا رفقت :@ ã�ناق

وُيدفع@/ ء ãÏ¿ال
َء ãÏ¿ال ونسأت حـيÎÉا@/ تأّخر ٕاذا نَسأٌ@, فهيى اXـرأُة ُنِسَئت ـ ٣٠٥.٧ الع�
ـ�@/ السَّ ã| دفَعxا :@ ã�ناق ونسأت النَّسـيئة@/ ËºJٕوا بتأخ�@/ ِبعته ونسأته@: أّخرته@,
التباعد@/ واJٕنتساء@: َربه@/ Ò� اXباعـد اJٕبل@: من والُمنْتَسأ wا@/ تَنسأ العصا واßXنسأة@:
العـرب كانت ¾Îر وهو ء@, ãÏ»َّالن ومنه وقتـه@, عن ودفعـه ء ãÏ¿ال تأخ� والنَّسيئة@:
م@, اXقدِّ غ� اJُمور ر اXؤخِّ الرجل :@ ÑÏºوالنا ُرم@/ Ô¡ا اÎ¾Jٔر من ا�اهليّة ã| تؤّخره

النَّّساء@/ وكذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٠١ نسأ

والتحقيق@:
تأخـ� مصـاديقه@: ومن والتأخ�@/ التأّخر هو اXاّدة@: ã| الواحـد أّن@اJٔصل
ع	 وغ�ه اJٕبل aل ين@, الدَّ تأدية ã| تأخ� البيع@, ã| ا¥ن رّد ã| التأخ� اJٔجل,
اXعلومة@/ اXقّررات ã|و اJُمور ã| والتأخ� ا¡يض@/ @أيّام ã| والتأّخر الس�, ã| التأّخر

والرفق@/ والدفع@, الُبعد@, اJٔصل@: آثار ومن

وهكذا التأّخر@/ ي2زمه النسيان فٕاّن أ@ك�@, ٕاشتقاق :@ ãÏ»الن وماّدة اXاّدة وب�
]ع0ال#ك@/ واويّاً النسو

عاماً مونه رِّ ÔJو عاماً ّلونَه ß ÔJ َكَفروا الَّذيَن به ُيضّل الكفر ã| ِزيادةٌ ُء ãÏ» النَّ ا Ú̂ ٕا
/@٣٧ . ٩ ـ Kا م حرَّ ما فُيِحّلوا Kا م حرَّ ما ةَ عدَّ لُيواِطئوا

fعناه ء@, ãÏ¿ل صفة ع	ثبوت فيدل Jزماً@, ٕا�نَُسأ التحّول بعد فعيل ء@: ãÏ»َّالن
ال¿Îر وهو بيyم@, اXتداول اXع0 ٕارادة ع	 يدّل الكلمة وٕاط2ق متأّخراً@/ يكون ما
واJٕغارة ا¤اربة لتحليل آخر, ¾Îر ُرم@ٕا� Ô¡ا ا¡رمة@من@ب�اÎ¾Jٔر جهة من اXتأّخر
ا¤ّرم�@, ا¡ّجة وذيى القعدة ذيى ¾Îريى بعد لوقوعه ا¤ّرم ¾Îر Jلّلون وكانوا فيه@,

ء@/ ãÏ»َن ٕانّه فيقولون
Dف وُقّرر ثبت ما نقض فٕانّه وبالرسـول@: با% كفرهم ع	 زيادة العمل وهذا

اجBعهم@/ ã| واJٔموال النفوس وحفظ للتأم� بيyم
غ� م Øuوٕا أيضاً@, اJٕس2م ã| ا¤ّرمة اÎ¾Jٔر هذه Mرمة تعا� ا% حكم وقد

Gم@/ اJٕجBعيّة الضوابط ناحية Jو ,@ ّ اGJٕ×يى الدين مراع�ناحية

ØFفل ِمنَسأتَه تأ@ُكُل ا3ٔرِض دابَُّة ٕا3ّ َع�َموته م ÚGَد ما اXـوَت عليه َقَضينا ØFفل
/@١٥ . ٣٤ ـ الَغيَب َيعلمون كانوا لو أن ا)نُّ تبّيَنت َخرَّ



نسب ١٠٢

يلزم ما ويدفع يؤّخر wا ã�الّ لة lJع0ا[ النَّسأ@, من آلة Ëºٕا كنَسة ßXكا اßXنسأة@:
العصا@, أ@ك�من اXنسأة ٕاّن ويقال@: ع	العصا@, يطلق اللحاظ وwذا ويؤّخر@, يدفع أن

التأخ�@/ ã|و اJٕتّكاء ã| مyا ويستفاد أعّم ا Øuفٕا
خارجـة وهيى تارOّية@, جزئيّة وجريانات مطالب اlJية هذه مورد ã| ويقال
,@oعq Ø ã الن لسلDن اXوت وقوع من بأزيد تدّل J الكرZة واlJية فzا@/ التحقيق عن
اXوت Øوتب� مأ@كوليxّا@, بعد سقوطه Øj علzا@, متّكئاً كان ã�الّ منسأته اJَٔرضة وأ@كل

له@/ العامل� للجّن حينئذ

اJٔمر@/ هذا خصوصيّات ع	 يدّل قاطع سند لنا وليس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسب@:
اعðي@/ ٕاليه@: وانتسب ٕاليه@, عزوته طلب@: باب من نََسباً ٕا�أبيه نسبته ـ مصبا
مثل فتجمع ØËÉت وقد وِسَدر@, ِسدرة مثل ِنَسب ع	 فتجمع ,@Ì»بالك النسبة ËºJٕوا
نسـبُه ويقال@: اJُّم@, قبل ومن اJٔب قبل من ويكون ّكيت@: السِّ ابن قال وُغَرف@/ ُغرفة
يوِضح ما ٕا� وينسب قريبه@/ أيى َنسيبه@, وهو أنساب@, وا�مع مyم@, هو أيى ,@o] ã|
ã| كان فٕان بالياء@/ ãçفتأ ذلک@, وغ� وصناعة وبلد وقبيلة ّ وحيى واُّم أب من Øñ ÔZو
ã| النسب استعمل Øj اÇòاّص@/ ع	 العـام hتقد فالوجه وخاّص@: عاّم لفظ النسبة

أيى هذا@, يناسـب وهذا مناسبة@, Fyوبي القريب@/ واXناسب@: بالقرابة@/ الوصلة مطلق
ُيقاربه@/

سـمِّيى النََّسـب@, منه ء@, ãÏ¿ب ء ãÏ¾ اتّصال قياÎºا واحدة@, كلمة نسـب@: ـ مقا
الشعر ã|النَّسيب ومنه ف2ن@/ َنسيب وهو أنِسب نَسبت تقول@: به@, ول2ٕتّصال Jتّصاله
,@oستقXا الطريق والنَّسيب@: الّنساء@/ ã| Jّٕا يكون Jو wا@, يتّصل ِذ@كٌر كأ@نّه ٕا�اXرأة@,



١٠٣ نسب

بعض@/ من بعضه Jتّصال

والنُّسبة النِّسبة ابن@ِسيده@: اJٔنساب@/ واحد وهو القرابات@, َنَسب النََّسب: ـ لسا
والنَّّساب@: عزاه/ نسَبه/@ونسَبه@ينُسبه@وينِسبه: والنََّسب:@القرابة@/@وانَتسب@واسَتنسب:@ذ@كر

الطريق@/ والنَّْيسب@: مشا@كلة@/ أيى مناسبة@, Fyبي وليس بالنَّسب@/ nالعا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ب� الربط مصاديقه@: ومن شيئ�@/ ب� الربط هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
ارتباط@/ مع كانت ٕاذا واXشا@كلة واJٕتّصال والقرابة@والشباهة اJٔرحام@واJٔقرباء, أفراد

فيه ي2حظ أن دون من مطلق وانتساب تقّرب Vّرد ٕانّه واويّاً العزو ã| وسبق
النسب@/ ã| Fك الربط@, قيد

/@١٠١ . ٢٣ ـ َيَتساَءلون و3 يومئٍذ م Ô Òyبي أْنساَب hف وِر الصُّ ã| ُنِفَخ فٕاذا@

زيِّ�بأعGFم ÒVالناس ويكون J@بالروابط@, بالضوابط واXقام ا¡كم يكون أيى
اòارجّية@/ واJٔنساب والعناوين ا¡يثيّات تعت�يومئذ Jو ,@ Ó ØFوك @كيفاً

الَّذيَن ولِئَک فاُ َموازيُنـُه ْت َخفَّ وَمن فِلُحون ÔX ا ُهم ولِئَک فاُ َموازينُُه ثُقلت ن Ò Òf
/@١٠٢ . ٢٣ ـ خاِلدون Úsَجه ã| Îم Ò»أنُف Ìوا@ ß»َخ

ع	اJستمرار بصيغته يدّل شخص@والتساؤل عن أمر طلب السؤال: وسبق@أّن
الروابط ã| تأث� Jو العمل@, هو واXناط اñXان أّن يرون أيى واJٕختيار@, واXطاوعة
لكُم ما ـ ن½Íاً Jو ٕاعانة يتوقّعون Jو شخص@, عن طلباً Oتارون ف2 كان@, Lو ّ بأيى

َنص�@/ َو3 Ý ã�َو ِمن Kِا ُدوِن ِمن

النفخ@/ ã| الصور نفخ عن البحث ء وسيجيى



نسب ١٠٤

. ٢٥ ـ َقـديراً ربُّک وكاَن Îراً ß¼و َنَسباً فجَعله Ìاً Ò¿ بَ اXاء ِمَن َخَلَق اّلذيى وهو
/@٥٤

من التحّول وهذا وط2قة@, انبسـاط ã| يكون ]ع0من صـفة كا¡سن Ì Ò¿الب
التكوين ã| والط2قة اJٕنبساط وهذا تعا�@/ ا% قدرة آيات من اXه�@: اXنكدر اXاء

Îر@/ Ù½وال بالنَّسب Gم اòارج ã| وبسط سعة عروض ãÏÉيقت
Fك اXورد@, هذا ã| مصدر Îر Ù½ال وهكذا الربط@/ مع ]ع0القرب مصدر والنََّسب
قريب وا�عل@: /@oّوجðالq اòتـونة وحرمة القرابـة@/ :@Ì»بالك Îر Ù½ال اللسان@: ã|@قال

والتقرير@/ والتدب� التقدير مفهوم من

النسب فجعل أيى ومصاهرة@, انتساباً ودّبره قّدره اòلق بعد تعا� ٕانّه واXراد
:@ ã| Fك غ�ه@, أو Xبالغة به معمول التعب� وهذا حياته@/ برنا¶ ã| Îر Ù½وال

ِضياًء@, مَس الشَّ وَجَعَل

َقراراً@, ا3ْٔرَض وَجَعَل

ُنشوراً@, اَر Úyال وَجَعَل

ِلباساً@/ اللَّْيَل َلكُم وَجَعَل

ØFع Kِا ُسبحاَن Íون ÒÉ Ô¤ م Úuٕا نَُّة ß(ا َعِلَمِت وَلَقد َنَسباً نَِّة ß(ا Ò�وب بينَه وجَعلوا
/@١٥٩ . ٣٧ ـ َيِصفون

اXغطّاة ّن ß�ا من نوع أيى للنوع@, وهو وتَغّطي@, اسـت# ٕاذا ّن Ô ÒN َجّن من نّة ß�ا
أبصارنا@/ عن

Fuوكو اJٕجتنان ã| واش#ا@كاً وربطاً قرابًة نّة ß�تعا�@وب�ا ب�@ا% ٕاّن فيقولون
تعا�@, ا¡ّق حكومة Iت مقهورون م Øu@بأ ا�نّة ٕاع#اف مع ا¤سوس@/ nعا وراء ا ØW



١٠٥ نسخ

Êوات Ø»ال ã| ذّرة ]قدار واJٕحاطة العلم عنه يعُزب J دا_اً@, حÍÉته ã| وÍÒÉTون
واJٔرض@/

ّ واختياريى ّنة@, ß�ا أفراد قاطبة ã|و ا�ّن أنواع bيع ã| Ø ã0تكوي العلم هذا ٕاّن Øj
ã| اJٕحضار حضورهم@: من اXراد وليس وجّل@/ عّز با% مؤمنون وهم مyا بعض ã|

تعا�@: ÍÉTه ã| دا_اً حاÍÈون ونوع طبقة ّ أيى من اòلق bيع فٕاّن القيامة@:

/@Fِحْفُظُه يُؤوُده و3 وا3ْٔرَض واِت مى السَّ ُكرسيُُّه وِسَع

/@٣٢ . ٣٦ ـ ون ÔÍ ÒÉ Ö ÔT َلدينا@ bيٌع ا Ø ÒX ُكلٌّ وٕان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسخ@:
والنَّسخ@: معارضه@/ عن كتاب ã| ا@كتتابک واJٕنتساخ@: النَّسخ ـ ٢٠١.٤ الع�
فتنسخ فّف ÔO Øj @أمر ã| ل ÒPُية@ت lJكا غ�ه@, َتنسُخه@Mادث Øj به@, كان@يُعمل أمراً ٕازالتک
ورثة بعد ورثة موت وهو الورثة وتَناُسُخ ناسخة@/ والثانية فاJُو�منسوخة باُخري,

والَقرن@/ اJٔزمنة تَناُسخ وكذلک /@Ë Ø»يق nاث�Xوا
ء ãÏ¾ رفع قياسه قوم@: قال قياسه@/ ã|تلفU أ@نّه Jّٕا واحد@, أصل َنسخ@: ـ مقا
نسـخ النَّسـخ@: قالوا@: ء@/ ãÏ¾ ٕا� ء ãÏ¾ Iويل آخرون@: وقال مكانـه@/ غ�ه وٕاثبات
َخلَف ء ãÏ¾ وكّل غ�ه@, Mادث يُنَسخ Øj قبُل من به يُعمل كان أمر والنَّسخ@: الكتاب@/
النَّسخ: : ãæقال@السجستا يُب@الشباَب@/ وانتسخت@الشمُس@الظِّّل,@والشَّ انتَسخه/ فقد شيئاً

الكتاب@/ نسخ ومنه قال@: أخري@/ ã| والنَّحل العسل من اòليَّة ã| ما ل وَّ ÔI أن

وكتاب كذلک@/ وانتسختُه نقلته@, نفع@/ باب من نَسخاً الكتاب نَسخت ـ مصبا
ُغـَرف@/ مـثل نَُسخ وا�مع اXنقـول@, الكتاب والنُّسخة@: منقـول@, ومنتَسخ@: مَنسوخ



نسخ ١٠٦

ذبح ã| Fك يُعمل n أو ُعمل سواء ,@ ّ ¾Ìعيى بنّص ثابتاً كان ما ٕازالة :@ ّ ال¿Ìعيى والنَّسخ
يـنسخ واحد كّل Jّٔن وتداوGا@, تتابعها والقرون@: اJٔزمنة وتناسخ بالفداء@/ ٕاÊºعيل
ع	 Ë Ú»يُق J ا�Xاث Jّٔن الورثة@, تناسخ ومنه لنفسه@/ ا¡كم وُيثبت قبله ما حكم

/@ ãæالثا حكم ع	 بل اJّٔول اXّيت حكم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والنـفـوذ اJٕقتضـاء مقام عن ء ãÏ¾ ٕاخراج هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن
وليس]ع0 اُخر@, بعوارض أو نفسه ã| واJٕقتضاء القّوة مرحلة عن Rروجه والقّوة@,

عنه@/ Oلف ء ãÏ¾تعّقب Jو آخر@, ء ãÏ¾ ٕا� Iويِلِه Jو ء@, ãÏ¾ ٕازالة
وخروجه ء ãÏ¾ عن والقّوة واJٕقتضاء اJٕعتبار سلب Vّرد النسخ@: ã|في2حظ

والقدرة@/ النفوذ عن

اXنظور فٕاّن ل@ٕاليه@, ا¤وَّ اXتعّقب العارض ا¡ادث الناسخ فيه@ٕا�@وجود وJ@نظر
لوازم من ّ ثانويى أمر حدوث كان وٕان واJعتـبار@/ اJقتضـاء عن اòروج Vّرد فيه
اJّٔول@/ اJٔمر قبل كان اXتعّقبة@ٕا�ما الثانية ا¡الة ترجع وقد ويسّمي@بالناسخ@/ النسخ,

أو واحـدة@, ¾Ìيعة ã| كان سواء اJٔحكام ã| النسخ اJٔصل@: مصاديق ومن
زمان كّل ã| فٕاّن والقرون@: اJٔزمنة ã| التناسخ وحصول سابقة@/ ¾Ìيعة ٕا� بالنسبة
اXتداولة@/ @القرن@السابق@من@اXقّررات@واJٔحكام@العرفّية@ا�ارية ã| يرتفع@ما وقرن@Jحق
انتفت فٕاذا Uصوصة@, أحكام Gا طبقة كّل فٕاّن الورثة@: طبقات ã| التناسخ وحصول
الشباب ã| والنسخ اJٕرث@/ مناسخات باب ã| ما فzا تقسoا�XاثNريى قبل طبقة
نسـخ ã| وهكذا والنفوذ@/ والقدرة القّوة من الشباب ã| ما ف�فع الشـيب@: ÇMدوث

اòلّية@/ Iويل ã|و الظّل@, آثار الشمس



١٠٧ نسخ

íم ã| نف«Îا ã| اXنسـوخة اJٔحكام بقاء بٕازالة@: ليس النسخ أّن ع	 ويدّل
القّوة مyا اXنسـوخة ا Ø̂ وٕا وغ�ها@, العرفيّـة اXقّررات ã| وهكذا ظرفها@, ã|و الواقع

والنفوذ@/ واJٕعتبار

/@١٠٦ . ٢ ـ ِمْثلها أو ا Öyِم @ à� ÒR نأِت Îا ß» ُننْ أو آيَة ِمن َننسْخ ما

والوصول اXقصود ٕا� السـ� ã| وتوّسل وقصد توّجه مورد يكون ما ية@: lJا
والقّوة اJٕقتضاء مقام عن ء ãÏ¾ ٕاخراج والنسخ ت¿Ìيعيّاً@/ أو تكوينيّاً كان سواء ٕاليه@,
اJٕنساء ã|و له@, ذا@كراً وكان كان ØFع وغاف2ً ناسياً شخص جعل واJٕنساء والنفوذ@/

الدوام@/ ٕا� يدوم وقد ãÏºالنا اختيار عن خارج Jٔ@نّه شّدة

ء@/ ãÏ¿ال نفس عن وقّوة اقتضاء رفَع النسخ@: ã| أّن ب�النسخ@واJٕنساء@: والفرق
عن ء ãÏ¿ال Oرج التقديرين من كلٍّ ã|و هن@/ والذِّ @كر الذِّ عن ء ãÏ¿ال رفَع اJٕنساء@: ã|و

والنفوذ@/ اJٕستفادة مرحلة

التبّدل هذا ã| وا�هة العلّة ٕا� ٕاشارة فيه فٕاّن بالنسخ@: التعب� لطف GO@Jو
ٕامّا اXع0 وهذا اXنسوخ@, ء ãÏ¿ال ã| والنفـوذ والقّوة اJٕقتضاء انتفاء وهيى والتحّول@,
معّينة@/ مغّيي@بغاية التقدير من@أّول Nعل بأن هو, حيث بذاته@ومن فيه اJٕقتضاء بانتفاء
وا¡كم اXوضوع بلحاظIّول أو وأهله@/ ãæالثا الزمان ã| اJٕقتضاء انتفاء جهة من أو

وٕافادة@/ ٕانتاجاً اXراتب وباخت2ف وضعفاً قّوة

يوجد Ø�ح Jحق@, أمر وٕاثبات سابق ء ãÏ¾ Tو ع	 يدّل J النسخ أّن فظهر
والضعف بالشّدة Fyبي الفرق يكون قد بل واXنسوخ@, الناسخ ب� الشديد اJٕخت2ف

وغ�Yا@/ والتقييد باJٕط2ق أو

القبيل@, هذا من الكرZة اlJيات ã| واXنسوخ الناسخ مصاديق من يُعّد وأ@كZما
تفصي2ً@/ عyا بالبحث هنا اقتضاء Jو



نسخ ١٠٨

منّيـته اُ ã| ْيطاُن الشَّ Ò,أل Ø� Ò] ذا@ ٕا ٕا3ّ @ Ý ã& نَ و3 َرسوٍل َقبلکِمن ِمن أرَسـْلنا وما
/@٥٢ . ٢٢ ـ آياِته Kُا ِكُم Ö ÔJ @ Øj ْيطاُن الشَّ ã,ُيل ما Kُا فَيْنَسُخ

ٕالقاء واXراد@: /@ ã Ø0للتم تامّاً مصداقاً يكون ما كاJُضحوكة@: اُمنوية اJٔمنّية@أصلها
واضطراباً نيّته ã| ٕاخت2طاً فيوِجد اXورد@, ÏÉقت[ وسوسًة يه ØÎ¿ت مورد ã| الشيطان
والقّوة@, والنفوذ اJٕقتضاء مقام عن بٕاخراجه الشيطان ãbيُل ما ا% فينسخ ٕاخ2صه@/ ã|

قلبه@/ ã| وال¿Îود ã Ø	والتج واJٕفاضة بالنور آياته ا% Jكم Øj
/@٢٩ . ٤٥ ـ َتعملون Ôrُكن ما@ َنسَتنِسخ ُكنّا ا@ ٕانّ با¡ّق َعَليكُم َينِطق كتاُبنا هذا@

النـقل فٕاّن اJٔصل@, مصاديق من مكتوب@: عن والنقل اJ@كتتاب ]ع0 النَّسخ
عن وخروجه فيه والقّوة النفوذ تقليل يوجب منه@: واJٕ@كتتاب وحيد أصيل كتاب عن
وموقعيّـته اعتباره مـقام عن اJٔصيل الكتاب فيخرج ٕاليـه@, والتوّجه التاّم اJٕقتضاء

اJّٔولّية@/

الكـتاب وهو عنـه يُنقل كتاب ع	 ويطلق ُينَسـخ@, ما ]ع0 فُعلة والنُّسخة
ويُنقَل يُنسخ أن طلب أيى النَّسخ@, طلب ]ع0 واJٕستنسـاخ@: ٕاليه@/ اXستَند اJٔصيل
أعـGFم@, من وJفظ ُيضَبط ما وصورة أعGFم كتاب هو عنه اXنقولة فالنُّسخة عنه@/

ّ الطبيعيى اXضـبوط الكـتاب فهذا اJٔعFل@, من Vموع مضـبوط ّ طبيعيى كتاب وهذا
أعّم والكتاب مÇyا@, يُستنسخ ã�الّ اJّٔوليّة اJٔصيلة النسخة هو ا¡قيقة ã| ّ اòارجيى

ماّديّاً@/ أو معنويّاً أو طبيعيّاً يكون أن من

اòارجّية@/ الطبيعيّة النسخة هذه من يتحقّق ا Ø̂ ٕا فاJٕستنساخ

Vموعة ã| ما ويضبطbيع فيه ينقل الّذيى النفس كتاب هيى الثانية@: والنسخة
الطبيعّية@/ اJّٔوليّة النسخة

/@١٤ . ١٧ ـ اليَوَم بنفِسَک Òa كَ كتابََک ٕاقرأ@



١٠٩ نسخ

اJٔعFل جزئيّات bيع وIفظ َتضبط جامعة لطيفة دقيقة تامّة أخري ونسخة
اXشار ا%@تعا�@, @كتاب وهيى ذّرة@: عyا Jيعزب Mيث اòارجّية@والباطنيّة, وا¡ركات

بقوله@: ٕاليه

/@٢٩ . ٤٥ ـ َعَليكُم ينطق ِكتابنا هذا@

قـبال ã| الكتاب وهذا ذاته@, ã|و بذاته الضابط ا¤يط علمه عن عبارة وهو
وأ@كمل@/ وأbع Økأ ا% كتاب أّن Jّٕا الضابط@, Ø ãæنساJٕا النفس

/@٢٥٥ . ٢ ـ ِعلمه ِمن ء ãÏ¿ب يطون ÔJ3و َخلَفهم وما أيدvم Ò�ب ما َيعلم

. ٧ ـ وَرÇaٌة ُهدًي ُنسخxا ã|و ا3ٔلواَح أَخذ الَغَضُب Ïºمو َعن َسكَت ا Ø ÒXو
/@١٥٤

Øj أصـيلة أّوليّة مضبوطة Vموعة وهيى عyا@, اXنسوخ هيى النُّسخة ٕاّن قلنا
اُخر@/ كتب عyا ينقل

والرaة@: اGدي احتواء ã| عليه اXعتمد أّن ٕا� وٕاشارة لطف التعب� هذا ã|و
فاJٕعBد مyا@: اXستنسخة عyا اXنقولة النَُّسخ وأمّا اJٔلواح@/ من اJّٔولية النسخة هو
Mيث الكتابة ã| التامّة والدقّة النقل وصّحة الضبط بتحقّق اليق� ع	 يتوقّف علzا

Iريف@/ ّ أيى عن يسلم

التوراة@, نسخ ã| الكلّيّة التغي�ات ووقوع الكامل التحريف Iقّق اJٔسف: ومن
بعـد كتبت ا Øu@بأ فzا ح ØÍ½ي وقد السـFوّية@, اJّٔوليّة النسخة غ� ا Øu@بأ يقطع Mيث

الّس2م@/ موÏºعليه Ø ã الن موت

ووقايع oعq@ Ø ã الن@Ïºومو اJٔنبياء ع	جريان@حياة كتب@تارOّية@Iتويى ا Øuنعم@ٕا
مـتخالفة موهونة ضعيفة قضايا وفzا وأحكامه@, وأعFله كلFته من ومطالب زمانه

البص�@/ ع	ا¤قّق GH J متناقضة



Ì»ن ١١٠

الغيبّية@/ أخباره ومن ا£يد القرآن معجزات من وهذا

والتوراة@/ اللوح راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ن
ٕاثنان: كوكب@وYا :Ì»َّوالن Ìونُسور/ Ô»وا�مع@أن معروف@, طائر :Ì»َّالن ـ مصبا

ØãÏºفار معروف@, مَشـموم ين@: ßÌ»َّوالن /@sصـ :@Ì»َون الواقـع@/ Ì»َّوالن الطائر@, Ì»َّالن
معّرب@/

الطائُر Ì»َن ومصدر@, طائر@/ :@Ì»َّوالن Ìاً@/ Ö» ونَ ـ قوله ã| sَص Ëºٕا :@Ì»َن ـ مفر
]ßن«Ìه@/ الطائر تناُوَل قلي2ً@, قلي2ً تَناولته كذا@: ون«Ìُت نَقره@/ ßن«Ìه@: ß[ َء ãÏ¿ال

ويَعوُق ÒXْذِحج, وكان@يغوُث ,�aبأرض الك2ع لذيى صsكان ÕÌ»َون ـ صحا
وال2ّم@/ اJٔلف فيه تدخل وقد نوح@/ قوم أصنام من Òمدان ÒG

أÇdع nو َبلَخع@, Gا يقال بأرض فعبدوه نَ«Ìاً@, Ô� ßa ذت ØHوا ـ ١١ اJٔصنام
أيام Ò� ßa Jنتقال كان ذلک وأظّن أشعارها@, ã| ذ@كراً له أdع nو أحداً@, به ت Ød Ò� ßa

الzودّية@/ ٕا� اJٔصنام عبادة عن تُبَّع

ã| ماتوا صا¡�@, قوماً ÕÌ»َون ويَعوُق ويَغوُث وُسواٌع َودٌّ كان ـ ص@٥١ ã|و
أعمل أن لكم هل قوم يا قابيل@: ã0ب من رجل فقال أقارwم@, ذوو علzم فجزع ¾Îر@,
نعم@! قالوا أرواحاً@؟ فzا أجعل أن أقدر J ã Øæ@أ غ� صورهم@, ع	 أصنام `سة لكم

Gم@/ ونَص}ا صورهم ع	 أصنام `سة Gم فَنَحَت

وسـيَّب اJٔوثـاَن فنصَب ,@oعq ٕاÊºعيل ديَن Øغ� مَن أّول فكان ـ ص@٨ ã|و
بن ّ يى Ò Ô¡ وهو ربيعة بن عمرو ا¡اِميَة@, ي Òaو البَح�ة ر ÚMو الَوصيلة ووَصل السائبة



١١١ Ì»ن
اJٔصنام اòمسة هذه ـ ص@١٣ أبو@ُخزاَعة@/ وهو ,@ ّ اJْٔزِديى عامر بن عمرو بن حارثة
العرب دانت ّ يى Ò Ô¡ بن َعمرو هذا َصنَع ØFفل كتابه@, ã| ا% فذكرها نوح@, قوم يعبدها ã�الّ

ذوها@/ ØHوا وعبدوها ل2ٔصنام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
عـ	 Gم والداعيى ,@Ì¿الب تار± ã| اJٔزمنة أّول من كانت اJٔصنام عبادة أّن
ورفع ا¡وائج قضاء ع	 يقدر وهو مقتدر نافذ مبدأ ٕا� مyم ّ الفطريى التوّجه ذلک@:

وال¿Îادة@/ اXاّدة nعا وراء ا ØW وجود وهو والب2يا@, ا¡وادث
ء ãÏ¿بـ توّسـلوا به@: اJٕرتباط وعن دركه@, وٕا� ٕاليه البلوغ عن عجـزوا وØXا
أو حيوان أو Sم أو شجر من Uصوصاً@, وتفّوقاً وخصوصيّة ٕامتيازاً فيه يشاهدون
عنده وOضعون حوائجهم قضاء منه ويطلبون ٕاليه ويتوّجهون به فيتوّسلون ٕانسان@,

له@/ ويتذلّلون

أو زمان ã| بُعد أو تلف أو ]وت أيضاً ء ãÏ¿ال ٕا�ذلک البلوغ عن عجزوا ØXا Øj
به@/ وتوّسلوا بيyم@, Dف [ثاله صنعوا مكان@:

bيع ب� Dف موجود غاف2ً أو وشاعراً وضعفاً شّدة ا¢تلفة ]راتبه اXع0 وهذا
Jو التاّم@, التوحيد مقام بلغوا الّذين Jّٕا مyم@, اXتديّن� Ø�ح واJٔقوام@, اXلل طبقات

والتوحيد@/ اJٕخ2ص مقام عن ا% أولياء ٕا� والتوّسل التوّجه Jج}م
ومَكروا َخساراً ٕا3ّ وَوَلُده مالُه يَِزْده nَمن واّتَبعوا ãæعَصو م Úuٕا ربِّ نوٌح قاَل
وَيـعوَق يَغوَث و3 ُسـواعاً و3 َوّداً@ َتذُرّن و3 ـَتكُم ÒGآ تََذُرّن 3 وقالوا ُكبّاراً َمكراً@

/@٢٣ . ٧١ ـ Ìاً Ö» ونَ



Ì»ن ١١٢

اُمور@: الكرZة اlJية هذه من يَظهر

زمان ã| موجودة كانت اòمسة اJٔصنام هذه بأّن الكرZة اlJية ح ØÍ½ت ـ ١
Fك أيضاً@, نوح ع	قوم مها تقدُّ اlJية وظاهر ب�قومه@, Dف ومتداولة oصq Ø ã الن نوح

قابيل@/ ã0ب من رجل ُصنع من نقلنا

ا ØW غ�Yا أو حيوان أو ٕانسان ع	صورة مصنوعة كانت اJٔصنام ٕاّن قلنا ـ ٢
,@ ãbتطبي فرهنگ ـ ã| Fك ويقال عندهم@, وت¿Ìيف وQليل ٕاح#ام ومورد Tبوباً @كان
ع	صورة ويَعوق ٕانسان@/ ع	شكل والَوّد طائر@/ ع	صورة كان Ì»َّالن ٕاّن وغ�ه@:

أسد@/

ã| سبق Fك أخري@, لغات من نقلت قد اòمس الكلFت هذه أّن الظاهر ـ ٣
]ع0ال¿Ìيف@/ ع�يّة شوَوع من ٕانّه ُسواع

ã| Qعل قد اJٔصنام هذه أّن اlJيات@: وسائر الكرZة اlJية هذه من يظهر ـ ٤
قالوا@: حيث وجّل@, عّز اXعبود ا% مقابل

/@٢٣ . ٧١ ـ آGتكم تذُرّن 3
تعا�@: وقال

/@٧٤ . ٣٦ ـ Íون Ò½ُين لعلَّهم ًة ßGآKا دون ِمن ذوا Ò ØH{و

/@٥ . ٣٨ ـ ُعجاب ٍء ãÏ¿ لَ هذا@ ٕاّن واحداً اً ×Gٕا Gَة Ð3ا أَجعل

أّن Fك ال#بيـة@, ٕا� النظر كان ٕاذا اJٔرباب@, بلفظ اJٔصنام عن Øيع� وقد ـ ٥
أو اJٕنسان من اJٔصنام كون موارد ã| باJٔرباب والتعب� العبادة@/ ٕا� Gة lJا ã| النظر

تعا�@: قال ا2Xئكة@/
/@٣١ . ٩ ـ Kا دون من أرباباً م Òuوُرهبا أحباَرهم ذوا ÚHا



١١٣ نسف

/@٣٩ . ١٢ ـ الَقّهار الواحُد Kُا أم Õَخ� قوَن متفرِّ أرباٌب ء

قال@: حيث ـ الدنيا أهل من رجال اتّباع بعد اJٔصنام ٕا� التوّجه أّن يظهر ـ ٦

/@٢١ . ٧١ ـ َخساراً ٕا3ّ وَولُده مالُه يِزْده nَمن واّتَبعوا

Tيط Tدودة ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا Gم@: والتعبّد اJٔصنام ٕا� التوّجه أّن GO Jو ـ ٧
واللـذائـذ والعنوان واJٔوJد اXال من الدنيـا ا¡ياة ã| Tدوداً نظره كان fن اXاّدة@,
حوائجه ãÏÉويق عيشه ã| يُعينه ٕا�ما فطرته Mكم يتوّجه الدنيوّية@: واJٔفكار اXاّديّة

هذه@/ حياته ã|
nبالعا متعلِّقاً حياته Ô¶وبرنا اXاّدة@, nعا Tدودة عن وسيعاً النظر كان ٕاذا وأمّا
وأن J@بّد بل ,@ ß�Ò ÒXبالعا ونفوذه وقدرته علُمه Jيط ٕاGاً يطلب فهو ورائه@: و]ا ّ اXاديى
الروحانّية@, واXعنويّة الظاهريّة ا¡وائج قضاء يقدر وأن والتقدير@, اòلق بيده يكون

قا¼Íة@/ عاجزة اJٔصنام ف�ي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسف@:
ونسـفُت وفّرقته@, اقتلعته ÍÈب@: باب من نَسفاً ال#اب Ố الرِّ نسَفت ـ مصبا

/@Ì»بالك ِمنَسف لة lJا Ëºوٕا أصله@, من قلعته نَسفاً@: الِبناء

ا Øuكأ َء@, ãÏ¿ال Ố الرِّ وانتسَفت ء@/ ãÏ¾كشف	ع يدّل صحيح أصل نسف: ـ مقا
غوة@: للرُّ ويقال قطعاً@/ اسـتئصاله البناء@: ونَسـُف وسلبته@/ اJٔرض وجه عن @كشفته
م اJٔرض]قدِّ عن النبات يقلع َنسوف@: وبع� /@éالل وجه عن تُنتسف ا Øu@Jٔ النُّسافة@,
ما يَنِسف هذا كأّن واحد@, والقياس يتساّران@, أيى يتناسفان@, Yا ناس@: وحكي فيه@/

هذا@/ عند ما وذاك ذاك@, عند
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نسف ١١٤

والتحقيق@:
نسف مصاديقه@: ومن وتفريق@/ ٕاثارة مع قلع هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
السـ�@, ã| برجله وال#اب بفيه@, النبات البع� ونسف البناء@, وانتساف ال#اب@, الر´

اXطالب@/ من Fyم كّل أثاره ما أخذ اXتساّرين ونسف

القـلع ã| النـظر أّن والتفريق@: والثوران والقمع القلع ومواّد اXاّدة ب� والفرق

ã|و /@Ì¿الن جهة ٕا� والتفريق اJٕثارة ã|و Tّله@/ من ء ãÏ¾ جذب ٕا� والPع والقمع
ا�هت�معاً@/ ٕا� النسف

باٍق@/ منه bيب J Ø�ح أصله من ء ãÏ¾جذب القلع@: ã| وي2حظ

فقط@/ Tلّه من جذبه الPع@: ã|و
مقامه@/ عن يسقط Ø�ح ٕاذJله ã|بÍÈ القمع@: ã|و

/@Ì¿ون شديد وتقليب tييج اJٕثارة@: ã|و
ا�مع@/ قبال ã| ب�اJٔجزاء وفصل تفكيک التفريق@: ã|و

معاً@/ والتفريق اJٕثارة مع ء ãÏ¾ قلع النسف@: ã|و
السلب@/ ٕا� وغ�Yا واòلع السلب oمفاه ã| راجع

للتقريب@/ والفرق@: والسلب والكشف بالقلع النسف تفس� أّن فظهر

. ٢٠ ـ َنسفاً Ùoال ã| َلَننِسَفنَُّه Ø Ôjَلُنحرقنَّه عا@ِكفاً َعلَيه َظلَت الَّذيى ٕا�ٕاGک وانظُْر
/@٩٨

وال«Ìيانّية@/ الع�يّة من مأخوذ البحر@, ]ع0 Ø Òoال

فض2ً نفسـه@, حفظ ع	 مقتدراً يكون أن J@بّد عليه اXعكوف اXعبود ٕاّن يراد



١١٥ نسف

اJٕستطاعة من اXقدار ذلک عن عجزه نري وٕاذا عليه@, العا@كف� العابدين حفظ عن
عليه@/ ويُعكف به ويُستعان ٕاليه يُتوّجه أن الصحيح العقُل فكيفNّوز القليل@: وا¦كّن
البحر, ماء ã|@وتفريقه@ ã}البا باJٕحراق@والقلع@وٕاثارة@رماده ُنفنيه@ونزيله أن فلنا

وَمنظر@/ منكم رأًي Ò[ أثر@, منه bيب@J Ø�ح

ونفوذه@/ قدرته ومقام ٕاGكم أمر عاقبة فتشاهدون

َتريفzا 3 َصْفَصفاً قاعاً فيََذُرها َنْسفاً ã Ùèَر َينِسفها فُقل باِل ß( َعنا وَيسألونََک
/@١٠٥ . ١٩ ـ أْمتاً و3 ِعَوجاً

عن خاليـة مسـتوية أرض والقاع@: للتخفيف@/ الواو وحذفت ال#ك@, الَوذر@:
والُقّلة@/ اJٕرتفاع واJٔمت: /@ اXستويى ال«Îل فصف@أيى الصَّ اJٔرض مyا وقريب الزرع@,

وكيفيّة اXرتفعة@, ا�بال من واستعجاwم القيامة@, بعقيدة مرتبط هذا وسؤاGم
وانتسافها@/ اندكا@كها

قد ا Øu@كأ مسطّحة مستوية ا�بال فتص� ويفّرقها ويث�ها يقلعها تعا�@: فقال
اKفاض@/ Jو ارتفاع مyا يبق nو اJٕندكاك@, بعد تغربلت

ُنِسَفتـ ا)باُل فِرَجتوٕاذا Êُء Ú»ال ُطِمَستوٕاذا النُّجوُم فٕاذا َلواقع توَعُدوَن ا Ú̂ ٕا
/@١٠ . ٧٧

واJٕنفراج اXع0الطَّمس فيكون الك�ي@: القيامة هو اXوعود من اXراد كان ٕان
اXاّدة nعا وOتّل النظم يزول Mيث وا�بال@, وال«Êء النجوم ã| التاّم Ø ã Ø	الك واJٕنتساف

الدنيوّية@/ اJٕرتباطات وتنقطع

/@٦ . ٩٩ ـ م ÔGFأع وا Ò Ôل� أْشتاتاً النّاُس َيْصُدُر َيومئٍذ

عاXهم اXعI@0ّول فيكون ]وtم: ل2ٔفراد القا_ة الصغري القيامة اXراد وٕان@كان



نسک ١١٦

/@ ّ اXاّديى وراء ا ØWلطيف nبعا ومواجهxم ,@ ّ اXاّديى
اXنثور كاGباء فهو واستفادtم@, توّجههم مورد عن ا¤سوسخارج nالعا فهذا
حيوان Jو نبات Jو كوكب عاXهم ã| Ø	يتج J الصفصف@, اXستوية ال«Îلة واJٔرض

دنيوّية@/ ج«Êنيّة لّذة ّ أيى Jو طعام Jو

انقضت ٕاذا الدنيا وا¡ياة اXاّدة nعا فٕاّن القيامت�@: ب�قيام النتيجة ã| فرق Jو
اlJخرة وُتركت اlJخرة ا¡ياة برنا¶ عن وانقطعت لّذاtا@, من واJٕستفادة حياtا أيّام

سواء@/ ع	 وفناؤها فبقاؤها واضمحG2ا@, وجودها ب� فرق bيب ف2 بالكّلّية@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسک@:
ناِسک@/ ورجل ٕا�@ا%@تعا�@, ع	عبادة@وتقّرب يدّل صحيح أصل نسک@: ـ مقا
Jو اÒXنِسک@, النَّسائک@: فيه يُذبَح واXوضع َنسـيكة@/ ا% ٕا� به ُتتقّرب ã�الّ والذبيحة

القربان@/ ã| Jّٕا ذلک يكون

منه@/ Ëºبضّمت�ٕا والنُُّسک بقربة@, تطّوع قتل@: باب من ينُسک %ِ نََسک ـ مصبا
تذبح الّذيى اXكان Ëºٕا ويكون ومَصدراً زماناً يكون وك«Ìها@: الس� بفتح واÒXنسک
أيى نُُسک@, فعليه كذا فعل ومَن العبادات@/ مَواضع وقيل عباداته@, ا¡ّج@: ومَناسک فيه@/

نُّساك@/ وا�مع ناِسک فهو وتعبَّد@, تزّهد ونََسک@: ُيريقه@/ دم

دينّية@/ Jٔغراض سكب سكَب@, ,@ صبَّ oناَسکq ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وwذا وجّل عّز % العبادة برنا¶ ã| مقّرر عمل هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن



١١٧ نسک

بعمل@/ ا% ã| وتَطّوٌع تعا�@/ ا% ٕا� wا ُيتقّرب ã�الّ الذبيحة مصاديقه@: ومن اXنظور@/
وغ�ها@/ ا¡ّج@/ برنا¶ ã| تقّرر ã�الّ والعبادات

عـبارة Ø ã0دي غرض ã| السكب فٕاّن :@ ّ العـ�يى باXفهوم مرتبـط اJٔصل وهذا
/@ ّ عباديى عمل ã| والتقدير التقرير عن أخري

والقرب@: والزهد والطاعة والعبادة ب�النَّسک الفرق وأمّا

اJٕطاعة@/ مع اXو� مقابل ã| التذلّل غاية فالعبادة@:

وخضوع@/ رغبة مع اJٔمر يقتضيه ]ا عمل واJٕطاعة@:

ال#ك@/ ٕا� شديد وميل رغبة والزهد@:

جهة@/ ّ أيى ã| مطلق تقّرب البعد@, قبال ã| والقرب@:

تعا�@/ % والعبوديّة الطاعة جهة ã| مقّرر عمل والنَّسک@:

/@ Ø ã تقري والðّهد@: والتقّرب@, والتطّوع@, بالعبادة@, اÒXنَسک فتفس�

مواردها@/ ã| wا التعب� لطف يظهر اòصوصيّات وwذه
/@٦٧ . ٢٢ ـ ناِسُكوه َمنَسكاً ُهم َجَعْلنا ٍة اُمَّ ِلُكلِّ

/@٣٤ . ٢٢ ـ َرَزَقهم َع�ما Kِا ÒËºا @ُكروا@ َمنَسكاً لِيَْذ َجَعْلنا ٍة اُمَّ وِلُكلِّ

/@٢٠٠ . ٢ ـ Kَفاذ@ُكروا ا َمناسككم Ôrقضي@ فٕاذا

,@ ّ ٕاÇGيى ã0ديـ برنا¶ ã| اXقّرر العمل ]ع0 الس�@, بفتح ّ ميميى مصدر اÒXنَسک@:
من ويقّرر Øيتع� ا Ø̂ ٕا والعبادة النَّسک مكان فٕاّن مكان@, Ëºبٕا وليس اXناسک@/ وا�مع
مقام ã| ا¢صوصة اJٔعFل وأمّا وغ�ها@/ والِبيَع وامع والصَّ كاXساجد اJُمم@, جانب
للعبد وليس تعا�@, ا% جانب من مقّررة تكون أن ف2بّد ال2ّزمة@: والوظائف العبوديّة

/@ ينبغيى ع	ما والطاعة العبادة وتعي�خصوصيّات التقرير



نسک ١١٨

اXتعال@, ٕا�ا% Ø ã0الباط والتوّجه التذّكر حالة حصول التنّسک نتيجة @أّن ×GOJو
وجّل@: عّز ا% قال Fك الدنيوّية@/ التعلّقات وترك والتذلّل@, العبوديّة وIقّق

/@٥٦ . ٥١ ـ ِليعُبدون ٕا3ّ وا3ٕنَس ا)ّن خلقُت وما

وُتْب َمناِسَكنا وأِرنا@ لََک ُمْسِلمًة ًة اُمَّ تنا يَّ ذُرِّ وِمن لَک ß Ö�ُمسـلَم واْجَعْلنا َربَّنا
/@١٢٨ . ٢ ـ َعَلْينا

Fxّذّري ٕاس2م Jسأ Fوك البيت@, قَواعد رفع بعد ٕابراهoوٕاÊºعيل من دعاء هذا
وغ�ه@/ ا¡ّج برنا¶ ã| اXقّررة واJٔعFل اXناسک ٕاراءة Jسأ علzم@: والتوبة

الناسک كان وٕان وجّل@, عّز ا% جانب من اXناسک ٕاراءة لزوم ع	 يدّل فهذا
ا% جانب من Øيتع� أن Jزم والعبوديّة السلوك برنا¶ فٕاّن اXقّرب�@, ومن مرس2ً نبيّاً
مقامه تناسـب خصوصيّة ع	 يقّرر وأن /@ÏÈوير Jّب ما ع	 يكون وأن تعا�@,

وشأنه@/

/@١٦٢ . ٦ ـ � ÒXالعا رّب Kِ ãçا ÒWو َ يايى ÒTو وُنُسكيى ãçhَص ٕانَّ ُقل

. ٢ ـ ُنُسک أو َصَدقٍة أو ِصياٍم ِمن فِفديٌة رأِسِه ِمن أذًي به أو َمريضاً كاَن ن Ò Òf
/@١٩٦

كّل ويشمل والصدقة@, والصوم الص2ة من أعّم وهو اÒXنَسک@, من Ëºٕا النُُّسک
بعدها@/ يذكر هذا وع	 وٕاطاعته@, تعا�وعبوديّته ا% من القرب طريق ã| يقّرر عمل

من ن ØFوأع واXوت@, كا¡ياة مصدران وYا واFXت الَمحيا النُّسک@: بعد ويذكر
وحركة عمل ّ أيى من اXوت@, جريان ã|و ا¡ياة طول ã| يقع ما كّل ويشم2ن النسک@,

مباح@/ أو مقّرر عمل من وسكون@,

يصدر J وأن و%@, ا% ã| وأعFله حركاته bيع يكون أن Jزم العبد كّل فالعبد



١١٩ نسل

ÍÉT ã| وحال آٍن كّل ã| العبد فٕاّن توّجه@/ وبدون غفلة اXباحات@, من ولو عمل منه
القّيوم@/ ّ ا¡يى ا% من

وامتداد@/ استمرار ع	 لدJلته :@ ّ اXيميى باXصدر والتعب�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسل@:
Jٔ@نّه الوَلد@, والنَّسل@: وانس2له@/ ء ãÏ¾ ع	َسّل يدّل صحيح أصل نسل@: ـ مقا
ٕاذا ئب الذِّ ِمشية النََّس2ن@: ومنه بعض@/ من بعÎÉم ولد وَتناَسلوا@: والدته@/ من يُنسل
جسده عن سقط ٕاذا الدابّة َشعر والنُّساَلة@: أÌºع@/ ٕاذا ينِسل@, ãÏ¾اXوا وأÌºع@/ أعنَق
تُنِسل أن Gا حاَن اJٕبُل@: أنَسلت وقد أريا¾Îا@/ من اتَّ ÒI ما الطَّـ�@: ونُساُل قِطَعاً@/

وفارَقه@/ cعه عن نََسل كأ@نّه ذاب@, ٕاذا العسل النَّسيل@: ويقولون@: وَبرها@/

ٕا� ويتعّدي َنسُله@/ Zك ÍÈب@: باب من نَْس2ً ونَسل الولد@, النَّسل@: ـ مصبا
ونَسل َتوالدوا@/ وَتناسلوا@: لغة@/ وأنسلته ولدته@, أيى نَس2ً@, الولَد نسلُت فيقال مفعول
ويتعّدي سـقط@/ قعد@: باب من Jًنُسو صاحبه عن الثوُب ونَسل ع@/ ÒÌºأ َمشـيه@: ã|

النوادر@/ من فيكون مُنِسل@, فهو أنَسل اXطاوع ã| قيل ا Ø[ور اXصدر باخت2ف

الطائر@, نُسال وهذا والداّبة@, الطائر وأنَسله سقط@, عر@: والشَّ الريُش نَسل ـ أسا
بطن من يسقط Jٔ@نّه ُولد ٕاذا ينِسل@, الولُد نَسل ا£از@: ومن ونُسالxا@/ الدابّة ونَسيل

كث�اً@/ نَس2ً الرجل وأنَسل كث�@, بولد الناقة ونَسلت اJٔرض@/ ٕا� اُمّه

العنق@/ ٕاطالة واJٕعناق@: ء@/ ãÏ¾ من وخروج Iّصل ّل@: السَّ أقول@:

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



نسل ١٢٠

والتحقيق@:
ومن جريان@/ وحصول ء ãÏ¾ íم من خروج هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
عن Oرج كأ@نّه اXتوّسط ãÏ¿Xا بعد وٕاÌºاع واJٕنسان@, ا¡يوان من التولّد مصاديقه@:
مـقام عن خرج فكأ@نّـه وأÌºع أعنق ٕاذا الذئب وِمشـية ويُ«Ìع@, اXتعارف مشيه
فكأ@نّه اXذاب والعسل التثّبت@, بعد حيوان من شعر أو ريش وسقوط وذهب@, سبعيّته
مـطلق وليس ا¡Çقيقة@/ مصاديق من اJٔصل بقيـود ãæعاXا فهذه اòلّية@/ من Oرج

اJٔصل@/ مصاديق من اÌºJٕاع أو التحاّت أو السقوط

ّل@ي2حظ@فيه@التحّصل@والتخلّص@واJٕستخراج@/ والفرق@ب�@النَّسل@والسّل:@أّن@السَّ
يقال@: J وكذلک ط�@/ من نسالة من اJٕنسان خلقنا ولقد يقال@: ف2 النسل@/ 2Rف

/@ ãÏ¾اXا أنَسَل

اXذكورة@/ القيود ¡اظ موارد ã| Fyم واحد التعب�بكّل لطف فيظهر

سـليٌل للولد فيقال واJٕعتـبار@, باللحاظ وOتلفان اXصداق ã| Nتمعان وقد
اòروج@/ باعتبار ونسٌل واJٕنتاج@/ التحّصل باعتبار

/@٨ . ٣٢ َمه�ـ ماٍء ِمن ُسhلٍَة ِمن َنسلَه جَعَل Øj à�ِط ِمن ا3ٕنساِن خلَق وبَدء

متحّصلة خ2صة من ذّريّته خلق ماّدة Øj الط�@, من اJٕنسان خلق مبدأ أيى
مَه�@/ ماء من

ُنسالة@/ من سليله جعل Øj ـ بقولنا التعب� اXورد ã| يصّح ف2

ّب ÔJ 3 Kوا والنَّسَل ا¡رَث ِلَک Ôvو فzا لُيفِسـَد ا3ٔرض ã| َسَعي Ø�تَو وٕاذا
/@٢٠٥ . ٢ ـ الَفساَد



١٢١ نسل

اJُمـور نظم ã| باخت2ل يتحقّق ا Ø̂ ٕا والفساد اJٕص2ح@, قبال ã| اJٕفساد فٕاّن
اXقّررات وفق ع	 تقّرر ا Ø̂ ٕا ا¡قّة وال¿Ìيعة ت¿Ìيعّية@/ أو تكوينيّة معنويّة أو ماّديّة
اJٕخت2ف وجود Zكن Jو واحد@, مبدأ من الت¿Ìيع@والتكوين فٕاّن التكوينيّة, الطبيعيّة

/@Fyبي
Fzف وبالنقض خر@, lJا نقض ي2زم الت¿Ìيع@والتكوين من نقضكّل ã| فالسعيى

الفساد@/ مع0 وهذا اJُمور@, نظم ã| اJٕخت2ل يتحّصل

اJُمـور ã| الص2ح وجود ٕا� Fمرجعه اJُمـور@, ã| والنظم الص2ح @كان وØXا
حياtم ٕادامة ã|الناس مَساعيى فٕاّن بالذكر@, FÎ Ø½فخ وا¡رث@: النسل ٕا� اXربوطة
ã| ال2ّزم النـظم وÇNJٕاد عي¿Îم ã| الرفاه ولتأم� نسـلهم مصا¬ ¡فظ الدنيوّية@:

اُمورهم@/

وسائل النظم@واستقرار وجود العيش@وتأم�ا¡ياة@: الرفاه@وحسن ومن@أسباب
الغذاء تأم� Jصل وبا¡رث ا¡صاد@/ من قريب مقام ٕا� الزرع بلوغ وهو ا¡رث@,
¾Ìائـط ã| النظم أّن Fك اJٕنسان@, حياة ٕادامة ã| مبقية علّة وهو واXعاش@, والطعام
يفيد ف2 :@Fzف اJٕخت2ل وُوجد اJٔمران Gانت وٕاذا موجدة@/ علّة اJٕنسان وجود حياة

آخر@/ أمر

3 م Øu@أ أهلكناها َع�َقرية وَحراٌم راِجعون@/// َلينا ٕا ُكلٌّ بَيyم أمَرهم وَتقطَّعوا
/@٩٦ . ٢١ ـ َينِسلون َحَدٍب ُكّل ِمن وهم ومأجوُج فتحتيأجوُج ٕاذا Ø+ح يَرِجعون@,

ومن ذاتاً أصله من وWنوعيّة منع فيه ما ]ع0 صفة َجبان صيغة ع	 رام Ò¡ا
J م Øu@أ قوله واXبتدأ به@, اJهBم ٕا� ل2ٕشارة مقّدم خ� وهو وظهوراً@, وجوداً أصله
أن ٕا� ذاتّية@, Wنوعيّة وفيه Wتنع رجوعهم عدم أيى اXصدر@, تأويل ã| فٕانّه َيرجعون@,

ٕاليه@/ اòلق ورجوع ا¡ّق الوعد من قريب وهو يأجوج فتح ٕا� الزمان ينxيى



نسو ١٢٢

ãÏÈأرا ã| bاعاtم وVتَمع مرا@كزهم من خروجهم عن عبارة يأجوج ونسل
اFXلک ã| وتفّرقهم وشـيوعهم اJٔرض ã| وجرياuم وسـ�هم الص�@, من اÌ¿Xق

علzا@/ وغلبxم
واXركز@/ اòروج Tّل ٕا� J اÒXس�@, ٕا� ٕاشارة حَدب@: كّل من وقوله

من جّداً ضعيفة �ع�قرية �وَحراٌم اlJية ٕاعراب ã| اُخر وجوهاً أّن GO Jو
واXع0@/ اJٔدب جهة

/@٥١ . ٣٦ ـ َينِسلون م Øwر�ٕا ا3ٔجداِث من ُهم فٕاذا ور الصُّ ã|وُنِفخ

ٕاليه@/ ويس�ون م Øwر جهة ٕا� اJٔجداث من Oرجون فهم

جريان@/ وحصول ,@íXا من اòروج أمرين ٕا� ٕاشارة النسل@: ]اّدة التعب� ãGف
اُخر@/ م#ادفة كلFت من J@يستفاد اXع0 وهذا

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

نسو@:
, ãÏºناJٔا ٕاÊºن@�Fعة@ٕاناث :Ì»بالك والنِّساء ضّمها, أفصح@من النِّسوة@: ـ مصبا

ا�مع@/ لفظ غ� من ٕامرأة الواحد

غ� من اXرأة bع والنُّسوان@: والنِّسوان والنِّساء ,@ ØËÉوالÌ»بالك النِّسوة ـ لسا
َنَسوان@/ وتثنيته الكعب@, ٕا� الورك من ِعرق والنَّسـاء@: وأولئک@/ ذلک ã| Fك لفظـه@,

النَّسا@/ ِعرق J النَّسا له يقال أن واJٔفصح

ِنسوان@/ @@= @oناش@ @ـ ع�يى @ـ@ ãbتطبي فرهنگ

ِنسوان@/ @@= ِنَشيا@ ِنشا@, ,@ ãÏ¿ِن ـ@ @ آراميى @ـ@ ãbتطبي فرهنگ



١٢٣ نسو

ِنسوان@/ @@= @ ãÏ¿ِن ـ@ @ ãæياÌº@ ـ @ ãbتطبي فرهنگ

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

والتحقيق@:
أيضاً أوJء أّن Fك والع�ّية@, وال«Ìيانيّة اlJرامية من مأخوذة الكلFت هذه أّن

واlJرامّية@/ ال«Ìيانيّة من مأخوذة

Fك العربّيـة@, اللغة ã| J اXوارد@, تلک ã| تكون وأن Jبّد اللغات هذه فآحاد
مورده@/ غ� ã|فالبحث عyا@, Mثوا

ã| Fك و`س�مورداً@, سبعة ã| والنساء موردين@, ã| النسوة كلمة ذ@كرت وقد
فراجعه@/ ـ اXعجم

ع	 دJلة اJٔلف بوجود النساء ã| أّن والنِّساء@: النِّسوة الكلمت�@: ب� والفرق
ومرض ع	سقم دJلة فيه الواو فٕاّن واويّاً@, النسوة 2Rف وهذا وكرامة@, وعّزة رفعة

وعّلة@/

تعا�@: فقال به@, Uصوص مورد ã| Fyم كّل ويُستعمل

/@٣٠ . ١٢ ـ َفتاها تُراِوُد@ العزيز امرأةُ اXدينة ã| ِنْسوةٌ وقاَل

/@٥٠ . ١٢ ـ ّن Òvأيد َقطََّعَن ãçhّال النِّسوة باُل ما فْسألُه

وأعÇGFم أقواGم جهة من وهذا وٕاهانة@, Iق� مورد ã| الكلمة هذه فذكرت
الشنيعة@/ الضعيفة

تعا�@: وقال

ساء@/ النِّ ã| وَيْسَتفتونََک



نسو ١٢٤

ساء@/ النِّ Ò�ب َتعِدلوا أن تسَتطيعوا ولَن

لُكم@/ َحرٌث ِنساؤكُم

@ُكم@/ ونساَء ونساَءنا وأبناَء@كُم وأبناَءنا

مؤِمنات@/ وِنساٌء

ساء@/ النِّ Ôr3َمس أو

ساء@/ النِّ ِمَن لكُم طاَب ما فانِكحوا

ّن@/ ßtَصدقا النِّساَء وآتوا

كرامxا@, وباعتبار الت¿Ìيف مقام ã| اXوارد@, هذه ã|استعملت قد الكلمة فهذه
/@oتعظ أو Iق� ٕا� نظر غ� من هو@, حيث من مفهومها نفس ¡اظ من أق2ًّ وJبّد

النساء ã| فٕاّن النَّْسأ وب�ماّدة الكلFت ب�هذه Ó0ومع لفظاً التناسب GO Jو
واJٕخـوان@, والبن� الرجال عن البدنيّة واJٕستطاعة والعمل القدرة جهة من تأّخراً

:@ ã| Fك بعدها@, تذكر هذا وع	

وِنساًء@/ َكث�اً ِرجا3ً@@ Fyم وَبثَّ

ساء@/ النِّ َع� َقّواموَن جاُل الرِّ

مؤمنات@/ ونساٌء مؤِمنون ِرجاٌل ولَو3

ِنساَءُهم@/ وَيستحييى أبناَءهم ُيذبُِّح

ِنسائهّن@/ أو أخواtّن ã�ب أو ٕاخواuّن ã� بَ أو

:@ ã| Fك كب�@, أو صغ� من اJٕناث ]ع0مطلق النساء ٕاّن Øj
نساَءهم@/ واْسَتْحيوا@ آَمُنوا اّلذيَن أبناَء قُتلوا@ اُ



١٢٥ ãÏ»ن
وِنساًء@/ ِرجا3ً ٕاخَوةً كانوا@ وٕان

:@ ã| النساء hتقد وأمّا
والَبن�@/ النِّساِء ِمَن واِت ÒÎ Ú¿ال ُحبُّ للنّاِس ُزيَِّن

ا@/ Ø{وح ال¿Îوات موضوع فبمناسبة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãÏ»ن
ء ãÏ¿ال ترك ـ أحدYا ب�معني�, مش#ك أنساه@نسياناً: ء ãÏ¿ال ونسيت ـ مصبا
ـ@@و3 وعليه تعّمد@, ع	 ال#ك ـ ãæوالثا له@/ الذكر خ2ف وذلک وغفلة@, ذهول ع	
والتضعيف@, باGمزة ويتعّدي واYJٕال@, ال#ك تقصدوا J أيى ـ َبينكُم الَفْضَل َتنسوا

الغفلة@/ كث� َنسيان@: ورجل ,@Jًذهو أYلxا ركعة@: ونسيُت

ع	 ãæوالثا ء@, ãÏ¿ال ٕاغفال ع	 أحدYا يدّل صحيحان@: أص2ن :@ ãÏ»ن ـ مقا
:@ ãÏ»ِّوالن منه@/ ãÏ»ِّالن يكون أن وWكن n@تذكره@/ ٕاذا ء ãÏ¿ال نسيت ـ فاJّٔول ء@/ ãÏ¾ ترك
بعÎÉم@: وقال أنساَء@كم@/ تتبّعوا فيقال@: أمتعxم@, ُرذال اXرIل�من منازل سقطمن ما
والنَّسا@: Gا@/ حضوره بعد النفس عن ء ãÏ¿ال غروب وهو النِّسيان@, الباب ã| اJٔصل
اُّخـر الّذيى ØãÏ»نXبا مشبَّه الفِخد@, ٕا� البدن ãأعا� عن متأّخر Jٔ@نّه الِفخد@, ã| ِعرق

وُترك@/
وا¡فظ@/ الذكر ضّد والنِّسيان@: :@Ï»ن @= لسا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕانّه ال«Îو@: ã| وسبق له@/ ذا@كراً كان ØFع الغفلة هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن



ãÏ»ن ١٢٦

يتذّكره nو عمل عن غفل فيقال@: يكون@/ ØFع تكون الغفلة أّن Fك يكن@/ n ØFع غفلة
كان@/ Ø�ح

ال«Îو@: ã|و ك@/ Ô#ف له متذّكراً كان ء ãÏ¾ ٕا� بالنسبة النسيان ã| يتحقّق فال#ك
ء ãÏ¾ ترك ٕا� بالنسـبة الغفلة@: ã|و ك@/ Ô#ف يعمله بأن قاصداً كان ء ãÏ¾ ٕا� بالنسبة

فُوجد@/

/@ Ø ã تقري تفس� الغفلة@: أو الذهول أو بال#ك اXاّدة فتفس�

أقسام@: ث2ثة ع	 النسيان ٕاّن Øj
:@ ã| Fك ـ له ذا@كراً كان ØFع بالذهول ّ طبيعيى نسيان ـ ١

/@٦١ . ١٨ ـ F Òtحو نِسيا Fyبي َمع ÒV َبلغا ØFفل
/@٢٨٦ . ٢ ـ أخطأنا أو َنِسينا ٕان تؤاِخذنا 3 ربَّنا

/@٢٦ . ٣٨ ـ ساب ß¡ا يوَم َنُسوا ]ا َشديد َعذاٌب م Ô ÒG
عن فيغفل اXوضوع Hالف باُمور واJٕشتغال التوّجه أثر ã| يظهر نسيان ـ ٢

:@ ã| Fك ـ Gا ذا@كراً كان ã�الّ بالوظيفة العمل

. ١٨ ـ يـداه َمت قدَّ ما ÒãÏ ß»وَن ا Öyَع فأْعَرَض َربِِّه بآياِت ذُ@كِّر ن ØW أظلُم وَمن
/@٥٧

/@٨ . ٣٩ ـ قبُل ِمن ٕاليه َيدعو كاَن ما@ ãÏ ß»ن منه ِنعمًة له َخوَّ ٕاذا Øj
/@١٨ . ٢٥ ـ @كر الذِّ َنُسوا Ø+ح وآباَءهم م Òxمتّع ولكن

القلب ٕان½Íاف يوجب الدنيوّية@: با¡ياة واJٕشتغال اXاّديّة ٕا�اJُمور فالتوّجه
ّية@/ ×GJٕا التوّجهات عن الباطن وٕاعراض



١٢٧ ãÏ»ن
عـّز الرّب أعFل ã| Fك وهذا@ والتعّمد@: باJٕختيار النسيان حالة حصول ـ ٣
ال#ك وحصـول والذكر@, التوّجه قطع وهو وأثره@, النسـيان نتيجة منه ف�اد وجّل@,

:@ ã| Fك ـ@ واJٕعراض

/@٥١ . ٧ ـ هذا يومهم ِلقاَء َنُسوا@ @F كَ َننساُهم فاليَْوَم

/@٦٧ . ٩ ـ الفاِسقون ُهم Ò�نافقXا ٕاّن فنسzم Kَا َنُسوا

/@١٢٦ . ٢٠ ـ Ï Ò»ُتن اليَْوَم وكذلَک ا Òxفَنسي آياُتنا كذلکأَتتْک قال

ال#ك حـالة وحصول والتوّجه الذكر انقطاع عن عبارة النسـيان حقيقة فٕاّن
Pريان كان سواء اXع0@, اXوجبGذا السبب ã| مدخليّة Jو ء@, ãÏ¾ عن واJٕعراض
بـداع أو والتوّجه@, الذكر عن يشـغله Ø�ح وينافيه يقابله ما ٕا� بتوّجه أو ,@ ّ طبيعيى
من واللطف واJٕنعطاف الرaة وسلب ا�زاء مقام ã| Fك التوّجه@, قطع يوجب Ø ã0باط

تعا�@/ ا%

ã| التـاّم والتقدير النظم ضوابط وJٕجراء والعدل ا¡gة ÏÉقت[ ا£ازاة فٕاّن
اللقاء يوم عن وغفل ا% آيات ãÏ»ن ٕاذا فالعبد رم@/ Ô�با Wاث2ً يكون أن وJزم اòلق@,
واللطف التوّجه وترك باJٕعراض Nازيه أن تعا� فلله تعا�@: ا% ذ@كر عن وأعرض

وا¡ّق@/ العدل Mكم عنه

/@١٦٠ . ٦ ـ ُيظَلمون 3 وُهم ِمْثلها ٕا3ّ َزي Ö ÔN@ hف بالسيِّئِة جاَء وَمن

ضعف من Ø ã0باط بداع كان ٕاذا واختيار@, تعّمد ã| العبد نسيان القبيل هذا ومن
الذكـر عن وُيعرض ÏÒ»ين فهو فيه@, وغشاوة القلب انكدار ومن وفساده@, اJٕعتقاد

وعمداً@/ اختياراً

]ثل ا�زاء فيكون ,@Fهwيشا وما اlJيت� ã| العبد نسيان يناسب اXع0 وهذا



نشأ ١٢٨

دقيقاً@/ نسياuم ونظ� عملهم

وذ@كره والرّب ا% من ,@ ØãÏ»نXا باخت2ف وضعفاً شّدًة أثره Oتلف النسيان ٕاّن Øj
واJُمور الدنيا وخلقه@واJٔنفس@والنصيب@من ا¡ساب ويوم تعا�@وآياته@وعهده@ولقائه

اXاّدّية@/
وفوائده آثاره عن يوجبTروميّة الدنيويّة ا¡ياة ã| ّ ماديى أمر نسيان أّن Fوك
أن ٕا� شديدة@, عالية مرتبة ã| Tروميّة يوجب Ø ãæروحا أمر نسيان كذلک الدنيوّية@:
uاية وذلک واlJخرة@, الدنيا ا¡ياة ã| مضيقة فيوجب وذ@كره@, ا% نسيان ٕا� ينxيى

اÌ»òان@/
/@١٢٤ . ٢٠ ـ َضنكاً َمعيشًة لُه فٕانَّ ِذ@كريى َعن وَمنأعرَض

/@١٩ . ٥٩ ـ م ÔÎ Ò»أنُف م Ô ×zفأنس Kَا َنُسوا كاّلذيَن تكونوا و3

يتوّجه Jو نفسه@, يَن«ÏاJنسان أن فوق وخ«Ìان وابت2ء عذاب يتصّور Jو
مسـتمّر موت هذا فٕاّن ه@, ØÌ¾و وخ�ه وشقاوته وسعادته ومنافعه مَضاّره ٕا� بوجه

/@ ّ أبديى وخ«Ìان mدا وفناء

ماّديّة اXستحسنة اJٔمور قاطبة وبيده خ�@, كّل مبدأ هو وجّل عّز ا% ٕاّن نعم
اXتنّوعة@/ والفتوحات الفيوضات bيع ومنه ومعنوّية@,

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

نشأ@:
السحاُب@: ونَشأ وسـمّو@/ ء ãÏ¾ ã| ارتفاع ع	 يدّل صحيح أصل نشأ@: ـ مقا
للص2ة@/ واJٕنتصاب القيام يراد ـ الَليل ناِشـئََة ٕانَّ ـ ومنه رفعه@/ ا%@: وأنشأه ارتفع@/
:@ ÑÏ¾والنـا فـ2ن@/ ã0ب ã| ف2ن ونشأ النـاس@/ أحداث والنََّشأ@: النَّشء الباب@: ومن



١٢٩ نشأ

هـذا كّل ويقول@, يُنشد وأنشأ حديثاً@, ف2ن وأنشأ وع2@/ وارتفع نشأ الّذيى الشاّب
واحد@/ قياسه

أحدثته@/ وأنشأته@: وQّدد@, حدث نفع@: باب من نَشأً ُء ãÏ¿ال ونشأ نشو: ـ مصبا
وزان النُّْشؤ ËºJٕوا فzم@/ ُرّبيت َنشأ@: ف2ن ã0ب ã| ونشأت والنَّشاءة@/ واËºJٕالنَّشأة

معّرب@/ ØãÏºفار ا¡نطة@, من يعمل ما والنَّشا@: الطيِّبة@/ ´ الرِّ والنََّشأ@: قفل@/

وِعFرة@, وِشـعراً حـديثاً وأنشأ فنَشـأوا@/ اòـلَق تعا� ا% أنشأ نشأ@: ـ أسا
Çuضَت@/ أيى وأنشأَت@, نشأت أين ومن /@ ã� فأنشأها الزهد ã| قصـيدًة واستنشأته
واستنشأ@: Ìاَع Ù¿وال اXفازة ã| العلم وأنشأ ما@يَبدو أّول وهو السحاب@, من ورأيت@نشأً

رفعه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
استمراره ã| حدوثه أو مستمّر@, أمر ٕاحداث هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
ٕاحداثاً ء ãÏ¾ وتربية وQّدد@, واسـتمرار بقاء ã| حدوث مصاديقه@: ومن البقاء@/ ومع
وٕاحداث ل2ٕمطار@, ٕا�نقطة وسوقه سحاب وٕاحداث وتقدير, تربية ã|وخلق وٕابقاءاً,

واستمراره@/ شباب حالة وحدوث وٕاجراؤه@, ّ علميى برنا¶
التجّوز@/ باب fن والبدّو@: والyضة والعلّو والرفعة اNJٕاد مطلق oمفاه وأمّا

القيدين@/ وجود اJٔصل ã| في2حظ

,@ ّ الواويى النشـو ماّدة fن :@ الفوريى واJٕرتفاع ØË¿وال والنَّشا الطيّبة الر´ وأمّا
/@ ãæعاXا اختلطت وقد كر@/ السُّ ]ع0 وهو

من الصدور جهة اJٕنشاء ã|وي2حظ متعّدي�@, يستعم2ن والتنشئة@: واJٕنشاء



نشأ ١٣٠

موارد ã| قلنا Fك باXفعول@, والتعلّق الوقوع جهة ٕا� النظر يكون التنشئة ã|و الفاعل@,
اُخر@/

جنّاٍت@/ أنَشأ اّلذيى هو

ة@/ َمرَّ َل أوَّ أنشأها

الّسحاَب@/ ÑÏ¿ُين
نِشئون@/ ÔX ا ُن Ö ÒL أن ا Òtَشَجر Ôkأنشأ Ôrأ أن

آَخرين@/ َقرناً بعدهم ِمن وأنشأنا

ا3ْٔرض@/ ِمَن أنشأ@كُم هو

آَخر@/ َخْلقاً أنشأناُه Øj
جهة ع	 تدّل واÇGيئة استمرار@/ ã| ٕاحداث ع	 تدّل اJٔفعال هذه ã| فاXاّدة

ا�هة@/ هذه فzا وي2حظ الفاعل@, من الفعل صدور

/@١٨ . ٤٣ ـ ُمب� Ôغ� صام ßòا ã| وهو يلة ß¡ا ã| ُؤ ُينَشَّ أَوَمن

hوتد َدث ÔI@ناثJٕوا اJٕناث@, من ع	اعتقادهم وهيى له وبنتاً ولداً @أتكون أيى
التظاهر طلب هو عي¿Îا امتداد ã| اJٔصيل وبرناVها والðيّن@, لية ß¡ا دائرة ã| حياtا
وٕابـطال دعـوvا وٕابانة حقّها ٕاثبات ع	 تقدر J خاصمت وٕاذا ,@ ã Ø	والتح والðين

خصمها@/ دعاويى

مستند@/ Jو دليل ب2 باطلة دعوي ا2Xئكة@: ٕاناثيّة دعوي أّن مع

ÇUتلفة اÇòلق مـراتب فٕاّن اXـرأة@, ã| Ø ãçذا وعيـب نقص ع	 J@يدّل وهذا
وع	برنا¶ معيّنة موقعيّة ã|و Wتازة ع	صفة مyا نوع وكّل متنّوعة, وخصوصيّاtا

كامل@/ مقّدر



١٣١ نشأ

حيث ومن نفسه Mسب فرد كّل صنفبل كّل فٕاّن ,@nالعا ã| حا@كم التاّم والنظم
ٕا� مyا كّل نسبة ã| التفاوت ا Ø̂ وٕا ء@, ãÏ¾ وجوده ã| يُفْت nو موقعّيته@, ã| كامل هو

خر@/ lJا

اJٕنسـان أّن Fك وبالعكس@, اXرأة@, ã| توجد صفات بعض منه فات فالرجل
كذلک@/ اòلق أنواع سائر ٕا� بالنسبة

ـ@٦٧ . ٣/ ِمنْ َتفاوٍت@فارِجع الب½Íَهل َتريمن ُفطور ِن ×aالّر َخلق ã|ما@َتري

/@٦ . ٧٣ ـ hًِقي وأقوُم َوطأً أشدُّ هيى اللَّيل ناشئَة ٕاّن

خصوصيّة حدوث واXراد وامتداد@/ استمرار ã| ء ãÏ¾ من Jدث ما الناشـئة@:
واGيجانات@/ واXوانع الكدورات عن خال زمان وامتداد صافية روحانيّة

/@٢٠ . ٢٩ ـ ِخَرة Ð3ا النَّشأةَ ÑÏ¿ُين Kُا Ú Ôj لَق Òò ا َبدَأ كيَف فانُظروا@@

�ا3ُو النَّْشأةَ Ôrَعـِلم وَلَقد َتعلمون 3 ما ã| وُننِشـَئكُم أمثاَلكُم َل ُنبدِّ أن Òَع�
/@٦٢ . ٥٦ ـ تََذ@كَّرون َفلَو3

وحدوث وامتداُده@, nالعا من Ø ãحدوث@أّو� أيى ]ع0الوحدة@واXّرة@, النَّشأة@فَعلة
اJُو�@/ النشأة بعد وJدث اlJخرة@, nعا وهو واستمراره@, امتداده ã| ّ ثانويى

حدوث فيه اlJخرة nعا فٕاّن واNJٕاد@: واòلق التكوين دون بالنشأ والتعب�
فـالنظر الثانية@: اlJية وأمّا وٕاNاد@/ تكوين فيه وليس وٕامتداُده@, nعا وظهور جريان
Dف Fك التكوين@, جهة ٕا� J وجريانه@, وامتداده وظهوره nالعـا نفس جهة ٕا� فzا

بعدها@/ وما قبلها

موارد@: ã| باXاّدة Øيع� اللحاظ وwذا
شجرtا@/ Ôkأنشأ Ôrأ أن



Ì¿ن ١٣٢

قال@/ الثِّ الّسحاَب ÑÏ¿وين
َتعَلمون@/ 3Dف وُننِشئكُم

@ُقروناً@/ أنشأنا

ٕا� J وامتداد@, حدوث جهة ٕا� النظر يكون اXاّدة@: wذه فيه Øيع� مورد فكّل
واNJٕاد@/ اòلق وبدء التكوين جهة

ã| أو ا�وهر ã| كان سواء متأّخر@, زمان ã| ء ãÏ¾ تكّون ٕانّه ا¡دث@: ã| وسبق
التكّون أو hالقد مقابل ã| كونه ٕا� نظر مفهومها ã|وليس اJٔعFل@, ã| أو اJٔعراض

العدم@/ من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì¿ن
Jو يـتعّدي ا%@, Ìهم Ò¿ون َحّيوا@/ قعـد@: باب من نُشـوراً çوXا Ì¿ن ـ مصبا
أيضاً@: نُشـوراً اJٔرض ون¿Ìت ا%@/ أن¿Ìهم فيقال@: أيضاً باGمزة ويتعّدي يتعّدي@,
Ì¿أن قيل@: ومنه باXاء@/ أحييxا ٕاذا أن¿tÌا@, فيقال@: باGمزة ويتعّدي وأنبتت@/ حييت
وانظُر ـ التPيل ã|و ]عناه@, بالزايى وأنشزه أحياه@/ كأ@نّه اللحم@, وأنبت العظم الرضاع
باب من نَ¿Ìاً غنمه الراعيى Ì Ò¿ون ,@ والزايى بالراء السبعة ã| ـ ُننِشُزها كيَف الِعظاِم �ٕا
للـقوم يقال ومنه بفتحت�@, Ì Ò¿َن اXنشور Ëºوٕا فانت¿Ìت@, آواها@, أن بعد بَثّها قتل@:
اÇXولود ]ع0 َفر Ò¡وا الَولَد مثل مفعول ]ع0 Ì Ò¿َن رئيس@, N@Jمعهم الّذين ق� اXتفرِّ
نَ¿Ìاً اòشبة ون¿Ìت تفّرقوا@/ القوم@: Ì¿وانت /@Ì¿فانت نَ¿Ìاً الثوَب ون¿Ìت وا¤فور@/

ِمنشار@/ لة lJا Ëºوٕا منشورة@/ فهيى

اòشـبَة ونـ¿Ìُت وتشـّعبه@/ ء ãÏ¾ فـتح ع	 يدّل صحيح أصل :@Ì¿ن ـ مقا
واسعاً منت¿Ìاً أيى Ìاً@, Ò¿َن ريشاً البازيى Ï»َوا@كت الطَّيِّبة@/ ´ الرِّ :@Ì¿َّوالن نَ¿Ìاً@/ باßXنْشار



١٣٣ Ì¿ن
فأنبَتْت@, أصاwا@الربيع اJٔرُض: ون¿Ìت طويته@/ خ2ف الكتاب: ن¿Ìت ومنه طوي2ً/
اÇXطر يصـيبُه Øjيَيبس الك2ٔ :@Ì Ö¿َّالن بل ويقال@: /@Ì Ö¿َّالن النَّبات وذلک نا¾Ìة@, وهيى
أن :@Ì Ò¿والنَّـ Jنتشارها@/ يت Ù Ôd ,@Ì¾النَّوا راع@: الذِّ باطن وعروق ء@/ ãÏ¾ منه فيخرج

Ìه@/ Ò¿َن ÚËÈ قد أمره@: bع Xن يقال ولذلک عي@, Ò#ف بالليل sالغ Ì¿تنت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
قبض@/ بعد بسط هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

اXتفّرقة@/ وب�اXواّد بيyا الفرق ونسف@: فرش ã| وسبق

الرضاع Ì¿ن وٕاحياؤها@/ اJٔرض Ì¿ن وٕاعادtم@, çوXا Ì¿ن مصاديقه@: ومن
والر´ اجBعهم@, عن القـوم وتفّرق اJٔغـنام@, وتفريق الراعيى Ì¿ون الّلحم@, وٕانبات

البدن@/ سطح ã| اXنت¿Ìة اXنبسطة والعروق الكتاب@, Ì¿ون اXنت¿Ìة@, الطيّبة
:@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| يكون أن من أعّم Ì¿والن

:@ ã| Fك ّ اXاّديى ãGف

/@٥٣ . ٣٣ ـ Ìوا ß¿فانت rطَِعم ذا@ وٕا فادُخلوا rُدعي@ ٕاذا ولكن

/@١٠ . ٦٢ ـ ا3ْٔرض ã| Ìوا ß¿ فانتَ لوةُ الصَّ ُقِضَيِت فٕاذا@

وراء مـا ã|و /@Ì¿الن اختاروا أيى ,@Ì¿الن اختـيار ع	 ويدّل ٕافتعال اJٕنتشار
:@ ã| Fك ّ اXاّديى

/@١٠ . ٨١ ـ ُكِشَطْت Êُء@ Ú»ال ذا@ وٕا ت ÒÌ ß¿ نُ ُحُف الصُّ وٕاذا

/@١٣ . ١٧ ـ َمْنشوراً َيلقاُه@ ِكتاباً القيامةِ  يوَم لُه رُج ÔKو



Ì¿ن ١٣٤

ويتسطّح ما@ينبسط ]ع0 ُحف@bع@الصحيفة, والصُّ /@ ّ @الكتاب@يقابل@الطيى ã| Ì¿َّالن
هو اlJخرة ã| اXنشور والكتاب الصحيفة من اXراد وليس معنويّاً@/ أو ماّديّاً قطعة ã|
ã�الّ النفوس ألواح يراد بل اXاّدة@/ ماوراء nعا يناسب J فٕانّه ,@ ّ اXاّديى اXنبسط ء ãÏ¿ال
يوم فتنبسط وا¡ركات@, واJٔفكار اJٔعFل من صدر ما bيع وطويت ضبطت فzا

اXنطويات@/ من فzا ما وتظهر القيامة

@من@الكتب@والصحف@اòارجيّة Økنبسطة@أقوي@وأب�@وأXوهذا@@الكتاب@والصحف@ا
جامعة@/ لطيفة كانت وٕان النفس@, عن

:@ ã| Fك ,@ Ø ãæالروحا Ì¿والن
/@١٦ . ١٨ ـ َرaته ِمن َرّبكُم لكُم ÖÌ Ô¿َين الكهف �ٕا فأُووا

/@٢٨ . ٤٢ ـ تَه Òaر ÔÌ Ô¿وَين َقَنطوا ما َبعد ِمن الَغيَث ل ÙW يُ الَّذيى وهَو

اXع0 وهذا والشفقة@/ ا¡نّة وظهور الرأفة ã Ø	Q عن عبارة ا Øuٕا الرaة@: ã| سبق
اXاّدّية@/ حياته Tيط ã| عليه باJٕنعام ّ اXاّديى ãGف والروحانيّات@, اXاّديّات ã| يتحّصل

ã| الظـهور كان وٕان الغيبّية@, اXعـنويّة واJٕفاضات واللطف بالتوّجـه Ø ãæالروحا ã|و
/@ ّ اXاّديى باJٕنعام اòارج

/@٢٢ . ٨٠ ـ Ìه Ò¿أن شاَء@ ذا@ ٕا Ø Ôj ه ÒKفأق أماتَُه Ø Ôj
/@٩ . ٣٥ ـ النُّشور كذلَک ا@ ßtَمو َبْعَد ا3ْٔرَض بِه فأحَيْينا

/@٧ . ٥٤ ـ Ì ß¿ ُمْنتَ َجراٌد م Ô Øuا3ٔجداثكأ ِمن رجون ÒO
وسبق واXواراة@/ ]ع0التغطية Ëºوٕا والق�مصدر ]ع0الق�@/ بفتحت� َدث Ò�ا
ا¤سوس الق� وهو ال#اب ã| يواَري اXاّديّة حياته انقضـاء بعد البدن ٕاّن الق�: ã|
تناسـب ع	 وقالب ّ ال�زخيى القـ� ã| يواَري البدن عن باXفارقـة والروح /@ ّ اXاّديى



١٣٥ Ì¿ن
صفاته تشكّل الروح@,@وهو من@نفس يتكّون ّ الق�ال�زخيى وهذا الروح@, خصوصيّات

وأخ2قه@/

حقيقة ã| bيع@ما البدن ã|الروح@ي#اءي ã| تامّاً فانياً ا¤سوس البدن كان وØXا
خصوصيّات bيع ٕا� ليتوّجه منّور@: Ø ãæروحا بص� شخص شاهده لو Mيث الروح@,

ã Ø	Q فيكون وألطف@, وأدّق Økأ ّ ال�زخيى البدن ã| والفناء وأفكاره@/ و[اي2ته الروح
ا¤سـوس البـدن من كّل كان وØXا وأظهـر@/ أ@كمل فيه الباطنيّـة وا¡قائق الصفات
من اJٕخت2ف ا Ø̂ وٕا ,@Fتشكّله ã| ٕاخت2ف يوجد ف2 واحد@: ء ãÏ¿ل كاXرآة ّ وال�زخيى

والبدن@/ Ë»�ا ولطافة اXاّديّة جهة
وأمّـا ,@ ّ ال�زخيى والبدن ,@ ّ اXاّديى البدن بالق�@: مغطّي فالروح حال ّ أيى وع	

للروح@/ J ّ اXاّديى للبدن ق� فهو :@ ّ الظاهريى َدث Ò�ا
Ì¿والن البعث فيكون للروح@, والعقاب والثواب واòطاب التكليف كان وØXا
ÏÉوانقGانت قد وخصوصيّاته اXاّدة nعا فٕاّن ال�زخ@, nعا ع	اقتضاء للروح@, أيضاً
nالعـا ذلک ÏÉمقت ع	 واJٔحكام والوقائع ا�ريانات bيع يكون أن وJبّد أجله@,

وبتناسبه@/

ٕادرا@كنا@, Tيط عن خارجة مسألة الق�ٕانّه ã| قلنا :@ Ø ãæÊ»�ا اXعاد مسألة وأمّا
فراجع@/ هناك عنه وMثنا الوجوه@, من بوجه فيه امتناع Jو

من الروح ã| انطوي ما ينبسط Ì¿وبالن انقباض@, بعد بسط عن عبارة Ì¿فالن
Ø�ح وين¿Ìح واJٕعتقادات@, واJٔفكار النفسـانيّة والصفات واJٔخ2ق اJٔعFل آثار

�السابقَ�@/ ÒXالعا@ ã|@احÌ¿نJٕنبساط@واJٕيكن@ذلک@ا@nو @النفس@/ ã|@ما @كّل@Mسب Nازيى
اXاء@/ بPول اJٔرضيّة اXواّد ã| اJٕنبساط @كحصول وهذا

وانبسطت منطوياتـه ظهرت ٕاذا النفس فٕاّن ـراد@: Ò�كا الناس Ì¿ن كون وأمّا



نشز ١٣٦

J وا¡ركات@, اJُمور نظم ã| Jً2واخت ووحشة اضطراباً توجب اXنقبضة@: مكنوناته
أمره@/ عاقبة تكون وكيف به يُفَعل ما يدريى

/@٣ . ٧٧ ـ Ìاً Ö¿ نَ Ìاِت ß¾والنّا َعْصفاً فالعاِصفاِت ُعْرفاً ْرَسhِت ÔXوا
اòمس@, الكرZة@ٕاشارة@ٕا�@مراتب@السلوك اlJيات هذه ٕاّن وغ�ه: @العذر ã|@سبق
الرذيلة الصفات عن وتزكيته النفس tذيب مرحلة وهيى مyا@, ثالثة مرحلة Ì¿والن

ا¡يوانّية@/ الظلFنية واJٔخ2ق

ما كّيى Ôñف ُيصلحـه@, Ø�ح منقبض أمر من القلب ã| ما بسط اXرتبة تلک ãGف
الðكية@والتحلية@بالدّقة@والتحقيق@والتفصيل, وJزم@أن@تكون@هذه ما@صلح, وُيثبت فسد

عليه@/ ãGتU ء ãÏ¾ bيب@J Ø�ح

والتدقيق فل2ٕشارة@ٕا�@التحقيق اXطلق: اXفعول وأمّا /Ì¿التعب�بالن لطف وهذا
اXقام@/ ã| واJٕستدامة

وٕامّا ا%@, ٕا� السلوك من الثالث مرحلة ã| الدنيا ã| ٕامّا واجب Ì¿الن أّن فظهر
bيب اXرحلة@: هذه تتحّصل n ومادام وفعلّية@, و¾Ìح تفصيل فالن¿Ìمقام اlJخرة@, ã|

الزا@كية@/ اòالصة ا¡قيقة من باطنه ã| ما Ø	يتج Jو وكمونه@, ع	انقباضه النفس

/@٣٥ . ٤٤ ـ ين ßÌ Ò¿ن Ô[ ُن Ö ÒL@ ا3ُو�وما َموتُتنا ٕا3ّ هيى ٕان @َليقولون هؤ3ِء ٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نشز@:
زوجها عَصْت وÍÈب@: قعد ãèبا من نُشوزاً زوجها من اXرأُة نشزِت ـ مصبا
وأصـله وجفاها@/ تركها بالوجه�@: نُشـوزاً ٕامرأته من الرجل ونشز عليه@/ وامتنعت
وٕاذا ـ السبعة ã|و عنه@/ ارتفع ٕاذا بالوجه�@, نشوزاً مكانه من نشز يقال@: اJٕرتفاع@,



١٣٧ نشز

من@اJٔرض@,@والسكون اXرتفع بفتحت�@: والنَّشز /@Ì»والك@ ØËÉبال فانشزوا انشُزوا قيل
وِنشاز@, نُشوز السا@كن وbع وَنَشز@, اJٔرض من ع	َنْشز قعد السّكيت@: ابن قال لغة@/

وا§ّو@/ للزيادة واستع�ذلک رفعته@, اXكان@: وأنشزت أنشاز@, اXفتوح وbع
والنُّشوز@: والنَّْشز اJٔرض@/ وعلّو ارتفاع ع	 يدّل صحيح أصل نشز@: ـ مقا
بعُلها@: نَشز وكذلک بعلها@, ع	 اسـتصعَبْت اXرأُة@: نشزت فقيل استع� Øj اJٕرتفاع@,

وwÍÈا@/ جفاها

وقلب نواِشز@/ وbعها ناِشز@, وتَلٌّ ارتفـع@, أيى ء@, ãÏ¿ال نَشز ـ ٢٣٢.٦ الع�
ينُشز@, ونَشز لغة@/ وينِشز نُشوزاً@, ينُشز نَشز عب@/ الرُّ من مكانه عن ارتفع ٕاذا ناِشز@,
وغ�ه@/ داء من اً ßمُنت� Jيزال ناِشز@: وِعرق ذلک@/ فُويق فارتفع Vلسه عن َزحف ٕاذا
ع	 والرا@كُب Ìُج Ú»ال يستقّر يكاد J َنْشزة@: ودابّة مرتفع@/ اJٔض íXمن Ëºٕا والنَّشز@:

ã0وكلَّم مكانه@/ عن رفعه ٕاذا ُينِشُزه@, َء ãÏ¿ال وأنَشز /@ ÕÑçنا وناِشز@: َنشز وَر@ْكب َظهرها@/
ٕا� موضع من ُسـقxا اJٕبَل@: وأنشزت /@ ã0وأقام ã0أغَضب أيى ,@ ãæفانَشز ك2ماً ف2ن

موضع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو Tسـوساً كان سواء ارتفـاع@, ã| ÇIّرك هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن
التوافـق@/ عن واJٕمتناع واXرافقة@/ اòضوع ب#ك العصيان مصاديقـه@: ومن معنويّاً@,
اXكـان@/ ã| وارتـفاع العلو@, وطلب واJٕرتفـاع والتباعـد@/ وا�فوة /@nالتسـا وترك

ا£لس@/ ã| وIّرك وزحف والقوي@/ اJٔعصاب ã| وIّرك والغضب

Qّوزاً@/ اJٕستعFل فيكون Jّوٕا القيدين@, ¡اظ من ف2@بّد

أ@ك�@, ٕاشتقاق والنشط@: والنشص والن¿Ìوالنشأ النشس ومواّد ب�اXاّدة Dوف



نشز ١٣٨

وارتفاع@/ Iّرك وNمعها
منكُم آَمنوا الَّذيَن Kُا َيرفِع فانُشزوا انُشزوا قيَل وٕاذا لكُم Kُا َيفَسِح فافَسحوا

/@١١ . ٥٨ ـ

بالتجّمع ا�لوس Tّل ã| التوسعة هو والتفّسح ارتفاع@/ ã| Iّرك مطلق النشز
¾Êل@/ أو �Zجانب ٕا� وا¦ايل

بعد كان سواء ¾Êل@, أو �Z ٕا� وuضة بقيام ا¤ّل ã| التوسعة هو والنُشوز@:
/@J أم جانب ٕا� حركة القيام

اُمـوره@, مضائق ã| له ا% فَسح هو تعا�@: ا% عـباد قبال ã| التفّسح ونتيجة
واPXلة@/ اXقام رفع هو فzم@: النشوز ونتيجة عيشه@/ ومشك2ت

العـبد فٕاّن اXعا¾Ìة@, و¾Ìائط اJٕجBعيّـة واlJداب الوظائف أعظم من وهذا
لنفسه@/ Oتار ما تعا� ا% لعباد وOتار Jّب

F Ôyبَي ُيصِلحا Fzأن َعلَ ُجناَح hف ٕاعراضاً أو ُنشوزاً َبعلها ِمن خاَفْت امرأةٌ وٕاّن
/@١٢٨ . ٤ ـ Õلحخ� والصُّ ُصلحاً

فٕان بوهّن ßÍÈوا ضاِجع ÒX ا ã| واهُجروهنَّ فِعظوهّن ُنشوَزهّن افوَن ÒH ãçhّوال
/@٣٤ . ٤ ـ hًَسبي علzّن َتْبُغوا hف أَطعَنكُم

oوالتسـل الصـحيحة برناVها ã| الزوج ٕاطاعة وظائفها من اXرأة كانت فٕاذا
والِعـ¿Ìة وا¡Çّق العـدل خ2ف ع	 حينئذ مyا فالنشوز العادلة@: اJُمور ã| Jٔمره
باXواعظ@: تتنبّه nو تّتعظ n وٕاذا ا¡سنة@/ واXوعظة بالقول التنبيه من ف2بّد الساXة@,
Gا Jصل أن ٕا� اXضاجع ã| وتركها عyا باGجر Ø ã	العم التنبيه wا يعمل أن ف2زم
بشّدة تعامل أن ف2زم فائدة@: ينتج nو أيضاً العمل هذا يؤّثر n وٕاذا والتنّبه@/ التوّجه



١٣٩ نشط

التكليف@/ Øيتع� Ø�ح وÍÈب
Jكم أن فللحا@كم Jّوٕا اGJّٕية@, والوظيفة ا¡ّق ع	خ2ف النشوز كان ٕاذا@ هذا

بٕاحسان@/ ´Ì»الت أو ]عروف اJٕمساك فٕامّا با¡ّق@, Fyبي
كانت وØXا الع¿Ìة@, ٕا� منه ا¦ايل فقدان عن يكشف فهذا الرجل@: نشوز وأمّا
ح�نشوزه ف2زم واJٔوJد@: ل2ٔهل وتأم�ا¡ياة ا¡سنة الِع¿Ìُة ال2ّزمة وظائفه من

خ�@/ الصلح فٕاّن والتفاهم باXذا@كرة ا2òف موارد ويرفعا Fyبي Dف يُصلحا أن

وشأنه@/ بوظيفته العمل عن إرتفاع ã| Iّرك :@Fyم كّل ã| والنُّشوز

/@٢٥٩ . ٢ ـ ÓF Ö Ò¡ َنكسوها Ø Ôj ُننِشُزها@ كيَف الِعظاِم �ٕا و}نظُْر

خلقaار@, ã|وترتيب ع	بعضع	نظم بعضاً ونرفع العظام كيفLّرك أيى
خلقه@/ يgل Ø�ح اXتكّونة@, ا�ديدة باللحوم العظام تلک نكسو Øj

متشاwاtا@/ سائر دون اXوارد@, هذه ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

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

نشط@:
وهو معروف@, النَّشاط منه وحركة@/ ع	اهðاز يدّل صحيح أصل نشط@: ـ مقا
م Øwَدوا كانت القوم@: وأنَشط ينَشط@/ نِشط يقال والتفّتح@/ واJٕهðاز ا¡ركة من فيه Xا
ØXا كأ@نّه ق¿Ìته@, َء@: ãÏ¿ال ونََشطت بلد@/ ٕا� بلد من ينِشط Jٔ@نّه ناِشط@, والثَّور نَشيطة@/
ونَشطت ويَ«Ìة@/ نة ÒZ اJٔعظم الطريق ã|ينِشط ناِشط: وطريق ِجلده@/ Ìاُخِرج@من ß¿ُق
الِعقاَل@: Ìاويل@/@وأنشطت Ú»ُعقدة@ال مثل العقدة شّدت@/@واJُنشوطة@: س�ها,@ٕاذا ã|@النّاقُة
قريبة iوب العقد@/ والتنشيط@: ّل@/ Ò¡ا اJٕنشاط@: قوم@: وقال فاLّلت@/ اُنشوطته مددت

Gا@/ يُعَمد أن من فتُساق توَجد أن اJٕبل@: من والنَّشيطة Pذبة@/ دلوها Oرج القعر



نشط ١٤٠

نشيط@/ وهو نَشاطاً وأÌºع@, خّف تِعب@: باب من ينَشط عمله ã|نِشط ـ مصبا
الُعقدة َربطه@دون واJُنشوطة@: باُنشوطة@, عقدته من@بابÍÈب@: نَشطاً ونشطت@ا¡بَل
من البعـ� وأنشطت حللxا@/ اJُنشوَطة@: وأنشطُت انفتحت@/ طرفzا بأحد مُّدت ٕاذا

أطلقته@/ عقاله@:

,@rأنشط وقد ونّشطه@/ وأنشطه للعمل@/ النفس طّيب َنشيط@: رجل نشط@: ـ أسا
الُعقدة@: ونَشط قعرها@/ لبُعد كث� َنشط ٕا� Iتاج َنشوط@: iوب دواّبكم@/ نِشطْت أيى

شّدها@/

للعمل النفس طّيب َنشيط@: فهو نَشاطاً@/ ينَشط اJٕنسان نِشط ـ ٢٣٧.٦ الع�
ٕافاقته@, ع ßÌ»ُت عليه ØãÏ¿وللَمغ ُبرؤه@, ع ßÌ»ُي للمريض ويقال ناِشط@/ والنعت وÇLوه@,

ِعقال@/ من اُنِشط ا Ø̂ كأ@ عزZته@: فيه يُ«Ìع أمر ã| وللُمرَسل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن وٕاقباله@/ النفس ِطيب مع بوظيفة العمل هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
ّف Òòوا والتفتّح وٕاقبال@/ طيب مع العمل ã| اÌºJٕاع أو واJٕهðاز ا¡ركة مصاديقه@:
طيب مع وس�ها عملها كان ٕاذا الدواّب ã| والنَّشاط النفس@/ بطيب كان ٕاذا@ ãÏ¿Xوا
الطريق فكأّن الشارع@, عن ومنشعباً ÓDمستق @كان ٕاذا الناِشط والطريق كراهة@/ وبدون
Ì»بي قرن ٕاذا Ì¿َالق أو العقـد أو وا¡ّل فيـه@/ تعب Jو ض2ل J وطيب اهتداء فيه

صعوبة@/ دون من وÎºولة
اJٔصل@/ مفهوم Iقّق ã| القيدين ¡اظ من ف2@بّد

@واJٕط2ق,@واÌºJٕاِع@واòّف@,@وا¡ركِة: مطلق@الشّد@والعقد,@وا¡لِّ ـ oوأمّا@مفاه



١٤١ نشط

Qّوز@/ وهيى مع0اJٔصل@, لوازم fن
لوحظ ٕاذا اJٔصل مصاديق fن والعزZة@: واJٕفاقة ء Ôال� حالة ã| اÌºJٕاع وأمّا

اXذكوران@/ القيدان
/@٢ . ٧٩ ـ َسبحاً ات ßMوالّسا َنشطاً اِشطاِت والنّ َغرقاً والنّاِزعاِت

ا% لقاء ٕا� السلوك ã|مسòا اXراحل ٕا� راجعة ا Øu@أ اlJيات مواّد ã| سـبق
اللقاء@/ رسالة ã| عyا Mثنا وقد تعا�@,

بالتكاليف ويأتون اÇGJٕيّة وظائفهم ع	 يعملون الّذين النفوس والناشطات@:
والدقّة اJهBم ٕا� ٕاشارة اXصدر وذ@كر ,@ Ø ã قل وٕاقبال نفس طيب مع والعقليّة الدينيّة

العمل@/ هذا ã| وا£اهدة
وبعد النفسانّية@, وا¦اي2ت الدنيويّة الع2ئق عن اJٕنðاع Iقّق اXع0بعد وهذا

تعا�@/ ا% ٕا� السلوك مس� ã| الورود

هو بح والسَّ بح@, السَّ وهيى الثالثة@, اXرحلة ã| السالک يPل اXرحلة@: هذه وبعد
يتحقّق اXعـ0 وهذا ضعف@, نقطة ووجـود اLراف دون من ا¡ّق مسـ� ã| ا¡ركة
ذات ã| Ø ãbحقي ّ طبيعيى س� وهو ا¡ّق@, m2ي J ØFع وتطه�النفس والxذيب بالتPيه
وال2ّهـوت@, اXلكوت ]قام تليق J رذيلة صفات عن هون ØPيت م Øuٕا حيث النفس@,
وجّل@/ عّز ا¡ّق أنوار فzم Ø	وتتج العليا@, وصفاته ا% أÊºء Qلّيات من ويتقّربون

والتـقّدم اXسابقة فzا رابعة مرحلة تشاهد اXرحلة@: هذه ã| التاّم الxيّؤ وبعد
اJٕرتباط@: وحصول والتقّرب

/@٤ . ٧٩ ـ َسبقاً فالّساِبقات

وت@,@أو@بالنجوم,@أو@با£اهدين Xوكّل�@باX2ئكة@اXة:@باZيات@الكر lJا وأمّا@تفس�



نصب ١٤٢

الضعف@/ غاية ãGف Rيلهم@: أو الغزاة@,

النار@/ وأهل ا�نّة أهل ]قامات مرتبطة السورة آيات كون عليه@: ويدّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نصب@:
يـقال@: استواء@/ ã| وٕاهداف ء ãÏ¾ ٕاقامة ع	 يدّل صحيح أصل نصب@: ـ مقا
وناقة َقْرناها@/ انتصب ٕاذا َنصباء@, ÕPوع أنصُب وتيٌس نَصباً@/ أنِصبه وغ�ه Ò� الرُّ نَصبت

ُينصب@ب�يديى حجر وهو فيُعبَد, ُينَصب كان حجر والنَّصب@: الصدر@/ مرتفعة نَصباء:
َشـف� ãحوا� ُتنصب حجارة والنَّصائب@: ل2ٔصنام@/ الذبائح دماء عليه َتصّب sالص
منتِصباً Jيزال اJٕنسان أّن ومعناه الَعناء@/ النََّصب@: الباب@: ومن َعضائد@/ فتجعل iالِب
فأمّا ا¡جارة@/ من ُينصب ا¡وض والنَّصـيب@: مرتفع@/ منَتصب@: وُغبار ُيعَيي@/ Ø�ح
وُيَر@ّكب@, ُينَصب وفيه ُيرَفع@, ٕاليه نَصلَه Jّٔن ِنصاباً يى Ødو أصله@, فهو ء@: ãÏ¿ال ِنصاب
,@ حظّيى أيى ã نصي هذا يقال@: ء@, ãÏ¿ال من ّظ Ò¡ا والنَّصيب@: وغ�ه@/ كّ� السِّ @كنصاب

أيى ُينَصب ا ØW ولعلّه الِغناء@, جنسمن والنَّصب@: وأهَدف@/ لک ُرفع الّذيى ء ãÏ¿ال @كأ@نّه
ٕاليه@/ وارتفع اXبلغ ذلک بلغ كأ@نّه الزكاة@, فيه الّذيى النِّصاب اXال وبلَغ الصوت@/ به Ø	يُع

الفم@/ ã|تنتصب الكلمة كأّن النَّصب@, هو الفتح ã| العربّية@: أهل ويقول

ك ÒÌ¿ال والنَّصيب@: وُنُصب@/ وأنصباء أنِصبة وا�مع ّصة@, ß¡ا النصيب@: ـ مصبا
ونصبت@اòشبة حول@ا¡وض/ حجارة@ُتنَصب والنَّصيبة: فعيل@]ع0@مفعول/ اXنصوب@,
بضّمت�@:حجُر والنُُّصب ع2مة@/ رفعته ا¡جَر@: ونصبت أxeا@/ ÍÈب@: باب من نصباً

هيى قيل ِنصاب@, النُُّصبbع@واحدها وقيل@: وbعه@أنصاب@, من@دون@ا%@, وُعبد ُنِصب
والنَّصب 2Rفها@, واJٔنصاب منقوشة@, مصّورة اJٔصنام فٕاّن غ�ها@, وقيل اJٔصنام@,
وُسُقف@/ َسقف مثل اXفتوح bع اXضموم وقيل@: السبعة@, ã| Fw وقُرٔي فيه@, لغة بالفتح



١٤٣ نصب

اسـتع2ء@, Jٔ@نّه بالفتح@, أعربxا الكلمة@: ونصبت /@ ØÌ¿ب أيى بَنْصب@, الشيطان ه ومسَّ
ورفعة@/ علّو أيى مسَجد@, وزان منَصب لف2ن يقال@: ومنه النحاة@/ مواضعات من وهو
أظهرtا ا¡رب@والعداوة@: وناصبته للطبخ@/ الِقدر ينصب@Iت حديد من آلة نصب: ßXوا
ُنُصب وا�مع أصله@, ء@: ãÏ¾ كّل وِنصاب أعيا@/ تعب@: باب من نََصباً ونِصب وأxeا@/ له

وأنِصبة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الظاهر@/ والرفع باJٕقامة Tّل ã| ء ãÏ¾ تثبيت هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
توّجه أو مقصد ٕاراءة أو لتخويف غ�ها صs@أو أو حجر ُر�@أو َنصب ومن@مصاديقه@:
وهكذا الِقدر@/ Iت أو اJٔصنام أو ا¡وض البiأو حول حجارة وَنصب وعبادة@/ ٕاليه
واJٕنتصاب اXقابلة@/ وٕاظهار وا¡رب للعداوة واJٕنتصاب لة@/ lJا Ëºٕا بصيغة نصب ßXا
كالتعب به يتوقّع J ا ØW اJٕنسان ب�يديى ما ã| ويرتفع ُينَصب وما والصدر@/ الَقرن ã|
ا¡ّظ@/ أو ال«Îم أو الزكاة مورد ã| مال ويُشّخصمن ر يُقدَّ وما والب2ء@/ والداء والعناء

وا¡ّصة@: والقسمة وال«Îم النصيب ب� والفرق

شخص@/ مقابل ã| وتشّخصه انتصابه فيه ي2حظ النَّصيب@: أّن

ب�ال«Îام@/ من Øمع� فرد ٕا� منتِسباً Øيتع� ما وال«Îم@:
عنه@/ بالتجّزيى كّل عن اJٕنقسام فzا ي2حظ والقسمة@:

اXنفصل@/ Øوتع� اJٕنفصال فzا ي2حظ وا¡ّصة@:
اXواّد@/ وسائر Îºم ـ راجع

الوالداِن َترك ا ØW َنصيٌب وللنِّساء وا3ٔقربوَن الوالداِن َترك ا ØWَنصيب جال للرِّ
/@٧ . ٤ ـ وا3ٔقربون



نصب ١٤٤

/@٣٢ . ٤ ـ Òéا@كَتس ا ØWَنصيب وللنِّساء ا@كَتسبوا ا ØWَنصيب جال للرِّ

/@٨٥ . ٤ ـ ِمyا َنصيٌب لَُه َيكُْن َحسنًة َشفاعًة َيشفع َمن

/@٧٧ . ٢٨ ـ نيا الدُّ َنِصيبَکِمَن َتنَس و3

/@١٠٩ . ١١ ـ َمنقوص Òغ� م Ò{َنصي وّفوهم ÔX وٕانّا
ã| فهو ثابتاً@, فيه النصب عنوان ويكون بالنَّصب يتّصف ]ع0ما فعيل النصيب
Jزماً Jًأّو Nعل يى اXتـعدِّ الفعل من صيغت ٕاذا اXش}ة الصفة أّن Jّٕا متعّد@, اJٔصل

الصفة@/ منه تصاغ Øj الع�@, ØËÉب ٕا�فُعل بنقله

كلtFم@/ ã| Fك مفعول@, ]ع0 فعي2ً ٕاّن يقال أن وJ@يصّح

وللنسـاء للرجـال اJٕرث Îºام ã| Fك بالت¿Ìيع Øيتعـ� ٕامّا النصـيب@: ٕاّن Øj
شخص@, لكّل الدنيا ا¡ياة من النصيب ã| Fك Ø ãّو�Jٔا بالتقدير وٕامّا اXوارد@/ باخت2ف
والعامل العمل ã|@خصوصّية @بلحاظ ّ بالتعي�الثانويى وٕامّا اJّٔول/ من Øومتع� فٕاّنه@مقّدر

الشفاعة@/ ã| Fك@
ووجاهة وقدرة مال من الدنيا ا¡ـياة ã| النصيب فٕاّن َتنَس@: و3 ـ آية وأمّا
وسائل من وغ�ها عمر وطول وتوّسع وتنّعم واسـتفادة وعائلة وقوم وعلم وملک
جانب من واXقّدر ,@nالعا ã| ّ اGJٕيى التقدير موضوع مصاديق من الدنيا@: ا¡ياة عيش

اòارج@: ã| وIقّقه وقوعه من J@بّد تعا� ا%

غ�َمنقوص@/ م Ò{نصي َوّفوُهم ÔX وٕانّا
عـ	 سـعيه يكون حياته@: ã| واXقّدر النصيب برنا¶ ٕا� اJٕنسان توّجه فٕاذا
سـعيه hيـد فهو ط@, ُيفرِّ Jو ُيفرط Jو يَغفل J وال¿Ìعّية@, العقليّة الوظيفة حدود
Jو ا�هاد ã| æيتوا Jو العمل ã| يضطرب Jو والسعادة@, �òا طريق ã| وVاهدته
هو وهذا العبودّية@, سبيل ã|و ا% ã| أعFله bيع فيكون ال2ّزمة@, الوظيفة عن يغفل



١٤٥ نصب

الدنيا@/ ã| حسنه ٕا� الوصول حقيقة

/@٢٠١ . ٢ ـ َحَسنَة ِة ِخَر Ð3ا ã|و َحَسنًَة نيا الدُّ ã| آِتنا ربَّنا

Ú Ôjمyبي لَيحكم Kِا ٕا�كتاِب ُيدَعوَن الِكتاِب @ِمَن َنصيباً وتوا@ اُ ٕا�الَّذيَن تََر nأ
/@٢٣ . ٣ ـ ِمyم َفريق Ú�يتو

/@٤٤ . ٤ ـ hلََة الضَّ َيْش>وَن الِكتاِب مَن َنِصيباً@ وتوا@ اُ ٕا�الَّذيَن تََر nأ
. ٤ ـ والطّاغوت بِت ß(با ُيؤِمنوَن الكتاِب @ِمَن َنِصيباً وتوا@ اُ الَّذيَن �ٕا تََر nأ

/@٥١

واÇXعارف وا¡Çقائق باJٔحكام ط ß ÔJ nو العلم@, ã| كام2ً يكن n ٕاذا اJٕنسان
بسلوكه يعت0 Jو قوله@, ٕا� يعتمد J ٕاZانه@, ã| مðلزل رأيه@, ã|ضعيف فهو ّية@: ×GJٕا

ومضّل@/ ا¡ّق عن ضاّل فهو وعمله@:

ÓFعل يّدعيى مَن كّل يشمل بل الكتاب@, أهل بعلFء Uصوص غ� اXع0 وهذا
حقيقة ã| Oضع Jو حّق ع	 يتمكّن J فٕانّه واJٕطمينان@, اليق� حّد بالغ غ� وهو

وطاغوت@/ جبت ٕا�كّل وZيل ض2لة عن يؤمَن Jو

العـلم@/ من منّكر ع	 يدّل بعده@: التبعيضيّة من كلمة وذ@كر النصيب وتنك�
حقيقة فٕاّن اXتظاهر@: اXقابل ã| mالقا بالنصيب بالكتاب العلم مورد ã| التعب� وهكذا

اòارج@/ ã| اXتظاهر J القلب ã|الثابت النور هو العلم

ـ فاْجَتِنبوه يطاِن الشَّ َعمِل ِمن ِرجٌس وا3ْٔز3ُم وا3ٔنصاُب ÔÌ» يْ ÒXوا اòمُر ا Ú̂ ٕا
/@٥@.@٩٠

ـ با3ٔز3م َتسَتقِسموا النُُّصبوأن َع� ذُِبَح وما ُم@/// والدَّ يتُة ÒXا َعَليكُم َمْت ُحرِّ
/@٥@.@٣



نصب ١٤٦

/@٤٣ . ٧٠ ـ يوِفضون ٕا�ُنُصب م Øuكأ Ìاعاً ßºا3ٔجداث من ُرجون ÒO يَوَم

ما كّل وهو صفة لح ßXكا جس والرِّ كَصعب@/ صفة أو ÓÊºٕا النَّصب bع النُُّصب
ا¡صص@/ يستقسمون wا ã�الّ اJٔق2م واJٔزJم@: شديداً@/ وقبيحاً وكرvاً قذراً يكون

والعجلة@/ اÌºJٕاع واJٕيفاض@:

ّ بأيى اXوضوعات@, هذه قبال ã| العمل مطلق رجسيّة اJُو�@: اlJية ã| فاXراد
جس والرِّ الشـيطان@, عـمل من فٕانّه مyا@, اJٕستفادة من Lو ّ وبأيى اJٔعFل من Lو
الشيطان@: عمل ã| اJٕط2ق وكذا وغ�ها@/ واJٔفكار واJٔعFل ع	اXوضوعات يطلق
توّجه أو عبادة أو ¾Ìب أو معاملة أو حفظ أو صنع من wا يتعلّق عمل ّ أيى يشمل

لعب@/ أو

اJٕسـتفادة مورد ã| تكـون ã�الّ واJٔعFل اXقصـودة اXنافع الثانية@: اlJية ã|و
النُُّصب@/ ع	 يذبح ما ومyا مyا@,

ã|و طـريقه ã| السـالک به لzتديى ع2مـة ينصب ما مطلق يراد الثالثة@: ã|و
اXطلوب@, ٕا� البلوغ ã| ٕاليه يسار توّجه ومورد هدفاً فيكون مقصده@, ٕا� الوصول

جزءاً@/ أو @ ك2ًّ الس� منxي وهو
معقول ومقصد غاية ٕا� يتوّجهون J Çم Øu@أ ٕا� ٕاشارة بالنُّصب@: هنا والتعب�

ضعيف@/ غرض ّ Jٔيى بأيدvم ينصبون ما ٕا� بل صحيح@,

بيتاً@, ذ ØHا من yfم اJٔصنام@, عبادة ã| العرب ت ß# Ôxواس ـ ٣٣ اJٔصنام ã|و
ا¡رم أمام حَجراً نَصب بيت@, بناء ع	 Jو عليه يَقدر n ومَن ,@ ÓCص ذ ØHا من ومyم
كانت فٕاذا اJٔنصاَب@/ وها Ø Òdو بالبيت@, كطوافه به طاف Øj استَحسن@, ا ØW غ�ه وأمام
فPل سافر ٕاذا الرجل فكان وار@/ الدَّ طوافهم وا Ødو واJٔوثان@, اJٔصنام دَعوها [اثيل
لِقدره@, Ø ã|أثا ث2ث وجعل ربّاً@, ذه ØHفا أحسyا ٕا� فنظر أحجار أربعة أخذ ,@JًPَم



١٤٧ نصب

عند ويذMون ينحرون فكانوا ذلک@/ مثل فعل آَخر JًPَم نزل فٕاذا تركه@, ارIل وٕاذا
ويعتمرون وJّجوuا علzا الكعبة بفضل عارفون ع	@ذلک وهم ويتقّربون@ٕالzا, @كّلها@,

ٕالzا@/
/@٦٢ . ١٨ ـ َنَصباً هذا سَفرنا ِمن َلقينا َلَقد َغداَءنا آِتنا ِلَفتاه قال

/@١٢٠ . ٩ اKـ َسبيل ã| مصة ÒU3و َنَصٌب و3 ظََمأ م Ô{ُيصي 3 م Ô Úu@بأ ذلَک
. ٣٨ وَعذابـ بُنْصب يطان الشَّ ã� مسَّ ã Øæ أ@ ربَّه ناَدي ٕاذ أيّوَب عبَدنا واذ@كُْر

/@٤١

ã| وينتصب يرتفع ما ]ع0 كالتََّعب@: مصدراً أو صفة كا¡سن النََّصب ٕاّن قلنا
أمر ã|و ØÌ¿ال ã| يستعمل اXع0 وهذا وتوّقع@, انتظار دون من وأمامه اJٕنسان قبال
وعناء ع	@تعب الصيغة@تدّل وهذه صفًة@/ لب النُّصب@كالصُّ وهكذا عناء@/ غ�مm2@فيه
وهذا بشّدة@, غ�انتظار من اJٕنسان أمام وانتصابه m2م غ� أمر تظاهر أيى شديد@,

ع	اJنÊÉم@/ الدالّة والضّمة ع	اòّفة@, الدالّة الفتحة حركة جهة من

غ� ومن m2غ�م منتصب بأمر ومقابلته اJٕنسان مواجهة اXاّدة ã|وي2حظ
اJٕنسان@/ نفس ã| تظهر ا Øuفٕا والك2لة@, ّ والعيى التعب 2Rف وهذا اòارج@/ ومن توقّع

مدهشة موحشة Hي2ّت وٕاراءة وسوسـته بُنصب@: الشـيطان مّس مع0 وأمّا
@التوّجه@واJٕخ2ص@واZJٕان ã|صحيحة@تنا غ� @وتزلزJً@وتوجد@أفكاراً توجب@ٕاضطراباً

وجّل@/ عّز ا% ã| الكامل

:@ ã| Fك وهذا
.@٢٣ ـ Íون ÔÉ ÒJأن ربِّ بَک ياط�وأعوذُ الشَّ زات Ò ÒYِمن بَک أعوذُ َربِّ وُقل

/@٩٨
/@٤٨ . ١٥ ـ خَرج� Ô[ مyا هم وما َنَصٌب فzا@ Îم Û» ÒZ3



نصب ١٤٨

ـ لُغوب @فzا@ نا سُّ ÒZ َنَصبو3 فzا نا فضِلهZ3سُّ ِمن قامة ÔXا@ داَر ـنا أحلَّ الَّذيى
/@٣٥ . ٣٥

النََّصب]ع0 وع	انتفاء مyا@/ اòروج وعدم ا�نّة ã| ع	اòلود دJلة Fzف
/@m2م غ� منتصب من اJٕنسان مقابل ã| يتظاهر ما فقدان

فzا يوجد J أمن ودار س2م دار ا�نّة أّن ٕا� ٕاشارة بالنََّصب@: هنا والتعب�
وانكداراً تأّثراً يوجب ما فzا يري Jو حاله@, m2ي J ا ØW اJٕنسـان أمام ما@ينتصب

وابت2ًء@/

ويوجب m2ي J ما أثر ã| Jصل وتأّثر النفس ã|ضعف اللغوب@: أّن وسبق
ٕا� النَّصب ã|و النفس@, ã| والتأّثر الضعف هذا حصول ٕا� اللغوب ã| فالنظر اً@/ ØX@تأ

اòارج@/ من اXقابلة ا�هة ã| أمر انتصاب

/@٣ . ٨٨ ـ ناِصبٌَة عاملة خاِشعٌة يومئٍذ ُوجوٌه الغاِشية َحديث أتاَك َهل

وعوارÎÈا وأحواGا بأهواGا الناَس ãÏ¿وغ اXاّدة ماوراء nعا تظاهر ٕاذا أيى
وTاسyا م2ّذها عاn@@اXاّدة@وزالت ã|@كانت@ ã�الّ وانتفت@قاطبة@اJُمور وتلّوuا @وIّوGا,
فيص�ون وعي¿Îم@, لدنياهم ما@ا@كتسبت bيع عن الناسخالية فبقيت@أيديى وVالzا,
وأعFل بتحّر@كات فيشتغلون متوّحش�@, مضطرب� أذJّء ÇTتاج� وفقراء خاشع�
وحركاtم أعGFم ã| وفائدة نتيجة حصول عدم رأوا ٕاذا Øj Zكyم@, Lو ِّ بأيى وفّعاليّة
Jًم@أشكاvقبال@أيد@ ã|@فينصبون يعملون@بالتخّيل@والتوّهم@وتصوير, فأخذوا اòارجيّة:

أنف«Îم@/ Sاة ã| wا ويقنعون ات ØYالتو wذه ويكتفون أفكارهم@, طبق ة ØYمتو
حامية@/ تص�ناراً ـ التخي2ّت هذه تغنzم J أ@نّه اJٔسف ومن

/@٧ . ٩٤ ـ فاْرَغْب وٕا�ربَِّک فاْنَصْب @َفَرْغَت فٕاذا

النصب@, بعمل فابدأ ا¡ـياة@: ã| واXضيقة Ì»الع من الفراغ لک حصل ٕاذا أيى



١٤٩ نصت

@مقابلهم@وٕاجراء ã|@ارجòا ã|@ما@يلزم الدينّية@ونصب الشعائر اJٔحكام@وٕاقامة oكI@ أيى
أعيyم@/ نصب اlJيات وٕاراءة ا¡دود

النصب@/ هذا مصاديق من فهو ل2ٔمر@: Ø ãوالو� ا¡قّة اòليفة نصب وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نصت@:
,@ للقاريى الرجل أنصَت فيقال با¡رف يتعّدي استمع@/ ٕانصاتاً@: أنصَت ـ مصبا
dعه@/ مع0 ضّمن ,@ َ القاريى الرجل أنصَت فيقال اXفعـول@, فينصب ا¡رف Jذف وقد
باGمزة@, يتعّدي وهذا مسـتمعاً@, سكت أيى لغة@: ÍÈب@, باب من ينصت له وَنصت

مُنصتاً@/ وقف واستنصَت@: أسكته@/ أيى أنصته@, فيقال

ونَصت وأنَصت@JسBع@ا¡ديث@, ع	@السكوت@/ تدّل كلمة@واحدة نصت: ـ مقا
َينِصت@/

وأنِصتوا, عّز@وجّل: قال@ا% ء, ãÏ¾ السكوت@JسBع اJٕنصات: ـ الع�@١٠٦.٧
له@/ ونَصحت نَصحته مثل له ونصتُّ ونصتُّه

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

والتحقيق@:

ã| وسـبق وتكّلم@/ ك2م مقابل ã| كوت السُّ هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
يـقابله مت@: والصَّ عمل@/ أو ك2م ã| هيـجان بعد ُسكون هو السكوت أّن السكت@:

ا¡ركة@/ مطلق قبال ã| والسكون@: والنطق@/ التكلّم

غ�ه@, أو نفَسه مُنِصتاً يكون أن من أعّم وهو سا@كتاً جعلشخص واJٕنصات@:
ويتعّدي Jزم اJٕنصات بأّن م Øyظ أوجب اXع0 وهذا الك2م@/ ليستمع تكلّم مورد ã|



نصت ١٥٠

ل2ٕختصاص@/ بل التعدية@, مع0 Jٕفادة ليست ال2ّم أّن مع بال2ّم@,

ØFفل@ أنِصتوا قالوا Íوه ÒÉح ØFفل الُقْرآَن َيستِمعون نِّ ß(ا ِمَن نََفراً ٕاليَک Íفنا Ò¼ وٕاذ
/@٢٩ . ٤٦ ـ ُمدِبرين َولَّوا ÒãÏÉ ُق

/@٢٠٤ . ٧ ـ ون Òaتُْر َلعلَّكُم وأنِصُتوا لُه فاْسَتِمعوا@ الُقْرآُن ُقرٔي وٕاذا

للبحث@: الكرZت�موارد هات�اlJيت� ã|
مـن ألطـف وهـم السف	@, اXلكوت من مرتبة أهل ع	 يطلق ا�ّن ٕاّن ـ ١
واlJيـة الظاهرة@, Mواّسه يدركه أن اJٕنسان يستطيع J هذا وع	 ,@ ّ اXاّديى اJٕنسان
والقـرآن ا¡ديث مyم ويسـتمعون الناس Vالس ã| JـÍÉون ا�ّن أّن ع	 تدّل

مyا@/ ويستفيدون

ã| واJٔمر القرآن@, قراءة عند باJٕنصات الثانية اlJية ã| تعا� ا% أمر قد ـ ٢
القرآن بقراءة ومرتبط باJٕسBع@, اJٔمر بعد ذ@كر فٕانّه وهذا الوجوب@: يفيد اXورد هذا
ã| ٕاهانة يوجب واJٕنصات اJٕسBع رعاية وعدم وخطاباته@, وجّل عّز ا% ك2م وهو
,@ Ø ãæوجدا Ø ã	عق ّ طبيعيى أمر اJٔعاظم خطابات قبال ã| واJٕنصات وج2له@, عّزه مقام
وهذا ون@, Òaتُْر لعّلكم بقوله@: ا¡كم وعلّل أنِصتوا@/ اسBعه@: عند ا�ّن قال وع	هذا

:@ ã| Fك@
وَن@/ Òaتُْر َلعلَّكُم سوَل الرَّ وأطيُعوا @كاةَ الزَّ وآتوا hةَ الصَّ أقيُموا

أن اخـتيار بعد كان ٕاذا يفيد اJٕنصات فٕاّن اJٕسBع@: بعد اJٕنصات ذ@كر ـ ٣
ينتج ف2 اُخر اُمور ٕا� متوّجهاً كان ٕاذا القرآن قراءة عند السكوت مطلق وأمّا يسمع@,

مطلوبة@/ نتيجة

Øع� هذا وع	 \رة@, يثمر J وٕاقبال وتفّهم توّجه بدون اXطلق السمع أّن Fك@
الفعل@/ ع	اختيار الدالّة اJٕفتعال بصيغة



١٥١ نصح

الرaة تعلّق ã| وJ@بّد ا¤سن�@, من قريب ا% رaة فٕاّن ون@: Òaتُْر َلَعلَّكُم ـ ٤
اXناسـب@, اXورد ووجود ãÏÉقتXا ا¤ّل Iـقّق من اXتعال@: ا% من اòاّص واللطف
وجّل@: عّز ا% لذكر باطنه وخضع قلبه وJن وك2مه ا% جانب ٕا� توّجه ٕاذا والعبد
لطفه حينئذ فيشمله وهداية@, خاّصاً وتوّجهاً ورaة تعا�لطفاً منه ويطلب يستدعيى

/@ ãÏÉقتXا ا¤ّل وجد ٕاذا الوجوه من بوجه ٕافاضاته ã| ٕامساك J ٕاْذ@ ورaته@,
ا% كـ2م ã| وIق�اً ٕاهانة يوجب ـ اJّٔول أمرين@: ينتج اJٕنصات انتفاء ـ ٥

وج2له@/ وج�وته مقامه وعّز شأنه ã|و اXتعال
الكـتاب عن واJٕستفاضة اJٕستفادة عن اJٕنسان ÇTروميّة يوجب ـ ãæوالثا
بـxذيب يـتعلّق ومـا اGJٕيّة واJٔحكام التامّة وا¡قائق ا¡قّة اXعارف وفيه ّ اGJٕيى

والسعادة@/ الgال درجات منxي ٕا� وس�ه وIليته وتزكيته اJٕنسان

واGداية@/ البص�ة ونور العرفان وحّق العلم لباب وفيه

/@٨٢ . ١٧ ـ للمؤمن� وَرaة ِشفاٌء هَو ما الُقرآن ِمَن ُل ÙW ونُ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نصح@:
ـ وعلzا الفصيحة@/ اللغة هذه وَنصيحة@, نُصحاً له أنصح لزيد نصحت ـ مصبا
اJٕخـ2ص وهو نصحـته@, فيقال بنفسـه يَتعّدي لغـة ã|و لكم@/ أنصَح أن أردُت ٕان
تشبّه ح@: وتنصَّ النَُّصحاء@/ وا�مع وَنصيح@, ناصح والفاعل والعمل@, واXشورة والصدق

بالنصحاء@/

الناصح: أصل@ذلک /@FG@ب�شيئ�@وٕاص2ح ع	م2ءمة يدّل أصل نصح@: ـ مقا

ã| ّد Ô] ã�الّ لود Ô�ا ت Ø{ش وwا ِنصاحات@, وا�مع به@, اط ÔOيط Òòا والنِّصاح@: اòيّاط@/
وهو أنَصحه@/ ونصحته الِغّش@/ خ2ف والنصيحة@: النُّصح ومنه اJٔرض@/ ع	 باغ الدِّ



نصح ١٥٢

صحيحة ا Øuكأ منه@, النَّصوح والتوبة العمل@/ Rلوص ُوصف ٕاذا Xثَل@, ْيب@, Ò�ا ناِصح
رِويت@/ أيى فنصَحْت@, ا Òxأروي ٕاذا اJٕبل@, أنصحت ويقال ُثلمة@/ Jو َخرق فzا ليس
يتخلّله J الّذيى اòالص كأ@نّه ماِذّيه@, العسل@: وناِصح ذ@كرناه@/ الّذيى القياس من وهو

يط@/ ÒU َمنصوح@: وeيص ]ع0@/ له ونصحت ونصحته يشوبه@, ما

أيى الثياب@, طاهر مثل القلب ناصح أيى ْيب@, Ò�ا ناصح ف2ن ـ ١١٩@. الع�٣
ٕا� يعود J أن النَّصوح@: والتوبة النصيحة@/ كZة والتنّصح@: نُصحاً@, ونصحتُه الصدر@/

عنه@/ تاب ما

أيى ,@ الُودَّ له ونصحُت صاحبه@/ ص2ح فيه قول أو فعل Iّريى النُّصح@: ـ مفر
والنـاِصح@: ِخطُته@, ا�لَد@: نصحت قوGم من أو خالصه@, العسل@: وناِصح أخلصته@/

اòيّاط@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
سواء الِغّش@/ يقابل فهو الِغّش@, من اòلوص هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
فـيه فـي2حظ اòلوص@: وأمّا /@ ّ معنويى أمر ã| أو عمل أو قول أو موضوع ã| @كان

والتصفية@/ التنقية بعد يتحّصل ا Ø̂ ٕا فهو الشوب@, عن التصفية

ِغّش@/ فيه ليس اòالص الناصح كالعسل اXوضوع@: ã| مصاديقه ومن

خالصة@/ صادقة كانت ٕاذا النَّصوح كالتوبة :@ ّ اXعنويى ã|و
وصدق@/ Rلوص ا% ã| والتبليغ كاòدمة العمل@: ã|و
اGJّٕية@/ ا¡قائق وذ@كر اJٔحكام كٕاب2غ القول@: ã|و

ِغّش@/ فيه ليس خالصاً نفسه ã| كونه مyا كّل ã| في2حظ

اJٕتّصال وحصول الثُّلمة والتيام اòرق ٕاص2ح فباعتبار اòياطة@: مفهوم وأمّا



١٥٣ نصح

ترادف مفاهoـ وكذلک اJٔصل@/ يناسب ّ Vازيى مع0 فهذا اXطلوب@, التشكّل وحسن
اXنِبت@/ الغيث نزول

/@٦٢ . ٧ ـ َلكُم وأنصُح ã Ùèَر رسا3ِت بلِّغكُم اُ

النّاِصح� ّبون ÔI ولكن3 لكُم ونصحُت ã Ùèَر رسالة أبلغُتكم َلَقد قوم يا وقاَل
/@٧٩ . ٧ ـ

ـ ُيـغويكم أن ُيـريد Kا كاَن ٕان لكُم أنصَح أن أردُت ٕان ُنْصحيى َينفعكُم و3
/@٣٤ .@@١١

Ø ã النّـ صا¬ ã| والثانية /@oعq Ø ã ّالن نوح دعوة ارتباط ã| والثالثة اJُو� اlJية
الدعوة@, أيّام آخر ã| ظهر قد القول هذا أن ٕا� ٕاشارة :@ ãÏÈاXا بصيغة والتعب� ,@oعq

نوح@/ ãقو� 2Rف
ا¡ّق وٕاجراء اJٔقوال@واJٔعFل@, ã|@الِغّش من التاّم الصدق@واòلوِص Iقّق يراد

ولص2حهم@/ Gم ا¡ركات bيع ã| وا¡قيقة@,
وظيفة أن GO Jو النُّصح@, بعد Gم@, بكلمة التعب� من اXفهوم هو اXع0 وهذا
اòالص الناصح والعمل الرسالة@, مقام ã| به اُِمر ما ٕاب2غ أيى اXع0@: هذا هو الرسول

سعادtم@/ ã|و Gم
تعا�@: قوله حقيقة وهذا

الِكتاَب وُيَعلِّمُهم م ßz ويَُز@كِّ آياِته zم َعلَ َيتلو م Ôyِم َرسـو3ً@ � يِّ ا3ُمِّ ã| َبعث
/@٢ . ٦٢ ـ وا¡gَة

تعا�@: قوله وأمّا
النّاِصح�@: ّبون ÔI 3 ,@ ُنصحيى َينفعكُم و3

وحـقيقة@: صـدق ٕا� يـBيل nو خالص عمل ٕا� يتوّجه n ٕاذا اJٕنسان فٕاّن



نصح ١٥٤

النُّصح@/ ينفعه أن فكيفZكن
تعا�@: قوله وأمّا

ُيغوَيُكم@: أن ُيريُد Kا كاَن ٕان

تعا�@: قوله مفهوم ٕا� ٕاشارة

/@٥٦ . ٣٨ ـ َيشاء َمن ديى Òv Kا ولكّن أحببَت َمن ديى Òt 3 ٕانََّک

/@٤٠ . ٦٣ ـ ُمب� َضhٍل ã| كاَن وَمن الُعْميىَ ديى Òt أو ÚË Û½ال ُتسِمُع أفأنَت

/@ ãÏÉقتXا ع	وجود تتوقّف اJٕفاضة فٕاّن

Çbيع ٕا� الوصــول ã|و العالية واXقامات اJُمـور قاطبة ã| ¾Ìط فالنُّصح
اJٕقتضاء يوجد النُّصح حقيقة وبتحقّق ّية@/ ×GJٕا الوظائف ٕاجراء ã|الروحانّية@و اXراتب

خ�@/ كّل نزول ã|
/@١١ . ١٢ ـ َلناِصحون لُه@ وٕانّا َع�يوسَف تأَمنّا 3 لََک ما أبانا يا

/@١٢ . ٢٠ ـ النّاِصح� ِمَن لََک ã Ùæ @ٕا فاخُرْج ِليقتلوك بَک رون ß Ò]يأ hٔÒXا ٕانَّ
/@١٢ . ٢٨ ـ ناِصحون لَُه وُهم لكُم َيكفلونه بيٍت َع�أهِل َهلأُدلَّكُم فقاَلت

وِغّش@/ خلط دون من واòلوص ع	مَب0الصدق عمل يراد

تعا�@: قوله حقيقة يظهر وwذا
/@٨ . ٦٦ ـ َنصوحاً توبًة Kِا�ٕا توبوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv أ يا

J@يكون قاطعة حقيقـيّة صادقة خالصة توبة عن عبارة النصوح التـوبة فٕاّن
النّية@/ ã| ووهن وضعف وترديد واضطراب تزلزل من ِغّش@, فzا

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



١٥٥ Í½ن

:@Í½ن
اXسلم�@: ا% Í½ون وٕايتائه@/ خ� ٕاتيان ع	 يدّل صحيح أصل :@Í½ن ـ مقا
تقول@: فالعرب اJٕتيان وأمّا منه@/ وهو انتقـم@, :@Í½وانت عـدّوهم@/ ع	 الظفر آتاهم
منصورة@/ فهيى اJٔرض ½Íت ونُ ن½Íاً@, اXطر يسّمي ولذلک أتيته@/ ٕاذا كذا@, ن½Íت@بلد

العطاء@/ :@Í½ والنَّ
Í¼نا والفاعل وقّويته@, أعنته ن½Íاً@: منه ون½Íته عدّوه@, ع	 ن½Íته ـ مصبا
بعضاً@, بعÎÉم Í½ن القوُم@: ÍÒ¼وتَنا منه@/ Ëºٕا ØËÉبال والن½Íة أنصار@/ وbعه ونص�@,
وٕامرأة Ø ãæاÍ½ نَ ورجل ن½Íته@/ طلبت واستن½Íته@: منه@, انتقمت زيد@: من وانت½Íت
وGذا ½Íة@, نَ ٕاdها قرية ٕا� نسبة هو ويقال ½Íانة@, ونَ ½Íان نَ قيل@: ا Ø[ور ½Íانّية@, نَ
من ع	كّل Ø ãæاÍ½ النَّ اُطلق Øj bعه@, والنَّصاري القياس@, ع	 ّ ن½Íيى الواحد ã| قيل

الّدين@/ wذا تعبّد

السيب ½Íأيضاً: والنَّ ذل/ Òòا ½Íضّد والنَّ ,Í½ النَّ من مَنصور ـ اJٕشتقاق@١١٠
والعطاء@/

أرض ا£Çاز@: ومن وُنصـرة@/ ½Íاً نَ عـدّوه ومن عـدّوه ع	 ا% ½Íه نَ ـ أسا

َ الواديى ومّدت فتحاً@/ يى Ød Fك ½Íاً نَ اXطر يى Ød اJٔرض@, ا% Í½ون َمغيثة@, منصورة@:
قـوم ع	 سائل ووقف /@Í¼نا الواحد بعيد@, من باÇXاء ãçتأ ã�الّ اÒXسايِل :@ ÔÍ¼النَّوا

ا%@/ أعطا@كم ãæأعطو يريد ا%@, ن½Íكم ãæوÍ½اُن فقال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
تـقوية اJٕعانة أّن Fك Uالف@, قبال ã| ٕاعانة هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن



Í½ن ١٥٦

غ�ه@/ ٕا� نظر دون ومن نفسه ã| ء ãÏ¾
فzا لوحظ ٕاذا والتقـوية@: واJٕنتقام واJٕتيان واJٕعـطاء اJٕمطار oمفاه وأمّا
مطلق ]ناسبة التجّوز@, من فهيى Jّوٕا اJٔصل@, مصاديق من فتكون اXذكوران@: القيدان

بوجه@/ اJٕعانة

/@١٢٣ . ٣ ـ أِذلَّة Ôrوأن ِبَبْدٍر Kا @كُم ÒÍ½ن وَلَقد
/@٢٥ . ٩ ـ ُحن� ويَوم كث�ٍة َمواِطَن ã|Kا Íكُم Ò½ن َلَقد

/@١٦٠ . ٣ ـ َلكُم غاِلَب hفKا @كُم ÖÍ½َين ٕان
/@٢٥٠ . ٢ ـ الكافرين ع�الَقوِم Íنا Ô½وان أقداَمنا وَثبِّت

/@٦٨ . ٢١ ـ َتكُم ßGآ Íوا Ô½وان قوه حرِّ

باط2ً@/ أو حقّاً ا¢الف@, قبال ã| اJٕعانة يراد

:@ ã| Fك والغلبة@, ع	اJستي2ء فيدّل ع	@: Mرف استعمل ٕاذا ½Íة النُّ ٕاّن Øj
الكافرين@/ ع�القوم Íنا Ô½وان

:@ ã| Fك وا�هة@, ع	ا�انب فيدّل ِمن@: Mرف استعمل وٕاذا

بآياتنا@/ كّذبوا اّلذين القوم من ون½Íناه
ا¡يثّية@/ هذه ومن ا�هة هذه ã| ون½Íناه أيى

/@Kا ِمن ãæÍ½ َين َمن

:@ ã| Fك الن½Íة@, ع	مطلق يدّل قيد@: وبدون مطلقاً استعمل وٕاذا

/@٧٤ . ٨ ـ اXؤمنون ُهم ولئک اُ Íوا Ò½ ونَ آَووا والَّذيَن

/@٧ . ٤٧ ـ أقداَمكُم وُيثبِّْت @كُم ÖÍ Ô½َين Kَا Íوا Ô½تن ٕان



١٥٧ Í½ن
/@٣ . ٤٨ ـ عزيزاً ½Íاً نَ Kا ك ÒÍ Ô½وَين

واJٕتّباع ودينه برناVه ٕاجراء ã| Í½الن هو �Íوا Ô½َتن �ٕان ا% Í½ن من واXراد
الشعائر@/ وٕاشاعة به اُمروا ]ا والعمل أحكامه وعن رسوله عن

ا Ø̂ وٕا الناس@, ٕا� تعا� ا% احتياج جهة ليسمن تعا�@: % Í½الن أّن GO Jو
وتثبيُت ا% من Í½الن نتيجته فٕاّن وٕالzم@, ٕاليه أثره ويرجع العبادات@, سائر مثل هو

الكفّار@: يقول اXكاXات@, ã| متداول Ø ã|عر مع0 وهذا اJٔقدام@/

/@٦٨ . ٢١ ـ فاعل� Ôrُكن ٕان تكم ßGآ Íوا Ô½وان قوه حرِّ قالوا

تـعا� أمـره Iت اòارج ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا اJٔفعال كسائر Í½الن حقيقة ٕاّن Øj
كّل ã| اXرجع وٕاليه فعل@, لكّل اXبدأ فٕانّه منه@, ا¢لوقة وبالوسائط وتقديره وبٕارادته

تعا�@: قال نفس@/ ع	كّل mالقا وهو أمر@,

/@١٢٦ . ٣ ـ oك Ò¡ا الَعزيِز Kِا عنِد ِمن ٕا3ّ ÔÍ½ النَّ َوما
يـن@, الدِّ يوم مالُک فٕانّه اÇXاّدة@, ماوراِء nالعا ã| اòارج ã| Ø	يتج اXع0 وهذا

تعا�@: قال ـ التامّة ومالكيّته حكومته Iت اليوم ذلک ã| وكّل

. ٧١ ـ أنصاراً Kا دون ِمن م ÔG دوا ß ÒN فلم ناراً دِخلوا فاُ اُغِرقوا م ßtَخطيئا ا ØW
/@٢٥

و3 Ý ã�َو ِمن Kِا دوِن ِمن لكُم وما وا3ْٔرِض واِت مى السَّ ُملُک لُه Kَا أنَّ َتعلَم nأ
/@١٠٧ . ٢ ـ َنص�

:@ ã| Fك الن½Íوٕارادته@, ع	اختيار ويدّل افتعال فهو اJنتصار@: وأمّا

/@١٠ . ٥٤ ـ Í ß½ فانتَ َمغلوٌب ã Ùæأ ربَُّه فدعا

/@٤ . ٤٧ ـ ِببَْعض @َبْعضكُم ليبلَو ولكن م ÔyمÍ Ò½3نت Kُا َيشاُء ولَو



Í½ن ١٥٨

/@٣٥ . ٥٥ ـ Íان ß½َتنت hف اٌس ÔLو ناٍر ِمن ُشواٌظ ا Ôgَعلي ُيرَسل

ã| وٕارادته Í½الن اختيار تعا� ا% من ويسأل نوح يدعو ـ اJُو� اlJية ãGف
عدم اختيار من اXعاملة برنا¶ تغي� ٕا� النظر فٕاّن اJٕفتعال@: بصيغة والتعب� حّقه@/

/@Í½الن عمل ع	نفس اXع0مقّدم وهذا حّقه@/ ã| واختياره ٕارادته ٕا� Í½الن
ويـراد واXنشأ@, ا�هة ع	 ويدّل من Mرف الفعل استعمل الثانية@: اlJية ã|و
ã| ين½ÍاXؤمن� أن اختيار أيى ا¢الف�@, جهة ã| تعا� ا% من الن½Íوٕارادته اختيار
]Çع0 ليست اÇXاّدة فٕاّن مyم@, ينتقم أن اXع0 وليس جهxم@/ ومن ا¢الفـ� رابطة

اXع0@/ لوازم من اXورد هذا ã| اJٕنتقام ٕاّن نعم اJنتقام@/

أن اختيار Fyذه يسبق ف2 العذاب ٕاحاطة شّدة من F Øuٕا يراد الثالثة@: اlJية ã|و
وأمّا واJٕرادة@/ الفكر هذا Fyبي يوجد Jو صاحبه@, وا�ّن اJٕنس من واحد ين½Íكّل

أحداً@/ Í½ين أن أحد يستطيع Jو أو�@, فبطريق :@Í½الن عمل نفس

/@١٠ . ٨٦ ـ Í¼نا و3 ُقّوٍة ِمن لُه fا Ìائر Ú»ال Òُتب� يوَم

/@٤٥ . ٥١ ـ Íين ß½ منتَ كانوا وما@ ِقياٍم من اسَتطاعوا fا قيَل@/// ٕاذ \ود ã|و

بيyم@/ Dف ن½Íاً ويريدوا Í½الن Oتاروا أن يستطيعوا n أيى

قرية وَنصورّية@: ونا¼Íßة ي ÒÍ Ö½ ونَ ½ÍÒي ونَ :@Í½ن ـ اللسان ãGف النّصاري@: وأمّا
Çbع أ@نّه ٕا� اòليل ذهب فقال@: سيبويه وأمّا ٕالzا@/ منسوبون والنَّصاري@: بالشام@,
½Íان نَ يستعمل n ولكن ½Íانة@, نَ kنJُوا ونداَمي@, نَْدمان قالوا Fك ½Íان ونَ ّ يى ßÍ½ نَ
واحد يكون أن وNوز ن½Íانّية@/ وٕامرأة ,@ Ø ãæاÍ½ نَ رجل قالوا م Øu@Jٔ النسبة بياءيى Jّٕا

ومَهاَري@/ ّ مَهريى مثل ½ÍÖيّاً@, نَ النّصاري

مولد فzا مي2ً@, Ì¿ع ث2ثة ط�يّـة وب� بيyا قرية نا¼Íة@: ـ البلدان معجم



١٥٩ Í½ن
بيت وأهل /@hمر وا Úع� أهلها وكان ٕاËºالنصاري@, اشتّق ومyا الّس2م@/ عليه اXسيح
القرية@/ هذه ٕا� اُمّه به انتقلت ا Ø̂ وٕا بيت¡م@, ã| ُولد ا Ø̂ ٕا اXسيح أّن يزعمون اXقّدس
سكّاuا@, o١٠٠٠٠q ,@oا�ليلqفلسط� ã| مدينة النا¼Íßة@: ـ اJٔدب ã| اXنجد

نَصاري@/ بعده من وتباعه نا¼Íيّاً@, فُدعيى حياته@, قÏÉاXسيح فzا
اÒXلک ِه�وُدس أيّام ã| الzوديّة م Ò¡بيت ã| يَسوُع ُولد وØXا ـ ١.٢ Ø�مَ ٕاSيل
Ø ã الص وُخذ قُم قائ2ً ُحلم ã|ليوسف ظهر قد الرّب م2َُك ٕاذاً ان½Íفوا وبعدما ـ ١٣ ///
م2َك ٕاذاً ِه�وُدس مات ØFفل ـ ١٩ لک@/// أقوَل Ø�ح هناك وكُن ÒÍ½ٕا�م واهُرْب واُمَّه
أرض ٕا� واذهب واُمَّه Ø ã الص وخذ قُم قائ2ً ÒÍ½م ã|ليوسف ُحلم ã| َظهر قد الرّب
ٕانّه باJٔنبياء قيل ما Ø ßr يَ لكيى نا¼Íßة Gا يقال مدينة ã| وأçوسكن ـ ٢٣ ٕاÌºائيل@///

نا¼Íيّاً@/ سيُدَعي

النصاري كلمة فتكون اXسيح@, زمان من يقرب ّ تارOيى سند أقدم هذا أقول@:
ال«Ìيانيّة ã| مسـتعملة كانت والكلمة ,@ Ø ãæاÍ½الن أو ّ الن½Íيى أو ّ النا¼Íيى من bعاً
جداً@/ ضعيفة اJُخر فاJٕحJBت ,@ ãbتطبي فرهنگ ـ ã| Fك oاتÌ»ُن qنُ«Ìايا@, بصيغة

َع� الzوُد ليست النَّصاَري وقاَلت ء ãÏ Ò¾ َع� النَّصاَري ليست الzوُد وقاَلت
/@١١٣ . ٢ ـ ء ãÏ Ò¾

/@١٨ . ٥ ـ اؤه وأِحبّ Kا أبناُء والنَّصاريLُن الzوُد وقاَلت

/@٣٠ . ٩ ـ Kا ابُن اXسيُح صاري النَّ وقاَلت

وأّن وأبناؤه@, أحبّاؤه م Øu@أ يظنّون Mيث فzم@, شديد تعّصب ع	 اlJيات تدّل
ا%@/ ابن الّس2م عليه اXسيح

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



نصف ١٦٠

نصف@:
ـ واlJخر ء@/ ãÏ¿ال َشـطر ع	 يدّل ـ أحدYا صحيحان@: أص2ن نصف@: ـ مقا
ويقال@: شطره@/ وَنصيفه@: ء ãÏ¿ال ِنصف ـ فاJّٔول واJٕستعFل@/ اòدمة من جنس ع	
عمرها@/ نصف بلغت أيى َدثة@, Ò¡وا اÔXِسنّة ب� والنََّصفة@: ِنصفه@/ اXاء بلغ نَصفاُن@: ٕاناء
الyاُر ونصَف أيضاً@/ اJٕنصاف والنِّصف: بالنِّصف@/ الرضا ا Øu كأ اXعاملة@, ã|@نصافJٕوا

ينُصفها@/ نصفها بلغ ساَقه@: اJٕزاُر ونَصف انتصف@/ ينُصف@:

والنَّصيف ضّمها@, من أفصح وك«Ìالنون ء@, ãÏ¿ال جزءيى أحد النِّصف@: ـ مصبا
العص�ما من واXنَصف هو@/ نصف�فانتصف جعلته تنصيفاً@: ء ãÏ¿ال ونّصفت فيه@/ لغة
وكّل نصفه@, بلغت قتل@: باب من نَصفاً ء ãÏ¿ال ونصفت النصف@/ ع	 ãbب Ø�ح طُبخ
من ينُصف نصف لغات@: ففيه نفسه@: نصف بلغ وٕان ينصفه@/ نصفه قيل نصفه بلغ ء ãÏ¾
وقت وهو ال«Êء@, وسط الشمس بلغت ار@: Øyال وانتصف ف@/ وتنصَّ وأنَصف@, قتل@, باب
الرجـل وأنـصفت نصف�@/ قسمته قتل@: باب من الرجل� ب� اXال ونَصفت الزوال@/
تستحقّه ما ا¡ّق من أعطيته Jٔ@نّک النََّصفة@, ËºJٕوا والقسط@/ بالعدل عاملته ٕانصافاً@:
ونساء كهلة@, بفتحت�@: نََصف وٕامرأة بعضاً@/ بعÎÉم أنصف القوم@: وتَناَصف لنفسک@/

أنصاف@/

وقـَدح رديـئة@/ لغة والنُّصف الgال@, جزءيى أحد النِّصف@: ـ ١٣٢.٧ الع�
اJٕنصاف@/ Ëºٕا والنََّصفة@: ِنصفها@, بلغ الشجرَة@: اXاء ونصف نصفه@/ الكيُل بلغ نَصفاُن@:
ناصف@: وغ2م سواء@/ ع	النِّصف وهو ¼Íßُت Ø�ح كَم2ً ã Øbح أخذت منه@: وانتصفت

وسُطه@/ ء@: ãÏ¾ وكلِّ الyر ومن الطريق من واÒXنَصف Oُدمهم@/ أيى اXلوك ينُصف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٦١ نصف

والتحقيق@:
آخر لشطر العرف ã| مساو ء ãÏ¾ من الشطر هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن

ع	قسم�متساوي�@/ ء ãÏ¿ال Ë Ø»فيق منه@,
واXعنوّية@: اXاّديّة اJُمور ã| اXاّدة وتستعمل

وغ�ها@/ واXاء واXال والليل الكيل من النصف ـ ã| Fك فاXاّدية
/@ ã|العر مع0اJنصاف ã|و والعدالة@, ا¡قوق ـ ã| Fك واXعنويّة

من F ÒG ما تأدية ã| ب�شخص� واXساواة العدالة رعاية عن عبارة فاJٕنصاف
اJٔصل@/ مصاديق من فيكون ا¡قوق@,

Jٔربعة@: يكون اX#وك اXال من والنِّصف

تعا�@: قال ـ نزل وٕان ولد اXتوفّاة للزوجة يكن n ٕاذا للزوج اJّٔول

ُبع الرُّ فَلكُم وَلد ّن ÒG كاَن فٕان وَلد ّن ÒGَيكن nٕان أزواُجكم َترَك ما ِنصُف ولكُم
/@١٢ . ٤ ـ

:@ ã| Fك اJٔوJد@, من الواحدة للبنت ـ ãæالثا

ـ النِّصُف فلها واحدةً كانت وٕان تََرَك ما ُثُلثا فلهنَّ ß�اثنت َفوَق ِنساًء@ كُّن فٕاْن
/@١١ .@@٤

تعا�@: قال Fك ذ@كر@/ يكن n ٕاذا ل2ٔب أو ل2ٔبوين ل2ُخت ـ الثالث

/@١٧٦ . ٤ ـ َترك ما نصُف فَلها اُخت ولُه َولٌد لُه لَيَس هلََک امرؤ ٕان

قلنا@/ Fك ل2ٔبوين@, اJُخت فقد مع ل2ٔب ل2ُخت ـ الرابع

تعا�@: قال اXبا¾Ìة@/ قبل مطلّقة كانت من النساء من النصَف وتستحّق



نصف ١٦٢

Ôrَفرض ما فِنصُف َفريضة Gنَّ rَفرض وَقد وهنَّ سُّ Ò] َقبلأن من قتموهنَّ طلَّ وٕان
/@٢٣٧ . ٢ ـ

/@ Øع�Xا الصداق نصف أيى

قال بفاحشة@/ وأتت كانتWلوكة مَن اXؤمنات ا¡رائر عذاب نصَف وتستحّق
تعا�@:

/@٢٥ . ٢ ـ الَعذاب ع�ا¤َصناتمن ما نصُف َفَعلzنَّ بفاِحشة Ò�فٕانأت

اXملوكات@/ النساء يراد

وَرتِّل َعلَيه ِزْد أو hًقلي منُه انُقْص أو ِنصـَفه hًَقلي ٕا3ّ الليَل ُقم ُل مِّ اXزَّ ا Ûv أ يا
ـ hًقي وأقوُم َوطْأً أشدُّ هيىَ الليل ناِشئَة ٕانَّ hًثَقي َقو3ً عليَک ã,سُنل ٕانّا hًتَرتي الُقرآَن

/@٣ . ٧٣

ـذيَن الَّ ِمن وطائفٌة وُثُلثَه ونْصَفه اللَّيِل ã Òg ُثلُ ِمن Òæأد تَقوم أ نََّک َيعلُم َربََّک ٕاّن
/@٢٠ . ٧٣ ـ َمَعک

باطنيّة أو ماّديّة باُمور ع	تلفّف Iّم2ً وأخذ اختار من اðXمّل@: أصله مِّل اXزَّ
باJٕهBم والتنضيد التنسيق ُحسن وال#تيل@: قلبّية@/ وأفكار تعلّقات من Tسوسة غ�

ã| ما وٕابراز الباطن ã| ما ٕاظهار والِقيل@: والقَول والتبي�وال#تيب@/ التنظoوا¡فظ ã|
اJٕنتصاب والقوام@: ّيؤ@/ Úxال والَوطأ@: استمرار@/ ã| ء ãÏ¾ من Jدث ما والناشئة@: القلب@/

التسفّل@/ ع	سبيل القرب نّو@: والدُّ العمل@/ ã| والتحقّق والفعليّة

منتسـق ّ ٕاG×يى برنا¶ من الدنيا ا¡ـياة ٕادامة ã| واJٔفكار التعلّقات تبديل يراد
تعا� ٕا�ا% ومتوّجهاً ا¤يطة والتعلّقات السابقة اJٔفكار عن منقطعاً Ø ãæروحا متداوم

القرآن@/ من ٕاليک يوحي ما برنا¶ ع	 اJُمور قاطبة ã|و والعمل الفكر ã| وسالكاً



١٦٣ نصو

من يPل ما وٕا� تعا� ا% ٕا� اòالص التوّجه ã| للxيّؤ مقام أحسن والليل
فيه@/ والتفّكر وتنظيمه وتنسيقه قراءته ã|و القرآن

قـيام ولكـّن واXوانع@, اXقتضـيات ã| اJٕخت2ف جهة من التوقيت واخت2ف
الكامل للتوّجه يxيّأ Ø�ح اJٔ@كرم Ø ã للن Jزم الليل ثلث ]قدار اXنظورين wذين الليل
وتأدية اPXلة واJٔحكام واXعارف اGJٕيّة وتبي�ا¡قائق وللتبليغ نفسه@, ã|الصòا

وباطناً@/ ظاهراً أحسن بنحو الرسالة وظائف

الوظائف أهّم من :@ ّ واJٕجBعيى ØãÏ»النف اXنظورين wذين الليل قيام أّن GOJو
ا% لقاء ٕا� سلوكه ã|و اòالصة بوظيفته العمل ã| للxيّؤ أحد يستطيع Jو اGJّٕية@,

الليل@: خلوات ã| والتبتّل اJٕنقطاع و[رين القيام wذا Jّٕا تعا�@,

َمَعک@/ الَّذين من وطائفة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نصو@:
ء ãÏ¿ال ã| وَخَطر Ø�H	ع يدّل أصل@صحيح واو, اXعتّل@أ@كZه وهذا نصا: ـ مقا
اخ#ته@/ ء@: ãÏ¿ال انتصيت ويقال اòيار@, ء@: ãÏ¾ كّل ومن القوم من النصيّة ومنه وعلّو@/
عر/ الشَّ قُصاص والناصية: منبxا/ Jرتفاع يت Ød الناصية@, ومنه / ãçخ� :@ ã�وهذه@نصيّ
منّا كّل أخذ وناَصيْتُه: ناِصيته@/ ع	 قبضت ف2ناً@: نصوُت الكلمة@: هذه ت½Íيف ã|و	ع كالقابضـة wا تتّصل ا Øu@كأ هذا@, من اُخري@, ãÏ¼تُنا ومَفازة صاحـبه@/ بناِصية

طال@/ عر@: الشَّ Ï½وانت تشبيه@/ وهو ناصيxا@,

من نصواً ف2ناً ونصوت /@ ãÏ¼النوا وbعها ـعر@, الشَّ قُصاص الناصية@: ـ مصبا
أّن ã| ´Í½كال Oّصه Ëºبا موضع كّل وتسميxم ناصيـته@/ ع	 قبضت قتل@: باب



نصو ١٦٤

يصّح وكيف الرأس@, الناصية@بربع تقدير ع	هذا oيستق فكيف الناصية@مقّدم@الرأس@,
كـ2مهم@: ومن باJٕستدJل@/ J بال«Êع تثبت ا Ø̂ ٕا النقليّة واJُمور باJٕستدJل@, ٕاثباته
الناصية@/ هيى الطّرة قالوا@: م Øu@Jٔ يتقّدر@, J أ@نّه ومعلوم بناصيته@, وأخذ ناصيته@, جّز
وٕان سواه@, ما ãGن مyا يلزم Jو هيئته ع	 داّل فهو ـ بناصيته ومسح ـ ا¡ديث وأمّا

الPاع@/ ارتفع للتبعيض@: الباء قلنا

قبضت ونَصوته@: الرأس@/ مقّدم ã| َعر الشَّ قُصاصمن الناصية@: ـ ١٥٩.٧ الع�
فأَخـذ[ا قـاتلتَه ٕاذا ف2ناً@, وناصيت ÇZّدها@/ الّذيى :@ ãÏ ß¼ناÔXوا fَدْدtا@/ ناصـيته ع	

بناصيتيgا@/

/@ ãæپيشا@@ = @oنوصاهq ـ @ ع�يى ـ @ ãbتطبي فرهنگ

/@ ãæپيشا گرفíمويى @@= ِنصا@ ـ@ @ آراميى ـ@ @ ãbتطبي فرهنگ

/@ ãæپيشا @@گرفíمويى = ِنصا@ ـ@ @ ãæياÌº @ـ@ ãbتطبي فرهنگ

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

والتحقيق@:
ويائّية@: واويّة اللغة هذه أّن

من وع2 ارتفع ما فzا@: واJٔصل وال«Ìيانّية@, الع�يّة من fأخوذة الواويّة أمّا
من يشتق Øj ا�}ة@/ ومنه الرأس مقّدم من يشاهد ما ع	 وينطبق البدن@, أجزاء من
أنا قبضت أيى وناَصيُته@: ناِصيَته@/ أخذت أيى نَصوُت فيقال@: باJٕنðاع@, أفعال الناصية

صاحبه@/ ناصيَة واlJخر

من والنَّصـيّة ØãÏ½الن يقال@: ء@, ãÏ¾ من اJٕختـيار فzا@: فاJٔصل اليائيـة@: وأمّا
ضغط فzم حصل القوم فكأّن الياء@, حرف ]ناسبة وهذا وأفضلهم@, خيارهم القّوم@:



١٦٥ نصو

واKفاض@/ ع	انكسار تدّل الياء فٕاّن أفضلهم@/ اخت� Ø�ح Í½وع
اللغة@/ كتب ã|اختلطت اXاّدت�قد ãæمعا ٕاّن Øj
/@٥٦ . ١١ ـ بناِصيxا آخٌذ هَو ٕا3ّ دابٍّة ِمن ما

. ٩٦ ـ ناِدَيـه فلَيدُع خاِطئٍة كاِذبٍة ناِصيٍة بالنّاِصية َلَنسفَعْن ينتَِه Òn hل hَّك@
/@١٥

/@٤١ . ٥٥ ـ وا3ٔقدام ãÏ¼بالنَّوا فيؤَخذ بسDهم الُمجِرمون يُعَرف

هو فع@: والسَّ ـ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| كان وسيلة ّ بأيى التناول مطلق هو اJٔخذ@:
ب� ا ØW وفوقها للج}ة الشامل وهو ا¡ـيوان رأس مقّدم والناِصية@: الشديد@/ القبض

وباطنه@/ الرأس ظاهر ã| عت� ÚPال

وا¡كومة والقهر التامّـة السلطة ٕا� ٕاشـارة بالشّدة@: وقبÎÉا الناصية وأخذ
�Z ٕا� وZيل ويتحّرك يده من يتخلّص أن اXأخوذ اXقهور الشخص يقدر J Mيث
الناصية@/ باطن ã| واJٕدراك التفّكر مركز فٕاّن وHّلصه@, Sاته ã| يتفّكر أو ¾Êل@, أو
Pمـيع اُخذ فقد وباطنًة@: ظاهرًة البدن من الُعلـيا ا�هة وهيى الناصـية اُِخذت وٕاذا

وا¡ركة@/ اJٕختيار أLاء bيع منه وسلب البدن@,

bعاً@/ با£رم� اXقابلة باعتبار ãÏ¼النوا وbع
فوق جهة ã| أيى القدم@, تقابل الناصية ع	أّن تدّل باJٔقدام@: ãÏ¼النوا ومقابلة

فوقها@/ وما ا�}ة ã0أع الرأس مقّدم وهيى البدن@,

اJٕنسـان@, وجود ã| أYـيxّا ع	 يدّل واòاطئـة@: بالكاذبة الناصية ووصف
فٕاّن وباطyا@, ظاهرها الناصية عن عبارة اJٕنسـان حقيقة وأّن الناصـية هو فكأ@نّه

الناصية@/ بطن ã| هو والتفّكر اJٕدراك مركز



نضج ١٦٦

واJٕنتقال ا¡ركة وسيلة والقدم ,Fxّٕا�مأخوذي ل2ٕشارة الناصية@والقدم@: وذ@كر

ã| والتعقّل والتنـبّه والتدب� التفّكر وسيلة والناصية واXضيقة@/ اJٕبت2ء من والتحّرز
الدنيويّة ا¡ياة عن Tروماً اJٕنسان يكون Fzف وباXأخوذيّة والسعادة@, �òا طريق

واJُخروّية@/

وأدبر ا¡ّق عن وانقطع oا¡ّق ع	خ2ف القطع qوهو أجَرم ٕاذا اJٕنسان ٕاّن Øj
الدارين@/ سعادة عن وا¤روميّة اXأخوذيّة يستحّق فهو النور@: ¼Íاط عن وأعرض
فهو ا¡ّق@: خـ2ف ع	 سـ�ه برنا¶ ويكون وأقـواله أفعاله ã| يكذب من وكذلک

والف2ح@/ �òا عن منقطع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نضج@:
واËºJٕالنُّضج أ@كله@/ طاب تِعب@: باب من نْضجاً والفا@كهة اللحُم نِضج ـ مصبا
ونضيج منَضج فهو بالطبخ وأنضجته وَنضيج@/ والفاعل@ناِضج لغة@/ وفتحها النون, ØËÉب

أيضاً@/

ء ãÏ¾ كّل ã| يستعار Øj ء@, ãÏ¾طبخ ã| الyاية ع	بلوغ يدّل أصل نضج@: ـ مقا
الشـمُس وأنضَجتْه أنا@, وأنضجـته نُضجاً@, واللحم ا¦ـر ونِضج اJٕحكام@/ مدي بلغ
وقت جـاوزت ٕاذا والنـاقة gTه@/ :@ الرأيى نِضيج هو فيقال هذا ويسـتعار ٕانضاجاً@/

جات@/ منضَّ وهّن ج@, ُمنضَّ وهيى نّضجت تَِلد nو ِوJدها

نُضج جاد يقال@: /@ËºJٕا والنُّضج مصدر@, والنَّضج نَضجاً نِضج ـ ٤٤.٦ الع�
ُمنَضج@/ نَضيج وهو به çوأ اللحم@, هذا

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



١٦٧ نضخ

والتحقيق@:
بالشمس@/ أو بنار الطيـب حال ٕا� البلـوغ هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

فراجع@/ ـ والطبخ والفأد ØãÏ¿ال وب�مواّد بيyا الفرق الفأد@: ã| وسبق

لنـاُهم بدَّ ُجلـوُدهم نِضَجْت @F كلَّ @@ ناراً ُنصِلzم َسوَف @بآياتنا َكَفـروا الَّذيَن ٕانَّ
/@٥٦ . ٤ ـ الَعذاَب لَيذوقوا ها Òَغ� @ ُجلوداً

ِجـلد ã| Fك اXوضوعات بنسبة ُصلب حافظ Tيط Ì¿ِق ٕانّه لد@: ß�ا ã| سبق
وغ�ها@/ والكتاب والفوا@كه البدن

وهو بل اòمس@, ا¡واّس من ال2ّمسة القّوة فيه ا¡يوان من ّ اòارجيى Ì¿والِق
أيضاً@/ ا¡افظيّة جهة وفيه منه جزء ء ãÏ¾ كّل ã|

هـو Çا Ø̂ ٕا فيه فا�لد اXاّدة@: nعا وراء Dف وأمّا اXاّدة@/ nعا ã| لد ß�ا هو وهذا
والنُّضج والنار العذاب فيكون ,@nالعوا تلک مراتب باقتضاء أيى ,@nالعا ذلک بتناسب

كان@/ nعا ّ أيى من ا¤يط nالعا تناسب ع	 والتبديل وا�لد
وهذا أيضاً جلده يتحّول اXراتب@: باخت2ف ووجوده اJٕنسان بدن Iّول فٕاذا
ا¡قيقة ã| وهيى الباطن@, باقتضاء تتكّون الصورة فٕاّن ,@ ّ طبيعيى أمر الصورة ã| التحّول

الباطن@/ ã Ø	Q مراحل من

ا¡Çّق عن اLJٕراف ãÏÉيقت فٕانّه اGJّٕيـة@: باlJيات الكفر يناسب اXع0 وهذا
واXع0والصورة@/ الذات لتحّول اXوجب وهو وجّل@, عّز ا% عن واJٕنقطاع

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

نضخ@:
مـنه@, Zأ@ك أ@نّه Jّٕا oالّرّش وهو qالنضِح قبلـه الّذيى من قريـب نضخ@: ـ مقا



نضخ ١٦٨

نَّضاخ وَغيث بالطِّيب@, ثوبَه ونضخ أثر@/ له bيب ء ãÏ¿ال من كاللطخ النضخ يقولون@:
اXاء@/ كث�ة وع�نَّضاخة@: غزير@/

النضح@, أ@كZمن بللته ٕاذا ونفع@, ÍÈب ãèبا من نَضخاً الثوب نضخت ـ مصبا
بفعل فيه ف ØÍ½يت J :@ ّ اJٔصمعيى وقال غزيرة@/ فّوارة أيى وع�نّضاخة@, منه@/ أبلغ فهو

كذا@/ من نضٌخ ã0أصاب عبيد@: أبو وقال فاعل@/ Ëºبٕا Jو
النَّضح@, من Zأ@ك وهو كذا@, من نضخ أصابه يقال@: :@ ّ اJٔصمعيى نضخ@: ـ صحا
والنضح وغ�ه@/ الثوب ã| bيب اJٔثر النضخ :@ ّ التوريى وقال وJيَفعُل@/ فَعَل منه وJيقال

الفعل@/ با¡اء@:
ãbب ما النَّضخ@: ويقال@: اّتفقا@/ ا Ø[ور اختلفا ا Ø[ر كالنَّضخ@, النَّضح ـ ١٠٦.٣ الع�
أيضاً@/ وتَنضح َتفور@, أيى نَضحاً@, باXاء والع�تَنضح دم@/ نَضخ ع	ثوبه يقال@: أثر@, له

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

والتحقيق@:
وب� بيyا والفرق wيجان@/ منبع من اXاء نبوع هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

واJٕضطراب@: والنبوع والَغليان واÒGيجان والفَور النضح

ضعيف@/ ونبوع ورشح رّش هو النَّضح@: أّن

الفوران@/ من القريب ّ القويى الّرّش هو والنَّضخ@:

كان@/ سبب ّ بأيى Mّدة وارتفاع هيجان هو والَفور@:

مضيقة@/ مورد ã| وIّرك ٕاضطراب مطلق َيجان@: ÒGوا
اXايعات@/ ã| ا¡رارة أثر ã|صوصU هيجان والغليان@:



١٦٩ نضخ

الع�@/ له ويقال رج ÒU من مايع أو ماء خروج والنبوع@:

/@ Øمتح� كأ@نّه وَطرقه قدم ÍÈب اختيار واJٕضطراب@:

حروف من اXعجمة اòاء كون النضح@: ٕا� بالنسبة النضخ ã| ع	الشّدة ويدّل
]ع0اXضيقة َرْر Òòوا ة@/ والُبحَّ اJٕستفال حروف من اXهملة وا¡اء رير/ Òòوا اJٕستع2ء

والغلظة@/ ]ع0اòشونة ة والبُحَّ والصوت@/

الّرّش@/ ã| ع	شّدة دJلة فيه النضخ@: ã| اJٔثر بقاء مفهوم وأمّا

/@٦٦ . ٥٥ ـ نّضاَختان َعيناِن Fzف َجّنتاِن@/// Fuدو وِمن

Hرجان والَعيناِن ا�ريان@/ فيه ي2حظ والyر النبوع@/ جهة فzا ي2حظ الع�
وهذا ضعيف@/ ورّش وJ@نضح فوران@مفرط@, فيه ليس مَنبع�ع	اعتدال@ولطف@, من

الربّانّية@/ وا�ذبات اGJٕيّة والفيوضات والتوّجه النور يناسبQلّيات

اXذكورة@/ أخواtا دون اXورد@, ã| باXاّدة التعب� لطف فيظهر

اJٕلتـذاذات ٕاّن وغ�ه@: الفّن ã| وسبق ا�نّت�@/ باعتبار فالتثنية الَعيناِن@: وأمّا
ا�«Êنّية@/ بالقوي مyا يسـتفاد نوع نوع�@: ع	 الدنيا nعا ã| ا Øu@أ Fك هات ØPوالت
كّل ã| اJٕنسان فٕاّن اXاّدة@, nعا ماوراء ã|كذلک الروحانّية@: بالقوي مyا يستفاد ونوع
ٕالzا@/ بالنسبة معنويّة باطنيّة وجهة ,@nالعا تلک بتناسب ظاهريّة جهة جهتان@: له nعا
وارتباطات توّجهات الثانية ã|و جارية@/ كلِّيّة عموميّة Qلّيات ـ اJُو� ãGف

اXقّربون@/ ي¿Ìبwا ـ Uصوصة
J Mيث وتداومه النضخ كZة ٕا� ٕاشارة النَّّضاخ@: ـ اXبالغة بصيغة التعب� ã|و

الضعف@/ Jو اJٕنقطاع له يطريى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نضد ١٧٠

نضد@:
وÇbع@, اتّسـاق ã| ء ãÏ¾ ٕا� ء ãÏ¾ ØËÈ ع	 يدّل صحيح أصل نضـد@: ـ مقا
والنَّـَضد@: فوق@/ من أو متِّسقاً بعض ٕا� بعَضـه ء ãÏ¿ال ونضدُت عريضاً@/ أو منتصباً
بعÎÉا َجناِدُل ا�بال: وأنضاد اXتاع@/ عليه يُنضد ال«Ìير والنََّضد: الثياب@/ من اXنضود
الّذين وأخواله أعFمه الرجل@: ونََضُد وعددهم@/ bاعاtم القوم@: وأنضاد بعض@/ فوق
الِوسـادة وهيى نضيدة@, bع الديباج@: وَنضائد ال¿Ìف@/ والنََّضد@: لن½Íته@/ يتجّمعون

َنضيد@/ فهو ع	بعض بعضه نُِضد وما ُدريد@: ابن اÒXتاع@/ من ãÏ ß¿ُح وما

والنَّـَضد@: بـعض@/ عـ	 بعضه جعلت ÍÈب@: باب من نَضداً نضدته ـ مصبا
مفعول@/ ]ع0 فعيل والنَّضيد اXنضود@:

َمركوماً@, أو متِّسقاً بعض ٕا� بعضـه ØËÈ وهو ونّضدته@: اXتاَع نَضدت ـ أسا

الّذيى ال«Ìير وهو النََّضـد@, ع	 ووضعxا والُفُرش@, الثـياب من نََضداً رأيت تقول:
ومن تنّضَدها@/ أحسَن وما اJٔسنان@/ وتنّضدت ف@/ مرصَّ د@: منضَّ ورأيى عليه@/ تُنَضد
وأنصاره@/ لِعديده وأنضاده@: أعضاده وهم وأنضاد@/ السحاب من نََضد ال«Êء ã| ا£از@:

وأقاموا@/ اجتمعوا كذا@: ]كان وانتضدوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ب� Dف أو ء ãÏ¾ أجزاء ã| وتضـّمم التحاق هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن

واحد@/ ء ãÏ¾ ا Øu@كأ مرتبطة تص� Mيث اJٔشياء

أفـراد والتـحاق ا�Çبل@/ مyا يتشكّل Ø�ح ا�ـنادل انÊÉم مصاديقـه@: ومن



١٧١ نضد

ذويى بـ� Dفـ وQّمع متشّكلة@/ bاعة م Øuٕا يقال Ø�ح بيyم Dف منتسـب� وQّمعهم
شخص@/ ã| متجّمعة والفضيلة ال¿Ìف بصفات واتّصاف اJٔعFم@واJٔخوال@/ النسب@من

ã| و¡اف وبساط وفرش وسادة من أشياء وQّمع وغ�ها@/ وسادة ã| مواّد وQّمع
Ìºير@/

حقيقة@/ تكون اJٔصل قيود فzا لوحظت ٕاذا@ اJٔشياء فهذه

وظـلٍّ َمـنضوٍد وَطْلٍح ضوٍد Ö ÒU ِسْدٍر ã| اليَمين أْصحاُب ما اليَمين وأْصحاُب
/@٢٩ . ٥٦ ـ دود Ö ÒW

اGزال هو والطلح@: واJٕنعطاف@/ اللينة هو واòضد@: ن@/ ÒDÒGوا Øالتح� هو در@: السِّ
ثقل@/ وجود دون من واللطف واòفّة

وأثـقال الظـلFت أوزار من ههم ØPوت وجودهم ã| وÇHفّف لطف Iقّق ف�اد
الروحانيّة العالية والصفات والفضائل ال¿Ìف أنواع فzم متجّمعًة كوuم مع ا¡جب@,

اGJّٕية@/ اJٔلطاف wم وملحقة

ا¡ّق عن فبعيدة وظG2ا@: ا¢تلفة باJٔشجار الكرZة اlJيات هذه تفس� وأمّا
وس2م وَرJان َروح ã| هم الّذين ا¨� أصحاب ]قامات Gا ربط J ٕاذ البعد@, غاية

ا�«Êنّية@/ اJٕلتذاذات من ء ãÏ¾ يشغلهم Jو عالية@, ومقامات رفيعة ومنازل

اXاّدة@/ nعا خصائص من اJُمور هذه أّن ٕا� مضافاً

/@١٠ . ٥٠ ـ َنضيٌد َطْلٌع ا ÒG باِسقاٍت والنَّْخَل ِصيِد Ò¡ ا وَحبَّ َجنّاٍت بِه فأْنَبْتنا

بدّو ح�بلوغ أع2ها ã| يظهر ما النخل ã|و ء@, ãÏ¾ ع	 ويظهر يعلو ما الطَّلع@:
والِقنو الِقنوان@, ظهور يراد بعض@/ ٕا� بعضه Ë ØÉنXا اX#ا@كم اXتجّمع والنَّضيد@: \رها@/

الِعذق@/ هو



ÍÉن ١٧٢

/@٨٣ . ١١ ـ َمنضود ِسّجيل ِمن ِحجارةً zا َعلَ وأمَطرنا

ـلب الصُّ اللزق كالط� للرميى ويشتّد أجـزاؤه Nتمع ما ع	 يدّل يل@: ـجِّ السِّ
ء ãÏ¿كال مرتبطـة وصارت أجزاؤه تضّممـت ما وهو باXنضـود@: ويوصف اXطبوخ@/

الكلمت�@/ ã| اXفهوم لقرب للتأ@كيد@, فالوصل الواحد@/

بـالصفة الثانية ã|و اXفعول@, Ëºٕا بصيغة والثالثة اJُو� اlJية ã| التعب� وأمّا
أصل كان وٕان النخـل@, رشد جريان ã| ّ طبيعيى أمر وبدّوه الطلع ظهور فٕاّن اXش}ة@:

فأنَبتنا@/ ـ تعا� ا% من النخل ã| ا§ّو
عن خارجان اXوردين فٕاّن جّل@: والسِّ الطَّلح ـ مورد ã| اlJيت� 2Rف وهذا
وهو متعال@, عزيز قاهر oحك قادر Ø ã غي رّب بٕارادة يتحقّقان ا Ø̂ وٕا ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان
ونقمـة وغضب قهـر مورد Nعله أو وفيض@, ورaة لطف مورد عبـده Nعل الّذيى

وعذاب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÍÉن
النَّـÍÉة@: منه وخلوص@/ وbال حسن ع	 يدّل صحـيح أصل :@ÍÉن ـ مقا
نه حسَّ وجهه@: ا% ÍØÉون ,@oف ÔÌ¾و Í½ون تعب باب qمن ÍÉين ÍØÉون اللون@, حسن
ÕÍßÈنـا ÔÍÉأخ هذا ويقال فَوعاها@/ ã�مقال dع امرءاً اُ% ÍÉن ا¡ديث@: ã|و ره@/ ونوَّ

وخلوصه@/ الذهب¡سنه والنَّض�@: َحَسن@/ ق ßÌ¿ُم كّل ã|@@ـ
باب من ا% ونÍÒÉه نض�@/ فهو حُسن@, نضـارة@: ØËÉبال الوجه ÍÔÉن ـ مصبا
ËºJٕوا ا¡سـن@/ وهيى النضارة@, من هو ويقال مثلـه@/ ونÍØÉه وأنÍÒÉه نّعَمه@, قتل@:
من يى Ødو أيضاً@, ا�ميل والنض�@: مثله@/ والنَّض� الذهب@, :@ÍÖÉ والنَّ رة@/ Ò] مثل ÍÉة النَّ

هارون@/ ولد َخيْ�من vود من قبيلة النَّض�@: بنو ومنه ذلک@/



١٧٣ ÍÉن
فهو ونَضارة@, ÍÉًة ونَ يَنÍÔÉنُضوراً والوجه والشجر ÍÒÉالورق نَ ـ ٢٦.٧ الع�
وجارية /@ÍÔÉأن وbعه شب@, Òòوا التِّ� جوهر من اòالص والنُّّضار@: َحسٌن@/ :@ÍßÈنا
صـار ا Ø[ور ورقه@, ÚÍ ÒÉاخ ٕاذا الشجُر@: ÍÒÉأن وقد /@ Õنَض� غّض وغ2م نَض�ة@, َغّضة
تقول Fك ,@ ÕÍßÈنا :@ÍÉل2ٔخـ وتقول ,@ÍßÈونا ونَضـ� ÕÍÉ نَ ء ãÏ¾ تقول نَعـتاً@, ÔÍÉالن
,@ÍÒÉفـن وجـهه ا% ÍØÉنـ ويقال@: وصـفاءه@/ اللون خلوَص تريد ناِصـع@, ل2ٔبيض@:
ٕالzم@: ا Ø{أح ٕاّن Jّٕا العرب@, ك2م من كلّه ,@ÍÔÉفن يقول وبعÎÉم ,@ÍßÉفن يقول وبعÎÉم

نَضارة@/ ÍÔÉفن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
حال@/ حسن عن يُعلن الظاهر ã| وبريق Xعان هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
اJٕنسان@, صورة ومن النباتات ظاهر من اXوضوعات@, باخت2ف Oتلف اXع0 وهذا

روحانّية@/ أو ماّديّة

وحسن والصفاء واJٕخÍÉار ء ãÏ¿ال ã|لوصòوا وا�Fل سن Ô¡اoمفاه وأمّا
اJٔصل@/ لوازم fن والطراوة@: اللون

فيه@/ وصفاء خلوص ]ناسبة الذهبQّوز ع	 اXاّدة وٕاط2ق

/@٢٢ . ٧٥ ـ Ìة ßºبا يومئٍذ وُوجوٌه ناِظرة ا Øwر�ٕا ناÍßÈة يومئٍذ ُوجوٌه
حـالة عـن عبارة Ì»َالب فٕاّن اÇXذكور@, اXعـ0 يؤيّد بالباÌºة الناÍÈِة تَقابُل

أوانه@/ قبل وقُطوب ُعبوس

ٕا� النظر يناسب اXاّدة@: nعا وراء ا ØW وهيى اlJخرة ã| النَّضارة حالة ووجود
تـتحقّق ا Ø̂ ٕا اXعنويّة الروحانيّة النضارة حقيقة فٕاّن تعا�@, ٕاليه Ø ã القل والتوّجه الرّب

/@ Ø ãçال2ّهو باJٕرتباط



نطح ١٧٤

فراجع@/ النظر@, كلمة ã| عنه يبحث تعا� الرّب ٕا� والنظر

ـ oالنَّع ةَ ÒÍ ÖÉ نَ ُوجوِهِهم ã| تَعِرُف َينُظـروَن َع�ا3ٔراِئِک àoنَِع ãa لَ ا3ٔبراَر ٕاّن
/@٢٤ . ٨٣

اXعنوّية@, النعFت ã| م Øuوٕا ال2ّهوتيّة اJٔنوار من Gم Ø	يتج ما ٕا� ينظرون أيى
وجوههم@/ ã| آثارها وتلمع

فzا@/ والتحقّق التثّبت ع	 يدّل الوجوه ã| النعمة آثار وXعان
/@١١ . ٧٦ ـ Ìوراً Ôºو ÍÉةً نَ اُهم ولَقَّ اليَوم ذلک ÚÌ Ò¾ Kُا فَوقاُهم

وا¡Çزن التكّدر عن وخلوصه وصـفائه الباطن انبسـاط عن عبارة ال«Ìور
ã| ÇXعان ظهور النÍÉة أّن Fك الباطن@, ã| وانبساط خلوص حالة فهو واJنقباض@,

الظاهر@/

اJٔوراق من مyا ي#اءي ما هو النباتات ã|و الوجه@/ هو ا¡يوان ã| والظاهر
ا�FÇد ã|و فzا@/ واخÍÉار وطراوة غضاضة عن عـبارة فzا فالنضارة واJٔغصان@,

وال�يق@/ اللون حسن هو والفوا@كه@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نطح@:
ومـات ونـفع@/ ÍÈب ãèبـا مـن مصدر وهو معروف@, الكبش نَطُْح ـ مصبا
ونـاطح وانتَطحا@, الكبشان وتَناطح نطيحة@, kنJُوا نطيح@, فهو النطح@, من الكبش
مث2ً يÍÉب ـ كبشاِن فيه يَنتطح J ـ أمثاGم ومن ونِطاحاً@, مناطَحة بالكبش الرجل

أحد@/ فيه Oتلف Jو ل2ٔمر

عـليه وJمل ينِطح@/ الكبش نطَح يقال@: نَطح@/ وهو واحد أصل نطح@: ـ مقا



١٧٥ نطح

ولذلک به@, ك Øيت� J ٕانّه ويقولون وناِطح@/ نَطيح لک@: مستقب2ً أتاك ٕاذا ØãÏ¿للوح فيقال
أمر ناِطح@: وأصابه شدائده@/ أيى الدهر@, نواِطح الباب@: ومن نَطيح@/ للمشؤوم@: يقال

والناطح@/ النَّطح طَ�@: ÒÌ Ú¿لل ويقال شديد@/

وَتناطحا@/ الكبشاِن انتطح وقد نَطّاح@, وكَبش وLوها@/ للِكباش النَّطح@: ـ لسا
من نَطيح وكَبْش ا¡رب@/ ã| والرجال يول والسُّ اJٔمواج َتناَطحت ذلک من ويُقتاس

ونطائح@/ نَطَحي @ِكباش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وغ�ها@/ Pوالع والكبش الثور ã| بَقْرن طعن هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
طاعنة@/ كانت ٕاذا اXسـتقبلة ا¡ادثة وكذلک تطعـن@, ã�الّ النازلة ã| Vازاً وتستعمل

وغ�ها@/ واJٔمواج@/

/@٣ . ٥ ـ ُبع السَّ أ@كَل وما والنَّطيحُة يُة دِّ Ò<Xوا والدُم@/// ْيتُة ÒXا َعَليكُم َمْت ُحرِّ

حيوان ينطحه الّذيى والنطيحة@: fات@/ علّو من سقط الّذيى ا¡يوان اX#ّدية@:
النطح@/ فيموتwذا آخر

صفات ا Øuفٕا والنطيحة@: واX#ّدية واXوقوذة اXنخنقة ـ كلFت ã|التأنيث وأمّا
السورة@: صدر ã| آية قبل ذ@كرت قد ã�الّ اJٔنعام ل}يمة

عليُكم@/ Òُيت� ما ٕا3ّ ا3ٔنعام يمُة Òw َلكُم ِحلَّْت اُ

ا¤لَّلة@/ اJٔنعام عن اJٕستثناء مقام ã| ذ@كر ا ØW ال}يمة فهذه
مواّدها كانت ٕاذا اXش}ة الصفة صيغ ٕاّن مراراً وقلنا فعيلة@, فهيى النطيحة وأمّا

Øj الثبوت@, ع	 تدّل Jزمة فتكون الع�@, ØËÉب فُعَل ٕا� بالنقل Jزمة عل ÔQ متعّدية



نطف ١٧٦

الصفة@/ تب0عyا

فالكلمة /@ ØËÉبال نطُح وفعله Jزماً@, النطح صـفة فيه ثبتت ما ]ع0 فالنطيحة
أو� والتأنيث وتؤّنث@, تذّكر موصوف دون من ذ@كر ٕاذا وفعيٌل ليست]ع0اXفعول@,
بصحيح@/ ليس للتأنيث J للنقل فzا التاء بأّن فالقول اXوصوف@, تأنيث ع	 لتدّل

التذكية ¡قxا ٕاذا Jّٕا ا¤لَّلة@, mال}ا عن وخارجة Tّرمة اJٔنعام هذه أّن فظهر
/@ Ôrذَ@كّي ما ٕا3ّ ـ@

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

نطف@:

Øj وبَـلَل@/ ة نُُدوَّ ـ واlJخر /@ ã	 Ò¡ا من جنس ـ أحدYا أص2ن@: نطف@: ـ مقا
بل ويقال@: نََطفـة@/ الواحدة اللؤلؤ@, هو يقال النََّطف@: فاJّٔول@: فيه@/ ويتوّسع يسـتعار

Ø�حـ مطرت نَطوٌف@: وليلة /@ ã|الصا اXاء النُّطفـة@: خر@: lJا واJٔصل الِقَرطة@/ النََّطف@:

ã| Jّٕا يقال يكاد Jو التلّطخ@, النََّطف@: فيقال هذا يستعار Øj الَعَرق@, والنِّطاف@: باح@/ الصَّ
فَسد@/ ء@: ãÏ¿ال ونَِطف َمعيب@/ أيى نَِطٌف ويقال والعيب@/ القبيح

القـربُة نـطفت زيد@: أبو وقال سال@/ قتل@: باب من ينطُف اXاء نَطف ـ مصبا
واXرأة@, الرجل ماء والنُّطفة@: ُسْخف@/ أو ب ÖÌ Òº أو َوْهيىٍ ِمن قطرت ٕاذا نَطَفاناً@, تنطُف

أيى للنُّطفـة@, فِعل Jو ,@Zك أو قّل ã|الصـا اXاء أيضاً@: والنُّطفة وِنطاف@/ نُطَف وbعها
لفظها@/ من فعل Gا J@يستعمل

يُـلّطخ@, أيى بُسـوء@, يُنطَف وف2ن بالعيـب@, التلطّخ النََّطف@: ـ ٤٣٦.٧ الع�
عَقر@/ أيى رَح Ô�ا ونطََف رح@, Ô�ا َعْقر والنَّْطف@: به@/ يُقذف أيى بُفجور@, يُنطَف وف2ن
وا�ميع نَُطفة@, الواحدة وقيل@: اXاء@, الصافية وهيى نََطفة@, الواحدة@: اللؤلؤ@, والنََّطف@:



١٧٧ نطف

والنِّطاف@/ النُّطَف وا�ميع ,@Zك أو قّل ã|الصا اXاء والنُّطَفة@: اXاء@/ بقطرة تشبzاً نَُطف@,

ã�الّ والنُّطفة@: كث�القََطران@/ نَطوف@: وأنف القاِطر@/ والناِطف@: والَقطر@/ ّب الصَّ والنَّْطف@:
الّتفّزز@/ والتَّنّطف@: الولد@/ مyا يكون

وع	 /@ ã|الصا اXاء وهيى َعْذبة@/ نُطفًة ãæوسقا َدماً@/ يَنطُف وسيفُه أقبَل ـ أسا
النَِّطف@, @آذاuّن ã|@ورأيت بالعيب@والفساد@/ تلطّخ نَطَف: وما@به الَعَرق@/ جبينه@نِطاف@من
منَطَّفة@/ وَوصيفة اُذuا@, ã| ا�ارية تُعلّقها ماؤها صفا ã�الّ اللؤلؤ وأصلها الِقَرطة, وهيى

لؤلؤة من اJُذن شحمة ã| يُعلّق ما الِقرَطة@: الرأس@/ وLر القطع الَعقر@: ـ أقول
والتحّرز@/ التنّحيى التفّزز@: غ�ها@/ أو

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

والتحقيق@:
غ� أو Tسوساً ّ ماّديى ء ãÏ¾ من ضعيف سي2ن اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

Tسوس@/
وترّشح ء@/ ãÏ¾ من صاف ضعيف وسي2ن السيف@/ من التقاطر مصاديقه@: ومن
وخروج اXطر@من@السحاب@/ من@شخص@/@وتقاطر عيب@وفساد الَعَرق@من@البدن@/@وظهور

Ø ã0Xا وخروج الِقربة@/ من والتقاطر اللينة@/ ã| ببلوغ أو بالَعقر رح Ô�ا من ال#ّشحات
اJٔنف@/ من الدماغ ماء وتقاطر واXرأة@/ الرجل من

لؤلؤة@, من @تكون ã�الّ الِقَرطة ا Øuأ فالظاهر اJُذن@: شحمة ã|@علَّقةXا الِقَرطة وأمّا
مطلق ã| واستعGFا اسـتعارة@, حينئذ فهيى صاف@, ماء من السائلة القطرة تشابه Ø�ح

Vاز@/ ã| Vاز القرطة

ء@/ ãÏ¾ من ويُ#ّشح يُنطَف ]ع0ما كاللُّقمة فُعلة والنُّطفة



نطف ١٧٨

/@٤ . ١٤ ـ ُمب� Õoَخص هَو فٕاذا@ ُنطَْفٍة ِمن ا3ٕنساَن َخَلَق

/@٣٧ . ١٨ ـ hًرج سّواك Ø Ôj ُنطفة ِمن Ø Ôjتُراب خلَقکِمن باّلذيى أ@كفرَت

َخَلقنا Ø Ôj�َمك َقرار ã| ُنطفًة َجَعلناه Ø Ôj�ِط ِمن ُسhلَة ِمن ا3ٕنساَن َخَلقنا وَلَقد
/@١٣ . ٢٣ ـ ُمضغًة الَعلَقة َفَخَلقنا َعلََقة النُّطفَة

/@٣٧ . ٧٥ ـ ي َفَسوَّ َفَخَلَق َعلقًة كاَن Ú Ôj Ò� ÔZ Ý ã ß�َم ِمن ُنطفًة يُک nأ
مطالب@: ٕا� ٕاشارة الكرZة اlJيات هذه ã|

والط�يتحّصل الط�@, وهو باXاء@, ا¢تلط ال#اب هو اJٕنسان@: خلق مبدأ ـ ١
للـحيوان النـطفة تـتكّون الغذاء ومن ا¡يوانات@, �ميع غذاء هو الّذيى النبات منه
صـورة ٕا� بـالطبع اÇXتحّول ال#اب هو اJٕنسان لتكّون اJٔصيل فاXبدأ واJٕنسان@/

الط�@/

اXتحّصلة النطفة فهو نشوئه@: جريان ã|و عاXه ã|@نسانJٕا تكّون مبدأ وأمّا ـ ٢
,@ Ø ãæالنفسا يى ØÎ¿للت مظهراً كونه باعتبار Ø ã0Xبا عyا Øيعـ� والنطفة واXرأة@/ الرجل من

الّزواج@/ عند سيu2ا باعتبار وبالنطفة

هو يى ØÎ¿والت ,@ Ø ãæالنفسا يى ØÎ¿الت وهو اJٕمناء@, من ا£هول بصيغة :@ Ò0 ÔZ وكلمة
/@ Ø ã0Xا يتحّصل يى ØÎ¿وبالت ,@ Ø ã0Xا ظهور منشأ

اXه�@/ اXاء هيى ã�الّ النطفة وظهور يى ØÎ¿الت من معجون اJٕنسان فتكّون ـ ٣
اJٕنسان فكيفNهل العلقة@/ ٕا� النطفة تتحّول Øj والط�@, ال#اب من اXاء ذلک ومبدأ
مه�وعلقة@, وماء ّ يى ØÎ¿ت ِمن تكّوَن فٕانّه وجوده@, وَهوان نفسه وضعف خلقته ]راتب

مب�@/ oخص هو فٕاذا

مقامات اXه�@والعلقة@ٕا� ال#اب@واXاء من وجوده ّول ÔJ ف2زم@ل2ٕنسان@أن ـ ٤



١٧٩ نطق

Jهوتيّاً ٕانساناً ويص� ال2ّهوت@, nعوا ٕا� ينxيى Ø�ح نورانّية@, لطيفة روحانيّة عالية
واòصومة@/ والعصيان ا2òف يرتفع Ø�ح تعا�@, ا% نور ã| فانياً

الرجل ماء من ِسلّول ِسلّولَ�@: من ت#ّكب النطفة أّن اليـوم انكشف وقد ـ ٥
فيدخل يّتحدان@باللِّقاح Øj اُُوول@/ اXرأة@ويسّمي ماء من وِسلّول ٕاسِپرماُتُزئيد@/ ويسّمي

اُُوول@/ ã| ٕاسِپرماُتُزئيد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نطق@:
وأنـطقه منه@, Ëºٕا ØËÉبال والنُّطق ومَنِطقاً@, ÍÈب باب من نُطقاً نطق ـ مصبا
Øبـ� الكتاب@: ونطق الرجل@/ نطق يقال Fك لسانه نطق ويقال@: ينطق@/ جعله ٕانطاقاً@:

ٕازار ِمثل وهو وُكُتب@, ِكتاب مثل نُطُق bعه والنِّطاق تكّلم@/ ف2ن@: وانتطق وأوضح@/
به شددَت ما واßXنطق@: للِمهنة@/ وسطَها به تَشّد حبل هو وقيل اXرأة@, تلبسه تكّة فيه

واحد@/ واßXنطق النِّطاق هذا فع	 وسطَک

جنس ـ واlJخر ه@, Ò{أش ما أو ك2م ـ أحدYا صحيحان@: أص2ن نطق@: ـ مقا
ـ ÇLن نفهمـه J Xا هذا ويكون نُطـقاً@/ ينِطق ونَطق اÒXنطـق@/ ـ اJّٔول اللباس@/ من
الناِطقة@, اòا¼Íة@: وتسّمي ِتّكة@, فيه ٕازار النِّطاق@: ـ واlJخر /@� الطَّ َمنِطق وعّلمناه
كأ@نّه َيركبه@, nو جانَبه ٕاذا فرَسه@, مُنتَِطقاً ف2ن وجاء Gم@/ أ@كََمة النِّطاق@: ]وضع ا Øu@Jٔ

Pنبه@/ كان ٕاذا منه@, النِّطاق عند

ا% أنطقَه وقد البليغ@/ واßXنطيق@: الك2م@/ واÒXنِطق@: تكّلم@/ الناطق@: نطق ـ لسا
مَنطقه@/ ء@: ãÏ¾ كّل وك2م ينطق@/ كأ@نّه , Ùب� ناطق: وكتاب كّلمه@وناطقه@/ أيى واستنطقه@,
ا¡Çيوان@, فـالناطق ناِطق@: Jو صاِمت له ما ـ وقوGم /@Jتَقـاَو الرُجـ2ن@: وتَناطق
ِمـنطق يقال@: وسـطه@/ به شّد ما كّل والنِّطاق@: واßXنطقة واßXنطق ِسواه@/ ما والصامت



نطق ١٨٠

Ìاد@/ ßºو وِم«Ìد اف ß¡و وِملحف وٕازار ِم~ر يقال Fك واحد@, ]ع0 ونِطاق

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

والتحقيق@:
أو قال من الظاهر ã| ]ا الباطن ã| Xا ٕاظهار هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

ورائها@/ Dف أو اXاّدة nعا ã|و غ�Yا@, أو حيوان أو ٕانسان ã| حال@, أو صوت

ã| ØFع J@يُظهـر ما فالصـامت والصامت@, مت الصَّ والناطق@: النطق قبال ã|و
ا�Fدات@/ ã| Fك Lو@, ّ بأيى باطنه

:@ ã| Fك والك2م@, بالقول فالنُّطق

/@٣ . ٥٣ ـ َوي ÒGا َعن َينِطُق وما َغَوي وما صاِحُبكُم َضلَّ ما

الوحيى ٕا� مستنداً لينطق ُعلو@, ٕا� ا¦ايل قباله ã|و ُسفل@, ا� [ايل وي@: ÒGا
اXتعال@: الرّب جانب من واJٕلقاء

الُقوي@/ َشديُد علَّمه يوَحي َوحيىٌ ٕا3ّ هَو ٕان

وفـق وع	 ,@ Ø ãæالنفسا ا¦Çايل باقتضاء التكلّم عن عبارة اGوي@: عن والنطق
اXاّدّية@/ ا£اريى وباقتضاء اJٔنفس [اي2ت

:@ ã| Fك خلقxم@, ع	وفق ا¡يوان ã| والنُّطق

/@١٦ . ٢٧ ـ � الطَّ َمنِطَق منا ُعلِّ النّاُس ا Ûv@أ يا وقاَل

وجريان@/ استمرار ع	 ويدّل ّ ميميى مصدر واXنِطق الطائر@/ bع الطَّ�

أفراد ب� Dف wا يتفاهم به خاّصة كيفيّة ع	 مyا نوع كّل ã| الطّيور ومَنطق
علم oعq Ø ã ّالن سلDن اُعطيى وقد حياtا@, جريان من لنا اXشاهد هو وهذا النوع@, ذلک



١٨١ نطق

اXنطق@/ ذلک أنواع bيع
صوت من ا¢Çتـلفة أقسـامه bيع ع	 أطلق قد الكرZـة اlJيـة ã| فاXنطق
البـاطن ã| Xا ٕاظهار مyا كّل ã|و أخري@, كيفيّة أو وٕاشارة معيّنة وحالة Uصوص

نوعه@/ أفراد ٕاليه الضم�يتوّجه ã| Xا وٕابراز
. ٤١ ـ ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ أنَطَق الَّذيى Kُا أنَطقنا قالوا َعَلينا Ôkد ßÎ Ò¾ Ò ßn لودهم Ô ß( وقالوا

/@٢١

هذا كان ا@ ØXو اJٕنسان@, من الصادرة اJٔعFل بBم Îا Øºا] باعتبار لود Ô�ا ٕانتخاب
النطق فٕاّن بالتحقيق@, عنه نبحث أن نستطيع ف2 حواّسنا@: ضوابط عن خارجاً النطق

ã| Fك فzا@ اòطوط بدJلة أو ا¡الّية@, والدJلة اJٕظهار بطريق يكون أن Zكن فzا
التفاهم@/ توجب اُخر وظهورات بتشك2ّت أو الكّف@, خطوط

مـنقاس اللطيفة nالعـا تلک ã| النطق أّن عليـک يذهب ف2 حال@: ّ أيى وع	

ã| ظهوره من ف2بّد وا¢ارج@, واللسان والفم اGواء بوسائل ّ الظاهريى ّ اXاّديى بالنطق
اXاّدّية@/ الوسائل wذه يكون أن أيضاً nالعا تلک

قد خصوصيّاtا وسائر يّـة اXادِّ ولذائذها ووسائلها وأسـباwا اXاّدة nعا فٕاّن
لطيفة nعا وهيى اXاّدة@, nعا وراء Dف وهيى اlJخرة@, nعا ٕا� واJٕنتقال باXوت انxت
ء ãÏ¾ فzا وليس ء@, ãÏ¾ الشـاعرة ßغ� ا�ـFدات من فzا ليس وٕادراك حـياة ودار

شاعرة@/ ناطقة كلّها اJٔشياء بل صامت@,

بـ� Dف والتفاهم فzا ãæعاXا وٕاظهارات ومكاXاtا ولغاtا nالعـا تلک ونطق
ا Øuفكأ واXلل@, الطبـقات bـيع ب� Dف wا يتـفاهم عامّـة Uصـوصة بلغات أهلها
اlJخـرة أهـل لسان أّن ورد وقد /@nالعـا تلک مقتضيات ]ناسـبة الطبيعيّة @كاJُمور
العرب للغة خصوصيّة ف2 واJّٕتضاح@, Øالتب� ع	 تدّل الَعَرب وماّدة عربّية@, ولغاtم



نطق ١٨٢

/@ Øالتب� يوجب بطور التكلّم اXراد بل اXورد@, هذا ã|
/@٦٤ . ٢٩ ـ َيعلمون كانوا لَو َيوان Ò¡ ا يى ß ÒG خرةَ Ð3ا الّداَر وٕاّن

ـ َيكسبون كانوا ]ا أرُجُلهم ¿Îُد وتَ أيِدvم وُتكّلمنا أفواِهِهم Òَع� Ô ßr ÒK اليوَم
/@٦٥ . ٣٦

باJٔفواه@, rالتكلّم ÔO قد القيامة يوم ع	أّن ¼JÍة اlJيت�الكرZت�دJلة ã|
حياة J ã�الّ اXاّدة nعا جريان خا[ة فيه وكذلک واJٔرجل@/ اJٔيديى بتكلّم ويبتدٔي

فzا@/
/@٢٩ . ٤٥ ـ با¡ّق َعَليكُم َينِطُق كتاُبنا@ هذا@

وبـرنا¶ وا¡Çاجة واÇXقصود والنـظر الغرض من الباطن ã| ما ٕاظهار النطق
ء ãÏ¿ال وجود يكون كان@: طريق ّ الضم�بأيى ã| ما وانتGٕابراز النطق فُقد وٕاذا العمل@/
وا�Çòات ثار lJا بظهور ء ãÏ¾ كّل مPلة فٕاّن وخ�@, فائدة منه يشـاهد Jو أثر ب2

له@/ فائدة J ء ãÏ¾ ã| خ� Jو عليه@, اX#تّبة
بقوله@: Gة lJا وجود ا�òعن ãGبن oعqoٕابراه استدّل هذا وع	

/@٩٢ . ٣٧ ـ َتنِطقون 3 لكُم ما تأ@كلوَن أ3

/@٦٣ . ٢١ ـ َينِطقون كانوا ٕان فاسألوهم هذا هم Ôكب� فَعله َبل

دون ِمن أفتعُبدون قال َينِطقون هؤ3ء ما علمَت َلَقد م ßÎ ßºَع�ُرؤو ُنِكُسوا Øj
ـ َتعِقلون hأفKا دون ِمن تعُبدون ا ßXو َلكُم اُفٍّ @كُم ØÍÉ يَ و3 شيئاً َينفُعكُم 3 ما Kا

/@٦٥ .@@٢١

بقوله@: Jًأّو Gة lJا فخاطب

َتنطقون@/ 3 لكُم ما



١٨٣ نطق

مقصدكم m2وما@ي اXنافع وQلبوا عن@أنفسكم@, m2يJ وما اXضاّر تَدفعوا Ø�ح
شأنكم@/ وتُظهروا مقامكم وتُثبّتوا ٕاليكم@,

بقوله@: اع#اÎÈم جواب ã| قال Øj
هم@/ Ôكب� فَعلَُه َبل

مـقام يـقوم أن له Nوز فكيف نفسه عن ØÍÉال دفع يستطع n ٕاذا الكب� فٕاّن
هذا ã| ا£رم العاجز ÍØ½قXا فهو أتباعه@! عن ØÍÉال يدفع أن يَقدر وكيف الك�ياء@,

أتباعه@/ وعن نفسه عن والصيانة ا¡فاظة يستطع nحيث اXقام@,
تعا�@: مع0قوله يظهر وwذا

/@٣٥ . ٧٧ ـ فَيعتذرون Gم يؤذَن و3 ينِطقون 3 يوُم هذا
/@٨٥ . ٢٧ ـ َينِطقون 3 فهم ظَلموا ا ß[ zم َعلَ الَقوُل ووَقع

J ا£Çرمّية@, كFل ومشاهدة التامّة وا¤كوميّة Øوالتح� العجز uاية من م Øuفٕا
جان}م@/ ٕا� خ�اً Nلبوا أو ØÍÈ عن ]نطقهم يدفعوا أو ينطقوا@, أن يستطيعون

أنَّكُم ما ِمثَل ّق Ò¡ وا3ٔرضٕانَُّه Êء Ú»ال َربِّ َفَو توَعدون وما ِرزُقكم Êء Ú»ال ã|و
/@٢٣ . ٥١ ـ َتنِطقون

الّدين@: يوم ٕا� يعود ٕاّنه@, كلمة ã| الضم�

يَن@/ الدِّ يوُم أيّاَن يسألوَن

والبحث@/ الك2م مورد فٕانّه

مالكيّة وظهور وأحكام@, مقّررات قبال وانقياد خضوع يوم الدين يوم كان وØXا
الضم� ã| ما ظهور وهو بالنطق تشبzه فيناسب قاهرة@: وعّزة تامّة وحكومة مطلقة
وخ�ات@/ مصا¬ وجلب اُمور oوتنظ قدرة وٕاعFل اختيار من الباطن ã| ما وٕابراز



نظر ١٨٤

النِّطاق كون ]ناسبة ّ Vازيى مع0 فهو الوسط@: به يشّد وما اßXنطقة مفهوم وأمّا
بـالوظيفة العمل ع	 يدّل وهو واXعاونة للخدمة الxيّؤ من الباطن ã| ما ٕاظهار فيه

فيه@/ اòالص oوالتصم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نظر@:
ء ãÏ¿ال تأمّـل وهو واحد@, مع0 ٕا� فروعـه يرجع صحيح أصل نظر@: ـ مقا
عاينتـه@/ ٕاذا ٕاليه@, أنظر ء ãÏ¿ال ٕا� نظرُت فيقال@: فيه@, ويتّسع يسـتعار Øj ومعاينته@,

ãçيأ الّذيى الوقت ٕا� ينظر كأ@نّه القياس@, ذلک وهو انتظرته@, أيى نظرته@, ويقولون@:
ٕا� الدهر ونظر ا@/ Òtنبا أَرْت اJٔرُض@: نظرِت قوGم@: واJٕتّساع ا£از باب ومن فيه@/

سواًء@/ كانا وٕا�نَظ�ه ٕاليه نُظر ٕاذا ٕانّه أيى هذا@, نظ� وهذا فأهلكهم@/ ف2ن ã0ب

وا�مع ناظر@, والفاعل أب½Íته@/ أيضاً@: ٕاليه ونظرت نظراً@, أنُظره نظرته ـ مصبا
بـه Íß½يُب الّذيى العـ� من اJٔصغر السـواد والناظر للحارس@/ الناظور ومنه نَظّارة@,
مثل والنَِّظرة أّخرته@, الديَن@: وأنظرت تدّبرت@/ اJٔمر@: ã| ونظرت شخَصه@/ اJٕنسان
ونظرت لغة@/ ث2ثيّاً@, الديَن ونَظرته فتأخ�@/ أيى ٕا�َمي«Ìة@, فنِظرة منه@, Ëºٕا @َكِلمة@:
/@ ãGب ãæعاXا وٕا� بنفسه@, اXب½Íات ٕا� يَتعّدي بعÎÉم@: وقال ]ع0@/ وانتظرته ء ãÏ¿ال

جادله@/ وناَظره@: الرياض@/ ã| ه ØPع0الت[ العجم يستعملها كلمة بالفتح والنظارة

النََّظران@/ وكذلک بالع�@, ء ãÏ¿ال تأمّل النََّظر@: ـ صحا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ّ ماّديى موضوع ã| وIقيق تعّمق ã| رؤية هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

ببص�ة@/ أو Í½بب ,@ ّ معنويى



١٨٥ نظر

الفروق@/ ã| Fك والظهور@, اGدي طلب النظر أّن رأي@: ã| وسبق

:@ ã| Fك ا¤سوس@, ّ اXاّديى ã| فالنظر

/@٨٨ . ٣٧ ـ oَسق ã Øæ ٕا فقاَل النّجوم ã| َنظرةً فنظَر

/@٢٤ . ٨٠ ـ ٕا�طعاِمه ا3ٕنسان فلَيْنظر

/@٦ . ٥٠ ـ َبَنْيناها كيَف فوَقهم Êء Ø»ال�ٕا ينظروا أفلم

/@١٧ . ٨٨ ـ ُخِلَقت كيَف ٕا�ا3بل ينُظرون hأف

اJُمور@/ هذه ã| والتدّبر بالب½Íوالتعّمق التوّجه ويراد
:@ ã| Fك اXعنويّات@, ã| والنظر

/@٤٠ . ٧٨ ـ الكاِفر ويقول َيداُه َمْت قدَّ ما اXرُء@ َينظُر يوَم
اXتقّدمة@/ واJٔخ2ق اJٔعFل آثار يراد
:@ ã| Fك اJُخروّية@, اJُمور ã| والنظر

/@٢٣ . ٨٣ ـ َينُظرون ا3ٔراِئِک Òَع� àoنَع ãa لَ ا3ٔبراَر ٕاّن

/@٦٨ . ٣٩ ـ َينُظرون ِقياٌم@ ُهم فٕاذا@ اُخَري فيه ُنِفخ Øj
البا¼Íة فٕاّن روحانّية@, ببص�ة يكون أن Jبّد اXاّدة@: nعا ماوراء ٕا� والنظر

وقواه@/ البدن ]وت تف0 الظاهريّة البدنيّة

ã�َتـَري َلـن قاَل ٕاليَک أنظُْر ãæأِر َربِّ قاَل ربُّه وكلَّمه يـقاتنا ßX Ïºمو جاء ا Ø ÒXو
/@١٤٣ . ٧ ـ َبل Ò( ٕا�ا اُنظُْر ولكن

/@٢٣ . ٧٥ ـ ناِظَرة ا Ùwر�ٕا ةٌ ÒÍßÈنا َيوَمئٍذ ُوجوٌه
بال¿Îود@/ أو بالبصـ�ة أو Í½بالب الرؤية تعّم مطلق الرؤية ٕاّن رأي@: ã| قلنا



نظر ١٨٦

من اJٕنسان ã| من@ا�بال@,@أو اJٔرض ã|@مصاديقه من كان سواء العظoفطرًة وا�بل@:
/@ Ø ã0باط حال حسن عن يُعلن الصورة ã| Xعان عن عبارة والنضارة@: واJّٕنّية@/ العظمة

اJٕختيار حال عن وخرج قلبه والxاب اشتياقه فازداد oعqÏºمو ا% كلّم وØXا
يراه@/ أن يستطيع J بأ@نّه فاجيب التاّمة@/ بالرؤية الكامل اللقاء فسأل لنفسه@, وا¦الک
وجـوده بنفس تتعلّق رؤيته فٕاّن تعّمق@: مع ٕاليه النظر وب� رؤيته ب� وفرق
وQّلياته@, bاله@وج2له@ونوره@وwائه يتحّصل@بالتوّجه@ٕا� ٕاليه@فهو النظر 2Rف تعا�@/
واXظهريّة الَوجهيّة ٕا�مقام بالغ وهو ونورانيّة نضارة فيه اJٕنسان كان ٕاذا Wكن وهذا

الثانية@/ اlJية ã| Fك تعا�@, صفاته ã Ø	Q من

وراء Dف أو الدنيوّية@, ا¡ياة ã| يتحقّقا أن ب� Fzف فرق J ال¿Ìطان وهذان
عـن كامل Jنقطاع Økوأ أÎºل اlJخرة ã| ال¿Ìط� Iّصـل كان وٕان ا¡ـياة@, هذه

فzا@/ التعلّقات

أ@نّه Jّٕا ٕاليه@, النظر هو أيضاً@: اJُو� اlJية ã| واXسؤول اXقصود أّن GO Jو
ما يفعل مطلق قادر تعا� بأ@نّه عاXاً تعا�@, ا% جانب من الرؤية وٕاNاد اJٕراءة طلب

يشاء@/ كيف يشاء ]ا يشاء

ضعيفJيستطيع Tدود ٕانّه حيث العبد, جانب من اJٕمتناع فأجاب@تعا�بأّن
وجّل عّز ا% جانب من امتناع Jو يشاهده@, بأن وجوده ã| التحّمل Zكن Jو يراه أن

اJٕراءة@/ ã|
وهو نفسه ã|وثابت oعظ فٕانّه الّس2م@, موÏºعليه وجود عن عبارة وا�بل
ع	قدرة تتوقّف تعا� وجوده نفس رؤية أ@ّن Jّٕا وNيب@, ك2مه ويسمع ربّه يناجيى

اXراتب@/ هذه فوق روحانيّة وسعة واستعداد

:@ ã| Fك نظر@, وذا ناظراً شخص ]ع0جعل فهو اJٕنظار@: وأمّا



١٨٧ نعج

/@١٤ . ٧ ـ ُيبَعثون ٕا�يوم ãæأنِظر قاَل

/@١٩٥ . ٧ ـ ُتنِظرون hف ِكيدوِن @ Új Ìكاءكُم Ô¾ اْدعوا ُقِل

/@٢٩ . ٤٤ ـ ُمنَظرين كانوا وما@ وا3ٔرض Êُء Ú»ال علzم َبَكْت ا@ Òf
/@٨٠ . ٣٨ ـ اXنَظرين فٕانّکِمن قال

مع0 فيه بل ال#ّقـب@, وليس]ع0 والتأخـ�@, اJمهال اXع0 هذا آثار ومن
وIقيق@/ تعّمق ã| رؤية أيى ,@ ّ وجوديى أمر وهو النظر

من فهو ال#ّقب@: مفهوم وأمّا وانتخابه@, النظر اختيار ]ع0 فهو اJٕنتظار@: وأمّا
:@ ã| Fك النظر@, مع0 اختيار لوازم

/@٢٣ . ٣٣ ـ ينتِظر َمن م Ôyوم بَه ÒL ÏÉ َق َمن م Ôyf
/@٢٠ . ١٠ ـ اXنتِظرين ِمن َمَعكُم ã Ùæ ٕا فانتِظروا

النـظر برنا¶ اJٕنسان اختار وٕاذا واختياره@, النظر ي2حظ اJٕنتظار كلمة ãGف
م#ّقب@/ فهو عام2ً@: اJٔمر ذلک ã| وكان

اXاّدة@/ مشتقّات bيع ã| Tفوظ فاJٔصل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نعج@:
اòالص@/ البياض النََّعج: منه اJٔلوان, ع	@لون@من صحيح@يدّل أصل نعج: ـ مقا
الوحش َبَقـر من ويكون الضأن@, من النَّعجة ومنه /@hكر اللون حَسُن ناعج@: وbل
ونَـِعج الَبـقر@/ الرمـل@: ونِعاُج ِنعاج@/ اJٔجناس هذه Jٕناث يقال@: ا�بل@, شاِء وِمن
فيقال اJٕبل@: نَواعج أمّا ِنعاُجهم@/ نت ßd وأنَعجوا@: عنه@/ فاHُم نَعجٍة ¡م أ@كل الرجُل@:



نعج ١٨٨

اللون@/ حسنة ناعجة@: وٕامرأة القياس@/ من ذ@كرناه Xا mالكرا ا Øu@أ وعندنا Ìاع@, Ù»ال هيى
للنبات@/ مكُرمَة وهيى اXستوية@, ال«Îلة اJٔرض@: من والناِعجة

طـَلب مثل نَْعجاً ينُعج اللـون نَعج وقد اòالص@/ اJٕبيضاض النََّعج@: ـ صحا
وقد الوحش@/ نِعاج علzا تُصاد ã�الّ هيى ويقال النوق@/ من البيضاء والناِعجة@: يطُلب@/
نِعاج وا�مع الضأن@, من والنَّعجة َمَعَجْت@/ ã| لغة أÌºعت@, س�ها@: ã| الناقة نَعجت
من البقـر لغ� يقال Jو َنعجـة@, واحدtا الوحش@, البَقـر الرمل@: ونِعاُج وَنَعجات@/

نت@/ ßd نَعجاً@: تنَعج اJٕبل وَنِعجت ِنعاج@/ الوحش

والعرب /@ Ø ã	 ا�بَ @والشاء ØãÏ¿الوح الضأن@والظباء@والبقر اJُنkمن النَّعجة@: ـ لسا
اXرأة@/ عن والشاة بالنعجة ã Ø0تُك

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

والتحقيق@:

ØãÏ¿الوح والبقر والظِّباء الضـأن من kنJُا هو الكلمة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
الظريفة@, اXرأة عن wا Ø0ويك تستعار Øj اللحم@/ مأ@كول ظريف هو ا ØW ,@ Ø ã	ا�ب والشاء
س�ها@/ ã| ال«Ìيعة الظريفة اJٕبل وعن اللون@, حسن أو أبيض@, ظريف حيوان وعن

الرجُل ينَعج نِعج فيقال@: اXشتقّات@, بعض ّ اJٕنðاعيى باJٕشتقاق مyا ويشتّق
]ناسبته Øj نعجة@, صار فكأ@نّه معدته@/ ع	 فثقل النعجة ¡م أ@كل ٕاذا ونُعوجاً@, نََعجاً
والتثّبت@/ ع	@اXع0,@فٕاّن@الك«Ìة@ل2ٕنكسار @يدّل ãÏÈاXا@ ã| Ì»والك ع	السمن@/ يطلق

اJبيضاض@/ ع	 يطلق الظرافة ]ناسبة وهكذا
قالوا مyم َفَفِزَع داوَد@ Òَع� َدخلوا ٕاذ الِمحراَب َتسّوروا اË½Òòٕاذ َنبأُ وَهلأتاَك

ãæ وَعزَّ أ@كِفلنzا َفقاَل واحدة نَعَجٌة Ò ã�َو نَعجًة وِتسعوَن ِتسٌع له أخيى هذا ٕاّن فْ /// ÒH 3



١٨٩ نعس

/@٢٣ . ٣٨ ـ ٕا�ِنعاجه َنعجتک ُبسؤاِل َظلَمک َلَقد قال طاب ßòا ã|
واختيار اÇGيجان أخذ والتسّور اعتـ2ء@, مع اGيجان وهو ور السَّ من التسّور
Uصوص Tّل أو بيت أو مسجد من للعبادة اXعّد ا¤ّل والِمحراب@: اJٕعت2ء@وٕاظهاره@/

العبادة@/ وسيلة وهو

ع	جهة كان منه السؤال هذا ولعّل فيه@, الداعيى ُيذكر فلم النعجة@: سؤال وأمّا
قوله@: بدليل صحيحة

اòطاب@/ ã| ãæوعّز

بدليل وهذا وتدقيق@/ Iقيق دون من كان فلعلّه ظلم@: سؤاله بأّن القضاء وأمّا
وأناب@/ را@كعاً وخرَّ ربَّه فاستَغفر ـ قوله

هيى النعجة وأّن ا2Xئكة@, هم ا¡اÍÈين أّن من التفاسـ�@: ã| يقال ما وأمّا
البيـت@, جدار ع	 ارتفاع هو التسّور وأّن النسـاء@, ِخطبة من طاب ßòا وأّن اXرأة@,
خ2ف ع	 وهيى الكرZـة@, اlJيات مدلول وعن ا¡ـّق عن خارج فكلّها وغ�ها@:

الصحيح@/ ا�ريان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نعس@:
نُعَّس وا�مع ناِعس@, فهو واËºJٕالنُّعاس@, قتل@, باب نَعسينُعسمن ـ مصبا
وأّول /@ÏÒ»ونَع نَعسان قيل ا Ø[ور نواِعس@, وا�مع ناِعسة@, واXرأة وُر@ّكع@, را@كع مثل

وُرويى النعاس@/ ثقل وهو الَوَسن Øj النوم@, ٕا� اJٕنسان Jتاج أن وهو النُّعاس النوم
َينامون@/ J ا�نّة أهَل أّن

َنعوس@, وناقـة نُعاسـاً@, ينُعس ونَعس َوَسـن@/ ع	 يدّل أصـل نعس@: ـ مقا
نَعست@/ ت درَّ ٕاذا ا Øu@Jٔ ّر@, بالدَّ Êحة Ú»بال توصف



نعس ١٩٠

dعناهم وقد ناعس@/ فهو شديدة@, ونَْعسة نُعاساً ينَعس نَعس ـ ٣٣٨.١ الع�
نظائره@/ ع	 ء ãÏ¿ال aلوا ا Ø[ور /@ Ò0وَوس ع	َوْسنان aلوه ,@ÏÒ»ونَع نَعسان يقولون

نوم@/ غ� من نة السِّ النُّعاس@: وحقيقة نُعاساً@, ينُعس نَعس ـ ١٠٥.٢ الxذيب
الرجـل@, أنعَس ـ عمرو وعن /@Fوضعفه وا�سـم الرأيى ل� النَّعس@: ـ@ Ø ãèعراJٔا ابن
ٕاذا السوُق ونعست ا¡ْلب@/ عند عينzا تُغمض َنعوس@: وناقة /@ كُسا�× ببن� جاء ٕاذا

النعاس@/ بكZة يوصف والكلب @كَسدت@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
البـدن اقـتضاء مـورد ã| والرخوة الفتـور هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن
البدنّية@/ اJٔعضاء ã| وفتور رخوة حالة ل2ٕنسان حينئذ فيحصل بطبيعته@, ل2ٕس#احة
اJسـ#احـة ٕا� اJٕنسان فيحتاج وVاهدة@, عمل طول بعد Iصل ا Ø̂ ٕا ا¡الة وهذه

والنوم@/

نة@, السِّ بعدها تتحقّق Øj البدنّية@, اJٕس#احة مراتب ظهور من حالة أّول فهيى
وِسن من نة والسِّ النوم@/ ويعقّ}ا البدن@, ã| ثقل وحصول النعاس ã| شّدة حالة وهيى

الوسن@/ ã| عyا البحث ء وسيجيى /@ Ò0َوس وهيى َوسناُن فهو وِسنًة@, َوَسناً يوَسن

/@١٥٤ . ٣ ـ منكُم Ïطائفًة Ò¿يَغ ُنعاساً أَمنًَة الَغّم َبعد ِمن عليكُم أنَزل Ú Ôj
. ٨ ـ به ركُم @لُيطهِّ ماًء Êِء Ú»ال مَن َعَليكُم ل ÙW ويُ منه أَمنًة النُّعاَس ُيغّشيكم ٕاذ

/@١١

ã| وIّول داء ع	 يدّل ا ØW غالباً ء Nيى وفُعال وُصداع@, كزكام مصدر النُّعاس

ã| الفـتحت� بوجود اسـتمرار@, ع	 ويدّل مصدر والَعجلة@, كالغلَبة واJٔمَنَة اXزاج@/



١٩١ نعق

النعاس الثانية@: اlJية ã|و منه@/ بدل والنُّعاس مفعول@, اJُو� اlJية ã| واJٔمَنة الصيغة@/
Jٔجله@/ مفعول أو بدل ٕامّا منه واJٔمنَة مفعول@,

واJٕس#احة النعاس يناسبه Jو الغّم بعد واقع فٕانّه اJُو�@: ã| اJٔمَنة hوتقد
واJٔمن وwجة@/ Ìºور أو سعة أو صّحة أو نور قبال ã| التغطّيى هو الغّم فٕاّن والفراغ@,
والنعاس أص2ً@, الوحشة ورفع اJٔمن فيكون واJٕضطراب@, اòوف رفع وهو خ2فه

ولوازمه@/ آثاره من

اJٔمن وذ@كر النعاس@, Iّصل ٕا� فzا النظر فٕاّن الثانية@: ã| اJٔمن تأخ� وأمّا
Jًمفعو فيكون اJٔمن@, ÇIقّق وهو وعلّته النعاس حصول مبدأ أّن ٕا� ل2ٕشارة بعده

Jٔجله@/

ã|و جرياuا ã| اختلفوا وقد بدر@, غزوة ã|نزلت قد الكرZة اlJيات هذه ٕاّن Øj
هشام@/ ابن س�ة راجع ـ غنا_ها

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

نعق@:
صاح ٕاذا وينِعق@: ينَعق sبالغ الراعيى ونَعق صوت@/ ع	 تدّل كلمة نعق@: ـ مقا

نعيقاً@/ َزجراً@, به

ËºJٕوا وزجرها@/ بغنمه صاح نَعيقاً@: بابÍÈب من ينِعق الراعيى نَعق ـ مصبا
النُّعاق@/

ينِعق الغراُب ونَعق زجراً@/ wا صاح نَعيقاً@: sبالغ الراعيى نَعق ـ ١٧١.١ الع�
الي«Ìي@/ ا�Çوزاء ِرجل أحدYا كوكبان والنـاعقان@: أحسن@/ وبالغ� ونَعيقاً@, نُعاقاً
وزاء@/ Ò�ا ã| كوكب� أضوأ@ وYا قعَة@, ÒGا يُسّمي الّذيى وهو اZJٔن@, مَنك}ا واJٔخري

ونَـَعق اُدعـها@/ أيى بـضأنک@, ٕانِعق يقال@: الشاء@/ الراعيى دعاء النَّعيق@: ـ لسا



نعق ١٩٢

وزجرها@/ wا صاح :@sبالغ الراعيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
إدارة Iت تكون ã�الّ ل2ٔنعام والدعاء النداء هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

وتأمينه@/ الراعيى

Jبّد ودعوtا اJٔنعام نداء فٕاّن ]قتÏÉاXورد@, هيى ا Ø̂ فٕا والزجر@: الصيحة وأمّا
اXع0 هذا ويصدق /@ والyيى ]ع0اXنع والزجر /@ Ø ã	ج وبصوت شديد بوجه تكون أن

وحركة@/ مس� عن الزجُر بالنداء قصد ٕاذا

@ُبكـٌم ÞË Ô¼ وِنداًء@ ُدعاء ٕا3ّ َيسمع 3 ]ا َينِعق الَّذيى @@َكَمَثِل َكَفروا الَّذيَن وَمَثل
/@١٧١ . ٢ ـ َيعِقلون 3 فهم ُعميىٌ

الصفات@اJٔصيلة@اXمتازة@, ثلّية@أيى ßXما@يّتصف@با سن,@وهو Ò¡كا ة Ø{َثل@صفة@مش ÒXا
الكـافرين ã| اJٔصيلة اXمتازة الصفات ٕاّن ويراد الناِعق@/ ]ثَل الكافرين مثَل فشـبّه
ء@/ ãÏ¿ل الصفات فيه ]ع0اXتمثِّل فاXثَل يسمع@, J ]ا الناعق ã| اJٔصيلة @كالصفات

ا¤Çيط@, القـادر العزيز ا% عن واJٕعراض ا¡ّق س# هو الكافر ã| فاXتمثِّل
Jو تنفعه Jو شيئاً اXتعال ا% عن تغنيه J ماّديّة واُمور وأهوية أصنام ٕا� والتوّجه

ومضيقة@/ ابت2ء تدفع Jو اً ØÍÈ عنه تكشف Jو ونداءه دعاءه Qيب Jو ه ØÍÉت
ويدعو وOاطب يناديى فٕانّه يسـمع@: J ]ا الناعق من كاXتمثِّل اXعـ0 وهذا
نداء مطلق Jّٕا تفهم J ال}يمة أّن Jّٕا وا2òف@, العصيان عن ويزجر ٕا�جانبه ال}يمة

اXقدار@/ wذا Jّٕا Fyبي التفاهم Jصل Jو ودعوة@,

اJٔرباب كان ٕاذا@ وهذا الناعق@, كحال ا%@: دون من أرباباً ذ ØHا ٕاذا الكافر فحال



١٩٣ نعل

غـ� اÇXصـنوعة واJٔوثان اJٔصـنام من @كان ٕاذا وأمّا الشـاعرة@, النفوس ذويى من
أص2ً@/ شيئاً تسمع ف2 الشاعرة@:

الكرZة@: اlJيات من قبلها ما اXع0@: هذا ع	 ويدّل

وٕاذا م@/// Ô Òuبُّو ß ÔJ أنداداً@ Kِا ُدوِن ِمن يتِّخُذ َمن النّاِس ومن واحد@/// ٕالىٌه كم Ô ×Gوٕا
نا@/ آباَء عليه ألَفْينا ما َنّتِبع َبل قالوا Kُا أنَزل ما اّتِبعوا قيلGم

]Çا النـاعق ]ÇÒثل الكـافرين مَثل تشـبيه الكرZة اlJية ´Í¼ أّن ٕا� مضافاً
وندائهم اJٔنداد ãGون اXتعال@, ا% غ� ٕا� التوّجه انتقاد ٕا� اlJية ã| فالنظر J@يسمع@/

يشعرون@/ J م Øuأ ٕا� واJٕشارة ودعوtم@,
اJٔلفـاظ جهة من اlJية ´Í¼ Hالف بوجوه الكرZة اlJية تفسـ� أّن فظهر

الوهن@/ غاية ã| :@ ãæعاXوا وال#كيب

من يتمثّل ما تشـبيه ٕا� النظر فٕاّن بالناعق@: الكافر تشبيه دون باÒXثَل والتعب�
/@Ftذوا دون والناعق@, الكافر صفات

Çاذ ØHوا تعا� الّرّب ٕانكار هو اJٔصيلة@: اXمـتازة الكافر صفات من واXتمثِّل
الناعق@/ بدعوة يشبّه بأن اJٔنسب هو اXع0 وهذا ودعوtم@, طاعته قبال ã| اJٔنداد

النـعاق إفـادة ع	 يدّل ونداًء@: ُدعاء Jّٕا اJٕثبات@: مقام ã| تعا� قوله ٕاّن Øj
اJٔصل ما@ذ@كرناه@من َينعق@,@وهو من@كلمة اللَّذيِن@يستفادان والنداء ع	الدعاء ودJلته

اXاّدة@/ ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نعل@:
اÇXعروفة@, النعل منه وتسفّل@/ ء ãÏ¿ال ã| اطمينان ع	 يدّل اُصيل نعل@: ـ مقا



نعل ١٩٤

يقال Jو الداّبة@, وأنعلُت أيضاً@/ ومُنتِعل نعل@, ذو ناِعل@: ورجل القدم@/ أسفل ã| ا Øu@Jٔ
من ِقرابه أسفل يكون ما للسيف@: والنَّعل حاِفره@/ لَص2بة الوحشناِعل ار ßaو نعلُت@/
والنَّعل َيعدوه@/ J اJٔشَعر ع	 ُرسغه أسفل ã| بياضه مُنَعل@: وفرس فّضة@/ أو حديد
والنَّـعل@: اòليل@: قال شيئاً@/ ُينبت J ٕانّه ويقال ّرة@, Ò¡ا له يقال موضع اJٔرض@: من

النَّعل@/ يوطَأ Fك يوطَأ الّذيى الرجال من الذليل

وِنعال@/ أنُعل وا�مع ع	الناسومة@, وتطلق مؤّنثة@, وهيى ذاء ß¡ا النعل@: ـ مصبا
نع2ً@, له جعلت ونّعلته@: اòّف وأنعلت وانتعل@/ وتنّعل ينَعل نَعل قيل النَّعل لبس فٕاذا

ذلک@/ من الدابّة ونعل للقدم@/ كالنعل له تكون أسفله ع	 جلدة وهيى

وانتعل نَع2ً@, ينَعل نِعل اJٔرض@/ من وقاية ُجعلت ما النَّعل@: ـ ١٤٢.٢ الع�
يـقيه حـديد من بطبـق َذون ßال� حاِفر يُنعل أن والتنعـيل@: النعـَل@/ لِبس ٕاذا بكذا@:

ونَعل@/ ُخّف ذو ناِعل@: ورجل /@G ÒJ لئ2ّ با�لد البع� ُخّف وكذلک ا¡جارة@,
ونَـعل الفــرس@, نـعل ُشـبِّه وبه َنْعليک@, فاخَلْع قال@: معروفة@, النَّعل@: ـ مفر
Øويع� ومُنَعل@, ناعل ورجل َشعره@/ ع	 بياض ُرسغه أسفل ã| مُنَعل وفرس السيف@,

الفق�@/ عن ã|با¡ا Øيع� Fك Ø ã0الغ عن به
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
لوقاية للقدم يُلبَس ما هو والنَّعل النَّعل@, لَبس هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
وهو اJٔصل@/ ã| مأخوذان فالقيدان ا2X_ة@, غ� الصلبة باJٔشياء ا¦اّس ã| العضـو

جعليّاً@/ أو تكوينيّاً حيوان@, أو ٕانسان ã| يكون أن من أعّم

ã| يقع ما أو السيف@, كنعل اJٔشياء@: سائر لوقاية يكون ما ع	 Vازاً وتطلق



١٩٥ نعل

ُصـلبة اJٔرض مـن يكون ما أو الناس@, من كاJٔذJّء اJٔقدام وIت منحطّة مرتبة
الراجل@/ ُتتعب J صافية مسطّحة

¡اظ مورد ã| ونعَّله بالفاعل@, الفعل قيام مورد ã| أنعلَه قوGم@: مyا ويشتّق
الفعل@/ اختيار مورد ã| وتنعَّله وانتعلَه اXفعول@/ ٕا� وقوعه

. ٢٠ ـ ُطوًي اXقّدس بالواِد ٕانََّک نعَلـيْک فاخَلع ربَُّک أنا ã Ùæ موÏºٕا يا َ نوِديى
/@١٢

Ì¿الن قبال ã| التجّمع والطُّوي@: اJٕشBل@/ صورة ã| وٕازالته ء ãÏ¾ نزع لع@: Òòا
ب�ا�بال@/ اXنفرج :@ والواديى والبسط@/

ية@: lJا فٕاّن ,@ Ø ãæÊ»ج Tيط ã| روحانيّة جهة ٕا� ناظرة الكرZة اlJية هذه
/@Ïºمو يا َ نوِديى أتاها ØF فلَ

ا�«Êنّية@/ اJُمور من :@ الوحيى واسBع النار@, ورؤية واJٔهل@, اJٕتيان@, وفzا
ا�هـتان@: فzا اXقـّدس@: والواِد النعـل@, وخلع والنـداء@, واGـداية@, واJُنس@,

والروحانّية@/ ا�«Êنيّة
التجلّيات من Qلّياً فzا أّن Jّٕا Iـّقق@, اòارج ã| Gا كان وٕان اJُمور هذه فٕاّن

ال2ّهوتّية@/ النفحات ومن الروحانيّة

صار والنور@: واòطاب التكلّم فيه وظهر النداء فيه Ø	Q ٕاذا ّ الظاهريى فالواديى
روحانيّاً@/ وTيطاً مقّدساً

يص� فيـه ال2ّهوت أنوار ã Ù	بتج اXقّدس اXكان فٕان :@ ّ الظاهريى النعل وخلع
التأّدب حـفظ فـيلزم ص2بة@, Jو فيه خشـونة J نورانيّاً مباركاً ليِّـناً مطلوباً مZ2اً
اJٔقـدام@/ وحفظ للوقاية يُلبَسان اللذين النعل� ونزع والتذلّل@, واòشوع واòضوع



نعم ١٩٦

واÌ¾Jٔاف@/ اJٔ@كابر اJُمراء ÍÈاT ã|و اJٔعاظم Vالس ã| النعل Oلع Fك وهذا
ف2بّد والقرب@, واJٕتيان السلوك وسيلة اJٔقدام فٕاّن روحانيّاً@: النعل خلع وأمّا
اXاّدّية@, الدنيويّة ا¦اي2ت من ّ اòارجيى التعلّق عن وتقدي«Îا وتطه�ها تصفيxا من

ã|و ا¡يوانّية@, اXنكدرة والصفات الظلFنيّة ا¡جب من Ø ãæالنفسا Ø ã	الداخ التعلّق وعن
والفناء التاّم واòضوع التذلّل Jصل التعلّق�@: هذين عن فبا2KJٕع اJٔنانّية@, رأÎºا

والعبودّية@/ والقرب اòلوص مقام وهذا وبا¡ّق@/ ا¡ّق ã| الكامل

القدم@, ويُغطِّيى يُلبسويَشتمل ØFع عبارة :@ Ø ãæالروحا القدم ã| Ø ãæالروحا فالنعل
والفناء@/ اللقاء مقام وحصول اXتعال والس�ٕا�ا% والقرب اòلوص ظهور عن وZنع

اXقام@/ ã| وبالنعل باòلع التعب� لطف فظهر

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

نعم@:
يدّل واحد@, ٕا�أصل راجعة ع	كtZا ا Øu@أ وعندنا كث�ة@, فروعه نعم@: ـ مقا
مال من عبـده ع	 تعا� ا% يُنعم ما النِّعمة@: منه وص2ح@/ عيش وِطيب ترفّه ع	
وطلب التنّعم والنَّعمة@: النَّعFء@/ وكذا ّنة@, ßXا والنِّعمة@: ِنعمة@/ تعا�عليه % يقال وعيش@,
الفّراء@: قال والنِّعمة@/ �òا من فيه Xا اJٕبل والنََّعم@: الّلينة@/ الر´ والنُّعاَمي@: العيش@/
وهو ,@mال}ا واJٔنعام@: أنعاماً@/ مع ÔQو وارد@, نََعم هذا فيقولون@: يؤّنث@, J ذ@َكر النََّعم
ع�@, ونُعمُة àَع� ونُعَمي نََعٌم ويقولون@: ري¿Îا@/ لنَعمة معروفة@, والنَّعامة القياس@/ ذلک
ِبئس@, ضّد ونِعم@: َتّرَفهم@/ أوJَده@: ف2ن ونَّعم النَّعمة@/ من ء ãÏ¿ال ونَِعم ع�@/ قّرة أيى
َنَعم@, قوGم@: الباب ومن /@ هيى صلة ßòا ِنعمت أيى وِنعمت@, ا ß{ف ذاك َفعلَت ٕان ويقولون@:

/@J ضّد الواجب@, جواب



١٩٧ نعم

ع	 يقع وأ@كZما لفظه@, من له واحد J bع وهو ,@ الراعيى اXال النََّعم@: ـ مصبا
أيضاً@/ وأنعام نُعFن@, وbعه ويؤّنث@, ويذّكر فقط@, Fل ß�ا النََّعم@: عبيد@: أبو قال اJبل@/
/@sوالغ والبقر اJٕبل وهيى والظِّلف@, ّف Ôòا ذوات واJٔنعام خاّصة اJٕبل النََّعم@: وقيل
عليه وأنعمُت َنَعـم@/ فهيى اJٕبل انفردت فٕاذا الث2ثـة@, هذه ع	 اJٔنعام تُطلق وقيل
والنُّعمي أيضاً@/ الَعـتاقة ومو� النِّعمة مو� نِعم@: ÔXوا النِّعمة@/ ËºJٕوا وغ�ه@, بالعتق
النَّـعFء وÇbع وأنـُعم@/ ِنَعم وا�مع النعمة@, مثل ا¡مراء@: وزان والنَّعFء ُحب	@, وزان
اتّسـع ينَعم@: عيشـه ونَِعم /@oالنَّع وهو وا¦ّتع@, التنّعم من Ëºٕا بالفتح@: والنَّعمة أنُعم@/
Jَن ُنعومة@: ء ãÏ¿ال ونُعم رفاهية@/ ذا جعله :@ ÓDتنع ا% ونّعمه عيناً بک ا% وأنَعم وJن@/
Lو ãÏÈاXا بعد وقعت ٕان التصديق معناها نعم@: ا�واب ã| وقوGم ناِعم@/ فهو َملمسه@,

ãbتُب وهيى :@ ã	الني قال تقوم@/ هل Lو اXسـتقبل بعد وقعت ٕان والوعد زيد@/ قام هل
أن غ� من تقّدم ما لتصديق ُوضعت ا Øu@Jٔ ,@ ãGن أو ٕاNاب من عليه هو ع	ما الك2م
جوابه ã| وقلت جاء@, قد يكن nو زيد جاء ما القائل@: قال فٕاذا وتبطله@/ ãGالن ترفع
/@ Ò	ب تبطله Fك ãGالن تُبطل nو ع	نفيه الك2م لصّدقت جاء@, ما نعم التقدير كان نعم@,
Jو ع	حاله ãGالن ãbتُب فنعم جاء@, واXع0قد ب	@, ا�واب ã|قلت جاء قد كان وٕان
نعم معناه@: ٕاذ كفراً@, كان نعم@: قالوا ولو ,@ Ò� بَ قالوا بربِّكُم ألْسُت ـ التPيل ã|و تبطله@/
الرجـل وِنعم /@ ãGالن بعد لN2ٕاب ا Øuفٕا ب	@, 2Rف ãGالن تزيل J ا Øu@Jٔ برّبنا@, لسَت

اXدح@/ ã| مبالغة زيد@,

اJٕنسان علzا يكون ã�الّ ا¡الة بناء النِّعمة وبناء ا¡سنة@, ا¡الة النِّعمة@: ـ مفر
تمة@/ والشَّ كالÍÚÉبة الفعل من اXّرة بناء وبناؤها التنّعم والنَّـعمة@: @كبة@/ والرِّ لسة ß�كا@

الغ�@/ ٕا� اJٕحسان ٕايصال واJٕنعام@: والكث�@/ للقليل تقال للجنس والنِّعمة

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



نعم ١٩٨

والتحقيق@:
قبال ã| وهذا حال@/ وُحسـن عيش ِطيب هو اÇXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن

ومضيقة@/ شّدة مطلق وهو البُؤس

تعا�@: قال Fك ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| يكون أن من أعّم واJٔصل

/@٢٠ . ٣١ ـ وباطنًة ظاهرةً ِنَعَمه َعليكُم وأسَبغ

قـال النـفع@, ويقابله ء ãÏ¿لل اXتوّجـه ØÌ Ú¿ال وهو ØÍ ÚÉال مقابل ã| اXاّدة وتذكر
تعا�@:

َفخور لَفِرٌح ٕانَُّه ã Ù�ع الّسيِّئاُت ذهَب َليقولَنَّ تْه @مسَّ اَء ØÍÒÈ َبْعَد نَعFَء@ قناه ولhأذَ
/@١٠ . ١١ ـ

الُبؤس@/ مصاديق من فهو ا¡ال@, ã| والسعة الطيب سلب يوجب ØÍ ÚÉال فٕاّن
تعا�@: قال Fك ا¡ال@/ ã|ع0الطِّيب[ النُّعومة@, وكذلک مصدر, كالرaة والنَّعمة

/@٢٧ . ٤٤ ـ فا@ِكه� فzا كانوا ونَعمة hكَر وَمقام وُزروع

/@١١ . ٧٣ ـ hًَقلي لهم وَمهِّ النّعمة ã�اُو Ò�ب واXكذِّ ãæْر وذَ

bيع حصول نتيجة وهذا حياtم@/ ã| وسعة عيش ِطيب ã| كانوا الّذين يراد
موردين@/ ã|وذ@كرت مبالغة@, وفzا النَِّعم@, أقسام

ة@/ Òكث� ومصاديقها التنّعم@, من خاّص ع	نوع وتدّل للنوع@: لسة ß�كا والنِّعمة
تعا�@: قال

/@١٠٣ . ٣ ـ ُقلوِبكُم Ò�ب فأ@لََّف أْعداًء@ Ôrُكن@ ٕاذ عليكُم Kِا ِنْعَمَة واذ@ُكروا@

/@١٨ . ١٦ ـ ُصوها Ö ÔI 3 Kِا َتُعّدوا ِنْعَمَة وٕان



١٩٩ نعم

/@٤٩ . ٦٨ ـ بالَعراء لُنِبَذ َربِِّه ِمن ِنْعَمٌة َتداركَُه لَو3أن

تعا�@: قال واJٔنُعم@, النَِّعم النِّعمة وbع
/@٢٠ . ٣١ ـ وباِطنًة ظاِهرةً ِنَعَمه عليكُم وأسَبغ

/@١١٢ . ١٦ ـ وع Ô(ا لباَس فأذاَقها Kا بأنُعم فكفَرْت

اXراد فٕاّن اJُو�@, اlJية ã| Fك الكث�ة@, اJٔفراد ã| ويستعمل كZة bع كFفالنَِّعم@: غالباً@, الع¿Ìة دون Dوف القلّة ã| ويستعمل قلّة bع واJٔنُعم@: النَِّعم@/ Vموع ٕاسباغ
سلطxا@/ وIت اختيارها ã|كانت ã�الّ بالنعم كفران اXراد فٕاّن الثانية@, اlJية ã|
تعا�@: قال اXمتّدة@, ع	النَّعمة ويدّل كَصحراء@, Tدود Ëºٕا والنَّعFء@:

/@١٠ . ١١ ـ تْه مسَّ اَء ØÍÈ بعَد نَعFَء قناُه hأذَ ولَ

/@GO@J Fك صفة Jو مصدراً Jو bعاً جعله يناسب Jو

عيش طيب فيه يثبت ما oفالنَّع ثابتـة@, صفة ع	 وتدّل صفة فَعيل oوالنَّع
الصدور جهة Fzف في2حظ والنَّعمة النِّعمة 2Rف وهذا هو@, حيث من حال وحسن

منه@/ نعمة ربّک@, نعمة نعمتک@, ِنعمته@, ,@ ã�نعم ا%@, ِنعمة فيقال@: الفاعل@, من

/@٦٥ . ٥ ـ oالنَّع َجنّاِت دَخلناُهم و3َٔ

/@٢١ . ٩ ـ oُمقoنَع فzا@ م Ô ÒG
/@١٧ . ٥٢ ـ oونَع َجنّاٍت ã| Ò�تَّق ÔXا ٕاّن

/@٨ . ١٠٢ ـ oالنَّع َعِن يومئٍذ َلُتسألُنَّ Ø Ôj
/@٢٠ . ٧٦ ـ وُملكاً@ َكب�اً ÓDنَع رأيَت Ú Òj رأيَت وٕاذا

جهة ّ أيى ٕا� نظر دون من بالنعمة اXتّصف اXوضوع اlJيات هذه ã| في2حظ



نعم ٢٠٠

والَبئيس@/ البؤس ã| Fك وهذا أخري@/

تعا�@: قوله ã| Fك الثبوت@, J مع0ا¡دوث فيه أّن Jّٕا صفة@, oكالنع والناِعم

/@٨ . ٨٨ ـ ناِعمة يومئٍذ ُوجوٌه

ي2حظ Jو الفاعل من الصدور جهة ع	 يدّل ـ فاJّٔول :@oوالتنع اJٕنعام وأمّا
:@ ã| Fك الوقوع@, جهة فيه

/@٣٧ . ٣٣ ـ َعلَيه وأنعمَت َعلَيه Kُا أنَعم

/@٥٣ . ٨ ـ ع�َقوم أنَعمها ِنعمًة اً Ùُمغ� يُک ÒnKا بأنَّ ذلَک

تعا�@/ ا% من الصدور جهة فzا في2حظ

:@ ã| Fك باXفعول@, والتعلّق الوقوع جهة فيه في2حظ :@oالتنع وأمّا

/@١٥ . ٨٩ ـ فيقول َمه ونَعَّ فأ@كَرَمُه ربُّه ابَتhُه ما ٕاذا ا3ٕنساُن فأّما

باJٕنسان@/ النعمة تعلّق جهة ٕا� اXورد ã| فالنظر

اJٕنسان مyا ويستنعم يستفيد wيمة ع	 وتطلق النََّعم@, bع فهو اJٔنعام وأمّا
ُينعم@, ا ØW وغ�ها sوالغ والبقر اJٕبل ويشمل وطعامه@, معاشه ã|و اُموره جريان ã|
ا¡ياة@/ العيش@وطيب وبه@يتحّصل@حسن مصاديق@النعمة@, ومن اXاّدة@, من مأخوذ وهو

/@٥ . ١٦ ـ تأ@كلون ومyا َومناِفع ِدفء فzا لكُم خَلقها وا3ٔنعاَم

وِمyا َكث�ة َمناِفُع@ فzا وَلكُم ُبطوuا ã| ا ØW ُنسقيكُم ةً Ò ÖKَلِع ا3ٔنعام ã| لكُم وٕانَّ
/@٢١ . ٢٣ ـ َملون Ö ÔI وع�الُفلِک وعلzا تأ@كلون

/@٧٩ . ٤٠ ـ تأ@ُكلون وِمyا ِمyا َكبوا Ò<ِل ا3ٔنعاَم َلكُم َجَعَل الَّذيى Kُا

اÇòيل ع	 اJٔنعام cول ع	 تدّل مyا@: كبوا Ò#ِول َملون@, ÔI وعلzا ـ وbلة



٢٠١ نعم

ومنافعها به@, معمول مyا والركوب جائز@, ¡ومها أ@كل فٕاّن أيضاً@: وا¡م�@, والبغال
خاّص بنوع ل2ٕختصاص وجه ف2 كث�ة@/ رائجة اJٔثقال aل ã|و العيش جريان ã|

اJٔنعام@/ من

hًَسبي َبلُهمأَضلُّ كا3ٔنعاِم ٕا3ّ@ ُهم ٕان َيْعِقلون َيْسَمعونأو ُهم Ò?أ@ك سُبأّن Ö ÒI أم
/@٤٤ . ٢٥ ـ

خدماtم ومن أعGFم من يستفاد كاJٔنعام@: وبأحكامه با% الكافرين ٕاّن نعم
ومن وألباÇuا اJٔنعام ¡وم من يستعان Fك الدنيوّية@, وأفكارهم وأمواGم وصنائعهم

علzا@/ ا¡مل
Jّٕا يس� Jو الروحانّية@, اXقاصد من ء ãÏ¾ حياته برنا¶ ã| له يكن n من نعم
اJٔ@كـل Jّٕا ليسGا ã�الّ اJٔنعام مصاديق أ@كمل من فهو اXاّدّية@: ا¦اي2ت تأم� ã|

والنوم@/ واJٕس#احة وال¿Ìب
وكفرانه@/ وكفره وQاوزه وظلمه طبيعته عن اLرافه ٕا� مضافاً

بـنقل خـفّفا Øj عـلم@, باب من العـ� مكسورا فع2ن Fفه وِبئَس@: ِنعَم وأمّا
يناسب والتخفيف ا¡لق@, حروف من عيـنه Dف به معمول وهذا الفاء@, ٕا� Fxحرك

اللفظ@/ Iويل فيناسبه معناه@: ظاهر عن الفعل Iويل اJٕنشاء فٕاّن اJٕنشاء@, قصد

كان ٕاذا فَِعل ã| o] لغة ã| اّطرد وقد الكافية@: ¾Ìح ã| o%ا qرaه ãÏÈالر قال
َد@: ßÎ¿ك فع2ً@ أو َلِعب @كرجل ÓÊºٕا كان سـواء لغات أربع حلقيّاً وعيـنه مفتوحاً فاؤه
الع�مع ٕاسكان ـ والثالثة الع�@/ باسكان فَْعَل ـ والثانية اJٔصل@/ وهيى فَِعل ـ ٕاحداها

للع�@/ ٕاتباعاً الفاء Ì»ك ـ والرابعة الفاء@/ Ì»ك@
ã| Fك ع	الفاعليّة مرفوع ـ فاJّٔول الفعل�@: ا�dJٕالواقع�بعد ٕاعراب وأمّا



نعم ٢٠٢

التفس� Øj السامع نظر ã| اwJٕام ليدّل البدلّية@, ع	 مرفوع ـ ãæوالثا اJٔفعال@/ سائر
ا¢اطب@/ من والتوّجه النظر وجلب التأ@كيد ع	 والتبي�ثانياً

Jزم والذّم باXدح ا¢صوص ذ@كر ٕاّن بقوGم@: البدليّة ãGن ã| اJسـتدJل وأمّا

ã| ذ@كـره Jزم عنوان ّ وبأيى باب ّ أيى ã| كلمة كّل بأّن fدفوع البدل@: 2Rف ذ@كره@,
وا¡اجة@/ اJٕقتضاء مورد ã| البدل لزوم ومyا وغ�Yا@, واXفعول كالفاعل مورده@,

للفاعل ومضيقة@, شّدة أو عيش وطيب حال حسن ٕانشاء وِبئَس@: ِنعم fع0
بعده@/ بكلمة Ì Ø»َفXا

ع	 Ø ã0بf Tذوف@: Xبتدأ خ�اً أو مؤّخراً@, مبتدأ ا¢صوص بكون القول وأمّا
ã| اJٕعراب ٕاّن كراراً وقلنا مقتضاه@, ع	 التعب� ¡ن وخصوصيّة اXع0 قصد @كيفيّة

فzا@/ اXع0اXقصود تابع ا�ملة ظاهر
وطيب@, وترفّه حال ع	حسن دJلة مع والتثبيت فللتصديق نََعْم@: كلمة وأمّا

:@ ã| Fك اXورد@, ذلک ã| الكلمة فتستعمل

/@٧ . ٤٤ ـ نََعم قالوا حّقاً رّبكُم َوَعد ما Ôkَوَجد َفَهل

ن ß ÒX وٕاّنكُم نََعم قال Ò�الغالب Lُن ُكنّا ٕان 3ٔجراً َلنا ٕانَّ قالوا فرعوَن َحَرةُ السَّ وجاء
/@١١٤ . ٧ ـ ب� اXقرَّ

ية@: lJا وأمّا

/@١٨ . ٣٧ ـ داِخرون Ôrوأن نََعم ُقل لون ا3ٔوَّ أَوآباؤنا ْبعوثون Ò ÒX ا@ ٕانّ َء
ã| الكامل والنظم جريانه وحسن هو حيث من البعث ã|والتثّبت التوّسع يراد

Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã| ا¡ال حسن فٕاّن Iّققه@,
ã|ينا J هو حيث من البعث موضوع ã| ا¡ال وحسن الطِّيب أّن ٕا� مضافاً



٢٠٣ نغض

اُمورهم جريان وانكدار أعGFم سوء جهة من حاGم اXبعوث�وسوء بعضمن ابت2ء
مضيقة يوجب وحرارtا نورها وانبساط الشمس ظهور أّن Fك أنف«Îم@, ã| وأحواGم

مواجهxا@/ يتحّمل ٕاذا والنبات ا¡يوان ضعفاء من لبعض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نغض@:
ÇIّرك@/ أيـضاً@: باJٔلف وأنغض ÍÈب@, باب من نَْغضاً َء ãÏ¿ال نغَض ـ مصبا

وأنغضته@/ نغضتُه فيقال@: أيضاً@, وباGمزة بنفسه ويتعّدي

ÇIّرك النََّغضان@: ذلک من وIريک@, هّز ع	 يدّل صحيح أصل نغض@: ـ مقا
والنَِّغض@: منه@/ كاXتعّجب صاحبه Lَو رأسـه اJٕنسان Iريک واJٕنغاض@: اJٔسنان@/

سـمِّيى الكتف@, ُغÍÉوف والنَُّغض@: والناِغض َمشـيه@/ عند رأسـه Jضطراب ,@oالظَّل
اضطرب@/ عظُم وٕاذا نام, السَّ العظيمة الناقة والنَّغوض: ويكون@ل2ُذن@أيضاً@/ Jضطرابه@,

ساَر@/ :@oالغ ونَغض

واJٔسنان تنّغض@الرأس والنََّغضان: الَكِتف@/ غرضوف النُّغض@: ـ ٣٦٧.٤ الع�
ونَغض @كه@/ Jرِّ أيى صاحبه@, Lَو رأسه يُنِغض وف2ن رجَفْت@/ أيى نغَضْت ارQاف@/ ã|
والنَّْغض@: يَس�@/ Jو اً Øمتح� بعض ã| بعضه يتحّرك حيث@تراه ض Ò ÒU Øjكثُف ٕاذا ,oالَغ

كث�اً@/ رأسه يُنِغض الّذيى هو بل ويقال@: ا�ّوال@/ oالظل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã|تنّغض مصاديقه@: ومن ارQاف@, ã| Iّرك هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
oش#مرغq النَّعامة من الذكر وهو oالظَّل ã|صوصUافQوار اJٔسنان@/ ã|و الرأس@,



نفث ٢٠٤

والسحاب بدuا@/ يرQف حيث نام السَّ عظيمة والناقة /@ ãÏ¿Xا ã|وينخفض يرتفع فٕانّه
اXرتعش@/ اXرQف والغÍÉوف بعض@/ ã| بعضه يرQف حيث الكثيف

Îم Òºرؤو ٕالَيَک فَسُينِغضون ة َمرَّ َل أوَّ َفطََر@كُم الَّذيى ُقل ُيعيُدنا َمن فَسيقولوَن
/@٥١ . ١٧ ـ َم+هو وَيقولوَن

ع	 يدّل شخص@, من أمر وٕاظهار مذا@كرة مورد ã| ارQاف@: ã|الرأس Iريک
الردِّ ع	 يدّل هو@: �م ـ وقوGم وشّک@/ وترّدد توقّف من أقّل Jو قبول وعدم Iق�

والتحق�@/ ع	اJسxزاء بل

الك2م@/ قبال ã| وخضوعه وخفضه الرأس وتسك� التثّبت ويقابله

يرادفها@/ وما ا¡ركة دون باXاّدة@, التعب� لطف وهذا

الرأس ã| واJٕضـطراب اXتواليـة ا¡ركات اختيار هنا@: اJٕرQاف من واXراد
وIق�اً@/ ٕاهانة العرف ã| يعّد Mيث

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

نفث@:
َجْرس æبأد غ�ه أو فم من ء ãÏ¾ خروج ع	 يدّل صحيح أصل نفث@: ـ مقا
وJ@بّد /@ ÚË»ال َتنُفث والساحرة التَّفل@/ من أقّل وهو ريقه@, ã}الرا نفث منه /@oالصوتq
أسـنانه ã| ãbب ما وهو أعطيته@, ما ِسواٍك نُفاثََة ã0َسأل ولو مَثٌل@/ َينُفث@, أن للمصدور

أظَهره@/ أيى رح@, Ô�ا نَفثه َنفيث@: ودم فَنفثه@/

مَن ومyم بَزق@/ ٕاذا ونَفث به@/ رمَي ÍÈب@: باب من نَفثاً فيه ِمن نفَثه ـ مصبا
ونفثَه اليَس�@/ البصاق وهو ,@} الرَّ عند الُعقدة ã|ونفث معه@/ ِريق Jو بَزق ٕاذا يقول@:
ا% ونفث ونفّاثـة@/ نافثة واXرأة مبالغة@, ونفّاث ناِفث@, والفاعل سـحره@/ أيضاً@: نفثاً



٢٠٥ نفث

ألقاه@/ القلب@: ã| ء ãÏ¿ال
الريـق@/ من ء ãÏ¾ معـه Jّٕا J@يكـون التفل Jّٔن التَّفل@, من أقّل النَّفث@: ـ لسا
ما والنُّفاثة@: ريق@/ ب2 الُعقَد ã| î ينفُ ح� السواِحر والنواِفث@: بالنفخ@/ شبيه والنفث

الرجل@/ فم ã| bتَب واك السِّ من ظيّة الشَّ والنُّفاثة@: فيک@/ من تَنفُثه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أشّد والتَّفل قليل@/ ريق فيه الفم من شديد نفخ هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

منه@/ وأغلظ

Øj التَّـفل@, Øj الaق@, أّوله منه@, أقّل وهو ق Òaبال شبيه التَّفل تفل@: ـ الصحاح
النفخ@/ Øj النَّفث@,

ّ معنويى أمر ã| أو وماّديّاً ّ ماّديى أمر ã| يكون أن من أعّم النفث أّن GO Jو
قلبـه ã| ا% ونفث الريق@, من شـيئاً بالنفخ أخرج ٕاذا فيـه من نفث فيقال@: ومعنويّاً@,
أو Tسوساً نَفساً نفخ ٕاذا ء ãÏ¿ال ã| السـاحر ونفث القلب@, ã| روحانيّاً أمراً نفخ ٕاذا

Tسوساً@/ الفم ريق ã| فيستعم2ن والبَصق ق Òaال وأمّا فيه@/ روحانيّاً

/@٤ . ١١٣ ـ َحَسد ٕاذا حاِسٍد ÙÌ Ò¾وِمن الُعَقد ã| النَّـّفاثاِت ÙÌ Ò¾وِمن

وهو الُعقدة@/ فّک وهو ا¡ّل ويقابله معيّنة نقطة ã| أجزاء شّد ٕانّه الَعقد@: ã| قلنا
/@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى من أعّم

وتضييق النّاس أمور تشـديد ã| xNدون ã�الّ النفوس النفّاثات@: من واXراد
اJُمـور ã| وٕاضG2م ٕاLرافهم يوجب ما ٕالzم ويلقون ُعَقدهم@, وٕاحكام مشكt2م

بنفخ@/ أو فكر بٕالقاء أو بعمل أو بقول النفث كان سواء واXعنوّية@, اXاّديّة



نفح ٢٠٦

النفث أمر ã| النساء كانت وٕان النساء@, J ٕا�النفوس بالنظر تأنيثها فالنفّاثات
اXصاديق@/ أظهر من اXطلق

والرفاه ا¡Çال وطيب النعمة ٕازالة طلب ا¡سد فٕاّن النفث@: بعد ا¡سد وذ@كر
الُعقد@/ ã|النفث من ÍÈاراً أشّد وهو ا¤سود@, عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفح@:
باXال ونفحه طّيبة@, نَفحة وله هّبت@, نفع@: باب من نفحاً Ố الر نفحِت ـ مصبا
واJٕنـفحة@: Mاِفرها@/ ÍÈبت نفحاً@: الدابُّة ونفَحِت العطـّية@/ والنَّفحة@: أعطاه@, نفحاً@:

ãæÍÉوح السّكيت@: ابن قال Hفيفها@/ أ@كZمن ا¡اء وتثقيل الفاء@, وفتح بك«ÌاGمزة
Jّٕا أقـول J أحدYا فقال اJٕنَفحة@؟ عن Fxفسأل ك2ب ã0ب من فصيحان أعرابيّان
وا�Çمع لغـتان@, Fفه مكسورة@, o[ ِمنفحة Jّٕا أقول J اlJخر وقال باGمزة@/ ٕانفَحة

الَكِرش@/ هيى واJٕنفحة :@ ّ ا�وهريى قال وَمنافح@/ أنافح

من يستخرج ء ãÏ¾ وهيى َكِرش@, ذيى لكّل Jّٕا اJٕنفحة تكون J الxذيب@: ã|و
وهو Jّٕا ٕانفحة يسّمي Jو ,@é�كا فيغلظ éالل ã| مبتلّة صوفة ã| Í½يُع أصفر بطنه

َكِرشاً@/ ٕانفحته صارت أيى استكرش@, قيل َرعي فٕاذا رضيع

الطـيب@: رائـحة ونفَحْت رفعه@/ أو ء ãÏ¿ال اندفاع ع	 يدّل أصل نفح@: ـ مقا
,Jًٕارسا يده من أرسله كأ@نّه نفحاً@, باXال نفَح فقيل@: قيسعليه Øj انت¿Ìت@واندفعت@,

لل«Îم@/ الدفع بعيدة َنفوح@: وقوس معروف@/ من نفحات لف2ن وJ@تزال

صارت اJٕنفحة@: استكرشت ل2ٕنسان@/ اXعدة ]Pلة والَكِرش@: الِكْرش أقول@:
النبات@/ رعي ٕاذا وذلک @َكِرشاً@,

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



٢٠٧ النفخ

والتحقيق@:
ّ ماّديى ã| كان سواء اGبوب من اللطيف Øالل� هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

القلب@/ ع	 الواردة الروحانيّة كالنفحات ّ معنويى ã| أو والطيب@, @كالر´
لطيف جريان منه يراد الِعرق@: من الدم وَنْزو العطاء موارد ã| استعملت وٕاذا

Qّوزاً@/ فيكون Jّوٕا ضعيف@/ Øل� Ì¿ون
/@٤٦ . ٢١ ظاX�ـ ُكنّا ٕانّا ْيَلنا َو يا َليقولُنَّ ربّک َعذاِب ِمن نَفحٌة xم hمسَّ ولَ

التبعيض@, ع	 الداّل ِمن@, وحرف وباXّس wا والتعب� اXّرة@, لبناء فَعلة النَّفحة
الضعيف ا�ريان هذا من ]واجهة م Øuفٕا بالعذاب@, اJٕبت2ء من مرتبة أقّل ع	 يدّل

ا¡ّق@/ عن واLرافهم واعتدائهم وظلمهم بتقص�هم ا¡ق�يع#فون
الثبات: الضعف@واJٕضطراب@والتحّول@وعدم من الدرجة اJٕنسان@wذه كان فٕاذا

والظلم@/ والعصيان ا2òف جريان وعاقبة وا�زاء ا¡ساب عن يغفل فكيف

ء@/ ãÏ¾ ّ أيى من لطيف وهبوب ضعيف جريان فالنفحة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

النفخ@:

ã| ونفخ به@, يُنفخ ما واßXنفاخ@: واßXنفخ قتل@, باب من نفخاً النار ã|نفخ ـ مصبا
فانتفخ@/ ونفَخه ق@, الزِّ

ٕانتـفاخاً@, ء ãÏ¿ال انتفخ منه وعلّو@/ انتفاخ ع	 يدّل صحيح أصل نفخ@: ـ مقا
وتـنتفخ@/ فيه تربو اJٔرض Jّٔن ٕاعشـابه@, الربيع@: ونفخة ع2@/ الyار@: انتفخ ويقال@:

النبخاء@/ مثل اJٔرض من والنَّفخاء السم�@, الرجل واXنفوخ@:



النفخ ٢٠٨

يكون الر´@, منه أخرَج ٕاذا ينُفخ@: بفمه نفَخ ِسيده@: ابن معروف@/ النفخ@: ـ لسا
النّار ã| به يُنفخ والّذيى ا¡ّداد@, ك� واßXنفاخ@: وLوYا@/ واXعا�ة اJٕس#احة ã| ذلک
وِنفخة@, ونَفخة نُفخة أجد يقال@: فانتفخ@/ م2ٔه فانتَفخ@: ينفُخه الطعام ونفَخه وغ�ها@/

بطنه@/ انتفخ ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ء@, ãÏ¾ ã| معنويّاً أو ماّديّاً نظ�ه أو ر´ ٕايراد هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

بغ�ه@/ أو بالفم

للحّداديـن@/ ّق الزِّ ã| ونفخ ]نفاخ@/ أو بفم النار ã| اGواء نفخ مصاديقه@: ومن
وحصول للت�يد@/ الطعام ã|@بالفم اGواء ونفخ الربيعّية@/ النباتات ã| وماء هواء وانتفاخ

روحانيّاً@/ نفخاً Ë»�ا ã| تعا� ا% من الروح ونفخ البطن@/ ã| انتفاخ

,@Ë»والن والaق@, واGّب@, والنفث@, النفح@, ـ@ مواّد وب� اXاّدة ب� الفرق وأمّا
والتفل@:

ء@/ ãÏ¾ ٕا� وتوجzه معنويّاً أو ماّديّاً لطيف هواء ٕاخراج فالنفح@:
اJٕستع2ء@/ حروف من اòاء فٕاّن وأشّد@, منه أغلظ والنفخ@:

النفث حروف من الثاء فٕاّن أيضاً@, الريق من قليل ء ãÏ¾ ٕاخراج فيه والنفث@:
wا@/ التلّفظ ح� ا¢رج من ء ãÏ¾ خروج وت2زم

الفم@/ ريق ٕا� النظر ي2حظ والَبصق@: ق Òaوال التَّفل ã|و
هو@/ حيث من وا�ريان التحّرك فيه ي2حظ واGبوب@:

:@ ã| Fك ـ ّ اXاّديى فالنفخ

/@٤٩ . ٣ ـ Kا بٕاذِن َط�اً@ فيكون فيه فأنُفُخ



٢٠٩ النفخ

/@١١٠ . ٥ ـ ãæبٕاذ َط�اً@ فتكون فzا فَتنُفخ

/@ ّ ٕاG×يى وتوّجه الروحانيّة النفخة من جهة وفيه بالفم ّ ماّديى ّ ظاهريى نفخ هذا

:@ ã| Fك ـ ال½ÍÙف ّ اXاّديى والنفخ

/@٩٦ . ١٨ ـ ناراً جَعله ٕاذا Ø+ح انُفخوا قاَل ß�َدف الصَّ Ò�ب ساَوي ٕاذا Ø+َح

أخري ماّديّة بوسيلة أو مشتع2ً@, يص�ناراً أن ٕا� بالفم النفخ Vّرد ٕا� فالنظر
@كالزّق@/

:@ ã| Fك ـ ّ اGJٕ×يى Ø ãæالروحا والنفخ

/@٢٩ . ١٥ ـ ساِجدين لُه فَقعوا ُروحيى من فيه ونفخُت يتُه سوَّ فٕاذا

/@٩١ . ٢١ ـ ُروحنا من فzا فنفخنا فرَجها أحصَنْت ã+ والَّ

أمـر جريان وهو بالفتح وح الرَّ من متحّصل مصدر Ëºٕا ٕانّه وح@: الرُّ ã| سبق
/@ ّ اGJٕ×يى الفيض وظهور ã Ø	تجXا ا¡ّق نور عن عبارة وجّل عّز ا% وُروح لطيف@/

واJٕصطفاء اÇòلوص ولgال اJٕرتباط ولشّدة للت¿Ìيف تعا� ٕاليه وٕاضافته
تعا�@/ له واJٕختصاص

:@ ã| Fك ـ اlJخرة nعا ã| والنفخ

/@١٠١ . ٢٣ ـ َيتساَءلون و3 يومئٍذ م Ôyبي أنساَب hَف ور الصُّ ã| ُنِفَخ فٕاذا@

/@٥١ . ٣٦ ـ َيْنِسلون م Ùwَر�ٕا ا3ْٔجداِث من ُهم فٕاذا@ ور الصُّ ã|وُنفخ

ـ Kا شـاَء@ َمن ٕا3ّ ا3ْٔرِض ã| وَمن واِت ـمى السَّ ã| َمن فَصِعَق وِر الصُّ ã| وُنِفَخ
/@٦٨ .@٣٩

/@٦٨ . ٣٩ ـ َينُظرون ِقيام هم فٕاذا اُخري فيه ُنِفَخ Ø Ôj



نفد ٢١٠

فراجعها@/ اXورد@, wذا تتعلّق واُمور مباحث الصور@: ã|سبقت

الÇgون ã| ما وظهـور والعلّو اJٕرتفـاع حصـول النفخ آثار من ٕاّن ونقول@:
ال�زخيّة ـَور الصُّ ã| اXنطـوية ا¡قائق وانكشاف اJٕسـتعداد ã| ما وفعليّة والبطون

للبعث@/ اJٔفراد تستعّد Ø�ح الساذجة@,

يّة اXادِّ عن@الشوائب ه ØPالصة@تتحّصل@بالتòا الساذجة ال�زخيّة َور الصُّ أّن Fوك
واJٔ@كـوان اXوجودات ã| ما خ2صة الصور هذه وتكون اXتكاثفة@, الطبيعيّة واXواّد
اJٔفكار من فzا انطوت ما ãا� ÒVو واJٔعFل@, الصفات من فzا ما وَمظاهر اòلقّية@,
اXاء ب¿Ìب انتفخت فٕاذا النباتات@, من اXتحّصلة كالبذور فهيى الباطنّية@: واJٕعتقادات

ا¢صوص@/ اJٕستعداد من بطوuا ã| ما ظهر ال#ابّية@: والرطوبة

اXقام@/ ذلک ã|نبحث أن لنا Zكن ما ٕاbال وهذا
ـ hًَقلي ٕا3ّ الِعلِْم ِمَن Ôrاُوتي وما ã Ùèَر ِمنأمِر وُح الرُّ ُقل وِح الرُّ عن وَيسألونََک

/@٨٥ . ١٧

للتنبّه ـ اJّٔول مّرتان@/ النفخ ع	أّن :@٦٨.٣٩ آية ã| Fك الكرZة اlJيات وتدّل
nعا ã| والورود الفعليّة ¡صول Ø ãæوالثا اJٕقتضاء@/ وIّصل اJٕستعداد وIقّق والxيّؤ

البعث@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفد@:
فـيقال باÇGمزة ويتعّدي وانقطع@, Ò ã ß0ف @:@ نفاداً تعب باب من ينفـد نِفد ـ مصبا

أفنيَته@/ ٕاذا أنفذته@:

نَفاداً@/ ينفَد ء ãÏ¿ال ونفد وفنائه@/ ء ãÏ¾ ع	انقطاع يدّل صحيح أصل نفد@: ـ مقا
Fyم كّل يريد الرج2ن Ë¼يتخا أن وذلک ُمناِفد@, Ë½للَخ ويقال زاُدهم@/ ã ß0ف وأنَفدوا@:



٢١١ نفد

صاحبه@/ حّجة ٕانفاد

زاُدهم نِفد ٕاذا القوُم وأنفَد واستنفده@/ هو وأنفَده وذهب@/ ã ß0ف ُء@: ãÏ¿ال نِفد ـ لسا
ماؤها@/ ذهب @كّية@: الرِّ وأنفدت استفرَغه@/ وسَعه@: واستنفد م@/ ÔGأموا نفدت أو

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

والتحقيق@:
آخره@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� بالتدريج ء ãÏ¿ال فناء هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

واحدة@/ مّرة ã|و bلة وزواله ء ãÏ¿ال انتفاء ٕانّه الفناء ã| وسبق

والنفاد آخره@/ ٕا� ينxيى Ø�ح iوالب الركيّة ماء انتفاء اJٔصل@: مصاديق ومن
ا¡ّجة@/ أو الوسع أو اXال أو الزاد ã| ّ التدرNيى

أ@ك�@/ ٕاشتقاق :@ ã0الف ,@ ãGالن النفق@, النفر@, ومواّد وب�اXاّدة

/@٥٤ . ٣٨ ـ َنفاد ِمن لَُه ما زُقنا لَِر هذا ٕاّن ا¡ساِب لِيَوِم توَعدون ما هذا@
للخلق@, تعا� ا% جانب من ويقّدر يُعطَي ما وهو مصدر@, Ëºٕا Ì»بالك الرزق

ا¡ياة@/ جريان Ørي وبه التكوين@, من الثانية اXرحلة وهو
الرÇaانّية@, بسط مرحلة ã| وجّل عّز ا% صفات من يكون أن J@بّد فالرزق

مستمّراً@/ التكوين مادام ّ ودا_يى hمستد وهو ,@ Ø ãæوالروحا ّ اXاّديى الرزق ويشمل

/@٩٦ . ١٦ ـ باٍق Kا عنَد وما َينفُد عنَد@كُم ما

له ج«Êنّيته@: جهة ٕا� النظر وبلحاظ ّ ماّديى موجود ٕانّه حيث من اJٕنسان فٕاّن
اXب½Íة كا¤سوسات البدنّيـة@, الظاهريّة وقواه حواّسـه باقتضاء وملتّذات م2_ات
واÇXنكوحات واÌ¿Xوبات اXأ@كوJت من واXذوقات واXلموسـات واXسـموعات

الظاهرّية@/ وا¦اي2ت النفسانيّة واXشxيات الدنيويّة التعلّقات وسائر واJٔموال



نفد ٢١٢

اÇXوجودات كسـائر ونَفاد زوال له بل باقيـة@, غ� ا�Ê»Çنيّة ا2X_ات فهذه
الدنيوّية@/ اXاّدية

أو صفة أو اعتقاد فكّل وجّل@: عّز % وجهاً وكونه روحانيّته جهة بلحاظ وأمّا
قال@: Fك ا¡ّق@, nعا ã|@تعا�@وثابتة ا% ببقاء باقية فهيى ا�هة@, هذه ã| رابطة ّ عمل@وأيى

/@٢٧ . ٥٥ ـ َربُّک وجُه Ò,وَيب فاٍن zا َعلَ َمْن @ُكلُّ

تعا�@/ % وجهاً كونه ء ãÏ¿ال بقاء ã| فاXناط
ـ ã Ùèَر كلFُت َتنفد أن @قبَل @الَبْحـُر َلنِفَد ã Ùèَر @لكلFِت ِمداداً البَْحُر@ كاَن لَو ُقل

/@١٠٩ .@١٨

ما والكلمة وغ�ه@/ �ß¡كا الكتابة@, ã| ّد ÔZو ينبسط فٕانّه به@, يكتب ما داد@: ßXا
فتكون وجّل@, عّز % والصفات اJٕرادة مظاهر تعا� ا% وكلFت الباطن@, ã| ØFع ز Ò�ُي

Tدودة@/ غ�

وما أيدvم ب� ما يعلم ,@Fyبي وما واJٔرض ال«Êوات Jيط تعا� علمه فٕاّن
غ� فيكون الذاتيّـة الصفات من والعلم والسفلّية@, العلويّة nالعـوا قاطبة ã| خلفهم

فيه@/ J@تناهيى Tدود
واXعنوّية@/ واللفظيّة التكوينيّة من أعّم والكلFت

نِفَدْت ما ر ÔMأ َسبعُة َبعدِه ِمن ّده Ô ÒZ والبحُر أقhٌم َشَجَرة ِمن ا3ْٔرِض ã| ا Ú̂أ ولَو
/@٢٧ . ٣١ ـ Kا @َكلFُت

nالعوا ã| ا% كلFت من ويظهر Ø	يتج ما ولكّن Tدودة واMJٔر اJٔشجار فٕاّن
متناهية@/ غ�

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



٢١٣ نفذ

نفذ@:
ويتعّدي مyا, الرميَّة@وخرج خرق ونفاذاً: قعد باب من ال«Îُم@نُفوذاً نفَذ ـ مصبا
ونفذ مُطاع@/ أيى نافذ وأمٌر ,@ÏÉم ونَفاذاً@: نفوذاً والقول اJٔمُر ونفَذ والتضعيف@, باGمزة
اتّصل الطريق@: ٕا� اPXل ونفذ له@, َمرّد J فٕانّه ال«Îم نفوذ من مستعار كأ@نّه الُعنق@,
كّل اJٕنسـان@: ونواِفذ عاّم@/ أيى ناِفذ فهو أحد@, لكّل مَسـلكه عّم الطريُق@: ونفذ به@,
غ� وهو َمنافذ@, يقولون والفقهاء كاJُذن�@, ترحاً أو فرحاً النفس ٕا� يوصل ء ãÏ¾

ء@/ ãÏ¿ال نفوذ موضع مسجد مثل اÒXنفذ فٕاّن قياساً@, Wتنع
ِمـيّة الرَّ ال«Îم ونفَذ وغ�ه@/ أمر ã| مَضاء ع	 يدّل صحيح أصل نفذ@: ـ مقا

أمره@/ ã|ماض نافذ@: وهو أنا@, وأنفذته نَفاذاً@,

ال«Îم ونفَذ منه@/ واòلوص ء ãÏ¿ال جواز ا¡كم@: ã|و ا�واز@/ النَّـفاذ@: ـ لسا
والنََّفذ@: فيه@/ وسائره اlJخر الشّق من طَرفه َخرج Øj َجوفها خاَلط فzا@: ونفَذ الرميَّة
القـوَم@: وأنـفذ جاوزهم@/ وأنفذهم@: نَفذ@/ ا�راحة@: ÒXنفَذ ويقال والَمخلص@/ الَمخرج

بيyم@/ صار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معقول@/ أو ّ ماّديى ã| ء ãÏ¾ ع	 الدقيق الورود هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
وب�م#ادفاtا@/ بيyا الفرق زهق@: ã| وسبق

ã| ونـفوذ كالصيد@/ ٕاليه ُيرمَي ما وهيى ميّة الرَّ ã| ال«Îم نفوذ مصاديقه@: ومن
ع	 يطلق َمنَفذ@: bع واÒXناِفذ أمر@/ ã| ا¡كم ونفوذ الطريق@/ ã| العFرة ونفوذ القوم@/
للطعام@/ الفم ومنفذ اJٔصوات@/ Fyم حيث@ينفذ @اJُن� كَمنفذيى ء, ãÏ¾ مyا مواضع@ينفذ



نفر ٢١٤

وهكذا@/ البيت@/ ومَنفذ اJٔجسام@/ من النور الع�لورود ومنفذيى

وا3ٔرض وات مى السَّ أقطار ِمن َتنُفذوا أن Ôrاستطع ٕان وا3ٕنس Ìا)ّن Ò¿َمع يا
/@٣٣ . ٥٥ ـ بُسلطان ٕا3ّ َتنُفذون 3 فانُفذوا

ã| الxيّؤ Iقّق واJٕستطاعة@: واخت2ط@/ ع¿Ìة فيه Vتَمع ع	 يطلق :@Ì¿ع ÒXا
والقطعات ]ع0ا�وانب ØËÉبال قُطر bع واJٔقطار والوظيفة@/ اJٔمر يقتضيه ]ا العمل
لطان: والسُّ من@الكّل@/ ء ãÏ¾ انفصال@قطعة@أو وهو القَطر واJٔصل@فzا ا¤دودة, اXنفصلة

يكون@/ ء ãÏ¾ ّ أيى ã| تفّوق مع ]ع0ا¦كّن كالُغفران@, مصدر

النفوذ من يتمكّنوا أن يقدرون J واJٕنس ا�ّن أّن ٕا� ٕاشارة الكرZة اlJية ã|و
Zكن J وهذا روحانّية@, أو ماّديّة وقطعاtا واJٔرض ال«Êوات جوانب ã| والورود
واJٔرض@, ال«Êوات موجودات سائر ع	 التفّوق مع @وجودهم ã|@كّن] Mصول Jّم@ٕاG

والتفّوق@/ ا¦كّن هذا حصول Gم Øæ@وأ

الروحـانّية@/ اXراتب من اXاّدة@, فوق ما nعوا ال«Êوات من اXراد أّن والظاهر
اXاّدة@/ nعا اJٔرض ومن

مـن قُطر ã|و nالعوا من nعا ã| نفوذاً يسـتطيعون J وا�ّن اJٕنس كان وٕاذا
قبال ã| عاجزون ومقهورون ّية@, ×Gٕا مضبوطة قوان� Iت Tكومون م Øuوٕا أقطارها@,
ا% عظمة مقام ã| وا¦ّرد والتخلّف العصيان Gم فكيف العاXّية@: والنظامات الضوابط

اXتعال@/ العزيز
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفر@:
ِنفاراً@, وغ�ه الدابّة نفر منه وتباعد@, Qاف ع	 يدّل صحيح أصل نفر@: ـ مقا
من هو ا Ø̂ وٕا عبيد@: أبو قال وِرم@/ جلُده@: ونَفر ومقّره@/ مكانه عن وتباعده وذلکQافيه



٢١٥ نفر

/@Fyبي ا¡ادث للداء اللحم عن ينِفر ا�لد Jّٔن عنه@, وQافيه ء ãÏ¿ال عن ء ãÏ¿ال ِنفار
كّل قبل أيى وَنْفر@, َصيح قبل لقيته ويقولون@: /@ Ó0ِم عن الناس ينِفر يوم النَّفر@: ويوم
الباب@, قياس من أيضاً والنََّفر ب�ٕاثن�@/ ãÏÈٕا�القا ا¤ا@كمة واXناَفرة@: وناِفر@/ صائح

واحد@/ قياسه ذلک كّل والنَّْفرة@, النَّْفر وكذا َفر@, النَّ والنَّف�@: ½Íة@/ للنُّ ينِفرون م Øu@Jٔ
نُفوراً ونفَر السبعة@, قرأ وwا العالية@, اللغة ã| ÍÈب باب من َنْفراً َنَفر ـ مصبا
ËºJٕوا النفور@, والنَّف�مثل ُنفوراً@/ ٕا3ّ ـ قوله ã| ]صدرها وُقِرٔي لغة@, قعد@, باب من
أÌºعوا ء@: ãÏ¿ال ã| ونفروا تفّرقوا@/ َنْفراً@: ونفروا وصّدوا@/ أعرضوا القوُم@: ونَفر َفر@/ النَّ
نُفوراً, الوحش ونفر باXصدر/ تسمية نَف�, لغ�ها ¡رب@أو ويقال@للقوم@النافرين ٕاليه@/
َنـْفران@: وللحاّج ُدفعـوا@, ِم0@: من ا¡اّج ونَفر بالتضعيف@, ويتعّدي النِّـفار@/ ËºJٕوا
مـyا@/ الثالث اليوم هو ـ@ ãæالثا والنفر الت¿Ìيق@/ أيّام من ãæالثا اليوم هو ـ@ فاJّٔول

سبعة@/ ٕا� وقيل ع¿Ìة@, ٕا� ث2ثة من الرجال bاعة َفر@: والنَّ

ء@/ ãÏ¿ال وعن ء ãÏ¿ٕا�ال كالفزع ء@, ãÏ¿وٕا�ال ء ãÏ¿ال عن اJٕنزعاج النفر: ـ مفر
القوم aل واJٕستنفار@: َنْفراً@/ وينِفر ينُفر ا¡رب ٕا� ونفر نُفوراً@, ء ãÏ¿ال عن نفر يقال@:
ينفر الشيطان أّن يزعمون Ëºبٕا يى Ød ٕاذا ف2ن@, ُنِفر العرب@: وتقول َينفروا@/ أن ع	

وِرم@/ ا�لُد@: ونَفر عنه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وسـبق وانزعاج@/ كراهة مع وحركة س� هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
والنّد@/ كال¿Ìد يرادفها@, اُخر ومواّد ب�اXاّدة الفرق ال¿Ìد@:

واندفاع@/ كراهة ã| مكانه عن الدابّة وخروج س�ٕا�ا¤اربة@/ مصاديقه@: ومن
Iصيل ã|ألوفXا الوطن من وخروج اندفاع@/ ã| مكّة م0ٕا� من ا¡ّجاج وخروج



نفر ٢١٦

بـينه Dف للتحا@كم ãÏÈالقا ٕا� والس� وVالسة@/ مصاحبة عن واJٕدبار والفقه@/ العلم
/@Ë½òوب�ا

ا�لد@/ توّرم ã| Fك Qّوز@/ فهو Jّوٕا القيدين@, وجود من اJٔصل ã| ف2@بّد

/@٨١ . ٩ ـ َحّراً أشدُّ Úsجه ناُر ُقل ّر Ò¡ا ã| 3@َتنِفُروا وقالوا@

/@٣٩ . ٩ يُعّذبكُمـ َتنِفروا ٕا3ّ ///@ Ôrاَقل ٕاثّ Kا َسبيل ã| ٕانِفُروا لكُم قيَل ٕاذا لكُم ما

/@٧١ . ٤ ـ bيعاً انِفروا@ أو ُثباٍت فانِفروا@ ِحذَر@كُم ُخذوا@ آَمنوا الَّذيَن ا Ûv أ يا
الس� وهذا ا%@, سبيل ã| ا�هاد جانب ٕا� وحركة الوطن من خروج النَّفر@:

ã| اســتمرار ع	 تدّل والصيغة التثاقل@, أصله ٕاثّاقٌُل@: /@ ّ الطبيعيى ا¦ايل خ2ف ع	
ا¡اصل واJٕستعداد التأّهب ]ع0 ذر@, Ò¡ا من مصدر Ëºٕا ذر ß¡وا واختياره@/ اXثاقلة

الصادق@/ الشجاع الثابت ]ع0 صفة كُشجاع :@ ØËÉبال والثُّبات التحّرز@/ من

الفرائض من عyم@: ا¤ارب�@والدفاع الكفّار مع ا% سبيل ã| هاد ß�ا أّن GOJو
وJفظ وحقوقهم@, دماؤهم اXسلم�@ويصان يستقoاُمور وبه مسلم@, ع	كلِّ الواجبة

ب2دهم@: ويؤمن ٕاستقG2م

والِولداِن والنِّساِء جال الرِّ ِمن Ò�سَتضَعف ÔX وا Kا َسبيل ã| 3@ُتقاِتلون َلكُم وما
/@٧٥ . ٤ ـ الَقرية هذه من أخِرْجنا ربَّنا َيقولون الَّذيَن

/@١٢٢ . ٩ ـ ين الدِّ ã| هوا ِلَيَتَفقَّ طاِئفٌة م Ôyِم ِفْرَقٍة ُكلِّ ِمن @نَفَر َفلو3

معنوّية@/ جهة ã| سبيله ã| نفر والتفقّه ظاهرّية@/ جهة ã| ا% سبيل ã| نفر ا�هاد
الشياط�@/ اXضلّ�وٕاغواء ٕاض2ل به فيدفع

/@٤٢ . ٣٥ ـ ُنفوراً ٕا3ّ@ زاَدُهم ما َنذيٌر جاَءُهم ØFفل
/@٤٦ . ١٧ ـ ُنفوراً َولَّوا َع�أدبارِهم وحَدُه الُقرآِن ã|ربَّک وٕاذا ذَ@كرَت



٢١٧ نفر

/@٦٠ . ٢٥ ـ ُنفوراً وزادهم تأُمرنا ا ßX أَنْسُجُد

بتكّره فنفروا سـجدة@: بأمر أو القـرآن من بذكر أو بالنـذير واجهوا ا ØXو أيى
معرض�@/ مدبرين ورجعوا وانزعاج

بواسطة وذلک النفر@, ã| امتداد ع	 يدّل النفور أّن والنُّفور@: النَّفر ب� والفرق
فيه@/ الل� حرف

/@٦ . ١٧ ـ أ@ك?نَف�اً وَجعلنا@كُم Ò�وَبن بأمواٍل دنا@كُم وأمَد

أو للجهاد ينُفُر كمن ومتكّرهاً@, مPِعجاً ويسـ� ينُفر من ]ع0 فَعيل النف�@:
اXدافع�@/ النفوس جهة من وتقويxم ٕامدادهم واXراد غ�Yا@/ أو للتفقّه

اُمور@: ث2ثة ع	 مبتنية ا¡كومة ودوام اJٕجBع وعلّو اXلک سعة أّن GO Jو
من اJٕستمداد ـ ãæوالثا الوسائل@/ وtيئة ا¡وائج رفع ã| وٕانفاقه اXال بذل ـ اJّٔول
والنـفوس اJنسـانيّة القوي وجود ـ والثالث مyم@/ واJٕسـتنصار والِفـتيان@, البن�

اXدافع�@/
/@١ . ٧٢ ـ ُقرآناً عنا ßd ٕانّا َفقالوا ّن ß(ا ِمن نََفٌر اسَتمع أ@نَُّه Ú ã�ٕا اوِحيى ُقل

/@٢٩ . ٤٦ ـ َيْسَتِمُعون ا)نِّ ِمن نََفراً@ ٕاليَک فنا ÒÍ Ò¼ وٕاذ

أ@نّه فيه اJٔصل ولعّل له@/ واحد Jو والرهط@, ]ع0القوم لساuم ã|اُطلق َفر@: النَّ
بانزعاج@, الس� مفهوم فيه ملحوظاً ]ع0ا�Fعة@, @استعمل Øj صفة@, ا¡َسن ع	@وزان

وتعّلم@/ Vاهدة ٕا� الس� مقام ã| أيى

ـ َقْسَوَرة ِمن ْت فرَّ مسَتنِفرةٌ ٌر Ô Ôa م Úu كأ َسَقر@/// ã| َسَلَككُم ما الُمْجِرمين َعن
/@٥٠ . ٧٤

ا¡Çّق عن ٕاعراض �معِرض� التذكرة عن Gم �fا التذكرة عن ٕاعراÎÈم فٕاّن



نفس ٢١٨

والسعادة@/ الgال ٕا� السلوك وعن

مـثلَهّن@, التذكرة من والفـرار النفر يريدون وا�هل الغفلة ã| ُمر Ô¡كا م Øu@فكأ
سعادtم@/ ٕا� Gم سوق والتذكرة@: الدعوة أّن وJ@يشعرون

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

نفس@:

فـهو مثُله@, ٕانفاسـاً@, وأنفَس َنفيس@, فهو كُرم@, َنفاسـة@: ء ãÏ¿ال نفَُس ـ مصبا
وا�مع ُنَفساء@, فهيى اXرأة@, وُنِفست ومع0@/ وزناً به ضننت مثل به ونفسُت ُمنِفس@/

فهيى تعب باب تَنفَسمن نِفَسْت يقول@: العرب وبعض وِعشار@/ Ìاء Ò¿ُع ومثله ِنفاس@,
ونِفست ذلک@/ من Ëºٕا أيضاً Ì»بالك والنِّفاس منفوس@, والولد حائض@, مثل نافس
أيضاً للمفعـول بالبناء ُنِفست :@ ّ اJٔصمعيى عن ونقل حاضت@/ تعب@: باب من تنفَس
وهو للمفعول@, بالبناء نُِفس ا¡يض ã| يقال Jو ا¡يض@, ã|الكتب ã| وليس]¿Îور
النفس Jّٔن نفساً@: الدم يى Ù Ôdو سائلة@, له نفس J قوGم@: ومنه الدم@, وهو النفس من
wا اُريد اُنkٕان والنفس هذا@/ من والنُّفَساء بالدم@, قوامها ا¡يوان �مة Ëºٕا هيى ã�الّ
بفتحت�@: والنَّفَس ونفـوس@/ أنفُس النفس وbع fذّكر@/ الشخص اُريد وٕان الروح@/

وأخرجه@/ باطنه ٕا� النَّفَس أدخل وتنفَّس@: أنفاس@, وا�مع اGاء@, oنس

غ�ها@, أو ر´ من كان كيف oالنس ع	خروج يدّل واحد أصل نفس@: ـ مقا
وذلک ُكربته@, ا% ونفّس ا�وف@, من oالنس خروج التنّفس@: منه فروعه@/ يرجع وٕاليه
ويقال@: مكروب@/ عن به ج يفرَّ ء ãÏ¾ كّل والنََّفس@: وراحة@/ النَّسoَروحاً خروج ã| أّن
بـدن من الدم فُقد ٕاذا أ@نّه وذلک الدم@, والنَّْفس@: نَفٌَس@/ ف2ناً وأصابت ـ نفَس للع�
اÇXرأة@, ِوJد والنِّـفاس@: دمها@/ òروج النُّفَساء تسّمي وا¡ائض نفَسه@/ فقَد اJٕنسان

ُنَفساء@/ bع أيضاً والنِّفاس ُنَفساء@/ فهيى وَضعت فٕاذا



٢١٩ نفس

Ø�ح نَفْس ٕانسان وكّل ا�سد@/ حياة به الّذيى الروح النَّْفس@: ـ ٧@.@٢٧٠ الع�
ُخلُق أيى َنْفس@, له ورجل َنْفس@/ بعيـنه ء ãÏ¾ وكّل سـواء@/ kنJُوا @كر الذَّ ,@oعq آدم
ء ãÏ¾و َنَفس@/ منه اح Ò#مس وكّل أنفاس@/ بنَفَسوث2ثة اXاء و¾Ìبت وسخاء@/ وَج2دة

ضِننَت@/ وَنفاسة@: نَفَساً Ú ã	ع به ونِفسَت فيه@/ متَنافَس نفيس@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ترفّع أيى ء@, ãÏ¿ال ذات جهة من تشّخص هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
ال#ّفع@/ هو والتشّخص هو@, حيث من ء ãÏ¾

الفرد هو والنفس والنفخ@/ واJٕفاضة ã Ù	التج مظهر وح الرُّ ٕاّن وح@: الرُّ ã| وقلنا
/@ Ø ãGفلس حادث اصط2ح هو ا Ø̂ ٕا الروح@: ع	 النفس وٕاط2ق اXطلق@/ اXتشّخص

بدنه حيث من أو وروحه@, معنويّته حيث من اJٕنسان شخص مصاديقه@: ومن
دوام وبه بدنه ã| ا�اريى كالدم وتشّخُصه@, اJٕنسان قوام به ما جهة من أو وظاهره@,
وال#فّع والعنوان ØãÏ½الشخ واXقام ا¡يوان@, ã| ا¡ياة Jٕدامة اXوجب والتنفّس حياته@,

وJدة@/ أو Mيض وخروجه الدم وظهور موجود@, لكّل ّ اòارجيى Øوالتع� له@,

:@ ã| Fك ـ مركّباً والروح البدن باعتبار فالنفس

/@٢٣٣ . ٢ ـ ُوسَعها ٕا3ّ نَفٌس ُتكلَُّف 3

/@٣٤ . ٣١ ـ وت Ò] أْرٍض َّ بأيى نَفٌس َتدِريى وما

/@٦١ . ٣ ـ وأنُفَسكُم وأنُفَسنا وِنساَء@كُم وِنساَءنا وأبناَء@كُم أبناَءنا َندُع َتعاَلوا@

:@ ã| Fك ـ ا�«Êنيّة ا�هة وباعتبار
/@٣٣ . ٢٨ ـ َيقُتلوِن أن فأخاُف َنفساً م Öyِم قتلُت ã Ùæ ٕا َربَّ



نفس ٢٢٠

/@٣٣ . ١٧ ـ Kا م َحرَّ ã+ الَّ النَّفَس َتقُتلوا و3
:@ ã| Fك ـ الروحانيّة ا�هة وباعتبار

/@٢ . ٧٥ ـ اللّّواَمة بالنَّْفِس ÔË ß»اُق و3
/@٢٨ و ٢٧ . ٨٩ ـ ٕا�َربِّک ارِجعيى طمئنَُّة ÔX ا النَّفُس ا Ôx أ يَّ يا

ãGف والذوات@: nالعوا باخت2ف الذاتOتلف ã| وال#فّع التشّخص أّن GO@Jو
اXاّدّية@/ وال¿Îوات ا¦اي2ت من ا¡يوانيّة واòصوصيّات الصفات ã Ø	بتج ا¡يوان nعا
ال�زخ nعـوا ã|و اJٕنسانّية@/ الروحانيّة اXمتازة الصفات بظهور اJٕنسان@: nعا ã|و

اXاّدة@/ عن والتجّرد الروحانيّة وا¦اي2ت النورانيّة من يناس}ا ]ا والبعث@:

أّن Fك ا�«Êنّية@, nعا ã| Jّٕا Ø ãçالذا التشّخص ã| Ø ãæÊ»�ا للبدن موضوعيّة ف2
ال�زخ@/ nعا ã| ل2ٕنسان كاللباس ّ ال�زخيى البدن

n وٕاذا ء@/ ãÏ¿ال ذات ã|التشّخص مفهوم Iقّق هو اXاّدة@: ã| اJٔصل أّن فظهر
هو@, حيث من الدم مفهوم ã| اللفظ استعمل ٕاذا Fك Qّوزاً@, فيكون اXع0@: هذا ي2حظ

والوJد@/ ا¡يض ã| أو
/@١٨ . ٨١ ـ َتنَفَّس ٕاذا بِح والصُّ

/@٢٦ . ٨٣ ـ َتناِفسون ÔX ا فلَيَتناَفِس ذلَک ã|و ِمْسٌک ِختاُمُه

تدّل واXطاوعة اXنافسة@/ التنافسXطاوعة أّن Fك التنفيس@/ التنفّسXطاوعة
ع	 تدّل واXفاعلة واXنافسة@/ التنفيس من يستفاد ما اختيار أيى الفعل@, اختيار ع	

الفعل@/ ã| وامتداد استمرار

ٕادامة اJٔمر وهذا ٕاخراجه@, Øj ãÏ»ّالتنف ا�هاز ã| اGواء ٕايراد اختيار فالتنفّس
الشـخصيّة آثار وامتداد الوجود@, ã| Øوالتع� التشّخص ÇIقّق ي2زم وهو ا¡ياة@, ã|

اòاّصة@/



٢٢١ نفش

القاموس راجع الع�ّية@وال«Ìيانيّة, اللغات من اXع0مأخوذ هذا مضافاً@ٕا�@أّن
/@ ãbتطبي وفرهنگ ّ الع�يى

اXتشّخص ]ع0 هو ا Ø̂ ٕا hالكر القرآن ã|نفسJٔوا النفس كلمة استعFل ٕاّن Øj
ã| Fك مورداً@, ٢٩٥ . وهيى الواردة اlJيات فراجع الروح@, ]ع0 تستعمل nو ,@ Øتع�Xا

اXعجم@/
/@١٤٥ . ٣ ـ Kا بٕاذِن ٕا3ّ وَت Ò] ِلنَْفٍسأن كاَن وما@

/@١٨٥ . ٣ ـ وت ÒXا ذائقُة نَفٍس @كلُّ

/@٧٤ . ١٨ ـ بغ�نَفٍس َز@كيًّة َنفساً أقتلَت

/@٦ . ٢٤ ـ «Îم أنُف ٕا3ّ Îداُء@ Ô¾ م ÔG يكْن nو أزواَجهم َيرمون واّلذين

ال¿Îادة أو القتل أو اXوت له N@Jوز الروح فٕاّن باJٔرواح@: التفس� وJ@يصّح
الكرZة@/ اlJيات سائر ã| ا ØW غ�ها أو

/@٧ . ٨١ ـ َجت ُزوِّ الّنفوُس ذا@ وٕا

/@٢٥ . ١٧ ـ ُنفوِسكُم ã| ]ا ربُّكُمأعلُم

اJٔنفُس أّن Fك الكث�ة@/ اJٔفراد منه يراد مورد ã| ويستعمل كZة النفوسbع
اJٔفراد@/ ٕارادة مطلق موارد ã| ويستعمل قّلة@, bع

ا¢صوصة@/ اXوارد ã| باXواّد التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفش@:

بغ� لي2ً رعت نفشاً@: Ôsالغ ونفشت قتل@, باب من نَفْشاً القُطَن نَفشت ـ مصبا
انتشارها وهو ذلک@, من Ëºٕا بفتحتـ� والنَّفَش Ì»بالك ونفاش ناِفشـة@, فهيى راع@,



نفش ٢٢٢

@كذلک@/

أن وهو الُصوف@, نَفْش ذلک من انتشار@/ ع	 يدّل صحيح أصل نفش@: ـ مقا
ب2 وانت¿Ìت ترّددت اJٕبُل@: ونفَشت جناَحيـه@/ الطائر ونفَش يتنّفش@/ Ø�ح يُطَرق

النَّْفش@/ وفعلها راع@/

وكّل بعض@, عن بعضـه ينتفش Ø�ح وف الصُّ ك مَدُّ النَّْفش@: ـ ٢٦٨ . ٧ الع�
ع	الوجه@/ انبسطت أيى منتِفشة , وأرنَبة منتِفش@/ وف@فهو Ò�ا ِرخو Ìاً ß¿منت تراه ء ãÏ¾
ُيرَعد@/ أو اف ÒO كأ@نّه وريشـه َشـعره نفّش ٕاذا الطَّ�@, بعُض أو بعان الضِّ تَنفّش وقد
كاGوامل وهو راع@, ب2 اXراعيى ã| بالليل ترّددت نواِفش@: وٕابل عر@/ الشَّ منتِفشة وأمَة

بالليل@/ أرسلوها ٕابَلهم@: وأنفشوا بالليل@/ ونِفشت بالyار Yَلْت يقال@: بالyار@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصاديقه@: ومن ب�@اJٔجزاء@/ Dف انÊÉم بعد Ì¿ن هو @اXاّدة@: ã| أّن@اJٔصل@الواحد
الشعر وانتشار Vتَمعها@/ من للّرعيى اJٕبل أو sالغ وانتشار والقطن@/ الصوف انتفاش

جناحه@/ الطائر Ì¿ون اJٕمتشاط@/ ب#ك واJٔمة اXرأة من

أ@ك�@/ ٕاشتقاق والنشف@: والنفض والنفخ النفث ومواّد وبيyا
هم ß Ögـ Ô¡ وُكنّا الَقـْوِم @ Ô Òsغ فيه @نَفشْت ٕاذ رِث Ò¡ا ã| اِن Ôg ÒJ ٕاذ وسلDَن وداوَد

/@٧٨ . ٢١ ـ شاِهدين

الكرZة اlJية وتدّل ,@ الرعيى ã| ون¿Ìها Qّمعها تفّرق عن عبارة :@sالغ نَفْش
ا¡كم ووحيى ا�ريان oتفه Øj فيه@, وَرْعzا رجل حرث ã| القوم أغنام نفش ع	

الّس2م@/ Fzعل داود بن لسلDن



٢٢٣ نفع

من وحيى مورد أبيه حياة ã| سلDن ع	كون دJلة وفيه ّ طبيعيى جريان وهذا
تعا�@: فقال وسلDن@, لداود مقام ذ@كر ع	 اlJية آخر وتدّل اXتعال@, ا%

/@٧٩ . ٢١ ـ باَل ß( ا داوَد َمَع رنا وَسخَّ ÓFوِعل ُحgاً آَتينا ًhُّوك

يذكر وما علzا@, اlJية ã| دJلة ف2 تعا�@: ا% من اXلَهم ا¡كم خصوصيّة وأمّا
رواياتUتلفة@/ ٕا� مستند التفاس� ã|

. ١٠١ ـ نفوش ÒXا كالِعهن ا)باُل وتكون بثوث ÒXكالَفراشا النّاُس يكوُن يوَم
/@٥

oالعـظ Ùتك�Xا كالرجل ٕانسـاناً@, أو bاداً لب@, الصُّ oالعظ ء ãÏ¿ال هو بل@: Ò�ا
وغ�ه@/ وف كالصُّ ,@ اXس#خيى Ø�ّالل والِعهن@: لب@/ الصُّ

مسـ#خية ة@: Øتك�Xا اXسـتحgة العظيمة واJٔفراد اXوجودات تكون فيومئذ
وا^حاء التشّخصات@واندكاك@التعيّنات لزوال منت¿Ìة@أجزاؤها@ومتفّرقة@أعضاؤها@, ليّنة

ولوازمها@/ وآثارها Îا Ø¼وخوا اXاّدة nعا بانقضاء وهذا والتظاهرات@, العناوين

@يوم@القيامة@الصغري@Mدوث@اXوت@وبالرحلة ã| ورودها يات@الكرZة: lJا وظاهر
وظهور وٕادرا@كاته@, وقواه البدن وبفناء ال�زخّية@, اlJخرة nاّدّية@ٕا�عاXا عاn@الدنيا من

اXست#ة@/ ا¢فيّة وا¡قائق البواطن وانكشاف اXاّدة وراء Dف لطيف nعا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفع@:
كذا ã0نفَع يقال مطلوبه@/ ٕا� اJٕنسان به يَتوّصل ما وهو ,@�òا النفع@: ـ مصبا
وانتفعت /@ يى Ù Ôd وبتصغ�اXصدر نَفوع@, وجاء ,@ يى Ød وبه نافع@, فهو ونفيعة@, نفعاً ã0ينفع

منه@/ Ëºٕا واXنفعة به@, ا% ã0ونفع ء@, ãÏ¿بال



نفع ٢٢٤

من يشاء ٕا�من النفع ل يوصِّ الّذيى هو النافع@, تعا�@: ا% أÊºء ã| نفع@: ـ لسا
ف2ناً ونفعت /@ ØÍÉال ضـّد والنفع /@ ØÌ¿وال �òوا ØÍ ÚÉوال النفع خالق هو حيث خلقه
واستنفعه@: منفعة@/ أيى نفيعة@, عندهم ما ويقال@: ونَفّاع@/ نَفوع ورجل به@/ فانتفع بكذا

نفعه@/ طلب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
غ� أو ٕانساناً ء ãÏ¿لل يتحّصل ا¡ادث �òا هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

نقصاً@/ يوجب ء ãÏ¿لل اXواجه ØÌ¿ال وهو ر@, ÒÍÉال ويقابله معنويّاً@/ أو وماّديّاً ٕانسان

النـفع أّن :@ ØÍÉال ã| وقـلنا م#ادفاtا@/ وب� بيyا الفرق الرفق@: ã| سبق وقد
فراجعه@: ,@hالكر القرآن ã| متقابل� مورداً ١٧ ã| ذ@كرا ØÍÉوال

/@١١ . ٤٨ ـ َنْفعاً ِبكُم أراَد أو اً@ ØÍÒÈ @ِبكُم أراَد ٕاْن

:@ ã| Fك ـ ّ اXاّديى فالنفع
/@٢١ . ٢٣ ـ تأ@ُكلون ا Öyوِم َكث�ةٌ َمناِفُع@ فzا وَلكُم

/@١٦٤ . ٢ ـ النّاَس ينفُع ]ا البَْحِر ã| ريى ÒQ ã+ الّ والُفلِک

:@ ã| Fك ـ ّ اXعنويى والنفع
/@٩ . ٨٧ ـ @كري الذِّ نفعِت ٕان فذكِّر

/@٣٤ . ١١ ـ َلكُم أنَصَح أن أردُت ٕان ُنْصحيى َينفُعكُم و3

:@ ã| Fك ـ اlJخرة nعوا من اXاّدة وراء Dف والنفع
/@٤٨ . ٧٤ ـ الّشاِفع� َشفاعُة َتنفُعُهم fا

/@١١٩ . ٥ ـ َجنّاٌت م ÔG ِصدُقهم Ò�الّصاِدق َينفُع يوُم هذا



٢٢٥ نفع

/@٣٩ . ٤٣ ـ Ôrَظلم ٕاذ اليوَم َينفَعكُم ولَن

:@ ã| Fك ـ اXطلق والنفع
/@١٨٨ . ٧ ـ Kا شاَء ما ٕا3ّ اً ØÍÈ و3 َنفعاً ãÏ»ِلنَف ُقل3أمِلک

/@٧٦ . ٥ ـ َنفعاً و3 اً ØÍÒÈ َلكُم ِلُک ÒZ 3 ما Kا دون ِمن أتعُبدون ُقل

/@٧١ . ٦ ـ َع�أعقاِبنا ونَُرّد نا ÛÍÉ يَ و3 َينفُعنا 3 ما Kا دون ِمن أَندعو ُقل

اXقام@: ã| ذ@كرها يناسب اُمور ٕا� هنا ونش�

�Çòا وأمّا /@ ØÍÉال ã| وكذلک شخص@, ٕا� خ� وصول النفع ã| ي2حظ ـ ١
Çتار ÔO Jو m2م غ� أو نفسـه ã| ومنتخباً Uتاراً ء ãÏ¾ كون Fzف في2حظ :@ ØÌ¿وال

وجوده@/

gMه والÍÉر النفع يكون الّذيى هو فٕانّه الضاّر@, النافع ا%@تعا�@: من@أÊºء ـ ٢
أمره@, Iت مسّخر وكّل شاء@, ]ا Jّٕا غ�ه ØÍÉي أو ينفع أن أحد Zلک Jو ومشّيته@,

وا¡كم@/ اJٔمر وله اXلک له وجّل@, عّز غ�ه أحد أمر ملكه ã| Nريى Jو

مـقام ã|و والتكـوين@, اÇòلق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا òلقه@: تعا� ا% من النفع ـ ٣
واXنفعة@, �òا من ٕاليه Jتاج ما بقائه ã| موجود ٕا�كّل ليصل ا¡ياة@, وٕادامة اJٕبقاء
النفع فٕاّن حياته@, ٕادامة ã| له يلزم ما خلقته وخصوصيّات ]قتÏÉتكّونه له ويتحّصل
أن من أعّم والنفع التكوين@, برنا¶ ٕادامة ã|و للخلق@, oتتم وهو الرزق@, مصاديق من

الواصل@/ اXطلق �òا وهو آخر@, عنوان ّ بأيى أو رزق بعنوان يكون

الغرض يتحقّق وبه له@, وتÇgيل oوتتم للتكوين@, ثانويّة مرحلة اJٕبقاء ـ ٤

ã| البـقاء يكـون أن من وJ@بّد وعبثاً@/ أب# اòلق يكون Jّوٕا اòلق@, من واXقصـد
n Jّوٕا ,@Fyبي Hالف يوجد J وأن والتكوين@, ع	اòلق منطبقاً وكيفيّته خصوصيّاته



نفع ٢٢٦

اòلق@/ ã|طلوبXا اXنظور يتحّصل

عّز ا% من هو ا Ø̂ ٕا التكوين مرتبة ã| النـور ã Ù	Qو الرaة بسـط أّن فgا ـ ٥
البـقاء مرحلة ã| والرزق النفع بسـط كذلک ٕاشـ#اك@: فيه غ�ه Jٔحد وليس وجّل
ع	 اXوجودات ã| منبسطاً النفع يكون Ø�ح به@, وUصوص Í½منح للموجودات@,
واحـد@, مـبدأ من وصادراً التكوين@, خصوصـيّات طباق وع	 فzا اJقتضاء وفق
القيّوم ّ ا¡يى وهو اJُمور@, أزمّة وبيده واJٔرض Êوات Ø»ال مالک هو فرد من وجارياً
ء ãÏ¾ ã| Jو وقدرته علمه ã| Tدوديّة Jو يتناهي@, J ]ا القادر وا¤يط ء ãÏ¾ ع	كّل

وصفاته@/ ذاته ã|
]ناسبة هو ا Ø̂ ٕا وكيفاً@: Ó ØFك النفع جريان ã| والتفاوت اJٕخت2ف أّن فظهر ـ ٦
حسب wا اXتعلِّق ا�اريى النفع فيختلف التكوين@, جهة اXوجوداتمن ã|خت2فJٕا
اXوجودات@, خالق ا% Jّٕا ا¢لوقات ã| اJٕقتضاءات wذه Jيط Jو اXوارد@, اقتضاء

يعلمها@/ Jّٕا ورقة من تسقط وما علمه@, من ء ãÏ¿ب Jيطون Jو wا@/ nالعا وهو
واسطة@, بدون هو ا Ø̂ ٕا اXاّدة وراء ا ØW nالعوا ã| �òا وٕاعطاء النفع وٕاجراء ـ ٧
ووسـائل ماّديّة بوسائط جريانه من ف2بّد اXاّدة@: nعوا ã| وأمّا روحانّية@/ وبٕافاضة
يَظنّون حيث العاّمة@, أذهان ã| واLرافاً اشتباهاً أوجب اXع0 وهذا ظاهرّية@, طبيعيّة
عن غاف2ً الظاهرّية@, واJٔسباب الوسائل هو واُمورهم حياtم جريان ã| النافع ٕاّن

تعا�@: قال ـ اJُمور اريى ÒV ِريى ÔVو الوسائل ك وTرِّ اJٔسباب مسبِّب

/@٧٦ . ٢٢ ـ ا3ُمور تَْرِجُع Kِا�وٕا َخلَفُهم وما م ßvأيد Ò�ب ما َيعلُم

:@�òا ٕاجراء ã| له ¾Ìيک Jو ا% وبيد تعا�@, ا% ومن با% النفع أّن Fوك ـ ٨
من الÍÉر وQويز وحgه@, وٕاشارته بعلمه Jّٕا ا% غ� أحد ØÍÉي Jو ,@ ØÍ ÚÉال @كذلک
من مطلوب@, عادل وع	برنا¶ أمر وص2ح نيّة Mسن Jّٕا J@يتحقّق :@oا¡ك Ø ã0الغ ا%



٢٢٧ نفع

و¡صـول للتنبـيه أو للدين@, أو له Ø ãæروحا وٕانتاج مفـيد@, نافع وأمر Jزمة@, Vازاة
وجّل@, عّز ا% من يتحقّق أن Zكن J اXطلق اÍÈJٕار أّن GO Jو ا¡ّق@, ٕا� اJٕنابة
القادر وهو بوجه@, افتقار Jو احتياج Jو فيه ضعف J مطلق@, وعدل مطلق Ø ã0غ فٕانّه
فٕاّن حّق@, ٕاضاعة Jو ÍÈر Jو ظلم منه يتصّور ف2 حّد@, لقدرته وليس يتناهي J ]ا

وا¤دودّية@/ واJٕحتياج والفقر الضعف من هو ا Ø̂ ٕا اJُمور هذه منشأ

جهله جهة من نفسه@, جانب من هو ا Ø̂ ٕا ل2ٕنسان ا¡ادث ر ØÍÉالت Zأ@ك ٕاّن Øj
ا¡اصل الÍÉر أّن يظّن Øj ذلک@, غ� أو عدوانه أو اLرافه أو غفلته أو تقص�ه أو

سبحانه@/ ا% جانب من

/@٣٠ . ٤٢ ـ أيديكُم َكَسَبْت @ ßEف ُمصيبٍة ِمن أصاَبكُم وما

/@٢٥ . ٣ ـ ُيظَلمون 3 وُهم َكَسَبْت ما @ نَفٍس ُكلُّ وُوفِّيْت

الرحم@/ ـ ØÍÉال ـ ماّدة الباب توضيح ã| راجع

فهيى وبعمله@: باختياره ومتجلّية اJٕنسان أعFل ã|كانت ٕاذا واÒXضاّر اÒXنافع ـ ٩
هو ما ٕا� يش� أن ãÏÉيقت تعا� ا% من والعطوفة اللطف ولكّن اJنسان@, ٕا� راجعة
والض2ل ØÌ¿وال الفساد فيه ØFع ويyي سعادته@, ٕا�@ما@فيه العبد الص2ح@وا�ò,@ويرشد

ا¡ّق@/ عن واLJٕراف
:@ ã| Fك وهذا@

من ÔKأ@ك @Fه Ô\وٕا ِللنّاس وَمناِفُع Õَكب� jٕا Fzف «Ìُقل يْ ÒXوا مر Òòا َعن َيسألونََک
/@٢١٩ . ٢ ـ Fَنفعه

. ٢ الَمـحيضـ ã| النِّساَء فاعتـِزلوا أذًَي ُهَو ُقل الَمحيـِض َعن ويسألونََک
/@٢٢٢



نفق ٢٢٨

فٕاّن تعا�@, با% والÍÉر النفع اختصاص حكم عموم من يستث0× اXورد فهذا
وVازاة وعقاباً ثواباً فzا وقّرر أعFله@, ã| ل2ٕنسان اختـياراً أعطي قد وجّل عّز ا%

الدقيق@/ الكامل العدل ع	طبق

وهو التاّمة@, ومشيّته ٕارادته وIت وgMه ا% بتجويز ا¡قيقة ã| اJٕختيار فهذا
Oالف عم2ً يعمل أن للعبد وليس ا¡ّق@, وقضاءه ّ العاXيى النظم Oالف n ما جاٍر اٌز ÔV

النافذة@: ومشيّته حgه قبال ã| شيئاً Oتار وأن ,@ اGJٕيى والتقدير النظم

/@٢٩ . ٨١ ـ � ÒXالعا ربُّ Kُا َيشاَء أن ٕا3ّ َتشاؤون وما

وMسب اÇXتجّلية@, الذاتيّة رÇaانيّته ÏÉقت[ تعا� % النافعيّة أّن فظهر ـ ١٠
اXوجودات@/ ٕاNاد oتتم جهة ã|و واòلق التكوين تعقيب ã|و òلقه@, التامّة ربوبيّته

واXوانع@/ ال¿Ìور ولدفع العدل وJٕجراء النظم ¡فظ فهو الضاّر@: صفة وأمّا

دفع جهة الضاّر@: ã|و وبسطها@/ والنفع الرaة Jٕجراء ٕاثبات جهة النافع@: ãGف
الدفع@/ ãÏÉيقت مورد ã| ومنع

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

نفق@:
واlJخر وَذهابه@/ ء ãÏ¾ ع	انقطاع أحدYا يدّل صحيحان@, أص2ن نفق@: ـ مقا
الدابُّة نَفقت ـ فاJّٔول تقاربا@/ Fzف الك2م ل ُحصِّ �وم وٕاغFضه@/ ء ãÏ¾ ٕاخفاء ع	 ـ
نفَقْت وأنَفقوا@: َيِقف@/ Jو يَكُسد ف2 ãÏÉZ أ@نّه وذلک نَفاقاً@, عر السِّ ونَفَق ماتت@, نُفوقاً@:
وأنفق القوم@/ نفقُة نِفقت قد يقال@: ,@ Ò0ف ُء@: ãÏ¿ال ونفَق /@ ãÏÉ Ò] ا Øu@Jٔ والنَّفَقة ُسوقهم@/
/@ ا�ريى انقطاع Ìºيُع أيى ,@ ـْريى Ò�ا نَِفُق وفرس عنـده@/ ما ذهب أيى افتقر@, الرجل@:
موضع والناِفقاء@: مكان@/ ٕا� لص ÒU له اJٔرض ã| ٌب ÒÌ Òº النَّـفق@: ـ اlJخر واJٔصل
فانتفق@, برأسه الناِفقاء ب ÒÍÈ القاِصعاء قِبل من ãçأ فٕاذا ُحجره@, من بوع Òال� ُيرقِّقه



٢٢٩ نفق

اÇZJٕان فكأّن ُيظهر@, ما خ2ف rيك صاحبه Jّٔن النِّفاق@, ٕاشتقاق ومنه خرج@/ أيى
وهو واحد@, الباب ã| اJٔصل أّن وZكن خفاء@/ ã| اZJٕان من هو Oرج أو منه@, Oرج

اòروج@/
فيقال باÇGمزة ويتعّدي نِفـدت@, تِعـب@: باب من نفَـقاً الدراهُم نِفقت ـ مصبا
نفَقاً ãÏ¿ال ونِفق ونَفقات@/ وِرقاب@, رقَبَة مثل ِنفاق وbعها منه@, Ëºٕا والنفقَة أنفقxا@,
باب من نُفوقاً الدابُّة ونَفقت زاُده@/ ف0 الرجل@: وأنفَق أفنيـته@, وأنفقته@: ,@ Ò0ف أيضاً@:

النافقاء@/ çأ ٕاذا ال�بوع@: ونافَق ماتت@/ قعد@:

باXوت@: وٕامّا نَفاقاً@/ البيع نفق Lو بالبيع@: ٕامّا ونِفد@/ ÏÉم ء@: ãÏ¿ال نفَق ـ مفر
يكون قد واJٕنفاق وأنفقxا@/ الدراهم نفقت Lو بالَفناء@: وٕامّا نُفوقاً@/ الدابّة نفقت Lو

وتطّوعاً@/ واجباً يكون وقد غ�ه@, ã|و باXال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الدابّـة نفُق مصاديقه@: ومن جريان@/ ã| نفاد هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
ء ãÏ¿ال ونفق /@ ãÏÉتنق Ø�ح Gم وٕاجراؤها للعائلة والنَّفقة ا¡ياة@/ جريان بعد وموtا
الدراهم ونفق جريه@/ وانقطع ÏÉانق ٕاذا جريه ã| النَِّفق والفرس جريان@/ بعد بنفاده
ا�Çريان فـيه ويـقع أخري@, جهة ٕا� وUـرج مَدخل فيه ب ÒÌ Ò»ِل والناِفقاء ونفاده@/
ا�Çريان ã| امـتـداد ع	 تدّل اXمـدودة واJٔلف ,@ ãÏÉوينق منـه ـُرج ÒO Øj وا¡ركة
اJٔلف بوجـود النافقاء ã| وا�ريان الورود ع	 تدّل والنِّـفاق واXنافقة ا¢صوص@/

اJمتداد@/ ع	 الداّل

بل ثابت غ� وهو ا¡ياة جريان ã| برنا¶ ع	 يدّل أيضاً@: واXنافقة والنِّفاق
وعمله ظاهره جريان فٕاّن وال«Ìيرة@, وب�القلب بينه التخالف باعتبار , ãÏÉوينق ينفد



نفق ٢٣٠

ونّيته@/ باطنه خ2ف ع	

Øj معيّنة مّدة ٕا� والرواج ا�ريان Fzف لوحظ فٕاذا وق@: والسُّ عر السِّ نَفْق وأمّا
اJٔصل@/ مصاديق من فيكونا النفاد@:

دفـعة وزوال انتفاء ٕانّه والفـناء بالتـدريج@/ ء ãÏ¿ال فناء ٕانّه النفـد@: ã| وسبق
واJٕنعام اJٕعطاء من يعادله وما اJٕنفاق ب� الفرق الرزق@: ã| أيضاً وسبق واحدة@/

وغ�ها@/ والرزق

مأخوذ اJٔصل@, مصاديق من كونه ٕا� مضافاً ]ع0اJعطاء@: والنفقة واJٕنفاق
/@ ãbتطبي فرهنگ راجع ـ ال«Ìيانيّة من

غلب القلب@: ã| ما خ2ف ٕاظهار ]ع0 والنفاق اJعطاء@, ]ع0 اJٕنفاق ٕاّن Øj
اXفاعلة@/ من ãæوالثا اJٕفعال@/ باب من اJّٔول عرفاً@, اXعني� ã| FGFٕاستع

اJٕنفاق@: fن
/@١٠٠ . ١٧ ـ ا3ٕنفاق َخْشيَة Ôrمَسك ٔ3َ ٕاذاً@

/@٤٢ . ١٨ ـ فzا أنَفق ما Òَع� كفَّيْه ُيقلِّب فأصَبح

/@٣ . ٢ ـ ُينِفقون َرَزقناُهم ا ØWو َيشاء@, كيَف ُينفق َمبسوَطتاِن َيداه َبل

/@٤٧ . ٣٦ ـ Kا َرَزقكُم ا ØW أنِفقوا
/@١٧ . ٣ ـ با3ٔسحار نِفق�واXستغِفرين ÔXوا

مع0مطلق@, وهذا @وينفد@, ãÏÉينق@ Ø�جريان@ح ã|@وجعله ء ãÏ¾ ٕاجراء فاJٕنفاق@:
ٕا�الفاعل@وصدوره الفعل نسبة فيه اXلحوظ اJٕعطاء ٕا�مفهوم عرفاً أ@ّنه@ين½Íف Jّٕا

منه@/
النِّفاق@: ومن



٢٣١ نفق

/@١٠١ . ٩ ـ النِّفاق Òَع� َمَردوا دينِة ÒX ا أهِل وِمن
/@٩٧ . ٩ ـ وِنفاقاً كُْفراً @ أَشدُّ ا3ٔعراُب

/@١٦٧ . ٣ ـ ناَفقوا الَّذيَن وِلَيْعلَم
/@٦٧ . ٩ ـ بَعض ِمن م ÔÎ ÔÉبع ناِفقاُت ÔX وا ناِفقون ÔX ا

/@١ . ٦٣ ـ Kا َلرسوُل ٕانََّک ُد ÒÎ Ö¿ نَ قالوا@ اXنافقوَن جاَءك ٕاذا
/@١٤٠ . ٤ ـ يعاً Òb Ò Úsجه ã| والكاِفريَن Ò�ناِفقXا جامُع Kا ٕانَّ

ويستعمل اXفاعلة@, ã| Fك Tدود@, جريان ã| ]ع0اJمتداد اXناَفقة@: من النِّفاق

ã| ما خ2ف والعمل القول ã| يُظهر أيى ,@ ß�َمتخالِف وعمل اعتقاد امتداد ã|العرف ã|
دوام@/ له وليس ,@ ãÏÉقتXا بوجود ينفد أن ٕا� Tدود جريان له اJٕظهار وهذا ضم�ه@,

آخـر جرم ونفاقه الواقع@, ã| كافر هو واJُصول@: والدين اZJٕان ã| فاXنافق
واÍÈJٕار@/ واòدعة اJٕغواء يوجب

تعا�@: قوله تري ولذا

/@١٤٠ . ٤ ـ يعاً Òb Ò Úsَجه ã| والكاِفريَن Ò�ناِفق ÔX ا جامُع Kَا ٕانَّ
wم@/ اJٕهBم لشّدة اXنافقون ويقّدم

تعا�@: وقال

/@١٤٢ . ٤ ـ خاِدُعهم وهو Kَا اِدعوَن ÔO Ò�ناِفق ÔX ا ٕانَّ
/@١٤٥ . ٤ ـ النّار ِمَن ا3ْٔسَفِل َرِك الدَّ ã| Ò�ناِفق ÔX ا ٕانَّ

ْوء السَّ ظَّن Kبا Ò�اّن الظّ كات ßÌ¿ÔXوا Ò�ك ßÌ¿ÔXوا اXناِفق�واXناِفقات َب ويُعذِّ
ـ َمصـ�اً وساَءْت Ò Úsَجَهـ م Ô ÒG @ وأعدَّ م Ô Òyولع zم َعلَ Kُا وغِضب ـوء السَّ دائرةُ zم َعلَ

/@٤٨@.@٦



نفل ٢٣٢

من يتمكّن فٕانّه والكافر@, اÌ¿Xك واXسلم�من ل2ٕس2م ÍÈراً أشّد فاXناِفق
موافق@/ وبصورة Ø ã0دي بتظاهر والتلق� واJٕغواء اÍÈJٕار

/@٣٥ . ٦ ـ Êء Ú»ال ã| ÓF ُسلَّ ا3ٔرضأو ã| َنَفقاً َتبتَغيىَ أن اسَتَطعَت فٕان

وهو Tـدود Pريان يتّصف ما ]ع0 كَحَسن@: اJٔصل ã| صـفة أو Ëºٕا النَّفَق
فوق واJٕرتفاع ا�ريان وسيلة وهو لَّم السُّ مقابل وهذا رج@, ÒU له اJٔرض ã|ب ÒÌ Ú»ال

اJٔرض@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفل@:
ا Øu@Jٔ وغ�ها@, الص2ة ã| النافلة ومنه أنفال@, وا�مع الغنيمة@, النَّفَل@: ـ مصبا
نافلة الولد لولد ويقال مثلها@/ فلس مثل والنَّفْل نَوافل@/ وا�مع الفريضة@, ع	 زيادة
منه@/ ثواwا تريد J عطيّة وهو وغ�ه@, النفل له وهبت ونفَّلته@: الرجَل وأنفلت أيضاً@/
ما ع	 زيادة أيى عyم@, نف2ً أخذت :@ ãèأصحا ع	 وتنّفلت النافلة@/ فعلت وتنّفلت@:

أخذوا@/

من الطَّوع عطيّة النافلة@: منه وٕاعطاء@, ع	عطاء يدّل صحيح أصل نفل@: ـ مقا
النَّفَل@: الباب@: ومن الكث�العطاء@/ الرجل والنَّوفَل@: الص2ة@/ نافلة ومنه Qب@/ Jحيث

غِنموه@/ ما يُعطzم أيى ا¤ارب�@, يُنفّل اJٕمام أّن وذلک /@sالُغ

جَعل ٕاذا ند@: Ô�ا يُنفّل واJٕمام /@sالُغ النَّفَل@: الليث@: قال ـ ٣٥٥.١٥ الxذيب
ع Ú�َت عطيّة وكّل ع	اJٔصل@/ زيادة كان ما والنافلة@: مع0النَّفل اع ßbو غِنموا@/ ما Gم
وانتفل الولد@/ كان اJٔصل Jّٔن الولد@, ولد والنافلة@: نافلة@/ فهيى صدقة من مُعطzا wا

النوافل@/ Ø	ص وانتفل@: اعَتذر@/ ٕاذا الرجل@:

سجد@/ اuاَر@, هبط@, وَقع@, سَقط@, oنافَلq ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٣٣ نفل

والتحقيق@:

ã| وهو عنه@/ مyبطاً اJٔصل ع	 متفّرعاً كان ما اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
واGبوط@/ ]ع0السقوط الع�يّة

وولد وانكسارهم@/ القـتال بعد العدّو من أخذت ã�الّ الغنيمة مصاديقه@: ومن

ã| الواردة وهيى الصـ2ة من والنافلة وجوده@/ ã| أبيـه ع	 ومتفّرع تابع وهو الولد
والرفاقة اXصـاحبة بتبع تُعطَي ã Ø�ال والعطيّـة الفرائض@/ من اyXبطة اXتأّخرة اXرتبة

العبادات@/ نوافل ã| Fك الواجبة ا¡قوق أداء ع	 زائدة

]ناسـبة Qّوز فهو اJٕعتذار@: وأمّا اJٔصل@/ آثار من فهو الزيادة@: مفهوم وأمّا
اJٔصل@/ وجود ترك لواحق من @كونه

,@ Ó0ومع ماّدة متقاربة والنفق@: والنفح والنفخ والنفر والنفع والنفد النفذ ومواّد
ا�ريان@/ مفهوم وNمعها

/@١ . ٨ ـ سوِل والرَّ ِKِ ا3ٔنفاُل ُقل ا3ٔنفال َعن َيْسأُلونََک

عن Mرف واستعFله غ�Yا@/ أو @Jًما أو خ�اً شخص عن أمر طلب السؤال@:
عن ويyـبط يتفّرع ما وهو فَل النـَّ bع واJٔنفال وQاوز@/ وصدور ٕاخراج ع	 يدّل
منه اXسلّم والقدر مغلوبّيته@, بعد ا¤ارب العدّو من ويؤخذ bيب ما هنا واXراد أصل@/
والنفوس@: ãÏÈراJٔا وأمّا أساَري/ مقتول�@أو كوuم بعد اX#وكة@مyم اXنقولة اJٔموال

اُخر@/ أحكام فلها

ما كّل ومن مyا أعّم والغنيمة ا¡رب@/ دار من اXأخوذة mبالغنا Oتّص فالنَّفل
أعّم ا Øuٕا وأيضاً له@, مالكاً يكن n ا ØW معاملة@, غ� ومن التجارات أرباح من يتناول

واXعنوّية@/ اXاّديّة اXنافع من



نفل ٢٣٤

/@٧٢ . ٢١ ـ ناِفلًة ويعقوَب َق ٕاسحى لُه َهْبنا وَو ٕا�ا3ْٔرض@/// وُلوطاً يناه Ø ÒSو

متفّرعة هبًة@نافلة @ٕاÌºائيل ã0ب أبويى ß�ّٕاسحاَق@ويعقوب@نبي@oبراهJٕ @ووهبنا أيى
اXباركة@/ اJٔرض ã| واستقراِرYا النجاة عن

ٕاسحاق@, بعد متفّرعاً ٕا�كونه ٕاشارة ٕا�يعقوب@: راجعاً النفل يكون أن وNوز
يعقوب@/ راجع الّس2م@/ علzم oٕابراه ولد ولد وهو

/@٧٩ . ١٧ ـ موداً ÒT َيبعثَکربُّکَمقاماً Ïأن Ò»َع لََک نافلًة بِه ْد فxجَّ اللَّيِل وِمن

بـعض ٕا� راجع به@: ـ ã| والضم� للعبادة@, النوم من اJٕستيقاظ هو الxّجد@:
الكـ2م@, سـياق من اXفهوم ال¿Ìط �واب فيه والفاء ِمن@/ كلمة من اXفهوم الليل@,
صحيح@, غ� القرآن ٕا� الضم� برجوع والقول به@/ فxّجد الليل بعض وأمّا واXع0@:

الكرZة@: اlJية ã| القرآن فٕاّن

كاَن الَفْجِر ُقْرآَن ٕانَّ الَفْجِر وُقْرآَن اللَّْيِل َغَسق �ٕا مِس الشَّ لُدلوِك الّصhةَ أِقم
/@٧٨ . ١٧ ـ وداً ÔÎ Ö¿َم

/@hالكر القرآن ]ع0 J والضبط ]ع0التفّهم
عن ومتعّقب متفّرع الxّجد وهذا وأعFله@/ وعباداته الxّجد ٕا� راجعة فالنافلة
الليل صلوات من النوافل مyا اXراد وليس الص2ة@, أقم ã| اXذكورة اXفروضة الص2ة

مصاديقها@/ من كانت وٕان اXعمولة@,
الفرائض@, ã| الّذيى الوجوب مرتبة عن وسقوطها ع	تفّرعها يدّل النافلة فقيد
مع وجوwا@, ع	 Jو الصلواتيّـة النوافل خصـوص ع	 الكرZة اlJية ã| دJلة ف2

معناه@/ ٕا� وبالتوّجه بالنفل ´Í½الت
بقوله@: التعليل هذا ع	 ويدّل



٢٣٥ ãن�
/@٧٩ . ١٧ ـ َمقاماً ربُّک يبَعثَک Ïأن Ò»َع

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

:@ ãن�
َء ãÏ¿ال ونفيت منه@/ وٕابعاده ء ãÏ¾ من ء ãÏ¾ تعرية ع	 يدّل اُصيل :@ ãGن ـ مقا
ال#اب من تَنفـيه ما الر´@: Û ãGوَن /@ ×Gيُن ّ ديى الرَّ والنُّفاية@: انتفاًء@/ هو G وانتَ نفياً@, أنفيه
ما اXاء@: Ø ãGوَن ـه@/ ترشُّ أو ´ الرِّ تَنفيه ما طر@: ÒXا Û ãGوَن يطان@/ ß¡ا اُصول ã| يصـ� Ø�ح

اXائح@/ ظهر ع	 شاء الرِّ من تَطاَيَر

ÒGون /@ ÒGفانت اJٔرض@, وجه عن دفعته رمي@: باب من ا¡½Ï@نفياً َنَفْيت ـ مصبا
ٕاذا النَّسب@: ونفيُت /@Gفانت نفيته ُتثبته@: Jو تدفعه ء ãÏ¾ لكّل قيل Øj /@Gانت أيى بنفسه@,
يتسّلط ا Ø̂ فٕا بصفة@: موصوف ء ãÏ¾ ع	 ãGالن ورد وٕاذا النسب@/ Ø ãGمن والرجل تثبته@, n
ا¥Çرة وهيى الصفـة انتفت وٕاذا /@ Òmقا رجَل J Lو متعلَّـقاtا@, دون الصفة تلک ع	
كقوله واتّساعاً@, Vازاً به@, اJٕنتفاع لعدم اXوصـوف ع	 ãGالن وقوع ساغ اXقصودة@:

طّيبة@/ حياة يي ÒJ J أيى يَي@, Ö ÒJ3و فzا وُت ÒZ3 ـ تعا�

/@ Ø ãGمَن فهو طردته@, ٕاذا نفياً@, وغ�ه الرجَل نفيُت الليث@: ـ ٤٧٥.١٥ الxذيب
اية Ôال� مثل القليل@, Ø ãGنÒXا والنُّفاية@: رَدْدته@/ ٕاذا وُنفاية@, نفياً أنفيه ء ãÏ¿ال نفيت ويقال@:

والنُّحاتة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
باخت2ف اXعO0تلف وهذا اJٕثبات@, ما@يقابل هو اXاّدة@: ã| الواحد أّن@اJٔصل
تنّحي فيقال@: والتنحية@, بالتنّحيى يتحقّق اXصاحبة@, مورد ã| اJٕثبات fقابل اXوارد@/
باJٕخراج يتحقّق واXكان@: البلد ã|و نَفـيه@/ أيى وأزاله@, ودفعه يه ØLو عنه@/ ÒGون عنه



نقب ٢٣٦

:@ ا�اريى اXاء مورد ã|و منه@/ وبّعده أخرجه أيى بلده من نفَيه يقال@: والتسي�, والتبعيد
وأزاله@/ موضعه من وحّر@كه aله أيى الغثاَء نGالسيُل يقال@: واJٕزالة@, با¡مل يتحقّق

أثارته@/ أيى ال#اَب الر´ نفت يقال@: واJٕثارة@, Ì¿بالن يتحقّق الر´@: مورد ã|و
اXوضوعات باخت2ف Oتلف واحد أمر وهو اJٕثبات@, قبال ã| ãGالن أّن فظهر
اJٕخت2ف ا Ø̂ وٕا واحد, @أمر Ø ãbا¡قي ا�امع فاXفهوم @Mسبه@, ãÏ¾ كّل انتفاء فٕاّن واXوارد,

اXوارد@/ ã|التعب�ات ã|
أو ُيقتَّلوا @أن َفساداً ا3ٔرض ã| وَيسَعون وَرسولَه Kَا اِربون ÔJ الَّذيَن َجزاؤ ا Ú̂ ٕا

/@٣٣ . ٥ ـ ا3ْٔرض ِمَن ُينَفوا أو ع@/// ُتقطَّ أو ُيَصلَّبوا@

Øj /@ Ø ã Ø	ك ّ فوريى ãGون اXـحاربة زمان ã| مقابَلَة وهو اJُو�@, اXرحلة ã| فالقتل

Øj و[هيل@/ تنفيس التأخ� ã|و ا¡رب@, انقضاء بعد ثانـويّة مرحلة ã| لب الصَّ بعده
وبعده البـدن@/ [ام دون اJٔعضاء ببعض ويتعلّق Ø ãا�bٕا ãGن وهو اJٔعضاء قطع بعده

والرفاهّية@/ العيش ãGن وفيه واستأنسwا@, توطّن ã�الّ واJٔرض البلد عن ãGالن

أجرامهم@/ ا£رم�وخصوصيّات اXراتب]قتÏÉطبقات وهذه
عبارة والفسـاد كا¤اربة@/ اJٔرض ã| الفساد أّن ع	 دJلة الكرZة اlJية ã|وoتتم خّط ã| والت¿Ìيع ت¿Ìيعاً@, أو تكويناً واJٕعتدال النظم ã| اخت2ل حصول عن

خر@/ lJا ã| اJٕخت2ل ي2زم Fyم واحد كّل ã| واJٕخ2ل التكوين@,

فـهو وبت¿Ìيعه@, بتكوينه مقابلة لكونه وبرسوله@, با% Tاربة Fzف واJٕخ2ل
وبرسوله@/ با% Tاربة ا¡قيقة ã| أيضاً

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

نقب@:
نَـقباً@/ ينقُبه ا¡ائَط ونَقب ء@/ ãÏ¾ ã| فتح ع	 يدّل صحيح أصل نقب@: ـ مقا



٢٣٧ نقب

ُنِقبت َنقيب@: وكلب ِمنقب@/ ا¡ديدة وتلک ماء@/ مyا ليخرج الدابّة َة ØÌ Ôºينُقب والبَيطار
واÇÒXنقبة@: والنَّـقب ـيف@/ الضَّ صوته يسمع لئ2ّ اللئام يفعله صوته@, ليضُعف َغلَصمتُه
م@/ Ôyوضمي شاهدهم القوم@: نقيب والنَّقيب@: ساروا@/ الب2د@: ã| ونقّبوا ا�بل@/ ã|@الطريق
حسن ء ãÏ¾ ا Øu@Jٔ صحيح@, وقياÎºا الكرZة@/ الفَعلة نقبة@: ÒXوا اُمورهم@/ عن ُينّقب Jٔ@نّه

للمرأة@/ النقاب الباب@: عن شّذ ا ØWو عنه@/ ُنقِّب كأ@نّه ر@, ßÎ Ô¾ قد
من ينَقب فَّ Ôòا ونِقَب خرقته@/ قتل@: باب من نقباً وLوه ا¡ائَط نقيب ـ مصبا
نَقباً نقبته فيقال@: با¡ركة ويتعّدي ناِقب@, فهو Hّرق@, أيضاً@: ونِقب رّق@, تعب@: باب
ُنقباء@/ وا�مع عريف@, أيى نقيب@, فهو ِنقابة@, ع	القوم ونقب خرقته@/ ٕاذا من@باب@قتل:
بالنقاب@/ وجهها غّطت وتنّقَبْت@: وانتقَبْت وكتب@/ كتاب مثل ُنُقب bعه اXرأة وِنقاب

التPيل@: ã| Ì Ù»ُف وكذا وتَفّحص@/ لّل ÒH أيى نقَّب ـ ١٠١ اJٕشتقاق

/@٣٦ . ٥٠ ـ الِبhد ã| فَنّقبوا@

عنه@/ فحص ٕاذا خ�ه@: عن ونقَّب Hّللوا@/ أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ّ ماّديى ã| كان سواء وتدقيق وHليل Mث هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

الث2ثة@/ القيود فيه وي2حظ /@ ّ معنويى

ã|و للدابّة ة ØÌ Û»وال ّف Ôòا ã| وكذا بدّقة@/ وشقّه ا¡ائط خرق مصاديقه@: ومن
وا¡لق@/ الرأس ب� ما وهيى الَغلَصمة

حاtJم وIقيق القوم ِنقابة موارد ã| Fك اXعنويّات@: ã| والتدقيق البحث وأمّا
أعّم@/ فيكون ومعنوّية@: ماّديّة اJُمور bيع ã| النقابة مطلق منه اُريد وٕاذا وعقائدهم@/



نقب ٢٣٨

دّقـة@, وله واJٕرتفاعات@, ا�بل خ2ل ã| فٕانّه ا�بل@: ã| الطريق مفهوم وأمّا
فيه@/ وُشّق ا�بل ã|ث ÔM فكأ@نّه

وOرق ُيثَقب فٕانّه والتنّفس@, للرؤية ُثَقب ذا كونه فباعتبار للمرأة@: النِّقاب وأمّا
ومن واختـياره@/ النقاب أخذ هو والتنّقب@: اJنتقاب ومع0 للمشاهدة@, لطيفاً دقيقاً

التغطية@/ آثاره

. ١٨ ـ َنقباً @لُه اسَتطاعوا وما َيظهروُه أن اْسَتطاعوا fا ديد@/// Ò¡ا ُزبَر ãæآتو
/@٩٧

أن يسـتطيعوا n Mيث عليه@, اXذاب والِقطر ا¡ـديد بُزَبر دم الرَّ هذا Ørف أيى
فيه@/ ينفذوا Ø�ح Oرقوه

يصـ ÒTَهلِمن الِبhد@ ã| فنقَّبوا َبطشاً م Ôyم ُهمأشدُّ َقرن قبَلهممن أهَلكنا وكَم
/@٣٦ . ٥٠

@آية@١٢@: ã|@ويقول@تعا� السورة@, @صدر ã|@الكافرين راجع@ٕا� @قبلهم : ã| الضم�

ود@/ Ò\و سِّ الرَّ وأصحاُب نوٍح قوُم َقبلهم َبت @كذَّ

الب2د@: ã| والتنقيب خر@/ lJ مقارناً bعيّة أو زمان عن عبارة الَقرن أّن وسبق
أعّم البلد فٕاّن ا¢تلفة@, واJٔما@كن ãÏÈراJٔا ã| والتخليل والتدقيق التحقيق عن عبارة
Çم Øu إ Øj واuJٔار@, البئار وحفر بالعFرات فzا يبحثون فكانوا وغ�ها@, اXعمورة من
وعلومهم واُمورهم حاtJم ã| والتدقيق التحقيق جهة من الب2د bاعات ã| نقّبوا

وصنائعهم@/

مسـتقبل ã| ØFع وتباعـداً وSاة Hلّصاً يوجـب هل والتدقيق التنقيـب وهذا
Hلٌّص وأقوياء أشّداء وهم قبلهم Xن ّصَل ÒI وهل واlJخرة@, والق� اXوت من أيّامهم

وSاة@/



٢٣٩ نقذ

القـاطع النـظام وضوابط العوامل Iت ومقهور خاضع اJٕنسان أّن GÇO@Jو
ا% ٕارادة Iت مقهورة هيى ا Ø̂ ٕا وا¡وادث الضوابط وهذه العاXّية@, ا�ارية وا¡وادث
أن له Zكن فكيف الشخصّية@, أعFله Tدودة ã| Jّٕا له اختيار J فاJٕنسان وتقديره@,

وتقديراته@/ اGJٕيّة الضوابط عن نفسه Oلّص
/@١٢ . ٥ ـ َنقيباً ÒÌ Ò¿َع ã�اث م Ôyم وَبَعْثنا ٕاÌºائيل ã� بَ ميثاَق Kُا وَلَقدأَخذ

ا% بعث وقد /@oصq Ø ã ّالن يعقوب أوJد من سبطاً Ì¿ع ã0اث ٕاÌºائيل بنو @كان
والتحقيق سبط بنقابة مأموراً كان مyم واحد كّل نقيباً@, Ì¿ع ã0ثJا وفzم بيyم من

ومصا¡هم@/ أحواGم جريان ã| والنظارة اُمورهم ã| والتدقيق والتفتيش

وُربع وُثلث نصف الكسور من له كامل عدد أّول Ì¿ع ã0ٕاث عدد أّن GO@Jو
هذا من اJٕرث ã| ال«Îام يفرض وع	هذا وفرٌد@/ زوٍج وزوُج زوج وفzا وُسدس@,

العدد@/

kخا سيِّدنا أوصياء أّن Fك نفسـاً@/ Ì¿ع ã0ٕاث :@oعq Ï»لعي ا¡ـواريّون وكان
خليفة@/ Ì¿ع ã0اث كانوا oصq اJٔنبياء

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

نقذ@:
لّص@/ ÒH تِعب@: باب من نَقَذاً فنِقذ منه@, خلَّصـته ٕاذا ,@ ØÌ¿ال من أنقذتُه ـ مصبا

أنقذته@/ ما والنََّقذ@:

خّلصـته@/ منه@: وأنقذته ء@/ ãÏ¾استخ2ص ع	 يدّل صحيح أصل نقذ@: ـ مقا
َنَقذ@/ فهو أنفذتَه ما وكّل نقائذ@/ وأفراس آخرين@, قوم من اُخذ َنقيذ@: وفرس

والنقيذة@: والنَّقيذ والنَّقَذ واستنقذه@, وتَنقّذه هو وأنقَذه Sا@, نَقْذاً@: يَنقُذ نقَذ ـ لسا



نقذ ٢٤٠

:@ ّ اJٔزهريى َنقيذ@/ واحدها العدّو@, أو النّاس أيديى من تُنُـقِّذت َنقائذ@: وَخيل ما@اسُتنقذ@/
خّلصته@/ أيى وتنّقذته@, واستنقذته وأنقذته نقَذته تقول@:

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

والتحقيق@:

ã| وي2حظ /@ ØÌ¾و ابت2ء Tيط عن تنجـية هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن
خلط@/ عن وتنقية تصفية جهة التخليص@: ã|و تنحية@/ ã| تنجية مطلق جهة التنجية@:

ء@/ ãÏ¾ عن النفاذ مطلق اòروج@: ã|و
Í½ن باب من كان ٕاذا@ ومتعّدياً تعب@, باب من كان ٕاذا Jزماً يستعمل والنَّقذ

ã|و واJٕختيار@/ اXطاوعة جهة التنّقذ@: ã|و الصدور@/ جهة اJٕنقاذ ã| وي2حظ /@Í½ين
الطلب@/ جهة اJٕستنقاذ@:

َشـْيئاً باُب الذُّ م Ö{ َيْسـلُ وٕان ///@ باباً ذُ ُلقوا ÒO لَن Kِا دوِن ِمن َتدعوَن الَّذيَن ٕانَّ
/@٧٣ . ٢٢ ـ َيستنِقذوه @3

باXزاولة اòارج ã| ويتحقّق Ø ã	عم الطلب وهذا النقذ@, طلب ]ع0 اJٕستنقاذ@:
والتنّقذ@/ ب�النقذ Dف مرتبة ã| اXع0 وهذا النقذ@, ٕاNاد ã| عم2ً واJٕجxاد

وهو عم2ً@, الطلب هو واXتصّور Wكن@, غ� النقذ أّن ٕا� ٕاشارة به والتعبـ�
/@ Ø ãGمن اXورد ã| أيضاً

/@٢٣ . ٣٦ ـ ُينِقذون و3 ًة@/// ÒGآ ُدونِه ِمن ُذ ß ØHأ َء

/@ ØÍ ÔÉب الرaن ãæيريد ØFع ٕانقاذيى يستطيعون J Gة lJا هؤJء أيى

/@١٩ . ٣٩ ـ النّار ã|َمن ُتنِقذ الَعذابأفأنت كلمُة َعلَيه َحقَّ ن Ò Òfأ
:@@٨ آية ã| Fك السورة@, ã| عنه اXبحوث اJنسان ٕا� راجع ا¢اطب الضم�



٢٤١ نقر

ار@/ النّ ِمنأصحاِب ٕانََّک hًقلي بكفرَك ّتْع Ò] ُقل ///@ ØÍÔÈ ا3ٕنساَن َمسَّ وٕاذا

:@٤٩ آية ã|و
ِنْعَمًة@/ لناه خوَّ ٕاذا Ú Ôj َدعانا ØÍÔÈ ا3ٕنساَن َمسَّ فٕاذا

:@٥٦ آية ã|و
wا@/ بَت فكذَّ ãçآيا جاَءتَک َقد Ò� بَ طُت@/// فرَّ ما Òَع� Òç ÒÌ»َح يا نَفٌس تَقوَل أن

وأعFله نيّاته سوء جهة من عليه النازل العذاب أّن ٕا� يتوّجه أن فل2ٕنسان
منه@/ ويُنقذه عنه يكشف أن أحد J@يستطيع

فأنَقَذ@كُم اِر النّ ِمَن ٍة ُحْفَر َشفا@ َع� Ôrوُكن ُقلوبُكم@/// Ò�ب فأ لََّف أْعـداًء@ Ôrُكن@ ٕاذ
/@١٠٣ . ٣ ـ ِمyا@

ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا اJٕنسان@: Jٔفراد Ø ãbا¡قي اد ØIJٕوا والتعاون التأ@لّف أّن GO Jو
مـنقادين خاضع� كلّهم يكون Ø�ح واحداً@, والروحانيّة اXاّديّة حياtم برنا¶ @كان

الوجوه@/ من بوجه بيyم اخت2ف يوجد Jو ال�نا¶@, ذلک ضوابط Iت مطيع�

والتوافـق والتأ@لّف اد ØIJٕا لتحقّق جامع عنوان وأحسن برنا¶ Økأ واJٕس2م
وباطناً@/ ظاهراً اJٕخت2ف ورفع

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

نقر@:
ل2ٕنسان@/ كالفم له واßXنقار التَقَطه@/ قتل@: باب من َنقراً ّب Ò¡ا الطائر نقر ـ مصبا
يصيب Ø�ح ناِقر له وJ@يقال َنواقر, وا�مع ناِقر, فهو أصابه@, نقراً: اGدَف ال«Îم ونَقر
الدعـوة Ëºوٕا دعـوته@, القوم@: ب� من بٕاdه ونقرت ِعبُته@/ الرجَل@: ونقرت اGدف@/
الركوع Ør يُ nو فzا أÌºع ٕاذا الديک@, َنقر ص2ته ã| ونقر كذلک@/ به وانتقرت النََّقري@,



نقر ٢٤٢

عنه@/ يى Ôuو فzا@, ويُنبذ ُتنَقر خشبة والنَّق�@: النَّواة@/ ظهر ã| النُّكتة والنَّق�@: والسجود@/
والنـقرة@: عنه@/ Mثَت ٕاذا اJٔمر@, عن نقرت قيل ومنه حفرtا@, نقراً@: اòشبة ونقرت
غ�كب�ة@/ اJٔرض ã| ُحفرة والنُّقرة@: ت�@/ هيى الذوب وقبل الفّضة@, من اXذابة القطعة

معروف@/ مرض والنِّقرس@: الدماغ@/ آخر ã| حفرة الَقفا@: ونُقرة

فيه oُحفرة فيه qص�ت َزم Ôt Ø�ح ء ãÏ¾ ع	قَرع يدّل صحيح أصل نقر@: ـ مقا
ونَقرت فيه@/ يؤّثر Ø�ح ء ãÏ¿ال به َينقر Jٔ@نّه الطائر@, ِمنقار منه فيه@/ يتوّسع Øj َهزمة@,
وذلک علمُته@, Ø�ح اJٔمر عن نّقرت الباب@: ومن ا¡ديدة@/ تلک وهيى باXناقر حي الرَّ
ُنقر قد كأ@نّه يل@, السَّ ماء فيه bيب موضع والنُّقرة@: فيه@/ َنقٌر به علمک كأّن عنه@, ثک ÒM
ã| ُنقرت قد ا Øu@كأ الرؤوس ضيّقة ِصغار آبار وهيى ِمنقر@, ناِقر ÒXا وواحد فُهِزم@/ نقراً
اJٔصل@, أيى النَّق�@, hكر وف2ن فيه@/ ويُنبذ ُينقر شـجرة أصل والنَّق�@: َنقراً@/ اJٔرض
bاعة يدعَو أن النََّقري@: َدعاهم وقوGم@: منه@/ خرج Ø�ح عنه ُنقر الّذيى اXكان @كأ نّه
اXلک فيه يَنفخ الّذيى ور الصُّ والناقور@: صحيح@/ قياس وهو ُلؤمه@, من آخرين ويَدَع
عنه@/ Mثَت ٕاذا اJٔمر@, عن نّقرُت الباب@: ومن بَقرعه@/ � ÒXالعا ينُقر وهو القيامة@, يوم

أقلع@/ ٕانقاراً@: ء ãÏ¿ال عن أنَقر اJٔصل@: عن شّذ ا ØWو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو الطائر من كاXنقار عضو بوسيلة خفيف ÍÈب اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

ã| ليوِجد والفأس@, نقر ßXكا آلة بوسيلة أو ا¡يوان@, من ا¡افر أو اJٕنسان من اJٕصبع
معنوّية@/ أو ّ ماّديى ã| نظ�ها@, أثراً أو ثقبة ء ãÏ¿ال

ال«ÇÎم وَنقر ]ßن«Ìه@/ الطائر وÍÈب ]نـقاره@/ الديک ÍÈب مصاديقه@: ومن
حديد@/ ]نقر حي والرَّ ا¡جر ونقر وأصِلها@/ والشجرة اòشبة ونقر اGدف@/ وٕاصابته



٢٤٣ نقر

أثر وٕاNاد العلميّة اXباحث ã| ك2م أو فكر بوسيلة كالبحث اXعنويّات@: ومن
معنوّية@/ جهة ã| واJٕنتقاد والتعييب موضوعاtا@/ ã|

فرة@/ Ô¡وكا فيه@/ ينقر الّذيى اXاء كبقيّة ُينَقر@, ]ع0ما كاللقمة والنُّقرة
وغ�ه@/ الشجرة كأصل منقوراً@, بكونه يتّصف ]ع0ما والنق�فَعيل

الشديد@/ الكث� النقر به يكون ما كالفاروق@: مبالغة صيغة والناقور

الصـ2ة ã| والنقر ودعوته@, القـوم من فرد وانتقار ّب@, Ò¡ا انتقار oمفاه وأمّا
خـطاب وÍÈب ّب@, Ò¡وا اJٔرض عـ	 اXنـقار ÍÈب فzا لوحظ فٕاذا والسجود@:
مصاديق من فتكون علzا@: يُسَجد ع	أرض ا�}ة وÍÈب ع	شخص@, وٕاصابته

اJٔصل@/

/@٥٣ . ٤ ـ نَق�اً النّاَس 3@يؤتوَن فٕاذاً@ لِک ÔXا ِمن َنصيٌب م Ô ÒG أم
/@١٢٤ . ٤ ـ نَق�اً ُيظلموَن و3 الّصا¡اِت@/// ِمن َيعمْل وَمن

ع	 تدّل اXش}ة الصفة فٕاّن Jزماً@, َتنّقر ]ع0 الع� ØËÉب نقر من فَعيل النق�
مـع0 وهذا منه@, يتحّصل ما ع	 يى اXتعدِّ الفعل من الصـفة فتدّل واللزوم@, الثبوت

]ع0اXفعول@/ ٕانّه اXوارد@: هذه ã| قوGم
وهـو واحدة@, مّرة ُينقر ما ]قدار يكون ما اlJيتـ�@: ã| الكلمة هذه من يراد

اXنقورة@/ اXلتقطة كا¡بّة بالتنّقر@, اXتّصف
التفاس�@/ ã| Fك وغ�ها النواة نكتة Rصوص اختصاصه يصّح Jو

/@٨ . ٧٤ ـ َعس� يَومٌ  َيومئذٍ  فذلَِک اقوِر النّ ã| نُِقَر فٕاذا@

والتفّرق الPع يتحّصل Ø�ح وقواه@, بالبدن اXتعلّق ا¡ا@كم الروح ã| النقر اXراد
باقياً الروح bويب وحكومته@, ونظارته الروح تعلّق وينقطع وا�سد@, الروح ب� Dف



نقص ٢٤٤

حيوانّية@/ أو روحانيّة الدنيوّية@, حياته أيّام ã| اXكتسبة وصفاته تعلّقاته مع

البـدن ã| النـافذ اXدّبر اXدير وهو ا¡ا@كم@, اXتعلّق الروح ذلک هو فالناقور
وQهñاته@/ وقواه وأعضائه

من النقر هذا ينتقل Øj الروح ã| يؤّثر ّ معنويى وIريک Ø ãæروحا أمر النقر فهذا
تعا�@: قوله ã| Fك وهذا@ ,@Fyبي والتفّرق اJٕنðاع فيتحقّق البدن@, ٕا� الناقور

/@١٠١ . ٢٣ ـ يومئذ م Ô Òyبي أنساَب hف وِر الصُّ ã| فٕاذا ُنِفَخ
ã| اXؤّثر هو اXبـ0 هذا ع	 الروح فٕاّن الناقور@: ã| اXبالغة بصيغة والتعبـ�

وأحواله@/ أطواره bيع ã| والناقر دا_اً البدن

الرّب@, أمر ومن روحـه من وهو وجّل عّز ا% من نفخـة فٕانّه فيه@: النقـر وأمّا
واحدة@/ وٕاشارة واحد نقر تنبzه ã| ãGفيك

ع	البعث: ا¡مل من وأنسب أو� الروح ونزع اXوت ع	حالة ا¡مل @ٕاّن Øj
وزمانه خصوصّيته@وكيفيّته معلوم@ل2ٕنسان زمانه@وغ� @بعيد ّ عموميى جريان البعث فٕاّن
اXقطوعة اJُمور من وهو اJٕنسان, لكّل@من@أفراد 2Rف@اXوت@اXشاهد وهذا ومكانه@,

قريب@/ من الواقعة

]راده@/ أعلم وا% الكرZة@, مع0اlJية ã| فكرنا ٕا� سبق ما هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نقص@:
ونقصته ُء ãÏ¿ال ونقَص الزيادة@/ خ2ف النقص هيى واحدة كلمة نقص@: ـ مقا

ينقص@/ ء ãÏ¾ أيى نقيصة@, به ما يقال@: العيب@, والنقيصة@: منقوص@/ وهو أنا@,

[امه@, بعد ء ãÏ¾ منه ذهب وانتقص@: ونُقصاناً@, قتل باب من نَقصاً نقص ـ مصبا



٢٤٥ نقص

منأطراِفها, Îا Ô½َننق القرآن@ـ جاء الفصيحة@وwا اللغة هذه وJيتعّدي, يتعّدي ونقصته
فصيح@/ ك2م ã|يأت nو والتضعيف@, باGمزة يتعّدي ضعيفة@: لغة ã|و و@غ�منقوص@/
ودرهم مثله@/ وانتقصته حّقه@/ زيداً نقصت فيقال@: مفعول�@, ٕا� بنفسه أيضاً ويتعّدي

الوزن@/ غ�تاّم ناقص@:

ء ãÏ¿ال قدر ويكون مصدراً@, يكون والنقصان ا¡ّظ@/ ã| اÌ»òان النَّقص@: ـ لسا
وانتقص قلي2ً@, قلي2ً منـه أخذ وتنقََّصـه وانتقَصـه ينقُص@/ ُء ãÏ¿ال نقَص اXنقـوص@/

استحّط@/ أيى ا¥َن@, اXش#يى واستنقَص وواقع@/ Jزم نقص@, ُء@: ãÏ¿ال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا� ء ãÏ¾ ٕانÊÉم الزيادة فٕاّن الزيادة@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
سواء [اماً@/ كونه عن أيى عنه Ì»ك والنقص غ�ه@/ من أو جنسـه من [امه بعد آخر

معنوّية@/ أو ماّديّة جهة ã| كان وسواء الكيفّية@, أو يّة Øgال من النقص @كان

:@ ã| Fك ـ اXاّديّة ãGف

/@٤ . ٥٠ ـ كتابحفيظ وعنَدنا مyم َتنُقصا3ٔرُض ما علمنا قد

/@٤١ . ١٣ ـ ِمنأطراِفها ½Îا َننُق ا3ٔرَض ãçنأ أ@نّا يََروا Òn أَو

/@٤٤ . ٢١ ـ منأطرافها ½Îا ا3ٔرضَننُق ãçنأ أ@نّا يََرون hأف

وحيوان@/ ونبات وتراب bاد من ال«Êء سفُل@ويقابل ما كّل ا Øu@سبق@أ اJٔرض@:
من ء ãÏ¿ال منxي هو والطََّرف /@Jًمعقـو أو Tسوساً ب«Îولة ء ا£يى مطلق واJٕتيان@:

جانب@/ أيى

وحيواuا ونباtا bادها من وينقص Øويتغ� يتحّول ما ٕا� نقصاuا ã| والنظر



نقض ٢٤٦

وÇwذا والنقيصـة@, والزيادة التحّول ã| دا_اً وQلِّياtا بتظاهرها فاJٔرض وعFرtا@,
مص� ã| له وتنبّه ع�ة هذا ã|و اJٕنسان@/ تعيّش يتحقّق الفصول باخت2ف التحّول

بعثه@/ ويوم أمره وعاقبة عيشه

:@ ã| Fك ـ الزمان ã|و
/@٣ . ٧٣ ـ hًقلي منُه انُقْص أو ِنْصَفه hًَقلي ٕا3ّ اللَّْيَل ُقم

/@١١ . ٣٥ ـ كتاب ã| ٕا3ّ ُعُمره َينُقصِمن و3 ر ُمعمَّ من ر يُعمَّ وما

الزمان@/ من Tدودان مقداران والعمر الليل

:@ ã| Fك وغ�Yا@, يّة Øgوال الكيفيّة من اJٔعّم ã|و
َيـنُقصوكُم Òn Ø Ôj ك� ßÌ¿Xا من Ôkعاَهد الَّذيَن ٕا3ّ اÌ¿ÔXك�@/// من ٌء َبريى Kَا ٕاّن

/@٤ . ٩ ـ شيئاً

ولذا علzا@/ تعوهد ã�الّ مصاديقه من Jو التعاهد@, مواّد من شيئاً ينقصوا n أيى
العاّمة@/ اJٔلفاظ من وهو ء@, ãÏ¾ بكلمة اXنقوص عن Øع�

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

نقض@:

ãæعاXا ع	مع0من دّل ا Ø[ور ء@, ãÏ¾َنكث	ع صحيح@يدّل أصل نقض@: ـ مقا
يـقال ولذلک اXنقوض@/ والنقيض@: والبناَء@/ ا¡بَل ونقضت الصوت@/ من جنس ع	
من الشعر ã| واXناقَضة أنقاض@/ وbعه نَقَضه@, اJٔسفار كأّن ِنقض@, اXهزول@: للبع�
الّصـوت@: أمّا أيضاً@/ منه العهـد ونقض صاحبه@/ به أرَّ ما ينقُض أن يريد كأ@نّه هذا@,
صوت Gا تنتِقض@فيسمع ا Øu كأ اJّٔول@, قريبمن وهو نَقيÎÉا@, اÒXفاصل فيقال@لصوت

صّوتت@/ جاجة@: الدَّ وانقضت ذلک@/ عند



٢٤٧ نقض

اXنقوض@, ]ع0 aل@: مثل والنِّقض قتل@, باب من نقضاً البناء نقضت ـ مصبا
Îم ÔÉوبع ُهدم@/ ٕاذا اXنقـوض البـناء Ëºٕا النُّقض قال ,@ ØËÉال ع	 ّ اJٔزهريى Í½واقت
حللت أيضاً@: نقضاً ا¡بل ونقضت ُنقوض@/ وا�مع ,@ ØËÉال وZنع Ì»الك ع	 Í½يقت
الطهارُة@: وانتقضت بنفسه@/ هو وانتقض أبطلته@/ ٕاذا أبَرَمه@, ما نقضت يقال ومنه َبْرمه@,
َتدافعا@, الك2ماِن@: وتَناقَض فسد@/ التئامه@: بعد واJٔمر ُبرئه رح@بعد Ô�ا وانتقض بطلت@/

أثَقله@/ الظَّهر@: مُل ß¡ا وأنقَض تناقض@/ ك2مه ã|و خر@, lJا نقَض واحد كّل @كأّن

نَقض النَّقض@: الصحاح ã|و ِبناء@/ أو َعقد من أبرمَت ما ٕافساد النَّقض@: ـ لسا
اJٕبرام@/ ضّد النقض@: غ�ه@: والعهد@/ وا¡بل الِبناء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اJٕبرام@, خ2ف وهذا وحّله@/ اُحِكم ما نكث هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
م Ò�Xا ا¡بل نقض مصاديقه@: ومن ونظ�Yا@/ وخلط بفتل ء ãÏ¾ ٕاحكام اJٕبرام فٕاّن
القـاطع@/ الكـ2م ونـقض ال2ّزم@/ والعقد العهد ونكث ا¤كم@/ البناء ونقض اXفتول@/

رح@/ Ô�ا من برٔي ما ونقض با¡دث@/ ونقضالطهارة

ء@/ ãÏ¾ وحّل نقض أثر ã| ا¡اصل الصوت فهو الصوت@: وأمّا

/@٩١ . ١٦ ـ َتوكيدها بعَد اZ3ٔاَن َتنُقضوا و3

/@٢٧ . ٢ ـ ِميثاقه َبعِد ِمن Kِا عهَد ينُقضوَن الَّذيَن

/@٢٠ . ١٣ ـ اXيثاق ينُقضوَن و3 Kِا بعهِد يوفوَن الَّذيَن

/@١٣ . ٥ ـ َلَعنّاُهم ميثاَقُهم م ßÎ ßÉنَْق ßEف
والوكـد@, واJٔ@كـد@, والقــّوة@/ الشّدة مفهـوم من مأخوذ وهو ا¡لف ا¨ـ�@:



نقض ٢٤٨

اXواّد@/ راجع ـ وتشديد ع	ٕاحكام تدّل والوثوق@:

تعلّق والنقضقد وٕاحكام@, وشّدة قّوة مفهوم واXيثاق@: ا¨�والعهد من كّل ãGف
وٕابطاGا@/ وحلّها نكثها بلحاظ wا@,

اJٕجـBعيّة ا¡ـياة ã| اJٔعFل أسوأ من واXيـثاق التعّهـد نقض أّن GO Jو
ا�ريانات وتوقّف اJُمور اJٕطمينان@وتزلزل النظم@وسلب اخت2ل ويوجب اJٕنسانيّة,

اJٕجBعّية@/
فساداً فينتج صا¬@, عمل خالصة@أو نيّة من اJٕنسان من ما@سبق والنقضٕابطال

الناس@/ ب� Dوف تعا� وب�ا% بينه ã�الّ اJُمور ã| Jً2واخت وخ«Ìاناً واضطراباً

hًَدَخـ أZاَنكُم ِخـذون تتَّ أنكاثاً ُقـّوٍة َبْعِد من ا ÒGَغز نَقضْت ã+ @كالَّ تكونوا و3
/@٩٢ . ١٧ ـ َبيَنكُم

َخل والدَّ ثانياً@/ لُيغَزل اXغزول من واLّل نُقض ما ]ع0 النِّكث bع اJٔنكاث
اXنظور@/ اXوضوع ع	أصل زائداً ء ãÏ¾ ã| اòارج من يدخل ]ع0ما

الغـزل@, كـنقض نقضه Øj الناس@, ب� Dوف الظاهر ã| با¨� أمر ٕاحكام يراد
و¡فظ وا¢ادعة للتظاهر فzا وداخ2ً برناVهم ع	اُصول زائداً ا¨�كان ٕاّن حيث

وأنف«Îم@/ أمواGم
الكرZة@, اlJية هذه ع	@طبق عملهم اXتديّن�@برنا¶ أ@كZالنّاسمن وGOJأّن
بيyم Dف متداولة Tّرمة Uالفة منافية بأعFل ينقضوuا Øjبالفرائض يأتون م Øuٕا حيث
واÊºJٔع واJٔبصار واJٔلسن باJٔيديى غ�هم حقوق ٕا� والتجاوز واJٕيذاء الغيبة من

وغ�ها@/ السيّئة والظنون

/@٣ . ٩٤ ـ َظهَرك أنَقَض الَّذيى ِوزَرَك َعنَک َوَوَضْعنا َصدَرَك لََک ْح ÒÌ¿ نَ nأ



٢٤٩ نقع

البـطون قبال ã| والظَّهر@: أيضاً@/ مل ß¡ا و]ع0 ومع0@, وزناً الثِّقل ]ع0 الوزر
ء ãÏ¾ذات من اXوضوعات@, باخت2ف وOتلف وبروز@, بدّو فٕانّه كان@, خصوصيّة ّ بأيى
ٕا� ٕاشارة بالظَّهر والتعب� وفساده@/ وص2حه وبرناVه ومعاشه وعمله وحاله وصفته

مظاهره@/ أنواع bيع ã| ونفوذه الوزر تأث�

آخـر ã| تعا� بقوله مرتبط وهذا ,@ ّ اXعنويى أو ّ اXاّديى الوزر من أعّم والثقل
السابقة@: السورة

ث@/ فَحدِّ َربَِّک بنعمِة وأّما

الفراغ@/ Jصل Ø�ح ا¡ياة ã| اJٔوزار رفع ّية@: ×GJٕا النعم جليل ومن

وحصول آثارها وٕاخ2ل نظمها ونكث الظواهر حّل الظَّهر@: نقض من واXراد
عزا_ها@/ ã|ضطرابJٕا

هو وما ا¡قيقة و¾Îود والوظيفة التكليف بتشّخص Jصل ا Ø̂ ٕا اJٔوزار ووضع
العبد ب� اJٕرتباط وبتحقّق والص2ح �òا ع	 التامّة واJٕحاطة القاطع ا¡ّق اJٔمر

وال#ديد@/ الشّک من أثر له bيب J Ø�ح وجّل عّز وب�ا%
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نقع@:
]ع0 نقيع وهو انتقع@, Ø�ح اXاء ã| تركته ٕانقاعاً@: وغ�ه الدواَء أنقعت ـ مصبا
ونقيع@, نَقوع هو وبعده نَقوع هو يَنقع أن فقبل الطَّهور@, مثل ينقع ما والنَّقوع@: مفعول@,
ُترك ٕاذا وغ�ه@, والزبيب ا¦ر نقيع فيقال@: ذلک@, من اXتّخذ ع	ال¿Ìاب النقيع ويطلق
كـّل ونُقاعة اJٔصل@/ ع	 منتقع فهو أيضاً وجاز طبخ@/ غ� من ينتقع Ø�ح اXاء ã|
وأنَقع@: ينقَع ونقَع السفر@, من للقادم يتّخذ طعام والنقيعة@: فيه@/ ينتقع الّذيى اXاء ء@: ãÏ¾



نقع ٢٥٠

ناقع فهو مكثه@, طال َمنقعه@: ã| اXاء ونقَع اXاء@, الكث�ة iالب والنقيع@: النقيعة@/ صنع
فاعل@/ مستنِقع واXاء Vتَمعه@, اXاء@: ومستَنقَع ونقيع@/

قراره@/ ã| كاXائع ء ãÏ¾ ع	استقرار يدّل أحدYا صحيحان: أص2ن نقع: ـ مقا
واسـتَنقع اسـتقّر@, َمنقعه@: ã| اXاُء نقَع ـ فاJّٔول اJٔصوات@/ من صوت ع	 واlJخر
والنَّقيع@: اJٕناء@/ ذلک نقع@: ßXوا نبيذ@, أو كدواء اXاء@, ã| نُقع ما والنَّقوع@: اXاء@/ ã| ء ãÏ¿ال
الناقع@/ اXاء والنَّقع@: والنقيع ا¦ر@/ فيه يُنقع ا¡وض والنَّقيع@: َزبيب@/ من يُتّخذ ¾Ìاب

ارتفع@/ الصوت@: ونقَع أيضاً@/ النَّقع وهو ال½ÍÛاخ @فالنقيع@: ـ اlJخر اJٔصل وأمّا

وهـو مكـثه@, وطال فzا اجتمع ـيل@: السَّ مَنِقعة ã| اXاء نقَع ـ ١٧١.١ الع�
يُنقَع ء ãÏ¾ والنَّقوع@: داً@/ Øمت� فيه لِبثت أيى اXاء@, ã| واستنقعت ا£تِمع@/ أيى اXستنِقع@,
فـيه@/ اجتمع ا¡ّية@: ناب ã| ØË Ô»ال ونقَع ويُ¿Ìب@/ ماؤه ØGيص Øj وأشـياء َزبيب فيه

ارتفع@/ الصوت@: ونقع الُغبار@/ والنَّقع@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصاديقه@: @Tّل@/@ومن ã| Qّمع@أجزاء@واستقرارها هو @اXاّدة@: ã|@صل@الواحدJٔأّن@ا
iبـ أو حوض ã| ماء وQّمع نبيذ@/ أو زبيب أو [ر أو دواء من Tّل ã| اXاء انتقاع
ÇTّل ã| ال#اب من دّق ما وQّمع ا¡ـّية@/ ناب ã| وQّمعه ØË Ôº واستقرار واستقراره@/

غباراً@/ ويسّمي

مـقام ã| الصـوتيّة اÇGوائيّة اJٕرتعاشات Qّمع ]ناسبة الصوت@: ارتفاع ولعّل
ع	ال½Íاخ@/ النقيع فيطلق الصوت@, اعت2ء

به فوَسطَْن َنْقعاً به فأثَْرن ُصبحاً فاXغ�ات َقدحاً فاXوريات َضْبحاً والعاِديات
/@٤ . ١٠٠ ـ عاً Òb



٢٥١ نقم

`س مـقامات ٕا� تش� الكرZة اlJيات هذه أّن اXربوطة الكلFت ã| سبق
اJٕنسان نفس ã| واستقّر Qّمع ما كّل ٕاثارة عن عبارة الرابع واPXل السلوك@/ Xنازل
رفع ã| با�هاد اPXل هذا عن Øونع� الث2ثة@, اXنازل ã| وا�هاد الس� بعد فيه ãbوب

وجّل@/ عّز ا% ã| الفناء مقام وIّصل اJٔنانيّة

الغـبار فـٕاّن التـفاس�@, ã| Ì Ø»يف Fك الغبار@, مفهوم هنا النقع من اXراد وليس
العـاديات Ìت Ø»فـ ٕاذا Jّٕا بـه اJختصاص ع	 دليل Jو النقع@, مصاديق من واحد
وللعوام@/ الظاهر Jٔهل ّ ظاهريى مع0 وهذا العاديات@/ للمجاهدين واXرا@كب باòيل

اللقاء@/ رسالة ٕا� اòمس اXقامات هذه ¾Ìح ã| راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نقم@:
عليه أنكرت أنِقم@: عليه ونَقمت وعيبه@/ ء ãÏ¾ ع	ٕانكار يدّل اُصيل نقم@: ـ مقا
نقيمة@, للنفس وقوGم فعاقبه@/ عليه أنكر كأ@نّه واJٕنتقام@, العذاب من والنِّقمة ِفعله@/

نقيبة@/ واJٔصل اJٕبدال@, من هيى ا Ø̂ ٕا النقيمة@, ميمون وهو
أنقَم ونِقمُت ونُقوماً@, بابÍÈب@, من ÓFْنَق منه ونقمت أمره عليه نقمُت ـ مصبا

التPيل@: ã|و ِفعله@/ لسوء الكراهة أشّد وكرهته ِعبته ٕاذا لغة@: تعب باب من

ا@/ ِمنّ َتنِقم وما

Jو ذنب عندك لنا ليس وقيل وَتقدح@, فينا تَطعن وما أيى اJُو�@, اللغة ع	
مثل النَِّقمة ËºJٕوا عاقبت@, وانتقمت@: ÍÈب@, باب من منه ونَقمت مكروهاً@/ ركبنا

والتاء@/ باJٔلف وNمع ِنَقم@, ع	 وNمع مثلها@, وOفّف @َكِلمة@,

ِلَنِقمـة@, فاJّٔول وِنَقم@, نَِقم وا�مـع بالعقـوبة@, اXكافأة والنِّْقمة@: النَِّقمة ـ لسا



نقم ٢٥٢

النَّقْمة :@ ّ اJٔزهـريى قال واJٕنكار@/ العقوبة النِّقمة@: :@ Ø ãèعـراJٔا ابن قال ِلِنْقمة@/ ãæوالثا
عليه@/ عتبَت ٕاذا ناِقم@: فأنا أنِقم الرجل ع	 نَقمت :@ ّ ا�وهريى العقوبة@/ والنِّقمة@:

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

والتحقيق@:
الكراهة@, مصاديقه@: ومن كراهة@, مع مؤاخذة هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
الكراهـة فzا مأخوذة كانت ٕاذا العقوبة@: اJٕنكار@, العتاب@, التعييب@, القدح@, الطعن@,

ا¢تلفة@/ والعقاب]رات}ا واللوم العتاب وهيى واXؤاخذة الباطنيّة

Qّوزاً@/ فيكون Jّوٕا اJٔصل@, ã| مأخوذان فالقيدان

/@٨ . ٨٥ ـ ا¡ميد العزيز Kبا يؤمنوا أن ٕا3ّ مyم َنقموا وما

/@٥٩ . ٥ ـ Kبا آَمنّا أن ٕا3ّ منّا َتنِقمون َهل الكتاب أهَل يا ُقل

/@١٢٦ . ٧ ـ َرّبنا بآيات آمنّا أن ٕا3ّ منّا َتنِقم وما ُمنقِلبون رّبنا �ٕا ٕانّا قالوا

/@٧٤ . ٩ ـ َفضله من ورسولُه Kُا م ×z أغنَ أن ٕا3ّ َنَقموا وما

أّن ٕا� فيشـ� واXـقام@, ا¡ال يناسـب Lو ّ بأيى واXؤاخـذة اJسـتكراه يراد
به وٕاZاuم وجّل عّز ا% ٕا� اXؤمنـ� توّجه هو فzم والتسّخط التكّره ع	 الباعث

ã|و فzم تعا� ا% من والسـعة والرaة اòاّص اللطف Øj ورسـوله@, وكتابه وبدينه
/@ ّ الدنيويى معا¾Îم

ا¡قيـقة عن وا¤روميّـة ا¡ّق عن ا¤جـوبيّة Jّٕا ليس التسـّخط هذا ومبدأ
والظلمة@/ وا�هل اXاّدة nعا ã| والتوّغل

ـ غـافل� َعyا وكانوا@ بآياِتنا بوا@ كذَّ م Ô Úu بأ Ø Òoال ã| قـناُهم فأغَر مyم فانَتقمنا
/@٧@@.@@١٣٦



٢٥٣ نكب

/@٩٥ . ٥ ـ انتقام ذو َعزيز Kُوا منه Kا فينتِقُم عاَد َسَلفوَمن ØFَع Kا َعفا

/@٤ . ٣ ـ انتقام ذو عزيٌز Kا وأّن شديد َعذاب م ÔGKبآياتا َكَفروا الَّذيَن ٕاّن

ـ ُمنتِقمون الُمجِرمين من ٕانّا َعyا أعَرَض Øj ربّه بآيات ذُ@كِّر ن Ú ßW أظلُم وَمن
/@٢٢ . ٣٢

/@٤٧ . ١٤ ـ انتقام ذو عزيز Kا ٕانَّ ُرُسلَه وِعده ِلَف ÔUKا Úéَس Ö ÒI hَف

Oـتار بأن الفعـل@, اختيار أيى اXطاوعـة ع	 الصـيغة وتدّل ٕافتعال اJٕنتقام
/@ ãÏÉقتXا اXورد ã| وتكّرهاً مؤاخذة

والص2ح العدل ٕاجراء ÏÉقت[ واXؤاخذة للعقوبة موجباً اXورد كان ٕاذا وهذا
اòلق@/ ã| التاّم النظام وع	وفق

ã|و ّ اGJٕ×يى النظم ع	خ2ف اُموره وجريان برناVه اJٕنسان كان ٕاذا Fك وهذا@
Ø�ح ويعاقبه@, يؤاخذه أن تعا� % فيجب ورسوله@, وتكاليفه وأحكامه كتابه مقابل

نوره Ør ويُ واJٔعداء@, الشياط� ومكر وا2òف الكفر وOذل ودينـه@, رسوله Í½ين
الكافرون@/ كره ولو

أن يلزم واJٕنتقام وتفّوق@, استع2ء العّزة فٕاّن به@: مقارناً العزيز Ëºٕا ذ@كر وأمّا
استع2ء@/ له ن ØW اòارج ã| Iقّقه يكون

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

نكب@:
ء ãÏ¿ال عن ونَكب ء@/ ãÏ¿ال ã| مَيَل أو ع	مَيْل يدّل صحيح أصل نكب@: ـ مقا

ãÏ¿Z كأ نّه الّذيى واJٔنكب@: اJٔربع@/ الرياح َمهّب عن عدلت ر´ كّل والنَّكباء ينُكب@/
ا�انب�@/ ã| F Øu@Jٔ َمنِكبان@, وYا والكتف@, العضد ب� ما Vتَمع نِكب@: ÒXوا ِشّق@/ ã|



نكب ٢٥٤

مشـبَّه الَعـريف@, َعـون نِكب@: ÒXوا منه@/ فتظلَع َمنا@ك}ا ã| اJٕبَل يأخذ داء والنَّكب@:
اJٕنسان@/ ]Òنِكبه يتقوَّي Fك الَعريف@, أمر يُقّويى كأ@نّه اJٕنسان@, نِكب Ò[

ع	 ونكب ومال@/ عدل ونَكباً@: قعد@, باب من نكوباً الطريق عن نكب ـ مصبا
الشخص@, َمنِكب من مأخوذ الَعريف@, عون وهو ِلس ÒV مثل َمنِكب فهو ِنكابة@, القوم
وا�مع اXصـيبة@, والنَّكبة@: نكب@/ ÒXا	ع ألقيxا القوس@: وتنّكبت عليه@/ يعتـمد Jٔ@نّه

َسَجدات@/ مثل نَكَبات

أنكب@, ا¡ّق وعن ا¡ّق@, عن ßXنكاٌب وٕانّه مَيَل@/ شبيه النَّكب@: ـ ٣٨٥.٥ الع�
كّل نِكب@: ÒXوا عنـه@/ وتنكَُّب عنه تنتِكُب َء ãÏ¿ال اجتنابک والنَّكب@: عنـه@/ مائل أيى
َعظم مع ÒVو وLوه@, والطائر اJٕنسان من العاتق وَحبل اJٔرض@, أو ا�بال من ناحية

الدهر@/ من كث�ة ونُكوب الدهر حوادث ونكَبَتْه والَكِتف@/ العُضد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو يّاً مادِّ Ø ã|عر أو ّ طبيعيى جريان ã| عدول هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن
عدول َمهّبه@/ عن الر´ عدول /@ اXستويى الطريق عن عدول مصاديقه@: ومن معنويّاً@/
اXنظورة@/ الطرق ٕا� اJٔرض ã| الس� عن عدول فzا َمنا@ِكب وا¡قيقة@/ ا¡ّق عن

العدول@, Tّل ]ع0 مكان Ëºٕا اXنِكب فٕاّن العظم�@: مع ÒV ]ع0 َمنِكب وأمّا
Zيناً اÒXنِكب� جانب ٕا� وجهه ينحرف ا�انب�@: ٕا� نظره وعدل [ايل ٕاذا واJٕنسان

العدول@/ عند مَنِكبان Fفه ,@JًÊ¾و
ã| ويستش�ه منه ويستع� معينه ٕا� يتوّجه العريف فٕاّن الَعريف@: عون وأمّا

ٕاليه@/ وعدول توّجه Tّل أيى َمنِكب فهو اُموره@,



٢٥٥ نكب

/@GO J Fك واJٕعBد مع0التقوية اXوردين ã|وليس

والنكـص والنكس والنكـر والنكد النكث ومواّد اXاّدة ب� Dف أّن GـO@Jو
من وكّل وا¦ايل@, العدول مفهوم وNمعها أ@ك�@, ٕاشـتقاقاً والنقص@: والنكل والنكف

خاّص@/ مورد ã| اXواّد
َعن ِخـَرِة Ð3با يؤمنـون 3 الَّذيـَن وٕاّن oُمْسـتق Íاط ß¼ �ٕا َلَتدعـوُهم وٕانََّک

/@٧٤ . ٢٣ ـ َلنا@ِكُبون Íاِط Ù½ال
ã|و Ø ã}2وأخ ّ اعتقاديى برنا¶ ع	 ّ معنويى مس� عن عبارة :@oستقXا ال½Íاط
النور nعا ٕا� ووصوله ف2حه ويوجب وسعادته@, كFله ٕا� اJٕنسان يسلک اJٔعFل

اللقاء@/ وٕا�

الروحانيّة النورانيّة ٕا�اXراحل تاّم اXاّدة@وتوّجه nعا عن اXس�عبور @هذا ã|و
طوGا@/ ã|و الدنيا nعا عن اXتأّخرة اlJخرة nعا هو وهذا اXاّدة@, nعا وراء ا ØW

اXاّدة nعا ã|و منحرف عادل ال½Íاط هذا عن فهو اlJخرة@: nبعا يؤمن J fن
نا@كب@/ ا¡قيقة ¼Íاط عن فهو متوّغل@,

. ٦٧ ِرزقهـ ِمن وُكلوا َمنا@ِك}ا ã| فامُشوا ذَلو3ً ا3ٔرَض َلكُم َجَعَل الَّذيى وهو
/@١٥

Ëºٕا كمسجد نكب ÒXوا منه@/ أع	 هو من مقابل ã| والصغار اGوان هو الذّلة@:
التـحّوJت عن عبارة اJٔرض ã| والعدول العدول@, فيه يقع الّذيى ا¤ّل ]ع0 مكان
اXنجمد منطقتا وأمّا اXعتدلة@, اXناطق ã| يقع ا Ø̂ ٕا التحّول وهذا الوضعيّة, با¡ركة فzا
اFSJٕد حالة ع	 Fxّتثب نري ولذا ,@Fzف م¿Îوداً عدول ف2 مyا@: Ø ã�Ê¿وال Ø ãèا�نو
عن Fxّرومي¤ ل2ٕنسان@, ا¡ياة آثار وسائر والزراعة للسك0 Fzف اقتضاء Jو دا_اً@,

وحرارtا@/ الشمس ضوء



نكث ٢٥٦

فzا والعدول النُّكوب علzا يصدق J اXرتفعة@: ا�بال ورؤوس البحار أّن Fك@
من أو اXاء [ّوج من واحدة ع	حالة دا_اً فهيى فzا@, التحّول آثار ظهور لعدم عرفاً@,

/@Fzف واليبس ا�مود
ولينة واXاء اGواء جهة من فzا@, والعيش للحياة قاب2ً يكون ما مyا لول فالذَّ
حياة لوازم وسائر البيوت وعFرة اJٔنعام وحياة اJٔشجار و^ّو الزراعة وقابليّة ال#اب
بذلول@: ليس وما ا�بال ورؤوس البحار وسـطوح اXنجمدة اXناطق وأمّا اJٕنسان@/

ل2ٕنسان@/ ا¡ياة استعداد فzا فليست

وا�ريى الس� من أعّم ãÏ¿Xا فٕاّن التحّرك@, مطلق ٕا� ٕاشارة :@ ãÏ¿Xبا والتعب�
لتأمـ� وسيلة أّول اXطلقة@: وا¡ركة وغ�ها@/ والسلوك ء وا£يى والذهاب وال«Ìيى
العFرات وبناء ا¡ياة وسـائل وtيـئة وصـناعة وزراعـة ومعاملة Qارة من اXعاش

وغ�ها@/ واXعا¾Ìة
ليس اXنا@كب أّن Fك التفاس�@, ã| Fك والسفر@, الس� :@ ãÏ¿Xا من اXراد فليس

وغ�ها@/ واJٔطراف ]ع0ا�وانب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكث@:
مثل فانتكث@, ونبـذه@, نقضـه قتل@: باب من نَكثاً العهـد الرجل نكث ـ مصبا
لُيغَزل نُِقض ما :@Ì»بالك والنِّكث أيضاً@/ نقضه وغ�ه@: الكساء ونكث فانتقض@/ نقضه

ثانية@/

وقال فانتكث@/ العهَد ونكث ء@/ ãÏ¾نقض ع	 يدّل صحيح أصل نكث@: ـ مقا
نقَض كأ@نّه Jُخري@, انتكث Øj حاجة طلَب ومنه فيه@/ ُخلف J أيى فيه@, J@نكيثة Jًقو
ِنكثاً/ الرجل يى Ød وwا ثانية@, اJٔ@كسية@وُتغَزل أخ2ق تُنقَض أن والنَّكث: عزَمه@اJّٔول@/



٢٥٧ نكث

القوم@/ فzا ينُكث َصعبة ُحطّة والنَّكيثة@:

ٕاdها@/ والنَّكيثة البيعَة@/ ونكث ٕاحكامه@, بعد نقضه العهَد@: نكث ـ ٣٥١.٥ الع�
نا@ِكث وأنا وشّعثته@, Ìته Ø¿ق ٕاذا وِش}ه@, اJٔظفار اُصول عن والساَف واك السِّ ونَكثت

منكوث@/ وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اJٕحكام@/ من سبق Xا وترٌك ُخلف مع ٕاYال هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

ã|و وٕابطاله@/ اُبرم ما حّل ٕا� النقض ã| النظر أّن النقض@: وب� بيyا والفرق
فالنكث ونقضه@, اُبرم ما ٕا�ٕابطال غ�نظر من نفسه@, ã| وفّک ُخلفوحّل ٕا� النكث
أن دون من النكث يكون قد وأيضاً نكثاً@/ فصار نقضـه فيقال@: اXتأّخرة@/ اXرتبة ã|

وأل�@/ وأخّف أعّم فهو ٕاليه@, يتوّجه أو النقض يتحقّق

رأس وتشـعيث الكساء@/ أخ2ق وتفريق ونبذه@/ التعّهد ترك مصاديقه@: ومن
عقده@/ ما وفّک سابقاً الðم ØFع والتخلّف خيوطه@/ وتفريق السواك

الذهن@/ ٕا� للتقريب بالنقض@: اXاّدة تفس� ã| فالتعب�

/@٩٢ . ١٧ ـ أنكاثاً قّوٍة َبْعِد ِمن ا ÒGغز نقَضْت ã+ كالَّ تكونوا @ و3

خيوطه تص� Ø�ح الغزل نقض اXنظور فٕاّن النقض@, بعد أنكاثاً كلمة فذكرت
الغزل@/ من حال فالكلمة متشّعثة@/ متفّرقة وأخ2قه

ب�اXاّدت�@/ الفرق من ذ@كرنا ما تؤيّد الكرZة اlJية وهذه
. ٤٨ ـ َع�َنفِسه ينُكُث ا Ú̂ فٕا نَكَث ن Ò Òf ///@Kَا ُيبايعوَن ا Ú̂ ٕا ُيبايعونََک الَّذيَن ٕاّن

/@١٠



نكح ٢٥٨

نفسه@/ ÍÈر ع	 وفكّه نكثه فيكون معاهدته@: وحّل وHلّف فّک fن أيى

اJٕبرام بعد يتحقّق ا Ø̂ اXع0ٕا وهذا وحّله@/ اُحكم أمر ٕابطال ٕانّه النقض: ã| وقلنا
كـانت@: صورة ّ بأيى وال¿Ìي والبيع اÇXبايعـة وأمّا النقض@/ يصدق Ø�ح واJٕحكام@,
وال#ك والنـبذ لف Ôòا أيى النكث@, بكلمة التعب� فzا واXناسب النقض@, ف2@تناسب

واYJٕال@/
تعا�@: قوله ã| وهكذا

/@١٣٥ . ٧ ـ َينُكثون @ُهم ٕاذا باِلغوُه ُهم ٕا�أَجٍل جَز الرِّ م Ôyع @ َكَشْفنا ØF فلَ
َينُكثون ُهم ٕاذا الَعذاَب م Ô Öyَع @َكَشْفنا ØFفل يرِجعون@/// َلَعلَّهم بالَعذاب وأَخذناُهم

/@٥٠ . ٤٣ ـ

شديد وتعّهد وٕاحكام ٕابرام فzا ليس ِرجز@: أو عذاب أو ]ضيقة اJٕبت2ء فٕاّن
ع	 يدّل ]ا أيى بالنكث@, التعب� اXوارد تلک ã| اXناسب فكان بالنقض@/ Øيع� Ø�ح

واJٕنط2ق@/ واYJٕال وال#ك لف Ôòا
تعا�@: قوله ã| باZJٔان متعلّقاً والنكث النقض من كّل استعFل وأمّا

/@٩١ . ١٦ ـ توكيدها َبعد اZ3ٔان َتنُقضوا و3
تعا�@: وقوله

:@١٢ .@٩ م@ـ ÒuاZأ نكثوا@ قوماً ُتقاِتلون َعهدهم@///أ3 َبعد مِمن ÒuاZأ َنَكثوا وٕان
الثـانية ã| والنكث اZJٔان@/ ã| التوكيد ]ناسـبة اJُو� اlJيـة ã|النقض فٕاّن

اZJٔان@/ ã| اJٕط2ق ]ناسبة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكح@:
ف2ن@, ã0ب ã| نا@كح وٕامرأة ينِكح@, ونكَح الِبضاع@, وهو واحد أصل نكح@: ـ مقا



٢٥٩ نكح

تـزّوجت@, نكـحت@: يـقال الوطء@/ دون العقد يكون والنِّكاح مyم@/ زوج ذاُت أيى
/@ غ�يى وأنكحت

فارس ابن قال نكاحاً@/ بابÍÈب من ينِكح أيضاً الرجَل@واXرأَة نكح ـ مصبا
ٕاذا نكحxا@, القوطّية@: ابن وقال الوطء@/ دون العقد وع	 الوطء ع	 يطلق وغ�ه@:
أنكحت فيقال@: آخر@, ٕا� باGمزة ويتعّدي ]ع0نكح@/ واستنكح, ا@/ Òxتزّوج أو ا Òxوطئ
َتنا@كحت من أو وغلبه@, خامره ٕاذا الدواء@, نكحـه من مأخـوذ يقال@: اXرأَة@/ الرجَل
اها@/ ÒZب اختلط ٕاذا اJٔرض@, اXطر نكح من أو بعض@, ٕا� بعÎÉا ØËÉان ٕاذا اJٔشجار@,
ف2 غـ�ه من مأخوذ Jٔ@نّه bيعاً@, والوطء العقد ã| Vازاً النكاح فيكون هذا وع	
Jّٕا العقـد يُفَهم J أ@نّه ويؤيِّـده أحدYا@, ã| Jو Fzف J حقيقة بأ@نّه القول oيسـتق
من وذلک زوجته@, نكح Lو بقرينة Jّٕا الوطء يُفهم Jو ف2ن@, ã0ب ã| نكح Lو بقرينة@,
واحد يفهم J Jٔ@نّه اJٕش#اك@, في#ّجح ء ãÏ¾ من غ�مأخوذ قيل وٕان ا£از@/ ع2مات

بقرينة@/ Jّٕا قسميه من

نا@ِكح@, وٕامرأة الðويج@/ َري ÔV أيضاً نكَح َري ÔNو الَبضع@/ النَّكح@: ـ ٦٣.٣ الع�
ِخطٌب@, @نادvم@فيقول: ã|@فيقوم خاِطباً ّ ا¡يى ãçالرجل@يأ وكان نا@كحة@/ @الشعر ã| وNوز

أنكحناك@/ أيى ِنكٌح@, له فيقال خاِطباً@/ ِجئت أيى

اJٔصل ã| يكون أن ال ÔTو استع�للجFع@, Øj للعقد@, النكاح أصل نكح@: ـ مفر
كاستقباح ذ@كره Jستقباحهم كنايات@, كلَّها ا�Fع أÊºء Jّٔن للعقد@, استع� Øj للجFع
يستحسنونه@/ Xا يَستفظعونه ما ÒËºٕا فُحشاً يقصد J يستع�مَن أن ال ÔTو تعاطيه@/

نَكيَح@/ ـ ãæياÌº @= كردن@ زناشويي oِنكَْحq ـ ãbتطبي فرهنگ

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



نكح ٢٦٠

والتحقيق@:
واXرأة الرجل جانب من تعاهد وهو الðويج@, هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
[Çام من معاً ليعيشا ,@ ßمتديّن� يكونا n ٕاذا عرفاً أو ِديناً@, Fyبي معهودة مقّررات ع	

ا�هات@/
العـمل من الزوج�@, من لكّل اXعيّنة الثابتة ا¡قوق الðّوج@: هذا لوازم ومن
@ٕادامة@عي¿FÎ,@لكّل@مyا@]قتÏÉ@استعداده@وحاله@ووظيفته@, ã|@دمة@والفّعالّيةòعانة@واJٕوا
وا¤ّبة@/ ال«Ìيرة وخلوص النيّة وصدق الصحبة الع¿Ìة@وا¦ّتع@والتأنّسوحسن ومyا
/@Fyم لكّل الثابتـة ا¡قوق هذه خصـوصيّات تفصيل اJٕسـ2م ã| ورد وقد

مرد@/ و زن حقوق و ازدواج ـ كتاب ã| وbعناها
ã| ما يتحقّق وفيه الفاضلة@, اXدينة من Tدود بارز ^وذج الزواج أّن GO@Jو
هـذه من تتشـكّل ا Ø̂ ٕا ا�امعـة فٕاّن ا¡سـنة@, الضوابط من العادلة اXتمّدنة ا�امعة

الطا¡ة@/ أو الصا¡ة ا�زئيّة البيوتات

ماّدة أّن Fك الظواهر@/ أهل يظنّه Fك ا£ـّرد@, ا¦تّع ٕا� الزواج ã| النظر فليس
وتشكيل والتناسل التوالد بلحاظ آثاره من كانت وٕان ا£امعة@, ]ع0 ليست النكاح

والبيت@/ العائلة

أيضاً@/ ا¡يوانات Zأ@ك ã| اXع0ي#اءي وهذا
تعا�@: قوله ع	اJٔصل ويدّل

/@٤٩ . ٣٣ ـ وهّن سُّ Ò] أن قبِل ِمن قتموهّن طلَّ Øj ؤمناِت ÔX ا Ôrنكَْح ٕاذا
اXّس@/ يقع أن دون من النكاح Iقّق ع	 تدّل الكرZة اlJية فٕاّن

تعا�@: وقوله



٢٦١ نكح

zم ٕالَ فادَفعوا@ ُرشداً@ م Ôyِم Ôrآَنْس فٕان ـكاَح النِّ بَلغوا ٕاذا Ø+ح الَيتاَمي وابَتلوا
/@٦ . ٤ ـ م ÒGأْموا

من وا¦كُّن يðّوج@, بأن اJٕستعداد هو النكاح@: حّد ٕا� البلوغ من اXراد فٕاّن
oوالتنظ التدب� استطاعة ٕا� والبلوغ وعم2ً@, فكراً وحفظها الزوجة وتأم� التأهّل
ا¦Çتّع ع	 النكاح aل يناسب Jو معاي¿Îا@/ وتقدير واحتياجاtا واُمورها للعائلة
الرشد@/ ع	وجود دJلة فيه وليس ا¡يوانات@, bيع فيه يش#ك هذا فٕاّن وا£امعة@,

تعا�@: وقوله

ـ ُجناَح hف قها َطلَّ فٕان ه Òَغ� َزوجاً َتنِكح Ø+ح @َبعُد ِمن لَُه@ لُّ ß ÒIhف َقها طلَّ فٕان
/@٢٣٠ .@٢

واJٕن½Íاف الزواج@, تبّدل@برنا¶ ث2ث@تطليقات@: @لزوم@الُمحلِّل@بعد ã| فٕاّن@النظر
جـديدة Vامعة وقوع اXراد وليس السـابق@, الðّوج ã| فسـاده ِكراراً رأوا@ ما وترك
Dف ا�ارية اJٕشتباهات من وهذا ثانياً@/ ٕاليه والعود الðويج صّحة Qّوز Ø�ح أخري@,

مّرت�@/ ُجحر من J@يُلَدغ اXؤمن فٕاّن العوام@, ب�

Fع@: ß�وا والبِضاع وا¦تّع والزواج ب�النكاح الفرق وأمّا

ã| التوافـق مـورد ã| اJٕنسان من والرجل اXرأة ب� ما ã| تعاهـد فالنِّكاح@:
ا¡ياة@/ ã| كال¿Ìيك� ا�هات@, bيع من FÎ¿عي

وجريان Uصوص برنا¶ ã| فردين أو أفراد ب� Dف وتعادل تقارن واج@: والزِّ
كان@/ نوع ّ أيى من الوجود@, وٕادامة ا¡ياة ã| خاّص

التذاذاً@/ يوجب انتفاع ذا ء ãÏ¿ال كون وهو اÔXتوع من وا¦ّتع@:
من Uصوصة قِطعة والبُضع الِقطعة@/ والبَضعة القطع@, وهو البَضع من والِبضاع@:



نكد ٢٦٢

وِبضاعاً@/ مباَضعة باضعxا فيقال فعل@, ٕانðاعاً منه ويشتّق الفرج@, عن Ø0ويك البدن@,

اعاً@, ßbو Vامَعة جامعxا فيقال@: آخر@/ ٕا� ء ãÏ¾ ØËÈ وهم مع Ò�ا من Fع@: ß�وا
كناية@/ فيكون

الكرZة@/ اlJيات ã| النكاح ]اّدة وخصوصيّته التعب� لطف فظهر

َتْعِدلوا 3 أن Ôrِخْف فٕان وُرباَع وثhَُث Ò� َمثْ النِّساِء ِمن َلكُم طاَب ما فاْنِكُحوا
/@٣.٤ ـ فواِحدةً

فراجع@/ وصيغها وُرباع مع0مَث0وث2ُث سبق

ٕاذا اXانع@, وعدم ]ع0اJقتضاء بأربع@: أو بث2ث أو بٕاثن� النكاح جواز ٕاّن Øj
العمل وٕاطمينان العدل ٕاجراء ٕامكان ومنه اXوانع@, وفقدت اXقتضية ال¿Ìائط وجدت

تعا�@: قال العدل@/ ٕاجراء خوف ا�واز@: ãGون اXنع ã| ãGويك بيyا@/ بالقسط

/@١٢٩ . ٤ ـ rحَرْص ولَو النِّساء Ò�ب َتعِدلوا أن تسَتطيعوا ولَن

وجـود بعـد وجّل@, عّز ا% ك2م ã| به ح ØÍ½Xا ال¿Ìط هذا يراَعي أن ف2زم
غـاية ã| الزمـان هذا ã| اÌ¿Xوع العيـش فٕاّن هذا@, زمـاننا ã| ØDسـ Jو /@ ãÏÉقتXا

فzا@/ والتوقّعات اJٕبت2ءات لكZة الصعوبة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكد@:
نكَداً@: العيُش وِنِكد ,@Ì Ø»تع نَِكٌد@: فهو تعب@, باب من نَكَداً@, نِكد نكد@: ـ مصبا

اشتّد@/

َنِكد@/ مطَلب وهذا بشّدة@/ ٕا�طالبه ء ãÏ¿ال خروج ع	 يدّل اُصيل نكد@: ـ مقا
وناقـة ء@/ ãbي كأ نّه َشـحيجه@, ã| Ï½استق الغـراب@: نكََد ويقال@: ونَكٌد@/ نِكد ورجل



٢٦٣ نكد

فzا@/ Òéل J َنكداء@:

جّر ء ãÏ¾ وكّل وأنكَُد@, ونكٌَد نِكٌد فهو نكَداً ِنكد واللُّؤم@/ ؤم الشُّ النََّكد@: ـ لسا
ونِكـد اشـتّد@/ نكَـداً@: ينكَد ونِكَد نِكد@/ أنكد وصاحبه َنَكد@, فهو اً ØÌ¾ صاحبه ع	
من نأه Òv J وأن العطاء قلّة والنََّكد@: والنُّكد البّتة@, ُيعِط n أو قلّل العطاء@: ã| الرجل
Ìاً ß»َع وجده أيى فأنَكده@, وسأله وُجحداً@/ ونُكداً !@@ وَجحداً نَكداً الدعاء@: ã|و يُعطاه@/

مُقل2ًَّ@/

وقـد وُنْكد@, أنكاد وقوم وأنكُد@, نَِكد وهو ونُكٌد@, ونَكَد نَكادة فيه ـ أساس
عيشه@/ وتَنكّد باXّن@, عطاءه ونكَّد مهنَّأ@/ غ� قليل َمنكود@: وعطاء وَتنّكد@/ نَِكد

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

والتحقيق@:
قليل عطاء مصاديقه@: ومن انكدار@/ مع Ì Ø»تع هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
بشـّدة éل وخروج كدورة@, فيه شـديد ء ãÏ¾و ء@, ã0 هَ Ôغ� قليل عـطاء أو مَّن@, مع

وشؤماً@/ اً ØÌ¾ Nّر وما وع«Ìة@,
ã| اXاّدة استعملت ٕاذا Fك Qّوز@, فهو Jّوٕا اJٔصل@, ã| القيدين ¡اظ من ف2@بّد

اXذكورة@/ ãæعاXا من واحد مفهوم

/@٥٨ . ٧ ـ َنِكداً ٕا3ّ ُرج ÒO3خُبَث والَّذيى َربِّه بٕاذن َنباتُه رج ÒO الطَّيُِّب والَبَلُد

واòبيث@: الباطن@/ ã| Jو الظاهر ã| قذارة فيه ليس مطلوباً يكون ما الطيِّب@:
اJٔرض من Tدودة قِطعة هو والبَلـد@: Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã| واòبيث الطيِّب@, يقابل

عامرة@/ غ� أو عامرة

ÇOرج ف2 قذارة@: وفzا خالصة وغ� مطلوبة غ� كانت ٕاذا اJٔرض ٕاّن يراد



نكر ٢٦٤

ء@/ ã0ه وغ� شؤم قليل وهو وانكدار@, Ì Ø»تع ã| Jّٕا نباtا
وماّديّاً أرض غ� أو أرضاً اJٕستقرار Tّل ]عـ0 البلد ٕاّن نقول@: أن وJ@يبعد
الصدر@, ع	 تطلق البلدة ٕاّن ã| سبق Fك اللغة كتب ã| ما عليه ويدّل /@ ّ ماّديى غ� أو

فzا@/ اXستقّرة اJٔفكار باعتبار ٕانّه وقلنا
ً2ّT أو أرضاً ا¤ّل كان سواء با§ّو Tل من ء ãÏ¾ خروج ٕانّه النبت@: ã| وسبق

معنويّاً@/ أو ماّديّاً آخر@,

اJٕنسان وع	ذّريّة اJٔرض@, من تنمو ã�الّ ع	النباتات الكرZة اlJية فتشمل
من الظاهـرة واJٕعتـقادات اJٔفكار وع	 واJٔرحام@, اJٔص2ب من اÔXنبَـتة اXتولّدة

والقلوب@/ الصدور

,@ ãÏ¾والنا اÒXنشأ ã|طر من كّل ã| Ø ãæبرها ّ طبيعيى أمر اlJية Tتوي أّن GO Jو
مyا@/ واòارج باJٔرض فيه اختصاص Jو والنابت@, واXنِبت

أو أرضاً اXنبت كان سواء طيِّباً@, شيئاً ُينبت قذارة فيه ليس طيِّب َمنِبت فكّل
نبت ÒXوا اÒXنشأ أنواع من نوع ّ أيى من منكِدر قِذر خبيث َمنِبت وكّل اً@/ ßaَر أو صدراً

نِكداً@/ قِذراً@ شيئاً ُينبت أن J@بّد

اJٔرحام bيع ã|و ونباتاtا@, ãÏÈراJٔا أنواع bيع ã| بالطبع جاٍر اXع0 وهذا
والصدور@/ اJٔفكار وbيع مyا@, يتولّد وما

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

نكر@:
القـلب@/ ٕالzا يسكن ã�الّ اXعـرفة خ2ف ع	 يدّل صحيح أصل نكر@: ـ مقا
هذا@/ ٕا� راجع كلّه والباب لسانه@/ به يع#ف nو قلبُه يَقبله n وأنَكره@: َء ãÏ¿ال وَنِكر



٢٦٥ نكر

خ2ف واJٕنكار@: نَكارة/ اJٔمُر ونُكَر الشديد@/ عب الصَّ اJٔمر والنَّكراء: هي@/ الدَّ فالنُّكر:
َنِكرة@/ اُخري ٕا� ÛÌ»َت حال من التنقّل والتنّكر@: اJع#اف@/

J أ@نّه غ� كذلک@, تِعبت مثال ونِكرته عرفتـه@/ خ2ف ٕانكاراً أنكرته ـ مصبا
القبيح@/ اJٔمر وهو مثله@, والنُّكر نَكر@/ ÔXا والنَّكراء@: أيضاً@/ اJٕنكار والنَّك�@: ف@/ ØÍ½يت
مثل تنك�اً ونّكرته جحـدته@/ حّقـه@: وأنكرت وuيته@/ ِعبتَه ٕاذا@ فعله@, عليه وأنكرت

ته@/ Øغ�

ع	 َيرد أن وأصله ونَكرت@, كذا أنكرت يقال@: العرفان@, ضّد اJٕنكار@: ـ مفر
باللسان@, ُينكر Dف ذلک يستعمل وقد ا�هل@/ من ÍÈب وذلک J@يتصّوره ما القلب
وصورته َء ãÏ¿ال اللسان ينكر ا Ø[ر لكن بالقلب@, اJٕنكار هو باللسان اJٕنكار وسبب
الصحيحة العقول Iكم فعل كّل واXنَكر@: كاذباً@/ ذلک ã| ويكون حاصلة@, القلب ã|
ء@: ãÏ¿ال وتنك� ال¿Ìيعة@/ بقبحه فتحكم واستحسانه@, استقباحه ã| تتوقّف أو بقبحه

ُيعَرف@/ J Mيث جعله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
العقـل J@يع#ف ما وهو العرفان@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصل أّن
و[يñه@, ء ãÏ¾صوصيّاتR ]ع0العلم العرفان ٕاّن Fك بقبحه@, Jكم بل Mسنه@, nالسا
به@/ ويع#ف nالسا العقل يقبله Mيث نفسه ã| ومشّخصاً اً Øñمتم يكون ما واXعروف

ا�حود@/ التقبيح@, التعييب@, اJٕنكار@, مصاديقه@: ومن

والشّدة@/ ,@ والyيى والتغي�@, ا�هل@, لوازمه@: ومن

/@٧٠ . ١١ ـ ِخيَفة م Ôyم وأوَجَس َنِكرُهم ٕاليه َتِصُل 3 م ßvرأيأيد ØF َفلَ
وبـرناVهم@/ أمورهم ÇVهولة بل مشـخَّص� وغ� معروفـ� غ� عّدهم أيى



نكر ٢٦٦

ã| الفعل نفسIقّق ع	 يدّل ا£ّرد فٕاّن اJٕفعال@: صيغة دون ا£ّرد بصيغة والتعب�
أنف«Îم@/ جهة Vهول�م}م�من وكوuم wم ا�هل @وقوع أيى هو, حيث من اòارج

ا�هة@/ هذه فيه وي2حظ الفاعل من الفعل صدور ع	 فيدّل اJٕفعال 2Rف وهذا

ُنْكراً@/ عذاباً@ ُنْكراً@, شيئاً@ فيقال@:

/@٦ . ٥٤ ـ ُنكُر ء ãÏ Ò¾ �ٕا الّداِع َيدُع يوَم

]ناسبة أزيد الثانية ã| والشّدة اXش}ة@, الصفات من وُجُنب كُصلب والصيغتان
ÚñÇZ أن عن وخارجاً معروف وغ� JًهوV ÓF{م بكـونه يتّصف ما ويراد الضّمت�@/

ويعَرف@/

فٕاّن مزيداً@: اXنَكر من والب2ء هيى ع	الدَّ دJلة وأشّد أبلغ التعب�با£ّرد وهذا
ع	 دJلة ففيه اXزيد 2Rف وبذاته@/ هو حيث من ا¡دث ع	نفس دJلة فيه ا£ّرد

غ�Yا@/ أو مفعول أو ٕا�فاعل نسبته

/@٣٦ . ١٣ ـ بعَضه ُينِكر َمن ا3ٔحزاِب وِمن

/@٨٣ . ١٦ ـ الكاِفرون ُهم Ô?وأ@ك ا Òuُينكرو @ ØjKا ِنعمَة يَعِرفون

/@٨١ . ٤٠ ـ ُتنِكرون Kِا آياِت َّ فأيى آياِتِه ويُِريكم

/@٥٨ . ١٢ ـ ُمنِكرون لُه وُهم فعرَفهم َعلَيه فَدخلوا

ع	 دJلة اlJيات ã|و معروف@/ وغ� Vهول ُنكر ء ãÏ¿ال أّن ٕاظهار فاJٕنكار@:
اXعروف اJٔمر Nعل اJٕنكار ãGف واJٕرتباط@, اXعرفة@واJٕراءة مقابل ã|@يقع اJٕنكار أّن

معروف@/ وغ� منكراً Ø ãeرXا
/@٤٥ . ٢٩ ـ نكَر ÔX وا الَفْحشاِء َعن ي Òy تَ hةَ الصَّ ٕانَّ

/@٩٠ . ١٦ ـ والبَغيى نكَر ÔX وا الَفحشاء َعن yي ويَ ///@Kَا ٕانَّ



٢٦٧ نكر

/@٢ . ٥٨ ـ وُزوراً الَقول @ِمن ُمنكَراً َليقولون م Úuوٕا
والزور@: والبغيى واXنكر ب�الفحشاء والفرق

/@ Øب� قبح فيه ء ãÏ¾ عن عبارة الفحشاء@: ٕاّن

العق2ء@/ عند معروف غ� ويكون العقل Nهله أمر ٕانّه قلنا Fك واXنَكر@:
/@ ع	التعّديى يدّل ع	@: Mرف استعمل وٕاذا شديد@, طلب :@ والبَغيى

ظاهراً@/ الظاهر تسوية مع القلب ã| الظاهر عن عدول ور@: والزُّ

/@٤١ . ٢٧ ـ َتديى Òtأ َننظُْر@ Îا Ò¾عر ا ÒG روا@ َنكِّ قاَل
الوقـوع جهة الصـيغة ã| في2حظ معـروف@/ وغ� ُنكراً ء ãÏ¾ جعل التنك�@:

J@@الصدور@/

:@ ã| Fك واJّٔول كال¿Ìيف@/ وصفة Îيل@/ Ú½وال حيل @كالرَّ مصدراً فعيل والنك�@:

/@٤٤ . ٢٢ ـ َنك� كاَن فكيَف م Ôtأخذ Øj للكافريَن فأمَليُت

اJٔخذ هذا Jّٕا وعاقبته أثره وليس علzم@, ونتيجته ٕانكاريى أثر كان كيف أيى
عندهم@/ معروف وغ� ÓF{م JًهوV وكونه به اXعرفة عدم من@ٕانكاره@: ويراد والعذاب@/

:@ ã| Fك ãæوالثا

/@٤٧ . ٤٢ ـ َنك� ِمن َلكُم وما َيومئٍذ َملَجأ ِمن َلكُم ما

اُريد وٕاذا البعث@/ وينكر ãèعذا وينكر ãæينكر يومئذ ُمنِكر من لكم وما أيى
ٕانكار@/ من يومئذ لكم bيب Jو اXراد فيكون :@ اXصدريى معناه

صفة يكون بأن ُنكراً@, بكونه متّصفاً يكون ما هو الصيغة هذه ã| اJٔصل ولكّن
ة@/ Ø{مش



نكس ٢٦٨

/@١٩ . ٣١ ـ م� Ò¡ا َلَصوُت ا3ْٔصواِت أنكَر ٕاّن َصْوتَک من واغُضْض

ورفيعاً جه�اً كونه مع ا¡Fر صوت فٕاّن به@, وا�هر الصوت ترفيع عن uي
وNهله@/ العقل ينكره Mيث العق2ء عند معروف غ� هو

/@١١٢ . ٩ ـ نكَر ÔX ا َعن اهوَن والنّ عروف ÒXبا ِمروَن Ð3ا

ينكره@, السلoبل العقل يعرفه J ما نَكر ÔXفا اXعروف@, مقابل ã| اXنَكر ذ@كر فقد
ويثبته@/ كتابه وَيعرفه وأولياؤه@, ورسوله وجّل عّز ا% يعرفه ما واXنكر@: اXعروف ومن
JًهوV ويكون ودينه@, وجّل عّز ا% كتاب Jو العقل يُثبته J ما وهو اXنَكر@, قباله ã|و

معروف@/ غ�

القـبيح وليس]Çع0 واÇXعروف@, اÇXعرفة قبال ã| واXنَكر@: اJٕنكار أّن فظهر
تعا�@: قوله ã| Fك والسئّي@/

/@٦٢ . ١٥ ـ ُمنَكرون قوم ٕانَّكُم قاَل اXرَسلون لوط آَل جاَء ØFفل
/@٢٥ . ٥١ ـ ُمنَكرون قوٌم سhٌم قاَل سhماً فقالوا َعلَيه َدخلوا ٕاذ@

الّس2م@, Fzعل oٕابراه وعند لوط عند معروف� غ� كوuم ٕا� هنالک والنظر
وذّم@/ قدح جهة اlJيت�ٕا� ã| نظر Jو عندYا@, معرفة سابقة وليسGم يعرفاuم Jو

:@ ã| قلنا Fك@
/@٧٠ . ١١ ـ نِكرهم ٕاليه تِصل 3 م Òvرأيأيد ØFفل

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

نكس@:
ع	 ء ãÏ¿ال قلبـک النَّكس@: منـه ء@, ãÏ¿ال قلب ع	 يدّل أصل نكس@: ـ مقا
Ì»يَنك الّذيى ال«Îم والنِّكس@: رأسه@/ قبل ِرج2ه Oرج أن اXنكوس@: والِوJد رأسه@/



٢٦٩ نكس

اòيل: واÔXنَكِّس@من تشبzاً@بذلک@/ لِنكس@, ٕانّه ويقال@للFئق: ُفوقه@فيجعل@أع2ه@أسفَله@/
ضعفه@/ من هاديه Jو برأسه ÔË»ي n َجري ٕاذا الّذيى

بـالبـناء نُكساً اXريض ونُكس قلبـته@/ قتل@: باب من نكساً نكَسـته ـ مصبا
اXرض@/ ٕا� قلب كأ@نّه اXرض@, عاَوده للمفعول@:

أنكاس@/ Îام ßºو فانتكس@/ قلبته ء@: ãÏ¿ال ونكسُت ونّكسه@/ رأَسه نكَس ـ أسا
أعاده رأسه@: ع	 ضاب ßòا ونَكس فنكسه@/ كذا وأ@كل مرضه@/ ã|نُكس ا£از@: ومن

ذل@/ للرَّ اJٔنكاس@: من لِنكس وٕانّه مراراً@/

بدuا@/ ومقّدم العنق اòيل@: من اGاِديى غباوة@/ ã| اaJٔق اXائق@: أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن أسفله@/ جانب ٕا� ء ãÏ¿ال	أع ص�ورة هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
جـل@/ الرِّ ٕا� الرأس من اXـولود تقّلب الرجل@/ جانب ٕا� الرأس ٕانق2ب مصاديقه@:
الصـّحة بعد اXرض ورجوع وطأطأته@/ الرأس وخفض أسـَفله@/ أع2ه ال«Îم جعل

اJٔصل@/ قيود ¡اظ من ف2بّد ا¡مق@/ ٕا� العقل وص�ورة ء@/ Ôوال�

والنكظ والنكز والنكص النكث ب� Dف Ó0ومع لفظاً اXناسبة من ما GO Jو
القلب@/ مفهوم وNمعها والنقض@/

/@١٢ . ٣٢ ـ م Øwر ِعنَد Îم ßºُرُءو نا@ِكسوا ا£رموَن ٕاذ تََري ولَو

انقطاعهم رأوا ٕاذا م Øuفٕا /@jوٕا خ2ف بسـبب ا¡ّق عن النفس قطع اJٕجرام@:
ظواهر ã| يظهر وهذا الباطن@, ã| واKفاضكامل تاّم انكسار Gم يتحّصل ا¡ّق@: عن
اXاّدة وراء ما nعوا ع	طبق وجودهم@, ãأعا� ã|فضòوا النكس بصورة وجودهم



نكص ٢٧٠

والبعث@/ ال�زخ من

/@٦٨ . ٣٦ ـ َيعِقلون hلقأف Òòا ã| ُننكِّْسه ْره نُعمِّ وَمن

العمر بطول ا¡ياة ٕادامُة أيى ا¡ياة@/ ٕادامة ]ع0 عمر@, ذا ء ãÏ¾ جعل التعم�@:

ã| القـّوة اعت2ء نزول عن عبارة اXـورد هذا ã| وهو التنكيس@, ٕا� جرياuا ينxيى
الضعف ٕا� القدرة من ورجوعه العمر واLطاُط اJٕنكسار@, جانب ٕا� ¡ياة ا جريان

اJنتكاس@/ مع0 هو واLJٕطاط الPول وهذا مرتبة@, بعد مرتبة والنقصان

ٕا� J البدنّية@, اXاّديّة ٕا�ا�هة راجعة واòلق@: التعم�والتنكيس GOأّن Jو
أو وا¡قيقة ا¡ّق سبيل ã| ٕامّا وٕادامته العمر بطول يتقّوي الروح فٕاّن الروحّية@, ا�هة
ã| الروح سـ� ã| وانـتكاسه البـدن لضعف تأث� Jو والشيطنة@, الباطل طريق ã|

منازله@/

ـ َينِطقون هؤ3ء ما علمَت َلَقد Îم ßºَع�ُرءو ُنِكسوا Øj هم@/// Ôكب� فعلَه َبل قاَل
/@٦٥ . ٢١

ٕا� النـظر كان ا ØXو معنويّاً@/ أو ماّديّاً ء ãÏ¿لل ãالعا� اXبدأ هو ٕانّه قلنا الرأس@:
ٕا�أسفل منقلبة عقائدهم ãأعا� وص�ورة واJٕعتقاد@, الفكر ã| مقهورين كوuم جهة

بالنكس@/ Øفع� والبط2ن@: والضعف الوهن من فzا ما وانكشاف مyا@, مرتبة
أّن Fك واJٔفكار@, اJٕعتقادات جهة من ّ معنويى انتكاس ع	 تدّل اlJية فهذه
عـ	 تدّل واJُو� البدنّيـة@, القوي جهة من ّ ماّديى انتكاس ع	 تدّل الثانيـة اlJية

اXاّدة@/ nعا وراء Dف اJنتكاس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكص@:
خـوفاً ء ãÏ¿ال عن أحَجم ٕاذا عقبيـه@, ع	 نكص يقال@: كلمة@, نكص@: ـ مقا



٢٧١ نكص

ã| Jّٕا يقال J خ�@, من عليه كان ØFع رجع ع	عقبيه@: نكَص دريد@: ابن قال وُجبناً@/
/@�òا عن الرجوع

والنَّكيصـة@: غ�ه@/ وأنكصـه هو نكص اJٕحجام@/ النُّكوص@: ـ ٣٠٣.٥ الع�
ء@/ ãÏ¿ال عن التأّخر

Øj@ أمـراً فـ2ن أراد تقول@: ء@/ ãÏ¿ال عن واJٕنقداُع اJٕحجام النُّكوص@: ـ لسا
ونكَص@: أحَجم/ ينِكص@وينكُص@نَكصاً@ونُكوصاً: اJٔمر عن ونكَص نكصع	@عقبيه/

/@ ّ القَهقريى وهو َخلفه@/ ٕا� رجع

واJٕنكـفاف@/ الرجـوع واJٕنقداع@: وال½Íف@/ واXنع الكّف اJٕحـجام@: أقول@:
مـن عِقباِن ٕانسان ولكّل القدم@, وَعِقب لف@, Òòا اXتأّخر وهو العِقب تثنية والَعِقب�@:

قدميه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
العقل Mكم فيه َيسَتقّر أن شأنه من ØFع رجوع هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
اJٔصل@/ ã| مأخوذة القيود فهذه الساXة@/ اJٕنسانيّة أو ال¿Ìعيّة الوظيفة باقتضاء أو

أو الغ� عن ومنع بكّف الرجوع أو القهقهريى الرجوع أو الرجوع فليسمطلق
نكوصاً@/ الوراء@: ٕا� الرجوع أو التأّخر مطلق

العقل ãÏÉيقت مورد ã| كان اJٔصل@ٕاذا مصاديق من فيكون خوفاً@: الرجوع وأمّا
مطلقاً@/ J واستقراره@, تثبّـته وال¿Ìع

باطناً@/ أو ظاهراً �òا مطلق اُريد ٕان فصحيح :@�òا عن الرجوع وأمّا

/@ Ó0ومع لفظاً والنكص النكث ãçماّد من قريبة واXاّدة



نكف ٢٧٢

عَقبـيْه Òَع� نكََص الِفئتاِن تراءِت ØFفل لكُم جاٌر ã Ùæ وٕا الّشيطاُن@/// زيَّنGم وٕاذ
/@٤٨ . ٨ ـ @ِمنكُم ٌء َبريى ã Ùæ ٕا وقاَل

وأوحي bأل ٕانّه حيث و[ايله@, وقوله عن@تعّهده رجوع الشيطان فالنكوصمن
تقـويxم عن نكص العمل ح� Øj ٕالzم@, واXيل Í½والن والðيّن التقوية قلوwم ã|

وٕاجارtم@/ ون½Íهم
اBXيل�ٕا�اGوي اJٔفراد من كّل ã| عاّم النكوص@: Øj الðي� من النحو وهذا
أن ٕا� الدنيـويّة وع2ئقهم وبراVهـم وحاtJم أعGFم Gم ن يزيـِّ فٕانّه والشـيطان@,
ويظهر يشـxون@, ما وب� بيyم ã Ù	فيخ ,@oسـتقXا ال½Íاط وعن ا¡ّق عن ين½Íفوا

مyم@/ ال�اءة

ـ به ين ßKمسـَتك َتنِكُصون َع�أعـقاِبكُم Ôrفُكن عليكُم Òُتت� ãçآيا كاَنْت َقد
/@٦٦ .@٢٣

ا% رساJت ã| واòضوع والتدّبر التفّكر واJٕنسانّية@: العقليّة الوظائف من فٕاّن
وا�òوالص2ح@, ا¡ّق ليعرف جانبه@, من اُنزل كتاب ã|و وكلFته آياته ã|و وجّل عّز

والف2ح@/ ٕا�السعادة وvتدي
اGJٕ×يّة اlJيات ٕاراءة ل2ٕنسان@: والgال السعادة مقّدمات أعظم من أّن وليعلم
العزيز الرّب ولقاء القـرب مقام ٕا� اJٕنسان ليس� الربّانّيـة@, والشواهد والع2مات
واlJخرة@/ الدنيا وخ� السعادة ينال وبه ل2ٕنسان@, الgال درجات آخر وهو اXتعال@,

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

نكف@:
لغة@/ قتل باب أنكُفمن ونَكفت تِعب@, باب من نَكْفاً ء ãÏ¿ال من نِكفُت ـ مصبا

واستكباراً@/ أنفًة امتنعت ٕاذا واستنكفت@,



٢٧٣ نكف

ع	عضو واlJخر وتنحيته@/ ء ãÏ¾ ع	قطع يدّل أحدYا أص2ِن@: نكف@: ـ مقا
بٕاصبعک@, َخّدك عن الدموع تنحيتک النَّكف@: ـ فاJّٔول عليه@/ يقاس Øj اJٔعضاء@/ من
ُينَكف@, J وMر قطعه@/ ما أيى يوم�@, أو يوماً سار أحد نكَفَه ما غيثاً رأينا ويقولون@:
أراد تقول@: أمر@, ٕا� أمر أو أرض ٕا� أرض من خروج واJٕنتكاف@: ح@/ ÒPُي J مثل
واJٔصـل وجده@/ اJٔثر@: وانتكف اJّٔول@/ عزمـه قطَع كأ@نّه هذا@, فأراد وانتكَف هذا
نَكَفاtا@/ ظهرت منكِّفة: يقال@ٕابل / اللَّْحيى @أصل ã|@ُغّدة وهيى النَّكَفbع@نَكَفة, ـ اlJخر
أعرض أِنف ØXا فٕانّه منه@/ أِنف ٕاذا واستنكف@, اJٔمر من نِكف فقيل@: ع	هذا قيس Øj

مواجهته@/ وترك عارضه وJّه ٕاذا أعرض@, يقال Fك يه@, Ö Ò¡ أصل وأراه عنه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ينّحي أن اختيار واJٕنتكاف@: تأنّفاً@/ التنحية هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
fن والقطع@: واJٕستكبار اJٕمتناع وأمّا ٕاليه@/ واXيل التنحية طلب واJٕستنكاف@: تأنّفاً@/

ãÏ¿Xا أثر عن والعدول التنّحيى مورد ã| فهو اJٔثر@: انتكاف مفهوم وأمّا اJٔصل@/ آثار
ووجدانه@/ ٕاليه الوصول Øj الطريق@, ã|

أو مكان عن يى والتنحِّ اòّد@/ عند ا�اريى الدمع تنحية اJٔصل@: مصاديق ومن
وهكذا وغ�ه@/ بالPح البحر ماء ã| يى التنحِّ ٕامكان وعدم بالتوّجه@ٕا�@آخر/ أمر أو بلد

ودفعه@/ بقطعه اXطر نزول ã|
يستنِكْف وَمن بون اXقرَّ اhXئكُة و3 Kِ عبداً يكوَن أن اXسـيُح َيستنكَف لَن
. ٤ ـ أ¨اً َعذاباً@ م Ôw فيعذِّ وا@ ÒKواستك استنَكفوا اّلذين وأّما ///@ Ö ßKوَيستك عبادته َعن

/@١٧٢

داخ2ً ليس واJٕستكبار تأنّفاً@/ العبوديّة عن للتنحيى الطلب هو فاJٕستنكاف



نكل ٢٧٤

اlJية اXوضع�من ã|ستنكافJٕا كلمة بعد مستق2ًّ ذ@كره عليه ويدّل اXاّدة@, مفهوم ã|
الكرZة@/

غفلة اlJية هذه من مأخوذ لعلّه اللغـة@: كتب بعض ã| اJٕسـتكبار قيد وذ@كر
mÊÉوال القـيود يذكرون حيث اXدّونـة@, اللغات ã| كث� ونظ�ه اXورد@, Iقيق عن
أ¾Ìنا وقد اللغات@, oمفاه من جزءاً hالكر القرآن كلFت ã| اXوارد وخصوصيّات

@كراراً@/ ٕالzا
ا�ليل@, الرّب لقاء ٕا� السالک للعبد مقام آخر العبودّية@: حقيقة أّن GO@Jو
واÊºJٔء للصفات مظهراً العبد يكون wا ٕاذ الصفة@, wذه العظام اJٔنبياء يوصف وقد

تعا�@/ ا¡س%0
فراجعها@/ اللقاء@, رسالة ã|البحث هذا أوضحنا وقد

وأل� ألطف التنّحيى فٕاّن التفاس�@, بعض ã| Fك اJمتناع ]Çع0 اXاّدة وليست
اXاّدة@/ ã| وا¡قيقة اJٔصل آثار من أ@نّه ٕا� مضافاً اJٕمتناع@, من وأنسب

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

نكل@:
ونكل فروعه@/ يرجع وٕاليه وامتناع@, منع ع	 يدّل صحيح أصل نكل@: ـ مقا
والنِّكل: @Zنع@/ Jٔ@ّنه@ينكُل@أيى وbعه@أنكال, القيد, النِّكل: وأصل@ذلک ينِكل@/ Jًنُكو عنه
تنكي2ً@, به نّكلت الباب ومن عyا@/ ضعيف اJُمور@: عن نا@ِكل وهو اللِّجام@, حديدة
وÇZنع اXعاودة عن Zنعه ما به فعل أ@نّه ومعناه القياس@, ذلک وهو ,@Jًنَكا به ونّكلت

الوجه�@/ أجود وهذا صنيعه@/ مثل ٕاتيان من غ�ه

نَك2ًَ ونِكل ا¡جاز@, لغة وهذه قعد@, باب من Jًنكو العدّو عن نكلت ـ مصبا



٢٧٥ نكل

ٕاذا نكـل@: زيد@: أبو قال والتأّخر@/ éÔ�ا وهو ,@ ّ اJٔصمعيى ومنعها لغة@, تِعب باب من
قتل باب من ينكُل به ونكَل مyا@/ امتنع ا¨ـ�@: عن ونكل فهابه@/ شـيئاً يصنع أن أراد

النكال@/ ËºJٕوا أيضاً@, مبالغة به ونكّل بنازلة@/ أصابه قبيحة@: نَكلة

به يُنكَّل ء ãÏ¾ وكّل والقيود@, اللُُّجم من ÍÈب والنَّكَل@: النَّكل ـ ٣٧١.٥ الع�
صاحبه@, عن الرجل نكَل يقال@: حجازّية@/ ونكَل [يمّية@, ونِكل@ينكَل@: ِنكل@/ غ�ه@فهو
والنَّكال@: مyا@/ اJٕمتناع ا¨�@: عن والنُّكول عنه@, حاد ا¨�@: عن عنه@/@ونكَل Ôéج ٕاذا

عَمَله@/ يَعمل أن خاف رآه أو بلغه@, ٕاذا لغ�ه@, Jًنكا جعلتَه Xا Ëºٕا
وِنكل@/ نَكَل رجل يقال@: ب@/ ا£رَّ ّ القويى الرجل النَّكَل@: ـ ٢٤٥.١٠ الxذيب
اJٔحرف@/ اJٔربعة هذه غ� يسمع nو وِشبه@, وَشبَه وِمثل ومَثَل وِبدل@, بََدل ويقال@:
عاقبته ٕاذا بف2ن@, وَنّكلُت واُِذّلوا@/ ُدفعوا أيى أعداؤه@, به نُكّل ٕاذا ونَكَل@, نِكل ورجل

مثله@/ ارتكاب عن غ�ه تُنكِّل عقوبة أجرمَه ُجرم ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومعاقبة@/ فيه@لتضييق ØFع @الرجوع أيى النكوص@, هو @اXاّدة@: ã| أّن@اJٔصل@الواحد

ã| عـ�ة ٕاNاد تقيـيد@, بنازلة@, ٕاصابة اJٕن½Íاف@, التأّخر@, اJٕمتـناع@, لوازمه@: ومن
قرنه@/ ع	 وغلبة شجاعة ,@ وتقّويى تفّوق غ�ه@,

Qّوز@/ فهو :@éوج خوف أو ضعف عن النكول وأمّا

ومعاقبة@/ وتضييقاً Ó0مع النكوص مفهوم فيه فٕاّن القيد@: ]ع0 النِّكل وأمّا

التأ@كيد ع	 يدّل أو ونا@ِك2ً@, نكول ذا شخص جعل ]ع0 فهو التنكيل@: وأمّا
الوقوع@/ جهة ٕا� النسبة ¡اظ مع النكول ã| واXبالغة



نكل ٢٧٦

الصاد دون الشّدة@, من قريبة حروف من فzا ال2ّم كون بلحاظ النكل وماّدة
زائدة@/ ع	شّدة تدّل والنكص@: النكس ã| والس�

/@٣٨ . ٥ ـ Kا ِمَن @َنكا3ً @كَسبا @]ا Fجزاًء Òvأيد فاقَطعوا@ والّسارقُة والّساِرُق

من للنكوص وموجب الناس@, أموال من ال«Ìقة عمل جزاء القطع هذا فٕاّن
وعطوفته عن@رجوع@رaته عبارة هنا منه@تعا� والنكوص منه@/ ا%@والتضييق@واXعاقبة

وب�ا�امعة@/ بيyم واJٔمن الناس حقوق حفظ جهة من السارق@, ٕا� وتوّجهه

وموعظًَة َخلَفها وما يَدvا Ò�ب ا ßX َنكا3ً@ خاِسئ�فَجعلناها ةً ِقَرَد كونوا م Ô ÒG فُقلنا
/@٦٦ و ٦٥ . ٢ ـ للُمتّق�

Gم وتضييقاً ورجوعاً نكوصاً الِقَردة@: صور ٕا� وIّوGم القضيّة هذه جعلنا أيى
اعتدائهم بسبب عyم ولطفه ورaته توّجهه قطع حيث اXتعال@, العزيز ا% جانب من

تعا�@/ ا% أمر وUالفxم السبت ã|
ٕاّن تعا� قال اJٕنسانّية@: وحقيقxم شخصيxّم عن متحّول� قردة صاروا وØXا
كـانوا للّذين أيى واJُمـم@, اJٔفراد من خلفها وما يدvا ب� Xا مفيـدة ا¡ادثـة هذه
هؤJء زمان خلف ã|و بعدهم من يأتون والّذين ومعا¼Íين@, ومشاهدين مواجه�
ا¡ّق هو ما الواقعة هذه من ويستنتجون حياtم ٕادامة ã| مyا فيعت�ون اXواجه�@,

اXب�@/
باXع0اJٔصيل@/ وليس النكال@, آثار من الع�ة ٕاّن وقلنا

/@٢٥ . ٧٩ ـ �وا3ُو ِخرة Ð3ا َنكاَل Kُا فأَخذه Òا3ٔع� رّبكُم أنا فقاَل

مـع0 وفيه اJٔخـذ من نوع اXعـ0 ã| النكال فٕاّن مطلق@, مفعول هنا النكال
والرaة التوّجه ب½Íف أيى /@oدّل ما@عليه عنه ينوب qوقد اXؤاخذة@واXعاقبة@والتعذيب



٢٧٧ ^رق

ã|و الدنـيوّية@, اJُو� حياته ã| يلحقه النكال وهذا عليه@/ والعقاب وبالتضييق عنه
اlJخرة@/ حياته

/@١٢ . ٧٣ ـ ة ُغصَّ ذا وطعاماً ÓDوَجح أنكا3ً َلَدْينا ٕاّن

وهذا ويضّيق@به@, غ�ه@ويقيّد به يُنكَّل ء ãÏ¾ وكّل القيد وهو النِّكل bع اJٔنكال
وا¦اي2ت كالتعلّقات ,@ Ø ãæروحا ّ معنويى أو ّ ماّديى Tسوس ã| يكون أن من اXع0أعّم
nعـا ã| لصاح}ا قيوداً تص� والعـ2يق ا¦اي2ت وهذه النفـوس@, ã| ال¿Îوات ٕا�
الروحانيّة التوّجهات عن و[نـعه الدنيا هذه ã| اJٕنسان روح تقيّد ا Øu@أ Fك اlJخرة@,

ّية@/ ×GJٕا واJٔعFل
/@٨٤ . ٤ ـ hًَتنكي وأشدُّ بأساً أشدُّ Kُوا َكَفروا اّلذيَن بأَس يُكّف أن KُاÏ Ò»َع
يتعلّق فالتنكيل فتَنكّل@, نكّلته يقال@: أن مثل نكول@, ذا شخص جعل التنكيل@:
]ع0 نفسه@, ã| النكال واختيار اXطاوعة وهو فيه@, وIقّقه الفعل أثر بظهور باXفعول

حّقه@/ ã| النكال Iقّق وقبول اGJٕيّة الرaة عن والعدول اJٕن½Íاف اختيار
والض2ل الكفر بعد اòارج ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا التعذيب@: أنواع كسائر اXع0 وهذا

الرaة@/ ع	 النكال فيختار والعناد@,

الكـرZة اlJيات هذه ã| واختّلت اضطربت قد Ìين Ø»فXا كلFت أّن GO Jو
صيغxا عن Jو الكلمة ماّدة عن التحقيق توافق J Mيث اXاّدة@, هذه تفس�صيغ ã|و

ودJلxا@/ اlJية مفهوم عن Jو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

^رق@:
هيى ا Ø̂ ٕا القاف@, فيه زيدت ا ØW وهذا الوسادة@/ والراء@, النون ØËÉوب ِرقة@: ß̂ ـ مقا

ا¢ّطط@/ الكساء وهيى النَِّمرة@, من



^رق ٢٧٨

سـمُّوا ا Ø[ور صغ�ة@/ وسادة وقيل الِوسادة@/ والنِّمِرقة@: والنِّمِرق النُّمُرق ـ لسا
ْحل@/ الرَّ @يُلبَ«Îا ã�الّ هيى النُّمُرقة وقيل: اِرق@/ Ò̂ وا�مع ُرقة@, Ô̂ حل@ الرَّ @فوق ã�الطِّنِفسة@الّ

اسُت ما@اف#شت ة@: Ò ÒZيßXوا النُّمُرقة@والنُّمُرق أبو@عبيدة@: قال ـ ٤١٨.٩ الxذيب
حل@/ الرَّ ع	 الرا@كب

/@ ã�پش بالش@, oرق� ß̂q @ـ آراميى @ـ@ ãbتطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
واXتّكأ كالِوسادة به ويُتوّسد عليه يُتّكأ ما هو الكلمة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

اlJرامّية@/ من مأخوذة واللغة مركب@/ ã| أو Vلس ã|جعلت سواء ة والِمخدَّ

ـ َمْبثـوثة Û ãèوَزرا َمْصـفوفة اِرُق Ò̂و َمْوضوعة وأ@كواٌب َمرفوعة ٌر ÔÌ Ôº فzا
/@١٥ .@٨٨

من اXنسوجة أيى oزرَبفتq الفارس,يّة اللغة من مأخوذة ا Øuٕا ْربيّـة الزَّ ã| سبق
كوuا بقرينـة الفرش ã| تستعمل خاّصة منسـوجات فهيى ذهبّيـة@, أو غالية ألياف
ٕاليه@/ يسند وما ة والِمخدَّ اXتَّكأ مyا يراد مصفوفة كوuا بقرينة ا§ارق أّن Fك َمبثوثة@/
التفس� Mسب وأمّا ا�«Êنّية@/ oفاهXوا الكلFت ظواهر تفسـ� Mسب هذا
القلبيّة ة ØÌ»ستXا الباطنيّة والصفات ا¡اJت عن عبارة سبق Fك ر ÔÌ Û»فال :@ Ø ãæالروحا

باطنّية@/ صفة كّل وهيى ال«Ìيرة@, ومفردها علzا@, النفس يستقّر ã�الّ النفسانيّة

يتّكٔي ثابتـة ومقامات راسـخة وصفات حاJت ع	 تنطبق حينـئذ وا§ارق
والتفويض@/ والص� oوالتسل كالتوكّل ٕالzا@ ويستند اXؤمن علzا



٢٧٩ ^ل
والرضا كا¡ّب علzا, ا�ّنة@ويعيش مقامات ã| العبد علzا ما@يستقّر : Ø ãèوالزرا

والنورانّية@/ والقرب اGJٕ×يّة واXعارف
wا مبـxجاً يصـ� الروحانّيـة@: اXقـامات هذه ٕا� وصل ٕاذا السالک فالعبـد

ا�ّنة@/ أع	منازل ã| وسا@كناً بأنوارها ومن¿Ìحاً
Mواّسنا ٕادرا@كها Zكن Jو لنا@, Vهولة اlJخرة nعوا خصوصيّات أّن GO Jو

قلي2ً@/ Jّٕا العلم من أوتينا وما الضعيفة@, ا¤دودة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

^ل@:
^لة@/ bع النَّْمل@: من وخّفة@/ وصغر ء ãÏ¾ ã| Qّمع ع	 تدّل كلFته ^ل@: ـ مقا
با§ـل@/ ت Ù{ُشـ ا Øu@كأ خفيـفها@, :@mالقـوا ßل Ò̂ وفرس ا§ـل@/ أصابه منمول@: وطعام
واحدة لة@: Ô^Jٔوا وانتشارها@/ لتفّشzا يتwا Ù Ôd ا Øu كأ ا�نب@, ã| Hرج َقرحة والنَّْملة@:

ã| يكون شـّق النَّملة ٕاّن هذا@: من وليس ويقولون اJٔصابع@/ أطراف وهيى اJٔنامل@,
الفرس@/ حافر

اJٔصابع@, رؤوس اJٔنامل يقول@: وبعÎÉم العقدة@, اJٔصابع@: من اJٔ^لة ـ مصبا
ضّمها@/ أ@كZمن oXا بفتح وهيى الظفر, @فيه الّذيى اXفصل اJٔ^لة@: : ّ اJٔزهريى وعليه@قول
تـثليث حكي النحاة من اXتأّخرين وبعض العـوام@/ ¡ن من ØËÉال Nعل قتيبة وابن
ام@/ Ø^ ^ل@: ورجل ا§ل@/ كث�ة لة@: ß Ò̂وأرض لغات@/ فيص�تسع oXا تثليث مع اGمزة
التخفيف وقع Øj لة Ô Ò̂ لة@: ß Ò̂ أصل ٕاّن :@ ØãÏºالفار لة@/ Ô Ò̂و لة Ö Ò̂ واحدته النَّمل ـ لسا

وقوله@: وغلب@/

/@١٨ . ٢٧ ـ @َمسا@ِكَنكُم ادُخلوا الّنمُل ا Ûv أ يا لٌة Ö Ò̂قاَلت



^ل ٢٨٠

ّ للحيى Jّٕا يكون J والقول قالت@, قال@: Jٔ@نّه يعقل@, ما كلفظ ادخلوا لفظ جاء
ال@/ ß̂ وا�مع راه@, ÔVفاُجريت الناطق

أيى ل@: ß Ò̂ رجل يقال ا§يمة@, والنُّملة@: معروف@/ ا§ل@: ـ ٦٣٤.٢ ا¡يوان حياة
ا¡يلة oعظ والنَّمل قوا_ها@/ وقلّة حركxا كZة وهو لتنّملها لة Ò̂ النَّملة يت Ødو ام@/ Ø^
ã| وله الشـتاء@, لزمن الصيف زمن من قوتـه Jتكر أ@نّه طبعه ومن الرزق@, طلب ã|
الَعفن خاف وٕاذا نصف�@, قّسمه ٕانباته Oاف ما احتكر ٕاذا أ@نّه ما ا¡يل من اJٕحتكار
ء ãÏ¾ليس ُعَيْيـنة@: بن سـفيان وعن ون¿Ìه@/ اJٔرض ظاهر ٕا� أخرجه ّب Ò¡ا ع	
ا¡يوان ã|وليس /@Ë Ø¿ال شديد وا§ل والفار@/ وا§ل والعقعق اJٕنسان Jّٕا لقوته Jتكر
ا Ø̂ وٕا به@, ينتفع J وهو ا¦ر نوي ¡مل يتكلّف أ@نّه Ø�ح غ�ه@, بدنه ِضعف Jمل ما
سنة@/ أ@كZمن عمره يكون Jسن�و غذاء وNمع وال¿Ìه@/ ا¡رص aله ع	 Jمله

وطبقات@/ وغرف ñودهال منازل وفzا اJٔرض Iت القرية اذ ØHا عجائبه ومن

ا§ل وأصله اJٔصابع@, أطراف واJٔنامل@: ـ ١١٩ آية عمرن@, آل البيان Vمع
با¡ركة@/ ف ØÍ½والت الدقّة ã| به ة Ø{مش فهيى اXعروف

^لة@/ oهJا ß̂q ـ قع

^لة@/ @= @Jو ß̂ ^اJه@, ـ@ @ ãæياÌº ,@ ع�يى @ـ@ ãbتطبي فرهنگ

oأصِلحهq ارفأه أيى والقُطـه@, ثوبک Ùل Ò̂ :@ Ø ãèعـراJٔا ابن ـ ٣٦٥.١٥ الxذيب
صعد ٕاذا ,@2ً Ò Ò̂ ينَمل الشجر ã| ßل Ò̂ الفّراء@: عن عِبث@/ ل@: ß Ò̂ وغ2م حاذق@/ ل@: ß Ò̂ ورجل
Çßُل Ò̂ ورجل ^ÇØاماً@/ كان ٕاذا@ ل@: ß Ò̂ ورجـل ,@ Úl ٕاذا وأ^ل@: الرجل ^ßل عبـيد@: أبو فzا@/
اÒXفِصل لة@: Ô^Jٔوا العمـل@/ ã| اJٔصابع خفيف كان أو العَبـث@, كث� كان ٕاذا@ اJٔصابع@:

اJٕصبع@/ من الظُّفر فيه اJٔع	الّذيى



٢٨١ ^ل
اòّط@/ متقارب كان ٕاذا منمَّل@: وكتاب النَّمل@/ واحد النَّملة ـ ١٧٤.٣ ا�مهرة
بعض@/ ã| بعÎÉم ودخل ّر@كوا ÒI ٕاذا القوم@: وتَنّمل حاِفره@/ ã|الفرس ُيصيب داء وا§لة

والذهاب@/ ء ا£يى ã| ا¡ركة كث�ة لة@: منمَّ وجارية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ا2Xءمة مصاديقه@: ومن خّفة@ولطف@وIّرك@/ هو اXاّدة@: ã| اJٔصل@الواحد أّن
وأطراف اضطراب@/ ã| صغ�ة قرحة ولطف@/ Hفّف ã| Iّرك خّفة@/ ã| Qّمع تلطيف@/
والغ2م فzا@/ ولطف Iّرك باعتبار وا§لة اJٔعFل@/ ã| وIّر@كها دقxّا بلحاظ اJٔصابع
ٕاجرائها باعتبار وا§يمة واòّفة@/ التحّرك بلحاظ الشجر ã| والصعود العِبث@/ اXتحّرك
الظريف واòّط فيه@/ ولطف حركة Iقّق باعتبار العمل ã| وا¡ذاقة ولطف@/ خفّة ã|

والتلّطف@/ التحّرك بلحاظ ا�ارية ã|و القوم ã| والتنّمل الدقيق@/

اJٔصل@/ قيود فيه يكن n ٕاذا استعارة@, ]ناسبة فzا ويتجّوز
منمول@/ طعام كقوGم :@ ّ اJٕنðاعيى باJٕشتقاق تستعمل وقد

Fك لغات ع	تسع ويقرأ والباء اGمزة بتثليث كاJٕصبع فهيى أ^لة@: صيغة وأمّا
وأصابع@/ أناِمل Fzف وا�مع اJٔ^لة@, ã|

Øj اJٔصل@, ã| قلّة bعا وYا لة@, ß^Jٔوا اÔ^Jٔل bع اJٔنامل ٕاّن نقول@: أن وZكن
كلمة أو صفة@, أو ÓÊºٕا النَِّمل Fzف واXفرد اJٔناِمل@, من واحد لكّل ÓÊºٕا العرف ã| جع2

أخري@/

موتوا ُقل الَغيِظ ِمن ا3ٔناِمَل َعَليكُم َعّضـوا@ خلَْوا@ وٕاذا آَمنّا قالوا َلقوكُم وٕاذا
/@١١٩ . ٣ ـ بَغْيظكُم



^ل ٢٨٢

مع الشديد الغيظ مورد ã| يستعمل التعب� وهذا باJٔسنان@/ وشّد أزم العّض@:
شأن وهذا أنامله@/ ويعّض نفسـه ٕا� فيتوّجه ,@ ã ØGوالتش اJٕنتقام من [كّن وعدم Ø�I

وعداوtم@/ خ2فهم يظهروا أن يستطيعون J أو يريدون J حيث اXنافق�
َمسـا@ِكَنكُم3 دُخلوا@ اُ النَّمـُل ا@ Ûv أ يا قاَلت^لـٌة ْمـِل النَّ ع�واِد أَتوا@ ذا@ ٕا Ø+ح

/@١٨ . ٢٧ ـ َيشُعرون 3 وُهم وُجنوُده ُسلDُن ِطمنَّكُم ÒJ
والفساد العقل@تشخيص@الص2ح كF@أّن @ا¡ياة@/ ã|@الدقيق اJٕحساس هو الشعور
وعقلَه مyا كّل شعور فٕاّن النباتات@, ã| بل ا¡يوان أنواع ã|تلفH وا¡ياة ا¡ياة@/ ã|
نفَسـه مyا نوع كّل Jسب هذا وع	 وجوده@, وTدودة حياته خصوصيّات Mسب
كّل حياة خصـوصيّات Jّٔن عاقل@/ وغ� شاعر غ� اJٔنواع وسائَر وعاق2ً@, شاعراً
وهو النـوع@/ ذلک باقتضاء واحتياجاته فكره وTيط عيشه وTدودة وٕادرا@كاته نوع

وجوده@/ Rصوصيّات وجاهل عيشه@, كيفيّة وعن آخر نوع حياة Tيط عن غافل

كّل ã| وا§ل نوع@, ãGأل ٕا� تبلغ ا§ل أنواع ٕاّن ا¡يوان@: معرفة علFء ويقول
Çtيئة ã| ويشتغلون اòَدمة@, ل ØFالُع ـ اJّٔول أقسام@: ث2ثة ٕا� Ë»تنق بيوته من بيت
ـ ãæوالثـا البـيوت@/ وحفر وحفظه وجلبه الغذاء bع من اlJخرين القسم� حوائج
ٕا� وتعيش اJٕناث@/ ـ والثالث الزواج@/ بعد اسبوع�وZوتون ٕا� ويعيشون الذكور@,

أ¾Îر@/ ع¿Ìة ٕا� ل ØFالع ا§ل ويعيش كالذكور@/ جناح وGا سنة@,

ٕا� مBدية قروناً اط2ّعه عدم اJٕنسان@: شعور قلّة ع2مات من أّن GO Jو
الصغ�ة الظريفة ا§لة ØDس Jو ا¡يوانات@, حياة خصوصيّات عن زماننا@, من قريب
وأنواع عي¿Îم وبرنا¶ بلغاtم جاهلون الناس فٕاّن الناس@, أيديى ب� Dف اXتحّر@كة

أبداuم@/ ´Ì¿وت أصنافهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٨٣ Øl

:@ Øl
أو فتنة ليوقع به سعي وÍÈب@: قتل ãèبا من ^Øاً@, ا¡ديَث الرجل Øl ـ مصبا

أيضاً@/ o§وا ا§يمة ËºJٕوا مبالغة@/ و^Øام باXصدر@/ تسمية ,@ Þ Òl فالرجل وحشة@,

لون ـ واlJخر وٕابرازه@/ ء ãÏ¾ ٕاظهار أحدYا معنيان@: له صحيح أصل :@ Øl ـ مقا
ام Ø§وا اXاء@, أجوافها ã| يبق n ة@: Ú Ò̂ ٕابل يقال الفّراء@: حكاه ما ـ فاJّٔول اJٔلوان@/ من
من عليـه Ø Ôsي ما نامَّـَته@: ا% أسَكت ويقولون@: جوفـه@/ ã| الك2م ãbيُب J Jٔ@نّه منه@,
رJان النَّّمام@: ومنه اJنسان@/ ع	 ينُّمان F Øu@Jٔ واGمس@, الصوت وا§يمة@: حركته@/
عليه@/ تدّل حركة ذو يريدون م Øu@كأ أحد@, أيى ,@ ٌّ Ùيى Ô̂ wا ما وقوGم رائحته@/ عليه يدّل

ع	اJٔظفار@/ يكون البياض والنُّمُنم@: اòطوط@/ مقاربة النَّمَنمة@: ـ اlJخر واJٔصل

ا§Çيمة@: وأصـل الِوشـاية@/ والنَّـميمة@: بالِوشاية@/ ا¡ديث ٕاظهار :@ Ø Úsال ـ مفر
متقاربة@, خطوط والنَّمَنمة@: رائحُته@/ عليه Øs يَ َنبت والنَّّمام@: اòفيفة@/ وا¡ركة اGمس

كتابته@/ ã| كات}ا من ا¡ركة لقلّة وذلک

واJٕفسـاد@/ اJٕشاعة وجه ع	 ا¡ديث ورفع واJٕغراء التوريش :@ Øsال ـ لسا

أيى ,@ Ø Òlو Øsوِم Øام Ò̂و ـوم Ò̂ ورجل ام@, Ø Ò̂ والنعت ,@ËºJٕا Yا oوا§ـ ا§يمة الxذيب@:
ِسک ÔZ J الّذيى العرب ك2م ã| النَّّمام أبو@العبّاس@: قال /@ Ø Ôlو Øاء ß̂وأ �Ø Ò̂ قوم من قَتّاٌت
النَّميمة@: ويقال@: اXاء@/ ِسک Ô] J كانت ٕاذا ـة Ø Ò̂ ُجلود قوGم من Jفظها@, nو اJٔحاديث

حركته@/ أيى ته@, Ú^و نامَّته وdعت قدم@/ وطء أو ء ãÏ¾ حركة من Ø ãGòا الصوت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
به@, Gت ÔO أن شأنه من شخص@, عن قول نقل هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن



Øl ٢٨٤

فساداً@/ ينتج آخر@, شخص عند

الفتنة@, ٕاNاد ا¡ركة@, اJٔثر@, ظهور ا�وف@, Hلية اJٕظهار, اJٔصل: ومن@لوازم
الرائحة@/ واJٕمساك@, ا¡فظ عدم

ي2حظ n ٕاذا وأمّا اJٕفساد@/ الطرف�@, القول, النقل, قيود@: فيه ما@يكون فاJٔصل
واللون وا¡فظ اJٕمساك وعدم وا¡ركة الصوت ã| Fك Qّوزاً@, فيكون القيود@: Vموع

اXذكورة@/ القيود ت2حظ nو ,@oفاهXا هذه مطلق مyا اُريد ٕاذا واJٔثر@, واJٕفساد

الوصف مyا اُريد وٕاذا عب@/ كالصَّ وصفة كالÍÉب@, مصدراً يستعمل Ø Úsال ٕاّن Øj
ومتعّدياً الوشاية@/ بعنوان ينقل الّذيى القول منه ويراد Jزماً يستعمل وا§وم@: o§كا@

ام@/ Ø§ا الشخص منه ويراد

واضطراب@/ تسا� فيه ا¢تلفة@: oفاهXبا اXاّدة تفس� أّن فظهر

/@١١ . ٦٨ ـ oأث للَخ�ُمْعَتٍد بنَمoَمنّاع َمّشاٍء@ اٍز Ø ÒY à�َمه َحhٍّف ُكلَّ ُتِطْع و3

رابطة ã| مّشاء أيى ]ثله@, أو بالقدم ذهاب مطلق وهو ,@ ãÏ¿Xا ã| مبالغة اXّشاء
ٕافساد@/ وفيه Jًمنقو كونه بعنوان اXتّصف �òا وهو ,@o§ا موضوع

بصيغة ØDس Jو وٕاشاعxا@, ا§يمة ٕاعFل ã| وسـيلة Økأ فٕانّه :@ ãÏ¿Xبا والتعبـ�
ٕاجرائها@/ ã| ãÏ¿Xا ع	كZة الدالّة اXبالغة

عملـه لتقوية با¡لف ا¦ّسک من أقوي وهو اXطلق@, التعييب هو اGمز ٕاّن Øj
من وا2òف اÍÈJٕار ã| وأشّد آ@كد ا§يمة ٕاعFل أّن Fك خ2فه@/ ã| اJٕعBد وجلب
واÍÈJٕار عم2ً اJٕعتداء Øj ال½Íاحة@/ ع	 �òا من اXنع ا§يمة@: من وأشّد اGمز@/

/@´Í½ال
الكرZة@/ اlJية ã|مسòا اXوضوعات هذه ترتيب ã| الظاهر السبب هو وهذا



٢٨٥ uج
الص� وفقدان فيه سعة وعدم الصدر ضيق من تظهر ا Ø̂ ٕا النّماميّة أّن GO Jو
وابت2ًء Jً2واخت عمل@يوجب@فساداً منه فيظهر القلب@, ã| واJٔمن والتحّمل@والطمأنينة

ولغ�ه@/ لنفسه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

uج@:
أوضَحه@/ اJٔمَر@: ã� َج Òuو الطريق, الyج@: ـ اJّٔول متبائنان@: أص2ن uج@: ـ مقا
اJٕنقطاع@/ ـ واlJخر ـناهج@/ ÒXا وا�مع أيضاً@, الطريق واyÒXج@: اyXاج@/ oمستق وهو
سقط@/ أيى ج@, ßu اُ Ø�ح ف2ناً وÍÈبت النفس@, منقِطع أçم}وراً ٕاذا يyَج@, ف2ن وأتانا

Çج Ò Òuو مـثله@/ واyÇßXاج واyÒXج الواضح@/ الطريق َفلس@, مثل ج@: Úyال ـ مصبا
أوضحته@/ وأuجته@: وuجته مثله@/ ج Òuوأ واستبان@, وضح وجاً@: Ôu ج Òyَي الطريق

ـ ج Òuوأ اJٔمر ج Òuو جة@/ Òu وُطُرق واضح@, واسع ج@: Òu طريق ـ ٣٩٢.٣ الع�
بو الرَّ جة@: Úyوال الواضح@/ الطريق واyßXاج@: َوَضحه@/ الطريق@: وِمyج َوُضح@/ أيى لغتان@,
ج Òu قد َيتشّقق@: وØXا ã	 بَ ٕاذا للثوب ويقال ِفع2ً@/ منه أdع nو والداّبة@/ اJٕنسان ٩يعلو

الِب	@/ َجه Òuوأ ج@, Òuوأ ج ßuو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
كان سواء معنويّاً@, أو ماّديّاً Øالب� الواضح اJٔمر هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

آخر@/ جريان أو برنا¶ أو طريق ã|
ا�امع, ال�نا¶@الواضح اXشّخص, Ùالب� اJٔمر الواضح, الطريق مصاديقه@: ومن

اXستب�@/ الدين

وغـ�ها وال�نا¶ واJٔمر الطريق توصيف اJٔصل@: من ذ@كرنا ما ع	 ويدّل
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]Çع0 الyج كان ٕاذا بنفسـه@, الطريق وصف يصّح ف2 uـج@, طريق فيـقال باXاّدة@,
الطريق@/

وب� بيyا الفرق هو وهذا مستبيناً@/ واضحاً ء ãÏ¾ كون هو اXاّدة@: ã| فاJٔصل
ي2حظ والطريق الواضح@/ الواسع الطريق هو ال½Íاط فٕاّن وال½Íاط@: الطريق ماّدة

/@ ãÏ¿Xبا القدم ÍÈب فيه
هـذه اسـتبانة بلحاظ ا Øu فكأ واJٕن}ار@: النفس وانقطاع Ò	الِب ـ oمفاه وأمّا
الضعف واستبانة وخصوصيّاته@/ اXنسوج جنس من الباطن ã| ما وانكشاف اJُمور

التنّفس@/ جهاز ã|
]ع0ضيق الع�يّة اللغة ã|الناَهج فٕاّن الع�ّية@/ من ãæعاXا هذه ٕا�نقل مضافاً

النفس@/

َجـَعْلنا ِلُكـلٍّ ا¡ّق ِمن جاَءك ØFع أهواَءُهم ِبع تتَّ و3 Kُا أنَزَل ]ا م Ô Òyبي فاْحكُم
/@٤٨ . ٥ ـ ِلَيْبلَُو@كُم ولكن واحدة اُّمًة َعَلكُم Ò Ò( Kا شاَء ولَو وِمyاجاً َعًة ÖÌ ß¾ ِمنكُم

ٕاحـداث Ìع@: Ø¿ال فٕاّن الواضح@, الطريق ٕانشـاء من نوع ]ع0 للنوع عة@: ÖÌ Ù¿الËºٕا كاXفتاح واyßXاج غ�ه@/ جانب من أو تعا� ا% جانب من واضح Úمب� طريق
أمر@/ ã| واJٕتّضاح Øللتب� ]ع0الوسيلة كاyßXج@: آلة

هـذا فـٕاّن باطل@, ã| أو حّق ã| يكون أن من أعّم وهو التقـدير هو عل Ò�وا
والعرضّية@, اòصوصيّات@الذاتيّة التكوين@وMسب@مراتب اخت2ف ع	اقتضاء التقدير
فيتّخذ و¾ÌائطTيطه@, ذاته واستعداد ومزاجه وعقله ما@يقتضيه@فكره كّل @Oتار Ø�وح

اXعّينة@/ Ìعة Ù¿ال هذه ã| ويس� سلوكه ã| برناVاً
السالک ويكون Ìعة Ù¿س�@والÒXا @ويتّضح Øيتب� كاXصباح@ما@به فهو اyßXاج@: وأمّا
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ومراتب والذوق والفهم الباطنيّة والبص�ة كالعقل وهذا وعمله@, سـ�ه ã| نور ع	

اJٔفراد@/ ã| الروحانيّة

يـتّبَع Jو تـعا� ا% من ٕاليه اُنزل الّذيى با¡ّق Jكم أن Jزم اXبعوث Ø ã ّفالن
اyXاج@/ Ìعة Ù¿ال ã| ا¢تلف� النّاس أهواء

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

uر@:
فتحته الدَم@: وأuرُت فتحه@/ أو ء ãÏ¾ تفتّح ع	 يدّل صحيح أصل uر@: ـ مقا
ب�بيوت يكون فضاء واyÒXرة@: يشّقها@/ أيى اJٔرض@, يyر Jٔ@نّه الyر يى Ø Ôdو وأرسلته@,
ر Òuوأ Vراه@/ أخذ الyُر@: واستyر ر@/ Ô Ôuو أuار الyر وbع كُناسxم@/ فzا يُلقون ب�القوم ما الضـياء عن الظلمة ٕانفـتاح الÇyار@: ومنه اXاء@/ كث� ٌر@: ß Òu ٌر Òuو جَري@/ اXاء@:
Çر@: ß Òu ورجل ر@/ Ô Ôu ع	 Nمع الyار ٕاّن ويقولون@: الشمس@/ غروب ٕا� الفجر طلوع

لي2ً@/ J@ينبعث كأ نّه ار Òuصاحب

لغـة@, بفتحت� ر Ò Úyوال ر@/ Ôuوأ ر Ô Ôu وا�مع اXّتسع@, ا�اريى اXاء الyر@: ـ مصبا
فيقال للمجاورة@, Vازاً ع	اJُخدود الyر اُطلق Øj سبب@وأسباب@, مثل وا�مع@أuار
Çر Ò Òuو الyر@/ ماء جري واJٔصل اñXاب@, جري يقال Fك الyر@/ وجّف الyر@, جري
ٕا� الفجر طلوع من اللغة@: ã| والyار أuرته@, فيقال باGمزة ويتعّدي بقّوة@/ سال ر@: Òyٕا�ي الشـمس طلوع من الناس عرف ã| وهو لليوم@/ مرادف وهو الشمس@, غروب
بـغداد بقرب بلدة رَوان@: Ö Úyوال زجرته@/ وانxرته@: َنفع@, باب من راً Òu وuرته غروwا@/

فراسخ@/ أربعة Lو
فيضه من يِدّر Xا مَث2ً ذلک تعا� ا% وجَعل الفائض@/ اXاء ري ÒV ر@: Úyال ـ مفر
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أيى الدَم@, أuرت ومنه اXاء@/ ر Ò Òyب تشبzاً َعة@, السَّ ر@: Ò Úyوال الناس@/ ع	 ا�نّة ã| وفضله
الفجر ب�طلوع ما ال¿Ìع@: ã| وهو وء@/ الضَّ فيه Ì¿ينت الّذيى الوقت ار@: Úyوال أَسلته@/
والÇyر غروwا@/ ٕا� الشمس طلوع ب� ما اJٔصل@: ã|و الشمس@, غروب وقت ٕا�

]غالَظة@/ جر الزَّ واJٕنxار@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الدُم@: ر Òu يقال وحّدة@/ وقّوة تدافع ã| جريان هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

بقّوة@/ سال

الشمس ضياء وجريان الَمجري@/ ã| وقّوة بتدافع اXاء سي2ن مصاديقه@: ومن
بالزجر ُيشعر ك2م ٕاظهار ã| وا¡ّدة وحّدة@/ بنفوذ تغرب ٕا�@أن من@طلوعها وحرارtا

كالyر@/ وجرياuا اXتعال ا% جانب من متتابعاً والفيض الرaة وفيضان واXنع@/
لوحظت فٕان واJٕرسال@: Ì¿والن والسعة واJٕلقاء والشّق الفتح ـ oمفاه وأمّا

فتجّوز@/ Jّوٕا مصاديقه@/ من فتكون اJٔصل@: قيود فzا
للFء ع	الَمجري ٕاط2قه وأمّا بقّوة@/ اXتدافع ا�اريى ]ع0اXاء الyر أّن فظهر
طلوع من ا¡رارة وانتشـار الضـياء جريان عن عـبارة فٕانّه الyار@: وكذلک fجاز@/
اÇXع0 وهذا الyار@, نصف ٕا� فآناً آناً يزيد ا�ـريان وهذا تغرب@, أن ٕا� الشمس
واJمتداد, ع	@التوّسع اJٔلف@يدّل فٕاّن ر, Ò Úyال ع	@كلمة بزيادة@ألِف الyار, يناسب@كلمة

وتوّسع@/ وازدياد جريان الyار ã|و
اXعني�@/ لوازم من ر@: Ò Úyوال الyار ã| واXكان الزمان وحدود

تعا�@: اXفهوم�قوله من ذ@كرنا ع	ما ويدّل

/@١٩٨ . ٣ ـ اu3ٔار ا ßx ÒIِمن ريى ÒQ َجنّاٌت
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/@٧٤ . ٢ ـ اu3ٔار منُه َيتفجَّر ا ÒX جارِة ß¡ ا من وٕاّن

/@٢٧ . ٣ ـ اللَّيل ã| اَر Úyال Ô ßªوتو ار Úyال ã| اللَّيَل Ô ßªتو

/@٣٧ . ٣٦ ـ اَر Úyال منُه َنسلُخ اللَّيُل م ÔG وآية
واJٕنس2خ الولوج أّن Fك السائل@/ اXاء ã| يتحقّقان ا Ø̂ ٕا والتفّجر ا�ريان فٕاّن

والظلمة@/ الضياء ã| يتصّوران ا Ø̂ ٕا
وتتحقّق روحانيّة ا�«Êنّية,@وٕامّا اXايعات من ج«Êنيّة@تتشكّل ٕامّا اuJٔار @أّن Øj
قال Fك ّيـة@, ×GJٕا وا�ذبات واJٔنوار والتوّجهات كالفيوضات معنـويّة اُمور Pريان

تعا�@:

/@٥٤ . ٥٤ ـ ُمقتِدر َمليٍک ِعنَد ِصدٍق َمقعد ã| ٍر Ò Òuَجنّاتو ã| Ò�تّقXا ٕاّن
, ß Ö�َّر@@الروحانيyا�ّنة@وال مليک@مقتدر: عند بقرينة@كوuم ا�ّنة@والyر من فاXراد
الروحانيّة جهة ٕا� النظر يكون أن Jّٕا تعا�@, عنده Ø ãæÊ»ج ء ãÏ¾ كون ã| مع0 J ٕاذ

ا¡يثّية@/ هذه ومن

تعا�@: قوله أيضاً عليه ويدّل

Úيتغ� n àéَل ِمن وأuار آِسٍن ßغ� ِمنماء فzاأuاٌر اXّتقوَن ُوِعَد ã+ الّ ا)نِّة َمثُل
ا¥رات ُكلِّ ِمن فzا م Ô ÒGو Ó Øaُمص َعَسل ِمن للّشاِرب�وأuاٌر ٍة لَّذ ٍر Ö Ò̀ ِمن وأuاٌر طعُمه

/@١٥ . ٤٧ ـ م Øwر ِمن وَمغفرةٌ

كـّل وعن ا¤ّرمـة اJٔعFل عن b واتّ التقوي مرتبة فيه Iقّق ٕاذا السالک فٕاّن
له تتحّصل الدنيوّية@: اXاّديّة التعلّقات وعن النفسانّية@, الرذيلة الصفات وعن خ2ف@,

الطّيب@/ اòالص الظاهر ã|الصا اXاء أuار من ب¿Ìب الباطنيّة الروحانيّة ا¡ياة
الربّانيّة والعلوم اGJٕيّة اXعارف فيوضات الروحانّية@: ا¡ياة بعد له تتحّصل Øj
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ا¡ياة ٕادامة ã| له غذاء تكون اXعارف وهذه الطاهر@, اللéاòالص أuار من ب¿Ìب
اXاّدّية@/ حياته ٕادامة ã| للطفل اللéغذاء يكون Fك الروح@, وتقوية

الصفات من غيبيّة جذبات ا¡ّقة@: باXعارف يى والتقوِّ التثّبت بعد له تتحّصل Øj
أuاره @من Ø ãæالروحا اòمر روحانّية@ب¿Ìب وارتباطات@ولّذات ا¡س0, العليا@واÊºJٔء

ٕاليه@/ اXتوّجهة ا�ارية
تعّلق@ثابت@وحّب@راسخ@وارتباط ا�ذبات@واJٕرتباطات: هذه بعد @تتحّصل@له Øj
أنواع bيع من ØGصXا ã|الصا العسل أuار من الروحانيّة ا¡2وة بتذّوق وهذا ,@ ّ دا_يى

والعرضّية@/ الذاتيّة اJٔخ2ط وألوان الكدورات

ا�ارية واuJٔار اXراتب جهة@نتائج من اللقاء@, للسلوك@ٕا� وهذه@مراتب`س
مرتبة@/ كّل ã| الفائضة

اللقاء@/ رسالة ٕا� اXراتب توضيح ã| ول�اجع

واJٕعتقاد@/ التوّجه بعد الثانية@, ع	اXرتبة اXاء فيضان فينطبق

والxذيب@/ الðكية وهيى الثالثة@, اللéع	اXرتبة وفيضان

الفناء@/ وحصول اJٔنانيّة Tو وهيى الرابعة@, ع	 اòمر وفيضان

واGداية@/ والتبليغ اòدمة ã| الxيّؤ وهيى ع	اòامسة@, العسل وفيضان

تـعا�@: بـقوله ٕالzا اXشار اXتنّوعة التجلّيات تتحقّق اXراحل هذه ٕادامة ã|و
الثَّمرات@/ ُكلِّ ِمن فzا م ÒGو

/@١٥ . ٣ ـ فzا خالديَن اu3ٔار ا ßxIمن ريى ÒQ َجنّاٌت م ß Ùwر عنَد اتََّقوا ِللَّذيَن

/@٣٥ . ١٣ داmـ @ُكلها اُ اu3ٔار ا ßx ÒIِمن ريى ÒQ اXتَّقون ُوِعَد ã+ الَّ نَِّة Ò(ا َمَثُل

éواللـ اÇXاء من الyر أنواع تشـمل التقـوي@: موضوع بعد اXذكورة اuJٔار
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قلنا@/ Fك والعسل@, واòمر

ر@, Ò Úyال وأصله اJٔلف فيه وزيدت الظلمة@, قبال ã| الضياء ٕانّه قلنا ار@: Úyال وأمّا
@كجبان أيضاً والyار وقّوة@/ تدافع ã| با�ـريان يتّصف ما ]ع0 كَحَسن@, صفة وهو
الشـمس@/ من الفائضـت� وا¡رارة الضياء ã| جريان ع	 ويطلق اJٔصل@, ã| صفة

الليل@/ قبال ã| والyار اXعروف ٕا�dللyر بالغلبة صارتا فالكلمتان

/@٢٧ . ٣ ـ اللَّيل ã| اَر Úyال@ Ô ßªوتو ار Úyال ã| اللَّيَل Ô ßªتو

/@٥٤ . ٧ ـ َحثيثاً َيطُلبه اَر Úyال اللَّيَل ãÏ¿َع�الَعرشيُغ }سَتوي Ú Ôj
ã| الليل امتداد فٕاّن والزمان@, الوقت ã| يصّحان J الyار وغشيانه الليل ُولوج
/@ Ø ãæالزما ]عناYا ع	الyار الليل ã| والغشيان الولوج Zكن Jو الyار@, امتداد طول
تدافع مع ك2م جريان ففيه الزجر@: واختيار الزجر ]ع0 واJٕنxار الyر وأمّا

اJٔصل@/ مصاديق من فيكون وحّدة@, وقّوة

تعا�@: قال

/@٢٣ . ١٧ ـ كَرZاً َقو3ً@ FÔGوُقل ا ÔYر Òy تَ و3 اُفٍّ FÔ ÒGَتُقل hف

/@١٠ . ٩٣ ـ ر Ò Öy تَ hَف الّساِئَل وأّما َتْقَهر hَف Òoاليت فأّما

وشّدة وحّدة تدافع فzا جارية متتابعة و2bت ك2م عن عبارة القول ã| ر Ö Úyال
طمأنينة@/ مع القول ã| الل� يقابله وهذا معناه@/ دون فقط القول ¡ن ã| كان ولو

تدافع فzا 2bت بل والتفاس�@, اللغة ã| Fك الزجر ليس]ع0 الyر أّن فظهر
الك2م@/ ¡ن ã| ولو وشّدة وحّدة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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uي@:
ا% وuي لغـة@, uواً وuوته عنه@, فانxي uياً أuاه ء ãÏ¿ال عن uيتُه ـ مصبا
ومُدًي@/ مُدية مثل ًي Ôu وا�مع القبيح, عن تyي ا Øu@Jٔ العقل ية@: Ûyوال حّرم@/ أيى تعا�,
وأواخـرها@/ أقاصzا وهيى حدودها الدار@: ايات ßuو وآخره@/ أقصاه ء@: ãÏ¿ال اية ßuو
ا¡ا@كم@: ٕا� اJٔمر وأuيت يبلغه@/ أن Zكن ما Ï½أق وهيى الyاية بلغ اJٔمر@: وانxي
Fكـ هيى فارس@: ابن قال واستعظام@, تعّجب كلمة فارساً@: بزيد وناهيک به@/ أعلمته

غ�ه@/ طلب عن تyاك غايٌة أ@نّه وتأويلها حسبک@, يقال

بلّغته :@�òا ٕاليه أuيت ومنه وبلوغ@, غاية ع	 يدّل صحيح أصل uي@: ـ مقا
ي Òxفان uيته فٕاذا يفعله@/ Jٔمر وذلک عنه@, uيته ومنه غايته@/ ء@: ãÏ¾ كّل اية ßuو ٕايّاه@/
يyَي Jٔ@نّه العقل@, ية@: Ûyوال ناً@/ Ò ßdَتناهت يَّة@: Òu وناقة وآخره@/ كان ما غاية فتلک عنک
,@J أم wا ظِفر تركها عyا@: يى ß Òu Ø�ح ا¡اجَة وَطَلَب ًي@/ Ôu وا�مع الفعل@, قبيح عن
اء ßu ٕاّن ويقال@: ٕاليه@/ ينxيى اXاء Jّٔن الغـدير@, :@ يى Ùyوال طل}ا@/ عن نفسـه ي Ò Òu @كأ نّه

ارتفاعه@/ ار Úyال
عنه@/ يته Òu تقول اJٔمر@, خ2ف :@ يى Úyال ـ ٩٣.٤ الع�

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

والتحقيق@:
طلب وهو اJٔمر يقابله وهذا ء ãÏ¾ ترِك طلب هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

ã| مّر Fك بالتكوين@, أو بعمل أو بقول يكون أن من أعّم تركاً أو فع2ً والطلب الفعل@/
اJٔمر@/



٢٩٣ uي
:@ ã| Fك ـ بالقول فالyيى

/@٤١ . ٢٢ ـ نكَر ÔX ا َعن وا Ò Òuعروفو ÒXبا وأَمُروا@
/@١٠٤ . ٣ ـ نكَر ÔX ا َعن ْوَن Òy ويَ َيدُعوَن@/// ٌة اُمَّ ِمنكُم ولَتكُْن

:@ ã| Fك ـ بالعمل والyيى
/@٤٠ . ٧٩ ـ َوي ÒGا َعن النَّفَس ي Ò Òuو َربِِّه َمقام خاَف َمن

/@٤٥ . ٢٩ ـ نكَر ÔX وا الَفْحشاِء َعن ي Òy تَ hةَ الصَّ ٕاّن
:@ ã| Fك ـ بالتكوين والyيى

/@١٢٨ . ٢٠ ـ ي Ò Ûyال ã�3ُو ياٍت Ð3 ذلَک ã| ٕاّن
/@٤٢ . ٥٣ ـ ي Òxن ÔXا ٕا�َربَِّک وٕانَّ

ال#ك به يطلب ما أيى به ي Òyُي و]ع0ما اللقمة@, ع	وزن ية Ûyال يbع Ò Ûyال فٕاّن
وغ�ها@/ والبص�ة@, والعـزم@, والعلم@, كالعقل@, و¾Ìعاً@, عق2ً تركه يلـزم ØFع والكّف
اُولو ُسل@, الرُّ من الَعْزم اُولو الِعْلم@, اُولو لباب@, ا3ٔ اُولو ـ hالكر الكتاب ã| ورد Fك@

ا3ٔبصار@/

أّول ã| النـفوسÇwا وتتكّون النفوس ã| راسخة كانت ٕاذا اJُمور هذه فٕاّن
ُينَكر@/ ØFع الكّف أوجبت ثانياً@: أو تكويyا

/@ الyيى واختيار @ويدّل@ع	اXطاوعة@واJٔخذ الyيى من افتعال فهو اJٕنxاء@: وأمّا
ا¡Çركة وجعل والوقايـة النفس وحفظ التوقّف معناها وقبـولُه الyيى ã| واXطاوعُة

عنه@/ يتجاوز J وآِخراً Tدوداً والعمل

:@ ã| Fك ـ ّ ٕاختياريى ٕامّا اJٕنxاء وهذا
ي@/ Òxن ÔXا ٕا�َربَِّک



uي ٢٩٤

العبد@/ ٕا� بالنظر

النظر كان ٕاذا اlJية ãGف اòارج@/ ã| وأواخرها الدار حدود ã| Fك :@ ّ طبيعيى وٕامّا
تعا�@: قوله ã| Fك اXكان@, Ëºع0ٕا[ هو@, حيث من ي ÒxنXا نفس ٕا�

/@١٤ . ٥٣ ـ ي Òxن ÔXا ِة ِسْدَر عنَد اُخري َنزلًة َرآُه وَلَقد

]ع0اXصدر: ٕا�اJنxاء, النظر كان وٕاذا طبيعيّاً/ ا¤ّل نفس ã| اJٕنxاء فيكون
العبد@/ والس�من العمل ã| اJٕنxاء فيكون

حدود فٕاّن طبيعيّاً@, ء ãÏ¿لل اية@]ع0اJٔق½Ï@واlJخر Ùyال مفهوم اXع0: هذا ومن
فzا@/ م#وكة كوuا الذات وباقتضاء بالطبع تار ÔH ء ãÏ¿ال

و[Çاميّته ÇIديده عن عـبارة م#وكاً@: أمر كون وٕارادة ال#ك طلب أّن فظهر
فيه@/ ٕادامة دون من ا¡ّد ٕا�ذلک وانxائه

/@٧ . ٥٩ ـ وا Òxفان َعنُه ا@كُم Òu وما فُخذوُه سوُل الرَّ آتا@كُم وما

/@١٨ . ٣٦ ـ َعذاب ا@ ِمنّ نَّكُم سَّ Ò¨و ّنكُم Ôb Ö Òp لَ وا@ Òxَتن Òn ßh لَ

/@١١٦ . ٢٦ ـ ْرجوم� ÒXا ِمن َلتكونَنَّ نوُح يا َتنتَِه Òn h لَ قالوا

والتوقّف العمل@, وٕا[ام ال#ك@, ]ع0اختيار به@, واJٔخذ الyيى ã| اXطاوعة يراد
ا¡ّد@/ هذا ٕا� واJٕنxاء عليه@, كانوا Dف

2Rف واJٕستمرار@/ اJمتداد ع	 تدّل وصيغxا اXفاعلة@, Xطاوعة :@ والتَّناهيى
Vّرداً@/ فََعل Xطاوعة فهو اJٕنxاء

ما َلِبئَس َفعلوه ُمنكَر َعن َيَتناَهون 3 كانوا ٕاÌºائيل@/// ã� بَ ِمن َكَفروا الَّذيَن لُِعَن
/@٧٩ . ٥ ـ َيفَعلون @كانوا@



٢٩٥ نوء

وعدم باXنكرات عملهم اسـتمرار ٕا� اXورد ã| ل2ٕشارة الصيغة wذه التعب�
حياtم@/ امتداد ã| النواهيى عن مطاوعxم

Çاية Ùyال من مأخوذ فهو اJُمـور@: وجريان القراءة ã| اXسـتعمل اuJٕاء وأمّا
هنا@, ٕا� والتصحيح واXقابلة القراءة وأuيت ٕا�ا¡ا@كم@, اJٔمر أuيت فيقال@: واJٕ[ام@,
كان@Wنوعاً اع@وا2òف@والتدافع ÙPال اrò@واJٕ[ام@واJٕنxاء@ٕا�@هنا,@فكأّن@استمرار يراد
من وٕاط2قه الكتاب ٕارسال وكذلک /@ الyيى وطووع يى Ôxفان ¾Ìعاً@, أو ُعرفاً أو عق2ً

/@ يى Ôxوان الyيى ã| فطوِوع وتصحيح@, مقابلة دون

وبالتكوين@/ وبالذات بالطبيعة يكون قد الyيى ٕاّن وقلنا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نوء@:
وا�مع للمطر@, النَّوء@: ومنه uض@/ قال@: باب من نَوءاً يَنوء ناء نوي@: ـ مصبا
وNوز Wاثلًة@/ فعله مثل وفعلَت عاديتَه ٕاذا قاتل@, باب من وِنواًء مناَوأة وناوأته أنواء@/

ناويته@/ فيقال الت«Îيل@,
والنَّوء uض@/ نوءاً@: ينوء وناء الyوض@/ ع	 تدّل كلمة وباGمز نوي@: ـ مقا
Çْمله@/ ßM البع� وناء ناء@/ فقد بثقل ناهٍض وكّل باXطر@, يyض كأ@نّه اXطر@, أنواء من
ومن تyض@/ والثانيـة wا@, تثقل فاJُو� wا تَنوء وهيى ا@, Ôtñَعج wا تَنـوء واXرأة
ٕا� ينوء هذا اXناَهضة@, ا Øu@Jٔ عاداه@, ٕاذا ناوأه@, يقال@: القوم@, ب� تكون اXناوأة الباب

يyض@/ أيى ٕاليه@, ينوء وهذا هذا

مل@: ß¡با وناء اJٔضداد@, من وهو سقط@/ وناء@: وَمَشّقة@/ هد ÒPضu ناء@: ـ صحا
مثق2ًَ@/ به uَض ٕاذا



نوء ٢٩٦

وناء مُثق2ًَ@/ به uضَت ٕاذا نَوءاً@: به أنوُء وأنا مل ß¡با نُؤُت ـ ٥٣٦.١٥ الxذيب
أزمنة ã| اÒXطالع معروفُة ÓFS وع¿Ìون \انية اJٔنواء عبيد@: أبو قال سقط@/ ٕاذا النجم@,
الفـجر@, طلوع مع اXغرب ã| Sم ليلًة ع¿Ìة ث2ث كّل ã| مyا يسقط كّلها@, السنة
نَوءاً@: سـمِّيى ا Ø̂ وٕا مسّمي@, معلوم وكY2ا ساعته@, من اÌ¿Xق ã| يقابله آخر ويطلع
فـهذه ويطلع@/ يyض أيى باÌ¿Xق@, الطالع ناء باXغرب مyا السـاقط سقط ٕاذا Jٔ@نّه
مله@: ßMض Òu Xن وقيل ِشّق@/ ã| اXيل النَّوء@: وأصل قلُت@: معروفة@/ وهيى القمر منازل
سقط ٕاذا النجم وكذلک أماله@/ أيى الناهَض@, أناَء ثقيل وهو به uض ٕاذا Jٔ@نّه به@, ناء

فيه@/ يغيب الّذيى مَغيبه Lو مائل

وف2ن عجtñا@/ wا تَنوء واXرأة السقوط@/ ٕا� ãè مال مُل@: ß¡ا ãè ناَء ـ أسا
ض@/ Úyال ضعيف كان ٕاذا متخاِذل@: نَوُءه

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

والتحقيق@:
ا�Çّر@, Mرف أو باGمزة ويتعّدي بِثقل@, ميل هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
واLرافاً مي2ً فأوجب أثقله أيى بثقل@, أماله به@: وناء وأناءه بثقل@, مال أيى ناَء فيقال@:
ٕا� أو ا�انب� أحد ٕا� اXيل يكون أن ب� فيه فرق J اXع0 وهذا اJٕستقامة@/ عن

واJٕعت2ء@/ القيام جهة ã| أو السفل@,

لوازم fن هد@: Ò�وا واÒXشقّة والطلوع والثِّقالة والسقوط الyوض oمفاه وأمّا
ذ@كرت@/ ã�الّ اJٔصل بقيود تق#ن أن Jّٕا اJٔصل@,

معاداة@, مقام ã| كان سواء استمرار@, مع تثاقل ã| [ايل ع	 فتدّل اXناوأة@: وأمّا
معارضة@/ أو مفاخرة@, أو



٢٩٧ نوء

أ@ك�@, ٕاشتقاق والنوت@: والنوس والنوف والنوق والنوع النوه ومواّد وب�اXاّدة
والتحّرك@/ ا¦ايل هو بيyا وا�امع

ـُه Ò ßIمفا ٕانَّ ما الُكنوِز ِمن وآتيناُه م ßz َعلَ Ïفبََغي Òºمو َقوِم ِمن كاَن قاروَن@ ٕاّن
/@٧٦ . ٢٨ ـ ة القوَّ ã�اُو بالُعصبة َلَتنوُء

حيوان@/ أو ٕانسان من متوافقة مرتبطة bعيٌّة أيى ,@ Ø ã Ò� مع يُشّد ما ُفعلة@: الُعصبة
الثِّقالة بواسطة وا¡ركة ãÏ¿Xا ã| اJٕستقامة عن الُعصبَة يل Ô] ]ع0 بالباء تعّدي وَتنوء@:

وعظمها@/ كtZا من ا¤مولة@, اXفا³ ã|
اòصوصيّات@: هذه مع وبداره@, به اòسف له فاُصيب

قرن@/ ã| مّر FكÏºمو أقارب ومن ٕاÌºائيل ã0ب من قارون @كان ـ ١

ا¤يطة@/ ومشيّته وبتقديره ا% جانب من الكنوز ٕايتاء @كان ـ ٢

Ìºيرته وصفاء اُموره وبرنا¶ oعq Ïºمو حياة عن ومطّلعاً Ìاً ß¾معا @كان ـ ٣
أقواله@/ صدق وعن عمله وخلوص نيّته وصدق

ٕانّه فقال@: تاّمة@, وكلFت gTة وبراه� شافية ]واعظ Ïºمو خاطبه قد ـ@ ٤
وقوله@/ رسالته وكّذب كّذاب@, ساحر

فقالوا@: جامعة@, بكلFت قومه خاطبه قد ـ@ ٥

و ٧٦ . ٢٨ ـ ِخرة Ð3ا الّداَر Kُا فDآتيىَک الَفِرح�و}ْبَتِغ ّب ÔJ3 Kَا ٕاّن َتفرْح 3
/@٧٧

واXؤاخذة العذاب ٕا� مضافاً اòصوصيّات هذه من يعت� أن له Jزماً فكان
وعاقبته@/ اُموره جريان ã| وجّل@: عّز ا% من

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



نوب ٢٩٨

نوب@:
مّرة ٕاليه رجعت اyXَل@: السباع وانتابت أصابه@/ َنوبة@: ينوبه أمر نابه ـ مصبا
وكي2ً وأناب رجع@/ ا%@: ٕا� زيد وأناب نوائب@/ وا�مع النازلة@, والنائبة@: أخري@/ بعد
كذا ã| عنه الوكيل وناب فيه@, مُناب واJٔمر ُمناب@, والوكيل ُمنيب@, فزيد كذا@/ ã| عنه
نُـّواب@/ النـائب وÇbع عنه@, منوب وزيد فيه مَنوٌب واJٔمر نائب@, فهو نيابة ينوب
َقريـة مثل نَُوب وا�مُع منـه@, Ëºٕا والنَّـْوبة مساYة@, ساYته ]ع0 مناَوبة وناوبته

بيyم@/ تداولوه عليه@: وتَناَوبوا وُقَري@/

ينوب@, وناب ٕاليه ورجوع مكان اعتـياد ع	 تدّل واحدة كلمة نوب@: ـ مقا
قيل وقد ٕا�مكاuا@, ونَوwا لَرْعzا به يت Ød النَّحل@, النُّوب ٕاّن ويقال@: ينتاب@/ وانتاب

نائب@/ bع ٕانّه

أقبَل ا%@: ٕا� وأناب /@ مقاميى قام ومَناباً@: نَوباً ينـوب ف2ن ã Ø0ع ناب ـ صحا
Dف النَّوبة يتناوبون وهم وِنيابتک@, نَوبتک جاءت تَقول النَُّوب@, واحدة والنَّوبة وتاب@/
أصابه@/ أيى وانتـبابه أمر نابَـه قولک من Ëºٕا ØËÉبال والنُّـوبة وغ�ه@/ اXاء ã| بيyم

السودان@/ من جبل والنُّوبة@: والنُّوب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصاديقه@: ومن @Tّل@/ ã| وقصد اختيار نزول@مع هو اXاّدة@: ã| اJٔصل@الواحد أّن
Tّل@/ ٕا� ٕاقبال قاصداً@/ ٕا�مكان وعود شخص@/ مقام وقيام قصد@/ مع النازلة النوائب

مورد@/ ã| اختيار مع وٕاصابة

]ع0ٕانزال فيكون الفاعل@, مع الفعل ولقيام للتعدية وهو اJٕفعال, من واJٕنابة@:



٢٩٩ نوب

نفسه@/ مقام ã|شخص وٕاقامة توكيل الباب ومن مقام@, ã| نفسه أو شخص

الPول اختيار أيى واJٔخذ@, واJٕختيار ع	اXطاوعة ويدّل افتعال@, واJٕنتياب
شخص@/ مقام أو Tّل ã| وقصده

]ّرات@/ والPول اJستمرار ع	 دJلة Fzف والتناوب@: واXناوبة
من فتكون والتوبة@: واJٕقبال واJٕعتياد والرجوع اJٕصابة مطلق oمفاه وأمّا

اJٔصل@/ آثار

/@٢٧ . ١٣ ـ أناَب َمن ٕاليه ِديى Òvو

/@١٧ . ٣٩ ¿Ìيـ البُ م Ô ÒG Kِا�ٕا وأنابوا َيعُبدوها الطّاغوَتأن اجَتَنبوا والَّذيَن

/@٨ . ٥٠ ـ ُمنيب عبٍد ِلكلِّ وذ@كري Íةً ß½َتب
/@٣١ . ٣٠ ـ hةَ الصَّ وأقيموا ـقوُه واتَّ ٕاليه @ Ò�ُمِنيب

/@٣٣ . ٥٠ ـ ُمنيب بَقلٍب وجاَء@ بالَغيب َن ×a الرَّ ÒãÏ ß¿َخ َمن

وهذا تعا�@, ا% ٕا� السلوك منازل من مPل ã| وٕايقاعه نفسه ٕانزال فاJٕنابة
ي#ّتب الxيّؤ هذا وع	 ٕاليه@, والسلوك للتوبة وخارجاً عم2ً واJٕستعداد الxيّؤ ]ع0

والتقوي@/ والذكري والتب½Íة الب¿Ìي عناوين

/@٤ . ٦٠ ـ ص� ÒXا وٕالَيَک أَنْبنا وٕالَيَک لنا @كَّ تََو َعلَيَک َربَّنا

/@٨٨ . ١١ ـ اُنيب وٕاليِه توكَّلُت َعلَيه Kبا ٕا3ّ ã,تَوفي وما

ع	@: Mرف استعمل التوكّل أّن Fك ٕا�@, Mرف تستعمل اXورد هذا ã| واJٕنابة
Ø�ح اXس� ã| واستقرار تعا�@, ا% ٕا� الس� مس� ã| نزول اJٕنابة ã| اXنظور فٕاّن

ع	الس�واJٕنxاء ليدّل ٕا�@, Mرف استعمل وع	هذا عّز@وجّل@, ا% يس�ٕا�قرب
الغاية@/ ٕا�



نوح ٣٠٠

ع	@/ Mرف فيستعمل واJٕعBد@, مع0اJستناد ففيه التوكّل وأمّا

ã| مقام ويُتّخذ يتوّجه Ø�ح ,@Jًأّو يتحقّق أن Jزم اJٕعBد فٕاّن التوكّل@: hوتقد
ٕاليه@/ اXص� وبعده تعا�@, ٕاليه الس� مس�

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

نوح@:
قيل ا Ø[ور النُّواح ËºJٕوا قال@, باب من نَوحاً اXّيت ع	 اXرأة ناحت ـ مصبا
ا�Çب2ن@: وتَناَوح النَّوح@/ موضع ناحة@: ÒXوا منه@/ Ëºٕا والنياحة نائحة@, فهيى النِّياح@,

تقاب2@/

ã| تقابلتا Jاِن@: الرِّ َتناوحت ء@, ãÏ¿لل ء ãÏ¿ال ع	مقابلة يدّل أصل نوح@: ـ مقا
النساء لتقابل ناحة@, ÒXوا النَّوح ومنه مقابلxا@/ ã| أيى لتلک@, نيّحة الر´ وهذه هّب@/ ÒXا

البكاء@/ عند

ع	اJٔصّح@, أهل@أوثان قومه@وكانوا نوح@ٕا� اُرسل ـ ١٠.١ تار±ابن@الورديى
اغـفر اللّهّم قال أفاق فٕاذا عليه Ï¿يغ Ø�ح وOنقونه يلتفتون@, Jو يدعوهم وصار
وكم قبله@, الّذيى من أخبـث Jّٕا مÇyم قـرن ãçيأ J ãbوب J@يعلمـون@, م Øuفٕا لقوميى
ٕا�ا%@, شكا عليه طال ØFفل يدعوهم@, ويُقبل ويغتسل فيفيق موته@, ظنّوا Ø�ح ÍÈبوه
علzم@, دعا مyم يئس ØFفل آمـن@, قد مَن Jّٕا قومـک من يؤمن لن ٕانّه ٕاليه فأوحي
¼Íت قد نوح يا ويقولون منه يسخرون وصاروا السفينة@, يصنع أن ٕاليه ا% فأوحي
أمره مَن نوح aل وب�رّبه@, ب�نوح اlJية هو وكان التّنور@, فار ØFفل النبّوة@, بعد اراً ØS
مـن ا% أمـره ما أدخل Øj ونسـاؤهم@, وياَفث وحام سام أوJده ومyم Mمله@, ا%
مـوج@, ã| wم Qريى وهيى اXاء@, وارتفع كاِفراً@, يام ٕابنـه نوح عن وHلّف الدواّب@,



٣٠١ نوح

أ¾Îر ستّة وغاض@, اXاء اُرسل Cوبي وحيوان@, نبات من اJٔرض وجه ع	 ما فهلک
أهـل bيع أّن والصحيح بالطوفان@/ يع#فون J اÌ¿Xقيّة اJُمم وbيع ليال@/ Ì¿وع
وياَفث السودان@/ أبو وحام والروم@/ وفارس العرب أبو فسام نوح@, ُولد من اJٔرض

حام@/ بن قوط ولد من والقبط والفر� ومأجوج@/ ويأجوج ال#ك أبو

bيع غرق وقد اXاء ع	ظهر السفينة ã| معه ومن نوح فأقام ـ ٢٣.١ اXروج
واسـتوت تقلع@, أن وال«Êء اXاء تبتلع أن اJٔرض ا% أمر Øj أ¾Îر@, اJٔرض`سة
وبـ� وبينه Ø ã	وصXا عمر ابن جزيرة ماسور بب2د ّ وا�وديى ,@ ّ ا�وديى ع	 السفينة
الغـاية@/ هذه ٕا� ا�بل هذا رأس ع	 السفينة خروج وموضع فراسخ@, \انية ِدجلة
وأربـعون أوJده أزواج الث2ث وكنائنه الث2ثة أوJده ومعه السفينة من نوح ونزل
\ان�@, وها Ød مدينة هنالک فابتنوا ا�بل هذا ٕا�سفح وصاروا ٕامرأة@, وأربعون رج2ً

ٕاثنت�وث2ث�وث2\ائة@/ سنة وهو هذا@, وقتنا ٕا� ٕاdها وهو
نوح وهو وَقومه@, ع	نفسه نَوحه لكZة نوحاً يى Ød ا Ø̂ ٕا ـ ١٥.٣ والتار± البدء
بن ق� بن Tويل بن برا@كيل بنت قينوش واُمّـه أحنوخ@, بن مَتوشلَخ بن Jمَک ابن

آدم@/

وهو قومه ٕا� ا% فبعثه ٕادريس@, بعد ا% نبّأه Ø ã ن أّول نوحاً ٕاّن ـ ٢١ اXعارف
Jّٕا يتبعـه nو Nيبونه ف2 سـنة@, `س� Jّٕا سـنة ألف فzم فلبث سنة@, `س� ابن

القليل@/

ولَداً وولَد سـنة@, وث2ث� ِمئًَة آدم وعاَش ـ ٣ اòامس@, اJٔصحاح التكوين@,
َسنٍة@, ِمئَة ãæا Ò\ شيئاً ولَد ما بعد آدم أيّام وكانت َشيثاً@, ه Òd إ ودعا كصورته ه Ò{َش	ع
أنـوَش ولَد ما بعد وعاش ـ ٧ أنوَش@, وولَد Òسـن� و`َس ِمئًة شيُث وعاش ـ ٦
وعاَش ـ ١٢ قيـناَن@, وولَد سنًة ِتسـع� أنوُش وعاَش ـ ٩ ِسن�@, وسبَع @@ِمئٍة ãæا Ò\



نوح ٣٠٢

ياَرَد@, وولَد وستّ�سنة `ساً مَْهلَلْئيل وعاَش ـ ١٥ مَْهلَلْئيل@, وولَد سبع�سنة قيناُن
`ساً أخنوُخ وعاَش ـ ٢١ أخنوَخ@, وولَد وِست�سنًة ßوٕاثنت� ِمئًة ياَرُد وعاش ـ ١٨
Jمََک@, وولَد سنة Òان� Ò\و ِمئًة@وسبعاً Ô Ò¬متوشا وعاَش ٢٥@ـ ,@ Ò Ò¬مَتوشا وولد وستّ�سنة
هـذا قائ2ً نوحاً@, ه Òd إ ودعا ٕابناً وولَد سنة ان� Ò\و وٕاثنت� ِمئًة Jمَُک وعاش ـ ٢٨
كّل فكانت ـ ٣١ الرّب@, ا Òyلع ã�الّ اJٔرض قِبل من أيدينا وَتَعب عملـنا عن ُيعّزينا

/@ سنًةٍ ِمئة `س ابن نوٌح وكان ومات@, وسبع�سنة وسبعاً ِمئٍة سبَع Jمََک أيّام

مع نوح وسار أجـياله ã| كام2ً باّراً@ رج2ً نوٌح كان ـ ٩ السادس اJٔصحاح
,@ ÓFظل وامت2ٔت ا%@, أماَم اJٔرض وفسَدت وياَفَث@, وحاماً بنـ�ساماً ث2ثة وولَد ا%@,
اJٔرض@, مع مُهِلكهـم أنا فها ,@ أماميى أتت قد Ì¿ب كّل ايـة ßu لنوح ا% فقال ١٣@@ـ
بالقار@, خارج ومن داخل من وتَطليـه ُجفـر@, خَشب من فُلكاً لنفسک ١٤@@ـ@@@اصنَع
وث2ث� عرضه و`س�ِذراعاً الفُلک طول يكون ِذراع ِمئة ث2َث تَصنُعه هكذا ١٥@@ـ

ٕارتفاعه@/ ِذراعاً

سـنة@, و`س� ِمئة ث2َث الطوفان بعد نوح وعاَش ـ ٢٨ التاسع اJٔصحاح
سنة@/ و`س� ِمئة تسع نوح أيّام كّل وكانت

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

والتحقيق@:
وقضايا وزمانه وأوJده حاJته@وأعFله خصوصيّات ضبط ã| التار± كتب أّن

العهدين@/ كتب ٕا� مستندة يقال ما Zوأ@ك Uتلفة@, والفلک@: الطوفان

وهو وحاJته@, اُموره ]جاريى يرتبط ا ØW hالكر القرآن ã| ورد ما نذكر وLن
بوجه@: فيه ريب J الّذيى ا¡ّق القاطع السند



٣٠٣ نوح

قومه@: ـ@ ١

وَمكروا َخساراً ٕا3ّ ووَلُده مالُه يُِزْده Ònَمن واتََّبعوا ãæَعَصو م Úuٕا ربِّ نوٌح قال
وَيعوَق يَُغوَث َو3 ُسـواعاً و3 َوّداً@ َتذُرنَّ و3 َتـكُم ßGآ تََذُرنَّ 3 وقالوا ُكبّاراً@ َمكراً@

/@٢١ . ٧١ ـ @ Ìاً Ö» ونَ
ٕا3ّ اّتبَعک َنريک وما ِمثَلنا ¿Ìاً بَ ٕا3ّ َنريک ما َقومه ِمن َكَفروا الَّذيَن ُhٔXا َفقاَل

/@٢٨ . ١١ ـ الرأيى َ باِديى أراِذُلنا ُهم الَّذيَن

القوم@: تكذيب ـ@ ٢

ـ بوِن كَذَّ َقوميى @ ٕانَّ َربِّ رجوم�قاَل ÒXا ِمَن َلتكونَنَّ نوُح يا َتْنـتَِه Òn ßh @لَ قالوا
/@١١٧ . ٢٦

/@٩ . ٥٤ ـ وازُدِجر ُنون Ö ÒV وقالوا@ عبَدنا فكّذبوا نوح قوُم قبَلهم بت @كذَّ

رسالته@: ـ@ ٣

م عذابٌ ألo ـ ٧١@.١/ Òzقْوَمک ِمن قبلِ أن يأت ٕا� قْوِمه أن أنِذر نوحاً أرَسْلنا ٕانّا

/@٢٦ . ٥٧ ـ والكتاب ةَ الّنبوَّ Fx يّ ذُرِّ ã| وَجعلنا Òoوٕابراه نوحاً أرَسلنا وَلَقد

العزم@/ ãاُو� من وهو oعqoٕابراه رسالة رديف ã| رسالته فذكرت

ٕاليه@: @الوحيى ـ ٤

Òoٕابراهـ�ٕا وأوَحينا َبعِده ِمن Ò� بـيِّ والنَّ نوٍح �ٕا أوَحينا F كَ ٕاليَک أْوَحيـنا ٕانّا
/@١٦٣ . ٤ ـ وٕاÊºعيَل

/@oصq ا% رسول ٕا� الوحيى رديف ã| الوحيى ٕانزال فيذكر

@اصطفاؤه@: ـ ٥



نوح ٣٠٤

/@٣٣ . ٣ ـ � ÒXَع�العا عمراَن وآَل Òoٕابراه وآَل ونوحاً aآدَم }صطَ Kَا ٕانَّ

/@ ãçالذا واJٕستعداد والتكوين اòلق ã| ع	اصطفائه الكرZة اlJية تدّل
وِدينه@: Ìعه Ò¾ ـ@ ٦

/@١٣ . ٤٢ ـ ٕاليَک أوَحينا والَّذيى نوحاً Ïبه Ú¼َو ما ين الدِّ ِمن َلكُم ع ÒÌ¾
مش#كة اGJٕ×يّة اJٔديان فٕاّن اJٕس2م@, ã| ما هيى نوح دين كلّيّات أّن ع	 تدّل

اُصوGا@/ ã|
هدايته@: ـ@ ٧

داوَد ّيته ذُرِّ وِمن َقبُل ِمن َهَدْينا ونوحاً @َهَدْينا ًhّك ويَعقوَب ٕاسحاَق له َهبنا وَو
/@٨٤ . ٦ ـ

العقـيدة ã| oستقXا ال½Íاط ٕا� واJٕيصال وا¡قيقة ا¡ّق ٕاراءة هيى ا% هداية
والعمل@/

عليه@: س2ٌم ـ@ ٨

ْؤِمن�ـ ÔXا ِعباِدنا ِمن ٕانَُّه الُمْحِسنيَن زيى ÒSَكذلک@ �ٕانّا ÒXالعا ã| َع�نوٍح َسhٌم
/@٧٩ . ٣٧

من التـوافق ]ع0 مصدر والس2م واXراحل@/ nالعـوا bيع ã| عليه س2ٌم أيى
نوع ّ أيى عن ه ØPوالت واXع0 الظاهر ã| الكامل والنظم اJٕعتدال وIقّق ا�هات bيع

والعيب@/ النقص من

الكلمة@: wذه ا�نّة أهل Oاطب اXع0 هذا وع	

/@٣٢ . ١٧ ـ َتعملون Ôrا ُكن ß[ ا)نََّة دُخلوا اُ َعَليكُم َسhٌم

تعا�@: ا% ã| استقامته ـ@ ٩
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Ø Ôj ة ُغمَّ َعَلْيـكُم َيكُنأمُر@كُم 3 Ú Ôj و¾Ìكاَء@كُم أمركُم عوا ßbفأ توكَّلُت Kَِفَع�ا
/@٧٢ . ١٠ ـ ِمنأجر سألُتكم ا Òf Ôrتََولَّي فٕان ُتنِظرون و3 Ú ã�ٕا اقضوا

ّ اGJٕ×يى اJٔمر ٕاجراء ã| التامّة واستقامته الكامل توكّله ع	 الكرZة اlJية تدّل
خ2فهم عن اضـطرابه وعدم قومه مقابل ã| وقاطعيّـته بوظائفه العمل ã| وٕاخ2صه

قصدهم@/ وسوء وعدواuم
قومه@: من الشديد tديده ـ ١٠

ِمن َعلَيه أسأ@ُلكم وما َرسوٌلأم�@/// َلكُم ã Øæ ٕا َتتَّقون نوٌحأ3 مأخوهم Ô ÒG قاَل ٕاذ
ْرُجوم� ÒXا ِمن لتكونَنَّ نوُح يا ِه ـَ َتْنت Ònhل قالوا ///@� ÒXالعا َع�ربِّ ٕا3ّ َ ٕانأجِريى أجٍر

/@١١٦ . ٢٦ ـ بوِن كذَّ قوميى ٕانَّ َربِّ قاَل

التوحيد@: ٕا� قومَه دعوته ـ ١١

أخاُف ã Ùæ ٕا Kَا ٕا3ّ 3@تعُبدوا أن Õ�ُمب َنذيٌر لكُم ã Ùæ ٕا ٕا�قوِمِه نوحاً أرَسْلنا وَلَقد
/@٢٦ و ٢٥ . ١١ ـ َعَليكُم

٢٣ ـ ه Ôغ� ٕالىٍه ِمن لكُم ما Kَا أعبُدوا قوِم يا َفقال ٕا�قومِه نوحاً أرَسْلنا وَلَقد
/@٢٣ .

اJٔصنام@/ عبادtم مقابل ã| الدعوة هذه

قومه@: ٕاZان ـ ١٢
كانوا ]ا@ تبتِئْس hف آَمَن َقد َمن ٕا3ّ قوِمَک ِمن يؤمَن لَن أ@نُّه ٕا�نوٍح وُأوِحيىَ

/@٣٦ . ١١ ـ يفعلون

معه آمَن وما وَمنآَمن القوُل َعلَيه سبق َمن ٕا3ّ َزوج�ٕاثن�وأهلَک ُكلٍّ ِمن
/@٤٠ . ١١ ـ َقليل ٕا3ّ



نوح ٣٠٦

كانت اXؤمن� عّدة ٕاّن وقالوا الفُلک@, بَصنع يؤمر أن قبل كان مyم اZJٕان هذا
[امه@/ بعد الفلک ã| aلهم \ان�قد

قومه@: ã| لَبثه ـ ١٣

فأخذهم عاماً Ò�س Ò̀ ٕا3ّ سـنٍة ألَف فzم فلِبَث قوِمه �ٕا نوحاً أرَسـْلنا وَلَقد
/@١٤ . ٢٩ ـ الّطوفان

الطوفان أخذهم ٕا�أن والنبّوة اJٕرسال زمان من فzم الكرZة@لبثه اlJية ظاهر
العطف@/ ã|ال#تيب	ع يدّل اXوردين ã| الفاء حرف فٕاّن مّدة@تسعFئة@و`س�عاماً@,

الكافرين@: ع	 دعاؤه ـ ١٤

ُيِضّلوا تََذْرهم ٕان ٕانََّک ديّاراً الكاِفرين ِمن ا3ٔرِض Òَع� تََذْر 3 َربِّ نوٌح وقاَل
/@٢٦ . ٧١ ـ ِعباَدك

. ٣٧ ـ oالَعـظ الكَْرب من وأهلَه يناه ØSو الُمجيبون فلِنعَم نوٌح ناديىنا وَلَقد
/@٧٥

�Çòا قـوم من وُيرَجي يتوقّـع أن ٕا� مسـتمّرة تكون والرaة اGدايـة فٕاّن
للخ� رجاء يبق nو ا¡ّجة ت Ø] وٕاذا الرّب@, ومعرفة العبوديّة ٕا� وا¦ايل واJهتداء
من اXقصـود Jنتفاء والتدم�@, با2Gك علzم القـول فيقع فzم@: واJٕهتداء والص2ح

اòلقة@/
ٕابنه@: ه2ك ـ ١٥

أحكـُم وأنَت ¡Çّق ا وعـَدَك وٕاّن ãِمنأه� ã�اب ٕانَّ َربِّ َفقاَل َربَّه نوٌح وناَدي
به لَک ليَس ما تسألِن hف ß¬صا Ôَغ� َعمٌل ٕانَّه ِمنأهِلَک ليَس ٕانَّه نوُح يا ا¡ا@ِكم�قاَل

/@٤٦ . ١١ ـ ِعلْم بِه ã� ليَس ما أسألَک أْن بَک أعوذُ ã Ùæ ٕا َربِّ قاَل ِعْلم@///
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اÇXوضـوعات ع	 مبنيّة تعا� ا% مواعيـد أّن الكرZـة@: اlJية من فيسـتفاد
أن Nب تعا�أيضاً ا% من ا¡ّق السؤال وأّن الظواهر@/ ع	 aلها يصّح Jو الواقعّية@,
يسـتلزم J وليّاً أو Jًرسو أو نبيّاً كان ولو اJٔب ص2ح وأّن العلم@/ موارد ã| يكون

أوJده@/ ص2ح

ٕامرأته@: ه2ك ـ ١٦

ِمن عْبـَديِْن Iَت كاَنتا لوٍط وامرأة نوٍح امرأة َكَفـروا @ِللَّذيَن hًَمث Kُا ÍÈَب
الّداِخل� مع النّاَر @hادُخ وقيل شيئاً Kا Fِمن Ôyع ُيغنيا َفلم فخاَنتاYا Ö� Ò¡صا ِعباِدنا

/@١٠ . ٦٦ ـ

ا¤اسـبة مقام ã| يفيد J اXرسل@, Ø ã ّوالن الكافر ب� والّزواج الوصلة ٕاّن يراد
الزوج مـقام اLطاط أّن Fك بأعFله@, ّ Vزيى أحد كّل فٕاّن شيئاً, الكافر عن ã0يغ Jو

فرعون@/ ٕامرأة ٕاZان ã| Fك أثراً@, اXؤمن حال ã| يؤّثر J الكافر

فينة@: السَّ عن نوح ُهبوط ـ ١٧

واَُمـٍم َمـَعک Çن ÚW وَع�اَُمـٍم علَيک وَبركاٍت منّا بَسـhٍم اهِبط نوُح يا قيَل
/@٤٨ . ١١ ـ oَعذابأل ِمنّا Îم Û» ÒZ @ Øj سُنمتُِّعهم

عـليک بركات وع	 ا¡ياة@, ã| كامل ونظم س2م ع	 السفينة عن اهبط أيى
ا�ريان@/ هذا عن يعت�وا Ø�ح ال2ّحق�@, من آخر واُمَم معک@, وع	من

نوح@: بعد من اJُمَم ـ ١٨

ـ @َبص�اً َخب�اً ِعبادِه بُذنوِب بَربَِّک Òa وكَ نوٍح َبْعِد من الُقروِن ِمن أهَلكنا وكَم
/@١٧ . ١٧

ا%@/ أهلكهم Ø�ح نوح@, قوم وقايع جريان عن يّتعظ nو يعت� n ن ØW أيى



نار ٣٠٨

GصطXا اXرسل Ø ã ّالن اُمور Pريان يرتبط ا ØW hالكر القرآن ã| ما ٕاbال هذا
مبسوط@/ كتاب تأليف ٕا� Jتاج حاJته و¾Ìح الّس2م@, عليه نوح

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

نار@:
ٕانارة@: الصبح وأنار أنوار@/ وا�مع الظلمة@, خ2ف وهو الضوء@, النور@: ـ مصبا
نياراً ينـور ء ãÏ¿ال ونار ]عـ0@, Jزمة كلّها اسـتنارة@, واسـتنار تنويراً@, ونّور أضاء@/
اXصباح ونّورت والتضـعيف@/ باGمـزة يتعّدي وهذا ,@ Øن� فهو أيضاً@, أضاء :Ì»بالك
أنوار@/ ع	 وNمع رة@, Ò] مثل نَورة الواحدة زهرها@, الشجرة: ونَور أزهرته@/ تنويراً@:
والنائرة نائرة@, فهيى وانت¿Ìت@, وقعت ٕاذا تنور@, الفتـنة ونارت ن�ان@/ Çbعها والنار

أيى النائرة@, ٕاطفاء ã|وسعيت نائرة@/ وبيyم النار@, من مشتقّة حناء والشَّ العداوة أيضاً@:
آلة@/ ا Øu@Jٔ ,@Ì»الك والقياس ال«Ìاج@/ علzا يوضع ã�الّ واÒXنارة@: الفتـنة@/ تسك� ã|
Çvّمز وبعÎÉم أصلّيـة@, ا Øu@Jٔ بالواو مَناِور وا�مع أيضاً@, علzا يؤذن ã�الّ واXنارة

مصائب@/ قيل Fك بالزائد Ø ã	ل2ٔص تشبzاً منائر فيقول

النـور منه ثبات@, وقلّة واضطراب ٕاضاءة ع	 يدّل صحيح أصل نور@: ـ مقا
ا¡Çركة@/ Ìºيع مضـطرباً يكون ذلک وJّٔن اJٕضاءة@, طريقة من بذلک يا Ùd والنار@,
النَّور@/ أخرجت الشجرُة@: وأنارت الشجرة@, نَور النَّور@: ومنه tÍا@/ Ø½تب النار@: وتنّورت
وأع2مها@, ُحدودها اJٔرض: مَنار مَنَورة@/@ومنه من@اJٕستنارة,@واJٔصل مَفعلة واÒXنارة@:
أيى تنور@, عفيفة أيى نَواٌر@, ٕامرأة الثبات@: قلّة ã| قلناه والّذيى وظهورها@/ لبياuا يت Ù Ôd

نوراً@/ نَفَرْت وناَرْت@: ُنور@/ وا�مع القبيح@, من َتنِفر

ّ @يع�ع	اJبصار,@وذلکÍÈبان@دنيويى اXنت¿Ìالّذيى وء الضَّ النور@: نور@: ـ مفر



٣٠٩ نار

اJُمور من Ì¿انت ما وهو البص�ة بع� معقول ÍÈب ÍÈبان ّ فالدنيويى /@ ّ واُخرويى
اJٔجسام من Ì¿انت ما وهو Í½الب بع� وTسوس القرآن@/ ونور العقل كنور اGJّٕية@,
وللحرارة للحاّسة@, يبدو الّذيى ِلّلهيب يقال والنار@: ات@/ Øكالقمرين@والنجوم@والن� ة Øالن�

واحد@/ أصل من والنور النار بعÎÉم@: وقال ا¡رب@/ ولنار ,@ Øsجه ولنار ا£ّردة@,
ضياء@/ نور@: ـ@ @ @ع�يى @ـ ãbتطبي فرهنگ

ضياء@/ نورا@: ـ@ @ آراميى @ـ@ ãbتطبي فرهنگ

ضياء@/ نور@: نورا@, ـ@ @ ãæياÌº @ـ@ ãbتطبي فرهنگ

نار@/ شعلة@, نار@: @ـ@ ع�يى ـ@ @ ãbتطبي فرهنگ

زرنيخ@/ به Uلوط آهک نورتا@: ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãbتطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| النـظر أّن الضـوء@: ã| سبق وقد الضياء@, هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
النور نفس ٕا� النور ã|و النور@/ من اXنت¿Ìة اJٔشّعة أيى اÌ¾Jٕاق@, جهة ٕا� وء الضَّ

هو@/ حيث من

بغ�ه@/ أو نفسه ã| ومتقّوماً روحانيّاً@, أو ماّديّاً يكون أن من أعّم وهو

الشديد واJٕهðاز ا¦ّوج من يتحّص2ن F Øuفٕا مت2زمان@, وا¡رارة الضوء ٕاّن Øj
عليه ويطلق نور ٕانّه يقال الضوء جهة ٕا� النظر كان فٕاذا وداخله@/ ء ãÏ¿ال ذّرات ã|
اJٔلف وجـود ويناس}ا النار@, عليه يطلق ا¡رارة جهة ٕا� النظر لوحظ وٕاذا النور@/

والت2ٔلؤ@/ واJٕرتفاع ع	التشعشع الداّل

يتحقّق التوقّد أّن والتلّهب@: والتلظّيى وا¡ّم واJٕشتعال والتوقّد ب�النار والفرق



نار ٣١٠

النار@/ ã| الت2ٔلؤ وهو التحّرق بعد

التوّقد@/ من أزيد النار ã| ت2ٔلؤ واJٕشتعال@:

الشديدة@/ ا¡رارة هو وا¡ّم@:
معنويّاً@/ أو ماّديّاً الشديد التلّهب هو :@ والتلظّيى

الباطن@/ ã| غليان أثر ã| وQلّيه هيجان ظهور والتلّهب@:

معنوّية@/ أو ماّديّة هيى حيث ومن نف«Îا الشديدة ا¡رارة هيى والنار@:

أثرها@/ وتصاُعُد النار@, حاJت من هيى ا Ø̂ ٕا @واJٕشتعال@والتوقّد فالتلّهب@والتلظِّيى
وا¡رارة@/ ا¡ّم من مرتبة آخر والنار

مـفهوم عن خارجة وغ�ها والنفط والفحم كاòشب النار مواّد أّن GO@Jو
النارّية@/ ا¡رارة تتحّصل فzا اXواّد هذه فٕاّن النار@,

تعا�@: قوله عليه ويدّل

/@٢٤ . ٢ ـ جارة ß¡وا النّاُس َوقوُدها ã+ الّ اَر النّ فاّتقوا

/@٥٠ . ١٤ ـ اُر النّ Ïوجوَههم Ò¿وتَغ َقِطران ِمن Ìابيُلهم Òº
/@١٢ . ٧ ـ ِط� ِمن وَخلقتَه ناٍر ِمن ã� َخلقتَ

ا¡Çرارة هـو وجـوههم Ï¿يـغ والّذيى النار@/ تتحّصل وبه فيه ما الَوقود فٕاّن
النارّية@/ ا¡رارة من بل الوقود من لق ÔO nوٕابليس الَوقود@/ J الناريّة

:@ ã| Fك اXاّديّات@, ã| ٕامّا النار ٕاّن Øj
/@١٨٣ . ٣ ـ اُر النّ تأ@كلُه بُقرباٍن يأتينا Ø+ح ِلرسوٍل نؤمَن أ@3ّ

/@٧١ . ٥٦ ـ ا Òtشَجَر Ôkأنشأ Ôrأ@أن ُتورون ã+ الّ اَر النّ Ôrأفرأي



٣١١ نار

/@٨٠ . ٣٦ ـ ناراً ßÍ ÒÉا3ْٔخ َجِر الشَّ ِمن َلكُم َجَعَل الَّذيى

:@ ã| Fك اللطيفة@, اJٔجسام ã| وٕامّا

. ٧ ـ ِط� ِمن وخَلقته نار ِمن ã�َخَلقت منه Õَخ� أنا قاَل ٕابليَس@/// ٕا3ّ َفَسَجدوا
/@١٢

نار ِمن قبُل ِمن خلقناه وا)انَّ َمسنون ٍأ Ò Òaِمن َصلصاٍل ِمن ا3ٕنساَن َخَلقنا وَلَقد
/@٢٧ . ١٥ ـ موم السَّ

. ٥٥ ـ نـار ِمن ماِرٍج ِمن ا)انَّ وَخَلَق كالَفّخاِر َصْلصاٍل ِمن ا3ٕنساَن خَلق
/@١٥

قّوة وفzا نافذ لطيف Ë»ج وهيى الغاية@, ٕا� اXنxية ا¡رارة هيى النار ٕاّن قلنا
ا�ّن@/ ã| موجودة اlJثار وهذه بالب½Íومغطّاة@, Tسوسة غ� ا Øuٕا هذا ومع وجريان@,

الطـبقة ã| ا2Xئكة أّن Fك اXلكوت@, من السف	 الطبقة ã| ا�ّن أّن GO Jو
بـ� Dف برزخ وا�ريان والنفـوذ اللطافة جهة من فا�ّن اXلكـوت@/ nعا من العليا
والتعقّل والتحّمل اXعنويّة والقّوة والروحانيّة اJٕستعداد جهة ومن وا2Xئكة@, اJٕنسان

اJٕنسان@/ مقام دون واJٕصطبار@:

وليس]ع0 اJٕنسان@, ã| الط� من كاòلق فهيى النار@: من اòلق كيفيّة وأمّا
التقدير@, مع اNJٕاد هو اòلق فٕاّن بالفعل@/ طيناً ليس اJٕنسان أّن Fك فع2ً@/ ناراً @كونه

والتغي�@/ التحويل ي2زم والتقدير

:@ ã| Fك اlJخرة@, nعا ã| النار وأمّا

/@٨١ . ٢ ـ النّار فاولِئَکأصحاُب َخطيئتُه ِبِه وأحاَطْت سيِّئًة َكَسب َمن Ò� بَ

/@١٤٥ . ٥ ـ النّار مَن ا3ْٔسفِل َرِك الدَّ ã| Ò�نافق ÔX ا ٕانَّ



نار ٣١٢

/@١١٣ . ١١ ـ النّار كُم فَتمسَّ ظَلموا@ ٕا�الَّذيَن َترَكنوا و3

/@١٩ . ٤١ ـ ٕا�النّار Kا Ìأعداُء Ò¿ ÔJ ويوَم

,@nالعـا تلک وTيط ّ اJُخرويى البدن تناسب اlJخرة@: ã| الناريّة ا¡رارة فهذه
وال�ق والفـحم والشمس والنفط كالشجرة الدنيويّة اÇXواّد من تتحّصل ا ØW وليست
وانقطاعاً ومضيقة ظلمة توجب ا Øuفٕا السيئة@والنفاق@والكفر@, اJٔعFل من بل وغ�ها@/

أ¨اً@/ وعذاباً الرaة عن

:@ ã| فgا الروحانّية@, والنار ا¡رارة وأمّا
اِر النّ ã| َمن بوِرَك أن َ نوِديى جاَءها ØFفل ///@ ناراً آَنْسُت ã Ùæ ٕا مو3ٔÏºهِلِه قاَل ٕاذ

/@٧ . ٢٧ ـ ا ÒGَحو وَمن

. ٢٠ ِبَقبٍَسـ ِمyا آتيكُم ã Ùلََع� ناراً آَنْسُت ã Ùæ ٕا امُكثوا 3ٔهِله فقاَل ناراً رأي ٕاذ
/@١٠

/@٢٩ . ٢٨ ـ ناراً الطُّور جانب من آنََس بأهِله وساَر ÏموÏºا3َٔجل ÒÉق ØFفل
ã| والضغطة وا¦ّوج التحّرك أثر ã| ويتحّص2ن مت2زمان@, والنور النار ٕاّن قلنا
اJٔجزاء/@والنار@أ@كثف وأغلظ@من@النور,@فكلFّ@يكون@الَوقود@أغلَظ@وأشّد@انكداراً :@يتحّصل
وأزيد@/ أشّد نور منه يتحّصل ألطف@: الوقود كان وٕاذا النور@/ من وأشّد أقوي نار منه

والنـور فالنار ورقيقة@: لطيفة وهيى الروحانيّات ã| وأمّا ا�«Êنيّات@, ã| هذا
ويتحّص2ن ,@ Ø ã0الباط وال¿Îود Ø ãæالروحا والقلب بالبص�ة وTسوسان متساويان فzا

واJٕرادة@/ بالتوّجه

nو نظره ã| النار Qّلت ال�د@: لدفع النار Iصيل هو اXقام ã|طلوبXا كان وØXا
واحد@/ عرض ã|متساوي�و والنور بالنار اSJٕذاب كون مع ٕابتداءاً@, ٕا�النور يتوّجه



٣١٣ نار

Í½البـ كان ٕاذا :@ ّ الظاهـريى Í½بالب ي#اءي قد Ø ãæالروحا النـور أّن GO Jو

ã| فانياً Í½الب فيكون ,@Í½الب ع	 وقاهراً وغالباً ÓFحا@ك القلب وروحانيّة Ø ãæالروحا
/@Í½الب J القلب هو ا¡قيقة ã| والنار البص�ة@,

ٕان¿Ìاحاً@/ والنور القلب@/ ã| باطنيّة ومرابطة ٕاSذاباً توِجد والنار
:@ ã| Fك اXعنوّية@, النار وأمّا

/@٢٤ . ٢ ـ للكاِفرين ْت اُِعدَّ ة جاَر ß¡ وا النّاُس َوقوُدها ã+ الَّ اَر النَّ فاتَّقوا

/@١٠ . ٣ ـ النّار َوقوُد ُهم ولئَک اُ َكَفروا@/// الَّذيَن ٕانَّ

ما اولئَک hًَقلي ناً Ò\ ِبه ون Ò<وَيشـ الكتاب ِمن Kُا أنَزل ما يكُتمون الَّذين ٕانَّ
/@١٧٤ . ٢ ـ النّار ٕا3ّ ُبطوuم ã| يأ@ُكلون

/@١٠ . ٤ ـ ناراً ُبطوuم ã| يأ@كلون ا Ú̂ ٕا ÓFُظل الَيتاَمي يأ@ُكلونأمواَل اّلذيَن ٕانَّ

طبيعيّاً أ@ك2ً ليس ا¡ّق@: كBن قبال ã| الّذيى ا¥ن أ@كل أو oاليت مال أ@كل فٕاّن
اXاّديّة الطبيعيّة النار أ@كل أّن Fوك اXأ@كولة@/ النار وكذلک /@ ّ معنويى أ@كل بل خارجيّاً@,
ا�هاز وتفسد رق ÔI اXعنويّة ا¡اّرة النار أ@كل كذلک وتفسدها@: اGاضمة ا�هاز Iرق

اXعنوّية@/ اGاضمة
حالة وحصول وا¡ضور التوّجه هو اJٕنسان@: لروح Ø ãæالروحا الغذاء كان ا ØXو
ذلک ã| اGاضمة فا�هاز ا¡ّقة@: اXعارف و¾Îود واJٕستنارة واJٕستفاضة اJٕرتباط
البـاطنيّة والطهارة والصفاء الروحانيّـة وIـقّق ãæعاXا هذه أخذ استعداد هيى اXقام
عن البدن وتطهـ� القلـب@, ã| والرذائل واòـبائث الكدورات من النفس وtذيب

ا¤ّرمة@/ اJٔطعمة
ã| وتشـتعل اJٕنسان وجود ã| I#ق ã�الّ هيى الباطنيّة اXعنـويّة النار فهذه



نور ٣١٤

@للنار@/ َوقوداً اJٕنسان فيكون باطنه@,

zا َعلَ جارةُ ß¡ وا النّاُس َوقوُدها ناراً وأهليكُم أنُفَسكُم ُقوا@ آَمنوا@ الَّذيَن ا Ûv ياأ
/@٦ . ٦٦ يُْؤَمرونـ ما وَيفَعلون أَمَرُهم ما Kَا َيْعُصوَن 3 ِشداٌد@ ِغhٌظ َمhئكٌَة

/@٣١ . ٧٤ ـ َمhئكًة ٕا3ّ النّار أصحاَب َجَعلنا وما

فٕاّن ا¡جارة@: ذ@كر وأمّا اXعـنوّية@/ النار ã| هو ا Ø̂ ٕا َوقوداً@ الناس كون ٕاّن قلنا

ã|و اللفظ@/ عليه يطلق وTفوظاً طبعاً ُصلباً وبكونه وا¤دودّية@, ا¡فظ ]ع0 َجر Ò¡ا
سواء بذاته@/ وTفوظاً متصلّباً كونه مع فيه ٕا�تأث�النار ٕاشارة الوقود@: عداد ã| ذ@كره

ُصلب@/ ء ãÏ¾ كّل أو اXعروف ا¡جر اXراد @كان
واlJفة الÍÉر ويدفع بعقله نفسه Jفظ ورخاوته@: ع�لينته ã| اJٕنسان أّن Fك@

م2_ة@/ غ� مصيبة كّل عن ãbويّت بفكره

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

النُّور@: وأّما
يكون أن من أعّم وهم هو@, حيث ومن نفسـه ã| لوحظ ٕاذا الضـياء ٕانّه قلنا
ا¡رارة وي2زمه بغ�ه@, أو بنفسه ماً متقوِّ كان وسواء روحانيّاً@, أو معنويّاً أو Tسوساً

اXناسبة@/
:@ ã| Fك ,@ ّ اXاّديى ا¤سوس فالنور

ـ روُر Ò¡ ا و3 الظِّلُّ و3 النُّوُر و3 الظُّلFُت و3 Ôوالَبِص� ا3ْٔعَمي َيْستويى وما
/@٢٠ . ٣٥

/@٥ . ١٠ ـ نوراً والَقَمر ِضياًء مَس الشَّ َجَعَل الَّذيى هَو
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ã| وترَكُهم بنـوِرِهم Kُا ذََهب َحولَُه ما أضاَءْت ØF َفلَ ناراً@ }سَتوَقَد الَّذيى @َكَمَثِل
/@١٨ . ٢ ـ Fت ُظلُ

واJهـðاز ا¦ّوج أَثر ã| ل اXتحصِّ وهو اXاّدّيـة@: الظلمة مقابل ã| النُّور فهذا
/@oمولكولq وذّراته Ë»�ا أجزاء ã| والتحّرك

أو الثـوابت@/ والنجوم الشمس ã| Fك اÇXتنّور@, Ë»�ا ã| Ø ãçذا ٕامّا النور وهذا
ال«Êوّية@/ والسيّارات القمر ã| Fك ,@ Ø ãèا@كتسا

ã| الداخـليّة اJٕهـðازات اشـتّدت Fّوكل ا¡رارة@, ي2زم حقّق ما ع	 والنور
ٕارتباط@/ والنور وا¡رارة فب�ا¡ركة والنور@/ ا¡رارة تزداد Ë»�ا ذّرات

٣٠,٠٠٠ . من قريباً الثانية ã| Fyم واحد كّل يس� وا¡رارة النور ٕاّن ويقال
القـوي سـائر ã| Fك ووزن@, ثقـل FGوليس اòـارج ã| يوَجـدان وYا @كيلوم#@,

/@o@ q@ٕانرژيى

النجوم وسائر الشمس من يتحّصل ما اXاّدة@: nعوا ã| وا¡رارة النور وأقوي
ٕا� يصل ونورها ,@١٣٠٠٠٠٠ . اJٔرض]قدار أ@ك�من الشمس ٕاّن فيقال الثوابت@,

ثانية@/ ١٣ و دقائق ٨ مّدة ã|رضJٔا

وسـائر والقمر اJٔرض ã| فgا اXسـتن�@: Ë»�ا ã| Ø ãèكتسـا@Jٕا النور وأمّا
الشمس@/ تستن�من ا Øuفٕا السيّارة@, الكوا@كب

:@ ã| فgا ,@ ّ اXعنويى النور وأمّا
أولياؤُهم َكَفروا والَّذيَن النُّوِر �ٕا Fت الظُّلُ ِمَن رُجُهم ÔO آَمنوا@ الَّذيَن Û ã�و Kُا

/@٢٥٧ . ٢ ـ Fت الظُّلُ �ٕا النُّوِر ِمَن م Ô Òuِرُجو Ö ÔO الطّاغوُت

/@٤٤ . ٥ ـ ونوٌر هدًي فzا الّتوراةَ لنا@ @أنَز ٕانّا
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/@٢٢ . ٣٩ ـ ربِّه ِمن نور Òَع� فهَو لhٕسhم صدَره Kا ح ÒÌ¾ن Ò Òfأ
/@١٧٤ . ٤ ـ ُمبيناً نوراً ٕاَليكُم وأنَزلنا

/@٣٢ . ٩ ـ الكاِفرون كِره ولو نوَره Ø ßr يُ أن ٕا3ّ Kُا Òèويَأ

@@ا¡اصل@من@اJٔعFل@والصفات@واJعتقادات ّ ية@اJُو�:@تتعّلق@با¤يط@اXعنويى lJفا
وجّل@/ عّز با% واJٕرتباط الصحيحة

واXعرفة@/ العلم من نور وفيه ا£يد بالقرآن تتعلّق الرابعة@: واlJية

تعا�@/ ا% من النازلة اJٔصيلة بالتوراة تتعلّق الثانية@: واlJية

والتوّجه@/ باZJٕان الصدر بنورانيّة تتعلّق الثالثة@: واlJية

النور@/ مظهر فٕانّه اJٔ@كرم Ø ã بالن تتعلّق اòامسة@: واlJية
:@ ã| فgا اlJخرة@, nعوا ã| النور وأمّا

قيَل نوركُم ِمن َنقَتِبْس انُظرونا آَمنـوا ِللَّذيَن واXنافقاُت اXنافقوَن يقوُل يوَم
/@١٣ . ٥٧ ـ بُسوٍر م Ôyبَي َب ßÍ ÔÉَف نوراً@ سوا ß¦فا وراَء@كُم }رِجعوا

م ß ßuاZوبأ م ßvأيد Ò�ب َيْسَعي نوُرُهم َمعُه آَمنوا والَّذيَن Ú ã& النَّ Kا زيى ÔO 3 يوَم
/@٨ . ٦٦ ـ ُنوَرنا َلنا ْم@ ß]أ ربَّنا يقولون

َلكُم ي ÒÌ¿ بُ م ßuاZوبأ م ßvأيد Ò�ب نوُرهم يسَعي ؤمناِت ÔX وا Ò�ؤمن ÔXا تََري يوَم
/@١٢ . ٥٧ ـ

ã|و ماّديّاً كان أصل كّل ويزول يُ#ك اXاّدة@: وراء ما nعـوا ã| أّن GـO@Jو
ã| كنَت َلقد ال«Ìائر@, Ò� ُتبْ ويومئٍذ و¾Îواته@, وآثاره و[اي2ته وقواه البدن من اXاّدة@,
@ا¡قيقة@ويس#الباطن@وال«Ìيرة, والغطاء@ما@يُغطِّيى ِغطاَءك/ َعنَْک فكَشْفنا َغْفلٍَة@من@هذا
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Ò	تُب اXنكدر@: Ø ãæFالظل ّ اXاّديى Ø ãæا�سدا البدن بزوال الروح وهو الباطن انكشف فٕاذا
والظلFنّية@/ النورانيّة من علzا@, هيى ع	ما ال«Ìيرة

ا¡جب وكشف الغطاء برفع الدنيا@, ã| ما انكشاف هو ا Ø̂ ٕا اlJخرة nعا فنورانيّة
الباطنّية@/ ا¡قيقة هو ما وظهور واJٔستار@,

وأمامهم@, أيدvم ب� Dف الروحانيّة واXشاهدات اGJٕيّة اXعارف نور فيسعي
أZاuم@/ ã| اXلكوتيّة الصفات ونور

:@ ã| فgا ,@ Ø ãæالروحا النور وأمّا

ã| ْصـباُح ßX ا ِمْصـباحٌ  فzا كِمْشكاةٍ  نوِرِه@ َمَثُل وا3ْٔرِض واِت ـمى السَّ نوُر Kُا
و3 Ìقيٍّة Ò¾ َزيتـونٍة3 ُمباَر@كة َشَجَرة يوَقدمن ّ يى ُدرِّ كوكٌب ا Øu كأ جاجُة@ الزُّ ُزجاَجٍة
ـ َيشاء َمن ِلنوِرِه Kا ِديى Òv نور Òَع� نوٌر ناٌر َسْسه Ò] Òn ولَو ُء ãÏÉ يُ ا Ôxَزي يكاُد َغربيٍّة

/@٣٥ . ٢٤

/@٣٢ . ٩ ـ نوَره Úr يُ أن ٕا3ّ Kُا Òèويأ بأفواِهِهم Kا نوَر ُيطِفئوا أن ُيريدوَن

ãÏÉ وُق Îداء Û¿وال Ò� بالّنبيِّ َء وِجيى الكتاُب وُوضَع ا Øwر بنور قتا3ٔرُض ÒÌ¾وأ
/@٦٩ . ٣٩ ـ م Ô Òyبَي

وجوده يكون أو بذاته@, وIقّق Ø ãçذا وجود له ٕامّا ع	قسم�@: Ø ãæالروحا النور
بغ�ه@:

@عاn@العقل@وا��وت@من@اXوجودات@الروحانّية@اXتكّونة@النورانيّة ã|@Fك ـ ãæفالثا
اXبدأ@/ من بٕافاضة

Jو غ�متناٍه وهو بذاته Ø ã0الغ وهو بذاته@, الواجب النور ã| Í½منح ـ واJّٔول
اXطلق@/ ّ ا¡يى وهو الوجوه@, من بوجه له حّد



نور ٣١٨

اXؤّثر والنافذ بنفسه واXتقّوم بذاته الظاهر ]ع0 وجّل عّز ا% أÊºء من فالنور
مراتب@: وله غ�ه@, ã|

ع	ا% اXع0يطلق وwذا هو@, حيث ومن نفسه ã|و بذاته ي2حظ أن ـ اJّٔول
ذاته@/ ع� وصفته تعا�@, به وOتّص وجّل@, عّز

]ع0 التكوين@, مقام ã| واJٕفاضة التأث� جهة ٕا� بالنظر ي2حظ أن ـ ãæالثا
/@ ã Ø	والتج بالبسط وٕاNاده تكويناً@, النور ٕافاضة

ا¡ياة@/ ٕادامة مقام ã| التكوين بعد النّور ٕافاضة ـ الثالث

nالعوا مراتب اخت2ف وOتلفMسب مراتب@, أيضاً وبسطه النور ã Ø	لتج ٕاّن Øj
وا¡Çيوان@, واJٕنسـان@, وا2ÇXئكة@, العـقول@, nكعا التكوينّية@, اXوجودات وطبقات

الطبقات@/ هذه ã| وضعفاً شّدة وظهوره النور فيتخلف وا�Fد@/ والنبات

بعÎÉا@: ٕا� نش� اُمور@, اXقام ã| اXعرفة أهل لبعض ويشاَهد

Jو Gا حّد J ã�الّ ال2ّهوتيّـة والذات اXطلقة ال½ÍÙفة اGويّة مقام ٕاّن ـ اJّٔول
عنه Øيع� الّذيى الغيوب غيب مقام هو تعق2ًّ@: Jو فكراً Jو خارجاً J بوجه@, وصف

هو@/ Jّٕا ليَس مَن يا ـ هو ـ بكلمة

في2حظ ا%@, ـ بكلمة عنه Øع�Xا الصفات فيه اXنðعة اJُلوهيّة مقام ـ ãæالثا
ذاتاً تعا� له ØãÏ½شخ خاّص Ëºٕا فا% والكرامـة@, والعظمة ا�Fل صفات bيع فيه
/@Êº ã| سبق Fك والكرامة@, ا�Fل صفات �ميع اXستجمع ع	الذات فيدّل وصفة@,

وهو تعا�@, غ�ه ع	 يطلق J Uصوص ØãÏ½شخ Ëºٕا الكلمة هذه ٕاّن وقلنا
وال«Ìيانّية@/ الع�يّة من منقول بل العربّية@, باللغة Uصوص غ�

والنور والرaة ّ ا¡يى اJٔلوهّية@: مقام ã| الثابتة اJٔصيلة الصفات ومن ـ الثالث
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والعلم@/ والقدرة واJٕرادة والروح

حّد J صفات كوuا جهة ٕا� فzا النظر يكون أن ٕامّا الصفات هذه من وكّل
ومنðعة الواجب@تعا�, ع	الذات منطبقة هيى حيث @ت2حظمن وهيى وuJاية, فzا

سواه@/ ما ٕا� بالنسبة ومتجلّية منبسطة كوuا جهة ٕا� النظر يكون أن وٕامّا منه@/

ÇGذه مصـداقاً يكون موجود تكوين ã| Fك بالتكـوين@: ٕامّا اJٕنبسـاط وهذا
وٕامّـا سائرها@/ أو النور أو الرaة أو ا¡ياة لصفة مصداقاً اXوجود فيجعل الصفات@,

الغ�@/ ٕا� والت¿Ìيع والتوجيه اJٕعFل Vّرد ع	سبيل

ع	 تطبيقها ã| Fك سويه@, من ع	 والروح والنور الرaة كٕاط2ق فالتكوين
تعا�@: ا% جانب من مPل كتاب أو مرسل Ø ã ن

/@١٥٧ . ٧ ـ َمَعه اُنِزَل الَّذيى النُّوَر واتََّبعوا

/@٦١ . ٩ ـ آَمنوا لّلذيَن وَرaٌة Ò�للُمْؤمن ويؤمُن

:@ ã| Fك والتوجيه@, والت¿Ìيع
/@٨ . ٦٦ ـ َلنا و}غِفر نوَرنا ْم ß]أ َربَّنا

/@١٥ . ٤٠ ـ َيشاء َع�َمن ِمنأمِره وَح الرُّ ã,ُيل

اXباركة@: النور آية ã| ٕالzا اُش� قد النور حقيقة مراتب ـ الرابع

وا3ٔرِض@: واِت مى السَّ نوُر Kُا

nالعوا مyا Êوات@يراد Ø»ال فٕاّن كّلها@, nالعوا ã| وQلِّيه نوره تعا�ٕا�بسط أشار
/@ ّ اXاّديى Ø ã	السف nالعا مyا يراد واJٔرض الروحانّية@, العلويّة

وهذا سواه@, Dف ومؤّثراً ونافذاً نفسه ã| ومتجلّياً ظاهراً يكون ما النور ٕاّن وقلنا
الواجب النور هو التجلّيات هذه ومبدأ /@nالعوا باخت2ف خصوصيّاته Hتلف اXع0
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وجّل@/ عّز ا% ã| بنفسه

ِمْصباح@/ @فzا كِمْشكاٍة نوِرِه َمَثُل

اXصباح@, منه@تعا�@ِمثل@ِمشكاة@Tqّل@Ìºاجo@يوضع@فzا @واXبسوط ã Ù	تجXا النور
اXصباح@/ بنور ء ãÏÉوتست تتنّور وTيطها وأطرافها فاXشكوة

Çbيع ã| الظاهر ا¤يط النافذ ا% بنور مستضيئة وسفليًّة علويًّة كلّها nفالعوا
وMسب nالعـا تلک تناسـب ع	 وTيط nعا كّل ã| Ø	يتج اXنبسط ونوره مرات}ا@,

اقتضائه@/

وجّل@, عّز ا% نور هو الظاهرة@: اXنبسطة أقسامها وPميع كلّها اJٔنوار ومبدأ
قلنا@/ Fك توجيه@/ أو تكوين بنحو يتحقّق ا Ø̂ ٕا وبسطه

بطبقاtا nالعوا من اXوجودات ã| والظهور التحقّق عن عبارة النور@: وحقيقة
Mس}ا@/ طبقة كّل ã| اXتنّوعة@,

ُزجاَجة@/ ã| ْصباُح ßX ا
ماّديّاً الظ2م انكشاف يتحقّق به ما فهو التنّور ]ع0 وهو باح الصَّ آلة اßXصباح

Lو@/ بأحسن هره ÔQو وراءها ما تُريى ما جاجة@: والزُّ معنويّاً@/ أو

وهذا النور@, ã Ø	QوÌ¿والن البسط جهة ٕا� اXقام ã| النظر فٕاّن الزجاجة@: وذ@كُر
عنه@, Iجب Jو ماورائها ُتِريى لطيفة@, صافية زجاجة ã| اXصباح كون يناسب اXع0

وٕانارته@/ وٕانفاذه اXصباح نور بسط تؤيّد بل

من والعقـول اJٔرواح فهيى ا%@: نور بسـط مقام ã|و اXمثّل ã| الزجاجة وأمّا
وأنانيّة انكدار غ� من ا¡ّق النـور ã| الفانيـة ا£ّردة اللطيفة ا Øuفٕا ا��وت@, nعا
العظمة ãeومرا وا�2ل والكرامـة ا�Fل ãا�Vو الصـفات مظاهر وهيى وتشّخص@,
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ال2ّهوتّية@/ والك�ياء

واJٕستنارة اJٕستفاضة ووسائل والرaة@, والنور الفيض فيضان وسائط فهيى
مرآة@, أو زجاجة بوساطة Jّٕا Zكن J الشمس ٕا� النظر أّن Fك واJٕرتباط@, والتوّجه

وانكساره@/ النور بانعكاس النظر ي«Îل Ø�ح

الفـناء مرتبة ٕا� الواصل� واJٔولياء اJٔنبياء أرواح الزجاجة@: مصاديق ومن
العـبوديّة حـقيقة ÇGم تتحّصل Ø�ح واJٔنانّية@, التشّخص مرحلة عن بالعبور التاّم@,

والصفات@/ لÊº2ٔء التامّة واXظهريّة
ٕالzم فيفيضون تعا�@, ا% لقاء ٕا� والس� التوّجه يريدون عباد مyم فيستفيد

ال2ّهوتّية@/ واJٔنوار الروحانيّة ا¡قائق
/@ ّ يى درِّ كوكٌب ا Øu كأ جاجُة@ الزُّ

سي2ن فيه ما ّر@: والدُّ ُحسن@/ أو عظمة أو بضياء وتظاهر ÇQّمع ما الكوكب@:
وضياء@/ نور أو خ�

وwائها وحسyا عظمxا ã| تشابه الفانية@: البسيطة الطاهرة الصافية فالزجاجة
النـور عـنه سائ2ً مت2ٔلئاً ÓDعظ Êºويّاً كوكباً ضـيائها ودوام مقامها وعلّو وت2ٔلؤها

وال}اء@/ وا�2ل وا¡سن
اJٔرواح@والعقول@ا£ّردة@وا��وت nعوا	الكب�ع@nالعا ã| اXع0@ينطبق وهذا
كدورة ّ أيى عن نفسه زكّي من ع	 ãæنساJٕا الصغ� nالعا ã|و ال2ّهوت@/ ã| الفانية
قادسـة طاهرة صارت Ø�ح اJٔنانّيـة@, وعن النفسـانيّة ا¡جـب bيع عن وطّهرها

ال2ّهوت@/ ã| فانية روحانيّة

Xا وٕاضاءtا منه واستضاءtا فzا اXصباح Jسـتقرار تستعّد حينئذ فالزجاجة
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واخت2ط@/ وكدورة حجاب دون من علzا ا¡ّق نور وانعكاس سواها

Jو بسطه@, ومنشأ النور مبدأ اXصباح فٕاّن اXصباح@: دون الزجاجة وتوصيف
الصفات@/ wذه وتعريفه توصيفه ٕا� حاجة

غربّية@/ و3 Ì¾3قيّة َزيتونٍة ُمباَر@كَة َشجرة من يوَقُد

أو مـاّديّاً فروع منه اXتـفّرعة اXتظاهر ãتعا�Xا وهو الشَجر واحدة الشجرة@:
وظهوره@/ واعت2ئه النور ã Ø	Q باعتبار اJٕط2ق وهذا معنويّاً@/

ٕا� راجع فيه والضمـ� التحـّرق@/ بعد ومت2ٔلِئاً مشـتع2ً ء ãÏ¾ جعل واJٕيقاد@:
وعظمة@/ بضياء اXتظاهر اXتجّمع ء ãÏ¿ال وهو الكوكب

ع	 اXثال هذا انطباق ٕا� ٕاشارة مباركة@: شجرة من الكوكب بتوقّد والتعب�
اXنبسط النور مyا ويراد اXصباح@, حقيقة هيى اXباركة الشجرة فٕاّن الواقع@, له اXمثَّل
الثـابتة الذاتـيّة الصـفات مـن ٕانّه وقلنا وجّل@, عّز ا% نور عن اXؤّثر النافذ ã Ø	تجXا

اJٔلوهّية@/ مقام ã| اJٔصيلة

فٕاّن الزجاجة@, ã| بكونه مقيّداً الكرZة اlJية ã| ذ@كر قد اXصباح أّن ٕا� مضافاً
نوره@/ ينبسط Jو اòارج ã| له ظهور J الزجاجة عن ا£ّرد اXصباح

والفـيض@, �òوا الفضل وهو ال�كة اسـتمرار ع	 وتدّل مفاعلة واXباَر@كة@:
/@ ã Ø	والتج اJٕفاضة وكZة البسط ع	زيادة اlJية ã| الكلمة وتدّل

التوصيف wذا ويشار وأ\اره@, الشجر Vموع وهو الزيتون@, مفرد والزيتونة@:
غ� نف«Îا ã| الشجرة كانت وٕان الشجرة@, نفس ã|و ذاتياً الشجرة ã|الزيت ٕا�كون

ا�Fل@/ صفات من هو الّذيى ãçالذا النور مبدؤه البسط أّن Fك متقّومة@,
النـور بسط حقيقxا ã�الّ اXباركة الشجرة هذه ٕاّن أيى غربّية@: Jو ¾Ìقيّة J
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وليست غـرب@, جهة أو ¾Ìق جهة ٕا� منتسـبة اòارجيّة اJٔشجار كسائر ليست
Mدودها وTدودة gMها@, Tكومة تكون Ø�ح ا�«Êنّية@, قيود Iت ومقيّدة Tدودة

وظهوراtا@/ جلواtا ã| ومضطّرة

والروحانيّة اXاّديّة العواn@واXوجودات ã|@البقاء واستمرار ا¡ياة تداوم كان وØXا
وغ�مقيّد Tدود غ� والفيض البسط كون من ف2@بّد وتعّلقه@: النور بسط ٕا� Tتاجاً
ماّديّة كلّها nالعوا ã| وسارياً منبسطاً يكون وأن بغ�ها@, Jو مكانيّة Jو زمانيّة بقيود

وروحانّية@/

الكرZة@: اlJية Jّٔول اXع0توضيح وهذا
وا3ْٔرض@/ واِت مى السَّ نوُر Kُا

ناٌر@/ َسْسُه Ö Ò] Òn ولَو ُء ãÏÉ يُ ا Ôxَزي َيكاد

Ø�ح وحدٍّ قيـٍد ّ بأيى Tـدود غ� للنـور ã Ù	والتج البسـط هذا أّن ٕا� ٕاشارة
اXاّدّية@/ اJٔنوار ã| Fك والتوّقد@, اJٕشتعال ليحصل وا¡رارة النار ٕا� باJٕحتياج

وهو ذاتاً الشجرة ذات ã| اXوجود الزيت هو ومبدؤه الشجرة ã| النور fاّدة
,@ ّ خارجـيى زيت ٕا� حاجـة غ� من موجودة@, الشـجرة دامت ما اJٕضاءة يوجب

ثابتتان@/ ذاتيّتان الشجرة ã|والزيت فا¡رارة
اJستمرار@/ ع	 يدّل oء ãÏÉي qيكاد@, اXضارع بصيغة والتعب�

يدّل وا¦ّوج@: وا¡ركة ا¡رارة ٕا� النور بسط ã| ا¡اجة عدم أّن ٕا� مضافاً
أمر@/ ع	 توقّف دون من اXطلقة@, والقدرة ع	اJختيار

َع�نور@/ نوٌر

,@ Ñ�2ٔتÇXا كالكوكب الزجاجـة ٕاّن أيى كوكب@/ ا Øuكأ ـ تعا� لقـوله ثان خ�
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النور هو اXصباح ونور وعليه@/ اXصباح نور فوق نور الزجاجة فٕاّن نور@/ ع	 ونور
اJٔرواح nعا وهو الزجاجة نور ã| واقع وهو واJٔرض@, ال«Êوات نور وهو اXنبسط

الفانية@/ والعقول

Fك التفاسـ�@, ã| مذكورة اُخر وجوه وٕاعراÇwا الكرZـة اlJية ã| يناسب Jو
البص�@/ ع	ا¤قّق GO@J

الزجاجة ã| Fك نور هو تعا�@: ا% ã| ãæالفا النفس أّن ٕا� ٕاشارة ا�ملة ãGف
اXنبسط@/ ã Ø	تجXا ع	النور Jستناده نور@, وع	

له يـتحّصل Ø�ح للنور@, وأصل مبدأ وجود ي2زم النور انبساط أّن GO Jو
ذلک انبسط وٕاذا الذات@, ع� وهو الذات صفات من النور هو اXبدأ وهذا اJٕنبساط@,

ٕالzا@/ فينسب اXوجودات@, قاطبة ونور واJٔرض Êوات Ø»ال نور ٕانّه يقال النور
َيشاء@/ َمن ِلُنورِه Kُا ديى Òv

يـدرك Ø�ح الفناء@, مرتبة ٕا� والوصول nالعوا تلک ٕا� الس� أّن ٕا� ٕاشارة
وهدايته@/ وتأييده ا% بتوفيق هو ا Ø̂ ٕا مyا@: ويستن� حقيقته ويشاهد النور

واستعداده@/ ا¤ّل اقتضاء حسب ع	 تعا� ا% ومشيّة

يستند أن دون من الكرZة@وتوضيحها, اlJية بتفس�حقيقة ما@يتعلّق ٕاbال هذا
عن Jً2وض وحـ�ة بعداً Jّٕا لصاح}ا تزيد J ã�الّ باطلة@, Vعولة اصط2حات ٕا�
]Çقدار واÇGداية وجّل@, عّز ا% هـداية Jّٕا ا¡قيقـة ¾Îود ٕا� الطريق وليس ا¡ّق@,

وtذي}ا@/ وتطه�ها النفس بðكية Jّٕا J@يتحقّق والxيّؤ والxّيؤ@, اJٕستعداد

اها@/ َز@كّ َمن أفَلَح َقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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نوس@:
غ� من ٕانسان وواحده والرهط@, كالقـوم للجمع وضع Ëºٕا الناس@: ـ مصبا

يى Ùdو واJٕنس@, ا�ّن ع	 فيطلق وIّرك@, × Øتد� ٕاذا ينوس@, ناس من مشـتّق لفظه@,
ّن@, ß(ا ِمَن برجاٍل يعوذوَن ا3ٕنِس ِمَن رجاٌل كاَن وٕانُّه ـ Jًرجا سـّموا Fك@ ناساً ا�ّن
غلب لكن ُنويس@, ع	 الناس ويصّغر ا�ّن@/ من ناساً رأيت تقول@: العـرب وكانت

النصاري@/ مَق�ة والناووس@: اJٕنس@/ ã| استعFله
َينوس@/ َتذبذب@, ء: ãÏ¿وناَس@ال ع	@اضطراب@وتذبذب@, أصل@يدّل نوس: ـ مقا

ُسقxا@/ اJٕبَل@: ُنسُت ويقولون@: َتنوسان@/ كانتا له ßلُذؤابت� أبو@ُنواس@: يى Ùdو
اJٕبَل وُنست غ�ه@/ وأناَسه َينوس@, ناَس وقد ء@, ãÏ¿ال تَذبذُب النَّوس@: ـ صحا
اضطرب@واس#َخي/ ٕاذا ورجل@نَّواس: ا¨ن/ وذو@ُنواس@من@أذواء ُسقxا/ نَوساً: أنوÎºا
فيه وال2ّم اJٔلف Nعلوا nو فخفِّف@, اُناس وأصله وا�ّن@, اJٕنس من يكون والناس

عنه@/ اXعّوض مع اجتمع Xا كذلک كان لو Jٔ@نّه ا¤ذوفة@, اGمزة من عوضاً

ذو به وسـمِّيى Iّرك@, ٕاذا ء@: ãÏ¿ال ناس قوGـم من ونَّواس@: ـ ١٩١ اJٕشتقاق
نائس@/ متحّرك وكّل /@ م�يى ß¡ا اXلِک نُواس

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

والتحقيق@:
اضطراب@/ مع ا¡ركة هو الواحد@: اJٔصل أّن

Øj مهموزاً@, اJُناس أصله الناس أّن اJٕنس ã| سـبق فقد الناس@: كلمة وأمّا
فيكون وال2ّم@, باJٔلف استعFله عند ØDس Jو اJٕستعFل@, بكZة Hفيفاً Yزته حذفت

أشّد@/ ثقله
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كّل ã| وي2حظ واحد@, والناس واJُناس اJٕنسان من كّل ã| اJٕشتقاق ومبدأ
والتوّحش@/ النفور قبال ã| وهو مع0التأنّس مyا

ا¡Çركة النوس]Çع0 مفهوم يناسب J موارد ã| اسـتعFله اXع0 هذا ويؤيّد
الكرZة@/ اlJيات من سنذكر Fك واJٕضطراب@,

وقوGم اJٕنس@كاJُناس@واJٕنسان, اXرادفة@اXأخوذة@من اJٕشتقاقات ٕاّن وأيضاً,
وليس اJٕنس@/ من اشتقاقه من ذ@كرنا ما يؤيّد غ�لفظه@: الناسمن واحد اJٕنسان ٕاّن

/@ Ó0مع به مشاwة كلمة النوس ب�مشتقّات ا ØW
ã| Fك ا£يد القرآن ã| ذ@كرها الكلمة@: استعFل كZة من ذ@كرناه ما ع	 ويدّل

مورداً@/ ٢٤١ ã| اXعجم@,
/@١٢٤ . ٢ ـ ٕاماماً للنّاِس جاِعلَُک ã Ùæ ٕا قاَل

/@١٨٥ . ٢ ـ للنّاس ُهدًي القرإٓن فيه اُنِزَل

/@٢٠٧ . ٢ ـ Kا َمرضاة ابتغاَء نفَسه ¿Ìيى يَ النّاسمن وِمن

/@٢١ . ٣ ـ النّاس مَن بالِقْسِط يأُمروَن الَّذيَن وَيقُتلوَن يكُفرون@/// الَّذيَن ٕانَّ

/@٦٨ . ٣ ـ Û ã& النَّ وهذا اّتَبعوه َلّلذيَن Òoالنّاسبٕابراه Ò�أو ٕاّن

/@٥٤ . ٤ ـ َفْضِله ِمن Kُا آتاُهم ما Òَع� النّاَس ُسدوَن ÒJ أم

مع Gدايxم القرآن نزول أو ٕاضطراب@/ فzم �مع اJٕمامة كون يناسب J فٕانّه
بالقسط أمرهم أو اضطراwم@/ مع اXرضاة Jبتغاء النفس ¾Ìاء أو للمتّق�@/ هدايته أّن

فضله@/ من ا% آتاهم ن ØW كوuم أو اXضطرب�@/ من Ø ã تّبع�والنXا كون أو وا¡ّق@/
اXوارد@/ bيع فتُوافق اJٕنس@: مفهوم الكلمة ã| لوحظ ٕاذا وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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نوش@:
vمز@, Jو مز Ôv التناول@, والتناُوش@: تناوله@, قال@: باب من نَوشاً ناشه ـ مصبا

تطاعنوا@/ بالرماح@, وتناَوشوا

وتناوشت@: نَوشاً@/ ونشتُه ء@/ ãÏ¿ال تناول ع	 يدّل صحيح أصل نوش@: ـ مقا
خ�اً@/ أنلته ٕاذا خ�اً@, نُشته فقالوا ألف@, بغ� عدّوه ا Ø[ور تناولت@/

التPيل@: ã|و كناَشه@/ وتَناوشه مثله@/ واJٕنتياش تناَوله@/ بيده@: ناشه ـ لسا

َبعيد@/ مكاٍن التناُوشمن م ÔG Úæوأ

Jًمبذو كان أن بعَد وامتنع اZJٕان من عyم بُعد ما يتناولوا أن Gم فكيف أيى
ُبعد@/ من باGمز والتناؤش قرب@, من اJٔخذ التناوش@: ثعلب@: وقال مyم@/ Jًمقبو Gم
َتناولُته@/ ٕاذا ء ãÏ¿ال ُنشت من وجعلوه التناوش Yز تركوا ا¡جاز وأهل الفّراء@: قال

أنأشه ونأشته طلبته@/ ٕاذا أنوشه@: ء ãÏ¿ال ُنشت مصدر النَّوش@: ـ ا�مهرة@٧٣.٣
التناول@/ وهو Yز@, بغ� التناوشـ م ÔG Øæوأ ـ قِرٔي وقد تناولته@/ ٕاذا نأشاً@,

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

والتحقيق@:
بـ� الفـرق يوجبان والقيدان ل2ٔخذ@/ طلب هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

والتناول@/ والطلب اJٔخذ ومواّد اXاّدة
وقد َبعـيٍد مكان ِمن التَّناُوش م ÔG Øæوأ به آَمنّا وقالوا عوا@/// َفِز ٕاذ َتري ولَو

/@٥٢ . ٣٤ ـ َقبُل ِمن به @كَفروا
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من بعيد Tّل ã| وهم وأخذه اZJٕان لتحصيل طلب Gم ويفيد ينتج وكيف أو
ال2ّزم@/ موقعه ã| به كفروا وقد اZJٕان Tيط

Jو أيّامها@, انقضت وقد الدنيا ã|و التكليف دار ã| كان ا Ø̂ ٕا والعمل اZJٕان فٕاّن
Dالكث�ف البعد لوجود له@, أثر J يومئذ التناوش فٕاّن Iصيله@, ã| تناو¾Îم اليوم يفيد

اZJٕان@/ وب�دار يومئذ Tلّهم ب�

ã|و عمله Tصول ã|و أمره عاقبة ã| يفّكر مؤمن كّل الكرZة اlJية فليعت�من
عمره ã}با من ويستفيد الفرصة sيغت Øj نفسه@, سعادة ã|و اXنقضية حياته أيّام نتيجة

ا¡اÍÈة@/ أيّامه ساعات من بل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نوص@:
وسبق@/ فاز ٕاذا قال@, باب من نَوصاً وناَص لجأ@/ ÒXا ناص@: ÒXا ـ مصبا

ِقرنه عن وناَص وذهاب@/ ء يى ÒVو ترّدد ع	 يدّل صحيح أصل نوص@: ـ مقا
J ØãÏ¿الوح ا¡Fر النَّوص@: ويقولون أيضاً@/ لجأ ÒXوا اÒXصدر ناص@: ÒXوا نَوصاً@/ ينوص

ماَرÎºا@/ ة@: رَّ Ò�ا وناوص كا�ا�@/ ي#ّدد رأسه رافعاً نائصاً@: يزال

و3َت ـ وراغ َفّر قرنه@: عن ناَص يقال التأّخر@/ النَّوص@: الفّراء@: قال ـ صحا
واستناص@: فّر@/ ÒXوا لجأ ÒXا أيضاً@: واÒXناص وِفرار@/ تأّخر وقت ليس أيى َمناص@, Ò�ح

ر@/ تأخَّ

وما عدل@/ وناص@: وذهب@/ ّرك ÒI وناَص@: tيّأ@/ للحركة@: ناَص نوص@: ـ لسا
Sا@/ ومَناصاً@: وناصمَنيصاً جَذبته@/ َء ãÏ¿ال ُنصت ويقال@: وَحراك@/ قّوة أيى نَويٌص@, به
اÇXفّر@/ اÇÒXلجأ@, هرب@, ÒXا ناص@: ÒXوا الِفرار@/ والنَّوص@: غابت@/ ٕاذا الشمس@, وانتاصت
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التقّدم@/ والَبوص@: التأّخر@/ والنَّوص@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أّن Fك مواجه@/ وابت2ء ØÌ¾ عن والتنّحيى الفرار هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

الوقوع@/ بعد والتنّحيى التخلّص هو النجاة

النـجاة@, العـدول@, الذهاب@, ا¡ركة@, التأّخر@, السبق@, الفرار@, مصاديقه@: ومن
اJٔصل@/ قيود فzا لوحظ ٕاذا الغيبة@,

Qّوزاً@/ فيكون اXوارد@: هذه مطلق ã| استعGFا وأمّا
أ@كـ�@, ٕاشـتقاق والنـود@: والنوت والنيص والنوض النوس مواد وب� وبيyا

ا¡ركة@/ مفهوم وNمعها
/@٣ . ٣٨ ـ َمناص Ò�ح و3َت فناَدوا َقرن ِمن قبلهم ِمن أهَلكنا @كَم

أو زماناً نفسه ã| Fyم كّل ٕاستق2ل مع آخر ء ãÏ¾جنب ã| ء ãÏ¾ وقوع الَقرن
وجـود مقام وهيى القرينة@, لوجود Tذوف واسـمه للتأ@كيد@, Jَت ã| والتاء bاعة@/
الب2ء@/ ونزول ØÌ¿ال عن وتنّحيى ح�فراٍر اXقام@والزمان @وليس أيى اJٕه2ك@, مقّدمات

العـذاب نـزول Jّٔن منتج@, غ� نزوله زمان العذاب عن والتنّحيى الفرار فٕاّن
والندامـة التوبة عن اليأس Iقّق وبعد اJٕمهال انقضاء وبعد ا¡ّجة ٕا[ام بعد والب2ء

الباطنّية@/

/@٣٢ . ١٣ ـ ِعقاِب كاَن فكيَف م Ô Ôtأخذ Ø Ôj َكَفروا لّلذيَن فأْمَليُت

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



نوق ٣٣٠

نوق@:
Qذع@, Ø�ح ناقة تسّمي Jو عبيدة أبو قال اJٕبل@/ من kنJُا الناقـة@: ـ مصبا

بالناقة@/ تشبّه ا�مل@: واستنوق وِنياق@/ ونوق أنيُق وا�مع
واJٔصل ِنيق@, ا�بل ã| موضع وأرفع وارتفاع@/ ع	dّو يدّل أصل نوق@: ـ مقا
القـياس@, هذا من الناقـة يكون أن وWكـن قبلها@, ã�الّ للك«Ìة ياًء وُحّولت الواو@,
وقوGم عّز@/ بعد ذّل Xن مث2ً ÍÉب ويُ wا@, تشبيه ا�مل@: واستنوق َخلقها@/ Jرتفاع
يسـتحسنونه@, ]ا ء ãÏ¿ال ون Ø{يش وهم منه@, أ@نّه فعندنا فيه@: بالغ ٕاذا اJٔمر@, ã| تنّوق
للجاهل ÍÉب يُ ِنيقة@: ذات َخرقاُء ـ مَث2ً ويقولون أمواGم@/ أحسن من عندهم وهيى

به@/ اXعرفة يّدعيى ء ãÏ¿بال
َخَشـبة مثل ُنوق@, ع	 bعت ا Øu@Jٔ بالتحريک@, فََعلة تقديره الناقة@: ـ صحا

Øj أنُوق@, ع	 القلّـة ã| bعت وقد ذلک@/ ع	 Qـمع J بالتسك� وفَْعلة وُخشب@/
أيُنق@, فقالوا ياًء الواو من عّوضوا Øj أوُنق@, فقالوا فقّدموها ع	الواو الضّمة استثقلوا

َمروض@/ مذلَّل أيى ق@, منوَّ وبع� أياِنق@, ع	 bعوها Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
انـðاعاً مyا وتشـتّق اJٕبـل@, من kنـJُا هو اXاّدة@: ã| الواحـد اJٔصـل أّن

فzا@/ خصوصيّات بلحاظ اشتقاقات@,

اÇXاّدة تستعمل للناس@: ومنافع وانقياد وخضوع éل وGا kاُن كوuا فبلحاظ

ã| َوتنّوق نَّواق@, ورجل ق@, منوَّ وbل ا�مل@, استنَوق فيقال@: ,@ ãæعاXا هذه ã| Qّوزاً
ومنطقه@/ اُموره



٣٣١ نوق

اللغـتان اشـت}ت وقد ,@ ّ واويى J Ø ãeيا فهو ا�ـبل@: رأس ]عـ0 النِّيــق وأمّا
كاللسان@/ بعÎÉا ã| Jّٕا اللغة@, كتب ã| واختلطتا

و3 Kِا أرِض ã|تأ@كل فَذروها لكُمآيًة Kِا ناقُة هذه ///@ أخاهمصا¡اً وٕا�\وَد
م Ô Ötفأخَذ م@/// ß Ùwَر َعنأمِر وَعتَْوا النّاقَة فعَقروا ///@oَعذابأل فيأُخَذ@كُم بسوٍء ّسوها Ò]

/@٧٧ ,@٧٣ . ٧ ـ م Ôyَع Ú�فتو Ò� ß\جا دارِهم ã| فأْصَبحوا ْجفُة الرَّ

داِركُم ã| [تَّعوا فقال فعَقروها تأ@كل@/// فَذروها آيًة لكُم Kِا ناقُة هذه قوِم ويا
. ١١ ـ يحُة الصَّ َظلموا الَّذيَن وأَخَذ معه@/// آَمنوا والَّذيَن صا¡اً ينا Ø ÒS ام@/// أيّ ثhَثَة

/@٦٧ ,@٦٤

/@٥٩ . ١٧ ـ wا فَظلموا Íةً ß½ُمب اقَة النّ \وَد وآَتينا
فَعقروها بُسوء@/// وها سُّ Ò] و3 َمعلوم يَوم Ìُب ß¾ ولكُم Ìٌب ß¾ ا ÒG ناقٌة هذه قاَل

/@١٥٥ . ٢٦ ـ @ناِدم� فأصَبحوا

م ÔG ِفتـنًة اقِة النّ ُمرِسلو ٕانّا نّتبُعه@/// واحداً @ِمنّا Ìاً Ò¿أب فقالوا@ بالنُُّذر ود Ò\ َبْت @كذَّ
م Ò{صاح Íفناَدوا@ ÒÉتـ ÔTبÌ ß¾ كلُّ م Òyبي ِقسمٌة اXاَء أنَّ ـئهم ونبِّ ßKواصَط م Ö{فارتَِق

/@٢٧ . ٥٤ ـ فعَقر فَتعاطَي

٩١ ـ ا ×zوُسق Kا ناقَة Kا َرسوُل م Ô ÒG َفقاَل ا ×zانَبَعَثأشق ٕاذ ا ×vبطَغو وُد Ò\ َبْت @كذَّ
/@١٣ .

:@Jًاbٕا ٕالzا نش� ٕاشارات الكرZة اlJيات هذه ã|
ما وسبق \ود@, قومه ٕا� صا¬ ا% رسول رسالة رابطة ã| الناقة هذه ٕاّن ـ@ ١

فراجع@/ ,@Ftماّد ã| وصا¬ با¥ود يتعلّق



نوق ٣٣٢

صخرة من وخرجت ظهرت حيث لصا¬@, معجزة آية كانت الناقة هذه ـ@ ٢
ذلک@/ عظيمهم ومن مyم باق#اح وجّل@, عّز ا% بٕاذن

\ود oعظ Gم فقال صا¬@, ومعهم Gم ٕا�عيد فخرجوا ـ ٣٧.٣ والتار± البَدء
ٕا�اÒGضبة فنظروا بک@, آمنّا U#جًة الصخرة هذه من لنا ٕان@أخرجَت عمرو بن جندع
ومن جندع به فآمَن ناقة@, عن فانصدعت انتقضت Øj ّخض@بالناقة@, Ò] oنبسطXا qا�بل

معه@/ @كان

أصحاب القوم وكان أوثاuم@, أظهروا وقد Gم عيد ÍÒÉفح ـ ٢٦٠.١ اXروج
كـنت ٕان صا¬ يا زعFئهم من oزع له فقال أمواGـم@, جنس من اlJية فسألوه ٕابل
حالكة نَتوجاً ع¿Ìاَء سوداء َوْبراَء ولتَكن ناقة@, الصخرة هذه من لنا فأظهر صادقاً
الصخرة فتحّر@كت بربِّـه@, فاسـتغاث وَوبر@؟ وَشعر وناصية عرف ذات اللون صافية

ٕا»@/ شديد@/// [ّخض بعد من انصدعت Øj وأن�@, حن� مyا وبدا لَملت Ò]و
[ّخضت رأته ØFفل َهضبًة@, wم çأ بآية@؟ ٕائتنا قومه@: له قال وØXا ـ ٢٩ اXعارف
به يÍÉب الّذيى \ود أaر هو الناقة وعاِقر الناقة@/ عن وانشّقت ا¡امل@, ّخَض Ò] Fك@

ِمهرج@/ بن ِمصدع اlJخر والعاِقر سالف@/ بن قُدار وٕاdه ؤم@, الشُّ ã| اXثل
أ@كـل وGا كب�ة@, كانت الناقـة أّن والتـوار±@: الكرZة اlJيات من يظهر ـ ٣
وأن بسوء ّسوها ÒZ J أن كُلّفوا وقد القوم@, معيشة ã| مضيقة يوجب كث�وافر و¾Ìب

شاءت@/ ما حيث و¾wÌا وأ@كلها عي¿Îا ã| انط2ق ã| Nعلوها
خلقـxا بدء جهـة من ا% آيات من آيـة كوuا ٕا� مضافاً الناقـة هذه ـ ٤
ٕادامة ã| واضطراباً Jً2اخت يوجب ما والفتنة Gم@, فتنة كانت حياtا@: وخصوصيّات

واJٕنقياد@/ Øالتص� جهة ã| واJٕمتحان اJٕختبار ونتيجxا ا¡ياة@/
غـ� من تعا�@, ا% بأمر وموجـودة Uلوقة كوuا جهة من الناقـة هذه ـ ٥



٣٣٣ نوم

اJٔرضوالنباتات كانت وØXا ا%@/ ناقة ا Øuٕا علzا يصدق معّينة@: ماّدة دون ومن واسطة
فـيصّح الطبيعّية@: اXواّد وسائر واGواء واXاء كال#اب تعا�@, له مُلكاً مyا ينبت وما

ع	اJنط2ق@/ للناقة وال¿Ìب اJٔ@كل بتجويز القول ٕاط2ق

/@Kا أرِض ã|أ@ُكل @تَ َفَذروها آيًة لكُم Kِا ناقُة هذِه

َمعلوم@/ يَوم Ìُب ß¾ ولكُم Ìٌب ß¾ ا ÒG
اXواجهة الفتنة هذه قبال ã| الص�والتحّمل أطاقوا وما استطاعوا ما م Øuٕا ـ ٦

/@oأل عذاب فأصاwم وجّل@, عّز ا% أمر وخالفوا تعا�@, ا% جانب من Gم
وبالصيحة@, بالرجفة أخذهم وجّل عّز ا% أّن الكرZة@: اlJيات من يظهر ـ ٧
من الصيحة تتحّصل وقد الشديد@/ الصوت والصيحة الشديدة@/ الزلزلة هيى والرجفة
قـطعات ã| بـاصطكاك ÇIصل أو اJٔرض@/ ã| انشــقاق أثر ã| وتت2زمان الرجفة

ذلک@/ بغ� أو السحاب

واJٕبصار الدقيق@, النظر هو واJٕبصار مب½Íßة@: آية كانت الناقة بأّن ح ØÍ Ô¼ ـ ٕا�٨ وسوقهم الناس هداية ã| Ø ã0تكوي نظر Gا وكان بيّنة تكوينيّة آية كوuا الناقة ã|
والرaة@/ ا¡ّق جانب

ا Øuٕا كذلک والتكوين@: اòلق ابتداء ã| آية كانت Fك الناقة ع	أّن الكلمة وتدّل
وامتيازاتوخصوصيّات صفات حيث@كانتGا حياtا, @بقاء ã| بيّنة مب½Íة @كانت@آية

الّس2م@/ عليه صا¬ Ø ã ّللن باقية معجزة وكانت للطبيعة@, خارقة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نوم@:
ع	اJٔصل@, م نُوَّ وا�مع mنا فهو ومَناماً@, نَوماً تعب@, باب من ينام نام ـ مصبا



نوم ٣٣٤

ثقيلة غشـية والنوم والتضعيف@/ باGمزة ويتعّدي أيضاً@/ وِنيام الواحد لفظ ع	 Úo ونُ
والنعاس@: الرأس@/ ãGف ـنة@: السِّ وأمّا باJٔشياء@/ اXعرفة عن فتقطعه القلب ع	 tجم

النعاس@/ هيى نة السِّ وقيل الع�@/ ã|
ينام نام النوم@, منه حركة@/ وسكون ود Ôb ع	 يدّل صحيح أصل نوم@: ـ مقا

ã� استنام ومنه له@/ يؤبَه J خامل ُنومة@: ورجل النوم@/ كث� وُنوَمة@: نَؤوم وهو نَوماً@,
منه@: ويسـتع�ون فzا@/ يُنام ا Øu ٔJ القطيفة ـنامة@: ÒXوا وسكن@/ ٕاليه اطمأّن ٕاذا ف2ن@,

أخلق@/ الثوب@: ونام كَسدت@/ وق@: السُّ نامت

اس#خاء هو قيل Uتلفة@: بنَظرات صحيح كلّها أوُجه ع	 Ì Ù»ُف النَّوم@: ـ مفر
غ� النفسمن ا% Ø|يَتو أن هو وقيل@: ٕاليه@/ الصاعد البخار برطوبات الدماغ أعصاب
معاً@/ خِلق أو أخلق الثوب@: ونام ثقيل@/ نوم واXوت خفيف@/ موت النوم وقيل@: موت@/

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

والتحقيق@:
اJٔعصاب سكون توجب حالة@اس#خاء@وفتور هو @اXاّدة: ã| الواحد اJٔصل أّن

وا¡ركة@/ ا¡ّس عمل عن وتوقّفها

والقـوي ا¡واس ã| وا¡ركة ا¡ّس يتحّصل wا اJٔعصاب أّن ذلک توضيح
وضعفت اس#خي@البدن مّدة: كZالعمل@وا¡ركة@والفكر وٕاذا @العض2ت@واJٔعضاء/ ã|و
النوم@/ عليه يطلق التوقّفوالتعطّل وهذا فّعاليxّا@/ اJٔعصاب@وتوّقفت ا¡واّس@وف#ت
ّ الدمويى ا�هاز ã| الدم جريان يتوقّف Jو وا¡ركة@, ا¡ّس يتوقّف النوم ã|و

ا¡ياة@/ تتوقّف وبتوقّفه ا¡يوان@, ã| ا¡ياة سبب هو الّذيى

النوم@/ ابتداء أو النوم@/ قبل الفتور ابتداء حصول F Øuفٕا والنُّعاس@: نة السِّ وأمّا



٣٣٥ نوم

الوسن@/ ã| بيyا والفرق البحث ء وسيجيى

/@٤٧ . ٢٥ ـ ُسباتاً والنَّوَم لباساً اللَّيَل َلكُم َجَعل الَّذيى وهَو

/@٩ . ٧٨ ـ ِلباساً اللَّيَل وَجعلنا ُسباتاً نوَمكُم وَجَعلنا

الّذيى النوم مع0 عن أخري عبارة وهذا العمل@/ بعد اJٕس#احة هو بات السُّ
ذ@كرناه@/

ا¢تلفة@/ اJٔقوال من النوم حقيقة ã| يقال ما ضعف يظهر وwذا
عمل العـبادة فٕاّن للعـبادة@, ومقّدمة عبادة النـوم Sعل أن لنا يصّح هذا فع	
Ø�ح واJٕس#خاء@, @والضعف ãæالتوا اJس#احة@ورفع Jتاج@ٕا� وهو اGJٕ×يّة, بالوظيفة

اXن½Íمة@/ القوي تتجّدد

/@٩٧ . ٧ ـ نا_ون وُهم َبياتاً@ بأُسنا يأتzم الُقريأن أهُل ِمَن أفأَ

/@١٩ . ٦٨ ـ نا_ون وُهم ربَِّک ِمن طائٌف zا َعلَ فطاَف

نام ٕاذا ØDس Jو عليه@, مواجهاً ÍÈراً نفسه عن يدفع أن يستطيع J فاJٕنسان
تأخـذه J الّذيى القيّوم ّ ا¡يى ا% ٕا� يتوّجه أن ّ فحريى اòارج@, ã| Nريى ØFع وغفل

حال@/ ع	كّل تعا� ٕاليه أمره يفّوض وأن نوم@, Jو سنة

zا ÏÉَعلَ َق ã+ الَّ فُيمِسُک مناِمها ã| ْت Ô Ò] n ã+ والَّ َموtا Ò�ح ا3ٔنفَس Ø|َيتو Kُا
/@٤٢ . ٣٩ ـ ُمسّمًي ٕا�أَجل ا3ُخري وُيرِسُل اXوَت

واJٕمساك@: وأخذه@/ اJٕ[ام اختيار ã Ø|والتو Jٔمر@, واJٕ[ام اJ@كFل ]ع0 الوفاء
ع	 عطف ت@: Ô Ò] Òn ã+ والَّ ـ وقوله اJٕرسال@/ عن ء ãÏ¾توقيف أيى حفظ@, حبسمع هو

/@ Ø|يَتو بقوله متعلّق َمناِمها@: ã| ـ وقوله اJٔنفس@/

َمنامها@/ ã| ت@, Ò] n ã�ولِلّ ح�موtا@, ل2ٔنفس اJٕ[ام@واJٕ@كFل ا%Oتار واXع0:



نوم ٣٣٦

ã العص ا�هاز جريان يتوقّف اXوت ã|و اJٔعصاب@/ ã| وتوقّفاً النوم@فتوراً ã| وقلنا@ٕاّن
واXخ@/ القلب أيى معاً@, الدمويى وا�هاز

,@Jًاbٕا واختياره وقدرته الرّب قبضة النفسIت يكون أيضاً النوم حال ãGف
ضبطه وIت الرّب عند Tفوظاً فيكون وJسبه@, يأخذه الشخص@: ã Ø|وتُو قبض فٕاذا
يُدركه ٕا�أن واس#سال انط2ق ã|الشخص يكون Z@nْت@: وٕاذا ع	اJط2ق@/ ونظره

اXوت@/
ومـنقضياً زمـانه Ó Ø|متو يص� Øj معّينة@, مّدة ٕا� حياته ã| ٕانط2قه فاJٕنسان

وحكومته@/ الرّب سيطرة Iت وواقعاً أجله@,

/@٤٣ . ٨ ـ Ôr لفِشلْ َكث�اً@ أرا@كُهم ولَو hًَقلي َمناِمَک ã| Kُا ُيريَكهم ٕاذ@

ـ تُْؤَمر ما }فَعْل أَبِت يا قال َتري ماذا@ فاُنظر ک ÔMأذ ã Ùæأ ناِم ÒX ا ã|أَري ã Ùæ ٕا Ú ã� بُ يا
/@١٠٢ . ٣٧

ع	اbJال@: النوميّة الرؤيا مراتب كلّيّات ٕا� نش� أن ينبغيى

الدنيويّة باJُمور Uتلفة كث�ة تعلّقات Gم للّذين وهذه اJٔح2م@: أضغاث ـ ١
Øمتع� برنا¶ عي¿Îم Vري ã|وليس حياtم@, جريان ã| متشتّتة أفكار وGم اXاّديّة
ã| ا¢Çتلفة اXتشـتّتة اXضطربة والتخي2ّت اJٔفكار هذه فتنعكس صحيح@/ نظم Jو

النوم@/ حالة قلبه صفحات

ونظم مضبوط برنا¶ ã| اXاّديّة واJٔفكار التعلّقات هذه Gم تكون للّذين ـ ٢
وقد أنف«Îم@, ã| والعمليّة النظريّـة ال�ا¶ هذه فتنعكس Tـدود@: وانضباط صحيح

والتفس�@/ للتعب� وقابلة Gم مفيدة تكون
وبتصـويب العقل تدب� Iت واJٔفكار التعـلّقات هذه Gم تكون للّذين ـ ٣



٣٣٧ نون

أحسـن الصورة هذه ã| النوم ã| فالرؤيا استطاعته@: حّد ã| ّ اGJٕيى ّ الروحيى ال�نا¶
وتفس�اً@/ ÓFنظ وأضبط دJلة

وفانية للروحانيّة مقّدمة اXاّديّة واُمورهم الدنيويّة معيشxم تكون للّذين ـ ٤
وتنعكس من@رؤياهم@وvتدون@wا@, م@يستفيدون Øuفٕا اXعنوّية@: التوّجهات@وا�ذبات ã|
ُز@ّكيت قد مهّذبة صافية قلوwم فٕاّن خالصة@, نورانيّة صفحات ã| الروحانيّة الصور

الظلFنّية@/ والصفات اJٔفكار كدورات عن

وجودهم ã| يبق nو ال½Íفة@, التسلoوالعبوديّة Jّٕا برنا¶ ليسGم للّذين ـ ٥
ونوره ا% عظمة ظّل ã| وأنانيxّم@فانية النفسانيّة, اXاّدّية@والتظاهرات ا¦اي2ت من أثر
أجسادهم تنام اJٔع	@, 2ٔXبا مرتبطة أرواحهم فٕاّن حّقة@, صادقة فرؤياهم وك�يائه@:
كدورة تغ¿Ïقلوwم J شاهدة@, مدِركة وبصائرهم Tجوبة أعيyم قلوwم@, تنام Jو

وظلمة@/

مyم لكّل اXؤمن�@, من وللخواّص الّس2م علzم واJٔولياء ل2ٔنبياء اXقام وهذا
فاJٔمثل@/ اJٔمثل مرتبته@, حسب ع	

كث�ة@/ فروعات وGا الرؤيا@, مراتب حقيقة ã| ٕاbال هذا
جانب ومن مذكورة@, خصوصيّات ٕا� النظر وبدون استثناًء الرؤيا تكون وقد

Jزم@/ أمر ٕا� ٕاشارة أو هداية أو لص2ح وجّل@: عّز ا%

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

نون@:
العـرب@, لبعض سيف وذو@النون@: ا¡وت@, والنون@: واحدة@/ كلمة نون@: ـ مقا

بالنون@/ شبّه @كأ@نّه



نون ٣٣٨

Ø�مَ بن يونس لقب وذو@النون@: ونينان@/ أنوان وا�مع ا¡وت@, النون@: ـ صحا
من حرف والنون العرب@/ لبعض سيف Ëºوٕا السـيف@, شفرة والنون@: الّس2م@/ عليه

اXعجم@/ حروف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ãGف وال«Ìيانّية@/ الع�يّة من مأخوذة وهيى ا¡وت@/ هو الكلمة ã| اJٔصل أّن
كذلک@/ اlJراميّة ã|و نونا@/ ال«Ìيانّية@: ã|و نون@/ الع�ّية@:

/@٨٧ . ٢١ ـ َعلَيه َنقِدَر لَْن أن فظنَّ ُمغاِضباً ذَهَب ٕاذ النُّوِن وذَا

جريان ء وسيجيى ا¡وت@/ بطن وروده باعتبار الّس2م عليه Ø ã الن يونس واXراد
فراجع@/ يونس@, كلمة ã| نبّوته ومقام أمره

تعا�@: قوله ã| ن@: حرف وأمّا

/@١ . ٦٨ ـ َيسُطرون وما والقلِم ن

ن@/ ã|و القلم@, ã| وهكذا سطر@, كلمة ã| عنه البحث سبق فقد

النعمة ذ@كر عليه ويدّل نبّوته@, بلحاظ Ø ã ٕا�الن ٕاشارة كونه ن@: حرَف ويناسب
بعده@:

جنون@/ Ò[َربِّک بِنعَمِة أنَت ما

يقول@: حيث السورة آخر ã| وهكذا

َرّبه@/ ِنعمةِمن َتداَر@كَه لَو3أن َمكظوم ناَديوهَو وتٕاذ Ô¡كصاِحبا تكُن و3

النعمة@/ مصاديق أعظم من Ø ã الن وجود وكذا النّبّوة أّن GO@Jو
فـهو Çوت@: Ô¡ ا كصاِحِب تكْن و3 ـ ã| به والتعب� ا¡وت صاحب ذ@كر وأمّا



٣٣٩ نوي

هداية ã| يستقم n Ø ã ّالن ويونس واJٕضطراب@/ ]ع0اXيل ا Øuفٕا ا¡وت@, ماّدة ]ناسبة
ã|ضطرابJٕا عن الyيى يناسب وهذا النبّوة@/ بوظيفة والعمل أمره ã|واضطرب قومه

آخرها@: ã|و السورة@, صدر ã| £نون ٕانّه قوGم مورد
£نون@/ ٕانَُّه ويقولوَن

أمر وٕاجراء الكامل والفناء التامّة العبوديّة عن عبارة النبّوة حقيقة أّن GO@Jو
بعنوان عنه Øيع� أن اXع0يصّح وهذا و[ايله@/ نفسه ٕا� وتوّجه أنانيّة دون اXو�من

للمخاطب�@/ ٕاظهارها وآلة اXنويّات ٕاجراء وسيلة هو اòارج ã| القلم فٕاّن القلم@,

والتحقّق الفعليّة مرحلة وهيى النبّوة@, من الثانية ٕا�اXرحلة ٕاشارة فالقلم@يكون
مyا@/ ّ اòارجيى

بوظائف والعمل ال�نا¶ وٕاجراء الفيوضات جريان عن عبارة الثالثة واXرحلة
أو ٕانسان أو كتابة ã|صطفافJٕوا النظم وهو بالسطر@, ٕالzا ويشار والرسالة@, اJٕب2غ

غ�ها@/ أو أحاديث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نوي@:
ـ واlJخر ء@/ ãÏ¿ل مَقصد ـ أحدYا ع	معني�@: يدّل صحيح أصل نوي@: ـ مقا
عليه aل Øj اJٔصل@, هو هذا دار@/ ٕا� دار من التحّول النََّوي@: ـ فاJّٔول ء@/ ãÏ¾ َعَجم
نَواه قوGم@: التأويل هذه يصّحح ا ØWو له@/ قصد ٕاذا ينويه@, اJٔمَر نَوي فقالوا كّله@, الباب
نيّته صاحبک ونَويُّک@: َتنويه@/ الّذيى الوجه والنِّيَّة@: ياطة@/ ß¡وا با¡فظ قصده كأ@نّه ا%@,
ويقال اJٔوزان@/ بعض عن به وا Øع� ا Ø[ور التَّمر@/ نَوي النَّوي@: ـ اlJخر واJٔصل نيّتُک@/

ع	الyوض@/ تدّل وباGمز دراهم@/ `سة ِزنة النَّواة ٕاّن

,@ ّ اJٔزهريى حكاها لغة والتخفيف النّية@, ËºJٕوا قصدته@, أنويه@: نويته ـ مصبا



نوي ٣٤٠

غالب ã| النيّة وخّصت وظبة@/ ثبة ã| قيل Fك اGاء@, عyا وعّوض ال2ّم حذفت وكأ@نّه
والنَّوي@: تنويه@/ الّذيى والوجه اJٔمر والنّية@: اJُمور/ من ع	أمر القلب بعزم اJستعFل

ُفلوس@/ وزان ونُُوويى وأنواء نَويات وا�مع نَواة@, الواحدة الَعَجم@,

وانتواه نادر@, وهو وحده@, ãæاللحيا عن بالتخفيف وِنَية@, ِنيّة َء ãÏ¿ال نوي ـ لسا
فيه@/ ُيذَهب الوجه والنِّـّية@: كذلک@/ وانتواه@, اPÇXل ونَوي واعتـقده@/ قصده @كY2ا@:
مؤّنثة@/ وهيى ُبعد@, أو قرب من اXسافر ينويه الّذيى الوجه والنََّوي@: والنِّيّة ـ ّ ا�وهريى

بلد@/ ٕا� بلد من انتقلوا ٕاذا القوم@: وانتوي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بأوقـات متقّدماً للفعل Ø ã0الباط Ø ã القل القصد هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن
قريبة ٕارادة وهو عمل@, ã| وٕاقداٍم ٕا�عمل توّجه ٕانّه القصد@: ã|وسبق كث�ة@/ أو قليلة

الفعل@/ ٕاNاد من

وقصد ا¡فظ@/ بنظر ٕاليه وتوّجه شخص أو ء ãÏ¿ل قصد اJٔصل@: مصاديق ومن
موضوع@/ ٕا� باJٕعتقاد أو بالعزم وقصد جهة@/ أو Jٔمر وقصد بلد@/ أو Tّل ٕا� حركة

اJٔصل@/ قيديى ¡اظ من ف2بّد

الفوا@كه داخل يكون ع	ما يطلق الَعَجم فٕاّن الَعَجم@: ]ع0 والنَّوي النَّواة وأمّا
الزرع من السنابل ã| غالباً يظهر ما ّب Ò¡ا أّن Fك وغ�ها@/ السدر و\رة والعنب @كا¦ر

اJٔرزاق@/ اُصول هيى ã�الّ اXأ@كولة ا¡بوب وسائر والشع� Ø Ôكال�@

ٕادامة ã| أص2ً لكوuا الطبقات@, وسائر والزارع� وللتّجار للناس Tبوبة فهيى
وتغّذvم@/ ا¡ياة



٣٤١ نوي

العَجم فيكون بأوقات@, العمل قبل ٕاقدام ٕا� مع0القصد يناسب النَّوي أّن Fك@
فيه فاXقصود أوقات@, بعد أ\اراً ليثمر يزرع ٕانّه حيث تكويناً@, اJٔصل مصاديق من

أوقات@/ بعد ا¥ر Iّصل
ã| بالغلبة اسـتعم2 Øj ّب@, Ò¡كا@ مصـدراً اJٔصل ã| النَّوي يكون أن يبعد Jو

وا¡بوب@/ اXثمرة@, ل2ٔشجار اXبدأ وهو العجم اXوضوع�@:
/@ ّ Vازيى ّ ٕاصط2حيى Ø ã0عf ا¢صوص@: ]ع0الوزن النواة وأمّا

. ٦ ـ يىّ Ò¡ا ِمَن اXيِِّت ِرُج ÔUو اXيِِّت من ا¡يىَّ ِرُج ÔOوالنََّوي بِّ Ò¡ا فالُق Kَا ٕانَّ
/@٩٥

والشع�@/ كا¡نطة متظاهرة مرتفعة بسنابل النباتات ã| يظهر ما ّب Ò¡ا ٕاّن قلنا
والشجر بالنبات Fوتفلّقه اXتعالية@/ اJٔشجار من واJٔ\ار الفوا@كه من العجم هو والنَّوي

معلوم@/ ظاهر

اXنظورة ا¤بوبيّة وهو ,@ Ø ãbا¡قي ّ اللغويى Fمفهومه الكلمت�مطلق من اُريد وٕاذا
وٕاقدام ع	الفعل ماً متقدِّ Ø ã القل Ø ã0الباط والقصد ّب@/ Ô¡ا ماّدة ã| الشديد واXيل والوداد

ويعرف@/ ذ@كر ما غ� اُخر مصاديق FG يتحقّق النَّوي@: ماّدة ã| عليه

ورشد النور و^ّو الروحانيّة بظهور والنيّة القصد فالق ا% ٕاّن يقال@: أن فيصّح
ا¡الة@/ هذه ٕا� وIّوله واXعرفة التوّجه

ا¤Çبّة بظهور اXنكدرة الباطنيّة وا¦اي2ت القلبيّة وا¤بّة والوداد اXيل وفالق
/@ Ø ãæالروحا وا¦ايل اXعنويّة وا�ذبات والع2ئق الروحانيّة

بالقلب@/ متعلّق ا¡ّب أّن Fك واJٔعصاب@/ باXّخ يتعلّق فالنوي

بعدها@: ا�ملة ã| أيضاً واXّيت ّ ا¡يى أّن ذ@كرناه@: ما ويؤيّد



نيل ٣٤٢

اXيِّت@/ ِمَن ا¡يىَّ ِرُج ÔO
ا Ø̂ ٕا با% العارف اXؤمن اJٕنسان فٕاّن bيعاً@, والروحانيّة اXاّديّة اXصاديق ن ØFيع
ã| اÇXاّديّات ٕا� اBXيلة واJٔجداد باء lJا من أو اJٔرضّية@, واXواّد nالعوا من يتخّرج

الظلFنّية@/ اJّٔوليّة اJٕبتدائيّة واXراحل اXراتب من أو اXوارد@, أغلب

أو ماّديّة كلّها nوالعوا وا�«Êنّية@, اXاّديّة با�هات Oتّصان J واXوت فا¡ياة
نظام Iت هيى ا Ø̂ ٕا nالعوا وbيع اJُخري@, مع كّل وطبقاtا مرات}ا مرتبطة روحانّية@,
Dف اخت2ف ظهر وٕان الباطن@, ã| تاّم وارتباط ائت2ف وبيyا واحدة@, وحكومة واحد

ظواهرها@/ ã| بيyا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نيل@:
نال قيل ومنه مقصوده@/ منه بلغ ني2ً@: تعب باب من ينال عدّوه من نال ـ مصبا
مطلوبه أنلته فيقال@: ٕاثن� ٕا� باGمزة ويتعّدي مطلوبه@/ من ونال أراد@, ما ٕامرأته من

الّذيى النِّيل وأمّا /@Í½م فيض والنِّيل@: مفعول@, ]ع0 فعيل ونيِّل@, مَنيل ء ãÏ¿فال فناله@,
معّرب@/ ّ هنديى فهو به يُصبغ

َيتَعب@/ تِعب مثال يَنيَل نَيَِل وأصله أصاب@, أيى نَي2ً@, ينال خ�اً نال ـ صحا
النون@/ بفتح نَل فيه واJٔمر ه@/ Òغ� وأناله

أنلتک ويقال@: وِنلُته@/ له@, وأنلت ٕايّاه@, وأنلته ونالًَة@/ Jًونا نَي2ً ء ãÏ¿ال ِنلُت ـ لسا
أخذت@/ أيى فتنّولُت@, ã0َل نوَّ يقال@: أن وNوز لتک@/ ونوَّ لک@, وتنّولت وِنلتـک@, نائ2ً@,

تعا�@: وقوله

/@٣٧ . ٢٢ ـ الّتقوي َينالُُه ولكن ِدماؤها و3 ¡وُمها Kَا َيناَل لَن



٣٤٣ نيل

نائل@/ فهو أصاب@, ٕاذا نَي2ً@: ينال ونال ٕاليه@, يصَل لَن أيى

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

والتحقيق@:
اJٕصـابة@: أّن Fك ء@/ ãÏ¿ل ء ãÏ¾ ٕاصابة مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد اJٔصل أّن

ا¡ّق@/ جريان عن واLJٕراف اòطأ قبال ã| وا¡ّق الطبيعة ع	وفق أمر جريان

كان@/ وسيلة ّ بأيى حيازة مع تنّول هو واJٔخذ@:

فقط@/ الدفع جهة فيه وي2حظ العطاء فهو بالواو@: النول وأمّا

واJٔدب@/ اللغة كتب ã| والنيل النول ãæمعا اختلطت وقد

Tل@ّ/ ء@أو ãÏ¾ ع	 ء ãÏ¾ اJٕط2ق@ونزول ع	@Lو ٕاصابة اJٔصل: مصاديق ومن
والوصول اJٔع	@/ ا¡ّد ٕا� J Tّل ٕا� الوصول مطلق ٕا� فيه النظر كان ٕاذا والبلوغ

الفصل@/ يقابل ما ٕا� نظر دون من Tّل ٕا� الPول مطلق اXلحوظ كان ٕاذا
ã| ع	اXطاوعة فتدّل كالتنّول@, ]ع0اXطاوعة ã�الّ الصيغ ã| فهو اJٔخذ@: وأمّا

وأخذه@/ واJٕيصال اJٕصابة

أيضاً وظهر Tض@/ خطأ يشاwه وما واJٕصابة بالصواب النول ترbة أّن فظهر
فتناول@, ناولته فيقال@: وقبوله@, العطاء اختيار ع	 وتدّل النول@, من التناول كلمة أّن

اJٔخذ@/ ع	مفهوم اXاّدت�دJلة ã|وليس وقِبله@, فأخذه مستمّراً أعطيته أيى

/@٣٧ . ٢٢ ـ ِمنكُم التَّقوي َينالُه ولكن ِدماُؤها و3 ¡وُمها Kَا َيناَل لَن

/@١٥٢ . ٧ ـ م Øwر ِمن َغضٌب م ÔGسَينا الِعْجَل ذوا ÚHا الَّذيَن ٕانَّ

/@٣٧ . ٧ ـ الكتاب ِمن م Ô{َنصي َيناGم ولئک اُ ///@Kا َع� ي Ò<اف ن ÚW نأظلُم Ò Òf



نيل ٣٤٤

¡وم يُصيبه لَن أيى آخر@/ قيد دون من والPول وا�ريان اJٕصابة مطلق يراد
والرضـا@, القرب رابطة ã| يقع موقعـيّة له التقوي فٕاّن التقوي@, يصـيبه بل دماء Jو

تعا�@/ با% اXرتبطة غ� الواقعة والدماء اللحوم 2Rف
أّن سبق وقد علمه@/ ã|و تعا� ا% عند وJفظ يضبط ما الكتاب@: من واXراد
ã| Fك يكون@, سبب ّ بأيى والقلب النيّة ã| Xا اòارج ã| والتثبيت التقرير هو الكتابة

وغ�ها@/ واNJٕاب والتقدير والقضاء ا¡كم
أنـواع وسائر واLJٕراف والكذب اJٕفـ#اء أّن ليتوّجهوا للناس تنبـيه وهذا
توجب J والعبودّية@: والطاعة والرضا والقرب ّ اGJٕ×يى ال�نا¶ Hالف بوسائل ا¦ّسک
ما حياته جريان ã| يصيبه بل ل2ٕنسان@, حقيقيّة ومنفعة وسعادة وص2ح خ� جلب

اً@/ ØÌ¾ أو خ�اً ونيّته وتوّجهه وارتباطه وأعFله ]قتÏÉحاJته له يقّدر
التـظاهر دون والتـقوي اJٕخ2ص هو له اXنتج بأّن أيضاً@: يتوّجه أن وJزم

خالصة@/ نيّة دون من اòارج ã| ا¡سنة باJٔعFل
وِمن قاَل ٕاماماً ِللنّاِس جاِعلَُک ã Ùæ ٕا قاَل هـنَّ Ø Ò]فأ بكلFٍت ربُّه Òoٕابراه� ابتَ وٕاذ

/@١٢٤ . ٢ ـ �Xالظّا َعهديى َينال 3 قاَل ã+ يَّ ذُرِّ

واXيل وٕارادته اNJٕاد هذا اختيار واJٕبت2ء@: التحّول@/ ٕاNاد هو سبق@: Fك الب2ء
أمـر ع	 خاّص الðام والعهد@: اòارج@/ ã| ٕاليـه ويُتوّجه يُقصـد من واJٕمام@: ٕاليه@/

اXورد@/ باقتضاء

فٕاذا ,@ ّ الت¿Ìيعيى العهـد به يتعلّق Ø�ح اJٕمام نفس ã| Ø ã0تكوي عهـد واJٕمامة
به وا Ø]يأ Ø�ح للناس@, ٕاماماً وجعله انتخابه Zكن J اJٕمامة اقتضاء الذات ã| n@@يوجد
لغ�ه أو لنفسـه ظاXاً كان fن ومعادهم@/ ومعا¾Îم وآداwم وأخ2قهم اعتقاداtم ã|



٣٤٥ نيل

من واJٔمانة واJٕلðام العهـد يصـيبه فكيف والصـواب@: والعدل ا¡ّق عن ومنحرفاً
تعا�@/ ا% جانب

والوصـاية@, با2òفة عyا Øع�Xا اXصطلحة واJٕمامة النبّوة من أعّم واJٕمامة
وبتعيينه@/ تعا� ا% جانب من يكون أن J@بّد Fyم ك2ًّ فٕاّن

واJٔفكار@, اXنويّات من الباطن ã| ما ]ع0ٕابراز الكلمة أّن سبق الكلFت@: وأمّا
/@ Ø ã0تكوي ّ خارجيى بوجود أو بوحيى أو بألفاظ

موجودات بوسيلة بالعمل@أو بالقول@فقط@أو التحّول@وٕارادة@امتحان ٕاNاد واXراد
Uتلفة وباُمور كث�ة موارد ã| Iقّق قد الّس2م عليه ابت2ءه فٕاّن خارجّية@/ تكوينيّة
وصدق واJٕنفاق@, وك«ÌاJٔصنام@, الولد@, وذبح كاJٕحراق@, متنّوعة@, موضوعات ã|و

وغ�ها@/ اòّلة@,



نيل ٣٤٦

رaًة@/ لُدنَک ِمن َلنا وَهْب َهَديَتنا ٕاذ َبعَد قلوَبنا تُِزْغ 3 َربَّنا

القـرآن@, كلFت ã| التحقيق كتاب من ا�زء هذا Jٕ[ام وفّقنا الّذيى % ا¡مد
حرف وأّوله Ì¿ع الثالث ا£لّد وفضله ولطفه بتوفيقه ويتلوه النون@, حرف Ørي وبBمه

الياء@/ Øj الواو

اXـوافق وهو ,@٣٠.@١١.@١٣٦٥ تار± ã| فة ØÌ¿Xا قم بلدة ã| منه فرغـنا وقد
صلوات علzا �Xالعا نسـاء سيِّدة ا% رسـول بنت تولّد يوم الثانية@, bادي ٢٠@من

اXصلِّ�@/



الفهارس

الكتاب ã| اXذكورة اXآخذ ـ@ ١
وموضوعاتمهّمة مباحث ـ@ ٢





٣٤٩ الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب@> هذا ã| عyا <@الكتباXنقولة
ه@@/ ١٣٧٢ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور التذكرة ٕاحياء
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الب2غة أساس @= أسا@

ه@@/ ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ُدريد@, Jبن اJٕشتقاق
/@ زكيى aJٔد وتgلته Ø ã الكَل Jبن اJٔصنام
عربّية@/ ترbة بريطانيا@, طبع ,@ Ø�مَ ٕاSيل

م@/ ١٩١٩ باريس@, طبع Vّلدات@, ٦ ,@ ãÏºللمقّد والتار± البَدء
ه@@/ ١٢٨٥ ,@Í½م طبع جزءان@, ,@ الَورديى ابن تار±
بريطانيا@/ طبع عربّية@, ترbة التوراة@, من التكوين

م@/ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ ّ ل2ٔزهريى الxذيب
ه@@/ ١٣٤٤ سنة دكن@, حيدرآباد طبع Vّلدات@, ٤ اللغة@, ã| ُدريد Jبن مهرة Ò�ا

ه@@/ ١٣٣٠ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ م�يى للدَّ ا¡يوان حياة
ه@@/ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ ّ للجوهريى اللغة صحاح @= صحا@

ٕايران@/ اُفست Vّلدات@, ٨ ,@ الفراهيديى الع�للخليل
ٕايران@, طبع Vلّدين@, ã| مشكور@, للدكتور والسامّية@, العربيّة اللغة ã| ,@ ãbفرهنگتطبي

ش@/ ه@/ ١٣٥٧
ه@@/ ١٣٥٣ القاهرة@, طبع ,@ ّ العسكريى ه2ل ãèJٔ اللغويّة الفروق

اJٔمريكّية@, اXطبعة بالفارسّية@, ب�وت طبع ها@كس@, Xس# اXقّدس@, الكتاب قاموس
م@/ ١٩٢٨



الكتاب هذا ã| عyا اXنقول الكتب ٣٥٠

ه@@/ ١٣٧٦ ب�وت@, Vلّداً@, ١٥ منظور@, Jبن العرب لسان @= لسا@
ٕايران@/ طبع Vّلدات@, ١٠ ,@ ãÏºللط� البيان Vمع

ه@@/ ١٣٤٦ Vلّدين@, ã| ,@Í½م طبع ,@ ّ للمسعوديى الذهب مروج @= اXروج@
ه@@/ ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللغة @مصباح =@ مصبا

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½[ عكاشه@, ثروت بتحقيق قتيبة@, Jبن اXعارف
م@/ ١٩٥٧ ب�وت@, طبع Vّلدات@, ٥ ,@ للحمويى البلدان معجم

ه@@/ ١٣٢٤ ,@Í½م طبع القرآن@, غريب ã|للراغب @مفردات = مفر@
ه@@/ ١٣٩٠ ,@Í½م Vّلدات@, ٦ فارس@, Jبن اللغة @مقاييس = مقا@
م@/ ١٩٦٥ ب�وت@, طبع نوتل@, لفردينان والعلوم اJٔدب ã| اXنجد

اJٔدب@/ كتب فكث�من التأليف ã| َمراجعنا وأمّا



٣٥١ الكتاب ã| مهّمة مباحثUتلفة

الكتاب@> ã| مهّمة <@مباحثUتلفة
ن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ن و والقلم@, ن ـ تأويل
نبو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آثار \انية وهيى العاّمة@, للنّبّوة خصوصيّات
ٕاSيل / / / / / / / / / / / / / / / / / خصوصيّات `س وهو القرآن@, ã| به يتعلّق وما اSJٕيل
نزل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXصطَلح ومفهومه القمر@, مع0مَنازل
نسخ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¢تلفة ومصاديقه النسخ@, حقيقة
Ì»ن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / باJٔصنام يتعلّق Dف سبعة اُمور
Ì¿ن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ì¿والن البدن@, ا�دث@, الق�@,
نشط / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / السلوك ã|مسòا واXراحل ـ والنازعات
نصت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وانتفاؤه القراءة@, ã|نصاتJٕا ا�ّن@,
Í½ن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وٕاشتقاقها النا¼Íة@, النصاري@,
نطق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nوالعوا اXوجودات ã| وحقيقته النطق@,
نفخ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nالعوا ã| وحقيقته النفخ@,
نفع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nالعوا ã| النفع ,@ ØÍÉوال النفع النافع@,
نقب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخصوصيّته Ì¿ث0عJٕا النقباء@,
uر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nالعوا ã| الyر وحقيقة والyر@, ا�نّة
نوح / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرآن من به يتعلّق أمراً Ì¿ع و\انية نوح@,
نور / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخواّصه وأنواعه@, نور@,
نور / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تفصي2ً النور آية تفس�



الكتاب ã| مهّمة مباحثUتلفة ٣٥٢

نوق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرآن من wا يتعلّق ا ØW اُمور و\انية الناقة@,
نوم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مراتب `سة وGا النوم@, ã| الرؤيا
نيل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الكلFت حقيقة بكلFت@, Òoٕابراه	 ابتَ

حرف Ì¿ع الثالث ا�زء ã| ويتلوه ,@Ì¿ع ãæالثا ا�زء Øk قد وقّوته ا% Mول
والياء@/ الواو


